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صىسولىجٍب اَخش يف الشحلت الٍبببًٍت
لـ علً أمحذ اجلشجبوي
دساست وصفٍت

الذمتىس

أبى ادلعبطً خريي الشهبدي

أستبر األدة احلذٌث ادلشبسك

جبهعت ادللل سعىد /ملٍت اَداة

ادللخص-:
اهكخدذ الغخالث بدٌم َبُػتها ؤلازىىؾغاقُت غلى آلازغ ،وههلذ
للظواث نىعه التي ازخلكذ مً عخلت بلى ؤزغي ،ومً عخالت بلى آزغ،
بؿبب اهخماءاث الغخالت الضًيُت ،والكٌغٍت ،والؿُاؾُت ،وؤؾباب
ً
ً
زهبا للضعاؾاث الهىعولىحُت اإلاػىُت
اعجدالهم ،لظا ًاهذ مُضاها
بضعاؾت آلازغ في آلازاع ألاصبُت ،وجدضًض ألاؾـ التي ًبنى غليها مبضؤ
الؿحرًت ،حؿعى هظه الضعاؾت بلى نغاءة نىعة آلازغ في الغخلت الُاباهُت،
وجدضًض اإلاغجٌؼاث التي اعجٌؼ غليها الغخالت في ؤزىاء عؾمه لهىعة آلازغ،
وؤزغ هظه اإلاغجٌؼاث في حكٌُل مالمذ الهىعة.
الٍلماث اإلاكخاخُت :الزحلة ـ أدب الزحلة ـ الصورة ألادبية ـ الذات ـ آلاخز.
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Abstract:
Travels have made their own way to the other due
to their ethnographic nature. They carried to us an
image which varied from a journey to another as
well as from a traveler to another. These images are
not the same, due to travellers' different religious,
intellectual, and political beliefs. In addition,
travelers’ reasons for doing this are various, too.
Therefore, these travels have always been a rich area
of imagological studies concerned with exploring the
Other in literature together with identifying the
bases on which the concept of the Other's different
nature depends. This study, in particular, seeks to
analyse the Other's image (ethnolog) in The
Japanese Journey, and to mention the foundations
on which the traveler has relied while drawing the
image of the Other.
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تىطئت:

الغخلت نضًمت نضم ؤلاوؿان هكؿه؛ قالؿكغ والاعجداُ مً مٍان بلى مٍان خلم بكغي،

مهما حػضصث ؤؾباب الاؾخهغاع وصواعي الثباث والبهاء .قاإلوؿان بما عاؾب في يكل نىاع
اإلاجهىُ إلعياء هكؿه اإلاخُلػت بلى مػغقت ًل ما هى حضًض ،ؤو َالب غلم مهمىم
بخدهُل اإلاػغقت ،ؤو ؾاع بلى ؤصاء غباصة ؤو وكغ صًً ،ؤو َامؼ في حمؼ ماُ ،ؤو مخُلؼ بلى
حماُ مكهىص وؾالم ميكىص ،ؤو باخث غً غؼلت ً
هغبا مً يؿىٍ الخُاة ومساَغ وهمُت
ؤو خهُهُت ،ؤو آمل في قكاء ،ؤو مٍلل بػمل ٌؿخلؼم الؿكغ والاهخهاُ مً مٍان بلى مٍان،
ؤو مجبر غلى الغخُل ،لظا حػل البػٌ خُاة ؤلاوؿان عخلت " ال جخىنل بال غلى جسىم
(.)1

ألابضًت"

ّ
ّ
ّ
ًدىُ خغيخه بلى هو
لًٌ لِـ ًل اإلاغجدلحن عخالت؛ قلٍي ًٌىن اإلاؿاقغ عخالت البض ؤن ِ

حسجُلي بزباعيً ،ىهل قُه مكاهضاجه وآعاءه غً الكػىب والخًاعاث التي غاًنها بىكؿه
ؤو ؾمؼ غنها مً آلازغًٍ "،قاإلاالًحن اعجدلىا صون ؤن ًخدىلىا بلى ع ّخالحن بدٌم ايخكائهم
بدغيت الجؿض صون ؤن ًخدىلىا بلى ههىم ،بلى خٍاًت للؿكغ"( ،)2وٍجب ؤن ًبرػ في هظا
الىو الههضًت ،و"اإلاؼج بحن الدسجُل والكػىع الخام ججاه اإلاسجل"( ،)3ختى ال ًخدىُ
()4

الىو "بلى صلُل  Guideمكغؽ مً ًل بخؿاؽ"

بؿبب َبُػت الىو الغخلي الظي جخجاوع قُه الخهاثو وألاؾاَحر ،والخٌم وألامثاُ،
والكػبي والكهُذ ،والههت والههُضة ،والعجُب والؿغٍب ،والظي نض ًٌىن _ يما ًهىُ
ً
ً
بىُ هاػاع_ً ":
يخابا هاقكا ملُئا بالػالمٌ ،ؿٌب قُه ًل ش يء :الخىؾػاث الػلمُت،
وقهاعؽ اإلاخاخل ،وخٍاًاث الؿغام ،ؤو صعاؾت هكؿُت ،ؤو بٍل بؿاَت نهت خب ،ؤو ًل

طلَ ً
مػا "( ،)5وبؿبب الازخالف خىُ غىانغ ؤصبِخه* ،وخضوصه ،حػضصث حػغٍكاجه ً
هها ً
ؤصبُا.

قػلى خحن ًغاه معجم اإلاهُلخاث الػغبُت في اللؿت وألاصب " مجمىغت آلازاع ألاصبُت
التي جدىاوُ اهُباغاث اإلاالل غً عخالجه في بالص مسخلكت ،ونض ًخػغى قيها بلى ما ًغاه مً
غاصاث وؾلىى وؤزالم ،ولدسجُل صنُو للمىاظغ الُبُػُت التي ٌكاهضها ،ؤو ٌؿغص
مغاخل عخلخه مغخلت مغخلت  ،ؤو ًجمؼ بحن ًل هظا في آن واخض"( ،)6وٍغاها معجم
3
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الؿغصًاث "نهت عخلت خهُهُت قػلُت نام بها مالكها وصون ؤخضاثها ؤزىاء الؿكغ ؤو بػض
الػىصة ،وهي ؤصب ًيكإ مً جؼاوج بحن عخلت جىكخذ غلى ؾحر اإلاإلىف مً ألاقُاء وألامٌىت
والبكغ ومىهبت ؤصبُت مخُلػت بلى اإلاؿامغة والايدكاف والخلظط بالؿغٍب والىاصع والخػبحر
غىه ختى حؿضو الخجغبت الكغصًت غبر الٌخابت ججغبت حماغُتٌ ،كترى قيها مؼ اإلاالل ناعت
ً
مىؾػا صاثغجه _ " قً ًىدؿب بلى الترار
خهُهي ؤو مكترى"(ً ،)7غاه قػُب خلُكي _
ً
الىثري بكٍل غام ،باغخباعه ً
ؾغصا وونكا ٌػمضان بلى نُاؾت مكاهض عئٍىٍت ،ؤو مغوٍت،
ؤو خلمُت ،جىدضع مً طايغة _ في بػٌ الخاالث _ طاث حظوع في الىانؼ اإلااصي"( ،)8وغلى
الضعب هكؿه ؾاع غبض الغخُم مىصن الظي ًىظغ بلُه غلى ؤهه " ؾكغ وانعي ؤو مخسُل
ً
ً
وجكؿحرا"(،)9
وجدىٍال
ٌؿمذ بالؿكغ غبر اإلاٍان وألاحىاؽ وألاوؿام والٍلماث خىا ًعا
وواضح مً الخػغٍكحن عخابت اإلااصة التي ؤصزل بليها الؿكغ الخُالي .وهى ما هُمئن بلُه
لخػغٍل الغخلت ً
هها ً
ؤصبُا*.
حؿعى هظه الضعاؾت بلى نغاءة نىعة آلازغ في الغخلت الُاباهُت ،مً زالُ اهُباغاث
ومكاهضاث الجغحاوي ،وجدضًض اإلاغجٌؼاث ألاؾاؾُت التي اعجٌؼ غليها الغخالت في ؤزىاء
عؾمه لهىعة آلازغ ،وؤزغ هظه اإلاغجٌؼاث في حكٌُل مالمذ الهىعة ،باإلياقت بلى الىنىف
غلى وظُكت آلازغ في الىو الغخلي.
جخٌىن الضعاؾت مً جمهُضً ،خم قُه الخػغٍل بالغخلت الُاباهُت ،وبمهُلحي
الهىعولىحُا ،وآلازغ ،وزالزت مباخث :ألاوُ ؤهماٍ نىعة آلازغ ،جهل قُه الضعاؾت غلى
نىعة آلازغ الظاث (آلازغ اإلاكابه الػغبي  -آلازغ اإلاكابه اإلاؿلم) ،وآلازغ اإلاؿاًغ (آلازغ
الؿغبي  -آلازغ الكغقي) ،وغلى اإلاغجٌؼاث التي اعجٌؼ غليها الغخالت في عؾمه لهىعة آلازغ،
والثاوي آلازغ اإلادخل ،جهل قُه الضعاؾت غلى نىعة آلازغ الكغوس ي ،ونىعة آلازغ
ؤلاهجلحزي ،والثالث ،الظاث في آلازغ ،جهل قُه الضعاؾت غلى البػض اإلاهاعوي وغالنخه
باإلاؿٌىث غىه في الغخلت ،مػخمضة غلى مػُُاث اإلاىهجحن :الىنكي ،والاحخماعي.
ونض اهخسبذ الضعاؾت الغخلت الُاباهُت* للصخكي ؤلانالحي غلى ؤخمض الجغحاوي _
صون ؾحرها مً الغخالث _ مضوهت لها لؤلؾباب آلاجُت:
4
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_ هي ؤوُ عخلت غغبُت جغؾم نىعة للُابان في مُلؼ الهغن الػكغًٍ.

_ نُمت مدخىاها ،وحىصتها الكىُت الضالت غلى وعي ناخبها بإؾـ يخابت الغخلت ألاصبُت.
_ ؾمى هضقها ،الظي ٌؿخىحب مىا بلهاء الًىء غليها.
_ لم جدظ بضعاؾت مؿخهلت جٌكل حمالُاتها ،وجمُِ غً مدخىاها اللثام.
ُؾبهذ هظه الضعاؾت بضعاؾاث ومهاالث غضًضة ،منها غلى ؾبُل اإلاثاُ ال الخهغ:
(ؤصب الغخلت) لـ خؿحن ههاع ،و(الغخالث) لـ قىقي يُل ،و(ؤصب الغخالث) لـ خؿحن
مدمض قهُم ،و(الغخلت في ألاصب الػغبي ..ختى الهغن الغابؼ الهجغي) لـ هانغ غبض الغاػم
اإلاىافي ،و (الغخلت في ألاصب الػغبي ..الخجىِـ ،آلُاث الٌخابت ،زُاب اإلاخسُل) لـ قػُب
خلُكي ،و(ؤصب الغخالث ألاهضلؿُت واإلاؿغبُت ختى الهغن الخاؾؼ الهجغي) لـ هىاُ
الكىابٌت ،و(ؤصب الغخلت في الترار الػغبي) لـ قااص نىضًل ،و(ؤصب الغخلت غىض الػغب) لـ
مدمىص خؿحن خؿني ،و(نىعة آلازغ في ؤصب الغخلت ألاهضلؿُت) لـ بالُ ؾالم الهغوٍ،
و(نىعة اإلاٍان اإلاهضؽ في زُاب الغخلت ،اإلاضًىت في ماء اإلاىاثض للػُاش ي) لـ بؿمت
غغوؽ ،و(اؾخالب الظاث ،نغاءة في عخلت ابً قًالن) لـ عئي خؿحن نضاح .وهي صعاؾاث
ؾخكُض منها الضعاؾت _ ال قَ_ وبن لم تهخم بالغخلت الُاباهُت ،وال بضعاؾت نىعة آلازغ قيها.

التوهٍذ:
 _1هذوًت الذساست:
في غام  1996م ؤغلىذ الُابان غً جىظُم ماجمغ لؤلصًان في الػانمت َىيُى ،للخػغف
ً
صًىا ع ً
ؾمُا لئلمبراَىعٍت التي
غلى ألاصًان الكهحرة غلى ظهغ البؿُُت ،الزخُاع ؤخضها
وحضث مػبىصاتها ال جىاؾب جُىعها الكٌغي والخًاعي ،وؤجها حؿيئ بلى اإلاىاًَ الُاباوي
بما جدخىٍه مً مخىانًاث غهلُت.
ؤعؾل ؤلامبراَىع(مدؿىهُخى) عؾاثله بلى الضوُ واإلامالَ الٌبري ًضغىهم للمكاعيت في
اإلااجمغ ،وجىانلذ الصخل الؿُاعة ؤزباع هظه الضغىاث ،ويخبذ غً ؤهضاف اإلااجمغ ،وما
حؿعى بلُه ؤمت الُابان مً وعاء اوػهاصه غلى ؤعاييها ،قاهدكغث ؤزباعه في مكاعم ألاعى
ومؿاعبها ،وًان مً يمً الػاعقحن به الكُش غلي الجغحاوي ،الظي وكغ ؤزباعه غلى
5
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نكداث حغٍضجه (ؤلاعقاص) ،وعاح ًدٌ الضولت ممثلت في ألاػهغ الكغٍل "غلى جإلُل وقض
مً ؤقايل الػلماء اإلاهغٍحن ،لالقتراى مؼ الىقىص ألازغي لخًىع حلؿاث هظا اإلااجمغ،
ووكغ الخػالُم الضًاهت ؤلاؾالمُت بحن ؤمت الكمـ اإلاكغنت"( ، )19لٌىه لم ًجض " في الهمم
ً
ً
ً
اهبػازا وال في الػؼاثم وكاَا"( ،)11قهغع الؿكغ بلى الُابان آمال وكغ صًً هللا الهىٍم ،وؤغلً
ً
طلَ غلى نكداث حغٍضجه (ؤلاعقاص) ،غس ى ؤن ًجض عقُها له " ،قٍان طلَ ؤهضع مً
ً
الٌبرًذ ألاخمغ"( ،)12لٌىه لم ًًٌ مؿخدُال؛ قساَبه غاإلاان مً ؤقايل الػلماء"
ؤخضهما ناخب الكًُلت الػالمت الكُش ؤخمض مىس ى اإلاهغي اإلاىىفي ،بمام اإلاسجض
()13

الٌبحر بـ" ًلٌخه" غانمت الهىض* ،وزاهيهما مً ؤقايل اإلاملٌت الخىوؿُت"

مػلىحن غً

عؾبتهما في مغاقهخه لهظا الؿغى الكغٍل.
في الثالزحن مً قهغ ًىهُت ،غام 1996م عيب الجغحاوي الهُاع مً الهاهغة بلى
ؤلاؾٌىضعٍت ،ومً مُىائها عيب ؾكُىت بًُالُت مخجهت بلى نهلُت ،ومنها بلى جىوـ ،التي
زُِ ؤن ًغيب منها ؾكُىت جهله بلى الُابان غبر َغٍو عؤؽ الغحاء الهالح ،لٌىه غضُ
غً زُخه ونغع الؿكغ غً َغٍو مغؾُلُا ،ومنها غبر الهُاع بلى الُابان ،لٌىه غضُ غً
طلَ _ ً
ؤًًا_ لُىُ الُغٍو وحجم الخٍلكت ،قػاص بلى الؿىَـ ،ومنها عيب البدغ بلى
ًيبؼ ،زم حضة ،زم غضن ،زم مىمباي ،زم يىلىمبى ،زم ؾىؿاقىعة ،زم هىهج يىهج ،زم
ًىيىهاما ،زم َىيُى.
عاقو الجغحاوي في عخلخه بلى َىيُى ؤخض غلماء جىوـ _ لم ًغص طيغ اؾمه في الغخلت _
وفي هىهج يىهج اهًم بليهما الؿُض ؾلُمان الهُني ،وفي ًىيىهاما اهًم بليهم الخاج
مسلو مدمىص الغوس ي ،وفي َىيُى اهًم بلى الىقض الؿُض خؿحن غبض اإلاىػم ،ؤخض
قًالء مؿلمي الهىض.
خغم الجغحاوي في ؤزىاء حسجُل عخلخه غلى جهضًم هبظة جاعٍسُت غً اإلاضن التي مغ بها،
والىنىف غلى ؤهم ما اعجبِ بها مً ؤخضار ،بضاًت مً الهاهغة ،وجهاًت بُىيُى ،باإلياقت
بلى ونل اإلاهم مً مباهيها ،وَغنها ،واإلااؾؿاث الخػلُمُت والصخكُت قيها ،وخاُ
اإلاؿلمحن في البالص ؤلاؾالمُت وؾحر ؤلاؾالمُت ،ويخب غً بػٌ ؤغالم اإلاضن التي مغ بها،
6
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ًّ
ً
ومترحما لخُاتهم ،مثل :ؤخمض باقا اإلايكاوي ،ؤمحر الؿغبُت بمهغ ،وألامحر
مػغقا بهم
مدمض باقا الىانغ باي جىوـ ،والكُش ؤخمض مىس ى اإلاىىفي ،وهانل في ؤزىاء ببداعه بحن
اإلاضن نًاًا ؾُاؾُت اعجبُذ بىظام الخٌم في مهغ ،والاهخماء للضولت الػلُت /الػثماهُت،
ً
ً
نضًما وخضًثا ،وونل
واإلاىنل مً ؾُاؾت اإلادخل الكغوس ي وؤلاهجلحزي ،وؤخىاُ اإلاؿلمحن
ً
َىٍال ؤمام بػثاث الخىهحر ،وحهض عحالها في وكغ اإلاؿُدُت.
زخم الجغحاوي عخلخه بٍلماث وحهها بلى الخضًىي ،غباؽ خلمي الثاوي خايم مهغ في
طلَ الىنذ ،وبلى غلماء ألاػهغ ،وبلى ؤؾىُاء مهغ ،وبلى ؤنغاهه مً ألاصباءَ ،لب بلى
الخضًىي بهكخه ؤيبر ؤمحر بحن ؤمغاء اإلاؿلمحن بػض الؿلُان الػثماوي ؤن ًسهو ً
حؼءا
مً ماله ليكغ صًً هللا في بالص الُابان ،والم غلماء ألاػهغ لًػل مؿاغيهم ليكغ هظا
الضًً ،وناعن بُنهم وبحن اإلابكغًٍ ،وؾإلهم غً ؾبب غضم جإلُكهم لجىت جظهب بلى بالص
الُابان ؤو الهحن للضغىة بلى ؤلاؾالم ،وزاَب ألاؾىُاء اإلاخهاغؿحن غً الػمل الهالح،
ً
حؼءا مً مالهم لئلهكام غلى
اإلاكؿىلحن بملظاث الضهُا ووػُمها الؼاثل ؤن ًسههىا
ً
مىضخا لهم ؾبب غضم
بػثاث صًيُت حؿاقغ بلى وكغ ؤلاؾالم في الُابان ،وزاَب ألاصباء
ً
ً
ً
قاجػا في ػماهه ناثال " :في
مؿاًغا ما ًان
اهخمامه باللكظ الؿغٍب والخإهو في ألاؾالُب،

