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مش بخجاسب وفشص خاوٌ مً خاللها كشاءة
هصىص كشبُت كذًمت هشحرة مخخلفت صماها وظيعا
بإدواث بظشائُت خذًشت ،ظاكُا ججشٍب الشئي
والىـشٍاث الغشبُت ال لص يء ظىي ألنها مىخجت
للملشفت.
فما هي سوافذه الترازُت والحذازُت ،وما هي كظاًاه
سئاه الىلذًت في هخابه "في هـشٍت الىلذ" ،،هزا ما ظخداوٌ
شهذ مُذان الىلذ الجضائشي خالٌ الفترة ألاخحرة
سكُا واصدهاسا ملحىؿحن هدُجت الجهىد اإلابزولت مً كبل زلت
مً الباخشحن والذاسظحن اإلاهخمحن بهزا الحلل الللمي.
وؤخص بالزهش ألادب الجضائشي بشلشه وهثره وهصىصه
وكظاًاه ،وما ًدمله هزا ألادب في زىاًاه مً ببذاق
ّ
وجدمل هاالء الىلاد معاولُت الخىـحر
وكبلشٍت وبلهام،
للىلذ بصفت كامت والىلذ الجضائشي بصفت خاصت،
باإلاضاوظت بحن الجاهب الخىـحري والجاهب الخؼبُلي
لإلظهاماث والابذاكاث ألادبُت واإلاعخجذاث الفىشٍت التي
َ
برواء سوح
ؤبذكها ألادباء الجضائشٍىن معهمحن بزلً
ؤلابذاق َ
ودفم الحشهت ألادبُت والىلذًت الجضائشٍت كلى وظه
الخصىص هدى الىطج والشقي والخؼىس.
ومً بحن هاالء الىلاد الباسصًٍ هزهش الىاكذ
الجضائشي البروفِعىس "كبذ اإلاالً مشجاض" الزي ؤزشي
العاخت ألادبُت والىلذًت بإكماله الجمت واإلاخىىكت خاوٌ
مً خاللها ؤن ًبلىس مىهجا هلذًا في جدلُل الخؼاب ألادبي
مغترفا مً ألاصىٌ الغشبُت جاسة ،وٍخيئ كلى الترار اللشبي
جاسة زاهُت .آخزا مً اإلاىاهج العُاكُت مشة ،وٍمش مشوسا آخش
باإلاىاهج اليعلُت ،مامىا بخلذد اإلاىاهج الزي ؤصبذ ؤصبذ
شائلا في بلع اإلاذاسط الىلذًت الغشبُت ،فـالىاكذ "كبذ
اإلاالً مشجاض" يهذف للىصىٌ بلى اإلاىهج الشمىلي ْ
"ؤولى لىا
ؤن هيشذ مىهجا شمىلُا" فلذ آمً بإن ال وظىد إلاىهج وامل
مخيامل ،وول مىهج ًدخاط بلى ؤن ًىخمل وٍـل كشطت
للىلص والىلذ ،فمشجاض الىاكذ ًشٍذ ؤن ًظم لبىاث
لدشُِذ صشح مذسظت هلذًت كشبُت في كملُت كشاءة الىص

ألادبي ،هما ؤهذث ججشبخه الىلذًت ؤهه باإلميان
دساظت هص كذًم بإدواث مىهجُت خذازُت ،وكذ

الىسكت الىلذًت هزه ؤلاباهت كنها.
اليلماث اإلافخاخُت 9الحذازت -اإلاىهج -الترار -الشئي
الىلذًت -اإلاىهج الشمىلي -الىلذ -العُاق  -اليعم.
Résumé :
Le domaine de la critique
algérienne a connu au cours des
dernières années un véritable essor suite
aux efforts déployés par un groupe de
chercheurs et de personnes intéressées
par cette discipline scientifique, tout
particulièrement dans la littérature
algérienne et ses champs connexes en
l’occurrence la poésie, la prose, les
textes et les problématiques, et tout ce
qu’elle recèle comme créativité, génie
et inspiration littéraires.
Ces critiques se sont chargés de la
théorie critique en générale et celle de
la critique algérienne en particulier tout
en mariant le côté théorique au côté
pratique de toutes les contributions, les
créations littéraires et les innovations
intellectuelles réalisées par des hommes
de lettre algériens soucieux de
rehausser l’esprit de créativité et de
propulser la littérature et la critique
algérienne vers un avenir fructueux.
Parmi ces critiques éminents,
nous citons le critique et professeur
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ٌ كشف مُذان الىلذ في الجضائش خال:تمهيد
ألاكىام ألاخحرة جؼىسا ملحىؿا هدُجت الجهىد
اإلابزولت مً كبل مجمىكت مً الباخشحن
والذاسظحن الزًً اهخمىا باألدب الجضائشي
 وما ًدمله هزا ألادب في،وهصىصه وكظاًاه
 وكذ ؤخز هاالء،زىاًاه مً ببذاق وكبلشٍت وبلهام
الىلاد كلى كاجلهم معاولُت الخىـحر للىلذ بصفت
 هما خاولىا،كامت والىلذ الجضائشي بصفت خاصت
مً ظهت ؤخشي حلضٍض رلً باإلاضاوظت بحن الجاهب
الخىـحري والجاهب الخؼبُلي لإلبذاكاث ألادبُت
وؤلاظهاماث الفىشٍت التي ؤبذكها ألادباء
َ
برواء سوح ؤلابذاق
ًالجضائشٍىن معهمحن بزل
َ
ودفم الحشهت ألادبُت والىلذًت الجضائشٍت كلى وظه
.الخصىص هدى الىطج والشقي والخؼىس
ومً بحن هاالء الىلاد الباسصًٍ هزهش
"الىاكذ الجضائشي البروفِعىس "كبذ اإلالً مشجاض
الزي ؤزشي العاخت ألادبُت والىلذًت بإكماله
ّ
واللُمت خُض وان وال ًضاٌ مً ؤهثر الىلاد
الىشحرة
الجضائشٍحن «ماالفت بحن الترار والحذازت وملاسبت
بحن الشئي اإلاخباكذة وملاٌشت بحن الشلافاث
.1»اإلاخخلفاث
ظىداوٌ في هزه الىسكت البدشُت ؤن هخلشف
بلى هزا الىاكذ وآسائه الىلذًت خصىصا في هخابه
 مخابلت ألهم اإلاذاسط الىلذًت-"في هـشٍت الىلذ
ً فمً هى كبذ اإلاال،"اإلالاصشة وسصذ لىـشٍاتها
.مشجاض وما هي سئاه الىلذًت في هزا الىخاب؟
:2 قراءة في سيرته وآثاره:عبد املالك مرتاض
0824  ؤهخىبش01 ولذ كبذ اإلالً مشجاض في
)ببلذة معحردة (والًت جلمعان بالغشب الجضائشي
 وخفف اللشآن الىشٍم في هخاب،وفيها وشإ وجشكشق
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algérien Abd El Malek Mortadh qui a
enrichi la scène littéraire et critique par
ses différentes et nombreuses œuvres à
travers lesquelles il a essayé de créer
une approche critique dans l’analyse du
discours littéraire s’inspirant tantôt de
l’occident et tantôt du patrimoine arabe.
Abd El Malek Mortadh croit au
pluralisme des approches qui est
devenu très répandu dans certaines
écoles critiques occidentales, et il vise à
atteindre l’approche compréhensive
« Notre priorité réside dans la
connaissance
de
l’approche
compréhensive » car il croit qu’il
n’existe pas d’approche complète et que
chaque approche nécessite d’être
complétée de par les lacunes et les
critiques auxquelles elle est confrontée.
Le professeur ambitionne de fonder une
école arabe critique spécialisée dans la
lecture des textes littéraires. D’après
son expérience critique, il affirme qu’il
est possible d’étudier un ancien texte en
utilisant des outils méthodiques
modernes ; lui-même a déjà effectué
une étude de plusieurs anciens textes
arabes à l’aide d’outils modernes afin
d’essayer les visions et théories
occidentales du simple fait qu’elles ont
une production scientifique.
Sur quels piliers patrimoniaux et
modernes se base-t-il ? et quelles sont
les problématiques de ses visions
critiques dans son livre « Dans la
théorie critique » ? C’est sur ces points
que notre article va porter.
Mots-clés: Modernité – approche –
patrimoine – visions critique –
approche compréhensive – critique –
contexte – forme.
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والذه ّالزي وان فلُه اللشٍتّ ،
مما ظهل كلُه
فشص الاػالق كلى الىشحر مً الىخب الترازُت
اللذًمت ،خُض كشؤ اإلاخىن وؤلفُت ابً مالً
وألاظشومُت والشُخ الخلُل واإلاششذ ،...ووان بلى

اإلالاسن وألادب الشلبي وألادب الجضائشي
والعُمُائُاث وجدلُل الخؼاب واإلاىاهج....وغحرها.
ّ
جللذ هشحرا مً اإلازاهب الللمُت والشلافُت،
ُ
منها 9سئِغ فشق اجداد الىخاب الجضائشٍحن بالغشب
الجضائشي (0864م) ،وهائب كمُذ ظاملت وهشان

ظاهب رلً ًشعى اإلااكض والشُاه.
ّ
بلذ ؤن ؤلم بالللىم ألاولُت الخللُذًت بلشٍت

(0871م) ،وؤمحن وػني ميلف بشاون الىخاب

(اهجُلت) رهب بلى فشوعا ظىت 0842م ألظل

الجضائشٍحن (0873م) ،مذًش للشلافت وؤلاكالم بىالًت

اللمل بها ،خُض اهخشغ في ملامل (الظخىسي)

وهشان (0872م) ،وكظى في الهُئت الاظدشاسٍت

(اإلاخخصص في صهش ملذن الخىجُاء) بالشماٌ

إلاجلت (الترار الشلبي) اللشاكُت (0875م) ،وسئِغ

الفشوس ي ،وبلذ ظخت ؤشهش هىان كاد في ظبخمبر
ّ
 0843بلى كشٍخه "معحردة" التي جشهها ظمُلت

اإلاجلغ الللمي إلالهذ اللغت اللشبُت وآدابها بجاملت
وهشان ،وكظى اإلاجلغ ؤلاظالمي ألاكلى (0886م)،

وهادئت ،فإلفها هملبرة خضٍىت.
ّ
بال ؤًاما كالئل ختى ّ
شذ الشخاٌ
لم ًلبض فيها

وسئِغ اإلاجلغ ألاكلى للغت اللشبُت (0887م).
وفي ّ
ظىت0844م ،رهب بلى مذًىت فاط

بلى مذًىت كعىؼُىت كصذ الالخداق بملهذ ؤلامام
كبذ الحمُذ بً بادٌغ (الزي وان ألادًب الشهُذ
ؤخمذ سطا خىخى مذًشا له) ،خُض جخلمز فُه مذة
خمعت ؤشهش – كلى ؤًذي 9كبذ ّ
الشخمً شِبان
وؤخمذ بً رًاب وكلي ظاس ي ...وغحرهم.

