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ًشجبي ِلم الخجىٍذ بالىى ٞالصحُذ أللٙاً
الٝشآن وهزا ًٝخض ي مّش٘ت بأـى ٥ألاـىاث مً
خُث مخاسحها وـٙاتها وألاِماء التي جخشج منها
مّنى رل ٤أن هزا الّلم ٌعخىحب إِىاء ١ل
خشٗ خٝه مً خُث اإلاخشج والفٙت .
ولزل ٤جٝخض ي اظتراججُت حّلُم هزا الّلم مّش٘ت
آلُاجه ؤلاحشابُت في مجاله اللعاوي خاـت وأن هزا
الّلم ٌّخمذ ِلى ؤلالٝاء.وهزه الذساظت جخممً
حّلُم اإلاخاسج والحشوٗ اإلاخّلٝت بهزا الّلم
بخٝىُاث خذًثت ًخما٘ش ٘يها اللعاوي ؤحر اللعاوي
أو بفُٕت أخشي ًمتزج ُ٘ه اإلاىىى ٛباإلاشةي مً
خالٜ ٥شؿ ممٕىه بّىىان «خ٣اًت الخجىٍذ"
ظيخىشُ٘ ٛه إلى ال٢ؽ ًِ ٚأهم آلالُاث
والىش ٛاإلاخبّت لخلٝحن هزا الّلم مً مؤزشاث
لىبُت وـىجُت وسمىص ؤحرها وما جداو ٥أن
هىـله مً جأزحر هزا الّلم في الذساظاث الفىجُت
مً حهت والذساظت اللعاهُت والعُمُاء مً حهت
أخش
 اإلافىلحاث اإلاٙاجُذ :اإلاٙهىم واإلااهُت:ِ_1لم الخجىٍذ:
الخجىٍذ لٕت هى الخدعحن ًٝا «٥حىد ٘الن الش يء
إرا ّ٘له حُذا وهى اهتهاء الٕاًت في إجٝاهه وبلىٓ
النهاًت في جدعِىه»(.)1
أما اـىالخا ٘هى «إِىاء ١ل خشٗ خٝه مً
مخشحه وـٙاجه الالصمت له ومعخدٝه مً ـٙاجه
الّاسلت ًٝى ٥ابً الجضسي في هزا الؽأن:
مً ـٙت لها
وهى إِىاء الحشوٗ خٝها
ومعخدٝها»()2

والٙش ٛبحن خ ٞالحشٗ ومعخدٝه أن خ ٞالحشٗ
ـٙخه الالصمت له مً همغ وحهش وؼذة وسخاوة
ؤحر رل ٤ومعخدٝه ما ًيؽأ ًِ هزه الفٙاث
٠تر ُٜٞاإلاعخٙل وجٙخُم اإلاعخّلي وهدى رل٤
ّ٘لم الخجىٍذ هى الّلم الزًبه ٌّشٗ اخىا٥
الحشوٗ مً خُث اإلاخاسج والفٙاث مّنى رل٤
إِىاء ألاهمُت البالٕت ومشاِاة الحشٗ مً خال٥
هىٝه بفٙت صحُدت .
وجخى ٜٚصحت الٝشاءة ِلى مشاِاة ٜىاِذ
الخجىٍذ في الخالوة وهللا ظبداهه وحّالى ًٝى٥
«وسجل الٝشآن جشجُال» اإلاضمل آ 4مّنى رل ٤هى بُاهه
البُان الصحُذ وهى١ ٞل خشٗ ِلى وحهه
الصحُذ وال ً٣ىن رل ٤إال بالٝىاِذ الصحُدت
لىى ٞالحشوٗ.
والٕاًت مً ِلم الخجىٍذ هى ـىن اللعان ًِ
الخىأ في ٠خاب هللا واللحً بمّنى الخىأ وهى
هىِان حلي وخٙي «واللحً الجلي هى الخىأ في
الحش١اث خاـت وهى مىلىُ ِلم الىدى وِلم
الفشٗ والخٙي هى جش ٟإِىاء الحشوٗ خٝها مً
الفٙاث الالصمت لها وهى مىلىُ ِلم
الخجىٍذ»()3
-2الفىث:
الفىث ٌاهشة وبُُّت جخم ًِ وشٍ ٞأزش ظمعي
ٌعخلضم وحىد حعم مهتز مّنى رل ٤أن الفىث
هى خذر ًخم ًِ وشٍ ٞوحىد حعمحن ًِ وشٍٞ
جمىحاث جخم ًِ وشٍ ٞالهىاء.