اإلاىاًَ التي ٌػغى قيها الٌالم غلى الخىام والػىام قال خاحت قيها لخلخُو اإلاػاوي
()14

وػزغقت اإلاباوي ،وهظه ناغضة ؾنها الهضماء مً ألاصباء".
 _2هفهىم الصىسولىجٍب:

الهىعولىحُا  imagologeفي ؤبؿِ مػاهيها "صعاؾت نىعة ألاحىبي في ؤزغ ؤو ؤصب
ً
ً
ً
ً
مكخىخا ؤو جىاقظا بحن الكػىب"( .)16وهى مهُلح غغقخه
زهاقُا
ما"( .)15وهي حػض " اجهاال
ً
الؿاخت الىهضًت مهترها باألصب اإلاهاعن في الهغن الػكغًٍ ،في الضعاؾت التي وكغها
قغاوؿىا ؾىٍاع غام 1951م في يخابه الهؿحر ألاحىبي مثلما هغاه"( ،)17لًٌ بعهاناجه حػىص
بلى الهغن الخاؾؼ غكغ ،بػض ظهىع يخاب (ؤإلااهُا) لـ مضام صي ؾخاُ ،غام 1813م ،طلَ
الٌخاب الظي " ؾػذ قُه بلى جصخُذ ما في ؤطهان الكغوؿُحن مً نىع مكىهت غً
ألاإلاان وبالصهم وزهاقتهم"(.)18
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جخضازل الضعاؾاث الهىعولىحُت _ في الٌثحر _ مؼ الضعاؾاث والبدىر الاحخماغُت،
وألاهثروبىلىحُت ،والؿىؾُىلىحُت ،وؤلازىىلىحُت ،والخاعٍسُت ،ومؼ صعاؾاث ماعخي
"الػهلُاث والخؿاؾُاث الظًً ًُغخىن مؿاثل خىُ زهاقاث ؤزغي ،والؿحرًت ،والهىٍت،
()19

واإلاثانكت ،والخىاقغ الثهافي ،والاؾخالب الثهافي ،والغؤي الػام ،ؤو الخُاُ الاحخماعي"
ً
جمُحزا لها غً هظه
وهظا الخضازل هى ما حػل (باحى) ٌؿميها بالهىعولىحُا ألاصبُت،
الضعاؾاث ،والهدكالها " مً غالثهُت غلىم ؤزغي مجاوعة ،نض جىإي بها غً ألاصب"(.)29
لًٌ حؿمُتها بالهىعولىحُا ألاصبُت ال ٌػني حكابهها مؼ الهىعة الكػغٍت والهىعة
الؿغصًت؛ قهي في مدٌُاث الغخلت والٌخاباث الهىمُت ًخم الخػامل مػها مً ػاوٍت اإلاهاعهت
ولِـ مً ػاوٍت الجماُ ،خؿب (باحى) الظي ًهىًُ " :ل نىعة جىبثو غً بخؿاؽ مهما
ً
ًان يئُال (باألها) باإلاهاعهت مؼ آلازغ ،و(بهىا) باإلاهاعهت مؼ مٍان آزغ .الهىعة هي بطن
حػبحر ؤصبي ؤو ؾحر ؤصبي ،غً اهؼٍاح طي مؿؼي بحن مىظىمخحن مً الىانؼ الثهافي"

(.)21

عبِ الباخثىن والىهاص ظهىع الهىعولىحُا بظهىع "مدٌُاث الغخلت ( " ،)22واهبثام
الىعي الىَني ،الظي ؤزظ في جإوٍل مػنى آلازغ(ألاحىبي)"( ،)23وؤهخج ما ٌػغف باألصب
الهىمي اإلابرػ لؤلها في مىاحهتها مؼ آلازغ ،وهى عبِ مىُهي؛ قالىو الغخلي هو ايدكافي،
مً زالله ًٌدكل الغخالت غىالم حضًضة ،وجٌدكل ألاها اإلاخلهُت مىنػها ،وصعحت جمضجها،
غاُ باألها ،ماصة زهبت للضعاؾاث الؿاغُت
وألاصب الهىمي بما ًٌمً قُه مً بخؿاؽ ٍ
لخإيُض خًىع ألاها في مىاحهت آلازغ.
 _3هفهىم اَخش:
ججمؼ اإلاػُُاث اإلاعجمُت غلى ؤن لكظت (آزغ) بمػنى ؤخض قِئحن ًٌىهان مً حيـ
واخض ،وبمػنى ؾحرً ،هىُ ناخب لؿان الػغب ":آلازغ بالكخذ ؤخض الكِئحن...وآلازغ
بمػنى ؾحر يهىلَ عحل آزغ ،وزىب آزغ ،وؤنله ؤقػل مً الخإزغ قلما احخمػذ همؼجان
ً
في خغف واخض اؾدثهلخا قإبضلذ الثاهُت ؤلكا لؿٌىجها واهكخاح ألاولى نبلها"( ،)24ولكظ ؾحر
ً
ً
مىحىصا زاعج الظاث اإلاضعيت ؤو مؿخهال
في غلم الىكـ " مهابل للكظ ؤها ،قٍل ما ًان
غنها ًان ؾحرها"( ،)25وَػني هظا ؤن الىعي باألها ،هى بصعاى لآلزغ ،وؤن ألاها ال وحىص لها بال
8
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بىحىص آلازغ ،وآلازغ ال خًىع له بال بدًىع ألاها؛ قاإلاغء "ال ًدكٍل يكغص صون غالنت
جغبُه باآلزغ"(.)26
وفي الانُالح حػني اللكظت " الٍاثً اإلاسخلل غً الظاث"( ،)27الظي ًدخل " مؿاخت
وحىص ال ًمًٌ لؤلها ؤن جخمضص في قًائها"( ،)28وٍجمؼ الباخثىن غلى ؤن الازخالف ًٌىن في
ً
الجيـ ،والضًً ،والػغم ،والكٌغ ،واللىن ،والؿنى ،والكهغ ،وػاص بػًهم اللؿت ،حاغال
آلازغ " مً لِـ له ال ألاحضاص ؤهكؿهم ،وال آلالهت هكؿها ،وال ختى اللؿت هكؿها التي لىا"(.)29

حػضص ؤؾباب الازخالف حػل هظغة ألاها لآلزغ ،وآلازغ لؤلها هظغة مخؿحرةً ،خدٌم قيها
اإلاىنؼ الخًاعي لؤلها ،وزهاقتها ،وصًنها ،ونىتها ،ويػكها ،وؾىاها ،وقهغها ،وبخؿاؾها
بهُمتها ومٍاهتها ونضعاتها ،لٌنها في الؿالب هظغة ؾلبُت ،قاألها اإلاخطخمت جغي ما ؾىاها
ً
ً
غبُضا*زلهىا لخضمتها ،وألاها اإلاخهاؾغة في هكؿها جغي آلازغ مخجب ًرا ظاإلاا،
مً آلازغًٍ
زلو الؾخػباصها وظلمها ،ولػل نىُ (حاعؾان) بُل مؿغخُت ألابىاب اإلاهكلت لـ حان بىُ
ؾاعجغ :الجخُم هى آلازغون (ً ،)39لخو هظغة ألاها لآلزغ ،وآلازغ لؤلها.
حػض ههىم الغخلت مً ؤقًل الىهىم لغؾم نىعة لآلزغ؛ قهي "قً ؤلازباع غً
آلازغ باغخباعه نىعة جخجغص في بػضها الخاعٍدي والىانعي لخخدىُ بلى حكٌُل مػغفي"((،31
لٌنها لِؿذ بالًغوعة نىعة خهُهُت ،قهض ٌػترحها التزًُل ،وَؿلكها الٌظب؛ ألن ؾلىى
الغخالت ججاه آلازغ ًخإزغ بثهاقخه ،واهخماثه اإلاظهبي ،وهضقه مً وعاء الاعجداُ ،وبُغٍهت
بصعايه ويُكُت حػامله " مؼ اإلاٌىن الثهافي والاحخماعي لهظا آلازغ ،خُث ًىبثو مً هظا
ؤلاصعاى والخػامل جكاغل مخباصُ بحن ألاها الكغصًت ؤو الجماغُت وآلازغ ،جخكاوث صعحت
(.)32

بًجابُت هظا الخكاغل وؾلبِخه بدباًً هظا ؤلاصعاى"

آلازغ لِـ ألاشخام بإبػاصهم الجؿضًت والكٍلُت ،وغاصاتهم وجهالُضهم ،ومظاهغ
خُاتهم الُىمُت يما ًغاهم الغخالت؛ قاآلزغ قًاء مٌخظ بإشخام ،وؤبيُت ،وؾاخاث،
وزهاقاث ،وغاصاث ،وجهالُض ًسخلل غً قًاء ألاها.
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1ـ أمنبط صىسة اَخش:
ـ اَخش ادلشببه:

هههض باآلزغ اإلاكابه ،آلازغ اإلاكترى مؼ ألاها في الػغم والضًً واللؿت ،ؤو في ؤخضها،
واإلاسخلل غنها حؿغ ً
اقُا .وهى الكػىب الػغبُت واإلاؿلمت ًلها ،ونض غضصهاه آزغ بؿبب
ألازغ الٌبحر للمٍان في حكٌُل نىعة الظاث ووغيها ،واوػٍاؽ مٌىهاجه غلى عئٍتها للىانؼ
والىحىص ،وغلى ؾلىيها وجهغقاتها ومىنكها مً آلازغًٍ وغالنتها بهم.
ـ اَخش العشبً:
قؿل آلازغ الخىوس ي مؿاخت يبحرة مً عخلت الجغحاوي ،قىنل غلى ؾماث الصخهُت
ً
الخىوؿُت ،ونضم ونكا للمغؤة الخىوؿُت اإلاؿلمت ،واإلاغؤة الخىوؿُت اليهىصًت ،ونضم نىعة
لخاُ الخػلُم والصخاقت في جىوـ ،وونل غلى مىنل الخىوؿُحن مً الخلُكت ألاغظم /
الػثماوي ،وغغج غلى اإلاكهض الضًني مً زالُ ونكه لؤلطان وزُبت الجمػت.
ّ
اإلاػني بىنل الُبُػت الجؿضًت
لم ًسٌ الجغحاوي في الخضًث غً البػض اإلااصي
واإلاظاهغ الكٍلُت للخىوؿُحن ،وبضؤ خضًثه بظيغ مىانبهم ،قهم ًخدلىن بالىصاغت " ويغم
ألازالم وغضم اإلاُل بلى اإلاالط واإلاالهي ،بسالف ؾحرهم مً ؤهل البالص ؤلاؾالمُت الظًً
ازخلُىا باألوعبُحن ونلضوهم في مظاهغ اإلاضهُت الؿغبُت"( ،)33وٍخمؿٌىن بخػالُم الضًً
الخىُل " قال ًخظاهغون بالكجىع والكؿو وال ًىتهٌىن خغماث الضًً ،)34(".في ؤزالنهم
خضة ؾببها قضة الهالح؛ " ألن اإلاػغوف في ؤهل الكًل والخهى والضًً الدؿغع في الؿُظ
ً
بطا عؤوا ً
ؤمغا مسالكا آلصاب الضًً"( ،)35وجغبُهم بالخالقت ؤلاؾالمُت غغي نلبُت وزُهت ،قال
ًٌخكىن بالضغاء للخلُكت ألاغظم /الػثماوي" في ًىم الجمػت غلى اإلاىبر ،بل ًضغىن له في
آزغ ًل نالة صغاء ً
مازغا ًجغي الػبراث مً الػُىن"( ،)36يما ؤجهم ؤهل يغم ،ال ٌػغقىن
البسل " وهظا ًىكي ما هى قاجؼ لضي الػامت غً بسل ؤهل اإلاؿغب ،نض ًجىػ وحىص البسل
في بػٌ بالص اإلاؿغب ألانص ى ،ولًٌ في ؾحر ؤهل جىوـ"(.)37
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ّ
وقغم الجغحاوي بحن اإلاؿلماث واليهىصًاث مً وؿاء جىوـ ،بتريحزه غلى َبُػت ػي
ً
اإلاغؤة اإلاؿلمت ،وازخالقه غً ػي اليهىصًت ،وحػل ػي اإلاغؤة اإلاؿلمت غىىاها غلى الػكت
والُهاعة وبقاعة بلى الخكمت والػكاف ".ؤما وؿائهم اإلاؿلماث قةجهً غلى حاهب غظُم
مً الػكت والهىن ختى بن بخضاهً مً الؿىنت جمغ في الُغٍو قال ًغي الىاظغ بليها
ً
ً
غًىا مً ؤغًائها مٌكىقا ...ؤما اليؿاء اليهىصًاث قةجهً بسالف طلَ بط ًمكحن في
الُغناث مٌكىقاث الغؤؽ بال زماع ؾىي مىضًل عنُو حػهب به الغؤؽ ،ومالبؿهً
غباعة غً ؾغواُ (لباؽ) ًهل بلى الػهب ونمُو نهحر وؾضعٍت ووقاح ًلهُىه غلى
(.)38

الٌخكحن".

وغغج بلى اإلاكهض الضًني في اإلاجخمؼ الخىوس ي ،مً زالُ ههله لُغٍهت ألاطان في جىوـ،
وهي _ بالخإيُض _ َغٍهت مسخلكت غما هى قاجؼ في البلضان الػغبُت وؤلاؾالمُت ،وبسانت
مهغ ،وبال ما حظبذ اهدباه الجغحاوي الظي ًهىُ" :ولِـ للمؿاحض هىاى مأطن يما في
مهغ وؾحرها مً بالص ؤلاؾالم ،بل ًىحض بجىاع اإلاسجض مٍان ّ
مضوع البىاء ًهػض بلُه
بضعج ،وقُه ؤعبؼ هىاقظ وفي ًل هاقظة بقغٍؼ ًهل غلُه اإلااطهىن في ؤوناث الهالة ،وال
ًاطن واخض بل حماغت ًتراوح غضصهم بحن الخمؿت والؿخت ؤشخام ،وونذ ألاطان هىاى
ال ٌػغف بالؿاغت ،بل ًىحض بجىاع صاع الىػاعة ؾاغت عملُت حػغف بها ألاوناث ،قةطا غلو
في اإلاٍان الظي قُه الؿاغت الغملُت غلم ًٌىن غالمت غلى خلىُ الىنذ ،وطلَ جها ًعا ،ؤما

بطا حاء اللُل قةجهم ٌػلهىن هبر ً
اؾا ،وبػض ألاطان ًجزلىن الػلم ؤو الىبراؽ ،)39(".ويظلَ مً
زالُ جغيحزه غلى زُبت الجمػت الخهلُضًت ،والبػُضة غً وانؼ الخُاة الُىمُت ".بط ًلها
ُ
مما هى مظيىع في صواوًٍ الخُب ،ومؿمىع في ًل حمػت ،)49(".ومً زالُ مكهض الكغنت
ًىم الجمػت ،بؿبب ازخالف مىانُذ الهالة " ،ونض قاهضث الهىم هىاى في ًىم
ً
الجمػت ،قغٍها ًهلىن الجمػت في الىنذ الظي ًهلي قُه ؤهل مهغ والبالص ؤلاؾالمُت
ً
(.)41
ألازغي ،وقغٍها ًهلىن نبل الػهغ بىدى ههل ؾاغت"
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لخو الجغحاوي اإلاكهض الضًني الُىمي باإلاجخمؼ الخىوس ي في ألاطان ونالة وزُبت
ً
الجمػت ،وهى _ عخالت _مدو في طلَ لؿببحن :ألاوُ ،يىن ألاطان وزُبت الجمػت مظهغًٍ
باعػًٍ للمكهض الضًني في اإلاجخمػاث اإلاؿلمت ،وبصعاى ماهُتهما للمغجدل ؤمغ ٌؿحر ،زالف
الخكهُالث الضًيُت الضنُهت اإلادخاحت بلى َىُ بنامت وحؿلؿل في مكانل اإلاجخمػاث،
ُ
ً
ؾمػا وعئٍت ال ًدخاج بلى الٌثحر مً الخدلُل ،وهى
إلصعاى ماهُتها ،والثاوي ،اإلاضعى
مىاؾب لُبُػت الؿغص الغخلي.

يما ونل الجغحاوي ؤمام اإلاكهض الضًني ،ونل _ ً
ؤًًا _ؤمام اإلاكهض الخػلُمي ،وؾاءه

خاُ الخػلُم في حامؼ الؼٍخىهت ،وهى اإلاضعؾت ؤلاؾالمُت الىخُضة التي ًخلهى قيها مؿلمى
جىوـ الػلىم الكغغُتً .هىُ " :يىذ ؤظً ؤن هظا الجامؼ ًاألػهغ في مهغ مً خُث يثرة
الُالب واحؿاع اإلاٍان ،قلما نضمذ بلى جىوـ وػعث هظا الجامؼ وحضجه في احؿاغه ال ًؼٍض
غً اإلاسجض الخؿُني ،والُلبت قُه نلُلىن ال ًؼٍضون غلى الخمؿماثت َالب ،واإلاضعؾىن
ً
قُه ؾخت غكغ غاإلاا ،وهم مؼ نلتهم مخكغنىن في ػواًا اإلاسجض ،ؾحر مىخظمي الهُئت مً
حهت اإلاُالػت ؤو الخًىع في الضعوؽ ،)42(".يما ؾاءه خاُ اإلاضعؾت الخلضوهُت التي
ؤؾؿها الؿُض مدمض البكحر نكغ ،عثِـ حمػُت ألاوناف؛ قهض ًاهذ خالت الخػلُم قيها "
ؾحر ًاقُت ألن ًخسغج منها الىاقئت الظًً ًاصون للبالص الخضمت اإلاُلىبت مً ابً الىًَ
لىَىه"( ،)43ويظلَ خاُ الٌخاجِب (ًاهذ في طلَ الىنذ اإلاضاعؽ ألاولُت اإلااهلت لاللخدام
باإلاضاعؽ الػلُا) ،الظي لم ًًٌ ؤقًل مً خاُ اإلاضاعؽ الػلُا ،قهض ًاهذ مؼ نلتها" ال
ججضي ً
هكػا بط هي يٌخاجِب ألاعٍاف في مهغ نبل النهًت التي جهًها اإلاهغٍىن"(،)44
والؿبب في طلَ الاؾخػماع الكغوس ي الظي اقترٍ لخإؾِـ الٌخاجِب بصزاُ اللؿت
الكغوؿُت يمً الػلىم التي جضعؽ قيها ،في مداولت لكغى ؾُىجه الثهاقُت وجظوٍذ
اإلاجخمؼ الخىوس ي.
وونل ؤمام الصخاقت الخىوؿُت التي لم ًًٌ خالها بإقًل مً خاُ الخػلُم ،وهى ؤمغ
َبُعي؛ قالصخاقت جغقى بغقي الخػلُم ،وبمؿاخت الخغٍت اإلاخاخت للصخاقُحن ،وألامغان _
الخػلُم والخغٍت _ ًاها قبه مىػضمحن في جىوـ اإلاػاهُت مً هحر الاخخالُ الكغوس ي ،قلم ًًٌ
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في جىوـ صخل ًىمُت غغبُت " ؾحر حغٍضة واخضة اؾمها الغقضًت ،ناخبها خًغة
(.)45

الكايل الؿُض خؿحن غثمان ،جُبؼ بدغوف ؾحر واضخت ال جهغؤ بال بٍل نػىبت".