اإلاغشبُت إلاخابلت د اظخه في ظامم اللشوٍحنّ ،
ولىىه
س
ؤصِب بمشض خؼحر (مشض ّ
العل) واد ًىدي
ً
ً
ّ
بدُاجه ،فلم ًذسط بها بال ؤظبىكا واخذا.
وبلذها ٌلحن مذسظا للغت اللشبُت في

ً
وفي شهش ظبخمبر مً العىت هفعها ،كحن سئِعا
لذائشة اللغت اللشبُت وآدابها ّ
زم مذًشا للملهذ ظىت

بخذي اإلاذاسط الابخذائُت في مذًىت "ؤخفحر"
اإلاغشبُت ّ
ختى ظىت 0851م ،خُض هاٌ شهادة
ّ
الشاهىٍت التي ؤجاخذ له الاهظمام بلى ظاملت

0863م.

الشباغ (ولُت الشباغ) وبلذ ظىت سجل  -بمىاصاة

وفي ًىهُى  0872خاص كلى شهادة دهخىساه
الذولت في آلاداب مً ظاملت العىسبىن بباسَغ
كً ؤػشوخت بلىىان (فىىن ّ
الىثر ألادبي بالجضائش)،
ؤششف كليها اإلاعدششق الفشوس ي (ؤهذسي مُيائُل).

دساظخه الىـامُت  -في اإلاذسظت الللُا لألظاجزة
خُض جخشط ّ
ظىت 0852م بذبلىم وشهادة لِعاوغ
في آلاداب.

وفي ظىت 0875م سقي بلى دسظت ؤظخار هشس ي

كحن ؤظخارا بشاهىٍت مىالي ًىظف
ّ
ولىىه اكخزس والخدم بالجضائش لُلحن
بالشباغ،

(بشوفِعىس) ،وخُنها كام بخذسَغ ظملت مً

معدشاسا جشبىٍا بمذًىت وهشانّ ،
وؿل هزلً صهاء

اإلالاًِغ بلعم اللغت اللشبُت وآدابها بجاملت

شهشًٍ فلؽ ،لُلخدم بشاهىٍت بً بادٌغ (وهشان)،
خُض ؿل ؤظخارا زاهىٍا ّ
ختى ظىت 0861م.

وهشان واألدب الجاهلي وألادب اللباس ي وألادب

116

2018

في  16ماسط  0861ؤخشص شهادة

أ – املرجعية التراثية :وحشمل اإلادفىؿاث

الذهخىساه الحللت الشالشت (ماظعخحر) ،مً ولُت

مً اللشآن الىشٍم والحذًض الىبىي الششٍف

آلاداب بجاملت الجضائش في بدض بلىىان (فً

والفله والخفعحر ،واإلالؼىكاث الشلشٍت مً ألادب
اللشبي اللذًمّ ،
زم الذساظت في الىدى والصشف

اإلالاماث في ألادب اللشبي) بةششاف الذهخىس
بخعان ّ
الىص ،شاسن في كششاث اإلالخلُاث
ّ
ّ
ّ
ّ
الذولُت.
الىػىُت
الشلافُت
ألادبُت واإلاهشظاهاث

وكلىم اللغت بصفت كامت ،وطمً هزا الشافذ وان
ّ
للبِئت الذًيُت والاظخماكُت التي ولذ فيها "كبذ

وشش دساظاجه في ؤشهش اإلاجالث اللشبُت

اإلاالً مشجاض" اللامل الشئِس ي في حشبله

مشل(9الشلافت) الجضائشٍت و(فصىٌ اإلاصــشٍت)
و(اإلانهل) و(الفُصل) و(كىافل) و(كالماث)

بالشلافت اللشبُت ؤلاظالمُت ،بر خفف اللشآن
الىشٍم في ظً مبىشّ ،
زم خخمه دون الخامغ

العلىدًت و(هخاباث ملاصشة) اللبىاهُت( ،ألاكالم)

كشش وؤدسن الىشحر مً ؤخيامه وجىظيهاجه وفلهها

و(آلافاق اللشبُت) و(الترار الشلبي) اللشاكُت،

كلما وكمال.

(اإلاىكف ألادبي) العىسٍت( ،..ججلُاث الحذازت)
ّ
التي وان ًصذسها ملهذ اللغت اللشبُت وآدابها
بجاملت وهشان.
وله مشاسواث مخمحزة في معابلت اإلالُىن
وؤمحر الشلشاء بلىاة ؤبي ؿبي الفظائُت وهى الُىم
كظى مدىم في معابلت كىاة الششوق خىٌ

وكىذما اشخذ كىده كلُال وبلغ ظً
الشامىت كشش مً كمشه الخدم بملهذ "كبذ
الحمُذ بً بادٌغ" بلعىؼُىت ،ولىىه لم ًمىض
ّ
فُه بال خمعت ؤشهش ،ولـشوف ظُاظُت جضامىذ
مم وظىد الاظخلماس الفشوس ي في الجضائشّ ،
شذ
الشخاٌ بلى اإلاملىت اإلاغشبُت (فاط).

الشلش ،وال ًضاٌ ؤظخارا مذسظا لؼلبت الذساظاث

في كام 0844م ،بغُت مخابلت دساظخه

ألاوادًمُت الللُا بجاملت وهشان.
ّ
بن اإلاؼلم كلى ؤكماٌ "كبذ اإلالً
ّ
مشجاض" «اإلاخدبم إلاعاساجه الىخابُت والاججاه الزي
ّ
في ّ
الىلذ واإلاعاعي التي بزلها في جدلُم اللُم

بجامم اللشوٍحن ووان لهزا اللامل دوسه في بفادجه

هىان منهم 9اإلاشاسكت وهزهش" 9خعً ؿاؿا"

الترازُت والحظاسٍت ًىدشف ؤن هىان بىاكض
وكىامل واهذ ظبب ججشبخه ؤلابذاكُت ّ
والىلذًت،
ّ
جخلخص في ما كاشه والـشوف التي ؤخاػذ به

و"ؤمجذ الؼشابلس ي" و"خعً ببشاهُم خعً"
ّ
باإلطافت بلى بلع ألاظاجزة اإلاغاسبت الزًً
جخشظىا مً ظامم اللشوٍحن ّ
ممً ؤصبدىا ؤظاجزة

هزا مً ظهت ،ومً ظهت ؤخشي في جلً اإلاىؼللاث

في ظاملت الشباغ ؤبشصهم" 9مدمذ كضٍض الحُاوي"

وألاظغ الفىشٍت التي اظخمذ منها ؤفياسه وهخاباجه
وؤظلىب لغخهّ ،
فةنها جىصف طمً سافذًً ازىحن

و"مدمذ هجُب البهُتي" ،هزا ألاخحر وان له ألازش

هما9

مً الذسوط بلع اإلاىاد اللصشٍت وغحرها مً
ّ
الللىم الحذًشت ،التي ؤخزها مً هباس ألاظاجزة

الباسص في خُاجه.
بلى ظاهب هزه اللىامل ججذس ؤلاشاسة بلى
اظخلاهخه بالخللُم الشاهىي بلذ كىدجه مً
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اإلاغشب ،خُض خمله دافم الترار ؤن ًخخاس مىطىق

"منهاط البلغاء وظشاط ألادباء" ،فظال كلى بفادجه

ؤػشوخخه في بذاًت اإلاشىاس "فً اإلالاماث في ألادب

مً "اللشاءة الاهخلائُت" كىذ " ابً ظني "

اللشبي" لىُل دسظت الذهخىساه مً الؼىس الشالض،
ّ
وهي ألاػشوخت التي ؤبذي مً خاللها جإزشه الىبحر

و"اللشاءة ؤلاكشابُت" كىذ "ؤبي البلاء كبذ هللا بً

بالترار اللشبي بمخخلف فىىهه وؤشياله.
هما ؤن هىان كامل آخش ًخمشل في
اللشبُت وهـشٍاجه ّ
ّ
والىلذ
اػالكه كلى البالغت
اللذًم ومفاهُمه ،خُض ؤكبل كلى اللشاءاث

الحعحن اللىبري" ،و"اللشاءاث ألادبُت" كىذ "ؤبي
ظلذ كلي بً مدمذ الياجب" ،وغحرهم مً الللماء.
ّ
والبذ مً ؤلاشاسة ؤًظا بلى اشخغاله بالخذسَغ
كبر مشاخل الخللُم الشالزت خُض وان الذوس
ّ ّ ّ
ّ
ّ
ّ
لذًت التي
وألادبُت والى
الللمُت
الفلاٌ في وكفاجه
ّ
سخش لها هفعه وابخغاها وظُلت في بخُاء الىفىط

اإلاخلذدة في هخب ومىاد الجاخف مشل "البُان
ّ
والخبُحن" و"البخالء" ومً هخب اللغت اظخفاد مً

وٍلـت الفىش وهصشة الللم واللغت اللشبُت في

ؤفياس الللماء مشل "ابً ظني" في مالفاجه

اللالم اللشبي وفي الجضائش بالخدذًذ.