والفىث لٕت :هى الجشط والجمْ أـىاث ٜ،ا٥
ابً العُ٢ذ :الفىث ـىث ؤلاوعان ؤحره
والفابذ وسحل ـِذ أي ؼذًذ الفىث وـىث
٘الن بٙالن أي دِاه وـاث ًفىث ـىجا ٘هى
ـابذ بمّنى ـابذ و١ل لشب مً ألأىُاث
ـىث مً ألاـىاث وسحل ـابذ خعً الفىث
ؼذًذه»(.)4
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٘الفىث بمّىاه اللٕىي ًدمل مّنى ؼذة
الفىث وخذجه وٍمثل هىِا مً ألأىُاث ٠ما
ًدمل مّنى الذِىة .
أما اـىالخا ُّ٘ش٘ه ابً حني بأهه «ِشك ًخشج
مْ الىٙغ معخىُال ختى ٌّشك له في الحلٞ
والٙم والؽٙخحن مٝاوْ جثيُه ًِ امخذاده
واظخىالخه ِ٘عمى اإلاٝىْ أًىما ِشك له خش٘ا
وجخخل ٚأحشاط الحشوٗ بدعب اخخالٗ
مٝاوّها»(.)5
وَّش٘ه ابً ظِىا بأهه «جمىج في الهىاء بٝىة
وبعشِت مً أي ظبب ١ان والخمىج ِلخان ٜشُ
وٜلْ والٝشُ هى جٝشٍب حعم ما مً آخش والٝلْ
إبّاده»(.)6
٘ابً حني ٌّشٗ الفىث ِلى اظاط هىٝي
٘ضٍىلىجي ،أما ابً ظِىا ُّ٘ش٘ه ِلى أظاط
٘ضٍاةي  .والفىث في هزه الحالت هى أزش ظمعي
هاجج ًِ اهتزاص حعم ما .وٍىـ ٚالفىث
ال٢المي ِلى أظاط مُّاسًٍ مُّاس ٘ضٍىلىجي
ًخمثل في مخشج الفىث ومُّاس ـىحي ًخمثل في
ـٙت الفىث أو الفٙت التي ًٍهش بها في وشٍٝت
الىى ٞأو الُُٙ٢ت التي ًىى ٞبها الفىث.
اإلاخشج:وهى «اإلاىلْ الزي ًيؽأ مىه الحشٗ وهى
مىلْ ٌهىسه وجمحزه ًِ ٔحره»(.)7بمّنى أن ل٣ل
ـىث مىلْ ًخشج مىه وٍمحزه ًِ ٔحره ٘محزة
اإلاخشج إرن هي الخشوج والخمحز.
وٜذ اظخّان ِلماء الّشبُت والخجىٍذ بىظُلت
ِملُت لخُّحن مخشج الحشٗ وهى الىى ٞبه ظا٠ىا
بّذ همضة وـل م٢عىسة و٘مل بّن الّلماء
حؽذًذه ٘خٝىُ ٥
أبُ ،
أػ ؤحرها٘.دُث جيخهي
خش٠ت أِماء الىى٣ً ٞىن مخشج الحشٗ.
الفٙت :وهي ُُٙ٠ت ًىـ ٚبها الحشٗ في اإلاخشج
أي وشٍٝت خفىله في اإلاخشج وهي«ُُٙ٠ت ِاسلت
للحشٗ ِىذ خفىله في اإلاخشج »(٘ )8خىـٚ
الحشوٗ ِىذ خشوحها بالجهش والهمغ والؽذة
والشخاوة ؤحرها.وِذد ـٙاث الحشوٗ ِىذ أ٠ثر

ِلماء الّشبُت والخجىٍذ ظبّت ِؽش ـٙت منها ما
له لذ وهي الجهش والهمغ والؽذة والشخاوة
وؤلاوبا ٛوالاهٙخاح والاظخّالء والاظخٙا٥
والزالٜت وؤلاـماث ومنها ما لِغ له لذ وهي
الٕىت والفٙحر والٝلٝلت واللحن والاهدشاٗ والخ٢شٍش
والخٙش ي والاظخىالت.
العُمُاء:
العُمُاء لٕت مأخىرة مً« ظمت ًٝى ٥حّالى
«ظُماهم في وحىههم مً أزش السجىد»وٜا ٥حّالى
«حّش٘هم بعُماهم» وجدمل مّنى الّالمت والخُل
اإلاعىمت هي التي ِليها العمت والّالمت»()9
أما اـىالخا ٘هي« الّلم الّام الزي ًذسط ١ل
أوعا ٛالّالماث أو الشمىص التي بٙملها ًخدٞٝ
الخىاـل،وهي دساظت الّالماث داخل الحُاة
الاحخماُِت وهي ِلم ًبدث في أهٍمت الّالماث أًا
١ان مفذسها و٠زل ٤حّشٗ بأنها لّبت الذالبل
ودساظت ؤلاؼاساث والؽٙشاث»(.)11
٘الخىاـل ؤلاوعاوي ٜابم ِلى جما٘ش الّالماث
العُمُابُت التي مً خاللها وعخ٢ؽ ٚأٔىاس
الىق مً خُث هى وع ٞإبالغي ٜابم ِلى ؼب٢ت
مً الّالماث الذالت .