اليخماُ نىعة آلازغ خضص الجغحاوي مالمذ البِئت التي ًخدغى قيها الخىوس ي ،وهي بِئت
طاث ؤبػاص حمالُت وخًاعٍت ،مكغصاتها (خضاثو ؾىاء ،وبدغ ،ونهىع ،وَغناث مكغوقت
بالبالٍ ،وقىاعع هظُكت مغقىقت ،وؤشجاع ،وزِ جغام ،وؤؾىام)ً .هىًُ ":غي الهاصم
بلى جىوـ مً حهت البدغ مىاظغ الههىع والخضاثو الؿىاء مما ًدبـ غلى الػحن لكخاتها،
قةطا حاُ في اإلاضًىت وحض الُغناث مىظمت نض قغقذ بالبالٍ ،وألاشجاع جخسللها ،الؾُما
في قاعع باب البدغ ...وٍىحض بخىوـ زُىٍ الترام وهي ؤقبه بسُىٍ جغام ؤلاؾٌىضعٍت،
وؤؾىام الخجاعة الىَىُت ًالؿىعٍت والخمؼاوي بمهغ ..وبالجملت قةن خايغة جىوـ حػض
(.)46

في مهضمت مضن اإلاؿغب خًاعة ومضهُت"

اإلاالخظ غلى نىعة آلازغ الخىوس ي ،اهخمام الجغحاوي باألبػاص اإلاػىىٍت الٍامىت في
شخهُت الخىوس ي ،والايخكاء مً البػض اإلااصي بظيغ جكانُل مالبـ اليؿاء ،والتريحز غلى
خالت الخػلُم والصخاقت ،وَبُػت البِئت ،وصعحت الخضًً ،واإلاىنل مً الخالقت ؤلاؾالمُت،
وازخكاء الخضًث غً الجاهب الاحخماعي اإلاػني بمظاهغ الخُاة الُىمُت ،وغاصاث وجهالُض
آلازغ ،والجاهب الانخهاصي اإلاػني بيكاٍ آلازغ وخالخه اإلااصًت ،والغبِ بحن مٌىهاث
الهىعة ،قخضهىع الصخاقت في جىوـ بؿبب جغصي خاُ الخػلُم ،والدكىف الضًني (ونذ
الجمػت ،وَبُػت الخُبت) ،ؾببه خالت الغيىص اإلاؿُُغة غلى الخضعَـ في حامؼ الؼٍخىهت.
وهي نىعة جدضص مً بضاًت الغخلت _ وصون جهغٍذ مً الجغحاوي _اإلاغجٌؼاث التي
ؾُػخمض غليها الغخالت في عؾمه لهىعة آلازغ اإلاكابه ،وهي البػض اإلاػىىي لصخهُت
آلازغ ،وخالت الخػلُم والصخاقت في قًاثه ،وصعحت الخضًً ،واإلاىنل مً الخالقت الػثماهُت.

وهي مغجٌؼاث _ يما هى واضح _ جسلى مً خًىع البػضًً ؤلازىىحغافي "اإلاػني بضعاؾت
ؤؾلىب الخُاة ،والػاصاث والخهالُض ،والكىىن ،واإلاإزىعاث الكػبُت ،ويظلَ البػض
ؤلازىىلىجي اإلاػني بخدلُل اإلااصة ؤلازىىحغاقُت مً ؤحل " الىنىُ بلى جهىعاث هظغٍت ،ؤو
حػمُماث بهضص مسخلل الىظم الاحخماغُت ؤلاوؿاهُت ،مً خُث ؤنىلها وجىىغها"(،)47
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ولػل ؾبب طلَ الُبُػت الضًيُت للغخلت اإلاػىُت في ألاؾاؽ بخهضًم ؤلاؾالم لآلزغ
الُاباوي ،ونهغ اإلاضة التي نًاها الجغحاوي في جىوـ.
لم ججخمؼ هظه اإلاغجٌؼاث في اإلاضن التي ػاعها ،ؤو جىنكذ بها ؾكُىت عخلخه ًاقت ،قجاءث
نىعه مغيؼة غلى البِئت ،يما في ونكه لآلزغ في مضًىتي (ًيبؼ وغضن) ،وغلى البِئت
وؾماث مدضوصة للصخهُت ،يما في ونكه لآلزغ في مضًىت (حضة) ،وغلى البِئت وهظامي
الخػلُم والخٌم يما في ونكه لآلزغ في مضًىت (بغوم) ،لٌنها نىع مػبرة ومىخُت بُبُػت
شخهُت آلازغ ،زانت بطا عبِ اإلاخلهي بحن مٌىهاث اإلاٍان والصخهُت يمىخج بُئي.
ًهىُ غً مضًىت (ًيبؼ)" :هظه اإلاضًىت لِؿذ يبحرة مً خُث غضص الؿٍان ،ولِـ بها
مً الخىظُم ما لؿىاها مً اإلاضن التي غلى ؾىاخل البدغ ألاخمغ والبدغ ألابٌُ
اإلاخىؾِ ،بل هي يُهت الكىاعع ،جترايم في حىىبها ألانظاع وألاجغبت ،ومائها آؾً ؾحر
نالح للكغب ،مجلب لؤلمغاى لىهه ؤػعمً ،جلب مً اإلاؿدىهػاث الغصًئت الغاثدت ،ومً
العجب ؤن ؤهل هظه اإلاضًىت ٌكغبىن مً ماء اإلاؿدىهػاث مً ؾحر مباالة ...وبهظه اإلاضًىت
(.)48

هىع مً البػىى لؿػه ًهغب مً لؿؼ الؼهابحر".

مً مكغصاث نىعة اإلاٍان (يُهت الكىاعع ،وألانظاع وألاجغبت ،واإلااء آلاؾً ،وألامغاى،
واإلاؿدىهػاث ،عصًئت الغاثدت ،والبػىى) ،وؤلاقاعة (ؤهل هظه اإلاضًىت ٌكغبىن مً ماء
اإلاؿدىهػاث مً ؾحر مباالة)ٌ ،ؿخُُؼ الهاعت اؾخدًاع نىعة لآلزغ الػغبي في (ًيبؼ) ،ؤو
اؾخدًاع ؤنغب مثاُ لها غلى ؤنل جهضًغ ،قهى بػُض غً اإلاضهُت والخدًغ بمؿاقاث
لِؿذ نلُلت ،وَبُػت اإلاٍان جىحي باوػضام الخػلُم ووؾاثله.
وٍهىُ غً مضًىت (غضن)" :خُثما خللذ قيها ججض الػماعاث التي بىِذ غلى الُغاػ
ألاوعبي ،وقىاعغها مدؿػت مىظمت مػخنى بىظاقتها ،وهاهَُ باغخىاء ؤبىاء الخامحز* بطا
صزلىا ً
بلضا وويػىها جدذ خماًتهم ؤو ؤصزلىها في ممخلٍاتهم ...وبهظه البلضة خضاثو
يثحرة جخسلل قىاعغها ،وبظلَ ٌػلم ؤن الصخت قيها مخىقغة وبجىاع البدغ ؾاخت يبري
نض ؾغؾذ بها ألاشجاع وبجىاعها صاع للخمثُل زام باإلهٍلحز صون ؾىاهم.)49(".
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مكغصاث نىعة غضن (نهىع ،وقىاعع مدؿػت ،وهظاقت ،وخضاثو ،وصاع جمثُل) ،حكحر
بلى ؤن آلازغ الػضوي بلـ صعحت مً الغقي ،لم ًبلؿها ؾحره مً بني حيؿه ،خهُهت لم ًسٌ
الغخالت في جكانُل هظا الغقي ،لًٌ مىنكه _ في عخلخه _مً ؤلاهجلحز وعؤًه في هظغتهم
لآلزغٌ ،ؿمذ للهاعت بخسُل هظه الهىعة ،مً زالُ مػُُاث وعصث في ؤزىاء الخضًث غً
مىنل ؤلاهجلحز مً اإلاهغٍحن ،ومً زالُ اإلاهاعهت التي غهضها بحن ؤلاهجلحز والكغوؿحن ،في
ؤزىاء خضًثه غً جىوـ.
وٍهىُ غً (حضة) " :بهظه اإلاضًىت ججاع مً ألاوعوبُحن والهىىص لهم خىاهِذ يثحرة مما
حػل لها ؤهمُت ججاعٍت ؤيثر مً ًيبؼ ،وقىاعغها مدؿػت لُُكت ...ومىاػُ (يبرائها) جبنى مً
الدجغ الصخغي ،وؤهم قىاعغها مً خُث عوهو البىاء هى الكاعع اإلامخض مً البدغ،
قالكاعع اإلاؿمى باؾم ؤمىا خىاء وقُه نبرها وهى طو زالر نباب ...وؤيبر مؿاحضها مسجض
ً
زهىنا مؼ الؿغٍب غنهم البػُض
ألابىىؽ "( ،)59وٍهىُ غً ؤهلها" :ؤهل يغم وسخاء،
منهم "( ،)51لًٌ ههُبهم مً الػلىم مدضوص؛ "ألن الظًً ٌػغقىن الهغاءة والٌخابت منهم
ً (.)52
نلُلىن حضا"
وٍهىُ غً مضًىت (بغوم)* :ؤهلها" ًإًلىن الظعة وهى خب لم ًُدً ولم ًسبز ،قػلمذ
ؤن اإلاػِكت قيها مػِكت الكظل"( ،)53وٍهىُ غً الخػلُم قيها" :ال ًىحض بهظه البلضة مً
مػاهض الػلم بال نلُل مً الٌخاجِب التي هي ؤخِ مً يخاجِب ؤعٍاف مهغ"( ،)54وغً
هظام الخٌم بها "،ؤما خٌىمتهم وؾُاؾت ؤخىالهم الاحخماغُت ونًاًاهم بإهىاغها
قمىيىُ ؤمغها بلى مكاًش منهم ،وهم الخٍام الكانلىن في الهًاًا بحن ألاهالي...والخاُ
ؤجهم في جهاًت الجهل ؤمُىن ًدٌمىن بما جىخُه بليهم بعاصتهم وؤؾغايهم ،والاؾدبضاص
(.)55

مىحىص في بالصهم بمػىاه الخهُهي"

لم ًٌخل الجغحاوي بهىعة اإلاٍان في ؤزىاء عؾمه لهىعة مضًىتي (حضة ،وبغوم) ،يما
قػل في ؤزىاء جهىٍغه إلاضًىتي (ًيبؼ وغضن) ،وغغج بلى ؾماث مػىىٍت جدلذ بها شخهُت
آلازغ الػغبي في اإلاضًيخحن ،وبلى مؿخىي الخػلُم قيهما ،وهي ؾيخه ألاؾاؽ في عخلخه ًلها،
لٌنها ؾىت مدٌىمت _ يما ؾبو ونلىا _ بمضة بنامخه في اإلاضن التي ػاعها.
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نىعة آلازغ الػغبي يما عؾمها الجغحاوي في مجملها نىعة َاقدت بمػاوي ؾلبُت ،قال
صوع له في عيب الخًاعة الػاإلاُت ،وحهىصه اإلابظولت ال جىحي بضوع مؿخهبلي ،وؾىف جبرػ
مالمذ هظه الؿلبُت ؤيثر بػض الىنىف غلى نىعة آلازغ اإلاؿاًغ ،الؿاعي بلى امخالى ؤؾباب
الخهضم ومكاجُذ الخدًغ.
ـ اَخش ادلسلن:

نىعة آلازغ اإلاؿلم في الغخلت الُاباهُت ال جسخلل ً
يثحرا غً نىعة آلازغ الػغبي ،قهض

حاء اإلاؿلمىن ؤهل ؾالم ،مخػاٌكحن مؼ ؤهل ألاصًان ألازغي ،وطاثبحن في بىجهت
ً
مجخمػاتهم ،طوباها ال ًمدى هىٍتهم ،بال ؤجهم ؤهل بضعً ،امىىن بػهاثض آلازغًٍ الكاؾضة،
وَػضوجها ً
حؼءا مً غهُضتهم.
ـ ادلسلن الصًٌٍ:
اإلاؿلمىن في الهحن حؼء مً نمُم اإلاجخمؼ الهُني ،ال قغوم قٍلُت بُنهم وبحن ؾحر
اإلاؿلمحنً ،محزهم غً ؤهل ألاصًان ألازغي البػض غً بزاعة الهالنل ،والترابِ ،والاجداص.
ًهىُ الجغحاوي غنهم " :لِـ لهم قػاع مسهىم ًمحزهم غً باقي ألاهالي مً ؤهل
ألاصًان ألازغي ًالبىطًحن والبراهمت ،قال جٍاص حػغف الىاخض منهم ختى ّ
ٌػغقَ هى بىكؿه
ؤهه مؿلم ؤو مؿُحي ؤو بىطي ،وهم مخدضون في الٍلمتً ،دب بػًهم ً
بػًا ،وَؿػىن في
اإلاىاقؼ اإلاخباصلت بُنهم ،يما ؤجهم ًض واخضة في ًل ما حهمهم مً ؤمىع الضهُا والضًً ،وهم
ؤبػض ؤهل الهحن غً الكتن والهالنل اإلاسلت باألمً الػام"(.)56
ّ
ٌػخضون بضًنهم وٍىظغون ألهكؿهم غلى ؤجهم " ؤقغف ؤهل الهحن ،وٍكسغون بإجهم مً

الظًً ؤوػم هللا غليهم بىػمت ؤلاًمان والخىخُض ،ولظلَ ال ججض ً
ؤخضا منهم ًإمً في اإلاػاملت
ً
ؤخضا مً ؤهل ألاصًان ألازغي بال اإلاؿُحي
واإلاػاقغة بال ألبىاء صًىه ،وال ًسالِ
الٍازىلٍُي"( ،)57وَػتزون بكػاثغ ؤلاؾالم ؤًما اغتزاػ ،قُدخكىن بكهغ عمًان وبالػُضًً
ً
ً
ً
غظُما ،وال "ًضغىن
مظهغا مً مظاهغ الكغح والؿغوع بال قػلىه ،بطا حاء ونذ
اخخكاء
هظًً اإلاىؾمحن الضًيُحن"(.)58
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ً
ً
نضًما وخضًثا ،وٍدمل
وهم ؤهل نىاغت " ،ونىاغتهم هي ؤخؿً ما جكسغ به الهحن
منها بلى ؾاثغ ؤهداء الٌغة ألاعيُت ،وؤقهغها هي مهىىغاث الهىف والخغٍغ"( ،)59وال
ًمُلىن للىظاثل الخٌىمُت " وهظه قًُلت مً الكًاثل التي ٌؿبُىن غليها"(.)69
لٌنهم مؼ هظا الخمحز ؤهل بضع" وطلَ ؤن ؤخضهم بطا اعجهى بلى مىهب مً مىانب
الخٌىمت ،مؼ غضم مُلهم بلى طلًَ ،ظهب بلى مػبىص هىاى ًخهغب بلُه البىطًىن ،وٍخهغب
بلُه يما ًكػل هاالء ،وال ؤصعي ما هى الؿبب الخامل لهم غلى الخهغب ؾىي ؤهه ًٌىن
واؾُت في بغُائهم اإلاػىهت غلى الهُام بالىظُكت زحر نُام ،وهظا اإلاػبىص ٌؿمى غىضهم
يىهكىقُىؽ"(.)61
ـ ادلسلن السٌغبفىسي:
ًسخلل اإلاؿلم الؿىؿاقىعي غً اإلاؿلم الهُني في اهخمامه بإمىع صًىه ،وجغيه ؤمىع
صهُاه ،وؤؾباب النهًت والخُىعً .هىُ الجغحاوي غىه ":اإلاؿلمىن ؤمغهم عجُب؛
مخمؿٌىن بأصاب الضًً مً حهت الػباصة قهِ ،ولًٌ الكاون ألازغي التي غليها نىام
خُاة ألامم والكػىب ال همم غىضهم وال ؾحرة جدغيهم بلى ألازظ في ؤؾباب النهىى،
*

قلظلَ ًىظغ بليهم الهىالهضًىن هظغ الاخخهاع ،وعبما ًخجاوػوا في ايُهاصهم الخض قُىالىا
(.)62

مً يغامت ؤغغايهم ،وفي ؤلاقاعة ما ٌؿني غً الخهغٍذ"
ـ ادلسلن اذلٌذي:

ً
اهخماما ً
لم حهخم الجغحاوي
يبحرا باإلاؿلم الهىضي ،وايخكي بالخضًث غً ػٍّه في ؤزىاء
ً
جدًغه ّ
ّ
خضًثه غً ؤ ٍاء البىؿالُحن واإلااوا ٍحنّ ،
وجمضهه " ؤما اإلاؿلمىن
وغض ػٍّه صلُال غلى
ع
ػ
قةجهم ًلبؿىن الؿغاوٍل والهمُو والؿضعٍاث الُىٍلت والػلماء منهم ًلبؿىن الجبت
ً
حمُػا ،قهغاء ًاهىا ؤو
والهغحُاث ،وبالجملت قةن لباؾهم ؤخؿً لباؽ ؤهل الهىض
ؤؾىُاء"( ،)63وؤقاع بقاعة زاَكت بلى جمحزهم غً ؾحرهم مً ؤهل الهىض بهىله :بن الخٌىمت
(ؤلاهجلحزًت) جىظغ بليهم هظغة الاخترام بسالف ؾحرهم"
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 _2اَخش ادلغبٌش:

ـ اَخش األوسبً ،حضىس الفضبء االصطٌبعً:
ً
قًاء في الغخلت الُاباهُت ،وجهلو خًىعه شخهُت؛ قهض مغ
خًغ آلازغ ألاوعبي
الجغحاوي وهى في َغٍهه بلى جىوـ بإعبؼ مضن ؤوعوبُت ،هي :مؿِىا ،وهابلي ،وبالغما،
وَغاباوي* .وغلى الغؾم مً نهغ اإلاضة التي نًاها في ًل مضًىت (لم جخػض الػكغ ؾاغاث)
ً
جدًغا وؤغظم
بال ؤهه هجح في عؾم نىعة مػبرة لكًاء آلازغ ألاوعوبي ،الظي بضا ؤيثر
ً
جمضها .وهي نىعة لم جسخلل اإلاكغصاث اإلاكٍلت لها ً
يثحرا غً اإلاكغصاث التي قٍلذ نىعة
آلازغ الػغبي ،وآلازغ اإلاؿلم؛ قالجغحاوي ًهل _ يػاصجه _ ؤمام البِئت ،وخاُ الخػلُم،
ً
والىيؼ الثهافي ،وؾماث الصخهُت اإلاػىىٍت وؤخُاها الكٍلُت ،وهاص ًعا ما ججخمؼ اإلاكغصاث
ًلها في نىعة واخضة.
ًهضم الجغحاوي نىعة إلاضًىت (مؿِىا) ؤلاًُالُت ،زالُت مً ؾماث ؤهلها اإلااصًت
واإلاػىىٍت ،ويإجها مضًىت بال ؾٍان ،لٌنها نىعة _ مً زالُ مكغصاتها _مىخُت بخدًغ
ؤهلهاً .هىُ" :وهظه اإلاضًىت بىِذ غلى وكاػ مً ألاعى ؤو هًبت مغجكػت ،قتري مىاػلها
يضعحاث الؿلم بػًها قىم بػٌ ،وقىاعغها طاث اهدضاع واخض ،ولٌنها في الجملت
مىظمت الكىاعع مكغوقت باألؾكلذ ،زالُت مً ألاجغبت ،وغلى حاهبها اإلاىاػُ والكىاصم
والػماعاث الطخمت البىاء ،وؤؾىانها خاقلت بإهىاع البًاجؼ الؿغٍبت ،يما ؤن الكىايه قيها
يثحرة ً
حضا مما ًضُ غلى ؤن هظه اإلاضًىت يثحرة البؿاجحن"( ،)65وهي مضًىت جٌثر بها الٌىاجـ،
قكيها " هدى الثماهحن يىِؿت مً الٌىاجـ الٌبري اإلاكُضة البيُان اإلاؼصاهت بإحمل الىهىف
وؤخؿً الغؾىم"( ،)66وألهلها باع في الهىاغت ،وجمحز في اليسج والضباؾت؛ " بط بها يثحر مً
مػامل وسج الخغٍغ وصبـ الجلىص مؼ حىصة الهىػت"

(.)67

وهي مضًىت للخػلُم قيها خًىع يبحر؛ قبها " ًلُت يبري ،جسغج مىه يثحر مً الػلماء في
ًل الكىىن التي جضعؽ في الٍلُاث ،ؤؾؿذ ؾىت 1549مُالصًت"( ،)68يما ؤن بها مٌخبت
ً
ضخمت جًم آالقا مً الٌخب " التي ال جىحض في ؤؾلب يخبساهاث ؤوعبا"(.)69
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لم جسخلل هظغة الجغحاوي إلاضًىت (بالغما) غً هظغجه إلاضًىت (مؿِىا)؛ قهى حهخم
ً
ً
اهخماما ً
ؾايا الُغف غً الصخهُتً .هىُ " :هي ؤيبر مُىاء في
يبحرا بالكًاء اإلااصي،
ُ
الكماُ الؿغبي مً حؼٍغة نهلُت ...قاهضث قيها ؾاخت يبري قغقذ بالبالٍ ومداَت
باألشجاع ،وهظه الؿاخت حؿمى "ؤبغجىعٍا" ،قغانني مىظغها الجمُل البضٌؼ ،زم ؾاخت"
مغٍىا" وهي ال جهل غً جلَ في الغوهو وبهاء اإلاىظغ .وؤغظم مً جلَ وهظه ؾاخت " قخىعٍا"
مً خُث الاحؿاع وبجهان الخىظُم ...ؤما الٌىاجـ الهضًمت وألاصًغة قٌثحرة ،خُث ًبلـ
غضص الٌىاجـ هدى ( )259وألاصًغة ( ،)79وؤهم الٌىاجـ الٌىِؿت الٌبري"(.)79
ازخلكذ نىعة مضًىت (هابلي) غً نىعة مضًىتي (مؿِىا ،وبالغما) بدًىع الكًاء
والصخهُت ً
مػا ،قُهىُ غنها ":هظه اإلاضًىت هي الغابػت في بًُالُا بػض عومه وبغهضًؼي
وقُيؿُا البىضنُت مً خُث الخجاع واإلاػاعف ...وهي جبخػض غً مؿِىا بمهضاع ( )29ؾاغت
ً
جهغٍبا"( ،)71وٍهل ؤمام ؤهم قىاعغها وهى " قاعع" جىلُضو" ؤو قاعع عومُتَ ،ىله بلـ
ً
ً
مُال وههكا ،وٍمخض مً البدغ بلى الكىاعع الػالُت ،وجخكغع مىه قىاعع يثحرة ،ؤهمها
الكاعع اإلامخض بلى مُضان "ًاقىع"( ،)72وؤمام بغًاجها الكهحر" ونض قاهضث بغًان" وٍؼوف"
ً
َ
صاثما ،وصزاهه ؤقبه بضزان وابىع
وهى ًدثاءب صزاها ،ونض نُل لي بن هظه خالخه
(.)73

الُدحن"

بجىاع البػض اإلااصي للكًاء ًهل الجغحاوي غلى البػض الاحخماعي بتريحزه غلى مُاه
الكغب قيها " وٍظهغ ؤن مُاه الكغب قيها في ػمً الهُل جًغ بصختهم ألجهم ٌكغبىن اإلااء
ً
ممؼوحا باللُمىن"( ،)74وغلى الكضة في جىكُظ الهاهىن ".ومما الخظخه في هابلي ؤن الخٍام
قيها غلى حاهب مً الكضة والهغامت ،ألوي قاهضث البىلِـ ٌؿىم ازىحن مٌبلحن بالخضًض
ولم ًغجٌبا بال حغٍمت اإلاسالكت"( ،)75وغلى اهكخاح ؤهلها غلى آلازغ ،بدضًثه غً اإلاضعؾت
الكغنُت اإلاخسههت في حػلُم اللؿت الػغبُت والضًً ؤلاؾالمي ،ومؿخىي َالبها ،قبػض
الخضًث غً صغىة جلهاها لؼٍاعة اإلاضعؾت ًهىُ ":قُلب مني ازخباع الخالمظة في اللؿت
الػغبُت وجاعٍش الػغب ،وهم زلُِ مً الُلُان والكغوؿىٍحن وؾحرهم ،قازخبرتهم في
قهىلهم ًلها ،قضهكذ لىجابتهم وطًائهم وؾغغت ؤحىبتهم ،ألامغ الظي حػلني ؤجمنى لى
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ًٌىن اهخمام مضاعؾىا اإلاهغٍت بلؿخىا الػغبُت ًاهخمام ؤلاًُالُحن بها .وًان الخلمُظ بطا
جٍلم بالػغبُت ال ًلخً نِ* ؛ ألهه جلهى اللؿت بدؿب الهىاغض الىدىٍت ،قٍان ًجُض الىُو
بط ا جٍلم بجىاب غً ؾااُ ؤو نغؤ في يخاب ...ولم ًهخهغ الهىم غلى حػلُم اللؿت الػغبُت
قهِ ،بل بجهم ًضعؾىن لهم جكؿحر الهغآن بُغٍهت عجُبت ،خُث ًدكظ الخلمُظ الؿىع
الهؿحرة وبػٌ آلاًاث مؼ قهم اإلاػاوي ومػغقت يم مً آلاًاث في الؿىعة مٌُت ويم
ً
ً
غظُما"(.)77
مضهُت ،)76(".وٍلخو خضًثه غنها بإجها "بلؿذ في الخًاعة واإلاضهُت مبلؿا
ً
ً
مباقغا،
خًىعا
بجىاع الكًاء بكهُه اإلااصي والاحخماعي خًغث الصخهُت ؤلاًُالُت

مً زالُ ونل الجغحاوي ألهلها الظًً" ًمُلىن بلى الغاخت والٌؿل والخمىُ"(،)78
ً
ً
ً
يمىُا ًامىا في الخٍاًت اإلاؿترحػت؛ قهض اؾخضغذ ػٍاعجه إلاضًىت (هابلي) خٍاًت
وخًىعا
اإلايكاوي باقا الظي " عص ًض الثاثغًٍ ببان الثىعة ُ
الػغابُت غً اإلاؿُدُحن واليهىص
الهاَىحن في َىُا ،وآوي منهم هدى ألالكي وؿمت بلى ؾغاًت بالهغقُت ،وؤمنهم وخملهم بلى
بالصهم غلى هكهخه الخهىنُت ،بػض ؤن صقً مىجاهم وجلُسذ زُابه بضمائهم"( ،)79قغص له
ؤهل هابلي الجمُل ،في ؤزىاء هؼوله بها وهى في َغٍهه مً ألاؾخاهت بلى قغوؿا ،قإيغمىه
ومىدىه الىُاقحن والهالثض الكازغة .وهي خٍاًت ؤظهغث الصخهُت ؤلاًُالُت يغٍمت،
وصوصة ،ووقُت*.
زخم الجغحاوي خضًثه غً آلازغ ألاوعوبي بغؤًه في الجماُ الُبُعي والجماُ اإلاهُىؼ،
والجماُ الُبُعي اإلاًاف بلُه إلاؿاث انُىاغُت ،الظي "عآه ؤصعى للهبىة وؤحظب
للهلىب"( ،)89وونل ؤمام حماُ اليؿاء ؤلاًُالُاثً .هىُ " :الجماُ قيها يما هى في الػغب
َبُعي ،ولٌنها جؼٍضه بالخىمُهاث ألازغي في جهكُل الكػغ وخؿً ألاػٍاء والخكجن في
الخالغت ،ختى بهَ جغي الكخاة الُلُاهُت جمص ي يإجها الؿهً ًغهده اليؿُم ،ؤو الؿٌغان
لػبذ بمكُه الكمـىُ ،بطا عهذ بمهلـتها ؾلبـذ الػـهىُ ،وجهـبذ ألاعواح"

(.)81

اإلاالخظ غلى الهىع التي عؾمها الجغحاوي للبالص ألاوعوبُت التي ػاعها ،الاهخمام بٍل ما
هى مً غمل ؤلاوؿان ،قٌثر الخضًث غً الههىع الكسمت ،والخضاثو اإلايؿهت ،والٌىاجـ
الػخُهت ،واإلاىاثغ الػظُمت ،مؼ بقاعاث بلى الىظم الخػلُمُت والثهاقُت ،ممثلت في اإلاضاؽ،
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والٍلُاث ،واإلاٌخباث ،وازخكاء البػضًً ؤلازىىحغافي ،وؤلازىىلىجي مً الهىعة ،وهى
ازخكاء َبُعي؛ قاإلاضة التي نًاها الجغحاوي في اإلاضن ألاوعبُت التي ػاعها لم جخػض ألاعبؼ
وغكغًٍ ؾاغت؛ قهض نط ى حل الىنذ صازل الؿكُىت.
ـ اَخش الششقً* ،حضىس اإلثٌىجشايف:

ً
ً
خًىعا ملخىظا ،بؿبب
في عؾمه لهىعة آلازغ الكغقي خًغ البػض ؤلازىىحغافي

خًىع الصخهُت صازل الهىعة ،ؤيثر مً خًىع الكًاء ،في ؤيثر مً مىنؼ ،الؾُما في
ؤزىاء عؾمه لهىعة آلازغ الُاباوي ،لًٌ اإلاىهج الظي خضصه الجغحاوي لدسجُل مكاهضاجه
ً
ً
ً
مؿُُغا غلى نىعه ؾُُغة واضخت ،قهى مػني بالكًاء ،ومىنل آلازغ مً الخػلُم،
ظل
ُّ
وجدًغه ،ؤيثر مً اغخىاثه بػاصاجه وجهالُضه ،التي لم جظهغ بال في
والثهاقت ،وصعحت ُعنُه
ؤزىاء عؾمه لهىعة آلازغ الُاباوي.
ـ اَخش الٍبببًً:
قؿلذ نىعة الُاباوي مؿاخت يبحرة مً عخلت الجغحاوي ،وهى ؤمغ َبُعي؛ لُىُ اإلاضة
ً
ً
خًىعا باعػا ،وبغػث قيها
التي نًاها في الُابان .وهي نىعة خًغث قيها اإلاغؤة الُاباهُت
غاصاث وجهالُض آلازغ الُاباوي ،وظهغ قيها التريحز غلى َبُػت الخُاة الُىمُت ،ومؿخىي
الخػلُم ،والصخاقت ،ومٍاهت الُابان الؿُاخُت ،وصوع الكً (حكٌُلي ،ونهص ي ،ومؿغحي)
في ؾغؽ الهُم بىكىؽ الُاباهُحن ،ويظلَ التريحز غلى ؤبػاص هكؿُت في شخهُت الُاباوي،
وازخكى البػض اإلااصي لآلزغ الُاباوي ،قال وحىص للمالمذ الجؿضًت ،وال خًىع للؼي
اإلاسخلل بُبُػت الخاُ غً ػي الجغحاوي.
ـ الشجل الٍبببًً:

عيؼ الجغحاوي في عؾمه لهىعة الغحل الُاباوي غلى وَىِخه وشجاغخه ،قىنل ً
يثحرا

ؤمام الخبرغاث التي جبرع بها ؤؾىُاء الُابان ،غىضما ؾمػىا بسبر ؾعي الخٌىمت النتراى
ً
ؾخحن ملُىها لخىقحر مؿخلؼماث الخغب مؼ الغوؽ ،وغغى ؤؾماء اإلاخبرغحن ،واإلابالـ التي
جبرغىا بها ،وَغاثو جىقحرهم للماُ ،وونل ؤمام شجاغت الجىضي الُاباوي بػغيه لخُابحن
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يخبهما حىضًان ؤؾحران نبل جىكُظ خٌم ؤلاغضام قيهما .ؤخضهما ؤعؾله حىضي بلى ؤبُه
ًهىُ قُه " :قاغلم ًا ؤبذ ،ؤوي الُىم وانل مىنل ؤلاغضام ً
ؤؾحرا لضي الغوؽ وقىهاث
البىاصم مهىبت هدىي ،وبوي لِؿغوي ً
يثحرا ؤن ؤمىث وؤها ناثم بمهمتي التي اهخضبني بليها
وَني"( ،)82والثاوي ؤ ؾله حىضي بلى ؤبىاثه ًهىُ قُه " :قال ًدؼهٌم مىحي ً
بػُضا غىٌم ألن
ع
ؤبايم ماث مُخت الكسغ واإلاجض ،قاقسغوا بإبٌُم الظي نط ي غلُه وهى ًدامي غً ؤوَاهه
(.)83

واجسظوه نضوة لٌم"

ـ ادلشأة الٍبببًٍت:
في الهىعة التي عؾمها الجغحاوي للمغؤة الُاباهُت ًظهغ اهخمام اإلاجخمؼ الُاباوي بخػلُم
اإلاغؤة ،قال جهل الكخاة الُاباهُت بلى ؾً الخامؿت "ختى ًضزلها ولي ؤمغها اإلاضعؾت ومهما
ًان ً
قهحرا طا زهانت في الػِل قةهه ًٌض وٌٍضح في ؾبُل الاهكام غليها ،وٍهضم الاهخمام
بها غلى ًل ؤمغ حهمه في الخُاة ختى بلؿذ بهم صعحت الاغخىاء بتربُت البىاث بلى ؤن ٌػض مً

ً
ال ًضزل ابيخه اإلاضعؾت مً ؤخِ الىاؽ مجزلت وؤؾكههم غهال ،وٍهمىهه بىنمت الػاع"

