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جهذًم
َّ
حػذدث الخىاباث اإلافاخبت لظهىس حاةدت يىقُذ ،19-واحعم هزا
الخػذد بعُادة أـىاف مػُىت مً الخىاب؛ مثل الخىاب الػلمي (الىبي
جدذًذا) ،والخىاب العُاس ي ،وخىاباث الخىغُت وؤلاسؼاد والىصح
والخدزًش ...ئلخ .لًٌ وظي هزا الخػذد والؿضاسة في الخىاباث اإلاىخجت
خالُ هزا الضمً الىباتي ،اإلامخذ مً أواخش ظىت  2019ئلى أواظي ظىت
 ،2021بشص خىاب السخشٍت بؽٍل خاؿ ،وجمحز بابذاع اظخثىاتي جىاظب
مؼ الضمً الاظخثىاتي الزي أبذع قُه .واجخز هزا الخىاب أوحها مخخلكت،
جىىغذ ما بحن الىٌخت والٍاسٍٍاجىس والؿشاقُدُا والؽػش واإلاهالت الصخكُت
وألاؾىُت ...ئلخ.
َّ
لهذ ؼٍل خىاب السخشٍت هىغا مً اإلاهاومت ججاه ما حػاهُه البؽشٍت
مً تهذًذ وحىدي مً نبل قحروط يىسوها ،واظتهذف هزا الخىاب
بالسخشٍت الخذابحر وؤلاحشاءاث اإلاىايبت الهدؽاس الكحروط ،ويزلَ
السخشٍت مً الالمبالحن بهذسة هزا الىباء غىى الكخَ بارأسواح ،وحػىُل
الانخفاد ،ودخىُ الذوُ في دوامت الدجش الفخي اإلاإلم.
َّ
حعذ خىاب السخشٍت مداولت خهُهُت للخخكُل مً هىُ الفذمت
التي حػشلذ لها ؤلاوعاهُت بؽٍل مكاجئ وخاد ،يما أخذر ؼشخا واظػا
في حذاس الخىف والهلو الزي هُمً غىى الػهل الكشدي والجماعي :خىف
مً الػذوي ،وخىف مً الػضُ الىبي ،وخىف مً الخىكغ
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الاـىىاعي/الاختراقي اإلاشغب ،وخىف مً اإلاىث دون جىدٌؼ ألاهل
وألاخباب.
َّ
يما ؼٍل خىاب السخشٍت أًما يعشا لعلعلت الاهخظاسٍت اإلاشغبت
داخل "يهل" الدجش الفخي .ولػله ًان بلعما ًذاوي آالم اإلاشض ى
وأهلهم ،وٍخكل مػاهاة الىانكحن في الفكىف ألامامُت في مىاحهت ظشغت
وهىُ اهدؽاس الكحروط ،ولػله أًما ًان أداة قػالت لهذم حذاس الُأط
وؤلاخباه الزي اسجكؼ غالُا وصاد ظمٌه بكػل خىاباث التهىٍل ،التي
اظتهذقذ الخذ مً آلازاس الػمىٍت للجاةدت دون الاهدباه ئلى آلازاس
الىكعُت لهزا التهىٍل اإلابالـ قُه أخُاها.
ًل هزه اإلامحزاث التي غشقها خىاب السخشٍت خالُ قترة حاةدت
يىقُذ ،19-اظترغذ اهخمام قشٍو مشيض جٍامل للذساظاث وألابدار،
وحػلخه ًخفق هزا اإلاإلل لمً مجمىغت يخب في العلعلت التي
ُ
ًفذسها جدذ غىىان "أغماُ يخبذ في صمً يىسوها قحروط" ،1ورلَ
بؿشك ججمُؼ وجدلُل خىاباث السخشٍت اإلاىخجت في هزه الكترة .ونذ
1

 نضع ًٖ َظٍ الؿلؿلت: خالت الُىاعت الصخُت .الخضابحر ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت وؤبٗاصَا ،جيؿُ :٤الػالم غبذ الشخُم ،ميكىعاثمغ٦ؼ ج٩امل للضعاؾاث وألابدار ،ؾلؿلت ؤٖما٦ ٫خبذ في ػمً ٧ىعوها ٞحروؽ ،مُبٗت ٢غَبت ،ؤ٧اصًغ.2020 ،
 ؤي صوع للماعر في ٞهم ؤػمت ٧ىعوها؟ ،جيؿُ :٤الخاجي ظػُذ ،ميكىعاث مغ٦ؼ ج٩امل للضعاؾاث وألابدار ،ؾلؿلت ؤٖما٫٦خبذ في ػمً ٧ىعوها ٞحروؽ ،مُبٗت ٢غَبت ،ؤ٧اصًغ.2020 ،
 الؼمً الىباجي .صعاؾاث في الضًً والٟلؿٟت وال٨ٟغ ،جيؿُ :٤هشوط خكُظ ،ميكىعاث مغ٦ؼ ج٩امل للضعاؾاث وألابدار،ؾلؿلت ؤٖما٦ ٫خبذ في ػمً ٧ىعوها ٞحروؽ ،مُبٗت ٢غَبت ،ؤ٧اصًغ.2020 ،
 ظاثدت ٧ىُٞض 19-وآزاعَا الاظخماُٖت والتربىٍت والىٟؿُت ،جيؿُ :٤اوواُ سبُؼ ،ميكىعاث مغ٦ؼ ج٩امل للضعاؾاثوألابدار/ماؾؿت باخشىن للضعاؾاث وألابدار واليكغ والاؾتراجُجُاث الش٣اُٞت ،ؾلؿلت ؤٖما٦ ٫خبذ في ػمً ٧ىعوها
ٞحروؽ ،مُبٗت ووعا٢ت بالٞ ،٫اؽ.2020 ،

7

جىىغذ أؼٍاُ الخدلُل والذساظت بدىىع الخهىُ اإلاػشقُت التي ًيخمي ئليها
اإلاعاهمىن في هزا اإلاإلل الجماعي :دساظاث غشبُت ،غلم الاحخماع،
قلعكت ...ئلخ.
لهذ اظتهذقذ الذساظاث اإلاهذمت في هزا الػمل ئبشاص مظاهش وأؼٍاُ
ووظاةل خىاب السخشٍت في صمً الجاةدت ،ويزلَ بُان أهم أدواسه
وآلُاث اؼخؿاله ،باخخالف اإلاجاالث الاحخماغُت التي أهخج قيها .واظتهذقذ
أًما حعلُي المىء غىى البػذ الىهذي لهزا الخىاب ،ومداولت جأوٍل
دالالجه اإلاخخلكت ،وغالنخه بٍل مً الانخفاد والعلىت والثهاقت خالُ
قترة الجاةدت .واظتهذقذ هزه الذساظاث يزلَ البدث في البيُت
ؤلانىاغُت للخىاب العاخش ونىجه الدجاحُت ،ونذسجه غىى جصخُذ
ألاولاع الاحخماغُت اإلاخخلت ،ومذي خمىس البػذ ألاخالقي والهُمي في هزا
الخىاب ،وقػالُخه في مهاومت الىباء وبػن مظاهش الؿباء في الخػامل
مػه.
ئن أهم اإلاخىن التي اغخمذث غليها هزه الذساظاث جلَ اإلابثىزت في
مىانؼ الخىاـل الاحخماعي ،دون ئؾكاُ اإلاخىن الخهلُذًت (يخب ،صخل
مجالث ،)...لًٌ مؼ ؤلاؼاسة ئلى أهه في قترة الجاةدت أـبدذ مىانؼ
الخىاـل الخذًثت أيثر ؾضاسة ويثاقت مً خُث ئهخاج الخىاب "الٌىسووي"،
وخاـت الخىاب العاخش.
في نهاًت هزا الخهذًم؛ أجىحه بخالق الؽٌش والامخىان لٍل اإلاعاهمحن
في هزا الػمل ،وأجهذم بػباساث الخهذًش والاخترام رأغماء اللجىت الػلمُت
8

غىى معاهمتهم الهُمت في قدق ألابدار اإلاهذمت وجدٌُمها ومفاخبتها
مً أحل الخجىٍذ وؤلاؾىاء .يما أخق بالؽٌش أغماء مشيض جٍامل
للذساظاث وألابدار ،إلاا بزلىه مً حهذ وجطخُت في ظبُل ئخشاج هزا
اإلاىخىج الػلمي ئلى الىحىد ،وفي مهذمتهم غبذ الشخُم الػالم؛ الزي ًان
ـاخب قٌشة هزا الػمل وظاهم بهعي واقش في جيعُهه وؤلاؼشاف غلُه،
يما أهىه بالخػاون البىاء للضمُلحن خكُظ هشوط وظػُذ الخاجي.
سبُؼ اوواُ
ً 01ىهُى 2021
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حاةدت يىسوها والسخشٍت الشنمُت باإلاؿشب
سابػت ظىظاوي (أظخارة الذساظاث الػشبُت ،حامػت ابً صهش ،أگادًش-اإلاؿشب)

ملخق :اؾتهضٞذ الضعاؾت بُان صوع السخغٍت في ٞتراث الجاثداث ،وببغاػ
مٓاَغَا وؤق٩الها ووْاثٟها ػمً "٧ىعوها" في الٗالم الغ٢مي الاٞتراضخي ،في
بلضي اإلاٛغب ،زم جدلُل الخُاب الؿازغ وآلُاجه وُُٟ٦ت اقخٛاله .مً زال٫
متن مً زمان وؤعبٗحن بُا٢ت ما بحن لىخت ،ونىعة ،وعؾم ٧اعٍ٩اجىعي
وميكىع؛ لئلخاَت باإلاىيىٕ ما ؤم ً٨في بٗضٍ الك٨لي واإلاىيىعي والؼمجي
والكٗغي ،و ٤ٞبيُت جاعٍسُت ا٢خًذ م٣اعهت السخغٍت ٖبر مغاخل زالر:
سخغٍت ما ٢بل الدجغ الهخي (بضاًت ماعؽ  ،)2019والسخغٍت ٞترة الدجغ
الهخي (ماعؽ ً _2020ىهُى  ،)2020والسخغٍت ػمً ع ٘ٞالدجغ الهخي
الخضعٍجي (ًىهُى  ،)2020مما ؤؾٟغ ًٖ ازخال ٝؤق٩ا ٫السخغٍت
ّ
ماَغة ،وبإلىان
ومىيىٖاتها في ٧ل مغخلت ،واعجباٍ ٧ل مجها بىٓغٍت للطخِ ٪
مً الىْاثّ ٠
اإلامحزة.
ِ
٦ما ؤظلذ الضعاؾت ؤَمُت مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في الخٟاٖل الهؼلي،
والسخغٍت الجماُٖت اإلااؾؿت ٖلى ه٣ض طاحي وز٣افي واظخماعي وؾُاسخي؛ مما
ؤبان ًٖ ز٣اٞت حكاعُ٦ت ؾازغة ،وًٖ ؤَضا ٝمىخضة.
Abstract : This study aims at elucidating the role of irony in periods of
pandemics, highlighting its representations, functions, and forms as
manifested in the digital virtual world during the age of Coronavirus in
10

Morocco. It seeks to analyse the tools and the mechanisms of ironical
discourse. Such a topic has been covered in its form, objective, and
temporal and poetic dimensions through studying the content of fortyeight cards, which entail photos, caricatures, and flyers, following a
historical structure that compares the question of irony through three
stages: Pre-quarantine (early March, 2020), during the quarantine (March
–June,2020 ), and post gradual lifting of quarantine. This reveals different
forms of irony in each stage, affiliated with a formed theory of laughter
and distinctive functions. Moreover, the study has revealed the
importance of social media in comic interaction and collective irony,
based on cultural, social, political, and self-criticism, which showed a
shared ironical culture and unified goals.

 ٖلى ؾبُل٪ مً طل،شحرة٦ تٟغب ٖبر جاعٍسه ؤوبئت مسخلٛبذ ٖلى اإلا٢حٗا
1818 ؛ وما بحن11751 و1747  وباء الُاٖىن الظي اظخاخه ما بحن٫اإلاشا
 الظي ٖمCovid 19 ىڤُض٧  ْهغ ببالصها صاء،2020  وفي ماعؽ.21820و
،اؾاجه ٖلى اإلاؿخىي الٗلمي الُبي٩ٗ باو،اوجتٟالٗالم بضعظاث مخ
،والاظخماعي

،خهاصي٢والا

،والؿُاسخي

،ُمُاجي٨وال

،والبُىلىجي

... والضًجي، وألاصبي،سخيٟ والى، واإلاٗلىماحي،وألاهثروبىلىجي
 واؾخدىط ٖلى اليكغاث،٠ض جهضع خضًض الىباء ؤٖمضة الصخ٢و
 وؾغي في، وونالث جىٖىٍت، بل وزههذ له ؤزغي اؾخصىاثُت،ؤلازباعٍت
، جاسٍخ ألاوبئت واإلاجاغاث باإلاؿشب في الهشهحن الثامً غؽش والخاظؼ غؽش، مدمض ألامحن البزاػ1
.52 م،1992 ،ٍ. ص،مُبٗت الىجاح الجضًضة
.104 م،ؿهٟ ه2
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وؾاثِ الخىانل الاظخماعي ٖلى ازخال ٝؤق٩الها وجباًً عواصَا ،بحن ها٢ل
ألزباع ؤو خامل إلقاٖاث ،ومدلل إلخهاثُاث ،وم٣اعن بحن اإلاضن والبلضان،
وبار للغٖب والخؼن؛ وبحن َظا وطاٞ ،٥ئت واظهذ الجاثدت بؿالح الهؼ،٫
وؤزغي ج٣ىٗذ ب٣ىإ الطخ ٪للى٣ض والسخغٍت .ولَ ً٨ل ًجخم٘ الهؼ ٫وظض
اإلاى٠٢؟ وً ٠ُ٦سخلِ الطخ ٪بالب٩اء؟ طل ٪بق٩اٌ ٫صخي بإن ال٩ىاعر
جىلض زُابا ؾازغا له صوع في جضبحر ألاػماث ،وَظا ما هبػي جىيُده واؾخ٨ىاٍ
ؤٚىاعٍ مً زال ٫ألاؾئلت الخالُت:
 ٠ُ٦جغجبِ السخغٍت بمجخم٘ له ز٣اٞخه ،وله قغاثده الاظخماُٖت التيجبض السخغٍت وجخل٣اَا وجخٟاٖل مٗها؟
_مم ُ
ضخ ٪في ػمً ال٩ىعوها؟ ولم؟
ما آلالُاث اإلاٗخمضة في بهخاط الخُاب الؿازغ في ٖالم اٞتراضخي مً زال٫ما ًخضاو ٫مً نىع وبُا٢اث وميكىعاث وعؾىم ؾازغة؟
للجىاب ٖلى َظٍ ألاؾئلت ،اعجإًىا الىٓغ في السخغٍت ال٩ىعوهُت و٤ٞ
ؾحروعتها الخاعٍسُت باإلاٛغب ،مً زال ٫مدُاث زالر ،وؿتهلها بىٓغة ًٖ
الطخ ٪مً نغو ٝالضَغ.

.1الطخَ مً ـشوف الذهش
ازترها مهُلر الطخ ٪بض ٫السخغٍت ألهه ظام٘ لطخ ٪ؤلاًجاب (م٘/
الضٖابت) والؿلب (مً /الته٨م والسخغٍت) ،وألهه مالػم لؤلػماث بكُ٣ه ؤًًا:
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ٞالطخ ٪ال ًىإي ًٖ الخغوب ،وال جسلى مىه اإلادابـ واإلاىافي ،بل ًدًغ في
الجىاثؼ واإلاأجمٞ ،غب لخض ياخ ٪مً جؼاخم ألايضاص ٖلى حٗبحر اإلاٗغي...
بن اإلاخإمل لهظٍ الٓاَغة ٌؿخ٨ىه ؤن ميكإَا ٖمىما َى الخىا،ٌ٢
ٞإٞالَىن ناخب هٓغٍت الخٟىّ ،١بحن في ٦خابه  Phil Busؤن الطخ ٪مؼٍج
مً اللظة وألالم ،بط ًمازل بحن حؿ٨حن خ٨ت ظلضًت بد٨ها ،وبحن الاؾخمخإ
بالطخ( ٪السخغٍت ،الاؾتهؼاء)ٟٞ ،ي ألامغًٍ مؼٍج بحن اللظة وألالمٞ :1ىي٘
الُض ٖلى الجغح مالم وال ق ،٪ول ً٨اؾخهٛاع الجغح وجد٣حرٍ ً٣ىٍان
الجغٍذ وَكٗغاهه بلظة الاهخهاع والخٟىٖ ١لى ألالم .بن الطخ ٪جغٍاً ١دى٫
اإلادؼن بلى مطخٞ ،٪هاخب الخـ ال٩ٟاهي ٢اصع ٖلى "جدىٍل بٌٗ
اإلاىا ٠٢اإلادؼهت والباٖشت ٖلى ألاسخى بلى مىا ٠٢مطخ٨ت ،بهه ال ًإسخى إلاا
ًهِبه ،بل بالٗ٨ـ مً طلً ٪بخهج بالغظىٕ زُىة بلى الىعاء ،وبالطخ٪
والاؾخمخإ بالخىاً٢اث واإلاٟاع٢اث التي ًؼزغ بها الٗالم ،وبالخ٨ٟه باألخؼان
واإلاىٛهاث ٌٗبر ؤلاوؿان ًٖ جدغعٍ واوٗخا٢ه"٦ ،2ما َى الخا ٫ؤًام
الجاثدت ،خُض نضخذ ال٩لماث لخبضًض ال٣ل ٤والخؼن اإلاسُم ٖلى ألاٞئضة.
٦ما ؤن مىعٍل  Morreallو٧اهِ  Kantوقىبُجهىع  Schopenhauerبىىا
الٓاَغة ٖلى هٓغٍت الخىاٞغ والخٗاعى٣ٞ .ض ًطخ ٪ؤلاوؿان-ؤو ًخبؿم ٖلى
ألا٢ل-مً ٞغٍ ؤإلاه ومً قغ بالًاٍ؛ ٦ما ٢ض ًٟٗل مً ٞغٍ ؾٗاصجه ،ؤو قضة
صَكخه ،ؤو ُٖٓم بعجابه ،ؤو ظلُل ج٣ضًغٍ؛ وؤًًا مً  ٌُٞسخغٍ
ً 1ىٓغ :الطخَ في ألادب ألاهذلس ي ،دساظت في وظاةل الهضُ و أهىاغه ووشم اؼخؿاله ،ؤخمض
قاًب ،صاع ؤبي ع٢غا ١للُباٖت واليكغ ،الغباٍ ،2008 ،2 .ٍ ،م.18
 2الطخَ في ألادب ألاهذلس ي ،م.93
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وجد٣حرٍ ،وقضة اؾخٗالثه وػَىٍ ،بل ٢ض ٌسخغ اإلاغء مً هٟؿه ومً آلازغ.
وجبٗا لخىىٕ بىاٖض الطخ ٪جل ،٪ظٗل له الٟالؾٟت واإلاسخهىن حٗلُالث
مسخلٟت،

ونىٟىا

ؤق٩اله

جهيُٟاث

زىاثُت

مخ٣ابلت:

ضخ٪

الاؾخ٣با/٫ضخ ٪ؤلابٗاص ،ضخ ٪ؤلاًجاب/ضخ ٪الؿلب٦ ،ما اجسظوا له
ؤؾماء قتىٞ :شمت "ضخ ٪الؿغوع والغضخى ،وَىا ٥ضخ ٪السخغٍت
والاػصعاء ،وَىا ٥ضخ ٪اإلاؼاح والُغب ،وَىا ٥ضخ ٪العجب وؤلاعجاب،
وَىا ٥ضخ ٪الُٗ ٠واإلاىصة ،وَىا ٥ضخ ٪الكماجت والٗضاوة ،وَىا٥
ضخ ٪اإلاٟاظإة والضَكت ،1وَىا ٥ضخ ٪اإلا٣غوع ،وضخ ٪اإلاكىىط،
وضخ ٪الؿظاظت ،وضخ ٪البالَت"2؛ ٞهظٍ ألاق٩ا٧ ٫لها هي عصوص ٗٞل
مسخلٟت في ػمً ال٩ىعوها ،جسخل ٠خؿب الؿُا٢اث واإلا٣اماث ،ومىا٘٢
اإلاغؾل واإلاساَب ،وَبُٗت الخُاب.
وم٘ بضاًت الىباء اإلاجهى ٫ألانل والُبُٗت والترًا ،١خاو ٫عواص قب٩اث
الخىانل الاظخماعي ؤن ًخٗغٞىا ٖلى ماَُخهْ ،بن ٖلى اإلاؿخىي اللؿاوي

 .1الابدؿامت في الُابان ال جسغط ًٖ ٧ىجها مجغص حٗبحر وظهي٢ ،ض انُلر ٖلُه انُالخا ،وإلاا ٧اهذ
الابدؿامت واظبا اظخماُٖا ٖىضَمٞ ،ةن الصخو الظي جلم به مدىت ؤو ٧اعزت ،ال بض ؤن ًجض هٟؿه
مًُغا بلى ؤن ًً٘ ٖلى وظهه ٢ىإ الؿٗاصة ختى ال ًتهم ؤهه ًغٍض ؤن ًؼٍذ ؤخؼاهه ٖلى ؤ٦خاٝ
آلازغًٍ ،وحؿخسضم بٌٗ ال٣باثل البضاثُت في ظىىب ؤٞغٍُ٣ا الطخ ٪وؾُلت للخٗبحر ًٖ قٗىعَا
بالضَكت والخحرة والخعجب ،بل والخؼن الٗمُ ٤ؤخُاها" .الطخ ٪له ٖىض الٗلماء حٗلُالث قتى" ،ػ٦غٍا
ببغاَُم ،يمً مجلت الٗغبي ،ـادسة غً وصاسة ؤلاسؼاد وألاهباء بالٌىٍذ ،97ٕ ،صظىبر ،1966
م.115
ً.2ىٓغ :جخا الماخَ اإلاطخَٖ ،باؽ مدمىص الٗ٣اص ،صاع جهًت مهغ للُباٖت واليكغ ،ال٣اَغة،
ص ،ٍ .ص .ث ،م.6_5
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الهىحي ،ؤو اإلاعجمي الضاللي ،ؤو
الترظمي ،ؤو الش٣افي الكٗبي ،ؤو الٗلمي
البىانت 1

اإلاٗغفي٦ ،ما ؾيبحن جباٖا في البُا٢اث
الخالُت:
ًسخل ٠الىبر وَغاث ٤الىُ ٤للٟٔ
(٧ىعوها) الظي ظغي ٖلى ٧ل لؿان في
اإلاٛغب ،جبٗا للخهىنُاث الجٛغاُٞت

الُبُُٗت والش٣اُٞت :ؤلؿً مخباًىت حٗبر ًٖ مضلى ٫واخضٚ .حر ؤن ناخب
الخض ٤ُ٢الهىحي ؤيمغ سخغٍت بزيُت مً ٞئاث مجخمُٗت جغسخذ َباجٗها
في الظا٦غة اإلاٛغبُتٞ ،الىمِ ال٨ٟغي ًٖ الغباَُحن الاؾخٗالء (٧ىڤُض ،)19
وًٖ الٟاؾُحن حُٛحر الىُ ٤بؿبب لشٛت في الغاء ُ(ُ ٧ىوها ُ
ڤُىوؽ) ،وًٖ
الؿىؾُحن ؤلاحجام ًٖ الل ٟٔالضزُل ،وًٖ الُىجُحن جٟسُمهم
وحكضًضَم لبٌٗ ألانىاث ...وًٍمغ الىو بلى ظاهب طل ،٪سخغٍت مً
بٌٗ البرإلااهُحن الظًً ًمشلىن الكٗب.
وجخىالى مداوالث ٦ك ٠الى٣اب ًٖ الضاء اليكاب ،بحن مجمل مٗجى مترظم،
ومٟهل صاللت ٧ل خغ:ٝ
البىانت 2

البىانت 3

11

جدمل البُا٢ت  2ؾاالا طا ٢ىة بهجاػٍت اؾخلؼامُت هسا ٫مٗها الؿاثل
ًا٦ض ب٩ل بؿاَت َبُٗت الضاء الظي ؤٖحى ٖلماء الٗالم وؤعجؼ مهغة
الباخشحنٞ ،ما َى في اٖخ٣اصٍ بال جغظمت إلاا ؾمٗه مىظ الُٟىلت مً ؤٞىاٍ
الضاٖحن ٖلُه "بال٣غٍىت" .ؤما البُا٢ت ٞ ،3مداولت جٟؿحر َبُٗت الضاء الظي
ٌؿببه الڤحروؽ الخاجي ،بخدضًض صالالث ٧ل خغ ٝمً الخغو ٝاإلا٩ىهت
لل٩لمت ،و٦إها بػاء ٞىاجذ ؾىعة ٢غآهُت ؤو ججمُ٘ ألاخغ ٝألاولى مً ظمل ...ؤما
الخٗبحر الٗضصيٞ ،مغجبِ بالغ٢م الهاجٟي الاؾخعجالي للكغَت ،وَى في َظا
اإلا٣ام ،عمؼ لغصٕ ٦ؿغ الدجغ الهخي ،وظؼاء مؿخد ٤للخاعط ًٖ الًىابِ.
بن السخغٍت في م٣ام الجض َظا ،هي مداولت للخٛلب ٖلى مساو ٝاإلاىث،
٨ٞشحرا "ما ًىاظه ؤلاوؿان مىا ٠٢الخى ٝوال٣ل ٤والهل٘ بإن ًىٟجغ ياخ٩ا،
وفي مشل َظٍ اإلاىا ٠٢جٓهغ بىيىح ؤَمُت ٧ل الٗىامل الضازلُت والخاعظُت.
وطل ٪خُىما ًطخ ٪ؤلاوؿان إلاىاظهت اإلاىا ٠٢الخُحرة التي ًخٗغى لها،
ٞةهه بال ق ٪بهما ًداوَ ًٖ ٫غٍ ٤الطخ ٪ؤن ًغ ٘ٞمً عوخه اإلاٗىىٍت وؤن
ٌٗمل ٖلى ج٣ىٍت خٓه مً الصجاٖت" ،1لظا ٧ان اللجىء جاعة بلى التهىًٍ مً
زُىعة الضاء ،وب٢غاع قُىٖه مىظ ال٣ضم (ال٣غٍىت
ل ٟٔمٗغو ٝمخضاو ٫مىظ ؤػمان) ،وجبحن ٌؿغ
الخدهً مىه (مالػمت البِذ) ،والاؾخسٟا ٝبه
وبُبُٗخه ٦ما وعص في الٗالم الاٞتراضخي:
البىانت 4
 1ػ٦غٍا ببغاَُم ،ظٌُىلىحُت الكٍاهت والطخَ ،صاع مهغ للُباٖت ،مهغ ،ص ،ٍ .ص .ث ،م.71
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اؾخٗاع الؿازغ لهظا الٟحروؽ نٟت ألاهثى التي ؤوظب الكغٕ ؤن ج٣غ في بُتها،
زم حؿاء ٫ؾاا ٫الٗاع ٝالؿازغ اإلا٣غ ؤجها بال ػوط (ً (Coronهغٞها ًٖ
اظخُاػ ألاعى َىال وٖغيا.
والسخغٍت مً ألاوبئت في بباجها٢ ،اثم ٦-ما ؤؾلٟىاٖ -لى الخىاٞ ،ٌ٢دحن ٖم
الهمذ واؾدكغي الخى ٝوالغَاب ،مؤلث الطخ٩اث ألاعظاء؛ وخحن ٞغى
الدجغ الهخي في ظمُ٘ ال٣اعاث وؾغث الٗؼلت في الىا ،٘٢ناعث اإلاكاع٦ت
الىظضاهُت في الٗالم الاٞتراضخي ٖامت ٞاهدكغث السخغٍت مخجاوػة خضوص
الضو ٫والش٣اٞاث والضًاهاث.

 .2السخشٍت مً الىباء نبل قشك الدجش الفخي
بذاًت ماسط 2019
ْهغ الىباء بىوَان الهِىُت في مىخه ٠هىهبر ؾىت حؿ٘ ٖكغة وؤلٟحن،
وؾغٖان ما اؾدكغي في الهحن .وما بن اظخاػ الخضوص بلى ؤوعبا ،وحؿللذ
الٗضوي بلى بًُالُا وبؾباهُا اإلاخازمت للمٛغب ختى ٦ثر الخضًض ًٖ الضاء،
وًٖ ؾهىلت اهخ٣اله بلى بالصها٩ٞ ،اهذ الغَبت والخُُت ،والخى ٝوالتر٢ب،
والدؿائ ٫وؤلاه٩اع .وما ٧ان مً الكغاثذ اإلاجخمُٗت بال ؤن ابخ٨غث مهال
مىاُٖا في الٗالم الاٞتراضخي -و٢ض ٖؼ الل٣اح في ٖالم الىا -٘٢في ق٩ل نىع
وبُا٢اث وعؾىم ؾازغة وم٣اَ٘ ڤُضًى ؤؾغٕ في الاهدكاع مً الجغزىم هٟؿه.
و٧اهذ بىا٦غ السخغٍت مخجهت بلى مٗ٣ل الىباء ،وبلى الضو ٫التي نضعجه
للمٛغب٨َ .ظا عمُذ الهحن بغقاف ؾازغ ،بضءا باإلابالٛت في الخدظًغ مً
ػٍاعتها٦ ،ما ظاء في حٛغٍضة ؤخضَم:
11

جىؾل الؿازغ بالىو الكغعي إلهخاط

البىانت 5

ضخ ٪ؤلا٢هاءٞ ،ىْٟه زاعط ؾُا٢ه
الظي ًدض ٖلى يغوعة َلب الٗلم مهما
هإث الضًاع وقِ اإلاؼاعٞ .سلِ السجالث
اإلا٣امُت ٦ما زلِ السجالث اإلا٣الُت ،بط

ُ
اؾخٗمل ل" ٟٔالهحن" في الىو ٦ىاًت ًٖ البٗض اإلا٩اوي ووٖىعة اإلاؿال٪
ومساَغ الىظاص والىَاص ،ؤما ٖىض اإلاغؾلٞ ،ال٣هضًت خُ٣ُ٣ت حٗجي البلض
اإلاىبىء الظي ُٖلُٞ ٤ه َلب الٗلم مً باب ج٣ضًم خ ٟٔالىٟـ ٖلى خٟٔ
الٗ٣ل في ال٩لُاث الكغُٖت الخمـ ،ظلبا للمهلخت وصعءا للمٟؿضة .زم بهه

اخخج بد٨م ٖام ٖلى ْغ ٝزام ،طل ٪ؤهىا خحن "هُب ٤حٗمُما ٖلى خاالث
ّ
ٞغصًت ال ٌكملها الخٗمُم ٖلى هدى صخُذٞ ،ىدً هغج٨ب بطا ٥مٛالُت
َ
الٗ َغى اإلاباقغ"ٞ .1الهحن جاعة في ؤٖحن الؿازغًٍ باعة اإلاىث ،وجاعة و٦غ
الخ٣لُض الهىاعي للمىخىظاث ٦ما ظاء ٖىض ؤخضَم:
بن السخغٍت َىا مؼصوظت :سخغٍت مً الهحن التي و٢غ في الًمحر الجمعي
ؾغٖت ج٣ضم بهخاظها الهىاعي م٘ ٢لت الجىصة وٚؼوَا لؤلؾىا ١الٗاإلاُت؛
وسخغٍت مً الظاث التي اعجًذ لىٟؿها مىجا بجغزىم نُجي مهُى٘ ،ولؿان
خالها ًغصص بُتي اإلاخىبي:
َ
ٚامغث في َقغَ ٝم ــغوم ٞال ْجَ ٣ىـ ـ ــ٘ بم ــا صون ُّ
الىج ـ ــىم
بطا
ٍ
ً 1ىٓغٖ :اص ٫مهُٟى ،اإلاؿالىاث اإلاىىهُت ،الهُئت الٗامت لكاون اإلاُاب٘ ألامحرًت ،مهغ،1.ٍ ،
 ،2007م.187
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البىانت 6

اإلاىث في ؤمغ َ
ْ
ُ ُٗٞم ْ
نٛحر
ْ َ
1
ُٗ٦م اإلا ْىث في ْؤمغ َُٖٓم
وججضع ؤلاقاعة ؤهه م٘
بضاًت ْهىع الىباء ،جًاعبذ

ألا٢ىا ٫وألابدار خى ٫ؤنله وؾببهٗٞ ،ؼاٍ بٌٗ عواص الٗالم الغ٢مي ،بلى
ما ٖلُه ً٣خاث الهِىُىن مً ٚغاثب الُٗام:
و٦شحرا ما سخغ اإلاٛاعبت مً َٗام

البىانت 7

الهِىُحن الٛغٍب العجُب ،قإهه
قإن َٗام ألاُٚاع ٖمىما ،وَى ما
ُ
ٌٗغ ٝبالطخ ٪اإلا ْع ِجب الىاظم
ًٖ السخغٍت ؤلار هُت مً مجخم٘

له ز٣اٞت مسخلٟت جماماٗٞ ،ىضما "حسخغ الجماٖت الىاخضة مً ٚحرَا مً
الجماٖاث (باٖخباعَا مٛاًغة لها)ٞ ،ةجها جدا ٔٞبهظٍ السخغٍت هٟؿها ٖلى
نمُم ُ٦اجها الاظخماعي".2
ولِؿذ الهحن وخضَا مهضع السخغٍت ؤلازيُت اإلاٛغبُت ،بل سخغ عواص
اإلاىا ٘٢الخىانلُت مً الضو ٫ألاوعبُت اإلاخ٣ضمت اإلاهضعة للىباء ،والتي حعج
بالجالُاث اإلاٛغبُت ،زانت بًُالُا وٞغوؿا وبؾباهُا:

ٖ 1بض الغخمً البر٢ىقي ،ؼشح دًىان اإلاخىبي ،مُبٗت الؿٗاصة ،مهغ ،1 .ٍ ،ص .ث.245 /4 ،
 2ظٌُىلىحُت الكٍاهت والطخَ ،م.42
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البىانت 9

البىانت 8

البىانت 10
وؾم مىعَي َ Morierظا الىىٕ مً السخغٍت بسخغٍت ٢لب اإلاى٠٢
الىا٢عي ؤو الخ٣ُ٣ي ،الٖخماصَا ٢لب مىا ٘٢الضو ٫اإلاخ٣ضمت (بًُالُا) ،وصو٫
الٗالم الشالض (اإلاٛغب)٣ٞ ،بل اهدكاع الىباء٧ ،اهذ بًُالُا جٟغى ٖلى
اإلاٛاعبت جإقحرة الضزى ،٫وؾغٖان ما اؾدبضلذ اإلاىا ٘٢بخٛحر اإلاىا،٠٢
ٞإٚل٣ذ الخضوص اإلاٛغبُت البرًت والجىٍت والبدغٍت في مىخه ٠ماعؽ 2020
في وظه ؤلاًُالُحن وٚحرَم (البُا٢ت  )8الٖخباعاث و٢اثُت جخٛحى جُىٍ ٤الضاء،
ٚحر ؤن مً عواص مىا ٘٢الخىانل الغ٢مي مً ؤوٚل في السخغٍت ونحر الؿبب
ا٢خهاصًا٣ٞ ،لب ألاصواع واؾخُ٣ب ؤلاًُالُحن م٣ابل ٖ٣ضة بشمً مغجٟ٘
(البُا٢ت .)9
بن السخغٍت مً الهحن وبًُالُا وبؾباهُا عَبذ ٢بل صزى ٫الضاء بلى
اإلاٛغب (البُا٢ت ،)10خحن اؾدكٗغ اإلاٛغبي الؿالمت وألامان اإلا٣ٟىصًً في
جل ٪الضو ٫التي َاإلاا ٧اهذ لل٨شحرًً الٟغصوؽ اإلا٣ٟىص والخلم اإلايكىص؛ ٞلما
بان يٗ ٠جل ٪الضو ،٫هٓغ بلحها بٗحن الاؾخٗالء الظي جٟؿغٍ هٓغٍت الخٟى١
12

ٖىض ؤٞالَىن  Platonوؤعؾُى  ،Aristotوٖىض جىماؽ َىبؼ Thomas
 Hobbesالظي عؤي الطخ ٪عص ٗٞل بػاء بصعا ٥مٟاجئ إلاا نغها بلُه مً
ج٣ى ١م٣ابل عجؼ آلازغًٍ ،ؤو م٣اعهت بعجؼها الؿاب .٤لظاٞ ،ما بن تهضصث
اإلاٛغب مساَغ الضاء ،وناع ٦باقي صو ٫الٗالم قاَضا ٖلى خهاص ؤعواح
ؤبىاثه ،جغاظٗذ وزحرة السخغٍت مً الضو ٫اإلاخ٣ضمت وزٟذ خضتها ،ووظهذ
ألاناب٘ بلى الظاث حكحر بلى مىاًَ الضاء الخ٣ُ٣ي٩ٞ ،ان الى٣ض الاظخماعي
والؿُاسخي والا٢خهاصي ،و٧ان ببغاػ الازخالالث.

 .3السخشٍت الشنمُت صمً الدجش الفخي باإلاؿشب
(ماسط ً _2020ىهُى :)2020
ٞغى اإلاٛغب الدجغ الهخي في الٗكغًٍ مً ماعؽ  ،2020لخٟاصي اهدكاع
الضاءٞ ،اهبري الٟاٌؿبىُ٦ىن ً٣خىهىن ألاخضار جباٖا ،وٍبؿُىجها في ٢الب
َؼلي وَاب٘ ه٣ضي عٚم ما ٢امذ به الضولت مً بظغاءاث ؾضًضة ،و٢غاعاث
عقُضة ،وجضابحر و٢اثُت؛ وَ٨ظا ا٦دؿبذ السخغٍت وْاث ٠جإعٍسُت ،وهٟؿُت،
وه٣ضًت إلآاَغ هبؿُها ٧الخالي:
.1.3السخشٍت مً ئمٍاهاث الذولت في مىاحهت الىباء :سخغ اإلاٛاعبت مً
َكاقت البيُت الخدخُت في الىًَ ،ومً الخضابحر اإلاخسظة للؿُُغة ٖلى
الجاثدت ،وطل ٪في و٢ذ زُم ُٞه الخى ٝوحؿا ِ٢اإلاهابىن في صو ٫لها مً
ؤلام٩اهاث ما ٞا ١اإلاٛغب ب٨شحر:

11

البىانت 11

البىانت 12

بن الىٓغٍت اإلااَغة للسخغٍت َا َىا ،ؤو لطخ ٪الؿلب هي هٓغٍت الخىاٞغ
ٖىض مىعٍُل  ،Morrealومٟاصَا "ؤهىا وِٗل في ٖالم اٖخضها ُٞه جى ٘٢ؤَغ
٨ٞغٍت وبجى طَىُت بحن ألاقُاء وزهاثهها وبحن ألاخضار ،وؤهىا هطخ٪
ٖىضما وٗاٌل ؤو هجغب قِئا ال ًخالءم م٘ َظٍ ألاَغ"ً ٠ُ٨ٞ .1خىاءم اإلاغَم
البسـ ،الظاج٘ بحن الٗامت ،واإلاخٗضص في اؾخٗماالجه ،ونالخُاجه(البُا٢ت
 ،)11م٘ صاء ٢هغ زانت الخانت ،صاء لم ههيء له هدً ٚحر خٟاعة
ال٣بىع(البُا٢ت  )12والىنٟاث وألامها(٫البُا٢ت .)13
اؾتهضٞذ السخغٍت الضولت الٗاظؼة ًٖ

البىانت 13

اللخا ١بالغ٦ب الٗلمي الٗالمي ومىا٦بت
مؿاعٍ ،وال٣انغة جبٗا لظل ًٖ ٪بًجاص
ٖالط ؤو ؤلاؾهام ُٞه٦ .ما اؾتهضٞذ
الكٗب الظي لجإ بلى ٖالظاث م٣ترخت

ظاَؼة مً ٢بُل ال٩ي وؤلابغ الىعُ٦ت ٦ما في
البُا٢خحن  14و:15

1

Morreall, J, 1989, "Enjoying Incongruity", in Humor International journal of humor
Research, Publisher. De Gruyter Mouton, v. 2: 1p.p.1-18
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البىانت 14

البىانت 15

ل٣ض ايُلٗذ السخغٍت مً الظاث بىُْٟت به٩اع الىا ،٘٢و٦إن الؿازغ
بٟٗله طاٌ ،٥ؿبٚ ٤حرٍ في ال٣ى ،٫وٍض ًٖ ٘ٞالظاث هٓغة آلازغ الؼاعٍت
ولؿان خاله ً٣ى" :٫بهجي ؤٖغُٖ ٝىبي وؤؾخُُ٘ السخغٍت مجها ؤخؿً مما
حؿخُُٗىن ؤهخم ،بن الهاػٌ ٫ؿدب ٤ه٣ض آلازغًٍ وٍدبُه" ،1وفي طل٪
جس ٠ُٟهٟسخي ًٖ طاث م٩لىمت جخُل٘ للغقي بلى مها ٝالىمىطط اإلاإمى ٫في
ظىاهبه اإلاسخلٟت...
وحؿخمغ اإلا٣اعهت ،م٣اعهت ٗٞل مُلىب (بدض ؤمغٍ٩ا والهحن وؤإلااهُا
وبغٍُاهُا ًٖ الضواء) ،وٗٞل بضًل (بدض اإلاٛاعبت ًٖ ٖىن الؿلُت) ،طل٪
ؤن الخ٩ىمت اقترَذ في الخغوط الاؾخصىاجي الخىاٞغ ٖلى عزهت مؿلمت مً
الؿلُت (اإلا٣ضم) .وإلاا ٦ثرث َلباث الترزُو ،وما الػمها مً ّ
جدغ ويبِ،
ؤنبذ اإلا٣ضم في بٌٗ اإلاىاَ ٤ؤزٟى

البىانت 16

مً صبِب الىمل ،و٧الٗى٣اء حؿم٘ بها
وال جغي ٦ما هٟهم مً البُا٢ت
الخالُت:
1

Christopher P, W, 1979, Jokes, Form, Content, Use, and Function, Ed. illustrée, European
Association of Experimental Social Psychology by Academic Press, p. 142.
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ؤو َى ألاؾض اإلاهاب الظي جسصخى ؾُىجه (البُا٢ت ،)17ؤو اإلاؿخإؾض الظي
جخ٣ى نىلخه ،حهابه ال٩ل نٛاعا و٦باعا ،عظاال(البُا٢ت  )18ووؿاء(البُا٢ت
:)19
جٟطخي السخغٍت مً

البىانت 18

البىانت 17

البىانت 19

جٟطخي السخغٍت مً ٖىن الؿلُت لىىٖحن مً الطخ ٪مخالػمحن :ضخ٪
الكماجت وضخ ٪الاهخهاع؛ ٩ٞلما هجا اإلاىاًَ مً ع٢ابت الؿلُت ،وظا٫
صوهما جغزُو ،اؾدكٗغ اَمئىاها مُبىٖا بابدؿامت ؤو بطخ ٪اهخهاع ؤو
قماجت مً مؿاوٚ ٫اٞل.
ؤما السخغٍت في َظا اإلا٣امٞ ،ىاظمت ًٖ الخىاٞغ بحن ال٩اثً وما وظب ؤن
ً٩ىن ،مما ًٟطخي للطخٞ ،٪ال "شخيء مىخج للطخ ٪ؤ٦ثر مً جٟاوث مٟاجئ
بحن ما هخىٗ٢ه وما هغاٍ" ،1بط اإلاخى ٘٢م٘ الدجغ ،جىٞحر مخُلباث الكٗب مً
وزاث ٤بصاعٍت جإجحهم وال ًإجىجها صعءا لالزخالٍ ولِـ الٗ٨ـ .ومً الخىاٞغ
٦ظل ٪الاهخ٣ا ٫اإلاٟاجئ مً الخ٨ٟحر في الضاء الظي ًدهض آلاالً ٝىمُا في
ُ
الٗالم ،بلى الخ٨ٟحر في ّ
َم الترزُو ؤو ؾبل الخسلو مً الغ٢ابت متى ٣ٞض.
1

Morreall, J, 1983, Taking Laugher Seriously, Albany, NY, United States: State University of
New York Press, p.p. 15-16.
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ٞاألمغ ًشحر ضخ ٪ؾلب ٌٗؼي الهٟٗاً ٫بحن حجم اإلاإؾاة الخُ٣ُ٣ت التي
ٌِٗكها الكٗب٦ .ما ؤن الطخ ٪ؤًًا ٦ما ًغاٍ بًماهىٍل ٧اهِ Immanuel
َ" Kantى اهٟٗاً ٫يكإ مً جدى ٫مٟاجئ لخى ٘٢مخىجغ ًاصي بلى ال شخيء".1
 .2.3الىهذ الاحخماعي العاخش :ؤٖلىذ خالت الُىاعت الصخُت باإلاٛغب في
الٗكغًٍ مً ماعؽ بلى الٗكغًٍ مً ماي ٢ ،2020بل ؤن جمضص للمغة ألاولى
بؿاثغ ؤعظاء اإلاٛغب بلى ٚاًت الٗاقغ مً ًىهُى ،زم بلى الٗاقغ مً ًىلُىػٚ ،حر
ؤن ٞترة الخمضًض ألازحرة َظٍٖ ،غٞذ جسُٟٟا جضعٍجُا لخضابحر الدجغ الهخي
اإلاغاُٖت للىيُٗت الىباثُت في مسخل ٠الجهاث والٗماالث .وزالَ ٫ظٍ الٟترة،
المؿذ السخغٍت جٟانُل الخُاة ٚحر اإلاؿبى٢ت ،مً اإلابالٛت في الخىُٓ٠
باإلاُهغاث اإلاإلىٞت واإلاهىىٖت ،وَى ٫مضة الدجغ ،والسخغٍت مً َكاقت
الُ٣اٖاث ومً ؾُاؾت الضولت في جضبحر الكإن الٗام ...ل٣ض ؤضخذ السخغٍت
الٗحن الٟاخهت الىا٢ضة لخٟانُل ؤًام الدجغ ما ْهغ مجها وما بًُ:

البىانت 20

البىانت 21

البىانت 22

1

Kant, I, 1952, Critique of judgment, trans. James Greed Meredith. Oxford: Clarendon Press,
p. 223.
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 .1.2.3السخشٍت مً وبُػت ؤلاحشاءاث الىناةُت :اهدكغث ؤلاٖالهاث
الخدؿِؿُت -في الكىاعٕ وفي ؤلاٖالم اإلاغجي واإلاؿمىٕ واإلا٣غوء -جضٖى بلى
يغوعة الخُٗ٣م والخُهحر بك٩ل مؿخمغ ،مكهغة وؾاثله ومىضخت ُُٟ٦خه
ومدضصة ػمىه ،مما ؤؾٟغ ًٖ حٗلُ٣اث ؾازغة ،ونىع مطخ٨ت:
جدمل البُا٢خان ( 20و )21مبالٛت  ،L'hyperboleبن ٖلى مؿخىي حٗمُم
ٗٞل الهىاٖت العجُبت الٛغٍبت ٖلى ٧اٞت اإلاٛاعبت (البُا٢ت ،)20ؤو ٖلى
مؿخىي الخىُٓ ٠اإلا٨ش( ٠البُا٢ت  ،)21وفي الخالخحن زغ ١ل٣اٖضة ال٠ُ٨
الگغاٌؿُت ،بخضي ٢ىاٖض الخىاع التي ًاصي زغ٢ها لخىلُض الطخ ،1٪وجد٤ُ٣
سخغٍت اإلاىا ،٠٢طل ٪ؤن الىخاثج ؤ ٘ٓٞمً ألاؾباب ،والضواء ؤٞخ ٪مً
الضاء ،والٟٗل ؤ٢غب بلى الغٖىهت والخم ٤مىه بلى الخٗ٣ل والغقاص ،واإلاهحر
ؤصهى مما ٖىاٍ اإلاشل٧ :اإلاؿخجحر مً الغمًاء بالىاع :ازترإ ڤحروؽ بض٫
الضواء (البُا٢ت ،)20و٣ٞض ألاناب٘ بض ٫خماًتها (البُا٢ت.)21
َظا ،و٢ض اؾخٛل الٟاٌؿبىُ٦ىن الدكضًض ٖلى الخُهحر الى٢اجي الهخ٣اص
وي٘ اإلاُاٖم التي ج٣ل ٞحها قغوٍ الىٓاٞت ٖاصة ،في سخغٍت ٢لب اإلاى٠٢
(البُا٢ت ،)22خُض ظٗل الؿازغ احؿار الُضًً َى الىي٘ الاٖخُاصي
اإلاإلى ٝالظي اَمإن له الٗامت ،وهٓاٞتها وي٘ ٖاعى ؤزاع ٢ل ٤الغواص،
م٣ضما حجت خ ٤لها ؤن ج٣لب الخىَ ٝلٗا؛ وجل ٪مٛالُت مىُُ٣ت مً هىٕ
ُ
الؿبب الؼاث ،٠بط جغسخ "ٖاصة الخىٞ ٘٢خدىٖ ٫ال٢ت "الاعجباٍ"
1

Grice‚ H, P,1975, ”Logique and conversation” in: Cole, P. and J. Morgan, Syntax and
Semantics, v3, Speech Acts, New York: Academic, p. p. 41-52.
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 Corrélationبلى ؾببُت٩ٞ ،لما اعجبِ خضزان مٗا في الؼمان واإلا٩ان ٧ان طل٪
صلُال ٖىضٍ ؤن ؤخضَما ؾبب  Causeلآلزغ ،و٧لما حٗا٢ب خضزان ٧ان
ؾاب٣هما ؾببا لآلزغ.1
وال٨مامت مً الخضابحر الى٢اثُت التي قٛلذ خحزا ٦بحرا في مىا ٘٢الخىانل
ِ
الاظخماعي٩ٞ ،اهذ مدِ جىضع ومبٗض سخغٍت ،بط ازخحرث لها بضاثل هباجُت
وخُىاهُت َولضهُتُ ،
وٖضصث ؤق٩الها وؤلىاجها و ٤ٞالش٣اٞاث واإلاىاؾباث،
ُ
وؤؾىضث لها وُْٟت الى٢اًت مً السجً بلى ظاهب الى٢اًت مً اإلاغى:

البىانت 23

ال٨مامت في ؤنل اؾخٗمالها
جدمل ِ
اللٛىي ما ًجٗل لها صاللت ؾازغة خحن
حٗؼي لئلوؿانٞ ،هي ما ًجٗل ٖلى ؤه٠
الخُىان وٞمه اج٣اء الظباب ،ؤو ججىبا
للٌٗ وألا٧ل .ؤما في البُا٢ت الؿالٟت،

ٞلها اؾخٗماً ٫ذجب الٟم صون ٚحرٍ مً الجىاعح ،ولها وُْٟت ٦م اللؿان
ًٖ ال٨الم و٢م٘ خغٍت الخٗبحر ،وفي طل ٪سخغٍت لُٟٓت ٢اثمت ٖلى ٢لب
اإلاٗجى  Antiphraseوالخهغٍذ بٛحر اإلا٣هىص ،بط اإلاٗجى الخغفي الٓاَغ َى
َلب ٦م الٟم زىٞا ٖلى الصخو وَلبا لىجاجه مً اإلاغى ،واإلاٗجى اإلاًمغ
َى اإلاُالبت ب٨م ٞمه َلبا لىجاجه مً الٗ٣اب.

 1اإلاؿالىاث اإلاىىهُت ،م.135
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 .2.2.3السخشٍت مً نلت وعي اإلاؿاسبت وخشنهم الدجش الفخي :ل٣ض وي٘
الدجغ الهخي الُض ٖلى آٞاث
للمجخم٘ ،وٖلى عؤؾها ما ًغػح
البىانت 24

جدخه مً ؤمُت ز٣اُٞت؛ ٟٞي
الى٢ذ الظي التزمذ ُٞه ٞئت
بالدجغ ا٢خىاٖا ،جملهذ ؤزغي
ألؾباب مسخلٟت عٚم مٗاًىتها
اإلاهابحن ًظوون ٦ما ًظوي الًِ٣ب

مً الغن ص .والبُا٢ت اإلاىالُت جلخو الىي٘:
عٚم ظهىص الجماٖاث اإلادلُت وعظا ٫الؿلُت لًمان ؾحروعة الدجغ
الهخي ،بال ؤن الخذجغ في ال٨ٟغ الكٗبي ما له مً عاصٕٞ ،ما ػالذ مكاَض
الخ٣اعب باصًت ،ومىا ٠٢الا٦خٓاّ مخ٨غعة:

البىانت 25

البىانت 26

ججلي البُا٢ت  25خ٣ُ٣ت ججمهغ ؾاث٣ي ؾُاعاث ألاظغة ٢-بل ٞترة الىباء-
مُالبحن ببٌٗ خ٣ى٢همٚ ،حر ؤن ناخبها وظهها وظهت ؾازغة مً مٓاَغ
11

الخجمٗاث اإلا٨غوعة ػمً الدجغ ألؾباب واَُت ؤو ال مٗ٣ىلت٦ ،ما ٌصخي بظل٪
الخٗلُ ٤الضاٖ ٫لى الغٖىهت والىى ،٥طل ٪ؤن م٣هض الجماٖت مكغوٕ
(الدكضًض ٖلى ع ٌٞزغ ١الدجغ الهخي) ،والؿبُل بلُه زاَئ .و٦ظل٪
الخم ٤الظي ٌٗض "الٛلِ في الىؾُلت والُغٍ ٤بلى اإلاُلىب م٘ صخت
اإلا٣هىص"ٞ .1السخغٍت في َظا الؿُا ١حؿتهض ٝالٗامت والخانت ،بط جخٛحى
ه٣ض ؾلى ٥ظماعي ؤعًٖ ،واؾخسٟاٖ ٝام٦ ،ما جبخػي سخغٍت بزيُت ظهىٍت
مً البر٧اهُحن الظًً ونمىا في ال٨ٟغ الىمُي اإلاٛغبي بالبالصة والٛباء.2
وماػالذ ؤٗٞا ٫الىى٧ى واإلاٟٛلحن مىدكغة بحن اإلاٛاعبت (البُا٢ت ،)26خُض
ال٣هض ج٣اؾم ٞغح بؿالمت شخو ،بِىما الؿبُل ُٞه َال ٥ال٩ل ،ومً جم
الى٢ىٕ في مٛالُت مىُُ٣ت مً هىٕ" :ؤهذ ؤًًا جٟٗل طل ،"٪ومٟاصَا ؤن
اإلاٛالِ ًًٓ "ؤهه ٢ض جم له بظل ٪جٟىُض الخهم وعص ؾهمه بلى هدغٍ ،و٦إن
الخُإ ٌكغٕ الخُإ" .3ولٟٛلت َاالء ،نىٟىا
يمً ػمغة الجهلت الظًً نضٞ ١حهم ال٣ى:٫
ٌٗض جى ُ٘٢اإلابضٕ باؾم ؤبي الدجغ الهخي-
البىانت 27

اإلادا٧ي الؾم الكاٖغ الٗباسخي ؤبي الُُب

 ، 1ابً الجىػي ،أخباس الخمهى واإلاؿكلحن ،صاع آلازاع لليكغ والخىػَ٘ ،2003 ،1ٍ ،م.12
ً 2غي ٦غَؿتي صاِٞـ  ،Christie Daviesؤن الٟئت اإلاخىضع ببالصتها وٚبائها هي ؾا٦ىت الهىامل ،ؤو
اإلاضن الهٛغي اإلاخازمت لل٨بري ،قإن مضًىت بغ٧ان اإلاداصًت لىظضة في الكما ٫الكغقي اإلاٛغبيً .ىٓغ:
David, C, 1990, Ethnic Humor around the world, A comparative Analysis, Bloomington, IN
and Indianapolis, IN: Indiana University Press, p.40.
 3اإلاؿالىاث اإلاىىهُت ،م.77
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اإلاخىبي -هها مىاػٍا ٦ Paratexteما خضصٍ ظىِذ ٦ .1Genetteما ؤن بِذ ؤبي
الدجغ ًخٟاٖل َؼلُا م٘ هو ؤخمض بً الخؿحن ال٣اثل:
رو الػهل ٌؽهى في الىػُم بػهله

ُ2

وأخى الجهالت في الؽهاوة ًىػم

ٞبحن الىهحن جىاٚم بً٣اعي ،وجىاػ نىحي ،واهؼٍاح صاللي مما ؤؾٟغ ًٖ
اإلادا٧اة الؿازغة ؤو الباعوصًا  La parodieالتي ٖضَا ظحراع ظىِذ في ٦خابه
 Palimpsestes3وظها مً ؤوظه الخىام ،بط ه٣لذ السجل الىبُل بلى آزغ
مبخظ ،٫وخ٣٣ذ بظل ٪السخغٍت مً ٞئت عآَا البٌٗ ظاَلت اهخٟى حجاَا
وٚاب ٖ٣لها ،مما ظٗلها جىضعط يمً الظًً ال ٌٗ٣لىن ٦ما ظاء في الخضوٍىت
الخالُت:
جُٟض البُا٢ت بض ٫الخهغٍذ حٗغًٍا
البُا٢ت 28

بدُىاهُت اإلاؼٖؼٖحن لؤلمً الٗام ،مما
اؾخىظب جإوٍال للسخغٍتٞ" ،ال٣ى ٫بن
السخغٍت ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الخ٩لم (ٗٞل
٦الم ٚحر مباقغ)ً ،خإؾـ ٖلى اهٟها٫

بحن الًُ٣ت اإلاٗبر ٖجها ،ؤي الخغُٞت والًُ٣ت اإلا٣هىصة والاؾخلؼامُتَ ،ى
جإُ٦ض ٖلى ؤن الٛمىى ٌٗخبر ْاَغة مغ٦ؼٍت ٞحها" ،4وبطا ٧ان ألاَباء ٌٗالجىن

 2قغح صًىان اإلاخىبي.251 /4،

Genette, G, 1988, Seuils, Paris, Ed du Seuil, collection. Poétique, P:17.

1

3

Genette, G, 1982, Palimpsestes, La Littérature au second degré, Paris, Ed du Seuil, collection.
Poétique, p. 19.
4
Bangue, M-P, "l'ironie, essai d'analyse pragmatique", in: linguistique et sémiologie, n 2, p. 66.
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الظًً ٌٗ٣لىن (اعجباٍ الٗ٣ل بالىعي الهخي)ٞ ،ةن البُاَغة ٌٗالجىن
العجماواث ٚحر الٗا٢لت ،مما ًٟطخي بلى اٖخباع الخاعظحن ًٖ ال٣اهىن
خُىاهاث٦ ،ما ؾىىضر:
ـكاث الكئت الثاهُت

ـكاث الكئت ألاولى

َّ
مإخشة
جدخاج يثحر انىاع
المبالُت
ال حػهل
جدخاج بُىشٍا
ـكاث خُىاهُت

َّ
مهذمت
حعخجُب
واغُت بالىلؼ الفخي الشاهً
حػهل
ًخػامل مػها وبِب
ـكاث ئوعاهُت

خُىاهاث

بؽش

ايُلٗذ السخغٍت بىُْٟت ه٣ض اإلاجخم٘ ،ؤوال ٢هض جد" ٤ُ٣الخُهحر
الجماعي لالهٟٗاالث الؿلبُت اإلاترا٦مت" ،1بٟٗل جهغٞاث ظماُٖت مخٗا٢بت
مكِىت ،وزاهُا لٗ٣اب ؾلمي للخاعظحن ًٖ ال٣اهىن ،بط "الطخَ ٪ى ٢بل ٧ل
شخيء جصخُذ وبنالح".2
 .3.3السخشٍت مً هؽاؼت الهىاع الفخي :بن ؤوُ٢ ٫إ اججهذ بلُه
ألاهٓاع إلاىاظهت َظٍ الجاثدت َى الُ٣إ الهخيٚ ،حر ؤن واٗ٢ه اإلاالم ٦ك٠
 1قا٦غ ٖبض الخمُض ،الكٍاهت والطخَ ،سؤٍت حذًذةٖ ،الم اإلاٗغٞت ،289 .ٕ ،ؾىت ،2003م.220
َ 2جري بغگؿىن ،الطخَ ،جغظمت ٖلي م٣لض ،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘ ،بحروث،
ٍ ،2007 ،2م.127
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الٗلل وشخو العجؼ ،بن ٖلى مؿخىي ٢لت ألاَغ الُبُت ؤو شر الضواء ؤو
ضخالت الُا٢ت الاؾدُٗابُت للمؿدكُٟاث اإلاؿخ٣بلت للمهابحن ،1مما خضا
باإلاٛاعبت ؤن ًيخ٣ضوا الىي٘ بُغٍ٣تهم ٦ما ظاء في البُا٢ت:
ًدمل زبر اإلاخ٩لم سخغٍت مً
البُا٢ت 29

َكاقت الُ٣إ الهخي جد٣٣ذ
بالخلُُ ،litote ٠ؤي اإلابالٛت في
ج٣ضًغ ضخالت الُا٢ت الاؾدُٗابُت
لئلوٗاف الُبي ومدضوصًتها ،و٢ض

عص اإلاساَب ٖلى السخغٍت بمشلها ،مبُىا خخمُت جٟصخي اإلاغى ومٗلىا ًٖ
خل ًغاٍ ؤمشل لًمان عٖاًت َبُت .بن َظا الدؿىَ٢ ٜاثم ٖلى مٛالُت
ؤلاخغاط الؼاث ،٠ؤو ال٣ؿمت الشىاثُت الؼاثٟت ،طل ٪ؤن اإلاساَب بجى حجخه
ٖلى "اٞتراى ؤن َىا ٥زُاعًٍ  ِ٣ٞؤو هدُجخحن مم٨ىخحن ال ؤ٦ثر ،بِىما
َىا ٥زُاعاث ؤو هخاثج ؤزغي"2؛ ٦ما بىاٍ ٖلى مٛالُت الخٗمُم 3مكُضا ٖلى
ؤؾاؽ زاَئ نغخا مً ألاوَام.
وبلى ظاهب شر ًٞاءاث بؾٗا ٝاإلاغضخى ،مك٩ل الٗالط ،ويٗ ٠عٖاًت
البدض الٗلمي:

 1مً الىهٟت ال٣ى ٫بن اإلاٛغب بض ٫ظهىصا في حكُِض مؿدكُٟاث جىاؾب ألاػمت ،وعٖ ٘ٞضص
اإلاؿدكُٟاث اإلاؿخ٣بلت ،وٖضص الخدالُل الُبُت الُىمُت.
 2مغظ٘ ؾاب ،٤اإلاؿالىاث اإلاىىهُت ،م.129
 3هٟؿه ،م.51
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جىضر الهىعة مىاظهت بحن ٢ىجحن ٚحر
البُا٢ت 30

مخ٩اٞئخحن جًُٟان بلى هىٖحن مً السخغٍت:
ؤوالَما سخغٍت اإلاىا ٠٢و٢لب اإلاىا،٘٢
وجهىٍغ الًُٗ٢ ٠ىٍا وال٣ىي يُٟٗا،

وطل ٪مً زال ٫الهُئت وحٗابحر الىظه ،والامخضاص
الُىلي للمغَم ،وزباث ِوٟ٢خه و٦إهه ؾض ًمى٘ جىٚل الڤحروؽ اإلاخدغ٥؛
والخا ٫ؤن الخُاب الخدظًغي الهاصع ًٖ اإلاغَم /وػاعة الصخت ،ؤلُ ٤بالضاء
هٟؿه؛ وزاهحهما السخغٍت اللُٟٓت ال٣اثمت ٖلى ٢لب اإلاٗجى ،بط الخُاب:
"خطخي عاؾ ،٪عاٍ اإلاٛغب َظا"ً ،دخاط جإوٍله اؾخدًاع الجاهب الخضاولي
والٟ٨اًت ؤلاًضًىلىظُت بمٗاع ٝمكتر٦ت بحن اإلاخساَبحنٞ .اهخ٣ا ٫الخُاب
مً خ٣ُ٣ت ج٣غٍغٍت بلى سخغٍت ،عَحن بالى٢ىٖ ٝلى ماَالث البلض اإلاخىايٗت
التي ًٟترى ٞحها مًاٖٟت الجهىص ،بض ٫الخدضي واإلاىاظهت.
 .4. 3الىهذ العاخش لىانؼ نىاع الخػلُم :ؤٖلىذ الىػاعة اإلاٗىُت حٗلُ٤
الضعاؾت بجمُ٘ ؤؾال ٥الخٗلُم باإلاٛغب مىظ الؿاصؽ ٖكغ مً ماعؽ 2020
بلى خحن اؾخدباب ألامً الهخي؛ وعٚم اهسغاٍ ألاَغ التربىٍت وؤلاصاعٍت في
الخضابحر البُضاٚىظُت بجضًت لىهج هٓام الخٗلُم ًٖ بٗض ،بال ؤن ما ؤمً٨
جىٞحرٍ مً مىا ص ٢مُت ووؾاثِ ؾمُٗت وبهغٍتَ ،
وي٘ الُض ٖلى ظغاح
ع ع
ؤصمذ الجؿض الخٗلُمي ،في اإلاؿخىي ال٨مي ،والُٟ٨ي ،وج٩ىًٍ ألاَغ...
والهاج ٠اإلادمى ٫مً بحن وؾاثل الخىانل بحن َغفي الٗملُت الخٗلُمُت،
جباًيذ وُْٟخه بحن ألامـ والُىم:
11

البُا٢ت 31

ُّ
حٛح ُر وْاث ٠ألاصاة الىاخضة خ ٤٣سخغٍت ٢لب
اإلاىا ٠ُ٨ٞ ،٠٢لضاء ألامـ ؤن ًهحر صواء الُىم؟
ٞةن جد ٤٣ألامغ ٖلى اإلاؿخىي البالغي بالُبا ١بحن
"خِ" و"َؼ"ٞ ،ةن جد٣ُ٣ه ٖلى اإلاؿخىي الىا٢عي

عَحن بؿُا٢اث وظىاهب مسخلٟت.
 .5.3الىهذ العُاس يُ :
اهخ٣ضث في بالصها ؾُاؾاث الضولت في جضبحر مل٠
الجاثدت ،عٚم ٧ىجها ؾبا٢ت بلى بظغاءاث ؤمىُت ناعمت هاظٗت لخهغ اهدكاع
الىباء .وإلا٣خًُاث الًغوعة ،ه٨خٟي بةًغاص
زالزت هماطط ه٣ضًت :ؤولها جبُٗت الخ٩ىمت
البُا٢ت 31

اإلاٛغبُت للخ٩ىمت الٟغوؿُت في اجساط
جضابحر و٢اثُت ظغاء ظاثدت ٧ىعوها٦ ،ما
في الهىعة:

بن السخغٍت في اإلايكىع مغ٦بتٞ :هي جاعة مً الخبُٗت للخ٩ىمت الٟغوؿُت صون
مغاٖاة لخهىنُاث الخاب٘ واإلاخبىٕ ،وجاعة ؤزغي مً جإزغ اإلاٛغب ًٖ الغ٦ب
الخًاعي الخٗلُمي .جمذ جغظمت الىي٘ مً زال ٫مطخ ٪ألاق٩ا٫
والخغ٧اث والُبإ واإلاىا٦ ٠٢ما خضصٍ َجري بغگؿىن ،1Heneri Bergson
خُض ُظؿض اإلاٛغب في شخهُت مؿتر ِبحن Mister Bean:بك٩له اإلاطخ،٪
وخغ٧اجه آلالُت ٚحر اإلادؿ٣ت ،وَبٗه الٛاٞل وَى ًإحي ألامىع صون جدؿب
الٗىا٢ب ،ومى ٠٢يٟٗه وَى ٌؿتر ١الىٓغ للجىاع ها٢ال ٧ل ٦بحرة ونٛحرة.
ً 1ىٓغ ٦خاب الطخَٗٞ ،لى امخضاصٍ خضصث ؤق٩ا ٫الهؼَ ٫اجه.
11

ٞهى جاعة ً٣خٟي ؤزغ ٞغوؿا اإلاباصعة الؿبا٢ت الٟٗالت (جىُْ ٠ػمً اإلااضخي
لئلظغاءاث الٟغوؿُتٖ :ل٣ذ الضعاؾت ،واإلاؿخ٣بل للٟٗل اإلاٛغبي :ؾخٗل٤
الضعاؾت) ،وجاعة ٌ ِٗض –٦ما ٗٞلذ ٞغوؿا -ببضًل ٢غٍب(جُاب ٤الؼمً
اإلاؿخ٣بل بحن البلضًً :ؾُضعؾىن ًٖ بٗض)ٚ ,حر ؤن الخُاب ٤وبن جد٤٣
بالهُٛت الهغُٞت الضالت ٖلى اإلاؿخ٣بل ال٣غٍب ،بال ؤهه اؾخدا ٫بالىٓغ بلى
ماَالث البلضًً ،مما ظٗل وٖض اإلاخبىٕ مد٣٣ا ،ووٖض الخاب٘ بُٗض اإلاىا.٫
واؾتهض ٝالىمىطط الى٣ضي الشاوي ماؾؿت
مً ماؾؿاث الضولت ،وسخغ مً اإلااَل
البُا٢ت 33

الٗلمي إلاىخسبي ألامت وممشلي الكٗب:
سخغ الٟاٌؿبىُ٦ىن مً ماَالث عظاالث
ماؾؿت َامت ًمشلىن الكٗب مدلُا
ووَىُا ،مىُل٣حن مً م٣ضمت ؤولى :الامخدان

ؤلاقهاصي الابخضاجي ملػى ،بلى م٣ضمت زاهُت :بلٛاء الامخدان ًدغم ؤٚلب
الٟ٨اءاث مً الترشر للبرإلاان والجماٖاثٞ .خ٩ىن الىدُجت خؿب اإلاىُ٤
ألاعؾُي ؤن اإلااَل الٗلمي ألٚلب البرإلااهُحن وؤًٖاء الجماٖت َى الكهاصة
الابخضاثُت.
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ومً اإلاٛالُاث الدجاظُت الؿازغة ال٣اثمت ٖلى زغ٢ ١اٖضة ال٠ُ٨
الگغاٌؿُت ،مٛالُت ألالٟاّ اإلاصخىهت ؤو اإلاٟخخت  ،1بط وْ ٠لٟٔ
الٟ٨اءاث ًغاص بها الٗ٨ـ.
والىمىطط الشالض مً هماطط الى٣ض الؿُاسخي ،مخٗل ٤بالخضابحر ؤلاظغاثُت
الخ٩ىمُت اؾخٗضاصا لغ ٘ٞالدجغ الهخي:
وي٘ ال٩اعٍ٩اجىع الُض ٖلى مٗاهاة ٞئاث اظخماُٖت حِٗل ٖلى الٟ٨ا،ٝ
َ
٩ٞاهذ لها ٞترة الدجغ الهخي الًاعة الىاٗٞت التي بها جإظلذ مسخل٠
الى٣ٟاث ،وزلٟها اوؿضلذ ظملت مٟاع٢اث باٖشت ٖلى السخغٍت:
اإلاٟاع٢ت بحن الخا ٫واإلا٣ا٫؛ خُضالخُاب الضاٖ ٫لى اؾخٗضاص الخ٩ىمت
البُا٢ت 34

لغ٘ٞ

الدجغ الهخي

واإلاؿخلؼم

بخؿاؾا مهاخبا بيكىة الاوٗخا،١
ًجافي خا ٫قغاثذ مجخمُٗت حصخي

مالمدها بال٣هغ والخٗاؾت؛
اإلاٟاع٢ت بحن ؤخىا ٫الكٗب (مالمذ الخٗاؾت) ،وخا ٫الخ٩ىمت (ضخ٪ب٢هاء)...؛
اإلاٟاع٢ت بحن زُاب نغٍذ" :الخ٩ىمت حؿخٗض لغ ٘ٞالدجغ الهخي" ،الظيً٣خطخي جضعٍجا ومغاٖاة الٓغو ٝالاظخماُٖت ،وآزغ مًمغ جسُٟه الهىعة،
ً 1ىٓغ اإلاؿالىاث اإلاىىهُت ،م.124
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ومٟاصٍ ؤن الضولت –٦ما ًغاَا ناخب البُا٢ت -حؿخٗض بؿغٖت ل٣هم
الٓهىع؛
اإلاٟاع٢ت اللٛىٍت اإلاًُٟت للسخغٍت اللُٟٓت ،ؤي الخهغٍذ بٗ٨ـاإلا٣هىص اإلاخىؾل بلُه باللٗب اللٛىي والجىاؽ اإلادغ ،1ٝبط الٓاَغ ع٘ٞ
ْ
الدجغ (بدؿ٨حن الجُم) و ٪ٞالٗؼلت ،بِىما الخٟي بػالت الضٖامت وع٘ٞ

َ
الدجغ(بٟخذ الجُم) والؿماح ُبه ِى ّ ِي الضًىن واإلاهاعٍ ٠اإلاترا٦بت اإلاترا٦مت؛
ٞةصعا ٥الهؼلي في َظا الخُاب ًخم ٖلى مغخلخحن" :ألاولى جخًمً بصعا ٥الٟغص
للٗىهغ ؤو الٗىانغ اإلاخىاٞغة ،والشاهُت جم٨ىه مً ال٨ك ًٖ ٠جٟؿحر الٗىانغ
اإلاخىاٞغة ؤو حٗلُلها".2
 .6.3السخغٍت في الُ٣إ الا٢خهاصي :لم حؿتهض ٝالسخغٍت الغ٢مُت
الُ٣إ الا٢خهاصي ب٣ضع ما اؾتهضٞذ ُ٢اعي الخٗلُم والصخت ،ولٗل ألامغ
عاظ٘ ل٣بى ٫عواص الًٟاء ألاػع٢ ١غاع الضولت لخ٣ضًم ؾالمت اإلاىاًَ ٖلى
ا٢خهاص البالص ،وج٣بلهم ؤلاظغاءاث الاختراػٍت عٚم اوٗ٩اؾاتها الؿلبُت ٖلى
الا٢خهاص الىَجي والضولي ،وجبٗاتها ٖلى الُ٣إ اإلانهي ٚحر اإلاهُ٩ل .وٚالبا ما
جىظه الى٣ض لٟطر بزال ٫ؤعباب اإلاٗامل والكغ٧اث بخضابحر الى٢اًت وقغوٍ
الؿالمت ٦ما َى مبحن في البُا٢ت:

ٖ 1لي الجىضي ،قً الجىاط ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،مُبٗت الاٖخماص بمهغ ،ص ،ٍ .ص .ث ،م.87
2
Deckers, L, and Buttram. R, 1990, "Humor as Response to Incongruities Within Or between
Schemata", in: Humor, 1_3, p. 55.
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اهُل٣ذ سخغٍت اإلاى ٠٢مً الخٟاوث
البُا٢ت 35

بحن الؿبب البؿُِ (زمغة الخىث)،
والىدُجت اإلاهل٨ت(اإلاىث) م٘ بيماع
الٗال٢ت بحن الؿبب والىدُجتٞ ،الخُاب
زىاجي الضاللت مما اؾخضعى جإوٍل

السخغٍت صازل ؾُا٢ها ،بط ٦جى الؿازغ بالشمغة مٗغيا ًٖ ط٦غ مٗمل
جل ٠ُٟالخىث الظي –لتهاوهه في اجساط جضابحر الى٢اًت -حؿبب في اهدكاع
الٗضوي في نٟى ٝالٗاملحن مما َضص خُاتهم .و٢ض اؾخض ٫الؿازغ ب٣هت
بزغاط آصم وخىاء مً الجىت ال٢ترابهما مً الصجغة اإلادٓىعة إل٢ىإ اإلاخل٣ي
ب٣ضعة زمغة ٖلى ٢لب ألاخىا ،٫وحؿببها في جهاًت الخُاة ٦ما ٧اهذ ؾببا في
اؾتهاللها.
وؤؾهم الغؾامىن ال٩اعٍ٩اجىعٍىن في جهىٍغ جًغع الا٢خهاص ظغاء
الجاثدت٦ ،ما في الغؾىم الخالُت:

البُا٢ت 36

البُا٢ت 37

البُا٢ت 38

اقتر٦ذ الغؾىم الشالزت في م٩ىن ؤً٣ىوي واخض َى ٞحروؽ ٧ىعوها الظي
اجسظ الك٩ل طاجه ،وَى بن ٧ان في الغؾمحن ألاو ٫والشالض ٞاٖال في خض طاجه،
ٞةهه في الغؾم ألاوؾِ مىظه الؾتهضاُ٢ ٝاٖاث ا٢خهاصًت مً ٢بل ظهت
11

زُٟت ظؿضتها ًض اٞخٗلذ الضاء ونىبخه إلؾ٣اٍ الُ٣اٖاث الخُىٍت في
البالصٞ .الُ٣إ الجىي ًئن مً جبٗاث الضاء ٦ما جبرػٍ مالمذ الُاثغة
الٗاظؼة ًٖ ؤلا٢الٕ (البُا٢ت  .)38ؤما عجلت الا٢خهاصٞ ،ىسغَا الضاء وقل
خغ٦تها (البُا٢ت  )36مما ٌؿخضعي مً الضولت جدضًاث ظؿاما وبوٗاف
ُ٢اٖاث ا٢خهاصًت ٦شحرة بٗض اهجالء الىباء بدى ٫هللا.
وبطا ٧اهذ ُ٢اٖاث ٢ض جًغعث ،وَُا٧ل ٢ض اهدؿغث ،ووخضاث جهيُ٘
وبهخاط ٢ض اخخًغث ،وه ِ٣بُ٘ وجىػَ٘ جغاظٗذٞ ،ةهه ٖلى الٗ٨ـ جماما،
اػصَذ بالجاثدت ظهاث ؤزغي:

البُا٢ت 39

البُا٢ت 40

البُا٢ت 41

اؾخٟاصث قغ٧اث مً الجاثدت ،واٚخجى ؤعبابها ظغاء اعجٟإ َلب مىخجاتها
في َظٍ الٓغُٞت ،واؾخٛلىا الىي٘ الؾخجزا ٝظُىب اإلاىاَىحن ٦ما َى قإن
ماؾؿاث صخُت وحٗلُمُت وا٢خهاصًت ما ٞتئ ؤعبابها ًبتزون اإلاىاًَ .و٢ض
خ٩ى ٧اعٍ٩اجىع البُا٢ت َ 39ظا الخا ،٫مى٦ئا ٖلى اإلا٩ىن اللؿاوي الظي ٌكحر
لؿىء هىاًا ؤعباب اإلاصخاث الخانت اإلاؿخُ٣بت للمهابحن بضاء ٧ىڤُض ،19
ولؿان خالهم ً٣ى :٫مهاثب ٢ىم ٖىض ٢ىم ٞىاثض ،وَى ال٣ى ٫الظي خا٧اٍ
الغؾام ال٩اعٍ٩اجىعي مدا٧اة ؾازغة بٗىىان عؾمه الؿازغ" :ڤحروؽ ٢ىم
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ٖىض ٢ىم ٞىاثض" .زم بهه الكٗاع الظي ؾغي في البُا٢خحن  41و ،42وبن ظاء
ٖلى لؿان عب الؿى ١الخجاعٍت ،وعب اإلااؾؿت الخٗلُمُت بل ٟٔمسخل.٠

 .4السخشٍت خالُ قترة سقؼ الدجش الفخي(ًىهُى )2020
ؤٖلىذ الخ٩ىمت اإلاٛغبُت -في الٗاقغ مً ًىهُى اإلاىهغم -بضاًت ع ٘ٞالدجغ
الهخي جضعٍجُا ًٖ اإلاىاَ ،٤ولم ًخم الخس ٠ُٟال٩امل بال في الغاب٘
والٗكغًٍ مً الكهغ طاجه 1م٘ ؤلاب٣اء ٖلى خالت الُىاعت الٗامت .و٢ض عاعى
الخس ٠ُٟجُىع الخالت الىباثُت في ألا٢الُم والٗماالث ،مما ؤؾٟغ ًٖ
جهيُ ٠اإلاىاَ ٤بلى مىُ٣ت الخس ٠ُٟع٢م 1التي خُٓذ بامخُاػاث ،ومىُ٣ت
الخس ٠ُٟع٢م 2التي حِٗل ْغوٞا ؤ٢غب بلى الدجغ٩ٞ ،ان َظا الخ٣ؿُم
ؾببا في ْهىع سخغٍت ظهىٍت هي ؤبٗض مً ؤن ج٩ىن بزيُت.
 .1.4السخغٍت مً جضبحر الجاثدت بةٖالن خالت الُىاعت :لم ٌؿدكٗغ اإلاٛاعبت
ازخالٞا صاللُا بحن خالت الُىاعت والدجغ الهخيٗٞ ،بروا ؾازغًٍ ًٖ زُبت
ؤ ٤ٞاهخٓاعَم ٦ما ًلي:
البُا٢ت 42
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البُا٢ت 43

 1اؾخصىِذ مً ال٣غاع ٖماالث وؤ٢الُمَ :ىجت -ؤنُلت ،والٗغاجل ،وال٣ىُُغة ،ومغا٦ل.

خملذ البُا٢ت  42جغاصٞا بحن الدجغ والُىاعتٞ ،هما وظهان لٗملت
واخضة ،قإجهما قإن مكا٧لت هباث الؼٖتر إلاشُله؛ وؤ٦ضث البُا٢ت  43ألامغ
هٟؿه ،طل ٪ؤن خالت الُىاعت ا٢خًذ بٚال ١اإلاغا ٤ٞالٗامت التي صؤب
الىاؽ ٖلى الترصص ٖلحها ،وؤب٣ذ ٖلى مغا ٤ٞزانت م٘ ٞغى الخضابحر
الى٢اثُتٟٞ ،ي ٧لخا الخالخحن جًُ ٤خغٍخه التي خ ٤٣بالطخ ٪مً اٞخ٣اصَا
جىاػها هٟؿُا ،طل ٪ؤن "اإلاجخم٘ ًيخ٣م ًٖ َغٍ ٤الطخ ٪للخغٍاث التي
ؤزظث مىه".1
 .2 .4السخشٍت اإلاخبادلت بحن اإلاىاوو اإلاخباًىت وباةُا:
 .1.2.4سخشٍت الزاث (اإلاىىهت )1مً آلاخش (اإلاىىهت :)2لم جبلٜ
السخغٍت َىا صعظت ؤلاًالم ،ولم ججزٕ مجزٖا بزيُا ب٣ضع ما حٗض عؾالت جىٖىٍت
خمل ّ
ظهىٍت إلاً لم ٌكملهم جس ٠ُٟالدجغ ،وبها ّ
ألاو ٫ألازغ مؿاولُت
اؾخمغاع الدجغ ،مٗبرًً ًٖ جدغعَم مً ؤػمت ،وزغوظهم مً يُ ٤بلى
ؾٗت:

البُا٢ت 44

البُا٢ت 45

 1الطخَ ،م.127 .
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ٞازغ ؤبىاء اإلاىُ٣ت 1اإلاىُ٣ت اإلا٣ابلت ،مخٟايلحن باإلاباح اإلاخاح للظاث،
اإلاُ٣ىٕ اإلامىىٕ ًٖ آلازغ(البُا٢ت  ،)44مما ٢ض ًد ٤٣لظة الاهخهاع ومخٗت
الخسلوٞ ،الطخ٢ ٪ض "ًيخج ًٖ مخٗت ؾمى الظاث التي وكٗغ بها ؤزىاء
بطال ٫آلازغًٍ وبزؼائهم"ٚ ،1حر ؤن
الكٗىع بالؿمى لم ًظَب بهم مظَب
البُا٢ت 46

الؿضاة اإلادكٟحن ،الزخالَه بالدكا٧ل
الىظضاوي (الُٗام اللي مكاع٦حن)،
وباإلًمان بٗضم صوام الخا( ٫البُا٢ت
٣ٞ ،)45ض ً٣لب الىي٘ وٍهحر

اإلاؿخضع ٥هاجخا والىاجر مؿخضع٧ا.
 .2.2.4سخشٍت آلاخش (اإلاىىهت  ،)2مً الزاث (اإلاىىهتً :)1ظ٦غها
الدؿازغ بحن ؤبىاء اإلاىاَ ٤بى٣اثٌ ظغٍغ والٟغػص ١وألازُلٚ ،حر ؤن ألاو٫
ؤ٢غب بلى الضٖابت والهؼ ،٫بِىما آلازغ ؤلُ ٤بالتهاجي اإلا٣ظٕ .و٢ض عص َاالء ٖلى
ٚغاثمهم باإلاشل مً باب الخٟاٖل الهؼلي ،مؿخسٟحن بماَالتهم الؿُاخُت،
وم٣ىماتهم الخجهحزًت ،ومكاعَٗهم الخىمىٍت ،مبُىحن جٟى٢ا في اإلاجاالث
اإلاظ٧ىعة ،ومىمئحن بلى خاظت اإلاىُ٣ت اإلاسٖ ٠ٟجها الدجغ بلى اإلاىُ٣ت
اإلاذجىعة.
 1الطخَ في ألادب ألاهذلس ي ،2 .ٍ ،م.29
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 .3.2.4سخشٍت اإلاىىهت الىاخذة مً راتها :جغ ٘ٞالسخغٍت مً الظاث
الخغط ٖجها ،وجب٣ي ٖلى ماء الىظه ،خحن ًمخل ٪اإلاخىضع ال٣ىة والجغؤة
للسخغٍت مً طاجه ،ؤو ًىٗم بدـ ٩ٞاهي ًم٨ىه مً الخغوط مً اإلاأػ ،١وجل٪
وُْٟت اظخماُٖت َامت للهؼ ٫ببان الغ ٘ٞالخضعٍجي للدجغ .ولىمشل لهظا

البُا٢ت 47

البُا٢ت 48

اإلاى ٠٢بالبًُاوٍحن اإلاٗغوٞحن بغوح الضٖابت٣ٞ ،ض سخغوا مً خالهم بٗض
جهيُٟهم يمً اإلاىاَ ٤اإلاىبىءة التي لم ًغٖ ٘ٞجها الدجغ مىظ البضاًت:
جُلٗىا البُا٢ت ٖ 47لى ق٩ل مً ؤق٩ا ٫زغ ١الدجغ في اإلاىاَ٤
ّ
اإلاىبىءة ،مما مً قإهه ؤلاظهاػ ٖلى ظهىص الضولت في خهغ الىباء .مشل
الؿازغ لهظا اإلاى ٠٢بمكهض الهجغة الؿغٍت الؿاخلُت؛ ٞمهما ازخلٟذ
الىظهت والهض ٝواإلا٣ابل ،جٓل الُغٍ٣ت ال قغُٖت ،بل ٢ض جاصي في خالىا بلى
َ
واإلاهاظغ بلُهُٞ ،ما ٖغٖ ٝىض مىعَي بسخغٍت ال٣ضع ؤو
اإلاهاظغ
َال٥
ِ
السخغٍت اإلاُخاٞحزًُ٣ت.1
وبطا ٧ان خل ألاػمت ٖىض ٞئت َى الهغوب ولى ٧ان مضمُاٞ ،ةهه ًىُلٖ ٤ىض
ٞئت ؤزغي مً الخُٛحر الؿلى٧ي ولى جد ٤٣بال٣ىة ،مخىؾلت بغمؼ مً عمىػ
Morier, H, 1975, Dictionnaire de poétique et de rhétorique, Paris, P.U.F, p. 591.
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1

الهمىص والىًا ٫والخؼم (ال٣اثضة خىعٍت بمىُ٣ت آؾٟي-البُا٢ت )-48
لخُٛحر الىي٘ والالخدا ١بالغ٦ب مما ؤيا ٝللسخغٍت وُْٟت بقهاعٍت
حٗغٍُٟت بصخهُت طإ نُتها ػمً الدجغ.