(الخصائص) وؤبى اللباط اإلابرد وهخابه "اليامل"
ومخىن ؤخشي جمشلذ في ؤلفُت ابً مالً

ّ
وؤجاح له رلً الاػالق كلى خباًا اللغت
اللشبُت وآدابهاّ ،
ّ
زم ؤلاخاػت بلىاكذها كلى مذاس

وألاظشومُت في الىدى وغحرهما.
ّ
وختى ًاهذ بفادجه مً الىخب البالغُت

ًبذو ؤن "كبذ اإلالً مشجاض" وإلاا وان

ؤشاس كائال" 9بن اللشب هم كلى ش يء كـُـم،"...

ما ًضاٌ ػالب كلم مخلؼشا بلى مضٍذ مً مىاهله

وبنهم واهىا ًدىمىن خىٌ هشحر مً الىـشٍاث
ّ
الغشبُت وال ظُما هخاباث
وألافياس الىبري للحذازت

– فلذ اػلم كلى كشاءاث ؤخشي ،وؤبذي بعجابا
مىلؼم الىـحر ّ
بىخاب كشب ملاصشًٍ جخصل

"كبذ اللاهش الجشظاوي" و"اللاض ي الجشظاوي"

هخاباتهم بالترار وبششاكاجه ،خُض كشؤ لىخاب مشل9

و"ابً ظني" و"ابً كخِبت" و"ابً خلذون" وؤمشالهم.

مصؼفي صادق الشافعي واإلاىفلىػي ومدمذ
البشحر ؤلابشاهُمي ّ
وسبما اطؼشجه الـشوف بلى ؤن
ً
ًدفف ؤػشافا مً هخاباتهم وملىالتهم.

وهىزا ٌعخمش الحاٌ في جيىٍىه التراسي
مؼللا كلى اإلاعائل مشل 9الششوخاث الشلشٍت
ّ
واللغىٍت لىشحر مً الششاح مً كلماء اللغت وفلهاء
وؤصىلُحن وبالغُحن وان لهم ملـم ألازش في
جيىٍىهّ ،
وللل جبرصهم 9ابً ظالم الجمحي ومصىفه

ازىحن وؤسبلحن كاما.

وآخش اللىامل ،ألازش الىفس ي ودوسه في
ّ
ّ
اللشبُت الظُما وؤن كذد الجضائشٍحن
بجلاهه للغت

ؤبي جمام والبدتري" و" ابً كخِبت في "الشلش

وان كلُل ،فمً ًخلىىن كىاكذها كلى خالف
ّ
ّ
الفشوعُت آهزان ،ولزلً لم جىً
بجلانهم اللغت
ّ
كىذه الاصدواظُت اللغىٍت ،ووان في صىجه هزا هشحر

والشلشاء" و"كذامت بً ظلفش" في هلذ الشلش"،

مً الجشؤة في اللىٌ والصشاخت في الخلبحر ،ووان

و"ابً سشُم اللحرواوي" ،في "اللمذة" ،و"ابً

مً اللىة ؤن ٌللى صىجه ،بلى الخلشٍف بالحشف

"ػبلاث فدىٌ الشلشاء" و"آلامذي" و"اإلاىاصهت بحن

ػباػبا "في "كُاس الشلش" و"خاصم اللشػاظني" في
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ً
اللشبي ،في وكذ ّ
هىا ال هللي ؤصىاجا جللذث مشل
هزه الذكىة.

وبالفللٌ ،عش له هزا اللامل خظىس اإلاداطشاث
ّ
الفشوعُت ،و جدبم خؼىاث
في الجاملاث و اإلالاهذ

خالصت اللىٌ في هزا الجاهب ،ؤن جمشل "كبذ

الللم هىان ،كالوة كلى بذائم الفً و ألادب فما
ّ
اللعاهُىن
هخبه ؤو كاله هاالء اإلاىـشون
ّ
والفشوعُىن بىظه خاص ،وهىان في فشوعا،

ملىالث كلى جشار ظابم كام خماًخه هما جذٌ

ابخذؤث مشخلت كىذ "كبذ اإلاالً مشجاض «خُض
ّ
الفشوعُت
بذؤ اللشاءة مً خاللها في الحذازت

اإلالً مشجاض" للترار هي طشوسة فشطها الىاكم
الخاسٍخي والاظخماعي ،وهي خظىس ظذًذ وهخاط
كلُه هخاباجه وهخبه.
ّ
ب -روافد الحداثة :الشافذ الزي كشف مً
ّ
الغشبُت وؤكالمها ،ظىاء
خالله الباخض الحذازت

للىخاب الفشوعُحن الخللُذًحن في ؤلابذاق والىلذ

كً ػشٍم اللشاءة في هخبهم اللغىٍت ،ؤو الاخخيان

مشل (جحن والوعىن ومً ظاء بلذهم مً

ببلظهم والبدض في ؤظغ وؤصىٌ مىؼللاتهم
ّ
الفىشٍت ،والظُما الفشوعُحن منهم ،ففي هزا

ألاظاجزة)...

ّ
ألاولُت رهب بلى اللىٌ" 9بن
الجاهب مً ميىهاجه
ّ
الغشبُت ابخذؤث بمىهجُت ووعي
كصتي مم اإلايىهاث
ً
مىز كششًٍ كاما بالخدذًذ ،ؤي مىز حلشفذ
ً
شخصُا كلى ؤظخاري "ؤهذسي مُيائُل" اإلاعدششق
ّ
الفشوس ي اإلالشوف والزي حللمذ مىه في ظلعاث
ً
كصاس (باليىلُج) "دي فشاوغ" هشحرا مً الللم،
ً
ً
وهشحرا مً الخإصُل اإلانهجي خصىصا ،وكذ ظللخني

كاٌ البروفِعىس مشجاض" 9هزه اللشاءاث في ألادب
ّ
بال اكخىاكا ّ
بإن
الفشوس ي الجذًذ لم جىً جضٍذوي

هزه العحرة ؤكُذ الىـش في جشجِب ؤوساقي.
ّ
و ًزهش مشجاض ؤهه في 0865م وفي
ّ
ّ
اللشبُت والذساظاث ؤلاظالمُت بهزا "
كعم اللغت
اليىلُج " في فشوعا دكاه مششفه "ؤهذسي
مُيائُل"( )Andry Michaelبلى الاخخيان بإظاجزة
فشوعُحن آخشًٍ والاػالق كلى كؼاءاتهم الفىشٍت،
وكلى ول ما ًمأل ؤظىاق الغشب مً كلىم اشترهذ
فيها كبر ألاصمىت خظاساث ؤخشي ،ماهذا اللىٌ9
ّ
"واهذ الىخب التي اكترح كلي ؤن اكشؤها لشوالن
باسث ولغشٍماط وجىدوسوف وظان وىهحن ومىسَغ
بالوشى وولـىد لُفي ظتراوط وظحراس ظُىِذ" ...

وؤكالمها مً دون اظخصىاء بلذ ؤن لم ًىً ًلشؤ

ّؤما بخصىص هزه اللشاءاث ّ
الى ّ
لذًت،

اللشب هم كلى ش يء كـُم وؤكصذ باللشب هىا
ألاظذاد ؤخعً هللا بليهمّ ،....
وؤنهم واهىا ًدىمىن
خىٌ هشحر مً الىـشٍاث وألافياس الىبري للحذازت
الغشبُت".
هما اظدىذ بلى آساء بلع هباساللعاهُحن
الغشب اإلاخخصحن في خلل اللعاهُاث ،مً خالٌ
مصادسها اإلاعجمُت ألاولى ،لـ"غشٍماط"
و"وىسجِغ" ،ومعجم "ظان دًبىا" ،وفي جدلُله
للىصىص العشدًت جإزش بإفياس اإلاذسظت الشىالهُت
وؤكؼابها الباسصًٍ ،مشل" 9سومان ظاهبعىن"
و"ػىماشُفعيي" ....وغحرهم ،هما ًبذو رلً
واضحا في هخابه "جدلُل الخؼاب العشدي-
ملالجت جفىُىُت ظُمُائُت مشهبت لشواًت صكاق
اإلاذق" ،وكذ جإزش هزلً بأساء "ظان دسٍذا"
ومزهبه ،في هخابه" 9ؤًً لُالي -دساظت ظُمُائُت
جفىُىُت".
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وهى بزلً ؤساد ؤن ًلخىم وٍلىم غحره بهزه
اإلاعإلت ،رلً ؤن ؤكالم الحذازت الفشوعُت في هشحر

ً
ً
ً
ّبهه مً ؤغضس ّ
هخاب الجضائش (كذًما وخذًشا) جإلُفا
ً
وؤهثرهم جىىكا وفُما ًلي 9كائمت بمالفاجه مشجبت
بدعب جىاسٍخ صذوس ػبلتها ألاولى9

مً ألاػىاس وفي جلشٍشهم للمعائل وجإظِغ
ّ
للىـشٍاث والشلافت الُىهاهُت التي ٌعخمذون منها
ّسبما ًيىهىا كشظىا فيها كلى الشلافت اللشبُت بذون

هخاظه وباوىسة مالفاجه ،وششجه داس مىخبت

كلذة وجدشط ؤبشصهم 9جىدوسوف وباسث.