(.)84

وبؿبب هظه الغغاًت الػلمُت ،ؤنبدذ اإلاغؤة" غىىان الٌماُ والكًُلت وخؿً
آلاصاب"( ،)85همها ألاؾاؽ زضمت وَنها ،وعغاًت ؤؾغتها ،وجغبُت ؤبىائها "قالتي في مهض
التربُت اإلاضعؾُت قهي حػغف مهضاع مدبت الىًَ مػغقت جامت ،يإن خب الىًَ غلم مً
الػلىم التي جخلهاها في اإلاضعؾت ،قهي جُبو الػلم غلى الػمل ،)86(".وجسهو مً ًىمها
ً
ونخا لخُايت اإلاالبـ وألايؿُت للجىىص اإلاكاعيحن في الخغب يض الغوؽ ،والتي هالذ
قهاصتها الػلمُت " حػمل وحكخؿل بما ًكُضها وٍكُض غاثلتها في ألامىع اإلااصًت وألاصبُت ً
مػا،
والتي جهترن منهً جٌىن في بُتها مضبغة ّ
مدؿىت خالتها وخالت بػلها اإلاػِكُت ،والتي لِـ لها
بػل ولها ؤوالص جهىم بتربُتهم ؤخؿً جغبُت ختى جاهلهم بلى ؤن ًٌىهىا ؾػضاء في
الخُاة"( ،)87همهم ألاؾاؽ زضمت وَنهم والؿعي بلى ههغجه والاعجهاء به.
وهي في وَىُتها ال جهل غً الغحل ،قبػضما عقٌ الجِل الُاباوي نبىُ جُىع ؤخض
الكباب يمً نكىف الهىاث اإلاكاعيت في خغب الغوؽ؛ ألهه اإلاؿاوُ غً عغاًت ؤمه
ً
التي ال ػوج لها ،غاص بلى ؤمه خؼٍىا ًاؾل الباُ ،قلم ًًٌ منها بال ؤن ؤزظث بُضه وصزلذ
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ً
ؾغقت في البِذ وجىاولذ ؾٌُىا ونالذ له اطهب بلى الخغب خُث ال ؤم لَ جٌىن وخُضها،
وبهغث بُنها بالؿٌحن"(.)88
ـ الفي الٍبببًً:
الُاباهُىن قإجهم قإن الكػىب اإلاخدًغة ًلها ،للكىىن غىضهم صوع مهم في جىحُه
صقت الغؤي الػام هدى ما ًسضم اإلاهلخت الىَىُت ،قباإلياقت بلى ؤلامخاع حػمل الكىىن
غلى وكغ الكًاثل ،والخىكحر مً الغطاثل ،الؾُما في ؤوناث الخغوب ،قكي ؤزىاء الخغب
الُاباهُت الغوؾُت " ًاه ذ مداُ اإلاالهي ومػاهض الخمثُل في بالص الُابان ؤهضًت ،وٍجخمؼ
قيها الغحاُ واليؿاء مً ًل الُبهاث ،وجلهى قيها الخُب الخماؾُت ،وجمثل الغواًاث
التي جبػث في ألانىام عوح الؿحرة ...وجدبب اإلاىث بلى الىكىؽ في ؾبُل الظوص غً الىًَ
واإلاداماة غً الجامػت الهىمُت"( .)89ونض ًان لهظه الغواًاث ؤزغها الىاضح في بقػاُ
الخماؾت في هكىؽ الُاباهُحن ،قبػض جمثُل بخضاها ؤمام الجمهىع ،وًاهذ جدٍي غً ونىع
حىضًحن ًاباهُحن في ألاؾغ والخٌم غليهم باإلغضام ع ً
مُا بالغنام " ًاهذ بخضي اليؿاء بحن
ّ
ً
قإزغ قيها اإلاىظغ ً
الخًىع
غظُما ،وجسلل الخماؽ بحن الضم واللخم منها ،ونالذ غلى
جإزحرا
مؤل الخايغًٍ لى يىذ ؤؾخُُؼ الظهاب بلى الخغب لٌىذ ؤقاعى ؤبىاء وَني في خىمت
اإلاُضان ،ولٌىني ؾإقػل ما ًيُلني هظه ؤلاعبت"( ،)99وبػض اهتهاء الػغى الخمثُليَ ،لبذ بلى
ابنها الىخُض الخُىع في الجِل ،وغىضما ُعقٌ َلبه ألهه اإلاؿاوُ غً ؤمه ،نخلذ هكؿها
ً
ً
لٌُىن
وخُضاُ ،وٍهبل َلب جُىغه .وؤصي الكً الدكٌُلي صو ًعا ممازال لضوع اإلاؿغح؛ قهض
وحه إلقػاُ الخماؾت في نلىب الُاباهُحنً .هىُ الجغحاوي غً لىخت حكٌُلُت عآها في
ؤزىاء حلىؾه بإخض اإلاداُ الػمىمُت " :عؤًذ ؤخض باغت الهىع ٌػغى نىعه في الكاعع،
ً
مهىعا قيها ؾبػت مً نىاص الُاباهُحن وحىىصهم،
قخإملذ في لىخت مً ألالىاح  ،قغؤًذ
وؤمامهم غؿايغ مً الغوؽ يثحرو الػضص ،مىحهىن هدىهم قىهاث البىاصم واإلاضاقؼ،
يإجهم ًغٍضون منهم الدؿلُم ،وهاالء ًإبىن ؤن ٌؿلمىا ؤؾلختهم ،قىحهذ هدىهم اإلاضاقؼ،
قلما غغف الجىىص الُاباهُىن ؤجهم مُخىن وال مدالت ؤزظ ًل واخض منهم نُػت مً
الخكب وناعوا ًًغبىن غلى البىاصم يما ًًغب اإلاؿني غلى الػىص ،يما ؤجهم ؤمؿٌىا
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بُضهم الُمنى ؾُىقهم وايػحن ؤَغاقها في بُىجهم ،قكهمذ مً هظه الهىعة البؿُُت
ً
مػنى حلُال .وهى ؤن الُاباوي غىضه اإلاىث في ؾبُل الضقاع غً وَىه ؤقهى مً الخُاة،
(.)91

وؤن ؤنىاث اإلاضاقؼ التي جىحه هدى هاالء الجىىص ؤقهى غىضهم مً وؿماث ألاوجاع"
ـ التعلٍن الٍبببًً:

ً
بخهاء
ونل الجغحاوي في عخلخه غلى اهدكاع الخػلُم في الُابان ،ونضم لهغاء عخلخه

بػضص الجامػاث ،واإلاضاعؽ الػلُا ،واإلاضاعؽ الهىاغُت الػالُت ،واإلاضاعؽ الهىاغُت
صعحت زاهُت ،واإلاضاعؽ الخجهحزًت ،ولم ًىظغ للخػلُم في الُابان مً ػاوٍت اإلايكأث الخػلُمت
قهِ ،بل مً ػاوٍخحن ؤزغٍحن :ألاولى اؾخؿالُ َاناث الخػلُم في جىمُت اهخماء الُالب
لىَنهم ،وؾغؽ ؤهمُت الاهخهاع غلى الغوؽ في هكىؽ الُالب ،وجإيُض نضعة الكغص الُاباوي
غلى طلَ ،والثاهُت ما ًخػلو بيخاثج الخػلُم ومغصوصه غلى اإلاجخمؼ الُاباوي.
قػً صوع الخػلُم في حػؼٍؼ نُم الاهخماء للىًَ ،وبث الخماؾت في الىكىؽ في ؤزىاء
الخغوبً ،ىهل الجغحاوي خاصزت جضاولتها الصخل الُاباهُت غً ػٍاعة ؤخض الصخاقُحن
الغوؽ إلخضي اإلاضاعؽ الُاباهُت ،وَلبه مً مضًغها ػٍاعة ؤخض الكهىُ ومكاهضة
الخالمُظ في قهىلهم" ،قإصزله ؤخض الكهىُ وًاهذ خهت الجؿغاقُا ،قؿغ مً خالت
الخػلُم وؤعجب بىجابت الخالمظة وخؿً ؤؾلىب اإلاػلم في الخضعَـ .وقُما هى يظلَ ؤبهغ
زغٍُت جمخاػ غً حمُؼ الخغاثِ بغؾم ؤهاؽ في ػي الُاباهُحن ،قضها مً الخغٍُت وقاهض
ً
ً
مغؾىما قيها ميكىعٍا ويىعٍا* مبِىا قيها اإلاىانؼ والبلضان وحمُؼ اإلاغجكػاث واإلاىسكًاث،
وألاعى الهالخت للؼعاغت وؾحر الهالخت ،والؿهىُ ،والخؼون ،واإلاًاًو ،والجباُ،
والىهاص ،واإلاىاحم ،وألاجهغ ،والبدحراث ،والؿاباث ،وهاالء ألاشخام اإلاغؾىمىن في
الخغٍُت عحاُ مً الُاباهُحن ًهِؿىن اإلاؿاقاث بحن ًل بهػت وؤزغي ،ومهاصًغ اعجكاغها
غً ؾُذ اإلااء واهسكايها ،وؾحر طلَ مً اإلاؿاثل التي ججػل الُالب يإهه ًغي ميكىعٍا
(.)92

ويىعٍا عؤي الػحن ،بدُث ال ٌؿُب غىه منها نُض قبر"

هظا الىنل الضنُو للمضًيخحن اإلادخلخحن مً الغوؽ الؿغى مىه بقهام الُالب ؤن
الىهغ غلى الغوؽ ؤيُض ،لٌىه ًجب ؤن ًٌىن ً
ههغا بال زؿاثغ ،قإعؾلذ الضولت مً
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ًضعؽ َبُػت اإلاٍان ،إلاػغقت زكاًاهً ،هىُ ":هههض به جكهُمٌم ؤهىا ؾىُغص الغوؽ مً
ً
هظه البهاع ،ولًٌ نبل ؤن ّ
وػغى حىىصها للخُغ في مساعمها وقجاحها ،بػثىا عحاال
(.)93

ٌػغقىن اإلاىانؼ الهالخت إلاغوع الجِل منها بدُث ًإمً قيها مً ألازُاع"

وفي ػٍاعة الصخكي لكهل آزغ وحض الخالمُظ ًهىمىن بدل مؿاثل خؿابُت مكغصاتها
حىىص ،وبىاصم ،وعنام ،ونخلى مً الغوؽ" .حِل مً الُاباهُحن ًغٍض ؤن ًجخاػ مًُو
مىجى في يظا مً الؿاغاث ،قٌم ًٌكي مً الغنام لٍل حىضي وهى ًجخاػ هظا اإلاًُو
(.)94

بطا ًان ما ًُلهه في الضنُهت الىاخضة يظا"
ونل الجغحاوي _ ً
ؤًًا _ غلى مسغحاث الخػلُم الُاباوي ،وغغى لهغاثه ما ًايض نىة
هظه اإلاسغحاث ،وغالناتها بالخُاة الُىمُت في الُابان ،قمً هخاثج الخػلُم الهىي ما جىنل
بلُه الُب الُاباوي مً ازتراع " خبىب ًإمً مً ًخػاَاها مً ؤزُاع صاء الضؾيخاعٍت،
وهظه الخبىب حؿخػمل غىض ًل الُبهاث مً ألامت ،ختى بن الخٌىمت حػلتها مً ألاقُاء
الًغو ٍت للجىىص ،وهي مكُضة ً
ؤًًا مً خُث البرص؛ قةن مً ًخػاَاها ًهىي غلى اخخماُ
ع
البرص الهاعم والؼمهغٍغ الكضًض ،وًل حىضي في ػمً الخغب ًان ًدمل مػه غلبت قيها
(.)95

غضص واقغ مً هظه الخبىب"

ومً هخاثجه الىبىؽ في الهىضؾت البدغٍت ونىاغت الؿكً ،قػىضما اهخهض ؤخض الؿغبُحن _
في خًغة الٌىهذ (ًاحؿىعة) ،ؤخض عئؾاء وػعاء الُابان _ غلى الُاباهُحن ؤجهم لم ًهىػىا
ؾكنهم الخغبُت في ؤوعوباً ،ان عصه " بن هظا اللىم ًجب ؤن ًىحه مىا بلى ؤوعوبا التي لم
جهىؼ مغايبها الخغبُت وؤؾلختها في مػامل الُابان"( .)96ويظلَ في هىضؾت الٌباعيً ،هىُ
الجغحاوي غً ؤخض الٌباعي التي قاهضها " :ومً ؤؾغب ما عؤًىاه في مؿحرها ؤن الىابىع مغ
ً
في ؾحره غلى يىبغي قىم جهغ ،وهظا الٌىبغي ًان نبل ؤن ًهل الىابىع مػلها في الكًاء
بىاؾُت ؤغمضة مىهىبت لغقػه وويػه بمهاعة ؾغٍبت ،قلما ونل الهُاع ؤهؼُ الٌىبغي
غلى النهغ وبػض مغوع الهُاع عقؼ ً
زاهُا ،وهظا صلُل غلى ما ونلذ بلُه الُابان مً الغقي
(.)97

الهىاعي بىاؾُت الػلىم التي جلهىها واحتهضوا في وكغها"
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خؿب مىهجه اهخم الجغحاوي بالىنىف غلى خاُ الصخاقت في الُابان ،قغآها يما هي
في ؾاثغ الضوُ اإلاخهضمت" ،قمنها الُىمُت وألاؾبىغُت واإلاهىعة والهؼلُت ...واإلاجالث منها
الكهغٍت والىهل قهغٍت وألاؾبىغُت"(ً ،)98لها _غلى ازخالف مكاعبها_ مهمىمت بمهالح
الىًَ " قال ٌؿمؼ بجغٍضة مكغبها اإلاُاغً الصخهُت ،وال ًىحض صخكي صازل السجىن
بؿبب الُػً الصخص ي"

(.)99

ـ الششطت الٍبببًٍت:
خالت الغقي اإلاىدكغة في عبىع الُابان يما ًلمؿها الؼاثغ في مؿخىي الخػلُم ،وخغٍت
الصخاقت ،واإلاسترغاث الخضًثتً ،لمؿها ً
ؤًًا في الكغَت الُاباهُت؛ قهي "مً ؤعقى بىلِـ
في الػالم في ألاصب ومػغقت الىاحباث"( ،)199بخهغقاث ؤقغاصها ،وخؿً حػاملهم مؼ
ً
الؿغباء ،قةطا ؾإُ ؤخض الؿغباء الكغَي غً مٍان وًان ً
نغٍبا مىه وصازال في صاثغة
ً ّ
صله بلُل غلُه ،وبطا ًان ً
بػُضا ًىنله بلى الجىضي الظي ًلُه،
ازخهانه ،وًان نغٍبا
الظي ًكػل مثله ختى ًهل الؿغٍب بلى مغاصه ،وبطا " وحض ً
ؾغٍبا ٌكغي بػٌ ألاقُاء
ًغانب خغًاجه وؾٌىاجه في خالت الكغاء وَػغف مهضاع اإلاكتري بن ًان بالىػن ؤو الٌُل ؤو
ؾحر طلَ ،وٍهغف مهضاع الثمً زم ّ
ٌػض الىهىص التي مؼ اإلاكتري وهٌظا"( ،)191لُخإيض مً
غضم زضاغه مً الباغت.
ـ القصبصىى يف الٍبببى:
الههانىن في الُابان مثل الههانحن في مهغ ًجلؿىن في اإلاهاهي واإلاداُ الػمىمُت
وٍدضزىن الػامت بؿحر وخٍاًاث الؿابهحن ،لًٌ الكغم بُنهما ،ؤجهم في الُابان" مخسغحىن
مً مضعاؽ ؤوكئذ لهظا الؿغى"( ،)192يما ؤجهم ال ًههىن غلى مغجاصي اإلاداُ الػمىمُت
ً
ً
ً
نهها خهُهت لها في الخاعٍش طيغ.
نهها مكػمت بالخغاقاث ،بل
نهها زُالُت ،وال
ً
جهضًغا له ،وفي الخاُ ججض
وبػض اهتهاء الهام مً نهخه ًمىده الخًىع بػٌ اإلااُ
الههت "مُبىغت ومىػغت غلى الخًىع ،ألهه جىحض مُبػت في ًل مدل ًىحض به
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الههام ،زم جىػع الههت غلى الخايغًٍ بهكت البُؼ قِكتروجها ،والهُمت التي ججمؼ
ٌػُى منها الههام نُمت ؤحػابه ،والباقي ًدكظ في نىضوم زام بالٌىِؿت ألحل ؤن
ًىػع غلى الكهغاء وغلى ألاغماُ الخحرًت"(.)193
ـ اخلطببء يف الٍبببى:
البىطًىن هم الكئت الُاباهُت الباعغت في الخُابت ،قلهم مضاعؾهم التي ًخلهى قيها
الُالب مباصت اإلاظهب البىطي ،وٍخمغهىن غلى الخُابت ،ومً غاصة الخُُب ؤن ًمؿَ في
ً
جهغٍبا ٌكحر بها غىض غلى الهىث
ًضه نُػت مً ألابىىؽ ألاؾىص َىلها زالزىن ؾىدُمتر
واهسكايه"( ، )194ومما ًمحز الخُابت في الُابان ؤجها جبػث في الىكىؽ " الخماؽ والخمُت
(.)195

والهمت والؿحرة غلى الىًَ"
ـ دفي ادلىتى:

اإلاضة التي نًاها الجغحاوي في الُابان ؾمدذ له باالَالع غلى َهىؽ وغاصاث
الُاباهُحن ،والىنىف ؤمام بػًها ،قكي عخلخه ًهىع للهاعت الُهىؽ التي ًدبػها
الُاباهُىن في مغاؾم صقً مىجاهم .قُهىُ غً البىطًحن " :لهم نكت ؾغٍبت في حىاػاتهم
ً
قةطا ماث ؤخضهم ًًػىن الىػل غلى غغبت ًخهضمها عحاُ ًدملىن
نُػا مً الصجغ
بإًضحهم وهظه الهُؼ مغبىٍ قيها نُؼ نؿحرة مً الؿاب مؼصوحت وًل نُػت مٌخىب غليها
ا
ً
اؾم مً ًان نضًها وزال للمُذ في خاُ خُاجه بدغوف واضخت ،بدُث ًمًٌ لٍل ؤخض
ممً ًمكىن في الجىاػة مً ؤهل البالص نغاءتها .ومهضاع غضص هظه الهُؼ ًٌىن غضص الظًً
ً
ًان اإلاُذ نضًها لهم .وٍههضون بظلَ بظهاع مدبتهم للمُذ يما ًاهىا ًظهغوجها له في
(.)196

خُاجه"

ً
ً
وٍهىُ غً َهىؽ الىزيُحنً ":هضمىن الىػل ؤوال مدمىال غلى غغبت زم ًليها ؤهل

اإلاُذ وؤناعبه زم ؤصخابه وؤنضناثه .وهم مسالكىن لٍل ؤهل صًً ومظهب في لباؽ
الخضاص .بطا الػاصة ؤن الؿىاص هى لىن الخضاص ولًٌ هاالء ًلبؿىن الثُاب البًُاء
ً
ً
غؼٍؼا غليهم .وهم ال ًمىػىن الٌالم في الجىاػة بسالف البىطًحن.
زهىنا بطا ًان اإلاُذ
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ألن مً مباصئهم اإلاظهبُت ؤن الػانل ال ًظهغ خؼهه وحؼغه؛ خُث بن اإلاىث وانؼ غلى ًل
بوؿان .وبطا ًان ؤخضهم غىضه ش يء مً اإلاٌضعاث ٌػمل حهضه في بػالخه وٍبضلها بالكغح
(.)197

والؿغوع ختى ال ًظهغ غلُه ؤزغ الخؼن"

وٍهىُ غً َهىؽ اإلاؿُدُحن" :يؿحرهم مً ؾاثغ اإلاؿُدُحن في ؾاثغ البلضان ألازغي
خُث ًخهضم الجىاػة عحاُ مً الهؿِؿحن وبػٌ جالمظة ًدملىن اإلابازغ وٍغجلىن بػٌ
ً
مىيىغا غلى
ألاهاقُض الضًيُت اإلاػخاصة في مثل هظه الخالت ،زم بؿاٍ الغخمت ،زم الىػل
غغبت ؾىصاء ًجغها ؤعبػت مً حُاص الخُل .وبػض الىػل ؤناعب اإلاُذ قاإلاكُػىن .وبػض
(.)198

الهالة غلُه في الٌىِؿت ًظهبىن به بلى الهبر لضقىه"
ـ الطعبم الٍبببًً:

في عخلخه مً َىيُى بلى يُىجى غانمت الُابان الهضًمت ،مؼ ناخبُه :الخاج مسلو
ً
مدمىص ،والؿُض خؿحن غبض اإلاىػمً ،هل الجغحاوي ً
هىغا مً الُػام الُاباوي ناثال" :
في ؾحرها ؤخؿؿىا بالجىع ،وازترها ؤن ال هإًل ؾحر الخبز والؿمَ قلم ًخِؿغ لىا طلَ،
قغؤًىا بػٌ الباغت في بخضي اإلادُاث ًدملىن ً
غلبا ؤقبه ش يء بهىاصًو نؿحرة الدجم
ً
مغبػت مً الخكبً ،بلـ حجم الىاخضة منها غكغًٍ ؾىد ً
ُمترا ،وغلمىا ؤن بضازلها قِئا
مً اإلاإيىالث ،قاقترًىا ؾذ غلب لٍل مىا غلبخان ،قخدىاها قةطا بها ألاعػ اإلاكلكل اللظًظ
الُػم في حاهب مً الػلبت ،وقىنه نُػت مً العجت اإلاخسظة مً بٌُ الضحاج ،وقيها
لهمت مً الخبز ،ومً الجاهب آلازغ نُػت مً الؿمَ اإلاهلي في الؼٍذ ،وش يء مً
الخًغواث لم وػغف اؾم هىغه ،وٍكهل ألاعػ غً ؾحره نُػت مً الخكب الغنُو،
وبإؾكل الػلبت ش يء مً الخمو الٌبحر الخباث مُبىر ومملح ،وًل هظه ألاَػمت
اللظًظة حؿمى بيخى"( .)199وٍهىُ غً اإلالػهت " :ومً الؿغٍب ؤن اإلالػهت التي ًاًل بها ألاعػ
نُػخان مً الخكب نؿحرجان ،بخضاهما للُض الُمنى وألازغي للُض الِؿغي ،والتي للُض
ً
غغيا ،ووظُكت هظه تهُئت ألاعػ
الُمنى مجىقت غغًٍت ،والتي للِؿغي ؤنهغ منها وؤنل
(.)119

لخلَ بدُث ٌؿهل غليها جىاوله"
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ـ األعٍبد يف الٍبببى:

ّ
للُاباهُحن ؤغُاص ؾىىٍت ًجلىجها ؤغظم ؤلاحالُ ،وٍخكىىىن في مظاهغ الاخخكاُ بها،

"وٍلبؿىن قيها ؤخؿً ألاػٍاء ،وٍدباصلىن ياوؽ الهكاء واإلاىصة وؤلازاء ،وٍبظلىن قيها
الخحراث لظوي الخاحاث"( ،)111مثل :غُض ماؾـ الػاثلت اإلاالٌت ؤلامبراَىع (حُمى) ،في
الثامً مً ما ؽ ًل ؾىت ،وغُض ّ
غض َىيُى غانمت لئلمبراَىعٍت الُاباهُت ،في الػاقغ
ع
مً ببغٍل مً ًل ؾىت.
ـ السٍبحت يف الٍبببى:

ً
ً
مباقغا؛ قهض جدضر في ؾحر
لم ًهل الجغحاوي ؤمام مهىماث الؿُاخت في الُابان ونىقا

مىيؼ غً الُبُػت الُاباهُت الخالبت ،وآلازاع الهضًمت ،وؤلاهجاػاث الخضًثت ،الجاطبت
الؿاثدحن بلى الُابان ،وايخكى بػغى بخهاثُت غضصًت غً صزل الُابان اإلاخىامي مً
ً
مكحرا بلى بغاغت الُاباهُحن في اؾدثمغ
الؿُاخت ،في ؤغىام ،1996،1995 ،1994 ،1993
َاناث بلضهم ،قُما ٌػىص غليهم بالىكؼ.
هظه الهىعة الكمىلُت لآلزغ الُاباوي ،ببػضها ؤلازىىحغافي ال وحىص لها في الغخلت ًلها،
وهى ؤمغ َبُعي ومهبىُ؛ لُىُ اإلاضة التي نًاها الجغحاوي في الُابان ،قهض ؾمذ له
َىُ اإلاهام بالخؿلؿل في جكانُل اإلاجخمؼ الُاباوي ،والىنىف غلى صناثو خُاجُت محزث
آلازغ الُاباوي غً ؾحره .لظا هغاه بؿبب يُو الىنذ ٌػىص بلى اإلاغجٌؼاث التي خضصها
غىانغ ؤؾاؾُت في نىاغت نىعة آلازغ ،في ؤزىاء عؾمه لهىعة آلازغ الهُني ،وآلازغ الهىضي.

ـ اَخش الصًٌٍ:
في عؾمه لهىعة آلازغ الهُني ،جىنل الجغحاوي ؤمام البػض اإلااصي للصخهُت
الهِىُت " عؤًذ ؤهل الهحن غلى ازخالف اإلاظاهب مخكهحن ؤؾلبهم غلى بعؾاُ قػغ الغؤؽ
ً
مًكىعا يكحرة واخضة ،وقىاعبهم ملىٍت ألؾكل مؼ َىلها"( ،)112وعيؼ غلى وحىص
مخىانًحن في شخهُت آلازغ الهُني :ألاوُ "ٌؿلب غليهم َبُػت الٌؿل والكخىع ،وطلَ
ألن ؤًل ألاقُىن غىضهم يغوعي ،وهى صاغُت الٌؿل والخمىُ"( )113ونض ٌحغم حػاَُه ـ
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يما ًهىُ ـ بإمغ ؤلامبراَىع ،والثاوي الػمل بجض " وألهل الهحن اغخىاء ػاثض بإمغ الؼعاغت
والكالخت ،ختى بهه ال ًىحض هىع مً ؤهىاع البهىُ ؤو الكىايه ؤو ؾحر طلَ مً اإلاؼعوغاث
اإلاىحىصة في الػالم بال غىضهم زبرة بؼعاغخه ،ومً يثرة اغخىائهم بكلح ألاعى واهخمامهم
ً
اخخكاال ً
بكإن الؼعاغت ٌػملىن
باهغا في ًل ؾىت ًدًغ قُه (هكـ ؤلامبراَىع)* وٍمؿَ
(.)114

بُضه اإلادغار وٍدغر ألاعى"

وويؼ ؤمام الهاعت مً زالُ ونل مدضوص نىعة مػبرة إلاضًىت هىهج يىهج ،قهي "
غامغة بإهىاع اإلاخاحغ الكازغة والػماثغ الطخمت وخؿً اهخظام َغنها ومؿالٌها ،وماطا
(.)115

غؿاي ؤن ؤنىُ في ونل مضًىت لم ًهؼ هظغي غلى ش يء قيها بال قانه وؤعجبه"
ـ اَخش اذلٌذي:

جىنل الجغحاوي بالهىض ،وهى في َغٍو غىصجه مً الُابان ،وعؾم نىعة واضخت لآلزغ
الهىضي ،جبرػ قيها مالمذ اإلاضن التي هؼُ بها ،وؤوناف ؤهلها اإلااصًت واإلاػىىٍت ،وخالت
الخػلُم والصخاقت قيها.
ًهىُ غً ؾٍان مضًىت (ًلٌخه) الهىضًت " :ؤما الؿٍان في هظه اإلاضًىت البالـ حػضاصهم
هدى اإلالُىن وزالزماثت ؤلل ،مً البىؿالُت ،والهىضوؽ ،واإلااواعٍت ،قهم مً ؤهل هدل
ً
ً
ً
ماصًا ناثالٌ" :ؿلب غليهم الؿىاص
ومظاهب مخػضصة"( ،)116وٍهل البىؿالُحن ونكا
وضخامت الجؿم ،وهم ًلبؿىن ً
هىغا مً الثُاب ًهاُ له <<لىكىجه>> ،وهى غباعة غً بػاع
َىٍل ًلل غلى الخهغ ،وٍازظ َغقه وٍضزل بحن الغحلحن ،وٍغقو غىض مىخهى ؾلؿلت
الظهغ ،وما ًبهى مً ؾاثغ الجؿم ًبهى في الؿالب غاعًٍا" ( ،)117وَكحر بلى ؤهم نكاتهم
الىكؿُت بهىله " :هم ؾلم إلاً ؾاإلاهم وخغب إلاً خاعبهم ،وال ًإلكىن الظُ بال ً
نهغا وبػض
هكاص حلضهم"( ،)118مدبىن للماُ "ًاليهىص ًبظلىن الجهض في حمؼ الضعهم"

(.)119

وٍهىُ غً اإلااواعٍحن " لىجهم ؤبٌُ مؼ اغخضاُ الهامت وش يء مً جهاؾُم الخؿً
والجماُ"( ،)129وغً مالبؿهم ":هم في الؼي ؤنغب بلى البىؿالُحن ،ولٌنهم ًسالكىجهم في
بعزاء ؤلاػاع وؾتر باقي الجؿض ،وويؼ مىضًل ؤو نليؿىة غلى عءوؾهم*"( ،)121وغً مىنكهم
مً حمؼ اإلااُ " :لهم ولؼ ال مؼٍض غلُه في حلب الضعاهم"(.)122
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وًٍؼ ؤمام الهاعت نىعة إلاضًىت (ًلٌخه) الػانمت ؤلاهجلحزًت للهىض جظهغ قيها مظاهغ
الخدًغ والخمضن " هي ؤيبر مضًىت في ؾاثغ ألانُاع الهىضًت ...الخغيت الخجاعٍت قيها يإغظم
ما ًٌىن في الػىانم واإلاضن ألاوعوبُت ...وقيها الٌثحر مً ألاؾىام الخاقلت بإهىاع البًاجؼ
(.)123

الثمُىت ...واإلاداُ الخجاعٍت الٌبري التي جبهغ الػهىُ وجإزظ بمجامؼ الهلىب"
ْ
َووقو الغًاثؼ التي خضصها الجغحاوي لىكؿه في عؾمه لهىعة آلازغً ،هل غلى خاُ
الخػلُم في الهىض ،قُهىُ ":صعحت الخػلُم قيها مىدُت ،واإلاضاعؽ اإلاىحىصة في ًلٌخه
وؾحرها مً اإلاضن ألازغي ؾحر واقُت بالخاحت"( ،)124وٍغحؼ نلت غضص اإلاضاعؽ ويػل
مؿخىي الخػلُم بلى" ؤن الخٌىمت ؤلاهجلحزًت جغي مً نالخها ؤال ًغجهي ألاهالي ألن في
()125

جغنيهم جهىيهم ،وفي جهىيهم هؼوع بلى َلب الاؾخهالُ"
ً
مكحرا بلى نضوعها باللؿاث البىؿالُت والهىضًت،
وٍهل ؤمام الصخل الهىضًت،
وؤلاهجلحزًت ،وجىىغها بحن ًىمُت وؤؾبىغُت " ،ولًٌ وؿبت هظه الجغاثض بلى غضص ألاهالي
نلُل ً
حضا"( ، )126وبلى ؤجها هي صخل مىحهت؛ قصخل البىؿالُحن " جغمي بلى ؾغى واخض،
وهى جىكحر ألاهالي مً ؤلاهٍلحز ،وبؾغاء اإلاؿلمحن باالهًمام بليهم"( .)127والصخل التي
ًهضعها ؤلاهجلحز " جغمي بلى ؾغى واخض ،هى جدظًغ اإلاؿلمحن وهصخهم بإال ٌؿتروا بإنىاُ
جلَ الصخل"(.)128
3ـ اَخش احملتل:

ونل الجغحاوي ً
يثحرا ؤمام نىعة آلازغ اإلادخل زالُ الكترة التي نًاها في جىوـ،

قغؾم نىعة مػبرة للمدخل الكغوس ي ،وهي نىعة اؾخضغذ خًىع اإلادخل ؤلاهجلحزي في
ؾحر مىيىع ،وغهض مهاعهاث بحن الكغوؿُحن وؤلاهجلحز ،نبذ _ وهظا الؿغٍب _ في نالح
ؤلاهجلحز التي ًاهذ مهغ جدذ هحر ظلمهم في الكترة التي يخبذ قيها الغخلت.
ؤيض الجغحاوي غلى ؤن مهاعهاجه لِـ الؿغى منها "مضح ؾُاؾت ؤلاهجلحز في مهغ،
ولًٌ مً باب جىيُذ ؤن بػٌ الكغ ؤهىن مً بػٌ"( ،)129لًٌ بقاعاجه بلى غظمت
ؤلاهجلحز وصوعهم في عقي البالص التي اخخلىها في ؾحر مىيؼ مً الغخلت جهىُ غٌـ طلَ*،
وجايض مُىله ؤلاًضًىلىحُت هدى آلازغ ؤلاهجلحزي.
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ـ اَخش الفشًسً:

ً
ً
حاهضا في جىوـ لكغى لؿخه لخٌىن اللؿت
مؿدبضاٌ ،ؿعى
بضا آلازغ الكغوس ي اإلادخل
ً
الغؾمُت للبالص ،وزهاقخه الؿغبُت بضًال للثهاقت الػغبُت " ،قةطا ؤعاص ؤخض ألاهالي ؤن ًيص ئ
ً
مٌخبا لخػلُم ألاَكاُ ًاإلاٍاجب ؤلاؾالمُت التي حػلم الهغآن الكغٍل ؤحبرجه الخٌىمت غلى
(.)139

بصزاُ اللؿت الكغوؿاوٍت في بغحغام الخػلُم"

وهظغ للخىوؿُحن اإلاؿلمحن غلى ؤجهم مً مغجبت بكغٍت مخضهُت " ،قالىظاثل الػالُت ًلها
في ًض الكغوؿىٍحن ،وألامغ والىهي بُضهمً ،كػلىن يُل ٌكاءون ،قإن الخايم اإلاؿدبض
اإلاُلو الخهغف ،بؿحر عنُب غلُه"( ،)131ومحز غليهم اليهىص قالبضلُت " الػؿٌغٍت ًضقػها
ً
مؿلما
اإلاؿلم زماهماثت قغهَ ،وؤما اليهىصي قُضقؼ زمؿماثت قهِ ،وبطا صهـ الترام
ً
حهىصًا قثماهماثت"
قالؿغامت التي جضقػها الكغيت زمؿماثت قغاهَ ،وؤما بطا ًان

(.)132

وبلـ الاؾدبضاص مضاه بمىؼ الخىوؿُحن مً اؾخهباُ بزىاجهم اإلاؿلمحن مً ؤهل اإلاضًىت
اإلاىىعة ومٌت اإلاكغقت ،في بُىتهم "بضغىي الاختراؽ مً الضؾاجـ والكتن ،قةطا نضم مٍي
ً
يُكا بلى مجزُ ؤخضهم لم ٌؿخُؼ ناخب اإلاجزُ بال بزُاع الخٌىمت ً
ونخُا"(،)133
ؤو مضوي
ً
ؤؾبىغُا بُىم صزىُ الكغوؿُحن جىوـ ،بمىيب ًُىف قىاعع
وباإلنغاع غلى الاخخكاُ
الػانمت الخىوؿُتً .هىُ غىه الجغحاوي " :لم ؤقَ في ؤهه ؤخض الاخخكاالث الىَىُت ؤو
مىيب ػقاف غغوؽ ألخض ألامغاء ،وإلاا ؾإلذ نُل بهه اخخكاُ بخظًاع الُىم الظي صزلذ
قُه حىىص قغوؿا جىوـ ،قكي مثل هظا الُىم مً ًل ؤؾبىع ٌُػمل هظا الاخخكاُ ع ً
ؾمُا
(.)134

وٍُىف الجىض بهظا الكٍل في قىاعع اإلاضًىت الٌبري"

ًًاف بلى طلَ ألاخٍام الجاثغة* التي ًان ًدٌم بها غلى الخىوؿُحن ،التي جدىافي مؼ
خهُهت جدًغ قغوؿا ،واصغاءاث الػضالت وؾُاصة الهاهىن التي َاإلاا حؿنى بها الكغوؿُىن.
" اتهم الهًاء الكغوس ي ؤخض ألاهالي الخىوؿُحن قدٌم غلُه ألحلها بسمـ غكغة ؾىت
ً
سجىا مؼ ألاقؿاُ الكانت ،وبػض اههًاء هظه اإلاضة ًىكى مً الهُغ الخىوس ي غكغًٍ ؾىت
(.)135

ؤزغي".
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مؼ ؤن قمـ الظلم والاؾدبضاص ًاهذ ؾاَػت في جىوـ بال ؤن اإلادخل ًان ٌؿعى بٍل
الؿبل بلى ججمُل نىعجه ،وبنىاع الىاقضًً غلى جىوـ نبل ؤهلها ،بضوع الكغوؿُحن في
بههاط جىوـ مً ظلم ؤلاًُالُحن الظًً ؾػىا الخخالُ جىوـ نبل قغوؿا ،ومً ظالم الجهل
الظي ًان الكػب الخىوس ي ًغؾل في ؤؾالله .قكي خضًهت بالهغب مً مُىاء جىوـ ويؼ
الكغوؿُىن " جمازُل زمؿت ؤشخام ،وهي عحل وانل وؤمامه امغؤة وانكت باؾُت ًضحها
بلُه ،وعحل آزغ ًىظغ بليها هظغ اإلاىٌغ وبُضه ش يء ٌكبه الكإؽ ؤو البلُت ،وبجاهبهما
ؾالمان ًىظغ ؤخضهما في يخاب بُض آلازغ الظي ٌكحر بإنبػه في الٌخاب يإهه ٌػلمه الهغاءة
قُه ،قؿإلذ ناخبي غً هظه الخمازُل وهظه الغمىػ ،قهاُ :ؤما الغحل ألاوُ قةهه ًمثل
صولت قغوؿا ،وؤما اإلاغؤة قخمثل جىوـ ،وؤما الغحل آلازغ قةهه بًُالي ًمثل صولخه التي ًاهذ
َامػت في ؤزظ جىوـ نبل قغوؿا ،وًاهذ ؾاغُت حهضها في اخخاللها زم اوػٌـ غليها ألامغ
بكىػ قغوؿا غليها ،قٍان هظا الغحل ؤلاًُالي ًىظغ بلى جىوـ هظغ اإلاىٌغ اإلاؿخؿغب بلى مً
ً
وغضا ً
وغضه ً
ؤيُضا ناصنا قدغمه مىه زم ؤغُاه لؿحره ،وؤما الؿالم الظي بُضه الٌخاب قهى
قاب قغوؿىي ٌػلم ً
ً
جىوؿُا الهغاءة في هظا الٌخاب ،بقاعة بلى ؤن قغوؿا ؾخجػل
قابا
ً
(.)136
ً
غظُما في جىوـ يما قػلذ في الجؼاثغ"
للؿتها قإها
نغؤ الجغحاوي اإلاىدىجاث الكغوؿُت نغاءة حُضة؛ قهض عآها ؤصاة ًخىؾل بها اإلادخل لهخل
الخمُت في هكىؽ الخىوؿُحن ،وجظيحرهم _ ً
صاثما _ بػلى هامت الكغوس ي ،وخاحتهم بلى
وحىصهً ،برػ طلَ في الػىىان (جمثاُ ؾُاس ي في جىوـ) الظي غىىن به هظا الجؼء مً عخلخه.