خالـاث
اخخًً الٗالم الغ٢مي مىا ٘٢جىانل اظخماعي مدٟىٞت بدغٍت الخٗبحر
اإلاكغوَتٞ ،إزمغ جٟاٖال َؼلُا ،وضخ٩ا ظماُٖا اٞترايُا ،وؤبان ًٖ ه٣ض
طاحي ز٣افي واظخماعي وؾُاسخي؛ ٦ما ؤظلى وظىصٍ ز٣اٞت حكاعُ٦ت ؾازغة
مغجبُت بمجخم٘ له ز٣اٞخه ،وله قغاثده الاظخماُٖت التي جبض السخغٍت
وجخل٣اَا ،وجخٟاٖل مٗها مٗل٣ت ٖلى ميكىع ،ؤو صاٖمت ل٨ٟغ .و٢ض مغث
السخغٍت -بلى خحن ٦خابت َظٍ ألاؾُغ -بمغاخل زالر:
*مشخلت ما نبل الدجش الفخي :جمحزث بالسخغٍت ؤلازيُت مً الهحن زم
مً بٌٗ الضو ٫ألاوعبُت ،الؾدكٗاع الخٟىٖ ١لى صوٖٓ ٫مى ًىسغَا الضاء في
َ
َ
الى٢ذ الظي ؾاص ُٞه ألامً وألامان البالص ،و٢ض ٞؿغث السخغٍت في َظا
ُ
اإلا٣ام هٓغٍت الاؾخٗالء والخٟىٖ ١ىض ؤٞالَىن وؤعؾُى وجىماؽ َىبؼ٦ ،ما
ؤصث وْاث ٠ؤبغػَا الىٟؿُت؛
*مشخلت الدجش الفخي :وهي ؤ٦ثر الٟتراث سخغٍت لخجضصَا م٘ ٧ل جمضًض
َحجغي .و٢ض اهماػث بخٗضص مىيىٖاتهاٞ ،كملذ الى٣ض الاظخماعي والؿُاسخي
والا٢خهاصي والش٣افي والظاحي-وبن ٧ان الا٢خهاصي ؤ٢ل خٓا والاظخماعي
ؤوفى -مىُل٣ت مً مٗاًىت اإلاٟاع٢اث التي حِٗكها البالص والٗباصٞ ،إَغتها
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هٓغٍت مىعٍُل و٧اهِ وقىبُجهاوع ال٣اثمت ٖلى الخىاٞغ وٖضم الخالئم
واإلاىاؾبت٦ ،ما ايُلٗذ بٗضة وْاث ٠ؤَمها الى٣ضًت؛
*مشخلت سقؼ الدجش الفخي الخذسٍجي :وجمحزَا السخغٍت الجهىٍت ،ؤي
الدؿازغ بحن مىاَ ٤اإلاٛغب التي جباًيذ ٞحها ؤق٩ا ٫ع ٘ٞالدجغ ،وحٗا٢بذ
ٞحها ٞتراث الخدغع مً الُ٣ض الهخي ،وجٟؿغ السخغٍت في َظا اإلا٣ا ٫هٓغٍت
الاوٗخا ١والخدغع ٦ما ٖىض ؾبيؿغ وٞغوٍض٦ ،ما ؤصث وْاث ٠مسخلٟت مجها
الخٗغٍُٟت ؤلاقهاعٍت.
وبطا اؾخإزغث ٧ل مغخلت بىُْٟت مُٗىت للسخغٍت٣ٞ ،ض ؤخاَذ ؤزغي
باإلاغاخل ٧لها مً وُْٟت بزباعٍت ،وجإعٍسُت ،وجضاولُت ،واظخماُٖت،
وجدؿِؿُت ،وجغبىٍت ،وهٟؿُت ،وخىلذ اإلادؼن بلى مطخ ،٪واإلاسُ ٠بلى
مإلى.ٝ
و٢ض حٗضصث ؤق٩ا ٫السخغٍت حٗضصا قمل ما ٧ان مجها لٟٓا ؤجاخه الخىاٞغ
اللٛىي ،وخ٣٣ه ٢لب اإلاٗجى؛ وما ٧ان مجها ٢لب اإلاىا ٠٢وٖ٨ـ ألاصواع؛ وما
٧ان مجها مُخاٞحزًُ٣ا٦ .ما اخخاط الخٟاٖل م٘ الخُاب الؿازغ في مىا٠٢
ٖضًضة جإوٍال ا٢خطخى ؤلاإلاام بالخهىنُاث الش٣اُٞت والاظخماُٖت التي جمحز
البِئت اإلاٛغبُت ،وبصعا ٥الجاهب الخضاولي.
ؤما آلُاث اقخٛا ٫الخُاب الؿازغ ،اإلاد ٤٣بلهجت ٖامُت ولٛت ٞهُدت،
ٞال جدُض ًٖ آلُاث السخغٍت ٖمىما ،مً جهىٍغ وون ٠ؾازغًٍ ،وجدىٍل
مً آصمي بلى خُىاوي ،ولٗب لٟٓي وآزغ صاللي ،وزغ ١ل٣ىاٖض الخىاع
والخساَب الگغاٌؿُت ،ومدا٧اة ؾازغة ،وؤِ٢ؿت مٛالُُت...
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وزخاماٞ ،ةطا قاء هللا لهظا الٗمل ؤن ًٖ ٠٣ىض مغخلت ع ٘ٞالدجغ
الهخيٞ ،ةها هًغٕ بلُه ؤن ًجٗلها آزغ مغاخل َظا الضاء٦ ،ما وؿإله ٖؼث
٢ضعجه ،وظلذ ٖٓمخه ،ؤن ًغ ًٖ ٘ٞالٗالم َظا الىباء والبالء ،بهه حٗالى مً
وعاء ال٣هض ،وَى حهضي الؿبُل...

الةدت اإلافادس واإلاشاحؼ:
 .1ؤزباع الخم٣ى واإلاٟٛلحن ،ابً الجىػي ،صاع آلازاع لليكغ والخىػَ٘،1ٍ ،
.2003
 .2جاعٍش ألاوبئت واإلاجاٖاث باإلاٛغب في ال٣غهحن الشامً ٖكغ والخاؾ٘ ٖكغ،
مدمض ألامحن البزاػ ،مُبٗت الىجاح الجضًضة ،ص.1992 ،ٍ .
 .3جخا الًاخ ٪اإلاطخٖ ،٪باؽ مدمىص الٗ٣اص ،صاع جهًت مهغ
للُباٖت واليكغ ،ال٣اَغة ،ص ،ٍ .ص .ث.
 .4ؾُ٩ىلىظُت ال٩ٟاَت والطخ ،٪ػ٦غٍا ببغاَُم ،صاع مهغ للُباٖت ،ص.
ٍ ،ص .ث.
 .5قغح صًىان اإلاخىبيٖ ،بض الغخمً البر٢ىقي ،مُبٗت الؿٗاصة ،مهغ،
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الخىاب العُاس ي العاخش في صمً ألاصماث
أصمت وباء يىقُذ  19همىرحا-الضهُذي غبذ الكخاح (أظخار غلم الاحخماع ،حامػت غبذ اإلاالَ العػذي ،جىىان-اإلاؿشب )
أمحن حباس (باخث في غلم الاحخماع  ،حامػت غبذ اإلاالَ العػذي ،جىىان-اإلاؿشب)

ملخق :ال ًمٞ ً٨هم زُاب السخغٍت بال مً مضزل م٣اعبخه ٦خٗبحر ًٖ
ٖال٢ت ؤػمت بحن َغٞحن ،ألامغ الظي ًٟؿغ ٧ىن السخغٍت ٢ض ج٩ىن مىظهت
نىب الكغٍ ؤلاوؿاوي ٖمىما لخ٨دسخي بظلَ ٪ابٗا ؤهُىلىظُا في لخٓاث
اوٗضام الُ٣حن واإلاٗجى ،بىٟـ ال٣ضع الظي ًم ً٨ؤن ج٩ىن ُٞه مٗبرة ًٖ
ٖال٢ت بحن طواث بوؿاهُت واُٖت ٖا٦ؿت بظل ٪نغاٖا الؾتراجُجُاث ٞغصًت ؤو
ظماُٖت.
وفي َظا الؿُا ،١ؾخداو ٫اإلا٣الت حؿلُِ الًىء ٖلى البٗض الى٣ضي الظي
ً٨دؿُه الخُاب الؿُاسخي الؿازغ م٘ التر٦حز في الى٢ذ هٟؿه ٖلى مُله
الٗملي زهىنا في ؤو٢اث ألاػماث ٦ما ججلى طل ٪في ؤػمت "٧ىُٞض."٩١
مكاهُم مكخاخُت :السخشٍت ،الخىاب العُاس ي ،الىهذ ،ألاصمت.
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Abstract: The discourse of Irony can only be understood by being
approached as an expression of a crisis between two parties. This explains the
fact that Irony may be directed towards the human condition in general, thus
acquiring an ontological form in moments of uncertainty and meaninglessness.
Likewise, it can express a kind of relationship between conscious human
beings, reflecting individual or collective strategies conflict.
In this context, the article will attempt to shed light on the critical dimension of
the ironic political discourse while, focusing on its practical tendency,
especially in times of crisis, as was evident in “Covid19” crisis.

Key concepts: Irony, political discourse, critique, crisis.

مهذمت
ضم٢ ضًمت٢  مشلما ؤجها،ثر جمُحزا لئلوؿان٦اث ألا٧جبضو السخغٍت مً الؿلى
خه بالىظىص ٖلى٢ وهي جُل٘ بمهمت جىُٓم ٖال.1الم٨ضعجه ٖلى الخٗبحر وال٢
.غص ٖلى وظه الخدضًضُٟه طاجُت ؤلاوؿان ٖمىما والٞ ـ٨ٗهدى زام جى
ضعة ٖلى٣ مًمىهه ال،ـ وُٖا بوؿاهُا زانا ومخمحزا للىظىص٨ٗالسخغٍت حٞ
ىم٣ً  وَى ؤمغ.اثمت مٗه في اللخٓت٣ ال٪حر جلٚ ت ؤزغي٢الخُل٘ لخإؾِـ ٖال
1

- Ernest Behler, Irony and the Discourse of Modernity, the University of Washington
Press, USA, 1990, P: 73.
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ٖلى مبضؤ الغ ٌٞوالؿعي بلى اؾدبضا ٫مى ٘٢اإلاىٟٗل بالٟاٖل مً صازل َظٍ
الٗال٢ت .بهظا اإلاٗجىٞ ،ةجها جبضو يغوعٍت للكغٍ ؤلاوؿاوي ٖمىما 1ومالػمت
له؛ بط ب٣ضع ما ًُضع ٥ؤلاوؿان زًىٖه إلاجمىٖت مً ؤلا٦غاَاث وؤلاقغاَاث
التي ٢ض ج٩ىن َبُُٗت ؤو ختى مهُىٗت وز٣اُٞت ٞةهه ،في الى٢ذ طاجهً ،ضع٥
بم٩اهُت الخدغع مجها ؤو ٖلى ألا٢لً ،ضع٧ ٥ىهه ظضًغا بظل.٪
بىٟـ ال٣ضع الظي ًغجبِ ُٞه الخضًض ًٖ الؿُاؾت بالخضًض ًٖ اللٛت
مً زال ٫اؾخدًاع الٗال٢ت الخاعٍسُت والًغوعٍت بُجهما ٦ما جُغ٢ذ بلحها
ؤٖماٞ ٫الؾٟت مً ٢بُل َابغماؽٞ ،ى٧ى ،بىعصًى ...بل بضءا مً"ؤعؾُى"
الظي اؾخدًغ ٢ضعة ؤلاوؿان ٖلى ال٨الم وامخال٦ه للٛت في جىاوله لُبُٗخه
اإلاضهُت/الؿُاؾُتٞ ،2ةن اللٛت ؤلاوؿاهُت حك٩ل ،مً ظهت زاهُت ،خامال
ؤؾاؾُا للسخغٍت ب٣ضع ما جدُده مً مغوهت وؾٗت صاللُت ،مشلما ج٩ىن
الهُاٚاث اللٛىٍت الؿازغة حٗبحرا ًٖ جُىع مهم في ال٣ضعة اللٛىٍت ٌٗ٨ـ
ا٦دؿابها لىْاث ٠ظضًضة جىًا ٝبلى وُْٟتها الخىانلُت .لً٨؛ َظا الخىاو٫
1

- Jonathan Lear, A Case for Irony, harvard university press Cambridge, Massachusetts,
and London, England 2011, P: IX.
2
- Paul Chilton & Christina Schäffner, John Benjamins, Politics as text and talk, Analytic
approaches to political discourse, Publishing Company Amsterdam/Philadelphia, 2002, P:
1.
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لٗال٢ت السخغٍت بخُىع اللٛت ،وما ًىحي به مً جُىع زُي جهاٖضي
للسخغٍت في اعجباَها بكغٍ الخُىع اللٛىي ،ال ًيبػي –َظا الخىاو -٫ؤن
ُ
ًذجب واٗ٢ت جىامي زُاب السخغٍت في ٞتراث مُٗىت بالظاث لُتراظ٘ في
ٞتراث ؤزغي ،مما ًضٖ ٫لى وظىص مخٛحراث ؤزغي مخضزلت في جدضًض ق٩لها
وَبُٗتها وميؿىبها ،بل ؤهه ال ًيبػي ؤن ًذجب ٦ظل ٪جىامحها ٓ٦اَغة
وجدىلها الىىعي في ْل اإلاغخلت الخضًشت.1
وَك٩ل وا ٘٢ألاػمت بما ًبٗشه مً بخؿاؽ بٗضم الُ٣حن وُٚاب ألامً ؤخض
اإلاخٛحراث التي حكغٍ الخُاب الؿازغ ،ؾىاء حٗل ٤ألامغ بإػمت جبضو مغجبُت
بىا ٘٢وظىصي ً٨دسخي في ْلها الخُاب الؿُاسخي َابٗا هٟؿُا َى ؤ٢غب بلى
الٗؼاء واإلاىاؾاة مىه بلى الخُل٘ هدى حُٛحر الىي٘ ،ؤو ٧اهذ َظٍ ألاػمت هاججت
ًٖ ج٣ضًغ وجضبحر بكغٍحن للكإن ؤلاوؿاوي خُض في الٛالب ما ًمُل الخُاب
الؿازغ ال٦دؿاب َاب٘ ؾُاسخي ٌٗ٨ـ وُٖا بةم٩اهُت حُٛحر الىا٘٢
وبمؿاولُت ؤلاوؿان في َظا الخُٛحر.

1

- Ernest Behler, Irony and the Discourse of Modernity, the University of Washington
Press, USA, 1990, P: 73.
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بن الىىٕ ألازحر مً الخُاب الؿازغ ًُ ِبرػ ج٣اعبا جاعٍسُا بحن السخغٍت
والخُاب الؿُاسخيً ،ا٦ضٍ الاعجباٍ ال٣ضًم بحن السخغٍت والؿُاؾُت،1
خُض ؤنبدذ السخغٍت حٗبر ًٖ هىٕ مً الخُاب الغاٞض للى٣اقاث
الؿُاؾُت ،وجم اٖخباعَا وؾُلت ؤؾاؾُت في زىى السجا ٫والٟىػ بغَان
َ
ُ
بزًإ الخهم/الخهىمً .خإ٦ض َظا ألامغ مً زال ٫الى٢ىٖ ٝلى خًىعَا
في ؤصبُاث الٟلؿٟت الؿُاؾُت مىظ اإلاغاخل الُىهاهُت اإلاب٨غة ونىال بلى
اإلاغخلت الغاَىت التي ؾخٗغٞ ٝحها السخغٍت جىامُا ملخىْا وملٟخا.
ٞما هي ؤوظه الٗال٢ت بحن الخُاب -الخُاب الؿُاسخي جدضًضا-
بُابٗه الى٣ضي وبحن السخغٍت؟ وما الظي ًُٟؿغ جىامي الخُاب
الؿُاسخي الؿازغ في ؤػ ِمىت ألاػماث؟ و ٠ُ٦جمٓهغ َظا الىىٕ مً
الخُاب في ْل ؤػمت اهدكاع وباء "٧ىُٞض "19؟

أوال :الخىاب العُاس ي العاخش والجزوع هدى الكػل
بن م٣اعبت ٧ل مً الخُاب الؿُاسخي والسخغٍت في ٖال٢تهما بالىا ٘٢ومضي
الخإزحر الظي ًدضزاهه ٖلى ألازحر ً٣خطخي بلخماؽ اإلا٣اعبت البرٚماجُت التي جغ٦ؼ
ٖلى البٗض الٗملي لهما .طل ٪ؤن البرٚماجُت تهخم بما ٌٗىُه ألاٞغاص خحن
- Claire Colebrook, Irony, Routledge the Taylor Francis Group, New York, 2005, P : 1.
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1

ًخ٩لمىن وٍيخجىن الخُاب ؤبٗض مً الى٢ىٖ ٝىض الضاللت الخغُٞت لل٩لماث
والؿُا٢اث اللٛىٍتٞ ،هي جدُذ الى٢ىٖ ٝلى ؾُا٢اث بهخاط الخُاب والهضٝ
مً وعاءٍ بتر٦حزَا ٖلى الٟغص بض ٫ال٩لمت .1طلً ٪جٗل مً صالالث ومٗاوي
الى٢اج٘ ،التي جها ٙيمً الخُاب الؿُاسخي ،زاعط صاثغة البدض ًٖ
"الىىمحن" الضاللي بلٛت "بماهىٍل ٧اهِ"ٞ .لؿىا بهضص مٓهغ وظىَغ ،بل ال
حهم ختى َغح الؿاا ٫خى ٫ما بطا ٧ان الخُاب ُممخل٩ا لبٗضًً ؤخضَما
ْاَغ وآلازغ ُمًمغٞ .اؾخضٖاء َظًً البٗضًً ً٩ىن مً مضزل ألازغ /الخإزحر
الظي ًيخجه الخُاب بالى٢ىٖ ٝلى ُُٟ٦ت جٟاٖلهما إلهخاط الخإزحر اإلاخى.٘٢
ٞاإلا٣اعبت البراٚماجُت حؿمذ بالى٢ىٖ ٝلى الضالالث التي ّ
ًدملها ألاٞغاص
الٟاٖلحن لخُاباتهم في الٗال٢ت بالؿُا ١الٗام في ؤبٗاصٍ الاظخماُٖت،
الىيُٗاجُت  Situationalوالىهُت  ،Textualباإلياٞت بلى الؿُا ١اإلاغجبِ
بالخلُٟت اإلاٗغُٞت التي حكحر بلى ما ٌٗغٞه ؤَغا ٝالخُاب (اإلاغؾل
واإلاؿخ٣بل) ًٖ بًٗهما وًٖ الىا.2٘٢

- Brian Paltridge, discours analysis an introduction, continuum, London, 2006, P: 3.
- Ibid, P: 53.
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1
2

طل ٪ما ًبرع بدشىا ُٞما ؾُإحي ًٖ الخُِ الغ ُ٘ٞالظي حٗبر ٖىه هضغت
الكػل اإلامخضة ٖغياهُا في مٟاَُم الخُاب الؿُاسخي ،السخغٍت ،ألاػمت
والى٣ضَ .ظٍ الجزٖت جًٟي ٖلى جغابِ اإلاٟاَُم الؿالٟت الظ٦غ َاب٘ البىاء
اإلاخ٩امل الظي ًدخل ُٞه البٗض الٗملي مى ٘٢الُ٣ب مً الغحى.
 )1الخىاب والخىاب العُاس يٌٗ :بر الخُاب ًٖ َغٍ٣ت مسهىنت
لل٨الم ًٖ الٗالم ؤو ظاهب مً ظىاهبه وٞهمه٦ ،ما ؤن َغاث٣ىا في ال٨الم ال
حٗ٨ـ ٖاإلاىا وَىٍدىا وٖال٢اجىا الاظخماُٖت ٖلى هدى مداًض ٦ما جا٦ض طل٪
مجمىٖت مً الىٓغٍاث اإلاهخمت بضعاؾت وجدلُل الخُاب ،ل٨جها ًٞال ًٖ
ّ
1
وؾُم ً٨ججاوػ الٟهل
طل ٪ججهٌ بضوع ٗٞا ٫في بًجاصَا وحُٛحرَا.
ِ
ؤلابؿدُمىلىجي بحن الضعاؾاث اللٛىٍت والٗلىم الاظخماُٖت الظي ؾاص لٟترة
َُلت مً بصعا ٥الترابِ الٗمُ ٤بحن اؾخٗماالث اللٛت وٖملُاث الخىانل
وبحن الى٢اج٘ الاظخماُٖت ،وَى ما ؤجاح بم٩اهُت ٞهم وجدب٘ الخٛحراث
الاظخماُٖت مً مضزل الخٗبحراث اللٛىٍت والخُابُتٞ .االظخماعي ال ًىظض
زاعط الخُاب ٦ما ال ًىظض صازله باٖخباعٍ مًمىها  ،ِ٣ٞبل بهه ًدضص
 -1ماعٍان ًىعٚيؿً ولىٍؼ ُٞلُبـ ،جدلُل الخىاب؛ الىظشٍت واإلاىهج ،جغظمت ص.قىقي بىٖىاويَُ ،ئت
البدغًٍ للش٣اٞت وآلازاع ،اإلاىامت ،2019 ،م.14
11

ق٩ل ألازحر وبىِخه ،و٦ظا الخدىالث التي جُاله لُخجاوػ ٧ىهه ُمجغص ؤصاة
للخىانل ولُ٩ىن ُمازغا في ؾلى ٥الٛحر وازخُاعاجهٞ .1مً مضزل الخإزحر في
الىا ٘٢الٟٗلي ًُدضص "مكُل ٞى٧ى" ٧ل الخهغٍداث والىهىم التي جىضعط
يمً مٟهىم الخُاب ،2بدُض ًخم جىُٓمها بُُٟ٨ت ججٗلها خاملت لؿلُت
مُٗىت.
واعجباَا بىٟـ ؾُا ١الٟٗل والخإزحرًُ ،دضص ٖالم الاظخمإ "ؤهُىوي
ُٚضهؼ" الخُاب في صاللخه ؤلاظغاثُت باٖخباعٍ ٌُكحر بلى الُغٍ٣ت التي ًخدضر
وٍ٨ٟغ بها الىاؽ في مىيىٕ ًىخضَم مً زال ٫وظىص اٞتراياث مكتر٦ت
ًخإؾـ ٖلحها ،وَى ٌؿمذ بدكُ٨ل ٞهم الىاؽ لهظا اإلاىيىٕ وؤٗٞالهم .3طل٪
ؤن الخُاب -م٨خىبا ٧ان ؤو قٟهُا -لم ٌٗض ًُىٓغ بلُه في ؤٖ٣اب ؾىىاث
 1950بإهه ٦الم ُمداًض ب٣ضع ما ؤهه هىٕ مً الٟٗل اإلاىظه نىب الخإزحر في
الىا ٘٢بُُٟ٨ت مُٗىت ،4وَى ألامغ الظي ؤؾـ له ُٞلؿى ٝاللٛت ؤلاهجلحزي
 -1صٖ.بض الؿالم خُمغ ،في ظىظُىلىحُا الخىاب ،الكب٨ت الٗغبُت لؤلبدار واليكغ ،الضاع البًُاء،
 ،2008م .14
2
- Sara Mills, Discourse, Taylor & Francis e-Library, 2001, P: 7.
3
- ANTHONY GIDDENS & PHILIP W. SUTTON, Essential Concepts in Sociology, Polity,
2014, P: 14.
4
- Ibid, P: 14.
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"ظىن الوكى ؤوؾتن"  J. L. Austinفي ٦خابه "ُُٟ٦ت ٗٞل ألاقُاء بال٩لماث"
الهاصع ؾىت  ،1962خُض ؾِؿعى بلى ببغاػ هؼٖت الٟٗل مً زال ٫اؾخٗماله
إلاٟهىم "ٗٞل ال٨الم"  .Speech Actهٟـ ألامغ ؾُدىاوله ألاهثروبىلىجي
"بغوؿال ٝمالُىىٞؿ٩ي" بىيٗه إلاٟهىم "ٗٞل الل Verbal Act "ٟٔمكحرا مً
زالله بلى ؤن صوع اللٛت ألاؾاسخي ال ًخدضص في ه٣ل ألا٩ٞاع ب٣ضع ما َى صوع
ٖملي ًغجبِ بؿلى٧اث الىاؽ.1
وجًُ ٠ألانى ٫ؤلازُمىلىظُت ل٩لمت الخُاب  ،Discourseبلى اإلاٗجى
الؿاب ،٤بما جدمله مً صاللت خغُٞت ٖلى "الجغي َىا وَىا ،2"٥بقاعة بلى
ؤهه ً٩ىن مغجبُا بمىيىٖت ٖامت بُبُٗتها ًم ً٨ؤن جخٟغٕ بلى مىيىٖاث
ظؼثُت ؤزغيُٞ ،سخل ٠الخُاب ًٖ مجغص ال٨الم ب٩ىهه ًجزٕ بلى ؤن ً٩ىن
ٖاما ٚحر ُم ّ
ٗبر ًٖ ما َى شخصخيٞ .هى ً٩ىن بهضص مىيىٖاث جخٗل٤
بً٣اًا مكتر٦ت بحن ظماٖت مً الىاؽ ٢ض جًُ ٤ؤو جدؿ٘ .والخُاب ٖمىما

 -1ؤلؿىضوع صوعاهتي ،ألاهثروبىلىحُا ألالعيُت ،جغظمت ٞغاه ٪صعوَل ،اإلاىٓمت الٗغبُت للترظمت،
بحروث ،2013 ،م 356و.357
 -2الؼواوي بٛىعة ،مكهىم الخىاب في قلعكت مِؽُل قىيى ،اإلاجلـ ألاٖلى للش٣اٞت ،ال٣اَغة،
 ،2000م.90
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ٚحر مٗجي بى٣ل الخبر ؤو اإلاٗغٞت ،بال بطا ٧ان َظا الى٣ل ًهغح ،ولى بك٩ل
مًمغ ،بةم٩اهُت الٟٗل والخإزحر في َظٍ الً٣اًا مً مىٓىع مٗحن.
٦ما ًم ً٨الى٢ىٖ ٝلى خاـُت زالثت للخىاب جخمشل في ٧ىهه اؾخُغاصًا
ُ
ٞ .Discursiveاالؾخُغاصًت حكحر بلى ٧ىن الخُاب لِـ مجغص حٗبحر ًٖ ٨ٞغة
واخضة ؤو ختى مجمىٖت ؤ٩ٞاع مٗؼولت ب٣ضع ما ٌٗبر ًٖ جغابِ مدؿلؿل
إلاجمىٖت مً ألا٩ٞاع جىُل ٤مً اٞتراياث حؿمذ بخىنُ ٠ما لىيُٗاث
لخىٟخذ بظلٖ ٪لى اؾخيخاظاث ،بدُض ًبضو بظل ٪الخُاب ٦خٗبحر ًٖ هٓام
مترابِ مً ألا٩ٞاع ،ختى لى ٧ان ًستزَ ٫ظا الىٓام بلى جهغٍداث ظؼثُت
مٗؼولت .طل ٪ؤن الخضًض ًٖ الخُاب َى خضًض ًٖ ٖملُت  Processولِـ
ًٖ ٗٞل لخٓي َمٗؼوُ ٫ومؿخ٣ل ٦ما ً٩ىن ألامغ م٘ ؤلازباع بصخيء مٗحن .بن
الُاب٘ الؿحروعاحي للخُاب ًا٦ض زانُت الٗمىمُت /و٢ابلُت الخٟغٕ ُٞما
ًسو مىيىٖه التي جمذ ؤلاقاعة بلحها ؾاب٣ا.

وخُض هيخ٣ل بلى الخُاب الؿُاسخي ٞةن الخضوص بحن الٟٗل وال٨الم
جًُ ٤ؤ٦ثر لضعظت جهبذ ٞحها ال٩لماث وألاٗٞا ٫قِئا واخضا ،1بك٩ل ًٟى١
٦ -1غَؿدُان جُلُٛا ،غلم الىكغ العُاس ي-سؤٍت ههذًت ،جغظمت :ؤؾامت الٛؼولي ،اإلاجلـ الىَجي
للش٣اٞت والٟىىن ،ال٩ىٍذ ،ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞت ،الٗضص  ،436ماي  ،2016م.166
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ما جبضو ٖلُه ٖال٢تهما في ؤق٩ا ٫الخُاب ألازغيٞ .الٟٗل ؤو اليكاٍ
الؿُاسخي ال ًم ً٨ؤن ًىظض بمٗؼ ًٖ ٫اللٛت التي ًدك٩ل مجها الخُاب.1
ٞخبضو الؿُاؾت ٦مخخالُت مً ؤلاهجاػاث الخُابُت حؿدشمغ حٗبحراث عمؼٍت
م٨شٟت جستزن بقاعاث ج٩ىن مً وعاء ال٣ىة الخٗبىٍت التي جمحز الخُاب
الؿُاسخي .2وخُض ؤن الخُاب الؿُاسخي ٌُٗجى بً٣اًا ٖامت جمـ وا ٘٢وخُاة
َ
الىاؽ وٍازغ بك٩ل ما ٖلحهماٞ ،ةهه مً الؿهل ؤن ح ْٗلٖ ٤لُه مجمىٖت مً
الٗىاَ ٠جتر٦ب مً اإلاساو ٝوآلاما ،3٫مما ًجٗل مً ويُٗت الخساَب
جمُل بلى ؤن ج٨دسخي َابٗا الٖ٣الهُا باٖخماصَا ٖلى آلُاث زُابُت -
ُ
"٥البشىؽ"  -Pathosجلبي خاظاث هٟؿُت طاجُت وظماُٖت صون ؤن جدىاػًٖ ٫
َضٞها في الخإزحر في الىا.٘٢
وما ًبرػ جىامي الجزٖت الٗملُت ؤ٦ثر في مٟهىم الخُاب ٖىضما ًغجبِ
بمٟهىم الؿُاؾت َى خلىله مدل مٟهىم "ؤلاًضًىلىظُا" بك٩ل ملخىّ
ؾىىاث الدؿُٗيُاث مً ال٣غن اإلاىهغم ،خُض ؤنبدذ جبضو ألازحرة مً
1

- Anita Fetzer, The Pragmatics of Political Discourse- Explorations across cultures,
John Benjamins Publishing Company Amsterdam/Philadelphia, 2013, P: 2.
٦ -2غَؿدُان جُلُٛا ،غلم الىكغ العُاس ي-سؤٍت ههذًت ،جغظمت :ؤؾامت الٛؼولي ،اإلاجلـ الىَجي
للش٣اٞت والٟىىن ،ال٩ىٍذ ،ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞت ،الٗضص  ،436ماي  ،2016م.166
 -3اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.163
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خُض خماؾتها في ج٣ضًم جىنُ ٠ومسُِ ص٣ُ٢حن للىظىص وؤلاوؿاوي
خايغا ومؿخ٣بال ٖاظؼة ؤمام حٗ٣ض بيُت الىا ٘٢اإلاٗانغ ،لُُل٘ الخُاب
بضوع الخٗبحر ًٖ هؼٖت الٟٗل اإلاغهت في َظا الىا ٘٢واإلاخسلهت مً الغئٍت
الخُُت والخخمُت إلاؿاع َظا الٟٗل ٦ما ٧ان ٖلُه الخا ٫في اإلا٣اعباث
ؤلاًضًىلىظُت.1
بن الخُاب الؿُاسخي في الٛالب ما ًخم ٞهمه باٖخباعٍ الخُاب الهاصع
ًٖ ال٣ىىاث الؿُاؾُت الغؾمُت (ؤلاٖالم الغؾمي للضولت -ألاخؼاب )...-وَى
ٞهم ًىُل ٤مً ٞهم ماؾؿاحي ازتزالي لٗ٣لىت الهغإ الاظخماعي والؿُاسخي.
ٞالخُاب الؿُاسخي مىٓىعا بلُه مً ػاوٍت الخإزحر في الازخُاعاث طاث الهلت
بخضبحر الكإن الٗام٦ ،ما هخبىاٍ في َظٍ اإلا٣التًٟ ،سر اإلاجا ٫ألق٩ا ٫مً
الخُاب ٚحر الغؾمي مً ؤن ج٨دؿب َابٗا ؾُاؾُا ،خُض في الٛالب ما
ً
ً٩ىن ٖامت الىاؽ ممً ال ًمخل٩ىن ؾلُت مدغومحن مً ال٨الم في ً٢اًا
الكإن الٗام ولى بُغ ١يمىُت جلبـ ؤخُاها ٦شحرة لبىؽ ؤلاقغا ٥والدكاوع،

- Sara Mills, Discourse, Taylor & Francis e-Library, 2001, P : 29.
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1

ٞهم في الٗاصة ًُىٓغ بلحهم ٦مخل٣حن للخُاب َ .1ِ٣ٞظا الخإزحر الظي جماعؾه
ؤق٩ا ٫الخُاب الُىمي لٗامت الىاؽ ،ال ٦إٞغاص بل ٟ٦اٖلحن اظخماُٖحن،
ٖلى الخ٣ل الؿُاسخي ً٣طخي بىظىص ؾلُت مىدكغة في جٟانُل الٗال٢اث
الاظخماُٖت والخُاة الُىمُت البؿُُت بلٛت "مِكُل ٞى٧ى" ،والتي ال جبرػ
واضخت بد٨م َابٗها اإلاكدذ واإلاجهغي مً ظهت ،ومً ظهت زاهُت ،لٗضم
جىٞغ ٢ىىاث للخٗبحر ٖجها ،طل ٪ؤن ؤلاٖالم واإلااؾؿاث الغؾمُت حٗمل ٖلى
٦بدها .طل ٪ما ًُبرػ بلى الىاظهت ٧ىن َظٍ الخُاباث جبضو ُم٨٨ٟت ومٟخ٣ضة
للخىُٓم ْاَغٍا٦ ،ما ؤن جإزحرَا ٌٗخمض مىابغ زانت وآلُاث زُابُت ٚحر
عؾمُت هي في الٛالب "ٚحر ٖ٣الهُتٚ/حر ماؾؿاجُت".
بطا ٧ان ا٦دؿاب الخُاب لُابٗه الؿُاسخي ًؼٍض مً هؼٖخه الٗملُت
اإلاىظهت للخإزحر في الىاٞ ،٘٢ةن الخٗبحر ٖىه بُغٍ٣ت ؾازغة ًؼٍض مً ميؿىب
َظٍ الجزٖت بك٩ل ملخىّ٦ ،ما ؾجري الخ٣ا.
 )2السخشٍتً :شحر مٟهىم السخغٍت ٢ضعا ٦بحرا مً ؤلالخباؽ ،مً ظهت،
بؿبب احؿإ خ٣ل الٓىاَغ التي ٌُٛحها ،مما ًًٗه في مى ٘٢ججاوع و٢غب
 -1جىًٍ ٞان صاً ،٪الخىاب والعلىت ،جغظمت ُٚضاء الٗلي ،اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للترظمت ،ال٣اَغة،2014 ،
م.85
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صاللي –بل وجضازل في ؤخُان ٦شحرة -مً مجمىٖت مً اإلاٟاَُم ألازغي
٧الته٨م ،اإلاؼاح ،ال٩ٟاَت ...بدُض حؿخٗمل في ؾُا٢اث ٦شحرة ٦متراصٞاث .وَى
ألامغ الظي ًيخج ًٖ الى٢ى ٝفي جدضًض السخغٍت ٖىض الخٗغٍ ٠الٗام
اإلاساَب
والىاؾ٘ الظي ً٣ضمها باٖخباعَا هىٕ مً الخُاب ً٣ىم مً زالله
ِ
بةٖالن شخيء ما في الى٢ذ الظي ً٣هض مً زال ٫طلً ٪
مٗجى مىاً٢ا له ،1مما
ًً٘ جدذ َاثلت السخغٍت ٖضصا مً الخُاباث ال جدكابه بال مً خُض
الك٩ل .ومً ظهت زاهُتً ،هضع َظا الالخباؽ الظي ًُا ٫اإلاٟهىم ًٖ خهغ
جىاوله لٟترة َىٍلت يمً اإلا٣اعبت البالُٚت .وهي م٣اعبت وظضهاَا ٚحر ٧اُٞت
لٟهم مجمىٖت مً الىْاث ٠الٗملُت والؿُاؾُت التي جُل٘ بها السخغٍت في
ويُٗاث مُٗىت ،مشلما ؤجها ال جدُذ ؤلامؿا ٥بألُاث ٖملها الىٟؿُت في
اعجباَها بالبٗض اإلاٗغفي واإلا٣انض الىاُٖت لئلوؿان التي حٗ٨ـ في الٛالب
نغاٖا وجضاٗٞا مً ؤظل ٞغى ازخُاع صون آزغ.
ُ
ألظل َظا الٛغى ُ
ؾخ َد ِاو ٫اإلا٣الت ؤن ج٣اعب اإلاٟهىم بالتر٦حز ٖلى ُبٗضٍ
الٗملي الظي جدُده اإلا٣اعبت البراٚماجُت؛ وطل ٪باٖخباع السخغٍت بخضي
ألاصواث اإلاٟهىمُت التي ًبجي مً زاللها ؤلاوؿان جهىعاجه لخجاعبه الخانت في
- JOANA GARMENDIA, Irony, Cambridge University Press, UK, 2018, P: 17.
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1

الٗالم اإلادُِ به ،وفي هٟـ الى٢ذٖ ،ال٢خه بهظا الٗالم في بٗضحها الىا٢عي
ال٣اثم والاٞتراضخي اإلاُلىب واإلاغٚىب ،بمٗجى؛ ؤجها آلُت إلاؤل الٟجىة بحن ما
ًخم بصعا٦ه ،مالخٓخه ومٗاٌكخه وبحن الخُلٗاث والغٚباث ،مما ًىلض مُال
هدى الٟٗل ًخم الخٗبحر ٖىه بهُ ٜمسخلٟت حك٩ل السخغٍت بخضاَا.
ل٣ض ؾاص الخىاو ٫البالغي إلاىيىٖت السخغٍت ٞترة َىٍلت بؿبب الاَخمام
باللٛت ؤ٦ثر مً الخُاب .لَ ً٨ظا الىي٘ ؾُٗغ ٝجدىال م٘ ال٣غن الشامً
ٖكغ في ٦ى ٠ألاصب الغوماوسخي الظي ٧ان في َىع الخإؾِـ ،والظي
ظُمكي غىى السخشٍت وابػا ههذًا باهتزاٖها مً ممل٨ت اللٛت وعبُها
بالخُاب الظي ًىدى بلى ؤن ً٩ىن اظخماُٖا؛ بط ؾُ٣ىم الكاٖغ ألاإلااوي
"ٞغٍضعٍ ٪قلُٛل" ،الظي ٌٗخبر ؤخض ؤبغػ ماؾسخي الاججاٍ الغوماوسخي في
ألاصب ،بخىَحن السخغٍت ٖلى ؤعى الٟلؿٟت ،1لُٗىص بها بلى اللخٓت
الؿ٣غاَُت ٦مماعؾت زُابُت ه٣ضًت مسلها بًاَا مً ؤلاهخاظاث التي جىاولتها
بالضعاؾت مغ٦ؼة ٖلى اٖخباعَا مجغص زانُت بالُٚت ممحزة للخُاب .وهي بهظا
الك٩ل ،حٗخبر مماعؾت زُابُت مب٨غة جدمل ُبٗضا مٗغُٞا وآزغ ٖملُا بد٨م
1

- Ernest Behler, Irony and the Discourse of Modernity, the University of Washington
Press, USA, 1990, P: 74.
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٧ىجها طاث مجزٕ ه٣ضي مغجبِ بمىيىٖاث لها ؤبٗاص ٖملُت مً ٢بُل الٗضالت
والخ ،٤بل ختى جل ٪طاث الُاب٘ ألازالقي مً ٢بُل الؿٗاصةٞ .هي جاؾـ
للمماعؾت والٟٗل والؿُاؾت جدضًضا ،عٚم ؤن الخُاب الؿ٣غاَي الؿازغ
ًخم ج٣ضًمه في الٛالب في اعجباٍ بٛاًاث مٗغُٞت زالهت مجزَت ًٖ الىا٘٢
الٗملي اإلااصي!!
بن السخغٍت الؿ٣غاَُت ال ج٨دسخي َابٗا ته٨مُا حهض ٝبلى الاهخ٣ام مً
ُ٢مت اإلاداوع ،1وال هي مٗىُت  ِ٣ٞبةبغاػ تهاٞذ الاصٖاء اإلاٗغفي للمداوع
وو٢ىٞها ٖىض َظا الخض ٦ما ٢ض جبضو ٖلُه ،بل ًاهذ جٌدس ي وابػا ظُاظُا
ْل ُمًمغا في الخُاب ألازالقي بٟٗل جطخم َظا ألازحر .طل ٪ؤن السخغٍت
الؿ٣غاَُت ٧اهذ جدمل ٖلى مدمل الجض الً٣اًا الؿُاؾُت الٗملُت مٗبرة
ُ
ٖجها في نُٛت ؤزالُ٢ت ومٗغُٞت في هٟـ الى٢ذٞ .ما مىٗها ؤن جبرػ َبُٗتها
الٗملُت َى ٧ىجها ٧اهذ تهض ٝبلى ص ٘ٞاإلاداوع طاجه بلى بىاء اإلاٗغٞت والا٢خىإ
بها م٘ الخسلي ًٖ آعاءٍ واٖخ٣اصاجه الخانت ،بمٗجى آزغ؛ ٣ٞض ٧ان قغٍ
مماعؾت الؿُاؾت ًخدضص في الىنى ٫بلى اإلاٗغٞت الخ٣ُ٣ت والُُ٣يُت ؤوال
1

- Jean Brun, Socrate, collection « que sais-je ?», presses universitaires de la France, France,
1963, P: 98.
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وجمل٨ها ،وهي مماعؾت –ؤي اإلاماعؾت الؿُاؾُتً -خم الخ٨م ٖلحها في الجهاًت
ب٩ىجها "زحر"  ،Le Bienخُض ؤن اإلاٗغٞت اإلااؾؿت للٟٗل جخدضص خؿب
ؾ٣غاٍ ب٩ىجها "زحر" وَى هٟـ الخىنُ ٠الظي ًضٖ ٫لى هىٕ مً اإلاماعؾت
والؿلى ،٥بِىما الٟٗل واإلاماعؾت التي جىضعط يمً خ٨م "الكغ" ٞهي ج٩ىن
٢اثمت ٖلى ُٚاب اإلاٗغٞت؛ ؤي ٖلى الجهل .مما حجب البٗض الٗملي للخُاب
الؿازغ وعاء الىاظهت اإلاٗغُٞت ألازالُ٢ت .بل ؤن الؿُاؾت ٖمىما ٧اهذ
م٣اعبتها جخم مً مضزل ؤزالقي.
٩ٞان ًيبػي اهخٓاع ٞجغ اإلاغخلت الخضًشت ل٩ي جاؾـ ؤلاوُٗاٞت
اإلاُُ٨اُٞلُت لٟهم ظضًض للؿُاؾت ًُغؾحها ٖلى ٢اٖضة نغإ اإلاهالر بُٗضا
ًٖ الاٖخباعاث ألازالُ٢ت والُ٣مُت ،وٍبرػ بظل ٪الُاب٘ البرٚماحي الٗملي
للخُاب الؿُاسخي الؿازغ ،ؤي باٖخباعٍ زُاب ٌٗ٨ـ مهلخت ظماٖت
مُٗىت ،وٍٟغى واٗ٢ا خايىا لها .بمٗجى؛ ؤن الخُاب الؿُاسخي ٖمىما
ؾُهبذ حٗبحرا ًٖ نغإ للمهالر ،وَٗ٨ـ ؾلُت وؾلُت مًاصة.
َظٍ اإلا٣اعبت جٟغى بضاًت الخمُحز في الخُاب الؿُاسخي الؿازغ بحن
"الاؾخٗما Use "٫و"الخهغٍذ" ٦ Mentionما ًا٦ض ٖلى َظٍ الاػصواظُت
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للخُاب الؿازغ ٧ل مً ؾبحرٚغ  Spergerو"ولؿىن"ٞ .Wilson 1الخهغٍذ
ٌكحر بلى اإلاٗجى اإلاباقغ والٓاَغ للخُاب بِىما الاؾخٗماً ٫ضٖ ٫لى الضالالث
اإلاًمغة التي ٌؿعى مً زاللها الخُاب بلى بخضار ؤزغ مٗحن وجدَ ٤ُ٣ضٝ
ماٚ .حر ؤن جىاو ٫مٟهىمي الخهغٍذ والاؾخٗما ٫بهظا اإلاٗجى مً مىٓىع
"الظاث الؿازغة" ً٣ضم الخُاب الؿازغ في نىعة زُاب ًدمل جىاً٢ا ،في
الى٢ذ الظي ال ً٩ىن ُٞه ألازحر ٚحر ّ
ججل ْاَغي بِىما ج٩ىن بحن الضاللخحن
ٍ
الٓاَغة واإلاًمغة ٖال٢ت وُُْٟت ج٩املُت حٗخبر يغوعٍت في بىاء الخُاب
الؿازغ .وججىبا لهظا الالخباؽ ؾُٗمل الخ٣ا ٧ل مً "ؾبحرٚغ" و"ولؿىن"
ٖلى اؾدبضا ٫مٟهىم "الخهغٍذ" بأزغ ؤ٦ثر قمىلُت َى "الخإوٍل"
 Interpretationإلبغاػ "ٖ٣الهُت" الخُاب الؿازغُ ،
ولُبرػا ٦ظل ٪ؤن الٗال٢ت
بحن ؤَغا ٝالخُاب هي ٖال٢ت جإوٍلُت ًيبػي ٞحها للمخل٣ي ؤن ًضع ٥ؤن ما

1

- Herbert L. Colston and Raymond W. Gibbs, Jr, A Brief History of Irony, IRONY IN
LANGUAGE AND THOUGHT, Lawrence Erlbaum Associates Taylor & Francis Group, New
York, 2007, P: 5.
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اإلاساَب الؿازغ ً٩ىن خايغا في طَىه ومٟهىما وؤهه في هٟـ
ًهغح به
ِ
الى٢ذ ًدمل مىٟ٢ا بػاءٍ.1
بن السخغٍت بهظا اإلاٗجى حٗخمض آلُت الخهغٍذ وؤلايماع ،وهي آلُت جُٟض
بىظىص هىٕ مً الهغإ بحن ؤَغا ٝالخُاب بطا ما جمذ م٣اعبتها مً مىٓىع
ٖالث٣ي/جإوٍليً .بضو طل ٪واضخا مً زال ٫الى٢ىٖ ٝلى عَاهاث جىُْ٠
الخُاب الؿازغ بض ٫هىٕ آزغ مً الخُاب.
ٞالسخغٍت حٗ٨ـ وظها مً ؤوظه الهغإ ٖلى حؿُِض صاللت ٖلى ؤزغي،
هي هىٕ مً الهغإ الضاللي الهحرمُيُىَُ٣ي ٖلى مًمىن الخُاب ،واٖتراٝ
بالٛجى الضاللي للخُاب واعجباَه بخٗضص اإلاىا ٘٢الاظخماُٖت التي ًهضع ٖجها
٧ل زُاب وَٗبر ٖجهاٞ .هي حٗبحر ًٖ الاهٟخاح واإلاجاوعة الضاللُت٦ .ما ؤجها
جستزن ٢ضعة جإوٍلُت َاثلت ،خُض ؤن ألاهثروبىلىظُحن الخمؿىا في ؤٖمالهم
َظٍ الُا٢ت الخإوٍلُت التي جستزجها لخجؿحر الٗال٢ت اإلاٗغُٞت بُجهم وبحن اإلاسبر

1

-Sachi Kumon-Nakamura, Sam Glucksberg and Mary Brown, How About Another Piece of
Pie: The Allusional Pretense Theory of Discourse Irony, Ed, Herbert L. Colston and Raymond
W. Gibbs, Jr, A Brief History of Irony, IRONY IN LANGUAGE AND THOUGHT, Lawrence
Erlbaum Associates Taylor & Francis Group, New York, 2007, P: 88.
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 Informantالخامل واإلا٣ضم للمٗلىمت .1وٍ٣ابلها في الُغ ٝآلازغ زُاب ٌٗبر
ًٖ "هؼٖت صاللُت ٧لبُت" ٦ Cynicما حؿمحها الباخشت ألاهثروبىلىظُت Yael
 Navaro-Yashinطاث ألانى ٫الترُ٦ت ،وهي الجزٖت الضوٚماثُت اإلاٛل٣ت بك٩ل
م٣هىص والتي بسال ٝالسخغٍت حٗمل ٖلى بٞغا ٙالخُاب مً مًمىهه
وبم٩اهُاجه الضاللُت اإلاخٗضصة والا٦خٟاء بخإؾِـ ٖال٢ت يغوعٍت زُُت بحن
الخُاب ومًمىهه ،وطل ٪بالغ ٌٞالجظعي للخإوٍل وؤق٩اٖ ٫ضم الُ٣حن
التي جٟغػٍ .وهي هؼٖت ج٩ىن في الٛالب مٗبرة ًٖ مُىالث مغ٦ؼٍت ٚحر مٗترٞت
بالهامل مشلما َى ألامغ في ألاهٓمت الؿلُىٍت.

2

ٞالخىا ٌ٢الظي ًبضو ٖلُه الخُاب الؿُاسخي الؿازغ ال٣اثم بحن ما ًخم
الخهغٍذ به وما ًضٖ ٫لُه الخُاب وًٍمغٍ َى حٗبحر ًٖ الجم٘ بحن عئٍخحن
للٗالم/للىا ،٘٢بل ًم ً٨ال٣ى ٫بإن الخُاب الؿازغ ًستزن زُابحن
َ 3
اإلاساَب وآلازغ ًسو اإلاساَب.
مخىاً٢حن ومخهاعٖحن ،ؤخضَما ًسو
ِ
لظلً ٪بضو ؤن الخُاب الؿازغ ً٣ىم ٖلى وؿ ٠ؾحروعة بهخاط الخُاب
1

- Hans Steinmüller and Susanne Brandtstädter, Irony, Cynicism and the Chinese State,
Routledge, New York, 2016, P: 6.
2
-Ibid, P: 3-7.
3
-Alessandra Del Ré, Fabrice Hirsch et Christelle Dodane, L„ironie dans le discours,
http://journals.openedition.org/praxematique/4796.
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الٗام الغؾمي وٞخذ الباب ؤمام بم٩اهاث ظضًضة مً ٞهم الىاٚ ٘٢حر جل ٪التي
ج٣ضمه في نُٛت الًغوعة الىخُضة ؤو في ؤخؿً ألاخىا ٫باٖخباعٍ الىي٘
ألاًٞل.
ُ
لًٌ مً أًً جأحي هزه الهذسة اإلالكخت التي ًٌدعبها الخىاب العاخش في
يعش هزه العحروسة والخأزحر غىى مجشي ألاخذار مهاسهت بباقي أؼٍاُ
الخىاب ألاخشي؟

ل٣ض الخٔ الُٟلؿى ٝالغوماوي "قِكغون" ؤن الخُاب الؿازغ ٖمىما
له جإزحر ملٟذ ٖلى اإلاخل٣ي وَك٩ل مهضعا مهما ظضا لئلمخإ زهىنا ٖىضما
ً٨دسخي َابٗا خىاعٍاٞ .1الخُاب الؿازغ ً٩ىن بد٨م الخٗاعى والاػصواظُت
التي ًدملها٢ ،اصعا ٖلى بٗض ؤلاخؿاؽ باإلاخٗت الظي ًهبذ ٢اٖضة للخ٣اعب
بحن ألاٞغاص ؤ٦ثر مً اللٛت اإلاباقغة الخغُٞت التي جهُب ٜفي الٛالب بُاب٘
بزباعي ،ج٣غٍغي ،ؤو ختى جىانلي باإلاٗجى البؿُِ اإلاخضاو ٫لل٩لمتٞ .السخغٍت

1

- Ernest Behler, Irony and the Discourse of Modernity, the University of Washington
Press, USA, 1990, P: 77.
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٢ض ج٩ىن ٦ظل ٪ؤ٦ثر بمخاٖا مً اللٛت الخغُٞت بؿبب ٖامل اإلاٟاظإة الظي
ًيخج ًٖ الخٗاعى اإلاكاع بلُه بحن ما ًخم الخهغٍذ به وبحن اإلا٣هىص.1
وخُض ؤن السخغٍت حٗخمض ٖىهغ ال٩ٟاَت وجىْٟه في نُاٚت زُابها
ٞةن طل٩ً ٪ىن مً وعاء الؿماح بخٗبئت ؤ٦بر للمخل٣حن للخُابٞ .ال٩ٟاَت
 Humourحٗخبر ٖامال ًًٟي مغوهت ؤ٦بر ٖلى الٗال٢ت الاظخماُٖت ،بدُض ؤن
جىُْٟها ً٣ىم بدؿهُل الخٗاون بحن الىاؽ؛ طل ٪ؤن ؤلاقاعاث الًاخ٨ت
وال٩ٟاَُت جضٖ ٫لى اؾخٗضاص الصخو للخٗاون و٢ضعجه ٖلى طل ٪في هٟـ
الى٢ذً .2دمل َظا ال٣ى ٫بقاعة مً ظهت زاهُت بلى ؤن السخغٍت حؿخجُب بلى
خاظت هٟؿُت لالهخماء الظي ٌٗخبر قغَا ؤؾاؾُا للخٗبئت والخإزحرَ .ظا
الاهخماء ًخد ٤٣بُغٍ٣ت مغهت جخًاٖ ٠باالهخ٣ا ٫مً الىا ٘٢اإلااصي بلى
الاٞتراضخي الظي ً٩ىن مخسلها مً ز٣ل مجمىٖت مً الكغوٍ والاٖخباعاث
الىاُٗ٢ت التي جدضص الاهخماء في الىا ٘٢اإلااصي.

1

- Shelly Dews, Joan Kaplan, & Ellen Winner, Why Not Say It Directly? The Social Functions
of Irony, ED Raymond W. Gibbs, Jr. and Herbert L. Colston, IRONY IN LANGUAGE AND
THOUGHT, Lawrence Erlbaum Associates Taylor & Francis Group, New York, 2007, P:
299.
2
- Paul McDonald, The Philosophy of Humour, Humanities-Ebooks, 2012, P: 14.
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٦ما ؤن الخُاب الؿازغ ًدُذ ب٣ضع ما بم٩اهُت الخدلل مً مؿاولُت
ال٣ى ،٫بط ًغي البٌٗ ؤن الى٣ض الؿازغ ؤ٢ل تهضًضا مً الى٣ض اإلاباقغ،
وطل ٪ألن بلٛاثه ًجٗل مً اإلام ً٨ججىب التهضًض اإلاباقغ ،1زهىنا في
ويُٗاث ألاػمت التي ًخم في ْلها بٖالن خالت الُىاعت وبٖما ٫ال٣ىاهحن
الخانت بها والتي ج٩ىن في الٛالب طاث خؿاؾُت مغجٟٗت بػاء الخُاباث.

زاهُا :الخىاب العُاس ي العاخش في ظل ألاصماث:
بن الجزٖت بلى الٟٗل اإلاًمغة التي خاولىا ببغاػَا في الٗىهغ ألاو ،٫ؾىاء
ُٞما ًخٗل ٤بمٟهىم الخُاب الؿُاسخي ؤو السخغٍت ؾدبضو ٦إ٦ثر ويىخا مً
زال ٫مٟهىمي "ألاػمت" و"الى٣ض".
 )1في الخهاوؼ اإلاكهىمي بحن ألاصمت والىهذً :تر٦ب مٟهىم “ألاػمت” مً
مجمىٖت مً الٗىانغ الظاجُت واإلاىيىُٖت اإلاخٗال٣ت بك٩ل جٟاٖلي مً ٢بُل:
٨ٞغة الايُغاب ،ازخال ٫الىٓام ،الاهدباؽ ٪ٞ ،الاهدباؽ ،الخٛظًت
 ...Le Polémiqueبلخ ،ألامغ

الغاظٗت ؤلاًجابُت ،همى الجضا٫

الظي ًجٗل مىه مٟهىما مُاَا وملخبؿا ٦ما ٌكحر بلى طل ٪الُٟلؿىٝ
1

- Anita Fetzer, The Pragmatics of Political Discourse: Explorations across cultures, John
Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 2013, 195 and 196.
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الٟغوسخي "بصٚاع مىعان" .1بهه بهظا اإلاٗجى ال ًدُل ٖلى لخٓت جى٦ ٠٢ما ٢ض
ًىحي به ُٚاب الخلى ٫في الىيُٗاث ألاػمىٍت بل بهه ٌكحر بلى ؾحروعة ال
ٌك٩ل الخىٞ ٠٢حها ٚحر لخٓت ًىبشٞ ٤حها وعي بًغوعة الخ٣ضم وما ٌؿخلؼمه
طل ٪مً زغوط ًٖ الىٓام اإلاإلى ٝوَضم للٗىانغ الىاْمت لليؿ ٤الخالي
الظي ً٩ىن ٢ض اؾدىٟظ م٣ىماث اؾخمغاعٍٞ .األػمت لِؿذ ٚحر وي٘ ًسل٤
قغوَا ظضًضة للٟٗل الظي ً٩ىن مبخ٨غا ومؿخجضا بما في طل ٪الٟٗل
الؿُاسخي .2طل ٪ما ًا٦ضٍ ألانل ؤلاًصُمىلىجي إلاٟهىم ألاػمت  Crisisالظي
ًمخض في الجظع الالجُجي  Krisisالضاٖ ٫لى "ال٣غاع" La Décision3؛ بمٗجى ،ؤهه
ٌكحر بلى اللخٓت اإلاٟهلُت في الاهخ٣ا ٫مً وي٘ بلى آزغ ٖبر جضزل ؤلاعاصة
البكغٍت التي جدؿم ازخُاعَا نىب وظهت صون ؤزغي.

1

- Morin Edgar. Pour une crisologie. In: Communications, 25, 1976. La notion de crise. pp.
149-163;doi: https://doi.org/10.3406/comm.1976.1388,
https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1976_num_25_1_1388
2
- Ibid, P: 160.
3
- Ibid, P: 149.
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٢لت ٢ض ً٩ىن
وهٓغ للُبُٗت اإلااجٗت لىيُٗاث ألاػمت ٞةن ٗٞل ٞغص ؤو ٍ
٧اُٞا في بٌٗ الخاالث الاؾخصىاثُت إلخضار جإزحر ٢-ض ً٣ل ؤو ً٨بر -في مجغي
ألاخضار والخُىعاث بُغٍ٣ت ٚحر مخىٗ٢ت.1
٦ما هٖ ٠٣لى وظىص هىٕ مً ال٣غابت ؤلازُمىلىظُت بحن مٟهىمي ألاػمت
 Crisisوالى٣ض ً ،Critiqueؼٍض مً ببغاػَا اؾخٗماالث ٧لمت  Criticalلىٗذ
الٟٗل بإهه ه٣ضي وفي هٟـ الى٢ذ لىٗذ ويُٗت ما بإجها خغظت وؤػمىٍت،2
خُض ًضالن ٖلى ٧ىن الخُاب الى٣ضي ًستزن ٢غاعا وجهمُما ٖلى الٟٗل
والاهخ٣ا ٫مً وي٘ بلى آزغ مً بىابت ألاػمت وؤلاخؿاؽ بىظىصَا .طل ٪ؤن
الى٣ض ٌٗبر ًٖ مى٨ٌٗ ٠٢ـ جباٖضا ًُ٣مه الٟغص م٘ الى٢اج٘ وألاقُاء ٌؿمذ
له باالهٟالث مً جإزحر الىٓام الظي ًد٨مها .وَٗخبر َظا الخباٖض قغَا لىعي
بم٩اهُت الخُٛحر وما ٌؿخلؼمه طل ٪مً مغوع ٖبر خل٣ت بصعا ٥يغوعة اجساط
ال٣غاع ،بمٗجى؛ الخمى ٘٢بػاء ألاخضار واجساط مىٖ ٠٢ملي مجها .واإلا٣هىص
باإلاى ٠٢الٗملي َى بصعا ٥ؤن الخُاب الظي هيخجه بهضص الىيُٗت له

1

-Ibid, P: 160 et 161.
- Jonathan Crowther, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of current English, Oxford
University Press, Oxford- New York, 5th Ed, 1995, P: 277.
2

11

جضاُٖاث ٖملُت ولِـ بالًغوعة ؤهه ًضٖ ٫لى اهسغاٍ الٟغص بك٩ل مباقغ
في حُٛحر الىا.٘٢
طل ٪ما خضي ب"مِؽُل قىيى" ئلى حػشٍل الىهذ بضاًت مً زال٫
زانِخه ألاؾاؾُت بٌىهه قً غذم الخمىع للخٌم L„art De N„être Pas
 .1Tellement Gouvernerوالخ٨م ًمٞ ً٨همه بمٗجى ؤوؾ٘ ٦ىٓام لؤلقُاء
والُبُٗت ٖمىما ؤو ٦ىٓام بوؿاوي ٌٗ٨ـ ق٨ال مُٗىا لئلظخمإ البكغي.
ٞغ ٌٞالخًىٕ لىٓام خايغً ،برػ اهبشا ١وعي بٗضم اؾخمغاع جمخٗه
باإلاكغوُٖت بد٨م ْهىع جهضٖاث في بيُاهه وبغوػ ٖالماث ٖضم الىٓام ُٞه،
وَى ما ًغاٍ الٟغص ماقغا ٖلى بضاًت ؤٞىله وؤوان حُٛحرٍ واهخ٣اله ،مشلما خضر
طل ٪في ؾُا ١ؤٖم ٞجغ اإلاغخلت الخضًشت خحن ابخضٕ ال٨ٟغ البكغي مٟهىم
"الخ ٤الُبُعي" الظي اٖخبرٍ "ٞى٧ى" مداولت لئلظابت ًٖ ؾااً ٠ُ٦" ٫مً٨
لئلوؿان ؤال ً٩ىن مد٩ىما؟" .2مشلما ؤن الغ ٌٞالؿاب ٤الظي ًبرػ مُىالث
ٖملُت بدخت ًم٨ىه ؤن ًدبضي بضعظت زاهُت في نىعة ع ٌٞإلاا ٌٗخبر خُ٣ُ٣ا

1

- Henri-Paul Fruchaud et Daniele Lorenzini, Michel FOUCAULT Qu'est-ce que la
critique? suivi de La culture de soi, Librairie Philosophique J. VRIN, France, 2015, P: 37.
2
- Ibid, P: 38.
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في الخُاب الغؾمي اإلاٗبر ٖىه مً ظهت الؿلُت ،1خُض جبرػ مك٩لت الُ٣حن
والش٣ت في الٗال٢ت باألزحرة.2
بن ْهىع الجزٖت بلى الخُٛحر ؤو الاهخ٣ا ٫مً وي٘ بلى آزغ والتي بضث
مغجبُت بمٟهىم ألاػمت بضعظت ؤولُت ،زم بمٟهىم الى٣ض بضعظت زاهُت ،باٖخباعٍ
قغٍ طاحي لهظا الاهخ٣اٌٗ ٫بر ًٖ وعي لؤلػمت ويغوعاث وبم٩اهُاث ججاوػَا،
جبضو َظٍ الجزٖت خايغة ٦ظل ٪في نلب الخُاب الؿُاسخي الؿازغٞ .لُاإلاا
جم اٖخباع السخغٍت ب ُ
يذ ؤلاله الغوماوي "ظاهىؽ"  ،Janusبله البضاًاث
ِ

3

وخاعؽ ؤبىاب الؿماءَ .ظا الٗم ٤اإلاُشىلىجي الضاللي للسخغٍت ًض ٫بضوعٍ
ٖلى ٧ىجها حؿخ٣غ في مىُ٣ت بُيُت جغبِ الجهاًت بالبضاًت ،بمٗجى؛ ؤجها جدُل
ٖلى الهحروعة والاهخ٣ا.٫
 )2ألاصمت واهبثام الخىاب الىهذي العاخش :بن الى٢ىٖ ٝلى الٗال٢اث
الضاللُت التي ٧اهذ مً وعاء بىاء مٟهىمي ألاػمت والى٣ض ،بل وختى مٟهىمي
السخغٍت والخُاب ًبرػ بك٩ل واضر ما جستزهه َظٍ اإلاٟاَُم مً مُىالث
1

- Ibid, P: 38.
- Ibid, P: 39.
3
- Linda Hutcheon, IRONY„S EDGE: The theory and politics of irony, Taylor & Francis eLibrary, 2005, P: 9.
2

11

وبم٩اهُاث للٟٗل ٢ض ج٩ىن مًمغة ؤخُاها بِىما ٢ض ًخم الخهغٍذ بها في
لخٓاث ؤزغي زهىنا جل ٪التي وٗغٞها بىيُٗاث ألاػمت .طل ٪ما ًجٗلىا في
جدب٘ مؿاع نٗىص وجغاظ٘ الخُاب الؿُاسخي الؿازغ هٖ ٠٣لى لخٓاث باعػة
في جاعٍش اإلاجخمٗاث قهض ٞحها َظا الخُاب جطخما ملخىْا وملٟخا .وهي
لخٓاث جغجبِ اظخماُٖا بمغاخل بهخ٣الُت ؾمتها الباعػة ٚلبت وا ٘٢ألاػمت
ٖلى وا ٘٢الىٓام.
ٞةطا ٦ىا ال هى٨غ ؤن الخُاب الؿازغ بُبُٗخه الى٣ضًت ال ٌُٛب بهٟت
جهاثُت ًٖ ؤق٩ا ٫الخساَب ؤلاوؿاوي الُىمي ،قٟهُت ٧اهذ ،م٨خىبت ؤو
ؾلىُ٦تٞ ،ةن طل ٪مغصٍ بك٩ل ؤؾاسخي بلى الُبُٗت الىظىصًت لل٩اثً الىاعي
ال٣ل ٤بك٩ل صاثم بػاء ويٗه واإلاخدؿـ لخىاً٢اجه والغاٚب بك٩ل مؿخمغ
في حُٛحرٍٞ .هظا الىىٕ مً الخُاب الؿازغ وبن ً ً٨ؤهه ًخم بحن طواث
َ
بوؿاهُت في الٛالب ٞةن اإلاساَب ال ً٩ىن َضٞا للخُاب ب٣ضع ما ؤهه ٌٗبر ًٖ
َ
جمشُل عمؼي للمساَب الٟٗلي الظي ٢ض ًخدضص في الُبُٗت ؤو في ٢ىي ما وعاء
الُبُٗت ،وطل ٪ؤمغ حؿخضُٖه يغوعة اؾخ٨ما ٫قغوٍ وٖىانغ الخساَب.
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الكترة ؤلاؾشٍهُت :لِـ مً ٢بُل اإلاهاصٞت ؤن جخمإؾـ السخغٍت زُابُا
بٗض ٞترة مً ْهىع ال٨ٟغ الٟلؿٟي ؤلاٚغٍ٣ي لخهبذ بظل ٪ع٦حزة ؤؾاؾُت
للخىاع والجض ،٫طل ٪ؤجها ق٩لذ آلُت ال مدُض ٖجها في الخىاع الؿ٣غاَي
الظي ٌؿعى لبىاء الجضًض ٖلى ؤه٣اى ال٣ضًم في مجا ٫اإلاٗغٞت ؤؾاؾا .وؤبٗض
مً الى٢ىٖ ٝلى جىُْ ٠السخغٍت في الً٣اًا الٟلؿُٟت الؿُاؾُت طاث
اإلاجزٕ الٗملي الىاضر الظي ٌٗبر ًٖ ٨ٞغ ًىمى في ٦ى ٠مجخم٘ ؾمخه الٛالبت
الاهخ٣ا ٫هدى هماطط للخضبحر والخ٨م الؿُاؾُحن ٚحر اإلاخٖ ٤ٟلحهما يمً ما
٧ان ًُلٖ ٤لُه بالضولت اإلاضًىت- ،ؤبٗض مً طلٞ -٪ةن الى٢ىٖ ٝلى الٗال٢ت
الًٗىٍت التي ؤ٢امها ال٨ٟغ الؿ٣غاَي بحن اإلاٗغٞت والًُٟلت (ؤي ألازال،)١
وما لهظٍ ألازحرة مً صوع في جىظُه ؾلى ٥الٟغصً ،برػ ٦ظل ٪البٗض الٗملي
الظي ٧ان ًًمغٍ الخُاب الؿ٣غاَي الؿازغ في جىاوله للً٣اًا ألازالُ٢ت.
وبىٟـ ال٣ضع الظي ٧اهذ ُٞه السخغٍت حٗبر ًٖ ٖضم وزى ١باإلاٗغٞت
الجاَؼة والضوٚماثُت التي ؾٗذ ظاَضة بلى زلخلتها إلٞؿاح اإلاجا ٫ؤمام
ْهىع ووالصة الجضًض للمٗغٞتٞ ،ةجها ٧اهذ حٗبر ًٖ الىظه اإلاٗغفي لٗضم
الىزى ١بىا ٘٢اظخماعي وؾُاسخي ؾمخه الٛالبت جخمشل في ؾُاصة الايُغاب
والهغإ .وبسال ٝما ًم ً٨ؤن ًبٗشه ُٚاب الش٣ت لضي الٗامت مً الىاؽ مً
11

ه٩ىم وبلخماؽ لئلظاباث آلاهُت والجاَؼة ٞةهه لضي الُٟلؿىٌٗ ٝخبر ماقغا
ٖلى خلى ٫لخٓت اجساط ال٣غاع اإلاٗغفي/الٗملي.
ٞىظه الٗال٢ت بحن الًغوعة الٗملُت والخُاب الؿازغ بُابٗه اإلاٗغفي
التي ٧اهذ مً وعاء وكإة مٟهىم السخغٍت في الؿُا ١ؤلاٚغٍ٣ي ًَبرػ ظلُا م٘
الخُىع الؿُاسخي الظي ٧اهذ حٗغٞه بالص الُىهان في الاهخ٣ا ٫مً هٓام ٢بلي
بلى هٓام الضولت اإلاضًىت الظي ًدُذ –بل ًٟغى -جىاٞـ وظهاث الىٓغ
اإلاسخلٟت ،م٘ ما ؤهخجه طل ٪مً بخؿاؽ باوٗضام ألامً الش٣افي واإلاٗغفي
بؿبب الاهٟخاح ٖلى ز٣اٞاث ؤزغي مً ظهت ،ومً ظهت زاهُت ،بؿبب وا٘٢
ؾُاسخي مخٛحر باؾخمغاع.1.
الكترة الخذًثت :ال جسخل ٠اإلاغخلت الخضًشت مً خُض ؤلاهخاظاث ألاصبُت
والٟلؿُٟت ًٖ اإلاؼاط الٗام الؿازغ الظي َب٘ الٟترة ؤلاٚغٍُ٣ت اإلاب٨غة بد٨م
حكابههما مً خُض الىا ٘٢الظي ٧ان ًدمل ٧ل ماقغاث الخٛحر؛ بمٗجى ،ؤهه
وا ٘٢في َىع الاهخ٣اٟٞ .٫جغ اإلاغخلت الخضًشت ؤو ما ٌٗغ ٝبٗهغ الجهًت لِـ
ٚحر جإَب الهخ٣ا٦ ٫بحر اهخهى بالشىعاث البرظىاػٍت التي ٖغٞتها الؿاخت
ألاوعوبُت .وفي ْل ما ًخمحز به وا ٘٢مكابه مً جىجغاث ونغاٖاث وُٚاب
- Claire Colebrook, Irony, Routledge the Taylor Francis Group, New York, 2005, P: 2.
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1

لئلخؿاؽ باألمً الظي َا ٫في َظٍ الٟترة مُاصًً واؾٗت (ز٣اُٞت ،ؾُاؾُت،
اظخماُٖت ،صًيُت )...جبرػ السخغٍت في مجاالث مخٗضصة لخ٩ىن خاملت للخُاب
الظي ًًمغ ؤو ًٟصر ًٖ عٚبخه في حُٛحر الىا.٘٢
ٞال عجب مً ؤن ٌك٩ل ٖمل "صؾُضعٍىؽ بعاؾمىؽ" ()1536-1467م
"مضًذ الجىىن" ؾىت 1509م ،الظي ًدمل ميؿىبا ٦بحرا مً السخغٍت
الباصًت بهُال٢ا مً ٖىىاهه ،ؤخض ألاٖما ٫الٟاجدت للمغخلت الخضًشت بلى
ظاهب ؤٖما ٫ؤزغي ،وهي ؤٖما ٫في اإلاجمل ؾٗذ بك٩ل مٗحن بلى جغؾُش
الخغٍت ُ٣٦مت ومماعؾت بضاللتها الخضًشت .لظلً ٪م ً٨الىٓغ بلى السخغٍت
بمشابت خغ٦ت جدغع ٌٗبر ٖجها الخُاب الؿازغ٦ ،ما لى ؤن ال٨ٟغ ًىٟلذ مً
يُ ٤ال٩لماث التي ُّ
جدضٍ لُىته ٪بظل٢ ٪ىاٖض الخىانل التي جد٨مه 1بدشا
ًٖ ٗٞالُت ؤ٦بر في الخٗامل م٘ ويُٗت مُٗىت و ٤ٞؤَضا ٝمدضصة ولى بك٩ل
ٚحر ص.٤ُ٢
بن ميؿىب السخغٍت في َظٍ اإلاغخلت ؾُإزظ مضاٍ في الخُىع والخطخم
م٘ ؤلاقغاٖ ٝلى لخٓاث الشىعاث والا٢تراب مجها ٦ما ٖ٨ؿه ؤلاهخاط
1

- Géraud Violaine. L'ironie au siècle des Lumières. In: L'Information Grammaticale, N.
83, 1999. Pp : 3-8.doi:10.3406/ igram.1999.3570,
http://www.persee.fr/doc/igram_0222-9838_1999_num_83_1_3570
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الٟلؿٟي وألاصبي لٗهغ ألاهىاع ،لُهبذ ال٣غن  18بمشابت ٢غن السخغٍت التي
وظضث حٗبحراتها في ؤق٩ا ٫مسخلٟت ٖلى ًض عواص َظٍ اإلاغخلت مً ٢بُل:
مىهخِؿُ٨ىٞ ،ىلخحرَ ،املخىن ...وٚحرَم.1
الكترة اإلاػاـشة :بن وا ٘٢ألاػمت بما حٗىُه مىيىُٖا مً لخٓت جاقغ
لالهخ٣ا ٫والخٛحر ،وطاجُا بما حٗىُه مً اهبشا ١للك ٪بػاء الى٢اج٘ اإلاإلىٞت
وبخؿاؽ بُٛاب الُ٣حن وألامً ،ؤنبدذ -ؤي ألاػمت -مٟهىما ًترصص بك٩ل
٦بحر في الخ٣بت اإلاٗانغة ،بل ؤجها ؤنبدذ بمشابت الػمت  Refrainجهاخب ٧ل
اإلاىيىٖاث والً٣اًا ؾىاء حٗل ٤ألامغ بالصخت ،اإلاجخم٘ ،الىٓام الؿُاسخي،
الخٗلُم ،ؤو ختى بالٗلىم وآلاصاب ،لى٩ىن ؤمام ؤػمت صخُت ،ؤػمت اظخماُٖت،
ؤػمت ؾُاؾُت ،وَ٨ظاٞ .إنبذ مٟهىم ألاػمت ًض ٫في َظٍ اإلاغخلت ٖلى "ُٚاب
ال٣ضعة ٖلى اجساط ال٣غاع"ُٚ ،اب الىيىح والُ٣حن ،2والتراظ٘ ،وهي ٧لها ٧اهذ
حٗبر في الضاللت ألانُلت للمٟهىم ًٖ البٗض الظاحي  ِ٣ٞلؤلػمت اإلاخمشل في
الاهُباٖاث الظاجُت اإلاغجب٨ت التي جً٘ الٟغص ؤمام يغوعة اجساط ال٣غاع مً
ظهت ،ومً ظهت زاهُت ،ؤمام نٗىبخه الىاججت ًٖ ٖضم ويىح الغئٍت التي
1

-Ibid, P : 3
-Morin Edgar. Pour une crisologie. In: Communications, 25, 1976. La notion de crise, P :
149.
2
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جخىلض لضي الٟغص في ْل ويُٗت واُٗ٢ت جدؿم بالخغ٦ت والخُٗ٣ض والخغوط
ًٖ الىٓام اإلاإلى.ٝ
ٞمٗجى ال٣غاع الظي ًدمله مٟهىم ألاػمت ٌٗ٨ـ خًىعا طاجُا ً٩ىن في
جٟاٖل م٘ و٢اج٘ مىيىُٖت .طل ٪ؤن ألاػمت جدُل ٖلى بٗضًً ؤؾاؾُحن
الػمان لٟهما بل والخٗامل مٗها ،بٗض ؾُمُاجي وآزغ ماصي ،1ألاو ٫طاحي بِىما
الشاوي وا٢عي ومىيىعي –م٘ اؾخدًاع ازخالَ ٝظٍ ألاػماث الىاُٗ٢ت ًٖ
ألاػماث اإلاٗغُٞت وؤلابؿدُمىلىظُت ،-ولِـ الخدى ٫في صاللت مٟهىم "ألاػمت"
ٚحر حٗبحر ًٖ زلِ بحن البٗضًً وٖضم جمُحز بُجهما .ل٢ ً٨ض ًبضو َظا
الاهؼٍاح الضاللي مٟهىما بطا ما جم اؾخدًاع جغا٦م ججاعب ؤلازٟا ١في الازخُاع
الهاثب في ْل وا ٘٢ؾاثغ بك٩ل واضر هدى مؼٍض مً الخُٗ٣ض والدكاب،٪
ل ً٨في هٟـ الى٢ذٞ ،اإلػاخت الضاللُت ال جسلى مً ؾلبُت واضخت مً خُض
ؤجها خىلذ الاهدباٍ في جىاو ٫مٟهىم ألاػمت مً ٧ىجها ٞغنت وٖالمت ٖلى بلىٙ
الىي٘ خضا ٌؿخلؼم جضزال و٢غاعا بكغٍحن ل٩ي ًٟخذ بم٩اهُت الاهخ٣ا ٫بلى وي٘
آزغ ًُٟترى ُٞه ؤن ً٩ىن ؤعقى وؤًٞل بلى التر٦حز ٖلى زانُت بلخباؽ الغئٍت
1

- Antoon De Rycker and Zuraidah Mohd Don, Discourse and Crisis Critical
perspectives, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam /Philadelphia, 2013, P:
5.
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التي ًخم في ْلها اجساط ال٣غاع ،وَى ما ظٗلها جخماهى مٟهىمُا م٘ ال٩اعزت،
آلاٞت وٚحرَا مً اإلاٟاَُم طاث الخمىالث الضاللُت الؿلبُت.
 )3الىباء أصمت مً هىع خاؿ :ئن الخىاب العاخش هى خىاب أصمت،
٧اهذ وظىصًت حٗ٨ؿها ألاؾئلت ال٨بري اإلاخٗل٣ت بالىظىص والٛاًاث الجهاثُت
والتي ًدٟؼَا ال٣ل ٤الىظىصي اإلامحز للىظىص ؤلاوؿاوي ؤم اعجبُذ بىيُٗاث
خُاجُت واظخماُٖت زانت ؤو ٖامت .وَٗ٨ـ الخُاب الؿُاسخي الؿازغ
بك٩ل ؤؾاسخي الُُٟ٨ت التي ًخم مً زاللها جمشل الىا ٘٢الاظخماعي ه٣ضًا .بال
ؤن الخُاب الؿازغ ً٨دسخي في ويُٗت ألاػماث الصخُت اإلاغجبُت ؤؾاؾا
باهدكاع ألاوبئت َابٗا زاناٟٞ .ي مشل َظٍ الىيُٗاث الىباثُت ًبرػ بك٩ل
واضر جمٟهل البٗضًً الىظىصي  /الىٟسخي ،والاظخماعي /الؿُاسخي في
الخُاب ،طل ٪ؤن وعي ؤػمت الىباء ًسخل ًٖ ٠ألاػماث ألازغي (الؿُاؾُت،
الا٢خهاصًت )...بل ختى ًٖ بٌٗ ألاػماث الصخُت ألازغي التي ٢ض جبضو
ؤؾبابها واضخت ومٗغوٞت .لظلٌ ٪ك٩ل ػمً ألاوبئت ويُٗت زانت جٟصر
ًٖ جمٟهل زان ً٩ىن بحن الخُاب ألاهُىلىجي/الىظىصي الؿازغ والخُاب
خضوص مخٟاوجت خؿب مجمىٖت مً الؿُا٢اث ؾىإحي
الؿُاسخي الؿازغ في
ٍ
ٖلى ط٦غَا.
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ٞإػمت الىباء جدُذ بم٩اهُت ؤ٦بر لخًىع البٗض ألاهُىلىجي وا٦دؿاخه
للبٗض الاظخماعي اإلاخٗل ٤باإلوؿان ،طل ٪ؤن ألاػمت لِؿذ واٗ٢ت ماصًت
زالهت ،وألاؾباب ٚحر اإلاغثُت وٚحر اإلادؿىؾت لؤلػمت في الٛالب ما جبٗض
ٖلى الاٖخ٣اص بُٛبُت اإلاهضع وحٗالُه ًٖ الىظىص ؤلاوؿاوي وعبُه بمدضصاث
مُخاٞحزًُ٣تٞ .اإلاهضع اإلاخٗالي بهظا اإلاٗجى؛ بما ؤهه ًخمشل في بعاصة بلهُت ،ؤو ًخم
عبُه بىٓام ألاقُاء الظي حٗبر ٖىه خغ٦ت الؼمً ،خُض جم عبِ الى٢اج٘ في
ؤػمت "٧ىُٞض  "19بخاعٍش  2020وما جم جدمُله لهظا الٗضص مً صاللت سخغٍت
اهخٓام في ٞتراث ْهىع
ٖلى الجهاًت ،بل بن بٌٗ الخضوٍىاث ؾٗذ بلى ببغاػ
ٍ
ألاوبئت و ٤ٞظضو ٫ػمجي وجاعٍذي مًبىٍ جدضصٍ ؾىىاث (،1820 ،1720
.)2020 ،1920
ُ ّ
ؿلب قيها الخىاب العاخش وظُكخه العىظُى-
قما هي الؽشوه التي ٌ ِ
ظُاظُت غىى وظُكخه العٌُى-أهىىلىحُت بما جدمله ألاولى مً جشيحز
غىى الخذخل ؤلاوعاوي والثاهُت مً ئلخماط للػضاء والخىاصن الىكس ي؟

ٌؿحر جطخم البٗض الىظىصي ألاهُىلىجي لؤلػمت بخىا ٤ٞم٘ جغاظ٘ ال٣ضعاث
وؤلام٩اهاث اإلاٗغُٞت للىاؽ بهضص اإلاك٩ل/ألاػمت ،وَى ؤمغ ٢ض ًخىلض ًٖ
اإلاؿخىي الًُٗ ٠للخ٣ضم اإلاٗغفي للمجخم٘ بإ٦مله ؤو بؿبب نٗىبت الىلىط
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بلى اإلاٗغٞت واإلاٗلىمت ويٗ ٠الخىانل ،بل ٢ض ً٩ىن ؤخُاها بؿببهما مٗا٦ .ما
ؤن َظا الخطخم ٢ض ًخىا٦ ٤ٞظل ٪م٘ جغاظ٘ ٞغم الغٖاًت الصخُت اإلاخاخت
ؤو م٘ يٗ ٠ألاصاء في الخضزل ٖمىما إلادانغة الىباء ،مما ًجٗل مً بيٟاء
اإلاٗجي الىظىصي ٖلى ألاػمت الىباثُت حٗبحرا ًٖ آلُت هٟؿُت صٞاُٖت بػاء وي٘
ًبضو مخجاوػا إلا٣ضعة ؤلاوؿان ٖلى الخضزل ُٞه ،وهي آلُت هٟؿُت ٌكترٍ
ْهىعَا ُٚاب مٗغٞت ٧اُٞت باألؾباب .وبك٩ل ٖ٨سخي٧ ،لما اعجٟٗذ بم٩اهُت
الخىانل وجىٞحر اإلاٗلىمت بهضص ألاؾباب اإلااصًت لؤلػمت الىباثُت ،و٧لما ػاصث
ٞغم الاؾخٟاصة مً الغٖاًت الصخُت وظىصة الخضزالث إلادانغة الىباء ٧لما
جم الاهدباٍ ؤ٦ثر بلى البٗض الاظخماعي لؤلػمت واٖخباع ألازحر ٖامال مهما في
ججاوػَا.
ٞالبٗضًً اإلاٗغفي والٗملي ٌٗخبران مدضصًً ؤؾاؾُحن في ه٣ل الخُاب
الؿُاسخي الؿازغ في ويُٗت ألاػماث مً مؿخىاٍ الؿُ٩ى-ؤهُىلىجي بلى
اإلاؿخىي الؿىؾُى-ؾُاسخي .لَ ً٨ظًً البٗضًً ال ٌٗخبران الٗاملحن
الىخُضًً اإلاازغان في َظا الاهخ٣ا ٫ألن اإلاجخم٘ اإلاٗىلم اإلاٟخىح الغاًَ ٌؿمذ
بخض٦ ٤ٞشُ ٠للمٗلىماث ،زهىنا بهضص ؤػمت ٖاإلاُت مدكابهت بحن بلضان
٦شحرةً ،دُذ بم٩اهُت اإلا٣اعهت بحن ويُٗاث وججاعب مسخلٟت جخٟاوث في
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الخٗامل م٘ ألاػمت بدُض ًبضو في بًٗها الخضزل البكغي ٖامال خاؾما
وٗٞاال في الخٗامل مٗها .وَى ألامغ الظي ٌٗىى ب٣ضع مٗحن ٖضم ٟ٦اًت
اإلاُُٗاث اإلاٗغُٞت والٗملُت وَؿمذ في هٟـ الى٢ذ بةصعا٢ ٥هىع الٗامل
البكغي في مىاظهت الىباء لخخدى ٫ؾهام الى٣ض مً الخىاو ٫ألاهُىلىجي لؤلػمت
بلى جىاولها في بٗضَا الاظخماعي والؿُاسخي ٦إػمت ٢غاع وجضبحر بكغٍحن ،ؤو ٖلى
ألا٢ل ٦إػمت جخٟا٢م بٟٗل ٖضم ٟ٦اًت جضزل الٗامل البكغي بك٩ل ٗٞا٫
ومىاؾب.