الششهت الجضائشٍت ظىت .0857

بطافت بلى هزه اللىامل العابلت ًزهش
ّ
مشجاض كامال آخش هى الخصىصُت الشلافُت التي
جخمخم بها الجضائش في البدش ألابُع اإلاخىظؽ،
ً
كائال" 9ولىً اإلاىكم الجغشافي كشٍب مً ؤوسوبا
والـشوف الخاسٍخُت (ميىر الجضائش جدذ وػإة
الاظخلماس الفشوس ي مائت وازىحن وزالزحن ظىت)،
ّ
والتي ؤبذ بلى ؤن ؿهش فيها ،سبما مً خُض ال ؤسٍذ
ؤو ؤشلش ،الشلافت الفشوعُت بيل ملؼُاتها
ّ
الحظاسٍت التي ؤزشث في رهىُت الشلب الجضائشي

( -1اللصت في ألادب اللشبي اللذًم) ،هى فاجدت

( -2نهظت ألادب اللشبي اإلالاصش في الجضائش)،
صذس كً الششهت الىػىُت لليشش والخىصَم
ظىتّ ،0860
زم ؤكادث ػبله ظىت .0872
( -3فً اإلالاماث في ألادب اللشبي) ،صذس في
ػبلخه ألاولى كً الششهت الىػىُت لليشش
ّ
والخىصَم ظىتّ ،0871ؤما ػبلخه الشاهُت فلذ
صذسث كً الىػىُت للىخاب والذاس الخىوعُت
لليشش ظىت 0877م.
( -4الشلافت اللشبُت في الجضائش بحن الخإزحر

ودفلخه في هشحر مً ألاػىاس بلى ؤن ًخخز مً

والخإزش) ،وششه اجداد الىخاب اللشب بذمشم
ظىت ّ ،0870
زم ؤكادث وششه داس الحذازت

ومً هىا هيىن كذ ؤفصحىا كً بلع

ببحروث ودًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت ظىت

الفشوعُحن مشله ألاكلى في الحُاة"
كىامل جيىٍيُت وجباًً جمحز شخصُت مشجاض
ألادبُت ّ
والى ّ
لذًت كً شخصُاث ؤخشي في مصادس

( -5اللامُت الجضائشٍت وصلتها بالفصحى) ،صذس

زلافاتهم بشيل كام ،فلال بنها شخصُت جدعم

كً الششهت الىػىُت لليشش والخىصَم ظىت

بالفشادة والخمحز ،فـلبذ اإلالً مشجاض بن هى ؤفلح

.0870

في حشىُل الترار وظلله كاكذة اسجياص حلىغ
ؤفياسه وؤفاهحن ؤظلىبه ،فهى لم ًىً مىلؼلا ًكً
كصشهً ،خفاكل مله باجصاٌ دائم وَلؼُه ؤهمُخه
اللصىي في وكذ عجذ فُه الىـشٍاث اللعاهُت.

.0871

( -6ألالغاص الشلبُت الجضائشٍت) ،صذس كً دًىان
اإلاؼبىكاث الجاملُت الجضائشٍت ظىت .0871
( -7ألامشاٌ الشلبُت الجضائشٍت) ،صذس كً

جخمحز هخاباث كبذ اإلاالً مشجاض بالغضاسة

دًىان اإلاؼبىكاث الجضائشٍت ظىت  0871وكذ
ّ
جشظم فصل وامل مىه بلى اللغت ؤلاهجلحزًت

الىمُت والشوح اإلاىظىكُت ،بر جخىصق كلى ؤفاهحن

طمً هخاب ؤظهم فُه ؤمشٍىُىن وكشب،

زلافُت شتى ،والشواًت والشلش واللصت والىلذ

ورلً بلىىان ()classes algérien proverbe

والخاسٍخ والترار الشلبي ،...فال مىاص مً اللىٌ9

120

2018

وكذ وششث الىخاب اإلاؼبلت الجاملُت
بفلىسٍذا (مُامي).
( -8اإلاعجم اإلاىظىعي إلاصؼلحاث الشىسة
الجض ّ
ائشٍت) ،صذس كً دًىان اإلاؼبىكاث
الجاملُت بالجضائش ظىت .0872

( -19شلشٍت اللصُذة – كصُذة اللشاءة) صذس
كً داس اإلاىخخب اللشبي ببحروث ظىت .0883
( -21هـام الخؼاب اللشآوي) صذس كً داس
الشلافت بالجضائش ظىت .0883
( -21جدلُل الخؼاب العشدي) صذس كً دًىان

( -9فىىن الىثر ألادبي بالجضائش) صذس كً دًىان

اإلاؼبىكاث الجاملُت بالجضائش ظىت .0884

اإلاؼبىكاث الجاملُت بالجضائش ظىت .0872
ّ ( -11
الىص ألادبي مً ؤًً؟ وبلى ؤًً؟) صذس كً

( -22ملاماث العُىػي) صذس كً اجداد الىخاب

دًىان اإلاؼبىكاث بالجضائش ظىت .0872

اللشب ظىت .0885
( -23كشاءة ّ
الىص) صذس كً داس الُمامت بالشباغ

( -11بيُت الخؼاب الشلشي) صذس كً دًىان
الحذازت ببحروث ظىت ّ ،0875
زم ؤكاد دًىان

( -24في هـشٍت الشواًت) صذس كً ظلعلت كالم

اإلاؼبىكاث الجاملُت وششه ظىت .0880

اإلالشفت ،م.و.ر.ف.ؤ ،اليىٍذ ظىت .0887

( -12في ألامشاٌ الضساكُت) صذس كً دًىان

( -25العبم اإلالللاث) صذس كً اجداد الىخاب

اإلاؼبىكاث الجاملُت بالجضائش ظىت .0876

ظىت .0886

اللشب ظىت .0887

( -13اإلاُشىلىظُا كىذ اللشب) صذس كً اإلااظعت

( -26الىخابت مً مىكم اللذم) صذس في ػبلخه

الىػىُت للىخاب والذاس الخىوعُت لليشش ظىت

ألاولى كً داس الُمامت بالشٍاض ظىت ،0888

.0878

ؤما ػبلخه الشاهُت فلذ صذسث كً داس

( -14ؤلف لُلت ولُلت) صذس كً دًىان الشاون
الشلافُت اللامت ببغذاد ظىت  ،0878وؤكاد
دًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت وششه ظىت
.0882
( -15كىاصش الترار الشلبي مً الالص) صذس كً
دًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت بالجضائش ظىت
0876
( -16اللصت الجضائشٍت اإلالاصشة) صذس كً
اإلااظعت الىػىُت للىخاب ظىت .0881
( -17ؤ-ي) صذس كً دًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت
بالجضائش ظىت .0881
( -18الشُخ البشحر الابشاهُمي) صذس كً الىصاسة
الشلافُت الىػىُت ظىت .0873

الغشب لليشش والخىصَم بىهشان ظىت .1112
(الىص ّ
ّ -27
والىص الغائب) صذ كً ششهت
الىىس باليىٍذ ظىت .0888
( -28ألادب الجضائشي اللذًم) صذس كً داس هىمت
بالجضائش ظىت .1111
( -29الخدلُل العُمُائي للخؼاب الشلشي) صذس
كً الىخاب اللشبي بالجضائش ظىت .1110
( -31في هـشٍت الىلذ) صذس كً داسهىمت بالجضائش
ظىت .1111

( -31هـشٍت اللشاءة) صذس الغشب بىهشان ّ
ظىت
.1112

( -32هـشٍت ّ
الىص ألادبي) صذس في ػبلخه ّ
ألاولى
ظىت .1116
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ّ
ؤما الؼبلت الشاهُت صذسث كً داس هىمت بالجضائش

 -44خُاة بال ملنى 9سواًت كذًمت مخؼىػت.

ظىت .1101

 -45كلىب جبدض كً العلادة 9سواًت كذًمت

( -33معجم الشلشاء الجضائشٍحن في اللشن
اللششًٍ) صذس كً داس هىمت بالجضائش ظىت

مخؼىػت.

ً
 -46مملىت اللذم 9سواًت صذسث خذًشا ببحروث.
 -47وادي الـالم 9سواًت صذسث كً داس هىمت

.1116
( -34كظاًا الشلشٍاث) صذس كً داس اللذط
اللشبي بىهشان ّ
ظىت .1112

 -48سواًت زالزُت الجضائش ،صذسث ظىت .1101

( -35ػالئم الىىس) صذس في ػبلخه ّ
ألاولى ظىت

القضايا النقدية في كتاب " في نظرية النقد"

.1118

بالجضائش ظىت .1114

لعبد املالك مرتاض:

( -36هـشٍت البالغت) صذس كً ؤوادًمُت الشلش في
هُئت ؤبي ؿبي للشلافت والترار ظىت .1100
ألاعمال الابداعية:

 -1مفه ووىن النق وود والتنق ووا  ً :ــشي ال ــذهخىس
كب ــذ اإلاال ــً مشج ــاض ؤن الىل ــذ ف ــي الشلاف ــت الغشبُ ــت
كبــل اللــشن الخاظــم كشــش وــان مخىظهــا بلــى ألادبــاء،

 -37دماء ودمىق 9سواًت هخبها باإلاغشب ّ
ظىت

و ل ــم ًى ــً ٌلن ــى بىل ــذ آلاز ــاس ألادبُـ ــت و ؤلابذاكُـ ــت،

 ،0852ووششها معلعلت بجشٍذة ظمهىسٍت

ووــان ؤًظــا ًلخــبغ بمفهــىم هـشٍــت ألادب ،و لــزلً،

وهشان كبر  37خللت ،مً هىفمبر  0866بلى

فـ ــةن الشلافـ ــت الغشبُـ ــت لـ ــم حلـ ــشف الىلـ ــذ بمفهىمـ ــه

.0867.11.15

اإلالاصش بال في اللشن الخاظم كشـش .زـم ٌشـحر بلـى ؤن

 -38هاسوهىس 9سواًت هخبها ّ
ظىت  ،0853ووششتها
داس الهالٌ باللاهشة ظىت .0864

الجضئُ ـ ـ ــت ،و اإلالخص ـ ـ ــشة كل ـ ـ ــى الحى ـ ـ ــم ب ـ ـ ــالجىدة ؤو

 -39الخىاصٍش 9سواًت صذسث كً اإلااظعت
الىػىُت للىخاب بالجضائش ظىت .0874
الحذازت ببحروث ظىت .0875

 -42خحزًت 9سواًت وششث معلعلت بجشٍذة
(الشلب) كبر  04خللت ،مً اللذد 6428
ً
( )0877.13.16ؤظبىكُا.