وٜذ زبدذ مّالم العُمُابُاث في مؽشوُ
دوظىظحر الّالماحي خُث ان العُمُاء هي مىلىُ
الذساظت الّالماجُت في ٠ى ٚاإلاجخمْ وبزل٣ً ٤ىن
مىلىُ العُمُابُاث هى الّالمت مً خُث ماهُتها
و٠نهها وداللتها باخخالٗ العُاٜاث و٠زا مّش٘ت
ٜىاهُنها اإلاادًت والىٙعُت التي جد٢مها.
والّالمت هي «خش٠ت حعتهذٗ جد ُٞٝالخىاـل
وهٝل مّنى خاؿ أوخالت ؼّىسٍت لبار إلى
معخٝبل»()11
املقاربة السميولساهية في جعليم الحجويد:
اإلاذوهت التي بحن أًذًىا هي ٜشؿ ممٕىه ِىىاهه
( خ٣اًت الخجىٍذ) هى ِباسة ًِ خلٝاث جخممً
ُُٙ٠ت حّلُم أخ٣ام الخجىٍذ للىاؼئت وٍبذأ هزا

203

2018

الؽشٍي بأوؽىدة ٜفحرة اإلاٝاوْ وّخبرها بمثابت
ِىىان لهزا الؽشٍي ًٝى٘ ٥يها:
خ٣اًت الخجىٍذ ِلم هاْ٘
خ٣اًت الخجىٍذ خحر حامْ
جبعي الخجىٍذ لألوٙا٥
ختى ال٢باس ٘اهٍشوا واظخمخّىا
مممىنها ٜىاِذ الخجىٍذ
وظشدها مً الخُا ٥أسوُ
خ٣اًت مُٙذة إلاً ًشي
٘ئن بفشث مؽهذا ظخىلْ
وألاوؽىدة هي ١لماث إًٝاُِت،راث وٕم ١لماتها
ٜفحرة وظهلت جىمي وحذان الىٙل ومىظُٝاها
هادبت ًخٙاِل مّها الىٙل وٍخٕنى بها بؽ٣ل ٘شدي
أو حماعي وجمُل هزه ألاهىاُ مً ألاهاؼُذ ِادة
إلى الخ٢شاس أو ؤلاًجاص وظهىلت ال٣لماث ومشوهت
ؤلاًٝاُ.
والهذٗ مً هزه ألاوؽىدة الخّشٍ ٚبالح٣اًت التي
ظُ٣ىن بىلها الؽُخ والىٙل وجمحزث بئًٝاُ
جأل ٚله ألارن وجدؽى ٛإلُه هٙغ اإلاخّلم لهزه
ألاخ٣ام بىشٍٝت بعُىت ظهلت لزل ٤جلخدم
اإلاىظُٝى واللحً مْ ألاـىاث وألاداء ،ألامش الزي
ًجّل هزا الّلم مثمشا في مادجه ووشٍٝت ِشله.
الاجفا ٥الحىاسيٌّ :خبر الاجفا ٥ؼ٢ال مً
أؼ٣ا ٥الخىاـل و٠زا الحىاس أًما والخىاـل هى
«حّل الش يء مؽتر١ا٘،هى ًخممً ٘٢شة الخباد٥
والخبلُٖ وهى ٌّني ِملُت الاهخٝا ٥مً ولْ ٘شدي
إلى ولْ احخماعي»( .)12أما الاجفا٘ ٥مأخىر مً
الّٙل اجفل وٍخممً «ؤلاخباس وؤلابالٓ والخخاوب
وٍخّل ٞبىٝل الشظابل أو الشمىص الحاملت
للذالالث»(.)13
٘الخىاـل إرن ١ل ِملُت حعخذعي هٝل سظالت
بحن مشظل ومخلً ٞمخل٣ان مّا الؽٙشة المشوسٍت
لخذاو ٥الشظالت ورل ًِ ٤وشٍ ٞخامل مادي أي
ٜىاة اجفا .)14(»٥مً خال ٥هزًً الخّشٍٙحن
وعخخلق أن الخىاـل أِم مً الاجفا ٥رل ٤ألن

الّملُت جٝخض ي اإلاؽاس٠ت واإلاىاوِت بحن الىش٘حن
،أما الاجفا٘ ٥هي الٝىاة الحاملت للّالماث
الفىجُت البفشٍت الحشُ٠ت والتي جيخج ِنها سظالت،
وَّخبر اإلاخلٝي وش٘ا سبِعُا في ِملُت الاجفا ٥ألهه
مثاس الخىـُل ُ٘،جب ِلُه أن ً٣ىن مىخبها ِىذ
جلٝي الشظالت ختى ال ًدفل حؽىَؾ في ِملُت
الاجفا.٥
والاجفا ٥ال ٌّني مجشد هٝل اإلاّلىمت مً وشٗ
مؽاس ٟإلى آخش ،ول٢ىه أخشي أن حعخىُْ جدُٞٝ
اإلاّنى ،وال ًم ً٢حّشٍ ٚاإلاّلىمت في راتها إال مً
خال ٥مىٍىمت مً اإلاّنى لها وحىد ظاب«ٞجمم
اإلاشظل لشظالت بُّنها ومخلٝيها ١ليهما وال ًمً٢
لىٝل اإلاّلىمت أن جدذر إال ِىذما ًدٞٝ
الىش٘ان مىٍىمت اإلاّنى مً خال ٥الخٙاِل
بُنهما»(.)15
وَّخبر الاجفا ٥الحىاسي في ؼشٍي (خ٣اًت
الخجىٍذ) مؽاس٠ت ّ٘لُت بحن مشظل ومشظل إلُه
بهذٗ جد ُٞٝسظالت وهي حّلُم الخجىٍذ
للىاؼئت،وٜذ حاء في ؼ٣ل خىاس بحن الىش٘حن
بٝفذ الخباد ٥وجصحُذ ال٢الم وٜذ ١ان بّٙل
٠المي مىحه إلاً ًخّلم هزه ألاخ٣ام.