زالشا :ؤػمت "٧ىُٞض  "19والخضوٍىاث الؿُاؾُت الؿازغة
ٖلى الًٟاء الغ٢مي
لم ً ً٨للخُاب الؿُاسخي الؿازغ في ْل ؤػمت اهدكاع وباء ٧ىُٞض  19ؤن
ًسغط ًٖ ؾُا٢ه الخاعٍذي اإلاىؾىم ؤؾاؾا بالخُىع ال٨بحر لىؾاثل الخىانل
ُ
الغ٢مي ،خُض ؤهه ؾُجٗل مً ألازحرة مىبرٍ الخام واإلامحز .ل ً٨حُٛحرا ًُا٫
الىؾُلت الخاملت للخُاب مً قإهه ؤن ًٟغى ٦ظل ٪حُٛحرا مُٗىا في ق٩ل
الخُاب خٟاْا ٖلى َبُٗخه التي جمشلها الجزٖت الٗملُت.
 )1آلُت الخىاب العُاس ي العاخش بحن الؽكهي والشنمي اإلاٌخىب :خُض
ؤن الخُاب الؿُاسخي الؿازغ ٌٗمل بألُت الخهغٍذ وؤلايماع اإلاكاع بلحها،
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والتي ج٣خطخي الخٗبحر ًٖ اإلاىا ٠٢بُُٟ٨ت ٚحر نغٍدت مً زال ٫اٖخماص
جهغٍذ ًسال ٠ال٣هضٞ ،ةن بخضازه للخإزحر اإلاغٚىب ً٣خطخي ؤلامؿا٥
بضاللخه اإلاًمغة ٖبر آلُت الخإوٍل ،وَى ألامغ الظي ٌؿخلؼم وظىص هُ٣ت اعج٩اػ
حؿمذ بخإوٍله في الاججاٍ اإلاُلىبً .بضو َظا ألامغ مم٨ىا في الخُاب الؿازغ
الكٟىي باالٖخماص ٖلى الخغ٧اث ،ؤلاًماءاث ،الىبراث الهىجُت ،ؤلاقاعاث،
وٚحرَا مً اإلااقغاث اإلاغثُت اإلاهاخبت للخُاب ،1بل باالٖخماص ٦ظل ٪بك٩ل
ؤوؾ٘ ٖلى مٗغٞت ؾاب٣ت للٗال٢ت بحن َغفي الىيُٗت التي ٌؿخضٖحها الخُاب
الؿُاسخي الؿازغ .وهي ما ؾيؿمُه ؾُا٢ا  ،Contextبما لهظا ألازحر مً
ؤَمُت في بخضار الخُاب الؿُاسخي الؿازغ آلزاعٍ اإلاغظىة.
لٖ ً٨ىضما ه٩ىن بهضص زُاب ؾُاسخي ؾازغ في نُٛت م٨خىبت ٞةن
مجمىٕ اإلااقغاث اإلاغظُٗت الؿاب٣ت الضالت ٖلى الؿُا ١ج٩ىن ٚاثبت مما ٢ض
ًازغ ٖلى ٗٞالُت َظا الخُاب .طل ٪ؤن َظا الخُاب ٖىضما ًخم الخٗبحر ٖىه
في ؤق٩ا ٫م٨خىبت ً٩ىن ملؼما باؾدشماع ٖىانغ ظضًضة لبىاء ؾُا ١الٟهم
والخإزحر ،بؿبب الازخالٞاث في الخهاثو اإلاىظىصة بحن الخُاب الكٟهي
1

- Ernest Behler, Irony and the Discourse of Modernity, the University of Washington
Press, USA, 1990, P: 76.
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والخُاب ال٨خابي ،والتي ٌك٩ل بًٗها ب٦غاَاث لخمغٍغ ال٣هض بُغٍ٣ت
ؾازغة ،وهظ٦غ في هزا الفذد خاـِخحن /ئيشاهحن:
 -1الخىاب الؽكهي أيثر جلهاةُت وأنل جىظُما مً الخىاب اإلاٌخىب،
بمٗجى؛ ؤن ألازحر ً٩ىن ُم َب ْى َِىا  Structuredوزايٗا ؤ٦ثر لًىابِ لٛىٍت،1
وَى ما ًىٗ٨ـ في نُٛت يُ ٤للمؿاخاث اللٛىٍت ال٩اُٞت إلاجاعاة الٛجى
الضاللي للخُاب الؿازغ الظي ًسخل ٠بُبُٗخه ًٖ الخُاب الخغفي litteral
 Discourseمً خُض ؤهه ًؼاوط بحن اإلاٗجى الٓاَغ واإلاٗجى اإلاًمغ.
 -2الخىاب اإلاٌخىب ًفشح أيثر مما ًممش لٌىهه ًمُل ئلى الٌثاقت
اللؿىٍت ،2مما ًجٗله في حٗاعى م٘ زانُت ؤلايماع التي جمحز الخُاب
الؿازغ وحٗخبر قغَا لُ٣امه.
قما هي آلالُت والػىاـش التي ًىظكها الخىاب العُاس ي العاخش في
ـُؿخه اإلاٌخىبت إلغادة جشجِب الذالالث واإلاهاـذ ،وهى الترجِب الزي
ٌػخبر لشوسٍا إلخذار جأزحر غمىي في الىانؼ؟

- Brian Paltridge, discours analysis an introduction, continuum, London, 2006, P: 14.
- Ibid, P: 14 and 16.
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1
2

في الى٢ذ الظي حُٛب ُٞه مجمىٖت مً اإلااقغاث الًغوعٍت اإلاكاع بلحها
ؾاب٣ا إلهجاح ٖملُت ه٣ل اإلاٗجى اإلاًمغ ؾىاء هدى الهض ٝالظي ًغوم
الخُاب بخضار جإزحر ٖلى ٢غاعاجه وبالخالي ٖلى الىا ٘٢ؤو هدى ظماٖت الخُاب
اإلاٟتريت والتي ج٩ىن مىيىٕ حٗبئت ٚحر مباقغة إلٖاصة بهخاط الخُاب
الؿازغ بىٟـ اإلاًمىن ل ً٨في ٢ىالب ؾازغة ؤزغي ختى ال ً٣ٟض ٖىهغ
اإلاخٗت ُٞهٞ ،ةن ُٚاب َظٍ اإلااقغاث طاث الُبُٗت اإلاغثُت (بًماءاث ،هبراث
نىجُت٦ )...ما ً٩ىن ٖلُه ألامغ في السخغٍت اللُٟٓت ًُغح نٗىبت بٖما٫
آلُت الخهغٍذ وؤلايماع التي حٗخبر ؤؾاؾُت في الخُاب الؿازغ مما حهضص
بة٣ٞاص َظا ألازحر َابٗه الؿازغ وبالخالي جإزحرٍ الخام واإلامحز٣ٞ .ض ً٩ىن
جمشل الغص ٖلى ويُٗت مُٗىت والخٟاٖل مٗها م٨دؿُا بضاًت لُبُٗت ؾازغة
ل ً٨الاهخ٣ا ٫للخٗبحر ٖىه ٦خابت ٢ض ً٣ٟضٍ َابٗه الؿازغ ؤو ٢ض ًداٖ ٔٞلُه
في خضوصٍ الضهُا بؿبب الهغامت اللٛىٍت التي جمحز الخُاب اإلا٨خىب م٣اعهت
بالكٟهي ،ألامغ الظي ًٟؿغ ؤن ال٨خابت الؿازغة في الٛالب ما جغوم اؾخٗما٫
اللٛت /اللهجت الُىمُت ججىبا لًىابِ اللٛت ،ؤو ٖلى ألا٢ل اؾخٗما ٫بٌٗ
اإلا٣اَ٘ مً اللٛت الُىمُت يمً هو الخُاب اإلا٨خىب ٦ما حكحر بلى طل٪
بٌٗ الخضوٍىاث الِٟؿبىُ٦ت مً ٢بُل الخضوٍىت الخالُت" :مؼ الؽكاقُت
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والذنت قالخػبحر والخىاـل دًاُ الخٌىمت ..أسا ّبشع البهجت بالىٌذ ههه"،
وهي جضوٍىت جهغح بك٩ل يمجي بُٛاب الكٟاُٞت في الخُاب الغؾمي،
وُٚاب الض٢ت في الخٗبحر والٟٗالُت في الخىانل مشلما ًُٟترى ؤن ً٩ىن ٖلُه
الخا ٫في وا ٘٢ألاػمت .ل ،ً٨ل٩ي جبرػ الخضوٍىت َابٗها الؿازغ ،ول٩ي ال
ًيؿا ١اإلاخل٣ي وعاء ما ٢ض جىحي به الخضوٍىت في ق٣ها ألاو ٫مً ظضًتٞ ،ةن
الجؼء الشاوي مجها جمذ نُاٚخه باللٛت الُىمُت/الٗامُت (الضاعظت) ٦خٗبحر ًٖ
اهخ٣اٞ ٫جاجي مً الضاللت الهغٍدت بلى ؤزغي ُمًمغة حك٩ل ظىَغ الخضوٍىت
وحٗبر ًٖ ال٣هض والٛاًت الى٣ضًت مً وعاء ٦خابتها.
بن ُٚاب اإلااقغاث الؿاب٣ت اإلاكاع بلحها في الٗال٢ت بالخُاب الكٟهي
ًض٦ ٘ٞظل ٪الخُاب الؿُاسخي الؿازغ اإلا٨خىب بلى بلخماؽ خًىع الهىعة
بٛىاَا الضاللي ،خُض ج٣ىم بدكُ٨ل اإلاجا ٫اإلاغجي الظي ٌؿمذ بخىظُه
مًمىن الىو اإلا٨خىب وب٦ؿابه زانِخه الؿازغة؛ بمٗجى َبُٗخه اإلاؼصوظت
التي ججم٘ بحن الخهغٍذ وؤلايماعٞ .اإلاؼاوظت بحن الهىعة والىو الخُابي
اإلا٨خىب ٌُٗي مؿاخاث صاللُت ؤ٦بر جدُذ ٖملُت الخإوٍل التي حٗخبر يغوعٍت
إلًها ٫عؾالت الخُاب الؿازغ.
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بل بن ظؼء مً َظٍ الٗىانغ البهغٍت اإلاُلىبت ؤنبدذ جىٞغٍ الكب٩اث
الاظخماُٖت الغ٢مُت مً زال ٫ج٣ىُاث حؿمذ بض ٘ٞالىو اإلا٨خىب بلى
مؿخىي اإلاغوهت اإلاُلىبت في مالمؿت الخاالث الكٗىعٍت والٗمُ٣ت
 ،Emoticonsوهي بم٩اهُاث ؤنبدذ حؿدشمغ بك٩ل ملخىّ في الخضوٍىاث
الؿازغة.
 )2الخذوٍىاث العاخشة يخىاب ظُاس ي مىظم ونشاساث جذبحر أصمت
"يىقُذ :"19
في الى٢ذ الظي حٗخمض ُٞه اإلاباصعاث الؿُاؾُت اإلاىٓمت التي ًخم بَال٢ها
ٖلى مىهاث الكب٩اث الاظخماُٖت مً زال ٫خمالث "َاقخا "ٙمباقغة ؤو
ٖغاثٌ ؤو ٚحرَا مً الىؾاثل الغ٢مُت لٛت ؾُاؾُت واضخت وزُابا ؾُاؾُا
مباقغا ونغٍداٞ ،ةن الخُاب الؿُاسخي ال ًإزظ َابٗا ؾازغا في الٛالب بال
خُض حُٛب بم٩اهُت الخٗبئت الٗ٣الهُت والهغٍدت بػاء ويُٗاث مُٗىت ججض
في ْلها ظماٖت الخُاب هٟؿها م٨٨ٟت وفي مى ٘٢صٞاعي لئلب٣اء ٖلى وي٘
مٗحن ؤو اؾترصاصٍ.
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بن ال٣ى ٫ب٩ىن الخُاب الؿُاسخي الؿازغ ٌُ ّ
ٗبر ًٖ ُٚاب جىُٓم لهٟىٝ
ظماٖت الخُاب ال ًُازظ ٖلى بَالُ٢خه ،طل ٪ؤن ألامغ ال ًبضو ٦ظل ٪بال مً
خُض حٗبحراجه الٓاَغةٞ .جزٖت الخدلل مً اإلاؿاولُت اإلاباقغة في الخُاب
الؿُاسخي الؿازغ ٦ما جم الخضًض ٖجها ؾاب٣ا ال حؿمذ ب٨ك ٠حٗبحراجه
اإلاسخلٟت ٖلى ؤجها حٗبحراث مىٓمت ،طل ٪ما ًجٗل مً الخُاب الؿُاسخي
الؿازغ ًبضو ٦خضوٍىاث مخىازغة وٚحر مؿاولت .لَ ً٨ابٗه اإلاىٓم بك٩ل
زام ًبضو مً زال ٫ألازغ الظي جدضزه الخضوٍىاث الؿازغة ٖلى ؾحروعة
اجساط ال٣غاع ،مما ًبرػ َابٗها اإلاازغ ٦سُاب ؾُاسخي ،عٚم ؤن َاب٘
السخغٍت الظي ًلٟه ًجٗل مً جإزحرٍ ٦سُاب جإزحرا ٚحر مباقغ بىٟـ
الكا٧لت التي ٌٗمل مً زاللها ٖلى الخٗبحر ًٖ اإلاُالب ؤو الخاظُاث؛ بمٗجى
ؤهه ال ًخم الاٖترا ٝبه ٦سُاب عٚم وظىص اؾخجابت ٚحر مباقغة له ،ؤخُاها
مً زال ٫حٗضًل ٢غاعاث ؤو بلٛاءَا ،وؤخُاها ؤزغي باالخخٟاّ بها م٘ حُُٗل
٦لي ؤو ظؼيء لؿغٍاجها ٖملُا.
بن ال٣اثمحن ٖلى جضبحر الكاون الُىمُت للىاؽ في ػمً "٧ىُٞض  "19لِؿىا
مجغص مكغٞحن ٖلى الخضبحر ،بل َم "٢اصة" ،ؤو ٖلى ألا٢لَ ،ى الضوع الظي
ًُيخٓغ مجهم الُ٣ام به ببان َظٍ ألاػمت .والضوع َىا ٌٗخبر طا َبُٗت ج٣غٍغٍت
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زالهت ل٩ىهه ًغجبِ بىيُٗت ؤػمىت بما ًمحزَا مً ؾغٖت في جض ٤ٞمؿخمغ
لؤلخضار وما ًجغٍ مً حٛحراث مخالخ٣ت.
بن وعي اعجباٍ مجغي ألاخضار ومؿاعاتها ،في ْل ألاػماث الصخُت ٦إػمت
"٧ىُٞض  ،"19بال٣غاعاث اإلاخسظة ًى٣ل الخُاب الؿُاسخي الؿازغ مً مؿخىي
ّ
اؾتهضا ٝاإلاهماث طاث الُبُٗت الخ٣ىُت بلى مهاصعَا مً خُض ؤجها مجغص
جىُٟظ ل٣غاعاث مُٗىت .طل ٪ما ًجٗل مً اإلاؿاولحن الؿُاؾُحن في واظهت
الى٣ض الؿازغ اإلاىظه للخضابحر وؤلاظغاءاث الاؾخصىاثُت في ٞترة ألاػماث ؾىاء
جل ٪اإلاغجبُت بالصخت ؤو جل ٪التي جخٗل ٤بُ٣اٖاث ؤزغي مً ٢بُل (الخٗلُم،
الكٛل ،الى٣ل ،وٚحرَا .)...
جخمحز ٞترة ألاػماث بٓهىع الخاظت اإلااؾت لضي الٗامت مً الىاؽ بلى ٢اثض
ًجُب ٖلى الاخخُاظاث اإلالخت واإلا٣ل٣ت وٍ٩ىن ٢اصعا مً زال ٫طلٖ ٪لى بْهاع
بم٩اهُت ججاوػ َظٍ ألاػماث مً زال٢ ٫غاعاث ناثبت حؿخمض قغُٖتها مً
مضي جد٨مها في ألاػمت .وبىٟـ ال٣ضع الظي ج٩ىن ُٞه الخاظاث في مؿخىٍاتها
اإلاخ٣ضمت مً اإلالخاخُت بىٟـ ال٣ضع الظي ًدخاط ُٞه الىاؽ بلى ماقغاث
ملمىؾت جضٖ ٫لى الخ٣ضم في مٗالجت ويُٗت ألاػمت ،وهي ماقغاث ًُيخٓغ
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ج٣ضًمها مً َغ٢ ٝاصة ألاػمت ،بمٗجى؛ مً ًمخل ٪نالخُت الخ٣غٍغ في
ؤلاظغاءاث اإلاخسظة .طل ٪ما ًٟؿغ ؤن الخُاباث الؿازغة جخىظه بك٩ل
ؤؾاسخي نىب ال٣غاعاث اإلاخسظة مً َغ ٝال٣اصة ؤو مً ًٟترى ٞحهم لٗب
َظا الضوع بد٨م مؿاولُاتهم الؿُاؾُت الخ٣غٍغٍتٟٞ .ي ْل اهدكاع وباء
"٧ىُٞض  "19قهض الٗالم مجمىٖت مً الخُاباث الؿازغة التي ٧اهذ مىظهت
ؤؾاؾا إلبغاػ بعججالُت والمؿاولُت ال٣غاعاث التي ًخسظَا بٌٗ ال٣اصة
الؿُاؾُحن ،مً ٢بُل الخضًض ًٖ بلؼامُت اعجضاء واُ٢اث الىظه م٘ ما ًترجب
مً ظؼاءاث ًٖ ٖضم الخُ٣ض بظل ٪في ْل اوٗضامها ؤو هضعتها في الؿى،١
خُض ؾخجخاح وؾاثل الخىانل الاظخماعي جضوٍىاث ؾازغة جُٟض بإن
"الٌماماث مىحىدة بىقشة في الخلكاص" ؤو جل ٪التي ًهىع ألاٞغاص ٞحها
ؤهٟؿهم بىاُ٢اث مهىىٖت مً زغ ١بالُت ؤو ٚحرَا ،ألامغ الظي ؾِىٗ٨ـ
ٖلى ق٩ل جغاظ٘ ًٖ جُبُ ٤الجؼاءاث عٚم اؾخمغاع الخهغٍذ بةلؼامُت خمل
واُ٢اث الىظه.
ًجض الؼٖماء الؿُاؾُىن ،نٗىبت ٦بحرة في اجساط ال٣غاعاث الؿُاؾُت
ٖىضما ًىاظهىن ؤػماث مُٗىت .بل ختى بىظىص لجىت مً الخبراء جلٗب صوعا
اؾدكاعٍا ٞةن بىاء ال٣غاع ٢ض ً٩ىن ٖلى ٢ضع ٦بحر مً الهٗىبت بؿبب بم٩اهُت
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ازخالٞهم م٘ ُٚاب مُُٗاث ص٣ُ٢ت لخؿم الازخال ٝؤو جغظُده الججاٍ ٖلى
خؿاب آزغ .1وٖمىما جٓل مسخل ٠ال٣غاعاث اإلاخسظة في ْل ألاػماث مدِ
ٞدو وجض ٤ُ٢بضوا ٘ٞؾُاؾُت ب ٌٛالىٓغ ٖمً ًخسظَا ،2وَى ألامغ الظي
ً٨دسخي َابٗا ه٣ضًا ؾازغا في ؤخُان ٦شحرة .و٦ما ًخم اهخ٣اص ال٣غاعاث في
مًمىجها ٞةن جىُ٢تها ٦ظل٩ً ٪ىن مدِ ه٣ض وسخغٍت ،بط ٚالبا ما ًخم
اٖخباعَا ؾاب٣ت ألواجها ؤو مخإزغة.3
وبىٟـ ال٣ضع الظي ًبضي ُٞه ٖامت الىاؽ في ؤػماث اهدكاع ألاوبئت اَخماما
٦بحرا بال٣غاعاث وخؿاؾُت ٦بحرة ججاَها ٞةن هٟـ الٗال٢ت ج٩ىن لضحهم بػاء
الىيُٗت الخىانلُت التي ًبضحها ال٣اصة ،ألن ظؼءا مهما مً ماقغاث الخ٣ضم
ؤو التراظ٘ في مٗالجت ألاػماث والتي حٗخبر يغوعٍت لؤلٞغاص لخس ٠ُٟال٣ل٤
اإلاترجب ًٖ يبابُت الغئٍت في ْل ألاػمت ًخم اؾخسالنها ٖبر الخىانل ،لظل٪
ًغج ٟ٘الغَان ٖلى َظا ألازحر في مشل َظٍ الىيُٗاث لضعظت ؤهه ؤنبذ ًمً٨
الخضًض ًٖ هىٕ زام مً الخىانل ًخٗل ٤بالخىانل في ْل ألاػماث .وٍ٩ىن
1

- Laura H. Kahn, WHO„S IN CHARGE? Leadership during Epidemics, Bioterror Attacks,
and other Public Health Crises, ABC-CLIO, LLC, California, 2009, P: 97.
2
- Ibid, P: 98.
3
- Ibid, P: 98.
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الخىانل و ٤ٞمٗاًحر زانت في َظٍ الىيُٗاث قغَا لخٗبئت الىاؽ
واهسغاَهم في عٖاًت الخضابحر اإلا٣غعة ،خُض ؤجهم ًُالبىن ب٣ضع ٦بحر مً
الىيىح والكٟاُٞت في الخىانل ،وَى ما ٢ض ًىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى ٖال٢ت ال٣اصة
بهم في خالت ما بطا خاوَ ٫االء الخ٣لُل مً زُىعة الىي٘ في ْل جُىعاث
حكهض بسُىعجه ؤو مداولت بزٟاء ألاػمت ،1وَى ما ٢ض ًٟجغ خمالث ه٣ض
ؾازغة واؾٗت الىُا ١مشلما ٧ان ٖلُه الخا ٫في جهغٍداث ؤخض اإلاؿاولحن
التي جُٟض بٗضم يغوعة اعجضاء واُ٢اث الىظه ألجها ال جُٟض في مى٘ اهخ٣ا٫
الٗضوي في الى٢ذ الظي ٧ان ُٞه الجمُ٘ ًخاب٘ الؿبا ١الٗالمي اإلادمىم
الخخ٩اع امخال٦ها ونل بلى خض الؿُى ٖلى ؾ٧ ًٟاهذ مدملت بها.

- Ibid, P: 98.
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حاةدت يىسوها والؿشاقُدُا
مممشاث خىاب السخشٍت
مدمذ خالق (أظخار غلم الاحخماع  ،حامػت العلىان مىالي ظلُمان ،بني مالُ-اإلاؿشب)

ملخق :تهضَ ٝظٍ الىع٢ت بلى ٢غاءة الخُاب ّ
الؿازغ الظي ؤبضٖخه
الٛغاُٞدُا في ػمً اهدكاع ظاثدت ٧ىُٞض  .19-مخسظًً بٌٗ الً٣اًا التي
ؤبضٖتها الغؾىماث الجضاعٍت ٦ىماطط لٟٗل الخإوٍل .وجدضًضا ً٢اًا اإلاىث
والخلىص وه٣ض الؿُاؾت .مً َىا ٞمؿاءلت الٛغاُٞدُا بما هي زُاب ًًمغ
زُاباث ؤزغيٌٗ ،ض مضزال لٟهم وجإوٍل الى٢اج٘ التي حٗبر ًٖ هٟؿها في
مؿاخاث الهامل الاظخماعي ،بُٗضا ًٖ اإلااؾؿت الغؾمُت.
بن السخغٍت التي وْٟتها الٛغاُٞدُا في عنض الجاثدت ،لم حٗخمض ٖ ِ٣ٞلى
الته٨م والهؼ ٫والضٖابت والطخ ،٪بل اؾخسضمذ في الجضاعٍاث م٣ىالث
ز٣اُٞت وؾُاؾُت وهٟؿُت ومٗغُٞت ،صازل ألالىان والدكُ٨الث والغمىػ
وألاً٣ىهاث والٗالماث .والغاجي الخهُ ٠للمىجؼ الٛغاُٞتي ،ؾُ٨دك ٠ال
مدالت ؤهه ؤمام ؤٖماٞ ٫ىُت ٚحر مٟهىلت ًٖ ؾُا٢ها الؼمجي ،ومضع٦ت
لغَاهاث وجُلٗاث ما ًغاص له ؤن ًدضر ُٞما ؤيخى ٌؿمى ما بٗض ٧ىعوها.
Abstract : This paper aims to read the ironic speech created by graffiti
during the period of the Covid-19 pandemic spreads. Taking some of the issues
created by the mural graphics as models for the act of interpretation.
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Specifically, issues of death, immortality and criticism of politics. Therefore, the
question for graffiti is a speech that contains other speeches, considered an
entry to understand and interpret the facts that express themselves in the
social areas margin, far from the official institution.
The irony used by Graffiti in the pandemic, did not depend on sarcasm, jokes,
humor and laughter, but cultural, political, psychological and cognitive sayings
are used in the murals, inside colors, symbols, icons, and signs. The seeker of
the graffiti accomplishment will certainly discover, he is in front of works art
that are not separated from their temporal context, and conscious of
aspirations of what is intended to happen after corona.

مكخخذ حعاؤلي
ّ
ا٣حر الخُٛهلُا ؾٟىعوها اإلاؿخجض خضزا ضخما وم٧ حروؽٞ ل اهدكاع٩ق
حر والخُاةٛ ججاٍ الظاث وال، والخهىعاث، الىعي٫ا٩ وؤق،الٗضًض مً البيُاث
.حن٣ً ؤصزل الىي٘ البكغي في خالت مً الال،هى خضر ناصمٞ .والىظىص
ّ
ُ
غاص والجماٖاثٞغٍ بحن ألاٟ وكغ حكائم م،ت٦اؽ وقلذ الخغُٟخبؿذ الاه
٘ م٤ل٣ والٝ ؤلاخؿاؽ بالخى٠ٖ وجًا،ٌامٛبل ال٣مً الخايغ واإلاؿخ
حر ؤن مً خؿىاث الدجغ الهخي الايُغاعي الظيٚ .٫غى الدجغ والٗؼٞ
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ٞغيه َظا ال٩اثً اإلاجهغي ،ؤن ظٗل زُا ٫الىاؽ ًسغظهم مً ؾُاط الٗؼلت
بلى عخاب ؤلابضإ والخل٤؛ خُض ْهغث بلى الىظىص ؤق٩ا ٫ببضاُٖت مسخلٟت،
لٗل مً بُجها الخٗبحر الٛغاُٞتي في ق٩لُه :ؤلاؾمىتي وؤلال٨ترووي.
في زًم ؤػمت ظاثدت ٧ىُٞض  19ال٩ىهُت جىاؾلذ وبك٩ل مخطخم ٖضًض
ال٨خاباث والىضواث والخدلُالث والخإمالث٧ ،ل مً مىٗ٢ه وجسهههٞ ،لم
ٌؿلم مىيىٕ الىباء مً الٗامت والخانت ".لضي الخانت جدًغ ٧ل ؤهىإ
ؤلابضإ التي ًىلضَا الكغٍ اإلاىيىعي ،ؤ٢هض الؿُا ١واإلاىارًٞ ،ال ًٖ
اإلا٩ان (الٗؼ ٫في اإلاجز ،)٫وَ٨ظا وكُذ ٧ل ؤلىان ؤلابضإٖ ،لى ٚغاع ؤخضار
الغبُ٘ الٗغبي ؤو م٣ـاَٗت اإلاىخىظاث الا٢خهاصًت ٧الـماء والبترو...٫ؤما ٦ـىعوها
ٞهي بضوعَا ؤهخجذ َظٍ الىالصاث".1
بن ما حهمىا في َظٍ الىع٢ت جدضًضا ،الى٢ىٖ ٝىض ججلُاث السخغٍت الظي
جًمىه َظا الخٗبحرٞ .الٛغاُٞدُا ،بما هي زُاب مخٗضص ألاق٩ا ٫والخٗبحراث
الٟىُت والدكُ٨لُت وألاً٣ىهاث والضالالث...بلخ ،جٟاٖل م٘ الخضر ال٩ىعووي
مً ػاوٍت ؾازغة وج٨ٟهُت .وألن ل٩ل زُاب مالبؿاث وْغو ٝجد٨م بهخاظه
1ـ ؤخمض قغا ،٥يىسوها والخىاب مهذماث وٍىمُاث ،ميكىعاث ماؾؿت م٣اعباث للهىاٖاث
الش٣اُٞت واؾتراجُجُاث الخىانلٞ ،اؽ ،الُبٗت ألاولى ماي  ،2020م.28
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وجىظه صالالجهٞ ،ةهىا وؿعى بلى ٢غاءة  /جإوٍل الخُاب الؿازغ الظي ؤبضٖخه
الٛغاُٞدُا في زًم ألاػمت التي حِٗكها مجخمٗاث اإلاغخلت .مخسظًً بٌٗ
الغؾىماث الجضاعٍت ٦ىماطط لٟٗل ال٣غاءة ،وجدضًضا ً٢اًا اإلاىث والخلىص
وه٣ض الؿُاؾت .مً َىا ٞمؿاءلت الٛغاُٞدُا بما هي زُاب ًًمغ زُاباث
زاوٍتٌٗ ،ض مضزال ؤزحرا لٟهم وجإوٍل الى٢اج٘ التي حٗبر ًٖ هٟؿها في مؿاخاث
الهامل الاظخماعي ،بُٗضا ًٖ اإلااؾؿت الغؾمُت.
اهُال٢ا مما هظ٦غ ،جهض ٝبلى م٣اعبت ألاؾئلت آلاجُت ٠ُ٦ :جٟاٖل الخُاب
الٛغاُٞتي م٘ ظاثدت ٧ىفي  19مً ػاوٍت الته٨م والسخغٍت؟ وَل َظا الخٗبحر
الٟجي ٌسخغ مً الىباء ؤم ٌسخغ مً الظاث والؿُاؾت واإلاجخم٘ والٛحر؟ ؤم
ؤجها سخغٍت مً ؤظل اإلا٣اومت والخلىص؟ زم  ٠ُ٦خًغث سخغٍت الٛغاُٞتي؟
َل في ق٩ل َؼ ٫ؤم ٩ٞاَت ؤم مٟاع٢ت ؤم ته٨م ؤم صٖابت ؤم اؾتهؼاء ؤم ه٣ض؟
ؾىداو ٫ؤن ه٣اعب الدؿائالث الؿاب٣ت ،اهُال٢ا مً مدىعًٍ ،ألاو٫
ًبدض في صالالث ٧ل مً السخغٍت والٛغاُٞدُا ،و٦ظا ٞهم  ٠ُ٦جم جىُْ٠
السخغٍت في ؾُا ١ع٢مي جخد٨م ُٞه الىؾاثل الخ٨ىىلىظُا .ؤما الخىع الشاوي
ُٞخسظ مجمىٖت مً الىماطط الٛغاُٞدُت التي سخغث مً الىباءٖ ،لى ؤن
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ال٣غاءة التي جد٨مذ في جدلُل َظٍ الىماطط طاث بٗض جإوٍلي طاحي ،مخسظة
مً ً٢اًا :الخُاة واإلاىث والؿُاؾت ،ؤَم الٗالماث والغمىػ التي حؿدبُجها
جل ٪ؤلاهخاظاث الٛغاُٞدُت ،صون ؤن هضعي ؤن َظٍ ال٣غاءة الىخُضةٞ ،مجا٫
الخإوٍل مٟخىح لظواث ؤزغي.

 -1دالالث مكاهُمُت
أ -الؿشاقُدُا :عا٣ٞذ ٞترة اهدكاع ظاثدت ٧ىعوها (٧ىُٞض  )19-زُاباث
مسخلٟت ،مجها :الؿُاسخي ،والٗلمي ،وؤلاٖالمي ،والا٢خهاصي ،وال٣اهىوي ،ومً
الخُاباث التي بغػث بلى الىظىص هجض الٛغاُٞدُا ب٩ل ؤق٩الها الغؾىمُت
والهىعٍت والدكُ٨الث الجضعاهُت ،وال٨خابُت ،ؾىاء التي عؾمذ ٖلى الخاثِ
الاؾمىتي للمضن ؤو ٖلى الخاثِ ؤلال٨ترووي لًٟاء ألاهترهِذ .بن الٛغاُٞدُا
بهظا اإلاٗجى زُاب مخضازل الٗالماث والضالالث ،ألهه مخٗضص مً خُض
الؿُا٢اث واإلا٣انض والىْاث ٠وألاؾالُب واإلاىخجحن واإلاؿخ٣بلحن ،بل هي
ملخ٣ى لخُاباث مخٛاًغة ،مًمغة ؤو ٖلىُت ،والتي ٢ض جخمٓهغ ظمُٗها في
لخٓت ما ؤو ٢ض ال ًٓهغ مجها بال البٌٗ.
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بن البدض ًٖ صاللت /صالالث الٛغاُٞدُا٣ً ،ىصها بلى ٢ى ٫جغُ٦بي مٟاصٍ،
ؤجها جخإؾـ ٖلى اؾتراجُجُخحن ازيخحنَ 1ما:
 اظتراجُجُت مػشقُتً :هبذ مً زاللها الخُاب الٛغاُٞتي زاعط
الخهيُٟاث والخجىِؿاث اإلاخٗاعٖ ٝلحها في ؤهماٍ اإلاٗغٞت اإلاٗغوٞت ،ؤي
ؤهه ً٣ضم هٟؿه مً زاعط اإلااؾؿت ،بُٗضا ًٖ الخىظحهاث والخلُٟاث
الؿُاؾُت الغؾمُتٞ .هى خامل للى٣ض واإلاكا٦ؿت ماصام ٢اصما مً جسىم
الهامل /الالماؾؿت.
 اظتراجُجُت خىابُت٢ :ضومها مً الهامل ،ظٗل الٛغاُٞدُا مخٗضصة
الضالثل وألاق٩ا ٫والخٗبحراث الٟىُت واللؿيُت والدكُ٨لُت والغؾىم
وألاً٣ىهاث وألاق٩ا ٫الهىضؾُت وألاع٢ام الخؿابُت ،جىْ٧ ٠ل اللٛاث،
وحؿخٗمل ٖضة وؾاثل ( ؤ٢الم ،الُباقحر ،الهباٚت٦ ،)...ما جماعؽ بما
بىاؾُت الُض ؤو ؤصاة خاصة ٧اإلا٣و ؤو الؿ٨حن ؤو اإلاش٣ب ،وحؿخٗمل ع٧اثؼ
مسخلٟت ( ظضعان ،خاٞالثُ٢ ،اعاث ،قاخىاث ،)...وجخمٓهغ في ًٞاءاث
ومجاالث مسخلٟت (قىاعٕ ،ؤػ٢ت ،بىاًاث ،ماؾؿاث سجىُت ؤو حٗلُمُت ؤو
 - 1ؤخمض قغا ،٥الؿشاقُدُا أو الٌخابت غىى الجذسان اإلاذسظُت (مهذماث في ظىظُىلىحُا الؽباب..
والهامؾ واإلاىؼ ..والٌخابت) ،ميكىعاث صاع الخىخُضي لليكغ والخىػَ٘ ووؾاثِ الاجها ،٫الُبٗت
ألاولى  ،2009م.85-84
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صخُت٦ ،)...ما جدًغ في مجا ٫الضٖاًت والاٖالن في ق٩ل مله٣اث ؤو
بٖالهاث ججاعٍت وٚحرَا...
ً٣خطخي الخضًض ًٖ الٛغاُٞدُا ( )Graffitiاؾخدًاع مؿخىٍحن ٖلى
ألا٢ل ،يمً ؾحروعة جاعٍش ال ًٟالخضًضٞ .1إما اإلاؿخىي ألاوُٞ :٫خٗل ٤ب٩ىن
ّ
الٛغاُٞتي ق٩ل حؿمُت لخىظه ٞجي مٗانغ ٌٗىص بلى بضاًت الؿخِىُاث،
وجدضًضا ٚغاُٞدُا ألاؾماء التي ٦خبذ في مترو هُىٍىع ،٥و٢ض ٖ٨ؿذ عٚبت
ؤصخابها في جسلُض ؤؾمائهم ،والسخغٍت مً الىا ،٘٢ألن ٦خابها /الٛغاُٞدُىن
َم ؤبىاء الهامل والًىاحي ،وَظا ما ًٟؿغ ؤن َظا الك٩ل الٟجي ْل
َامكُا ال ٌٗتر ٝباإلااؾؿاث الغؾمُت لل( ًٟاإلاخد٢ ،٠اٖاث الٗغى،
الؿى ١الٟىُت.)..
ؤما اإلاؿخىي الشاويُٗٞ :ىص بلى اَخماماث بٌٗ الخسههاث اإلاٗغُٞت
بال ًٟاإلاٗانغ بما َى بهخاط للٗالماث ،وجدضًضا " الٗلم الظي ًضعؽ خُاة
الٗالماث صازل الخُاة الاظخماُٖت " ٖلى خض ٢ىٞ ٫غصًىاهض صوؾىؾحر
( )Ferdinand de Saussureؤي ما ًُلٖ ٤لُه بـ "الؿمُاثُاث" ،اٖخمضٍ ؤمبرجى
1ـ ٖمحروف بيُىوـ ،الؿشاقُدُا بحن اإلاإظعت والهامؾ ،لمً مإلل حماعي أخمذ ؼشاى :الٌخابت
والهامؾ ،ميكىعاث مجمىٖت الباخشحن الكباب في اللٛت وآلاصاب٧ ،لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت
م٨ىاؽ ،مُبٗت آهٟى بغاهذٞ ،اؽ ،2011،م77ـ .78
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بً٩ى ( )Umberto Ecoفي صعاؾت اإلاٗماع٦ ،ما اٖخمضٍ عوالن باعر ( Roland
 )Barthesفي الٟىجىٚغاُٞا ٞبا٢خدام الؿمُاثُاث ٖالم ال ًٟؤنبذ ًىٓغ بلى
الٛغاُٞدُا ٦مىخىط بوؿاوي خامل لضالالث وٖالماث مترا٦بت ،لِـ مً ؤظل
ون ٠اهُباٖاث واهٟٗاالث وعؾىماث و٦خاباث مغؾل الٛغاُٞدُا ،بل الىٓغ
بلحها مً مى ٘٢ه٣ضي ،ماؾـ ٖلى جدلُل اإلاٗجى في ججلُاجه الجمالُت
واإلاٗغُٞتٞ ،بًٟل الٗالماث جم ً٨الاوؿان خؿب ؤمبرجى بً٩ى مً الاهٟالث
مً الاصعا ٥اإلاباقغ للى٢اج٘ ؤلاوؿاهُت ،بل ومً ع٢بت الؼمان واإلا٩ان.1
ًدبحن ؤن الٛغاُٞدُا لها ٢ضعة ٖلى ازترا ١مىٓىماث وؤوؿا ١ؾُاؾُت
واظخماُٖت وز٣اُٞت ؾاثضة ،ألن جل٣اثُتها وٖٟىٍتها مبيُت ٖلى لٛت ٚحر
ماؾؿاجُتٞ ،هي جبدض لها ًٖ ؤما ً٦وًٞاءاث إلاماعؾت ٗٞل ال٨خابت ؤو
ّ
واإلاهمل ،ويضا ٖلى ٧ل ما َى
الدكُ٨ل ،اهخهاعا للم٣صخي واإلايسخي واإلاىبىط
عؾمي ومىخم بلى صاثغة الؿلُت .لظل ٪ؤٖخبر "بغاؾاي" ( )Brassaïؤن الجضاع
ّ
ُ ّ
2
سلض ُوٍ ِبل ٜوٍخىانل وٍبىح
َى الخامل ألا٢ىي لخُاب الٛغاُٞدُا ٞ .الجضاع ً ِ
ُوَٗلً ،ولٗل الجضاع ؤلال٨ترووي اإلاٗانغ ال ًسغط ًٖ جل ٪الىْاث٠

- Umberto Eco : le Signe, Ed, Labor,1988, P, 176.
- Brassaï : Graffiti, Ed, Flammarion, 1993, P, 20.
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1
2

الخ٣لُضًت للجضاع ؤلاؾمىتي ،عٚم ازخالَ ٝبُٗتهما .وإلاا ٧اهذ الٛغاُٞدُا
مخٗضصة ألاق٩ا ٫واإلا٣انض٣ٞ ،ض وْ ٠مبضٖى َظا ال ًٟفي الؼمً ال٩ىعووي
زُاباث مخٗضصة ،لٗل السخغٍت بخضي ججلُاتها ،مؿدشمغًٍ الشىعة الغ٢مُت
في جغوٍج َظا الخُاب ،في ْل الدجغ الهخي الظي ٞغيخه الضو.٫
ب ـ السخشٍت :حكحر ٧لمت السخغٍت في صاللتها اإلاعجمُت بلى الخًىٕ والظ٫
َ َ ً
َ
وسخغا َومسخغا
سخغ مىه وبه سخغا
ً٣ى ٫ابً مىٓىع في لؿان الٗغب " ِ
ُ
ُ
ُ
ؤحسخغ مجي  ...ؤي
وسخغٍتَ :ؼت به ...وفي الخضًض:
وسخغا بالًم ،وسخغة ِ
َ ُ ُّ َ ُ
َ ٌ
ُ
الطخ٨ت ،وعظل ُسخ َغةٌ :سخغ مً الىاؽ ...وٍ٣ا:٫
السخغة
ؤحؿتهؼت بيِ ،
ِ
ّ
َّ
وطل ُ
لخه"٦ .1ما جض٧ ٫لمت السخغٍت ٖلى الاخخ٣اع
سخغجه ؤي ٢هغجه
والاؾخظالً .2٫بضو ؤن َظٍ ال٩لمت مغاصٞت للكٗىع بإًٞلُت وجمحز الظاث ًٖ
ألاُٚاع .ؤما ٢امىؽ ؤ٦ؿٟىعص ٞمهُلر "ً "Lronyىٓغ بلُه ٖلى ؤهه ق٩ل
مً ؤق٩ا ٫ال٣ى ،٫باَىه لِـ ْاَغٍ ٞال٩لماث اإلاؿخسضمت جدمل حٗبحراث
مٛاًغة للمىُىٞ ،١اإلاضح ًسٟي الظم والهجاء٦ ،ما ٌٗجي الخسٟي جدذ مٓهغ
 1ـ ؤبى الًٟل ظما الضًً مدمض بً م٨غم بً مىٓىع ،لعان الػشب ،اإلاجلض  ،12صاع ناصع ،بحروث،
 ،1990م352ـ .353
2ـ ؤبى الخؿً ؤخمض بً ٞاعؽ :معجم م٣اًِـ اللٛت ،جد ٤ُ٣مدمض ٖىى مغٖب وٞاَمت مدمض
ؤنالن ،صاع بخُاء الترار الٗغبي ،بحروث ،2001 ،م.487
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مساصٕ ،ؤو الاصٖاء والخٓاَغ٦ ،ىمىطط الؿاا ٫الؿ٣غاَي الظي ًىْٟه
لضخٌ حجت زهمهً .1بضو ؤن الضاللت اإلاعجمُت الٛغبُت للٟٓت سخغٍت
حٗجي الخىُْ ٠اإلاغاو ٙاللٛتَ ًٖ ،غٍ٢ ٤لب صاللت ال٩لماث ،وزل ٤جىاً٢اث
ومٟاع٢اث في اإلاٗجى .ؤو ما ٌؿمُه ٖالم الىٟـ ؾُٛمىهض ٞغوٍض بالخ٣ضًم
بالًض.2
ؤما انُالخا ٞهي "َغٍ٣ت مً َغ ١الخٗبحرٌ ،ؿخٗمل ٞحها الصخو
ؤلٟاْا ج٣لب اإلاٗجى بلى ٖ٨ـ ما ً٣هضٍ اإلاخ٩لم ،وهي نىعة مً نىع
ال٩ٟاَت حٗغى الؿلى ٥اإلاٗىط ؤو ألازُاء التي بن  ًُٞبلحها وٖغٞها ٞىان
مىَىب جمام اإلاٗغٞت ،وؤخؿً ٖغيها ،ج٩ىن خُيئظ في ًضٍ ؾالخا ممُخا".3
مً َىا ٞالسخغٍت جمشل ؤؾلىبا حٗبحرًا ؤ٢غب بلى اؾخهجان ٗٞل ما ؤو
ْاَغة ما ؤو مى ٠٢ما .والصخو َّ
الؿازغ ٢ض ًسخاع زُابا ته٨مُاً ،خًمً
حٗبحراث صالت ٖلى الخد٣حر ؤو الاهخ٣ام ؤو الغ .ٌٞؤو ٢ض ًىْ ٠زُابا
1

- The Shorter Oxford English Dictionary on historical principles, prepared by William Little,
H.W. Fowler and Jessie Coulson ; revised and edited by C.T. Onions, Oxford at the
clarrendon press, 1956, P, 26.
2
- Sigmund Freud. Le Mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient, Trad. de l'allemand
(Autriche) par Denis Messier, Gallimard, Paris, 1979, P, 117.
3ـ مدمض ؤمحن َه وٗمان ،السخشٍت في ألادب الػشبي ختى نهاًت الهشن الشابؼ الهجشي ،صاع الخىُ٣ُٞت
للُباٖت ،ال٣اَغة ،1978 ،م.13
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٩ٞاَُا ٌسخغ مً الخُاة وه٣اثهها ؤو ًسغط ًٖ اإلاإلى ،ٝبُغٍ٣ت جدًغ ٞحها
الُغاٞت والبهجت والطخ ،٪صون ؤن ٌٗجي طل ٪ؤن ؤلاضخاَ ٥ى الٛاًت ،بل
الؿازغ اإلاهلر واإلا٣ىمً ،خًمً زُابه الى٣ض البىاء .بن السخغٍت ؾىاء في
بٗضَا ال٩ٟاهي ؤو بٗضَا الته٨مي جب٣ى زُابا ز٣اُٞا " ً٣ىم ٖلى ؤؾاؽ
الاهخ٣اص للغطاثل والخما٢اث والى٣اثو ؤلاوؿاهُت ،الٟغصًت مجها والجمُٗت،
٦ما لى ٧اهذ ٖملُت الغنض ،ؤو اإلاغا٢بت لها ججغي َىا مً زال ٫وؾاثل
وؤؾالُب زانت في الته٨م ٖلحها ،ؤو الخ٣لُل مً ٢ضعَا ،ؤو ظٗلها مشحرة
للطخ ،٪ؤو ٚحر طل ٪مً ألاؾالُب التي ً٩ىن الهض ٝمً وعائها مداولت
الخسلو مً بٌٗ الخها ٫والخهاثو الؿلبُت".1
ٌٗتر ٝالباخشىن ؤن السخغٍت " مُضان قاؾ٘ ،خضوصٍ ٚحر مىيىٖت
بض٢ت ،وال٩لماث صازله زاصٖت " .2وحٗىص نٗىبت جدضًض ْاَغة السخغٍت
بك٩ل ص ٤ُ٢بلى مجمىٖت مً ألاؾباب :3ؤولها ،جضازل وج٣اعب السخغٍت م٘
1ـ ٖبض الخمُض قا٦غ ،الكٍاهت والطخَ سؤٍت حذًذةٖ ،الم اإلاٗغٞتٖ ،ضص ً ،289ىاًغ ،2003
م.51
2
- LE Guern Michel : Éléments pour une histoire de la notion d'ironie, Travaux du.
Centre de recherches linguistiques et sémiologiques de Lyon. L'ironie, 1976, p. 47-59.
 3ـ مدمض الؼمىعي ،ؼػشٍت السخشٍت في الهفت الهفحرة الىظاةل الخذاولُت للخىاب ،ميكىعاث
مجمىٖت الباخشحن الكباب٧ ،لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت ،م٨ىاؽ ،2007،م.11
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ؤلٟاّ الطخ ٪والهؼ ٫واإلاٟاع٢ت وال٩ٟاَت والضٖابت .زاهحهاً ،غجبِ باؾخدالت
الاٖخماص ٖلى ج٣لُض بالغي عاسخ إلاٟهىم السخغٍت .زالثهاً ،غجبِ بالخباؾها ٖلى
مؿخىي ال٣اعت بما لكٟىٍتها ؤو لخمىلتها الؿُمُىلىظُت ،واعجباَها بال٣غاثً
واإلااقغاث .وما ًجٗل ؤًًا مً السخغٍت مُضاها واؾٗا ٧ىجها " شخيء حي ٢بل
٧ل شخيء "ٖ 1لى خض حٗبحر الُٟلؿىَ ٝجري بغظؿىن.
ج ـ السخشٍت ومىػىل الخهىُت :وٞغث الخ٣ىُت الغ٢مُت لئلوؿان اإلاٗانغ
مؿاخت مهمت لخىُْ ٠زُاب السخغٍت ،لى٣ض اإلاجخم٘ وؤهٓمت الخ٨م
وبٌٗ اإلاماعؾاث الاظخماُٖت والش٣اُٞت والؿُاؾُت التي ٌٗخبرَا ؤصخاب
َظا الخُاب ٚحر م٣بىلتٞ .ما ًمحز َظا الىىٕ مً السخغٍت الغ٢مُت جىُْٟها
لىؾاثِ مخٗضصة٧ :الهىعة والهىث وال٩اعٍ٩اجحر والغؾىم واللٛت اإلا٨خىبت
والُٟضًى وبغامج الخاؾىب٦ .ما م٨ىذ الىؾاثل الغ٢مُت السخغٍت مً
اخخال ٫مى ٘٢مخمحز بحن وؾاثل الى٣ض الاظخماعي والؿُاسخي ،وهٓغا العجباٍ
قب٩اث الخىانل الاظخماعي بإوكُت اللٗب والترُٞه و٧ل ؤق٩ا ٫جؼظُت و٢ذ
الٟغاٖ ٙمىما٣ٞ ،ض مشلذ السخغٍت الهُٛت اإلاًٟلت لخضبحر الازخالٝ
 1ـ َجري بغظؿىن :الطخَ ،جغظمت ؾامي الضعوبي وٖبض هللا الضاًم ،صاع الُٓ٣ت الٗغبُت،
صمك ،1964،٤م.13
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الؿُاسخي وال٨ٟغي ولخباص ٫الاهخ٣اصاث٣ٞ ،ض مىذ اإلاىار الغ٢مي الجضًض
الكغوٍ اإلاىيىُٖت لخُىع السخغٍت وجدىلها لك٩ل ظضًض ٌؿخُٟض مً
ؤلام٩اهاث اإلاخاخت صازل َظا الؿُا ١الخ٨ىىلىجي الظي ٌكهض جُىعاث
مدؿاعٖت ،وَٗض الٟاٌؿبى ٥في الى٢ذ الغاًَ مً ؤ٦ثر الًٟاءاث اؾخٗماال
للسخغٍت .وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن وؾاثل الخٗبحر الؿازغة التي خملتها مٗها
الخ٣ىُت ،ال ج٣ل ؤَمُت ًٖ جل ٪اإلاىظىصة في الىو ألاصبي وجخىٞغ ٖلى ممحزاث
ظمالُت جُبٗها بُاب٘ ٞجي ًجٗلها ظضًغة بالضعاؾت.1
صخُذ ؤن الشىعة الغ٢مُت ؾاَمذ في ظٗل السخغٍت جىؾ٘ مجاالث
الاؾتهضا ٝوالى٣ض ،وؤنبذ مً اإلام ً٨مماعؾت السخغٍت بدغٍت ؤ٦بر ،في ْل
ازترا ١الخضوط الجٛغاُٞت وٖىإلات اؾخٗماالث الخ٨ىىلىظُت .وَى ما ؾمذ
بسل ٤جغا٦م َاثل مً اإلايكىعاث الؿازغة اإلاىػٖت ٖلى مىا ٘٢بل٨تروهُت
مسخلٟت ،ؾمدذ بخىٞغ اإلاٗلىمت ووؾاثل اؾخدًاعَا بالهىعة والهىث
والُٟضًى والىو اإلا٨خىب.
ل ً٨باإلا٣ابل حٗترى السخغٍت الغ٢مُت ٖىاث ،٤لٗل مً بُجها ،ؤن مىا٘٢
الخىانل الاظخماعي وما جغوط له مً ه٣ض ال ًمخض وال ًخد ٤٣صاثما ٖلى ؤعى
 -1مدمض مًٟل ،السخشٍت في الثهاقت الشنمُت ،صاع ؤبي ع٢غا ١للُباٖت واليكغ ،2014 ،م.13-12
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الىا ،٘٢بدُض ًب٣ى صوعٍ مىدهغا في الخٗبحر ًٖ م٣اومت وه٣ض وجدلُل
للىاٞ ،٘٢إزغٍ ًب٣ى مكغوَا باهخ٣ا ٫الاٞتراضخي بلى الىا٢عي ٖبر الٟٗل
الؿُاسخي ٖلى ؤعى الىا .٘٢بياٞت بلى ؤن عبما اػصواظُت الصخهُت لضي
عواص السخغٍت الال٨تروهُتً ،سل ٤ؤخُاها قغزا بحن الؿلى ٥الاٞتراضخي
(خغٍت ٦بحرة ،وؤ٢ىٗت ،وازٟاء الهىٍت ،وحٗضص الخؿاباث الال٨تروهُت)...
والؿلى ٥الىا٢عي والٟٗلي للصخو ،ؤي ؤهىا ؤمام ؾااَ ٫ل ً٨ٟغ عواص
ألاهترهِذ بىٟـ الُغٍ٣ت التي ً٨ٟغون بها في الىا ٘٢الٟٗلي.1
ل٣ض ق٩لذ ٞترة الدجغ الهخي التي ٞغيها اهدكاع ٞحروؽ ٧ىعوها،
مىاؾبت إلهخاط الٗضًض مً الهىع وال٨خاباث الٛغاُٞدُت التي جٟاٖلذ بك٩ل
ؾازغ م٘ َظا الخضر؛ ٣ٞض قهضث قب٩اث الخىانل الاظخماعي جضاوال
وج٣اؾما لهظٍ ؤلاهخاظاث التي ظٗلذ مً السخغٍت زُابا ه٣ضًا مىظها
إلاؿاءلت ؤؾباب اهدكاع الجاثدت ،وؤزاعَا ،ومٓاَغَا ،وَغ ١مىاظهتها مً
َغ ٝمسخل ٠الٟاٖلحن ؾىاء مجهم الؿُاسخي ؤو الضًجي ؤو ؤلا٢خهاصي ؤو
الش٣افي .وَظا ماقغ ٖلى الاهخ٣ا ٫الظي خهل ٖلى مؿخىي الىو الؿازغ،

 -1مدمض مًٟل ،السخشٍت في الثهاقت الشنمُت ،هٟـ اإلاغظ٘ ،م.169-168
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خُض اهخ٣ل مً الىو اإلا٨خىب بلى الىو الغ٢مي ،وؾى٣ضم ُٞما ؾُإحي
بٌٗ الىماطط الٛغاُٞدُت التي جا٦ض طل.٪

 2ـ همارج ؾشاقُدُت ظاخشة في صمً الٌىسوها
لٗل مً بحن الابضاٖاث الٟىُت وال٨ٟغٍت التي ْهغث في ْل ظاثدت ٧ىُٞض
 ،19هجض ؤلابضإ الٛغاُٞتي بإهىاٖه وؤؾالُبه وخىامله ،وحهمىا َىا ؤن ه٣ضم
بٌٗ الغؾىماث الجضاعٍت التي نبٛذ بمِؿم ؾازغ ،وبن ازخلٟذ
م٣انضَا وَغ٢ها واؾتراجُجُاتها ،ل ً٨ما ًىخضَا َى مىيىٕ ٞحروؽ
٧ىعوها اإلاؿخجض.1
ّ
أ ـ ؾشاقُدُا الىباء بحن السخشٍت مً الخُاة والسخشٍت مً اإلاىث :ق٩ل
ؾاا ٫اإلاىث مىيىٕ بدض ٖبر اإلاؿاع الخاعٍذي للمجخمٗاث الاوؿاهُت ،لِـ
 ِ٣ٞفي لخٓاث الُ٣ىؽ الجىاثؼٍت ،بل ٧ان خايغا في جإمالث الٟالؾٟت
وصعاؾاث الٗلماء٦ ،ما ْل خايغا في ألاٖما ٫الٟىُت وألاصبُت .وبالغظىٕ بلى
بٌٗ ألاٖما ٫الٛغاُٞدُت التي ؤهخجذ في الؼمً ال٩ىعووي ،ه٨دك ٠ؤن بٌٗ

 -1بن اإلاتن الٛغاُٞتي الظي اجسظهاٍ همىطظا لل٣غاءة في َظٍ الىع٢ت ،ظمٗىاٍ مً نٟداث ومىا٘٢
بل٨تروهُت ؾيكحر بلى مهضع ٧ل همىطط ٖلى خضيٖ .لى ؤن َظٍ ال٣غاءة ال جضعي الاهُال ١مً زلُٟت
هٓغٍت مدضصة ،ب٣ضعما هي جإوٍل اهُباعي مً بحن جإوٍالث ؤزغي.
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عؾامي َظا اللىن الٟجي في جٟاٖلهم ؤلابضاعي م٘ الجاثدت مً ػاوٍت سخغٍت،
َم يمىُا ًىاظهىن اإلاىث والٟىاء يضا ٖلى ؾُىة ٞحروؽ ال مخىاٍ في
ً
الهٛغً ،تربو بالخُاة ،لُجٗلها ٖضما.
مخدب٘ اإلاىخج الدكُ٨لي في َظٍ الؿىت ؾُدبحن له ؤن زُاب الٛغاُٞدُا ٖاص
ب٣ىة ،لُُ٣م في قىاعٕ الٗالم اإلاٟ٣غة ،بؿبب الدجغ الهخي الظي ٞغى ٖلى
البكغٍت في ّ
ْل الجاثدت .عؾىماث قازهت بإحجام ٞاعٖت وؤلىان ناعزت.
َ٨ظا جمشل ؤمامىا ؤٖما ٫الٛغاُٞتي في ػمً ٧ىعوها ،وهي جدؿل ٤ظضعان
الكىاعٕ الخالُت .جبضو قىاعٕ اإلاضن مشل ٦خالى ٙمٟخىحٌٗ ،غى ؤمامىا آزغ ما
ؤبضٖه ٞىان الٛغاُٞتي ،و٢ض ؤلهمخه ألاػمت الًاعبت .وٍا٦ض جدب٘ الغؾم ٖلى
ّ
مهىٟاث جاعٍش ال ،ًٟمىظ عؾىماث ؤلاوؿان صازل
الجضعان ،مً زال٫
ال٨هى ،ٝختى ٚغاُٞدُا الكىاعٕ ،ؤن َظا الٚ ًٟالبا ما ًخسظ ق٨ال مً
ؤق٩ا ٫اإلا٣اومت ،وهؼوٖا هدى الب٣اء ،وجىُٗ٢ا ٖلى الغٚبت في الخلىص.1
ٞدًىع ًُ٢ت اإلاىث في اإلاتن الٛغاُٞتي ًظ٦غها بمى ٠٢الُٟلؿىٝ
ؾاعجغ ،الظي اٖخبر اإلاىث لِـ ؤبضا طل ٪الظي ًمىذ اإلاٗجى للخُاة .واهما َى
1ـ مسلو الهٛحر ،الجذسان جخٍلم ،مجلت الجضًض ،الٗضص ً 65ىهُى  ،2020جهضع ًٖ مغ٦ؼ الٗغب
لليكغ ،لىضن ،م.28
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ٖلى الٗ٨ـ مً طلٞ ٪هى الظي ًدغم الخُاة بالٟٗل مً ٧ل مٛؼي .وبطا ٧ان
ٖلُىا ان همىث ٞةن خُاجىا ؾخسلى مً اإلاٗجى وج٣ٟض ٧ل ُ٢مت .بن الىظىص
ؤلاوؿاوي بهظا اإلاٗجى له يغبحن مً الىظىص .الىظىص في طاجه وَى ٖالم الاقُاء
اي الٗالم اإلاىيىعي اإلادضص الظي ال ؤزغ ُٞه ليكاٍ او جُىع او خغٍت .اما
الىظىص لظاجه او مً ؤظل طاجه ٞهى الىظىص الاوؿاوي الظي ٌٗخمض ٖلى
اليكاٍ الخغ وال ٌؿدىض الى ٢ىاهحن مىيىُٖت .مً َىا ٞجاثدت ٧ىُٞض 19
تهضًض لهظا الىظىص الشاوي ،ألجها ؾخضزل ؤلاوؿاهُت في مًماع الٗضم والٗبض.
مً َىا ًضٖى ؾاعجغ الاوؿان بما َى مكغوٕ بإن "ًخجاوػ صاثما الىيُٗت التي
ًىظض ٞحها وٍدضصَا بالخٗالي ل٩ي ًخمىي٘ بىاؾُت الكٛل والٟٗل ؤو

حذاسٍت 1

حذاسٍت (1اإلاىث في ًل مٍان)

الخغ٦ت".1

2

- Jean-Paul Sartre : Critique de la Raison dialectique, Gallimard, 1960, P, 95.
 2الهىعة في ؤخض قىاع الهىض ،وكغَا مىً /https://www.alaraby.co.uk ٘٢ىم  16ؤبغٍل .2020
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1

بن ٚغاُٞدُا الىباء اهسغاٍ وظىصي وظمالي في مىاولت اإلاغى مً ػاوٍت
ٞىُت٦ ،ما اجها وبلٛت ٖبض اللُُ ٠اللٗبي" الخٗبحراث ؤلاًضًىلىظُت الهامخت
" .1نامخت ألجها ٢اصمت مً الهامل اإلااؾسخي ،بُٗضا ًٖ جهىعاث الٗلم
وماؾؿاث ألاهٓمت الىُىلُبرالُت ال٣اثمت ٖلى لٛت ألاع٢ام وؤلاخهاثُاث (ٖضص
ؤلاناباث اإلاا٦ضة زال 24 ٫ؾاٖتٖ ،ضص الىُٞاثٖ ،ضص الخاالث الخغظت،
ٖضص الخاالث اليكُت ،الٗضص ؤلاظمالي لئلناباث مىظ بضاًت الىباء ،اإلاٗض٫
الترا٦مي ،الباعة ،الخاالث اإلاؿدبٗضةٖ ،ضص ؤًام خًاهت ٞحروؽٖ ،ضص
اإلاسالُحن.)...
ٞالصخو الٛغاُٞتي ( )Le Graffiteurوبلٛت ألالىان وألاً٣ىهاث والغمىػ
واإلاىهىٚغام ( 2)Monogrammeوال٩الُٛغام )Calligramme( 3وال٩الُٛغافي

 1ـ ٖبض اللُُ ٠اللٗبي ،نفاةذ جدذ الٌمامت (اإلاهذمت) ،ميكىعاث الش٣اٞت الجضًضة ،1985 ،م.5
 2ـ ظاء في ال٣امىؽ الٟغوسخي ؤن اإلاىىٚغام َى "ع٢م ؤو ٖضص م٩ىن مً الخغ ٝألاو ٫لالؾم ؤو مً ججمُ٘
مجمىٖت مً الخغو ٝألاولى الؾم ٌٗجي بك٩ل مدكاب ٪وفي نىعة واخضة ؤو َاب٘ واخض" ؤي الجم٘
بحن خغٞحن ؤو ؤ٦ثر مً خغو ٝاللٛت بك٩ل مخضازل لدكُ٨ل عمؼ واخض .ؤهٓغ:
P,1432. - Le Petit Robert de la langue française, paris,1994,
 3ـ مؼط والخ٣اء ٞجي مًاٖ ٠بحن الكٗغ الظي ًبدض ًٖ اإلاٗجى بال٩لماث ،والدكُ٨ل الظي ًبدض ًٖ
هٟـ اإلاٗجى بىاؾُت ال٩لماث٣ٞ .ض اؾخسضمه ؾاب٣ا الكاٖغ الٟغوسخي ُٚىم ؤبىلىهُحر ( )1918-1880في
٢هُضجه "بشج ئًكُل".
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(ً1)Calligraphiqueىسغٍ في جإعٍش َظا الخضر الجلل ،الظي ؤصزل البكغٍت
في ٖىالم الًُإ والخُه والا٢تراب مً اإلاىث" .ل٣ض ؤنبدىا الُىم وِٗل عٖبا
صاثما ،عٖبا ٖكل في الىٟىؽ ،بهه الخى ٝمً اإلاىث الجماعيٞ ،بٗض ؤن ٧ان
اإلاىث ويٗا َبُُٗا في الُ٨ىىهت وم٩ىها ؤؾاؾُا لها ،ؤنبذ الُىم ٖضوا
زُحرا حهضص الىظىص ؤلاوؿاوي بل ؤ٦ثر مً طل ٪ؤنبذ حهضص وظىص الٗالم
بإؾغٍ .ؤنبدىا الُىم وكٗغ بالهل٘ ؤمام قبذ اإلاىث اإلاىخٓغ (الجضاعٍت ،)1بهه
قبذ ٞحروؽ ٧ىعوها الظي ا٢خدم الٗالم بإؾغٍ صون ؤن ًٟسر لىا مجاال
ل٣بىله ؤو عًٞه ؤو ختى الاؾخٗضاص له وؤزظ الخُُت والخظع مىه .بجها خغب
يض ٖضو مجهى ٫نىٗه ؤلاوؿان بُضٍ ،لِـ ظهال ول ً٨ججاَال مىه إلاٗجى
خ٣ُ٣ت الُ٨ىىهت" .2بها َظا اإلاى ًً٘ ٠٢الضو ٫ؤمام زُاع يغوعة جُىٍغ
مجا ٫البدض الٗلمي ،وزانت في اإلاجخمٗاث التي ْل ٞحها َظا اإلاجا ٫مُٛبا
ؤو م٣هُا.

1ـ ال٨خابت بسِ الُض ،في خحن ؤن الخِبىظغافي َى الخغو ٝوال٩لماث الجاَؼة واإلاهىىٖت مؿب٣ا ٦ما
َى ألامغ في الخاؾىب.
2ـ ؾلُمت بؿغويٞ ،حروؽ ٧ىعوها ووؿُان الُ٨ىىهت...نىاٖت اإلاىث ؤم نىاٖت الخُاة،
 https://www.m-culture.gov.dz/index.php/ar/lire-la-suite/2819جم الاَالٕ ٖلُه ًىم/08/28 :ٖ ،2020لى الؿاٖت ْ 12هغا.
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ًدبضي الٛغاُٞتي في زًم ٖانٟت الجاثدت اإلاخٖ ٤ٟلمُا ٖلى حؿمُتها
٧ىُٞض ـ ـ  19مشل م٣اوم ؤٖؼً ٫ىاظه اإلاىث بمٟغصٍ ،بٗضما ٚاصع الجمُ٘
ّ
ؾاخت اإلاٗغ٦ت .ختى الٟىان هٟؿه ،مبضٕ الٛغاُٞتيٌٛ ،اصع صون ؤن ًى٘٢
ّ
ٖمله في الٛالب ،وختى بطا وٗ٢ه ٛٞالبا ما ً٩ىن الخى ُ٘٢عمؼا وبقاعةٗٞ .بر
جاعٍش الٛغاُٞتيْ ،ل ظل مبضُٖه في ٖضاص الٟىاهحن اإلاجهىلحن .بِىما ًب٣ى
الٛغاُٞتي ،وَى ًدكبض بجضعان ال٩ىن ،مشل خا ٫الكاٖغ الٟلؿُُجي مدمىص
صعوَل ،وَى ًغصص ظملخه الكٗغٍت الكهحرة "وخضي ؤصا ًٖ ٘ٞظضاع لِـ
لي".1
ظضاعٍت (2الُبِبت الؿىبغمان)

حذاسٍت 2

1

1ـ مسلو الهٛحر ،الجذسان جخٍلم ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.8
111

ً
ّ
ّ
ّ
الكٗبُت واإلاخسُالث التي ج٣ضمها
الخالي جدضًا للش٣اٞت
ل٣ض ق٩ل الىباء
ًٖ البُىلتٞ ،الصخهُاث الخ٣لُضًت ٦ؿىبغمان وؾباًضعمان وٚحرَم مً
ّ
الكغ وألازُاع التي تهضص مهحر البكغٍت ًبضون
ألابُا ٫الظًً ًىاظهىن
قاخبحنٌ ،كبهىهىا٢ ،ضعاتهم "الخاع٢ت" ال جدمل ّ
ؤي ظضوي ،بل ً٨خٟىن مشلىا
ُ
بىي٘ ال٨ماماث ،والخجى ٫في الكىاعٕ الٟاعٚتٞ ،الخُغ َظٍ ّ
ًدخاط
اإلاغة ال
ّ
ألابيُت ،بل ًخُلب َضوء وجغ٦حزا ٖالُا ،وججاعب
٢ضعة ٖلى الُحران ؤو حؿل٤
مسبرًت َىٍلت ٧ي ًىجر جهيُ٘ الترًا.١

ظضاعٍت ( 3اإلامغيت الخاع٢ت)

حذاسٍت 3

2

ً
ً
 1اللىخت الٟىان ألاإلااوي ٧اي ؤوػي َىلٛمىر ،لىخت ًٖ ممغيت جغجضي ٢ىاٖا واُ٢ا ،وجغجضي خغٝ
«ؽ» اإلاٗبر ًٖ البُل الخاع ١ؾىبغ مان ،واإلايكىعة ٖلى مى ٘٢ظغٍضة الكغ ١ألاوؾِ ًىم الشالزاء 21
ؤبغٍل  ،2020جم الاَالٕ ٖلحها ًىم ٚ 15كذ /https://aawsat.com 2020
2

هٟـ اإلاغظ٘.
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ٞؿِىاعٍىَاث جهاًت الٗالم التي جهضي لها ألابُا ٫الخاع٢ىن جبضو ؾاطظت
ؤمام ما وكهضٍ٣ٞ ،ضعاتهم ٖلى الاهخ٣ا ٫الؿغَ٘ وخل اإلاك٨الث آلاهُت ال ُ٢مت
ّ
ّ
الخالي ال ًخُلب ٢غاعاث ؤو مهاعاث اؾخصىاثُت
الاؾخصىاجي
لها ،و٦إن الىي٘
وزاع٢ت ،بل ًُ ُ
يخج ؤبُاله الخانحن ،ؤولئ ٪الظًً جدىلذ وْاثٟهم ومهماتهم
ّ
الٗاصًت ٞجإة بلى ؤؾلىب لًبِ جض ٤ٞاإلاىث والخُاة ،وال ًم ً٨به٩اع ؤن َظا
ً
ًدىي ُمٟاع٢ت ؾازغة٧ ،ل ما ٢ضمه ال٣غن الخاصي والٗكغون مً َُمىت
ّ
ّ
وج٨ىىلىظُت ومخسُالث ًٖ البُل الخاعٞ ١كلذ في الخيبا
وج٣ىُت
عؤؾمالُت
ّ
ّ
ظىضي زاع٢ا ،بل ؤَباء بمٗاَٟهم في
ٖالميٞ ،ال
بالخل في خا ٫خهى ٫وباء
مسخبراتهم ٌٗملىن بهمذ ولؿاٖاث َىٍلت ،ال وٗغ ٝؤوظههم وال ؤؾماءَم،
وَظا ما هغاٍ في ؤٖما ٫الٛغاُٞتي التي ًسخٟي ٞحها وظه الُبِب وٍخدى ٫ػي
البُل بلى جى٨غ زاع ّ
جي ًسخٟي وعاءٍ ػي الُبِب( ،1الجضاعٍت 2وٞ .)3الُبِب
ً٣ضم هٟؿه ٦ؿىبغمان خ٣ُ٣ي ولِـ مً نىاٖت ؤو مخسُل ٢اصم مً صَالحز
َىلُىص ،وفي طل ٪اهخهغا لش٣اٞت الٗلم ٖلى ألاؾُىعة والخغاٞت ،ختى وبن
٧اهذ جيخمي بلى الؼمً الؿِىماجي اإلاٗانغٞ .الالً٣حن لً ً٣لل مً مساوٞه بال

1ـ ٖماع اإلاإمىن ،ال أخذ هىا وال هىاى ،مجلت الجضًض ،الٗضص ً 65ىهُى  ،2020جهضع ًٖ مغ٦ؼ الٗغب
لليكغ ،لىضن ،م.8
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ً٣حن اإلاٗغٞت والبدـض الٗلمي .و٦إوي بالىػعة البًُاء للُبِبت واإلامـغيتٞ ،ـي
مىاظهت الٛـمىى الؿىصاوي الظي خمله ٞحروؽ ٧ىعوها اإلاؿخجض.

ظضاعٍت 4

1

ظضاعٍت ٢( 4ل ٤الالً٣حن))

َ٨ظا ٞغى ٞحروؽ ٧ىعوها ٖلى ؤلاوؿاهُت الدجغ الهخي ،وؤخضر جدىال
ٞجاثُا في الغوابِ الاظخماُٖتٞ ،سلذ الكىاعٕ مً الىاؽ ،وصزل الىاؽ بلى
بُىتهم ،وزغط الٟىان لُدخل الكىاعٕ ،ألن الٛغاُٞدُا ال ج٩ىن ٢ىٍت الغؾالت
والخُاب بال في ًٞاء مٟخىح٧ ،ي حٗبر ًٖ َىاظـ الىاؽ ،وزىٞهم الظي
ًاججه الاٖالم الغؾميٖ ،بر بالٚاث ومُُٗاث وبخهاثُاث وبغامج ول٣اءاث

وخىاعاث...بن خالت الآلً٣حن (الجضاعٍت  )3التي صزل ٞحها مجخم٘ الجاثدت،
وخالت الخىاء التي مؿذ الكىاعٕ ،ظٗلذ الٟىان الٛغاُٞتي ٌسخغ مً
1

COVID-19 graffiti in Kibera slum, Kenya. Image by Henry Owino. Kenya, 2020.
https://pulitzercenter.org/reporting/their-own-hands-kibera-kenyas-largest-slum-tamescovid-19
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الٟحروؽ الخاجي بخى ُ٘٢عؾىماث ظضاعٍت مخىظهت بلى "الالمخل٣ي" الظي ؾً٨
بحن ظضعان اإلاىاػ ٫م٨غَا ال مسحرا.
هدً ؤمام م٣ىلت "حٛحر اإلاىث"ٞ ،1الىظىص ؤلاوؿاوي ًدٟه ٢ل ٤الٟىاء
واإلاىث ،ل٨ىه ٢لٌُٗ ٤ض ؾبُلىا الىخُض لل٨ك ًٖ ٠خ٣ُ٣ت وظىصها ،وَى ؤهه
وظىص مً ؤظل اإلاىث ،بخٗبحر َاًضظغ .2ناعث ظاثدت ٧ىعوها مكتر٧ا
بوؿاهُاًُ ،غ ١عٖبها ٧ل الجٛغاُٞاث وألاظىاؽ واللٛاث وألاٖماع والُب٣اث،
وَىا جبرػ ؤَمُت اإلاىخج الٟجي في ٢ضعجه ٖلى بب٣اء الاوؿان مً ػاوٍت ببضاُٖت
ؾازغة٧ ،اثىا ظمالُا وؤزالُ٢ا ،في ْل مسالب اإلاىث والغٖب والٟىضخى التي
٢ض جدضثها ألامغاى وألاػماث والجىاثذ .صخُذ ؤن "الىٗم الظاجُت هي التي
جض ٫بدًىعَا ٖلى جىاٞغ ؤؾباب ومىظباث الؿٗاصة ،وحكمل الُب٘ الىبُل
والٗ٣ل الغاجر واإلاؼاط الغاث ٤والىٟـ اإلاغخت والجؿم الؿلُم .ومً ؤوظب
الىاظباث ٖلُىا ؤن ههىن َظٍ الىٗم وهىمحها بض ٫اللهار وعاء الىٗم
الخاعظُت ومٓاَغ الكغ ٝوألابهت"٨ٞ ،3م مً مدً وؤػماث ٧اهذ مىُٟٗا
1

- Alfred Fabre-Luce : La Mort a changé, Ed, Gallimard, Paris, 1966.
2ـ مُإ الهٟضي ،ماسجً هاًذؾش والٌُىىهت ،مجلت ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغٖ ،ضص  ،3جمىػ ،1980
م.14
3ـ َكام َالب :بىاء الٌىن ومفحر ؤلاوعان ،صاع اإلاٗغٞت ،2006 ،م.167
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٢ىٍا في مؿاع اإلاجخمٗاث ،وختى ولى سخغث مجهاٞ ،ةن صعوؾا وٖبرا جخٗلمها،
لٗل ؤَمها ،الىعي بُ٣مت الاوؿانٞ .لخٓت ظاثدت ٧ىعوها ؤباهذ ؤهىا ؤمام
"نىعة ظضًضة بضؤث جخ٩ىن ًٖ اإلاىث :بهه اإلاىث ال٣ظع ،اإلاىث الظي ًسٟى،
وَى ًسٟى ألهه ٢ظع ووسخ".1
ّ
ب ـ ؾشاقُدُا الىباء والسخشٍت العُاظُت :ق٩ل ْهىع وباء ٧ىعوها
اإلاؿخجض الظي اهدكغ في ظمُ٘ الجٛغاُٞاث مىيىٕ ج٨ٟحر وعؤي ،مً َغٝ
اإلا٨ٟغًٍ واإلابضٖحن ،بل وختى مً َغٖ ٝامت الىاؽ ،ولٗل َغح ؤؾئلت مً
٢بُلَ :ل َظا الىباء َبُعي ؤم مهى٘؟ َل َى خ٣ُ٣ت ؤم بقاٖت؟ َى هىٕ
مً الاهسغاٍ في مداولت جٟؿحر ما ًدضر في ألاوَان والٗباصٖ ،بر اؾخضٖاء
جدلُالث ومٟهماث ،مً الخاعٍش ،والؿُاؾت ،وال٣اهىن ،والا٢خهاص ،وال،ًٟ
والؿىؾُىلىظُا ،وألاهثروبىلىظُا ،وٖلم الىٟـ ،والُب ،والٟلؿٟت ،وٚحرَا
مً اإلادخضًاث اإلاٗغُٞت.
وبالغظىٕ بلى مؿاَمت الٛغاُٞدُا في َظا الى٣اف اإلاغ٦ب والٛامٌ ،وسجل
ّ
خًىعا الٞخا لٟىاوي الجضاعٍاث وَم ًبهمىن باللىن ًٖ عئٍتهم ،وٍىشخىن
ظضعان الكىاعٕ وممغاث وؤهٟا ١الُ٣اعاث بمىاٟ٢هم ،وٍسلضون بسُالهم ما
- Alfred Fabre-Luce : La Mort a changé, op, cit, p, 279.
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1

ًجغي في ػمً ظاثدت ٧ىعوها ،وفي طل ٪بقاعة ٖلى ؤن السخغٍت ال جخدضص
 ِ٣ٞب٣ى ٫مىُى ،١بل بجها ؤزغ للخل٣ي ؤًًاٞ( .1الجضاعٍت ع٢م  )4مشال ،ه٣غؤ
ّ
مً زاللها ؤن الخُاباث التي بكغث بخُٛحر ظظعي مدخمل ل٣ىاٖض ٖالم
ّ
للدجُت واإلاهضاُ٢تٞ " ،باؾخصىاء جىىَ٘ وج٣هحر ؾالؾل
ظضًض ،جٟخ٣ض
الخىعٍض والخمىًٍ اإلاغجبُت ببٌٗ ألاوكُت الهىاُٖت التي لها اعجباٍ مباقغ
باألمً الهخي ،مشل نىاٖت ألاصوٍت وألاظهؼة الُبُت ؤو بٖاصة جىَحن بًٗها،
ؾخٗىص ألامىع بلى ؤنلها الُبُعي .ومً زمت٩ٞ ،ل شخيء ؾُٗىص ،في اٖخ٣اصها،
إلاا ٧ان ٖلُه ٢بل ْهىع الجاثدت ،ؾىاء ٖلى مؿخىي اإلاض الٗىلمي ؤو
الٗال٢اث الضولُت ؤو الخىاػهاث الجُى ـ ؾتراجُجُت ؤو الخ٣ؿُم الضولي للٗمل ؤو
الٗال٢اث الاظخماُٖت بحن الجيؿحن ؤو الىعي ؤلاً٩ىلىجي ،ؤو الؿُاؾاث
الٗمىمُت ،ؤو ؤهٓمت الخ٨م والخ٩امت ،ؤو ٖال٢اث ال٣ىة الاظخماُٖت ،ؤو
آلُاث جىػَ٘ الثروة والؿلُت والغؤؾما ٫الش٣افي والغمؼي".2

1

;)- Simone Licointe, «Humour: Ironie,» Langue Français, vol. 103, no. 1 (Septembre 1994
Linda Hutecheon, «Ironie et parole: stratégie et structure» Poétique, no. 36)1978(, P,105.
2ـ زالض قهباع ،غالم ما بػذ يىقُذ ـ ـ  19الخمل الٍارب ،مُبٗت الغباٍ هذ ،الغباٍ،2020 ،
م.116
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ًبضو ؤن لخـٓت ٦ـىعوها ،وما ؤٞـغػجه مـً جٟؿحراثً ،يبػي ؤن جـضٞـ٘ ؤلاوؿان
بلى التروي،ألن الٓاَغة ؾدى٣طخي ٛ٦حرَا مً الٓىاَغ ؤما الهضمت التي
ُ
ؾخسلٟهاُٞ ،جب ؤن جىُٞ ٔ٢ىا خـ الى٣ض الظاحي ختى هى٣ض طواجىا مً
الٛغبت التي زلٟتها الجاثدت٩ٞ ،ىعوها في الٗمُٖ ٤ل ؤزالقي ؤناب نمُم
الٟهم ؤلاوؿاوي.1
ظضاعٍت( 5نغإ ؤم ج٣اعب)

ظضاعٍت 5

2

بن ٚغاُٞدُا الىباء خمالت زُاباث و٢غاءاث .وخًىع مٟهىم السخغٍت مً
ّ
ًًٗ ٠الاؾخضالٖ ٫لُه .3وٖلى َظا ألاؾاؽٞ ،ما ج٣ضمه
صازلها ججغٍض
1ـ مكحر باؾل ٖىن ،الٌىسوها واظخنهالاث الػهل ؤلاوعاوي ،يمً اإلاال ٠الجماعي" ؤي صوع للماعر
في ٞهم ؤػمىت ٧ىعوها" ،ميكىعاث مغ٦ؼ ج٩امل للضعاؾاث وألابدار ،مُبٗت ٢غَبت ،ؤ٧اصًغ ،الُبٗت
ألاولى  ،2020م.176
Berlin grafitti, April 2020. Jan Scheunert/PA. All rights reserved. https://www.opendemocracy.net/en/can-

/

2

europe-make-it/what-kind-post-corona-world-do-we-europeans-want
3

- D. Sperber et D. Wilson : Les ironies comme mentions, Poétique 36,November 1978,
P,478.
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ظضاعٍت الىباء لِـ مىخىظا ٞىُا مٟهىال ًٖ الٗالم ؤلاوؿاوي ،ألن اإلاٗجى
اإلابشىر في جٟانُلها ال ًىظض في الىا ٘٢وال ٌؿ ً٨الجضاع الاؾمىتي ؤو
ؤلال٨ترووي ،بل اإلاٗجى في ٖحن اإلاكاَض ،وٖحن اإلاكهض هي التي ججزٕ ًٖ اللىخت
وُْٟتها اإلاباقغة لخدىلها بلى خاالث :مً الخىظـ واإلاغا٢بت والاهخٓاع
والاجهؼام والٗؼلت والهمذ (الجضاعٍت ع٢م ٞ .)5الجضاع الظي هُل مً زالله
ٖلى الٗالم وهدً م٣ىٗىن ب٨مامت ،لِـ قِئا ماصًا مٗؼوالٞ "،الخدضًضاث
الًٟاثُت حك٩ل ٦ىه الصخيء ،بجها حك٩ل اإلاٗجى الىخُض اإلام ً٨للصخيء في
طاجه".1
مً َىا ٞالغؤؽ اإلاُل مً الجضاعٍت لِـ مُٗى حكُ٨لي جه ٠هالمده
ًض الغؾام  ،ِ٣ٞبل َى لخٓت ؾازغة بلى ما ونلذ بلُه نىعة الاوؿان
اإلاٗانغ .مً َىا ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن الجؿض ال٩ىعووي ؤنبذ ًُ َّغوى ُوٍ َّىمِ
و ٤ٞمبضؤ " مؿاٞت ألامان " ،و٢اٖضة " الخباٖض الجؿضي" .في ْل ظاثدت
٧ىعوها لم ٌٗض الجؿض مجغص ٖىانغ ٞحزًُ٣ت بل ؤنبذ باعة للخىُْ٠

1

- Maurice Merleau- Ponty : Phénoménologie de la perception, Ed, Gallimard, 1945, P,
173.
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الؿُاسخي والُبي والٗلمي والاظخماعي وؤلاٖالمي والا٢خهاصي والخدلُل
الىٟسخي ،بلٛت ٦غٍمام "زاي٘ للخىىَٗاث ألاهثروبىلىظُت".1
حذاسٍت ( 6مشانبت اإلاؽهذ مً خلل الجذسان)

حذاسٍت 6

2

في ؾُا ١اإلاخابٗت الٛغاُٞدُت ألػمت ٧ىعوهاً ،م ً٨ال٣ى ٫ؤن زُابها
الخىانلي الؿازغ جدًغ ُٞه الٗىامل آلاجُت :3الٗامل ألاو ،٫الطخُت التي
ججهل جماما الىيُٗت التي جىظض ٞحها مسخلٟت ًٖ الك٩ل الظي جغاَا به،
الصخو اإلاهضص مً الكُُان الجضًض (ظضاعٍت ع٢م  .)6الٗامل الشاويً ،غجبِ
باإلاالخٔ الؿازغ ،الظي ًغي وٍد٨م في آلان هٟؿه بدؿب اإلآهغ الظي جمشله
الىيُٗت باليؿبت بلى الطخُت ،وَىا ًخٗل ٤ألامغ بغؾام (ظضاعٍت ع٢م  .)6ؤما
- Algirdas Julien Greimas : Du sens: essais sémiotiques , Ed , Seuil, Paris, 1970, p ,52.

