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:

خاو ٫بٌٗ الى٣اص ٢غاءة الىو الخ٩ُ٨ٟي ٢غاءة ٞاخهت تهض ٝالى ٞدو ألانى ٫ال٨ٟغٍت لهظا
الىو ,والخٗغى ألبغػ ٞجىاجه الى٣ضًت التي ًستزجها وؿُجه اللٛىي  ,و٢ض اهُل٣ذ هظه ال٣غاءاث مً
مغظُٗاث ه٣ضًت ٖ٣الهُت – مُٗاعٍت جدىا ٌ٢م٘ ألاؾـ ال٨ٟغٍت التي صقنها الخ , ٪ُ٨ٟلظا خاو٫
البدض ؤلابخٗاص ًٖ هظه ال٣غاءاث اإلاُٗاعٍت و٢غاءة الخ٢ ٪ُ٨ٟغاءة مٛاًغة جدىاٚم م٘ َغوخاجه الى٣ضًت
التي وؿٟذ ألانى ٫ال٨ٟغٍت للخمغ٦ؼ خى ٫الٗ٣ل وؤَغه الٗ٣الهُت التي ؤهخجذ الخضازت الٛغبُت .بن
ال٣غاءة اإلا٣ترخت هي الاهُال ١هدى الضازل واؾخٗاعة اؾتراجُجُت الخ ٪ُ٨ٟل٣غاءة الخ , ٪ُ٨ٟؤي
الخمىي٘ صازل الىو الخ٩ُ٨ٟي وجىظُه الًغباث له مً الضازل  ,و٢غاءة مغظُٗاجه ال٨ٟغٍت وؤوؿا٢ه
اللٛىٍت  ,وال٨ك ًٖ ٠جىاً٢اجه وٞجىاجه ال٨ٟغٍت التي ٌٗترحها وؿ٣ه اللٛىي .
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Abstract
Some critics have tried to meticulously read the deconstructive text to
examine its intellectual origins, and to be acquainted with its most
prominent critical gaps stored by its linguistic fabric . These readings
started from critical rational-standardized reverences that contrasts the
intellectual foundations inaugurated by deconstruction . So, the research
tried to stay away from these standardized readings and read
deconstruction differently in harmony with its critical treaties that blew
up the intellectual origins to concentrate around mind and its rational
frameworks that produced Western modernity.
The proposed reading is the starting inward and borrowing the
strategy of deconstruction to read deconstruction, i.e. positioning within
the deconstructive text and strikes it from within, read its intellectual
references and linguistic patterns, and disclose its intellectual
contradictions and gaps that undergo its Linguistic Pattern .
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توطئت :
تهض ٝاؾتراجُجُت الخ ٪ُ٨ٟالى ؾبر ؤٚىاع الىهىم الٟلؿُٟت وألاصبُت ٖبر مؿاءلتها وٞدو
ً
بضحهُاتها وم٨ىهاتها اإلاٗغُٞت مً ؤظل زلخلتها وػٖؼٖت ؤع٧اجها جمهُضا لخ٨ُ٨ٟها وج٣ىًٍها وجدىٍلها الى
ؤقالء مبٗثرة ,زم الؼٖم ان هظه الىهىم جدمل في َُاتها هظا ال٨م الىاٞغ مً الخىاً٢اث  ,وان
الخ ٪ُ٨ٟلم ً٣م بال ب٨كٟها والتر٦حز ٖليها الزباث هكاقت الىهىم واجهُاعها بهىعة جل٣اثُت  ,وان
هظا الخىا ٌ٢اإلاؼٖىم هى ؾمت مداًشت ٞيها  ,لظا ج٨ىن مهمت ال٣اعت هي ال٨كٖ ٠ىه وازغاظه مً
ال٨مىن الى الٓهىع  ,ومً الؿغ الى الٗلً  ,ومً الضازل الى الخاعط .
وجٓل وُْٟت ال٣اعت مدهىعة في هظا ألا ٤ٞالخاه ٤الظي ً٣اعب الىو يمً خضوص ظضلُت
يُ٣ت جٟصح ًٖ الجاهب الؿلبي في الىهىم  ,وحُٛب الجاهب ؤلابضاعي ٞيها  ,ؤي جغ٦ؼ ٖلى مىاَ٤
الٗمى في الىهىم وتهمل مؿاخت الًىء ٞيها ٞ ,لماطا ًهغ الخٖ ٪ُ٨ٟلى مٗاًىت الىهىم مً
مىٓاع واخض ؟  .وهل ان مماعؾخه التي ج٣اعب الىهىم ٧اهذ م٣اعبت ه٣ضًت بغٍئت ؤم اجها ٧اهذ مٗبإة
بمًمىن اًضًىلىجي مؿب ٤جداوٞ ٫غيه ٖلى الىهىم  ,واؾ٣اَه ٖلى اإلاىجؼ ال٨ٟغي الاوؿاوي ؟ .
وهل حٗمض جل ٪اإلاماعؾت الى اؾدىُا ١الىهىم والبدض ًٖ لخٓاث الٗمى وألابيُت اإلاخىاً٢ت التي
ً
جًمغها ؤم اجها تهض ٝالى ج٣ىٍل الىهىم  ,واؾ٣اٍ اًضًىلىظُت ال٣اعت اإلاٗضة ؾلٟا ٖليها ؟  .ؤم
اجها جخمٟهل في اإلاىُ٣ت الٟانلت بحن اؾدىُا ١الىو وج٣ىٍله  ,وبحن ا٦دكا ٝجىاً٢اث الىهىم
مً ظهت  ,واللٗب ٖلى جل ٪الخىاً٢اث والاخخٟاّ بها مً ظهت ؤزغي ؟ .
ان (ظا ٥صعٍضا) ٌٗلً ًٖ جهىعاجه بهىعة قمىلُت مُل٣ت ٖىضما ًا٦ض بك٩ل صوٚماحي ان ٧ل
ً
ً
ً
هو ًدخمل الخ , ٪ُ٨ٟوان ٧ل ٦الم ًلٛم ؾغا ماًا٦ضه ( . )0واطا ٧ان صعٍضا ًضع ٥اصعا٧ا مُل٣ا ان
ً
الىهىم هي م٨٨ٟت جل٣اثُا ٞ ,هل اؾخُإ ؤن ًُغح م٣اعبت ه٣ضًت مخىاؾ٣ت وميسجمت جسلى مً
الخىاً٢اث في َغوخاتها ؟  .وهل اؾخُإ ؤن ًخجاوػ الؿلبُاث التي جستزجها الىهىم التي ً٣اعبها ,
وٍداو ٫ج٨ُ٨ٟها  ,ؤم اهه و ٘٢في اإلاجزل ٤طاجه الظي وُٞ ٘٢ه آلازغون ؟ .
ً
ً
بن ٢غاءة اإلاتن الخ٩ُ٨ٟي حٗض خىاعا ٞاٖال ًخُٛا ٞدو مٛال ٤طل ٪اإلاتن  ,والٛىم في مخاهاجه
الاًضًىلىظُت  ,ومخاعَؿه ال٨ٟغٍت  ,والخٗغى ألبغػ ٞجىاجه الى٣ضًت التي ًستزجها وؿُجه اللٛىي ,
ول ً٨هظا الخىاع ال ًىُل ٤مً مغظُٗاث ه٣ضًت مُٗاعٍت ؾاب٣ت  ,واهما ًىُل ٤مً مغظُٗاث ٨ٞغٍت
ً
ً
مٛاًغة ج٨ىن ميسجمت م٘ َغوخاث الخ ٪ُ٨ٟومخىاٚمت مٗها  ,الن ؤي م٣اعبت جًمغ ؾاالا ظىهغٍا ,
وهى  ٠ُ٦ه٣اعب الخ ٪ُ٨ٟ؟ وما اإلاىهج الى٣ضي الظي ًم ً٨ؤن جخبىاه هظه اإلا٣اعبت ؟ .وهل هداوع
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ً
ً
الخ ٪ُ٨ٟوه٣اعبه ٖلى و ٤ٞمٗاًحر ه٣ضًت ؾاب٣ت ًغًٞها ظا ٥صعٍضا عًٞا ٢اَٗا ؟ .وَٗضها نُٛت مً
نُ ٜالخمغ٦ؼ خى ٫الٗ٣ل ,ؤم هىُل ٤هدى الضازل ووؿخٗحر اإلا٣اعبت طاتها التي ٌكخٛل ٖليها الخ, ٪ُ٨ٟ
وهي الخمىي٘ صازل بيُت الىو وجىظُه الًغباث لها مً الضازل  ,و٢غاءة مغظُٗاتها ال٨ٟغٍت
وؤوؿا٢ها اللٛىٍت  ,زم ال٨كٞ ًٖ ٠جىاتها وقغوزها وسٛغاتها ؟ ,ؤي وؿخٗحر اإلا٣اعبت الخُ٨ُ٨ٟت إلا٣اعبت
اإلاتن الخ٩ُ٨ٟي وهغنض مىاَٖ ٤ماه وجىاً٢اجه التي ًم ً٨ان ًدملها هظا اإلاتن  ,وهظه اإلا٣اعبت عبما
ج٨ىن ؤ٢غب إلاٗاًىت الخ , ٪ُ٨ٟألجها ج٣اعبه بالؿالح طاجه الظي ً٣اعب به الىهىم  ,وج٣خدم ٖاإلاه
ً
ً
ً
ً
الظاحي مً صون ؤن جٟغى ٖلُه مىهجا ه٣ضًا زاعظُا مٛاًغا ال ًيسجم م٘ ألا ٤ٞال٨ٟغي لُغوخاث
مابٗض الخضازت .
بن اإلا٣اعبت التي حٗاًً الخ ٪ُ٨ٟمً مىاهج جيخمي الى ؤ ٤ٞالخمغ٦ؼ خى ٫الٗ٣ل حٗض م٣اعبت مكىهت
ً
ً
ً
 ,ألن الخ ٪ُ٨ٟهى هو ٚحر م٨خمل  ,وؾىً ٝب٣ى مكغوٖا ٨ٞغٍا مٟخىخا ًإبى الخ٣ىلب والخمترؽ في
ً
ً
ؤَغ مىهجُت زابخت  ,وَغ ١بظغاثُت ٢اعة ,ومماعؾت ه٣ضًت جهاثُت  ,لظا ًٓل مكغوٖا مٟخىخا ؤمام
ال٣غاءاث الى٣ضًت الٟاخهت لُغوخاجه وججلُاجه  ,لظا اعجإي البدض الخىٚل صازل ًٞاء الىو,
وا٢خدام ٖىاإلاه اإلاٗخمت والؿٟغالى ؤصٚاله اإلاىخكت وم٣اعبت جسىمه البالُٚت.

التفكيك بني الرفض والقبول :

ً
ً
ً
ؤزاع الخ ٪ُ٨ٟظضال مٗغُٞا واؾٗا في ألاوؾاٍ الش٣اُٞت الٛغبُت  ,وخٓي بٗىاًت ٦بحرة مً ٢بل

الباخشحن الظًً ًيخمىن الى الخُاع ال٨ٟغي الخضاسي ال٣اثم ٖلى ؤؾـ ٖ٣الهُت ناعمت  ,و٢ض جغاوح هظا
الاهخمام بحن الى٣ض وال٣ل ٤مً ج٣ىٌٍ ألاؾـ اإلاٗغُٞت التي قُضث ٖليها الخضازت الٛغبُت ٣ٞ ,ض ٖض
ؤصخاب الٟلؿٟت الٓاهغاجُت الخ ٪ُ٨ٟحهض ٝالى ه٣ض ٞلؿٟت الخًىع وج٣ىًٍها في الى٢ذ طاجه ,
بِىما اهؼعج ه٣اص الاصب مً الهُمىت الُاُٚت إلاكغوٕ الخ ٪ُ٨ٟال٣اعت للىهىم الاصبُت ٞ ,اإلاىهج
البيُىي والؿُمُىلىجي الظي ٌؿخمض َغوخاجه مً ( صي ؾىؾحر) واللؿاهُاث والترار الك٨الوي
الغوس ي  ,والاججاه الؿُمُاجي اإلاخإزغ بُغوخاث ( بحرؽ) وبالؿُا ١اإلامازل في الٟلؿٟت الامغٍُ٨ت ٧ ,ل
ً
ً
ً
هاالء لم ًجضوا في الخ ٪ُ٨ٟقِئا ًشحر اهخمامهم  ,واهما وظضوا ُٞه هضٞا لُغوخاتهم الى٣ضًت وج٣ىًٍا
لها  ,الجها جغج٨ؼ ٖلى ؤؾـ مٗغُٞت ٖ٣لُت زابخت  ,و ٢ض جمضص هظا الخى ٝالى ٖلماء الىٟـ والاظخمإ
الظًً ا٦دكٟىا ان الخًٟ ٪ُ٨ٟدو مكغوعي ( ؾُجمىهض ٞغوٍض) و ( ظا ٥ال٧ان) وٍ٨٨ٟهما
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بن ال٣ل ٤ال٨ٟغي الظي ججلى في َغوخاث ه٣اص ألاصب وٖلماء الىٟـ والٟالؾٟت للخ, ٪ُ٨ٟ
ً٨مً في اجهُاع مكغوٕ الخضازت الٛغبُت ال٣اثم ٖلى ؤؾـ مٗغُٞت زابخت خاو ٫الخ ٪ُ٨ٟزلخلتها
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ً
ً
ً
وػٖؼتها زم ج٣ىًٍها لُشبذ هكاقت اإلاكغوٕ ال٨ٟغي الٛغبي الظي ؤنبذ مُٗاعا ه٣ضًا ناعما ًغٌٞ
٧ل هخاط ٨ٞغي مٛاًغ له وال ٌؿحر ٖلى زُاه  ,لظا اؾدكٗغ ه٣اص الاصب والٟالؾٟت وٖلماء الاظخمإ
الخُغ الظي جدمله مٗاو ٫الخ ٪ُ٨ٟوهي جدٟغ في ألاؾـ اإلاٗغُٞت التي ؤهخجذ نغح الخضازت وجغاثها
ال٨ٟغي ال٣اثم ٖلى الخمغ٦ؼ خى ٫ال٨ٟغ الٛغبي ,وان هظا الخمغ٦ؼ ما هى بال وهم مً ؤوهام طل ٪ال٨ٟغ
وَغوخاجه .
بن الاججاه الٗ٣لي الظي قُض ؤؾـ الخًاعة الٛغبُت ٢ض اؾدكٗغ الخُغ ال٨ٟغي الظي ًًمغه
الخُٞ , ٪ُ٨ٟغوخاجه ال٨ٟغٍت حٗمض الى بػاخت وظىص ؤٚلب َغوخاث طل ٪الاججاه والخمغ٦ؼ م٩اجها ,
ً
لظا ؤصع ٥ان وظىصه ال٨ٟغي مهضص بالؼوا , ٫والاهضزاع ٞ ,هب مضاٗٞا ًٖ وظىصه وُ٦اهه اإلاٗغفي الظي
ؤهخج نغح الخًاعة الٛغبُت وهٓمها اإلاٗغُٞت ال٣اعة.
ولم ً٣خهغ الى٣ض ٖلى ٖلماء الىٟـ وه٣اص الاصب والٟالؾٟت وخؿب  ,واهما قمل ٖلماء الاظخمإ
ً
ً
ً
ً
اًًا ٣ٞ ,ض وظه ٖالم الاظخمإ (بُحر بىعصًى) ه٣ضا ؾىؾُىلىظُا الطٖا للخٞ , ٪ُ٨ٟهى ٌٗخ٣ض ان هظا
اإلاىهج ًخمىي٘ في خ٣ل الٟلؿٟت الاإلااهُت اإلاخمشلت بالُٟلؿى ٝالاإلااوي (٧اهذ)  ,وال ً٣ىي ٖلى مٛاصعتها
ٞ ,الخً ٪ُ٨ٟخٓاهغ بى ٌ٣ال٨ٟغ اإلااؾس ي وج٨ُ٨ٟه  ,ول٨ىه ً٣ىم بخصبِخه مً ظهت ؤزغي  ,وٍداو٫
(بىعصًى) ال٨ك ًٖ ٠الخمىٍه الظي ج٣ىم به اإلاماعؾت الخُ٨ُ٨ٟت ٞ ,الجظعٍت اللُٟٓت للخ ٪ُ٨ٟال
ً
حٗمل قِئا ؾىي جمىٍه عجؼها بىنٟها هٓغٍت ه٣ضًت إلااؾؿاث اإلاجخم٘  ,و٢ض الًضع( ٥صعٍضا) ان
مماعؾخه وٞلؿٟخه حكخٛل في خ٣ل ٨ٞغي ممىهج  ,ؤي في بَاع ماؾس ي جىاٖ ٤ٞلُه الضولت  ,وبظل٪
ًٓهغ ظىهغ الخىا ٌ٢في اإلاماعؾت الخُ٨ُ٨ٟت بحن ج ٪ُ٨ٟاإلاجخم٘ وماؾؿاجه  ,وجشبُذ جل ٪اإلااؾؿاث
بهىعة واُٗ٢ت ,وهظا ًمشل عجؼ هظه اإلاماعؾت ًٖ امخال ٥هٓغٍت ه٣ضًت خُ٣ُ٣ت  .وَؿعى (بىعصًى)
ً
ً
ً
الى جٟؿحر الىي٘ اإلااؾس ي للخُ٨ُ٨ٟت الٟغوؿُت  ,وٍخهىع اجها جدخل م٩اها هامكُا ُ٢اؾا للٟلؿٟت
الغؾمُت  ,لظا ًبظ( ٫صعٍضا) ٢هاعي ظهضه مً ؤظل جدىٍل هظه الهامكُت الى ًُٞلت ه٣ضًت

(.)3

ولٗل (بىعصًى) هى ؤو ٫مً ا٦دك ٠الخىا ٌ٢الجىهغي ال٩امً في اإلاماعؾت الخُ٨ُ٨ٟت اإلاخمشل في
ً
ج ٪ُ٨ٟال٨ٟغ اإلااؾس ي الاظخماعي وهً٣ه  ,وجشبُذ ٨ٞغ ماؾس ي ً٨ىن مالثما لل٨ٟغ اإلااؾس ي للضولت
 ,ؤو الاَاع اإلانهجي الؿُاس ي الظي جخبىاه الضولت ومماعؾاتها ال٣مُٗت  ,ؤي ان اإلاماعؾت الخُ٨ُ٨ٟت جىهج
ً
ً
ً
ههجا مؼصوظا مخىاً٢ا ً٣ىم ٖلى ه ٌ٣ؤؾـ مٗغُٞت ما ,ول٨نها في الىا ٘٢ج٣ىم بخصبُتها في الى٢ذ
طاجه ,وَٗؼو طل ٪الى اٞخ٣اع الخ ٪ُ٨ٟلىٓغٍت ه٣ضًت خُ٣ُ٣ت وٖضم امخال٦ه لها.
بن (بىعصًى) ٢ض الًىُل ٤مً ألاؾـ اإلاُٗاعٍت الٗ٣لُت في ه٣ض اإلاماعؾت ول ً٨مٗاًيخه للخ٪ُ٨ٟ
جداو ٫ان جمىيٗه في باعة ا٢خهاص الؿى ١وز٣اٞت الاؾتهال , ٥وهظا ًخماهى م٘ ؾلُت اإلااؾؿت
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الؿُاؾُت التي حؿعى الى جبني هظه الُغوخاث وجمىٍلها  ,وفي يىء طل ٪حهض ٝالخ ٪ُ٨ٟالى هٌ٣
ال٨ٟغ الاظخماعي الؿاثض وج٨ُ٨ٟه وػخؼخخه زم ب٢امت الُغوخاث الؿُاؾُت م٩اهه  ,ولٗل هظه ال٣غاءة
اإلابدؿغة حٗبر ًٖ وعي مجؼؤ ٌٗمض الى ازتزا ٫اإلاماعؾت الخُ٨ُ٨ٟت في ؤَغ مدضصة ٞ ,هي جغي ان هظه
اإلاماعؾت هي اإلاؿاولت ًٖ بهخاط جل ٪الخهىعاث الؿُاؾُت وحؿىٍ٣ها  ,وجغ ٌٞالاٖترا ٝبان هظه
الخهىعاث هي هخاط ؾحروعة الخُىع ال٨ٟغي الظي ًٟغػه اإلاجخم٘ الاوؿاوي  ,لظا خاولذ هظه ال٣غاءة
الٟهل بحن ال٨ٟغ الاظخماعي الظي ًاَغ اإلاجخم٘ وال٨ٟغ الؿُاس ي الظي ًدغ ٥طل ٪اإلاجخم٘ مخجاهلت
ان الؿلُت الؿُاؾُت هي هخاط للخغا ٥الاظخماعي وؾحروعجه الخاعٍسُت  .لظا ًم ً٨ال٣ى ٫ان هظه
ال٣غاءة ْلذ حٗاًً الخ ٪ُ٨ٟمً مىٓىع ازتزالي ٌٗاًً الخ ٪ُ٨ٟمً ػاوٍت ؤخاصًت يُ٣ت .
ً
ً
ً
وٍىاهٌ هظه الُغوخاث (ظىهازان ٧لغ) الظي ٌٗخ٣ض ان الخً ٪ُ٨ٟدخل مىٗ٢ا مٗغُٞا ٚامًا
ً
ٖىضما ٌٗمل ٖلى و ٤ٞمماعؾت مؼصوظت مً الضازل والخاعط في الى٢ذ طاجه  ,مما ًجٗله مٗغيا للى٣ض
وؾىء الٟهم في الٛالب ٞ ,الخ ٪ُ٨ٟخحن ٌؿدشمغ الخٗاعياث التي ًىىي اهما ٫مًمغاتها الٟلؿُٟت
وؤبٗاصها اإلاٗغُٞت ٞاهه ًخٗغى لالهخ٣اصاث الالطٖت مً ٢بل زهىمه  ,الهه ًداو ٫ؤن ٌكُ٘ خالت مً (
ألاهاعُ٦ت) الؿُاؾُت  *anarchismالتي حُٗل ؤي هٓام مهما ٧ان هىٖه  ,لظل ٪لم ٌؿخُ٘ بىاء ؤهٓمت
ً
٨ٞغٍت ج٣ىم ٖلى ؤعيُت زابخت  ,واهما ٧ان مخىعَا في اليؿ ٤الظي ًيخ٣ضه وٍداو ٫اػاخخه  ,ؤي اهه لم
ٌٛاصع اإلا٩ان الظي ٌؿعى لخضمحره وج٣ىًٍه  ,وهظا ؾغ جىا ٌ٢اإلاماعؾت الخُ٨ُ٨ٟت التي ًدؿلل ٖبر مىاٞظها
الى٣اص

(.)4

ً
بن الى٣ض الاظخماعي اإلاىظه للخً ٪ُ٨ٟىُل ٤صوما مً مؿلماث مٗغُٞت زابخت خاو ٫الخ٪ُ٨ٟ

مؿاءلتها وٞدهها وزلخلت ؤؾؿها اإلاٗغُٞت ال٣اثمت ٖليها ,لظا ٞاهه ٖىضما ٌٗاًً الخٞ ٪ُ٨ٟاهه ًىُل٤
مً ؤؾؿه اإلاٗغُٞت ال٣اعة التي ًغ ٌٞالخ ٪ُ٨ٟزباث ؤؾؿها ,وٍ٣حن مؿلماتها ,وويىح م٣ىالتها
وبضاهت مىُل٣اتها  ,وبظلًٓ ٪ل هظا الى٣ض ًضوع في خل٣ت زاعظُت مٟغٚت ال جخىٚل الى م٩امً الىو
الخ٩ُ٨ٟي وؤوؿا٢ه ال٨ٟغٍت اإلاًمغة .