ومً ظماث هزا الاجفا ٥الحىاسي الٝذسة ِلى
وشح اإلاىلىُ والدعلعل ُ٘ه ختى ًفل إلى
الىخابج ٠،ما ًٝخض ي خعً الاظخماُ مً وشٗ
الىش٘حن ختي ًخم هزا الاجفا ٥الحىاسي بؽ٣ل
صحُذ .
وجبذأ خ٣اًت الخجىٍذ التي هدً بفذد جدلُلها
بدىاس بحن البىل وهى اإلاخّلم الزي ًمثل
شخفِخحن شخفُت ساوي الح٣اًت في اإلاشخلت
ألاولى وشخفُت الىٙل اإلاخّلم في اإلاشخلت الثاهُت
،مّنى رل ٤أهه ًشوي لىا وشٍٝت وأظلىب حّلُمه
ألخ٣ام الخجىٍذ ًِ وشٍ ٞسخلت ٜام بها إلى مذًىت
الحشوٗ التي جمثل سمضا لٙماء اإلا٣ان م٣ان
الحشوٗ التي ج٣ىن مدىسا سبِعا إلاّش٘ت أخ٣ام
الخجىٍذ .
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وجخ٣ىن هزه اإلاؽاس٠ت الّٙلُت في هزا الحىاس
مً شخفحن اإلاشظل «وهى ِىفش الاهىالٛ
وألاظاط في ِملُت الاجفا ٥وخش٠تها ودوستها ٘هى
مفذس الشظالت واإلايش ئ لها ومّٙلها»(.)16
٘اإلاشظل في بذاًت ألامش ًمثله ر١ىان وهى اظم
ًدُل إلى الز١اء والٙىىت ًٝ،ذم في بذاًت ألامش
مّالم الح٣اًت و ُٚ٠حّلم أخ٣ام الخجىٍذ وهزه
اإلاّالم ِباسة ًِ مٝذمت ٜفحرة مً خاللها هذخل
بها هزا الّالم وهى ِلم الخجىٍذ الزي مً خالله
ٌّشٗ اإلاخّلم معخد١ ٞل خشٗ ومخشحه وـٙاجه
،اإلاشظل ر١ىان ًف ٚهٙعه باالحتهاد ِىذما ١ان
ًخّلم ٜشاءة الٝشآن في اإلاسجذ ،وهزه إخالت
وإؼاسة إلى أن الٝشاءة الصحُدت ال جخم إال بىىٞ
الحشوٗ ووـٙها بؽ٣ل صحُذ.
وجبذأ الح٣اًت ًٝى ٥اإلاشظل وجىحُه الح٣اًت أو
الشظالت إلى اإلاؽاهذ ِىذما ًٝى(:٥وراث ًىم
خذزذ معي أؼُاء ٔشٍبت هل جىدون ظماِها؟)
٘هزا الاظخٙهام داِ ٥لى الدؽىٍ٘ ٞهىا ٟأؼُاء
خذزذ في اإلااض ي مخّلٝت بُُٙ٢ت مّش٘ت هزه
ألاخ٣ام والٕىؿ ٘يها زم ٌعخمش في سواًت خ٣اًخه
وهى في ظُا ٛحّلُم جالوة الٝشآن وجدمحر هٙعه
لهزه الخالوة وهى إًزان لالهىال ٛفي هزه الشخلت
الّلمُت التي جٝىده إلى مّش٘ت ٠ىه هزه الخالوة.