الؿغٍب في نىعة آلازغ الكغوس ي اإلاؿدبض ازخكاء نىعة آلازغ الخىوس ي اإلاهاوم ،قلم
ٌكغ الجغحاوي بلى مهاومت الخىوؿُحن للكغوؿُحن ،وايخكى _ قهِ_ باإلقاعة بلى ؤن ؤقايل
الخىوؿُحن ًاهىا مً الغاقًحن للخمازُل بطا ؾئلىا غً مػنى عمىػها*.
ـ اَخش اإلجنلٍزي:
حاءث نىعة آلازغ اإلادخل ؤلاهجلحزي في الغخلت مسخلكت غً نىعة الكغوس ي ،قبضا
ً
مهلخا ،همه ألاؾاؽ الاعجهاء بإخىاُ البالص الخايػت لؿلُخه ؤلامبرًالُت ،قهض ؾعى في
مهغ بلى " جىؾُؼ صاثغة الخػلُم مؼ الاغخىاء بلؿت البالص الغؾمُت"( ،)137وخٌ ألاهالي غلى
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"بوكاء الٌخاجِب ،ومدا آزاع الظلم والاؾدبضاص ،وؤلغى السخغٍت والػىهت ،وحػل اإلاىظكحن
ؾاثغًٍ غلى صؾخىع ًىنل يال غىض خضه"( ،)138وخغم غلى الخُىع الػمغاوي ،قبضث
اإلاضن الكغنُت التي صزلها نىعة مً اإلاضن ألاوعوبُت اإلاػغوقت ،قمضًىت (غضن) الُمُىت "
في غضاص اإلاضن التي صزلتها الخًاعة الؿغبُت ،قدُثما خللذ قيها ججض الػماعاث التي بىِذ
غلى الُغاػ ألاوعوبي ،وقىاعغها مدؿػت مىظمت مػخنى بىظاقتها ،وهاهَُ باغخىاء ؤبىاء
الخامحز بطا صزلىا ً
بلضا وويػىها جدذ خماًتهم ؤو ؤصزلىها في ممخلٍاتهم"( ،)139ومضًىت
ً
ّ
زهىنا بػض اؾدُالء ؤلاهٍلحز غلى الهىض"
اإلاضهُت " قيها مخىقغة ألاؾباب
(بىمباي)

(.)149

زالنت الهىُ _ يما ًغي الجغحاوي _ ":لى ويػىا بنالح قغوؿا في جىوـ في يكت
محزان ،وبنالح بهٍلترا في مهغ في الٌكت ألازغي لٍان إلهٍلترا مؼٍت ألاعجخُت ،قلماطا ال
ً
ؤؾبىغُا جهل
ًىحض في مهغ جمثاُ ًالظي في جىوـ ،واخخكاُ ًالظي حػمله قغوؿا هىاى
قُه مهغ مىنل اإلاغخب بةهٍلترا؟"(.)141
اغخمض الجغحاوي غلى مجمىغت مغجٌؼاث في عؾمه لهىعة آلازغ ،لم ًدض غنها بال في
ً
واضخا ،قجاءث ؤيثر
ؤزىاء عؾمه لهىعة آلازغ الُاباوي التي ظهغ قيها البػض ؤلازىىحغافي
ً
قمىال ،وؤيثر ً
حػبحرا غً خُاة آلازغ ،غلى غٌـ بهُت الهىع التي بضث ؤنغب بلى الضلُل
الخػغٍكي منها باللىخت طاث اإلاالمذ اإلاخدغيت والىاَهت بدالت آلازغ .وال ٌػُب هظا
الجغحاوي ً
يثحرا؛ قهض ؾعى للخؿلب غلى الُابؼ الخػغٍكي ،الظي مً الىاضح ؤهه ؤصعيه،
باللؿت طاث ألابػاص الجمالُت الغنُهت ،غً َغٍو الاؾخػاعاث الككُكت ،والدكبيهاث
ً
ً
البؿُُت ،والخىام اإلاؿخؿل اؾخؿالال صنُها ،والخٍاًاث اإلاخىىغت التي قؿلذ مؿاخت ال
ً
ً
ً
بإؽ بها في الغخلت ،وألاقػاع اإلاؿخسضمت بضًال للؿغص خُىا ،ووؾُلت للخػغٍل خُىا آزغ،
قٍلها مجخمػت نىػذ خالت مً اإلاؼج بحن الدسجُل والكػىع الخام ججاه اإلاسجل ،جلَ
الخالت التي اقترَها غبض الغخُم مىصن لٌُىن الىو الدسجُلي عخلت.
 _4الزاث يف اَخش:
هىاى جالػم بحن مكهىم نىعة الظاث ومكهىم نىعة آلازغ " قاؾخسضام ؤي منهما
ً
جلهاثُا خًىع آلازغ ،وٍبضو ؤن هظا الخالػم غلى اإلاؿخىي اإلاكاهُمي هى حػبحر غً
ٌؿخضعي
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ً
َبُػت آلالُت التي ًخم وقها لها حكٍل ًل منهما .قهىعجىا غً طاجىا ال جخٌىن بمػؼُ غً
(.)142

نىعة آلازغ لضًىا ،يما ؤن ًل نىعة لآلزغ حػٌـ بمػنى ما نىعة للظاث"
ً
ً
مباقغا في الىو الغخلي مً زالُ اإلاهاعهت
خًىعا
نض ًٌىن خًىع نىعة الظاث
ً
خًىعا ؾحر مباقغ
اإلاههىصة التي ٌػهضها الغخالت بحن نىعة آلازغ ونىعة الظاث ،ؤو
ًامً في اإلاؿٌىث غىه اإلاؿخيبِ مً بحن زىاًا الىو .والهىعجان خايغجان في الغخلت
ً
ً
خًىعا باعػا ،قىلمـ الخًىع اإلاباقغ في مهاعهت الجغحاوي بحن نىعة الكغَي
الُاباهُت
ّ
ؤماوي الجغحاوي الىاعصة في ؾحر مىيؼ ،وهلمـ الخًىع
الُاباوي ،والكغَي اإلاهغي ،وفي
ؾحر اإلاباقغ في اإلاهاعهت ؾحر اإلاباقغة بحن نىعة الخػلُم في الؿغب ألاوعوبي والُابان ،وبحن
نىعة الخػلُم في البلضان الػغبُت ؤلاؾالمُت ،وفي اإلاهاعهت بحن نىعة اإلاغؤة الُاباهُت
ونىعة اإلاغؤة اإلاهغٍت.
جدًغ نىعة الظاث /الكغَي اإلاهغي ،مً زالُ اإلاهاعهت ،قبػض غغى الجغحاوي
لهىعة الكغَي الُاباوي الخغٍو غلى مخابػت الؿغٍب في ؤزىاء الكغاء للخإيض مً غضم
َ
ِزضاغه مً الباغتً ،هىُ " :قخظيغث في الخاُ بىلِؿىا اإلاهغي ووصث ؤن ًٌىن غىضه
ً
بػٌ الص يء مً هظه الكًاثل بضال مً ؤن ًجػل ؾلُخه مىػٌؿت في مػايؿت الخىطًت
ونؿاع الباغت في الكىاعع والاعحكاء مً اإلاداُ التي جدىي اإلاهامغًٍ وؾحرهم مً غىامل
ؤلاقؿاص في البالص .وقهه هللا غلى ؾجن الاؾخهامت وؤزغج عحاله الجهالء الخىهت لِؿىص
()143

ألامً في البالص"

وجدًغ نىعة الظاث /مهغ بػض خضًثه غً الؿُاخت في الُابان ،وما جضعه مً صزل
غلى الخٌىمت الُاباهُت ،خُث ًهىُ ":قلى ؤن خٌىمخىا حػلذ يغٍبت غلى الؿاثدحن (ولى
ؾحر ؤلاهٍلحز) لخهلذ منهم غلى مبالـ َاثلت ،الؾُما وؤن الكىاثض التي ًخدهل غليها
الؿاثدىن مً مهغ ؤيثر منها في الُابان ،ولًٌ قخان بحن ؤمت غغقذ يُل جغقى بالصها
(.)144

وؤمت ججىص غلى الؿغباء وهي في ؤقض الخاحت بلى ما ججىص به"

وجدًغ نىعة الظاث/الخػلُم في مهغ ،مً زالُ اإلاهاعهت ؾحر اإلاباقغة بحن الخػلُم في
اإلاضعؾت الكغنُت بمضًىت (هابلي) ؤلاًُالُت ،والخػلُم في مهغ ،بلض ألاػهغ ،خُث ًهىُ":
35

1029

مجلت آداب البصرة /العدد88

قلُىظغ اإلاهغي الػغبي بلى هظه الػىاًت بلى الػظمى بإمغ اللؿت الػغبُت والهغآن الكغٍل
مً نىم لِؿىا مً الػغب وال ممً ًضًىىن بالضًً ؤلاؾالمي الخىُل ،ولُهاعن بُنها وبحن
(.)145

ما جالنُه لؿخىا في هظاعة اإلاػاعف مً غضم الاهخمام بها ولُخسظ له بظلَ غبرة"

في زىاًا صغىة الجغحاوي للمهاعهت بحن خاُ حػلُم اللؿت الػغبُت في (هابلي) ،وخاُ
حػلُمها في مهغًٌ ،مً اإلاؿٌىث غىه ،الظي ًمًٌ للهاعت ؤلامؿاى به بؿهىله؛ قهى _
مً زالُ مكغصاث نىعة الخػلُم في هابلي _ لً ًسغج غً يػل اإلاىاهج ،وجسلل وؾاثل
الخضعَـ غً عيب الخُىع ،وجضوي مؿخىي الُالب .وبالُغٍهت هكؿها جدًغ نىعة
الظاث /اإلاغؤة اإلاهغٍت ،بػض الخضًث غً السجاًا التي ايدؿبتها اإلاغؤة الُاباهُت مً
الخػلُم ،خُث ًهىُ " :هظا ما ونلذ بلُه اإلاغؤة الُاباهُت بكًل التربُت والخػلُم  ...قلى
اغخنى اإلاهغٍىن الاغخىاء الخهُهي بتربُت الجيـ اللُُل إلاا يىا هغي مً هظه اإلاكاؾض
ً
(.)146
وألامىع اإلاىحبت لؤلؾل قِئا ًظيغ"
ً
ؾٌذ الجغحاوي غً اإلاكاؾض وألامىع اإلاىحبت لؤلؾل ،جاعًا لهغاثه اؾخيباَها مً
مكغصاث الهىعة التي عؾمها للمغؤة الُاباهُت ،وغضص السجاًا التي جخدلى بها ،ولؿت
الؿٌىث هىا ؤنىي مً لؿت الخهغٍذ وؤقصح.
خــــبمتت:
بػض هظا ؤلابداع في الغخلت الُاباهُت ،والىنىف غلى ؤهماٍ نىعة آلازغ قيها ،واإلاغجٌؼاث
التي اغخمض الجغحاوي غليها في عؾمه لهىعة آلازغ ،جسلو الضعاؾت بلى الىخاثج آلاجُت:
ً
ؤوال_ قؿل آلازغ الخىوس ي مؿاخت يبحرة مً عخلت الجغحاوي ،جهاعب اإلاؿاخت التي قؿلها
آلازغ الُاباوي الظي اججهذ الغخلت بلى قًاثه .واإلاالخظ غلى نىعة آلازغ الخىوس ي ،اهخمام
الجغحاوي بالكغص ،وحػلُمه ،وصًىه ،وبُئخه ،ومىنكه مً الخالقت ؤلاؾالمُت ،مغجٌؼاث
ؤؾاؾُت في عؾم مالمذ نىعجه ،وازخكاء البػضًً الاحخماعي والانخهاصي مً نىعجه.
ً
زاهُا_ نىعة آلازغ الػغبي في مجملها نىعة ؾلبُت ،قال صوع له في عيب الخًاعة الػاإلاُت،
وحهىصه اإلابظولت ال جىحي بضوع مؿخهبلي.
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ً
زالثا_ نىعة آلازغ اإلاؿلم في الغخلت لم جسخلل ً
يثحرا غً نىعة آلازغ الػغبي ،قهض حاء
اإلاؿلمىن ؤهل بضعً ،امىىن بػهاثض آلازغًٍ الكاؾضة ،وَػضوجها ً
حؼءا مً غهُضتهم.
ع ً
ً
قًاء في الغخلت ،وجهلو خًىعه شخهُت ،وهجح الجغحاوي
ابػا_ خًغ آلازغ ألاوعبي
ً
ً
جدًغا وؤغظم جمضها.
في عؾم نىعة مػبرة لهظا الكًاء ،الظي بضا ؤيثر

ً
زامؿا_ لم جسخلل اإلاكغصاث اإلاكٍلت نىعة آلازغ ألاوعبي يث ًحرا غً اإلاكغصاث التي قٍلذ
نىعة آلازغ الػغبي ،وآلازغ اإلاؿلم؛ قالجغحاوي ًهل _ يػاصجه _ ؤمام البِئت ،وخاُ
الخػلُم ،والىيؼ الثهافي ،وؾماث الصخهُت اإلااصًت واإلاػىىٍت ،وهاص ًعا ما ججخمؼ اإلاكغصاث
ًلها في نىعة واخضة.
ً
ؾاصؾا_ اإلاالخظ غلى الهىع التي عؾمها الجغحاوي للبالص التي ػاعها ،الاهخمام بٍل ما
هى مً غمل ؤلاوؿان ،قٌثر الخضًث غً الههىع الكسمت ،والخضاثو اإلايؿهت ،والٌىاجـ
الػخُهت ،واإلاىاثغ الػظُمت ،وبن لم ٌؿكل الُبُػت البٌغ ،يما ًالخظ ازخكاء البػضًً
ؤلازىىحغافي وؤلازىىلىجي اإلاػني بخدلُل اإلااصة ؤلازىىحغاقُت.
ً
ؾابػا _ اإلاغجٌؼاث التي اغخمض غليها الجغحاوي في عؾمه لهىعة آلازغ ،خىلذ الغخلت في حؼء

منها بلى صلُل حػغٍكي ،لًٌ الجغحاوي حؿلب غلى طلَ باالؾخؿالُ الجُض لجمالُاث
اللؿت ،والخٍاًاث اإلاخىىغت ،وألاقػاع اإلاػبرة.
ً
زامىا_ عؾم الجغحاوي نىعة مػبرة للمؿخػمغ الكغوس ي ،وهي نىعة اؾخضغذ خًىع
اإلاؿخػمغ ؤلاهجلحزي في ؾحر مىيىع ،وغهض مىاػهاث بحن الكغوؿُحن وؤلاهجلحز ،نبذ في
نالح ؤلاهجلحز التي ًاهذ مهغ جدذ هحر ظلمهم في الكترة التي يخبذ قيها الغخلت.
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 -1خؿني مدمىص خؿحن ،ؤصب الغخلت غىض الػغب ،صاع ألاهضلـ للُباغت واليكغ والخىػَؼ،
بحروث ،لبىان1983 ،)2(ٍ ،م ،م 5
 -2غبض الغخُم مىصن ،ؤصبُت الغخلت ،صاع الثهاقت لليكغ والخىػَؼ ،الضاع البًُاء ،اإلاؿغب،
ٍ(1997،)1م ،م 6
 -3غبض الغخُم مىصن ،الغخلت اإلاؿغبُت في الهغن الخاؾؼ غكغ ،مؿخىٍاث الؿغص ،صاع الؿىٍضي
لليكغ والخىػَؼ ،ؤبى ظبي ،ألاهلُت لليكغ والخىػَؼ ألاعصن2996 ،)1(ٍ ،م ،م 28
 -4الؿابو :م 28
 -5حبىع الضوٍهي ،الغخلت ويخب الغخالث ألاوعبُت بلى اإلاكغم ختى الهغن الثامً غكغ ،مجلت
غالم الكٌغ ،غضص ( ،)23ؤبغٍلً /ىهُى 1983م ،م .58
 البػٌ ًغي ؤصبُت الىو الغخلي ًامىت في اخخىاثه غلى غىانغ بالؾُت ،يدؿً ألاؾلىب
وحماُ الخػبحر ،والبػٌ ًغاها بػُضة غً اإلاغحػُت البالؾُت ،قهى ًاؾـ بالؾخه بمداوعجه للؿت
اإلاػُاعٍت الؿاثضة مً حهت ،وجهضًم الخهاثو اإلاًمىهُت والبىاثُت للمىخج (الغخلت) مً حهت
زاهُت .اهظغ الغخلت اإلاؿغبُت في الهغن الخاؾؼ غكغ ،مؿخىٍاث الؿغص لـ غبض الغخُم مىصن ،م
.37 ،24
 -6مجضي وهبت وًامل اإلاهىضؽ ،معجم اإلاهُلخاث الػغبُت في اللؿت وألاصب ،مٌخبت الخُاة،
بحروث1979 ،)2(ٍ ،م ،م . 17
 -7مدمض الهاض ي ،وآزغون ،معجم الؿغصًاث ،صاع مدمض غلي لليكغ ،جىوـ2915 ،)1(ٍ ،م،
م .349
 -8قػُب خلُكي ،الغخلت في ألاصب الػغبي ،الخجىِـ ،آلُاث الٌخابت ،زُاب اإلاخسُل ،ؾلؿلت
يخاباث ههضًت ،الهُئت الػامت لههىع الثهاقت ،مهغ ،غضص (2992 ،)121م ،م .39
 -9الغخلت اإلاؿغبُت في الهغن الخاؾؼ غكغ ،مؿخىٍاث الؿغص ،م . 24