ً
و٢ض جغاوح هظا الى٣ض بحن ُ٢بحن  ,ألاوً ٫غي ؤن الخ ٪ُ٨ٟججاهل الُغوخاث الاظخماُٖت ججاهال
ً
ً
ً
جاما ,ولم ٌٗغها ؤهمُت جظ٦غ في مماعؾخه الى٣ضًت  ,بِىما ًغي الشاوي ان الخ٧ ٪ُ٨ٟان زاثغا ومخمغصا ٖلى
ً
ؾىاء ؤ٧اهذ ؾلُت اظخماُٖت ؤم ؾلُت ؾُاؾُت ؤم ؾلُت ٨ٞغٍت .
٧ل همِ مً ؤهماٍ الؿلُت
وٍ٣اعب الٟالؾٟت الخ , ٪ُ٨ٟوٍخجلى طل ٪في َغوخاث الُٟلؿى ٝالٟغوس ي (ظا ٥بىٞغؽ) ,
ً
ً
والُٟلؿى ٝالاإلااوي (ًىع ًٚهابغماؽ) ٣ٞ ,ض وظها ه٣ضا ٖىُٟا للخ , ٪ُ٨ٟوقاع٦هم في طلٞ ٪الؾٟت
( ) 05

لؿىت6106

مجلت آصاب البهغة  /الٗضص ()78

الخدلُل في الش٣اٞت الاهجلى -ؾا٦ؿىهُت  ,وٍغي هاالء الٟالؾٟت في هخاط (ظا ٥صعٍضا) اهخ٩اؾت ٨ٞغٍت
ياعة وَاجكت ,وهي جخجه الى هؼٖت الٖ٣الهُت جغُ٢ ٌٞم اإلاىُ ٤وجضمغ ؤؾؿه اإلاٗغُٞت الغاسخت .
وَٗخ٣ض بٌٗ الٟالؾٟت ان َغوخاث صعٍضا جىُىي ٖلى هىٕ مً ُ٢اؽ الخلً ٠دُل الى بزاعة
الك ٪والغٍبت في الاججاه الىا٢عي الظي ًامً ان ٨ٞغها ولٛخىا ماهما بال مًمىن ٌكُضه الٗالم ٚحر
ً
اللٛىي وٍمىده لىا ,وَٗضون صعٍضا ُٞلؿىٞا مشالُا ٞ ,م٣ىلخه " ال ًىظض ش يء زاعط الىو" ما هي بال
م٣ىلت ٢ضًمت وٞاؾضة ٢الها ٢بله ( باع٦لي) و(٧اهذ) .
اما جهىعاث صعٍضا خى ٫اهٟها ٫اللٛت ًٖ الىا , ٘٢وان الٗال٢ت بُنهما لم حٗض ٖال٢ت ؾببُت ,
ٞىجض ؤنىلها ال٨ٟغٍت في َغوخاث الٟلؿٟت الخدلُلُت التي جظهب الى ال٣ى ٫ان وظىص الٗال٢ت
الؿببُت بحن اللٛت والىا ٘٢ال ًٟ٨ي لخ٣بل ٨ٞغة الخُاب ٤بُنهما  ,وهظه الُغوخاث ٧اهذ مبشىزت بك٩ل
يمني ٖىض

( ٞخجيكخحن) ونغٍذ في ٦خاباث ٞالؾٟت اللٛت ؤمشا ( ٫صوهالض صًُٟضؾً) ؤي ان

َغوخاث صعٍضا ماهي بال بٖاصة اهخاط اإلا٣ىالث الؿاب٣ت باؾلىب مٛاًغ

(.)5

بن الى٣ض الٟلؿٟي للخً ٪ُ٨ٟغ٦ؼ ٖلى مدىعًٍ  :ألاو ٫هى ججغٍض الخ ٪ُ٨ٟمً ؤَغه ال٨ٟغٍت
ووؿبتها الى الخُاعاث ال٨ٟغٍت الؿاب٣ت له مً ؤظل حٗغٍت الخ ٪ُ٨ٟواٞغاٚه مً مدخىاه ال٨ٟغي  ,بال ان
ألانى ٫ال٨ٟغٍت التي جُغ ١اليها جيخمي الى خ٣بت جاعٍسُت ؤؾب ٤مً َغوخاث الٟلؿٟت الخدلُلُت ,
ٞاهٟها ٫اللٛت ًٖ الىا ٘٢الظي جمشله ٢ض جُغ ١اليها الُٟلؿى ٝالاإلااوي (ٞغٍضعٍ ٪هُدكه ) ٖىضما
ً
ً
ع ٌٞعًٞا ٢اَٗا الٗال٢ت الؿببُت بحن الضا ٫واإلاضلىٞ , ٫حري ان هظه الٗال٢ت ٖاصة ما ج٨ىن مسخلت
ً
ومكىقت  ,اط ال ًىظض ؤي عابِ بحن الضا ٫واإلاضلىٞ , ٫الضا٨ً ٫ىن مىٟهال ًٖ مضلىله  ,وهظا ًدُل
الى اهٟها ٫اللٛت ًٖ الىا , ٘٢و٢ض ٌؿهم هظا الُغح في اوٗخا ١الضا ٫مً ؾلُت اإلاضلى ٫وهُمىخه
الُاُٚت

(.)6

اما اإلادىع الشاوي ٞاهه ٌؿلِ الًىء ٖلى الجزٖت الالٖ٣الهُت التي ج٨خى ٠الخ , ٪ُ٨ٟوهظه الجزٖت
التي ًلخٓها بٌٗ الٟالؾٟت جىُل ٤مً مؿلماث ٖ٣لُت صوٚماجُت عاسخت في اإلاكهض ال٨ٟغي الٛغبي ,
ً
ً
ً
ً
ً
وجؼٖم ان هىا ٥مٟهىما مىخضا للٗ٣ل ًم ً٨ؤن ٌك٩ل بَاعا مغظُٗا مىخضا ل٩ل الىخاط الاوؿاوي ,
ً
وْل هظا اإلاُٗاع الٗ٣لي مهُمىا ٖلى ؤٚلب الىخاظاث ال٨ٟغٍت التي خاولذ الخمغص ٖلى ؾلُخه ُٗٞ ,مض
الى ا٢هائها مً صاثغة الٗ٣ل وهٟيها منها ,وفي يىء طل ٪جدى ٫الٗ٣ل الى ؾلُت مٗغُٞت جإؾِؿُت مً
ظهت ,وَاعصة للُغوخاث اإلاٛاًغة وهاُٞت لها مً ظهت ؤزغي  ,و٢ض ًبرػ الدؿائ ٫اإلالح خى ٫ماهُت هظا
الٗ٣ل  ,وهل اج ٤ٟالٟالؾٟت الٛغبُىن ٖلى اًجاص مٟهىم مىخض للٗ٣ل ؟.
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ول٣ض ؤصع ٥الىا٢ض (امبرجىاً٨ى) هظه بالق٩الُت اإلاٗغُٞت ال٨بري ٞ ,هى ً٣غع نٗىبت جدضًض
الالٖ٣الهُت الخضًشت مً صون امخال ٥جهىع مٗغفي – ٞلؿٟي ًٖ "الٗ٣ل"  ,ولألؾٞ ٠ان جاعٍش
الٟلؿٟت الٛغبُت ًىضح ان الاظمإ ٖلى جدضًض هظا الٗ٣ل لم ًىٗ٣ض ٖىض الٟالؾٟت ٞ ,ال وظىص لىمِ
ً
مً الخ٨ٟحر ًىٓغ الُه بالالٖ٣الوي اهُال٢ا مً مُٗاع لم ًخٖ ٤ٟلى جدضًضه ؤٚلب الٟالؾٟت ٞ ,ىجض ان
مىُ ( ٤اعؾُى) ًدباًً ًٖ مىُ (٤صً٩اعث) وٍسخل ًٖ ٠مىُ ( ٤هُجل)  ,وفي يىء طلً ٪مً٨
ً
ال٣ى ٫بٗضم وظىص مُٗاع ٖ٣لي مىخض ًم ً٨مٗاًىت الىهىم ألازغي بهّ ,
وٖضه مُ٣اؾا لٟدو
(.)7

الخُاعاث الالٖ٣الهُت الجضًضة

وٖلى زُى الاججاه طاجه قاٖذ بحن الٟالؾٟت ؤَغوخت مٟاصها ان صعٍضا هى ؾىٞؿُاجي الؼمً
ً
اللٗىب ,وَٗمض هظا الؿىٞؿُاجي مشابغا في َغوخاجه ٖلى جدىٍل الىخاط الٟلؿٟي الٛغبي الى خ٣ل مً
ً
ً
خ٣ى ٫اللٗب البالغي٣ٞ ,ض بغهً (صعٍضا) ٖلى ان الٟلؿٟت جمُل مُال ٚغٍبا الى وؿُان اجها ٦خابت  ,ؤو
مداولت الدؿامي بهظه الؿمت ؤو َمؿها  ,وٍخم حٗغٍ ٠الُٟلؿى ٝباهه ال٩اجب الظي ًيس ى اهه ً٨خب ,
ً
ً
وٍخاب٘ (صعٍضا) في (ٖلم ال٨خابت) جاعٍش هظا الُمـ ومىُ٣ه بضءا مً ظظوعه الُىهاهُت ونىال الى
الٟلؿٟت الخضًشت ٖىض ( هىؾحر ,٫وهاًضظغ ,و٧لىص لُٟي قتراوؽ)  ,ولِـ الٛغى مً طل ٪هى عص
الاٖخباع لل٨خابت وخؿب ,واهما التر٦حز ٖبر اإلاىُ ٤الخ٩ُ٨ٟي ٖلى ان ٧ل ج٨ٟحر في الٟلؿٟت واللٛت
والش٣اٞت البض ان هخهىعه صازل ؾُا" ١ال٨خابت"  .وَٗؼو ( صعٍضا ) في( هىامل الٟلؿٟت) هظا الخبهغ
الى (ٞالحري) الظي ؤصع ٥اؾخٟدا ٫اللٛت الاؾخٗاعٍت في الىهىم الٟلؿُٟت مما ًدُل الى حكدذ
(.)8

اإلاٗنى ويُإ الخ٣ُ٣ت ٞيها

ان الخهىعاث الؿىٞؿُاثُت ٢ض جدؿلل الى الىهىم الخُ٨ُ٨ٟت  ,وجخماهى في وؿُجها اللٛىي
ٖىضما ٌٗمض(صعٍضا) الى َمـ ؤنىله ال٨ٟغٍت وظظوعه الٟلؿُٟت الٛاثغة في الخاعٍش ,ول ً٨هظه التهمت
جىُل ٤مً اإلاُٗاع اإلاىُ٣ي الاعؾُي الظي اؾدبٗض ٧ل الُغوخاث اإلاخباًىت مٗه وقُب وظىصها مً
الخ٣ل اإلاٗغفي الاوؿاوي وٖمض الى حكىٍه َغوخاتها ال٨ٟغٍت وَمؿها  ,وهٟيها مً ممل٨ت الٗ٣ل ختى
جدىلذ الى ُ٦ان مىبىط ًتهم ٧ل مً ً٣اعب جهىعاجه  ,وَؿدىُ ٤م٣ىالجه  ,لظا ٖلُىا ان ه٨ىن خظعًٍ
ٖىض ٢غاءة اإلاتن الؿىٞؿُاجي  ,ألن ؤٚلب هخاظاجه ونلذ الُىا مً ٚغٍمه الخ٣لُضي وهى الخُاع الٗ٣لي
ً
اإلاىُ٣ي الظي ٖمض ظاهضا الى حكىٍت مٗالم طل ٪اإلاتن وَمـ ؤنىله اإلاٗغُٞتٞ ,هل جإزغ (صعٍضا) باإلاتن
الؿىٞؿُاجي  ,ؤم اهه جإزغ بُغوخاث (ٞالحري) خى ٫مجاػٍت اللٛت الٟلؿُٟت ؟؟.
و٢ض ً٣ىص البدض ًٖ ألانى ٫الٟلؿُٟت للخ ٪ُ٨ٟالى ال٨ك ًٖ ٠ان (صعٍضا) لم ًً٨
ؾىٞؿُاجي الؼمً اللٗىب واهما هى هغمس ي ػمً ما بٗض الخضازت  ,ألن الهغمؿُت هي ؤو ٫مً ٦ك٠
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ًٖ الجاهب الاؾخٗاعي والغمؼي في اللٛت مما ًدُلها الى بيُت ٚامًت ومخٗضصة وٚحر ٢ابلت للخؿم ,
(.)9

ٞخىٟخذ الضاللت ٖلى ؤ ٤ٞال مدضوص

وَٗلل (٦غَؿخىٞغ هىعؽ) هظه ال٣غاءة الخُ٨ُ٨ٟت للٟلؿٟت ٞ ,ضعٍضا ًغ ٌٞمىذ الخُاب
الٟلؿٟي خالت الامخُاػ الظي ًُالب به بىنٟه ال٣ضح اإلاٗلى اإلاستزن لالؾخيخاظاث اإلاٗغُٞت ,وخاو٫
صعٍضا ه ٌ٣هظا الاصٖاء ٖىضما ؤوضح ان الٟالؾٟت ٢اصعون ٖلى ٞغى َغٍ٣تهم في الخ٨ٟحر مً زال٫
٢م٘ الخإزحراث اإلاجاػٍت للٛت وَمؿها  ,لظا ٧ان هضٞه جغ٦حز الاهدباه الى ٖىانغ اإلاجاػ التي جستزجها
ً
الخُاباث الٟلؿُٟت  ,وان اللٛت ج٣ىم بخدغٍ ٠مكغوٕ الُٟلؿى ٝوحُٗ٣ضه ٞ ,هى ًغٍض قِئا واللٛت
ً
جغٍض قِئا آزغ ,وهدُجت لظلٞ ٪ان الٟلؿٟت ججاهض لُمـ ههُتها ,وبزٟاء مجاػٍت زُاباتها واهدغاٝ
صالالتها  ,وم٘ طل ٪حؿعى الى ال٨ك ًٖ ٠الخ٣ُ٣ت وهظا ظىهغ الخُاب الٟلؿٟي الظي ٌؿعى (صعٍضا)
لل٨كٖ ٠ىه وٍُلٖ ٤لُه جًلُل ال٨ٟغ اإلاُخاٞحزً٣ي الٛغبي

(.)01

ان (صعٍضا) ًغ ٌٞوي٘ الخُاب الٟلؿٟي في اإلاغجبت الاولى مً مغاجب ال٨ٟغ  ,ؤو جمغ٦ؼ هظا
الخُاب صازل مىٓىمت الىٓام اإلاٗغفي بِىما ج٨ىن بُ٣ت الخُاباث ٖلى هامل جل ٪اإلاىٓىمت ,
ً
ٞالخُاب الٟلؿٟي– في جهىعه -ال ًسخل٦ ٠شحرا ًٖ الخُاباث ألازغي ٞ ,هى ًماعؽ الخضإ
والخًلُل والخمىٍه ,الهه ًضعي ال٨ك ًٖ ٠الخ٣ُ٣ت وهى مٗبإ باإلاجاػ والاؾخٗاعة  ,وحهض ٝالى وخضة
اإلاٗغٞت بِىما جدكٓى صالالجه وجىدغ ٝؾُا٢اجه  ,وٍؼٖم جماؾ ٪م٣ىالجه اإلاىُُ٣ت  ,بِىما ٌٗتري
وؿُجه ال٨ٟغي الخىا ٌ٢بحن ما ً٣ىله وٍهبى الُه وما ج٣ىله اللٛت  ,وهظا ما جداو ٫اإلاماعؾت
الُ٨ُ٨ٟت ٦كٟه وعنضه .
وٍداو( ٫صعٍضا) جدىٍل مؿاع الخُاب الٟلؿٟي مً الخمغ٦ؼ خى ٫الٗ٣ل الظي اؾدىٟض ظهض ال٨ٟغ
الٟلؿٟي الٛغبي مً صون الىنى ٫الى هخاثج خاؾمت  ,الى الخمغ٦ؼ خى ٫اللٛت  ,وفي يىء طلً ٪غي
(صعٍضا ) ان ٖلى ٖلم ال٨خابت ان ً٧ ٪٨ٟل ش يء ًغبِ اإلاٟهىم وال٨ٟغ اإلاُٗاعي بالالهىث الاهُىلىجي
(.)00

وبجزٖت مغ٦ؼٍت الٗ٣ل ٞ ,الخ ٪ُ٨ٟبالخدضًض هى ما ًٟٗله ٖلم ال٨خابت
ً
ً
ان هظه الُغوخاث التي ٞجغها (صعٍضا) ٢ض ؤؾهمذ اؾهاما ٞاٖال في جحجُم الخُاب الٟلؿٟي
وػخؼخخه مً اإلاغ٦ؼ الى الهامل زم ٞطح م٣ىالجه التي ٧ان ًدباهى بهاٞ ,اهبري الٟالؾٟت ًضاٗٞىن ًٖ
ً
ٖغقهم اإلاٗغفي الظي جضاٖذ ؤع٧اهه اإلاٗغُٞت الغاسخت  ,وتهاوث نغوخه ال٨ٟغٍت التي ؤهخجذ ٨ٞغا
ً
ً
مغ٦ؼٍا ا٢هاثُا ً ,اؾـ للىٓم اإلاٗغُٞت الٛغبُت مً ظهت  ,وٍىٟي الُغوخاث ال٨ٟغٍت اإلاٛاًغة
وٍ٣هيها مً ظهت ؤزغي  ,لظا خاو ( ٫صعٍضا ) ج ٪ُ٨ٟطل ٪الخمغ٦ؼ وجدغٍغ اإلاهمل مً ؾلُخه
وؾُىجه  ,وال٨ك ًٖ ٠م٨بىجاجه اإلاخإػمت التي َمؿها الخمغ٦ؼ الٗ٣لي  ,الظي ٦ك ًٖ ٠تهاٞخه
( ) 00
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وػٍٟه  ,الهه ًضٖى الى الخدغع والاوٗخا ١مً ظهت وٍماعؽ الا٢هاء والتهمِل والابٗاص مً ظهت ؤزغي ,
وبظلٌٗ ٪لً ًٖ ج٨٨ٟه الظاحي واهدالله.

وٍم ً٨ال٣ى ٫ان َغوخاث (صعٍضا) في هظا الهضص جغج٨ؼ ٖلى مداوع زالر وهي -:
 -0ع ٌٞوي٘ الٟلؿٟت في اإلاغجبت ألاولى مً مغاجب ال٨ٟغ الاوؿاوي  ,ؤي ع ٌٞجمغ٦ؼ الخُاب الٟلؿٟي
ً
صازل مىٓىمت اإلاٗغٞت الاوؿاهُت  ,الهه هو ؤصبي ال ًسخل٦ ٠شحرا ًٖ باقي الىهىم .
-6اؾدبضا ٫الخمغ٦ؼ الٛغبي خى ٫الٗ٣ل بالخمغ٦ؼ الٛغبي خى ٫اللٛت  ,الٖخ٣اصه بٗضم وظىص ؾاب ٤للٛت
ً
ً
ً
 -3ان َغوخاجه ؤزاعث خىاعا ه٣ضًا ٞاٖال م٘ الٟالؾٟت الؿاب٣حن ٣ٞ ,ض خاو ٫ج ٪ُ٨ٟاإلا٣ىالث
الٟلؿُٟت الىاظؼة  ,وزلخلت البضاهاث اإلاٗغُٞت ال٣اعة  ,ووؿ ٠الخ٩لؿاث ال٨ٟغٍت التي قُضها الخاعٍش
.
وٍ٨ك( ٠ظىهازان ٧لغ ) ًٖ الجزٖت الىهُت الكاملت التي خاو( ٫صعٍضا) جضقُنها في مماعؾخه ,
ٞالخٗاعى بحن الخُاب الاصبي والخُاب الٟلؿٟي هى ما ًغٍض(صعٍضا) ػخؼخخه زم ج٣ىًٍه ُٞ ,داو٫
ً
البرهىت ٖلى ان ؤًٞل ال٣غاءاث للىهىم الٟلؿُٟت  ,هي ال٣غاءة التي جغي الٗمل الٟلؿٟي ؤصبا ؤو
ً
ً
ً
بىاء مجاػٍا زُالُا جدضص هٓامه م٣خًُاث ههُت ٖضًضة  ,وفي اإلا٣ابل ج٨ىن ؤخؿً ٢غاءاث ألاٖما٫
الاصبُت  ,هي ال٣غاءة التي جغي في هظه ألاٖما ٫اًداءاث ٞلؿُٟت ٞخ٣ىم بدؿلُِ الًىء ٖلى
الخٗاعياث الٟلؿُٟت اإلاًمغة  ,وبظل ٪جؼو ٫الخضوص والٟىاع ١بحن الخُاب ألاصبي والخُاب الٟلؿٟي
لدكُ٨ل ًٞاء الىو

(.)06

والىهُت التي ًُمذ (صعٍضا) لخضقُنها هي اطابت الخضوص الٟانلت بحن الىهىم  ,واًجاص الىو
الخايً ل٩ل الاعهاناث البالُٚت وال٨ٟغٍت التي جدملها ألاوؿا ١اللٛىٍت الىهُت ٞ ,تزو ٫زىاثُت
الىو الٟلؿٟي اإلاغ٦ؼي والىو الاصبي الهامص ي  ,وجخالش ى الازخالٞاث ال٩امىت بُنهما  ,وجنهاع الخضوص
ً
ً
الٟانلت بُنهما ٣ٞ ,ض ً٨ىن الىو اإلاغ٦ؼي هامكُا  ,ؤو ً٨ىن الىو الهامص ي مغ٦ؼٍا  ,وبظل ٪جخ٪٨ٟ
الشىاثُاث اإلاخٗاعيت الشابخت  ,ول ً٨ه٣ض الشىاثُاث وج٣ىًٍها لِـ مٗىاه اعظاٖها الى ٖىهغ واخض زابذ
ً
ً
ً
ً
 ,واهما ً٨ىن ه٣ضها هى ه٣ض لألنى ٫اإلاخمغ٦ؼة ٞيها  ,وظٗلها واٗ٢ا اق٩الُا مخٛحرا ولِـ زابخا ٞ ,شىاثُت
ً ً
ً ً
ً
اإلاغ٦ؼ والهامل حٗني ان هىا ٥مغ٦ؼا زابخا ً٣خط ي هامكا زابخا م٣ابال له  ,لظا ٞان (صعٍضا) ًغي ان هظه
ً
الشىاثُت لِؿذ زىاثُت زابخت ومؿخ٣غة  ,واهما هي زىاثُت مخٛحرةٞ ,الهامل ٢ض ًهحر مغ٦ؼا  ,ؤو ًهبذ
ً
اإلاغ٦ؼ هامكا  ,وه٨ظا في ؾحروعة مخدىلت ال جمخل ٪الشباث والاؾخ٣غاع .
و٢ض جُغ(١ظىن الِـ) الى ج٣ىٌٍ (صعٍضا) للشىاثُاث اإلاخٗاعيت ٞ ,حري ان الخٌٗ ٪ُ٨ٟمل ٖلى
اًًاح الخمغ٦ؼ الشابذ في الخٗاعى ٞ ,الهامل ٢ض ًخدى ٫الى اإلاغ٦ؼ  ,ول ً٨هظا ال٣لب الظي ٌُٗي
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ؤهمُت للهامل الًاو ٫الى بٖاصة بىاء مغ٦ؼ ظضًض  ,بل الى هضم الٟغ ١الجىهغي ال٩امً بحن ألاؾاس ي
ً
ً
ً
وٚحر ألاؾاس ي  ,بحن الٗام والخام  ,وختى ًًٟي (صعٍضا) ٖلى هظه ؤلاق٩الُت بٗضا ؤزالُ٢ا وؾُاؾُا
ٌؿخضعط به اإلاخل٣ي لُغوخاجه ٞ ,جراه ًهىع لىا اإلاغ٦ؼ باهه الؿلُت والخ٣لُض وألاٖغا ٝالؿا٦ىت  ,بِىما
ً٨ىن الهامل هى الٗىانغ اإلا٣مىٖت واإلا٨بىجت واإلايؿُت