1
2

https://indianexpress.com/photos/trending-gallery/coronavirus-inspired-murals-and-public-art-fromacross-the-world-6356193/3/.

- D. C. Muecke, Analyses en Ironie, Poétique, 36, novembre 1978, p. 478.
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3

الٗامل الشالضٞ ،حرجبِ بالطخُت اإلادخملت ،التي جًا ٝبلى الطخُت ألاولى،
بل ضخاًا ؤزغي٦ ،ما حٗل ٤ألاع٢ام ًٖ طل ٪بك٩ل مخهاٖض ومؿخمغ.
ٞإصخاب الكُُان الجضًض (ٞحروؽ ٧ىعوها اإلاؿخجض) ،لم ًجضوا خلىال
لى ٠٢الؼخ ٠الكُُاوي ٚحر الضٖىة بلى الخمؿ ٪بسُت "مىاٖت ال."ُُ٘٣
وهي هىٕ مً الؿلُت التي جغوم ججضًض ؾلى ٥الًبِ والخإصًب واإلاغا٢بت ٦ما
خضصَا مِكُل ٞى٧ى .ألن الؿلُت في ج٣ضًغٍ" خايغة في ٧ل م٩ان ،ولً٨
لِـ ألجها جخمخ٘ ب٣ضعة ظباعة ٖلى يم ٧ل شخيء جدذ وخضتها التي ال ج٣هغ،
وبهما ألجها جخىلض٧ ،ل لخٓتٖ ،ىض ٧ل هُ٣ت ،ؤو باألولى ،في ٖال٢ت هُ٣ت
بإزغي .وبطا ٧اهذ الؿلُت خالت في ٧ل م٩انٞ ،لِـ ألجها حكمل ٧ل شخيء
وبهما ألجها جإحي مً ٧ل نىب".1
ٗٞضم ٢ضعجىا ٖلى الاهٟالث مً ؤٚال ٫ومساَغ مجخم٘ اإلاغا٢بت ،مغصٍ
اٞخ٣اعها بلى م٣اومت الخايغ ٖلى خض حٗبحر ظُل صولىػٞ .الؿلُت الخإصًبُت
ُ
حٛحر آلُاتها وَغ ١اقخٛالها بك٩ل مؿخمغٞ ،هي مضٖىة بلى ججضًض ٖ٣الهُتها
الٗلمُت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت ،لِـ  ِ٣ٞبهض ٝجغوٌٍ وجإصًب ؤلاوؿان
 1ـ مِكُل ٞى٧ى ،هظام الخىاب ،جغظمت ٖبض الؿالم بىٗبض الٗالي ،ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ ،الٗضص ،33
 1984ـ .1985
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والش٣اٞت ،بل ؤًًا لخجغٍب هٟؿها ومضي نمىص اهدكاع قغَا في الىظىص
البكغي (ظضاعٍت  .)7مما ٌٗجي ؤن الؿلُت لِؿذ مخٗالُت ًٖ اإلاجا ٫التي
جماعؽ ُٞه ،بل هي مداًشت له "،ولِؿذ ألاظهؼة الخانت وخضَا التي ججض
ؤنلها في الضولت ،وفي الى٢ذ طاجه َغ ١ومماعؾاث جهاصٖ ١لحها الضولت
وجغا٢بها ،ؤو ج٨خٟي بدماًتها ؤ٦ثر مً بوكائها ؤو جإؾِؿها ،بل ختى الُ٣اٖاث
اإلاغجبُت بىيىح بجهاػ الضولت".1
ظضاعٍت ( 6الكُُان الجضًض)

ظضاعٍت (7الكغ اإلاخجضص)

ظضاعٍت 6

2

ظضاعٍت7

3

1ـ ظُل صولىػ ،اإلاػشقت والعلىت مذخل لهشاءة قىيى ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،بحروث/لبىان ،الضاع
البًُاء /اإلاٛغب ،1987 ،م.م 31ـ.32
 2اللىخت للٟىان ألامغٍ٩ي " بعٍٚ ٪ىػا" عؾم لىخت ظضاعٍت في ػاوٍت مً ؤخض قىاعٕ بغوصواي بمىُ٣ت
بغو٧لحن جهىع ٞحروؽ ٧ىعوها اإلاؿخجض قبحها بالكُُان ،اللىخت ميكىعة ٖلى مى٘٢
 /https://www.aljazeera.net/news/artsجم الاَالٕ ٖلحها ًىم.2020/08/17 :
3

اللىخت للغؾام الٛغاُٞتي الؿىعي ٖؼٍؼ ألاؾمغ ،عؾمها في بصلب ،جم عٗٞها مً مى independentarabia ٘٢و اإلايكىعة
ًىم  13ؤبغٍل /https://www.independentarabia.com/node/111036 2020
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ؤْهغث الجاثدت ؤن الىسب الخا٦مت لً جخسلى ًٖ مهالخها ومىاٗ٢ها
وامخُاػاتهاٞ ،ىاَم مً ٌٗخ٣ض بدضور َظا الىعي ،وَىا هدخاط بلى الخمُحز بحن
نىٟحن مً الُ٣اصة الؿُاؾُتٞ ،1األولى جدغم بكضة ٖلى هٓاٞت ًضَا،
ل٨جها ج ٠٣في مىخهَ ٠غٍ ٤الخ٣ُ٣ت ،وفي اللخٓت التي حؿخضعي خًىعَا
مً ؤظل الخهضي ل٣ىي الٟؿاص ولىاَبي اإلاا ٫الٗام ،ولغمىػ الضولت الٗمُ٣ت
والجهغ بةصاهتهم ،جًٟل ؤهها ٝالخلى ٫وجمؿ ٪الٗها مً الىؾِ ،وَظٍ
الٟئت ٚالبا ما حٗا٦ـ مهالر واهخٓاعاث ال٩اصخحن واإلا٣هىعًٍ .ؤما الُ٣اصة
الشاهُتٞ ،هي التي جهى٘ الخدىالث الخُ٣ُ٣ت ،ج٨ٟغ بهضوء ،وجًغب بكضة،
جدىٟـ َمىم ومأسخي اإلاٗضومىن وال٣ٟغاء .مً َىا بطا ؤعصها بالٟٗل جد٤ُ٣
حُٛحر خ٣ُ٣ي ،وبىاء وظىص اظخماعي ظضًض ،ج٩ىن ُٞه ُ٢اٖاث الخٗلُم
والصخت وألامً ٞاٖلت ومىخجت (ظضاعٍت  ،)8هدخاط بلى وظىص ٢ىي ؾُاؾُت
واظخماُٖت مىٓمت ،ال ج٨خٟي بالخلم بل ّ
ججؿض َمىخاث وعَاهاث مجخم٘
خضاسي٢ ،اثم ٖلى ٢ىاٖض الضًم٣غاَُت والٗضالت وال٨غامت.

 1ـ زالض قهباع ،غالم ما بػذ يىقُذ ـ ـ  19الخمل الٍارب ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.96
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حذاسٍت (8قئاث ًاهذ في الفكىف ألامامُت)

1

خ ـاجـمت
ؤٞغػث ؤػمت ٞحروؽ ٧ىعوها اإلاؿخجض ،جىاػٖا وجًاعبا في الخٟؿحر والٟهم،
خُض جىاؾلذ ال٨خاباث والىضواث واإلااجمغاث...بلخ " .والُ٣حن ؤن ال٩ىعوها
ْاَغة جخإعجر بحن م٣امحن :م٣ام اإلاإلى ٝاإلاٗهىص مً الٓىاَغ الُبُُٗت،
وم٣ام الٛغٍب الٟغٍض مً الُىاعت اإلاباٚخت " .2بحن َظا وطا ٥عاَىذ
الٛغاُٞدُا ٖلى جى ُ٘٢خًىعَا في الكاعٕ الٗام ،ولِـ في ال٨خب واإلاجالث
والجغاثض والىضواث ؤلال٨تروهُت .صخُذ ؤجها ٦ظل ،٪ل٨جها جب٣ى زُابا ظضًغا
باإلاخابٗت ،ومضزال ٢غاثُا ؤزحرا إلاا ٌٗخمل في الىظىص ؤلاوؿاوي مً ْىاَغ
 - 1الهىعة مإزىطة مً اإلاى ٘٢ؤلال٨ترووي َؿبرٌـ ،جسو بخضي ظمُٗاث اإلاجخم٘ اإلاضوي بمضًىت
ؾُاث ،والتي ًٓهغ اؾمها في الجضاعٍت ،الهىعة وكغث ًىم ً 1ىلُىػ 2020
/https://www.hespress.com
2ـ مكحر باؾل ٖىن ،الٌىسوها واظخنهالاث الػهل ؤلاوعاوي ،مغظ٘ ؾاب ،٤م.168
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وؾُاؾاث وو٢اج٘ مدلُت وٖىإلاُت .ل٣ض ع٦ؼها في َظٍ الىع٢ت ٖلى الجضاعٍاث
اإلاغؾىمت ٖلى الخاثِ ؤلاؾمىتي ،وفي طل ٪صٖىة بلى الاهٟخاح ٖلى ٚغاُٞدُا
الخاثِ ؤلال٨ترووي ،والظي بال قٖ ٪غ ٝبهخاظا وجضاوال َاثال في الؼمً
ال٩ىعووي الجاع.ٝ
بن السخغٍت التي وْٟتها الٛغاُٞدُا في عنض ظاثدت ٧ىُٞض ـ ـ ،19لم حٗخمض
ٖ ِ٣ٞلى الته٨م والهؼ ٫والضٖابت والطخ ،٪بل اؾدىٟغث في الجضاعٍاث
م٣ىالث ز٣اُٞت وؾُاؾُت وهٟؿُت ومٗغُٞت ،زاوٍت صازل ألالىان والدكُ٨الث
والغمىػ وألاً٣ىهاث والٗالماث .والغاجي الخهُ ٠للمىجؼ الٛغاُٞتي،
ؾُ٨دك ٠ال مدالت ؤهه ؤمام ؤٖماٞ ٫ىُت ٚحر مٟهىلت ًٖ ؾُا٢ها الؼمجي،
ومضع٦ت لغَاهاث وجُلٗاث ما ًغاص له ؤن ًدضر ُٞما ؤيخى ٌؿمى ما بٗض
٧ىعوها.
ال ق ٪في ؤن وباء ٧ىعوها ؾُدضر حُٛحراث في الىظىص الاظخماعي
والا٢خهاصي للمجخمٗاث ،بالىٓغ بلى الخجغبت التي مغث مجها الضو ٫بك٩ل
مخٟاوث َبٗا ،وال ق ٪ؤًًا ؤن الؿُاؾاث الٗمىمُت لهظٍ الضو ٫ؾخُٗض
خؿاباتها واؾتراجُجُاتها التي ًجب ؤن جإزظ في خؿاباتها مبضؤ بم٩اهُت خضور
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ؤػماث مؿخ٣بلُت .ل ً٨ؤن ألاُ٦ض مً ٧ل َظا ؤن الخٗبحراث الٟىُت ٖمىما
ؾخٓل مالػمت لهظٍ اإلاجخمٗاث ،وؾخىانل الخًىع ،ؾىاء في ٞتراث الغزاء
ؤو ألاػماثٖ ،لى ؤن َظٍ الخٗبحراث لً ج٩ىن لها ُ٢مت ،بال بطا عاَىذ ٖلى
الى٣ض واإلاؿاءلت٦ ،ما ٗٞلذ بٌٗ ألاٖما ٫الٛغاُٞدُت التي اجسظث مً
٧ىعوها مىيىٖا للسخغٍت والته٨م.
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نشاءة الفىسة الٍاسٍٍاجحرًت في صمً الٌىسوها
ؼهشصاد بلػشبي (أظخارة ألادب الػشبي  ،حامػت ابً خلذون ،جُاسث-الجضاةش)

جهذًم
ٌٗخبر الخُاب الؿازغ الظي اجسظجه قٗىب الٗالم الؾُما الكٗب
الٗغبي للخٗبحر ًٖ اإلاإؾاة التي ًىاظهها الُىم في ػمً ظاثدت ٧ىعوها ،ؤؾلىبا
مٟاع٢ا إلااَُت الخضر٣ٞ ،ض باث الخُاب ألا٦ثر عواظا وجضاوال زانت ٖبر
مىهاث الخٟاٖل الاظخماعي ،بال ؤن طل ٪لم ًغ ١لل٨شحر مً الىاؽ اإلاشٟ٣حن
مجهم وختى الٗامتٟٞ ،ي عؤي ال٨شحر ّؤن في مشل َظٍ الٓغو ٝالٗهِبت حٗض
السخغٍت ٖضاثُت ،باٖخباع ّؤن ألامغ ظلل ،لظا البض مً ؤن هىٓغ له بجضًت ؤ٦ثر
ختى ه٩ىن ؤ٦ثر وُٖا به ،ل ً٨عٚم ٧ل َظٍ الاؾدُاءاث ًب٣ى َظا الىىٕ مً
الخُاب بإق٩اله اإلاخٗضصة ًخهضع ٢اثمت الخُاباث التي ٖبرث ًٖ ظاثدت
٧ىعوها وجضاُٖاتها.
حٗض الهىعة ال٩اعٍ٩اجحرًت مً ألاق٩ا ٫الؿازغة التي اؾخُاٖذ ؤن
جالمـ بلى خض بُٗض مإؾاة الىباء مً ٖضة ظىاهب هٟؿُت واظخماُٖت
وا٢خهاصًت وختى ؾُاؾُت ؾىاء بخىنُ ٠الجاثدت جىنُٟا مخٟغصا ؤو
138

باإلاؿاَمت في وكغ الىعي الٟغصي والجماعي ؤو بمداولت الخس ٠ُٟمً آلازاع
الىٟؿُت اإلاغَٗت التي زلٟتها الكاجٗاث اإلاٛغعة بحن ؤوؾاٍ الٗامتّ ،
وبن َظا
الخىظه اإلاٟاع ١الظي اجسظٍ الٟىان الٗغبي للخٗبحر ًٖ َظٍ اإلاإؾاة التي باجذ
جاع ١وظىصٍ ًهضٕ بؿاا ٫مهم وَى:
 ٠ُ٦ؤبغػ الخُاب الؿازغ اإلا٩ىهاث الضاللُت إلاىيىٕ "ظاثدت ٧ىعوها"
مً زال ٫الًٟاء الٟجي ال٩اعٍ٩اجحري؟
للهىعة ألازغ الىاضر ٖلى الغؤي الٗام وطل ٪مً زال ٫اؾتهضاٞها ٞئت
٦بحرة مً اإلاجخم٘ وبمؿخىٍاتها اإلاسخلٟت  ٞـ" مً زهاثو الهىعة ؤجها
حؿخجُب بلى بالٚت جسهها ؤبٗض ما ج٩ىن ًٖ الخُاب البرَاوي ؤو ؤلا٢ىاعي
لهالر ما ًم ً٨ؤن ههُلر ٖلُه باالؾخمالت .جم ً٨الهىعة مً الىلىط بلى
ٖىالم واُٗ٢ت ؤو مخسُلت ،وبلى ٖىالم مغثُت ؤو ٚحر مغثُت ،وهي في ٧ل ألاخىا٫
ُ
جلبي ؤٖم ٤الخاظاث ؤلاوؿاهُت ٧الخاظت بلى الخمشل الظاحي والخاظت بلى جمشل
الٗالم ،وبلى جمشل الىا ٘٢مً ؤظل الؿُُغة ٖلُه والخد٨م ُٞه جاعة ؤو
الاؾخمخإ والاخخٟاء به جاعة ؤزغي" 1ومجها جخجلى ؤَمُت هىُٖت الهىعة
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اإلا٣ضمت للمخل٣يٞ ،حرج٨ؼ ٖلى الٟئت الاظخماُٖت اإلاؿتهضٞت وٖلى الهض ٝمً
ٖغيها ل ً٨بن ٧ان الهضٖ ٝاما ،والٟئت ٚحر مُٗىت ّ
ٞةن الهىعة َىا جغج٨ؼ
ٖلى ما حكترُٞ ٥ه الُبُٗت البكغٍت مً خاظاث ؤؾاؾُت هٟؿُت مجها
وبُىلىظُت ،ولٗل الهىعة ال٩اعٍ٩اجحرًت هي وخضَا التي ًم٨جها ؤن جدَ ٤٣ظٍ
الخاظاث المخال٦ها الجاهب الهؼلي الظي َى خاظت هٟؿُت جسْ ٠ٟغوٝ
الخُاة ال٣اؾُت ختى ًخم ً٨الاوؿان مً بًجاص هٟؿه ؤمام وا ٘٢ؤلُم.
باإلياٞت بلى الجاهب السخغي الظي جدؿم به الهىعة ال٩اعٍ٩اجحرًت َىا٥
ظاهب آزغ َى الجاهب اإلاغجي ،الظي ؤنبذ ماصة ًدُا ٖلحها وبها ؤلاوؿان
اإلاٗانغ إلاا" جخُلب اجهاال بكىاٚل الىاؽ ومكتر٧اتهم مً ألاخاؾِـ وألا٩ٞاع
وألاخضار ل٣ض ٢غب الٗهغ البكغ بًٗهم م٘ البٌٗ آلازغ ،وعبما ًهبذ ما
ٌٗاهُه شخو في ؤمغٍ٩ا الجىىبُت مكابها إلاا ٌٗاهُه شخو آزغ في آؾُا٢ .ض
ًدكابه الٗالم في الؼي واؾخٗما ٫آلالت واإلاٗاهاة مً الًىياء ،الخلىر
الاػصخام ،ال٣ٟغ ،الالمباالة ،واإلاىث" ،1مما ًاَل َظا الىىٕ مً الخُاب ؤن
ٖ -1بض الٗالي مٗؼوػ ،قلعكت الفىسة ،الفىسة بحن الكً والخىاـل ،بٞغٍُ٣ا الكغ ،١ؽ2014م،
م.146
ٖ -1بض الغخُم ًاؾغ ،جاسٍخ الٍاسٍٍاجحر ،يمً جمىػ مجلت ٞهلُت جهضع ًٖ الجمُٗت الش٣اُٞت
الٗغُ٢ت في ماإلاى ،الٗضص  ،54قخاء 2012م ،ال٩اعٍ٩اجحر ،م.80
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ً٩ىن زُابا بوؿاهُا ٞهى ًستر ١الخضوص الش٣اُٞت ،بل بهه ٌٗمل ٦جؿغ جمغع
ّ ّ
ًٖ َغٍ٣ه ألا٩ٞاع وجىمى به اإلاٗاعٝ؛ ألن "الىو اإلاغجي جمشُل للىا ،٘٢بال ؤهه
في خ٣ُ٣ت ألامغ زل ٤لىا ٘٢ظضًض مً الؼمان واإلا٩ان ،ومً زم ٞةهه ًخمحز
بالخغُ٦ت والخىجغ وامخال ٥بً٣اٖه الخام" ،1بط جخه ٠اللٛت اإلاغثُت ٖمىما
بةم٩اهاث ال خضوص لها للىنى ٫بلى آلازغ صوهما الخاظت بلى جغظمان.
ّبن  ًٞال٩اعٍ٩اجحر زُاب ًخُلب مهاعة ٦بحرة في ٖضة ازخهاناث ؤولها
بج٣ان  ًٞالغؾم وؤبٗاصٍ الضاللُت ،وزاهحها بج٣ان  ًٞالسخغٍت؛ ألن َظا الًٟ
لِـ مخاخا ل٩ل مً ؤعاص ؤن ٌكخٛل ٖلُهٞ ،هى مىَبت زانت ظضا ،لظا هجض
ّ
ّؤن الظًً ًخ٣ىىن َظا الَ ًٟم في الخ٣ُ٣ت ٢لت ٢لُلت ٞهي ج٣ىم ٖلى اإلاٛاًغة،
ّ
ٚاًخه الى٣ض والخ٣ىٍم والخإزحر والخُٛحر ،ال جخإحى ألي ٧ان؛ ٞهي مهمت جدٟها
ّ
اإلاساَغ ،ال ًسىى ٚماعَا بال مً ٧اهذ له مهاعة في الغؾم م٘ ال٣ضعة ٖلى
الخسٟي جدذ ْل الغمىػ وؤلاقاعاث الضاللُت ختى ًضع ٥م٣انضٍٟٞ ،ي
َ
ٚالب ألاخُان اإلاىايُ٘ التي ٌٗالجها ال٩اعٍ٩اجحر حؿلِ ٖلحها ٖضؾت الغ٢ابت.

 -1نالح ًٞل ،نشاءة الفىسة وـىس الهشاءة ،عئٍت لليكغ والخىػَ٘ ،ال٣اَغة ،1ٍ ،ؽ 2014م،
م.16
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وم٘ ٧ل َظٍ اإلاهاعاث التي ًجب جىٞغَا في الغؾام ال٩اعٍ٩اجحريً ،جب ٦ظل٪
ؤن ً٩ىن ٖلى اَالٕ واؾ٘ بدُصُاث اإلاىيىٕ اإلاغاص جىاوله.
٢بل الىلىط بلى جدلُل بٌٗ هماطط الهىع ال٩اعٍ٩اجحرًت التي جىاولذ مىيىٕ
الىباء "٧ىعوها ٞحروؽ" ٖلُىا ؤن ه ٠٣لىدضص مٟهىم الخُاب الؿازغ وما
ًدمله ال ًٟال٩اعٍ٩اجحري مً م٣انض.
ماهُه الخىاب العاخش :السخغٍت ٢بل ؤن ج٩ىن زُابا ٧ان ؾلى٧ا ًخ٩ىن
هدُجت مشحر ؾلبي ٌٗخ٣ضٍ الؿازغُٞ ،دمل َظا الؿلىٖ ٥لى الخعجب وببضاء
الى٣ض الالطٕ الظي ًيخج ٖىه الطخ ،٪وظاء مٗجى السخغٍت في اإلاٗاظم
الٗغبُت بٗضة ؤلٟاّ مجها الهؼء واإلاؼحٚ...حر ؤهه ُظٗل لل ٟٔفي لؿــان الٗـغب
ُ ْ ً
َ َ
ْ
ُ ْ
َ ْ
ْ
وسخ ًغٍا
مٗجى واخضا" ِ
سخغ مىه وبه سخغا وسخغا ومسخغا وسخغا ،وسخغة ِ
ل ً٨الٗؿ٨غي في ٦خابه الٟغوّ ١
خغٍاَ :ؼت به"ّ ،1
ُ
وس ً
جدضر ًٖ الٟغ ١بحن
اإلاؼاح والاؾتهؼاء ،خُض ؤي ّ
"ؤن ؤلاوؿان ٌُؿتهؼؤ به مً ٚحرٍ ؤن ٌؿب ٤مىه
ع
ٗٞل ٌُؿتهؼؤ به مً ؤظله ،والسخغ ّ
ًضٖ ٫لى ٗٞل ٌؿب ٤مً اإلاسخىع مىه،
ّ
جضٖ ٫لى ّ
والٗباعة مً اللٟٓخحن ّ
صخت ما ٢لىاٍ ،وطل ٪ؤه ٪ج٣ى :٫اؾتهؼؤث
 -4ابً مىٓىع ،لعان الػشب ،ماصة (ؽ ر ع) ،صاع ناصع ،بحروث ،لبىان1997 ،1ٍ ،م ،ط،3
م.259
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ّ
بهّ ،
ٞخٗضي الٟٗل مى ٪بالباء ،والباء لئللها٦ ١إه ٪ؤله٣ذ به اؾتهؼاء مً
ٚحر ؤن ً ّ
ـضٖ ٫لى شخيء و ٘٢االاؾتهؼاء مً ؤظل ــه ،وج٣ى ٫سخغث مىــه ٣ُٞخًــي
طل ٪مً و ٢ــ٘ السخغ مً ؤظله" ،1وٖلُه وؿخيخج ّؤن َىاٞ ٥غ ١بحن اللٟٓخحن
َؼء وسخغ ٞاألولى ج٩ىن ٚاًتها الطخ ٪والاؾخٗالء وجد٣حر اإلاؿتهؼء مىه
صون الخاظت بلى ٗٞل ًخُلب الهؼء بِىما ل ٟٔسخغ ٩ُٞىن هدُجت خخمُت
َ
لؿلى ٥ؾلبي ٞغى ٖلُىا الخعجب والٛغابت مما ًضٗٞىا بلى ظٗله ؤصاة
للطخ.٪
ٌكهض مٟهىم السخغٍت ايُغابا ٦ظل ٪في الش٣اٞت الٛغبُت ٣ٞض ظاء في
٢امىؽ ؤ٦ؿٟىعص بمٗجى" :الخسٟي جدذ مٓهغ مساصٕ والخٓاَغ بالجهل ًٖ
٢هض ،وَى ًى٣ؿم بلى زالزت ؤ٢ؿام:
–1ق٩ل مً ؤق٩ا ٫ال٣ى٩ً ٫ىن اإلاٗجى اإلا٣هىص مىه ٖ٨ـ اإلاٗجى الظي حٗبر
ٖىه ال٩لماث اإلاؿخسضمت ،وٍإزظ – ٖاصة – ق٩ل السخغٍت ،خُض حؿخسضم
حٗبحراث اإلاضح ،وهي جدمل في باَجها الظم والهجاء.
–2هخاط مخىا ٌ٢ألخضار ٦ما في خالت السخغٍت مً مىُُ٣ت ألامىع.
 -1ؤبى َال ٫الٗؿ٨غي ،الكشوم اللؿىٍت ،جذ :مدمض باؾل ُٖىن الؿىص ،ميكىعاث ٖلي بًُىن ،صاع
ال٨خب الٗلمُت ،بحروث ،لبىان ،2ٍ ،ؽ2002م ،م.384
111

ُ
–3الخسٟي جدذ مٓهغ مساصٕ ،ؤو الاصٖاء والخٓاَغ ،وحؿخسضم ال٩لمت –
بك٩ل زام– لئلقاعة بلى ما ٌؿمى ب" السخغٍت الؿ٣غاَُت "مً زال ٫ما
ٖغ ٝبٟلؿٟت الؿاا ،٫و٧ان ؾ٣غاٍ ٌؿخسضمها لُضخٌ حجت زهمه".1
مىه ًهٗب جدضًض مٟهىم مهُلر السخغٍت جدضًضا ظامٗا ماوٗا ،ؾىاء
في اللٛت الٗغبُت ؤو في الش٣اٞت الٛغبُت ،بط ّؤن مٟهىم السخغٍت ٦ما ٖبر ٖىه
البٌٗ "مٟهىم ٖاثم ٚحر مخٖ ٤ٟلى خضوصٍ الض٣ُ٢ت" 2وجغظ٘ نٗىبت جدضًض
مٟهىمها بلى جى٣ل مهُلر السخغٍت بحن الٟىىن اإلاسخلٟت ،مً ٞىىن ألاصب
ّ
ال٣هت واإلاؿغح ...وبلى الٟىىن الدكُ٨لُت الىدذ مجها والغؾم بال ّؤجها الُىم في
الهىعة ٖامت والغؾم زانت ؤقض اعجباَا لٗضة ألؾباب لٗل ؤَمها ؾهىلت
مماعؾت وجُىٍغ الغؾم إلاً ٧اهذ له َظٍ اإلاىَبت ،وؾغٖت بهجاػٍ وبؿاَت
ؤصواجه وؾهىلت جضاوله ،الؾُما في ٖهغ الخ٣ىُت التي ؾاَمذ بك٩ل ٦بحر في
جُىٍغ ؤصواجه وؾهىلت ا٢خىاثه.

1

- The Shorter oxford English Dictinary on Historical principles, prepared by William Little,H
),W :Flower,J, coulson, revised and Edited by C.T onios, oxford at the clarrendon press (1956
P 1045.
ٞ -2اَمت خؿحن الٗ ،٠ُٟالسخشٍت في الؽػش الػشبي اإلاػاـش مدمض اإلااٚىٍ ،ومدمىص صعوَل،
وؤخمض مُغ هماططٖ ،الم ال٨خب الخضًض لليكغ والخىػَ٘ ، 1ٍ ،ؤعبض ،ألاعصن ، 2017،م.16
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ّبن "َظا الا٢تران بحن السخغٍت والٟىىن الدكُ٨لُت واإلا٣هىص مجها الغؾم
ٚالبا ،ؤهجب ( ًٞال٩اعٍ٩اجحر ) وال٩اعٍ٩اجحر بهظا اإلاٗجى٢ ًٞ ،ضًم ظضا وكإ
بيكىء ؤلاوؿان ٖلى ألاعى ،خُض الػالذ ٦هى٧ )ٝامبر )٫في ٞغوؿا و٦هىٝ
ظىىب الجؼاثغ جدخ ٟٔومىظ زالزحن ؤل ٠ؾىت مًذٖ .لى الٗضًض مً عؾىماث
بوؿان الٗهغ الدجغي ،طاث الجزٖت ال٩اعٍ٩اجحرًت الىاضخت٦ .ما هجض في آلازاع
الٟىُت لخًاعاث واصي الغاٞضًً ٧.الؿىمغٍت وألاقىعٍت والبابلُت ظظوعا
واضخت لل٩اعٍ٩اجحر و٦ظل ٪الخا ٫باليؿبت للخًاعة الٟغٖىهُت وبُ٣ت
الخًاعاث ال٣ضًمت ألازغي ٦ما ٖغٞذ الخًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،الغؾم
الؿازغ خُض هجض في عؾىماث الىاؾُي ال٨شحر مما ًضٖ ٫لى طل .٪وفي ٖهغ
الجهًت عؾم الٟىان صاٞيصخي ال٨شحر مً الخسُُُاث ال٩اعٍ٩اجحرًت ،زم اهدكغ
ّ
ّ
وقإ بٗض طل ٪في ؤوعوبا ..بال ؤهه لم ًىْ ٠في الضٖاًت والجض٦ ٫ؿالح ،بال في
ٖهغ ؤلانالح الضًجي بخإزحر (ماعجً لىزغ) في ؤإلااهُا".1
٢ض قهض مٟهىم السخغٍت جُىعا ملخىْا زانت في ٖهغها ،لظا "خاع
الباخشىن في وي٘ حٗغٍ ٠ص ٤ُ٢ل٩لمت ال٩ٟاَت ،وطل ٪ل٨ثرة ألاهىإ التي
 - 1يُاء الدجاع ،الٍاسٍٍاجحر في الصخاقت الػشانُت ،يمً جمىػ مجلت ٞهلُت جهضع ًٖ الجمُٗت
الش٣اُٞت الٗغُ٢ت في ماإلاى ،الٗضص  ،54قخاء 2012م ،م114 ،113
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جخًمجها وازخالٞها ُٞما بُجها .بط حكمل السخغٍت واللظٕ والته٨م والهجاء،
والىاصعة والضٖابت واإلاؼاح والى٨خت .والخىعٍت والهؼ ٫والخهىٍغ الؿازغ
(ال٩اعٍ٩اجحر) .والسخغٍت هي ؤعقى ؤهىإ ال٩ٟاَت ،إلاا جدخاط مً ط٧اء ،وزٟت
وم٨غ ،وهي لظل ٪ؤصاة ص٣ُ٢ت في ؤًضي الٟالؾٟت وال٨خاب والٟىاهحن الظًً
حهؼئون بالخغاٞاث والٗ٣اثض اإلاىدغٞت والؿلىُ٦اث الخاَئت .و٢ض صزلذ
السخغٍت بلى مٗٓم الٟىىن .1"،وَظا ما خاو ٫ص:الٗمغي ؤن ًىضخه مً زال٫
٢ىله ":ل٣ض خاو ٫البالُٚىن اإلادضزىن ججاوػ َظا الايُغاب بٟخذ اإلاىيىٕ
ؤ٢صخى ما حؿمذ به بىِخه لِؿخىٖب ؤوؾ٘ مجا ٫اهُال٢ا مً ؤوؿا ١بالُٚت
طاث ٢ضعة جٟؿحرًت .و٢ض ظغي طل ٪في خىاع م٘ مُُٗحن :اإلاتن الىصخي وآلالُت
الخىاعٍت" ،2واإلاتن الىصخي "متن قاؾ٘ في اللٛت وزاعط اللٛت (والظي زاعط
اللٛت مشل الغؾم ال٩اعٍ٩اجحري ،والضً٩ىع اإلاغا ٤ٞللٗغوى الهؼلُت ،3)...ومً
َظا اإلاىُل ٤البالغي جخجؿض ٢هضًت ال ًٟال٩اعٍ٩اجحري.

 -1هٟـ اإلاغظ٘ ،م112
 -2مدمض الٗمغي ،البالؾت الجذًذة بحن الخخُُل والخذاوُ ،بٞغٍُ٣ا الكغ ،١اإلاٛغب،2ٍ ،
م2012م ،م.85
 -3هٟـ اإلاغظ٘ ،وهٟـ الهٟدت.
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مهاـذ خىاب الفىسة الٍاسٍٍاجحرًت :مً اإلاٗلىم ّؤن ٧ل زُاب ًيبجي
ّ
ٖلى ال٣هضًت وبال باث يغبا مً الٗبض ،وال ٌؿدشجى مً طل ٪الخُاب
ال٩اعٍ٩اجحري ٞــ"ال٩اعٍ٩اجحر اإلاغؾىم ًمخل ٪ؤخُاها ما ًىاػي بم٩اهاث الٟىىن
اللُٟٓت في بًها ٫الغؾاثل ال٨ٟغٍت والٟلؿُٟت وألاصبُت
بُغٍ٣ت ممحزة وزانت وٍمخل ٪ؤًًا ٧ل ما ًجٗله ٞىا عُٗٞا في ال٣ضعة ٖلى
الخٗبحر والخإزحر والجظب ٖضا ٧ىهه ٞىا ظضًغا باإلاكاَضة ٢بل وبٗض طل،1"٪
وَظا ال ٌٗجي ّؤن ما ًمخل٨ه ال ًٟال٩اعٍ٩اجحري مً مشحراث ٞىُت هي التي ٢اصجه
بلى الىجىمُتٞ ،الىاً ٘٢شبذ ّؤن الخُاباث الغهاهت التي حٗخمض ٖلى اإلاازغاث
ؾغٖان ما ًخالشخى ؤزغَا.
ّ ٫
بإهه "ًيخمي الى الٟىىن
ؤما ُٞما ًسو ال٩اعٍ٩اجحري اإلاغؾىم ُٞم ً٨ال٣ى
"الٛغاُ٨ُٞت "والٟىىن الدكُ٨لُت ،ألهه ببؿاَت حكُ٨ل ٌٗخمض بالضعظت
ألاؾاؽ ٖلى اإلاٟاع٢ت البهغٍت في ج٣ضًم الىو ،وٖلى الغٚم مً ؤن اإلاٟاع٢ت

٧ -1اْم قمهىص ،إلاداث مً جاسٍخ قً الٍاسٍٍاجحر ،يمً جمىػ مجلت ٞهلُت جهضع ًٖ الجمُٗت
الش٣اُٞت الٗغُ٢ت في ماإلاى ،م.78
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مىظىصة بك٩ل ٖام في مٗٓم الٟىىن ومجها الٟىىن الدكُ٨لُتٞ ،1"...مىه هضع٥
ّ
ّؤن اإلاشحراث البهغٍت ماهي بال وؾُلت ًخىؾل بها الغؾام لبلى ٙم٣انضٍ.
ٞهظٍ اإلاٟاع٢ت حك٩ل زغ٢ا ؾُمُىلىظُا ،خحن جمؼط ٧ل َظٍ اإلاازغاث في
آن واخض صون الكٗىع بظل ٪التزاخم ،وجهبذ "الهىعة ال٩اعٍ٩اجحرًت ال
حؿخدحي مً الىُْٟت الخىانلُت ؤلابالُٚت للخُاب ،خاله في طل ٪خا ٫ؤهماٍ
ٖضًضة مً ؤهماٍ الهىع وَى (ؤي ال٩اعٍ٩اجحر) حهض ٝفي مدهلخه الجهاثُت بلى
بخضار مٟاع٢ت :مطخ٨ت خُىا ومدؼهت خُىا آزغ ،مً زال ٫حكا٧ل ال٨الم
(اللٛت) وٖىانغ الغؾم( ،البهغي) وبظلٞ ٪الهىعة ال٩اعٍ٩اجحرًت جخه٠
ب٩ىجها طاث َبُٗت م٩اهُت _ ػمىُت ،جخابُٗت في الى٢ذ طاجه جمتزط ٞحها عؾاثل
الخُاب في ظاهبها البهغي ،بِىما جخلى الغؾاثل بًٗها بًٗا في الجاهب
اللٛىي الخٗلُ ،٤وبظل ٪حٗض الخانُت الخُُت وٚحر الخُُت ،جىؤما َىا صوهما
ػٍاصاث وٖالماث اٖخباَُت .وهي ٧لها جشحر في الجهاًت زُابا لٛىٍا ٦إخض ؤَم
هىاجج ٖملُت الخل٣ي التي ال ًم ً٨ؤن جخم صون لٛت وانٟت جد ٤٣الٟهم

٧ -1اْم قمهىص ،إلاداث مً جاسٍخ قً الٍاسٍٍاجحر ،يمً جمىػ مجلت ٞهلُت جهضع ًٖ الجمُٗت
الش٣اُٞت الٗغُ٢ت في ماإلاى ،م.77
111

الخإوٍلي" .1الظي َى مً بحن ؤَم م٣انض الخُاب التي حؿخيبِ الخ٣ُ٣ت
يمً ٖملُت مكتر٦ت بحن الغؾام واإلاخل٣ي.
الفىسة الٍاسٍٍاجحرًت لجاةدت يىسوها :السخغٍت في الخُاب ال٩اعٍ٩اجحري
لِؿذ َضٞا في خض طاتها بهما هي ج٣ىُت البض مً وظىصَا لخد ٤ُ٣الٛاًاث
التي ًيكضَا اإلابضٕ مً زال ٫الهىعة ال٩اعٍ٩اجحرًت٩ٞ ،لما الخ٣ذ السخغٍت
باإلاىيىُٖت ً٩ىن الٗمل هاجخاٞ ،البض ٖلى اإلابضٕ ؤن ًبدض في زىاًا مٟاع٢اث
اإلاىيىٕ ولِـ زاعظه ،وبن ٧ان مىيىٕ ظاثدت ٧ىعوها جخجلى ُٞه مٓاَغ
اإلاٟاع٢اث بضاًت مً ْهىعٍ وُُٟ٦ت اهدكاعٍ والازخال ٝخى ٫وظىصٍ ٦د٣ُ٣ت
ؤو مجغص وَم ٌؿعى الىٓام الٗالمي الجضًض بلى جغؾُسه في ٖ٣ىلىا.
وكغ الىعي بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ ؤَم مؿعى ًُمذ َظا الىىٕ مً الخُاب
بلىٚه ،بخىنُ ٠الٓاَغة وجدلُل ؤبٗاصَا ،والى٢ىٖ ٝلى اوكٛاالث اإلاجخم٘
بمداولت اإلابضٕ مكاع٦ت الٟغص خُاجه ؤًام الجاثدت بُغٍ٣ت جىحي بالسخغٍت
ل٨جها جخًمً عؾاثل ٢ىٍت جغ ٘ٞالهمم وجسٖ ٠ٟبء اإلاإؾاة.

 -1يُاء الدجاع ،الٍاسٍٍاجحر في الصخاقت الػشانُت ،يمً جمىػ مجلت ٞهلُت جهضع ًٖ الجمُٗت
الش٣اُٞت الٗغُ٢ت في ماإلاى ،م.100
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ٌٗخبر اإلاشحر الاظخماعي مً ؤَم اإلاشحراث التي ٌكخٛل ٖلحها  ًٞال٩اعٍ٩اجحر
ٞهظا الىىٕ مً اإلاشحراث ٌُٗي صٗٞت ٢ىٍت لخد ٤ُ٣مؿعى الخُاب.
ٞاإلاىيىٕ الظي ال حهم اإلاجخم٘ ٖامت ال ًل٣ى اَخماما ٞالبض ؤن ً٩ىن
اإلاىيىٕ ًالمـ قغٍدت ٦بحرة مً اإلاجخم٘ بمٗجى ؤن ً٩ىن مىيىٕ عؤي ٖام
ختى ًل٣ى نضي ججاوب م٘ الظي ًخل٣اٍ وٍخٟاٖل مٗه.
ٞمٗالجت مىيىٕ ظاثدت "٧ىعوها" القى ػزما واؾٗا مً الخضاو ٫والخٟاٖل
وٍغظ٘ الؿبب ألاو ٫في طلَ ٪ى ؤهه مىيىٕ الؿاٖت ،بدُض ؤنبذ ٧ل ٞغص
ج٣غٍبا ٖلى َظٍ اإلاٗمىعة ٌؿدُٖ ٔ٣لى ؤزباعٍ وٍىام ٖلحها مىظ ؤن ْهغ َظا
الىباء ب ـ "ووَان" بلى خض الؿاٖت وَى مخله ٠ألن ٌؿم٘ ؤي ظضًض ًسو
اإلاىيىٕ ،بمٗجى ّؤن اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي الًؼا ٫جدذ و ٘٢نضمت الخضر
"ظاثدت ٧اوعوها"َ ،ظا ًٟؿغ مً ظهت ؤزغي ألازغ الظي جغ٦ه الخُاب
ال٩اعٍ٩اجحري إلاىيىٕ "ظاثدت ٧ىعوها" ٖلى اإلاجخم٘.
٣ٞض ٧اهذ الهىعة ال٩اعٍ٩اجحرًت مهاخبت للخضر مىظ بضاًت ْهىعٍٟٞ ،ي
الهىعة ال٩اعٍ٩اجحرًت اإلاىالُت جٓهغ ال٨غة ألاعيُت ٖلى وق ٪الؿ٣ىٍ؛ وطل٪
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أمُىت الجخا ،دهُا الىوً

ألجها مكضوصة بدبل ممؿ ٪بُغٞه آلازغ نىعة ٞحروؽ ٧ىعوها وَى ًجغَا
هدى الهاوٍت.
ٞهظٍ الهىعة حٗبر بىيىح ًٖ البضاًاث ألاولى التي بضؤ خُجها الٟحروؽ
باالهدكاع وبضؤ الٗالم ًخسى ٝمً جٟصخي الىباء و٢ض صٖم الغؾام َظٍ
الهىعة اإلاغؾىمت بىو م٨خىب اؾخسضمه اإلابضٕ ٦ماصة لترؾُش اإلادخىي ،و"
الترؾُش ٦ما ً٣ى" ٫باعر" َى هىٕ مً الخالٖب اإلاخباص ٫بحن الهىعة والىو
مهمخه جىظُه ال٣اعت هدى مضلىالث زانت بالهىعة وطل ٪لخشبُذ ؾلؿلت
اإلاٗاوي الُاثٟت"ٞ 1الىو ٖباعة ًٖ وؾُلت بياُٞت ًا٦ض بها الغؾام الغؾالت
التي جخًمجها الهىعة.

 -1عيىان بلخحري ،ظمُىلىحُت الخىاب اإلاشتي مً الىظشي ئلى الخىبُهي ،ظؿىع لليكغ والخىػَ٘،
الجؼاثغ ،1ٍ ،ؽ2016م ،م.153
111

٣ٞض ٖالج الخُاب ال٩اعٍ٩اجحري مىايُ٘ مخٗضصة جمسًذ ًٖ مًٗلت
ظاثدت ٧ىعوها ٧ان ؤَمها:
جىـُل وباء "يىسوها" :ؤزظث ْاَغة جىنُ ٠ظاثدت ٧ىعوها "الخحز
ألا٦بر بحن ٧ل اإلاىايُ٘ التي جضاولها عواص الخىانل الاظخماعي ٖامت
والصخاٞت زانت ،باٖخباع ّؤن َظٍ الجاثدت خضر مؿخجض ٖلى الؿاخت
الٗاإلاُت خُض لم ٌؿب ٤للٗالم ؤن ٖغ ٝويٗا بهظا الك٩ل ال٨بحر مً الخُغ
ال٨بحر والهاثل في الاهدكاع ٩ٞان البض ٖلى وؾاثل الاٖالم بإق٩الها اإلاخىىٖت
وب٩ل الُغ ١اإلاخاخت ؤن حٗمل ظاَضة لخه ٠زُىعة الىي٘.
وبما ّؤن الخُاب ال٩اعٍ٩اجحري ًخمحز باإلابالٛت والخطخُم والظي ٌٗض" ّ
ًٞ
اإلابالٛت بامخُاػ وَى  ًٞالى٣ض الؿازغ"٣ٞ ،1ض ٧ان له صوع ٗٞا ٫في الخىنُ٠
الض ٤ُ٢وممخاػ للىي٘؛ ّ
ألن اإلابالٛت والخطخُم ؤمغ ًخماشخى وزُىعة الىي٘
الظي ٌِٗكه ؤلاوؿان في ْل ظاثدت ٧ىعوها.

ٖ -1لي البىظضًضي ،السخشٍت في أدب غىي الذوغاجي "،ججلُاتها ووْاثٟها" ،م. 389
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جمشل ال٨غة ألاعيُت الٗالم بإؾغٍ ،والؿُاط الظي ًلٟها ًمشل مضي
بظغاءاث الٗؼ ٫ال٣اؾُت التي ٞغيها جٟصخي الىباء في الٗالم الظي عمؼ بلُه
اإلابضٕ بالٟ٣ل الظي وؾم ٖلُه الٟحروؽ"
 "COVID-19الظي ؤخ٨م ٢بًخه ٖلى الٗالم ،و٢ض وي٘ ٖلى الؿُاط
ً
بقاعة اإلاشلض ألانٟغ التي حٗجي "الخُغ البُىلىجي" وَى قٗاع ًضٖ ٫اصة ٖلى
ؤي زُغ بُىلىجي ٢ض حؿببه بٌٗ اإلاىاص الُ٨مُاثُت والتي ٢ض جدؿبب بدغو١
ؤو زى ٤لئلوؿان.

ّبن َظا الخ٨شُ ٠لغمىػ الخُغ مً ؾُاط مؿُج بإؾال ٥قاث٨ت وٟ٢ل
مد٨م ؤلاٚال ١و٦ظا وي٘ بقاعة الخُغ البُىلىجي ٖلى الؿُاط َى مً باب
اإلابالٛت والخطخُم التي ًٟغيها الخضر اإلاهى ٫التي ًخٗغى له الٗالم
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ٞالخٗبحر بهظا الك٩ل اإلابالُٞ ٜهَ ،ى يغوعة البض مجها ختى ًخم ون ٠خ٣ُ٣ت
ألامغ اإلاإؾاوٍ ت التي ٌؿهل ب٢ىإ اإلاخل٣ي بظل ٪مً زال ٫الغؾم اإلابالُٞ ٜه
الظي ال ٌؿخُُ٘ ؤي  ًٞآزغ ججؿُضٍ بهظا الك٩ل الغاج٘ الظي ًخجلى في
اإلابالٛت مً ٚحر ج٩ل .٠الهغإ الظي ٌِٗكه ؤلاوؿان ًىمُا م٘ ٞحروؽ

٧ىعوها وما زلٟه مً آزاع ال مخىاَُت ٖلى الٟغص واإلاجخم٘ في ظمُ٘ ب٣إ
الٗالم ،ظؿضٍ بىيىح الغؾام في نىعة الخلبت التي ًٖ ٠٣لحها ٞحروؽ
٧ىعوها مصخو في نىعة اإلاهاعٕ الطخم الىاز ٤مً ٢ىجه واهخهاعٍ ،و٢ض
ٖبر ًٖ َظٍ الش٣ت ال٨بحرة ٢ىله "َل مً مىاٞـ" ٞهى بهظٍ اإلا٣ىلت ًجؿض
ال٣ىة ال٨بحرة التي ًمخل٨ها الٟحروؽ للؿُُغة ٖلى ؤلاوؿان ،ؤمام خكض مً
ظمهىع مً الٟحروؾاث اإلاخىىٖت التي بُ٣ذ مظَىلت ؤمام َظٍ ال٣ىة
الٟحروؾُت التي لم ٌؿخُ٘ ؤلاوؿان عٚم ما ًمخل٨ه مً ج٨ىىلىظُا وزبرة في
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الً٣اء ٖلى الٟحروؾاث ٖلى مضاع الؿىحن ،في اإلا٣ابل نىعة ؤلاوؿان اإلاهؼوم
ّ
اإلادمغ ومٛمٌ الُٗىحن و٢ض جضلى لؿاهه ،نىعة حٗبر بك٩ل نغٍذ ٖلى ؤهه
بوؿان مغٌٍ ٢ض ؤخ٨م الٟحروؽ ٖلُه ب٣بًت ٢ىٍت مً طعاٖهٞ ،ال
ٌؿخُُ٘ اإلا٣اومت ٣ٞض ؤجه٨ه اإلاغى.
بهظٍ الهىعة َّ
نىع لىا الٟىان زُغ ال٣ىة الهاثلت التي ًمخل٨ها الٟحروؽ،
ٞهى لِـ مشل ؤي ٞحروؽ ؾب ٤و٢ض ٖغٞخه البكغٍت مً ٢بل ،بهه ال ًب٣ي وال
ًظع في ظؿض اإلاهاب به.
بطا ٧اهذ الهىعة ال٩اعٍ٩اجحرًت الؿاب٣ت نىعث لىا الهغإ ٚحر مدؿاوي
ال٣ىي بحن ؤلاوؿان وٞحروؽ ٧ىعوهاّ ،
ٞةن اللىخت اإلا٣ابلت حٗبر نغاخت
وبك٩ل ؤ٦ثر ويىح ٖلى قغاؾت زُغ َظا الٟحروؽ ،بط ؤْهغٍ الغؾام ٖلى
َُئت وخل له مسالب خاصة ٌكخاٍ ًٚبا وَى ًجهل ال٨غة ألاعيُت ب٩ل
ّ
قغاَت ،عٚم ّؤن ال٨غة ألاعيُت جدترػ مىه بط جً٘ ٢ىاٖا للى٢اًت بال ّؤن طل٪
لم ًجضحها هٟٗاٞ ،الٟىان بهظٍ اللىخت ٢ضم لىا نىعة ٢ىٍت الخٗبحر ًٖ
زُىعة الٟحروؽ الظي ال ًغخم.
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في الهىعة ٖضة مشحراث ٞىُت جضٖ ٫لى اإلاٗاوي التي جد ٤٣مؿخىٍاث الخل٣ي
لضي اإلاكاَض مجها اخمغاع ُٖىحن الٟحروؽ بط ًضٖ ٫لى مضي الخُغ الظي
ًدمله الٟحروؽ و٦ظا ٞخذ الٟم

ٖلى مهغُٖه وزغوط لؿاهه الىعصي ال٣اجمٌ ،ؿُل اللٗاب مىه وَى ًلٗ٤
الىاؽ بإٖضاص ٦شحرةً ،ض٧ ٫ل طلٖ ٪لى قغاَت الكغ الظي ًدض ١باإلوؿاهُت
ظغاء اهدكاع َظا الىخل الٟحروسخي ال٣اجل في اإلا٣ابل نىعة ال٨غة ألاعيُت
التي جبضو مغحٗبت مً زال ٫هٓغاث الُٗىحن الظابلت و٦ظا الضمىٕ التي جخُاًغ
ّ
مجهماٞ ،غٚم ّؤن الهىعة ال٩اعٍ٩اجحرًت لم ًغ٣ٞها الغؾام بخٗلُ ٤بال ؤجها ج٩اص
ج٩ىن هاَ٣ت ج٣ى" :٫ؤها ٞحروؽ قغؽ ٢اجل ال ؤٖغ ٝالغخمت" َظٍ الٗباعة
ً٣غئَا ال٣اعت صون الخاظت ألي هو م٨خىب ،وَىا ًدك٩ل ؤلابضإ الٟجي في
مداصزت الهىعة لل٣اعت.
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قً الٍاسٍٍاجحر أداة ليؽش الىعي وؤلاغالم بىشم الىناًت :جمخل ٪الهىع
٢ىي زاع٢ت في الخإزحر ٖلى اإلاخل٣ي ،وَٗخبر طل " ٪مً ؤَم ؾماث الهىعة
٧ىجها جماعؽ بٚىاء وسخغا ٖلى مؿتهل٨حها ومخل٣حها بًٟل اؾخدىاطَا ٖلى
ّ
ّ
بٌٛ
خ٣له البهغيٞ ،هي ال جتر ٥قِئا زاعظه بال ويمخه صازل بَاعَا
ِ
الىٓغ ًٖ مًمىجها وًٖ الغؾالت التي جمغعَا .وَظا ما ّ
ًٟؿغ بلى خض ٦بحر
ِ
ويُٗتها في الش٣اٞت اإلاٗانغة" ،1وما جمىده للخُاب مً صالالث مخىىٖت،
٧الٛىاء والاؾخدىاط والاؾخمالت وَظا ؤ٦بر ب٨شحر مما ج٣ضمه الهىعة الٗاصًت؛
ألجها جمخل ٪قِئا آزغا ؤ٦ثر بزاعة للمخل٣ي وَى اإلاخٗت التي جد٣٣ها السخغٍت.
ّ
والٟٗا ٫الظي ؤخضزخه الهىعة
لظل ٪اؾخٛل ؤلاٖالم الخإزحر الىاؾ٘
ال٨غٍ٩اجحرًت ٖامت ٖلى اإلاخل٣ي لخدؿِـ الىاؽ بسُغ َظا اإلاغى وبٖالمهم
بُغ ١الى٢اًت مىه و٦ظا بظباعَم ٖلى اؾخسضام بظغاءاث الٗؼ ٫للخض مً
اهدكاعٍ ،وَظا إلاا جمخل٨ه الهىعة ال٩اعٍ٩اجحرًت مً مشحراث ٞىُت جساَب
الىٟـ البكغٍت بإؾلىب ٞجي ًد ٤٣اإلاخٗت ،وفي الى٢ذ هٟؿه الى٢ىٖ ٝلى
الخ٣اث ٤بك٩ل مغن وبؿُِ ،بط جب٣ى "الهىعة الىؾُِ ألا٦ثر قُىٖا في
الٗالم اإلاٗانغ هٓغا إلاا جدُده مً بم٩اهُاث ال مخىاَُت للخىانل والضٖاًت،
ٖ -1بض الٗالي مٗؼوػ ،قلعكت الفىسة ،م.147
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ومً وؾاثل ال مدضوصة للخإزحر في الغؤي الٗام"٦،1ظلّ ٪بن اؾخسضام زُاب
السخغٍت ً٣لل مً وَإة خضر "ظاثدت ٧ىعوها" ٖلى اإلاخل٣ي ،وحؿهل ٖملُت
الا٢خىإ والخ٣بل ٞمً َبُٗت الىٟـ البكغٍت ؤن ج٩ىن ؤَىٕ و ؤ٦ثر اهُ٣اصا
٧لما ٧اهذ في خالت عاخت واَمئىان هٟؿُحن ،ؤ٦ثر ب٨شحر مما ج٩ىن في خالت
ي ِٛواؾدُاء.
َظا الخدلُل ًا٦ضٍ الاهدكاع الىاؾ٘ للهىع ال٩اعٍ٩اجحرًت ،التي ال ٌٗغٝ
الخضوص ،لظا جىاولذ مىيىٕ الضٖاًت للً٣اء ٖلى الىباء ٣ٞض اهدكغ
"َاقخاط"" 2زلُ ٪بالبِذ ٖبر مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي وٖلى وؾاثل
ؤلاٖالم ب٩ل ؤهىاٖها اإلاغثُت واإلاؿمىٖت وٚالبا ما ٧ان الهاقخاط مغٞى ١بغؾم
٧اعٍ٩اجحري ًضٖ ٫لى مدخىي الهاقخاط ،وؤصاة صاٖمت لترؾُسه في ألاطَان،
َظٍ بٌٗ الهىع ال٩اعٍ٩اجحرًت التي عا٣ٞذ َظا الهاقخاط.
هالخٔ الغؾمت اإلا٣ابلت "َاقخاط "زلُ ٪بالبِذ" اؾخٗمل الغؾام خغفي
ألال ٠والالم ل٩لمت بِذ بمشابت م٣بطخي اإلا٣و الظي ً٣ؿم الٟحروؽ بلى
 -1هٟـ اإلاغظ٘ ،م.145
٧ -2لمت َاقخاط هي ٖباعة ًٖ ٧لمت ؤو ٖباعة ٌؿب٣ها عمؼ  #لخمُحز الىو اإلاىالي لها ،وَى ٌؿاٖض فى
اهدكاع اإلاٗلىماث بحن ؤ٦بر ٖضص مً اإلاؿخسضمحن ،و َغٍ٣ت لخىُٓم البدض فى جىٍتر ؤو ِٞـ بى ٥ؤو
ٚحرَا مً وؾاثل الخىانل الاظخماعي اإلاسخلٟت.
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ههٟحن ّ
وبن َظا ؤلاظغاء في اؾخٗماَ ٫ظًً الخغٞحن له صاللت ؾمُاثُت مهمت
ًغٍض الغؾام مً زاللهما ؤن ًبحن ّؤن الاخخماء بضٖاثم البِذ َى الظي
ؾُ٣طخي ٖلى اإلاغى ٦ظلَ ٪غٍ٣ت ال٣و ( ال ُ٘٣بلى ههٟحن) لها صاللت
لٛىٍت ٖلى ٢ىة البتر ٟٞي اللٛت ٖىضما وٗبر ًٖ ألامغ الظي ال عظىٕ له ه٣ى٫
 ُ٘٢و٢ؿم مشل ٢ىلىا " ُ٘٢صابغٍ" ؤو ٢ىلىا "٢ؿم ْهغٍ".

نىعة البِذ في ػمً الىباء ؤضخذ الهىعة الىمُُت ل٨ٟغة الدجغ
والاخخماء لظا هجضَا جخ٨غع بإق٩ا ٫مسخلٟت يمً الهىع ال٩اعٍ٩اجحرًت
اإلاىظه لئلٖالم والى٢اًت مً الىباء ،وَظٍ الهىعة الىمُُت حؿهل ٖملُت
الٟهم وؤلابال ،ٙوبالخالي حؿاٖض ٖلى ٖملُت جد ٤ُ٣اإلاؿعى ؤلاٖالمي؛ ّ
ألن
"ؤلاصعا ٥الجؼجي لجاهب مً اإلاىيىٕ زم مداولت جطخُمه وببغاػٍ بك٩ل
مبالُٞ ٜه٢ ،ض ًيخج الخطخُم واإلابالٛت في  ًٞال٩اعٍ٩اجحر ًٖ مدضصاث
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وُُْٟت له ،بُض ّؤن َظٍ اإلابالٛت في الهىعة جإحي هدُجت ٖملُاث هٟؿُت
وبصعاُ٦ت خخمُت لضي ؤلاوؿان".1

في الغؾمت اإلا٣ابلت ٦ظل ٪هالخٔ َاقخاط "زلُ ٪بالبِذ" مغٞى ١بلىخت
إلاجمىٖت مً ألاشخام ًًٗىن ٦ماماث واُ٢ت ًمشلىن ؤؾغة جً٘ البِذ
٦ضعٕ وا ١مً الهجىماث ال٣ىٍت واإلاخخالُت لٟحروؽ ٧ىعوها وجبضو ؾماث
الخى ٝباعػة ٖلى وظىَهمَ ،ظا الىىٕ مً ال٩اعٍ٩اجحر ًىظه اإلاخل٣ي بك٩ل
مباقغ بلى يغوعة اللجىء بلى َغٍ٣ت الٗؼ ٫اإلاجزلي لضعء زُغ الٟحروؽ.

 -1عيىان بلخحري ،ظُمُىلىحُت الخىاب اإلاشتي مً الىظشي ئلى الخىبُهي ،ظؿىع لليكغ والخىػَ٘،
الجؼاثغ ،1"،ؽ2016م ،م.22
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بِىما في الهىعة ال٩اعٍ٩اجحرًت جٓهغ ألاؾغة مً وعاء ػظاط الىاٞظة مؿغوعة تهؼؤ مً
الٟحروؽً ،ضٖ ٫لى طل ٪خغ٦ت الخلىٍذ بالُضًً اإلاغٞىٖخحن مً ٢بل ألاب وابىه
وعاء ألاطهحن ،بِىما ب٣ي الٟحروؽ ًخجى ٫في الخاعط وخضٍ وَى في خالت ًٚب
قضًض ،جض٧ ٫ل ٖالمت ٖلى خالت مُٗىت ٞالٗغ ١اإلاخهبب ٖلى وظه الٟحروؽ ًض٫
ٖلى الخٗب الكضًض بؿبب البدض اإلاخىانل ًٖ ٞغنت ؾاهدت لُ٣خدم ؤظؿاص
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الىاؽ ُٞهُبهم الىباء صون ظضوي ،مما ؾبب له خالت مً الًٛب ٖبر ٖجها
الٟىان بخُُ٣ب الخاظبحن ،وخالت ألاؾىان اإلاكضوصة جضٖ ٫لى الكٗىع بالىضم
والاؾدُاء.
ًدخاط ؤلاٖالم ٖامت بلى مازغاث مسخلٟت ختى ًد ٤٣الخٟاٖل اإلاُلىب
لضي اإلاخل٣ي ّ
وبن َظٍ ؤلام٩اهُت ؤنبدذ مخاخت في ْل الخُىع الهاثل
للىؾاثل الغ٢مُت التي مىدذ للمبضٖحن ج٣ىُاث مخىىٖت ؾاَمذ في جُىٍغ
ؤلابضإ الٟجي للغؾم ال٩ا ٍ٩اجحريّ ،
"بن الهىعة في ال ًٟالخضًض هي اقخٛا٫
ع
ٖلى اإلاىاص ،وجُىَ٘ لها ٖلى هدى ًجٗلها مٗبرة بىٟؿها ،جبضو و٦إجها جسلهذ
مً الكىاثب ومً الؼواثض ،و٧ل ما مً قإهه ؤن ٌٗل ٤بها مً ابخظا ٫مً
ظغاء الاؾخٗما ٫الخجاعي ؤو الضٖاجي ؤو ؤلاٖالميٌٗ .مل الٖ ًٟلى ببغاػ ماصًت
الهىعة ٦ما وحجما ومؿاخت ،مشلما ٌٗمل ٖلى ػٍاصة ٢ىتها الخٗبحرًت لىها
وهىعا ووهجا ،وؤزحرا ٌٗمل ٖلى جدىٍغَا بلى ؤق٩ا ٫مً الى ِ٣بلى الخِ بلى
ؤلاَاع" ،1لظا الهىعة الٟىُت اإلاٗانغة ال جدخاط ال٨شحر مً الىهىم
الخٟؿحرًت ؤو الخٗلُ٣اث اإلاىاػٍت إلبغاػ اإلاٗجى ٩ٞل اإلاازغاث الٟىُت جًُل٘
بخل ٪اإلاهام ،بط لها ٢ىة الىٟاط بلى ؤ٢صخى خض مم.ً٨
ٖ -1بض الٗالي مٗؼوػ ،قلعكت الفىسة ،الهىعة بحن ال ًٟوالخىانل ،م.171
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الهىعة ال٩اعٍ٩اجحرًت اإلا٣ابلت همىطط ًخمحز بهظٍ الخهاثو ٞخضعط اللىن
ألازًغ للُٛاء الظي جلخد ٠به شخو ال٨غة ألاعيُت واإلاؼع٦ل باألشجاع
والىباجاث له صاللت ٖلى ألامً والخُاة الغُٚضة في ْل َبُٗت هُ٣ت لً ًخد٤٣
ّ
طل ٪في ػمً ال٩ىعوها بال بطا اجسظث البكغٍت البِذ ملجإ لها ٞهى بمشابت ظهاػ
جىٟـ لئلوؿان ًًمً به ب٣اءٍٞ ،ىْ ٠الغؾام مجمىٖت مً الٗالماث طاث
صالالث ز٣اُٞت٣ٞ ،ض ؤنبذ ؤلاٖالن "في ٖهغ الخ٣جي بىاء ز٣اُٞا مغ٦با ومبإعا،
ججخم٘ ُٞه مازغاث ٞىُت ًهٗب خهغَا هدى الهىعة وألاً٣ىهت والغمؼ
واللىن واللٛت...بلخ وججاوػث وُْٟت ؤلاٖالن في الٗهغ الخ٣جي ؤلازباع وؤلاٖالم
بلى الخإزحر وؤلازاعة".1
الُبُٗت الخًغاء جغمؼ بلى الخُاة الؿلُمت الصخُت والُٛاء صاللت ٖلى
الخماًت والؿغٍغ ًغمؼ بلى الغاخت والؿُ٨ىت التي ًُلبهما اإلاغٌٍ ؤما البِذ
ٞهى الخالم واإلاالط اإلاىنى ٫بال٨غة ألاعيُت ًٖ َغٍ ٤ؤهبىب الخُاة.

ٖ -1مغ ٖخُ ،٤زهاقت الفىسة ،دساظت أظلىبُتٖ ،الم ال٨خب الخضًض ،ألاعصن ،1ٍ ،ؽ2011م،
م.99
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جخه ٠الهىعة ال٩اعٍ٩اجحرًت بالخُىٍت والضًىامُُ٨ت إلاا جدخىٍه مً جىُْ٠
لٗىانغ ؤلازاعة ؾىاء الضازلُت مشل ألالىان وق٩ل الخُىٍ وٚحرَا مً
الخ٣ىُاث الٟىُت وَىاٖ ٥ىانغ لئلزاعة زاعظت ًٖ الهىعة ال ج٣ل ؤزغا ًٖ
جل ٪اإلاشحراث الخاعظُت ،وَظا الصخيء الظي "ًمحزَا ًٖ باقي الهىع التي ًمً٨
جمشُل الخغ٦ت ٞحها ًٖ َغٍ ٤ؤلاًداء ٞ ،ِ٣ٞالهىعة اإلاخدغ٦ت جمخاػ
بسهاثو هٟؿُت وظمالُت ومٗغُٞت حؿخُُ٘ ؤن جترظم مسخل ٠الضالالث
الٗلمُت"ٞ ،1الهىعة ال٩اعٍ٩اجحرًت في ػمً الىباء حؿدشمغ الترار ال٣هصخي
الٗالمي في جىظُه الغؤي الٗام هدى يغوعة الالتزام بةظغاءاث الدجغ ٦ما
جخجلى في الهىعة اإلا٣ابلت التي جٓهغ ٞحها بُلذ ال٣هت ألامحرة الىاثمت مً

 -1عيىان بلخحري ،ظُمُىلىحُا الخىاب اإلاشتي مً الىظشي ئلى الخىبُهي ،م.26
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ؤٖلى البرط و٢ض اؾدُٓ٣ذ مً ؾباتها الُىٍل وهي جً٘ ٦مامت الى٢اًت لً٨
عٚم الكى ١بلى ل٣اء الخبِب ٞهي جغ ٌٞؤن حؿض ٫قٗغَا للبُلٖ ،مال
بةظغاءاث الى٢اًت.

ٌكٗغ اإلاخل٣ي ٖىضَا ّ
بإن َىا ٥خغ٦ت مخىامُت في اللىخت اؾخمضَا اإلابضٕ
مً زال ٫حٗال ٤الهىعة بىو ال٣هت ،وجىُْٟه الخىع" ،مً َظا اإلاىُل٤
ؾِخم الىٓغ بلى اإلاٗجى بىنٟه هدُجت الل٣اء بحن ههحن الىو اإلا٣غوء وهو
ال٣اعت .ومً زالَ ٫ظا الخٗبحر هغٍض ؤن ه٣ى ٫بن ال٣اعت بضوعًٍ ،م ً٨ؤن
َ
ًدضص بىنٟه هها في وؿٞ ،1"٤اإلاخل٣ي بما ؤهه ٖلى اَالٕ مؿب ٤بإخضار

ٖ -1بض هللا بغٍمي ،مىاسدة الػالماث بدث في العُمُاةُاث –الاهخاج والخلهي٦ ،-ىىػ اإلاٗغٞتٖ ،مان،
ٍ ،1ؽ2012م ،م.140
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ال٣هت ًهبذ ٖىضَا َغٞا مكاع٧ا في نىاٖت وجدلُل ألابٗاص الضاللُت
للهىعةّ ،
وبن َظٍ الٗملُت حؿاَم بك٩ل ٗٞا ٫في الخإزحر ٖلى اإلاخل٣ي.
ّبن جشبُذ بظغاءاث الى٢اًت مً وباء "٧ىعوها" جُلب ج٩از ٠ظهىص ٦بحرة
ٖلى ؤٖلى اإلاؿخىٍاث مما ظٗل الخ٩ىماث جُ٣م لظل ٪خملت صٖاثُت ٦بحرة.
ظىضث ٞحها ٧ل الىؾاثل اإلاخاخت٩ٞ ،ان للهىعة ال٩اعٍ٩اجحرًت الخٔ ألاوٞغ
يمً طل ،٪و٢ض ع٦ؼ الخُاب ال٩اعٍ٩اجحري ٖلى الخطخُم واإلابالٛت في عؾم
وؾاثل الى٢اًت ٢هض تهىٍل اإلاغى م٘ جشبُذ وؾاثل وقغوٍ الى٢اًت مىه،
جاعة باؾخسضام الخُاب اإلاباقغ ،مشال بْهاع وؾاثل الى٢اًت وجبُحن ٞاٖلُتها
وجاعة ؤزغي باؾخسضام الخُاب اإلاًاص ٞــ"في الخًاص ًبل ٜاإلاؿخدُل مُلبه،
ولئن جه ٠ؤمغا ما بىنٟحن مخىاً٢حن ٌٗجي ؤن جسغظه مً صاثغة الىظىص،
لخًٗه وظها لىظه م٘ الىا ٘٢ؤو لضي اإلاخل٣يٞ ،الؿازغ ّ
ًجمض اللخٓت التي و٘٢
ّ
ٌٗلب جل ٪اللخٓت ّ
زم ًؼظحها لل٣اعت ختى
ٞحها ألامغ اإلاشحر للعجب والاؾتهؼاء،
ٌؿلمه م٨خىٞا بلى حؿائالجه ؤمام الخضرَ .ظا الخىا ٌ٢بن اؾدكغي في
ّ
الخُاب وجىٞغث مٗه قغوٍ اإلاكهضًت والهىعةُٞ ،غح الخُاب الشىاجي
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للهىث َى صاثما طو خىاع صازلي" ،1وَظا بةْهاع الىخاثج الؿلبُت ٖىض ٖضم
الالتزام بةظغاءاث الى٢اًت ،مشل ما َى مىضر في الهىعة ال٩اعٍ٩اجحرًت الخالُت:
خُض ًٓهغ عظل ٌؿٗل والغطاط ًخُاًغ مىه و ٠ُ٦صَ ٘ٞظا الغطاط الغظل
اإلا٣ابل له بلى ٞم الٟحروؽ اإلاٟخىح ٖلى مهغُٖه مً ؤظل ؤن ًلخ٣مه
في الهىعة َىا ٥جطخُم
واضر لٟم الٟحروؽ
للضاللت ٖلى الكغاؾت،
و٦ظا َىا ٥عمؼ اإلاىُ٣ت
الؿىصاء التي ًٖ ٠٣لحها
الٟحروؽ التي جضٖ ٫لى الٓالم واإلاىث واإلاهحر اإلاجهى ،٫و٦ظل ٪الضٗٞت
ال٣ىٍت التي جل٣اَا الغظل مً الغطاط جضٖ ٫لى ؤن الغطاط ٌك٩ل زُغا ٦بحرا
ٖلى ألاشخامٟٞ ،ي َظا الؿُاً ١جٗل اإلاخل٣ي ٌكٗغ بالخُغ وٍضٗٞه
بك٩ل ٚحر مباقغ الؾخسضام ٦ماماث الى٢اًت ،ؤي ًخسظ بظغاء مًاص لظل.٪

 -1مُساثُل بازخحن ،الخىاب الشواتي ،جغ :خمض بغاصة ،صاع ال٨ٟغ ،ال٣اَغة ،مهغ ،4 ٍ ،م. 94
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ـىس مىاحهت الؿباء الاحخماعي٧ :ان إلاىيىٕ الٛباء الاظخماعي الخضاو٫
ألا٦بر بحن الغؾىماث ال٩اعٍ٩اجحرًت التي ٖالجذ مىيىٕ ال٩ىعوها باٖخباعٍ
ٌك٩ل هُ٣ت بضاًت اإلاٟاع٢اث التي ججلذ بىيىح صازل اإلاجخمٗاث ٖامت
واإلاجخمٗاث الٗغبُت زانت ،وبما ّؤن الٛباء َى ؤخض الُٗىب التي ٌٗاوي مجها
اإلاجخم٘ ّ
ٞةن الخُاب الؿازغ َى ؤخض ألاؾالُب اإلاهمت التي ٢ض حٗالج َظٍ
الٓاَغة وَظا ما ٌٗغ ٝبــ"الخىعٍِ وَٗجي ّؤن الخُاب الؿازغ ٚحر الخُاب
ؤلازباعي الظي ًدغم ٖلى مُاب٣ت الخُاب للىا ٘٢ختى ال ًتهم بال٨ظب
واإلابالٛت ،وٚحر الخُاب الىٖٓي الظي ًخهضي للُٗىب وَؿعى بلى ج٣ىٍم
الاٖىظاطٞ .الخُاب الؿازغ ٌؿٗ ٠الاٖىظاط وٍه ٤ٟله وٍمضٍ بالىؾاثل
التي ججٗله ؤ٦ثر اٖىظاظا ،ختى ً٨ك ٠هٟؿه بىٟؿه"ٞ .1هىا ٥مجمىٖت
٦بحرة مً الغؾىماث ال٩اعٍ٩اجحرًت التي ازتزلذ ْاَغة الٛباء وٖضم اإلاباالة
وٖضم الىعي بالخُغ الظي ٌك٩له الىباء ٖلى اإلاجخم٘ ،عٚم ٧ل خمالث
الخىُٖت التي ٢اصتها الخ٩ىماث.

 -1الىو الؿغصي الجاخٓي ،وخذود الخأوٍل ،يمً ٦خاب ٞلؿٟت الؿغص اإلاىُل٣اث واإلاكاعَ٘ ،جدذ
بقغا ٝالُامحن بً جىمي ،صاع ألامان ،الغباٍ  ،1ٍ،ؽ2014م ،م.220
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جٓهغ في الهىعة اإلا٣ابلت الُىا٢م الُبُت وهي جبظ٢ ٫هاعي ظهضَا
لؿض الباب ؤمام الٟحروؽ الظي ًمخل٢ ٪ىة ٦بحرة للهجىم ،والخهضي
إلاداوالث الضٞإ .حٗبر الهىعة ًٖ مضي الخدضي الظي جبظله الُىا٢م
الُبُت إلاجابهت اهدكاع َظا الٟحروؽ الٗىُض.
بِىما في الُغ ٝآلازغ مً الهىعة جٓهغ اإلاداولت الٟاقلت لؤلمً في ؾض
الباب ،وؤمام ع ٌٞالىاؽ َظا ؤلاظغاء .ججؿض الهىعة الٛباء الهاعر الظي
ًدؿم به اإلاجخم٘ الٗغبيٞ ،الهىعة اإلاىالُت حٗبر ًٖ ٢ىة الجهىص اإلابظولت
لٗىانغ ألامً في الً٣اء ٖلى الىباء بخىُٖت الىاؽ بةظباعَم ٖلى الالتزام
بالدجغ الهخيً ،ضٖ ٫لُه مكهض ٚل ٤الباب ب٣ىة وبمكاع٦ت ٖضص مً
ٖىانغ ألامً ل ً٨صون ظضوي؛ ّ
ألن َىا٢ ٥ىة مٗا٦ؿت مً مجمىٖت مً
111

الىاؽ جغٍض ؤن جمى٘ ٖملُت الٛل ،٤وبما ّؤن الؿبب مٗغو ٝإلاداولت ٚل٤
الباب وَى مى٘ الخُغ ًٖ الىاؽ ٞةن عَ ٌٞظا ؤلاظغاء مً اإلاجخم٘ عٚم
ّ
مٗغٞتهم بظل ٪الخُغٞ .هظا الٟٗل اإلاىاػي ما َى بال صلُل ٖلى ٚباء اإلاجخم٘؛
ٞمهما خظعث الخ٩ىماث مً الخُغ ٞةن اإلاجخم٘ ًب٣ى ال ًإبه بالىخاثج وٚحر
وإ بسُىعة ألامغ.
في الهىعة ال٩اعٍ٩اجحرًت اإلاىالُت ًجؿض الغؾام مضي اؾخٟدا ٫الٛباء بحن
ؤٞغاص اإلاجخم٘ الٗغبي بهىعة الغظل الٗغبي خُض ٖبر ٖىه اإلابضٕ ال٩اعٍ٩اجحري

بالؼي الٗغبي الظي لم ً٣خى٘ بإي وؾُلت مً وؾاثل الخىُٖت ،والتي ٖبر ٖجها
الغؾام باللىخاث اإلال٣اة ٖلى الُغٍ ٤ومجها قٗاع زلُ ٪بالبِذ والتي حٗضاَا
اإلاىاًَ الٗغبي ٧لها ياعبا بها ألاعى.