ًٝى ٥في رل( ٤بِىما ٠ىذ ٔاسٜا في الخدمحر إر
ٌهش لي ؼُخ خعً اإلاٍهش)،وهزا الؽُخ ظِخدى٥
إلى مشظل بمجشد ٌهىسه ٌّلم اإلاشظل إلُه الزي
ًفبذ ُ٘ما بّذ الىٙل ر١ىان أخ٣ام الخجىٍذ
بّذ أن ًأخزه إلى مذًىت الخجىٍذ وفي رل٤
الخدىِ ٥المت مؽتر٠ت بُنهما وهي الشظالت أو
اإلادخىي الزي ًشاد هٝله والشظالت ١اهذ ِباسة ًِ
مّلىماث وٜىاِذ اظخّمل ٘يها مهاساث وظلى١اث
خشُ٠ت اِخمذها الؽُخ الزي ظمى هٙعه (ججىٍذ)
الظخمالت اإلاعخمْ أو اإلاشظل إلُه ر١ىان خُث
أخبره باظمه ٘أحابه الىٙل الفٕحر (اظم٤
ججىٍذ جُمىا بّلم الخجىٍذ)وهزه ِالمت دالت ِلى

سبي العبب باإلاعبب ختى ًلج به إلى ال٢ٙشة
الٝابمت وهي ً ُٚ٠خّلم أخ٣ام الخجىٍذ .
٘هزا الؽُخ إرن بمثابت اإلاىحه واإلال ًٝالشبِس ي
لهزه ألاخ٣ام ورل ٤مً خُث وـٙه للحشوٗ
وبُان وشٍٝت مخاسحها و٠زا مشوسه ِلى خشوٗ
اإلاذود وؤلادٔام والالم الٝمشٍت والؽمعُت ؤحرها.
وجمثل اإلاذًىت هىا مىلْ هزه الحشوٗ وٜذ جيء
بها ّ٠المت دالت ِلى الجمْ بحن هزه الحشوٗ
وهي م٣ان الذخى ٥للخّلم وهي العجن والٝىاة التي
مً خاللها هذخل إلى ٠ىه هزه الحشوٗ ووّشٗ
ما ًخّل ٞبها ظىاء مً خُث اإلاخشج أو مً خُث
الفٙت.
وٜذ حّل اإلاذًىت راث وحهحن أو مىّٜحن ًمُىا
وَعاسا ممثلت بفشخحن أولهما مخاسج الحشوٗ
وزاهيهما ـٙاث الحشوٗ وهزه ِالمت أخشي ِلى
أن ِلم الخجىٍذ ال ًخم حّلُمه أو جأظِعه إال ِلى
هزًً الفشخحن.
وحّخمذ وشٍٝت الاجفا ٥الحىاسي بحن ذكوان
والؽُخ ثجويد ِلى الخٙاِل اإلاخباد ٥بُنهما ًِ
وشٍ ٞاإلاىاٜؽت والحىاس وِشك ـىس خشُ٠ت
ظشَّت جثحر اهدباه الىٙل اإلاخّلم ورل ٤مً أحل
اخخباس ٜذساجه الزهىُت وظشِت البذيهت  ،الخَ
معي هزا الحىاس :الؽُخ ججىٍذً :ا خش٠ت خشوٗ
الجىٗ ألال ٚالعا٠ىت اإلاٙخىح ما ٜبلها والىاو
العا٠ىت اإلاممىم ما ٜبلها والُاء العا٠ىت
اإلا٢عىس ما ٜبلها هل أهذ حاهضة؟اهىلٝي
الطفل ذكوان:آه ما اظشِها في الاهىالِ ٛلى
ال٢شس ي الىابش
الشيخ ثجويد:هل ِش٘ذ  ُٚ٠جدفل ِلى مخشج
الحشٗ؟
الطفل ذكوان:أحل لٝذ الحشوٗ  ُٚ٠جىىلٞ
مً مخشحها ٘اظخيخجذ أهني إرا أسدث مّش٘ت
مخشج الحشٗ ّ٘لي أن أٜىم بدعُ٢ىه وإدخا٥
الهمضة في أوله زم أـػي إلُه ٘دُث اهٝىْ
الفىث في ٘مي ٘زل ٤مخشج الحشٗ.
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زم ًلٍٙها الىٙل ر١ىان وٍز٠شها بٝىله هزه
خشوٗ اإلاذ٘ .هزا الحىاس الخّلُمي ألاٗ حىا مً
الحُىٍت في مّش٘ت ُُٙ٠ت مخشج الحشٗ ٘ٝذ
بذأها الؽُخ بىشٍٝت حعتهىي الىٙل وحؽىٜه إلى
مّش٘ت الىدُجت اِخمادا ِلى ر١ابه وحّله
ٌعخٝشا الجضبُاث للىـى ٥إلى ال٣لُاث وفي هزا
جثبُذ إلاّلىماجه وحّله ٜادسا ِلى الاهدباه وظشَْ
البذيهت في الاظخيخاج .