(.)03

ان الخبهغ الظي َغخه (ظىن الِـ) ًٟط ي الى اق٩الُت ه٣ضًت مهمت  ,وهي ان الخٌٗ ٪ُ٨ٟمض الى
ً
ً
الخ٣ىٌٍ والخ ٪ُ٨ٟفي ؤٚلب َغوخاجه  ,ول٨ىه لم ً٣ضم خال ظظعٍا الق٩الُت اإلاٗغٞت  ,ولم ًُغح
ً
ً
ً
ً
جهىعا مٛاًغا إلاا ٧ان مُغوخا ؾاب٣ا  ,الن ٧ل هٓام مٗغفي ٌؿدىض الى ً٢اًا مغ٦ؼٍت ج ٘٣في نلب طل٪
ً
ً
الىٓام  ,وؤزغي هامكُت جدخل م٩اها هاثُا ًٖ هظا اإلاغ٦ؼ  ,وًُٞلت الخ ٪ُ٨ٟاهه ٌؿعى الى جدغٍ٪
جمىي٘ جل ٪الشىاثُاث  ًُ٘ٞالهامل م٩ان اإلاغ٦ؼ ,وًٍ٘ اإلاغ٦ؼ م٩ان الهامل  ,مً صون ان ً٣ضم
ً
ً
ً
ً
بضًال مٗغُٞا ظضًضا ً٨ىن مسالٟا لألؾـ اإلاٗغُٞت الؿاب٣ت ٞ ,هى لم ًُغح زىاثُاث بضًلت واهما ٢ام
بخ ٪ُ٨ٟزباث الشىاثُاث ال٣ضًمت  ,لُ٣ى ٫لىا ان اإلاؿاٞت بحن اإلاغ٦ؼ والهامل لم ج ً٨مؿاٞت ٢اعة ,
واهما حٗاوي الازخال ٫والخىجغ والخ ٪٨ٟمما ًاصي الى ج٣لُهها زم جضمحرها بك٩ل مىٓم .
ً
ً
ً
بن جدغٍ ٪الشىاثُاث لم ًيخج ؤ٣ٞا مٗغُٞا مٛاًغا  ,ألن الهامل ٖىضما ًخدى ٫الى مغ٦ؼ ؾى٣ً ٝىم
بُغح هامل ظضًض وبظلً ٪خدى ٫الهامل الى ؾلُت ٢م٘ ظضًضة  ,وه٨ظا في ؾحروعة مؿخمغة  ,اي ان
الخ ٪ُ٨ٟلم ًدل هظه الاق٩الُت واهما ٢ام بخدغٍ٨ها مً م٩ان الى آزغ ول٩ي ٌُٗي َغوخاجه ؾمت
ال٣بى ٫لضي اإلاخل٣ي ٞ ,اهه ً٣ىم بُغٍ٣ت ما٦غة بغبِ اإلاغ٦ؼ بالؿلُت لِؿخٟؼ مكاٖغ الخمغص لضي
اإلاخل٣ي ُٞ ,خٗاَ ٠م٘ اإلا٨بىث واإلاهمل واإلاىٟي في م٣ابل الؿلُىي وال٣معي واإلاخُٛغؽ الظي ًمشله
ً
اإلاغ٦ؼٞ ,االؾخٟؼاػ الٗاَٟي مً ؤهم اإلاجزل٣اث ال٨ٟغٍت التي ؤهخجها زُاب الخ ٪ُ٨ٟبىنٟه زُابا
ً
مضاٗٞا ًٖ خ٣ى ١اإلاهمكحن واإلاسخى٢حن .
و٢ض ج٨دؿب ٖال٢ت الخ ٪ُ٨ٟبالٟلؿٟت ؤهمُتها مً الخهىعاث الٟلؿُٟت اإلاًمغة في الخ,٪ُ٨ٟ
والبض مً هبل هظه الخهىعاث ٧ي حؿهم في حؿلُِ الًىء ٖلى الخُاب الخ٩ُ٨ٟي  ,ؤي ان الخ٪ُ٨ٟ
ًىُل ٤مً جهىعاث ٞلؿُٟت مً ؤظل ه ٌ٣ألاؾـ الٟلؿُٟت الغاسخت ٞ ,هى ًخمغص ٖلى الخمغ٦ؼ
ً
الٗ٣لي الظي ؤهخجه ال٨ٟغ الٛغبي وْل ؤؾحرا لُغوخاجه  ,وَؿبر اإلاغظُٗاث اإلاٗغُٞت التي ٢اصث الى هظا
الخمغ٦ؼ وؤهخجذ آلُاجه ومماعؾاجه الا٢هاثُت  ,لظا ًداو ٫الخ ٪ُ٨ٟمؿاءلت مٟاهُم الٗ٣ل ,الٛغب,
والهىث ,وال٨خابت ,والىخضة والاوسجام ,والهىٍت  ,والخ٣ُ٣ت  ,والشىاثُت اإلاىُُ٣ت  ,ومجاػٍت
الخُاب الٟلؿٟي  ,وٚحرها مً الاق٩الُاث التي ؾعى الخُاب الٟلؿٟي الٛغبي الى جغؾُسها في الىٓام
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اإلاٗغفي وجشبُتها ُٞه ,لظا حهض ٝالخ ٪ُ٨ٟالى ٞطح آلُاث الش٣اٞت الٛغبُت ٖبر الخمىي٘ صازل
الىهىم التي اهخجتها وجىظُه الًغباث لها مً الضازل ختى جنهاع ؤؾؿها اإلاٗغُٞت وؤبيُتها الٟلؿُٟت .
ولٗل مجاػٍت الخُاب الٟلؿٟي جىُىي ٖلى مساَغ ٖضة ٢ ,ض ً٨ىن مً ؤبغػها ج٣ىٌٍ الخ٣ُ٣ت
التي ًدملها طل ٪الخُاب  ,زم اجهُاع ؤ٣ٞه الخىانلي  ,لظا ًداو( ٫ظىهازان ٧لغ) الى٢ىٖ ٝىض اإلاٟهل
الخُىي اإلاهم مً اإلاماعؾت الخُ٨ُ٨ٟت ٗٞ ,ملُت ٞدو اإلاجاػ في الٟلؿٟت ؾى ٝجاو ٫الى ج٪٨ٟ
الخ , ٪ُ٨ٟؤي ان الخ٣ً ٪ُ٨ٟىم بخ ٪ُ٨ٟطاجه مً خُض ال ٌكٗغ  ,الن ه ٌ٣اإلاًامحن الٟلؿُٟت ًٖ
َغٍ ٤اإلاجاػ ٌكبه ٖملُت ٚ ُ٘٢هً شجغة لخٓت ظلىؽ اإلاغء ٖلُه ,ولٗل هظه الٗباعة مىاؾبت
لىن ٠ما ً٣ىم به الخ . ٪ُ٨ٟزم ًهبذ الؿاا : ٫خحن ًىجح اإلاغء في ٚ ُ٘٢هً الصجغة ٗٞلى ؤي
ً
ً
ؤعى حؿ٢ ِ٣ضمه و٠ُ٦؟ .و٧ي هجُب ٖىه هدخاط الى ٞهم اإلاىٞ ٠٢هما قامال مً خُض مغوهت
الخغ٦ت وَبُٗت الخ٣ل اإلاٗغفي  ,و٦ظل ٪ال٣ضعة ٖلى الخيبا بيخاثج هظا الٗمل

(.)04

ولٗل هظه اإلا٣اعبت حٗض مً اإلا٣اعباث اإلاهمت اإلاخمىيٗت صازل الخُاب الخ٩ُ٨ٟي ٌ ٠ُ٨ٞ ,ؿعى
زُاب الخ ٪ُ٨ٟالى الخىانل م٘ آلازغ وه٣ل َغوخاجه ال٨ٟغٍت الُه مً ظهت  ,وٍداو ٫ججغٍض الخُاب
الٟلؿٟي مً مًامُىه ال٨ٟغٍت ٖبر التر٦حز ٖلى البٗض اإلاجاػي ُٞه مً ظهت زاهُت ؟ .وفي يىء طل٪
ٌؿعى الخ ٪ُ٨ٟالى ج٣ىٌٍ طاجه بظاجه ,وهظا الٗمل ٌكبه ٖمل عظل ً٣ىم ب ُ٘٣الٛهً الظي ً٠٣
ً
ٖلُه  ,ؤو هضم بىاء ٌؿُٞ ً٨ه  ,مما ًاصي الى اجهُاعه وؾ٣ىَه ٣ً ٠ُ٨ٞ ,ىى صعٍضا زُابا ًىىي
ً
جضقِىه  ,وهل ٧ان واُٖا لهظا الكغر اإلاٗغفي في مكغوٖه الى٣ضي؟ .
ً
ومً اإلاؿدبٗض في ًْ البٌٗ ان ً٨ىن صعٍضا واُٖا لهظا الخىا ٌ٢اإلاىُ٣ي في مكغوٖه  ,ختى
ًم ً٨ال٣ى ٫ان هظا اإلاكغوٕ ًدمل بظعة ٞىاثه مىظ لخٓاجه الخ٨ىٍيُت الاولى  ,وهظا ما اهدبه الُه
الىا٢ض

( ظىهازان ٧لغ) خحن خاو٢ ٫غاءة م٣ا(٫صعٍضا) ألاو ( ٫البيُت ,والٗالمت  ,واللٗب في زُاب

الٗلىم الاوؿاهُت )

Structure ,Sign and play in the Discourse of Human Science
٣ٞض ا٦دك ٠ان م٣ىالث (صعٍضا) في هظا اإلا٣ا ٫جبضو مخىاً٢ت  ,ومً الهٗىبت ان جدىاٚم ٣ٞغة

ٌ
م٘ ؤزغي ؤو جيسجم مٗها  ,الن ٣ٞغاث اإلا٣ا ٫هي ؤقالء مبٗثرة ج٨ثر ٞيها الشٛغاث  ,و٧ان مً ألاًٞل
ً
ان ً٣ضم ( صعٍضا) جىيُدا ًضٖم ُٞه اإلا٣ىالث التي ْهغث بك٩ل ٚحر م٣ى٘  ,ومٟٗمت بالكغور
ً
والٟجىاث  ,ول ً٨اإلاك٩لت ال٨بري ج٨مً في ان قغاح (صعٍضا) ًغصصون هظه ألا٢ىا ٫مً صون وعي ٖ ,لما
(.)05

اجها جشحر اق٩الُاث زُحرة جخُلب الخىيُذ والخٗلُ٤
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ً
بن الخُاب الخ٩ُ٨ٟي الظي صقىه (صعٍضا) ٧ان م٩٨ٟا مىظ والصجه ٖبر مجمىٖت مً الكغور
ً
والخىاً٢اث التي خٟل بها طل ٪الخُاب زم ؤنبدذ ؾمت ٞاع٢ت له ٞ ,هل ٧ان (صعٍضا) واُٖا لهظا
الىهج ال٨ٟغي في ٦خاباجه  ,ؤم اهه ٧ان ًغمي الى بهخاط مىٓىمت ٦خابُت مٛاًغة ؟؟ .
ان الخىا ٌ٢والخ ٪٨ٟهما ظىهغ الخُاب الخ٩ُ٨ٟي وبىِخه ألاؾاؾُت التي ًىىي حؿىٍ٣ها الى اإلاكهض
ً
الش٣افي الٛغبي لخ٨ىن بضًال ًٖ الىمِ الش٣افي الؿاثض في ال٨خابت  ,لظا ؾعى (صعٍضا) مىظ البضاًت الى
ً
ً
ً
ظٗل الخ ٪ُ٨ٟمىهجا و٨ٞغا ومماعؾت  ,وطل ٪مً ؤظل الخالم جهاثُا مً صوـ الٗ٣ل ومىُ٣ه  ,اهه
ؤعاص ٖلى وظه الض٢ت الاقخٛا ٫بالخٖ ٪ُ٨ٟبر الخ ٪ُ٨ٟومً ؤظل الخ٧ ٪ُ٨ٟي حهضم اليؿ ٤الٗ٣لي
ً
اإلاىُ٣ي الخُي الؿاثض في ال٨خاباث الاصبُت والٟلؿُٟت  ,الن هظا الىمِ –في جهىعه٨ً -ىن ٢اثما ٖلى
الخمغ٦ؼ الٗ٣لي وؤَغه ال٨ٟغٍت الخاه٣ت ٞ ,البض مً جدُُم هظا الخمغ٦ؼ وؤؾؿه اإلاىُُ٣ت اإلاخجؿضة في
ال٨خابت ال٣اثمت ٖلى الخىاؾ ٤اإلاىُ٣ي بحن ألاوؿا ١اللٛىٍت وألا٩ٞاع وجُهحره مً الكغوزاث
ً
والخىاً٢اث والٟجىاث  ,لظل ٪ؾعى (صعٍضا) ظاهضا الى جضمحر هظا الخهىع ٖبر الخىٓحر واإلاماعؾت مً
ظهت ,والى ٦ك ٠مؼاٖم هظه ال٨خابت اإلاىُُ٣ت مً ظهت ؤزغي .

ً
ً
وٍٓل اؾلىب (صعٍضا) ال٨خابي مشاع ظضٖ ٫ىض بٌٗ الباخشحن الظًً ًغون ُٞه حٗبحرا ناعزا ًٖ

النهلؿدُت ٞ ,االؾلىب الٛامٌ ال ٌٗبر ًٖ عئٍت ٞلؿُٟت ٖمُ٣ت ومغ٦بت ,ول٨ىه ًىُل ٤مً زلُٟت
ج٣ىًٍُت – اهؼالُ٢ت ً ,بظٞ ٫يها (صعٍضا) ٢هاعي ظهضه ٧ي ًدُم خضوص ال٩لماث والجمل والضالالث
التي ًم ً٨ان ًمىدها ههه زم ًٟغى ٖليها مٗاوي ظضًضة  ,وَٗمض هظا الىا٢ض الى لٗب الضاللت
واهؼال٢ها  ,مما ًجٗل ٢اعت ههىنه ٌؿحر ٖلى ؾُذ ؤملـ٣ُٞ ,ىم بالتر٦حز ٖلى جىاػهه ٧ي ال ٌؿ ِ٣في
ً
صهالحز ٧لماجه اإلاٗخمت  ,وهظا الخمىٍه الاؾلىبي ًبضو مخٗمضا في ٦خاباجه ٧ي ال ًغ٦ؼ ال٣اعت ٖلى ؾُدُت
(.)06

ألا٩ٞاع اإلاُغوخت وٖم ٤الخىاً٢اث التي ًدملها الىو الخ٩ُ٨ٟي
ً
ان الىو الخ٩ُ٨ٟي ًٓل م٨خىبا بلٛت ٚامًت ممىهت جًمغ بحن َُاتها ظىهغ جىا ٌ٢طل ٪الىو
وٞجىاجه وقغوزه  ,هظه اللٛت ال جهل الى ش يء ول٨نها جًمغ زل ٠ؤها٢تها َغوخاث ٨ٞغٍت جداو٫
ً
صوما حؿىٍ٣ها ٖبر اؾلىب جضاعي الالٟاّ وحكٗب الٗباعاث ,وحكٓي الضالالث وجمىٍه اإلا٣انض  ,و٢ض
جسضٕ هظه الاؾالُب ال٣اعت الباخض ًٖ صالالث الىو وٍيخابه الاخباٍ ٖىضما ال ًخم ً٨مً الىنى٫
الى م٩امً الىو ومٛال٣ه  ,لظا ًم ً٨الخهىع ان ال٨خابت الخُ٨ُ٨ٟت حٗمض الى اإلاط ي باججاهحن :
الاججاه الاو ٫هى مداولت حُُٛت قغوزاث الىو وٞجىاجه ٖبر الاؾالُب البالُٚت واللٗب الخغ
بااللٟاّ وجمىٍه اإلا٣انض  ,اما الاججاه الشاوي ٞهى ًداو ٫جمغٍغ ٞلؿٟت الخ ٪ُ٨ٟواؾتراجُجُخه
ال٨ٟغٍت ٖبر هظه اللٛت بُغٍ٣ت ما٦غة ْ ,اهغها الٗبض واهٟالث اإلاٗنى وُٚابه  ,وباَنها الجض وحؿىٍ٤
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الُغوخاث وجمغٍغ الاًضًىلىظُاث التي حؿعى اؾتراجُجُت الخ ٪ُ٨ٟالى جغؾُسها وجشبُتها بُغٍ٣ت مساجلت
وما٦غة  ,ؤي ان هظا الاؾلىب ً٨ىن وؾُلت لخمغٍغ اًضًىلىظُت الخ ٪ُ٨ٟالتي ًهبى اليها ولِـ ٚاًت في
خض طاجه .
وٍ٨ك ( ٠ظىن ؤلِـ ) ًٖ الٗىهغ الضعامي في اؾلىب (صعٍضا) ُٞ ,خهىع ان الخً ٪ُ٨ٟسل٤
ً
ً
اخؿاؾا ٖاما ًغمي الى ص ٘ٞالخ٣ضم ال٨ٟغي الى ؤبٗض هُ٣ت مً الاخؿاؽ الٗام ؤو اإلاكتر , ٥وَٗمض الى
بزاعة وكىة الخدغٌٍ خحن ًخم ازخُاع الهُاٚت الخٗبحرًت لِـ مً ؤظل مىُُ٣تها  ,واهما مً ؤظل
صعامُتها و٢ضعتها ٖلى بخضار الكٗىع بالهضمت  ,لظا ًخىظب وظىص ً٢اًا مخىاً٢ت في الهُاٚت ,
وهظا الخىا ٌ٢لم ًىجم ًٖ ٢هىع ٨ٞغي للهُاٚت  ,واهما هى ظىهغ الخ , ٪ُ٨ٟوٍىْ ٠هظا اإلاىهج
آلُاث مٛاًغة لُدخ ٟٔبدُىٍخه و٢ضعجه ٖلى الهمىص  ,لٗل مً

ؤبغػها هى جٟغَ ٜالً٣اًا مً

مًمىجها ونبها في ٢ىالب مٛاًغة جدؿم بالٛغابت ٖلى هدى ًجٗل اإلاىا ٠٢اإلاإلىٞت اإلاٗخاصة جبضو بمٓهغ ٚحر
مإلى ٝوهظا ؾغ الىو الخ٩ُ٨ٟي

(.)07

ولٗل التر٦حز ٖلى الٗىهغ الضعامي في الىو الخ٩ُ٨ٟي ًٟصح ًٖ اهخ٣اص مبًُ للمكغوٕ
الخ٩ُ٨ٟي ٞ ,هى ٌٗبر ًٖ جهىع ًٟط ي الى ان نُاٚت هظا اإلاكغوٕ لم ج ً٨نُاٚت مٗغُٞت مىُُ٣ت ؤو
مىٓمت  ,واهما ٧اهذ نُاٚت ؤصبُت جُمذ الى نضمت اإلاخل٣ي واؾخٟؼاػه  ,ؤ٦ثر مما حؿعى الى ا٢ىاٖه
ً
ً
والخإزحر ٖلى جهىعاجه ال٨ٟغٍت ُٓٞ ,ل اإلاخل٣ي مكضوصا الى ؤصبُت الىو وميكٛال بها  ,ؤ٦ثر مً اوكضاصه
الى اإلاًامحن ال٨ٟغٍت التي ًًمغها الىو وَؿعى الى َغخها ,وهظا ًدُل الى ان الىو الخ٩ُ٨ٟي ٧ان
ً
ً
هها ٚحر ٖ٣الوي  ,مٗبإ بالخىاً٢اث والكغوزاث التي حٗتري وؿُجه اللٛىي  ,لظا ٌؿعى ظاهضا الى
اؾخٗاعة الٗىهغ الضعامي مً ؤظل عصم الٟجىاث اإلاىُُ٣ت الٓاهغة في الىو ,وحُُٛت ُٖىبه وحكٓي
صالالجه مً ظهت  ,وَؿعى الى جمغٍغ م٣ىالجه ٖبر هظا الاؾلىب ألاصبي اإلاىم ٤مً ظهت ؤزغي .
وٍمط ي في الاججاه طاجه الُٟلؿىً ( ٝىع ًٚهابغماؽ) الظي ًُلٖ ٤لى بٌٗ ٞجىاث الخ ٪ُ٨ٟبـ
ً
( الٟهم اإلابهم)  ,الن ؤصخاب الخًُ ٪ُ٨ٟالبىن صوما ؤن جضع ٥ههىنهم بض٢ت مخىاهُت ,وبٗ٣الهُت
مخى٢ضة ,ول٨نهم في الى٢ذ طاجه ًى٨غون ٢ضعة اللٛت في الىنى ٫الى ؤي هض , ٝؤو خمل ؤي مٗنى في
ؤوؿا٢هاً ٠ُ٨ٞ ,خم جحجُم ق٨هم اإلاٗلً ججاه اإلاٗنى ,اإلاىُ ,٤الخ٣ُ٣ت  ,وَغ ١الاجها ٫اإلام٨ىت ,
وفي الى٢ذ طاجه ًخىٗ٢ىن ان ج٣غؤ ههىنهم بٗىاًت ٞاث٣ت مً ؤظل الخىانل م٘ آلازغ ؟؟

(.)08

بن مٗاو ٫الك ٪اإلانهجي التي صقنها الخ ٪ُ٨ٟلم حؿخُ٘ ان ج٣ىى البٗض الخىانلي للٛت  ,الن
اللٛت ج٨دؿب ؤهمُتها بىنٟها الخايىت ألاؾاؾُت لل٨ٟغ الظي ٌؿعى للخىانل م٘ آلازغ ,وٖلى الغٚم
مً ٧ل زىعاث الك ٪التي اهخهجها الخٖ ٪ُ٨ٟبر اظتراح اللٛت اإلاغاوٚت واإلاساصٖت واإلاكدخت للضاللت ,
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ٞاجها جب٣ى مهماػ الاجها ٫ال٨ٟغي بحن البكغ  ,ولىال هظه ألاصاة إلاا اؾخُإ ؤي م٨ٟغ َغح هخاظه
ال٨ٟغي ختى (صعٍضا) هٟؿه ,الظي ًُغح هخاظه بها وَك ٪٨ب٣ضعتها ٖلى الخىانل م٘ آلازغًٍ في الى٢ذ
طاجه  ,وٖلى الغٚم مً جى٨غه للٛت وجخىصه لها ٞ ,اجها اؾخُاٖذ ان جى٣ل لىا ال٨شحر مً َغوخاجه
وجهىعاجه الى٣ضًت  ,وبظل ٪جمغصث ال٨خابت ٖلى جهىعاجه وزغظذ مً هُا ١مخاهاجه اللٛىٍت وؤوؿا٢ه

ً
ً
اإلاساصٖت  ,وعئاه اإلابٗثرة لخ٨ك ٠لىا ظاهبا مهما مً ظىاهب مىهجه  ,ؤي ان ال٨خابت جمغصث ٖلى ماؾؿها
وزغظذ مً هُمىخه وؾلُخه .