112

َظا ًضٖ ٫لى الٗ٣لُت الٗغبُت الٗىُضة اإلاخعجغٞت التي ؤوظضَا ٚباء مخجظع
ّ
بال ؤن جلجإ بلى ٞغى خًغ الخجى٫
ممؼوط بالٛغوعٞ ،ما ٧ان ٖلى الخ٩ىماث
٣ٞض ً٩ىن الؿبُل الىخُض الظي ٢ض ًدض مً اهدكاع الجاثدت.
ٞغى الخجىٖ ٫لى الىاؽ لم ً ً٨خال في هٓغ عؾام ال٩اعٍ٩اجحر ٛ٦حرٍ مً
الىؾاثل التي لجإث بلحها الضو ٫الٗغبُت للخض والً٣اء ٖلى الىباء في ْل َظا
ّ
الٛباء التي ٌؿخىًَ ٖ٣لُت اإلاىاًَ الٗغبي وما ٧اهذ ظاثدت ٧ىعوها بال ؤصاة
للمهاص٢ت ٖلى جىَىه في الٗ٣ل الٗغبيٟٞ ،ي اللىخت ال٩اعٍ٩اجحرًت الخالُت
ًىضر اإلابضٕ طل ٪ب٩ل ويىحٟٞ ،غح الغظل الٗغبي بىٟاصٍ مً الدجغ
والخدا٢ه بإصخابه للٗب ،ال لصخيء مهم ،وَى ًدمل مٗه الٟحروؽ ألهه
بالُبُٗت ال ًلتزم بةظغاءاث الى٢اًت مىه.
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ّبن َظا ًضٖ ٫لى ٓٞاٖت اإلاإؾاة التي ًدُاَا اإلاجخم٘ الٗغبيٞ ،هىعة
ُ
الىٗل التي جغي مً الىاٞظة ،والتي جضٖ ٫لى اإلاىث الظي َى مً الىخاثج
اإلادخملت للىباءّ ،
وبن طل ٪لم ًدغ ٥ؾا٦ىا في اإلاجمىٖت التي ججخم٘ مً ؤظل
اللٗب ،ونىعة الىٗل مإزىطة مً ُٞضًى اهدكغ بك٩ل واؾ٘ ٖبر مىا٘٢
الخىانل الاظخماعي وَى نىعة وٗل ًدمله مجمىٖت مً ألاشخام ًلبؿىن
َىا٢م عؾمُت ًغ٢هىن ٖلى ؤوٛام اإلاىؾُ٣ى ،وهي وؾُلت مبخ٨غة لخىصٌ٘
اإلاىحى في بٞغٍُ٣ا وَظٍ الهىعة اإلاؿخىخاة مً الُٟضًى حٗبر بهغاخت ًٖ
ٖبصُت زىاثُت الخُاة واإلاىث التي جبٗثرث واؾخٟغٚذ مً مدخىاَا ،بط ّؤن
ؤلاوؿان لم ٌٗض ً٨ترر باإلاىث ،وال ٌُٗي ُ٢مت للخُاةَ .ظا ٧له ًىحي بلى
الٗ٣لُت الٟاعٚت ٚحر اإلاؿاولت ،التي ال ج٨ٟغ في ٖىا٢ب ألامىعٞ ،هي قبحهت
بٗ٣لُت الغظل ٚحر الؿىي.
خىش الؽاتػت في صٍادة جأصٍم خىش الىباء :اؾخٛلذ ٞئت مً الىاؽ زىٝ
الٗامت مً زُىعة اإلاغى في وكغ الكاجٗت ألٚغاى ٦شحرة مجها زل ٤البلبلت
في ؤوؾاٍ الكٗىب ؤو إلاجغص ظم٘ ٖضص ٦بحر مً اإلاكاَضاث وؤلاعجاباث
(الالً٩اث) ٖلى مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي.
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ل ً٨مهما ٧ان الؿبب الضاعي لتروٍج ؤلاقاٖت ًب٣ى يغعَا ألاُ٦ض ٖلى
هٟؿُت اإلاخل٣ي مما ًىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى صخخه ؤو ختى ٖلى ز٣خه في الُىا٢م
الُبُت ،ؤو في مضي التزامه بةظغاءاث الى٢اًت ،لظا ؤزظ ال ًٟال٩اعٍ٩اجحري ٖلى
ٖاج٣ه مهمت م٩اٞدت ؤلاقاٖت ،بدبحن آزاعَا ٖلى الٟغص واإلاجخم٘ و٦ظا وكغ
هىٕ مً الخهاهت ال٨ٟغٍت بحن ؤوؾاٍ الٗامت ختى جمى٘ اهدكاعَا.
الهىعة ال٩اعٍ٩اجحرًت الخالُت ججم٘ بحن الٟحروؽ اإلاىدصخي بالىهغ وبحن
مغوط للكاجٗاثً .غمؼ الغؾام في َظٍ الهىعة بلى يغوعة الخظع مً وؾاثل
الخىانل الاظخماعي مؿخٗمل عمىػ مىا ٘٢الخىانل التي جسغط مً الهاج٠
الى٣اٞ ،٫الهىعة عٚم بؿاَتها ج٣ضم عؾالت جدظًغٍت ٖمُ٣ت ألابٗاص
بدصخُو الٟحروؽ وبْهاع وكىجه ولٗابه الظي ٌؿُل للضاللت ٖلى الاٞتراؽ،
والىو الظي ؤع٣ٞه ال٩اجب بالهىعة ظاء ٖلى لؿان الٟحروؽ ًترظم زُغ
ؤلاقاٖت في مؿاَمتها في وكغ الىباء وب٣اثه ًؼَى بُيىا.
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ؤما في الهىعة اإلا٣ابلت ُٞبحن الغؾام مضي ب٢با ٫الىاؽ ٖلى اخخًان
الكاجٗاث٣ٞ ،ض وظضث البِئت الخهبت لظل ٪الٟغا ٙالظي عمؼ بلُه الغؾام
بالىىم و٦ظا تهاٞذ الىاؽ ٖلى جهٟذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي بك٩ل ٦بحر
ظضا بٟٗل الدجغ الهخي اإلاٟغوى وعٚم مداوالث الً٣اء ٖلى الٟحروؽ
ّ
الظي ًبضو في الهىعة في خالت مغيُت بال ؤن الىاؽ ماػالذ جدُا ٖلى و٘٢
زُغٍ بؿبب ٦ثرة الكاجٗاث اإلاغوط لها.
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الفىسة الٍاسٍٍاجحرًت حػبر غً الخُاة الُىمُت في صمً الٌىسوها
.1الىلؼ الىبي :ال٢ذ اإلاجهىصاث الُبُت بقاصة ٦بحرة لالٖترا ٝبالٗمل
الجباع اإلابظو ٫مً ؤظل به٣اط ال٨شحر مً ألاعواح وا٢خدام الهٟى ٝألامامُت
في الخغب يض الىباء ٣ٞض ٧اهذ بمشابت صعوٕ بكغٍت ؤمام َظا الٟحروؽ
ال٣اجل.
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ٞالهىعة التي ؤمامىا همىطط ٌٗبر ًٖ طل ٪بدكُ٨ل ؤٞغاص الُا٢م الُبي
وَم ًغجضون الؼي اإلاسهو لهم ؾُاظا ًدُِ بؿغٍغ اإلاغٌٍ وَم ًضا بُض،
و٢ض خاَذ بهم مجمىٖت مً ٞحروؾاث ٧ىعوها مً ٧ل خضب ونىب.
اإلاؿدىٖ ٘٣امت له صاللت ٖلى الؿ٣ىٍ والهمىم والًُإ والخسبِ في اإلاكا٧ل
وٍٓهغ في َظٍ الهىعة ٖلى ق٩ل ٞحروؽ "٧ىعوها" ٞالٟىان ًغٍض جبحن اإلاٗاهاة
التي ٌِٗكها ؤلاوؿان في ػمً ال٩ىعوها والُىا٢م الُبُت هي وخضَا مً جخىلى
ٖملُت ؤلاه٣اط التي ج٩ابضَا الُىا٢م الُبُتً ،ضٖ ٫لى طل ٪الُبِب الظي
ًغ ٘ٞؤخضَم ٖلى ْهغٍّ ،بن اإلاٗاوي الضاللُت التي جخىهج بها َظٍ الهىعة ،هي
نىعة ناص٢ت للىي٘ الُبي عٚم بؿاَتها.
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.2الىلؼ الانخفادي :ؤخضزذ ألاويإ الاختراػٍت مً وباء "٧ىعوها" ٖضة
هخاثج ؾلبُت ٧ان ؤَمها جضَىع الخالت الا٢خهاصًت ٖامت ٖلى الهُٗض الٟغصي
والٗالمي ،و٢ض ٧اهذ الهىعة ال٩اعٍ٩اجحرًت خايغة بك٩ل ٢ىي للخٗبحر ًٖ
َظا الىي٘ اإلاإؾاوي الا٢خهاصي.
ازترها مً بحن ٖضص ٦بحر مً الهىع ال٩اعٍ٩اجحرًت بًٗها التي اؾخُاٖذ
بلى خض ٦بحر ججؿُض الىي٘ الغاًَ باؾخٗما ٫زُاب السخغٍتٞ ،الهىعة
اإلا٣ابلت جٓهغ اإلاغؤة العجىػ التي جضٖ ٫لى ؤوعبا و ٢ض الخه٣ذ بجؿضَا
ٞحروؾاث ال٩ىعوها وهي جؼخ ٠بهٗىبت زىٞا مً الاهؼال ١بلى الهاوٍت و٢ض
بترث بخضي عظلحها التي
جغجضي ٞحها الخظاء الظي
ًمشل

به

الغؾام
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"بًُالُا" بط حكبه زغٍُتها َظا الىىٕ مً ألاخظًتٞ ،الهىعة مملىءة
باإلًداءاث الغمؼٍت ٞاللىن ألاخمغ صاللت ٖلى اإلاىث وبتر الغظل ًمشل ما ؤنابت
بًُالُا وهي ظؼء مً ؤوعبا و ٢ض قهض ؤ٦بر خهُلت لئلنابت بالٟحروؽ
واإلاىث ،وَىا ٥ماقغ آزغ ًضٖ ٫لى اإلا٣هىص باإلاغؤة العجىػ َى عمؼ ٖلم
الاجداص ألاوعبي ٖلى ٞؿخان اإلاغؤة والتي جٓهغ ٖلى ؤجها ال جؼا ٫حٗاوي مً الىباء
ٞهي جؼخ ٠وجداو ٫ب٩ل ٢ىة ؤن ال حؿ.ِ٣
الهىعة ال٩اعٍ٩اجحرًت
اإلا٣ابلت جإزظها بلى
ظؼء آزغ مً الٗالم
"الىالًاث

اإلاخدضة

ألامغٍُ٨ت" مجؿضة بصخو الغثِـ ألامغٍ٩ي "صوهالض جغامب" و٦ظل ٪زغٍُت
ؤمغٍُ٨ت وهي ج ٠٣مظٖىعة جغٍض ؤن جدخمي بترامب مً الٟحروؽ الظي ًلٗ٤
الخغٍُت بكغاَت ،وَى ٖلى ؤَبت التهامها ،خكض الغؾام في َظٍ الهىعة
ال٨شحر مً الغمىػ التي جضٖ ٫لى الخى ٝوالظٖغ مجها ٞخذ الُضًً واعججاٞهما
في مداولت مً الغثِـ لغصٕ الٟاًغوؽ ،هٓغاث الخغٍُت اإلاغٖىبت وؾا٢حها
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الىدُٟخحن ال ج٩اص ج٠٣
ٖلحهما وَظا ًضٖ ٫لى
اَتراء الا٢خهاص ألامغٍ٩ي
عٚم ٧ل الجهىص التي
جبظلها ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت لخماًت الا٢خهاص مً التهال.٪
جى٣ؿم الهىعة الخالُت بلى زالزت ؤظؼاء ل٧ ً٨لها جغجبِ ببًٗها بالبٌٗ،
خُض ًبضو الا٢خهاص الٗالمي الضولي في اللىخت اإلا٣ابلت عظال ًً٘ ال٨مامت،
وعٚم طلٌ ٪ؿحر هدى الهاوٍت ،و٢ض عبِ مهحرٍ (الؿ٣ىٍ) بمهحر الكٗىب؛
خُض عبِ بخضي ٢ضمُه بدبل ًىز ٤الكٗىب ،التي جٓهغ في نىعة الغظل
اإلاىزى ١بدبل ًجلـ ٖلى ألاعى مهؼوما مٛلىبا ٖلى ؤمغٍ بزغ ما ؾببه
الٟحروؽ مً مأسخيٞ ،الٟحروؽ ًٓهغ في ال٣ؿم الشالض مً الهىعة ٞاجدا
ٞمه ًغف عطاطٍ ال٣اجل مباقغة ٖلى الكٗىب ،اللىخت حٗبر بك٩ل مىُ٣ي
ًٖ مٗاهاة الكٗىب في ػمً ال٩ىعوها.
الىٌٗ ِٟخبر مً ؤَم اإلاىاص الا٢خهاصًت في الٗالم اإلاٗانغ ،لظا ؤي ازخال٫
في ؤؾٗاعٍ ؾُازغ خخما ٖلى الا٢خهاص الٗالمي بك٩ل مباقغٞ ،هى ٖالمت
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ؤً٣ىهُت لال٢خهاص الٗالمي ،والؿهم ألاخمغ الظي َى بحن الهٗىص والهبىٍ
ًضٖ ٫لى الخظبظب في ألاؾٗاع في بضاًت الجاثدت ،ل ً٨ؾغٖان ما خضر له
ؾ٣ىٍ خغ ًضٖ ٫لى طل ٪ججاٍ الؿهم الىاػ ٫و٢ض ظٗله الٟحروؽ لٗبت
للتزخلَ ،٤ظا الخُاب الؿازغ ًىظه عؾالت ٢ىٍت وزُحرة للغؤي الٗام
الٗالمي ،بط ًدظع مً اجهُاع الا٢خهاص الضولي الٗالمي الظي ٢ض ًضمغ الٗالم
بإؾغٍ .
الهىعة
ال٩اعٍ٩اجحرًت لم
تهخم باال٢خهاص
الٗالمي  ِ٣ٞبهما
وظهذ

هٓغَا

٦ظل ٪بلى الا٢خهاص الٟغصي الظي تهال ٪بؿب ما ٞغيخه الخ٩ىماث مً
بظغاءاث للدجغٟٞ ،ي اللىخت الخالُت عمؼ لظل ٪مً زال ٫نىعة الٟحروؽ وَى
ًلتهم بكغاؾت اإلاكاعَ٘ الهٛحرة اإلامشلت بصخهُت الىع٢ت و٢ض ؤقاع الغؾام بلحها
باالؾم اإلا٨خىب ٖلى ظىب.
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ّ
بال ؤجها جستز٫
ّبن َظٍ اللىخت عٚم ؤجها جدؿم بهٟت قٟاُٞت ال٣غاءة،
صازلها مٗاهاة ٦شُٟت مما ٌِٗكه اإلاىاًَ البؿُِ مً يُإ وزى ٝوقخاث
في ػمً ال٩ىعوها.
بعاوت الفىسة الٍاسٍٍاجحرًت في صمً الىباء:
ًمً٨

ؤن

وؿخسلو مً
الىماطط
ال٩اعٍ٩اجحرًت
التي جىاولىاَا بالخدلُل والضعاؾت والتي جُغح مىيىٕ ظاثدت "٧ىعوها" ّؤن
ال ًٟال٩اعٍ٩اجحري ًٓل ال ًٟألا٢ضع ٖلى الىٟاط بلى ؤٖم ٤الً٣اًا ؤلاوؿاهُت
َغخا ومٗالجت إلاا ًمل٨ه مً ؤصواث ج٣ىُت ،وؤق٩ا ٫حٗبحرًت حؿاَم بك٩ل
ٗٞا ٫في مٗالجت الً٣اًا الخؿاؾت والتي جمـ قغٍدت ٦بحرة مً اإلاجخم٘،
بدُض ًستز ٫الً٣اًا وَٗخمض اإلاباقغة في اإلاساَبت والبؿاَت في الٗغى،
َظٍ الخهاثو مجخمٗت حؿهل ٖلى الٟىان اؾدشماع ؤؾلىب الى٣ض الؿازغ
واإلاخل٣ي ً٣بل ٖلُه ب٩ل ٖٟىٍت وٍخل٣اٍ باالبدؿامت والطخ ،٪صون ؤي خغط،
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لظا ع٦ؼ الٟىاهىن الٗغب ٖلُه مىظ بضاًت ْهىع الجاثدت ٞخٗاَىٍ ب٩ل
اإلاىايُ٘ اإلاسخلٟت التي ناخبذ جٟصخي الٟاًغوؽ٧ ،ان مجها جدضًض زُىعة
الىباء ،وجبُحن ؤَمُت الالتزام بةظغاءاث الى٢اًت والدجغ اإلاجزلي بلى حٗؼٍؼ نىعة
الُىا٢م الُبُت بحن ؤوؾاٍ الٗامت وً٢اًا ؤزغي ؤٞغػَا الدجغ الهخي
و٧ان لها جإزحر واضر ٖلى اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي بك٩ل ٖام.

الةدت اإلاشاحؼ:
 .1ؤبى َال ٫الٗؿ٨غي ،الكشوم اللؿىٍت ،جذ :مدمض باؾل ُٖىن الؿىص،
ميكىعاث ٖلي بًُىن ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث ،لبىان،2ٍ ،
ؽ2002م.

.2

الىو الؿغصي الجاخٓي ،وخذود الخأوٍل ،يمً ٦خاب ٞلؿٟت
الؿغص اإلاىُل٣اث واإلاكاعَ٘ ،جدذ بقغا ٝالُامحن بً جىمي ،صاع
ألامان ،الغباٍ  ،1ٍ،ؽ2014م.

 .3عيىان بلخحري ،ظمُىلىحُت الخىاب اإلاشتي مً الىظشي ئلى
الخىبُهي ،ظؿىع لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ ،1ٍ ،ؽ2016م.
 .4يُاء الدجاع ،الٍاسٍٍاجحر في الصخاقت الػشانُت ،يمً جمىػ مجلت
ٞهلُت جهضع ًٖ الجمُٗت الش٣اُٞت الٗغُ٢ت في ماإلاى ،الٗضص ،54
قخاء 2012م.
ٖ .5بض الٗالي مٗؼوػ ،قلعكت الفىسة ،الهىعة بحن ال ًٟوالخىانل.
111

ٖ .6بض هللا بغٍمي ،مىاسدة الػالماث بدث في العُمُاةُاث –الاهخاج
والخلهي٦ ،-ىىػ اإلاٗغٞتٖ ،مان ،1ٍ ،ؽ2012م ،م.140
ٖ .7لي البىظضًضي ،السخشٍت في أدب غىي الذوغاجي "،ججلُاتها
ووْاثٟها".
ٖ .8مغ ٖخُ ،٤زهاقت الفىسة ،دساظت أظلىبُتٖ ،الم ال٨خب الخضًض،
ألاعصن ،1ٍ ،ؽ2011م.
ٞ .9اَمت خؿحن الٗ ،٠ُٟالسخشٍت في الؽػش الػشبي اإلاػاـش مدمض
اإلااٚىٍ ،ومدمىص صعوَل ،وؤخمض مُغ هماططٖ ،الم ال٨خب الخضًض
لليكغ والخىػَ٘ ، 1ٍ ،ؤعبض ،ألاعصن. 2017،
٧ .10اْم قمهىص ،إلاداث مً جاسٍخ قً الٍاسٍٍاجحر ،يمً جمىػ مجلت
ٞهلُت جهضع ًٖ الجمُٗت الش٣اُٞت الٗغُ٢ت في ماإلاى.
 .11مُساثُل بازخحن ،الخىاب الشواتي ،جغ :خمض بغاصة ،صاع ال٨ٟغ،
ال٣اَغة ،مهغ.4 ٍ ،
 .12مدمض الٗمغي ،البالؾت الجذًذة بحن الخخُُل والخذاوُ ،بٞغٍُ٣ا
الكغ ،١اإلاٛغب ،2ٍ ،م2012م.
 .13ابً مىٓىع ،لعان الػشب ،ماصة (ؽ ر ع) ،صاع ناصع ،بحروث،
لبىان1997 ،1ٍ ،م ،ط.3
 .14نالح ًٞل ،نشاءة الفىسة وـىس الهشاءة ،عئٍت لليكغ والخىػَ٘،
ال٣اَغة ،1ٍ ،ؽ 2014م.
15. The Shorter oxford English Dictinary on Historical principles,
prepared by William Little,H ,W :Flower,J, coulson, revised and Edited
by C.T onios, oxford at the clarrendon press (1956) P 1045
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مً خىاباث الطخَ والسخشٍت في ظُام سأظمالُت الىباء
ظُذي خعً اصسواُ
(أظخار الذساظاث الػشبُت ،اإلاشيض الجهىي إلاهً التربُت والخٌىًٍ ،خىُكشة-اإلاؿشب)

جلخُقٖ :ملذ الغؤؾمالُت الٗاإلاُت ٖلى اؾخجزا ٝالٟئاث اليكُُت في
اإلاجخمٗاث (ال٣ىي الٗاملت اإلاباقغة وٚحر اإلاباقغة) لالؾتزاصة مً جغ٦حز
الثرواث في ًض ٞئت مً الغؤؾمالُحن الظًً ال ًمشلىن ؾىي وؿب ٢لُلت في
مجخمٗاتهم مما ؤهخج هٓاما عؤؾمالُا مخىخكا؛ ل ٠ُ٦ ً٨جإزغث َظٍ
الغؤؾمالُت بالىباء الظي ؤزظ ً٨دسر مىاَ ٤الٗالم؟
زى٣ذ الغؤؾمالُت اإلاخىخكت الٟئاث اليكُُت التي ُويٗذ عًَ جهغٞها
الا٢خهاصي؛ ٚحر ؤن ْهىع ٧ىُٞض  19وما خمله مً مؿخجضاث ؾحربُها
بل٣ب عؤؾمالُت الىباء (الاهخ٣ا ٫مً الاَخمام بصخت الىاؽ بلى الاَخمام
بصخت الغؤؾما)٫؛ مً َىا ٧ان مً اإلاىُ٣ي ْهىع زُاباث الطخ٪
والسخغٍت ،التي ونٟذ ٖضم ٢ضعة ؤلاوؿان ٖلى ججاوػ واٗ٢ه اإلاغٍغ ،في
وؾاثل الخىانل الاظخماعي؛ وجى٣ؿم َظٍ الخُاباث بلى ٢ؿمحن :زُاباث
الطخ ٪والسخغٍت البؿُُت التي جداو ٫ؤن ج٣ترح هٟؿها ٖالظا هٟؿُا
للخظمغ الظي ؤناب الىاؽ؛ وزُاباث الطخ ٪والسخغٍت الٗمُ٣ت التي
ٞطخذ الىباء الغؤؾمالي.
Abstract : Global capitalism has worked to exhaust the active groups in
societies (direct and indirect labor forces) to increase concentrate wealth in the
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hands of a class of capitalists who represent only a few percentages in their
societies, thus producing a savage capitalist system. But how has this
capitalism been affected by the epidemic (Covid-19) that is sweeping across
the world?
Savage capitalism suffocated the energetic classes at their economic disposal;
However, the emergence of Covid-19 and the developments it has brought
about will link it to the title of pandemic capitalism (the transition from
concern for people's health to concern for the health of capital); Hence, it was
logical that speeches of laughter and sarcasm appeared, and described the
inability of the human being to encroach his bitter reality on social media;
These speeches are divided into two parts: speeches of simple laughter and
sarcasm that try to suggest themselves as a psychological treatment for the
complaint that afflicts people. And speeches of deep laughter and sarcasm that
unmasked the capitalist epidemic.
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جهذًم
حؿخمض بٌٗ زُاباث الطخ ٪والسخغٍت مىيىٖاتها مً اإلاىا٠٢
والً٣اًا الاظخماُٖت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت وٚحرَا٢ ،هض بخضار جإزحر في
اإلاخل٣ي؛ وحٗخمض ٖلى ؤلاضخا ٥والته٨م وه٣ض الؿُاؾاث الاظخماُٖت
والا٢خهاصًت ،ؤو الصخهُاث الغؾمُت (وٚحر الغؾمُت) اإلاازغة ،ؤو ً٢اًا
الٟؿاص والبحرو٢غاَُت وجضوي اإلاؿخىٍاث اإلاِٗكُت وٚحر طل٪؛ وال ٌٗجي
ؤلاضخا ٥والته٨م والى٣ض بالًغوعة به٣انا مً ُ٢مت اإلاىخ٣ض بل ٢ض ً٩ىن
مىظها بلى مىي٘ الخلل ألن َظٍ الخُاباث ج٩ىن مً ؤ٢ىي ؤصواث ٖملُت
الى٣ض ّ
البىاء الظي ًساَب ظمُ٘ قغاثذ اإلاجخم٘ .ووظض ؤلاضخا ٥والسخغٍت
الُىم َغٍ٣ه بلى وؾاثل ؤلاٖالم اإلا٨خىبت واإلاؿمىٖت واإلاغثُت وقب٨ت
الاهترهِذ ،واعجبِ بإَضا ٝووْاث ٠مخٗضصة اظخماُٖت وؾُاؾُت وا٢خهاصًت
وٚحرَا ،بُٛت الخإزحر في الجمهىع اإلاؿتهض ٝونىاٖت الغؤي .لظا حؿعى َظٍ
الىع٢ت بلى مالمؿت بٌٗ َظٍ الخُاباث التي اعجبُذ بمدخىي ظضًض مخمشل
في عؤؾمالُت الىباء مً زالٖ ٫ىىان( :مً زُاباث الطخ ٪والسخغٍت في
ؾُا ١عؤؾمالُت الىباء) .وبما ؤن مىيىٕ ظاثدت ٧ىُٞض ٌُٗ 19ض َاعثا وباثُا
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ونضمت اظخماُٖتٞ ،ةن جىاوله وجضاعؾه ًضزل في باب "الخ٣غب مً َظٍ
الٓاَغة" بض ٫حٗمُ ٤الىٓغ ٞحها في اهخٓاع ْهىع ٢غاءاث ٖضًضة جخٟاٖل ُٞما
بُجها ختى ً٨خمل اإلاكهض الٗلمي في جىٞحر الغئي اإلاسخلٟت.

 )1خىاب الطخَ
ّ
ًُم ً٨اٖخباع زُاب الطخ 1٪مً ؤ٦ثر وؾاثل الخىانل البكغي
ٗٞالُت
ّ
وحٗبحرا ًٖ اإلاغح والدؿلُت التي ُج ّ
ّ
والىٟؿُت
الجؿضًت
دؿً الصخت
(جدؿً اإلاؼاط)ّ ،
ّ
وج٣ىي الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت اإلاخجاوؿت اظخماُٖا؛
والٗاَُٟت
وَ٨ظا ّ
ًس ٠ٟزُاب الطخ ٪بك٩ل ٖام ؤٖباء الخُاة وًٍُ ٠الخماؽ
ّ
ّ
الجؿضًت
ؤلاًجابُت ،وٍضٖم الصخت
بلحها٦ ،ما ّؤن ج٨غاعٍ ًُىَض عوح الضٖابت
ّ
والٗاَُٟت.
ّ
ّ
والػهلُت) :وج٩اص
الىكعُت
ؤ) الخاحت ئلى الطخَ (الطخَ والصخت
الضعاؾاث الىٟؿُت اإلاخىىٖت جخٖ ٤ٟلى ّؤن الطخً ٪غٍذ الىٟـ والجؿض

1 - Matthew Gervais and David Sloan Wilson, The Evolution and Functions of Laughter
;and Humor: A Synthetic Approach. in Quarterly Review of Biology, Vol. 80, No. 4
December 2005, pages 395-430.
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ّ
وٍدؿً وُْٟت ال٣لب وؤصاءٍ؛ وَٗؼػ الطخ ٪اإلاىاٖت وٍ٣ي مً
ٖلى الؿىاء،
ألامغاى اإلاسخلٟت.1
ّ
وٍىمي الطخٖ ٪ىض ؤلاوؿان  -الظي ًمغ بٓغو٢ ٝاؾُت وبسُباث ؤمل-
ّ
ٗٞالُت للخٟاّ
الكٗىع بالغيا والخٟائ 2٫ألهه مً ؤ٦ثر ألاصواث
ٖلى الٗال٢اث الاظخماُٖت وج٣اؾم الخجاعب ؤلاوؿاهُت (ًجم٘ الطخ٪
ّ
وٍىخضَم في ألاو٢اث الهٗبت)ٖ :ىضما هطخ ٪م٘ بًٗىا
اإلاكتر ٥الىاؽ
البٌّٗ ،
ًخم بوكاء عوابِ بًجابُت في ما بُيىا ج٩ىن بمشابت ٖاػ٢ ٫ىي يض
ؤلاظهاص والخالٞاث وزُباث ألامل وٚحرَا بخل٣اًت صون ؤخ٩ام مؿب٣ت ؤو
اهخ٣اصاث وق٩ى .٥وَٛظي الطخ ٪الغوح والجؿض بما َى َبُعيُٞ /غي في

ّ
ّ
ٖ -1ىض الطخًٟ ٪غػ ؤلاوؿان ّ
مًاصة لؤل٦ؿضة جداٖ ٔٞلى ّ
صخت الجؿم؛ ٣ٞض ؤ٦ض الٗالم
ماصة
ً
ٗٞالت ٖلى ّ
ظغالض ٧ىَحن)ّ (Gerald B. Cohen
بإن الطخ ٪له ٢ضعة ّ
قض الًٗالث وزهىنا ًٖالث
ّ
البًُ .وال هيسخى ّؤن الطخّ ٪
اإلاًاصة للٗضوي ّ
ّ
ألن َظٍ
ًس ٠ٟمً َغمىهاث الخىجغ ،وٍؼٍض الخالًا
جاصي بلى بَال ١ماصة ؤلاهضوعٞحن) (Endorphinالتي ّ
ّ
اصًت ّ
الٗملُت الال بع ّ
وجسضع م٩امً
جس ٠ٟآلاالم
ألاوظإ.
2 - Robert R. Provine, Laughing, Tickling, and the Evolution of Speech and Self. in Current
Directions in Psychological Science, Vol. 13, No. 6, December 2004, pages 215-218.
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ؤلاوؿان ،وٍغا٣ٞه في مسخل ٠مغاخل خُاجه ،1وَؿاٖضٍ ٖلى الخٟاٖل
ؤلاًجابي م٘ آلازغًٍ ّ
(خل اإلاك٨الث وجد ٤ُ٣الخىانل وؤلابضإ).
ب) ؤلانىاع بالطخٌَ :ك٩ل ؤلا٢ىإ بالطخ ٪جدضًا ًىمُا ؤمام الٟغص
في ٖال٢خه باآلزغًٍ ٠ُ٨ٞ .جمغع عؾاثل٪؟  ٠ُ٦ج٣ى٘ آلازغًٍ بىظهت هٓغ٥؟
 ٠ُ٦ج٨ؿب عَان جىانل ٪وج٣ىٍه؟ و ٠ُ٦جخهغ ٝم٘ الىاؽ لِكاع٧ى٥
الغؤي؟ َل الٛاًت جبرع الىؾُلت؟ مً ًساَب مً؟ َل حٗغ ٝألاشخام
الظًً جىظه بلحهم عؾاثل٪؟
ل٣ض ولى ػمً ًٟغى ُٞه الصخو آعاءٍ بُغٍ٣ت ٞجت؛ وؤنبذ ؤلا٢ىإ
بالطخً ٪إزظ مىخى آزغ خاؾما خحن ًُؼاوط بحن اإلاغح والغؤي؛ وٖلى َظا
ألاؾاؽً ،خىظب مٗغٞت ما ًلي:
 ما هي الٗال٢ت التي ٧اهذ ججمٗ ٪باألشخام الظًً جغؾل بلحهمعؾاثل٪؟

 -1جباص ٫الى٩اث م٘ ألاَل وألانض٢اء ؤو ال٣هو اإلاطخ٨ت واإلاغخت والازخالٍ م٘ ؤشخام ًمل٩ىن
عوح ال٩ٟاَت م٘ الخغم ٖلى ججىب ألاشخام الؿلبُحن وٖضم ؤلاؾهاب في ٧ل ما ًجٗل الصخو
ً
ّ
عٍايُت
خؼٍىا وبمًاء و٢ذ م٘ ألاَٟا ٫واللٗب م٘ خُىان ؤلُ ٠وجسهُو بٌٗ الى٢ذ ألوكُت
ّ
ظماُٖت  ...الخ.
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 ما هي ال٣ىاؾم اإلاكتر٦ت التي جٟتريها في مً جخىظه بلحهم بغؾاثل٪؟ُ
ُ
ما اإلاىايُ٘ التي ج٣غب بِى٨م؟ ما اإلاىايُ٘ التي جٟغ ١بِى٨م؟
 ما هي ٞئاث اإلاجخم٘ التي جخىظه بلحها؟ ما هي ؾلُتهم الخُ٣ُ٣ت؟ َلبًٗهم في مى ٘٢مً ًخسظ ال٣غاع؟ َل ًازغون في آلازغًٍ؟
 ما هي َغٍ٣ت ج٨ٟحر آلازغًٍ وؤولىٍاتهم؟ ما هي ٖاصاتهم واَخماماتهم؟ ما هي ُ٢مهم ومدٟؼاتهم وخاظاتهم؟ ما َى مؿخىي مٗغٞتهم ًٖ اإلاىيىٕ؟ ما هي عَاهاتهم؟ وما هي ألاقُاء التي ًغ٦ؼون ٖلحها؟ وما مضياؾخٟاصتهم لى جٟاٖلىا مٗ٪؟ َل جىظض بًجابُاث وؾلبُاث واٖتراياث
...؟
 َل ًخٟاٖلىن م٘ عؤً ٪ؤم ؤجهم صون عؤي؟ َل َم ٢ابلىن للخجاوبمٗ٪؟
  ٠ُ٦ؾِؿخ٣بلىن خضًش( ٪ا٢تراخاج ٪ومىا)٪ٟ٢؟ َل ؾِخٗاملىنمٗها ٖاَُٟا؟ ٖ٣لُا؟
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-

وزالنت ال٣ى ٠ُ٦ ،٫جىٓغ بلى مً جخىظه بلحهم؟ وماطا ؾِؿخُٟضون

مً جٟاٖلهم مٗ٪؟

1

ٖمىماًُ ،غاعي اإلاخ٩لم ما ًشحر ضخ ٪الىاؽ (اإلاؿخمٗحن)ً 2
بضءا مً صٖاباث
بغٍئت بلى سخغٍت الطٖت للخسلو مً الًٛىٍ ؤو الخىِٟـ ًٖ الُا٢ت
الٗهبُت اإلا٨بىجت  -خؿب حٗبحر ٖلم الىٟـ -التي جدىاو ٫مىيىٖاث قاث٨ت

3

ال هدخاط مٗها ،بٗض طل ،٪بلى ٦بذ اإلاكاٖغ التي جخدى ٫ضخ.٪
وٍجب الخىبُه بلى ؤن الطخ ٪ؤهىإ حؿخٗصخي ٖلى الخهغ ،ولً هسخاع
مجها ؾىي الطخ ٪الظي ًُب٘ الخ٣ل الؿُاسخي والاظخماعي إلا٣اعبت وباء
٧ىُٞض  19الظي ؤناب الٗالم ٧له؛ وَ٨ظا هخمؿ ٪بٟغيُت الطخ ٪اإلاىخج

1 - Nivoix, Marie-Claude, Lebreton, Philippe, L'art de convaincre. Du bon usage des
techniques d'influence, Ed. Eyrolles, 2013.
ُ
 -2الخٔ ٦غَؿدُان ظاعٍذ -في م٣ا ٫و ِك َغ في ٖام  2013ؤن الٗلماء ال ًؼالىن ًداولىن ؤن ًٟؿغوا
الصخيء الظي ًشحر ضخ ٪الىاؽ ٖلى وظه الخدضًض .وفي الىاٞ ،٘٢ةن مٟهىم ال٩ٟاَت في خض طاجه مٟهىم
ن َ ً
ضاَت -ما هي ال٩ٟاَت ،وعبما َّ
ٖغٞتها ال٣ىامِـ ببؿاَت
مغاوٗٞ .ٙلى الغٚم مً ؤن الجمُ٘ ٌٗغٞى –ب
بإجها "ؾمت بزاعة الطخٞ ،"٪مً الهٗب حٗغٍٟها بُغٍ٣ت جدُِ بجمُ٘ ظىاهبها٣ٞ .ض جشحر ال٩ٟاَت
ابدؿامت بؿُُت ؤو هىبت ضخَ ٪ؿخحرًت ،وٍم ً٨ه٣لها ًٖ َغٍ ٤ال٩لماث ،ؤو الهىع ،ؤو ألاٗٞا٫؛
وٍم ً٨ؤن جخسظ ٖضة ؤق٩ا ٫مسخلٟتً ،
بضءا مً صٖاباث بغٍئت بلى سخغٍت الطٖت ،ومً خغ٧اث ظؿضًت
مطخ٨ت و٧ىمُضًا عزُهت بلى جىعٍت جدخاط بلى ج٨ٟحر.
3 - Mc Graw A. Peter and Caleb Warren, Benign Violations: Making Immoral Behavior
Funny. in Psychological Science, Vol. 21, No.8, August 2010, pages 1141-1149 .
111

ٖىى التهغٍج الغزُو جبٗا للبِئت الؿىؾُى ز٣اُٞت للمجخم٘ التي جامً
بالخٗىٌٍ الٗاَٟي (ال وؿخمخ٘ با٢ترا ٝألازُاء بل وؿخمخ٘ بخٟاصحها).
وَٗخبر الطخ ٪عاثؼا مهما ًُىضر ٢ضعة الٟغص ٖلى ٦ك ٠الخىاً٢اث؛ ٞهى
ازخباع ًغ ٘ٞمً اإلا٩اهت الاظخماُٖتً :دُذ ا٦دكا ٝألازُاء ،وبصعا٥
الخىاً٢اث ،وحٗؼٍؼ الغوابِ الاظخماُٖت ،والكٗىع باالهخماء بلى اإلاجمىٖت
طاتها.
وال ججٗل ال٩ٟاَت اإلاغء ًطخً ٪
صاثما ألجها جسً٘ للظو ١الصخصخي الظي
جازغ ُٞه مخٛحراث ،مشل :الاهخماء بلى اإلاى ٘٢الجٛغافي ،والخؿاؾُت الش٣اُٞت،
ووؿبت الىطج ،ومؿخىي الخٗلُم والظ٧اء ومالبؿاث الؿُا ١وٚحرَا؛
ُ
وحؿخسضم ال٩ٟاَت وؾُلت للخٟاٖل الاظخماعي (جسل ٤عوح اإلاكاع٦ت بحن
ُ
الىاؽ) ألجها جبجي الٗال٢اث ،1وجٟؿغ ألاقُاء الخاَئت ؤو اإلاؼعجت ؤو اإلاهضصة ؤو
اإلا٣بىلت ؤو آلامىت وٚحرَا؛ وجس ٠ٟال٩ٟاَت الخىجغ وحؿهل الخٗامل م٘
الًٛىٍ الُىمُت ،والكضاثض ؤو اإلاىا ٠٢الهٗبت ألازغي في اإلاجز ٫ؤو م٩ان

1 - Christian Jarrett, How Many Psychologists Does It Take ... to Explain a Joke? in The
Psychologist, Vol. 26, April 2013, pages 254-259.
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الٗمل ؤو مىاظهت اإلاكا٧ل الؿُاؾُت والا٢خهاصًت 1مما ًاصي بلى ع ٘ٞالغوح
اإلاٗىىٍت.
ُ
جغجاح الىٟىؽ بلى الطخ 2٪ألجها
ث) إلاارا ٌعخخذم ؤلاوعان الطخَ؟
جٟخذ الىىاٞظ اإلاًِئت في مؿحرة الخُاة؛ ول ً٨ال تهض ٝصاثما بلى ؤلاضخا٥
بل بجها ج٣ىم بىُْٟت الى٣ض والضٖىة بلى ؤلانالح ؤًًا؛ ٣ٞض سخغ الجاخٔ
مً ٧ل شخيء في ػماهه سخغٍت الطٖت ،بلى خض ؤهه وظه ؾهام ه٣ضٍ الؿازغ بلى
هٟؿه؛ وٍجٗل الطخ ٪الخُاة مغخت وظضًغة بالِٗل بُٗضا ًٖ ألاخؼان
وألاشجان ،وٍس ٠ٟمً خغ٢ت الاجهؼام وزُبت ألامل ،وَُٗض الخىاػن بلى
الظاث ًٖ َغٍ ٤الخٟغَ ٜالىٟسخي.3

1 - Mc Graw A. Peter, Too Close for Comfort, or Too Far to Care? Finding Humor in
Distant Tragedies and Close Mishaps. in Psychological Science, Vol. 23, No. 10, October
2012, pages 1215-1223.
2 - Goldstein, Jeffrey H., et al., "Humour, Laughter, and Comedy. A Bibliography of Empirical
and Nonempirical Analyses in the English Language." It's a Funny Thing, Humour. Ed.
Antony J. Chapman and Hugh C. Foot. Oxford and New York: Pergamon Press, 1976,
pages 469-504.
ٌٗ -3اوي  180ملُىن شخو في ؤمغٍ٩ا وخضَا مً الا٦خئاب .وج٣ى ٫صعاؾت خضًشت :بن ص٣ُ٢ت واخضة
مً الطخ ٪حٗاص 45 ٫ص٣ُ٢ت مً الاؾترزاء ،وٍىصر الخبراء بمكاَضة ُٞلم َؼلي ٢بل الىىم وؤن ًجبر
ؤلاوؿان هٟؿه ٖلى الطخ ٪ؤمام اإلاغآة.
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ُ
و٦ما ًدضر الطخ ٪بُغٍ٣ت ٖٟىٍتٞ ،ةن مجغٍاث الخُاة الُىمُت جغٚم
ٖلى الاؾتزاصة مىه هٓغا للخالت الىٟؿُت اإلاغٍدت التي جيكإ ٖىه؛ ٞلماطا
هطخ٪؟ جىظض ؤؾباب ٦شحرة حؿخضعي الطخ ٪زهىنا ٖىض مكاَضة
الٟكل البؿُِ الظي ًُمجى به ؤلاوؿان مً زال ٫خضور مٟاظأث ٚحر
مخىٗ٢ت ؤو ْهىع نضٖ ٝاعيت ؤو مىاظهت بٌٗ اإلاىا ٠٢الخغظت ؤو
ً
مكاَضة مٟاع٢ت ظضًضة (الٟغ ١بحن ما ًيبػي ؤن ً٩ىن وما ًدضر ٗٞال) وٚحر
طل .٪وَؿخسضم الطخ ٪هٟؿه لهىاٖت اإلاؼٍض مىه في ويُٗاث بوؿاهُت
٦شحرة؛ ل ً٨ما حهم ،في َظا اإلا٣ام ،التر٦حز ٖلى الطخ ٪حٗبحرا ًٖ السخِ
والًُ ٤والخٟاٖل ٖلى اإلاؿخىي الاظخماعي والؿُاسخي (بصاهت اإلاكا٧ل) ،ؤي:
ع ٌٞمً ٌؿخٗمل الؿلُت ٢هغا ومداعبخه .وال ٌٗجي الطخ ٪ازخٟاء اإلاإؾاة
ؤلاوؿاهُت في الخاالث الؿلبُت ،بل َى ججاوػ ما٢ذ لآلالم وألاخؼان و٦ثرة
اإلاكا٧ل في ق٩ل مشل ٖغبي ً٣ى :٫قغ البلُت ما ًطخ.1٪

ً
٧ -1ل َظٍ اإلاىا ٠٢وٚحرَا ال ًم ً٨ؤن ً٩ىن الطخٞ ٪حها ولُضا لخاصزت ؾاعة .بل زمت خاالث
ومىاَ ٠٢م َغ َّ
يُت ًىم ٞحها عص الٟٗل بالطخ ًٖ ٪الايُغاب الىٟسخي اإلاا٢ذ مشل الطخ ٪الهؿخحري،
وهىباث الطخ ٪البضًلت ًٖ الدكىج التي ال ج٩ىن زاللها ؾُُغة الٗ٣ل ٧املت ٖلى الؿلى .٥وٍهاصٝ
ً
َ
ألاَباء في الُٗاصاث الىٟؿُت بٌٗ الخاالث التي ً٩ىن ٞحها الؿغوع اإلا َغضخي واضخا وال ًمل ٪الُبِب
ً
اإلاٗالج بال ؤن ًخٟاٖل مٗها باوكغاح ممازل ،مشل خاالث الهىؽ الظي َّ
ٌؿمى ؤخُاها لىزت اإلاغح ،وخاالث
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 )2خىاب السخشٍت :ال ًؼا ٫مٟهىم السخغٍت ًُغح بق٩الُت في الٟهم
والخٗغٍ ٠والخىنُ ،٠ولم حك ٟ٘ؤنالت َظا ال ًٟوٖغا٢خه  -الظي ًغجر
ؤٚلب اإلاهخمحن به ؤهه ٢ضًم ٢ضم ال٨خابت وٞىىجها وَغاث٣ها -مً ججاوػ ؤؾئلت
اإلااَُت التي جدانغٍ وٚحرَا.
ً
ؤ) حػشٍل السخشٍت :حؿخٗمل السخغٍت ؤلٟاْا ج٣لب اإلاٗجى بلى ٖ٨ـ ما
ً٣هضٍ اإلاخ٩لم خ٣ُ٣ت؛ وحٗض (السخغٍت) ق٨ال مً ؤق٩ا ٫الى٣ض الالطٕ في
ً
ً
نىعة ضخ ٪واؾتهؼاء؛ وٍ٩ىن ٚغى الؿازغ َى الى٣ض ؤوال وؤلاضخا ٥زاهُا
بىي٘ ؤلاوؿان ؤو الصخيء في نىعة مطخ٨ت بىاؾُت جطخُم الُٗىب
والىىا٢و ته٨ما؛ وجدٟؼ السخغٍت الخ٨ٟحر ؤلابضاعي وج ٪ٟالكٟغاث
الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت وألازالُ٢ت وٚحرَا ،ألجها اهٟٗا٫
وًٚب يض الاقمئزاػ الظي ًيخابىا (جشحر ُٞىا قٗىع الضٞإ ًٖ الىٟـ).
وٍدخاط اإلابضٕ ٖاصة بلى السخغٍت مؿخُٟضا مً لٛت زاهُت جبٗض ناخبها
ًٖ الخُغ ،وجٟخذ مجاال واؾٗا للخىى في اإلامىىٕ ،وججاوػ الخُىٍ
الخمغاء في ال٨خابت الجضًت اإلاباقغة ؤو ألاصاء الخمشُلي الهغٍذ .ولم ًسل

ً
ؤزغي ال حؿبب للُبِب اإلاٗالج َظا ؤلاخؿاؽ ٖلى الغٚم مً ؤن اإلاغٌٍ ً٣ه٣ه ٖالُا ول ً٨ضخ٩اجه
ال جشحر ؤي حٗاَ ،٠مشل مغضخى الٟهام الٗ٣لي.
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ٖهغ مً الٗهىع مً َظا ال ،ًٟوبن ٧ان طل ٪بهُ ٜمسخلٟت و٢ىالب
مخباًىت ،جإحي في ألاٚلب مىاؾبت إلاخٛحراث الؿُا ١الاظخماعي والش٣افي
وزهىنُاجه.
وَٗخبر الطخ ٪ظؼءا مً السخغٍت بطا ٧ان حهض ٝبلى ؤلاضخا ِ٣ٞ ٥وَى
ما ًُلٖ ٤لُه ال٩ٟاَت؛ ؤما بطا ٧ان الطخٌ ٪ؿعى بلى بًالم آلازغًٍ والىُل
مجهم والاؾتهؼاء بهم ٞهى السخغٍت ُٖجها .وجمل ٪السخغٍت وُْٟت ٞىُت ٚحر
مباقغة في الهجىم ٖلى آلازغ ألجها جخىاظض في مٗٓم الخُاباث ؤلاوؿاهُت،
مشل :اإلاداصزاث الُىمُت والغؤي الكاج٘ والى٩اث وآلاصاب وال٩اعٍ٩اجىع وٚحر
طل.1٪
ب) ججعُذ السخشٍتً :بضو ؤن ظمُ٘ الكٗىب والخًاعاث ٖغٞذ
السخغٍت بك٩ل مً ألاق٩ا ٫مً زال ٫ألاصب الؿازغ ،مشل ال٣هو
واإلاؿغح والى٨ذ والكٗغ وٚحرَا؛ زم اهخ٣ضث (َظٍ الكٗىب) مسخل ٠ؤهٓمتها
 -1السخغٍت  ًٞالؿهل اإلامخى٘؛ ٞالؿازغ الىاجر ًىإي بىٟؿه ًٖ التهغٍج والدؿُُذ والٟهلىة وفي
اإلا٣ابل ٌٛىم في الضٖابت واإلاغح إلهاعة الٗ٣ى ،٫وبط٧اء الىعي وبً٣اْه ،وبض الغؾاثل بلى مً حهمه ألامغ.
ًم ً٨ؤن ًإحي َظا ال ًٟفي نُٛت هو ؤصبي م٨خىب ؤو عؾم ٧اعٍ٩اجىعي ؤو ؤصاء جمشُلي ؤو ٚحر طل ٪مً
ألاهماٍ الٟىُت اإلاٗغوٞتٞ .هى ؤصب ؤو ٢ ًٞاثم ٖلى اإلاٟاع٢ت ؤو الى٣ض الالطٕ لؿلبُاث الىا ٘٢اإلاِٗل ؤو
اإلاشحر للطخ ٪ؤو اإلا٣ضم ؤخضازه وؾغصًاجه بك٩ل ٚحر مخى ٘٢ؤو مبالُٞ ٜه ًم ً٨ؤن ًىضعط في صاثغة الًٟ
الؿازغ ما صام ؤن َظا ال ًٟخايغ ُٞه ؤال وَى اإلاٟاع٢ت.
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وؤخىا ٫ؤٞغاصَا ومِٗكتهم في سخغٍت َاصٞت حٗبر ٖجها ؤٖما ٫مخىىٖت جىلذ
ه٣ل الغؾالت اإلااإلات في ه٣ض الىا ٘٢ه٣ضا بًجابُا؛ وجهضعث سخغٍت اإلادا٧اة
ظمُ٘ نىع السخغٍت التي اهدكغث مىظ ال٣ضم؛ ٞهي مدا٧اة في ال٨الم واإلاصخي
والخغ٧اث الجؿمُت وؤهىإ الؿلى ٥اإلاسخلٟت ،ؤي في الؿماث الباعػة التي
جمحز شخهُت مً الصخهُاث:
 سخغٍت مدا٧اة الهىث :هي سخغٍت حٗخمض ٖلى ج٣لُض الهىث بغٗٞهوزًٟه وبُٖاثه هبراث زانت مٗغوٞت ًٟهمها الؿام٘ ٚالبا وَٗغ ٝنٟاتها
التي ال ًم ً٨ؤن ًى٣لها ال٣لم بلى الىو؛
 سخغٍت مدا٧اة جد ٤ُ٣الهىث :هي سخغٍت حٗخمض ٖلى اهٟغاط ؤؾاعٍغالىظه وجدغًٍٖ ٪الجه ،ؤو َؼ الغؤؽ ؤو ال٨خٟحن ؤو الٛمؼ بالٗحن وٚحر طل٪؛
 سخغٍت مدا٧اة جىُْ ٠ظمُ٘ الخىاؽ :هي سخغٍت حٗخمض ٖلى ٧لالخىاؽ صٗٞت واخضة وحؿدىٟغَا.
بن السخغٍت ،بطن ،هي الاؾتهاهت والخد٣حر ،والخىبُه ٖلى الُٗىب
والى٣اثوٖ ،لى وظه الطخ ،٪والظي ٢ض ً٩ىن باإلادا٧اة في ال٣ى ٫والٟٗل،
ؤو ً٩ىن باإلقاعة وؤلاًماء؛ ٞهي ال ًٟالظي ًاادي بحن الٟٗىٍت والظ٧اء في
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و٢ذ َاإلاا ا٢ترهذ ُٞه الٟٗىٍت بالؿظاظت والؿُدُت والاؾخٟٛا .٫وجخجؿض
السخغٍت في نىع ،مجها:
 جدىٍل مىيىٕ صويء بلى مىيىٕ هبُل؛ جدىٍل مىيىٕ هبُل بلى مىيىٕ صويء؛ ٖضم بُٖاء ؤَمُت للصخو؛ اٖخماص ؤؾلىب الخٗغٌٍ؛ اإلابالٛت في الخهىٍغ (ال٩اعٍ٩اجىعي) بىي٘ الصخو في نىع مطخ٨تبدكىحهه؛
 الخىضع بالخالٖب اللٟٓي الظي ًُ٨ؿب ألالٟاّ مٗاوي ٚحر مٗاهحهاالىاضخت؛
٢ىة ؤصاء ّ
وحٗخمض السخغٍت ٖلى ّ
الٟىان وهؼٖاجه الخٗبحرًت ،وٖلى اؾخسضام
ّ
الجؿض والاوُٗاٞاث ألا ّ
الخُابُت ،ؤو ٖلى الهىعة اإلاغثُت ؤو
ؾلىبُت للؿماث
ٞىُت ومىً ٠٢دضص وُْٟت ّ
٢لم الغنام وٚحر طل ،٪لخإؾِـ م٩اهت ّ
الًٟ
ّ
بىنٟه ؤخض ّ
ّ
الجمُٗت؛
الكٗبي والُ٣م
ؤَم ؤصواث بٖاصة حكُ٨ل اإلاسُا٫
ٞالسخغٍت حٗبحر ًٖ الهٗىباث التي ًىاظهها الىاؽ في خُاتهم ،وم٩اٞدت
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خؼجهم الغجِب في ؤؾلىب "مغح ٦ئِب"َ ،ى باألؾاؽ ،ؤخض ّ
ؤَم ٞىىن الخٗبحر
جُىع اؾخسضام ّ
الخمغص والغ ٌٞواإلا٣اومت ؤلاوؿاهُت لؤللم؛ ل٣ض ّ
ّ
ًٞ
ًٖ
السخغٍت بىنٟها ؤصاة ّ
ه٣ضًت للىا ،٘٢واظخمٗذ ال٩ٟاَت بالهؼ ٫م٘ الغٚبت
في مماعؾت ّ
الخغ٩ٞ ،اهذ السخغٍت ّ
خ ٤ببضاء الغؤي ّ
ؾُضة اإلاى ٠٢ججؿُضا
للمٗاعيت والؿلُت الٟٗىٍت اإلاًاصة ،في ٢الب ّ
ٞجي مخمحز للطخ ٪الىاعي.
ث) مً ضخَ الكٍاهي ئلى سخشٍت العاخشٖ :ىضما جخىظه بلى ؤشخام
ال حٗغٞهم ،ؾدخهغ٦ ٝإه ٪ممشل ًهٗض بلى الخكبت لحرضخي مخل٣حن ٦ثر؛
والجمهىع /الىاؽ َم مً جخىظه بلحهم ٠ُ٦ :ؾُ٩ىن الخىانل مٗهم؟
ًخىظب ؤن جىدبه بلى مغ٦ؼٍت ٖالماج ٪الجؿضًت مشل الابدؿامت والخغ٧اث
والهُئت التي جهل بلى آلازغ (اإلاخل٣ي) ٖبر مٓهغ ٥وهٓغج ٪و٧لماج ٪وزُىاج٪
التي جسُىَا و٧ل ما ًضٖ ٫لى َىٍخ٪؛ جىجؼ َظٍ ألاقُاء بطا ٦ىذ جخدضر
بلى َاالء اإلاخل٣حن؛ و٢ض جخىظه بلحهم بالهىعة والهىث ؤو الهىث  ِ٣ٞوما
بلى طل.٪
وٍازغ الهىضام في خ٣ل الغئٍت؛ زم ًلُه جإزحر الىظه والىٓغة والابدؿامت؛
بطن ،هدً جهخم بمٓهغ الصخو ٢بل ؤن جهخم بإ٢ىاله خحن ًخٗل ٤ألامغ
بالهىعة والهىث.
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وجسبر الابدؿامت بإؾغاع ٦شحرة ،مجها:
 ؤها ؤخترم٦ ٪شحرا؛ ؤعٍض ؤن ؤبهغ٢ ... ٥لُال٦ ،شحرا ،ؤ٦ثر؛ ؤها مشل ٪ؤو مسخلٖ ٠ى٪؛ ؤهخمي بلى وؾِ ٦ظا ؤو ُ٢إ ٦ظا؛وًٍٟل الىاؽ الصخو البكىفٖ 1لى الصخو الٗابـ ،ألن البكاقت
حكُ٘ الىص .وجدُل البكاقت والابدؿامت ٖلى هىٕ الاؾخ٣با" :٫ؤها ؾُٗض
لغئٍخ ...٪ؤهذ حعجبجي ...ؤؾخ٣بل ٪ب٩ل ٞغح»؛ وَ٨ظا جٟغى ٖلى مخل٪ُ٣
خؿً ؤلانٛاء .وٖىضما جبدؿم بلى الٛغباء ؤمامٞ ،٪هم ًغصون الابدؿامت عٚم
ؤجهم ال ٌٗغٞىه٪؛ و٢ض ًدضر ؤن ابدؿامخ ٪الىاؾٗت والسخُت واؾخٗضاص٥
اإلاؿب ٤الؾخدضار البكاقت وما ؾخجىُه مً الٗغى٧ ،ل طلً ،٪جٗل٪
باعٖا وٞاثؼا.
وٖىضما جغٍض ؤن حٗغى قِئا مُٗىا ،ما هي الهىعة التي جغٍضَا لىٟؿ٪؟
حٗبر الهىعة ًٖ الصخو ؤ٦ثر مً حٗبحر الخُاباث الُىٍلت ٖىه؛ ٞهي

-« Celui qui ne sait pas sourire ne doit pas ouvrir un commerce » Proverbe
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وؾُلت ٗٞالت لئلٞهاح ٖىٞ .٪ةطا ٧اهذ الخغ٧اث هي التي جخهضع ال٨الم،
ٞةجها ج٣ىي عؾاثلىا؛ ولهظا ًجب جإَحر الخُاب بدغ٧اث ٢ىٍت وظُضة جسل٤
الاوسجام في ٧ل مغاخل الخىانل:
 )1حٗغٖ ٝلى اإلاخل٣حن اإلاؿتهضٞحن؛
 )2خضص َض :٪ٞؤلا٢ىإ ،ؤلازباع ،ج٣ضًم اإلاؿاٖضة في اجساط ال٣غاع وٚحر
طل٪؛
 )3ؤخِ باهخٓاعاث اإلاخل٣حن اإلادخملحن؛
٨ٞ )4غ في مىيىٕ ًخالءم والىيُٗت الخىانلُت؛
 ً٦ )5واُٖا بما َى مهم في جىانل٪؛
 )6اظٗل اإلاٗلىمت جسً٘ للخهمُم؛
 )7خضص ،بض٢ت ما ًجٗل ازخُاع مدخىي اإلاٗلىمت ازخُاعا ٗٞاال وظاطبا؛
وَ٨ظ ا ًخىظب الخظع في ؤزىاء ه٣ل الغؾالت التي هغٚب في بًهالها بلى
ُ
اإلاخل٣حن ،وهي عؾالت جىجؼ بُغ ١مخىىٖت خؿب عٚبت اإلاخ٩لم (الؿازغ) مً
زالٖ ٫غى مباقغ ؤو ٖغى ٚحر مباقغ ٖبر الىؾاثِ الخضًشت.
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 )3همارج مً الطخَ والسخشٍت
ؤ) سخشٍت الترايماثً :م ً٨ال٣ى ٫بن الطخ ٪والسخغٍت مً ؾماث
ؤلاوؿان الجىَغٍت؛ ٞةطا ٧ان الطخً ٪د ٤٣ؾٗاصة الٟغص اإلاباقغةٞ ،ةن
السخغٍت جيبه بلى ه٣اثو حكىب الىا٘٢؛ ٣ٞض جدىا٢لذ ألالؿً مىا٠٢
ياخ٨ت وؾازغة في ٞتراث مخخالُت ،مشل سخغٍت الُٟلؿى ٝؾ٣غاٍ مً
٢اجلُه ٖىض ججغٖه ٦إؽ الؿم ،ظىابا ٖلى خحرة مغٍضًه ب٣ىلهم" :مً
اإلااؾ ٠ؤحها اإلاٗلم ؤن جمىث صون طهب اعج٨بخه"ٞ ،حرص ياخ٩ا" :وَل جٓىىن
ؤن اإلاىث ٧ان ًم ً٨ؤن ً٩ىن ؤؾهل لى ٦ىذ مظهبا" .وؤًًا سخغٍت ؤخض
عظا ٫الشىعة الٟغوؿُت مً زهىمه وبضخا ٥الخًىع خحن ٢ا٢ ٫بل بَال١
الغنام ٖلُه مساَبا مً ًخىلىن الخىُٟظ" :عنانت واخضة جُٟ٨جي وصٖىا
الباقي ألبغٍاء آزغًٍ".
ًسل ٤اإلاىٟ٢ان ؤٖالٍ مٟاع٢اث ٦بحرة جلػي الخضوص بحن اإلاىث والخُاة مما
ًجٗل ال٣اعت مىظ ؤو ٫جلُ٣ه لل٣ى ٫الؿازغ ًمُل بلى الطخ ٪ما صامذ
ٚغابت اإلاؿإلت جيب٘ مً مى ٠٢الؿازغ هٟؿه الظي ال ًبالي باإلاىث؛ لً٨
ال٣اعت ًمُل ٞجإة بلى الخؼن خحن ٌؿخىٖب اإلاهحر اإلاإؾاوي الظي ًيخٓغ َظا
الؿازغ و ٠ُ٦ؾخ٣ٟض ؤلاوؿاهُت بىاة خُ٣ُ٣حن للخًاعة.
121

ومً بحن اإلاىا ٠٢الؿازغة ألازغي ما ًد٩ى ًٖ عثِـ الىػعاء البرًُاوي
ووؿخىن حكغقل (الؿمحن) الظي ٢ا ٫لبرهاعص قى (الىدُ )٠ؾازغا" :مً
ًغاً ٥ا قى ًًٓ ؤن بغٍُاهُا في ؤػمت ٚظاء"ٞ ،ما ٧ان مً َظا ألازحر بال ؤن
ؤظاب بسخغٍت ؤ٢ىي٢ ،اثال" :ومً ًغاٌٗ ٥غ ٝؾبب ألاػمت"ٞ .سخغٍت بغهاعص
قى لم ٌؿلم مجها اإلا٣غبىن مىه خحن ػاعٍ  -طاث ًىم -ؤخضَم في مجزله؛
وٖىضما صزل ٖلُه حجغجه وظضٍ ًخدضر م٘ هٟؿه٣ٞ ،اَٗه ٢اثال" :ؤجخ٩لم
م٘ هٟؿ٪؟" ٞغص ٖلُه بغهاعص قى" :وٗم بجها ٖاصة٣ٞ ،ض اٖخضث مىظ الهٛغ
ؤن ؤجدضر ٧ل ًىم م٘ شخو ط٧ي".
ٌٗبر بغهاعص قى ًٖ ؤلاوؿان الظي ال ًهبر ٖلى بَاهت الىاؽ له؛ ٞهى ال
ٌٗمض بلى بًظاء آلازغًٍ ،ل٨ىه ال ًخىاوي في الغص ٖلحهم ب٣ىة ختى ًٟدمهم.
وجدكابه َظٍ اإلاىا ٠٢الؿازغة م٘ ٚحرَا بطا ٧ان الهض ٝص ٘ٞالخٗىُ ٠مشل
ما ؤ٢ضم ٖلُه اإلاخىبي خحن حٗغى إلخغاط مً ٢ا ٫له" :عؤًخ ٪مً بُٗض
ٞـٓىيخ ٪امـغؤة"ٞ ،غص ٖلُه اإلاخىبي ب٣ىله" :وؤها عؤًخ ٪مً بُٗض ٓٞىيخ٪
عظال" .وهٓحر طل ٪ؤن ؤٖغابُا ؤ٧ل ٖىض ؤمحر و٧ان قغَا في ؤ٧له٣ٞ .ا ٫ألامحر:
"لم جإ٧ل الخغو٦ ٝإن ؤمه هُدخ٪؟"ٞ ،غص ٖلُه ألاٖغابي ؾازغا" :ولم
حكٖ ٤ٟلُه ٦إن ؤمه ؤعيٗخ ."٪ومشله خ٩اًت الغظل الظي عؤي امغؤة ٣ٞا٫
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لها٦" :م ؤهذ ظمُلت"٣ٞ ،الذ له" :لُخ ٪ظمُل ألباصل ٪هٟـ ال٨الم"٣ٞ ،ا٫
لها" :ال بإؽ ؤ٦ظبي ٖلي ٦ما ٦ظبذ ٖلُ".٪
اؾخُإ الؿازغون ؤن ًبدؿمىا ،خحن ج٨ثر ؤلاؾاءة ،ابدؿامت ؤ٢ىي ؤزغا
مً الخؼن؛ ٞالسخغٍت لىن نٗب ألاصاء ألجها جخُلب مىَبت زانت وط٧اء
ُ
الى٣اص اإلابضٖحن
خاصا ،وجخجؿض في ٧لماث ومىا ٠٢ؾازغة .وَىا ًُدظع
وَؿترٖىن اهدباَهم بلى وظىب الخٗامل م٘ ال ًٟالؿازغ مً زال ٫مؿاٞت
يغوعٍت حؿمذ بالخ٨ٟحر في ما ًخل٣اٍ الجمهىع لخإمله وججىٍضٍ باٖخباعٍ (الًٟ
الؿازغ) ٞىا جيب٘ ؤَمُخه مً مدخىاٍ ولِـ مً اؾم ناخبه.
ب) سخشٍت واسةت (سخشٍت وباء يىقُذ ً :)19مخل ٪الؿازغ ؤزُغ ؾالح
(ألاق٩ا ٫الٟٗىٍت للى٣ض بالطخ)٪؛ ل٨ىه ّ
ًًٟل الىزؼ باإلبغ ب٨ك ٠بٌٗ
ما َى مؿخىع مً مماعؾاث الؿلُت؛ ٞالؿازغ شخو ٩ٞاهي ًخمخ٘ بمىَبت
ّ
ُٞغٍتٚ ،حر ّؤجها بداظت بلى ؤن جه٣ل؛ وَ٨ظا ًمض الىا٢ض ًض اإلاؿاٖضة
للؿازغ في:
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ّ
الٗلمُت لخىيُذ
 صعاؾت ً٢اًا زُاب السخغٍت مً الىاخُتّ
التهّ ٨
مي في
اإلا٣ىماث التي ٌٗخمض ٖلحها الؿازغ مً ؤظل ٞغى زُابه
ّ
ّ
الؿُاسخي؛
الظم
 بدض الجىاهب الٟىُت واإلاهاعاث التي ج٣ىي ؤصاء الؿازغ ،وججٗلالسخغٍت مغآة واُٖت ووظهاث هٓغ ّ
ًدىٟـ ٖبرَا ال٨ٟغ؛
ّ
الىو الؿازغ مً اؾدبُان اإلاٗاوي بلى
 بدض ال٣ىاهحن التي ً٣خًحهازل ٤الدؿائالث واإلاٟاع٢اث التي جاؾـ الىعي؛
 بدض هٟاط ج٣ىُاث الؿازغ وجإزحرٍ في الًٟاء الٗام في وؾاثلالخىانل الٗضًضة التي جاؾـ الىُْٟت الخصخُدُت؛
 صعاؾت هماطط السخغٍت في الخجاعب ؤلاوؿاهُت وؤق٩الها ،ؾُا٢اتهاوشخهُاتها ،عَاهاتها الؿلُىٍت وؤَضاٞها ّ
الٟىُت وٚحرَا؛
 بىاء اججاٍ ه٣ضي ًاؾـ ما ٌؿمى الى٣ض الؿازغ؛ مى٘ السخغٍت الؿلبُت التي حؿخسضم التهغٍج ٖىى الى٣ض البىاء.وؾى٨خٟي بالخضًض ًٖ سخغٍت جل٣اثُت وٖٟىٍت وكإث في مىا ٘٢الخىانل
ؤلاظخماعي؛ وهي لِؿذ سخغٍت هاضجت جماما بؿبب ْغو ٝالىباء الُاعثت
مما ًٟغى ٖلُىا ؤن هيخٓغ اهخ٣ا ٫السخغٍت مً الىباء بلى اإلاجا ٫ألاصبي
121

زانت وؤلابضاعي ٖامت؛ وَظا ما ًضَ ٘ٞظٍ الىع٢ت بلى اؾدبا ١ألامىع مً
زال ٫مالمؿت َظا اإلاىيىٕ.
ًم ً٨ال٣ى ٫بطن ،بن الٗغب ًىاظهىن ٞحروؽ ٧ىعوها بدالت مً السخغٍت
ً
وبَال ١الى٩اث ،في مداولت لخبضًض اإلاساو ٝمىه ،زهىنا في ْل الٓغوٝ
اإلاخىايٗت للخ٩ىماث ومدضوصًت اؾخٗضاص الُ٣اٖاث الُبُت إلاىاظهت َظا
ً
الىباء؛ ٣ٞض حٗغيذ ا٢خهاصاث البلضان اإلاغَ٣ت ؤنال لخالت مً الغ٧ىص الخام
ّ
جٟصخي الٗضوي؛ و٧لما عجؼث
الظي جؼامً م٘ ٞغى خٓغ الخجى ٫زكُت ِ
الكٗىب ًٖ بً٣ا ٝالٗضوي التي جىدكغ بُجها ،ؤو ايُغث بلى ُّ
جدمل َظا
الىا ٘٢في ْغو ٝالٗؼٞ ،٫ةن الى٨خت هي واظهت طاث ٗٞالُت حكهض ٖلى ٢ضعة
الطخٖ ٪لى اؾخٗاصة بٌٗ الؿُُغة والخىانل؛ ٞهي نىث اظخماعي ًغبِ
الىاؽ في مىاظهت ٧ىعوها بالسخغٍت وبَال ١الى٩اث.
٣ٞض ضجذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في الٗالم الٗغبي بم٣اَ٘ ُٞضًى
مطخ٨ت وه٩اث ٖمُ٣ت ًٖ ٞحروؽ ٧ىعوهاٞ ،الخ ٠الىاؽ خىلها يض الىباء،
واؾخٗاصوا جىانلهم البكغي الظي ٣ٞضوٍ بؿبب الدجغ اإلاجزلي في ألاػمت؛ ٣ٞض
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جىا٢لذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي هماطط ؾازغة جغا ٤ٞاهدكاع ٞحروؽ
٧ىعوها ،مجها ما ًلي:
ؤَل ٤هاقُىن مهغٍىن بهخاظاث ؾازغة جدىاو ٫ألازباع اإلاخالخ٣ت ًٖ
الٟحروؽ مىخ٣ضًً ما ونٟىٍ بالخٗخُم الخ٩ىمي والخٗامل الغؾمي م٘
ألاػمت ،وج٨مُم ؤٞىاٍ الصخُٟحن اإلاىخ٣ضًً لؤلع٢ام الغؾمُت .ونىٟذ مهغ،
بٗض طل ،٪باعة زُغ ومهضع ؤلاناباث مما ؤصي بلى مى٘ صزى ٫اإلاهغٍحن بلى
َّ
ّ
مٛغصون
٦شحر مً الضوٞ ،٫خىامذ السخغٍت الؿىصاء ظغاء طل .٪وٖلِ ٤
بسخغٍت الطٖت ٖلى ٢غاع الخ٩ىمت اإلاهغٍت ج٣ضًم مؿاٖضاث َبُت لضو٫
ؤزغي مشل بًُالُا ،في خحن ًدخاط الكٗب اإلاهغي بلى َظٍ اإلاٗىهاث مً
ألاصواث ،مٗخبرًً ؤن ال٨شحر مً اإلاؿدكُٟاث في مهغ ؤماٚ ً٦حر نالخت
ً
للٗالط ؤنال ،وَىا ٥ه٣و خاص في مٗضاث ال٨ك ًٖ ٠ؤلاناباث في البالص،
وؤع٢ام مهىلت ٖما َى مٗلً ٖىه لى جم بظغاء الٟدىناث بك٩ل ؤوؾ٘.
ً
ً
وؤَل ٤اإلاهغٍىن مب٨غا ؾُال مً الى٩اث ٖلى جهغٞاث وػٍغة الصخت ٖىضما
جىظهذ بلى اإلاؿدكٟى اإلاسهو للٗؼ ٫الهخي مغجضًت ال٨مامت بُغٍ٣ت
زاَئت؛ وعٚم جإُ٦ضَا ؤن ألامغ ٧ان مجغص ججغبتٞ ،ةن طل ٪لم ٌك ٟ٘لها مً
اج٣اء ؾُل الخٛغٍضاث والغؾىم الؿازغة .وحٗغيذ الىػٍغة هٟؿها بلى
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ّ
جٟصخي الٟحروؽ ،في جهغ ٝلم
سخغٍت خاصة ٖىضما طَبذ بلى الهحن زكُت ِ
ًُ٣م به اإلاؿاولىن في صو ٫ؤزغيَّ .
وجىضع وكُاء مىا ٘٢الخىانل ٖلى مٓاَغة
زغظذ في ؤلاؾ٨ىضعٍت يض ٞحروؽ ٧ىعوها ،مىخ٣ضًً الخجم٘ في الكاعٕ في
الى٢ذ الظي ًىاصي ُٞه الجمُ٘ بًغوعة التزام اإلاىاػ ٫إلا٩اٞدت اهدكاع
الٟحروؽ ،خُض اٖخبروا َظا الخجم٘ باعة للٗضوي واهخ٣ا ٫الٟحروؽ .ووظض
الؿازغون في اؾم الٟحروؽ ،اإلاكابه لىىٕ مً ؤهىإ الكى٧ىالجه اإلاهغٍت،
ماصة للسخغٍت ،مما ؤقٗل مىهاث الخىانل الاظخماعي بدىا٢ل اؾم
الٟحروؽ؛ زم جُىعث السخغٍت في ه٨ذ ،مشلٌٗ" :جي ًا عبي ًىم ما همىث
همىث بٟحروؽ نُجي مل ؤنلي" ،في بقاعة بلى ّؤن اإلاىخجاث الهِىُت ،في
الٛالب ،هي ج٣لُض ّ
وؤجها ؤ٢ل ظىصة؛ ؤو "ال٩ىمُ٨ـ" الظي ًىٓغ ُٞه قاب بلى
ً
الٟحروؽ ٢اثال" :لى ظُذ مهغ بخىا َىضمغ ،"٥وٍخ٨ٟهىن ٖلى ما ٌٗغيه
الخلٟؼٍىن اإلاهغي مً ونٟاث للخضاوي بالشىم والكلىلى واللُمىن وؤقُاء
ٚغٍبت ؤزغي؛ ؤو جل ٪اإلا٣اَ٘ اإلاهىعة إلاىا ٠٢مً اإلاٟترى ّؤجها ُمطخ٨ت،
ً
ٌسجلها بٌٗ الهىاة َلبا لئلعجاب والخ٣اؾم ،مشل :اإلاكهض الظي ًجلـ
ُٞه قاب وؾِ م٣هى زم ٌُٗـ وَؿٗل ،وٍلًٗ الؿٟغ بلى الهحن ولُخه لم
ٌؿاٞغ ألاؾبىٕ اإلااضخيّ ،
مما ًض ٘ٞالجالؿحن بلى الهغوب مً خىله.
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ً
ً
وجضاو ٫هاقُىن ظؼاثغٍىن نىعة لصخو اعجضي ٢ىاٖا مً البهل ٖىيا
ًٖ ال٣ىإ الُبي .وونٟذ حٗلُ٣اتهم الؿازغة  ٠ُ٦حٛحرث بٌٗ ٖاصاتهم
زال ٫ؤًام الدجغ اإلاجزليٞ ،اهدكغث نىع لغظاًُ ٫بسىن بض ٫ػوظاتهم،
ُ
ؤع٣ٞذ بخٗلُ ٤ؾازغ ً٣ى٢" :٫كغ الجلباهت زحر ما جغوح للجباهت" ؤي٢" :م
بخ٣كحر الباػالء بض ٫ؤن جظَب بلى اإلا٣برة ".وع ٌٞهاقُىن ظؼاثغٍىن ،في
حٗبحر اخخجاجي ،ع ٘ٞؤؾٗاع مىاص الى٢اًت الُبُت مشل ال٨ماماث والٟ٣اػاث،
ً
ً
ً
َّ
ًخجى ٫في الٗانمت الجؼاثغ مغجضًا ِ٦ؿا بالؾدُُ٨ا
وجضاولىا ُٞضًى لكاب
ً
ؤزًغ اللىن مً الدجم ال٨بحرٖ ،ىيا ًٖ اعجضاثه ألاصواث الى٢اثُت
اإلاٗغوٞت (الٟ٣اػاث وال٨ماماث) .ووظهذ اهخ٣اصاث ل٣ىاة ظؼاثغٍت زانت،
ً
مازغا ،اهخدل صخُٟىَا نٟت ؤَباء ،وهؼلىا بلى قىاعٕ مضًىت وَغان (ٚغبي
ً
البالص) ،لخهىٍغ بغهامج ٧امحرا زُٟت خى٧ ٫ىعوها ،جدًحرا لبشه في قهغ
عمًان؛ وٖمض ؤصخاب البرهامج بلى ٞدو اإلااعة والاصٖاء بإجهم مهابىن
ً
َّ
ب٩ىعوها ،ألامغ زلًٚ ٠با واؾدُاء وسخغٍت بحن الجؼاثغٍحن.
وواظه اللبىاهُىن ونى ٫الٟحروؽ بلى بالصَم بدالت مً ال٩ىمُضًا
الؿىصاء ،بط عؤي البٌٗ ؤن َظٍ هي "جهاًت الٗالم" و"بضاًت الُ٣امت"؛ في
خحن اٖخبر آزغون ؤن ٞحروؽ ٧ىعوها ٚحر مغٚىب ُٞه في لبىان ،ألن البالص
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حٗاوي في ألانل مً "٧ىعوها الؿلُت ".واهدكغث ٖكغاث م٣اَ٘ الُٟضًى ،في
ً
ْل "الخبؿت" صازل اإلاىاػ ٫مىٗا لخٟصخي الىباءُ ،جٓهغ لبىاهُحن ًدخٟلىن
وَٛىىن ٖلى قغٞاث اإلاىاػ٦ ،٫ىىٕ مً الدؿلُت والخًامً الجماعي ًٖ ُبٗض.
ً
وجإزغ الخٟاٖل م٘ الٟحروؽ ؤًًا بالخغا ٥الؿُاسخي الظي ْل ٌكهضٍ لبىان
ً
لٗضة ؤقهغ ٢بل ونىٞ ٫حروؽ ٧ىعوها بلُه؛ واهخ٣ض (الخٟاٖل) ؤًًا الخًىع
الباعػ إلًغان في اإلاكهض الؿُاسخي اللبىاوي في ْل ٧ىعوهاٟٞ .ي البلض الظي
ٖغٞذ ؤو ٫بنابت الُغٍ ٤بلُه ًٖ َغٍ ٤شخو ٢اصم مً بًغان ٢بل ؤن
جخىالى الخاالث ،ع٦ؼ بٌٗ عواص مىا ٘٢الخىانل ٖلى َظٍ الىُ٣ت وحٗاملىا
ً
ً
ؤًًا مٗها بسخغٍت٣ٞ .ض ٦خب ؤخضَم ٖلى ِٞؿبى ٥مٗل٣ا" :ختى بهذ ًا
٧ىعوها؟ ٧ل الٗالم بظاَم ٧ىعوها مً الهحن بال هدىا بظاها مً بًغان".
وٖ٣ب ؤلاٖالن ًٖ حسجُل ؤو ٫خالت بنابت بٟحروؽ ٧ىعوها في اإلاٛغب،
اهدكغث اإلايكىعاث والخٛغٍضاث الؿازغةٖ ،لى مىهاث الخىانل الاظخماعي،
بل بن السخغٍت جُىعث بلى ط٦غ اهخ٣ا ٫بٌٗ اإلاىاَىحن بلى اإلاؿدكٟى الظي
ًىظض ُٞه اإلاهاب ألاو ٫إلاكاَضة ٧ىعوها .واهخ٣ضث بٖالمُت مٛغبُت في جضوٍىت
لها السخغٍت مً ٧ىعوها ٢اثلت" :لم ؤٞهم  ٠ُ٦ؤن ٞحروؽ ٧ىعوها زل ٤زىٞا
وعٖبا ٖىض الىاؽ خى ٫الٗالم وٖىضما ظاء بلى اإلاٛغب عصوٍ ضخ ٪وج٣كاب".
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وؤَل٣ذ مجمىٖت ٧ىمُضًت جضعى "ؾ٨حزوٞغًٍ" ،ؤٚىُت خى٧" ٫ىعوها"،
بك٩ل َؼلي؛ في خحنٖ ،ل ٤هاقُىن ٖلى نىع اػصخام وظلبت ؤمام مضزل
الخاٞلت ٢اثلحن :لم ًترَ ٥االء مىٟظا ل٩ىعوها لىلىط الخاٞلت .و٢ا ٫آزغون
ؾازغًٍ مً اعجٟإ خاالث ؤلانابت في مضًىت ال٣ىُُغة٦ :ضها ههل بلى
 10000خالت بنابت في اإلاٛغب بؿبب ال٣ىُُغة؛ بطن ًلؼم حُٛحر ػٍذ الؿُاعة
(في بقاعة بلى حُٛحر ػٍذ الؿُاعة ٧لما ُٗ٢ذ مؿاٞت َىٍلت) .وته٨م هاقُىن
ٖلى مىٓغ ججمهغ الىاؽ في م٩ان يُ ٤جاع٦حن صواثغ ظحرًت عؾمتها الؿلُاث
الخترام مؿاٞت الخباٖض ،بل ويٗىا في َظٍ الضواثغ ؤخظًتهم لُىٓمىا جغجِب
مغوعَم ؤمام الكبا.٥
و٢ا ٫عثِـ الخ٩ىمت الخىوؿُت في ال٩لمت التي ؤل٣اَا في ظلؿت ٖامت في
البرإلاانَ" :ىا ٥صوٖٓ ٫مى اؾدؿلمذ ؤمام الىباء و٢الذ اؾدىٟضها الخلى٫
في ألاعى وهيخٓغ آلان خلى ٫الؿماء"؛ واإلا٣ىلت اإلايؿىبت بلى عثِـ الىػعاء
ؤلاًُالي لم ج ً٨صخُدت ،واؾدكهض بها عثِـ الخ٩ىمت الخىوؿُت  -عٚم
طل -٪مما ؤزاع ظضال واؾٗا .وحٗثر عثِـ البرإلاان الخىوسخي في هُ ٤لٟٔ
ال٩ىعوهاٗٞ ،ىى ؤن ً٣ى ٫الخغب ٖلى ال٩ىعوها ٢ا ٫الخغب ٖلى ال٩ىعٍىا زم
ال٩ىعها.
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وزغط الغثِـ جغامب -الظي ًُشحر الخالٞاث م٘ ّ
الصخاُٞحن ،ؤو م٘ الخؼب
ِ
ُ
ّ ُ
ُ
اَي اإلاٗاعى -بٟخىي ًىصر ٞحها اإلاهابحن بٟحروؽ ال٩ىعوها بكغب ؤو
الضًم٣غ
َ
خ ً٣ؤظؿاصَم باإلاُ ّ
واخضة ،ِ٣ٞ
ص٣ُ٢ت
ُهغاث الُٟ٨لت بالً٣اء ٖلُه في
ٍ
ٍ
ِ
ّ
ً
ّ
ُ
الظٖغ لِـ في ُ
نٟى ٝالخبراء في ٖالم الُب ،بل
ألامغ الظي ؤزاع خالت مً
ّ
ً
الكغ٧اث اإلاُى ِخ َجت لهظٍ اإلاىاص اإلاُ ّ
ُهغة ،التي ؾا َعٖذ ،زانت
ؤًًا في ؤوؾاٍ
ِ
بُان
قغ٦ت "عٍُ٨ذ بِى٨حرػ" التي جهى٘ ؤبغػ ماع٧اتها (الضًخى ،)٫بلى
بنضاع ٍ
ِ
ُ ّ
دظع ُٞه ّ
الىاؽ مً جىاوَ ٫مىخىظاتهاُ ،ق ًغبا ؤو َخ ً
٣ىا في ؤظؿاصَم .وع َّوط
ج ِ
جغامب الؾخسضام ٖ٣اع ُم ّ
ًاص للمالعٍا ٌُ َ
ٗغ ٝباؾم “َُضعو٦سخي ٧لىعو٦حن”،
ِ
٣ٞا ٫ب ّهه ّ
َضً ٌت مً ّ
الؿماء ً٣طخي ٖلى ٞحروؽ ال٩ىعوها ً
ٞىعا ُعٚم ٖضم
ُ
الٗلماء .ولم َّ
ٗٞالُخه الٟىعٍت إلاً ًدىاوله م َشلما ً٣ىُ ٫
ّ
ًترصص جغامب في
زبىث
ِ
َ
ٞكل بصاعجهّ ،
ُ ّ
ؤلا٢ضام ٖلى ّ
والؿُاؾاث التي
دى ٫ألاهٓاع ًٖ
ؤي
ٍ
زُىة ج ِ
َ
َ
ُ
زاهُت في الاه ِخساباثِ ،بما في طل ٪جهُٗض
ىػٍ
بىالًت ٍ
ٍ
ًم ً٨ؤن جدى ٫صون ِ ٞ
ّ
ّ
باٞخٗاّ ٫
ؤي طعَٗت ّ
"جدغف"
الخىجغ يض بًغان ،وجٟجحر ُم
ٍ
ىاظهت ٖؿ٨غٍ ٍت مٗهاِ ،
ّ
الخغبُت ،ومً ٚحر
في الخلُج ومًَُ ٤غمؼ خُض ا ِإلائاث مً ُؾِ ًٟبالصٍ
ُ َ
ؤًًا ُ٢امه ّ
ؿدبٗض ً
بالخهُٗض يض الهحن ً
٢غٍبا .و٢ا ٫والتر قىب اإلاضًغ
اإلا
ِ
ؤزالُ٢اث ُ
ّ
ّ
ّ
ألامغٍُ٨ت في سخغٍت الطٖت" :مً ٚحر
الخ٩ىمت
الؿاب ٤إلا٨خب
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َ
ّ
َ
ٌكُ ٛل اإلاىهب ألاٖلى في ألا ىّ ،
ؿبت ّ
وؤن
بلي ّؤن َظا اإلاٗخىٍ
ع
اإلاٟهىم بالي ِ
َُىا ٥ؤٚبُاء ٌٗخ٣ضون ّؤن َظا ألامغ ّ
ظُض" .عبما ألامغ الىخُض الظي ؤناب
ُٞه الغثِـ جغامب َى ؤن خ ً٣اإلاُهغاث اإلاجزلُت ؾُاصي ٗٞال بلى ٢خل
ٞحروَـ ٧ىعوها في ظؿم اإلاهاب ول٨ىه ؾُ٣خل خامله ؤًًا وفي ص٢اث٤
مٗضوصة.
ُ
وسجل زهىبت الخُا ٫الجمعي في جىاو ٫ظاثدت ٧ىعوها مما ٢اص بلى اهدكاع
السخغٍت في ظمُ٘ ب٣إ الٗالم؛ ولم جَ ٠٣ظٍ السخغٍت ٖىض ٞئت اظخماُٖت
بُٗجها ،بل اؾخمغث جخض ٤ٞمً ؤٞىاٍ ٦باع اإلاؿاولحن والغئؾاء في الٗالم؛
و٧ان الهاظـ الظي ًتهضص ألاٞغاص ؤن ًدحن مىٖض وٞاتهم في َابىع ًبخل٘
الىاؽ ظماٖاث وؾِ جًاعب آلاعاء بحن ماٍض ل٨ٟغة اإلااامغة وعا ٌٞلها.
وٖىضما ًُلب الغثِـ ألامغٍ٩ي خ ً٣الىاؽ باإلاُهغاث ال٨مُاثُتً ،ىٗضم
خـ اإلاؿاولُت مً عظل ً٣ىص ؤ٢ىي صولت في الٗالم زهىنا ؤن الىباء َغ١
ؤبىاب الىالًاث اإلاخدضة التي بضؤث جدصخي زؿاثغَا مً الىاؽ .وحٛظث ٨ٞغة
اإلااامغة مً ؾُاؾت الالمباالة التي جىهجها بٌٗ الضو ٫مً زال ٫ؤٗٞا ٫جمىذ
ألاولىٍت لصخت الا٢خهاص ٖلى خؿاب صخت البكغ ،ؤو الدؿاب ٤ؤلاعاصي في
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مجا ٫البدض الٗلمي ال٦دكا ٝل٣اح ٢اصع ٖلى حٗؼٍؼ عنُض الهىاٖت
الهُضالهُت اإلاهُمىت مً ألامىا.٫
ث) جشيُب :الخجإث قٗىب صو ٫الٗالم الشالض ٖلى الخهىم بلى
بَال ١الى٩اث والخىضع ٖلى الىباء ،ألجها ٣ٞضث الؿُُغة والخىانل ُٞما بُجها
زالَ ٫ظٍ اإلاٗغ٦ت بؿبب جغا٦ماث مايُت ومؿخجضاث آهُتٖ :ضم الاؾخ٣غاع
والاؾخٗماع وجخاب٘ الخغوب (ؾُاصة الخسل ،٠واعجٟإ اإلاضًىهُت) وألاػماث
الؿُاؾُت والا٢خهاصًت التي ال جيخهي (بٞالؽ الا٢خهاص مً ٣ٞغ وبُالت،
ومٗاهاة الُ٣إ الهخي مً ُٚاب بجى جدخُت وجغا٦م اإلاكا٧ل وه٣و
ؤلامضاصاث وألاظهؼة واإلاٗضاث) وُٚاب الضًم٣غاَُتٞ ،ال بض مً مىاظهت
ٖضوي اهدكاع الىباء بالسخغٍت وٖضم الهل٘ ختى حؿخُُ٘ الخٛلب ٖلحها
هٟؿُا؛ ٞهي ٞغنت إلًجاص عوح الضٖابت واهخ٣اص الظاث.
٣ٞض عؾمذ ال٩ٟاَت والسخغٍت ،في الخٗامل م٘ َظا الىباء في الٗالم
الٗغبي ،خضوص الىعي الجمعي ٖلى اإلاؿخىي الاظخماعي والؿُاسخي والش٣افي في
اإلاجخمٗاث ،وما جؼا ٫الى٨خت الجماُٖت ججم٘ الكٗىب وج٣غب ُٞما بُجها عٚم
ً
ازخال ٝاإلاىاب٘ وألانى ٫واإلاٗخ٣ضاث واللهجاثٞ ،ك٩لذ ؾالخا في وظه
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ً
الخى ٝوالهل٘ مً اإلاغى ،وؤ٦ضث ؤهىا ظمُٗا مدكابهىن في ألالم واإلادىت،
ومىاظهت البالء والىباء الظي لم ًٟغ ١بحن ؤخض.
وَؿىص جغ٢ب صازل الغؤي الٗام الٗغبي (الخى ٝوالسخغٍت) بؿبب
ؤلاظغاءاث الخ٩ىمُت اإلادؿاعٖت مً ظهت ،وؾغٖت اهدكاع الىباء ٖلى اإلاؿخىي
الضولي مً ظهت ؤزغي؛ ٣ٞض ؤلُٛذ اإلالخُ٣اث ،وهٓمذ مباعٍاث عٍايُت صون
ظمهىع ،وؾاص الخٗلُم ًٖ بٗض وٚحر طل٪؛ وٍبضو ؤن جىظه قغٍدت مً الىاؽ
بلى الخىُ٨ذ (السخغٍت) في ػمً الىباءً ،جٗل ألامغ زُحرا :1حٛحراث ظاعٞت،
وجدىالث ز٣اُٞت وُ٢مُت هدُجت ٖىامل ٖضًضة؛ ٞالخ٩ىماث حؿاب ٤الؼمً
ب٣غاعاث مخخابٗت و ٤ٞمؿخجضاث جُىع الىباء٩ٞ ،اهذ جؼٖم (بضاًت) الخٟاّ
ٖلى خُاة اإلاىاَىحن؛ زم ػٖمذ ،بٗض طل ،٪الخٟاّ ٖلى الا٢خهاص.