6512

 -43مشاًا مدشـُت 9سواًت صذسث كً داس هىمت
بالجضائش ظىت .1111

بل ـ ــع ؤكم ـ ــاٌ " ظ ـ ــىفىولُِغ " ك ـ ــائال " 9ال ًىظ ـ ــذ
لفف واخذ ًظاف ،و ال لفف واخذ ًدزف ".3

كً (اإلااظعت الىػىُت للىخاب).

()0877.10.11

الل ــذًم باألخي ــام غح ــر اإلاللل ــت ،و ًظ ــشب مش ــاال كل ــى
رل ـ ــً الىاك ـ ــذ " دً ـ ــذوس" ال ـ ــزي ؤص ـ ــذس خىم ـ ــا كل ـ ــى

 -41هشُم الضمً 9مجمىكت كصصُت ،صذسث

بلى

ال ــشداءة كل ــى اللم ــل ؤلاب ــذاعي ل ــِغ بال ،و ألاخي ــام
الىلذًـ ــت اإلاؼللـ ــت و التـ ــي ًص ـ ــؼلح كليهـ ــا فـ ــي هل ـ ــذها

 -41صىث الىهف 9سواًت صذسث كً داس

اللذد

اللملُت الىلذًت  -آهزان -واهـذ جلـىم كلـى ألاخيـام

بل ـ ـ ــذ ؤن ٌع ـ ـ ــخلشض الىاك ـ ـ ــذ كب ـ ـ ــذ اإلاال ـ ـ ــً
مشج ــاض هشوهىلىظُ ــا الىل ــذ كى ــذ الغ ــشب ف ــي الل ــشن
الخاظـ ـ ــم كشـ ـ ــش لُصـ ـ ــل بل ـ ـ ــى ؤن ألاخي ـ ـ ــام الىلذً ـ ـ ــت
الصادسة كبل اللشن الخاظم كشش لم جىً لخخخلـف
كــً جلــً ألاخيــام التــي وــان ًصــذسها الىاكــذ اللشبــي
مً خُض بهه كام ومؼلم وظضئي .والىلذ ألادبي لم
ًـه ـ ـ ــش بال م ـ ـ ــم ؿه ـ ـ ــىس الش ـ ـ ــىالهُت الشوظ ـ ـ ــُت والت ـ ـ ــي
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هجمــذ كنهــا الشــىالهُت الفشوعــُت .و ًؼــشح الياجــب
بش ـ ــيالُاث كذً ـ ــذة جخلل ـ ــم ب ـ ــ 9الىؿُف ـ ــت الجمالُ ـ ــت
والىؿُف ـ ــت الخلىٍمُ ـ ــت ل ـ ــُخلص بل ـ ــى الخفشٍ ـ ــم ب ـ ــحن
ألادب والىل ـ ــذ ،فُلـ ـ ــىٌ" 9بن ألادب هخاب ـ ــت كىامهـ ـ ــا
الخُاٌ ،والىلذ هخابت كىامها اإلالشفت".4
زم ًيخلل بىا بلذ رلً بلى الحذًض كً ابً
ظ ــالم الجمح ــي ال ــزي ٌلخب ــره ؤوٌ م ــً ؤظ ــغ هضك ــت
شىالهُت في جاسٍخ الىلذ ؤلاوعاوي .و الشىالهُت التي
دك ـ ــا بليه ـ ــا اب ـ ــً ظ ـ ــالم ف ـ ــي هخاب ـ ــه (ػبل ـ ــاث فد ـ ــىٌ
الش ــلشاء) ته ــخم ب ــالىص و م ــا فُ ــه م ــً ؿ ــىاهش فىُ ــت
جب ـ ــرص ف ـ ــي ظمالُ ـ ــاث الع ـ ــؼذ و كبلشٍـ ـ ــت الي ـ ــج .و
جإظــِغ هــزا الىــالم همــا ًــشي الــذهخىس كبــذ اإلاالــً
مشجــاض ؤن اإلال ــاًحر الت ــي اظ ــدىذ بليه ــا اب ــً ظ ــالم ف ــي
جص ــيُف الش ــلشاء ف ــي ػبل ــاث ٌلخم ــذ ؤظاظ ــا كل ــى
الاخخُاساث الىصُت.
زـ ــم ٌلـ ــشط بلـ ــذ رلـ ــً بلـ ــى ؤن شـ ــىالهُت ابـ ــً
كخِبت الزي هـش بلى اللملُت ؤلابذاكُت هـشة هلذًـت
حل ــذ مخالف ــت إلا ــً ظ ــبله م ــً الىل ــاد ،فه ــى ً ــشفع
كام ـ ــل الع ـ ــبم الخ ـ ــاسٍخي ف ـ ــي الحى ـ ــم كل ـ ــى ؤلاب ـ ــذاق
واإلاب ــذكحن ،ب ــل اخ ــخىم بل ــى ال ــىص و ظل ــل اإلاد ــً
الجــىدة ،و بــزلً ًــشي مشجــاض ؤن ابــً كخِبــت ًشاعــي
الجىاهــب الفىُــت فــي اخخُــاسه للشــلشاء وجلــذًمهم ؤو
ج ــإخحرهم .بملن ــى ؤن اب ــً كخِب ــت ًىؼل ــم م ــً ال ــىص
(الشـ ـ ــلش) ال الىـ ـ ــاص (الش ـ ـ ــاكش) ،همـ ـ ــا ؤهـ ـ ــه امخـ ـ ــاص
بــالجشؤة ألادبُــت فــي الؼــشح ،وسفظــه إلالــاًحر اللــذام
في جلـىٍم ألاكمـاٌ ؤلابذاكُـت ،واخخيامـه بلـى الـىص،
و سفظه مبذؤ الضمً.
ومــً هىــا ؤبــان الياجــب كلــى ؤن خذازُــت ابــً
كخِب ـ ــت جيبنـ ـ ــي ؤظاظ ـ ــا كلـ ـ ــى ؤن الجذً ـ ــذ فـ ـ ــي صماهـ ـ ــه
ظـ ــُيىن كـ ــذًما فـ ــي غحـ ــر صماهـ ــه ،واللىـ ــغ ،ألن وـ ــل
كــذًم وــان فــي كهــذه ظذًــذ واللىــغ ،وجبــرص خذازــت
ابـً كخِبـت فـي جدذًـذه لـذواعي ؤلابـذاق و لحـاجــه ،و
بهــا كـ ّـذ ؤوٌ مــً ؤزــاس هــزه اللظــُت فــي جــاسٍخ الشــلش
اللشب ـ ــي ،وكل ـ ــى ه ـ ــزا ًل ـ ــىٌ ال ـ ــذهخىس كب ـ ــذ اإلاال ـ ــً
مشجاض "9بن هزا الىالم ًمىـً ؤن ًشقـى بلـى الىخابـت