_2املؤثرات الصوثية والسلوكات الحركية:
جخمثل اإلاؤزشاث الفىجُت في الجهاص الىىٝي اإلافىس
والخفابق الفىجُت ٘ى ٛالترُ٠بُت التي حعاهم
في جشُ٠ب ال٢الم وجدىٍل معاسه إلى ظُاٜاث ِذة
ٍ٠ىاهش الىبر والخىُٕم واإلاٙفل .
وفي خ٣اًت الخجىٍذ هجذ جفىٍشا واضحا
للجهاص الىىٝي الزي ٌّخبر مفذسا إلاخاسج الحشوٗ
وإهخاج الفىث ،هزه ألاِماء ًىلِ ٞليها آلت
الىى« ٞوهي ج٣ىن زالزت ججاوٍ: ٚججىٍ ٚالحلٞ
وججىٍ ٚالٙم وججىٍ ٚألاه ٚوجيخهي مً ألاظٙل
بالحىجشة ال٣ابىت ِىذ الىخىء الباسص في وظي
الشٜبت،أما ألاِماء ال٣ابىت أظٙل الحىجشة مثل
الٝفبت الهىابُت والشبخحن والحجاب الحاحض ٘،ئنها
ال حؽتر ٟمباؼشة في إهخاج ألاـىاث ول٢نها جمذ آلت
الىى ٞبالهىاء الالصم إلهخاج الفىث اللٕىي»(.)17
وٍخخز اظلىب الخّلُم في خ٣اًت الخجىٍذ مبذأ
الترجِب في اإلاخاسج خُث ًبذأ بالحشوٗ اإلاذًت
وـىال إلى الحشوٗ الؽٙىٍت وهى مبذأ الخذسج ٘يها
مً مخشج إلى آخش بذء بالجىٗ ختى الؽٙخحن وفي
هزا ر٠ش ألهمُت ِلم ألاـىاث الٙضٍىلىجي الزي
يهخم بأِماء الىى ٞمً خُث أِمائها ومخاسحها
وـٙاتها.
٠ما ر٠شث الفٙاث مٙفلت وٜعمذ إلى
ٜعمحن الفٙاث التي لها لذ والتي لِغ لها لذ
ّ٘ىذ ر٠ش ـٙت الٝلٝلت مثال جز٠ش الحشوٗ
بفىث مشج ْٙمخلٙا ـذي داللت ِلى هزه
الفٙت والحشوٗ هي الٝاٗ والىاء والباء والجُم

والذا ٥وبّذها جؤل ٚفي ١لمت واخذة (ٜىب حذ)
ٜفذ جشظُخها في الزهً إلاخّلم ألاخ٣ام والش يء
هٙعه باليعبت لباقي الفٙاث،وجدخل الخفابق
الفىجُت في أزىاء الحىاس ٜعىا أو٘ش في الح٣اًت
١األوٕام والٙىاـل ٘هي ٘ىهُماث زاهىٍت أو ٘ىٛ
جشُ٠بُت ج٢عى اإلاىىى١ ٛله وج٢عبه ـٙاث ممحزة
ومً هزه اإلامحزاث الخىُٕم الذاِ ٥لى الاظخٙهام
وألامش اهٍش مثال ِىذما ًٝى ٥ر١ىان في خ٣اًخه
مْ ِلم الخجىٍذ (:خذزذ معي أؼُاء ٔشٍبت هل
جىدون ظماِها؟) ٘هزا إًزان لالهىال ٛفي هزا
الّالم وحؽىٍ ٞاإلاخلٝي إلاا ظُلٝاه مً هزه
ألاؼُاء.,
و٠زلِ ٤ىذما ًخداوس مْ الؽُخ ججىٍذ ٘ئهىا
هجذ هالت مً ألاظئلت التي جٝىدها إلى مّش٘ت اإلاضٍذ
مً ألاخذار إر ًٝى ٥ر١ىان (:هاه وِلُ٢م
العالم وسخمت هللا وبش١اجه ....مً أهذ ُ٘ )....جُبه
الؽُخ بىبرة دالت ِلى ومأهخه (ال جخً ٚا بني)
ُ٘جُبه ر١ىان( اظم ٤ججىٍذ ......جُمىا بّلم
الخجىٍذ .......ومارا جشٍذ مني؟ ) ٘األظئلت ال٢ثحرة
والٙىاـل بحن ال٢الم حّبر ًِ دهؽت الىٙل
ر١ىان وفي الىٜذ هٙعه اظلىب حّلُمي هادٗ
ًيبني ِلى ألاظئلت ال٢ثحرة ٜفذ الىـى ٥إلى الٙهم
وجد ُٞٝالىخابج.
أما العلى١اث الحشُ٠ت ٘هي ألاداء اإلافاخب
لل٢الم وحعاهم في جدذًذ اإلاّنى وجؤزش في داللخه
بىـٙها ظلى١ا مؤزشا معاِذا لل٢الم ،رل ٤ألن
ألالٙاً والتراُ٠ب ال جٙ٢ي وخذها ألداء اإلاّنى بل
ٌعخلضم وحىد ٜشابً ظُاُٜت خاسج اللٕت حعاهم
في إدسا ٟاإلاّنى وجىـُل ال٢ٙشة إلى اإلاخلٝي.