 )4مالبعاث ظهىس خىاباث السخشٍت مً الىباء:
٢بل الخضًض ًٖ عؤؾمالُت الخىُٓم وعؤؾمالُت الىباء ،ججضع ؤلاقاعة بلى
بٌٗ ألاقُاء التي ؤزحرث ؾاب٣ا ،ألن الهض ٝمً ج٨غاع بٌٗ مٗاهحها ًخجلى في
اؾخٗاصة الخُِ الىاْم لهظٍ الضعاؾت :مً زُاباث الطخ ٪والسخغٍت في
 -1بن حٗمُم خالت الُىاعت ًجٗل الىاؽ ٌٗخاصون بٗض ٞترة مُٗىت ٖلى اإلاؿاؽ بالخغٍاثَ .ىا ً٨مً
الخُغ.
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ؾُا ١عؤؾمالُت الىباء؛ بل ًخىظب التر٦حز ٖلى زُاب السخغٍت الظي ٌُٗبر
٦شحرا ًٖ الخُىعاث ألازحرة في الىٓام الغؤؾمالي وما ؾببخه مً مٗاهاة
بوؿاهُت في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم خحن ا٢ترهذ بالىباء.
وٗىص ٞى٣ى :٫بن الض اؾاث خى ٫السخغٍت ّ
حٗضصث في بِئاث اظخماُٖت
ع
مخىىٖت ،ولىخٔ ؤن الىاؽ ٌسخغون ٖاصة لالٖتراى ٖلى ؤخىالهم
اإلاِٗكُت؛ ٓٞهغث السخغٍت يض الُ٣ىص ال٣اهىهُت والش٣اُٞت للخٗبحر ًٖ
ّ
ّ
والخمغص بهض ٝالخالم مً الخد٨م الؿلُى ّي والاههُإ
الغؤي والاخخجاط
والغٚبت في الاوٗخا.١
وَسخغ الؿازغ مً ٖىامل الخأ٧ل الاظخماعي ألهه ًً٘ اإلاكا٧ل الش٣اُٞت
والؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت ههب ُٖيُه إلاىاظهت مكغوُٖت
الؿلُت وجد٨مها بسُاباث الكغُٖت الاظخماُٖت التي ّ
حكىف ٖلحها ،وججبرَا
ٖلى الاٖترا ٝبالؿازغ ،والاهدباٍ بلى مًامحن ٖغويه ّ
الٟىُت ،وعبما تهضًضٍ.
 ٠ُ٦ا٦دؿبذ السخغٍت ،بطن٢ ،ىتها في ق٩ل مٗاعيت ٗٞالت وؾلُت
ّ
ّ
الؿُاسخي "وُْٟت جصخُدُت"
مًاصة للخٗبحر ًٖ الغؤي؟ ً ٠ُ٦مل ٪الته٨م
للبيُت الاظخماُٖت والخإزحر في الغؤي الٗام؟ ظاءث السخغٍت مً مهضع
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ّ
َ
"س ِخ َغ" ،وحٗجي ُ
اله ْؼء والته٨م ،ومماعؾها َى ؾازغ ،ومىيىٕ السخغٍت َى
"مسخىع به (مىه)"؛ وحٗبر السخغٍت في ألاؾاؽ بإؾلىب حهض ٝبلى ؤلاضخا،٥
٦ما جدخىي في ظؼء ٦بحر مجها ٖلى ه٣ض مخىىٕ ،ؾىاء حٗل ٤ألامغ بى٣ض البكغ
(ؤٞغاص وظماٖاث) ؤو الخضر ؤو الىا ٘٢وٚحر طل٪؛ وٍم ً٨ؤن ج٩ىن ظاعخت
ً
ظضا (مىاظهت الىا ٘٢الؿُاسخي والخ٣الُض اإلاجخمُٗت ومكا٧لها بك٩ل ٖىُ.)٠
وٍجب الخٗامل م٘ السخغٍت في ؾُا٢ها الظي ؤٞغػَا ألجها ه٣ض بىاء ؤو
"ظضي" ًدخاط بلى مؿاولُت ٦بحرة ووعي جام يض وا ٘٢مليء باإلاغاعة الؿُاؾُت
والاظخماُٖت ٢هض جس ٠ُٟز٣له بًجابا؛ لً ً٨جب جٟاصي السخغٍت التي
حؿهم في جشبُذ مغاعة َظا الىا ٘٢وج٨غَؿه ٖىضما ًخٗل ٤ألامغ بالخُاة
الصخهُت للىاؽ ؤو ؤظؿاصَم ؤو ؤصًاجهم ؤو مُىالتهم الجيؿُت وٚحرَا.
وٍم ً٨ال٣ى٢ :٫ض ال ج٩ىن الغؤؾمالُت اإلاخىخكت ؾبب ْهىع الىباء ،ل٨جها
ؾبب اؾخٛالله بك٩ل بك٘ بلى الضعظت التي ا٢ترهذ ُٞه بغؤؾمالُت الىباء مما
ٌؿخلؼم ؤزظ َظٍ الخُىعاث بٗحن الاٖخباع.
ؤ) سأظمالُت الخىظُم :جد٨م الىٓام الغؤؾمالي بهىعة قبه جامت في
الٗالم ،وجغ٦ؼث مٗٓم مىاعص ال٩ى٦ب بحن ؤًضي ؤ٢ل مً  %1مً ؾ٩اهه؛
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 ٠ُ٨ٞخضر طل ٪في جاعٍش الغؤؾمالُت التي ٖغٞذ ؤػماث مخخالُت في مؿحرتها
الُىٍلت؟
٧لما جُىعث الغؤؾمالُت بال ظابهتها ؤػماث خاصة؛ وعٚم طل ،٪لم ًى٣غى
الىٓام الا٢خهاصي الغؤؾمالي ٦ما اه٣غيذ ؤهٓمت ا٢خهاصًت ؤزغي ؾب٣خه
ؤو ٖانغجه؛ وَٗىص ؾبب م٣اومت ألاػماث بلى ٢ضعة َظا الىٓام ٖلى بًجاص
الخلى ٫اإلاىاؾبت لها ٖلى خؿاب مهالر َب٣اث اظخماُٖت ٦شحرة؛ وَ٨ظا
ْهغ في ٞترة جاعٍسُت مُٗىت ما ٌؿمى "عؤؾمالُت الخىُٓم الظاحي" التي
جسلهذ مً مٓاَغ العجؼ ال٨شحرة التي ٖا٢ذ مؿحرة الغؤؾمالُت يض ال٨ٟغة
ال٣اثلت بن ؤلامبرًالُت هي ؤٖلى مغاخل َظٍ الغؤؾمالُت؛ وٖىضما اظخاح وباء
٧ىُٞض  19مىاَ ٤الٗالم وجىالذ ألاػماث ،الخٓىا اؾخٗاصة بٌٗ َغ١
الخ٨ٟحر التي اعجبُذ بغؤؾمالُت الخىُٓم ،مشل ما نغح به وػٍغ اإلاالُت
الٟغوسخي خحن ٢ا ٫بن بالصٍ ؾدخسظ ٧اٞت ؤلاظغاءاث الا٢خهاصًت لًمان
ٖضم اجهُاع الكغ٧اث الٟغوؿُت ال٨بري ،ومجها جإمُم جل ٪الكغ٧اث لخٗىص بلى
ملُ٨ت الضولتٞ .هل ج٩ىن َظٍ الخُىة ؤلاظغاء ألاو ٫الظي ٌؿعى بلى تهظًب
الغؤؾمالُت ؤو ختى الً٣اء ٖلحها بٗض ؤن جىخكذ ٦شحرا؟
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ل٣ض ٧ان َض ٝالخىُٓم صاثما خماًت الغؤؾمالُت مً ألاػماث التي جلخ ٤بها
عٚم ؤن َظٍ الجهىص لم جمى٘ جضَىع الٟغص وايمداللهٞ ،اهخ٣لذ َظٍ
الهىعة اإلاإؾاوٍت بلى ألاصب الظي زلض َظٍ اللخٓاث الٗهِبت بٓهىع جُاع
الٗبض؛ ووكإث سخغٍت ظضًضة في ق٩ل الُُٗ٣ت الالمخجاوػة بحن الظاث
والىا ،٘٢لخهبذ هىٖا مً الىعي الك٣ي خؿب حٗبحر َُجل؛ وجيخج السخغٍت
اإلاغجبُت بالغؤؾمالُت ًٖ ٖال٢اث الاؾخالب والاٚتراب التي جغبِ الٗما ٫بما
ّ
ًهىٗىهه بؿبب وؾاَت اإلااٟٞ .٫ي ػمً الىباء ق٩لذ الهىة بحن الخى٘٢
والىا ٘٢ؤؾاؽ الٗال٢اث الٛغٍبت التي ما ٞتئ الىٓام الغؤؾمالي ًُغسخها في
اإلاجخمٗاث ،وؤنبدذ السخغٍت مداولت لخدهحن الظاث يض الغؤؾمالُت؛
و٧اهذ جٓهغ بلى الىظىص خحن ه٩ىن مغٚمحن ٖلى "بٖاصة يبِ" عئٍدىا لل٩ىن
واٞتراياجىا خىله ٦إجها ّ
حؿض الشٛغة بحن اإلاىُ ٤والالمىُ ٤ؤو بحن ال٨ٟغة
َ
اإلاىخٓغ والخضر اإلاُ ّ
سُب (الخىخل الغؤؾمالي)؛ وٍم ً٨ال٣ى٫
والىا ٘٢ؤو بحن
بن السخغٍت هي حٗبحر ًٖ زلل ٌؿخلؼم الخهضي له مً ؤظل الاوسجام م٘
الىا ٘٢اإلاغٍغ وبُٖاثه مٗجى؛ ٞالسخغٍت هي ّ
 ًٞالىظىص ٖلى ُ٢ض الخُاة وًٞ
اإلا٣اومت ٧لما اقخضث ألاػماث الغؤؾمالُت عٚم مداوالث جىُٓمها التي لم جً٨
ًىما في نالر الٟئاث الهكت :اؾخإه ٠اإلاٛغب وكاَه الا٢خهاصي بٗض
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جُبُ ٤خؼمت مً الخضابحر الى٢اثُت والخىُٓمُت٩ٞ ،اهذ الىخاثج ؾلبُت ألن
ألامغ ه٣ل الغؤؾمالُت مً مغخلت الخىخل بلى مغخلت الىباء؛ ٣ٞض خضر ؤن
ؤنِب ٖما" ٫الٟغولت" 1بمضًىت ال٣ىُُغة بالىباء بإٖضاص ٦بحرة مما ًُغح
الدؿائ ٫الخاليَ :ل ًخىظب ٖلُىا الخطخُت بصخت اإلاىاًَ لهالر صخت
الغؤؾما٫؟؛ ؤظابذ الىالًاث اإلاخدضة بهغاخت ًٖ َظا الدؿائ ٫في شخو
عثِؿها صوهالض جغامب :وٗم صخت الغؤؾما ٫ؤولى.
وفي الجهاًت ًم ً٨ال٣ى ٫بن ٗٞل السخغٍت ،الظي ٌٗض جهغٞا هٟؿُا
وٖ٣لُا مىُى٢ا ،عبما ًدىي ٖلى مٗاوي وؤؾغاع ٦شحرة في نىعة مٗخاصة ال جؼٍض
ًٖ مجغص ٧ىجها ظملت جسغط مً لؿان ناخبهاٞ ،خدضر ؤػماث و٧ىاعر ،ؤو
جدضر ال٨شحر مً الطخ ٪والصخب اإلاغح الظي ال ًيخهي في ألامض ال٣غٍب.
ً
ووٗلم بالُب٘ ؤن الطخَ ٪ى وؾُلت ٖالظُت مٗخمضة زهىنا في بػالت
ايُغاب ما بٗض الهضمت٦ ،ما ؤهه ٖىهغ مؿاٖض في الخٛلب ٖلى ال٣ل٤
والا٦خئاب.

ْ -1هغث ه٩اث مً ٢بُل" :هُالب بةعظإ الجهت ال٣ضًمت (الغباٍ ؾال ػمىع ػٖحر) لخٗىى الجهت
الجضًضة (الغباٍ ؾال ال٣ىُُغة)؛ ؤػٍلىا ال٣ىُُغة مهضع اإلاكا٧ل"" /بطا ؤ٧لذ الٟغولت َظٍ الؿىت،
ؾخمطخي الُٗلت في ابً ظغٍغ (بقاعة بلى مغ٦ؼ الدجغ الهخي)" .
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ب) سأظمالُت الىباءٖ :ىضما جخىخل الغؤؾمالُت وحسخيء اؾخٛال٫
الٗما ٫والًٟٗاء واإلاىاعصٞ ،ةن ألاظىع جىس ٌٟبلى ؤصوى مؿخىي وجغجٟ٘
مٗضالث البُالت وجخضوى مٗاًحر ٖضالت جىػَ٘ الثروة والضزل ،وٍ٨ثر ال٣ٟغ
وجؼصاص الجغٍمت وجىدكغ ألامغاى والخلىر وؤلايغاع بالبِئت .وج٣ىص قغاؾت
الىٓام الغؤؾمالي بلى بلخا ١الًغع باإلوؿاهُت ،وبً٣إ ألاػماث ،وال٣ال٢ل،
والخغوب ،والجغاثم ٚحر ألازالُ٢ت بكتى ؤنىاٞها؛ زم جخضزل الخ٩ىماث
وؾُُا ما٦غا ًضعي وي٘ يىابِ لخهغٞاث الاؾخٛاللُحن واإلابتزًً ومى٘
جدى ٫الٗالم بلى ٚابت والخض مً قغاؾت الىٓام الغؤؾمالي ويمان الٗضالت
الاظخماُٖت بحن قغاثذ الؿ٩ان اإلاسخلٟت.
ُوٍغظ٘ بٌٗ مىخ٣ضي الغؤؾمالُت جىخل الىٓام الغؤؾمالي وؾُٗه
اإلاؿخمغ بلى حُٗٓم ألاعباح مهما ٧اهذ ج٩الُ ٠وزؿاثغ الٛحر بلى ْهىع ٞحروؽ
٧ىعوها؛ وَٗخ٣ضون ؤن الغؤؾمالُت اإلاخىخكت ؾهلذ اهدكاع اإلاغى في ؤعظاء
الٗالم 1خُض َىهذ في البضاًت مً زُىعجه؛ وي ِٛؤصخاب الىٟىط ٖلى
ٞ -1ضاخت الىباء وؾغٖت اهدكاعٍ وٖضم وظىص ل٣اح ختى آلان وال ًيخٓغ الخىنل بلُه ٢بل ٖام ؤو ٖام
ً
ً
َاثال ٖلى ألاهٓمت الصخُت في الضو٫
وهه – ٠بدؿب الؿلُاث الصخُت الضولُت – جمشل ٖبئا
الغؤؾمالُت اإلاخ٣ضمت ،ما ًُغح حؿائالث خى ٫صوع الخ٩ىماث في جل ٪ألاهٓمت في جىٞحر الغٖاًت الصخُت
الجُضة لجمُ٘ اإلاىاَىحن ،بٗض ؤن ؾُُغ الُ٣إ الخام والكغ٧اث الٗمال٢ت التي تهض ٝلخد ٤ُ٣الغبذ
باألؾاؽ وج٣ضم زضماتها إلاً ً٣ضع ٖلى ص ٘ٞالشمً.
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الخ٩ىماث لخجىب ٞغى الُ٣ىص والخض مً الخضزل في جض ٤ٞالؿل٘ وجى٣ل
ألاشخام صازل البلضان وخى ٫الٗالم .واؾخٛلذ الغؤؾمالُت الكغؾت َظا
الٓغ ٝالُاعت للخهىٖ ٫لى م٩اؾب ؤو حٗىًٍاث ٚحر مؿخد٣ت .وٍ٨ثر
ظك٘ بٌٗ الكغ٧اث واإلااؾؿاث في ألاػماث مً زال ٫مُالباث مىم٣ت
ومضٖىمت ببراَحن مؼٍٟت ًٖ زؿاثغ للخهىٖ ٫لى صٖم خ٩ىمي ضخم .و٢ض
زههذ صوٖ ٫ضًضة ؤمىالا َاثلت لضٖم ألاؾىا ١وُ٢اٖاث ألاٖما ،٫بِىما
جهاٖضث مٗضالث البُالتٞ ،خٗغى ظؼء ٦بحر مً الؿ٩ان لى٣و خاص في
الٛظاء واإلاىاص ألاؾاؽ بؿبب ٣ٞضان مهاصع صزلهم .وٍغي ٦شحرون يغوعة
صٖم ألاؾغ اإلاخًغعة مً َظٍ الجاثدت ،بضال مً مؿاٖضة ٦باع اإلاىخجحن.
وٍ٣ىص الٟؿاص في ٦شحر مً الخ٩ىماث بلى جدال ٠مبًُ بحن بٌٗ
اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت والغؤؾمالُحن الكغؾحن الصخيء الظي ًىلض مًٗالث
٦شحرة في اإلاجخمٗاث والٗالم ؤظم٘ ومداباة ألاؾىاٖ ١لى خؿاب الىاؽ؛
وجم٨ىذ الكغ٧اث مً ػٍاصة ؤلاهخاط بضا ٘ٞالغبذ وجىٞحر ٞغم الكٛل وؤبضٖذ
٦شحرا مما ٢اص بلى وكإة الاخخ٩اعاث الخجاعٍت واإلاالُت .وشجٗذ الخ٩ىماث َظٍ
الكغ٧اث ألجها عٗٞذ ؤلاهخاط ووٞغث مؼٍضا مً الٛظاء للؿ٩ان والىْاث.٠
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ومً ؤبغػ اإلاماعؾاث الخاَئت للغؤؾمالُت الجكٗت ،1اؾخٛال ٫ألامغاى في
جد ٤ُ٣م٩اؾب وؤعباح ضخمت :جًاٖٟذ ؤؾٗاع مىاص الى٢اًت مً اإلاغى في
ألاؾىا ،١وجٟغزذ ؤؾىا ١ؾىصاء ،واخخ٨غث ألاَٗمت واإلاىاص الًغوعٍت مً
ؤظل جد ٤ُ٣ؤعباح ٞاخكت وؾغَٗت ،ويُٛذ قغ٧اث ألاصوٍت مً ؤظل
الخهىٖ ٫لى مىذ وصٖم لخُىٍغ ل٣اخاث وؤصوٍت بِىما حٗاعى ؤي جدضًض
ألؾٗاعَا ،واهس ٌٟهمى ؤلاهٟا ١الخ٩ىمي ٖلى الغٖاًت الصخُت مً زال٫
جدمُل الكٗىب ه٣ٟاث مىاظهت وباء ٧ىُٞض  ،19وٚابذ ألاهٓمت الصخُت ؤو
ه٣هذ ٞاٖلُتها بؿبب الغؤؾمالُت الكغؾت التي حؿخٛل الُلب اإلاغجٖ ٟ٘لى
الغٖاًت الصخُت لخد ٤ُ٣ؤعباح ٞاخكت مما وظه اهخ٣اصاث للخ٩ىماث بٟكل
ؤهٓمتها الصخُت في مىاظهت الىباء الظي ؤيٟٗها وظٗلها ٖاظؼة ًٖ جىٞحر
ألاظهؼة واإلاىاص واإلاؿخلؼماث الُبُت و٢ذ الخاظت .وؤمام َظا الىا ٘٢اإلاغٍغ،
ٌسخغ اإلاؿخًٟٗىن ممً ً٣هغَم.

 -1في ٢لب مدىت ٧ىعوها ،اؾخمغ نىضو ١الى٣ض في ج٣ضًم "الىهاثذ" بلى  12صولت مً الكغ ١ألاوؾِ
اؾدىجضث به إله٣اطَا .وخض الهىضو ١في ج٣غٍغ له خ٩ىماث الكغ ١ألاوؾِ وقما ٫ؤٞغٍُ٣ا ٖلى
مىانلت ج٣ضًم خؼم الضٖم اإلاالي والا٢خهاصي إلاى٘ ألاػمت مً الخُىع بلى ع٧ىص َىٍل ألامض مما ؾُاصي
بلى اعجٟإ مٗضالث البُالت.
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خاجمت
بن الخُاباث الؿازغة ما هي بال ؾاثل َّ
مكٟغةً ،ساَغ اإلاغء خحن ًغؾلها
ع
ألن اإلاخل٣ي ٢ض ً٩ىن ظهت مدؿلُت؛ ٞال ًم ً٨اهتهاط السخغٍت م٘
الصخهُاث الخؿاؾت ؤو ؤصخاب اإلاىانب الغُٗٞت ؤو م٘ ؤي شخو ٌعجؼ
الؿازغ ًٖ ج٣ضًغ عص ٗٞله بض٢ت؛  ٠ُ٨ٞؾُ٩ىن ألامغ بطا ٦ىا هىاظه قغاؾت
الغؤؾمالُت؟ :هىاظهها بىىٕ مً الته٨م ٢هض مهاظمت الظًً حهضصون الخُاة
بهٟت ٖامت.
ً
وٍد ٤ؤن هدؿاء ٫ؤًًا٦ :م مغة ظٗلخىا السخغٍت هخجاوػ مك٩لت مُٗىت؟
ّ
ُ
هخسُاٍ ،وٍهبذ زلٟىاُ ،
ُٞىصر بالسخغٍت
ؤمغ ما،
ً٣ا ٫بهىا خحن وسخغ مً ٍ
ً ّ ً
ٗٞاال (لِـ وخضٍ بالُب٘)؛ ٞىدً هضًً
مً الهضماث والخُباث ٖالظا
للسخغٍت باللخٓاث الىخُضة الخُ٣ُ٣ت للىهغ في اإلاىاظهت؛ ٞهي بٖالن
ال٨غامت ،وجإُ٦ض جٟى ١ؤلاوؿان ٖلى ما ًدضر له؛ وجخدىَ ٫ظٍ السخغٍت بلى
ظغٍمت حٗغى الؿازغ بلى خمالث تهضًض ؤو مؿاءلت ٢اهىهُت.
وبطا ٧اهذ السخغٍت صٞاٖا ٗٞاالٞ ،هي ٦ظل ٪هًا ٫مؿخمُذ ومىاظهت
خُ٣ُ٣ت في نض اإلاٗخضي وج٣ىٌٍ مؿاُٖه .وجؼصَغ السخغٍت ٧لما ٧اهذ
الؿلُت ٢مُٗت مما ًجٗلها ازخُاعا يغوعٍا حؿخٗمله الٟئاث الًُٟٗت،
ٌ
وٍجٗلها ؤصاة عثِؿت للضٞإ ًٖ الُب٣اث اإلا٣هىعة التي ج٩ىن ملؼمت باجساط
الخُُت اججاٍ هىاًا آلازغ اإلاتربو.
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وحصج٘ السخغٍت ٖلى وكىء خغٍت الغؤي وجُىعَا بسهىم مٗخ٣ضاث
ألاٞغاص في ما ًخٗل ٤بجاثدت ٧ىعوها ،بط ج٣ىث وظهت هٓغ جغي ؤن ما ًدضر
مً ايُغاب َى مجغص ماامغة؛ ٞالىباء خ٣ُ٣ي ،ل٨ىه ًىدضع مً الهىاٖت
اإلاسخبرًت الٛغبُت (ٞحروؽ مسبري نىاعي)؛ وَكغح اإلاضاٗٞىن ًٖ ٨ٞغة
ُ
اإلااامغة آعاءَم ٦ما ًلي :ل٣ض ؤؾؿذ و٧الت الُىاعت الُٟضعالُت  FEMAفي
الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت جدذ ُٚاء الخٟ٨ل بإٖما ٫ؤلاٚازت؛ ٚحر ؤجها
حؿعى بلى ب٢امت الىٓام الٗالمي الجضًض مً زال ٫ؾُاؾت عؤؾمالُت هاٞظة
جخًمً بُل ظُدـ وملُاعصًغاث ظمُ٘ ؤهداء الٗالم الظًً ًٟ٣ىن بلى ظاهب
الغثِـ ألامغٍ٩ي صوهالض جغامذ وَك٩لىن اإلاسُِ الىباجي ٧ىُٞض  19الظي لم
ً ً٨وباء خُ٣ُ٣ا؛ ألن وػٍغ الخاعظُت ألامغٍ٩ي ،في قهغ ماعؽ ٢ ،2020ا ٫في
ماجمغ صخٟي – بلى ظاهب الغثِـ جغامب -بن ٧ىُٞض َ 19ى جغبو خ٣ُ٣ي
٢هض جىُٟظٍ بُغٍ٣ت صخُدت (ٞلخت لؿان)؛ وَٗجي التربو ،في هٓغ
ألامغٍُ٨حن ،مدا٧اة ٖؿ٨غٍت؛ وَى جمغًٍ بضؤ مىظ ؾىىاث مً ؤظل ب٢امت
خ٩ىمت ظضًضة للٗالم وبزغاظها بلى خحز الىظىص؛ بطن ،ال ًىظض مغى
خ٣ُ٣ي بل ًىظض مسُِ ٦بحر؛ ٣ٞض نغح بُل ظُدـ ؤهىا ؾىِٗل ٞترجحن
مً الىباء ،ولً ًهبذ ألامغ َبُُٗا ختى هدهل ٖلى ل٣اح عاج٘ للٗالم بإؾغٍ:
َم ًجٗلىن الىاؽ ٌكٗغون بغٖب خ٣ُ٣ي ٖبر الىباء اإلاسُِ له؛ بال ؤجهم
ؾُُل٣ىن اإلاغى الخ٣ُ٣ي الظي ًخمشل في جدُُم اإلاىاٖت بىاؾُت ؤقهغ مً
الدجغ الهخي الظي ًدغم الىاؽ مً الهىاء الى٣ي (هدىٟـ  ِ٣ٞزاوي ؤ٦ؿُض
ال٨غبىن بؿبب ال٣ىإ) ،وُٚاب الكمـ ،والِٗل في الخى ٝوال٣ل٤
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الكضًض؛ بطن ،لً ًخمخ٘ الىاؽ بصخت ظُضة بٗض الدجغ الهخي خُض
ؤنبذ ال٣ىإ عمؼا للخًىٕ لؤلؾُاص (٧ان الٗبُض في اإلااضخي ًجبرون ٖلى
اعجضاء ألا٢ىٗت)؛ وٖىضما ًسغط الىاؽ في اإلاغخلت ال٣هحرة البُيُت (بحن
الٟترجحن مً الىباء /بحن اإلاىظت ألاولى والشاهُت) ًجضون ؤمامهم ،في الىالًاث
اإلاخدضة ،مىنالث الجُل الخامـ (الهاج )٠التي ُويٗذ في ٟٚلت مجهم :هي
ج٣ىُت جازغ ٖلى صخت الىاؽ بمجغص حكُٛلها في ظمُ٘ ؤهداء الٗالم٩ٞ ،ان
الىباء ٨ٞغة عاجٗت لئلؾغإ في جىُٟظ َظا اإلاكغوٕ؛ وؾُهبذ ظمُ٘ الىاؽ
مغضخى بؿبب َظٍ الخ٣ىُت (الٟحروؽ الجضًض التي ًٟغى الغٖب)؛ وخخما
ؾخٓهغ الل٣اخاث يض وباء ٧ىُٞض  19بٗض وكغ ج٣ىُت الجُل الخامـ،
وؾُهغح بُل ظُدـ بإن الل٣اح ؤمغ بال ٜألاَمُت يض اعجضاص اإلاغى
الخُحر ،بل ؾِؿعى بلى جد ٤ُ٣ؤعباح (اؾخسالم مالًحر الضوالعاث) ؤًًا
بمؿاٖضة وؾاثل ؤلاٖالم الغؾمُت والىسبت الٛىُت واللجىت الشالزُت ومجخم٘
بلضعبحر 1ٙوٚحر طل.٪
وبطا ػعث ال٨شحر مً اإلاؿدكُٟاث ،في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،ؾخجضَا

ُ
جبال ٜفي بخهاء مىحى ٧ىُٞض 19؛ ٚحر ؤن ٧ىعوها هي ؤهٟلىهؼا بغص ،وهخٗغى

ظمُٗا لئلنابت بهظا الٟحروؽ وٚحرٍ؛ ؾخىَم اإلاؿدكُٟاث الىاؽ باإلاغى،
ُٞدؿاب٣ىن ،في َىابحر ال جهاثُت ،بلى جل٣ي الل٣اح الظي ًجٗلهم خُب
ؾُاؾت الخ٣لُل مً ؾ٩ان الٗالم التي ؤؾؿذ ٖىضما صمغث الؿلؿلت
 -1جإؾـ ماجمغ بلضعبحر ٙؤو هاصي بلضعبحر ٙمىظ ٖام  1954لخٗؼٍؼ الخىاع بحن ؤوعبا وؤمغٍ٩ا الكمالُت
خى ٫الغؤؾمالُت الٛغبُت للؿى ١الخغ ومهالخها خى ٫الٗالم.
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الٛظاثُت لئلوؿان مً زال ٫بدىر مكبىَت في الٛغؽ والىباجاث والخُىاهاث
(الخهجحن /الاؾخيؿار) وٚحرَا؛ بطن ،جترسخ ؾُاؾت ؤلاباصة ٖبر مغاخل ختى
ال ًدـ الىاؽ بالهضمت صٗٞت واخضة؛ ولهظا الؿبب ،ؤٖلً الغثِـ جغامب
في  13ماعؽ خالت الُىاعت ألهه ٧ان زايٗا ألظىضة جخجاوػٍ وظٗلخه ٌُؿلم
ؤمغٍ٩ا بلى و٧الت الُىاعت الُٟضعالُت .FEMA
وحٗىص َظٍ آلاعاء التي حٗبر ًٖ ٨ٞغة اإلااامغة وٚحرَا بلى الاهضماط مً ظضًض
في السخغٍت مً زال ٫صوعة ز٣اُٞت خُىٍت جىمى مشل ٦غة الشلج اإلاخضخغظت،
ٞخخ٣ىي مً ظضًض عوح الضٖابت؛ وٖىضما جهبذ َظٍ "الضٖابت ّ
ؤقض مً
الؿُٞ ،"٠ةن الؿلُت جسكاَا ،وجدى ٫صون الؿماح بٓهىعَا ،وج٣م٘
عٚباث الىاؽ وؤخالمهم واهٟٗاالتهم وخاظاتهم وؤخاؾِؿهم .والؿلُت
ال٣مُٗت هٟؿها ُجضعً ،٥
جماما ،طا ٥ال٣ى ٫اإلاخضاو ،٫الظي ًُُٟض بإن "خغٍت ؤي

قٗب ُج٣اؽ بمضي ّ
٢ىة ضخ٨خه" ألامغ الظي ًضٗٞها بلى بخ٩ام ٢بًتها
ٍ
جدؿ ًبا ل٩ل ما حهضص هٓامها وٍسلخلهْ .
ال٣مُٗت ّ
وبن لم ً ً٨هٓامً ٪
٢ىٍا بما
ًٟ٨ي للخٗامل م٘ الى٩اثٞ ،لِـ هٓاما صًمى٢غاَُا ألن ال٣ىة لً ج٩ىن
ً
بُكا ،بل ز٣ت في الىٟـ ،وخؿً ُ٢اصة مبيُت ٖلى ع٧اثؼ صًم٣غاَُت ٖاصلت؛
ومً زمً ،لجإ الجمهىع بلى الطخ ٪والسخغٍت للخٟاّ ٖلى وعي ه٣ضي وؾِ
ؤهٓمت عؤؾمالُت حؿعى بلى بىاء بوؿان طي بٗض واخض :البٗض الاؾتهال٧ي.
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الذاللت الاحخماغُت "للىٌخت الؽػبُت" صمً "حاةدت يىسوها"
بمىاوو الصخشاء حىىب اإلاؿشب
خمادي ؼشباس
(باخث في غلم الاحخماع ،حامػت ظُذي مدمذ بً غبذ هللا ،قاط-اإلاؿشب)

جلخُو :ؤْهغث ظاثدت ٧ىعوها جإزحر البٗض الؿىؾُىلىجي والاهتروبىلىجي
ٖلى مجخم٘ الصخغاء ظىىب اإلاٛغب ،وبالخدضًض في الجهاث الجىىبُت الشالر،
ٞمىظ بضاًت ْهىع الجاثدت باإلاٛغب ٌؿخ٨كٖ ٠م ٤جإزحر َظٍ الٓاَغة
والٗلل التي ٌٗاوي مجها اإلاجخم٘ بمىاَ ٤الصخغاء ظىىب اإلاٛغب ،وجبحن
يغوعة الاَخمام باألبٗاص الش٣اُٞت والاهتروبىلىظُت للمىُ٣ت ،وج٨كًٖ ٠
٢ضعة الٟغص ٖلى جٟؿحر الٓىاَغ الاظخماُٖت بُغٍ٣ت ٩ٞاَُت ،في ْل ػمً
ًدؿم بالً ِٛالىٟسخي والاظخماعي ،و٢ض بؾخٟدل َظا الً ِٛفي ػمً
الدجغ الهخي ،مً زال ٫مجمىٖت مً اإلاماعؾاث التي ً٣ىم بها ألاٞغاص التي
جبحن سخغٍتهم مً الىا ٘٢الظي ٌِٗكىههٟٞ ،ي ُٚاب ال٣ضعة ٖلى حُٛحر
الىا ٘٢الاظخماعي٣ً ،ىم اإلاجخم٘ بالسخغٍت ٖلى مجمىٖت مً الؿلى٧اث التي
جٓهغ ٖم ٤ألاػمت الاظخماُٖت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت باإلاٛغب.
Abstract : The Corona pandemic demonstrated the influence of the
anthropological and sociological dimension on the Saharan society, and
specifically in the three southern regions of southern Morocco. Since the
beginning of the emergence of the pandemic in Morocco, the depth of the
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influence of this phenomenon and the manifestations of imbalances that the
society in this area suffers from have been revealed, and It clarifies the
necessity to pay attention to its cultural and anthropological dimensions, and it
unveils of the individual's ability to interpret social phenomena in a humorous
way, in a time that characterized by psychological and social distress. This
pressure has exacerbated through a set of practices carried out by individuals
that show their mockery to Reality in which they live at the time of a state
health emergency. In the absence of the ability to change the social reality,
society mocks on a set of men„s behaviours that show the complexity of the
social, political and economic crisis in Morocco Saharan regions.

بخه لٓىاَغ الاظخماُٖت٦ مىا٫ًٓهغ صوع الباخض الؿىؾُىلىجي مً زال
ًل ػم٩ وَك،اث ألاػماث الاظخماُٖت٢ها اإلاجخم٘ وبخدضًض في ؤوٞالتي ٌٗغ
٫مىظ ْهىع الىباء في وَان ونىله بٞ ،لُل الخضور٢  اظخماعي٫ىعوها جدى٧
 بؿبب،٘ٗذ مجمىٖت مً الاخضار ؤزغث ٖلى اإلاجخم٢غب في ماعؽ وٛاإلا
صخيٟؼٍت للخض مً ج٦غيخه الؿلُاث اإلاغٞ غاع الدجغ الهخي الظي٣ال
ذ مجمىٖت٣غيذ ٖلى اإلاجخم٘ زلٞ اثُت التي٢ َظٍ ؤلاظغاءاث الى،الجاثدت
ً ْهىع مجمىٖت م٫ الخضابحر ؤلاختراػٍت مً زال٫مً الغصوص اإلاخباًىت خى
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اإلاماعؾاث الٟغصًت والجماُٖت التي جبحن عص ٗٞل اإلاجخم٘ ٖلى َظا الىي٘
الُاعت ،الظي وي٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ في حجغ مجزلي ٢هغي ُ٢ض خغٍت اإلاجخم٘،
هخج ٖىه مجمىٖت مً الٓىاَغ الاظخماُٖت التي تهض ٝبلى جٟؿحر الخالت
الىباثُت باإلاٛغب ،مجها السخغٍت ٖلى الىي٘ الىباجي مً زال ٫الٗضًض مً
الى٨ذ والُٟضًىَاث التي ٧اهذ جهىع الخالت الىٟؿُت الاظخماُٖت للمجخم٘.
ٞماهي الضالالث الاظخماُٖت والاهتروبىلىظُت والش٣اُٞت للى٨ض
الكٗبُت باإلاٛغب وبجىىب اإلاٛغب بالخدضًض؟
ما ٖال٢ت الى٨ذ الكٗبُت بالش٣اٞت الخؿاهُت؟
ماهي اإلاجاالث التي خاولذ الى٨ذ الكٗبُت مالمؿتها وجٟؿحرَا؟
مً َظا الاق٩الُت ًم ً٨الخيبا بإن السخغٍت في ػمً ٧ىعوها ،ؾخٓهغ
مجمىٖت مً الُ٣م والاججاَاث باإلاجخم٘ باإلياٞت بلى الٗضًض مً الغٚباث
التي ًغٍض ألاٞغاص جد٣ُ٣ها.
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جهذًم خىُ وباء يىسوها
لم ٌؿلم مً وباء ٧ىعوها ( )épidémie de Coronaالظي اهدكغ ٧الىاع في
ً
الهكُم ؤي م٩ان في الٗالم ،مؿخُٟضا مً ٧ىهه ؤنبذ ٖباعة ًٖ ٢غٍت واخضة
نٛحرةٞ .ةطا ٧اهذ الكب٩اث الٗى٨بىجُت ق٩لذ ؤعيُت زهبت للخىىٕ
والازخال ،ٝوظٗلذ ألاٞغاص ًيخ٣لىن مً م٩ان وػمً بلى آزغ بضون ب٦غاَاث
هٟؿُت واظخماُٖت في َظا الٗالم الالمدضوص ،وختى اهخ٣ا ٫ألاٞغاص مً م٩ان
بلى آزغ ومً ٢اعة بلى ازغي ناع ؾهال بٟٗل ج٣ضم وؾاثل اإلاىانالث ،مما
ظٗل اهدكاع اإلاٗلىمت ممازل إلهخ٣ا ٫ؤلاوؿان في الٗالمَ ،ظٍ الٗىامل ؾهلذ
للٟحروؽ امخال٧ ٥ل وؾاثل ؤلاهدكاع والٓهىع في اإلا٩ان والؼمان الظي ال
ًم ً٨الخيبا به ،بن ٧ىڤُض  19ؤنبذ ٌكٛل البكغٍت ب٩ل ٞئاتها ،وحهضص
وظىصَا في و٢ذ ظغي الاٖخ٣اص ؤهه باإلا٣ضوع الخٟاّ ٖلى الخُاة البكغٍت
بٟٗل الخُىع الخ٨ىىلىجي والخ٣جي والُبي الظي ونلذ بلُه.
 -1جأزحر وباء يىسوها غىى اإلاجخمؼ :لم جخى ٠٢الهضمت التي زلٟها وباء
٧ىعوها في الٗلىم الض٣ُ٢ت والبُىلىظُا ،بل ونلذ جضاُٖاتها بلى الٗلىم
ؤلاوؿاهُت وبالخدضًض ٖلمي الؿىؾُىلىظُا والؿُ٩ىلىظُا ،مً زال ٫جإزحر
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َظا الىباء ٖلى الٗضًض مً الؿلى٧اث وألاٗٞا ٫ؤلاظخماُٖت والىٟؿُت ،التي
ب٦دؿبها الٟغص بٟٗل الخيكئت الاظخماُٖت والش٣اُٞت والخضًً والٗاصاث
والخ٣الُض ،ختى ؤضخذ مماعؾاث جبحن مضي بهضماط الٟغص في اإلاجخم٘ٞ ،هي
ٖباعة ًٖ ؤٗٞا ٫بعاصًت ،جخمحز بإجها جدضص صعظت بهسغاٍ الٟغص في الجماٖت،
وَظٍ الغابُت بحن ألاٞغاص حٗم٣ها عابُت الضم ،اإلاجا ،٫الضًً ،اللٛت...،بلخ.
بن جإزحر وباء ٧ىعوها ٖلى اإلاجخم٘ ،وبالخدضًض ٖلى مؿخىي الٗال٢اث
الاظخماُٖت ً٩اص ً٣اؽ بضعظت جإزحرَا ٖلى صخت الٟغص ،وَىا ٧ان البض مً
الُ٣ام بضعاؾاث ؾىؾُىلىظُت ًخىدى مً وعاءَا جٟؿحر الخُٛحر الاظخماعي
الظي َغؤ ٖلى اإلاجخم٘ مً ظىاهب مخٗضصة ،وَظٍ الضعاؾت جخُلب مىهج
ؾىؾُىلىجي ٖلمي ٌُٗي جهىع ألٗٞا ٫ولؿلى ٥الٟغص في ػمً الجاثدت،
وحؿلُِ الًىء ٖلى الٗال٢اث الاظخماُٖت زال ٫ظاثدت ٧ىعوها ،خُض
لىخٔ حٛحراث ٖضًضة ٖلى الؿلى ٥الٟغصي والاظخماعي ،بٟٗل الخٛحر
الاظخماعي الظي ناخب مغاخل اهدكاع الىباء ،وٍغجبِ ؤؾاؾا بالخضابحر
الاختراػٍت التي ج٣ىم بها الضو ٫واإلااؾؿاث واإلاجخم٘ وألاٞغاص مً ؤظل
الخهضي للىباء ،وَظٍ الًىابِ الى٢اثُت هي ٖباعة ًٖ ؤؾالُب ووؾاثل
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وج٣ىُاث وههاثذ ٚحر مإلىٞت في الخُاة الُىمُت مً ؾمتها ؤجها جدض مً
الخ٣اعب الاظخماعي ( )Proximité Socialeوخمُمُت الخُاة الُىمُت.
ؤ -جذاغُاث الجاةدت غىى الػالناث الاحخماغُتٌٗ :خبر جدضي الظي ًٟغيه
وباء ٧ىعوها َى الخباٖض الاظخماعي ( ،)éloignement socialالظي ًا٦ض الخبراء
ؤهه الخل ألاؾغٕ الخخىاء وباء ٧ىعوها ٖبر الخ٣لُل مً ٖضص ؤلاناباث وؾغٖت
اهدكاع الىباء" ،وفي صعاؾت ؤظغٍذ بجامٗت بمبرًا٧ ٫ىلُىط في لىضن٢ ،ا٫
الباخشىن بن الخهغ ٝاإلاب٨غ والهاعم للخ٩ىماث ًم٨ىه ؤن ً٣لو الىُٞاث
بالٟحروؽ بىدى  ،1"%95وَظا ًخُلب الخباٖض الاظخماعي "وَٗجي َظا
اإلاهُلر الجضًض ؤال ً٣ترب الىاؽ مً بًٗهم مؿاٞت متر وهه ٠اإلاتر ٦ما
ً٣ى ٫بٌٗ ألاَباء ،ؤو مؿاٞت زالزت ؤمخاع ٦ما َب٣ذ ؾىَؿغا بال٣لم
واإلاؿُغة ،بلى صعظت بصزا ٫مً ًخٗضي ٖلى اإلاؿاٞت اإلاؿمىح بها بلى السجً
إلاضة جهل مً  24بلى  72ؾاٖت".2

 1م٣ا ٫ل٣ىاة الجؼٍغة جدذ ٖىىان :الخباغذ الاحخماعي ...مارا حػشف غً مفىلح الزي قشله
يىسوها؟ بخاعٍشٖ 2020/05/31 :لى الؿاٖت،13:53 :
.https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/28/
 2م٣ا ٫ل٣ىاة الٗغبُت جدذ ٖىىان :الخباغذ الاحخماعي مؼ يىسوها ،بخاعٍشٖ 2020/05/31 :لى الؿاٖت
html.ar/saudi-today/views/2020/0317 ،15:36
111

ٞغى الخباٖض الاظخماعي ٖلى ؤٞغاص اإلاجخم٘ مجمىٖت مً الؿلىُ٦اث
والخهغٞاث الٟٗىٍت وبإلعاصًت ،وجخمحز َظا الخضابحر الاختراػٍت بإجها جضٖى بلى
الخس ٠ُٟمً ٧ل وكُاث ًم ً٨ؤن ًاصي بلى الخ٣اعب الاظخماعي ،وؤصث َظٍ
اإلاماعؾاث بلى زل ٤جىجغ في الٗال٢اث الاظخماُٖت والتي ال ًم ً٨اؾخمغاعَا
بضون َظٍ الهالث ،والتي حٗض مُ٣اؾا ل٣ىة الٗال٢اث بحن ألاٞغاص ،لً ً٨ب٣ى
ؤن َظٍ اإلاماعؾاث ال جدىاؾب والخباٖض الاظخماعي والظي ٌٗجي في ظىَغٍ
الخباٖض الجؿضيٞ ،جمُ٘ وكغاث مىٓمت الصخت الٗاإلاُت ( ،)OMSجضٖى بلى
الخباٖض الجؿضي وبخترام ٢ىاٖض الىٓاٞت ،مً زالٚ" ٫ؿل الُضًً
بالهابىن ؤو اإلادلى ٫ال٨دىلي ،وؤلابخٗاص ًٖ الٗىا ١واإلاهاٞدت ،والب٣اء في
اإلاجز ٫ؤ٦تر و٢ذ مم ً٨م٘ الظَاب بلى مدل الب٣الت مغة واخضة في ألاؾبىٕ،
وبؾخسضام وؾاثل الى٣ل الٗام في ؾاٖت الظعوة الخاعظُت ،وٖ٣ض بظخماٖاث
اٞترايُت ،وجىُٓم ظلؿاث اللٗب الاٞترايُت ألَٟال ،٪وبب٣اء اؾخسضام
وؾاثل الخ٨ىىلىظُت مً ؤظل الخىانل م٘ ألانض٢اء وألاؾغة".1

1

Annonce nouvelle, sous-titre: Éloignement Physique, social-distancing-fra.pdf
02/06/2020.
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ب -همىرج لهفُذة خعاهُت جدث غىى الخذبحر الىناةُت :ول٣ض جٟاٖل الكاٖغ
الخؿاوي م٘ َظٍ الىناًا في ٢هُضة مخضاولت في ُٞضًى:
ٚحر ملي َظا ٧ىٍض ٖضُٞ ٫ىا ْ
ًاؾغ ُم ُِٟض
هبضؤ بىٓاٞت وهؼٍض الىاؽ هظ٦غ محزاث
ُ
لٗضاث
ٖاص الىاؽ في خؿً الترقُض وعظ٘ الاوؿان
ُ
الاهًباٍ وخؿً حكضًض والغاظل َى ومغاة في ال٩ىػٍىت
ُ
ؤصواث والخُٗ٣م ٖلى ٧ل بلُض
والُض في الُض وَُٟل بقىٝ
ُ
ُ
ؤق٨الث وَهاعة ولباؽ ظضًض ٧ل جهاع بٗبُاة
والهابىن ٖلى
ؾابگ طا ٥البى ٧ان بُٗض وُٖا ٫مضة ما ُ
ُ
ووالص  ٠ُ٦جهاع الُٗض
اث
ع
ُ
وص َخ ُ
لجضاة ٢الها في وصجها ؾُٗض ٢الذ مالْ ٪
َ
اث
ل٨بر
ومل ِ
٢الها ماقذ ٧ىڤُض زالث الٗالم وصعاث والٗؼ ٫الهخي ال مدُض ٖىى
به اًجابُاث َظا َى بِذ ال٣هُض ٧لها ًٗ٨ض في صًغاث
ث -أزش الجاةدت غىى مجخمؼ الصخشاء :ؾاَمذ َبُٗت مجخم٘ الصخغاء
ظىىب اإلاٛغب بلى بىاء ؾمت ممحزة للٗال٢اث الاظخماُٖت مً مٓاَغَا اعجٟإ
ميؿىب الضفئ الٗاثلي وجُىع مكاٖغ اإلادبت والىص والخإدي ،وهي الٗىامل التي
٧اهذ بلى و٢ذ ٢غٍب البض مجها ٦ما ًبحن طل ٪خاظت ألاٞغاص بلحها مً ؤظل
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ؤلاخؿاؽ بضعظت مُٗىت مً ألامان والُمإهِىت والاهخماء للمجخم٘ "ٞاإلوؿان
اظخماعي بُبٗه" خؿب ابً زلضون في م٣ضمخه ،ل ً٨م٘ ؾغٖت اهدكاع
ً
الىباء الٟخا ،٥ؤيخى َظا الىمِ مً الؿلى ٥مؿخدُال وٚحر م٣بى ،٫ألن
َظٍ ألاٗٞا ٫ناعث هي اإلاهضع الغثِسخي الهدكاع الٟحروؽ ،لظا وظب ٖلى
ألاٞغاص الالتزام بالخباٖض الجؿضي الظي ال ٌٗجي ؤلاهُ٣إ وؤلامخىإ ًٖ
الخىانل ،ب٣ضع ما ًدُل ٖلى يغوعة الخٟاّ ٖلى ظىَغ الٗال٢اث
الاظخماُٖت واؾخمغاعَا.
الخدام الىباء باإلاجخم٘ ٖاثض بلى خُىٍت الٟحروؽ في الٟخ ٪باألٞغاص ،في
م٣ابل اؾخُاٖت ٧ل ٞغص الُ٣ام باإلظغاءاث اإلاىاؾبت التي جد ٟٔؾالمخه
وجدض مً اهدكاع الىباء في مدُُه ،ول٣ض ؤصي َظا بلى زل ٤جىجغ لضي ظمُ٘
م٩ىهاث اإلاجخم٘٦ ،ما ولض مجمىٖت مً عصوص الٟٗل الاظخماُٖت والىٟؿُت
والش٣اُٞت ،والتي هي في الٛالب ما ج٩ىن خاملت للسخغٍت والطخ ٪مً الىباء
الٗالمي ٧ىعوها ،و٦ظلٖ ٪لى مٓاَغ الخٛحراث الاظخماُٖت التي ؤخضثها الىباء،
والتي ٦ما ؤؾلٟىا لها ؤبٗاص ؾىؾُىلىظُت وؤهتروبىلىظُت وؾُ٩ىلىظُت ٖلى
اإلاجخم٘ بالصخغاء ظىىب اإلاٛغب ،لظل ٪ؾىداو ٫حؿلُِ الًىء ٖلى َظا
ال٣الب ال٩ٟاهي الظي زل٣ه ʺػمً ٧ىعوهاʺ ،خُض «ٌؿخٛل ظمُ٘ ٢ضعاجه
111

وَا٢اجه بلى ؤ٢صخى خض مم٦ ،ً٨ما ً٢ ً٨اصعا ٖلى مىاظهت مسخل٠
اإلاخُلباث الخُاجُت واإلاىا ٠٢واإلاك٨الث التي جىاظهه في خُاجه 1»،مً زال٫
جهغٍ ٠ألاػمت في ٢ىالب مسخلٟت ٧لها جدمل مٗاوي مخٗضصة.

 -1الىٌذ الؽػبُت ودالالتها بالصخشاء
ؤ -الذالالث العُاظُت والانخفادًت :مىظ حسجُل ؤو ٫خالت لٟحروؽ
٧ىعوها باإلاٛغب في  2ماعؽ ْ ،2020هغث الٗضًض مً اإلايكىعاث الؿازغة
ٖبر مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي في اإلاىاَ ٤الجىىبُت للمٛغب ،وَظا الٟٗل
ًم٢ ً٨غاءجه خؿب ػمان وْغوٗٞ ٝل السخغٍت٧" ،ل جىُ٨ذ –ولى ٧ان
بؿُُاٌٗ -خبر ،و٩٦ل لٛت ٞةجها جبًُ بٞهاخا ًٖ مى ٠٢بػاء ْاَغة ؤو
واٗ٢ت اظخماُٖت" ،2وَىا وؿخضٖ ٫لى ه٨خت اهدكغث بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ في
بضاًت ْهىع َظٍ الجاثدت ،وج٣ى" ٫ﮔلذ لجذاحي يىسوها دخلذ اإلاؿشب،
گالذ لي رسى ًٌعمىها أال بِىاتهم وما ًلخگىا منها ش ي مؼ رو يشوػ
لخشام" ،والتي حٗجي ؤن "يىسوها دخلذ اإلاؿشب ؾحر أهه ظِخم جهعُمها بحن
 1بدغي نابغ'' ،ئداسة أصمت  COVID-19مً خالُ حػضٍض الصخت الىكعُت في ظل الدجش الفخي
اإلاجزلي'' ،في :مجلت الٗلىم الاظخماُٖت ،اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي ،الٗضص ( 13ماعؽ  ،)2020ؤإلااهُا-
بغلحن ،م.11
 2ق٣حر مدمض ،)2009( ،السخشٍت في العلىت مً اإلاأظعت ئلى لخجشٍم ،بٞغٍُ٣ا الكغ ،١الضاع
البًُاء ،م.226 .
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اإلاىخكػحن ولً ًفل منها ؼِئا لآلخشًٍ" ،وَظٍ الى٨خت ًم ً٨ؤن جٟؿغ و٤ٞ
الٗضًض مً ال٣ىالب الٟىُت التي جضٖ ٫لى الخاعٍش والهغإ الؿُاسخي
للخهىٖ ٫لى اإلاىا ٘ٞبحن ظهاث اإلامل٨تً .بضؤ الخُاب بحن الجضة وخُٟضَا،
وَىا هخدضر ًٖ زالزت ؤظُا ٫في الصخغاء ظىىب اإلاٛغبً ،خه ٠الجُل
ألاو ٫باألمُت ٖ٨ـ الجُل الشاوي والجُل الشالض و٧ل واخض مجهما خامل
لظَىُت اظخماُٖت مسخلٟت.
ًجم٘ الٗضًض مً ٞئاث اإلاجخم٘ بالصخغاء ؤجهم ال ٌؿخٟضون مً زغواث
اإلاٛغب ،مما ؤصي بلى حٗمُ ٤الٟىاع ١الاظخماُٖت وبالخدضًض بحن ظهاث
اإلامل٨ت ،وؾمت الى٨خت ؤجها ال جخٗاعى م٘ اإلاىا ٠٢التي ًامً بها اإلاجخم٘،
وَظا ما جبِىه َظٍ الى٨خت التي لها صالالث اظخماُٖت وز٣اُٞت ،جضٖ ٫لى ؤن
الجهاث الجىىبُت ال حؿخُٟض مً اإلاكاعَ٘ الخىمىٍت التي جدطخى بها الجهاث
ألازغي ،بن الى٨خت حٗ٨ـ ظاهبا مً الش٣اٞت الؿاثضة خى ٫بٌٗ الُ٣م
وألا٩ٞاع التي ًخبىاَا اإلاجخم٘ٞ ،ةطا ٧اهذ ٧ىعوها مً ألاوبئت الٟخا٦ت التي
زلٟذ ال٨شحر مً الطخاًا واإلاإسخي وآلاالمٞ ،ةن الى٨خت بُغٍ٣ت جغُ٦بها جض٫
ؤن اإلاجخم٘ ال ًش ٤في ما ًغوي ٖجها ،واإلا٣هىص َىا َى ههِب الجىىب مً ٧ل
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ما ًإحي مً الكما ٫وللكماٞ ،٫اإلاهم صاثما َى الخ٣ؿُم الٗاص ٫ل٩ل شخئ ختى
ولى ٧ان ٖباعة ًٖ مهاثب ؤو ٧ىاعر.
جٓهغ الى٨خت الخهىع الٗام لٗال٢ت الكما ٫بالجىىب ،وألاخىا ٫الاظخماُٖت
والؿُاؾُت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت التي جخه ٠بها َظٍ الٗال٢ت ،والتي ج٣ىم
بٟهم «الؿلى ٥الاظخماعي اإلاىٓم الظي جدضصٍ ال٣ىاهحن والٗاصاث والُ٣م
الاظخماُٖتٞ 1»،هظٍ الى٨خت حٗبحر ًٖ جهىع ٖام لُبُٗت الٗال٢ت بحن ظهاث
اإلامل٨ت وؤػمت الش٣ت التي حؿىص َظٍ الٗال٢ت ،والتي جبلىع وجبحن جاعٍش وامخضاص
لهظٍ ألاػمتٞ ،هي ماػالذ مؿخمغة بحن ؤظُا ٫اإلاىاَ ٤الجىىبُت ،وج٩اص جهبذ
زابخت في مسُلت وطَىُت ج٨ٟحر ألاٞغاص ،خىَ ٫غٍ٣ت ج٣ؿُم مىاعص الضولت
والٗال٢ت التي ججمٗهم بها ،وَظٍ الى٨خت جبحن ؤن الضولت جخٗامل بخمُحز بحن
ؤٞغاصَاٞ ،هىا ٥مً َم مً الضعظت ألاو ،٫وَىا ٥مً َم مً الضعظت
الشاهُت.
بن الى٨خت الكٗبُت "ْهغث في ألاوؾاٍ الكٗبُت ٦دخمُت مٟغويت ٖلى
ألاٞغاص٣ٞ ،ض ْهغث ٦بضًل ً٨ك ٠ؤوظه الخٗؿ ٠وال٣م٘ وٖضم اخترام
 1مِكا ٫صًى ،)1976( ،ً٨معجم غلم الاحخماع ،جغظمت :بخؿان مدمض خؿً ،2ٍ ،صاع الُلُٗت
للُباٖت واليكغ ،بحروث ،م.48
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ألاٖغا ٝوالخ٣الُض ومداولت يغب ٧ل مً له ًض في َظٍ الٗىامل الجاثغة،
٢هض اإلادآٞت ٖلى البجى الاظخماُٖت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت" ،1وَظا ما
جداوَ ٫ظٍ الى٨خت مماعؾخه مً زال ٫الخىى في مجمىٖت مً الخمشالث
الاظخماُٖت خىٖ ٫ال٢ت اإلاىاَ ٤الجىىبُت بالكما ٫والضولت ،بإؾلىب ٩ٞاهي
ًٓهغ مؼاط الُب٣اث الكٗبُت ومىا٣ٞها خى ٫الؿُاؾاث الٗامت.
ب -دالالث الىٌذ الؽػبُت الاحخماغُت والاهتروبىلىحُت :جىلي الى٨خت
باإلاىاَ ٤الجىىبُت ج٣ضًغ زام ل٨باع الؿً٦ ،ما جٓهغ ٢ضعتهم ٖلى الخٗبحر
ًٖ عئي ومكاٖغ اإلاجخم٘ بُغٍ٣ت بؿُُت وبلٛت ٖامُت جٟهمها ٧ل الُب٣اث
الاظخماُٖت ،وٍهبذ للى٨خت جإزحر في اإلاجخم٘ ٖىضما جالمـ َبُٗت الؿلى٥
ْ
داق ْؼ ماﮔي ْ
الاظخماعي ،وَىا هظ٦غ الى٨خت الخالُتَ " :خ ْ
ﮔػذ
الَ وكل أال
قذاس أهلى ،ظاغت جام أال داقؼ وأخل مً الجشاد ومىحن خلگ الخظش،
ْ
ْ ْ
غاد أال گاغذ في داس أهلى ..وظلي غلُه مىالها حذاجى أال ًل دنُهت ْجىﮔل
أغلُه وجگىُ وهللا ًا قالن أال مػذُ لٌم حشٍمت ومخخضن هىن ،"..والتي
حٗجي ؤن "ؤخض ألاَٟا ٫صاثما الجغي في ألاػ٢ت وال ًضزل صاع ؤَله بال إلااما
 1بىٟ٦ىؾت مدمىص" ،الىٌخت الؽػبُت وداللتها في جكػُل الهُم الاحخماغُت –هٌذ ؼػبُت مخخاسة
مً الؿشب الجضاةشي" ،في :مجلت الٗلىم الاظخماُٖت ،اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي ؤإلااهُا -بغلحن ،الٗضص 7
(صٌؿمبر  ،)2018م.155
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وخحن و ٘٢الدجغ الهخي ؤنبذ ال ًباعح الضاع ٩ٞاهذ ظضجه ج٣ى ٫لهم ؤن
وظىصٍ بالبِذ صلُل ٖلى ؤهه ٢ام بٟٗل مكحن ،ومً الُبُعي ٞهي ال جضعي ؤن
الدجغ ٞغى ٖلُه بؿبب ٧ىعوها".
جبحن َظٍ الى٨خت في مخجها ٢ضعة الجضاث ٖلى مالخٓت الخٛحراث التي جدضر
في ؾلى ٥ألاٞغاص عٚم ج٣ضمها في الؿً ،وٖىضما هخدضر ًٖ الجضاث في
اإلاجخم٘ الصخغاويً" ،م ً٨ؤن هضعط بٌٗ اإلاٟاَُم ،التي حؿخدًغ ٖبر
هىؾخالجُا ٦باع الؿً وحؿخسضم بلى ًىمىا َظا ،للخضًض ًٖ ُ٢م ألامـ،
التي حك٩ل معجم ُ٢م السجل الخ٣لُضي" ،1الظي ًُبٗه الاخترام والٗضالت
والغخمت والُاٖت.
بن الجضة ٦م٩ىن ؤؾاسخي في ألاؾغة باإلاىاَ ٤الجىىبُت وصوعَا في جىُ٣ل
الُ٣م وبهخاظها ،ظٗلها ٢غٍبت مً ظمُ٘ ؤٞغاص ألاؾغة وٍغظ٘ طل ٪لخالتها
الًُٟٗت ؤو الهكت التي ججٗلها صاثما في البِذ جغا٢ب جهغٞاث وؾلىُ٦اث
ألاؾغة ،وجبحن الى٨خت ؤزغ الدجغ الهخي في م٩ىر بٌٗ ألاٞغاص (ألاوالص مشال)
بالبِذ ومالػمتهم له ،وَظا باليؿبت للجضة ؤمغ ٚغٍب ظٗلها جاوٖ ٫لى ؤن
 1بىعُ٢ت عخمت" ،الهُم والخؿحر الاحخماعي باإلاؿشب" ،جغظمت :مدمض ؤلاصعَسخي ،في :مامىىن بال خضوص
للضعاؾاث ألابدار 03 ،ؤ٦خىبغ  ،2018م.5
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َظا الؿلىً ٥ىم ًٖ ٗٞل قيُ٘ ال ًم ً٨الؿ٩ىث ٖىهَ" ،االء الظًً
ًخمحزون بالخغُ٦ت والكٛب زانت ألاٖماع الهٛحرة ،مغخلت الغوى الظي
خغمىا مىه ،بل ختى مغخلت الابخضاجي في الؿىت ألاولى والشاهُت مً َظا
الخٗلُم" ،1ول ً٨الخضر ال٨بحر َى الدجغ الهخي الظي ؤصي بلى حٛحراث
اظخماُٖت ٧ان مً الهٗب جد٣ُ٣ها في مضة ػمىُت ٢هحرة.
ًدبحن مما ؾب ،٤ؤن الى٨خت الكٗبُت باإلاىاَ ٤الجىىبُت جغ٦ؼ ٖلى
شخهُاث وؤٞغاص لها م٩اهت في ز٣اٞت الصخغاء ،وٍدٓى ٦باع الؿً بمى٘٢
مخمحز في ز٣اٞت البُٓان ،و"بما ًمخل٨ه مً خ٨مت وشجاٖت وُٞىت وبهحرة"،2
وْلذ َظٍ الهىعة جخٛحر بٟٗل مغخلت ؤلاؾخ٣غاع التي ٞغيذ ٖلى ؤَل
الصخغاء ؤهماٍ مسخلٟت مً الخٛحر في الخ٨ٟحر والؿلى٦ ،٥ما ؤصث بلى بلها١
نىعة ال٨باع في الؿً بظا٦غة مجا ٫الصخغاء وؤلاعجباٍ بالٗاصاث والخ٣الُض،
وَظا ما ٌك٩ل الهىٍت الش٣اُٞت للمجخم٘ ،وٍمشل ٦باع الؿً جل ٪الظا٦غة
 1قغا ٥ؤخمض ،يىسوها والخىاب :مهذماث وٍىمُاث ،ماؾؿت م٣اعباث للهىاٖاث الش٣اُٞت
واؾتراجُجُت الخىانل واليكغ ،الُبٗت الاولى ،)2020( ،م.75
 2قغباع خماصي ،الثهاقت وأزشها غىى الػفبُت الهبلُت بمىىهت العانُت الخمشاء حىىب اإلاؿشب –
مهذماث ظىظُىلىحُت مً أحل الكهم والخأوٍل -ؤَغوخت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ ،جسهوٖ .لم
الاظخمإ ،جدذ بقغا :ٝؤخمض قغا٧ ،٥لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت ْهغ اإلاهغاػ –ٞاؽ ،مىؾم
 ،2020/2019م.196
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الكٟىٍت التي جضزل في هُا ١الترار الكٗبي الظي ٌٗم" ٤قٗىع ؤلاهخماء
وجشبذ ؤنالت الكٗب" ،1ؤو ال٨ىىػ ؤلاوؿاهُت الخُت.
ًجؿض َظا ألامغ ؤًًا م٣ام اإلاغؤة في الترار الش٣افي للمىاَ ٤الجىىبُت
وطل ٪ألجها "ناعث ٞاٖال مازغا في اإلاجخم٘ٞ ،برػث وؿىة ٦ثر و ًٟ٢في
مجابهت الغظل في مسخل ٠مجاالث الخُاة ،في الؿُاؾت وال٨ٟغ ،الًٟ
وألاصب" ،2و٢ضعتها ٖلى الخإزحر في ؤٞغاص ألاؾغة مً زال٢ ٫غبها ال٨بحر مً
ظمُ٘ م٩ىهاتها وم٩اهتها في اإلاجخم٘ وبالخدضًض جإزحرَا ٖلى ألابىاء ،وطل٪
بد٨م م٩ىر اإلاغؤة في البِذ إلاضة َىٍلت وباألزو الجضة٦ ،ما ججؿض
باإلاسُا ٫الكٗبي جل ٪الصخهُت التي حٗ٨ـ اإلاٟاع٢ت بحن الىا ٘٢الاظخماعي
واإلاىعور الش٣افي في اإلاىاَ ٤الجىىبُتٞ ،غٚم ؾُدُت جدلُلها للىا ٘٢اإلاِٗصخي
وٞهمها ٚحر الٗمُ ٤لؤلمىع الُاعثت بٟٗل شخهُتها اإلاغجبُت باإلاىعور الش٣افي
الخؿاوي الخ٣لُضي ،بال ؤن جٟؿحرَا لؤلخضار ال ًسلى مً مسخت وؤؾلىب

 1مىٗم خضاص" ،1986( ،اؾتراجُجُاث) ،الترار الكلعىُني بحن الىمغ وؤلاخُاء ،مغ٦ؼ بخُاء الترار
الٗغبي ،م.
 2ؾماحي َاظغ" ،ـىسة اإلاشأة في يخابت الشحل ظُذة اإلاهام ،رايشة اإلااء ،ومملٌت الكشاؼت لىاظُني
ألاغشج همىرحا" ،في :مجلت الضعاؾاث الش٣اُٞت واللٛىٍت والٟىُت ،ؤإلااهُا –بغلحن ،الٗضص( 10 :هىٞمبر
 ،)2018م.398
111

٩ٞاهي ٌؿخمخ٘ بها اإلاجخم٘ ،خُض جى٣ل َىاظـ واوكٛاالث اإلاجخم٘ بُغٍ٣ت
حٗم ٤الخإزحر الىٟسخي للش٣اٞت الخؿاهُت.
ط -دالالث الىٌذ الؽػبُت الجؿشاقُت :م٘ الخضابحر ؤلاختراػٍت التي ج٣ىم بها
الؿلُاث الٗمىمُت ،وبالخدضًض ٞهل الجهاث والٗماالث ًٖ بًٗها
البٌٗ ،ؤنبذ الخى٣ل بحن اإلاىاَ ٤اإلاىبىءة والتي لم حسجل خاالث وباثُت
نٗب ،بٟٗل ُ٢ام الؿلُاث بٟغى مجمىٖت مً ؤلاظغاءاث ٖلى ألاٞغاص
للخهىٖ ٫لى اإلاىا٣ٞت لئلهخ٣ا ٫بلى اإلاىاَٚ ٤حر اإلاىبىءة ،وهدً وٗغ ٝؤن
الجهاث الجىىبُت لم حٗغ ٝحسجُل خاالث وباثُت ٦بحرةَ ،ظا ظٗل ؾا٦ىتها
ٌؿاَمىن في الخضابحر وؤلاظغاءاث مً زال ٫الخغم ٖلى جبلُ٧ ًٖ ٜل
اإلادؿللحن للجهت ؤو اإلاضًىت بُغٍ٣ت ٚحر ٢اهىهُت ،لخهبذ َظٍ اإلاىاَ ٤خؿب
الى٨خت "مؼ يىسوها أـبدذ الخگىهُت والذؼحرة ...مثل اظىىبىُ وباسَغ
أما قم الىاد ..يأهه حضس اإلاالذًل."!..
ًدبحن ؤن "٧ل جىُ٨ذ –ولى ٧ان بؿُُاٌٗ -خبر لٛت ،و٩٦ل لٛت ٞةجها جبًُ
بٞهاخا ًٖ مى ٠٢بػاء ْاَغة ؤو واٗ٢ت اظخماُٖت" ،1وَظٍ الى٨خت جمشل
 1ق٣حر مدمض ،)2009( ،السخشٍت والعلىت :مً اإلاأظعت ئلى الخجشٍم ،بٞغٍُ٣ا الكغ ،١الضاع
البًُاء ،م.226
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ؤ٢صخى السخغٍت ٖلى اإلا٩انٞ ،هي جداو ٫م٣اعهت مضن ٖاإلاُت طاث ؤلاؾخُ٣اب
الؿُاحي الٗالمي م٘ ظماٖاث ٢غوٍت بالُٗىنٞ ،ةطا ٧اهذ ؤؾُىبى ٫وباعَـ
مضن ًؼوعَا اإلاالًحن مً الؿُاح مً ظمُ٘ ؤهداء الٗالم ٞهي الُىم ج٩اص ج٩ىن
مهجىعة٣ٞ ،ض "ٚحر الٟحروؽ اإلاٗىلم الخُاب خى ٫ظٛغاُٞت الٗالم ،ال
قما ٫وال ظىىب ،بل مىاَ ٤مىبىءة وؤزغي ٚحر مىبىءة ،صو ٫مخساطلت في
ؾُاؾتها الخُىٍت يض الٟحروؽ وألازغي خاػمت وخاؾمت في زىى ٗٞل
مجابهخه ،مشلما اهؼاح باإلااؾؿاث الؿُاؾُت والضًيُت بلى مىُ٣ت الهامل
وظٗل اإلااؾؿاث الٗلمُت الُبُت في اإلاغ٦ؼ".1
ًٞال ًٖ طلٞ ،٪ةن الصخهُت الكٗبُت باإلاىاَ ٤الجىىبُت ؤخؿذ
بًغوعة الخٟاّ ٖلى َظا اإلا٨دؿبٞ ،ةطا ٧اهذ الجٛغاُٞا وجغ٦ؼ ؤلاؾدشماعاث
الىَىُت وألاظىبُت في مىاَ ٤الكماٞ ،٫ةن وباء ٧ىعوها ٢ض ٞغى ٖلى الىاؽ
حُٛحر وظهاث الخى٣ل والبدض ًٖ اإلاىاَ ٤آلامىت والٛحر مىبىءة وهي التي في
اإلاسُا ٫الش٣افي الجمعي ػمً ٧ىعوها ؤنبدذ جدؿاوي م٘ اإلاىاَ ٤اإلاٗغوٞت
ً
ؾُاخُا ،وٖلى ؾبُل اإلاشاٞ ٫ةن قم الىاد وهي ظماٖت ٢غوٍت جابٗت للٗمالت
 1خىاع م٘ الباخض هىع الضًً الؼاهي باإلاى ٘٢الغؾمي لجغٍضة ؤلاجداد ؤلاؼتراًي بخاعٍش،2020/04/08 :
و٢ض خاوعٍ مهُٟى ؤلاصعَسخي.
111

الُٗىن ،والتي لم ج ً٨حؿخُ٣ب ؾىي الٗضًض مً اإلاهُاٞحن والظًً َم في
الٛالب مً مضًىت الُٗىن٦ ،ما حٗغ ٝبُبُٗت مىازها الظي ًخمحز بهبىب عٍاح
٢ىٍت مصخىبت بالغما ٫ونٗىبت قىاَئها اإلاذجغة ،ؤمؿذ في ْغو ٝوباء
٧ىعوها ج٣اعن م٘ حضس اإلاالذًل.
هضع ٥مما ؾب ،٤ؤن ظاثدت ٧ىعوها عٚم ما زلٟخه مً مأسخي ووٍالث في
ظمُ٘ مىاحي الخُاة ،بال بجها ؾاَمذ في بهدكاع الىعي الجماعي بمجمىٖت مً
ؤلام٩اهُاث ،التي جخىٞغ ٖلحها َظٍ اإلاىاَ ٤والتي ال ًم ً٨بصعا٦ها بال في مشل
ْغوَ ٝظا الىباء ،خُض حٗغَ ٝظٍ اإلاىاَ ٤بمىازها الصخغاوي الظي ًخمحز
ب٣لت الدؿاُ٢اث وبعجٟإ صعظت الخغاعة في الهُ ،٠ل ً٨في اإلا٣ابل ٞةن َظٍ
اإلاىاَ ٤حِٗل في مجا ٫مدؿ٘ ومٟخىح ،عٚم اعجٟإ في ٖضص ؾا٦ىت َظٍ
اإلاىاَ ٤بال ؤن قغوٍ الؿ ً٨ظُضةٞ ،األؾغة الىاخضة جخىٞغ ٖلى ؾً ً٨بلٜ
مخىؾِ مؿاخخه بحن  60متر مغب٘ بلى  200متر مغب٘ ،وَظا ًد ٤٣الخباٖض
الجؿضي وَؿاَم في الخ٣لُل مً بهدكاع الٗضوي ٖ٨ـ اإلاضن ألازغي ٧الضاع
البًُاء وَىجت ومغا٦ل التي جخمحز بًُ ٤مؿاخاث الؿ٨ىُاث.
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بن الى٨خت الكٗبُت خاولذ مٗالجت مىيىٕ ٢ضًم ،ل ً٨م٘ َظٍ الجاثدت
ناع مً اإلاىايُ٘ التي حؿخضعي اَخمام زام ٖىض الغظا ٫بالخدضًض ،وَى
مىيىٕ الؼواط الظي ْهغث الٗضًض مً الُٟضًىَاث في اإلاىاَ ٤الجىىبُت
وهي جبحن ُ٢مت الؼواط في َظٍ الٟترة ،وصوعٍ في بىاء ؤؾغة ًدخاظها الٟغص في
َظٍ الٓغو ٝلخد ٤ُ٣الغاخت الىٟؿُت والاظخماُٖتٟٞ ،ي ْل الٗؼوٝ
ال٨بحر ًٖ الؼواط في مغخلت ما ٢بل ٧ىعوها ،باث مً الًغوعي البدض ًٖ
ػوظت إل٦ما ٫الاؾخ٣غاع الىٟسخي والاظخماعي ػمً ٦غوعها٣ٞ ،ض جبحن مً زال٫
َظٍ الجاثدت ؤن بقبإ الغٚباث الٛغٍؼٍت زاعط ماؾؿت الؼواط ٚحر مًمىن
وٍخُلب ْغو ٝمدضصة ٦كٟذ ٖجها َبُٗت الىباء.
ث -دالالث الىٌذ الؽػبُت الهُمُت :لم هخىٖ ٠٢ىض ظغص اإلاىا ٤ٞالاظخماُٖت
التي ناخبذ ظاثدت ٧ىعوها بهما ابغاػ ُ٢مت بٌٗ الخضابحر الى٢اثُت ٦ةعجضاء
ال٨مامت ،التي ناعث يغوعٍت للخغوط مً ؤظل ً٢اء خاظُاث ألاٞغاص زاعط
البِذ ،و٢ض ؤضخذ َظٍ ال٨مامت وؾُلت لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝؤزغي "أغشقذ
نُمت الٌمامت أال الُىم جخىُذ مً أخزا واخذ ٌعالني ش ي مً الذًً وال
أغشقني" ،والتي حٗجي ؤن "ؤخض ألاشخام لم ًضعُ٢ ٥مت ال٨مامت بال الُىم
خُىما مغ بجاهب ؤخض ألاشخام مضًً له بما ٫ولم ًخٗغٖ ٝلُه بؿبب
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ال٨مامت" ،وج٨ك ٠الى٨خت  ٠ُ٦ؤن جىُْ ٠وؾُلت للخماًت مً اهخ٣ا٫
الىباء والخض مً اهدكاعٍ بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ ناع وؾُلت مىاؾبت للخسٟي مً
الىاؽ الظًً ال جغٍض ؤن ٌٗغٞى ،٥وَىا ًٓهغ ؤن الجاثدت ؤصث بلى جى٠٢
ً
ً
مجمىٖت مً الىاؽ ًٖ الٗمل ،وباث الىٞاء بالضًً ؤمغا مؿخدُال ،و٢ض ظاء
ٞغى ال٨مامت في ْغ ٝمىاؾب للخسٟي ًٖ الضاثىحن.
اؾخمغ الخٟاٖل م٘ ٞغى ال٨مامت بهظٍ الى٨خت التي جبرػ ًٞاثل بعجضاء
ال٨مامت" ،ما ًان ؾحر الىمُمت ئلحن ـلي غليهم مىالها الٌمامت ومُترو
دًاُ الخِعاع" ،والتي حٗجي ؤن "الىمُمت التي ٧اهذ مؿدكغٍت في اإلاجخم٘
خضث مجها ٧ىعوها بٟٗل الخباٖض الاظخماعي" ،وحٗخبر ْاَغة الىمُمت مً
الٓىاَغ الاظخماُٖت التي جٓهغ الهىعة الؿِئت للمجخم٘ ،وحٗ٨ـ الخالت
الىٟؿُت والاظخماُٖت التي ونل بلحها الىاؽٓٞ ،اَغة الىمُمت ال جسو ٞئت
مُٗىت بل حٗم وجىدكغ في مسخل ٠مىاحي الخُاة الاظخماُٖت وتهم مسخل٠
الٟئاث الٗمغٍت بما ٞحها ألاشخام الظًً ٌكخٛلىن في مىانب ٖلُا
وٍخمخٗىن بم٩اهت وج٣ضًغ واخترام لضي اإلاجخم٘ ،وجبحن نىعة َظٍ الى٨خت
ال٣ل ٤والٟكل في ج٩ىًٍ ٖال٢اث اظخماُٖت مؿخ٣غة ػمً ٧ىعوها التي ظٗلذ
بٟٗل ال٨مامت ال٨الم م٘ الىاؽ نٗبا وٚحر مغٍذ.
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ًٟهم مً مما ؾب ،٤ؤن الى٨خت باإلاىاَ ٤الجىىبُت "ً٨مً جدضًض بَاعَا
الش٣افي والؼماوي واإلا٩اوي ،وطل ٪بةعظاٖها بلى ؤنىلها ؤلابضاُٖت ألاولىٞ ،ى٨ذ
ال٣ضماء جسخل ًٖ ٠ه٨ذ اإلادضزحن ،وه٨ذ ؤَل الجىىب جسخل ًٖ ٠ه٨ذ
ؤَل الكما ،٫بجها ٖملُت جباص ٫م٘ وؾِ اظخماعي مٗحن مً ٖال٢اث
اإلاجمىٖت مً ألاصواع واإلاغا٦ؼ اإلاغجبُت والظًً ٌكتر٧ىن في الُ٣م ومٗخ٣ضاث
مُٗىت ،بدُض ٌؿخُُٗىن جمُحز ؤهٟؿهم ًٖ آلازغًٍ ًٖ َغٍٖ ٤ملُت
الخىُ٨ذ" ،1وه٣هض َىا ؤن ه٨ض ٞترة البضاوة (مغخلت الترخا ،)٫جسخل٠
جماما م٘ مغخلت ؤلاؾخ٣غاع ،وبؿبب "الخٛحراث التي خضزذ في ألاؾغة هدُجت
حٛلٛل الٗالم الغ٢مي وجإزغث بها ٧ل البجى الٗالثُ٣ت ألاؾغٍت ظٗلذ الخٟاٖل
ً
بحن ألازىة اٞترايُا؛ في ٦شحر مً اإلاىا ٠٢الاظخماُٖت الٗامت والخانت،
صازل هُا ١البِذ ؤو زاعظه؛ ًخم اؾخسضام وؾاثل الخىانل الاظخماعي".2
جٟاٖل اإلاجخم٘ م٘ الخدغ٧اث الضولُت إلًجاص صواء ؤو ل٣اح لىباء ٧ىعوها،
وججؿض َظا الخٟاٖل بىيىح م٘ اإلاباصعاث التي ج٣ىم بها اإلاسخبراث الُبُت في
 1بىٟ٦ىؾت مدمىص "الىٌخت الؽػبُت وداللتها في جكػُل الهُم الاحخماغُت –هٌذ ؼػبُت مخخاسة مً
الؿشب الجضاةشي "،مغظ٘ ؾاب ،٤م.160
ٖ 2غٖىع ملُ٨ت مدمض – الؿاَل ،لخًغ بً" ،غىإلات الػالناث ألاظشٍت وأزشها غىى الصخفُت
الاحخماغُت" ،في :مجلت الٗلىم الاظخماُٖت ،اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي ؤإلااهُا -بغلحن ،الٗضص ( 7صٌؿمبر
 ،)2018م.103
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الً٣اء ٖلى الجاثدت ،وطل ٪مً زالُٞ ٫ضًى ًبحن الضواء الٟٗا ٫لضاء
٧ىعوهاٚ ،حر ؤن ؤَل الصخغاء جٟاٖلىا م٘ ألامغ بإصواث ز٣اُٞت وجخمشل في هىٕ
مً اؾخٗما ٫هىٕ "البسىع" ٌؿمى "جُذﮔذ" 1واؾخٗما" ٫لشام" مً هىٕ
"اهُلت" 2باإلياٞت بلى بٌٗ م٩ىهاث "ؤجاي" (الكاي) ،وجخمحز ظلؿت ؤجاي بإجها
ظلؿت في بٌٗ ظىاهبها جخمحر ببٌٗ الغوماوؿُت والهضوء والؿُ٨ىت ،وَٗغٝ
اإلاجخم٘ الصخغاوي بهظٍ الجلؿاث التي ٌؿىص بها الجى الكاٖغي زانت
باللُل ،وَظا ًدىاؾب م٘ اظغاءاث الدجغ الهخي الظي ًىصخي بالجلىؽ
باإلاىاػ ٫وٖضم الخغوط بال للًغوعة.
جخه ٠ظالؾاث الكاي الصخغاوي بؿاٖاجه الُىا ٫التي ٌؿخٛغٞ ١حها
بٖضاصٍ وَبست مضة َىٍلت ،وٍغظ٘ طل ٪بلى ؤخ٩امه وقغوٍ و٢ىاٖض ًمً٨
بظمالها في زالزت "ظُماث" (مً خغ ٝالجُم):
 الجماغتٞ :ال ًم ً٨بٖضاص ظلؿت الكاي بضون ٖضص ٦بحر مً
ألاٞغاص ،وفي ظاثدت ٧ىعوها البض مً خًىع ظمُ٘ ؤٞغاص ألاؾغة.
 1هىٕ مً ؤهىإ البسىع الُُبت الغاثدت وَؿخىعص ٚالبا مً ٞغوؿا ول ً٨اإلاىًَ الغؾمي له َى الُىهان.
 2هىٕ مً اللشام ًإحي مً مىعٍخاهُا لىهه ؤػع ١صاً ً٦لبؿه الغظا ٫في اإلاىاؾباث وٍداٖ ٔٞلى البكغة،
٦ما حؿخٗمل اإلاغؤة هىٖا آزغ مً اللشام ؤو حؿخٗمل اإلالخٟت التي هي ٖباعة ًٖ زىب ٌُٛي الجؿم
ب٩امله.
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 الجش :وَظا الكغٍ ؤؾاسخي ،خُض الصخو اإلاخ٩ل ٠بةٖضاص الكاي
البض له مً بَالت َبسه ختى ًخذ لجماٖت الى٣اف وجضاو ٫ؤزباع
الجاثدت ،وباإلياٞت ؤن َظٍ الٟترة ظمُ٘ ؤٞغاص الٗاثلت في البِذ.
 الجمش :بي الٟدم وهي وؾُلت بٖضاص الكاي ،وَؿخٗمل البسىع الظي
ٌكٗغ "حماغت أجاي" بضفئ وعوماوؿُت اإلا٩ان.
ما ًمحز الى٨ذ الكٗبُت ؤجها جىا٦ب جُىعاث الجاثدت ومؿاًغة ْغوٞها
الاظخماُٖت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت للمجخم٘ٞ ،هي «مؼٍج مً الجض
واللٗب ،وهٟاط البهحرة واللٗبُت وؤلاهجاػ الش٣افي والدؿلُت 1»،وٍٓهغ َظا
بىيىح مً زال ٫جدب٘ مغاخل الىباء ،خُض ججض في ال٨ىذ باإلاىاَ ٤الجىىبُت
بصعا ٥بُبُٗت الجاثدت وزُىعتها وجإزحرَا ٖلى اإلاجخم٘ٞ ،ما ًمحزَا ًٖ باقي
الغواًاث الكٗبُت ؤجها بؿُُت في ٧لماث ٢لُلت ول ً٨مٗىاَا ٦بحر وٖمُ،٤
ومىا٦بت ج٣ضم الجاثدت بض٢ت ًىم ًٖ ٖم ٤في ؤلاصعا ٥وؤلاَالٕ باألمىع
الصخُت اإلاخٗل٣ت بىباء ٧ىعوها.