ان ما َغخه (هابغماؽ) ًمشل ظىهغ جىا ٌ٢مكغوٕ (صعٍضا) وج٨٨ٟه ٞ ,إصخاب هظا اإلاكغوٕ
ً
ًلخىن ٖلى بصعا ٥ههىنهم بض٢ت وٖىاًت وٖ٣الهُت  ,وهظا ٌٗني ان هىال ٪لٛت جداو ٫ان ج٣ى ٫قِئا
ما ,ؤو حص ي بمٟهىم مٗغفي ما  ,ول٨نهم في الى٢ذ طاجه ًى٨غون ؤي وُْٟت ابالُٚت للٛت تهض ٝالى
ً
الخىانل  ,وهم بظل٣ً ٪تربىن ٦شحرا مً الخهىع الٛىىص ي الظي َغخخه الهغمؿُت الظي ًدى ٫الٗالم
الى ْاهغة لؿاهُت – لٛىٍت  ,ول٨ىه ًجغص اللٛت مً ؤًت ؾلُت ابالُٚت في الى٢ذ طاجه

(.)09

وٍداوع ( ماع ٥ظىلض قمُذ) ٢ىاٖاث بٌٗ الى٣اص اإلاٗانغًٍ الظًً ًغون ان (صعٍضا) هى ؤبغػ
ها٢ض ًمشل الالٖ٣الهُت الخضًشت والبالٚت اإلاٗانغة  ,وان ٞلؿٟخه ماهي بال ٢غاءة ؤصبُت جداو ٫ج٪ُ٨ٟ
جاعٍش الٟلؿٟت الٛغبُت  ,وال٨ك ًٖ ٠مًمغاتها الىهُت البالُٚت التي جداو ٫الىهىم الٟلؿُٟت
َمؿها  ,ومدىها ,واػالتها  ,وٍغي (قمُذ) ان هظه ال٣ىاٖت جخجاهل الخ٣ُ٣ت ,ألن مىهج (صعٍضا)
وٞلؿٟخه هى  ًٞالاوٗخا ١مً الٟلؿٟت ًٖ َغٍ ٤الٟلؿٟت طاتها  ,ؤي ه ٌ٣الخهىع اإلاُخاٞحزً٣ي
(اإلااهىي ,الؿ٨ىوي) بلٛخه وؤصواجه  ,وبهظا اإلاٗنى ً٨ك ٠الىو ًٖ جىاً٢اجه الضازلُت ال٩امىت ُٞه ,
واهه وخضة م٨٨ٟت ٚحر ميسجمت  ,وًٞاء مً ألابيُت البالُٚت واإلاجاػٍت

(.)61

ان ٢غاءة جاعٍش الٟلؿٟت الٛغبُت ٢غاءة بالُٚت حٗني ال٨ك ًٖ ٠ظىهغ جىا ٌ٢الىو الٟلؿٟي
وًٖ آلُت الخضمحر الظاحي لظل ٪الىو  ,وٍ٨ىن طلٖ ٪بر ال٣غاءة البالُٚت للىو الٟلؿٟي ٞ ,البالٚت
ً
حٗض مضزال لل٨ك ًٖ ٠جىا ٌ٢الىهىم الٟلؿُٟت التي جؼٖم امخال٦ها الخ٣ُ٣ت وهي حعج بالكغور
والٟجىاث  ,لظا ٞاجها حؿعى ظاهضة ٖبر جاعٍسها الٟلؿٟي الُىٍل الى َمـ ههُتها  ,وجضلِـ بالٚتها ,
وبزٟاء مجاػٍتها  ,وبظل ٪ج ٘٣في قغا ٥جىاً٢اتها الضازلُت وج٨٨ٟها الخل٣اجي .
والُغح الظي ط٦غه (قمُذ) ًٟط ي الى اإلاكغوٕ البالغي الظي ؤهخجه (صعٍضا) إلا٣اعبت الىهىم
الٟلؿُٟت والىلىط الى ًٞائها اإلاٗغفي  ,ول ً٨هل جخم ً٨البالٚت مً جضمحر طل ٪الهغح الٟلؿٟي ؟.
وهل ٌك٩ل الجاهب البالغي في الىو الٟلؿٟي مؿاخت واؾٗت ًم ً٨عنضها والاقخٛاٖ ٫ليها مً ؤظل
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ج ٪ُ٨ٟالىو وجضمحره ؟ ٧ .ل هظه ألاؾئلت ًهمذ ٖنها ُٞلؿى ٝالخ ٪ُ٨ٟؤو ًداو ٫ان ً٣ضم اظابت
مغاوٚت ٖىضما ًخُغ ١الى " ظٛغاُٞا الٗ٣ل " .
وجدك٩ل هظه (الجٛغاُٞا ) مً مىاَ ٤عزىة  ,وجًاعَـ  ,خ٣ى , ٫وظبا , ٫وصخاعي  ,ول٩ل
مىًَ ( ظٛغاُٞا) ًخ٨ىن مً ٢غٍب وبُٗض  ,ومً بُضاء وؾهى , ٫ومً بداع ,وٍابؿت  ,وٖلى ٚغاع طل٪
ج٨ىن (ظٛغاُٞا الٗ٣ل ) التي جدك٩ل مً حٗ٣ل وظىىن وقٗىع وال قٗىع  ,وم٨ٟغ وال م٨ٟغ ُٞه ,
وبضاهت وٖخمت  ,لظا ٞان الخٌ ٪ُ٨ٟكخٛل في اإلاىاًَ الهكت مً الخ٨ٟحر خُض ٌؿىص الالوعي ؤو الٗخمت
ؤو الٗمى  ,اهه الٗمل الى٣ضي الظي ً٨ك ٠للٗ٣ل وظهه ال٣بُذ في مغآة ماًىُٟه وٍستزله وَؿدبٗضه ,
وهظا ال ًخم بال في اإلاىُ٣ت الٗمُاء مً (ظٛغاُٞا الٗ٣ل )

(.)60

بن (صعٍضا) لم ٌٗمض الى ػخؼخت مغ٦ؼٍت الخُاب الٟلؿٟي مً هٓغٍت اإلاٗغٞت وخؿب  ,بل خاو٫
ال٨ك ًٖ ٠جىاً٢اث هظا الخُاب وقغوزه اإلاٗغُٞت وٞجىاجه ال٩امىت ُٞه  ,وؾعى الى جدُُم
اليؿ ٤ال٨خابي اإلاٗلً ٖبر اظتراح وؿ٦ ٤خابي آزغ ً٣ىم ٖلى اٞخٗا ٫الخىاً٢اث والكغوزاث مً ؤظل
ً
بهخاط مىٓىمت ٦خابُت م٨٨ٟت ومسلخلت جخسلو جهاثُا مً ٦هىىث الٗ٣ل وؾُىجه الُاُٚت  ,لظا ٣ٞض
ً
ً
ؤٖلً بك٩ل مستز ٫ان الخ ٪ُ٨ٟهى ما جٟٗله ال٨خابت  .ول ً٨اليؿ ٤ال٨خابي اإلاىخج لم ً ً٨وؿ٣ا ٦خابُا
ً
خضازُا ًخجاوػ اليؿ ٤ال٨خابي اإلاٗلً  ,واهما هى وؿً ٤يخمي الى اإلااض ي البُٗض  ,اهه مداولت إلٖاصة
بهخاط َغوخاث الٟلؿٟت الؿىٞؿُاثُت والٛىىنُت  ,ؤي بٖاصة بخُاء ال٨خاباث ما٢بل اإلاىُُ٣ت
(اإلا٣هُت) التي ٧اهذ ؾاثضة في ٞجغ الخاعٍش الاوؿاوي  ,وويٗها في مىاظهت الٗ٣ل وؾلُخه الُاُٚت
وجدىٍلها مً هامل اإلاٗغٞت الاوؿاهُت الى مغ٦ؼها .

ً
ً
وعبما ًُغح الؿاا ٫الجىهغي في هظا الهضص  ,هل اؾخُإ (صعٍضا) ان ًُغح مكغوٖا ٞلؿُٟا
ً
ً ٠٣ظىبا الى ظىب م٘ اإلاكاعَ٘ الٟلؿُٟت ألازغي ؟؟ٞ .ى٣ىٞ ٫لؿٟت (صعٍضا) مشلما ه٣ىٞ ٫لؿٟت
(اعؾُى) و(هُجل) و(٧اهذ) و (قىبنهاوع) وٚحرهم مً الٟالؾٟت  ,وهل اؾخُإ هظا الىا٢ض ان ًتر٥
بهمت ٞلؿُٟت في مكغوٖه الى٣ضي؟؟ .وهل ًيخمي هظا اإلاكغوٕ الى الٟلؿٟت ٖبر َغخه ظملت مً
الً٣اًا الٟلؿُٟت مشل اللٛت ,الهىٍت  ,الازخال , ٝالخًىع  ,الهىث  ,الٗ٣ل ,الخمغ٦ؼ !...؟ .
عبما َغح (صعٍضا ) الٗضًض مً الً٣اًا الٟلؿُٟت في مكغوٖه  ,وق ٪٨في البضاهاث اإلاُغوخت التي
ً
ٌعج بها الخُاب الٟلؿٟي ,وخاو ٫ج ٪ُ٨ٟالخمغ٦ؼ الٗ٣لي الظي ؤهخجخه الٟلؿٟت الٛغبُت وْل خايغا
ً
ً
ل٣غون ٖضًضة في جاعٍش الٟلؿٟت  ,بال اهه لم ًُٞ ً٨لؿىٞا بما حٗىُه ال٩لمت  ,ب٣ضع ما ٧ان ٢اعثا
ً
للخُاب الٟلؿٟي ,ؤو ٖلى وظه الض٢ت ٧ان باخشا ًٖ جىاً٢اث طل ٪الخُاب وٞجىاجه  ,وهظه ال٣غاءة
ً
ً
ً
ال حك٩ل مكغوٖا ٞلؿُٟا مٛاًغا واهما جٓل حٗخاف ٖلى جىاً٢اث آلازغًٍ  ,مً صون ان جخ٣ضم زُىة
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واخضة الى الامام  ,اجها جخمٟهل في الىُ٣ت الٟانلت بحن ه ٌ٣الخُاب والاخخٟاّ به .لظا ًمً٨
ً
ً
ً
ال٣ى ٫ان الخ ٪ُ٨ٟلم ًُغح مكغوٖا ٞلؿُٟا ً٨ىن ٢اثما ٖلى ؤؾـ مٗغُٞت هاظؼة جدباًً ًٖ ألاؾـ
اإلاٗغُٞت الؿاب٣ت لها ,واهما ْل ًضوع في خل٣ت جىاً٢اث الخُاب الٟلؿٟي اإلاٟغٚت مً صون ان ًىٗخ ٤منها ,
ؤو ًخدغع مً ؾُىتها .

وَٗترى (ظىن الِـ) ٖلى قمىلُت اإلاماعؾت الخُ٨ُ٨ٟت ٞ ,الى٣ض ٌٗني الخمُحز  ,والبدض ًٖ
زهىنُت ٧ل هو وجٟغصه وجمحزه ًٖ بُ٣ت الىهىم  ,ؤما اٖالن الخ ٪ُ٨ٟان ٢اعت ٧ل هو ؾىٝ
ًدهل ٖلى الىدُجت طاتها  ,وان هظه الىدُجت ؾى ٝج٨ىن نالخت ل٩ل ػمان وم٩ان ٞ ,هظا ٌٗني الؿحر
ً
ً
ً
في اججاه واخض ٞ ,ال٨ك ًٖ ٠مؿخىي حٗاعى الىهىم وجىاً٢ها ًيخج بدشا ه٣ضًا مدضوصا  ,لً٨
ً
ً
الخٌٗ ٪ُ٨ٟمم هظا الخٗاعى وٍجٗله مىهجا ٢ابال للخُبُٖ ٤لى هدى قامل ٖلى ٧ل الىهىم  ,وهظا
(.)66

مً ألاؾـ الخاَئت في الخ٪ُ٨ٟ

ان الؼٖم الخ٩ُ٨ٟي الظي ًغي في الىهىم ٢ىي جىا ٌ٢وج ٪ُ٨ٟال ًم ً٨سخبه ٖلى ٧ل
الىهىم  ,الهه ؾىً ٝخدى ٫الى مماعؾت قمىلُت جيخمي الى ال٨ٟغ اإلاُخاٞحزً٣ي الظي ال ًمحز الٟغو١
الجىهغٍت ال٩امىت بحن الىهىم  ,وال ًبرػ الخهاثو الابضاُٖت اإلاخٟاوجت بُنها  ,واهما ٌٗاًً الىهىم
بمُٗاع قمىلي واخض ال ًسخل٦ ٠شحرا ًٖ اإلاٗاًحر الى٣ضًت الؿاب٣ت ٩ٞ ,ل الىهىم م٨٨ٟت وم٣ىيت
ً
جل٣اثُا  ,لظا ًسغط الخ ٪ُ٨ٟمً الى٣ض  ,الن الى٣ض ٌٗني لضًه جمُحز الىهىم وببغاػ الخٟاوث ؤلابضاعي
بحن هو وآزغ  ,ول ً٨هظا الاٖتراى الظي ؤَل٣ه (الِـ) ًم ً٨سخبه ٖلى ؤٚلب اإلاىاهج الى٣ضًت التي
جخٗامل م٘ الىهىمٞ ,البيُىٍت جغي ان في ٧ل هو ؤوؿا ١مىخٓمت جد٨م بىِخه  ,وظمالُت الخل٣ي جغي
ان هىاٞ ٥جىاث مٟتريت ً٣ىم اإلاخل٣ي بغصمها مً ؤظل بٖاصة بهخاط الىو ٖلى و ٤ٞعئي ال٣اعت
ولِـ ٖلى و ٤ٞم٣انض اإلاال ٠وه٨ظا  ,لظا وٗخ٣ض ان هظا الاٖتراى ًب٣ى مماعؾت حكترٞ ٥يها الٗضًض
ً
مً اإلا٣اعباث الى٣ضًت وال ًسو الخ ٪ُ٨ٟوخضه  ,ول٨ىه ًًمغ في َُاجه ان الخ ٪ُ٨ٟال ًسخل٦ ٠شحرا
ًٖ اإلاىاهج الى٣ضًت ألازغي .
ؤما قمىلُت اإلاماعؾت الخُ٨ُ٨ٟت ٞاجها حٗض مً ؤبغػ ه٣اٍ يٟٗها ,الجها جؼٖم ان ٧ل الىهىم
ً
مإػُ٢ت ,واجها جاو ٫الى ج ٪ُ٨ٟطاتها جل٣اثُا  ,وهي ٞغيُت ال ًم ً٨الىزى ١بها ,الجها جً٘ الىهىم
٧لها في مؿخىي واخض  ,وحٗمض الى بؾ٣اٍ الُغوخاث ال٨ٟغٍت ال٣بلُت ٖلى الىو اإلادلل مً ظهت ,
وجداو ٫ان جيؿ ٠الؿُا ١الخاعٍخي والؿىؾُىلىجي للخدلُل الىص ي مً ظهت ؤزغي  ,وهظا ًدىاٌ٢
ً ً
جىاً٢ا ٧لُا م٘ ألاؾـ اإلاٗغُٞت التي جخبىاها هظه اإلاماعؾت الى٣ضًت .
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وفي ماجمغ اللٛت الخضًشت ( )0976الظي قاعُٞ ٥ه (واًً بىر .م .هـ ابغامؼ  ,وهُلِـ ط  .مُلغ )
ً
ً
وظه هاالء الى٣اص ه٣ضا الطٖا الى الخ ٪ُ٨ٟيمً بخضي ظلؿاث الىضوة اإلاخمدىعة خى ٫مىيىٕ
"خضوص الخٗضصًت ٞ , "The Limits of Pluraismالىا٢ض (واًً بىر) ًغي ان الىا٢ض الظي ًى٨غ ؾلُت
ً
الىو ؤو مالٟه ٞهى مشل الصخو الظي ًداو ٫الُحران مً صون ظىاخحن ِٞؿ ِ٣نغَٗا ٖلى الاعى
 ,بِىما ٌٗض (ابغامؼ) صعٍضا اإلاؿاو ٫الغثِـ ًٖ ا٢هاء ؾلُت اإلاال ٠وؾلُت الىو  ,الن (صعٍضا)
ًغ ٌٞاللجىء الى ؤي طاث مخ٩لمت ؤو ٧اجبت ,ؤو ٦ىظُخى  ,ؤو وعي ً٨مً في ؾُا ١الىو٦ ,ما اهه ًغٌٞ
ً
الاٖخ٣اص بإي م٣ىلت حٗني قِئا ما ٞ ,الىو  -مً وظهت هٓغه – هى ٚغٞت نضي جستزٞ ٫يها اإلاٗاوي الى
جهاصًاث مخىانلت ال حكحر الى ؤي ش يء وجغن في الٟغا. ٙ
وَؿخمغ الىا٢ضان (بىر وابغامؼ) في ه٣ض اإلاىهج الخ٩ُ٨ٟي ُٗٞ ,خ٣ضان ان الخُغ الظي ًدمله هظا
اإلاىهج ً٨مً في م٨ىىهاجه الابؿخمىلىظُت واإلاُخاٞحزًُ٣ت ٞ ,إي ب٢هاء لؿلُت ال٩اجب ؤو ؾلُت الىو
ؾىً ٝاو ٫الى الٗضمُت والٟىض ى  ,وَكاَغهما الغؤي الىا٢ض (مُلغ) الظي ًغي ان الٗضمُت خًىع
ٚغٍب ال ًم ً٨جدىٍله يمً اإلاُخاٞحزًُ٣ا الٛغبُتٞ ,الىو اإلاىخض اإلاخجاوـ وهم مشل مٟهىم الظاث
اإلاىخضة  ,ومؼٍت الى٣ض الخ٩ُ٨ٟي هي اهه ًً٘ هظا الخهىع اإلاإؾاوي في مغ٦ؼ وكاَه  ,وَٗخ٣ض (مُلغ)

ً
ان الخ ٪ُ٨ٟلِـ حٗغٍت للىو  ,واهما بْهاع ان الىو ٢ض ّ
ٖغي هٟؿه ؾلٟا ٞ ,إؾاؾه الهلب لِـ صخغة

واهما هى ؾغاب

(.)63

وَٗلل الىا٢ض (عوالث باعث) الخهىع الخ٩ُ٨ٟي خى ٫الىو خُىما ٌٗخ٣ض ان الىو هى الٗالمت ٖلى
اوٗضام الؿلُت  ,او الاهخٟايت ٖلى الؿلُت ٞ ,الىو ًدمل في َُاجه ٢ىة الاه٣الب الالجهاجي ٖلى
ال٨الم الاجباعي  ,وهظه الُغوخاث ٧اهذ هدُجت للخدى ٫ال٨ٟغي الظي جم في اإلاكهض الش٣افي الٟغوس ي
بٗض ؤخضار ماًى (٣ٞ )0968ض ؤصث جل ٪الاخضار الى حُٛحر الهىعة الى٣ضًت للٟاٖل الاظخماعي والظاث
الىاَ٣ت  ,وان الؿلُت طاتها ٦م٣ىلت زُاب ٧اهذ جدبٗثر وجىدكغ مشل اإلااء الظي ًيؿاب في ٧ل اججاه ,
بل ختى اإلاٗاعيت ؤنبدذ وؾُلت ٢هغ ًترصص باؾمها زُاب الؿلُت ,ؤي الخُاب الكمىلي  ,وٍمً٨
مالخٓت ؤن ؤٚلب ؤق٩ا ٫الخدغٍغ اإلاؼٖىمت ( جدغٍغ اإلاجخم٘ ,الش٣اٞت ,ال ,ًٟالجيـ ) ٧اهذ حٗبر ًٖ
ً
ً
طاتها في ق٩ل زُاب ؾلُىي ً٣م٘ آلازغ ,ؤي ان هظه الاق٩ا ٫جماعؽ صوعا مؼصوظا ٞ ,هي جٟخسغ
بخدغعها و٦كٟها للم٣مىٕ واإلاهمل واإلاسخى , ١مً صون ان جضع ٥اجها ٧اهذ حٗمل ٖلى سخ٣ه و٢مٗه
 .وفي يىء طل ٪جسلخلذ ألاؾـ الابؿخمىلىظُت للىو والظاث الاظخماُٖت والؿلُت  ,وٚضا الىو
ٖالمت ٖلى ج ٪٨ٟالؿلُت واهداللها

(.)64
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ً
بن صعٍضا لم ً ً٨بُٗضا ًٖ ؤخضار ماًى ( , )0968واهما ٧ان في ٢لب الخضرٞ ,داو ٫بٖاصة ٢غاءة
ً
اإلاكهض الش٣افي الٟغوس ي اإلاخمغص ٖلى ٧ل اإلاٗاًحر اإلاٗغُٞت التي ؤهخجها ال٨ٟغ الٛغبي  ,بضءا مً الٟلؿٟت
ً
الُىهاهُت  ,مغوعا بٟلؿٟت ال٣غون الىؾُى  ,واهتهاء بالٟلؿٟت الخضًشت  ,وهظه الٟلؿٟت جخمدىع خى٫
مُخاٞحزًُ٣ا الخًىع ,ؤي الاًمان بىظىص ٖالم زاعط هُا ١خضوص اإلااصة ,وهى ٖالم الخ٣ُ٣ت اإلاُل٣ت
واإلاٗنى اإلاُل , ٤والظاث ال٣اصعة ٖلى الىنى ٫الى مٗغٞت اوؿاهُت قاملت ٖبر اللٛت ,الن هظه اللٛت
ً
ج٨ىن قٟاٞت جدمل بحن ؤوؿا٢ها اإلاٗاوي ال٩امىت التي ًهبى اليها اإلاخل٣ي ٞ ,إنبذ ال٨ٟغ الاوؿاوي ؤؾحرا
لؿلُت الخ٣ُ٣ت اإلاُل٣ت  ,ولؿلُت اللٛت ولؿلُت اإلاىُ ٤الكمىلي الظي ًد٨م ٧ل هٓام مٗغفي في ٧ل
ػمان وم٩ان  ,لظا ؤؾهمذ هظه ألاخضار في حكٓي الظاث الاظخماُٖت الٟاٖلت  ,وزلخلت ألاؾـ
اإلاٗغُٞت الؿا٦ىت  ,واجهُاع الؿلُت الؿُاؾُت والاظخماُٖت والش٣اُٞت  .وعبما ج٨ىن هظه ألاخضار مً
ؤهم مبرعاث وكإة ال٨ٟغ الىص ي في الش٣اٞت الٛغبُت الخضًشت  ,وان ٧اهذ مالمذ هظا ال٨ٟغ ٢ض ْهغث

ً
ً
مىظ و٢ذ مب٨غ ٦ما هجضها ظلُت في جغار الك٨الهُحن الغوؽ الظًً ؤؾهمىا اؾهاما ٞاٖال في وكإجه ووي٘
اللبىاث ألاولى له .