والعلى ٟالحش١ي هى «هٝل للّالماث ًخم إهجاصه
بىظابل أخشي ٔحر ألالٙاً اإلاىىىٜت أو اإلا٢خىبت
،مً هزه الىظابل الحش١اث الجعمُت وحّبحراث
الىحه واإلاعا٘ت بحن اإلاؽاس٠حن ؤحرها»()18
وَّذ العلى ٟالحش١ي مً الّىامل اإلاهمت في
الخمُحز بحن الؽ٣لحن الشبِعُحن لالجفا ٥اللٍٙي
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أي الخمُحز بحن اللٕت اإلاىىىٜت واللٕت اإلا٢خىبت
ورل ٤أن اللٕت اإلاىىىٜت جبذو في هُئتها ال٢بري
مصحىبت بالحش٠ت الجعمُت والخّبحر بالىحه مما
ٌّذ مً اإلاى٘، ٜٚئهه ًدبحن لىا زاهُت أن الؽٙشة
اإلا٢خىبت ًم٢نها أن جخّهذ بالخّبحر ًِ اإلاىٜٚ
بىشٍٔ ٞحر مباؼش وِىذ جدىٍل لٕت م٢خىبت إلى
ؼ٣ل ـىحي حّذ الحش٠ت الجعمُت وحّبحراث
الىحه جٙعحرًت ؤحر مُٝذة بالّمل ال٢خابي(.)19
ومً بحن العلى١اث اإلافاخبت لل٢الم :
الخىُٕم:وٜذ وسد الحذًث ِىه في دالالث
الاظخٙهام التي داسث مْ الىٙل ر١ىان والؽُخ
ججىٍذ ،والخىُٕم هى اسجٙاُ الفىث واهخٙاله
أزىاء ال٢الم ٘،ال٢الم ال ًجشي ِلى وبُّت ـىجُت
واخذة بل ًشج ْٙالفىث ِىذ بّن مٝاوْ ال٢الم
أ٠ثر مما ًشجٔ ًِ ْٙحره .
وٍٍهش الخىُٕم مً خال ٥الخىىِاث اإلاىظُُٝت
وال٢الم بىشٍٝت جمحز بحن اإلاّاوي وللمخ٣لم الحشٍت
في الخّبحر ًِ مٝاـذه مً خال ٥هزه الخىىَّاث
ألنها حّخمذ ِلى الفّىد والاهخٙاك في دسحت
الجهش وال٢الم ،اهٍش مثال لحذًث الؽُخ ججىٍذ
ًِ الحشوٗ الصجشٍت ٜابال (ًا ٘شٜت الحشوٗ
الصجشٍت الؽحن والجُم والُاء هل اهذ معخّذة)
ٍُ٘هش ـىجه حهىسٍا مّبرا ًِ اهىال ٛاإلاش٠بت
الخاـت بهزه الحشوٗ زم ظشِان ما ججُبه هزه
الحشوٗ بفىث خاد (وّم أها حاهضة) وجشدد هزه
الحشوٗ ٜفذ جشظُخ اإلاّلىمت في الزهً وجأحي
مخٝىّت ١ل خشٗ ًىىِ ٞلى خذي وجخخخم
بمٝىىِت ٔىابُت بّذ الحذًث ًِ ١ل مخشج
وه٢زا دوالُ٘ ٤الخىُٕم في هزا العُاً ٛخٕحر و٘ٞ
١ل مخشج وآخش والهذٗ مىه هى إزاسة الحماط
والحُىٍت والدؽىٍ ٞإلى اإلاضٍذ مً اإلاّش٘ت والٕىؿ
في زىاًا هزا الّلم.