الخىـحرًــت ،خُــض ًاظــغ الشــُخ هىــا لألوكــاث التــي
ًمى ــً ؤن جي ــىن ؤمش ــل م ــً ظ ــىا ها للىخاب ــت ألادبُ ــت
شلشها وهثرها" .5هما ؤشاس ابً كخِبت بلى ؤن اإلايان
كىص ــش مه ــم ًي ــىن كب ــل كام ــل الضم ــان ف ــي اللملُ ــت
ؤلابذاكُت.6
وف ــي الفص ــل الش ــاوي ال ــزي كىىه ــه مشج ــاض ب ــ"الىلذ9
هزه اإلااهُت اإلاعخدُلت" ًدعاءٌ مشجـاض كـائال" 9مـا
الىلذ؟" مجُبا" 9بهه مً الصلىبت بميان ؤن ٌعإٌ
اإلاـ ــشء كـ ــً بشـ ــيالُت مللـ ــذة وـ ــل الخللُـ ــذ بع ـ ــااٌ
بع ــُؽ هه ــزا واص ــفه بالع ــزاظت ،و م ــً الص ــلىبت
بميان -ؤًظا – ؤن ًجاب كىـه همـا ًجـاب كـً ؤي
ظااٌ" ًجُبىا مشجاض بلىلـه" 9بن الىلـذ بمفهىمـه
اإلالشفـي اإلاللــذ وماهُخــه الجمالُـت اإلاخىاهُــت اللؼــف
ًى ـ ــذسط ف ـ ــي ص ـ ــلب الاهخمام ـ ــاث الفىشٍ ـ ــت اإلاع ـ ــخمشة
فمىـ ــز وـ ــان ؤلابـ ــذاق وـ ــان ال ـ ـشؤي خىل ـ ــه ومى ـ ــز وـ ــان
ؤلابــذاق الشــلشي خصىصــا وــان الىلــذ لــه ،ؤي مىــز
وان فً اللىٌ" . 7ؤي مىز ؿهش بلـى الىظـىد الشـاكش
ألاوٌ ؿه ــش بل ــذه مباش ــشة الىاك ــذ ألاوٌ ال ــزي جللـ ـ
الشلش بالحعً ؤو الشفع.
"مــا الىلــذ؟ " هــزا العــااٌ هــى الــزي ؤوصــل
ؤوص ــل اللل ــل البش ــشي بل ــى ص ــىسة الىم ــاٌ النه ــائي،
وجىكــف كــً الخفىحــر اإلاعــخمش واإلاخجــذد .زــم ًدــذد
بػ ــاس ؤلاظاب ــت ك ــً ه ــزا الع ــااٌ ،والت ــي جخف ــشق بلـ ــى
شلحن 9هلذ هـشي وهلذ جؼبُلي.
ً ـ ــشي مشج ـ ــاض ؤن الىل ـ ــذ الىـ ـ ــشي ه ـ ــى هل ـ ــذ
جإظِس ي جإصُلي ،و هـى مـً الظـشوسة بميـان ألػـىاس
اإلالشفـ ــت واصدهاسهـ ــا همـ ــا ؤن الىلـ ــذ الىــ ــشي مجالـ ــه
البد ــض ف ــي ألاص ــىٌ الىـشٍ ــت ،و الج ــزوس اإلالشفُ ــت و
الخلفُـ ــاث الفلعـ ــفُت ،ووـ ــل الاججاهـ ــاث والخُـ ــاساث
التـ ـ ــي ؤزـ ـ ــشث ف ـ ـ ــي الجىاه ـ ـ ــب الىـشٍـ ـ ــت ،ؤمـ ـ ــا الىل ـ ـ ــذ
الخؼبُلــي ،فهــى هخــاط وزمــشة الىلــذ الىـــشي ،ول ــى ال
الىلـ ـ ــذ الىــ ـ ــشي الخإظِس ـ ـ ـ ي إلاـ ـ ــا و ـ ـ ــان هىـ ـ ــان هل ـ ـ ــذ
جؼبُل ــي ،و م ــً زم ــت ،ف ــةن الىل ــذ الىـ ــشي والىل ــذ
الخؼبُل ـ ــي ؤمـ ـ ـشان مخالصم ـ ــان ،ؤو بن شـ ـ ـ ذ وظه ـ ــان
للملــت واخــذة وهالهمــا ٌعــعى بلــى خلُلــت الــىص ؤو
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جإوٍل ـ ـ ــه ؤو جفعـ ـ ــحره ؤو اظخىش ـ ـ ــاف كالك ـ ـ ــت الـ ـ ــذاٌ
باإلاـ ـ ـ ـ ـ ــذلىٌ ؤو ملشفـ ـ ـ ـ ـ ــت ؤلاشـ ـ ـ ـ ـ ــاساث ؤو جلىٍظـ ـ ـ ـ ـ ــه ؤو
جفىُى ــه ،وم ــً زم ــت اخخلف ــذ الغاً ــت الىلذً ــت جبل ــا
الخخالف الاججاهاث والخُاساث الفىشٍت.8
زــم ٌلــشط بلــذ رلــً بلــى بًظــاح اللالكــت بــحن
الىلـ ــذ الىــ ــشي والىلـ ــذ الخؼبُلـ ــي واإلاخمشلـ ــت فـ ــي ؤن
الىلـ ـ ـ ــذ الخؼبُلـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــى جشظم ـ ـ ــت خلُلُ ـ ـ ــت لخلـ ـ ـ ــً
الىـشٍ ـ ـ ـ ـ ــاث و الاججاه ـ ـ ـ ـ ــاث الجمالُ ـ ـ ـ ـ ــت والخُ ـ ـ ـ ـ ــاساث
الفىشٍ ــت ،فُل ــىم بلملُ ــت جص ــيُفها وفشصه ــا ورل ــً
خذمـ ـ ــت للـ ـ ــىص ألادب ـ ــي ز ـ ــم ًخد ـ ــذر ك ـ ــً اللـ ـ ـشاءة
اإلاجهشٍـ ـ ــت اإلادعـ ـ ــمت بالذكـ ـ ــت واللـ ـ ــذسة كلـ ـ ــى الخىلحـ ـ ــر
والخىلُب داخل الىص ألادبي ،واللمل كلـى حلشٍخـه
وٍذكى بلى اللشاءة الاخترافُت.9
هما ًىمئ بلى كشاءة زالشت جخجاوص اللشاءجحن
الىـشٍ ــت والخؼبُلُـ ــت ،والتـ ــي اص ــؼلح كليه ــا "هلـ ــذ
الىلــذ" ،زــم ٌشــحر بلــى ؤن ؤوٌ مــً اصــؼىم مشــل هــزا
اإلالنـ ــى ،وؤشـ ــاس بلـ ــى مشـ ــل هـ ــزا اإلاصـ ــؼلح وألوٌ مـ ــشة
ّ
اللالم ــت كب ــذ الل ــاهش الجشظ ــاوي ال ــزي اص ــؼىم ف ــي
اللشبُت "ملنى اإلالنى".10
زم بلذ رلً ًؼشح الياجب بشـيالُاث هشحـرة
جخللـ ــم بالىلـ ــذ مـ ــً خُـ ــض طـ ــشوسجه لـ ــألدب ،و م ـ ــً
خُـ ــض اإلااهُ ـ ــت و الىؿُف ـ ــت ،ومـ ــً خُ ـ ــض اإلاى ـ ــاهج و
ألاشــياٌ ،و مــا بلــى رلــً مــً الدعــائالث التــي جــاسق
الىاكذ ،و الباخض ،والذاسط كلى خذ ظىاء.
وبلذ رلً ًداوٌ الخمُحز بحن الىلذ الزاحي،
و هلـ ــذ الىلـ ــذ ،فحـ ــري ؤن هلـ ــذ الىل ـ ـذ ًخخلـ ــف ؤًمـ ــا
اخخالف كً الىلذ الزاحي ،رلً ؤن هلذ الىلذ ًلـم
وظ ـ ــؼا ب ـ ــحن ج ـ ــاسٍخ الىل ـ ــذ والخىك ـ ــف ل ـ ــذي اإلال ـ ــالم
الىبــري لهــزا الىلــذ كبــر مذسظــت بلُنهــا ،ؤو كبــر كــذة
مذاسط ،في خحن ؤن الىلذ الزاحي ًمىً ؤن ًىصب
كلـ ـ ــى مشاظل ـ ـ ــت ألاكمـ ـ ــاٌ الىلذًـ ـ ــت ال خصـ ـ ــُت ،ؤو
ألاكم ــاٌ الىلذً ــت الت ــي هخب ــذ طـ ـمً مذسظ ــت م ــً
اإلا ــذاسط ،ز ــم ًجته ــذ ف ــي اهخلاده ــا م ــً مىك ــف جل ــً
اإلاذسظت الىلذًت هفعها.11
القراءة  -الكتابة  -النقد -املستحيل:

ًخدذر كبذ اإلاالً مشجاض في جلذًم هخابه
"فـ ــي هـشٍـ ــت الىلـ ــذ" كـ ــً ؤسبلـ ــت مصـ ــؼلحاث هخابـ ــه
وماهُتها واللالكت اللائمت بُنها.
ًـشي مشجــاض ؤن الىخابــت مـا هــي بال هــىق مــً
اللـ ـشاءة ،وؤن الىخاب ــت واللـ ـشاءة م ــا هم ــا بال وظه ــان
للمل ــت واخ ــذة ،و ل ــزلً ًل ــىٌ ف ــي حلشٍف ــه للىخاب ــت9
"اللـشاءة فــي جمشلىــا هخابــت ؤو طــشب مــً الىخابــت كلــى
ألاكـل ،فىــإن الىخابــت واللـشاءة وظهــان ازىــان للملــت
واخـ ــذة" 12وٍظـ ــُف كـ ــائال كـ ــً الىخابـ ــت" 9فالىخابـ ــت
همــا هــشي وم ــً هــزا اإلاىـ ــىس بالــزاث لِع ــذ هــي ف ــي
مبخذب ألامش ومىتهاه بال كشاءة ما كلى هدى ما".13
وَلُ ـ ــذها بل ـ ــى اللـ ـ ـشاءة مظ ـ ــُفا ؤنه ـ ــا مفخ ـ ــاح
اإلالشف ـ ـ ـ ــت ألاوٌ ،ألنه ـ ـ ـ ــا حلبح ـ ـ ـ ــر كم ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي الظ ـ ـ ـ ــمحر،
وجشظم ـ ــان كم ـ ــا ف ـ ــي الجى ـ ــان ،و الىخاب ـ ــت م ـ ــا ه ـ ــي بال
بًلىهت ،ؤو ممازال 9بملنى ؤنها ظـمت خاطـشة جىـحـرا
وجؼبُل ــا ،ز ــم ٌش ــحر بل ــى م ــا اص ــؼلح كلُ ــه بالىخاب ــت
الىاصـ ــفت و ٌعـ ــميها هـ ــى "بىخابـ ــت الىخابـ ــت" ؤو "لغـ ــت
اللغت".14
وٍظ ـ ــُف ش ـ ــاسخا مش ـ ــشخا" 9الىخاب ـ ــت وظ ـ ــىد
كىامــه سظــىم ظــىداء ،مخفــم كلــى هـامهــا ،و هُفُــت
اظــخلمالها جمشــل ظــماث لفـُــت مخفلــا كليهــا ؤًظــا
بـحن مجمىكــت لغىٍــت ملُىـت" ،15زــم ًىلــل بلُىــا آساء
بلع اإلافىشًٍ وفالظفت الغشب خىٌ كظاًا هامت
جخص اللملُـت ؤلابذاكُـت هـذًياسث ومِشـاٌ فىوـى
وهُدش ــه وظ ــان ب ــىٌ ظ ــاسجش وغح ــرهم خ ــىٌ الشلاف ــت
16
والىخابت والذاخل والخاسط وظىىن الىخابت....
وكــً اللغــت والفىــش ًــزهش الىاكــذ مشجــاض ؤن
ألالف ــاؾ ف ــي ألاك ــم ألاغل ــب كاص ــشة ك ــً ؤداء اإلالن ــى
الــزي ًخــخلج فــي هفــغ اإلابــذق وكلــى الــشغم مــً رلــً
ًفض ـ ي بمــا ًجــىٌ فــي خــاػشه ،و ًخــإ ج فــي ؤكماكــه
فُل ـ ــىٌ" 9وبه ـ ــً لت ـ ـراه ًشٍ ـ ــذ ؤلافص ـ ــاح ك ـ ــً ؤكم ـ ــاق
ال ــزاث ومخبىءاته ــا والخلبح ــر ك ــً ؤغىاسه ــا بع ــماث
بعــُؼت حعــمى ألالفــاؾ فُجــذها ؤو ًخالهــا كاصــشة
17
كاظضة فخصِبه الخُبت مً كصىسها"
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همــا ًــشي ؤن الىخابــت واظــب مدخــىم ،و كــذس
ملـ ــذوس كلـ ــى ؤلاوعـ ــان ،و الىخابـ ــت ؤًظـ ــا كائمـ ــت فـ ــي
خلُلــت مىىىنهــا كلــى خلُلــت وهمُــت ،و مــا الىخابــت
بال ه ــذم و جل ــىٍع ،و ف ــي راث الع ــُاق ًل ــىٌ كب ــذ
اإلاال ــً مشج ــاض  "9فالىخاب ــت ه ــذم للىخاب ــت الع ــابلت
وجلىٍع لها".18
القديم والحديث عند مرتاض:
ًخد ــذر مشج ــاض ك ــً كظ ــُت الص ـ ـشاق ب ــحن
اللذًم والجذًذ هما ؤظماه مىضحا ؤن ابً كخِبـت
ٌلخبــر ؤوٌ مــً ؤشــاس بلــى هــزه اللظــُت ،و ؤوضــح ؤن
الحذازــت واظه ــذ الل ــشب مى ــز ؿه ــىس ؤلاظ ــالم ال ــزي
غح ــر اإلاف ــاهُم واإلاشظلُ ــاث ز ــم ٌش ــحر بل ــى خح ــرة ؤب ــي
كمـ ــشو بـ ــً الل ـ ــالء ججـ ــاه شـ ــلش اإلاد ـ ــذزحن مازلـ ــت ف ـ ــي
ملىلخ ــه الش ــهحرة" 9لل ــذ هث ــر ه ــزا اإلاد ــذر وخع ــً
ختى للذ هممذ بشواًخه".19
واجطحذ ملالم اللظُت بشيل الفذ كىـذ
آلام ــذي ف ــي هخاب ــه" 9اإلاىاصه ــت ب ــحن الؼ ــائُحن البدت ــري
وؤب ــي جم ــام ف ــي ؤيهم ــا ؤش ــلش؟ و ف ــي هخ ــاب "الىظ ــاػت
ب ـ ـ ـ ــحن اإلاخىب ـ ـ ـ ــي وخص ـ ـ ـ ــىمه" لللاض ـ ـ ـ ـ ي الجشظـ ـ ـ ـ ــاوي.
فاللظـ ــُت لِعـ ــذ ظذًـ ــذة همـ ــا ًلـ ــىٌ مشجـ ــاض بـ ــل
كشفذ مىز اللشن الاوٌ الهجشي.20
النقو و وود القو و ووديم فو و ووي الع و و وور الحو و ووديثً :د ـ ــذزىا
مشجــاض فــي هــزا اللىــىان كــً اإلالــاسن ألادبُــت الت ــي
واهــذ فــي اللصــش الحــذًض بــحن صــادق الشافعــي وػــه
خع ـ ــحن وغحرهم ـ ــا خ ـ ــىٌ مع ـ ــإلت الل ـ ــذًم والجذً ـ ــذ.
فؼ ــه خع ــحن ً ــذافم كـ ــً الىخاب ــت الحذازُـ ــت بِىم ــا
الشافعــي ًــذافم كــً وــل م ــا هــى جللُــذي وؤصــُل ف ــي
الىخابــت ألادبُــت ،وهــي معــإلت لِعــذ خالصــت للىلــذ
اللشبـي وخــذه وبهمــا مىظـىدة فــي وــل آلاداب اللاإلاُــت
هما ًلىٌ مشجاض.21
و بل ـ ــذها ًفاظئى ـ ــا مشج ـ ــاض بالح ـ ــذًض ك ـ ــً
كظ ــُت ؤخ ــشي ال جل ــل خؼ ــىسة ك ــً ظ ــابلتها ،و ه ــي
هُف ًخلامل الىلذ الخللُذي مـم اللمـل ؤلابـذاعي؟
و ًىض ــح الياج ــب ؤن الىل ــذ الخللُ ــذيً" 9ل ــىم كل ــى