ً
ً
ان ج ٪٨ٟالؿلُت واهداللها ٧ان مكغوٖا ز٣اُٞا ؤؾهمذ ُٞه الٗضًض مً الُغوخاث الؿاب٣ت,

وعبما ج٨ىن بضاًت هظا اإلاكغوٕ هي لخٓت اؾدك٩ا ٫ؾلُت الٗ٣ل وهُمىخه الُاُٚت ٖلى الىخاط
ال٨ٟغي الاوؿاوي  ,ومؿاءلت َغوخاجه اإلاىُُ٣ت الهاعمت التي حٗمض ظاهضة الى ا٢هاء ٧ل الىخاظاث
ال٨ٟغٍت التي جخمغص ٖلى ألاؾـ اإلاٗغُٞت الشابخت  ,وجسغط ًٖ ؾلُتها  ,لظا ًم ً٨ال٣ى ٫ان الاخضار
ً
الؿُاؾُت التي قهضتها ٞغوؿا في ماًى (٧ )0968اهذ جخىٍجا لخل ٪اإلاداوالث ولِـ بضاًت ٗٞلُت لها ,وان
ً
ً
ً
ً
جضهىع الؿلُت واهداللها ٧ان مكغوٖا ز٣اُٞا ٢بل ان ً٨ىن مكغوٖا ؾُاؾُا .
ومشلما حٗغى الخ ٪ُ٨ٟلهجمت مً الاهخ٣اصاث الالطٖت ٣ٞ ,ض ا٦دؿب مجمىٖت مً الى٣اص الظًً
ً
ً
جبىىا َغوخاجه  ,واهبري بًٗهم بالضٞإ ًٖ الخٖ , ٪ُ٨ٟىضما ػٖم ان الخ ٪ُ٨ٟاظترح مىُ٣ا مٛاًغا
ًٖ اإلاىُ ٤ال٣ضًم لظا ال ًم ً٨اهخ٣اصه و ٤ٞمُٗاع الٗ٣ل والخدلُل اإلاىُ٣ي ال٣ضًم  ,الهه ٌكخٛل
ً
باؾلىب مٛاًغ ُٞدخاط الى مىُ ٤بضًل ً٨ىن مالثما لخدلُل اإلاماعؾت الى٣ضًت الخُ٨ُ٨ٟت  ,و٢ض جبظ٫
بٌٗ الجهىص الجاصة لبُان ؤهمُت طل ٪اإلاىُ ٤الجضًض ,ولٗل مً ؤبغػ هظه اإلاداوالث هي اإلاداولت التي
٢امذ بها (باعباعة ظىوؿىن  ) Barbara Johnsonلخضقحن ألاؾـ اإلاٗغُٞت لظل ٪اإلاىُ ٤الظي
ًخجاوػ خضوص اإلاىُ ٤ال٣ضًم  ,وجغظ٘ الىا٢ضة الى ههىم صعٍضا لخىيُذ آلُت اإلاىُ ٤الخضًض ٖىضما
ً
ج٣خبـ هها مً ٦خاب (صعٍضا) ( الدكخِذ  )Disseminationال٣ٟغة الخالُت ":ومً زم لِـ مً ٢بُل
ً
ً
الخُإ ال٣ى ٫ان ( ماالعمُه ) اٞالَىوي ؤو هُجلي  ,ول٨ىه ٢بل ٧ل ش يء لِـ ٢ىال صخُدا  ,والٗ٨ـ
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ً
صخُذ  ,اط بضال مً البيُت البؿُُت بما هظا  /ؤو طاٌ ٥ؿعى الخ ٪ُ٨ٟالى جىؾُ٘ زُاب ال ً٣ى ٫بما
هظا  /ؤو طا , ٥وال ً٣ى٦ ٫ال مً هظا  /وطا , ٥وال ختى ال هظا  /وال طا , ٥وفي الى٢ذ هٟؿه ال ًخسلى
ً
ً
٧لُت ًٖ هظه الاؾالُب اإلاىُُ٣ت "  .زم حٗل ٤الىا٢ضة ٖلى َغوخاث صعٍضا التي ججترح مىُ٣ا مٛاًغا ,
ٞم٣ىلت (صعٍضا) ( بما هظا  /ؤو طا ) ٥ما هي بال مداولت لخ٢ ٪ُ٨ٟاهىن ٖضم الخىا ٌ٢في الترار اإلاٗغفي
الٛغبي  ,وٖلى الغٚم مً مداولتها الغاثضة في هظا اإلاجاٞ ٫اجها لم ج٣ضع ٖلى ج٣ضًم عئٍت مخ٩املت لهظا
اإلاىُ ٤الجضًض

(.)65

ً
ً
ٞهل ؤهخج الخ ٪ُ٨ٟمىُ٣ا مسخلٟا ًٖ اإلاىُ ٤ال٨الؾُ٩ي ال٣ضًم وؤؾؿه اإلاٗغُٞت الشابخت  ,وهل

ًدىا ٌ٢هظا اإلاىُ ٤م٘ اإلاىُ ٤ال٣ضًم ؟ وما ألاؾـ اإلاٗغُٞت التي قُضها هظا اإلاىُ ٤الجضًض  ,وما
آلُاث اقخٛاله في م٣اعبت الىهىم؟  .وما الٛاًت التي ًهبى اليها  ,وهل ً٣ضع ٖلى اهخاط ؤهٓمت مٗغُٞت
مٛاًغة حؿهم في اهخاط خًاعة ظضًضة ؟ .
ان اإلاؼاٖم التي ؾا٢تها (ظىوؿىن) لم جهمض ؤمام البدض في ظُيُالىظُا ال٨ٟغ الخ٩ُ٨ٟي ,
ٞاإلاداولت التي ؤ٢ضم ٖليها ( صعٍضا) لم ج ً٨مداولت ظاصة الظتراح ؤؾـ مىُُ٣ت ظضًضة  ,واهما هى
ً
ً
جهىع ؾىٞؿُاجي ٢ضًم ًجم٘ بحن الًُ٣ت وهًُ٣ها  ,ؤي اهه لِـ مىُ٣ا ظضًضا ًجترح مٗغٞت
ً
ً
مٛاًغة  ,واهما ٧ان جهىعا مُغوخا ٢بل وكإة اإلاىُ ٤الاعؾُي  ,وٍُلٖ ٤ليها بٌٗ الضاعؾحن بمغخلت
ما ٢بل اإلاىُ , ٤وهي اإلاغخلت التي خاو( ٫صعٍضا) بٖاصة اهخاط َغوخاتها بلٛت مٗانغة وباؾلىب مٛاًغ
 ,لُجٗلها مٗغٞت بضًلت ج٣ابل اإلاٗغٞت ال٨الؾُُ٨ت

(.)66

وٍبضو ان الى٣ض اإلاىُ٣ي الظي حٗغى له الخ ٪ُ٨ٟهى الظي وي٘ الىا٢ضة (ظىوؿىن) في هظا اإلاإػ١
الخغطٞ ,إٚلب الى٣اص الظًً حٗغيىا للخٖ ٪ُ٨ٟاًىىه في يىء ألاؾـ اإلاٗغُٞت للمىُ ٤ال٣ضًم,
ً
و٢غؤوا ههىنه ٖلى هضي جل ٪ألاؾـ  ,لظا جبضو هظه الىهىم متهاٞخت ؤخُاها  ,وجٓهغ ال مىُُ٣تها
ً
ً
وجىاً٢ها الضازلي ؤخُاها ؤزغي  ,وفي يىء طل ٪طهبذ الىا٢ضة بُٗضا في جهىعاتها خحن وؿبذ الى
(صعٍضا) ما لِـ لهٞ ,جىذ ٖلى اإلاىُ ٤وٖلى الىا٢ض (صعٍضا) في الى٢ذ طاجه.
وٍؼٖم اإلاضاٗٞىن ًٖ الخ ٪ُ٨ٟمؼاٖم نغٍدت ويمىُت  ,ولٗل مً ؤبغػ هظه اإلاؼاٖم ان الخ٪ُ٨ٟ
خغ٦ت جدغًٍُت ظؿىعة  ,حؿعى الى الابخ٩اع اإلاشحر وجخدضي الؿُا ١الش٣افي بإ٩ٞاع ظظعٍت م٣ل٣ت  ,وان
ً
مماعؾخه الى٣ضًت ؤٖم ٤مٗغُٞا مً الُغ ١ألازغي ٖلى الغٚم مً مؿاخت الجهض الىٓغي التي حكٛل
الجؼء ألاهم في الىٓغٍت ٖىض عؾم زغٍُت اإلاكهض الى٣ضي  .وٍٟىض (ظىن الِـ) هظه اإلاؼاٖم التي خاو٫
ً
ً
جضبُجها اإلاضاٗٞىن ًٖ الخٞ , ٪ُ٨ٟحري ان ؤٚلب الشُماث الغثِؿت في الخ٧ ٪ُ٨ٟاهذ ظؼءا خُىٍا مً
اإلاكهض الى٣ضي ال٣اثم ٢بل مجئ الخ ٪ُ٨ٟطاجه  ,لظا لم ٌك٩ل هظا اإلاىهج بياٞت ه٣ضًت ملمىؾت ًمً٨
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ً
عنضها ًٞ ,ال ًٖ ان مىيىٖاث الخ ٪ُ٨ٟالتي َغ٢ها ٧اهذ مً ؤهم الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت في اإلاكهض
الى٣ضي الؿابٖ ٤لُه "67" .
بن اإلاؼاٖم التي ؤَل٣ها اإلاضاٗٞىن ًٖ الخ ٪ُ٨ٟلً جهمض ؤمام الٟدو اإلاخإوي لُغوخاجه ,
ٞالٗم ٤ال٨ٟغي اإلاؼٖىم لم ً ً٨بال بٖاصة نُاٚت الخهىعاث ال٣ضًمت بك٩ل خضاسي مٛاًغ خُض
ً
ً
ً
ٌُٗيها (صعٍضا) ػزما و٢ىة وق٨ال ظضًضا لم حٗهضه مً ٢بل  ,وٍداو ٫ابغاػ الخهىعاث اإلاٗغُٞت
ً
ً
ً
اإلا٣هُت التي ٧اهذ حك٩ل هامكا مٗغُٞا ؾاب٣ا  ,بٗض ان ٌؿلِ ٖليها الًىء وٍجٗلها في مغ٦ؼ
مماعؾخه الى٣ضًت .
ّ
وَٗغي م٣ىالجه خحن ًغ ٘ٞالُٛاء ًٖ
وفي هظا الؿُاًٟ ١طح الىا٢ض ( ظىهازان ٧لغ) الخ٪ُ٨ٟ
اإلا٣ىالث الٛغاثبُت والهُاٚاث اإلاشحرة التي ًضقنها هظا اإلاىهج  ,لخخدى ٫الى جهىعاث ٖاصًت ٚحر مبهمت
ومُغو٢ت مً ٢بل ٗٞ ,لى ؾبُل اإلاشاً ٫غي هظا الىا٢ض ان الؼٖم الهاصم " ٧ل جإوٍل هى جإوٍل مٛلىٍ
" ما هى بال اٖاصة نُاٚت إلا٣ىلت " ال ًىظض جإوٍل جهاجي ؤزحر ً٨خجزه الىو" وهي بخضي َغوخاث
الهحرمُىىَُ٣ا الخضًشت  ,لظا ٌؿعى (٧لغ) الى ٦كُٚ ٠اء اللٗبت اللُٟٓت التي ًماعؾها الخ ٪ُ٨ٟفي
َمـ مغظُٗاجه الى٣ضًت  ,وفي يىء طلٌٗ ٪خ٣ض (٧لغ) ان ٖباعة " ٧ل جإوٍل هى جإوٍل مٛلىٍ " ال حؿخد٤
٧ل هظه الجلبت اإلاشاعة خىلها

(.)68

وٍخمخ٘ الىا٢ض (ظىهازان ٧لغ) بمىهبت ٞغٍضة في جظلُل اإلا٣ىالث اللُٟٓت التي ًضقنها زُاب
الخ ,٪ُ٨ٟوٍداو ٫جغوٌٍ ظمىح جل ٪اإلا٣ىالث وبػالت الٛمىى اإلاخٗمض الظي ٌٛل ٠اإلا٣ىالث الؿاب٣ت
لُمـ ؤنىلها ومغظُٗاتها  ,لظا ٌؿعى هظا الىا٢ض الى حٗغٍت الخ ٪ُ٨ٟوٞطخه وهخ ٪ؾتره  ,واػالت
زىب الٛغابت والٛمىى الظي ًخضزغ به ٦ ,ما ٌؿعى مً ظاهب آزغ الى جإنُل جل ٪الُغوخاث
الخُ٨ُ٨ٟت الى٣ضًت  ,لُشبذ ان ؤٚلب َغوخاث الخ ٪ُ٨ٟهي في ؤالنل َغوخاث ه٣ضًت ؾاب٣ت ولً٨
ؤُٖض بهخاظها ًٖ َغٍ ٤الخمىٍه واللبـ والخٛغٍب مً ؤظل َمـ ؤنىلها ومدى ظظوعها اإلاٗغُٞت
الؿاب٣ت .
وٍبرػ الخىجغ بحن الخ ٪ُ٨ٟومٗاعيُه خحن ًداو ٫الخُ٨ُ٨ٟىن الغص ٖلى الاتهاماث اإلاخ٨غعة لهم
ٖىضما ًه ٠اإلاٗاعيىن الخ ٪ُ٨ٟباآللُت والغجابت  ,الن الجهض الظي ًداو ٫الخُ٨ُ٨ٟىن الُ٣ام به
ً
ل٣لب الشىاثُاث اإلاخٗاعيت ًهبذ مشحرا إلالل ٌٗض ٫ماجشحره الخٗغٍاث اإلاخجلت التي ً٣ىم بها الٟغوٍضون
لل٨ك ًٖ ٠الشىاثُت الجيؿُت ال٩امىت في البكغ  ,وٖلى هظا الخهىع ًيخهي الى٣ض الخ٩ُ٨ٟي الى ٦ىهه
مجغص جىىَٗت مًاٞت الى الى٣ض اإلاًمىوي  .وٍغص (ظىهازان ٧لغ) ٖلى هظه الاتهاماث اإلاىظهت ٞ ,حري ان
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الى٣ض الخ٩ُ٨ٟي ال ًداو ٫جُبُ ٤صعوؽ الٟلؿٟت ٖلى الضعاؾاث الاصبُت  ,واهما ًداو ٫اؾخ٨كاٝ
اإلاىُ ٤الىص ي في الىهىم الٟلؿُٟت

(.)69

وَٗلل (ظىن الِـ) اوٗضام الخىاع الٟاٖل بحن اإلااٍضًً للخُ٨ُ٨ٟت واإلاٗاعيحن لها  ,و٢ض ؤصي
طل ٪الى هضعة اإلاكاعَ٘ اإلاىاهًت للخ ٪ُ٨ٟوازخٟاء ال٨خب اإلاٗاعيت له ,وَٗىص ؾبب طل ٪الى ان
ؤصخاب الخً ٪ُ٨ٟغًٞىن الى٣ض وٍغصون ٖلى ؤي اهخ٣اص بٗضاء ؾاٞغ ومً صون اخدكام  ,وؾُ٨ىن
ً
اإلاىخ٣ض هضٞا لؿهامهم  ,ولِـ هظا الاؾتهضا ٝمً ٢بُل الاؾخصىاء  ,بل ًيكإ مً مداولت ؤصخاب
الخ ٪ُ٨ٟج٣ىحن مٗاًحر اإلاكاع٦ت الخىاعٍت ٖلى هدى ٧ل اإلاك٨٨حن بُغوخاتهم الظًً ًتهمىن ٖاصة باجهم
ً
ً
ظهال ٞاضخا ,وَٗمضون الى ازتزاَ ٫غوخاجه في ؤَغ مدضصة  ,ؤو ًٟخ٣ضون
ًجهلىن طل ٪اإلاكغوٕ
الخماؾت ال٩اُٞت إلاماعؾت الخٖ ٪ُ٨ٟلى الىهىم الٟلؿُٟت والاصبُت الىاججت مً مكاٖغ الىٟىع مً
الخ ٪ُ٨ٟو٦غاهخه .
ان الى٣ض اإلاىظه للخ ٪ُ٨ٟخحن ًخٗغى الهخ٣اصاث الطٖت ٞ ,هظا ٌٗني ان الخ ٪ُ٨ٟجدى ٫الى
٢ىاهحن مُٗاعٍت ناعمت ومٛل٣ت  ,ولِـ الى مماعؾت ٨ٞغٍت مٟخىخت ج٣بل الى٣ض والخدىٍغ والخُىٍغ ,
وهظه اإلاُٗاعٍت هي همِ مً ؤهماٍ الخ٨ٟحر اإلاُخاٞحزً٣ي الظي ٌؿعى هظا اإلاىهج لخ٣ىًٍه ٞ ,هل و٘٢
ً
الخ ٪ُ٨ٟؤؾحرا للُغوخاث التي خاو ٫ج٨ُ٨ٟها وهً٣ها ؟.
ً
وٍدىا ٌ٢اإلاضاٗٞىن ًٖ الخ ٪ُ٨ٟفي صٞاٖهم ٖىه ٞ ,هم ًُالبىن ؤخُاها بىن ٠الخ٪ُ٨ٟ
ً
ً
ً
ً
جىنُٟا ؾلُما وص٣ُ٢ا ٨ً ,ىن م٣ابال للخىنُ ٠اإلاىدغ ٝالظي ً٣ضمه بٌٗ ه٣اص هظا اإلاىهج  ,وهم
بظلٌ ٪ؿٗىن الى جإَحر الخ ٪ُ٨ٟوجدضًضه ٖبر َغح الخىنُ ٠اإلاالثم له خؿب جهىعهم  ,ول٨نهم
ً
ؤخُاها ؤزغي ٌٗخ٣ضون ان الخ ٪ُ٨ٟمى ٠٢الًم ً٨جدضًضه  ,وان ؤًت مداولت لخدضًضه ج٨ىن مداولت
ً
ازتزالُت حٗمض الى حكىٍه اإلاىهج وجدغٍ ٠م٣ىالجه  ,لظا ًٓل هظا اإلاىهج ٖهُا ٖلى الخدضًض وال٣ىلبت
(.)31

ٌٗخ٣ض اإلاضاٗٞىن ان الخ ٪ُ٨ٟمىهج ال ًم ً٨جدضًضه ؤو ونٟه  ,و٦إهه ٨ٞغ ًسغط ًٖ هُا١
الىظىص الاوؿاوي  ,و٢ض ًإحي هظا الُغح مً ؤظل جدهحن الخ ٪ُ٨ٟمً الهجماث ال٨ٟغٍت التي جخٗغى
ً
لًٟاثه اإلاٗغفي ًٞ ,ال ًٖ ان الى٣ض اإلاىظه للخ ٪ُ٨ٟال ٌٗمض الى جدضًضه ؤو ونٟه  ,واهما ًخجه هدى
م٣اعبخه ومؿاءلت َغوخاجه وجدب٘ ؤنىله اإلاٗغُٞت  ,وال٨ك ًٖ ٠جىاَ ٌ٢غوخاجه وج٨٨ٟها  ,و٢ض
ً
ً
و ٘٢ؤصخاب هظا الاججاه في الخىاٖ ٌ٢ىضما خاولىا جدضًض اإلاىهج جدضًضا مالثما خؿب جهىعهم مً
ظهت  ,وػٖمىا ان هظا اإلاىهج ال ًم ً٨جدضًضه مً ظهت زاهُت٦ ,ما اجهم وٗ٢ىا في الخهىعاث اإلاُٗاعٍت
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ً
خحن جبىىا الخدضًض اإلاالثم الظي ًغوهه مىاؾبا  ٠ُ٨ٞ ,جبىىا ألاؾـ اإلاُٗاعٍت التي ًغًٞها اإلاىهج الظي
ً
ً
ًضاٗٞىن ٖىه عًٞا ٢اَٗا ؟؟.

وٍم ً٨جهيُ ٠الٟغٍ ٤اإلاضا ًٖ ٘ٞالخ ٪ُ٨ٟالى اججاهحن  :الاججاه الاو ٫هى الاججاه اإلاضاًٖ ٘ٞ
ال٣غاءاث الازتزالُت ٖبر ج٣ضًم جىنُٟاث ازتزالُت ؤو ٚحر ص٣ُ٢ت ؤو ٚحر مىاؾبت حؿعى الى حكىٍت
الخ ٪ُ٨ٟوحٗمُت مٗاإلاه  ,ؤو مٗاًيخه بك٩ل ظؼجي مبدؿغ  ,وحٗمُم طلٖ ٪لى ٧ل َغوخاث اإلاىهج
الخ٩ُ٨ٟي  ,لظا ًغي هظا الاججاه ان هظا اإلاىهج ال ًم ً٨ونٟه وجدضًضه  ,ؤما الاججاه الشاوي ٞاهه ًضا٘ٞ
ًٖ الخ ٪ُ٨ٟيض ال٣غاءاث الٗ٣الهُت التي حٗاًً الخ ٪ُ٨ٟيمً ؤؾـ مُٗاعٍت ٖ٣لُت ناعمت
ً ً
جخٗاعى م٘ الُغوخاث الالٖ٣الهُت التي ًيخهجها الخ ٪ُ٨ٟحٗاعيا ٧لُا  ,لظا ً٣ترح هظا الاججاه ؤن
ٌٗاًً الخٖ ٪ُ٨ٟلى و ٤ٞمىُ ٤ظضًض ً٨ىن بضًال ًٖ اإلاىُ ٤ال٨الؾُ٩ي ,ول ً٨الص يء الالٞذ ان
ؤٚلب هاالء لم ًبخٗض في جهىعاجه ًٖ الخمغ٦ؼ الٗ٣لي الظي ًغمي (صعٍضا) الى ج٨ُ٨ٟه وج٣ىًٍه .
ً
ً
ً
وفي يىء طلً ٪م ً٨ال٣ى ٫ان الخ ٪ُ٨ٟؤزاع ظضال مٗغُٞا ؾازىا في ألاوؾاٍ الش٣اُٞت الٛغبُت ,
ً
ً
وؤؾهم اؾهاما ٞاٖال في بؼوٞ ٙجغ مغخلت مابٗض الخضازت ب٩اٞت ؤَُاٞها ال٨ٟغٍت  ,وؤؾـ مغخلت
ً
ً
مٗغُٞت مٛاًغة جدباًً جباًىا خاصا م٘ اإلاغاخل اإلاٗغُٞت الؿاب٣ت ,لظا ٞان الهغإ بحن الخ ٪ُ٨ٟوه٣اصه
هى نغإ بحن خ٣بخحن ٨ٞغٍخحن هما  :الخضازت وما بٗض الخضازت ٞ ,إههاع الخضازت وجُاعاتها الٗ٣لُت
ً
ً
ال٣اعة وظضوا في الخ ٪ُ٨ٟزُغا صاهما حهضص ألاؾـ اإلاٗغُٞت الؿا٦ىت وٍ٣ىيها  ,وٍضمغ نغح اإلاىجؼ
الخًاعي ال٣اثم ٖلى هظه ألاؾـ وٍدُمه  ًُُ٘ٞ ,ال٨ٟغ الاوؿاوي وؾِ مخاهت الخىاً٢اث
والاهؼال٢اث والكغوزاث التي ًغنضها الخ , ٪ُ٨ٟوجىٟغٍ وخضجه اإلاىُُ٣ت اإلاخماؾ٨ت .
اما جُاع ما بٗض الخضازت ٞاهه ًضا ًٖ ٘ٞالخ ٪ُ٨ٟوَٗضه زىعة ٨ٞغٍت ٖاعمت ؤؾهمذ في اؾ٣اٍ
ؾلُت الٗ٣ل ومىجؼاجه ال٨ٟغٍت التي ؤهخجها ٖبر جاعٍسه الُىٍل  ,الن هظا الٗ٣ل– في جهىعهم -لم
ً
ٌؿهم في خل ظمُ٘ الاق٩الُاث اإلاٗغُٞت التي واظهخه  ,وؤنبذ ٖاث٣ا في وظه الخدىالث الش٣اُٞت
ال٨ٟغٍت التي ٌكهضها اإلاجخم٘ الاوؿاوي ٦ ,ما اهه لم ٌؿخُ٘ جٟؿحر ؤٚلب الخُىعاث اإلادؿاعٖت التي
ً
قهضها اإلاكهض الش٣افي الٗاإلاي  ,لظا وظب ج ٪ُ٨ٟهظا الٗ٣ل وج٣ىًٍه  ,الهه ٧ان مؿاوال ًٖ ٖى٠
الٛغب وؾُىجه واعهابه وجد٨مه بمهاثغ الكٗىب جدذ طعاج٘ ومؿمُاث قتى ٧ ,الٗضالت  ,والخغٍت ,
والخىىٍغ  ,والٗ٣الهُت ,والضًم٣غاَُت  ,وٚحرها .