ٖ 1بض الىبي طا٦غ "اظتراجُجُت الكٍاهت في الشخلت الػشبُت" في :مجلت صعاؾاث ،الُبٗت،2000 ،10 :
٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت ،ؤ٧اصًغ ،م.15
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ر -الىٌذ الؽػبُت وسقؼ الدجش الفخيً :شحر اهدباٍ اإلاخدب٘ لجاثدت ٧ىعوها
الخىاعٍش التي جدضصَا الخ٩ىمت لغ ٘ٞالدجغ الهخي ،وم٘ ألاع٢ام اإلاخباًىت بحن
الجهاث في ٖضص ؤلاناباث ،خُض ؤن بٌٗ الجهاث لم حٗغ ٝاناباث مىظ
مضة َىٍلت ،وَىا ٧ان البض للجهاث اإلاغ٦ؼٍت في جُُ٣مها للىيُٗت الىباثُت
باإلاٛغب ،حُٗي لهظٍ اإلاُُٗاث ؤَمُت ٦بحرة في بٖالجها ًٖ مىٟ٢ها في الخمضًض
ؤو ع ٘ٞالدجغ الهخي ،و٧اهذ الىدُجت "ملخق البالؽ /اإلاجمىغت أ :الىجاح
 /اإلاجمىغت ب :اظخذسايُت"َ ،ظٍ الى٨خت جلخو بال ٙلىػٍغ الضازلُت ووػٍغ
الصخت بخاعٍشً 10 :ىهُى  ،2020الظي ً٣ؿم ظهاث اإلامل٨ت بلى مىُ٣خحن
(اإلاىُ٣ت 1واإلاىُ٣ت  ،)2وجًمً البال ٙع ٘ٞظؼجي إلظغاءاث الدجغ الهخي
باإلاىُ٣ت  1وم٘ الاخخٟاّ بالدجغ الهخي في اإلاىُ٣ت  ،2والى٨خت جبحن هدُجت
مضي التزام ٧ل مىُ٣ت بالخضابحر ؤلاختراػٍت التي ظٗلتها جىجر في بهخٓاع الضوعة
ؤلاؾخضعاُ٦ت للمىُ٣ت .2
ججض ؤن بٌٗ َظٍ الى٨ذ جه ٠الخالت الىٟؿُت التي ٌِٗكها ألاٞغاص
بض٢ت" ،ما ًجٗلها جٟٗل ُ٢ما اظخماُٖت طاث صالالث في هٟؿُت الٟغص وجبحن
مضي وُٖه بمجخمٗه٧ ،ىجها ٧اقٟت ٦ىه الكٗب وؤ٩ٞاعٍ وٖاصاجه وما ًسامغٍ
مً جُلٗاث وآما ،٫وبهظا الخىنُ ٠وٗضَا مً ؤ٢ضع ؤق٩ا ٫الخٗبحر الكٗبي
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اؾدُٗابا ٖلى ما ٌؿىص الخُاة الاظخماُٖت مً جىا ،ٌ٢وؤوؾٗها جمشُال
لُبُٗت الهغإ الاظخماعي إلاا جدمله مً اؾتراجُجُت جىِٟؿُت جغٞحهُت َ
ٗٞالت
جخىدى مً زاللها ه٣ض الؿلى ٥وحٗغٍخه".1
ل ً٨م٘ ع ٘ٞالخضعٍجي للدجغ الهخي ،ناعث الخضابحر الاختراػٍت التي ٧لٟذ
الضولت والا٢خهاص واإلاجخم٘ ال٨شحر مً الخؿاثغ ،والتي ال ًى٨غَا بي مىاًَ
وَظا ً٨ك ٠بك٩ل مغجي ؤن الغظىٕ بلى الدجغ الهخى ؾُاصي بلى اجهُاع
الٗضًض مً اإلاجاالث ،وبالخدضًض بطا ٧ان ؾلى ٥اإلاىاًَ ال ٌؿاٖض في الخض
مً َظا الىباء ،وَىا ٧ان البض لىا مً وي٘ ؾاا ٫مهمَ ،ل لضًىا وعي ظمعي
ج٩ىن ُٞه الضولت واإلاىاًَ ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة في بي زُىة مهحرًت للبالص؟
بن اإلاخب٘ لٓاَغة الى٨ذ الكٗبُت في الصخغاء ظىىب اإلاٛغب وبالخدضًض في
الجهاث الجىىبُت الشالر ،مىظ بضاًت ْهىع الجاثدت باإلاٛغب ٌؿخ٨كٖ ٠م٤
جإزحر َظٍ الٓاَغة والٗلل التي ٌٗاوي مجها اإلاجخم٘ بالصخغاء ظىىب اإلاٛغب،
وجبحن يغوعة الاَخمام باإلبٗاص الش٣اُٞت والاهتروبىلىظُت للمىُ٣ت ،وج٨ك٠

 1بىٟ٦ىؾت مدمىص" ،الىٌخت الؽػبُت وداللتها في جكػُل الهُم الاحخماغُت –هٌذ ؼػبُت مخخاسة
مً الؿشب الجضاةشي "،مغظ٘ ؾاب ،٤م.154
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ًٖ ٢ضعة الٟغص ٖلى جٟؿحر الٓىاَغ الاظخماُٖت بُغٍ٣ت ٩ٞاَُت ،في ْل ػمً
ًدؿم بالً ِٛالىٟسخي والاظخماعي.

الةدت اإلاشاحؼ
1

Annonce nouvelle, sous-titre: Éloignement Physique, social-distancing-fra.pdf
02/06/2020.
 .1بدغي نابغ'' ،ئداسة أصمت  COVID-19مً خالُ حػضٍض الصخت الىكعُت في ظل الدجش الفخي
اإلاجزلي'' ،في :مجلت الٗلىم الاظخماُٖت ،اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي ،الٗضص ( 13ماعؽ  ،)2020ؤإلااهُا-
بغلحن.
 .2بىعُ٢ت عخمت" ،الهُم والخؿحر الاحخماعي باإلاؿشب" ،جغظمت :مدمض ؤلاصعَسخي ،في :مامىىن بال
خضوص للضعاؾاث ألابدار 03 ،ؤ٦خىبغ .2018
 .3بىٟ٦ىؾت مدمىص "الىٌخت الؽػبُت وداللتها في جكػُل الهُم الاحخماغُت –هٌذ ؼػبُت مخخاسة
مً الؿشب الجضاةشي "،مغظ٘ ؾاب.٤
 .4بىٟ٦ىؾت مدمىص" ،الىٌخت الؽػبُت وداللتها في جكػُل الهُم الاحخماغُت –هٌذ ؼػبُت
مخخاسة مً الؿشب الجضاةشي" ،في :مجلت الٗلىم الاظخماُٖت ،اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي ؤإلااهُا -بغلحن،
الٗضص ( 7صٌؿمبر .)2018
 .5خىاع م٘ الباخض هىع الضًً الؼاهي باإلاى ٘٢الغؾمي لجغٍضة ؤلاجداد ؤلاؼتراًي بخاعٍش:
 ،2020/04/08و٢ض خاوعٍ مهُٟى ؤلاصعَسخي.
 .6ؾماحي َاظغ" ،ـىسة اإلاشأة في يخابت الشحل ظُذة اإلاهام ،رايشة اإلااء ،ومملٌت الكشاؼت
لىاظُني ألاغشج همىرحا" ،في :مجلت الضعاؾاث الش٣اُٞت واللٛىٍت والٟىُت ،ؤإلااهُا –بغلحن ،الٗضص10 :
(هىٞمبر .)2018
 .7قغا ٥ؤخمض ،يىسوها والخىاب :مهذماث وٍىمُاث ،ماؾؿت م٣اعباث للهىاٖاث الش٣اُٞت
واؾتراجُجُت الخىانل واليكغ ،الُبٗت الاولى.)2020( ،
 .8قغباع خماصي ،الثهاقت وأزشها غىى الػفبُت الهبلُت بمىىهت العانُت الخمشاء حىىب اإلاؿشب
– مهذماث ظىظُىلىحُت مً أحل الكهم والخأوٍل -ؤَغوخت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ ،جسهو.
ٖلم الاظخمإ ،جدذ بقغا :ٝؤخمض قغا٧ ،٥لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت ْهغ اإلاهغاػ –ٞاؽ ،مىؾم
.2020/2019
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 .9ق٣حر مدمض ،)2009( ،السخشٍت والعلىت :مً اإلاأظعت ئلى الخجشٍم ،بٞغٍُ٣ا الكغ ،١الضاع
البًُاء.
ٖ .10بض الىبي طا٦غ "اظتراجُجُت الكٍاهت في الشخلت الػشبُت" في :مجلت صعاؾاث ،الُبٗت،10 :
٧ ،2000لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت ،ؤ٧اصًغ.
ٖ .11غٖىع ملُ٨ت مدمض – الؿاَل ،لخًغ بً" ،غىإلات الػالناث ألاظشٍت وأزشها غىى الصخفُت
الاحخماغُت" ،في :مجلت الٗلىم الاظخماُٖت ،اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي ؤإلااهُا -بغلحن ،الٗضص ( 7صٌؿمبر
.)2018
 .12م٣ا ٫ل٣ىاة الجؼٍغة جدذ ٖىىان :الخباغذ الاحخماعي ...مارا حػشف غً مفىلح الزي قشله
،13:53
الؿاٖت:
ٖلى
2020/05/31
بخاعٍش:
يىسوها؟
.https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/3/28/
 .13م٣ا ٫ل٣ىاة الٗغبُت جدذ ٖىىان :الخباغذ الاحخماعي مؼ يىسوها ،بخاعٍشٖ 2020/05/31 :لى
الؿاٖت html.ar/saudi-today/views/2020/0317 ،15:36
 .14مىٗم خضاص" ،1986( ،اؾتراجُجُاث) ،الترار الكلعىُني بحن الىمغ وؤلاخُاء ،مغ٦ؼ بخُاء
الترار الٗغبي.
 .15مِكا ٫صًى ،)1976( ،ً٨معجم غلم الاحخماع ،جغظمت :بخؿان مدمض خؿً ،2ٍ ،صاع الُلُٗت
للُباٖت واليكغ ،بحروث.
 .16هىٕ مً اللشام ًإحي مً مىعٍخاهُا لىهه ؤػع ١صاً ً٦لبؿه الغظا ٫في اإلاىاؾباث وٍداٖ ٔٞلى
البكغة٦ ،ما حؿخٗمل اإلاغؤة هىٖا آزغ مً اللشام ؤو حؿخٗمل اإلالخٟت التي هي ٖباعة ًٖ زىب ٌُٛي
الجؿم ب٩امله.
 .17هىٕ مً ؤهىإ البسىع الُُبت الغاثدت وَؿخىعص ٚالبا مً ٞغوؿا ول ً٨اإلاىًَ الغؾمي له َى
الُىهان.
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ِظُمُاةُت الؽػش الىباتي بحن السخشٍت والجذًت
اإلاػلهت الٌىسوهُت أهمىرحا
لىالي خالذ بى غبذ هللا
(باخث في الذساظاث الىهذًت ،حامػت غماس الثلُجي ،ألاؾىاه-الجضاةش)

الؿازغ مً ألاصب الجاطب ّ
ملخقٌٗ :ض ألاصب ّ
للىاؽ ٢ضًما وخضًشا ،طل٪
ًغوح ٖلى ّ
ّؤهه ّ
الىٟـ وَٗلمها ؤمىعا ججهلها٣ٞ ،ض خاو ٫ألاصباء جىَُْ ٠ظا
الىىٕ مً ألاصب جىُْٟا قٗغٍا ظظابا ،ج٩ىن به اؾخمالت ٖىاَ ٠اإلاخل٣حن
وٖ٣ىلهم ،زالنت إلاا حٗل ٤ألامغ بجاثدت زُحرة ٧اصث جٟخ ٪بٗالم ؤلاوؿان؛
ٖغٞذ بـ(ال٩ىعوها) .
ّ
مً َا َىا عاح الكاٖغ اإلاٗانغ بدؿه الخىٖىي ًدظع مً زُغ الجاثدت
ّ
بإؾلىب ؾازغ ُٞه مً( الجض والضٖبت وا ِإلاؼاح الصخيء ال٨شحر) ،ختى ظاء
ّ
الكاٖغ ّ
الؿىعي ألاؾخاط :زالض ظمُل الهض٢ت الظي هٓم ٢هُضة
الضوع ٖلى
ّ
ٌٗاعى بها الكاٖغ الجاَلي (ٖمغو بً ٧لشىم) ،ؾماَا (اإلاٗل٣ت ال٩ىعوهُت)،
ٌ
ٌ
واخض ،ختى ؤنبذ َغٍذ الٟغاف ًهاعٕ
ؤؾبىٕ
ًمٌ ٖلى هٓمه لها
ولم
ِ
اإلاىث ،وما صعي ّؤن خخٟه ؾُ٩ىن ٖلى ًض َظٍ ال٩ىعوها.
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* ٞإًً جخجلى ؾُمُاثُت الخُاب الىباجي ّ
الؿازغ ٖىض زالض ظمُل في
٢هُضجه (اإلاٗل٣ت ال٩ىعوهُت)؟
*و َل ٧ان ٚغيه مً اإلاٗل٣ت ال٩ٟاَت والضٖابت والته٨م  ِ٣ٞ؟ؤم ّبن له
عؾالت ؤبل ٜمً طلً ٪غٍض بًهالها؟
ّ
ّ ّ
بال ؤهىا هلمـ مً ال٣هُضة مداولت الكاٖغ ٚغؽ عؾالت َاصٞت ،جخمشل في
بض عوح اإلاؿاولُت في اإلاخل٣ي ،م٘ جىيُذ ألاؾباب اإلاىيىُٖت التي ؤصث بلى
جٟصخي َظا الُاٖىن.
الٍلماث اإلاكخاخُت :ؾُمُاثُت الخُاب الىباجي ،ألاصب الؿازغٖ ،مغو بً
٧لشىم ،اإلاٗل٣ت ال٩ىعوهُت ،زالض ظمُل ناص.١
The epidemical poetic discourse semiotics between satire and
seriousness
)(Corona poem as a sample
Abstract: Satiric literature has always been attractive, since it„s
entertaining and educative. Literati have always used it as an
attractive poetry for stimulating the people„s minds and emotions,
especially throughout the threatening Corona pandemic.
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With his conscious sense, the contemporary poet warns
people from the pandemic danger with a serious and satirical way
simultaneously. The Syrian poet Khaled Jamil Sadiq has written a
poem, as an opposition, to the pre-Islamic poet Amr Ibn Koulthom,
and he has called it ‘The Corona Poem„. After only one week, the poet
died, after being infected with the Corona Virus.
*Where does the epidemical satirical discourse semiotics appear
within Khaled Jamil„s poem?
*Did the poet want to convey a valuable message or his objective
was only satire, irony, and mocking?
However, we observe that the poet has a valuable message to
convey through his poem. He aims at steering up the receptor„s
responsibility spirit with clarifying the objective reasons behind the
pandemic proliferation.
Key words: the epidemical discourse, the satirical literature, Amr
Ibn Kolthom, the Corona poem, Khaled Jamil Sadiq.
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جىوئت
ّبن الخُاب ّ
الؿازغ في ال٣غن الٗكغًٍ ًٟغى هٟؿه ٖلى ألاصًب ختى
ّ ّ
ًيكٛل باإلاىيىٖاث الخُاجُت التي حؿخجض بحن الُٟىت وألازغي ،وإلاا حٗل٤
ألامغ بالخُاب الىباجي الظي َؤنبذ خضًض ّ
الؿاٖت ِفي الٗالم بهٟت ٖامت وفي
ّ
َ
زانت جدذ مؿمى :ال٩ىعوها؛ ٞتهاٞذ الكٗغاء
الىًَ الٗغبي بهٟت
ْ
ّ
الكاٖغ زالض ظمُل ّ
الهض٢ت ِبلى هٓم ٢هُضة
لالَخمام به ،ختى ٖمض
ِ
ّ
الخض مً
ٌؿاَم مً زاللها في الخدظًغ مً مساَغ َظا الىباء وٍضٖى ِبلى
َ َ
َ
اهدكاعٍ ِبىؾاثل ِو٢اثُت في ٢الب قٗغي بضٌ٘ ًجم٘ ُِٞه بحن الجضة
والسخغٍت.
َ
ّ
مؼٍتها ِفي ِ ٢هُضة:
وهداو ٫في بدشىا َظا ال٨ك ًٖ ٠مٗاوي السخغٍت وع ِ
ِ
َّ
الؿُمُاجي الؾخسغاط الخ٣ى٫
الضاللُت
ِ
(اإلاٗل٣ت ال٩ىعوهُت) مىْٟحن اإلاىهج ِ
ّ
ّ َّ
التي جىحي بدؿً ازخُاعاث الكاٖغ لؤللٟاّ اإلااصًت للمٗجى الخىٖىيِ ،بال ؤهىا
الؿُمُاء وألاصب ّ
هجض البدض ًٟغى ٖلُىا الخُغ ١بلى مٗجى ّ
الؿازغ ٢بل
ِ
جدلُل ال٣هُضة.
الىلىط ِبلى ِ
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َ
اإلاىهج َ
الى٣ضي الٛغبي ٢ض وظض لخدلُل ّههىم ٚغبُت ّ -
ّبن ْ
م٣ضؾت ؤو
ِ
ِ
َ
ْ
جدل ُِلُت،
ؤ ِصبُت ،-مٗخمض في اهُال٢اجه اإلاٗغُٞت ٖلى هٓغٍاث واظغاءاث ِ
مؿخسلهت مً ظملت اإلاىاهج ّ
الؿ ِاب٣ت ٖلى ازخال ٝمىابٗهاٞ ،هي جغاعي
ّ َ
ُم َ
الخداو ٫الى٢ىٖ ٝىضٍِ ،بال ؤ ّن اإلالمىؽ ِمً جل٪
ؿخىٍاث الخُاب الظي
ِ
ْ َ
َ َ
َ
َ
٦ثرتها-ؾُاُ٢ت ؤ ْو وؿُ٣ت – َى از ِخالٞها ُٞما ْبُ َجها ،في
اإلاىاهج الى٣ضًت ٖلى ِ
َ
الُغاث ٤الخدلُلُت للخُاب ؤو َ
٧ل ْ
الىاخضْ ،
الىو َ
باٖ ِخباع َؤ ّن ّ
مىهج مً َظٍ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
اإلاىاهج ً٣ىم ٖلى َؤه٣اى مىهج آلازغٞ ،هى خخما ٢ض ْ
اؾ َخٟاص مىه و وْ٠
ََْ
ؤ٩ٞاعٍ وهٓغٍاجه ،و٢ض ٌكمل طل ٪ختى الازخال ٝفي اإلاىهج الىاخض ٖلى ٖضة
مضا ؽ وهٓغٍاث وَغاثَ ٤جدلُلُت ّ
للىهىمّ ،بال ّبه ّىا َ
ؾج ْه َخم باإلاىهج
ع
ِ ِ
ّ
ٚحرٍ مً اإلاىاهج ألازغي.
الؿُمُاجي وصالالجه صون ِ

-1مكهىم ّ
الع ْ
ُم َُ ِاء:
ِ
الغمؼ ّ
ؤ -لؿتّ :
ٞالؿُمُاء في اإلاٗاظم :الٗالمت ؤو َ
الضاٖ ٫لى مٗجى م٣هىص،
ِ
َ
َ َ َ ََ ُ َ
الّ ٩يَ ،
وْ ٢ض َو َ
ؾم ُه
والج ْم ُ٘ َو َؾ ْى ٌم ...
لغبِ جىانل ما ٞ ،ـ"(وؾم) :الىؾم ؤزغ
ً
َ
َ َ َ َ ً َ َّ
و٧يَ ،
َ
ّ
واحؿ َم َّ
الغ ُظ ُل بطا َظ َٗ َل َلى ِْ ٟؿ ِه ِؾمت
وؾ ًما و ِؾمت بطا ؤز َغ ِ
ُٞه ِب ِؿم ٍت ِ
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ُ َْ ُ َ َ َ َ ُ ُْ َ ُ ْ 1
ّ ْ ََ
الس ُ
َ ُ ْ ُ ُ
ُّ
ىص﴾ ؾىعة
ج
غ
ز
ِ
ومىه ٢ىله حٗالىِ :
ٌٗغِ ٝبها" ِ
﴿ؾُماَم ِفي وظ ِ
ىَهم ِمً ؤ ِ
َ
َ ُ
َ
وْ ٢ى ُل ُه َؤ ًْ ً
ًا﴿ :ح ْٗ ِغُ ٞهم ِب ِؿ َُم ُاَ ْم﴾ ؾىعة الب٣غة ،آلاًت:
الْ ٟخ ِذ :آلاًت.29 :
َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َّ َ
َ
2
اله َضِ ٢ت
الخضًض ؤهه -نلى الله ٖل ُِ ِه وؾلم٧ :-ان ٌ ِؿم ِببل وٚىم
،وفي ِ
ِ 273
ََ
ُ ٩ٞل َظٍ اإلاٗاوي جضوع خىِ ٫بخضار ٖالمت مغثُت ،جهبذ نٟت َاعثت وصاثمت
ٖىض ناخبها.
ْ
َ
ُ
ىؾحر
 -2اـىالخا :وٍ ْغظ٘ مهُلر الؿُمُىلىظُا ِبلى ٞاعصًىان ِصي ؾ ِ
َ
(ث1913م) في ْ
دضزه إلاهُلر ّ
(الؿ ُْم َُ ِاء) ِ –Sémiologie-الي ًًٟله
اؾ ِخ
ِ
ِ
َ
ُ
ُْ َ
ألاعوبُىنَ ،
ن
ىَُُ٣ا) -Sémiotics -
مهُلر
ُى
مغٍ٨
ألا
ًًٟل
ما
بِى
(الؿُمُ ِ
ِ
ِ
ُ
َْ
الظي ًغظ٘ بلى قاع ٫بحرؽ(ث 1914م) و ّ
٧ل مً ّ
الغظلحن ؤ ْؾخاط في ألالؿ ِي َُت
ِ
ِ
ََ
ْ
ْ
َْ ُ َ َ
َ
َْ
اث)ّ 3
اث ِٖ ْى َض
ٞالؿ ُْم َُا ِث َُ ِ
الْ ٛغِب َُت ،واقت َه َغ ِٖىضَ َما َظا ال ِٗل ُم ب ـ ــ(ٖل ِم الٗال َم ِ
َ
َ ْ ُ ُ َ َ ََ
ْ
ُ
اث َص ِاز َل اإلا ْج َخ َم ِ٘" 4ؤ ْو هي:
الظي ًضع
ؽ خ َُاة الٗال َم ِ
صي ؾىؾحر هي" :ال ِٗل ُم ِ
 1ظما ٫الضًً بً مىٓىع ،لعان الػشب ،جذٖ :امغ ؤخمض خُضع ،2009 ،2ٍ ،صاع ال٨خب الٗلمُت،
بغوث  -لبىان -ط ،12 :م .757،758وٍىٓغ :الٟحروػ آباصي ،الهامىط اإلادُي.ٍ ،ظضًضة ،2007،صاع
ال٨خب الٗلمُت ،بحروث -لبىان -ط 4م.139
 2عواٍ مؿلم ًٖ ؤوـ بً مال، ٪الخضًض ع٢م.2119:
ً 3ىٓغُٞ :هل ألاخمغ ،معجم العُمُاةُاث ،2010 ،1ٍ ،ميكىعاث الازخال ،ٝالجؼاثغ الٗانمت-
الجؼاثغ -م.13.12.11
 4خٟىاوي بٗلي ،اظخهباُ الىظشٍاث الىهذًت في الخىاب الػشبي اإلاػاـش ،2014 ،1ٍ ،صاع صعوب
لليكغ ،م.159
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َ ّ
ّ
َ َْ
وٚحر اللؿاهُت (ٚحر
ص َعاؾت ألاهماٍ ؤو ألاوؿا ١الٗالماجُت اللؿاهُت (ملٟىْت)
ملٟىْت) 1وج٩ىن ّ
الؿُمُاء خُيئظ هي الٗلم الظي ًضعؽ ِالاقاعاث مهما ٧ان
ُ
هىٖها و ؤنلها ،مً هاخُت بيُتها وٖال٢اتها ال٩ىهُت ز ّم جىػَٗها و وْاثٟها
الضازلُت والخاعظُت.2
ِ

ُّ ْ
السخ ِشٍَ ِت:
 .2مكهىم
خى ٫مٗجى ّ
أ -لؿت :ج٩اص اإلاٗاظم الٗغبُت ؤن جخْ ٤ٟ
السخغٍت ٞهي مً ماصة
ِ
َ
(س ِخ َغ) زالسي ألانل اإلا٨ؿىع الٗحن ومهضعٍ (سخغ) بًمخحن و(سخغٍت)،
َ
َ
َّ
وه٣ل ًٖ ألازٟل ؤهه ًخٗضي ِبمً والباء ٣ُٞا :٫سخغ مىه وسخغ به وضخ٪
َ
٧ل ً٣ا :٫والاؾم ّ
مىه وبه وَؼت مىه َوبه ّ
(السخغٍت)وَما لٛخان ،وألازحرة
َ
ؤعصؤًَ.3

ً 1ىٓغ :م٣ا ٫ألاؾخاطًً ،ماظض وَُبى_ٖلى خىاؽ ،العُمُاةُت اللؿىٍت(ؼػش أخمذ مىش أهمىرحا)،
ظامٗت بٛضاص ،م.03
َّ
ّ
ً 2ىٓغ :م٣ا :٫بل٣اؾم صٞت ،العُمُاء في الترار الػشبي ،مجلت الترار الٗغبي ،الٗضص،2003/91
م.70
ً 3ىٓغ :قمـ الضًً الغاػي ،مخخاس الصخاح ،جذ :ؾلُم مدمض ،صاع ال٨خب الٗلمُت بحروث-لبىان،-
م.196
111

َ
َ ًْ َ َ
وسخ ًغا َوم ْسخ ًغا
وظاء ِفي لؿان الٗغبَ " :س ِخ َغَ :س ِخ َغ ِم ْى ُه َو ِب ِه سخغا
ُ ْ ً
ْ ً
ُ ْ ً
ْ ّّ ُ ْ
َّ
وسخ ِغو ُسخ ِغٍَتِ ََ :ؼ َت ِب ِه".1
وسخ ِغٍا
وسخغا ،بالً ِم ،وسخ َغة ِ
ُّ َ ُ َ
ُد ُت ،وب َها َو َع َص ُ
ُْ َ
الٟه َ
َ
ال٣غ ُآن
ِ
وفي جاط الٗغوؽ" :س ِخ َغ ِمىهِ َ ،ظ ٍِ ِه َي اللٛت ِ
َ َ ْ َ ُ َ ُْ ْ َ َ َ
ىع ُة َ
الل ُه م ْج ُه ْم﴾ ُؾ َ
الخ ْى َب ِت آلاًت،79 :
٢ا ٫هللا حٗالىِٞ﴿ :سخغون ِمجهم س ِخغ
ِ
َ
ُ
َ َ َ
ْ َ َ
﴿بن ح ْسخ ُغوا ِم َىا ِ ٞة َّها و ْسخ ُغ ِم ْىْ ٨م﴾ ؾىعة َىص ،آلاًت ،38 :و٢ا َ٫
و٢ا:٫
َ َ َ ْ َ ُ َ
بٗ ُ
٢اَ ٫
ْ
ىػ بي ُِ ْٗ ٞل ُه َو َ
ً ُه ْمَ :ل ْى َس ِخ ْغ َث ِم ًْ َ
الج ْى ََ ِغ ُي:
ج
ً
ؤن
ِذ
ك
خ
ل
٘
اي
ع
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
ُ َ ُ ُّ َ
َ
ََ
الَ ٟغ ِاءُ ٣َ ًُ :
ا:٫
وَ َى ؤ ْع َصؤ اللَ ٛخ ْح ِن ،وهَ ٣ل ألا ْػ ََ ِغ ُي َٖ ًِ
َخ٩ى ُؤبى َػٍْ ٍض َس ِخ َغ ُث ِب ِه
َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
َ ْ ُ ُْ َ
وال ًُ َُ ٣
لِ ٞ ،ة َّه ُه ؤ َظا َػ َُ َما
اَ :٫س ِخ ْغ ُث ِب ِه و٦إن اإلاه ِى ٠ج ِب٘ ألازٟ
س ِخغث ِمىه
َ
ََ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُْ َ َ ْ
اَ :٫سخ ْغ َث م ْى ُه َ
ض ِخُ ٨ذ
وس ِخ ْغ َث ِب ِه ٦الَما (ِ ٟ٦غح) و٦ظل ٪ض ِخ٨ذ ِمىه و
ِ َ ٢
ِ
ْ َ َْ
َ ْ ُ ُْ َ ْ
ص ُر ألاق َه ُغَ :س ِخ َغ ِم ْى ُه".2
وَ ِؼث ُذ ِب ِه ...ألاٞ
ِب ِه وَ ِؼثذ ِمىه
ب -اـىالخاً :خضازل مٗجى ّ
السخغٍت م٘ مهُلخاث ؤزغي ٦ـ(الته٨م
ّ َّ ّ َ
خغٍَت
والطخ )٪ختى وبن ٧اهذ حكتر ٥مٗها في اإلاٗجى الٗام بال ؤن الس ِ
ْ
والخ ْد٣حر َ
الاؾت َه َاهت َ
ٞالس ْخغٍَ ُت َ
والخ ْىبُه َٖ َلى ُ
مً ْ
الٗ ُ
حكملها ظمُٗا " ُّ
ىب
ُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ُ َ
َ ُ ُ َ
َ
َ
والى َ٣اثٌ َٖ َلى َو ْظه ًُ ْ
ط َخ ُِ ٪م ْى ُهَ ،وْ ٢ض ًَ٩ىن ط ِل َ ٪باإلا َداِ ٧اة ِفي الْ ٣ى َِ ،٫وْ ٢ض
ٍ
ِ ِ
 1ظما ٫الضًً بً مىٓىع ،لعان الػشب ،صاع ناصع بحروث-لبىان -ط ،4م.352
 2مغجطخى الؼبُضي ،جاج الػشوط مً حىاهش الهامىط ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث-لبىان،-ط،6
م.278
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َ ُ
ُ ُ
َ
َّ ْ ُ
1
الظي ًُ ِْ ٣ه ُض ِم ْى ُه بزا َعة
ًَ٩ىن باالقا َع ِة ِ
والا ًَما ِء" وهي في اإلاٗجى ألاصبي" :الى٣ض ِ
َ
َ ْ َ
ُ َ َّ ُ
الطخ ،٪ؤو َ
َ
اإلا ْ
َ ْ
الخ ْجغٍذ َ
ط ِخ ِ ٪ؤ ْو ْبب َغ ِاػ
 ٠اإلاكى ٍِ
اله ِاػ ِت ًٖ َ ِغ ٍِ ٤الىن ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ُّ ُ
َ ْ َ ْ
َْ َ
ََ َ
ْ َ
ُُ
ىِ َُ ٦ت ِبكٍ ٩ل ْ ٚح َر ُماِل ٍم"ٞ 2هي
،ؤو
الؿل ِ
ىب ِ
الُٗ ِ
الجؿ ِمُ ِت ِؤو الخغ ِِ ُ٦ت ؤو الِٗ ٣لُ ِت ِ
َ
ألاصًب ًٖ زال٢ ٝهضٍ بالٟٗلْ ،
ّ
٦إن ٌسخغ
َغٍ٣ت مً ال٨الم الظي ٌٗبر ِب ِه ِ
مً بسل عظل َ٣ُ َُ ٞى ُ(َ :٫ما َؤ َْ ٦غ َم ُه)َ َٞ ،
هى ٌسخغ مىه صون ؤن ً ِشحر خُٟٓخه
َ
ّ
مجلؿه،ألن ّ
السخغٍت في الخ٣ُ٣ت هيَ " :ه ْى ٌٕ ِم ًَ ُ
اله ْؼ ِء
وًٍٟي ٩ٞاَت ٖلى
َ َ ُ ََ َ
َ
َ ُ ُ َْ ُ
َ
اإلا ْٗ َجى َ
إ م ًْ ْ
والاًد ِاء
اث
بؾ َب ِاٙ
الىا ِِ ٢عي ِؤو اإلا ْٗجى ِ ٧ل ِه ٖلى الِ ٩ل َم ٍ
ِ٢ىامه الامخ ِ
َ َُ ُ ُ َ
ََ
َ ْ َ
ُْ
َْ
َْ
َ
الخِ ُِ ٛحر ِفي
ا 3"٫إلا َد َاول ِت
ـ ما ً٣
٨
ٗ
ب
م
ال
ال٨
اء
ل٣
وب
ىب
ل
ألاؾ
ٍ٤
غ
َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ًٖ ِ ِ
َُ َ
ّ َ ُ
ْ َ َُ
ْ َ َُ
ََ
اَب الظي َؤ َز َغ ْ
ُ
اؾ َُت
ُ
والؿ
ت
ً
ص
ا
ه
خ
وؤلا٢
ت
ُ
اٖ
م
خ
ؤلاظ
ُم
اَ
ٟ
اإلا
ُه
ٞ
ث
ِ ِ
اإلاس ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ ُ
َ
ُّ ْ َ ُ َ ٌ َ
ُ
ََ
اإلا َّغة َ
للْ ٨ك َ
الى َخا ِث ِج ُِت َٖ ًْ َ ٞؿ ِاص
الال ِط َٖتٞ ،السخ ِغٍت َ ِغٍ٤
ِ
 ًِ ٖ ٠الخ٣ا ِث ِِ ٤
ْ َ ُ
ُّ ْ
َ
َ
الْ ٟغص ؤو اإلاُ ْج َخ َم٘ في ََ َالت م ًَ ْ
السخ ِغٍَ ِت الِ ٢خال ِٕ ُظظو ِع الَ ٟؿ ِاص.4
الاؾ ِت ْه َؼ ِاء
ٍ ِ
ِ ِ
ِ

 1ؤبى خامض الٛؼالي ،أخُاء غلىم ،صاع ال٨ٟغ ،بحروث –لبىان ،2018 ،-ط ،3م.136
 2وٗمان ؤخمض ؤمحن َه ،السخشٍت في ألادب الػشبي ختى الهشن الشابؼ الهجشي ،صاع الخىُ٣ُٞت
للُباٖت ،ال٣اَغة –مهغ1979 ،1ٍ ،-م.14
 3ظبىع ٖبض الىىع ،اإلاعجم ألادبي ،صاع الٗلم للمالًحن ،بحروث -لبىان ،1983 ،2ٍ،-م.138
ً 4ىٓغ :ؤبى ال٣اؾم عاصٞغ ،ال ّسخشٍت؛ لؿتها ،أؼکالها ،ودواقػها ،م٣ا :٫وكغ ،2011-01-29 :مى٘٢
صًىان الٗغب ،م.02
https://www.diwanalarab.com
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َ
َ
ٞالسخغٍت ّ
ألاصًب ٖمىما وجهغٞاجه َ
ججاٍ ْ
ّ
اإلاجخم٘ وؤزال١
جدضص شخهُت
َ
َ
ْ
َ
َ ْ ُ َّ
ّ
الِ ٨ٟغي والِ ٟجي والظا ِحي،
اٖ ِغ ِ
وجهغٞاث ؤٞغاصٍٞ ،السخغٍت ِه َي" :مى ِ ٠٢الك ِ
َ ُ َ ُ َّ
َ
الٟجي ُج َج َاٍ ُم ْج َخ َمٗه ّ َ َ ْ
واإلاَ ْى ُظ ِ َ َ َ َ
اٖ ِغ
ب٩ل ما ًد ِىيٞ ،لٛت الك ِ
ىص ص ِازل ٖم ِل ِه ِ
ِِ ِ
َ َ َ ُ َْ َ َ
َ
الب ٌْٗ َوج ْ
ألا ْل َٟاّ َب ًْٗ َها َ
الٟجي َوما ًَ ْدىي ِم ًْ َ
بْه ِاع
ٍ
عٍغ
ى
ه
والٗال٢اث بحن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ُ
َ
ْ
َ ْ
َ
َ َ َْ َ
َْ
وبزِ ٟاء و٦ظا ٞل َؿِ ٟخ ِه الصخ ِه َُ ِت و ِِ ٨ٞغ ٍِ الظا ِحي ُّ ٧ل ََظا ًَ ْد ِم ُل َم ْى ُِ ٟ٢ه ِم ًْ
َ
ُْ
ُ
ُم ْج َخ َمٗه"ّ 1
ىب م ًْ َؤ َؾالُب َّ
ألن ّ
ٌ
الى ِْ ٣ض اإلا َّى َظ ِه
ل
ؤؾ
"
صًب
ألا
السخغٍت في هٓغ
ِِ
ِ
ِ
َْ
َ
َ َ
اٖاثُ ،وٍ َداع ُب ٖ َل َل ُه ْم ُ
،وٍ َج ِاب ُه ج ِْ ٣ه َحر َُ ْم َو ٍَ ُِ ّ ٣ى ُم ُٖ ُُ َىب ُه ْم َم َه َما
لؤلَ ٞغ ِاص والج َم ِ
ِ ِ
َ َ ْ َ َ ُُ َ
وَ ٚاً ُخ ُه"ّ 2
ٞالسخغٍت ججٗلىا َ
هخٗغٖ ٝلى شخهُاث اإلاساَبحن
٧اهذ وؾا ِثله
الىعي وبًجاص
بها ،خحن جىٓ٢هم مً ؾباتهمٛٞ ،اًتها ال٨بري هي جد٤ُ٣
ِ
َ
َ
الُٓ٣ت 3بط ّبن ّ
جداو ٫الاعج٣اء ِب٩ٟاَتها ِبلى اإلاؿخىي ألا٦ثر ط٧اء
الس
خغٍت ِ
ِ
َ
ولبا٢تٞ ،خخسظ ِلىٟؿها َضٞا حٗمل ٖلى جد٣ُ٣هّ 4
ب٩ل الؿبل ؾىاء ؤ ٧ان

 1نالح ٖبض الخا ،ٔٞالسخشٍت وبذاًاث الخدىُ في الؽػش الػباس ي غىذ بؽاس وابي هىاط (دساظت
ههذًت هفُت) ،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة -مهغ ،1989 ،1ٍ ،-م.01
 2ؤ.ص .مىخهغ ٖبض ال٣اصع الًٛىٟغي ،وػَغاء مِؿغ خماصي ،الكٍاهت والسخشٍت في ؼػش أبي دالمت -
نشاءة في الفىسة البُاهُت ،مجلت ٧لُت التربُت ألاؾاؾُت ،ظامٗت اإلاىنل ،الٗضص 2013 ،13م.32
 3ؤبى ال٣اؾم عاصٞغّ ،
السخشٍت؛ لٛتها ،ؤقکالها ،وصواٗٞها ،م.01
ً 4ىٓغ :خامض ٖبضٍ الهىا ،٫السخشٍت في أدب اإلااصوي ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب ،ال٣اَغة –
مهغ 1982،-م.16
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َ
الهض( ٝاظخماُٖا ؤو ا٢خهاصًا ؤ ْو ؾُاؾُا وختى صخُا)٦ .ما َى الخاٖ ٫ىض
ّ
الكاٖغ زالض الهض٢ت 1ومٗل٣خه ال٩ىعوهُت.

َ ُ
 -3الخدلُل ّ
الٌ ُ
الع ْ
ىسو ِه َُ ِت:
للهفُذ ِة
ُم َُا ِتي
ِ
َ
ّ َ
ّ
ّ
الىٓغ بلحها مً
الؿُمُاجيً ،خُلب
بن جدلُل الىهىم ألاصبُت و ٤ٞاإلاىهج ِ
ظمُ٘ ظىاهبها ،ونبر ؤٚىاعَا ،واؾخ٨كا ٝصالالتها اإلام٨ىت واإلادخملت،
ْاهُال٢ا مجها و ْاهتهاء بلحها ،م٘ الاؾخٗاهت بالىا ٘٢اإلادُِ ّ
بالىو وناخبه،
ِ
َ َ
ختى و بن ٧اهذ الؿُمُىلىظُا " َال َح ُه ُم َها َما ًَ ُ٣ى َُّ ٫
الى ُ
و َو َم ًْ ٢ال ُهَ ،ب ْل َما
ِ
َُ ُ َ ُ َ ْ َ
ام َما ََ ٢ال ُهَ ،ؤ ْي َؤ َّن الؿ ُْم ُُىَ َُ٣ا َال َح ُه ُم َها اإلاَ ْ
اَّ ٫
َ ٢َ ٠
الى ُّ
ً ُمى ُن
حهمها َى ُ٦
ِ
ِ
َ
َ ُ َ
ىَ ٚغاَُ ٞا اإلاُ ْبض ُٕ ب َْ ٣ضع َما َح ُه ُم َها َق ُْ ٩ل اإلاَ ْ
ً ُمى ِن"ِ ٞ 2ه َي حؿعى الؾدىُا١
و ِبُ
ِ
ِ ِ ِ
َ
م٨ىىهاث طلَ ٪
الىو ،ختى جهل بلى ؤٖم ٤بيُت مم٨ىت ُٞهٞ ،دؿاٖض الىا٢ض
في اؾخسغاط ٢غاءاث ظضًضة مدخملت.

َ 1ى ٦خاب وقاٖغ وصخٟي ؾىعي م ولض ؾىت 1956م بمضًىت الىب ٪بغٍ ٠الٗانمت صمكٖ ،٤مل
٦مضعؽ في ٖضة بلضان ٖغبُت ،واؾخ٣غ به اإلاُا٦ ٝمض ٤٢في صخُٟت (الجغٍضة) ال٩ىٍدُت زم عثِؿا لها
َ
والخِ ٨م اإلا٣اعهت /.
،جىفي بؿبب ال٩ىعوها في اٞغٍل  ،2020مً ؤقهغ مالٟاجهُ :م ْع َج ُم آلالي ِفي
ألامشاِ ٫
ِ
مى ٘٢صخُٟت الاؾخ٣ال ،٫شخهُاث الٗغا ١والكام ،زالض الهض٢ت قاٖغ ؾىعي هجا (٧ىعوها)وكغ
ًىم.https://www.alestiklal.net/ar/view/4928/dep-news،2020-06-04 :
 2ظمُل خمضاوي ،ظُمُىوُها والػىىهت ،مجلت ٖالم ال٨ٟغ،مٖ25ضصً3:ىاًغ ،1971م.98
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 1-3معخىٍاث اإلاىهج العُمُاتي:
َ
َ
جىاظهىا في الخدلُل ّ
الؿُمُاجي
 -1-1-3ظُمُاةُت الػىىانّ :بن ؤوٖ ٫خبت
َ َُ َُْ ّ ّ 1
ّ
ََ
ألن الكاٖغ ًخدغي ازخُاع طل ٪الٗىىان
اهه ،
للىو ألاصبي هيٖ :خبت ٖىى ِ
َ
بض٢ت مخىاَُت ،لِؿخٟؼ ال٣اعت ّ
(ال٣اع َت َّ
الىا َِ ٢ض) وَؿخمُله هدى
والىا٢ض ؤو
ِ
َ
َ
َ
٢هُضجهُٞ ،بضٕ في ٢غاءتها وجدلُلها اهُال٢ا مً الٗىىان ،باٖ ِخباعٍ اإلاٟخاح
َ
َْ
ّ
َ
وال٣غاءاث
ألاو ٫لىلىط الىو ،في خحن جخالَم ألا٩ٞاع و الش٣اٞاث والغئي ِ
َ
ال٣اع َت بلى ْ
ّ
الاٖ ِخماص ٖلى ال٣غاءة والخدلُل و اإلا٣اعهت
بضازله ،مما ًًُغ ِ
َ
َ
َ
الخإوٍل ِبطا ؤق٩لذ ٖلُه عمىػٍ ،وَى ما هجضٍ في
والُ٣اؽ والاؾخيخاط وختى ِ
واَ ٘٢
الى٣ض الخضًض واإلاٗانغ ٦ما ًغي مدمىص ٖبض الىَابَّ " :بن ُ
الٗ ْى َى َان
َ َ ُ ْ َ َ ُّ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ً ُ َ ً َ ْ ُ
َّ
ََ
َ َ َ َّ ُ
اٖ ُض
و وجخد٨م ُِِ ٞه ٢ى ِ
ٖلى اإلاؿخىي اللِ ٛىي ٌٗخبر مُٗ٣ا لِ ٛىٍا ٌٗلى ِفي الى ِ
ٌ
َ ْ ٌَ
وؾ ُْم َُا ِث َُت".2
هد ِىٍت ِ

 1اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.09
 2لعاهُاث وظُمُاةُاث ،مضوهت مىالي ٖلى بىزاجم
.http://moulayaliboukhatem46.blogspot.com/p/blog-page_13.html
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ُ َ َّ َ ُ ُ ُ ُ
ّ
ىعو ِه َُت)،
٣ٞض ؤولى الكاٖغ ظمُل الهض٢ت اَخمامه للٗىىان( :اإلاٗل٣ت ال٩
َُْ
ّ
الزخُاعٍ ؾبُل مٗاعيت الكاٖغ الجاَلي َغ ْم ِشو ِب ًِ ًلثىمِ ،1باٖخباع ّؤن
ٖضوا ٚاقماً ،دخاط بلى َ
(ال٩ىعوها) ٢ض ؤنبذ ً
ُ
٢ىة وخماؾت و ّ
َبت
ٞحروؽ
ِ
َ
اهدكا ٍ٩َُٞ .ىن ْ
الٗىىان َىا م٣ىما مً
ظماَغٍت ِإلا٣اومخه وال ٠٨مً
ع
م٣ىماث َ
الىو ،خُض َهغاٍ ً٨ك ٠لىا َ
ٖما جدخىٍه ال٣هُضة التي مىيىٖها
ّ ْ
ّ
َ
ال٣ه َ
ََ
ْ َ
الىٓم ٖلى الُغٍ٣ت
ُض ِة -الكاٖغ
(وبا ِج ٌي اظ ِخم ِاعي)٣ٞ ،ض ازخاع لهاِ -
َ
والغوي مسالٟا في طل ٪ما َى قاج٘ في
ال٣اُٞت
ى
ٖل
الٗمىصًت ،التي حٗخمض
ِ
َ
ّ
َ
ال٣ضًم َ
الكٗغ ّ
(الج ِاَ ِلي)
الخغ ،و مداوال الب٣اء ٖلى الىهج
َظا الٗهغ مً
ّ
الظي ًخماشخى ومؿمى اإلاٗل٣ت.
َ
ُ ُ ُ
ّ
ّ
ىعو ِه َُت)٣ٞ ،ض اؾخ٣اٍ الكاٖغ مً الجاثدت الكغؾت التي
وؤ َما مؿمى (ال٩
ّ ْ َّ
ْ
اظخاخذ الٗالم ّ
اخخلتها وٞخ٨ذ بإَلهاَ ٦(ِ ،با ًعا
٩٦لٞ ،لم جظع بٗ٣ت مىه ِبال
ّ
َ
ً
َ
ُ
َ
َو ِنٛا ًعاِ ،ع َظاال ِوو َؿ ًاءِ ،ق ِب ًُا وق َب ًاها)ِ ،بال مً ٦خب الله له َى ٫الٗمغَ -و٢ض
َ ْ
َ
ٖلماء الٟحروؾاث مؿمى٧(ُ :ىُ ٞ
ُض .)19
ؤَلٖ ٤لحها
ِ
َ 1ى ٖمغ بً ٧لشىم بً مال ٪بً ّ
ٖخاب بً ؾٗض بً ػَحر بً ظكم ...بً حٛلب بً واثل ًمخض وؿبه بلى
عبُٗت بً هؼاع بً ّ
مٗض بً ٖضهان مً ؤقهغ قٗغاء اإلاٗل٣اث ومً الُب٣ت ألاولى٧ ،ان ٞاعؾا شجاٖا
معجبا بىٟؿه٣ٞ ،ض ٖمغ ٢غابت (150ؾىت) جىفي :ؾىت ٢ 39بل الهجغةً .ىٓغ :صًىان ٖمغو بً ٧لشىم،
جذ :غمش قاسوم الىباع ،صاع ال٣لم ،بحروث -لبىان ،2004 ،1ٍ ،-م /.05ومى ٘٢ؾُىع.
وكغ.https://sotor.com ،/2019/11/17
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َّ
َ
 -2-1-3ظُمُاةُت ألاظماء :جدؿم ألاؾماء في اإلاٗل٣ت ال٩ىعوهُت بالٟسامت
َ َ
ّ
ّ
والجؼالت وؤلاًداء ،طل ٪ؤ ّجها َغٍ ٤الكاٖغ ِبلى اإلاخل٣يٞ ،هى ًدظع مً زاللها
َ ُ
زُغ الجاثدت وَغْ ١اهخ٣الها بحن ّ
الىاؽ ،و مً جل ٪ألاؾماء ِ(َّ ٦م ُامَ ،عطاط،
ِ
َ َ
َ
ُ ُ َ
َُ ٞحر ُ
ٌَ َٟ ٢
ُّ
الٗ ِاإلا َُىا،
وؽ،
الغ ْٖ ُبَ ،و َب ٌاء،
ىعوها،
و ِ ٦ب ُحر٧ ،
َ َ َ ُ ُ َ ُ َن َ ُ َن َ ُ َن َ ُ َ
َ
الٛاص ُع َ
ون،
،الب ِازلىن،
ضخاًا٧،ى ُِٞض،الخا ِثٟى ،الجا ِجٗى ،الج ِاخضو
ِ
ُ
ُ َْ َُ َ
الٛاٞل َُىا ،اإلاُ َ
َ
ها ِث ُب).
اله ِال ِخ َحن ،اإلا ْج ِغ ِم َحن ،هللا ،نٟٗت،
ِِ
َ
َ
ْ ٣ٞض ٢ا ٫في البِذ ألاو:٫
ََ ُ ّ َ
َ
َ َ
َ َ َ
عحن َ
وٖ ِّـ٣ـمـُىا
ـاوِـ
ؤال َ ـ ِـبــي ِبــٌ َّـمـام ًِـ٣ـُـىـا *** َعطاط الـػ ِ
ّ
َ
الظي ًىصخي به ألاَباء للى٢اًت
ووْ ٠اؾم
(ال٨مام) ألهه الٗاػ ٫الىخُض ِ
ّ
الٗاَؿ َحن)ّ ،
مً َهٟـ اإلاساَب َحنَ ،و ّ
الكاٖغ بـ( َع َطاط َ
ألن الخ٣ُ٣ت
ٖبر ٖىه
ِ
ِ ِ
ِِ
الٗلمُت ج٣ىّ ٫
الىباءّ ،
مما ًدخم ٖلى ّ
٧ل
بإن الغطاط َى الىا٢ل ألاو ٫لهظا
ِ
ََ
َ
ُ
بالؿاثل الُ ٨د ِىل ٍي
صازل ؤو زاعط مً البِذ ؤن ٌٗ٣م ًضًه وألاقُاء التي مٗه ِ
َ
َّ
لُدض ِمً اهدكاع الُاٖىن وٍ٣خل الْ ٟح ُروؽ ِفي َم ْه ِض ٍِ.
ّ
ّ
الكاٖغ خالت الٗالم خحن ٞغيذ ّ
ّ
الضو ٫الدجغ الهخي ال٨لي،
زم ٌكخ٩ي
َ
مما ْاوٗ٨ـ ؾلبا ٖلى مٗاٌل َ
َّ
الىاؽ وهٟؿُاتهم ٣ٞا:٫
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َ
َ
ََ
َ ُ ُ َ ُ ُّ
َٞـ َى ْد ًُ َ
ـىسوهـا ًَـبـض ال ُـش ْغـ َب َِ ٞـُىا
الُ ْى َم ِفي نكق ِ ٦ب ٍحر *** وي
َ
ٌ َ
(ٟ٢و ِ ٦ب ٌحر)ِ -س ْج ًٌ ِ ٦ب ٌحر -للضاللت ٖلى الٗؼلت التي
ٞسالض الهض٢ت وْ٠
َ ّ
ُ
َٞغيتها ّ
َٗلل ؾبب طلُ ٧(ُ ٪
ىع ًوها ًَ ُبض
الضولت التي ًُ٣م ٞحها –ال٩ىٍذ ،-و
الغ ْٖ َب َ ٞحها) َؤ ْيّ :ؤن ّ
الب َ٣اء في َظا َ
الىاؽ ؤ٦غَىا َٖ َلى َ
ُ
الد َجغ -السجً -زىٞا
ِ
ِ
ِ
الىباء ٢ض َؤنبذ قغؾا ً-ىما بٗض ًىم ْ -
ٖلى ؤهٟؿهم َؤو َؤخبابهمّ ،
َ
،لُٟخ٪
ألن
ب ّ
٩ل مً ً ٠٣في َغٍ٣ه.
ِ
السخغٍت صون ّ
وبٗض طلٌ ٪كغٕ زالض الهض٢ت في ّ
م٣ضماثٞ ،حروي
ِ
َ٢هو ّ
الىاؽ م ًْ خىله واإلاٗامالث ْ
الاختراػٍت التي ٞغيذ هٟؿها ٖلحهم
ِ
٣ُٞى:٫
َُ
ُ َ
ب َطا َما َْ ٢ض َغ َى ْع َىا ُصو َن َْ ٢
ه ٍض *** جـال ِخ ُـَ ٣ـىا ال ُـٗ ُـُـىن وج ْـؼ َص ِعٍ َـىـا
ِ
َ َ َ ً
ْ َ َ َ َ
ُل َو َل ْى ُم َؼ ً
الضم ُ
اخا *** جـ َّْ ٟـغَ ٢ـىـا قـ َـمــاال ْؤو ًَ َـمـُ َـىـا
وبن ؾٗل ِ
َ َ َ
ّ
الغٖب التي ع٦بذ ّ
ٞالكاٖغ ًه ٠خالت ّ
ـ) ؤخض
الىاؽ ،ختى ِبطا ما (ٖ ُِ
َ
َ
الخايغًٍ في اإلاجلـ ُ،جالخ ُ
٣ه الُٗىن مؼصًت له ٖلى ؤ َّه ُه خامل للٟحروؽ -
ِ
َ
َّ
َّ
اللٗ ُحنَ -ؤو هاقغ له بحن ّ
الىاؽ ،وألاعجب مً طل ٪ؤهه بطا َؾ َٗ َل في هٟـ
ِ
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َُْ ُ َ
َّ
ُ
اإلاجلـ ّ
جٟغ١
وؽ ه ُْ ٟؿ ُه ،وهي خالت
اإلاجلـ مً خىله ٖلى ؤهه َى الٟحر
ّ
هٟؿُت مًُغبت خلذ بالٗالم ال ٌٗغ ٝمضَا بال مً طا ١مغاعتها.
ّ
َ
الٟحروؽ وعجؼ ّ
الىاؽ ؤمامه ،خ٩اما
٦ما ًداو ٫الكاٖغ جىنَُ ٠ظا
ّ
ومد٩ىمحن ،وٖلى الغٚم مً ٖضصَم َ
وٖضتهم ،بال ّبجهم مهؼومىن هٟؿُا ٣ٞا:٫
َ
َْ ُ ٌ ََ
َوب َـ ٌاء خَـ َ
ان َـغ ال ُـض ْهَـُا ظَـم ً
وؽ أر َُّ ال َـٗـالِـمـُ َـىا
ـُٗا *** و ٞــُ ــغ
ِ
َ َ
ً
َ ُ
َح َْ ٛل َُ ٛل في ص َماء َّ
ـحن وٖـاظِـ ِؼ ٍَىا
اؽ ِؾغا *** َ ٞـبـاجـىا ًَـا ِج ِـؿ
الى
ِ ِ ِ
ِ
ََْ ُُ ُ ْ َ َ
َُ ُ َ َ
ي ـدـ َاًـا َم ِّـُـ ِخـِ َىا
ـ ٠و ُع ْم ٍـذ *** وٍـخـغ٦ـهـم
ًـ٣ـا ِجل ُه ْم ِبــال ؾـ ُْ ٍ
َ
ٞالُاٖىن ٢ض خانغ البكغ ِفي صوعَم ؤو مىٟاَم –مً اهُٗ٣ذ ِب ِه ُم
الؿبل – ،وٖلى نٛغ حجمه ْ
َ
ُّ
٢ض ّ
بإ٦مله ،خحن ًضزل ِبلى صماء
الٗالم
ؤط٫
ِ
َ
ٌعجؼَم ًٖ الخىٟـ والخغ٦تَ ،
الغثخحن و ْ
َ ٗٞلى َ
الغٚم مً
اإلاهابحن ُٟٞخِ ٪ب
َّ
ُ
ً٣خل بالؾُ ٠وال عمذ ّبال َؤ ّن ٢خالٍ ٌ
٦ثرٞ ،هى ِؤلاٖهاع الظي َّم َغ ٞى١
ه
ه
ؤ
ِ
عئوؽ ٞدهض ألاعوح.
ّ
َ
و٢ض ّ
جدى ٫الكاٖغ في آزغ ال٣هُضة ِبلى ٖ٣ض خىاع م٘ ال٩ىعوها مؿخُٗىا
َ
ََُ
َ
والْ ٣ضح َ
والخ ِى ِب ُِش) لخبرًغ ؤؾباب وكىب َظا الُاٖىن في ظؿض
٤
ل
بـ(الخم
ِ
ِ
الٗالم ٣ٞا:٫
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َ
ُ
ُ َ َ
َ
َ ْ ُ ْ
ـُذ ال ح ْـٗ َـج ْل َٖـل ْـُ َىا *** وؤ َمـهـلـىـا هــس ِـب ْـغ َ ٥ال َـُ ِـهـُـىا
ؤًــا يـى ِق
ُ َ َ
َ
بـ َـإ َّهـا ال َـخـاة ُـكى َن ب َطا َمـ ْ
غي َـىـا *** وؤه ــا ال َـجـا ِصغـىن ِبطا ْاب ُـخ ِـل َُىا
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ
َ
بلعى َن َبطا ْاَ ٞـخ َْ ٣غَها *** َوؤ َه ــا ال َ
وؤهــا ال ُـمْـ ُ
ـاخ ُـذون ِبطا ٚـ ِىـُ َـىا
ـج
ِ
َ
َ
َ َ َ ُ َ َ َْ
َ
َ
اخـلـىن بطا َمـلـَ ٨ـىا *** وؤه ــا الــؿ ِـاد ُسون ِب َـم ْـً ًـ ِل َـُىا
وؤهـ ـا الـبـ ِ
َ
َ
وؤه َــا َ ٢ـ ْـض َْ َـل ْـم َـىا واْٞـ َخ َـغٍْ َ
وق َّـى َْ َـىا ُو ُحـ َ
ـىه ال َ
خُىا
ـال
ـف
***
ا
ـى
ِ
ِ
َ َ
َ ُ َّ
َ
وؤه َـا َْ٢ــض ََ َـج ْـغَها ُ٦ـ َّـل َخـ ّ
ونـاْ ٞـد َـىا أيــل ال ُـم ْـج ِش ِمُىا
ـهن ***
ََ َ َ َ َْ َ ً
َ َ ََْ ُ ْ َ
ـف ِب ِدُىا
هللا َخـ٣ـا *** ٖـلـى ِوـػـم ؤجـخـىا م
وؤه ــا م ــا قـ٨ـغهـا
َ
َ
ألابُاث جىحي ب ّ
٣ىة الاؾدى٩اع والٗخاب ٖلى
ٞاألؾماء اإلاىْٟت في َظٍ
ِ
َ
َ
َ
وألازال٢هم ّ
الغصًئت اإلاىدكغة َبُجهم ،والتي ج٨ك ًٖ ٠حٛحر
اإلاجخم٘ وؤٞغاصٍ،
َ
َ
َ
َ
ال٣لىب في َظا الٗهغ ،ومجهاُ٦( :ـىُ ٞ
ـُض ،ال َـُ ِـ٣ـُ َـىا ،الـسـا ِث ُـٟىن ،الـجـا ِػ ُٖـىن،
ِ
الـمُـ ْبل ُؿى َن ،ال َـجـاخُـضو َن ،ال َـبـاز ُـلـى َن ،الـ َـٛـاص ُع َ
وظ َ
الهالخ َحن َ
ونُ ،
َ
،خ ٌّ،٤
ىٍ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اإلاُ ْجغ َ
ُم) وهي جهغٞاث ججٗل ّ
مُىاَ ،و ِٗ ٌ
الىاؽ مؿخد٣حن َظا البالء والىباء.
ِ
ِ
َ
ََ
حٗض ْ
الفىسةّ :
ّ
صث ّ
الهىع في اإلاٗل٣ت ال٩ىعوهُت أل ّن
 -3-1-3ظُمُاةُت
ّ
الكاٖغ ًِغٍض جىنُل ِعؾالت صً ِيُت اظخماُٖتً ،شبذ بها اؾخد٣ا ١البكغ
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َ
ْ
َ
ّ
للٗ٣ىبت ؤلاالَُت؛ أل ّجهم زالٟىا الؿجن ال٩ىهُت الغباهُتٞ ،هى ًُ َد ِظ ُع مً مساَغ
َ
ْ
َظا الُاٖىن وٍضٖى ِبلى اجساط الاظغاءاث الى٢اثُت ٦ما ً٣ىِ ٫في ألابُاث
ألاولى:
َؤ َال َُ ـ ّـبــي بـ َـٌ َّـمـام ًَـ٣ـُ َـىـا *** َع َط َاط ال َـٗـاَـؿ َحن َ
وٖ ِّـِ ٣ـم َـُىا
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّ
َ ْ
اٖ َغ -جُ٣ىا مً الىباء هي اجبإ ؤلاظغاءاث الى٢اثُت
وزحر وؾُلت -خؿ َب الك ِ
َ
مً اعجضاء ال٨مام ٖىض الخغوط مً البِذ وحُٗ٣م ألاًضي وألاقُاء.
ّ
٦ما ًخظمغ الكاٖغ مً الخُاة الباجؿت التي ٌِٗكها مجخمٗه في الدجغ
الهخي ،وقبهه ِبالٟ٣و ال٨بحر ٖلى ٣ٞا:٫
َ
ََ ْ ُ َ َ ََ
ُّ
َُ ُ َ
ـىعوهـا ًَ ُـبـض ال ُـغ ْٖ َـب َِ ٞـُىا
ىم ِفي نكق ي ِبحر *** و٦
ٞـىدً الُ
وصاللت طل ٪الدكبُه َؤن اإلاِٗكت َؤنبدذ نٗبت َ
،ألن البكغ ناعوا
٧الٗهاٞحر اإلاجبرة ٖلى اإلا٨ض في ٟ٢ههاِٞ ،ةطا زغظذ مىه ؾِخلٟ٣ها اإلاىث
اإلادخىمٞ -،هي ال حٗغ ٝجضبحر ؤمىعَا زاعط طل ٪الٟ٣و -ؤو ٦داّ ٫
السجىاء
ّ
في سججهم والخاعؽ ًمىٗهم مً الخغوط مىه ،وٖبر الكاٖغ ًٖ طل ٪ب٣ىله:
ُ ُ َ ُ ُّ
ّ
ـىعوهـا ًَـبـض ال ُّـغ ْٖ َـب ِٞـ َُىا)ٞ ،غٖب َظا الىباء ٢ض حؿلل بلى ال٣لىب ،ألهه
(و٦
َ
ٌٗمل في زٟاء ُٞسُ ٠ألاعواح ٧الكبذ (ال َُ ٠وال لىن وال نىث).
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ّ
ًهىع لىا ٞؼٕ َ
ّ
الكاٖغ في عئٍخه ّ
الىاؽ مً ّ
٧ل
الؿازغة خحن
وٍىانل
َ
َ
ٖاَـ ؤو ؾاٖل ،ختى ِبجهم ًخٟغ٢ىن مً خىله ولى ٧ان ماػخا ٣ٞا:٫
ُ َ
ُ َ
َبطا َما َْ ٢ض َٖ َُ ْؿ َىا ُصو َن َْ ٢
ه ٍض *** جـالخِـ َُ ٣ـىا ال ُـٗ ُـُـىن وج ْـؼ َص ِعٍ َـىـا
ََ ْ َ ًَ
ْ
وبن َؾ َٗ َل َ
ُل َول ْى ُم َؼ ً
الؼ ِم ُ
اخا *** جـَّ ٟـغَ ٢ـىـا قـ َـمــاال ؤ ْو ًَِـمـُ َـىـا
َ
َ
َ
َّ
ٞهىعة َظا الُاٖىن ٖىض الكاٖغ مخإعجخت بحن ٢خل البكغ بالْ ٟحروؽ ؤو
ّ
بالغٖب واإلادانغة ٣ُٞى:٫
َ
ْ َ ً
َْ ُ ٌ ََ
َو َب ـ ٌـاء َخ َ
وؽ ؤط َّ ٫ال َـٗـال ِـمـُ َـىا
ـان َـغ ال ُّـضه َـُا ظـ ِمـُٗا *** و ٞــُ ــغ
الىاؽ ؾ ًغا *** ََ ٞـب ُـاجـىا ًَـاجـؿ َ
َح َْ ٛل ََ ٛل في ص َماء َّ
ـحن َ
وٖـاظِـ ِؼ ٍَىا
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ًُ َـ٣ـاج ُل ُه ْم بـ َـال َؾْـُـَ ٠و ُع ْمـذ *** َوٍْـخ ُـغ ُُ ٦ـه ْـم َ
يـ َـد َـاًـا َم ِّـُـ ِخ َـِىا
ٍ
ِ ِ
ٍ
َ
ّ َ
والعجُب في ألامغ ٖىض الكاٖغ ؤ ّن َظا الُاٖىن ال ً٣اجل ِبؿُ ٠وال عمذ
َ
ْ
َ
َ
ّ
وبهما ًخٛلٛل زُٟت ِبلى ألاظؿاص ٞحرصحها ظششا َامضة ِم ًْ زلٟه.
َّ ْ
ّ
زالض الهض٢ت في ْ
اؾخيخاط ألاؾباب التي ظٗلذ البكغ
زم ًإزظ الكاٖغ ِ
َ
ٌؿخد٣ىن الٗ٣اب ٣ٞا:٫
ََْ
َ ُ ُ َ َ
َ ْ َُ
ـُض ال ح ْـٗ َـج ْل ٖـلـ َُىا *** وؤ ْم ِـهـل َـىـا هـس ِـب ْـغ َ ٥ال َـُ ِـ٣ـُ َـىا
ؤًــا ٦ـى ِٞ
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َ َ َ
َّ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ
َ َ
ـاخ ُـضون ِبطا ٚـ ِىـُ َـىا
وؤه ـا ال ُـمـ ِبلؿىن ِبطا اٞـخْ ٣غها *** وؤه ــا الـج ِ
وؤه ــا الـ َـٛـاص ُع َ
وؤهَ ّــا ال َـبـاز ُـلـى َن ب َطا َمـل ْـ٨ـىا *** َّ
ون ِب َـم ْـً ًَ ِـل َـُىا
ِ
ِ
ِ
َّ َ ْ ََ ْ َ ْ
واَ ٞـخ َـغٍْـ َىا *** وقَـ َّى َْ َـىا َو ُظـ َ
ـىٍ ال َّ
ـه ِـال ِخ َُىا
وؤه ــا  ٢ــض ْـلـمـىا

َّ َ
َ ُ
َ َ َ َ ُ َّ
نـاْ ٞد َـىا ؤ٦ــ ٠ال ُـم ْـج ِغ ِم َُىا
وؤهــا ٢ـ ْـض ََ َـج ْـغها ٦ـ َّـل َخـ ٍ ّـ *** ٤و
ّ
وؤه َــا َم ــا َق َـْ ٨ـغهَـا َ
هللا َخـً ٣ـا *** َٖ َـلـى و َٗـم َؤج ْـخ َـىا ُم ْ
ـه ِب ِد َُىا
ِ ٍ
َ
َ
ََ
وٞدىي َظا الخهىٍغ ؤهه ٖباعة ًٖ جغا٦ماث ؤزالُ٢ت زبِشت ظٗلذ
َ
ُْ
ْ
َ
َ ْ
ُ ُ ٌ ْ
ىصُ ،بس ٌلْ ٚ ،ض ٌعْ ،ل ٌم ،اِ ٞت َر ٌاء ،حك ِى ٌٍه،
وهي( :جخ
سخِ الله ًجزٖ ٫لى البكغ ِ
َ
َ
ُ
َ ُ ُ
ُه ْج َغ ٌانَ ،م َىالاة اإلا ْج ِغ ِم َحنَ ْٟ ٦ ،غ ُان و ْٗ ِم الل ِه)
ّ
٦ما ًضٖى الكاٖغ في آزغ ٢هُضجه البكغ ْؤن ًخًٗىا وٍصخىا ِم ًَ ؾباث
ُ
الٛغ ١في اإلاى٨غاث
ّ
وبال ٧ان ٖ٣اب هللا مؿخمغا ٣ُٞى:٫
َ
َ َ
وََـظي َ
ن ْـٌ َٗ ٟت ُؤ َولى ل َى ْ
ص ُخى *** وهـس ْـغ َط ِمـ َـً َخ َـُ ِاة الـٛا ِِ ٞل َُىا
ِ
ِ
َ ً َ
َّ
َ
هاث ُب ُم ُْب ٌَ ٣
وبال َٞاإلاَ َ
هللا َص ْوما ؤ ْن ًَ َُِ ٣ىا
اث *** وه ْغ ُظى
ِ
ِ
ّ
الكاٖغ ال٨شحر مً َ
الؼمان
 -4-1-3ظُمُاء الضمان واإلاٍان :لم ًىْ٠
َ
واإلا٩ان بال ما ٧ان مً بٌٗ ؤلاقاعاث ٣٦ىله:
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َ
ََ
ُّ
َُ ُ َ
ََ ٞـى ْد ًُ َ
ـىعوهـا ًَ ُـبـض ال ُـغ ْٖ َـب َِ ٞـُىا
الُ ْى َم ِفي نكق ي ِبحر *** و٦
َ
ّ
وهي خالت هٟؿُت مدبُت مً الكاٖغ بؿبب الدجغ الهخي الظي ٞغيه
َ
ّ
٦بحر)
ال٩ىعوها بغٖبه ٖلى الضو ٫وٖبر ٖىه الكاٖغ ب ـ (الُىم) ػمان ( ٟ٢و ِ
ج٩املُت جىحي باجداص الكاٖغ م٘ واٗ٢ه اإلاغٍغ
م٩انٞ ،الٗال٢ت َبُجهما ٖال٢ت
ِ
الظي ؤنبذ في هٓغٍ ال ًُا.١
وٍه ٠في بِذ آزغ خالت الغٖب التي ع٦بذ ّ
الىاؽ ٖىض ؾماٖهم ؾٗا٫
َ
ّ
ؤخض في اإلاجلـ ،جٟغ٢ىن مً خىله طاث الُمحن والكما ٫وَى جىظه م٩اوي
٦ما ً٣ى:٫
ََ َ ْ َ ا َ
َ
ْ
وبن َؾ َٗ َل َ
ُل َو َل ْى ُم َؼ ً
الؼ ِم ُ
اخا *** جـَّ ٟـغَ ٢ـىـا ؼـ َـمــاال ؤ ْو ًَِـمـُـىـا
َ
ّ
ومً طل ٪الؼمان ؤًًا اؾخيخاط الكاٖغ ؤؾباب هؼو ٫البالء خحن ٟ٦غ
ّ
الىاؽ وٗمت هللا التي تهُل ٖلحهم نباح مؿاء ٣ٞا:٫
َّ َ َ َ ْ َ َ ً
ََ َ ََ ْ َ ُ ْ َ
ـف ِب ِدُىا
هللا َخـ٣ـا *** ٖـلـى ِوـٗ ٍـم ؤجـخـىا م
وؤه ــا م ــا قـ٨ـغهـا
-5-1-3

َ
َ
الصخهُاث في ال٣هُضة
ظُمُاء الصخفُاث :جىىٖذ

ال٩ىعوهُت بحن شخهِخحن َما:
ََ
َ
َ ْ َُ ُ ُ َ
ىعوها)
اٖ ُغ و ؤَ ٞغ ُاص ُم ْج َخ َم ِٗ ِه) و شخ ِهُت( :ال٩
شخهُت (:الك ِ
111

ّ
وٍخٗل ٤ألامغ بالهٟاث َ
الىٟؿُت
 -1شخفُت الؽاغش مؼ أقشاد مجخمػه:
والٗ٣لُت وال٨ٟغٍت وؤلاظخماُٖت والخلُ٣ت والٗ٣اثضًت التي جٓهغ ِمً زال٫
ّ
َ
الْ ٛح َر ُةَ ،
ّ
الىو ؤو صالالجه ٦ـ(الاهُ َى ُاءَ ،
الٗ َ
الخ َض ًُ ًُ ..بلخ) وٖبر الكاٖغ
ه ِب َُ ِت،
ِ ِ
ّ
ًٖ َظٍ الصخهُت ِب ًِمحر ظماٖت اإلاخ٩لمحن ٖلى ؤهه مظهب مشلهم ًدكاع٦م
َُ
ََ ٌ َ
ََ ْ
َ
َ
َ
الخاث ُٟى َنَ ،
ُ
الجا ِػ ُٖىن،
و ِ ٦ب ٌحر ،جال ِخ َُ ٣ىا ،ج ْؼ َص ِع ٍَىا ،جَ ٟغَ ٢ىا،
مٗه ْم الٗ٣ىبت [ٟ٢
ِ
ّ
ُ ْ ُ َن َ ُ َن َ ُ َن َ
،الٛاص ُع َ
ون الخ] و٧لها ؤزال ١وجهغٞاث
اإلاب ِلؿى  ،الج ِاخضو  ،الب ِازلى
ِ
ُ ُ َ
ؾاَمذ في ْ
ىعوها).
اؾخد٣ا ١الٗظاب مً هللا بـ(ال٩
ِ
ْ َ ٌ
َ
اي َُتٞ -خا٦ت بالبكغ٢َ ،ض
 -2شخفُت الٌىسوها :وهي شخهُت -اِ ٞتر ِ
َ
ُ ً
ّ
ىة اؾُىعٍت ،لُداو ٫مً زاللها ج٣ضًم نىعة مً نىع
ؤ٦ؿبها الكاٖغ ٢
ّ َ
َ
ُ ُ َ
الغٖب الظي ؤلخ٣خه ب ّ
ُ٣ىم ؤٗٞا ٫زل٣ه
ىعوها ٖ٣اب مً الل ِه ِل
الىاؽٞ .ال٩
ِ
َّ
الغصًت .
َ
َ
ّ
جدى ٫الٟحروؽ مً نىعجه الىباثُت ِبلى نىعة مً(الْ ٣ؿ َى ِة
٣ٞض
َ
َ
ّ
َ
َ
والَ ُْ ٛ
والك َغ َ
بالكاٖغ ب َلى مساَبخه ب ّ
خىؾل
غؾ ِت) ،ما ؤصي
اؾ ِت والْ ٟخ ِ٪
ِ
ِ
والخظللٞ ،خاعة ًىاصًه باؾمه(ال٩ىعوها٧ ،ىُٞض ،الٟحروؽ)
َ ْ ُ َ
َ
َ ُ ُ ََ
ـُض ال ح ْـٗ َـج ْل َٖـل ْـُ َىا *** وؤ ْم ِـهـل َـىـا ه ـسـ ِب ْـغ َ ٥ال َـُ ِـ٣ـُ َـىا
ؤًــا ٦ـى ِٞ
٦ما ٢ا:٫
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وجاعة ؤزغي ً٨خٟي بالخضًض والخ٩اًت ٖىه مىْٟا يمحر اإلاساَب ؤو
ُ ُّ ْ َ َ ٌ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ٌ َ َ َ َ ْ َ
الٛاثب ؤو َ
وؽ ؤط َ ،٫حٛلَ ٛل،
الخ ْى ِِ ٨حرً[ ،بض الغٖب ،وباء خانغ الضهُاٞ ،حر
ُ َ ُُ ْ َُُْ ُ ْ ََ ُ ُ َ ْ
ُض ،ؤ ْم ِهل َىا]
ً٣ا ِجلهمً ،تر٦هم ،ؤًا ٧ى ِٞ
َّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وِ ،بال ّؤن الكاٖغ ٢ض
وٖلى الغٚم مً جىىٕ الصخهُاث وحٗضصَا في الى ِ
َ
٢ضم ّ
ُض ِة -مً ون ٠اإلاالمذ بدؿب ما
ل٩ل شخهُت مجها خ٣ها ِ -في الِ ٣ه ِ
ْ
ٖلُه مً الخاالث الىٟؿُت ،وجغٞ ٥سخت ْلل٣غاء َؤ ْو ُّ
جىُىي
الى٣اص ِلُٛىنىا
ْ
م٣هضًاتها وَؿخيبُىا صالالتها َ -خ ْؿ َب
ِبلى م٩امً ِجل ٪ال٣هُضة َْ ِٞؿخسغظىا
ِ
َ
َ َ ُ َّ
شخهُاتها ،ختى بطا ما ؤبضٖىا في ٢غاءاتهم
اٖ ُغ -وزباًا مالمذ
ما ً َغاٍ الك ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
ونلىا ِبلى صالالث وم٣هضًاث لم ًغصَا الكاٖغ وال ج ًُٟلها ،وبهما ِهي
ّ
حٗبر ًٖ اهٟخاخه.
مًامحن ظضًضة ٧امىت في ٗ٢غ الىو ِ
ْ َ
َ
انُ َى َٗ ْخ ُه
 -3مشبؼ ؾشٍماط :وبالغظىٕ ِبلى َظا اإلاغب٘ اإلاىُ٣ي الظي "
ََ
ْ َُ َ ْ
َّ َ َ ُ
َ ُ
َْ َ ََ َ ْ َ ََ ُ
1
لض اإلا ْغِ ٞىٕ"
ب
ُ
ج
ي
ف
ت
ُ
ُ
ؾ
آلا
ت
ع
ٌ والشا ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ٤ألاخِ ٩ام ٖلى مبض ِب :الخىاِ ٢
ِ
اليؿ ِِ ُ٣
ّ
ٞالك ُ
اٖغ ٌٗخمض ٖلى مٟغصاث حؿاٖض ال٣اعت -بإهىاٖه ٖ-لى ٞخذ مٛالُ٤
ّ
َّ
ٗغي واؾخسغاط خ٣ىله الضاللُت.
الىو ِ
الك ِ

 1صً.ىؾ ٠ؤخمض ،العُمُاةُاث الىاـكت -اإلاىىو العُمُاتي وحبر الػالماث ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي،
بحروث ،2005 ،1ٍ ،م.21
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ّ
ومً زال ٫ما وْٟه الكاٖغ زالض الهض٢ت في (ال٣هُضة ال٩ىعوهُت )
ِ
َ َ
َْ َ َ ْ ْ
(الاهُ َُ ٣
إ ،والاج َ
َ
ه ُ
ا )٫بحن
الخالُت بحن زىا ِثُتي:
ؿخسلو الخ٣ابالث
ًم٨ىىا ؤن و
ِ
ِ
ِ
وزال٣هم َو َ
ْ
مجخمٗاتهم .
الٗباص
جماد
ط( 1اههىاع) ط( 2اجفاُ )

جىانن
جممً

جممً
جىانن

ط( 2ال اجفاُ ) ط( 1ال اههىاع) جماد

1

وَ٨ظا َو ْؿ َخي ُ
خج الٗال٢اث الخالُت:2
ِ
ََُ
ٌ
اهُ٣إ (م) بج َ
ه ٌ
ا٫
ؽ ،1ؽَٖ -2ال٢ت ِي ِض ًَ ِت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ِ
 1مدمض مٟخاح ،أولُاث مىىهُت سٍالُت في الىظشٍت العُمُاةُت ،مجلت ٖالم ال٨ٟغ ،الٗضص ،03
اإلاجلض ً ،35ىاًغ -ماعؽ ،2007،م.137
ُٞ 2لُب َمىن ،ظُمُىلىحُت الصخفُاث الشواةُت ،جغ :ؾُٗض بى٨غاص ،صاع الخىاع ،الاطُ٢ت -ؾىعٍا-
ٍ ،2013 ،1م69 .68
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إ (م) َال ْاهٌ َُ ٣
ؽ ،1ؽَ َٖ -1ال َُ ٢ت يض ًَت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْاهٌ َُ ٣
إ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ا( ٫م) َال بج َ
ؽ ،2ؽَ َٖ -2ال َُ ٢ت يض ًَت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بج َ
ه ٌ
ه ٌ
ا٫
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ََ َ ُ ْ َ
ًاث َُت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َال ْاهٌ َُ ٣
إ(م) ا ِج ِه ٌ
ا٫
ِ
ؽ ،1ؽٖ -2ال٢ت بِ ٢خ ِ ِ
ا( ٫م) بج َ
ؽ ،2ؽٖ -1ال٢ت ب٢خًاثُت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َال اج َ
ه ٌ
ه ٌ
ا٫
ِِ
ِ
َ
وم ًْ َىا ًم٨ىىا ال٣ىِ ٫ب ّن البيُت الٗمُت لل٣هُضة ج٨كَ ٠لىا ًٖ الجزٖت
ِ
ّ
الضً ِي َُ ِت – للكاٖغ التي مٟاصَا؛ ّؤن وباء ال٩ىعوها هؼ٣ٗ٦ ٫اب مً
الغوخُتِ -
ْ
الضه َِئت التي لم َججٗل الخُاة جدلى بحن َ
ْ َ
الىاؽ،
هللا للبكغ بؿبب ؤزال٢هم ِ
َُ
ََ ْ
َ
َ
َ
الخاث ُٟى َنَ ،
َّ
الجا ِػ ُٖىن،
وٖبر ٖجها باإلاٟغاصث[ :جال ِخ َُ ٣ىا ،ج ْؼ َص ِع ٍَىا ،جَ ٟغَ ٢ىا،
ِ
ّ
ُ ْ ُ َن َ ُ َن َ ُ َن َ
الٛاص ُع ُ
ون]٦ ،ما َؤجها صٖىة مً الكاٖغ
اإلاب ِلؿى  ،الج ِاخضو  ،الب ِازلى ،
ِ
َ
ُ
َ
ُ
زالض الهض٢ت إلنالح الٗال٢ت م٘ هللا ز ّم م٘ البكغ ٖسخى ؤن حٗىص الخُاة بلى
ِ
َبُٗتها.
ِ
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خـاجمت
َ
ُ َ َّ َ
ّ
ىعوه َُت) ّ
ُ ُ
جخمحز ِبلٛت ؤصبُت َو قٗغٍت م٨ىتها مً
بن ٢هُضة (اإلاٗلِ ٣ت الِ ِ ٩
ّ
الكٗغ َ
ْ
َ
الج ِاَ ِلي
الجم٘ بحن اإلاٟغصاث وصالالتها التي جضٖىها ِبلى اؾ ِخيكاٖ ١بحر ِ
َ
ََ
َ
ٟدل ِمً ٞدى ِ٫
زالض الهض ِ
٢الب مٗانغ ،مً زال ٫مٗاعيت الكاٖغ ِ
٢ت ِل ٍ
ِفي ٍ
ّ ََ َ َ
اإلاٗل٣اث ُ
وَ َى َ
(ٖ ْم ُغو ب ًُ َْ ٧ل ُش َ
ىم) ،بال ؤهه ؤزظ َجىظها ؾازغا مً الىا ٘٢الظي
ِ
َ ً َ ّ
آ َلذ بلُه اإلاجخمٗاث ألاظىبُت َ
الٗغبُت زانتُٞ ،دظ ُعَا ِمً َوباء
و
ت
ٖام
ِ ِ
ِ
َْ
َ
٧ىعوها ،وٍضٖىَا ب َلى بٖاصة خؿاباتها واإلاطخي ًُ ٢
انال َخاث :سوخُت
ضما ِفي
ِ
ِ
َ
ْ
َ ّ
ََ
اإلاىيىٕ ًخٗلِ ٤بُاٖىن ألالُٟت
وختى ِص ِخ َُت ،أل ّن
واحخماغُت وانخفادًت
َ ً
َ
ن َب َذ ًَ ْٟغي في ؤعواح ّ
الَّ ٟخا ،٥الظي َؤ ْ
والىٟىؽ ْ ٞغٍا.
الشالشت
ِ ِ
ِ ِ
َ
ُ ُ
ّ ُ
َمُت ِفي ؤ ْؾلىب َؾ ِاز ٍغ ًىعي
ًداوِ ٫بُٖاء الىباء خ٣ه مً ألا ِ
ٞالكاٖغ َىا ِ
ْ َ
ّ ََ
َ
م ًْ زالله ّ
الى َ
لبُت.
هغٞاتهم الؿ
ضٖىَم ِبلى ِبنالح ج
اؽَ ،وٍ
ِ
ِ
م َب ٌْٗ َ
وم ًْ ز َالَ ٫ظا َّ
الىو ًُ ْمُ ٨ى َىا ْ
اؾ ِخ ْس َال ُ
الى َخ ِاث ِج:
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ َ َ
َ ُ َ ً
ّ
اٖ ًىها ِ ٦بحرا ِفي الٗالم ًٟترؽ ألا ْعواح وٍبض
َ -1بن ال٩ىعوها ٢ض ؤنبدذ َ
ّ
الغ ْٖ َب َب ْحن البكغ.
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ْ
ُ
َ -2ل َْ ٣ض َ
ْ
الكٗغ ُاء َمؿاولُاته ْم ججاٍ ُؤ ْ
ّ
٩٦لِ ،بيكغ
والٗالم
متهم
جد ّمل
ٍ
ِِ
َ
الخىُٖت َبحن َ
الىاؽ َخى ََ ٫ظا َ
ْ
الىباء الخُحر في ٢الب ؤ َصبي بضٌ٘.
ّ
ُ َ ُ ُ َ
َ
ىعوها
٢اث ُِت الالػمت ججاٍ ال٩
الى ِ
 -3الىاظب ٖلى الكٗىب ا ِجساط ؤلاظغاءاث ِ
َ
َ َ
َ
ْ ُ َ
َْ
ْ
ل ْل ّ
ـ الَّ ٨م ِام وح ْٗ ُِ٣م ألا ًِ ِضي وألاق َُ ِاء
الٗال ِم ِ(لب
خض مً اه ِدكاع َِا ِفي
ِ
ََ ُ
اٖض ْ
الاظ ِخ َم ِاعي)
والخب ِ
ُ
ُ
ّ
َّ
حروح ًٖ اإلاخل٣ى
ل
الجاص
ؾلىب
وألا
ازغ
الؿ
ؾلىب
ألا
 -4مؼط الكاٖغ بحن
ِ ِ
زُىعة َظا الُاٖىن.
َوٍدظع اإلاجخم٘ الٗغبي مً
ِ
ْ
َ ًُ -5داو َُ ٫ز ِالض َّ
الهض٢ت بزباث ّؤن ال٩ىعوها ِٖ ٌَ ٣
هللا ِللبكغ ِب ُؿىء
اب ِمً ِ
ِ
ِ
َ َ ََ ْ
َ
َ
الد َ
َؤٗٞالهمَ ،م٘ ج٣ضًم ُ
َ
ل( :٪جَ ٟغَ ٢ىا ،الخا ِث ُٟىن،
اإلاشبخت ِلظ
اَحن
والبر
ج
ج
ِ
ِ
َ ُ َن ُ ْ ُ َن َ ُ َن َ ُ َن َ
،الٛاص ُع َ
ون الخ)
الجا ِػٖى  ،اإلابلؿى  ،الج ِاخضو  ،البا ِزلى
ِ
َ
َ ْ َ َ
ّ
ٖلى َ
الضًجي ،خُض وْ ٠الكاٖغ مجمىٖت مً
الىو الخ٣ل
 ًُ - 6ػ ى
ِ
َ
َ
اإلاٟغصاث ْ
ـ(هللا ،الخا ِث ُٟىن،
والؿىت
ال٨غٍم
ال٣مخبؿت ِمً ال٣غآن
الىبىٍت ِ ٦
ِ
ِ
ِ
الٗ َاإلا َُىاُّ ،
الجاػ ُٖى َن ،اإلاُ ْبل ُؿى َنَ ،
َ
الجاخ ُضو َنَ ،
الض ْه َُاَ ،
الُ َُِ ٣ىاْ ،اب ُخ ِل َُىا،
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ٌ ََ َُ
ُ
َ َ َْ َ ٌ
الكاٖغ ِب ِها.
غ
ز
ِ
هجغهاِ ،وٗم...،الخ) وَى ِصلُل واضر ٖلى جإ ِ
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وظاةل الخىاب الصخافي العاخش في صمً الىباء
بً الىُب ًىظل
(باخث في الذساظاث الػشبُت ،حامػت مدمذ ألاوُ ،وحذة – اإلاؿشب)

ملخــق الذساظــت :مىــظ ْهــىع وبــاء ٧ىعوهــا فــي اإلاٛــغب ،ومــا عاٞــَ ٤ــظا الىبــاء
مــً ؤخــضار ومؿــخجضاث ؾُاؾــُت وا٢خهــاصًت واظخماُٖــت ،قــ٩لذ مىيــىٖا
ً
ُ
صخاُٞا َص ِؾما لبض الخُاب الؿازغ ،وه٣ض الٓىاَغ اإلاضاهـت ،التـي هخجـذ ٖـً
خالــت الُــىاعت والدجــغ الهــخي ،والتــي ٞغيــتها ظاثدــت ٧ىعوهـا؛ ٞاجســظ ال٩اجــب
الصـ ــخافي الؿـ ــازغ مـ ــً السـ ــخغٍت ظؿ ـ ـغا جىانـ ــلُا ،و"ظغٖـ ــت َبُـ ــت" إلاىاظهـ ــت
الًٛـ ــب والُـ ــإؽ وال٣ل ـ ــ ٤والاهٟٗـ ــاالث الؿـ ــلبُت٦ ،م ـ ــا ؤجهـ ــا وؾـ ــُلت جىانـ ــلُت
وبٖالمُ ـ ـ ــت ،وؤصاة حٗبح ـ ـ ــر ه ٣ـ ـ ــضي وبن ـ ـ ــالحي .وَٗ ـ ـ ــض عق ـ ـ ــُض هُج ـ ـ ــي م ـ ـ ــً ال٨خ ـ ـ ــاب
الؿــازغًٍ الــظًً طإ ِنـ ُـُتهم فــي الؿــىىاث ألازحــرة ،وحؿــعى َ ـظٍ الضعاؾــت بلــى
بدـ ــض الىُْ ٟـ ــت ؤلانـ ــالخُت للس ـ ــخغٍت ،ف ـ ــي مجاالتهـ ــا الاظخماُٖ ـ ــت والؿُاؾ ـ ــُت
ّ
ُ ْ ْ ُ ْ
والا٢خه ــاصًت ،ف ــي ٖم ــىص "ق ــى ٝحك ــى "ٝلغق ــُض هُج ــي ،مغ ٦ـؼا ٖل ــى م ــا وك ــغٍ
زــالٞ ٫تــرة الدجــغ الهــخي ٣ٞــِ ،وصعاؾــت بٗــٌ ألاؾــالُب التــي اٖخمــضَا فــي
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سخغٍخه الخاملت للىُْٟت ؤلانالخُت ،وُُٟ٦ت جىاولهـا مـً زـال ٫ألاخـضار التـي
ّ
ألاَم في ٦خاباجه الؿازغة في مغخلت الىباء...
عا٣ٞذ الجاثدت ،وبُان اإلاىيىٕ
٢ؿـ ُ
ّ
ـمذ َــظٍ الضعاؾــت بلــى مدــىعًٍ؛ ألاو ٫زههــخه للخــضًض ٖــً وْــاث٠
السـ ــخغٍت والطـ ــخ ٪وؤَمُتهمـ ــا ،وجُـ ــغ ١اإلادـ ــىع الشـ ــاوي بلـ ــى صعاؾـ ــت الىُْٟـ ــت
ؤلان ــالخُت ف ــي الخُ ــاب الص ــخافي الؿ ــازغ ،م ــً ز ــال ٫الٗم ــىص اإلاك ــاع بلُ ــه،
بدُض ٢ؿمذ َظا اإلادـىع بلـى زالزـت ٖىانـغ ،جُغ٢ـذ ٞحهـا – ٖلـى الخخـاب٘  -بلـى
الىُْ ٟـ ـ ــت ؤلان ـ ـ ــالخُت الاظخماُٖ ـ ـ ــت ،والىُْ ٟـ ـ ــت ؤلان ـ ـ ــالخُت الؿُاؾ ـ ـ ــُت ،ز ـ ـ ــم
ً
الىُْٟــت ؤلانــالخُت الا٢خهــاصًت للســخغٍت فــي الخُــاب الصــخافيٖ ،ــالوة ٖلــى
ّ
اإلاخىنل بلحها.
زاجمت حكمل ؤَم الخالناث والاؾخيخاظاث
Abstract :Since the emergence of the Coronavirus epidemic in Morocco,
and the political, economic and social events that happened due to this
epidemic, it forms a big press issue to broadcast satirical speech and criticize
the condemned phenomena which was a result of the state of emergency and
quarantine imposed by the Corona pandemic; The satirical journalist took
irony as a bridge of communication, and a "Medical dose" to confront anger,
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despair, anxiety and negative emotions; as it is also a mean of communication
and media, and a tool for critical and reformist expression.
This study seeks the reformist function of irony, in its social, political and
economic fields in RachidNini's column "shoofchoof" , and to study some of
the methods that he used in his satire carrying the reformist function, and
how to deal with it through the events that accompanied the pandemic.
I divided this study into two parts: The first one, i devoted it to talk about
the functions of irony and laughter and their importance, and the second part
dealt with the study of the reformist function in the satirical press discourse.
So that I divided this part into three elements, in which I dealt with the
reformist function, social, political, and economic function of irony in the
press, and then a conclusion that includes the most important conclusions
reached
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مهذمت
ؤلاوؿان بُبٗه ٧اثً ؾازغ ،والسخغٍت مً لىاػم الخُاة ٞهي وؾُلت
للطخ ٪والبهجت ،وؤعقى همىطط حٗبحري "للهغوب مً ظضًت اإلاإؾاة والهؼء بها
وجس ٠ُٟوَإتها"٢ .1اٞ ٫غاوؿىا عابلُه (" :)François Rabelaisبن ٢لبي لً
ًسخاع مىيىٖا آزغ ،ألوي ؤعي الخضاص َى الظي ٌؿحرها وٍخأ٧ل هٟىؾىا ،وزحر
للمغء ؤن ً٨خب بطخ٩اجه بضال مً ؤن ً٨خب بضمىٖهٞ ،الطخَ ٪ى الظي
ًمحز ؤلاوؿان" .2وَظا ما ظٗل ال٨شحر مً اإلابضٖحن َ
ًلجاون بلى السخغٍت في
٦خاباتهم وببضاٖاتهم ،بىنٟها ؤعقى ؤهىإ ال٩ٟاَت؛ ٞإنبدذ مىُل٣ا وملمدا
ُٞما ًبضٖىن (ؤٞالَىن  -ؾ٣غاٍ – ؾىٞى٧لِـ – ؾِكغون -ق٨ؿبحر –
ؾحرٞاهخِـ ٞ -ىلخحر ،)...وفي ببضاٖاث ( ؤبي الٗالء اإلاٗغي -اإلاخىبي -الجاخٔ
وابً الخُُب ،)...بدُض بجهم ظٗلىا مً السخغٍت وؾُلت للخٛلب ٖلى ٢ؿاوة
الخُاة ويُ ٤ألا ٤ٞوما ًدىم خىله مً مٟاع٢اث وجىاً٢اث.