اإلاؤزشاث اللىهُت والمىبُتٌّ :خبر اللىن أخذ
اإلاّاًحر التي هد٢م بها ِلى ألاؼُاء وِلى ؤلاوعان
مً خُث شخفِخه ومُىالجه واللىن «مٙهىم

٘ضٍاةي وظُ٣ىلىجي ٘،ضٍاةي ألهه مٝترن بالمىء
و٘ضٍىلىجي ألهه هادا أو مثحر مخىأم أو باِث ِلى
العُ٢ىت مؤدي للتر٠حز أو مثبذ»(.)21
وللىن الٝذسة ِلى إخذار جأزحراث هٙعُت ِلى
ؤلاوعان رل ٤ألهه مشجبي بمٙاهُم مُّىت وٍمل٤
دالالث خاـت وًِ وشٍ« ٞاخخباساث ألالىان
ًم ً٢جدلُل الصخفُت جدلُال ًخممً جُُٝم
الٝذساث وبُان الحاالث الّاوُٙت وال٢ٙشٍت
ؤحرها»(.)21
أما ؤلالاءة ٘هي «ِىفش ٘ني ودسامي ًٝذم
مىلىُ ما أو شخفُت مً خال ٥خفشها وِضلها
في دابشة المىء»( .)22وؤلالاءة ًم ً٢أن جبرص
شخفُت أو مىلىُ مّحن مً خال ٥جدشٍ٤
اإلاىلىُ مً اإلاىاو ٞاإلاملت إلى اإلاىاو ٞاإلاُّىت
ولها الٝذسة ِلى حّل جمثُل الىق والىبُّت
والجى اإلاّىىي مدعىظا ٠،ما جُٙذ في خلٞ
ؤلاخعاط بالّم ٞاإلا٣اوي وفي خل ٞحى اهّٙالي
( .)23وهزًً اإلاؤزشًٍ هما سمىص ج٢ىىلىحُت حّلً
ِنها الفىسة و٘ٝا إلاٝخمُاث جشُ٠بها «٘المىء
والضواًا ودسحت خعاظت الّذظت وِملُت الخفىٍش
وِملُت الخمدُق ،حمُْ هزه اإلاشاخل هي التي
حٕىي وج٣ىن الفىسة و٘ٝا إلاٙهىم ووحهت هٍش
الٙىان لخّىي اإلاخلٝي اهىباِا مُّىا.
وؼشٍي خ٣اًت الخجىٍذ اخخىي ِلى ـىس
مخدش٠ت مش٠بت في ِذة مشاخل خعب جشجِب
اإلاخاسج والفٙاث وهزا الترجِب ًمثل خفلت
ةهىُِت في وشٍ ٞجىـُل اإلاّلىمت مً اإلافذس وهى
الؽُخ لى اإلاخلٝي وهى ر١ىان.
وهالخَ إلى حاهب هزه الفىس سمىصا جدُل إلى
الجى الّام إلاذًىت الخجىٍذ ١لباط الؽُخ والىٙل
التي جدُل ِلى ألاـالت والثٝا٘ت ؤلاظالمُت وهي
إؼاسة ًخّشٗ ِليها اإلاخلٝي لُّشٗ العُا ٛالّام
التي داسث ُ٘ه الح٣اًت والهذٗ مً هزه الشمىص
هى إدسا ٟومّش٘ت ُٜمت هزا الّلم باليعبت
للىاؼئت والٝذسة ِلى جدلُل أخذار الٝفت
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وجدبّها مشخلت بمشخلت ٠،ما هالخَ سمىصا أخشي
١الخُى ٥التي اظخّملذ للفٙاث وما ًجشي مً
جىا٘غ ومباسصة بحن الفٙاث المذًت ١الجهش
والهمغ وؤلاوبا ٛوالاهٙخاح والزالٜت وؤلاـماث
٠،ما اظخّملذ أًٝىهت الؽمغ والٝمش للذاللت
ِلى الالم الٝمشٍت والؽمعُت ،واإلائزهت التي جشمض
لهمضة الٝىْ والىـل.
أما ألالىان اإلاعخّملت في خ٣اًت الخجىٍذ ٘هي
مخىىِت بحن ألاصس ٛوالبىٙعجي وألاـٙش البراٛ
وألاخمش وألاخمش
٘األخمش مثال لىن باسد هادا اظخّمل لىـٚ
الىبُّت ً،مٙي العُ٢ىت ِلى الىٙغ ،أما اللىن
ألاصسٝ٘ ٛذ دِ ٥لى الشاخت والاظترخاء والعّت
خاـت أن هزه اإلاذًىت واظّت جمم ١ل ما ًخّلٞ
بهزا الّلم وهى ِلم الخجىٍذ واظخّمل ألاخمش
لإلؼاسة إلى أِماء الىى ٞالتي جمثل مىّٜا سبِعُا
إلاخاسج الحشوٗ.
وخالـت الٝى ٥أن هزا الؽشٍي أو الٝشؿ
اإلامٕىه هى وظُلت حّلُمُت مشبُت حعاِذ الىٙل
ِلى الىى ٞالصحُذ للحشوٗ وجشُ٠بها ٠ما أهه
وظُلت حّخمذ ِلى الخلٝحن واظخذساج الىٙل
لُ٣ىن ِمىا ّ٘اال في الّملُت الخّلُمُت لُّشٗ
أـى ٥هزا الّلم وأخ٣امه.

_9سلىان بلخحري:ظُمُىلىحُا الفىسة بحن الىٍشٍت
والخىبُ، ٞمىبّت داس ٜشوبت الجضابش ؿ 11
_11اإلاشحْ هٙعه ؿ 11
_11اإلاشحْ هٙعه ؿ 21
_12حا٠بعىن وآخشون:الخىاـل هٍشٍاث ومٝاسباث جشحمت
ِض الذًً الخىابي ،ميؽىساث ِالم التربُت الذاس البُماء
ه ، 2117، 1ؿ 8
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