ً
ً
وٍغي هظا الاججاه ان الٗ٣ل اؾدىٟظ قغَه الخاعٍخي  ,وؤنبذ هما مايىٍا ٖىضما ٣ٞض ٞاٖلُخه

الاوؿاهُت  ,وزغط ًٖ هُا ١بالَاع اإلاىيىٕ له  ,وجدى ٫الى ؤصاة للهُمىت والخُٛغؽ والدؿلِ  ,لظا
وظب ج٨ُ٨ٟه لخسلُو الىا ٘٢الاوؿاوي مً آٞت الٗ٣ل وؾُىجه وُٚغؾخه .
( ) 54

لؿىت6106

مجلت آصاب البهغة  /الٗضص ()78

اشكبليت املمبرست - :
بن ؤٚلب اإلاىاهج الى٣ضًت جُغح م٣اعباث ه٣ضًت وزُىاث بظغاثُت حٗاًً بها الىهىم مً ؤظل
ا٦دكاٖ ٝىاإلاها اإلام٨ىت وآٞا٢ها اإلاٟتريت  ,وبظل ٪هجض مالمذ اإلاىهج الى٣ضي واضخت وباعػة ٞ ,ى٣ى٫
مشال اإلاىهج الاظخماعي  ,واإلاىهج البيُىي  ,واإلاىهج الؿُمُاجي  ,ول ً٨ألامغ ًبضو يبابُا م٘ الخ, ٪ُ٨ٟ
ٞهى مماعؾت الجمخل ٪هىٍت واضخت ًم ً٨جلمؿها ٞ ,هل هى مىهج ؤم ٢غاءة ؤم اؾتراجُجُت  ,وإلااطا ًهغ
ُٞلؿى ٝالخٖ ٪ُ٨ٟلى التهغب مً الخدضًض  ,وحُِٛب ألاؾـ اإلاٗغُٞت إلاىهجه الى٣ضي ؟  .وهل ٧اهذ
هظه اإلاماعؾت اٖخباَُت ؤو م٣هىصة لظاتها ؟؟ .
ً
بن الخ ٪ُ٨ٟؾحروعة مؿخمغة ال حٗغ ٝالشباث وال الاؾخ٣غاع وال الخمىي٘ ,اهه ٌؿعى ظاهضا

الى

الخملو مً الخ٣ىلب  ,والخمىي٘ في الالمى ٘٢الٟلؿٟي الظي ٌؿاثل مىه الٟلؿٟت  ,وٍداو٫
ً
ٌكً ٖىٟا يض ٖى ٠ؾابٖ ,٤ى ٠ألاؾئلت الىاؾٟت للخ٩لـ ال٨ٟغي الظي ؤهخجه ال٨ٟغ الٛغبي ,
ؤن

وٖى ٠ألاؾئلت التي جيؿ ٠ؾلُت الٗ٣ل وهُمىخه الُاُٚت ٞ ,هى الٌٗغ ٝالهىاصة
والغظاء

والغخمت

(.)30

ولٗل مً ؤبغػ ؾماث الخ ٪ُ٨ٟاهه لم ًدبلىع في همِ ٨ٞغي ٢اع ,ولم جخطح مٗاإلاه  ,واهما َّ
ْل
ًخمىط مً خ٣ل الى آزغ  ,لُشبذ ػوا ٫الخضوص الٟانلت بحن الخ٣ى ٫اإلاٗغُٞت اإلاخباًىت  ,ؤو لُبرهً ٖلى
ً
ٖضم زباث اإلاىُل٣اث اإلاغظُٗت للمماعؾت الى٣ضًت  ,وهظا ما ظٗل الىا٢ض (ظىهازان ٧لغ) خاثغا في
ً
ً
ون ٠اإلا٣اعبت الخُ٨ُ٨ٟت ٞ ,حري ان الخً ٪ُ٨ٟخسظ مٓاهغ ٖضة ٞ ,مغة ًخجلى مىٟ٢ا ٞلؿُٟا  ,وزاهُت
ً
(.)36
ًبضو َغٍ٣ت في ال٣غاءة  ,ؤما صاعؾى هٓغٍت الاصب ٣ٞض ٖاًىىه مىهجا في ال٣غاءة والخٟؿحر والخإوٍل
ً
ان الترصص بحن اإلاى ٠٢الٟلؿٟي واإلاىهج والاؾتراجُجُت ًىحي ان الخ٧ ٪ُ٨ٟان ًماعؽ خىاعا م٘
الىهىم مً صون ان ًىُل ٤مً مٗاًحر ه٣ضًت زابخت  ,وان هظه اإلاٗاًحر ٢ض حؿخيبِ مً اإلاماعؾت التي
ً٣ىم بها  ,لظا ججاهل الىا٢ض الخ٩ُ٨ٟي عؾم مٗالم اإلاماعؾت الى٣ضًت  ,وان ٧ان (صعٍضا) ًمُل الى
ً
ً
ً
الاؾتراجُجُت لُُٗي مىهجه بٗضا اؾدكغاُٞا زانا ًخجاوػ به الغاهً الى٣ضي  ,لُٓل الخ٨م ٖلُه
ً
ماظال .
وٍخإمل الىا٢ض (٦غَؿخىٞغ هىعؽ) حؿلل اإلا٣ىالث الخُ٨ُ٨ٟت الى الىهىم اإلا٣غوءة  ,وٖضم ٢ضعتها
ً
ٖلى حكُ٨ل مكغوٕ مؿخ٣ل لها ًٓل بُٗضا ًٖ جل ٪الىهىم ُٞ ,خهىع الخ ٪ُ٨ٟوكاٍ ٢غاءة ًٓل
ً
ً
ً
مغجبُا بالىهىم واؾخجىابها  ,وال ً٣ىي ٖلى اًجاص هٓام مٟاهُمي ً٨ىن مؿخ٣ال و٢اثما بظاجه .
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ً
ً
و٢ض ؤهخج (صعٍضا) ق٨ى٧ا ٖضًضة في مداولت جدضًض مىهجُخه  ,وان ٗٞالُت م٣اعبخه حؿدىض اؾدىاصا
ً
عثِؿا الى ( ال٨خابت) التي جغ ٌٞوظىص ؤي هىٕ مً اإلاٗاوي اإلاؿخ٣غة ؤو النهاثُت  ,لظا ًغي ان اَال ١ؾمت
(مٟهىم) ٖلى ال٨خابت ٌٗ ,ني الؿ٣ىٍ في ٞش جسُل وظىص هٓام ٨ٞغي هغمي ج٨ىن ال٨خابت في ٢مخه

(.)33

بن (هىعؽ) ٌكضص ٖلى ؤمغًٍ مهمحن هما  :ان الخ ٪ُ٨ٟمماعؾت اعجبِ وظىصها م٘ وظىص الىو
ً
ً
ً
ً
اإلا٣غوء وال ًم ً٨الٟهل بُنهما ,وبظل ٪ال ًمخل ٪الخ ٪ُ٨ٟوظىصا مٗغُٞا زانا مؿخ٣ال به ًمً٨
ً
ً
ألاقاعة الُه وجدضًضه  ,وألامغ الشاوي ان ٗٞالُت الخ ٪ُ٨ٟاعجبُذ اعجباَا ًٖىٍا بال٨خابت ٧ي جخملو
ً
ً
مً الخدضًض ,وجب٣ى مكغوٖا صاثما للخإظُل  ,وان ٧ان هظا اإلاٟهىم هى ج٨ملت إلاكغوٕ الازخالٝ
ً
ً
(الؿىؾحري)  ,وبظل٧ ٪ان (صعٍضا) مدضوصا في م٣اعبخه للىهىم ,ول٨ىه ٧ان مىٟخدا في عبِ هظه
ً
ً
اإلا٣اعبت م٘ ( ال٨خابت) ٧ي ًًٟي بٗضا ال مخىاهُا ٖلى مكغوٖه الى٣ضي.
وٍماعؽ (صعٍضا) الخًلُل اإلانهجي لُمىه مكغوٖه الى٣ضي ٞ ,ظهب الى ال٣ى ٫ان الخ ٪ُ٨ٟلِـ
ً
ً
جدلُال وال ه٣ضا  ,ألن جٖ ٪ُ٨ٟىانغ البيُت ال ٌٗني الٗىصة الى ألانل الظي ً٨ىن ٚحر ٢ابل للخجؼثت ,
ً
٦ما ان الخ ٪ُ٨ٟلِـ ه٣ضا بمٗىاه الٗام ؤو مٗىاه ( ال٩اهتي) وٍغ ٌٞويٗه في زاهت اإلاىهج
ً
(  ) methodالن الخ ٪ُ٨ٟلِـ مىهجا  ,وال ًم ً٨جدىٍله الى مىهج  ,وهل ًم ً٨جدىٍله الى مىهج
لل٣غاءة والخإوٍل ؟ .وال ًٟ٨ي ال٣ى ٫ان الخ ٪ُ٨ٟال ًم ً٨ازتزاله الى ؤصواث مىهجُت ؤو مجمىٖت مً
ً
ً
ال٣ىاٖض والاظغاءاث ال٣ابلت للى٣ل ٩ٞ ,ل خضر ج٩ُ٨ٟي ًب٣ى ٞغٍضا ومخمىٗ٢ا بال٣غب مً لٛت زانت
(.)34

بن مداولت (صعٍضا) الهغوب مً الاخخىاء ؤو الخ٣ىلب ما هي بال مداولت ؾاطظت ٖلى مؿخىي الخىٓحر
 ,ول٨نها جنهاع ٖلى مؿخىي بالظغاء  ,الن الخٖ ٪ُ٨ٟىضما ًماعؽ ٗٞله الاظغاجي ٖلى الىو  ,ؤو ٖىضما
ًخمىي٘ صازل الىهىم ٞ ,اهه ًخدى ٫الى بظغاء ه٣ضي مدضص ال ًسخل ًٖ ٠ؤي بظغاء آزغ ,وجبضو
خضوصه وجهىعاجه ظلُت وْاهغة  ,وبما ان الخ ٪ُ٨ٟال ًدك٩ل بال ٖبر الىهىم ٞ ,ان اإلاداولت
ً
ً
الخىٓحرًت التي خاو( ٫صعٍضا) ٞيها الهغوب مً الخدضًض حٗض ٖبشا ٦المُا ال ًم ً٨الغ٦ىن الُه  ,والىزى١
به.
ان (صعٍضا) ال ًغٍض جدضًض الخ ٪ُ٨ٟؤو مىٗ٢خه يمً بَاع ٨ٞغي مدضص ,ول٨ىه ًدىا ٌ٢م٘
ً
مماعؾخه ,الن الخ ٪ُ٨ٟخحن ًخمىي٘ صازل بيُت الىهىم لخ٨ُ٨ٟها ٞ ,اهه ؾىً ٝدضص له بَاعا
ً
مدضصا بزىاء مماعؾخه ٗٞل الخ , ٪ُ٨ٟؤي لخٓت اهُال ١بظغاثه الى٣ضي وخىاعه م٘ الىهىم  ,ؤو
لخٓت الكغوٕ بالخ , ٪ُ٨ٟلظا هغي ان مداولخه الُاجؿت الاهٟالث مً الخدضًض ماهي بال زضٖت ما٦غة
( ) 45

لؿىت6106

مجلت آصاب البهغة  /الٗضص ()78

ً
خاو ٫اهخاظها وحؿىٍ٣ها لُمىه لخٓت الخدضًض في بالظغاء الى٣ضي مً ظهت  ,و٧ي ًمىذ مىهجه ؤ٣ٞا
ً
مٟخىخا ٚحر ٢ابل لالخخىاء والخضظحن والخ٣ىلب مً ظهت ؤزغي .
بن ٧ل بظغاء ه٣ضي هى جمى ٘٢وجدضًض لخٓت اقدبا٦ه م٘ الىو  ,ؾىاء وا ٤ٞالىا٢ض ٖلى طل ٪ؤم
ً
ع ,ٌٞالن هظا الاظغاء ً٨ىن ٢اثما لخٓت بضء الخىاع ؤو ال٨ك ٠ؤو ٢غاءة الىو  ,وجٓل هظه اللخٓت
خايغة للخدضًض  ,وال ًم ً٨الهغوب مً ؾُىتها وٗٞلها الاظغاجي  ,ومهما خاو( ٫صعٍضا) الخملو منها
ٞاجها جب٣ى خايغة في ب ظغاثه الى٣ضي ومخمغ٦ؼة ُٞه  ,وفي يىء طلً ٪تهاٞذ الؼٖم ال٣اثل ان الخ ٪ُ٨ٟال
ًم ً٨جدضًضه .

وفي صعاؾت م٣اعهت بحن الخ ٪ُ٨ٟوالخإوٍل ًدىاو( ٫ظىن ٚغوهضان ) جدضًض ( صعٍضا) للخ ٪ُ٨ٟالظي
ً
ً
٧ان ًىٟغ هٟىعا قضًضا مً جإَحر مماعؾخه الى٣ضًت وج٣ضًم الخٗغٍٟاث الِؿحرة والازتزالُت لها  ,ول٨ىه
لم ًترصص في َغح حٗغٍ ٠اٖخباَي متهىع ًىؾ٘ ٞجىة بالبهام مً صون ان ً٣لهها  ,وٍغوم اإلاساجلت
ً
واإلاغاوٚت ججاه مىهج ه٣ضي ًغ ٌٞصوما الخدضًض والخىمُِ  ,ان الخٗغٍ ٠الظي ًُغخه صعٍضا حهض ٝالى
الخدغع مً الهٟت اإلاىيىُٖت اإلاهاخبت ل٩ل مٟهىم وجهىع  ,لُخدى ٫الى بقاعة ؤو مجاػ ً٨ىن مً
اإلادا ٫بصعا٦ه وال٣بٌ ٖلُه  ,ان الخٗغٍ ٠الظي ٌٛامغ (صعٍضا) في َغخه هى ان الخ (( ٪ُ٨ٟؤ٦ثر مً
(.)35

لٛت ))
ً
في البضء ًبضو هظا الخدضًض مخىاً٢ا م٘ ٧ل اإلاداوالث الؿاب٣ت التي خاوٞ ٫يها ُٞلؿى ٝالخ٪ُ٨ٟ
الهغوب واإلاغواٚت والاهٟالث مً ٢بًت الخمغ٦ؼ الٗ٣لي الظي ًمُل الى مىيٗت اإلاٟاهُم والخهىعاث
وجهيُٟها  ,مً ؤظل بىاء ؤهٓمت ٨ٞغٍت حؿدىض الى ؤؾـ مٗغُٞت عاسخت ٞ ,هل و( ٘٢صعٍضا) ؤؾحر
الُغوخاث التي خاو ٫هً٣ها وج٣ىًٍها ؟ واطا ٧ان الخ ٪ُ٨ٟؤ٦ثر مً لٛت ً ٠ُ٨ٞم ً٨م٣اعهخه م٘
اإلا٣ىالث الخُ٨ُ٨ٟت الغاًٞت لىظىص ؤي ش ي زاعط خضوص الىو ؟  .الن ٖباعة ((ؤ٦ثر مً لٛت)) حص ي ان
ً
هىا ٥واٗ٢ا ً ٘٣زاعط خضوص اللٛت  ,وهظا ما ًغًٞه الخ ٪ُ٨ٟبهىعة مُل٣ت ٞ ,هل و( ٘٢صعٍضا) في
ً
مإػ ١مىُ٣ي ٧ان ًتهغب صوما مً مىاظهخه ؟.
وٍؼٖم بٌٗ الى٣اص ان الخ ٪ُ٨ٟاًضًىلىظُا زىعٍت حٗضصًت تهض ٝالى حُٛحر ال٣ىاٖاث الغاسخت,
ول ً٨هظا الخىنُ ٠بُٗض ًٖ الىا , ٘٢الن الخ ٪ُ٨ٟهى اًضًىلىظُا ال٣بى ٫البراظماحي للىي٘ ال٣اثم
ً
والخىىٕ له  ,والخ ٠ُ٨مٗه ولِـ جشىٍغه  ,ؤي اللٗب م٘ الىا ٘٢بضال مً حُٛحره  ,وهى صٖىة للدؿىٍت
ً
ولِـ اإلاؿاواة ,ؤما الخٗضصًت اإلاؼٖىمت ٞهي اه٩اع للىٓم اإلاُٗاعٍت مهما ٧ان هىٖها  ,وبظل ٪جخسظ ق٨ال
ً
ً
ً
ً
عظُٗا ٚاع٢ا في الغظُٗت بؿبب اه٩اعها لهظه اإلاُٗاعٍت  ,و٢ض ًإزظ الخ ٪ُ٨ٟق٨ال بغومُصُا ٖىض عًٞه
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٨ٞغة ؤلاله اإلاخجاوػ  ,ول٨ٟغة ال٣ضاؾت  ,وٍغ٦ ٌٞظل ٪مغ٦ؼٍت الاوؿان ووُٖه ال٣اصع ٖلى بهخاط
اإلاٗغٞت الاوؿاهُت  ,وبظل ٪جنهاع ؤؾؿه الشىعٍت اإلاؼٖىمت

(,)36

ان ال٣غاءة الخبجُلُت للخ ٪ُ٨ٟحؿهم في جغوٍج الىعي النهلؿتي اإلاٗخم الظي ًغ ٌٞاإلاىجؼ الخًاعي
الٛغبي  ,وَٗلً اٞالؽ مىٓىمت الخضازت ال٣اثمت ٖلى الٗ٣ل واإلاىُ ,٤وٍ ٪٨ٟمكغوٖها ال٣اثم ٖلى
ً
ً
ً
مغ٦ؼٍت الاوؿان  ,مً صون ان ًُغح بضًال مٗغُٞا مىاؾبا  ,لظا ٞان ون ٠الخ ٪ُ٨ٟباالًضًىلىظُت
ً
الشىعٍت ًبخٗض ٦شحرا ًٖ الىا , ٘٢ألن الشىعة في ؤبؿِ مٟاهُمها هي الىعي بالخُٛحر الجظعي وَغح
البضاثل اإلاىاؾبت ,ؤما الخٞ ٪ُ٨ٟاهه ٌؿعى الى ج٣ىٌٍ الىا ٘٢ولِـ تهمِكه  ,والشىعة هي ججاوػ إلاا هى
ً
٧اثً ولِـ جضمحرا إلاا ؾى٨ً ٝىن .
وٍترصص بٌٗ الى٣اص في جدضًض هىٍت الىو الخ٩ُ٨ٟي ٞ ,مً ظهت ًغي ان ههىم (صعٍضا) جيخمي الى
ً
الٟلؿٟت ٖىضما جداو ٫بزاعة ؤؾئلت مٗغُٞت خى ٫ال٨ٟغ ,اللٛت  ,الهىٍت  ,وٚحرها ًٞ ,ال ًٖ اجها جشحر
ؤؾئلت ٖبر خىاعها الى٣ضي م٘ الىهىم ألازغي (اٞالَىن ,هىؾحر ,٫هاًضظغ)  ,لظا ٞان ٦خاباجه
ً
ً
حؿخىظب ٢اعثا ملما بالٟلؿٟت  ,وٖلى الغٚم مً الهىٍت الٟلؿُٟت للىو الخ٩ُ٨ٟي ٞ ,اهه لم ٌك٩ل
ً
ز٣ال في الٟلؿٟت اإلاٗانغة .
ً
ومً ظهت زاهُت ًغي ان ٦خاباث صعٍضا ؤ٦ثر ججاوؿا م٘ الى٣ض ألاصبي منها الى الٟلؿٟت  ,الجها حؿدىض
الى ٞغيُت جُبُ ٤اإلا٣اعبت البالُٚت ٖلى الىهىم الاصبُت والىهىم الٟلؿُٟت  ,وبظل ٪جؼو ٫الخضوص
(.)37

الٟانلت بُنهما
ً
ان ههىم (صعٍضا) لِؿذ ههىنا جخدضي الخهيُ ٠ختى هخسبِ في ونٟها ٞ ,مؿاءلت الً٣اًا
ً
ً
اإلاٗغُٞت الاق٩الُت ال جيخج هها ٞلؿُٟا ً مؿخ٣ال له ؾماجه الخانت  ,ما لم جىُل ٤مً مغظُٗت ٨ٞغٍت
واضخت مٛاًغة حؿعى الى جإؾِـ مٗغفي هاضج ًىُل ٤مً م٣ضماث لُهل الى هخاثج  ,وهظا ما ًٟخ٣غ
الُه الخ , ٪ُ٨ٟالهه ٌٗاًً الىهىم الٟلؿُٟت بمىٓاع بالغي حهض ٝالى ٦ك ٠ألابيُت البالُٚت
ً
اإلاُمىؾت ٞيها  ,وؤخُاها ًًخي بالٟلؿٟي مً ؤظل البالغي  ,لظا هغي ان ههىنه جمُل الى الى٣ض
ً
الاصبي ؤ٦ثر مً مُلها الى الٟلؿٟت ختى لى ٧اهذ جُغح ؤخُاها ً٢اًا ٞلؿُٟت  ,الن َغح مشل هظه
الً٣اًا ال ٌك٩ل ٞلؿٟت زانت ما لم ج ً٨هىا ٥عئٍت ٞلؿُٟت قاملت حٗالج ظمُ٘ هظه الً٣اًا
بك٩ل مٛاًغ و ٤ٞمىهجُت ٨ٞغٍت ؾلُمت .
ً
وٍغ ٌٞالىا٢ض ( ٦غَؿخىٞغ هىعؽ ) ٖض الخ ٪ُ٨ٟمىهجا  ,وٍغي ان مً الٗؿحر ازتزا ٫الخ ٪ُ٨ٟفي
نُٛت مدضصة ججٗله ؤقبه بـ ( اإلاىهج )  ,وٍخإزغ هظا الىا٢ض بسُى (ظىهازان ٧لغ) خحن ٌٗاًً اإلاماعؾت
ً
ً
الخُ٨ُ٨ٟت التي ج٣ىم بخٗغٍت الشىاثُاث اإلاٟاهُمُت  ,ؤي جدلُل ؤوؿا ١ال٨ٟغ التراجبُت جدلُال مؿهبا
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ً
ًداو ٫بْهاع مىاًَ يٟٗها بما ًم٨ىىا بٗض طل ٪مً بٖاصة ٦خابتها ٖبر جغجِب الضاللت الىهُت جغجِبا
ً
مخباًىا  ,ؤو ًم ً٨جدضًض اإلاماعؾت الخُ٨ُ٨ٟت باجها الخٟخِل الىاعي ًٖ مىاًَ الٗمى  ,ؤو لخٓاث
الخىا ٌ٢الظاحي  ,خُض ًٟصح الىو بهىعة ال اعاصًت ًٖ الخىجغ ال٣اثم بحن بالٚخه ومىُ٣ه  ,بحن ما
ً
ً
ً٣هضه ْاهغٍا وما ٌٗىُه عٚما ٖىه ,لظا ً٣خط ي الخُٖ ٪ُ٨ٟىت مً ال٨خابت ٖبر ٖملُت ال٣لب
الاؾتراجُجيُٞ ,خم الى٢ىٖ ٝلى ألاظؼاء الهامكُت مشل الاؾخٗاعاث الٗغيُت  ,الهىامل  ,الاوُٗاٞاث
الُاعثت  ,وهي الخٟانُل التي ؤهملها اإلاٟؿغون الظًً ًضٖىن امخال ٥الخ٣ُ٣ت

(.)38

وٍترصص (ؾلٟغمان) في جىنُ ٠الخ , ٪ُ٨ٟوٍغي طل ٪مً الاق٩الُاث اإلاٗغُٞت التي ًخم مىاظهتها ,
ُٗٞخ٣ض ان الخ ٪ُ٨ٟهٓغٍت في ال٣غاءة جخدضي اإلا٣اعباث ال٨الؾُُ٨ت الغاثجت والشابخت في م٣اعبت
ً
ً
الىهىم ,وهي جخمغص صوما ٖلى ألاؾـ اإلاُٗاعٍت الهاعمت  .وؤخُاها ٌٗاًً الخ ٪ُ٨ٟمً ػاوٍت مٛاًغة ,
ٞحري الخٌ ٪ُ٨ٟكبه الٟلؿٟت الخدلُلُت ٦ىجها جداو ٫اؾخ٨كا ٝخضوص اإلاٗغٞت الٗلمُت مً صون ان
ج٣ترح ج٣ضًم بضاثل ًٖ اإلاسُِ اإلاُخاٞحزً٣ي  ,وٍخمىي٘ الخ ٪ُ٨ٟفي اإلاٟهل ال٣اثم بحن ج٪ُ٨ٟ
الىٓام وبىاثه ,وٍخدى ٫الخ ٪ُ٨ٟالى اؾتراجُجُت جدك٩ل مً زالر ؤبٗاص -:
 -0البٗض الاو ٫بخُٗحن الشىاثُاث التي حٗمل صازل ال٨ٟغ اإلاُخاٞحزً٣ي  ,زم ج٣ىم ب٣لب التراجبُت
الًمىُت التي ًاؾؿها الخ٣ابل .
 -6ه٣ل ٦خابت اإلاغء الخانت في اإلا٩ان الظي ٌكٛله ( ما ال ًم ً٨خؿمه)  ,وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤جىيُذ
وُْٟتها الخمُحزًت .
 -3مداولت بعظاء جٟؿحر اإلاكغوٕ الخ٩ُ٨ٟي وجإزحراجه