حػغٍكا معجمي اإلاهُلخاث الػغبُت في اللؿت وألاصب ،ومعجم الؿغصًاث هما الخػغٍكان

اإلاػخمضان غىض حل اإلاهخمحن بإصب الغخالث ،مثل :قىقي يُل ،وخؿحن قهُم ،وهانغ اإلاىافي،
وقااص نىضًل ،وهىاُ الكىابٌت .اهظغ الغخالث لـ قىقي يُل ،وؤصب الغخلت لـ خؿحن ههاع،
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والغخلت في ألاصب الػغبي ختى جهاًت الهغن الغابؼ الهجغي ،لـ هانغ غبض الغاػم اإلاىافي ،ؤصب
الغخلت في الترار الػغبي لـ قااص نىضًل ،وؤصب الغخالث ألاهضلؿُت واإلاؿغبُت لـ هىاُ الكىابٌت.
 نضع مً الغخلت الُاباهُت َبػخان :ألاولى نضعث 1325هـ1998 ،مَ ،بػتها مُبػت الكىعي
ّ ُ
مىه اليسخ بسخمه،
بالكجالت في الهاهغة ،وٍبضو ؤجها َبػذ غلى هكهت الكُش الجغحاوي؛ قهض
ويخب غلى نكدتها ألاولى غباعة" ًل وسخت لم ًًٌ غليها زخم ناخب الغخلت حػض مؿغونت،
ً
وَػانب خاملها ناهىها" ،وهي الُبػت التي ؾخػخمض غليها هظه الضعاؾت ،والُبػت الثاهُت نضعث
غً صاع يكُضة لليكغ والخىػَؼ بالهاهغة ،غام 2915م ،يمً ؾلؿلت جغار ألاػهغٍحن ،وهي َبػت
_ عؾم احتهاص الهاثمحن غليها _ ال جسلى مً ؤزُاء.
 -19غلي ؤخمض الجغحاوي ،الغخلت الُاباهُت ،مٌخبت الكىعي ،الكجالت ،مهغ1325 ،)1(ٍ ،هـ.
 -11الؿابو :م.15
 -12الؿابو :م 6
لم ًخِؿغ له الؿكغ مؼ الكُش الجغحاوي بؿبب مغى ؤلم به ،طيغ الجغحاوي طلَ في ؤزىاء
جغحمخه للكُش اإلاىىفي ،اهظغ م 225
 -13الغخلت الُاباهُت :م 6
 -14الغخلت الُاباهُت :م 236
 -15غبض الىبي طايغ ،ؤقو الهىعولىحُا ،هدى ججضًض اإلاىهج ،مجلت غالماث في الىهض ،الىاصي
ألاصبي الثهافي بج-4صة ،اإلاجلض( ،)13الػضص( ،)51مدغم1425هـ2994،م ،م 388
 -16ؾمحر الخلُل ،صلُل مهُلخاث الضعاؾاث الثهاقُت والىهض الثهافي ،صاع الٌخب الػلمُت،
(بضون) ،م 211
 -17صاهُاُ هجري باحى ،ألاصب الػام وألاصب اإلاهاعن ،جغحمت ؾؿان الؿُض ،ميكىعاث اجداص
الٌخاب الػغب1997،م ،م89
 -18ماحضة الخمىص ،نىعة آلازغ في الترار الػغبي ،ميكىعاث الازخالف ،الضاع الػغبُت للػلىم،
ٍ(2919 ،)1م ،م 9
 -19ألاصب الػام وألاصب اإلاهاعن ،جغحمت ؾؿان الؿُض ،ميكىعاث اجداص الٌخاب
الػغب1997،م ،م 9 99
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 -29صلُل مهُلخاث الضعاؾاث الثهاقُت والىهض الثهافي ،م 21
 -21ألاصب الػام وألاصب اإلاهاعن ،م 91

 -22مدمض ؾىُمي هالُ ،ألاصب اإلاهاعن ،جهًت مهغ للُباغت واليكغ2998،)9(ٍ ،م ،م 331
 -23ؾػُض غلىف ،بقٍالُت الخُاعاث والخإزحراث ألاصبُت في الىًَ الػغبي (صعاؾت مهاعهت) ،اإلاغيؼ
الثهافي الػغبي ،الضاع البًُاء1997 ،م ،م 145
 -24ابً مىظىع ،لؿان الػغب ،صاع ناصع ،بحروث1414 ،3ٍ ،هـ1994،م ،ماصة (ؤزغ)
 -25مجُض نلُبا ،اإلاعجم الكلؿكي ،الكغيت الػاإلاُت للٌخاب ،بحروث ،ج(1414،)2هـ1994،م،
م 131
 -26ؾػض الباػعي ،ومُجان الغوٍلي :صلُل الىانض ألاصبي ،)3(ٍ ،اإلاغيؼ الثهافي الػغبي ،بحروث،
2999م ،م 231
 -27هاصع ًاظم ،جمثُالث آلازغ :نىعة الؿىص في اإلاخسُل الػغبي الىؾُِ ،1ٍ ،اإلااؾؿت
الػغبُت للضعاؾاث واليكغ ،بحروث2998 ،م ،م 29
 -28غهام غبض هللا ،آلازغ ،مٌخبت ألاهجلى ،الهاهغة2998 ،م ،م 19
ً
مىظىعا بلُه ،م 56
 -29حان قاعو ،آلازغ بما هى ازتراع جاعٍدي ،يمً بدىر يخاب آلازغ
 اهظغ " غالم الهغون الىؾُى في ؤغحن اإلاؿلمحن" لـ غبض هللا ببغاهُم ،وجمثُالث الؿىص :نىعة
الؿىص في اإلاخسُل الػغبي الىؾُِ" لـ هاصع ًاظم.
 -39حان بىُ ؾاعجغ ،ألابىاب اإلاهكلت ،جغحمت هاقم الخؿُني ،صاع مٌخبت الخُاة ،بحروث،
(بضون)
 -31عحاء بً ؾالمت ،اإلاهضؽ والؿحرًت ،نغاءة في بػٌ ههىم ؤصب الغخلت ،مجلت الخُاة
الثهاقُت ،غضص ( ،)99هىقمبر1998 ،م
 -32شخاجت غبض اإلاىػم ،ؤها وآلازغ ؾٌُىلىحُت الػالناث اإلاخباصلت ،)1(ٍ ،بًتراى لليكغ
والخىػَؼ ،الهاهغة2991 ،م ،م 49
 -33الغخلت الُاباهُت ،م 41
-34الؿابو :م 41
 -35الؿابو :م 41
 -36الؿابو :م 62
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 -37الؿابو :م 41
 -38الغخلت الُاباهُت :م 42 ،41
 -39الؿابو :م 43 ،42
 -49الؿابو :م 42
 -41الؿابو :م 42
 -42الغخلت الُاباهُت :م 43
 -43الؿابو :م 45
 -44الؿابو :م 46
 -45الؿابو :م 47
 -46الؿابو :م 49
( -47ؤصب الغخالث ،م4
 -48الغخلت الُاباهُت :م 86 ،85
اإلاههىص ؤلاهجلحز ،وؿبت لنهغ الخاًمؼ
 -49الغخلت الُاباهُت :م 99،89
 -59الؿابو :م 87
 -51الؿابو :م 87
 -52الؿابو :م 87
مضًىت ًمىُت جابػت إلاداقظت خًغمىث
 -53الؿابو :م 99
 -54الؿابو :م 99
 -55الؿابو :م 99
 -56الغخلت الُاباهُت :م 96
 -57الؿابو :م 96
 -58الؿابو :م 191
 -59الؿابو :م 97
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 -69الؿابو :م97
 -61الغخلت الُاباهُت :م 191
 وعصث هٌظا في الىو والهىاب عبما ًخجاوػون ،قُىالىن.
-62الؿابو :م 95 ،94
 -63الؿابو :م 217
 -64الؿابو :م 223


لم حهخم الجغحاوي بمضًىت (َغاباوي) ،بؿبب نهغ اإلاضة التي مٌثتها البازغة في مُىائها" ولم

جمٌث البازغة بها ؾىي زالر ؾاغاث؛ قلظلَ لم ؤجمًٌ مً الجزوُ بليها ومكاهضتها" اهظغ
الغخلت ،م 32
 -65الغخلت الُاباهُت :م 22
 -66الؿابو :م 23
 -67الؿابو :م 23
 -68الؿابو :م 22
 -69الؿابو :م 23
 -79الؿابو :م 31 ،39
 -71الؿابو :م 23
 -72الغخلت الُاباهُت :م 29 ،28
 -73الؿابو :م 26
 -74الؿابو :م 25
 -75الؿابو :م 25
وعصث هٌظا في الىو ،والهىاب ال ًلخً ً
ؤبضا.
 -76الؿابو :م 25 ،24
 -77الؿابو :م 28
 -78الؿابو :م 25
 -79الؿابو :م 19
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 اهظغ الغخلت الُاباهُت :م 28 ،27
 -89لؿابو :م 33
 -81الؿابو :م 33
ً
ً
زهاقُا
حؿغاقُا ولِـ
 الكغقي هىا
 -82الغخلت الُاباهُت :م 173
 -83الؿابو :م 173
 -84الؿابو :م 174
 -85الؿابو :م 175
 -86الؿابو :م 175
 -87الؿابو :م 175
 -88الغخلت الُاباهُت :م 171
 -89الؿابو :م 179
 -99الؿابو :م 171
 -91الؿابو :م 178
مضًيخان ًاباهِخان اؾخىلى غليهما الغوؽ
-92الغخلت الُاباهُت :م 186
 -93الؿابو :م 186
 -94الؿابو :م 187
 -95الؿابو :م 192
 -96الغخلت الُاباهُت :م 191
 -97الؿابو :م 297
 -98الؿابو :م 196
 -99الؿابو :م 196
-199الؿابو :م 179
 -191الؿابو :م 179
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 -192الغخلت الُاباهُت :م 199
 -193الؿابو :م 199
 -194الؿابو :م 198
 -195الؿابو :م 198
 -196الؿابو :م 189
 -197الؿابو :م 182
 -198الغخلت الُاباهُت :م 182
 -199الؿابو :م 295
 -119الؿابو :م 295
 -111الؿابو :م 299
 -112الغخلت الُاباهُت :م 97
 -113الؿابو :م 192
وعصث هٌظا في الىو ،والهىاب ؤلامبراَىع بىكؿه.
 -114الؿابو :م 192
 -115الؿابو :م 95
 -116الغخلت الُاباهُت :م 216
 -117الؿابو :م 217
 -118الؿابو :م 217
 -119الؿابو :م 217
 -129الؿابو :م 217
 وعصث هٌظا في الىو ،والهىاب عئوؾهم( .عءوؾهم)
 -121الؿابو :م 217
 -122الؿابو :م 217
 -123الؿابو :م 216 ،215
 -124الؿابو :م 218
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 -125الؿابو :م 218
 -126الؿابو :م 222
 -127الؿابو :م 223
 -128الغخلت الُاباهُت :م 223
 -129الؿابو :م 59
 في مىيؼ واخض ونل الجغحاوي يض ؾُاؾت ؤلاهجلحز ،اهظغ م 218
 -139الؿابو :م 54
 -131الؿابو :م 59
 -132الؿابو :م 54 ،53
 -133الؿابو :م 56
 -134الغخلت الُاباهُت :م 59

 ؤقاى الجغحاوي في الخضًث غً هظه الىهُت .اهظغ الهكداث 55 ،54 ،53 ،52 ،51
 -135الؿابو :م 53
 -136الؿابو :م 59 ،58
 اهظغ م  69مً الغخلت
 -137الؿابو :م 59
 -138الغخلت الُاباهُت :م  " 59بخهغف"
 -139الؿابو :م 99 ،89
 -149الؿابو :م 91
 -141الؿابو :م 61
 -142قخحي ؤبى الػُىحن :نىعة الظاث ونىعة آلازغ في الخُاب الغواجي الػغبي ،بحروث ،مغيؼ
صعاؾاث الىخضة الػغبُت1999 ،م ،م 812
 -143الغخلت الُاباهُت :م 189
 -144الؿابو :م 195
 -145الؿابو :م 25
 -146الؿابو :م 176
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ادلصبدس وادلشاجع:

 _1حان بىُ ؾاعجغ :ألابىاب اإلاهكلت ،جغحمت هاقم الخؿُني ،صاع مٌخبت الخُاة ،بحروث،
(بضون).
ً
 _2حان قاعو :آلازغ بما هى ازتراع جاعٍدي ،يمً بدىر يخاب نىعة آلازغ ً
مىظىعا
هاظغا
بلُه ،مغيؼ صعاؾاث الىخضة الػغبُت1999 ،)1(ٍ ،م.
 _ 3خؿني مدمىص خؿحن :ؤصب الغخلت غىض الػغب ،صاع ألاهضلـ للُباغت واليكغ
والخىػَؼ ،بحروث ،لبىان1983 ،)2(ٍ ،م.
 _4خؿحن قهُم :ؤصب الغخالث ،غالم اإلاػغقت ،اإلاجلـ الىَني للثهاقت والكىىن ،الٌىٍذ،
غضص(1989،)138م .
 _5خؿحن ههاع :ؤصب الغخلت ،الكغيت اإلاهغٍت لليكغ لىهجمان ،ومٌخبت لبىان،)1(ٍ ،
1999م.
 _6صاهُاُ هجري باحى :ألاصب الػام وألاصب اإلاهاعن ،جغحمت ؾؿان الؿُض ،ميكىعاث
اجداص الٌخاب الػغب1997،م.
 _7ؾػُض غلىف :بقٍالُت الخُاعاث والخإزحراث ألاصبُت في الىًَ الػغبي (صعاؾت مهاعهت)،
اإلاغيؼ الثهافي الػغبي ،الضاع البًُاء1997 ،م.
 _8ؾػض الباػعي ،ومُجان الغوٍلي :صلُل الىانض ألاصبي ،)3(ٍ ،اإلاغيؼ الثهافي الػغبي،
بحروث2999 ،م.
 _9ؾمحر الخلُل :صلُل مهُلخاث الضعاؾاث الثهاقُت والىهض الثهافي ،صاع الٌخب
الػلمُت( ،بضون).
 _19شخاجت غبض اإلاىػم :ؤها وآلازغ ؾٌُىلىحُت الػالناث اإلاخباصلت ،)1(ٍ ،بًتراى لليكغ
والخىػَؼ ،الهاهغة2991 ،م.
 _ 11قػُب خلُكي :الغخلت في ألاصب الػغبي ،الخجىِـ ،آلُاث الٌخابت ،زُاب اإلاخسُل،
ؾلؿلت يخاباث ههضًت ،الهُئت الػامت لههىع الثهاقت ،مهغ ،غضص (2992 ،)121م.
_12قىقي يُل :الغخالث ،صاع اإلاػاف ،الهاهغة1987 ،)4(ٍ ،م.
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 _13غبض الغخُم مىصن :ؤصبُت الغخلت ،صاع الثهاقت لليكغ والخىػَؼ ،الضاع البًُاء،
اإلاؿغب1997،)1(ٍ ،م.
 ......................_14الغخلت اإلاؿغبُت في الهغن الخاؾؼ غكغ ،مؿخىٍاث الؿغص ،صاع
الؿىٍضي لليكغ والخىػَؼ ،ؤبى ظبي ،ألاهلُت لليكغ والخىػَؼ ألاعصن2996 ،)1(ٍ ،م.
_15غبض هللا ببغاهُم :غالم الهغون الىؾُى في ؤغحن اإلاؿلمحن ،اإلااؾؿت الػغبُت
للضعاؾاث واليكغ2997 ،م.
 _16غهام غبض هللا :آلازغ ،مٌخبت ألاهجلى ،الهاهغة2998 ،م.
 _17قخحي ؤبى الػُىحن :نىعة الظاث ونىعة آلازغ في الخُاب الغواجي الػغبي ،بحروث،
مغيؼ صعاؾاث الىخضة الػغبُت1999 ،م.
 _18قااص نىضًل :ؤصب الغخلت في الترار الػغبي ،الضاع الػغبُت للٌخاب2992 ،)1(ٍ ،م.
 _19ماحضة الخمىص :نىعة آلازغ في الترار الػغبي ،ميكىعاث الازخالف ،الضاع الػغبُت
للػلىم2919 ،)1(ٍ ،م.
 _29مدمض ؾىُمي هالُ ،ألاصب اإلاهاعن ،جهًت مهغ للُباغت واليكغ2998،)9(ٍ ،م.
 _21هاصع ًاظم :جمثُالث آلازغ :نىعة الؿىص في اإلاخسُل الػغبي الىؾُِ،)1(ٍ ،
اإلااؾؿت الػغبُت للضعاؾاث واليكغ ،بحروث2998 ،م.
_22هانغ غبض الغاػم اإلاىافي :الغخلت في ألاصب الػغبي ختى جهاًت الهغن الغابؼ الهجغي ،صاع
اليكغ للجامػاث ،مٌخبت الىقاء1995)1( ٍ ،م.
 _23هىاُ الكىابٌت :ؤصب الغخالث ألاهضلؿُت واإلاؿغبُت ختى جهاًت الهغن الخاؾؼ الهجغي،
صاع اإلاإمىن لليكغ والخىػَؼ ،غمان2998 ،)1( ٍ ،م.
اجملالث:
 _1حبىع الضوٍهي ،الغخلت ويخب الغخالث ألاوعبُت بلى اإلاكغم ختى الهغن الثامً غكغ:
مجلت غالم الكٌغ ،غضص ( ،)23ؤبغٍلً /ىهُى 1983م.
 _2عحاء بً ؾالمت ،اإلاهضؽ والؿحرًت ،نغاءة في بػٌ ههىم ؤصب الغخلت :مجلت الخُاة
الثهاقُت ،غضص ( ،)99هىقمبر1998 ،م .
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 _3غبض الىبي طايغ ،ؤقو الهىعولىحُا ،هدى ججضًض اإلاىهج :مجلت غالماث في الىهض،
الىاصي ألاصبي الثهافي بجضة ،اإلاجلض( ،)13الػضص( ،)51مدغم1425هـ2994،م.
ادلعبجن:
 _1ابً مىظىع :لؿان الػغب ،صاع ناصع ،بحروث1414 ،)3(ٍ ،هـ.
 _2مجضي وهبت وًامل اإلاهىضؽ :معجم اإلاهُلخاث الػغبُت في اللؿت وألاصب ،مٌخبت
الخُاة ،بحروث1979 ،)2(ٍ ،م.
 _3مجُض نلُبا :اإلاعجم الكلؿكي ،صاع الٌخاب اللبىاوي ،ج( ،)2بحروث ،لبىان1982 ،م.
 _4مدمض الهاض ي وآزغون :معجم الؿغصًاث ،صاع مدمض غلي لليكغ ،جىوـ،)1(ٍ ،
2915م.
ادلىاقع اإللنرتوًٍت:
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=4699.
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