الخم ـ ــاط فه ـ ــم ؤلاب ـ ــذاق م ـ ــً خ ـ ــالٌ فه ـ ــم اإلاب ـ ــذق "
وٍظشب مشاال كلى رلً بإبي جمام و شلشه.22
ؤم ــا الىل ــذ الجذً ــذ فه ــى كل ــى خ ــالف ،ؤي ؤن
ؤلابذاق ًفهم مً ؤلابذاق راجه ،فال ٌلترف باإلابـذق،
وال باإلاالبع ـ ــاث و الـ ـ ــشوف الخاسظ ـ ــت ك ـ ــً ص ـ ــمُم
ؤلابذاق.
زـ ـ ــم ًىظـ ـ ــه الىلـ ـ ــذ للمـ ـ ــىكفحن ،خُ ـ ـ ـض ًـ ـ ــشي
الياجــب ؤن الخللُــذًحن بــالغىا فــي سبــؽ ؤلابــذاق بيــل
مـ ــا ًلـ ــف خُ ـ ــاة اإلابـ ــذق ،كلـ ــى الـ ــشغم مـ ــً ؤهىـ ــا ك ـ ــذ
هدخ ــاط بل ــى بل ــع الللؼ ــاث م ــً خُ ــاة اإلاب ــذق الت ــي
حع ـ ـ ــاكذها كل ـ ـ ــى ف ـ ـ ــً بل ـ ـ ــع الش ـ ـ ــفشاث اإلاخللل ـ ـ ــت
بةبذاك ـ ــه ،هم ـ ــا ؤن ؤيـ ـ ــحاب الىل ـ ـ ــذ الخجذً ـ ـ ــذي -
ؤًظ ــا -ب ــالغىا ف ــي جىى ــبهم ك ــً و ــل م ــا ًخلل ــم بدُ ــاة
اإلابذق ،و الـشوف اإلادُؼت باإلبذاق .
هم ــا ك ــشط الياج ــب كل ــى كظ ــُت ؤخ ــشي وه ــي
الىلــذ الجذًــذ بــحن الخدلُــل والل ـشاءة مشــحرا بلــى ؤن
الىلذ اللذًم لـم ٌل ّـً بـاللشاءة بال هـادسا ،و ؤن هـزه
اللـ ـشاءة جبل ــىسث ف ــي مع ــخىٍاث زالز ــت 9ش ــشح غشٍ ــب
اللغــت وجخــشٍج مشــىالث الىدــى وهثــر البِــذ الشــلشي
همـ ــا فل ـ ــل رل ـ ــً اإلاشصوق ـ ــي و الخبرً ـ ــضي ف ـ ــي ش ـ ــشخهما
لىخ ــاب" 9الحماظ ــت ألب ــي جم ــام" ؤم ــا الىل ــذ الجذً ــذ
ؤول ـ ـ ــى كىاً ـ ـ ــت فائل ـ ـ ــت لللـ ـ ـ ـشاءة و الخإوٍل،فإلفُىـ ـ ـ ــاه
ًىصشف مً الششح بلى الخإوٍل والخدلُل .زم ًؼشح
الياج ـ ــب بش ـ ــيالُت ؤخ ـ ــشي جخلل ـ ــم بالىل ـ ــذ و الل ـ ـشاءة
مفادهــا 9هــل ًمىــً ؤن جدــل الل ـشاءة ميــان الىلــذ؟
ً .23ــشي الياجــب ؤن اللـشاءة ال ًمىــً ؤن جدــل مدــل
الىلــذ ،و ال الىلــذ ؤن ًدــل مدــل الل ـشاءة .وفــي هــزا
العُاق ًلىٌ " 9فاللشاءة شيل مً ؤشياٌ اإلالشفـت
ألادبُت الجذًذة بدُض ال هي ؤسفم مً الىلذ دسظـت
و ال هي ؤخؽ مىه مجزلت ،لىً هـال منهمـا ًصـىف فـي
مجزلخه " .24وٍشي مشجاض ؤن اللشاءة حلـحن الىاكـذ
ؤزىـاء اإلاماسظــت الىلذًــت  .زــم ًيخلــذ جلــً الاججاهــاث
التــي خاولــذ كلمىــت ألادب ،و لىنهــا فشــلذ فــي رلــً
فش ـ ــال رسَل ـ ــا وره ـ ــش منه ـ ــا " 9الش ـ ــىالهُت الشوظ ـ ــُت،
البىىٍت ،الخلىٍظُت ،والعُمُائُت".25
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هثرًـت هـي اللظـاًا الىلذًـت ألاخـشي التـي هـىه
بهــا كبــذ اإلاالــً مشجــاض فــي هــزا الىخــاب جدخــاط بلــى
ججضئــت واظــخلشاء وكـشاءة فاخصــت واكُــت للىشحــر ممــا
خملــه مــً مصــؼلحاث ومفــاهُم هلذًــت جدخــاط بلــى
جفص ـ ـ ــُل ودساظ ـ ـ ــت م ـ ـ ــً كب ـ ـ ــل الؼلب ـ ـ ــت والب ـ ـ ــاخشحن
اإلاهخم ـ ـ ــحن بالىل ـ ـ ــذ الح ـ ـ ــذًض وبالخص ـ ـ ــىص الىل ـ ـ ــذ
الجضائ ـ ـ ــشي الح ـ ـ ــذًض واإلالاص ـ ـ ــش وب ـ ـ ــاألخص هخب ـ ـ ــاث
الىاكـ ـ ــذ كبـ ـ ــذ اإلاالـ ـ ــً مشجـ ـ ــاض فـ ـ ــي مجـ ـ ــاٌ هخاباج ـ ـ ـه
الىلذًت وجفشده بما ًدعب لـه وللىلـذ الجضائـشي فـي
هزا اإلاُذان.
بن هخــاب الــذهخىس كبــذ اإلاالــً مشجــاض فــي
هـشٍ ـ ــت الىل ـ ــذ ًترب ـ ــم كلـ ــى مياه ـ ــت كالُ ـ ــت ف ـ ــي هلـ ــذها
الحـ ــذًض و اإلالاص ـ ــش ،ألهـ ــه مداول ـ ــت لل ـ ـشاءة هلـ ــذها
اللشب ـ ــي اإلا ـ ــىسور ك ـ ــً الع ـ ــلف ف ـ ــي ط ـ ــىء اإلاى ـ ــاهج
الىلذً ـ ـ ــت الحذازُ ـ ـ ــت واإلالاصـ ـ ــشة الشاهى ـ ـ ــت ،وجىمـ ـ ــاص
الل ـ ـ ـشاءة الىلذًـ ـ ــت للب ـ ــذ اإلاالـ ـ ــً مشج ـ ــاض ب ـ ـ ــالؼشح
اإلاىؼلـ ـ ـ ـ ــي ،واللـ ـ ـ ـ ـ ــذسة كلـ ـ ـ ـ ـ ــى ؤلاكىـ ـ ـ ـ ـ ــاق ،والغشبلـ ـ ـ ـ ـ ــت
والخمدــُص ل ــوساء ظــىاء ،ؤواه ــذ كشبُــت ؤم غشبُ ــت،
همــا ؤنهــا جمخــاص بــالجشؤة والغــىص مداولــت منهــا لعــبر
ألاغىاس و جدذًذ ألابلاد.
وٍدعـ ـ ــم الىخ ـ ـ ــاب بخص ـ ـ ــحُذ هـشجىـ ـ ــا بل ـ ـ ــى
مفهــىم الحذازــت والاهصـشاف بلــى الىـشٍــاث الىلذًــت
الغشبُ ـ ــت الحذًش ـ ــت اإلالاص ـ ــشة واللم ـ ــل كل ـ ــى بك ـ ــادة
الاكخباس بلى هلذها اللشبي اللذًم.
همــا ؤن الىخــاب – فــي الحلُلــت – غنــي باإلالؼُــاث
الىلذً ــت الهادف ــت واإلااظع ــت إلًج ــاد هـشٍ ــت هلذً ــت
خذًش ـ ـ ــت ملاص ـ ـ ــشة فـ ـ ـ ــي هل ـ ـ ــذها اللشب ـ ـ ــي ،و جدع ـ ـ ــم
باإلاللىمـ ــاث و الحلـ ــائم الىلذًـ ــت الجذًـ ــذة اإلاخمحـ ــزة
التــي ؤخ ــذزذ كؼُل ــت مىهجُ ــت ملشفُ ــت ف ــي الخلام ــل
م ــم الت ـرار الىل ــذي اللشب ــي الل ــذًم ،والخلام ــل م ــم
الحذازت اإلالاصشة.
و ًاظ ـ ــغ الىخ ـ ــاب ه ـ ــزلً لىـشٍـ ــت هلذًـ ــت ظذًـ ــذة
جبصشة لىلادها اللشب اإلالاصشًٍ لالظخفادة منها في
هخابـ ـ ـ ــاتهم الىلذًـ ـ ـ ــت الحذازُـ ـ ـ ــت اإلاخـ ـ ـ ــإزشة باإلاـ ـ ـ ــذاسط
الىلذًت الغشبُت اإلالاصشة.26

وصـ ــفىة اللـ ــىٌ 9بن كبـ ــذ اإلاالـ ــً مشجـ ــاض
ٌلخبــر ؤًلىهــت مــً ؤًلىهــاث الىلــذ الجضائــشي واللشبــي
الحــذًض واإلالاصــش خُــض واهــذ لــه صــىالث وظــىالث
مــً ؤظــل الخإظــِغ والخإصــُل لشئٍــت هلذًــت كشبُــت
خالصــت ،وبىــاء مشــشوق هلــذي ًيــىن هلؼــت اهؼــالق
خاظـ ــمت جص ـ ــفح م ـ ــً خاللهـ ــا اإلافـ ــاهُم ،و جىط ـ ــم
اللبىــاث ألاظــاط مــً ؤظــل الاظــخفادة مــً اإلاــىسور
الىل ــذي اللشب ــي ،والاهفخ ــاح كل ــى اإلا ــزاهب الغشبُ ــت
الحذازُ ـ ــت والىلذً ـ ــت جؼلُم ـ ــا و جللُد ـ ــا م ـ ــً ؤظ ـ ــل
الخيامل والخالكذ ،ال اإلاداواة والزوبان.
كبـ ــذ اإلاالـ ــً مشجـ ــاض واظـ ــم الاػـ ــالق كلـ ــى
الت ـ ـرار الىلـ ــذي اللشبـ ــي بيـ ــل كؼاءاجـ ــه الخاسٍخُـ ــت
والللمُــت والفىُــت والشلافُــت وؤطــف كلــى اإلاىطــىق
ؤبل ـ ـ ــادا مىهجُ ـ ـ ـت و ملشفُـ ـ ــت وجإظِع ـ ـ ــُت مىلؼلـ ـ ــت
الىـحر.
كبــذ اإلاالــً مشجــاض وــان ملمــا بالخُــاساث
واإلاىــاهج والىـشٍــاث الغشبُــت والبىىٍــت و الشــىالهُت
الشوظ ـ ــُت مىى ـ ــه م ـ ــً الخص ـ ــىس الص ـ ــحُذ لىط ـ ــلُت
الىل ــذ اللشب ــي ف ــي ط ــىء الىل ــذ الغشب ــي و ظ ــماجه ،و
مً زمت بهصاف الىلذ اللشبي وظهىد العلف.
ًـ ــذكى مشجـ ــاض بلـ ــى جإظـ ــِغ هـشٍـ ــت هلذًـ ــت كشبُـ ــت
جىؼلم مً بكادة كشاءة جشار ألاظالف الىلـذي ،زـم
الاهفخـ ـ ـ ــاح كلـ ـ ـ ــى الخُـ ـ ـ ــاساث و الاججاهـ ـ ـ ــاث الىلذًـ ـ ـ ــت
الغشبُـ ــت الحذًشـ ــت اإلالاصـ ــشة همـ ــا ً ـ ــذكى ؤًظـ ــا بل ـ ــى
الابخلاد كً اإلاداواة ليل ما هى غشبـي وخـذاسي كلـى
خعـ ـ ـ ــاب ؤظع ـ ـ ـ ــىا الىلذًـ ـ ـ ــت ألاصـ ـ ـ ــُلت والاكت ـ ـ ـ ـراف
باإلاذسظ ـ ــت الىلذً ـ ــت اللشبُ ـ ــت ألاص ـ ــُلت الت ـ ــي ؤوش ـ ــإها
ظهابزة الىلذ اللذًم ممشلـت بىلادهـا اللماللـت مـً
ؤمشــاٌ" 9الجــاخف وبــً ظــالم الجمحــي وابــً كخِبــت،
واللاض ي الجشظاوي ،وكبذ اللاهش الجشظاوي"...بلخ.
بن هخـ ــاب كبـ ــذ اإلاالـ ــً مشج ـ ــاض "ف ـ ــي هـشٍ ـ ــت
الىلــذ" ٌلخبــر مــً ؤهفــغ الىخــب الخىـحرًــت الحذًشــت
اإلالاصـ ــشة ،والـ ــزي ًصـ ــبى صـ ــاخبه مـ ــً خاللـ ــه بلـ ــي
جصــحُذ اإلافــاهُم ،والخىظُــه بلــى الجــادة فــي هُفُــت
الخلام ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــم الخُ ـ ـ ـ ـ ــاساث والاججاه ـ ـ ـ ـ ــاث الغشٍب ـ ـ ـ ـ ــت
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الحذازُ ـ ــت الت ـ ــي ته ـ ــب سٍاخه ـ ــا كل ـ ــى ال ـ ــبالد اللشبُ ـ ــت
خاصت كلى معخىي الفىش وؤلابذاق والشلافت.
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