(.)39

ولٗل مً ؤبؼع ُٖىب الخسبِ اإلانهجي لضي (ؾلٟغمان) هى جإزغه بالخمىٍه البالغي اإلاخجظع في اؾلىب
(صعٍضا)  ,و٦ظ ٥الخدىالث اإلاىهجُت التي ٌكهضها الخٟٞ , ٪ُ٨ٟي ٦خاب (ٖلم ال٨خابت ) ٧ان (صعٍضا)
ً
مبكغا بٓهىع ؤخض الٗلىم الىيُٗت مشل ال٨خابت  ,ول٨ىه في م٣ابلت له م٘ (ظىلُا ٦غَؿدُٟا) ًؼٖم ان (
ً
ً
ً
ٖلم ال٨خابت) ظاء ٖلما مٗاعيا للؿُمُىلىظُا ومىاً٢ا لُغوخاجه وَؿعى لخ ٪ُ٨ٟم٣ىالجه الى٣ضًت ,
ً
وفي مىي٘ زالض ٌٗغى (ٖلم ال٨خابت) بىنٟه ٖلما للىهُت ٞ ,هل ؤنبذ (ٖلم ال٨خابت) ًيخمي الى ؤ٦ثر
مً خ٣ل مٗغفي ؟ .وهل ؤيإ الىا٢ض (صعٍضا) البىنلت في جدضًض هظا الٗلم الىاٞض ؟ .وإلااطا ًخٗمض
ً
ؤخُاها الخٗمُت والخًلُل واإلاساجلت ٖىض جدضًض مهُلخاجه ؟ .
وٍغنض بٌٗ الى٣اص الخباًً اإلانهجي بحن الخ ٪ُ٨ٟواإلاىاهج الى٣ضًت ألازغي ُٞ ,غٍ٣ت البدض في
ً
هظه اإلاىاهج جخم ٖبر اؾدك٩ا ٫الخهىعاث الخ٣لُضًت الؿاب٣ت ومؿاءلتها  ,زم هضمها جمهُضا الخال٫
الخهىعاث الجضًضة مدلها ختى ًإحي و٢ذ جل٣ى ُٞه الخهىعاث مهحر ؾاب٣تها  ,وٍخىاٖ ٤ٞلى هظه
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اإلاماعؾت ؤٚلب الباخشحن في الخ٣ى ٫اإلاٗغُٞت اإلاخباًىت ,ؤما اإلاماعؾت الخُ٨ُ٨ٟت ٞاجها جداو ٫مؿاءلت
اإلا٣ىلت الخ٣لُضًت وهضمها ٖبر ج٣ىٌٍ ؤؾؿها اإلاٗغُٞت  ,زم جدخ ٟٔبها ختى جخم ً٨مً حؿلُِ الًىء
ٖلى ٗٞل الهضم هٟؿه  ,ألامغ الظي ٌٗني ٖضم عًٞها النهاجي لهظه اإلا٣ىلت  ,وهظا ما ًٟصح ٖىه مىُ٤
(ال هظا  /وال طا ( , )٥اما هظا  /او طا , ) ٥الن مىُ ٤الخ ٪ُ٨ٟلً ٌؿمذ بغ ٌٞاإلا٣ىالث الخ٣لُضًت ؤو
جىدُتها بهىعة ٧املت

( .)41

وفي يىء طلً ٪خمىي٘ الخ ٪ُ٨ٟبحن هضم ألاؾـ اإلاٗغُٞت ال٨الؾُُ٨ت  ,والاخخٟاّ بها لُخجلى
ٗٞل الهضم الظي ً٣ىم بهٞ ,ال هى ًتر ٥هظه ألاؾـ ٖلى خالها مً صون حُٛحر  ,وال ًداو ٫ػخؼختها مً
م٩اجها الخال ٫جهىعاجه الجضًضة م٩اجها ٞ ,إٚلب اإلاىاهج الى٣ضًت ج٣ىم بؼخؼخت الخهىعاث الؿاب٣ت
لخً٘ جهىعاتها الخضًشت م٩اجها باؾخصىاء الخ ٪ُ٨ٟالظي ً٣ىم بهضم اإلاكاعَ٘ ال٨ٟغٍت الخ٣لُضًت
والاخخٟاّ بها في الى٢ذ طاجه  ,وهظا ٌٗني ٖضم عًٞه بك٩ل جهاجي لخل ٪اإلاكاعَ٘  ,وٍترصص في مىٟ٢ه
منها بحن ب٣ائها وج٣ىًٍها  ,ؤي اهه ٌٗلً ًٖ خاظخه اليها وٖضم ال٣ضعة ٖلى الاؾخٛىاء ٖنها بك٩ل مُل٤
ً
 ,الن الاؾخٛىاء ٖنها ٌٗني ػوا ٫الخ ٪ُ٨ٟومماعؾخه الى٣ضًت  ,لظا ال هبخٗض ٦شحرا خحن هه ٠الخ٪ُ٨ٟ
باهه مىهج ه٣ضي َُٟلي ٌٗخاف ٖلى ههىم آلازغًٍ وال وظىص له زاعط خضوص جل ٪الىهىم  ,وٍا٦ض
ً
طلٞ ٪كله الظعَ٘ في اًجاص مكغوٕ ٨ٞغي مٛاًغ ًىماػ به ًٖ آلازغًٍ  ,وٍ٨ىن بضًال للمكاعَ٘ ال٨ٟغٍت
الؿاب٣ت التي َّجم هً٣ها  ,وٖلُه ْل الخً ٪ُ٨ٟضوع في خل٣ت مٟغٚت ال ًم ً٨ال٩ٟا ٥منها ,وهي هضم
الٓاهغة والاخخٟاّ بها ,وَعجؼ في الخ٣ضم زُىة واخضة الى الامام .
وٍىدبه (صعٍضا) الى هظا اإلاإػ ١اإلاىُ٣ي في مكغوٖه ٞ ,حري ان ٖملُت بٗض ألاؾماء ال٨الؾُُ٨ت  ,ؤو
جغ٦ها حٗمل في هُا ١الخضاو ٫ؾىً ٝىُىي ٖلى مساَغة ٦بحرة ,ومإػ ١مىُ٣ي ال ًم ً٨ججاهله  ,ؤال
وهى ٖملُت جىَُض الىٓام الظي َّجم ج٨ُ٨ٟه  ,ؤو الىٓام الظي ما ػاٖ ٫لى ُ٢ض الخ , ٪ُ٨ٟؤو اخخما٫
الى٨ىم الى هظا الىٓام

(,)40

بن اخخٟاّ الخ ٪ُ٨ٟبالىهىم اإلا٨٨ٟت التي جم هً٣ها ؾىً ٝاو ٫الى جغؾُش هظه الىهىم ؤو
ً
ً
جىَُضها خؿب اٖترا( ٝصعٍضا) بظل ,٪و٢ض ْل هظا اإلاإػ ١اإلاىُ٣ي خايغا مً صون ؤن ًجض خلىال
ه٣ضًت قاُٞت جسلهه مً هظا اإلاإػٌ ٠ُ٨ٞ , ١ؿعى الخ ٪ُ٨ٟالى جشبُذ الخهىعاث اإلاٗغُٞت الؿاب٣ت
لخٓت ج٨ُ٨ٟه وج٣ىًٍه لها ؟ .و ٠ُ٦جداو ٫اإلاماعؾت الخُ٨ُ٨ٟت الؿحر الى ألامام في مماعؾتها
الاظغاثُت  ,ول٨نها جخ٣ه٣غ الى الىعاء ٖىضما حٗىص الى الخهىعاث التي جم هً٣ها !! ؟ .وهل ًم ً٨ال٣ى٫
ان الخً ٪ُ٨ٟىا ٌ٢طاجه في هظه اإلاماعؾت الى٣ضًت اإلاخىاً٢ت بحن الى ٌ٣والخشبُذ وهى ًبدض ًٖ
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الخىا ٌ٢ال٩امً في الىهىم ؟؟ .ؤال ًجضع به ان ٌٗالج جىا ٌ٢مماعؾخه الى٣ضًت ٢بل ؤن ًبدض ًٖ
الخىا ٌ٢اإلاؼٖىم في الىهىم ألازغي التي ً٣اعبها وٍخمىي٘ بها ؟ .
وٍ٨دك ٠الىا٢ض (ظىهازان ٧لغ) اق٩الُت مٗغُٞت ؤزغي ج ًُ٣اإلاماعؾت الخُ٨ُ٨ٟتٞ ,حري ان
ً
الخ ٪ُ٨ٟال ٌٗغى جهىعا ًٖ الخ٣ُ٣ت  ,واهما ً٣ىم بمماعؾت ال٣غاءة بك٩ل ًخجاوب م٘ الخىاً٢اث
ً
(  ) aporiasال٩امىت في الىهىم التي جداو ٫بزباعها بالخ٣ُ٣ت  ,وهى ال ًُغح مكغوٖا
اإلاىُُ٣ت
ً
ً
ٞلؿُٟا ظضًضا  ,بل ً٣ىم بى٣الث قٗغٍت خاثمت جغوح وجإحي بغقا٢ت اؾتراجُجُت ال حؿعى الى جإؾِـ ظضلي
مٛاًغ  ,ؤو بىاء ٖلى ؤعى ظضًضة ,واهما جخدغ ٥صازل ٖملُت البرهىت الٟلؿُٟت وزاعظها مً صون ان جسُى
زُىة الى ألامام

(.)46

ً
بن الخٌ ٪ُ٨ٟعجؼ ًٖ َغح هٓغٍت مٛاًغة ًٖ الخ٣ُ٣ت ج٨ىن بضًال ًٖ الىٓغٍاث الؿاب٣ت التي

ًسخل ٠مٗها  ,واهما ً٨ىن و٦ضه ٦ك ٠جىا ٌ٢الىهىم التي جداو ٫ازباعها ًٖ الخ٣ُ٣ت  ,ؤو جؼٖم
اجها جىنل الُىا هظه الخ٣ُ٣ت  ,وبظلً ٪غٍض ال٣ى ٫ان البيُت الىهُت التي جدمل الُىا الخ٣ُ٣ت هي
بيُت مخىاً٢ت وم٨٨ٟت  ,واجها ما هي بال وهم مً ؤوهام خ٣بت الخمغ٦ؼ خى ٫الٗ٣ل وال٨ٟغ الكمىلي
ً
ً
اإلاُل , ٤وٍخىٖ ٠٢ىض هظا الخض مً صون ؤن ًُغح بضًال مالثما لهظا الخىا ٌ٢اإلاؼٖىم في الىهىم ,
اهه بك٩ل مستزً ٫لٗب ٖلى هظه الخىاً٢اث الىهُت وٍسخبإ زل ٠ع٧امها اللٛىي الظي جسلٟه
اإلاماعؾت الىهُت .

ً
ً
ً
وفي يىء طل ٪هجض ان الخ ٪ُ٨ٟلم ً ً٨مىهجا ه٣ضًا واضخا  ,لظا ًترصص الى٣اص في جضظُىه
ً
وجدضًضه ٞ ,بًٗهم ٌٗضه مىهجا في مٗاًىت الىهىم مً صون ان ًدضص زُىاث هظا اإلاىهج واؾالُبه
ً
ً
الاظغاثُت ,بِىما ًغاه بًٗهم مىٟ٢ا ٞلؿُٟا الهه ًداوع بٌٗ الً٣اًا الٟلؿُٟت اإلاُغوخت مً صون ان
ً
ًُغح عئٍخه الٟلؿُٟت  ,وؤخُاها ً٨ىن هٓغٍت في ال٣غاءة ٖىض مجمىٖت ؤزغي مً الى٣اص  ,ؤما ماؾؿه
ً
ً
ٞحر ٌٞجدضًضه عًٞا ٢اَٗا  ,لظا هغاه ًتهغب مً ويٗه صازل بَاع منهجي مىٓم ُٞ ,ظهب الى ال٣ى٫
ً
ً
ان الخ ٪ُ٨ٟهى ما جٟٗله (ال٨خابت ) التي جغ ٌٞالضالالث النهاثُت اإلاؿخ٣غة  ,لخٓل مكغوٖا صاثما
للخإظُل وبالعظاء ,وفي مىي٘ آزغ ٌٗخ٣ض ان الخ ٪ُ٨ٟال ًم ً٨ازتزاله الى ؤصواث مىهجُت  ,ؤو خؼمت
مً اإلاٗاًحر وألاؾـ وبالظغاءاث ال٣ابلت للى٣ل  ,ألهه ((ؤ٦ثر مً لٛت )) بِىما هغاه في مىي٘ زالض ًهى٠
ً
ً
الخ ٪ُ٨ٟب٨ىهه " اؾتراجُجُت" لحزو ٙمً الخدضًض وَُٗي مىهجه بٗضا مؿخ٣بلُا  ,وهظا الترصص بحن
ً
ً
ً
(ال٨خابت ) و (اللٛت) و ( الاؾتراجُجُت ) و( ال٣غاءة ) ٢ض مىذ الخ ٪ُ٨ٟبٗضا اق٩الُا مٗغُٞا ًًاٝ
الى عنُض الاق٩الُاث ألازغي التي ًستزجها هظا اإلاىهج .
ان اق٩الُت جدضًض الخً ٪ُ٨ٟم ً٨ان ًدمل صالالث ٦شحرة لٗل مً ؤبغػها :
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 -0ان (صعٍضا) حٗمض في ٖضم ويىح م٣اعبخه الى٣ضًت ٞ ,لجإ الى الخًلُل والخمىٍه واإلاساجلت في جدضًض
مىهجه ٧ ,ي ًخملو مً الخ٣ىلب اإلانهجي الظي ًاصي الى الاؾخ٣غاع والشباث والخ٩لـ  ,لظا ًىإي
ً
ً
الخ ٪ُ٨ٟمً الى٢ىٕ في ؤؾغ الُغوخاث اإلاغ٦ؼٍت الشابخت التي ًغًٞها عًٞا ٢اَٗا  ,و٢ض ؤعاص إلا٣اعبخه
ان ج٨ىن مخدغ٦ت  ,هامُت  ,ال تهضؤ وال حؿخ٣غ  ,وال حٗغ ٝالشباث وال الخمىي٘  ,الهه ًغ ٌٞوظىص ؤي
ً
ؤنل زابذ ً٨ىن مخمىيٗا في بيُت مدضصة ٦ ,ما ًغ ٌٞالىنى ٫الى ؤي صاللت جهاثُت ٢اعة  ,مً زال٫
اؾلىب بالعظاء اإلاؿخمغ الظي ال ًيخهي ٖىض خضوص مُٗىت ,وال ٌؿخ٣غ في مىي٘ مدضص زابذ .
 -6ان الخ ٪ُ٨ٟلم ًمخل ٪هىٍت مٗغُٞت ه٣ضًت ٢اعة ًم ً٨جلمؿها بهىعة مباقغة ٖبر مجمىٖت مً
الخُىاث الاظغاثُت  ,واهما ْل ٢غاءة خغة حك٩لذ مً الىهىم التي حٗاًنها  ,و٢ض اعجبِ وظىصها
ً
ً
ً
بهظه الىهىم اعجباَا ًٖىٍا مباقغا  ,لظا ٞان الخً ٪ُ٨ٟخمىي٘ صازل بيُت الىهىم وال ً٣ىي
ً
ً
ٖلى مٛاصعتها  ,وٍخٛلٛل صازل وؿُجها اللٛىي  ,وٍ٨ىن هابٗا منها ولِـ مٟغويا ٖليها ٖبر خؼمت مً
اإلاٗاًحر الى٣ضًت الشابخت التي ج٣اعب بها هظه الىهىم  ,وبىاء ٖلى طلٌ ٪ؿخدُل جدضًضه  ,الهه ًيخ٣ل بدغ٦ت
خغة صازل وؿُج الىهىم اإلاخٗضصة مً صون ان ٌؿخ٣غ بها  ,وبظلً ٪ىجى مً الخدضًض والخإَحر .

 -3و٢ض حهض ٝالخ ٪ُ٨ٟالى الخملو مً الخدضًض  ,الهه ال ٌؿعى الى جإؾِـ جهىعاث ٞلؿُٟت ؤو
مٗاًحر ه٣ضًت هاظؼة  ,واهما جخى ٠٢م٣اعبخه ٖلى ٢ضعة الىا٢ض ؤو ال٣اعيء ٖلى اؾخجالء مىاًَ الٗمى في
الىهىم التي جٟط ي الى بهحرة الخ٣ت جاصي الى ٖمى ظضًض  ,وه٨ظا  ,اجها اجها ٥مخىانل للىو في
ؾحروعة صاثمت ال جاو ٫الى ش يء ,وال جٟط ي الى هدُجت بل حؿحر في صاثغة مٛل٣ت ال حٗغ ٝهُ٣ت قغوٖها
ومىتهاها .

ً
ً
ً
 -4و٦ما ؤؾلٟىا ان الالجدضًض اإلانهجي الظي ً٨خى ٠الخ٢ ٪ُ٨ٟض ال ً٨ىن ٖمال ٖٟىٍا  ,واهما ٧ان ٖمال
ً
ً
م٣هىصا لظاجه  ,اهه مداولت لخل ٤الٟىض ى الاًضًىلىظُت اإلاساصٖت التي جٓهغ قِئا في الٗلً  ,وجًمغ
ً
ؾغا في ؤٖما٢ها  ,ان هظه ال٣غاءة جبدض في مىاَ ٤الٗمى في الىو الخ٩ُ٨ٟي  ,ؤو ٢غاءة الىظه آلازغ الظي ًغٍض
الخ ٪ُ٨ٟتهمِكه واؾدبٗاصه وهُٟه مً مؿاخت الىو ٞ ,هظه الٟىض ى ً٨مً زلٟها ٨ٞغ ممىهج ومىٓم ٌؿعى
ً
الى جإؾِـ ٨ٞغي ماصلج ًمغع ٖبر اؾلىب بالغي مىمٌ ٤ك٩ل ٢ىاٖا ج٣ب٘ زلٟه جل ٪ألاوؿا ١ال٨ٟغٍت اإلااصلجت
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اخلبمتت :
حٗغى الخ ٪ُ٨ٟالى مىظت اهخ٣اصاث ٖاعمت َالذ ؤؾؿه اإلاٗغُٞت ومغظُٗاجه ال٨ٟغٍت ٣ٞ ,ض اهبري
ه٣اص الخضازت وم٨ٟغوها بالضٞإ ًٖ مىجؼهم ال٨ٟغي ال٣اثم ٖلى ؤؾـ مٗغُٞت عاسخت ؤؾهمذ في
جضقحن نغح الخًاعة الاوؿاهُت ٞ ,إصخاب اإلا٣اعباث الخاعٍسُت والاظخماُٖت والىٟؿُت والبيُىٍت
ً ً
والؿُمُاثُت اإلاؿدىضة الى ؤبيُت ٖ٣لُت ٢اعة جخٗاعى حٗاعيا جاما م٘ َغوخاث اإلا٣اعبت الخُ٨ُ٨ٟت
ً
قٗغوا بالخُغ الضاهم الظي ػٖؼٕ ُ٦اجهم اإلاٗغفي  ,لظا ؤنبذ وظىص اإلا٣اعبت الى٣ضًت الخضازُت مهضصا
بالًمىع والاهدؿاع والخالش ي في ْل الخٗغٍت التي حٗغى لها مخىه ال٨ٟغي .
وٍىُل ٤الى٣ض اإلاىظه للخ ٪ُ٨ٟمً مؿاعب ٖضًضة  ,ومغظُٗاث مخباًىت  ,ول٨نها جخجه هدى هضٝ
ً
واخض ,وهى اٚخُا ٫الىاٞض الى٣ضي الجضًض الظي ناع وظىصه م٣ل٣ا لُغوخاث الخضازت  ,لظا خاو٫
بٌٗ الى٣اص حٗغٍت الخ ٪ُ٨ٟمً م٣ىالجه الى٣ضًت التي جبىاها  ,زم ويٗها في ؾُا٢ها الخاعٍخي الظي
ً
ً
ً
ًيخمي الى ما ٢بل الخضازت  ,و٦إهه ؤعاص ان ً٣ى ٫ان الخ ٪ُ٨ٟلم ً٨ٞ ً٨غا ه٣ضًا مخجاوػا للخضازت
الٛغبُت وَغوخاتها ال٨ٟغٍت الىاظؼة  ,واهما ًمشل اهدضاع الخضازت الى مخاهاث مىخكت ,وًٞاءاث
مٗخمت  ,ؤو اهه ًمشل ٖلى وظه الض٢ت اهخ٩اؾت الخضازت .
وٍمط ي بٌٗ الى٣اص الى مٗاًىت الجزٖت الالٖ٣الهُت التي ًستزجها الخ , ٪ُ٨ٟوٍخجلى طل ٪في
َغوخاث (ظا ٥بىٞغؽ ) و( ًىع ًٚهابغماؽ ) خحن ؤ٦ضا ان هخاط ( ظا ٥صعٍضا) ًمشل اهخ٩اؾت
مٗغُٞت َاجكت جخجه الى حكُ٨ل هؼٖت الٖ٣الهُت جغ ٌٞاإلاٗاًحر اإلاىُُ٣ت وجضمغ ألاؾـ اإلاٗغُٞت
الغاسخت .
بن هظه اإلا٣اعباث الى٣ضًت جىُل ٤مً مؿلماث صوٚماجُت هاظؼة في الش٣اٞت الٛغبُت  ,وجؼٖم بىظىص
ً
ً
مغظُٗاث ٨ٞغٍت ومؿلماث ٖ٣لُت مكتر٦ت حك٩ل بَاعا مىخضا ل٩ل الىخاط الاوؿاوي  ,و٢ض ؤصع ٥الىا٢ض
ً ً
ً
( امبرجى اً٨ى ) نٗىبت هظا الاظغاء واؾخدالخه  ,وٍغي ان ال٨ٟغ الٛغبي لم ًُغح جهىعا واخضا زابخا
ً
ً
ً
للٗ٣ل ًم ً٨ان ٌك٩ل بَاعا مغظُٗا مىخضا إلاٗاًىت ٧ل الىخاظاث ال٨ٟغٍت اإلاخمغصة ٖلى ؾلُخه  ,لظا
ال ًم ً٨جدضًض الخُاعاث ال٨ٟغٍت الالٖ٣الهُت ٖلى وُٚ ٤ٞاب مىخض للٗ٣ل.
ولٗل ٢غاءة اإلاتن الخ٩ُ٨ٟي حٗض مٛامغة جبدغ في ُٚاهب ٖىالم اٞترايُت ٚحر مؿخ٣غة جيخ٣ل مً
مىي٘ آلزغ ,ومً خ٣ل مٗغفي مٛاًغ الى آزغ ٞ ,هي التهضؤ والحؿخ ً٨والجٖ ٠٣ىض خضوص واضخت  ,وال
حؿعى للىنى ٫الى مغافيء مٗغُٞت ٢اعة ,واهما جٓل مبدغة هدى ًٞاءاث اق٩الُت مؿخمغة .
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واإلاماعؾت الخُ٨ُ٨ٟت ٢غاءة لخاعٍش ال٨ٟغ الٟلؿٟي الٛغبي  ,تهض ٝالى ال٨ك ًٖ ٠جىا ٌ٢الىو
الٟلؿٟي ٖبر ال٣غاءة البالُٚت له  ,اجها ٢غاءة ؾاً٨ىبازُت لخاعٍش الخُٛغؽ الٛغبي ,ؤو ٖلى وظه الض٢ت
هي ٢غاءة إلاىاي٘ الخُٛغؽ ال٩امً في طل ٪ال٨ٟغ  ,وهي ٢غاءة ٖضاثُت جداو ٫اٞغا ٙم٨مىجها الىٟس ي
ٖلى الىو مً ؤظل جضمحره وبالظهاػ ٖلُه ,واػاخخه ًٖ ؾاخت اإلاٗغٞت الاوؿاهُت  ,الجها حكٗغ في ٢غاءة
طاتها ان هظا ال٨ٟغ وهخاظه هى اإلاؿاو ٫اإلاباقغ ًٖ ٢ؿىة الايُهاص الظي حٗغيذ له .
وٍم ً٨ال٣ى ٫ان ٢غاءة (صعٍضا) لخاعٍش الٟلؿٟت الٛغبُت لم ج٢ ً٨غاءة مىيىُٖت قٟاٞت
ً
ومداًضة  ,واهما ٧اهذ ٢غاءة اًضًىلىظُت مٗبإة بةعر ايُهاصي م٨بىث ومى٣م٘ ٌ ,ؿعى صوما الى
ً
ً
الاهخ٣ام مً الترار ال٨ٟغي الظي ؤؾهم اؾهاما ٞاٖال في قغٖىت جاعٍش الايُهاص ال٨ٟغي والٗغقي الظي
ججؿض في ٖى ٠اإلاغخلت ال٨ىلىهُالُت التي بؿُذ ؾُىتها وهُمىتها ٖلى مؿاخاث قاؾٗت مً اإلاٗمىعة
جدذ طعاج٘ ومؿمُاث واهُت  ,لظا خاو ٫الخ ٪ُ٨ٟبماَت اللشام ًٖ ؾلُىٍت ال٨ٟغ الٛغبي وهُمىخه ,
وايُهاصه ٖبر الخاعٍش  ,وال٨ك ًٖ ٠باع الخىجغ والخىا ٌ٢في َغوخاث طل ٪ال٨ٟغ ٞ ,هى ًبكغ
بالخىىٍغ والخدغع والٗ٣الهُت والخ٣ضم والاوٗخا ١والاهٟخاح ٖلى اإلاؿخىي الىٓغي  ,وٍماعؽ الهُمىت
والُٛغؾت والاؾخٗباص وال٣هغ والخضمحر ٖلى نُٗض الاظغاء .
بن ؤٚلب الاهخ٣اصاث التي وظهذ للخ ٪ُ٨ٟجغاوخذ بحن الى٣ض اإلاىُ٣ي والى٣ض الخاعجي  ,و٦الهما ال
ًهلخان – في ْني – لى٣ض هظا اإلاىهج ٞ ,الخ ٪ُ٨ٟال ًم ً٨م٣اعبخه و ٤ٞؤَغ اإلاىُ ٤ال٨الؾُ٩ي  ,الن
ً
مكغوٖه ٢اثم ؤؾاؾا ٖلى ج ٪ُ٨ٟألاؾـ اإلاٗغُٞت لهظا اإلاىُ ٤وج٣ىًٍها  ,لظا ال ًم ً٨لخل ٪ألاؾـ
ً
اإلاٗغُٞت ان ج٨ىن مُٗاعا ًم ً٨مٗاًىت الخ ٪ُ٨ٟبهٞ ,ما الُغٍ٣ت الًٟلى في مٗاًىت هظا اإلاىهج وه٣ضه؟.

بن الاظابت ٖلى هظا الدؿائ ٫ج٨مً في ال٨ك ًٖ ٠بظغاء ؤو م٣اعبت جدىاٚم م٘ ألاؾـ اإلاٗغُٞت
التي جبىاها الخ ٪ُ٨ٟفي جهىعاجه الى٣ضًت  ,وم٣اعباجه الىهُت  ,وهي الخمىي٘ صازل ألابيُت الىهُت
و٦ك ٠جىاً٢اتها وٞجىاتها وقغوزها  ,ؤي ان الى٣ض ً٨ىن مً صازل الىهىم ولِـ مً زاعظها ,
مشلما جمىي٘ ( ظا ٥صعٍضا) صازل الىهىم و٦ك ًٖ ٠جىاً٢اتها وٞجىاتها  ,ؤي اؾخٗاعة اإلا٣اعبت
الخُ٨ُ٨ٟت ل٣غاءة الخ. ٪ُ٨ٟ

وٍىُل ٤الخ ٪ُ٨ٟفي ٢غاءة اإلاىاَ ٤الٗمُاء مً الٗ٣ل  ,ؤو مىاَ ٤الٗخمت ُٞه ,ؤو ً٨كٖ ٠ما
ًحجبه الٗ٣ل وَؿدبٗضه وَؿ٨ذ ٖىه  ,ؤي اهه ً٣غؤ اإلاؿاخت الالم٣غوءة مً ًٞاء الٗ٣ل  ,وًٍٗها
ؤمام بهحرجىا ,وٍى٣لها مً الٗخمت الى الًىء ,ومً الخٟاء الى الٗلً  ,ومً الُٛاب الى الخًىع  ,اهه
لخٓت اؾدبهاع ٧اقٟت ل٩ل ججلُاث الهىامل ال٨ٟغٍت اإلادبىؾت جدذ ؾلُت الٗ٣ل وهُمىخه الُاُٚت
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ً
ان ما ًٟصح ٖىه الىو لِـ هى اإلاُلىب في اإلا٣اعبت الى٣ضًت  ,ألن ه٣ض الىو لم ٌٗض هً٣ا وال
ً
ً
جدلُال وال جُُ٣ما له ,وبهما ٢غاءة ٖخماث الىو وٖىاإلاه اإلاُٛبت  ,ؤي ٢غاءة ما لم ً٣له الىو بك٩ل
ٖلني ونغٍذ ٞ ,اطا جُغ ١الىو الى ألاوؿا ١الٗ٣لُت ٞاهه ًسٟي بحن َُاجه الٗ٣ل الالهىحي  ,واطا
جىاو ٫الخدغع والاوٗخاٞ ١اهه ًحجب ؾلُخه وحُٛغؾه وؾُىجه  ,ؤما اطا ؤٖلً الىو ًٖ ٞىيىٍخه
ً
ً
ً
وال ٖ٣الهِخه ٞ ,اهه ًسٟي جدذ ؾخاعها ٨ٞغا اًضًىلىظُا مىٓما ٌؿعى الى جمغٍغ ؤوؿا٢ه وم٣ىالجه
ً
ً
ال٨ٟغٍت  .وبظل ٪جخدى ٫لٛت الىو الى حجاب  ,ج٣ى ٫قِئا وجسٟي قِئا آزغ ,جٟصح ًٖ جهىعاث
ً
٨ٞغٍت مٗلىت  ,وجمغع جهىعاث آزغي مُٛبت  ,جخدضر ًٖ ظاهب وجًمغ ظاهبا آزغ  ,وفي يىء طل٪
خاولذ اإلا٣اعبت الخُ٨ُ٨ٟت ان ج٣غؤ مًمغاث الىهىم وٖىاإلاها اإلاُٛبت واإلاهمكت  ,وجبدض ًٖ جىاٌ٢
الىو بحن ما ً٣ىله  ,وما ٌؿ٨ذ ٖىه ,ماٌٗلىه وما ًسُٟه ُٞ ,تهاوي الىو  ,وجخضاعى ؤع٧اهه وم٣ىالجه
وؤوؿا٢ه  ,وَؿ ِ٣في مخاهت الخىاً٢اث .

ولٗل مً ؤبغػ الى٣اص الظًً خاولىا ٢غاءة الخ ٪ُ٨ٟمً الضازل الىا٢ض (ظىهازان ٧لغ) الظي خاو٫
ً
ؤن ً٣غؤ الخٖ ٪ُ٨ٟبر جىاَ ٌ٢غوخاجه ال٨ٟغٍت التي جاصي الى ج٣ىٌٍ الخ ٪ُ٨ٟجل٣اثُا ٣ٞ ,ض ؤقاع
هظا الىا٢ض الى جهىعاث الخ ٪ُ٨ٟخى ٫مجاػٍت الخُاب الٟلؿٟي  ,وٍغي ان ال٣غاءة البالُٚت للخُاب
الٟلؿٟي ؾى ٝجاو ٫الى مجزل٣اث ٨ٞغٍت زُحرة ال ًم ً٨الخيبا بيخاثجها  ,لظا خاو ٫الى٢ىٖ ٝىض هظا
ً
اإلاٟهل الخُىي مً اإلاماعؾت الخُ٨ُ٨ٟت ٗٞ ,ملُت ٢غاءة الىو بالُٚا ؾى ٝجدُل الى ج٣ىٌٍ
الخ ٪ُ٨ٟواجهُاعه  ,ؤي ً٣ىم الخ ٪ُ٨ٟبى ٌ٣طاجه  ,وهظا الٗمل ٌكبه ٖملُت ٚ ُ٘٢هً شجغة لخٓت
ظلىؽ اإلاغء ٖلُه .

بن هظه ال٣غاءة جدىاٚم م٘ ألاؾـ اإلاٗغُٞت التي ًخبىاها الخ , ٪ُ٨ٟالجها جمىيٗذ صازل اإلاتن
الخ٩ُ٨ٟي وهً٣خه مً الضازل  ,و٦كٟذ ًٖ جىا ٌ٢اإلاماعؾت الخُ٨ُ٨ٟت بحن ماجاؾـ له وجماعؾه
ٖلى مؿخىي ؤلاظغاء الى٣ضي ٌ ٠ُ٨ٞ ,ؿعى اإلاتن الخ٩ُ٨ٟي الى ه٣ل مًامُىه ال٨ٟغٍت  ,وهى ًداو٫
ججغٍض الخُاب الٟلؿٟي مً جهىعاجه ومًامُىه ؟؟.
وٍ٣ترب مً طل ٪الُٟلؿىً ( ٝىع ًٚهابغماؽ ) خحن ً٣غؤ الخ٢ ٪ُ٨ٟغاءة صازلُت لل٨كًٖ ٠
ً
جىاً٢اجه وقغوزه وٞجىاجه ٞ .إصخاب هظا اإلاىهج ًلخىن صاثما ٖلى ٢غاءة ههىنهم وٞهمها
واؾدُٗابها بض٢ت مخىاهُت مً ؤظل ال٨ك ًٖ ٠مًامحن هظه الىهىم وم٣ىالتها  ,ول٨نهم في الى٢ذ
طاجه ًى٨غون بم٩اهُت اللٛت و٢ضعة ؤوؿا٢ها ٖلى خمل الضالالث التي حؿعى للخىانل م٘ آلازغ,
والىنى ٫الى ٚاًت ما ,لظا ًجغصون اللٛت مً ؤ٣ٞها الخىاعي  ,وبظل ٪جنهاع اللٛت وآٞا٢ها الخىانلُت ,
وٍُل ( ٤هابغماؽ) ٖلى طل ٪بـ ( الٟهم اإلابهم) .
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وٍؼٖم الخ ٪ُ٨ٟان الخىا ٌ٢بيُت مداًشت في ٧ل الىهىم  ,وٍ٨مً هظا الخىا ٌ٢بحن ق٩له
ً
الٓاهغ الشابذ  ,وق٩له الضازلي اإلاخدى , ٫وبظل٨ً ٪ىن الخ ٪ُ٨ٟمىظىصا في ٧ل الىهىم مً صون
اؾخصىاء  ,وٍ٨مً صوع ال٣اعت في اؾخجالء الخىا ٌ٢الىص ي اإلاؼٖىم الظي جدمله هظه الىهىم ,
وَٗترى ( ظىن الِـ) ٖلى قمىلُت اإلاماعؾت الخُ٨ُ٨ٟت  ,ألن الى٣ض ٌٗني الخمُحز والبدض ًٖ
زهىنُت الىو وجٟغصه ًٖ بُ٣ت الىهىم  ,ول ً٨الخً ٪ُ٨ٟهضمىا خحن ٌٗلً ان ٧ل ٢اعت للىو
ؾىً ٝدهل ٖلى الىدُجت طاتها  ,وبظلً ٪لػي زهىنُت الىهىم الابضاُٖت  ,وَكُب الخٟاوث
الابضاعي في مؿخىٍاث ٢غاءة الىو التي ً٣ىم بها ال٣غاء  ,الن ال٨ك ًٖ ٠مؿخىي حٗاعى الىهىم
ً
ً
ً
ً
وجىاً٢ها ًيخج ؤ٣ٞا مدضوصا ومستزال ول ً٨الخٌٗ ٪ُ٨ٟمم هظا الخىا ٌ٢وٍجٗله ٢ابال للخُبُٖ ٤لى
هدى قامل في ٧ل الىهىم .
بن الخ ٪ُ٨ٟالظي هغب مً بالخ٩ام اإلاُٗاعٍت الكمىلُت اإلاُل٣ت التي جيخمي الى ؤ ٤ٞالخمغ٦ؼ الٗ٣لي
٢ض و ٘٢في اإلادٓىع الظي خاو ٫هً٣ه وج٨ُ٨ٟه بةٖالهه ان الخ ٪ُ٨ٟهى ؤنل ٧ل الىهىم  ,ؤي ان
ً
ً
ً
٧ل الىهىم هي م٣ىيت جل٣اثُا ً ٠ُ٨ٞ ,غ ٌٞالخ ٪ُ٨ٟألانى ٫وٍ٣ىيها زم ًاؾـ ؤنال ظضًضا
ً
!؟  .وً ٠ُ٦شبذ قِئا ٢ض جم هً٣ه وج٨ُ٨ٟه !؟؟ وً ٠ُ٦ى ٌ٣الكمىلُت ال٨ٟغٍت مً ظهت وَؿعى الى
قمىلُت مماعؾخه مً ظهت ؤزغي !؟.
بن الخ ٪ُ٨ٟوظىص مخُٟل ٌٗخاف ٖلى ههىم آلازغًٍ  ,وٖىضما ًج ٠وؿ ٜهظه الىهىم ًؼو٫
الخ ٪ُ٨ٟوٍخالش ى  ,وهى ٌكاع ٥مكاع٦ت ظؼثُت م٘ الىهىم التي ًداو ٫ج٨ُ٨ٟها  ,وَؿعى الى جىَُض
ال٨ٟغ الكمىلي وٍشبخه مً ظهت  ,وهً٣ه وجضمحره مً ظهت زاهُت  ,لظا ًم ً٨ال٣ى ٫ان الخٌ ٪ُ٨ٟكخٛل
في اإلاىُ٣ت الٟانلت بحن جىَُض ال٨ٟغ وهً٣ه  ,بحن جشبُذ الىهىم وجضمحرها ٞ ,ال هى ًب٣ي ٖلى
ال٨ٟغ الكمىلي وال ًضمغه بك٩ل خاؾم وجهاجي  ,واهما ًٓل ٌٗخاف ٖلُه وٍلٗب ٖلى جىاً٢اجه وقغوزه
ً ً
وٞجىاجه ,الهه ًضع ٥اصعا٧ا جاما ان جضمحر الىهىم بك٩ل ٧امل ٌٗني ٞىاءه واجهُاعه وػواله  ,لظا ٞهى
ً
ً
ًداٖ ٔٞلى وظىصه الظي ًخجؿض وٍخمٓهغ ٖبر هظه الىهىم اإلا٣غوءة  ,وال ًمخل ٪وظىصا مؿخ٣ال ٖنها
.
ولٗل الخىا ٌ٢الهاعر في الخ٨ً ٪ُ٨ٟمً بحن جىٓحره ومماعؾخه ٞ ,هى ً٣ىم بى٣ض ألاؾـ اإلاٗغُٞت
للمىُ ٤ال٨الؾُ٩ي وٍ٣ىيها ٖلى مؿخىي الخىٓحر  ,ول٨ىه ً٣ىم ٖبر اإلاماعؾت ب٣غاءة الىهىم ٢غاءة
مىُُ٣ت – ٖ٣لُت جٟدل ًٖ الخىا ٌ٢اإلاؼٖىم الظي جدخىٍه الىهىم  ٪٨ًٟ ٠ُ٨ٞ ,اإلاىُ ٤وَٗضه
ً
مً مسلٟاث ال٨ٟغ اإلاُخاٞحزً٣ي زم ً٣ىم بجٗله مُٗاعا إلاٗاًىت الىهىم خحن ًؼٖم ان الخىا ٌ٢بيُت
مخإنلت في ٧ل الىهىم  ,وال ًسلى مىه ؤي هو ً ٠ُ٨ٞ ,لجإ الى اإلا٣اعبت اإلاىُُ٣ت اإلاُٗاعٍت وهى
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ًغًٞها وٍ٨٨ٟها وٍضمغها؟؟ .و٨ً ٠ُ٦ىن اإلاىُ ٤مً مسلٟاث الخمغ٦ؼ خى ٫الٗ٣ل وٍ٨ىن في الى٢ذ
طاجه مُٗاعا ه٣ضًا لٟدو الىهىم ومٗاًىتها ؟  .وهل اؾخُإ اإلاتن الخ٩ُ٨ٟي ؤن ًخُهغ جماما مً
الخىا ٌ٢الظي ْل ًبدض ٖىه في الىهىم ألازغي ؟.
بن الخ ٪ُ٨ٟلم ًبدض ًٖ الالمى ٘٢الظي ًىُل ٤مىه لخ ٪ُ٨ٟاإلاىا ٘٢ألازغي خؿب ما ًغي بٌٗ
ً
الى٣اص  ,واهما ٧ان ٌؿعى الى حكُ٨ل مى٨ً ٘٢ىن بضًال ًٖ اإلاىا ٘٢ألازغي ٖبر اؾلىب الخلخلت
ً
والؼخؼخت زم الاخال , ٫اهه ًبني جمغ٦ؼا م٩ان جمغ٦ؼ آزغ  ,ولم ً ً٨همه هضم ظمُ٘ الخمغ٦ؼاث وهً٣ها
 ,اهه ًى ٌ٣اإلاىُ , ٤ول٨ىه ً٣غؤ الىهىم ٢غاءة مىُُ٣ت جبدض ًٖ الخىا ٌ٢اإلاٟترى في الىهىم ,
ؤي ٌؿخٗحر ألاصاة التي جم هً٣ها  ,وبظلً ٪ى ٌ٣مماعؾخه وطاجه بهىعة ال بعاصًت ٞ ,هىٖىضما ًداوع
الىهىم ً٣ىم بخ ٪ُ٨ٟطاجه والىهىم ألازغي في الى٢ذ طاجه  ,لظلً ٪م ً٨ال٣ى ٫ان اإلاماعؾت
الخُ٨ُ٨ٟت هي ٢غاءة م٨٨ٟت وم٣ىيت و ٤ٞمىُ٣ها الظي جبيخه وخاولذ جُبُ٣ه ٖلى الىهىم .
بن الخٌ ٪ُ٨ٟعج باإلاأػ ١اإلاىُُ٣ت ال٨شحرة التي حٗتري وؿُجه ال٨ٟغي ولٗل مً ؤبغػها -:
ً
ً
ً
 -0بن الخ ٪ُ٨ٟلم ًُغح مكغوٖا ٨ٞغٍا مٛاًغا ًم ً٨ألاقاعة الُه  ,واهما ٢ام بخ ٪ُ٨ٟاإلاكاعَ٘
ال٨ٟغٍت الؿاب٣ت وهً٣ها زم الخىٖ ٠٢ىض هظه اإلاماعؾت  ,ولم ٌؿخُُ٘ ان ًُغح بضاثل ٨ٞغٍت إلاا جم
ج٨ُ٨ٟه  ,واهما ْل ًضوع في خل٣ت مٟغٚت مً صون ان ًخ٣ضم زُىة الى الامام .
 -6بن الخ ٪ُ٨ٟخاو ٫ؤن ً٨ؿغ وؿ ٤ؾحروعة الخُىع ال٨ٟغي الاوؿاوي ٖبر اؾلىب ججاوػ الُغوخاث
ً
الؿاب٣ت  ,وبالجُان بُغوخاث خضازُت ظضًضة  ,وْل مهغا ٖلى الضوعان في خل٣ت مٟغٚت جلػي وؿ٤
الخُىع ال٨ٟغي  ,ألهه عجؼ ًٖ ججاوػ الُغوخاث الؿاب٣ت ٦ ,ما اهه عجؼ في بهخاط مىٓىمت مٗغُٞت
مٛاًغة ًم ً٨عنضها وجدلُلها  ,لظا ْل ًخإعجح بحن جشبُذ الٓاهغة وهً٣ها مً صون ان ًخمغص ٖلى
هظا اليؿ ٤الخغ٧ي اإلاخإعجح  ,ؤي اهه ٌؿعى الى جىَُض الً٣اًا والُغوخاث التي ً٣غؤها وٍ٨٨ٟها في
الى٢ذ طاجه  ,وهظا مً ؤبغػ مؼال ٤الخ ٪ُ٨ٟومأػ٢ه اإلاىُُ٣ت  ,الهه ًدخ ٟٔبهظه الً٣اًا ٞ ,الًتر٦ها
ٖلى خالها وال ٌؿعى الى ججاوػها  ,بل جب٣ى خايغة ب٣ىة في مماعؾخه الى٣ضًت .
 -3بن الٟىض ى التي ًيخجها الخ ٪ُ٨ٟلم جٞ ً٨ىض ى اٖخباَُت ٖابغة  ,واهما ٧اهذ ٞىض ى مىٓمت
ج٨مً زلٟها ؤوؿا ١اًضًىلىظُت مىٓمت خاو ٫الخ ٪ُ٨ٟاهخاظها وحؿىٍ٣ها وجمغٍغها جدذ ؾخاع هظه
الٟىض ى اإلاٗلىت  ,لظا ٖلُىا ان ال هىجغ ٝوعاء اإلا٣ىالث الىهُت الٓاهغة  ,واهما هبدض ٖما ًًمغه
ً
ً
الىو  ,الن ٢غاءة الىو هي لِؿذ البدض ٖما ج٨كٟه ؤوؿا٢ه اللٛىٍت اإلاٗلىت  ,ولِـ جدلُال او جإوٍال
لها  ,واهما هى ٢غاءة مالم ً٣له الىو  ,ؤو ٢غاءة ما ؾ٨ذ ٖىه وؤزٟاه واؾدبٗضه مً مخىه اللٛىي  .لظا
ًم ً٨ال٣ى ٫ان زُاب مابٗض الخضازت ؤهخج زُابا ٨ٞغٍا مؼصوظا ٞهى ٌؿى ١الدكدذ والًُإ
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وج٣ىٌٍ الٗ٣ل والاهدال ٫والدكٓي والدكغطم الى آلازغ بِىما جدخ ٟٔطاجه بالٗ٣ل واإلاىُ ٤والىخضة
والخ٨ىىلىظُا ٞ ,هى ٌؿعى الى ججؼثت الٗالم وج٨ُ٨ٟه وظٗله ؤقالء مبٗثرة ختى ٌؿهل الؿُُغة ٖلُه
ٖلمُا وز٣اُٞا وخًاعٍا  ,ؤي ان هظا الخُاب هى م٣ضمت إلاكغوٕ الهُمىت الجضًض الظي ٌؿعى لبؿِ
هٟىطه الخًاعي والش٣افي ٖلى الٗالم ٖبر اؾلىب وكغ الٟىض ى والخ ٪٨ٟوالدكغطم مً ؤظل الىنى٫
الى الهض ٝال٨ٟغي اإلاًمغ .
ً -4ؼٖم الخ ٪ُ٨ٟاهه ٌؿعى الى ج٣ىٌٍ ال٨ٟغ اإلاُخاٞحزً٣ي الظي ًيخمي الى مغخلت الخمغ٦ؼ خى٫
الٗ٣ل  ,ول ً٨البدض اإلاخ٣ص ي لُغوخاجه ًٟىض هظا الؼٖم ٞ ,الخ ٪ُ٨ٟلم ٌٛاصع ال٨ٟغ اإلاُخاٞحزً٣ي ,
ً
بل ؾعى ؤخُاها الى جىَُضه ٖبر َغوخاجه الكمىلُت  ,التي جيخمي الى آٞا ١طل ٪ال٨ٟغ  ,وهظا ٌٗني
جإُ٦ض الُغوخاث ال٨ٟغٍت التي ًىىي (صعٍضا) ج٨ُ٨ٟها  ,وجغؾُش الُغوخاث التي حؿعى لخ٣ىًٍها  ,لظا
ًم ً٨ال٣ى ٫ان ال٨ٟغ اإلاُخاٞحزً٣ي لم ٌٛاصع اؾتراجُجُت الخ ٪ُ٨ٟمٛاصعة جهاثُت  ,بل ٧ان آلُت مً
ً
آلُاتها التي جماعؾها ٖلى الىهىم  ,وٖىهغا مً ٖىانغها ,وما خاو ( ٫صعٍضا ) َغصه مً الباب ٢ض
حؿلل الُه مً الىاٞظة .
 -5بن مىهج الخ ٪ُ٨ٟهى مىهج َُٟلي ٌٗخاف ٖلى ههىم آلازغًٍ  ,وان وظىصه الخ٣ُ٣ي ً٨ىن
ً
ً
ً
مؿخمضا مً الىهىم التي ًداوعها  ,وال ًمخل ٪وظىصا مؿخ٣ال ً ٘٣زاعط الىهىم  ,ؤي ان وظىصه
ً
الظاحي ٢اثم ٖلى آلازغ  ,ولِـ له وظىص مؿخ٣ل ٢اثم بظاجه  ,اي ان الظاث الخُ٨ُ٨ٟت لم جمخل ٪وظىصا
ً
ً
مٗغُٞا مؿخ٣ال ًم ً٨ان ٌك٩ل هىٍتها الخانت بها  ,واهما ًمشل اهضماط الظاث م٘ آلازغ وجماهيها مٗه,
وهظا ٌٗني ان الخ ٪ُ٨ٟلم ًمخل ٪هىٍت زانت به ًم ً٨ؤلاقاعة اليها وجدلُل مًمىجها .
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