 1زلُل قغ ٝالضًً" ،السخشٍت في ألادب" ،مجلت البُان ال٩ىٍدُت ،الٗضص ع٢م  37ـ ـ  1ؤبغٍل ،1969
م.74
 2هٟؿه :م74
111

بطا ما خاولىا جدب٘ جاعٍش السخغٍت وؤلاخاَت بمٟهىمها ،ؾىجض ؤهٟؿىا ؤمام
مٟهىم ػثب٣ي وخغباجي ًخٛحر خؿب مجا ٫جىُْٟه ،ألن "اهخ٣اله بحن ألاصب
والٟلؿٟت وال ًٟظٗالٍ مٟهىما ٚامًا ،وملخبؿاٚ ،حر مؿخ٣غ ومخٗضص
الضالالث وألاق٩اٌ ،٫ؿخٗصخي ٖلى الخٗغٍ ٠والخهغ" .1وٍم٨ىىا ال٣ى ٫بن
السخغٍت ٢ضًمت ٢ضم وظىص ؤلاوؿان٩ٞ ،اهذ خايغة في ٧ل اإلاجخمٗاث
البكغٍت ،وما زلٟه ؤلاوؿان ال٣ضًم ٖلى ظضعان ألاَغاماث واإلاٗابض صلُل ٖلى
طل .٪وما ا٦دكٟخه الضعاؾاث وألابدار ألازغٍت ٖلى وظىص ُ"ب ِغص ًَّت" مهغٍت
لغؾام مجهىً" ٫هىع ٞحها َاثغا ًهٗض بلى شجغة بىاؾُت ؾلم
زكبي"ٖ2ىى اؾخٗما ٫ظىاخُه في مٟاع٢ت ؾازغة عجُبت .باإلياٞت بلى
ٖكغاث مً الغؾىم الته٨مُت الؿازغة اإلاىظىصة لخض آلان ٖلى ظضعان
ألاَغاماث واإلاٗابض اإلاهغٍت ال٣ضًمت وال٨هى ،ٝوالتي حٗبر في مًمىجها ًٖ
الخىا ٌ٢الهاعر في ٖالم م٣لىب عؤؾا ٖلى ٖ٣بٞ ،ىجض ال ُِ٣جسضم

 1الكاًب ؤخمض" ،مكهىم السخشٍت" ،ؤبدار في ال٩ٟاَت والسخغٍت ،الىعقت الؿاصؾت ،ظامٗت ابً
ػَغ ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت ؤ٧اصًغ ،1ٍ ،ؾىت  ،2015م.09
 2ممضوح خماصٍ ،قً الٍاسٍٍاجحر ،مً حذسان الٌهىف ئلى أغمذة الصخاقت ،صاع ٖكغوث لليكغ
والُباٖت ،صمك( ٤ص ،1999 )ٍ.م.37
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الٟئران والشٗالب جدغؽ الُٗ٣ان ،ولً هسىى ؤ٦ثر في حٗغٍ ٠السخغٍت
وجاعٍسها لخٗضص الضعاؾاث في َظا اإلاجا.٫
ٌؿخمض الخُاب الؿازغ مىايُٗه مً ؤخضار وو٢اج٘ جالمـ اإلاجخم٘
وحٗبر ًٖ م٨ىىهاجه٦ .ما ؤن السخغٍت ٖلى ازخال ٝؤلىاجها وجباًً نىىٞها ،ال
جخٗضي ؤن ج٩ىن ؤخض ؤعبٗت ؤهىإ وهي (السخغٍت الضًيُت ،ألازالُ٢ت،
الؿُاؾُت ،الصخهُت) ،وهي ججزٕ صاثما بلى الى٣ض واإلاؿاءلت "وبٖاصة ٢غاءة ما
٧ان ٖلى يىء ما َى ٧اثً اؾدكغاٞا إلاا ًيبػي ؤن ً٩ىن".1
ٞم٘ بضاًت الؿىت الجضًضة  ،2020قهض الٗالم خضزا ّ
مـ ظىَغ وظىصٍ،
وؤعب ٪ألاهٓمت والكٗىبّ ،
وٚحر مالمذ اإلاضن وؤٞغ ٙالؿاخاث ،و٢لو حجم
الٗال٢اث الاظخماُٖت .جمشل في ْهىع وباء ٧ىعوها اإلاٗغو ٝبـ ِ()Covid 19
بك٩ل ٞجاجي ؤعب ٪الٗالم بإؾغٍ ،وماعؽ ٖلُه لٗبت الٟطر وال٨ك٠
والخٗغٍت ،وظاء بمشابت نٟٗت وكُذ طا٦غة اإلاشٟ٣حن وألاصباء واإلابضٖحن،
وٞغى هٟؿه ٖلحهم بىنٟه مىيىٖا ببضاُٖا ،مشلما ٞغى هٟؿه مىيىٖا
ؾازغا ٖىض ال٨شحر مً الٟىاهحن وعواص مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي
 1ؤقهبىن ٖبض اإلاال ،٪السخشٍت في الشواًت الكلعىُيُت ،مجلت البُان ال٩ىٍدُت ،الٗضص ٞ 1 ،523براًغ
 ،2014م.34
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والصخُٟحن ،وق٩ل َاظؿا وعٖبا لغظا ٫الا٢خهاص والؿُاؾتٞ .برػث
السخغٍت ّ
بٗضَا وؾُلت جىانلُت وبٖالمُت وؤصاة حٗبحر ؾُاسخي ،وؤؾلىبا للى٣ض
ِ
ّ
وٍم ًُ ٨مً الضزى ٫في
"ٌؿهل ججاوػ اإلاداطًغ الؿُاؾُت والاظخماُٖت،...
ِ
مساَغاث م٣بىلت ما لم ه٣ل مإمىهت".1
بن مً ؤَم َغ ١ه٣ض الىا ٘٢وبقبإ خاظاث اإلاجخم٘ لجىء اإلابضٕ
ً
ً
للسخغٍت ب ّ
ً
وؾالخا اظخماُٖا ًشاع ٢هض ؤلانالحٞ ،هي
ٗضَا ونٟت ٖالظُت
ِ ِ
جسٟي مضلىال ه٣ضًا ،الهض ٝمىه جُهحر الىٟىؽ وجىُ٣تها بؿبب ما جشحرٍ مً
"ٖاَٟتي الك٣ٟت والخى٦ ،2"ٝما ؤجها ج٣ىم بىُْٟخحن عثِؿِخحن؛ ٞهي
جس ٠ٟمً و ٘٢اإلاإؾاة الاظخماُٖت وج٨ش ٠ؤلاخؿاؽ بهاٞ ،خاصي السخغٍت
وُْٟخحن جيسخ بخضاَما ألازغي.
ل٣ض ا٦دك ٠ؤلاوؿان لٛت السخغٍت ختى "ًس ٠ٟبها ًٖ ال٩ىاعر
الهٛغي وال٨بري التي جىاظهه ،ؤو ًُ ُ
باٚذ بها ،ومً ظهت ؤزغي اؾخُإ ؤن
ًُٟلؿَ ٠ظٍ الى٢اج٘ اإلااإلات وًٍٟي بلحها عوح الى٨خت .وٍم٨ىىا اٖخباع َظا
 1بؾماُٖل ٖلىي خا ،ُٔٞلؿت الخىاب العاخش مهاسبت جذاولُت حجاحُت ،ؤبدار في ال٩ٟاَت
والسخغٍت ،الىعقت ألاولى ،ظامٗت ابً ػَغ ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت ؤ٧اصًغ ،2008 ،1ٍ ،م.56
 2خؿً ٞهمي ماَغ ،اإلازاهب الىهذًت ،صاع ُ٢غي بً الٟجاءٍ لليكغ والخىػَُ٘٢ ،غ،1983 ،2 ٍ ،
م.23
111

اإلاُل بلى عوح الضٖابت والسخغٍت في مىاظهت ألاخضار اإلااإلات التي جهِب
َ
َ ُ
ٗؼ ٍِؼ عوح اإلا٣اومت
ح
ؤلاوؿان ،وج٩ىن –ؤخُاهاٞ -ىَ ١ا٢ت جدم ِله بمشابت ِ
لضًه"٦ ،1ما ؤن اإلاُل بلى الضٖابت والسخغٍت ٢هض ججلي مجمىٖت مً
الىْاث ٠وجدٚ ٤ُ٣اًاث.

أوال :أهمُت ووظاةل السخشٍت والطخَ:
مً اإلاخٗاعٖ ٝلُه ؤن ال٨خابت الؿازغة مكغوٍ ٖلحها بإن جخهل
بالخ٣اث ،٤وجالمـ الخُاة ؤلاوؿاهُت بمىايُٗها اإلاسخلٟت ،وؤن جىا٦ب
الخُاة الاظخماُٖت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت ،وحٗبر ًٖ ً٢اًا ٚحر
مكغوَت بؼمً وم٩ان مٗحنٞ ،للسخغٍت صاللت زانت وَغٍ٣ت مخمحزة في
الخٗبحر والخمٓهغ والىُْٟت واإلا٣هضًت .وؤًًا لها صاللت زانت في الغئٍت
والخمى ٠٢مً ألا٩ٞاع ومً الٗالم ،وحكتر ٥م٘ اإلاٟغصاث ألازغي مشل
الته٨م والضٖابت والهؼ ...٫في ٧ىجها جهضع ًٖ هٟـ جىا٢ت للطخٞ ٪الظي
ًطخ ٪البض ؤن ً٩ىن مخهٟا بهٟت بوؿاهُت ،وؤن الطخ ٪ال ًهضع بال
بطا ٧ان ؤلاوؿان بُٗضا ًٖ ٧ل اهٟٗا ،٫ألهه "ال ًم ً٨ؤن ًدضر َؼة بال بطا

ً1ىؾٖ ٠بض الباقي ،قلعكت السخشٍت ،مجلت اإلاٗغٞت الؿىعٍت ،الٗضص  1 ،558ماعؽ  ،2010م.170
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وٖ ٘٢لى ؾُذ هٟـ َاصثت ظضا ،مخماؾ٨ت ظضا"ٞ 1الهؼة التي ًدضثها
الطخ ٪ججٗل مىه ؾالخا ناعما يض ٧ل قظوط ؤو اهؼٍاح اظخماعي٦ .ما
ؤهه الػمت مً لىاػم الخُاةً ،اصب وحهظب ،وٍش ٠٣وٍسغط ؤلاوؿان مً
الترؾب والخذجغ.
خُٓذ ْاَغة الطخ ٪باَخمام ال٨شحر مً الٟالؾٟت وٖلماء الىٟـ،
ٞإؾٟغث ٖلى مجمىٖت مً الىٓغٍاث؛ مجها ما جا٦ض ٖلى الجاهب الجزوعي
وبقبإ عٚبت الخٟى ١والاؾخٗالء والٛغوع ،وحٗغ( ٝبىٓغٍت الؿمى
 )Superiority theoryلهاخبها جىماؽ َىبؼ( ،)Thomas Hobbesخُض
ً٣ى" :٫بهىا هطخ ٪بما بؿبب قٗىع مٟاجئ بالؿٗاصة إلاا ؤخغػهاٍ مً
اهخهاع ،ؤو بؿبب حٗغى آلازغًٍ للخؼي وؤلاَاهت .ومً َىا ٞىدً هطخ٪
لكٗىعها بالؿمى ٖلى آلازغًٍ ،إلاا في طل ٪مً بقبإ لٛغوعها ومجا ٫للخدغع
اللخٓي مً بخؿاؾىا بالعجؼ" .2وهٓغٍت ؤزغي حٗغ ٝبىٓغٍت (الخىاٞغ

 1بغٚؿىن َجري ،الطخَ ،جغظمتٖ .لي م٣لض ،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘،2 ٍ ،
 ،2007م.11
 2ث.ط.ؤ .هلؿً ،هظشٍت الٌىمُذًا في ألادب واإلاعشح والعِىما ،جغظمت ماعي بصواعص ههُ ،٠ؤ٧اصًمُت
الٟىىن وخضة ؤلانضاعاث ،مؿغح  ،28م.10
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والخٗاعى

theory

)Incongruity

1

لهاخبها

قىبجهاوع(Arthur

 ،)Schopenhauerالظي ًغي ؤن الطخَ ٪ى اؾخجابت لٛحر اإلاىُ٣ي ،ؤو ٚحر
اإلاخى .٘٢ؤما الىٓغٍت الشالشت ٞخا٦ض ٖلى الجاهب الىظضاوي للطخ ،٪وجغبُه
بدالت الاوكغاح والؿغوع وحؿمى هٓغٍت (الخدغع الىٟسخي )Psychic Release
ّ
لهاخبها ظُمؼ ُٞبلمان ،الظي ؤ٦ض ؤن "مىا ٠٢الطخ ٪التي حٗخمض ٖلى
َظٍ الىٓغٍت جبضؤ بةزاعة الخى ٝالكضًض ،زم الخدغع مً َظا الخى،ٝ
والطخ ٪في الجهاًت لٗضم وظىص صإ للخى ،2"ٝوٍا٦ض ٖبض الٗؼٍؼ قغَ ٝظٍ
الىٓغٍت ألازحرة ب٣ىله" :الطخ ٪بىظه ٖام خالت مً خاالث الؿغوعٞ ،ةصعا٥
الخىا ٌ٢بحن ال٨ٟغة وؤلاصعا ٥الخسخي ٌؿغها وٍمخٗىا ،ولظا وؿترؾل في
الطخ ٪وٍدخىٍىا الؿغوع الظي ًشحرٍ َظا ؤلاصعا ،٥وؾبب طلَ ٪ى ؤهه في
َظٍ اإلاٗغ٦ت الٟجاثُت بحن ما ؤصع٦ىاٍ بالخـ زاعط ٖىهٞ ،هى لىٟؿه زحر
يمحن ،وؾبب اقدبا٦ه في اإلاٗغ٦ت م٘ ال٨ٟغ الظي ه٩ىههَ ،ى ؤن ال٨ٟغ
بخهىعاجه الٗ٣لُت ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًضع ٥الىا٢عي في مسخلْ ٠الله وقتى

 1هٟؿه ،م.13
 2ث.ط.ؤ .هلؿً ،هظشٍت الٌىمُذًا في ألادب واإلاعشح والعِىما (هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب :)٤م.14
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جىىٖاجه وؤلىاهه ،وَظا الاهخهاع الظي جىاله اإلاٗغٞت الخؿُت ٖلى ال٨ٟغ ًمؤلها
ؾغوعا".1
بن السخغٍت ٢غٍبت مً الٗالم مٗىُت بً٣اًاٍ وهىا٢هه ،ميكٛلت بة٢امت
الٗض ٫والىٓام ُٞه ،وٍ٩ىن ضخ٨ها مٗخما ؤؾىص جشحرٍ لخسمضٍ بؿغٖت،
ومى٢ىجا ،باٖثها خالت اظخماُٖت ج٣ىي مل٨ت الاهدباٍٞ .هي ظؼء مً ْاَغة
بكغٍت ٖامت وَبُُٗت ،مشل الابدؿامت وال٩ٟاَت واإلاؼاح والضٖابت والهؼ٫
والىاصعة ...وهي ٧لها مهاصع الهٟٗا ٫الطخ" ،٪بال ؤن بىاٖض السخغٍت
وٚاًاتها جسخلٖ ٠ىض ألاٞغاص والجماٖاث والبِئاثٞ ،دحن جدؿ٘ الاهدغاٞاث
الٟغصًت والاظخماُٖت ،وٍخٟصخى الٟؿاص وال٣هغ ،جبرػ َاثٟت مً ألاصباء
واإلا٨ٟغًٍ مؿخسضمت َظا اللىن مً ال٣ى ٫وال٨خابت وؾُلت ج٣ىٍم ،ؤو و٢اًت،
ؤو م٣ابلت باإلاشل"ٞ .2السخغٍت ؾالح ل٣هغ اإلاخاٖب وهؼٖت للهغوب مً اإلاإؾاة
ؤو لخسُٟٟها٦ ،ما ؤجها ق٩ل مً ؤق٩ا ٫اإلا٣اومت يض الاهدغا ٝوالٟؿاص
وال٣هغ ،وبصاهت الىا .٘٢وٍم ً٨اٖخباعَا ؤؾلىب خهاهت ومىاٖت هٟؿُت،
جغقض الؿام٘ بلى مىاٞظ الىعي ٞخىبهه وج٣ىي مل٨ت الاهدباٍ والخ٨ٟغ٦ .ما ؤجها
1قغٖ ٝبض الٗؼٍؼ ،ألادب الكٍاهي ،م٨خبت لبىان ،الكغ٦ت اإلاهغٍت ،1992 -1 ٍ ،م.11
ٖ 2بُض الٗلي ٖضهان ،السخشٍت في اإلاىظىس الىكس ي _ مجلت الٗغب_ الؿٗىصًت ،الٗضص ع٢م 1 ،4-3
ماعؽ  ،1998م.188
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لِؿذ وؾُلت للترُٞه والدؿلُت ِ٣ٞ؛ بل يغب مً الى٣ض الالطٕ والجاعح،
وَىا جخجلى ؤَمُتها ألاؾاؾُت في التهظًب والخ٣ىٍم وؤلانالح والخُهحر ،وَظا
ما ًمحزَا ًٖ الطخ ٪وال٩ٟاَت.
لل٨خابت الؿازغة خًىع في الصخاٞت اإلاٛغبُت ٦إؾلىب للخٗبحر والى٣ض،
والخٗم ٤في صَالحز الؿُاؾت والا٢خهاص والش٣اٞت واإلاجخم٘ ب٩ل خغٍت،
ٞخخجاوػ ٨ٞغة ؤلاضخا ٥لتز ٝألالم والخؼن والك٣اءُٞ ،جىذ ال٩اجب
الصخٟي بلى السخغٍت "ُٞيخ٣ي جُماجه مً ً٢اًا اظخماُٖت ،ال ًمل٧ ٪ل
الىاؽ ال٣ضعة ؤو الجغؤة ٖلى الخىى ٞحها ،ختى وبن ٧اهذ جغجبِ بالىا٘٢
الُىمي اإلاِٗل ...وبظلٌ ٪ك٩ل الخُاب الؿازغ مخىٟؿا ٦بحراٌٗ ،بر بٗم٤
ٖما ًسالج الىٟىؽ مً ؤ٩ٞاع وؤخاؾِـ.1"...
ومىظ ْهىع وباء ٧ىعوها في اإلاٛغب ،وما عاَ ٤ٞظا الىباء مً ؤخضار
ومؿخجضاث ؾُاؾُت وا٢خهاصًت واظخماُٖت ،ق٩لذ مىيىٖا صخاُٞا
ً
ُ
َص ِؾما لبض الخُاب الؿازغ ،وه٣ض الٓىاَغ اإلاضاهت ،التي هخجذ ًٖ خالت
الُىاعت والدجغ الهخي ،والتي ٞغيتها ظاثدت ٧ىعوها؛ ٞاجسظ ال٩اجب
 1بؾماُٖلي ٖلىي خا ،ُٔٞلؿت الخىاب العاخش مهاسبت جذاولُت حجاحُت ،ؤبدار في ال٩ٟاَت
والسخغٍت ،الىعقت ألاولى  ،2007م.56
122

ُ ً
و"ظغٖت َبُت" إلاىاظهت
الصخافي الؿازغ مً السخغٍت ظؿغا جىانلُا،
"الًٛب والٗضوان والُإؽ والكٗىع بالى٣و وال٣ل ،٤و٧ل الاهٟٗاالث
الؿلبُت التي ٢ض حؿُُغ ٖلى ؤلاوؿان وجىٗ٢ه في بغازً الا٦خئاب والُإؽ
ُ ْ ْ ُ ْ
واإلاغى وؤلاَما ٫والالمباالة .1"...وَٗض ٖمىص "قى ٝحكى "ٝلغقُض هُجي مً
ؤبغػ ألاٖمضة الؿازغة باإلاٛغب في الٗهغ الخضًض ،بٗض ؤٖمضة ٖبض الغُ٘ٞ
الجىاَغي الظي ٧ان ؾبا٢ا بلى ال٨خابت الصخاُٞت الؿازغة في ؤٖمضجه التي
جم جىُٟ٢ها!
ؾىداو ٫في َظٍ الضعاؾت التر٦حز ٖلى وْاث ٠الخُاب الؿازغ في ٖمىص
َ
ْ
ُ ْ ْ
"قى ٝح ُكى "ٝلغقُض هُجي في ػمً وباء "٧ىعوها" ،وهد َب َّح ُن  ٠ُ٦جىاو٫
ّ
السخغٍت مً زال ٫ؤخضار عا٣ٞذ َظٍ الجاثدتُ .م ِغ٦ؼًٍ ٖلى ما وكغٍ زال٫
ٞترة الدجغ الهخي  ،ِ٣ٞوصعاؾت بٌٗ ألاؾالُب التي اٖخمضَا في سخغٍخه
الخاملت للىُْٟت ؤلانالخُت ،وما َى اإلاىيىٕ ألاَم في ٦خاباجه الؿازغة في
مغخلت الىباء؟...

ٖ1بض الخمُض قا٦غ ،الكٍاهت والطخَ سؤٍت حذًذة ،ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞت ،اإلاجلـ الىَجي للش٣اٞت
والٟىىن وآلاصاب ،الٗضص ً -289ىاًغ  ،2003م.09
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زاهُا :وظاةل السخشٍت في الخىاب الصخكي:
ُ
ُ
وجدىىٕ بدىىٕ الخضر ،وحٗضص وظهاث هٓغ ال٩اجب
جخٗضص وْاث ٠السخغٍت
الؿازغ له؛ ٣ٞض ج٩ىن الىُْٟت مغجبُت بما َى اظخماعي ٞخظ٦غها بما َى ٚحر
ميسجم ؤو مخًاعب ...ها٢ضة مكا٦ؿت مٗاعيت والُ٢ت إلاسخل ٠الؿلبُاث
الاظخماُٖت بإؾلىب مدؿ ٤مىُ٣ي ،و٢ض ج٩ىن وُْٟت ٖالظُت جيخ٣ي مً
الىا ٘٢ما َى ٚحر نخي مً ؤخضار وو٢اج٘ وحٗالجها بلٛت ؾازغة جمىٗها مً
الاهدكاع والدؿغب٦ ،ما ًم ً٨ؤن جدمل وُْٟت اهخ٣اصًت ٖضواهُت .وؾىداو٫
ا٦دكا ٝؤَم الىْاث ٠التي ظاءث في ؤٖمضة عقُض هُجي في ػمً الىباء:
 )1الىظُكت ؤلاـالخُت الاحخماغُتً :يخ٣ي عقُض هُجي مىايُٗه مً
مىا ٠٢اظخماُٖت جشحر الاهدباٍ بُغٍ٣ت واُٖتُٗٞ ،بر ٖجها بىىٕ مً الىيىح
والهغامت التي ج٣خًحها مهىخه ٦صخٟيٟٞ .ي ٖمىصٍ الؿازغ ٢بل ًىم واخض
مً خالت الُىاعت في اإلاٛغب  19ماعؽ  2020ظاء مٗىىها بـ (مٗغ٦ت
ظماُٖت) 1وانٟا ُٞه ْاَغة الدؿى ١الجماعي والتهاٞذ ٖلى اإلاىاص الٛظاثُت

ْ َ
ّ
مظ٦غا
زىٞا مً هٟاط الؿى ١اإلاٛغبُت مجهاٞ ،إَلٖ ٤لحها ْاَغة
(اللهُت)ِ ،

 1هُجي عقُض ،مػشيت حماغُت – ظغٍضة ألازباع اإلاٛغبُت الٗضص .19/03/2020 /2251
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ْ

بؿىىاث ُ(بىَ ُُّى )ٝوٖام الجىٕ الظي ٞغى ٖلى اإلاٛاعبت حُٛحر ٖاصاتهم
الٛظاثُت بإ٧ل ألاٖكاب والخكغاثٞ ،اؾخٗما ٫عقُض هُجي ٧لماث مً اإلاعجم
اللٛىي اإلاخضاو ٫في خُاة اإلاٛاعبت ،إلاا جدمله مً ٢ىة حٗبحرًت وجإزحرًت ٞىن٠

َ

ْ

ُ
ْاَغة الدؿىْ ١
ىَ ُُّى )ٝهي ؤبضٕ وؤَغ ٝمً اؾخٗمالها باللٛت
(باللهُت وب ِ
الٗغبُت الٟهخى ختى ال ج٣ٟض ٢ىتها الخٗبحرًت الؿازغة ،ولخاصي وُْٟتها
اله َّ
ضامُت إلاا جدضزه مً جإزحر هٟسخي في اإلاسخىع مىه لُظ٦غٍ بؿىىاث ؤ٧ل
ِ
الجغاص والىباجاث البرًت .زم ؤقاع بلى ازخال ٝؤعاء اإلاٛاعبت ٖبر وؾاثل الخىانل
الاظخماعي في َظٍ الٓاَغة بحن ماٍض وعا ٌٞلها ،واٖخبر ؤعاء اإلااٍضًً

شخهُت ب٣ىله" :جب٣ى َظٍ الخٗلُ٣اث مجغص ؤعاء شخهُت جسو ؤصخابها
زهىنا في ُٚاب مٗاَض ؾىؾُىلىظُت جضعؽ بض٢ت ؾلىُ٦اث اإلاٛاعبت م٘
ٖاصاث الكغاءٞ "..السخغٍت اإلاًمغة في زُابه حٗبر ًٖ ؾ٨حزوٞغٍيُت مً
ْ َ
(اللهُت) ،واٖخبر ؤن َظا ألامغ ال ًدخاط ألخ٩ام ُ٢مت وبهما
ؤًضوا ْاَغة
لضعاؾت ؾىؾُىلىظُت عنِىتُٞ ،يخ٣ض بظل ٪جهلبا قاطا في اإلاجخم٘ وٍخٗل٤
ألامغ باؾخٗما ٫وؾاثل الخىانل الاظخماعي في بنضاع ؤخ٩ام ظاَؼة ،مخىؾال
بلٛت الٟطر والخٗغٍت وزل ٤ل٣امىؽ ٦المي ولٛىي ً٨كَ ًٖ ٠بُٗت
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الخىاً٢اث الاظخماُٖت وخاظت اإلاٛاعبت إلاٗهض ؾىؾُىلىجي زام بهم
ُّ
لخٟغ ِصَم بٗاصاث الدؿىُٞ ،١ه ٠الخالت ب٩ل ظغؤة.
ًخُغ ١عقُض هُجي في ٖمىصٍ اإلاٗىىن (بالهاج ٠الظ٧ي واإلاىاًَ الٛبي) 1بلى
ًُ٢ت َؼث الغؤي الٗام اإلاٛغبي جل ٪اإلاخٗل٣ت ب٣اهىن  ،22.20الظي ًىو
ٖلى ٞغى ُ٢ىص ٢بلُت ٖلى مؿخٗملي قب٩اث الخىانل الاظخماعي،
ِٞؿخدًغ ُٞه وؾاثل الخىانل الخ٣لُضًت التي ٧اهذ ػمً الشماهِىاث
والدؿُٗىاث ،لُ٣اعب اإلاىيىٕ مً ػاوٍخه الؿازغة بهاخب َظا ال٣اهىن

ب٣ىله" :هدً ؤمام ظُل ٧امل لم ًلخـ َاب٘ البرًض بلؿاهه ( )...لم ًجغب في
ًىم مً ألاًام ؤن ًضزل "ؾدُلى بُ "٪في بخضي صواثغ ال٩اؾُِ ( )...لم ًجغب
ًىما بلها ١ؤطهه ٖلى "البا "ٝبدشا ًٖ مىظت بُٗضة في اإلاظًإ ( )...هدً
الُىم ؤمام ظالُت مٛغبُت ٢اَىت في الٟاٌؿبى ٥جخىانل وج٣غع وجخسظ اإلاى٠٢
اإلاىاؾب ؤمام آًباص ؤو قاقت َاج ٠ط٧ي"ُٞ .يخ٣ض ال٩اجب ٖ٣لُت ناخب
ال٣اهىن التي ال ًؼا ٫مدكبشا بخ٣ىُاث الخىانل ال٣ضًمتُٞ ،داو ٫ؤن ًجهٌ
ُ
خغٍت الخٗبحر بٗض ؤن ُِّ ٢ضث خغٍت الخى٣ل في ٞترة الدجغ الهخيِٞ ،ؿخٗمل
1هُجي عقُض ،الهاجل الزًي واإلاىاوً الؿبي – ظغٍضة ألازباع اإلاٛغبُت الٗضص  ،2289بخاعٍش
.2-3/05/2020
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ؤصاة الجؼم (لم) لخٗبر ًٖ الىٟي والجؼم واؾخدالت ٢بىَ ٫ظا ال٣اهىن في
ٖهغ الظ٧اء الخ٨ىىلىجيٞ .اؾخدًاع اإلااضخي ومدا٧اجه ٢هض السخغٍت
ً
وجصخُذ واؾخضعا ٥ؾهىا َاعثا ؤو اٖخ٣اصا زاَئا ؤو ٚحر طل ٪مما ال جىا٤ٞ
ٖلُه الجماٖت التي ًيخمي بلحهاَ ،ى اؾخدًاع للىعي الخاعٍذي وٞغنت للخإمل
وبٖاصة ٢غاءة الىا٦ ،٘٢ما ؤهه ًدمل بٗضا حجاظُا الٛغى مىه ظٗل اإلاخل٣ي
ًظًٖ ألَغوخت ال٩اجب وٍيؿا ١لها.
٦ما ظاءث سخغٍت عقُض هُجي وؾُلت لخس ٠ُٟالخىجغ الاظخماعي،
والخىِٟـ ٖىه ،والغ ٘ٞمً مؿخىي الؿلُت الاظخماُٖت .ولم هجض في ؤٖمضجه
ما ًشبذ جىظُه سخغٍخه لصخو مٗحن لظاجه ،وَظا مً ؤزالُ٢اث ال٩اجب
الؿازغٞ .مىيىٕ الهؼ٦ ٫ما ً٣ىٖ ٫بض هللا ال٨ضالي "لِـ الصخو طاجه،
وبهما ؾلى٦ه ،ؤو اٖخ٣اصٍ ،ؤو ما ًهضع مىه زاعط ما َى مخىاَإ ٖلُه .ولظل٪
ٞةن زُاب الهؼ ٫ال ًجزٕ هدى الؿُُغة والخٟى ،١بل ًَ َّ
خُٛا حٗضًل الؿلى٥
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وجصخُذ الاٖخ٣اص" 1وببغاػ الخ٣اث ٤واإلاخىاً٢اث وما جخمخ٘ به "مً ظضًت
٨ٞهت ٌُٗحها بم٩اهُت الؿغٖت في الىٟاط بلى الٗ٣ى ٫والخإزغ بها".2
لم ؤظض ؤًٞل مىيىٕ ظام٘ وقامل ٧الظي ٖىىهه عقُض هُجي بـ (نى٘ في
اإلاٛغب) 3جىاوُٞ ٫ه مىايُ٘ مخىىٖت؛ اٞخخذ مىيىٖه بالؿُاخت الىَىُت
(الضازلُت) ٦سُت به٣اط لهظا الُ٣إ الظي جًغع ظغاء وباء ٧ىعوها ،لُيخ٣ل
في خضًشه ًٖ ألاؾباب التي ظٗلذ الؿُاخت الضازلُت مخضَىعة مغجبُت

بًٗ ٠ظىصة الخضماث٣ً .ى" :٫لٗل ؤو ٫ما ًشحر الؿُاح اإلاٛاعبت ٖىضما
ًجزلىن في ٞىاص ١بلضَم َى عصاءة الخضماث واعجٟإ ألاؾٗاع٧(..اًيصخي بالص
ٞحها ٢غٖت صًا ٫اإلاا بشالزحن صعَم؟)" ٞؿااله به٩اعيً ،ى٨غ مً زالله ْاَغة
الاؾخٛال ٫والتي ؤَاخذ بالُ٣إ الؿُاحي في بالصها .زم ًخاب٘ ٢ىله:

"واإلاهِبت هي ؤهٖ ٪ىضما ججز ٫مً ٚغٞخ ٪وعاؾ( ٪مبر )٤٢بلضٚاث البرٚىث
ل٩ي جُٟغ في الٟىض ،١بمجغص ما حؿإَٗ ًٖ ٫ام ختى ً٣ىلىن ل( ٪ج٣ايا)،
٧اًً لىملُِ؟ ال ج٣ايا لُىا البٌُ٧ ،اًً الٗهحر؟ ال ج٣ايا لُىا
 1ال٨ضالي ٖبض هللا ،الهضُ والسخشٍت مً مىظىس قلعكاث السخشٍت ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي لل٨خاب/1 ٍ ،
 ،2018م.248
ٖ 2بضٍ الهىا ٫خامض ،السخشٍت في أدب اإلااصوي ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب ،1982 ،م.35
3هُجي عقُض ،ـىؼ باإلاؿشب – ظغٍضة ألازباع اإلاٛغبُت الٗضص 2293 ،بخاعٍش .7/5/2020
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اللُمىنٞ ."...ىجض ؤن عقُض هُجي هىٕ في ؤؾالُبه بحن الٗامُت والٟهخى ،و٢لىا
ؾاب٣ا بإجها جدمل ٢ىة حٗبحرًت ؾازغة ٦ما ؤجها ؤًًا جدمل بٗضا حجاظُا
ج٣خًُه الٓاَغة ونلتها باإلاجخم٘ٞ ،سل ٤خىاعا بحن الؿاثذ ومىْ ٠الٟىض١
لخإُ٦ض البٗض الدجاجي ولُبرػ خ٣ُ٣ت الىي٘ الؿُاحيٞ ،جاءث سخغٍخه
م٣بىلت هاٖمت ٞال جغي ٞحها الىٟـ ججغٍدا .زم ًيخ٣ل بلى مىيىٕ يٗ٠
الش٣ت بالىٟـ ٖىض اإلاٛاعبت ٗ٦امل مً ٖىامل جغاظ٘ ُ٢مت اإلاىخجاث
والهىاٖاث الىَىُت واخخ٣اعَا ،في م٣ابل ؤلا٢باٖ ٫لى ٧ل ما َى ؤظىبي،

ُُٗٞي مشاال بٟا٦هت (الهىضًت) ب٣ىله٧" :ان اؾتهال٦ها م٣خهغا ٖلى ال٣ٟغاء
وؾمٗتها في الخًٌُ بؿبب ٖهمها أل٦ثر مً واخضٞ ،إنبذ جىاولها الُىم
مىيت ِ٣ٞ؛ ألن بغامج ومجالث ٖلمُت ؤظىبُت ؤزبدذ ُ٢متها الٛظاثُت
والخجمُلُتٞ .إنبدذ الهىضًت لحها الكان جبإ بضعَم للخبت بٗضما ٧اهذ
(ظىط ب َغٍا ٫واإلاىؽ مً ٖىضي)" ُٞدا٧ي الُغٍ٣ت التي ٧اهذ جبإ بها الهىضًت
في ألاػ٢ت ولم ًٖ ً٨لحها ؤلا٢با ٫لضعظت ؤن الؼبىن لً ًدخاط للمؿها
ُ
ى٦ها.
والخٗغى لك ِ
بن ما ًيبػي ؤلاقاعة بلُه ٧ىن ؤٚلب اإلاىايُ٘ اإلاخٗل٣ت بٟحروؽ ٧ىعوها
ُ ْ ْ ُ ْ
 covid19في ٖمىص "قى ٝحكىَ "ٝبٗتها اللٛت الجاصة التي ا٢خًتها َبُٗت
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اإلاىٞ ،٠٢خ٣مو عقُض هُجي صوع الىاصر واإلاغقض واإلاىظهٞ ،ابخٗض ٞحها ًٖ
الاٞخخان في اؾخٗما ٫اللٛت واٖخماص ؤلاًجاػ الٛجي بالضالالثٞ ،جاء خضًشه
ًٖ الىباء خامال للىُْٟت ؤلازباعٍت ،بىنٟه امخداها خُ٣ُ٣ا لئلوؿاهُت .ولم
ًجٗل مىه مدِ سخغٍت ب٣ضع ما اؾخٛله للسخغٍت مً الُٗىب الاظخماُٖت
التي ؤٞغػَا ٦ىىٕ "مً الخهلب والجمىص والخسل ًٖ ٠مجاعاة اإلاجخم٘
ومؿاًغة اإلاشل ألاٖلى ،وال ؾبُل ؤظضي مً ال٩ٟاَت والته٨م في ج٣ىٍم
اٖىظاظهم ،وٖالط ؤمغايهمَ ،
وخ ْملهم ٖلى اإلاغوهت في هٟؿُاتهم وَباٖهم
وؤزال٢هم وؤٖمالهم"٦ 1سخغٍخه ٖلى َغٍ٣ت وي٘ ال٣ىإ الهخي (ال٨مامت)،

ب٣ىله في ٖمىصٍ (مالخٓت ٖلى الهامل)َ" :2ىا ٥مً ٌٗل٣ه خىٖ ٫ى٣ه مشل
جمُمت ،وَىا ٥مً ًسٟي به ٞمه ُٞما ٌٟٗي مً طل ٪ؤهٟه ،و٦إن ؤهٟه ال
ًضزل يمً ظهاػٍ الخىٟسخي ،وَىا ٥مً ٌٗل٣ه في ؤطن واخضة وٍتر٦ه مخضلُا
مشل م٣الٕ"؛ ٞاؾخٗمل ؤؾلىب الدكبُه لخىيُذ ٖىانغ الازخال ،ٝوحٗمُ٤
اإلاٟاع٢ت بحن وُْٟت ال٣ىإ الهخي ٧ىؾُلت و٢اثُت وبحن َغٍ٣ت اؾخٗماله.

 1الخىفي ؤخمض مدمض ،الكٍاهت في ألادب أـىلها وأهىاغها ،الجؼء الشاوي ،م٨خبت جهًت مهغ
بالٟجالت (ص ،)ٍ.م.66
 2هُجي عقُض ،مالخظت غىى الهامؾ ،ظغٍضة ألازباع اإلاٛغبُت ،الٗضص  /2275بخاعٍش 16/04/2020
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 )2الىظُكت ؤلاـالخُت العُاظُت :في َظٍ الٓغُٞت الخغظت التي ٌِٗكها
الٗالم ظغاء وباء "٧ىعوها" ،الظي ٧ان بمشابت نٟٗت ٢ىٍت َّ
َؼث الؿُاؾت
الٗاإلاُت وؤعب٨ذ ألاهٓمت وؤصزلذ الٗالم في صوامت مً الخدلُالث والى٣اقاث
وال٣غاعاث؛ مجها ما َى مؿخدؿً ومجها ما َى مخىؾِ ومجها الًُٗ ٠ظضا.
ألامغ ال ظي خٟؼ ال٨خاب الؿازغًٍ ٖلى جىظُه ما َى قاط ،وال٨كٖ ٠ما َى
ها٢و ،واخخ٣اع ما َى اٖخباَيٞ ،ال ؤظمل لل٩اجب الؿازغ مً مىيىٕ
ؾُاسخي ٌؿخٗغى ُٞه ٨ٞغجه ،وال ؤظمل لل٣اعت مً مىيىٕ ؾازغ مً
ؾُاؾت ٢هغجه ٌؿخلظ بها وكىة الاهخهاعٞ" ،الخغٍت جىلض الٓغ ،ٝوالٓغٝ
ًىلض الخغٍت".1
اٖخمض عقُض هُجي ألاؾلىب الؿازغ في زُابه الصخٟي للخٗبحر ٖما في
الىٟـ مً آالم ،وٍغي ؤهه ًمل ٪زانُت حكُ٨ل ٨ٞغ وقٗىع ال٣اعت ،وٍلٟذ
هٓغٍ وَؿخٟؼ مكاٖغٍ وَصخظ ؤ٩ٞاعٍ .وَظا ًخُلب مً ال٩اجب الصخافي
الؿازغ ؤن ً٩ىن ٖلى صعاًت واؾٗت بالؿُاؾت ،واُٖا بضوعٍ ،ناص٢ا في

 1ال٣كُُجي زالض ،السخشٍت العُاظُت الػشبُت ،ه٣له بلى الٗغبُت ٦ما ٫الُاػجي ،صاع الؿاقي ،1988
م.20
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مىيىٖه ،ملتزما بً٣اًا ؤمخه في ببضاٖه الظي ٌٗض ؤ٦ثر الىؾاثل ٖٟىٍت
للخٗبحر ًٖ بعاصة الخغٍت والخُٛحر.
ظاء ٖىىان ؤخض ؤٖمضة عقُض هُجي (َل ٌؿخىي الظًً ٌٗلمىن والظًً ال
ٌٗلمىن)ٗٞ ،1اص بلى اإلاغظُٗت الضًيُت لُُغح ؾاالا ؾُاؾُاُٞ ،ىدغٝ
الاؾخٟهام مً َلب الٗلم بالصخيء ،بلى صاللت الىٟي ،ؤو الاؾخدالت الخاملت
َ
للبٗض الؿازغ مً شخهُت ؾُاؾُت ؾاب٣ت ج َّمذ اؾخًاٞتها ٖبر الاهترهِذ
بؿبب الجاثدتٗٞ ،ل ٤عقُض هُجي ب٣ىله:
"بذأث بػن اإلاىخذًاث في اظخماقت ظُاظُحن وأمىاء ألاخضاب العُاظُت؛
للخذًث مً ـاالث قُالتهم الكاسهت غبر ألاهترهِذ ،بىشٍهت ظٍاًب خىُ
مىالُؼ ظُاظُت مً جلَ اإلاىالُؼ التي جبذأ بٍلماث مً نبُل (الظشقُت
الشاهىت) و(البػذ الدؽاسًي) و(العُاظاث اإلاىذمجت) وما ئليها مً غباساث
حىقاء ،اغخاد العُاظُىن لىيها ًلما ولؼ أمامهم أخذ مٌُشوقىها".

 1هُجي عقُض ،هل ٌعخىي الزًً ٌػلمىن والزًً ال ٌػلمىن ،ظغٍضة ألازباع اإلاٛغبُت ،الٗضص ،2271
بخاعٍش .21-22 /04/2020
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بن َظا اإلا٣خُ ٠في اعجباَه بالٗىىان ً٨ك ٠لىا هىٕ السخغٍت اإلابُىت
ٖىض عقُض هُجي ،مً زال ٫بيُت الخٗغٌٍِٞ ؿخٗمل ؤلٟاْا جيخمي لل٣امىؽ
الؿُاسخي وهي ؤلٟاّ مخضاولت ٖلى ؤلؿىت الؿُاؾُحن ٦خلمُذ بلى يٗ٠
عنُضَم اإلاٗغفي وج٨غاع هٟـ الٗباعاث ،وظهلهم بالٓغُٞت الخالُت التي ًمغ
بها الٗالم م٘ ْهىع وباء ٧ىعوها ،التي حؿخضعي زُابا ؤ٦ثر ويىخا٣ُٞ .ى:٫
"والىا ٘٢ؤهه في َظٍ الٓغو ٝالٗهِبت حُٗى ال٩لمت لؤلَباء والباخشحن
والٗلماء؛ ل٩ي ًخدضزىا في ما ًى ٟ٘الىاؽ ،ؤما الؿُاؾُىن ٣ٞض ؾئم الجمُ٘
ؾمإ نىتهم وؤنبذ ٌكمئز مً عئٍت زل٣تهم"ٌ .سخغ عقُض هُجي مً
الخًىع الُٗ٣م للخُاب الؿُاسخي والؿُاؾُحن ،وَٗلً ٖضم نالخُتهم في
ْغُٞت جدخاط للٗلماء وألاَباء والباخشحن.
مً اإلاٗلىم ؤن السخغٍت الؿُاؾُت _زهىنا الصخُٟت_ جإحي مدملت
بشالر ٚاًاث ؤؾاؾُت وهي:

الخٗغٌٍ َى (ؤن ًىُ ٤اإلاخ٩لم ب٨الم ال ًغٍض به مٗىاٍ في طاجه ،وبهما ٌكحر به بلى مٗجى بُٗض ًٟهمه
الؿام٘ .ولِـ بحن اإلاٗىُحن جالػم ٦ما في ال٨ىاًت ،ؤو صلُل ٖلى اإلاٗجى ال٣غٍب ًسضٕ ًٖ اإلاٗجى البُٗض
٦ما في الخىعٍت) مً ٦خاب ال٩ٟاَت في ألاصب ؤنىلها وؤهىاٖها ،ؤخمض مدمض الخىفي ،الجؼء الشاوي،
م٨خبت جهًت مهغ بالٟجالت ،م.51
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 .1سخغٍت ؾُاؾُت بنالخُت.
 .2سخغٍت ؾُاؾُت زىعٍت جدغًٍُت.
 .3سخغٍت ؾُاؾُت ٨ٞغٍت ظضلُت.
ُ ْ
ًيبػي ؤلاقاعة بلى ؤن الٛاًت ألاولى هي ألا٦ثر خًىعا في ٖمىص "قىٝ
ْ ُ ْ
حكى "ٝلغقُض هُجي ،زهىنا في الٓغُٞت الٗهِبت التي ًمغ مجها اإلاٛغب في
ُ ّ
دمل الؿُاؾُحن مؿاولُت جغصي ُ٢اعي الصخت والخٗلُم؛
ػمً ٧ىعوها ،وٍ ِ
خحن زًٟىا محزاهُت َظًً الُ٣اٖحنِٞ .سخغ مما ًم ً٨بنالخه ومغاظٗخه،
وٍته٨م مما ال ًم ً٨بنالخهٞ ،الته٨م ؤ٦ثر ٖضاثُت وٖىٟا مً السخغٍت وٍإحي
بإؾلىب نغٍذ صون مىاعبت وٍماعؾها "مً ًمل ٪الجغؤة الى٣ضًت ...وهي ٚالبا
ما جإزظ نٟت هجىمُت في ؤٚلب الخُان" .1و٦مشاٖ ٫لى السخغٍت الته٨مُت ما
ظاء في ٖمىص (الخباٖض الؿُاسخي)2وَى ًته٨م مً ا٢تراح وػٍغ الخ٩امت
والا٢خهاص ؾاب٣ا لخل ألاػمت الا٢خهاصًت؛ ٞا٢ترح ٨ٞغة بهخاط الى٣ىص
(َبٗها)٣ُٞ ،ى ٫عقُض هُجي:

ٖ 1بِـ عاثض ،قلعكت السخشٍت غىذ بُتر ظلىجشداًَ ،ميكىعاث يٟا ٝبحروث لبىان،2016 /1 ٍ ،
م.37
 2هُجي عقُض ،الخباغذ العُاس ي ،حشٍذة ألاخباس اإلاؿشبُت ،الٗضص  /2307بخاعٍش .23-24-25 /05/2020
111

"هاد العُذ سا ًان وصٍش الخٍامت والانخفاد ،حاب هللا خُذوه نبل يىسوها
أما يىن ساه بها ًىبؼ قالكلىط ختى ٌػىد الذسهم ما ٌعىي ختى قشهَ .أس ي
لخعً ،ئلى مالهُتي ما وبؼ ؼشي لَُ ش ي ًامُى دًاُ الذالح سا هادا ونخى وبها
وبؼ مؼ ساظَ ختى حؽبؼ ،أما هاد الص ي دًاُ الانخفاد غي بػذ مىى هللا ًجاصٍَ
بخحر".

بن ال٩اجب الؿازغ الظي ًجٗل مً الً٣اًا الؿُاؾُت ماصة ل٨خابخه
وببضاٖهٖ ،لُه ؤن ً٩ىن طا عئٍت مخدغعة مً الُ٣ىص والخى ٝوؤن ًخه٠
بالجغؤة في َغح الً٣اًا الخؿاؾت التي جهب في مهلخت الٟغص والجماٖت،
٢هض ؤلانالح والخُىٍغ وحُٛحر الىا ٘٢اإلاخإػم واإلاترصي هدُجت بغوػ الُب٣اث
ؤلاُ٢اُٖت والبرظىاػٍت والبحرو٢غاَُت التي اؾخُاٖذ ؤن حٛخجي مً زال٫
اؾخٛال ٫الُب٣ت الٗاملت وال٩اصخت اإلاخضهُت ا٢خهاصًا٣ً .ى ٫عقُض هُجي:
َ
"هدً هشي َ
واإلاعخخذماث في المُػاث الكالخُت
الػ ِامالث البعُىاث
واإلاىظكحن في البىىى وؼشًاث الخأمحن وسحاُ العلىت بٍل أـىاقها ،ومىظكي
الصخت وغماُ الىظاقت ٌؽخؿلىن ًىمُا مىز اهذالع الجاةدت ،مػشلحن خُاتهم
للخىش مً أحلىا حمُػا .لٌىىا لم هش  515بشإلااهُا الزًً ًخهالىن أحىسهم
ًاملت دون جدمل مؽهت الهذوم ئلى اإلاإظعت الدؽشَػُت ،أو ختى مؽهت قخذ
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"آلاًباد" الزي مىدىهم ئًاه والخفىٍذ غً بػذ ...وئرا ًان مً خعىت لهزه
الجاةدت قهي أنها أظهشث أن الىبهت العُاظُت حػِؾ غالت غىى اإلاؿاسبت".1

ٞسُاب عقُض هُجي في ته٨مه ٖلى الُب٣ت الؿُاؾُت هلمـ ُٞه هىٖا مً
الخغ٢ت التي ظٗلخه ًخٗامل م٘ ألاخضار والً٣اًا الؿُاؾُت مً باب
اإلاباقغة والخ٣غٍغٍت في بٌٗ ألاخُان٣ُٞ ،ترب مً الٛاًت الشالشت للسخغٍت
الؿُاؾُت الشىعٍت الخدغًٍُت يض ؾلى ٥مكحن ٌٗبر ًٖ الاؾتهخاع
وْلم لكٗب وي٘ ُ
ٌ
ز٣خه ٞحهمٞ ،جاء ته٨مه الؿُاسخي خامال ألزغ
والالمباالة
ٍ
وظمام،
مؼصوط؛ "ٞهى جىِٟـ ًٖ اإلآلىمحن اإلا٨بىجحن ،وعاخت ألهٟؿهم ِ
وملهاة ومؿالة ،وزإع و٢هام .وَى َع ْص ٌٕ للٓاإلاحن ،وٖٓت لٛحرَم وجإصًب".2
ًيبػي ؤلاقاعة بلى ؤن ؤؾلىب السخغٍت الؿُاؾُت ٖىض عقُض هُجي في الدؿ٘
ؾىىاث الؿاب٣ت حٛحر بك٩ل ملخىّ ٖلى مؿخىي آلالُاث اللٛىٍت
والاؾتراجُجُاث البالُٚت الؿازغةٞ ،إنبذ مباقغا ،بال ؤهه خاٖ ٔٞلى
وُْٟت السخغٍت الؿُاؾُت في ؤلانالح والخُٛحر وفي بىائها ٖلى ما َى مٗغفي

 1هٟؿه.
 2الخىفي ؤخمض مدمض ،الكٍاهت في ألادب أـىلها وأهىاغها ،الجؼء الشاوي ،م٨خبت جهًت مهغ
بالٟجالت (ص ،)ٍ.م.55
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وبًضًىلىجي وظمالي ،جالمـ الىا ٘٢وج٨ك ًٖ ٠جىاً٢اجه ،باإلياٞت بلى
جىٞغَا ٖلى ٖىهغ الجظب والخإزحر.
 )3الىظُكت ؤلاـالخُت الانخفادًتٌِٗ :ل اإلاٛغب جدضًا ا٢خهاصًا
٦بحرا وجغاظٗا مهىال ،مشل باقي صو ٫الٗالم التي اظخاخها وباء ٧ىعوها مما ًىبئ
بمغخلت ع٧ىص ج٩ىن لها جبٗاث ٖلى مسخل ٠مىاحي الخُاةٞ .ك٩ل الهاظـ
الا٢خهاصي مدِ اَخمام في نٟى ٝمسخل ٠قغاثذ اإلاجخم٘ ومؿخىٍاجه،
ٞجاء الخُاب الصخٟي مدمال بمجمىٖت مً الدؿائالث والخ٨هىاث وآلاعاء
اإلاسخلٟت والؿِىاعٍىَاث اإلادخملت.
ظاءث ؤٖمضة عقُض هُجي في جىاوله للُ٣إ الا٢خهاصي في زُاب اجه٠
بىىٕ مً الجضًت ،م٘ جىُْ ٠للٛت ألاع٢ام واإلا٣اعهت م٘ صو ٫ا٢خهاصًت ٦بري،
ٞمً ؤنل زماهُت وؾخحن ٖمىصا زو الُ٣إ الا٢خهاصي بشالزت ؤٖمضة
 ِ٣ٞوهي:
● الهغوب بلى ألامامٖ :ضص 2267
● ٖملت نٗبت للٛاًتٖ :ضص 2292
● نى٘ في اإلاٛغبٖ :ضص 2293
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لم ٌؿخُ٘ عقُض هُجي وي٘ ًضٍ ٖلى الجغح الا٢خهاصي بؿبب حُٗ٣ضاجه
اإلاكتر٦ت بحن صو ٫الٗالم ،وما ًخُلبه َظا الُ٣إ الخُىي مً ج٨ٟحر ٖمُ٤
ّ
وزبرة وزُت مد٨مت جي َؿ ُل زُىَها مً الىٓام الا٢خهاصي الٗالمي الظي
جغبُه باإلاٛغب قغا٧اث واجٟاُ٢اثٞ .ا٦خٟى عقُض هُجي بمباع٦ت ٢غاع الا٢تراى
مً الخاعط إله٣اط عجلت الا٢خهاص ٣ُٞى ٫في ٖمىصٍ (الهغوب بلى ألامام):1
"في ألاوناث الفػبت ًجب الاظخماع ئلى هفاةذ الػلماء .الخٌىمت غىذها
نشسث اللجىء ئلى الانتراك الخاسجي سبما جهترك  50ملُاس دسهم البػن
ظُػخبر بمثابت مؿامشة ،لًٌ الخهُهت أن هزا هى الخل ألامثل إلههار
الانخفاد الىوني مً الؽلل".

وفي الٗمىص اإلاٗىىن بـ (باف مى٨بىف اإلاا ٞالغملت) 2اٖخبر ٢غاع وػٍغ اإلاالُت

في مؿإلت اؾخئىا ٝالكغ٧اث ٖملها بٗض ُٖض الُٟغ ؤمغا مىُُ٣ا ب٣ىله" :وػٍغ
اإلاالُت ً٣ى ٫ؤن اإلاٛغب ًسؿغ ماثت ملُاع ًىمُا بؿبب الدجغ وٍُلب مً
الكغ٧اث ؤن حؿخإه ٠وكاَها بٗض الُٗض٦ ...الم الىػٍغ واضر ومىُ٣ي"،
ُٞباع٧ ٥ل ٢غاع ًغاٍ مىاؾبا للغؤي الٗام مً وظهت هٓغٍ ،عٚم ؤن َظا ال٣غاع
الظي ونٟه باإلاىُ٣ي َى الظي ؤصي (بٗض جس ٠ُٟالدجغ الهخي) بلى ْهىع
 1هُجي عقُض ،الهشوب ئلى ألامام ،ظغٍضة ألازباع اإلاٛغبُت ،الٗضص  ،2267بخاعٍش 07/04 /2020
2هُجي عقُض ،باػ مىٌبىػ اإلاا قالشملت ،ظغٍضة ألازباع اإلاٛغبُت ،الٗضص  ،2305بخاعٍش 21/05/2020
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باع وباثُت في ال٨شحر مً الكغ٧اث الهىاُٖت .بطن ٞال ًم ً٨لل٩اجب الؿازغ
ؤن ًجابه الٛامٌ وٍسىى في اإلاجهى.٫
٦ما ا٦خٟى عقُض هُجي في بٌٗ ؤٖمضجه بُغح ألا٩ٞاع والخُِ اإلاىاؾبت

للخغوط مً ألاػمت الا٢خهاصًت٣ُٞ ،ى" :٫بٌٗ ال٣غاء ألاٖؼاء مً مخابعي ما
ؤوكغ في َظٍ الهٟدت ٖل٣ىا ٖلى صٖىحي لدصجُ٘ الؿُاخت الضازلُت في َظٍ
ألاػمت الهٗبت التي ًجخاػَا َظا الُ٣إ ومؿخسضمىٍ بؿبب الجاثدت
مغخبحن بال٨ٟغة".1

خالـت
ُ ْ ْ ُ ْ
بن ما ًم ً٨اؾخسالنه مً سخغٍت عقُض هُجي في ٖمىصٍ "قى ٝحكى"ٝ
في ػمً الىباء ،ؤهه ًدمل وْاث ٠مخىىٖت جخىا ٤ٞم٘ وْاث ٠ألاٖمضة
الؿازغة في الجغاثض الٗاإلاُت في ج٣ضًم ماصة للخ٨ٟحر والخضبغ ،بلٛت ٢غٍبت مً
الُاب٘ الاظخماعي جمشله وجضاٖ ٘ٞىه وتهضت مً عوٖه وجيخ٣م له ،وخملذ
مٗاوي الجهًت والتهظًب وبنالح الُٗىب والغ ٌٞل٩ل ما َى ؾلبي .ولم
جدمل الُاب٘ الشىعي الخدغٍطخي بؿبب الىي٘ الىباجي الظي خض اإلاىاَىحن
 1هُجي عقُض :نى٘ في اإلاٛغب ،ظغٍضة ألازباع اإلاٛغبُت ،الٗضص  ،2293بخاعٍش 07/05 /2020
111

ٖلى الالتزام بالدجغ الهخي ويبِ الىٟـٞ ،اجسظ عقُض هُجي مً ؤٖمضجه
مىبرا للخىظُه وؤلاعقاص ومباع٦ت ٢اهىن الدجغ الهخي الظي ونٟه في ٦شحر
مً ألاخُان (بال٨ه٦ )٠ملجإ آمًِٞ ،ؿخدًغ ٢ىلت ٖلي ٖؼث بُجىُٞدل في
ؤخض ؤٖمضجه ب٣ىلهٖ" :ىضما ج٩ىن في السجً ج٩ىن ل ٪ؤمىُت واخضة،
(الخغٍت) .وٖىضما جمغى في السجً ال ج٨ٟغ بالخغٍت ،وبهما بالصخت...
الصخت بطن حؿب ٤الخغٍت".1
وَظا ما ظٗل عقُض هُجي ًيخهغ للسخغٍت الاظخماُٖت في ػمً الىباء،
وٍىا٦ب الً٣اًا الاظخماُٖت وؤخضاثها اإلادؿاعٖت والُىمُت ،بإؾلىب مكى١
ممخ٘ٞ .السخغٍت طاث َاب٘ اظخماعي "وزحر مغآة جىٗ٨ـ ٖلحها ؤخىا٫
اإلاجخم٘ ،وما مغ به مً ؤخضار ،وما ا٦دؿب مً م٣ىماث ،وما اهضمج في
زل٣ه مً ؾماث"ٞ .2خمحزث ؤٖمضجه بالُاب٘ الؿازغ ؤلانالحي الظي
اؾخضٖاٍ الؿُاٞ( ١حروؽ ٧ىعوها) ،وَظا لم ًهغٞه ًٖ اؾخدًاع الىُْٟت
الجمالُت وؤلاًداثُتٞ ،ال٩اجب الؿازغ ًخمحز بضعظت ٖالُت مً الاهخ٣اثُت
 1هُجي عقُض ،الصخت مهابل الخشٍت ،ظغٍضة ألازباع اإلاٛغبُت ،الٗضص  /2270بخاعٍش 10/04/2020
 2خلُدل ٖالء ،السخشٍت والتهٌم يكاخىا اإلاعلح ،مجلت ٩ُ٦ا (اهجلترا) ،الٗضص ً 01 ،04ىهُى ،2014
م( .183ه٣ال ًٖ ؤؾٗض الخاط مدمض ،السخشٍت في الؽػش الكلعىُني اإلاهاوم ،عؾالت ظامُٗت
ظامٗت الىجاح ،م.8-7
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والُال٢ت في جىلُض اإلاٗاوي والضالالث ،لُخد ٤٣ما ؾماٍ عوالن باعث (لظة
الىو) التي "ال ًضع٦ها بال مً جدغع مً هٟؿه ظؿضا وصزل في هٟؿه هها"

1

وٍ٣هض بلظة الىو ؤي الىو "الظي ًغضخي ُٞمؤلٞ ،حهب الٛبُت .بهه الىو
الظي ًىدضع مً الش٣اٞتٞ ،ال ًدضر ُُٗ٢ت مٗها ،وٍغجبِ بمماعؾت مغٍدت
لل٣غاءة"٩ٞ .2اهذ السخغٍت ؤلانالخُت الاظخماُٖت ٖىض عقُض هُجي حٗبر ًٖ
َ
لؤل ْ
ّ
ؤبىاء وَىه٦ ،ما ؤجها ٧اهذ نىعة
مً
اء
ُ
خ
هٓغجه بلى الخُاة التي ًبخٛحها
ِ
مٗبرة ًٖ َبُٗت اإلاجخم٘.
وما ًيبػي ؤلاقاعة بلُه ،ؤن وْاث ٠السخغٍت في ٦خاباث عقُض هُجي ظاءث
مخباًىت ،خؿب ازخال ٝألاخضار واإلاىا٦ ،٠٢ما ؤجها جاعة مًمغة زُٟت وجاعة
ؤزغي نغٍدت واضخت ،زهىنا في سخغٍخه الؿُاؾُت ،خُض ؤقاع بلى
ؤؾماء ؾُاؾُحن ؾاب٣حن ،بِىما ؤيمغ ؤؾماء شخهُاث ؾُاؾُت ال جؼا٫
مؼاولت إلاهىتها م٨خُٟا بظ٦غ وُْٟتهم.
وفي ألازحر ال ًم٨ىجي بجهاء َظا اإلا٣ا ٫صون َغح بق٩الُت مهحر ال٨خابت
الصخُٟت الؿازغة في ْل وظىص قٗب ِٞؿبى٧ي ع٢مي ؾازغ؟ وَل ًمً٨
 1عوالن باعث :لظة الىو ،جغظمت مىظع ُٖاشخي ،مغ٦ؼ ؤلاهماء الخًاعي ؾىعٍا ،الُبٗت ألاولى ،1992
م07
2هٟؿه :م.39
111

ؤن جهبذ السخغٍت في مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مدٟؼا للغقي بال٨خابت
الؿازغة في مجاالتها اإلاخٗضصة؟

الةدت اإلاشاحؼ
 .Iالٌخب الػشبُت
 .1الخىفي ؤخمض٦ ،خاب ال٩ٟاَت في ألاصب ؤنىلها وؤهىاٖها ،الجؼء الشاوي ،م٨خبت جهًت
مهغ بالٟجالت.
 .2قغٖ ٝبض الٗؼٍؼ ،ألاصب ال٩ٟاهي ،م٨خبت لبىان ،الكغ٦ت اإلاهغٍت1992 -1 ٍ ،
.3

ٖبضٍ الهىا ٫خامض ،السخغٍت في ؤصب اإلااػوي ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب.1982 ،

ٖ .4بِـ عاثضٞ ،لؿٟت السخغٍت ٖىض بُتر ؾلىجغصاً ،٪ميكىعاث يٟا ٝبحروث لبىان،
ٍ .2016 /1
ٞ .5همي ماَغ خؿً ،اإلاظاَب الى٣ضًت ،صاع ُ٢غي بً الٟجاءٍ لليكغ والخىػَُ٘٢ ،غ،
ٍ 1983 /2
 .6ال٣كُُجي زالض ،السخغٍت الؿُاؾُت الٗغبُت ،ه٣له بلى الٗغبُت ٦ما ٫الُاػجي ،صاع
الؿاقي .1988
 .7ال٨ضالي ٖبض هللا ،الهؼ ٫والسخغٍت مً مىٓىع ٞلؿٟاث السخغٍت ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي
لل٨خاب2018 /1 ٍ ،
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 .8ممضوح خماصٍ ًٞ :ال٩اعٍ٩اجحر ،مً ظضعان ال٨هى ٝبلى ؤٖمضة الصخاٞت ،صاع
ٖكغوث لليكغ والُباٖت ،صمك( ٤ص1999 )ٍ.

 .IIالٌخب اإلاترحمت ئلى الػشبُت
 .1ث.ط.ؤ .هلؿً :هٓغٍت ال٩ىمُضًا في ألاصب واإلاؿغح والؿِىما ،جغظمت ماعي بصواعص
ههُ ،٠ؤ٧اصًمُت الٟىىن وخضة ؤلانضاعاث مؿغح .28
 .2عوالن باعث :لظة الىو ،جغظمت مىظع ُٖاشخي ،مغ٦ؼ ؤلاهماء الخًاعي ؾىعٍا ،الُبٗت
ألاولى .1992
 .3بغٚؿىن َجري :الطخ ،٪جغظمتٖ .لي م٣لض ،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ
والخىػَ٘.2007 ،2 ٍ ،

 .IIIاإلاجالث والذوسٍاث
 .1ؤقهبىن ٖبض اإلاال ،٪السخغٍت في الغواًت الٟلؿُُيُت ،مجلت البُان ال٩ىٍدُت ،الٗضص
ٞ 1 /523براًغ .2014
 .2خا ُٔٞبؾماُٖل ٖلىي :لٛت الخُاب الؿازغ م٣اعبت جضاولُت حجاظُت ،ؤبدار في
ال٩ٟاَت والسخغٍت ،الىعقت ألاولى ،ظامٗت ابً ػَغ ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت
ؤ٧اصًغ.2008 ،1/ٍ ،
 .3خلُدل ٖالء :السخغٍت والته٨م ٟ٦اخىا اإلاؿلر ،مجلت ٩ُ٦ا (اهجلترا) ،الٗضص 01 ،04
ًىهُى .2014
.4

زلُل قغ ٝالضًً" :السخغٍت في ألاصب" مجلت البُان ال٩ىٍدُت ـ الٗضص ع٢م  37ـ ـ 1

ؤبغٍل .1969
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 .5قا٦غ ٖبض الخمُض :ال٩ٟاَت والطخ ٪عئٍت ظضًضة ،ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞت ،اإلاجلـ
الىَجي للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب ،الٗضص ً -289ىاًغ .2003
 .6الكاًب ؤخمض" ،مٟهىم السخغٍت" ؤبدار في ال٩ٟاَت والسخغٍت _ الىعقت
الؿاصؾت_ ظامٗت ابً ػَغ ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت ؤ٧اصًغ ،1ٍ ،ؾىت .2015
ٖ .7بُض الٗلي ٖضهان ،السخغٍت في اإلاىٓىع الىٟسخي _ مجلت الٗغب_ الؿٗىصًت ،الٗضص
ع٢م  1 ،4-3ماعؽ .1998
ٖ .8لىي خا ُٔٞبؾماُٖلي ،لٛت الخُاب الؿازغ م٣اعبت جضاولُت حجاظُت ،ؤبدار في
ال٩ٟاَت والسخغٍت ،الىعقت ألاولى .2007
ً .9ىؾٖ ٠بض الباقيٞ :لؿٟت السخغٍت ،مجلت اإلاٗغٞت الؿىعٍت ،الٗضص  1 ،558ماعؽ
.2010

 .IVالجشاةذ
 .1ظغٍضة ألازباع اإلاٛغبُت ،ألاٖضاص 2271 – 2275 – 2293 – 2267 – 2270 – 2307
– 2289 - 2293 – 2251 – 2305
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وباء يىسوها
السخشٍت والعلىت والخىاب
ًديى الؽشاع
(باخث في البالؾت وجدلُل الخىاب ،حامػت الهاض ي غُاك ،مشايؾ -اإلاؿشب)

ملخق اإلاهاٌُ :ؿعى َظا اإلا٣ا ٫بلى الىٓغ في زُاب الىباء مً زال٫
ٖال٢خه بالؿلُت ،مغج٨ؼا ٖلى ما ؤهخجه اإلاٛاعبت في ػمً وباء ٧ىعوها مً حٗابحر
ؾازغة ومسخلٟت (نىع٧ ،اعٍ٩اجىع ،ؤٚاوي ،قٗاعاثٖ )...،لى مىا ٘٢الخىانل
ومىُل٣ا مً بق٩الُت جخٟغٕ بلى ٢ؿمحن:
الاظخماعي ،وجضاولىَا ُٞما بُجهم.
ِ
-

الٗال٢ت بحن زُاب الؿلُت وؾلُت الخُاب.

-

مضي ٢ضعة السخغٍت في ػمً الىباء ٖلى م٣اومت َظٍ الؿلُت.

َ
وجىنلذ الضعاؾت بلى ح َؿ ُُّض زُاب الىباء اإلاكهض اإلاجخمعي ،بىاء ٖلى
امخال٦ه م٣ىماث الخُاب ال٣ىي مً خًىع وٞاٖلُت وجإزحر .و٢اصها البدض
في سخغٍت اإلاٛاعبت في ػمً الىباء بلى ؤن ألامغ ًخٗل ٤بىىٖحن مً السخغٍت،
م٣اومت للدؿلِ ،م٘ ما بُجهما
ألاولى همُُت ج٨غؽ الىا ،٘٢وألازغي واُٖت ِ
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مً ازخالٖ ٝلى مؿخىي ُمى ِخج ٧ل هىٕ ،وُ٢مه وؤ٩ٞاعٍ ،وجمشالجه خى ٫ما
ًغٍض السخغٍت مىه ؤو به.
وزلهىا بلى ؤن جهىى السخغٍت بإصواعَا ًيبجي ٖلى الىعي بٛاًاتها
اإلاسخلٟت ،مً ؤظل زل ٤وعي ه٣ضي ،وبىاء مىاٖت ٞغصًت يض الخضظحن
والخٟاَت .وبخضار جغا٦م هىعي ًدُذ للمجخم٘ ال٣ضعة ٖلى بهخاط ؾلى٧اث
اخخجاظُت حؿهم في حُٛحر الىا ٘٢ومىاظهت الٟؿاص والاؾدبضاص.
الٍلماث اإلاكاجُذ –:ؾلُت – زُاب – سخغٍت – وباء – م٣اومت.
ًيكٛل َظا اإلا٣ا ٫ببدض الٗال٢ت الغابُت بحن السخغٍت والؿلُت
والخُاب ،اهُال٢ا مما ؤهخجه اإلاٛاعبت في ػمً وباء ٧ىعوها ،مً آلُاث حٗبحرًت
ؾازغة ،لٛىٍت وٚحر لٛىٍت (ظمل وقٗاعاث ،نىع ،مله٣اث٧ ،اعٍ٩اجىع،
ؤٚاويٖ ،)...،بر جدلُلها بىاء ٖلى الخمشالث الظَىُت التي ؤهخجتها ،وما حٗ٨ؿه
َظٍ الخمشالث مً هٓغة مبضٖحها بلى الؿلُت وزُابها ،وبلى اإلاجخم٘ وُ٢مه.
ومهضها لظل ٪بالخضًض ًٖ زُاب الؿلُت ،وجإعجخه بحن مً ًىٞغ له البِئت
اإلاشلى إلاماعؾخه وبض الى ٟ٘به ،ؤو الدؿلِ به وجد ٤ُ٣مهالخه الصخهُت.
وٖلى َظا ألاؾاؽ ؾىٗمل ٖلى ؤلاظابت ًٖ ؾاالحن ؤؾاؾُحن:
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-

ؤًت ٖال٢ت بحن زُاب الؿلُت وؾلُت الخُاب؟

-

ما مضي ٢ضعة السخغٍت في ػمً الىباء ٖلى م٣اومت َظٍ الؿلُت؟

بحن ظلىت الخىاب وخىاب العلىت
ًدًغ مٟهىم الؿلُت في ظل الٗال٢اث التي جغبِ الىاؽ م٘ بًٗهم
البٌٖٗ ،لى اٖخباع ؤن الٗال٢اث البكغٍت جيخٓم صازل ظماٖاث ،ومىه جٓهغ
بك٩ل جل٣اجي الخاظت بلى مماعؾت ٞئت مُٗىت ؾلُتها ٖلى ٞئت ؤزغي .وال
ًم ً٨الُ٣ام بظل ٪بك٩ل ٞىيىي ،بل جظَب الؿلُت بلى الٟئت التي وٞغث
لها ْغو ٝاهبٗاثها وْغو ٝب٣ائها .ومً زم جيخج َظٍ الٟئت زُابها اإلاؿدىض
بلى الؿلُت ،وحؿُُغ به ٖلى آلازغًٍ ،الظًً ال ً٩ىن لهم بال ؤلاطٖان له ،بط
بن "الٗملُت ألاؾاؾُت إلٖاصة بهخاط الؿلُت ج٩ىن ًٖ َغٍ ٤الخُاب".1
وٖلى َظا ألاؾاؽ جيب٘ خُىٍت الؿلُتٞ ،هي جيخج زُابا ًض ٘ٞهدى
الاؾخجابت الضاثمت ،وهي ٢اثمت ٖلُه ،ووظىصَا مغَىن باؾخمغاعٍخه.
و"الخُاب ٩٦ل ألاقُاء مىيىٕ نغإ مً ؤظل الخهىٖ ٫لى الؿلُت ،بل

 1جىًٍ ٞان صاًـ ،٪الخىاب والعلىت ،جغظمت ُٚضاء الٗلي ،مغاظٗت وج٣ضًم ٖماص ٖبض اللُُ،٠
ٍ ،1اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للترظمت ،ال٣اَغة ،2014 ،م.45
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َى اإلاضاع الخاؾم للؿلُت" .1وختى جًمً ظهت ما اؾخمغاع ؾلُتها ،حٗمل
ٖلى جضُٖم زُابها بك٩ل مخجضص ،وبب٣اء جإزحرٍ ٢ىٍا بالك٩ل الظي بضؤ به ؤو
ؤ٦ثر.
بن زُاب الؿلُت زُاب مخدغٖ ٥لى الضوام ،ال ًغؾى في م٩ان واخض بال
بطا جىٞغث له قغوٍ الب٣اءٞ ،هى ٖلى اؾخٗضاص صاثم للمٛاصعة .ولظلٌٗ ٪مل
مؿخٛلىٍ ٖلى ج٣ىٍت مغؾاجه بةمؿا ٥زهاثهه اإلاىٟلخت باؾخمغاعْ ،
وظٗ ِلهم
ِ
ًمخل٩ىن قغُٖت ألامغ ومكغوُٖخه ،وبهؼاله ٖلى آلازغًٍ اإلاُالبحن باإلطٖان
والخىُٟظ.
لِؿذ الؿلُت قِئا جمؿ٨ه ،بل هي _بخٗبحر مِكُل ٞى٧ى_ٗٞل ًُماعؽ،
بجها جخجؿض لخٓت مماعؾتها ،وجدبضي ؤزىاء بهخاط زُابها وبل٣اثه في ؤطَان
اإلاساَبحن و٢لىبهم ،وحؿخمغ في الخجلي خحن اؾخجابتهم لهظا الخُاب .وَظا
ما ًضٗٞىا بلى ؤلاقاعة بلى ّؤن زانُت جدغ ٥زُاب الؿلُت وٖضم زباجهَ ،ى
ما ًض ٘ٞهدى جُىع اإلاجخمٗاث ؤو ج٣ه٣غَاٞ .ب٣اء زُاب الؿلُت في ًض ظهت
ما مضة َىٍلت ً٣ىي مً اخخمالُت حؿلُها بالخُاب ،والكُِ في اؾخٗما٫
ٞ 1ى٧ى مِكُل ،هظام الخىاب ،جغظمت مجمض ؾبُال ،صاع الخجزًل للُباٖت واليكغ والخىػَ٘،3ٍ ،
 ،2012م.49
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الؿلُت التي بدىػتها .ولظلٞ ٪الؿىت ال٩ىهُت ججٗل مً اإلاؿخدُل ٖلى َغٝ
ما ؤلامؿا ٥بك٩ل صاثم بؼمام الخُاب ،وَى ما ًٟؿغ ؾعي ال٨شحر المخال٥
زهاثو زُاب الؿلُت.
ََ
ومتى ٧ان ألخض ما ٞغنت جىٞحر َظٍ الخهاثو ما ٫الخُاب له وجل َّب َؿه،
ومىده محزة الؿُُغة ٖلى آلازغًٍ ،وهي اإلاحزة التي ًبجي ٖلحها "جىًٍ ٞان
ُّ
صاً "٪حٗغٍٟه للؿلُت ،بما هي _الؿُُغة_ جد٨م بإٗٞا ٫آلازغًٍ
وجهغٞاتهم .ومتى ٧اهذ َظٍ ألاٗٞا ٫ؤٗٞاال جىانلُت ،ؤي زُاباٞ ،ةهىا
هخدضر ًٖ ؾُُغة ٖلى زُاباث آلازغًٍ .وَىا جٓهغ الٗال٢ت الىَُضة بحن
الؿلُت والخُابٞ ،سُاب واخض ٢ض ٌؿىص بُ٣ت الخُاباث ،وٍٟغى ٖلحها
ما ج٣ى ٫وما ج٨خب ،وٍمى٘ ٖجها ؤمىعا ؤزغي عٚم عٚبتها في الخٗبحر ٖجها 1.و٢ض
ٌؿخٗمل في طل٧ ٪ل الُغ ١اإلام٨ىت ،بدؿب َبُٗخه التي ٌؿدىض بلحها.
ال حٗتر ٝالؿلُت بال بال٣ىة ،وال ه٣هض بال٣ىة َىا الٗى ،٠وبهما ال٣ىة
بمٗىاَا الخإزحري الٗام التي لِـ الٗى ٠بال بخضي جمٓهغاجهٞ .امخال٥
زُاب ما الؿلُت٣ً ،خطخي امخال٦ه ٢ىة الخإزحر ؤوال ،ومً زم ٞةن ٧ل زُاب
َ
ٚحر ٢ىي ٞهى زاعط زُاب الؿلُتِ ،ل٣ْ ٟضٍ زانُت الخإزحر ٖلى بُ٣ت
ٞ 1ان صاً ،٪م.44
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الخُاباث ،ومىه ٖضم ٢ضعجه ٖلى الؿُُغة ٖلحها .ولظل٢" ٪ض ًازغ الخُاب
ال٣ىي ،بهىعة ٚحر مباقغة ،في الخُاباث ألازغي التي جهب في مىٟٗت مً
َم في الؿلُت وجسضم مهالخها".1
ل٣ض الخٓىا  ٠ُ٦جاب٘ الٗالم واإلاٛاعبت ٖلى وظه الخهىم ؤزباع ْهىع
ٞحروؽ ظضًض في الهحن ،واهخ٣اله ألو ٫مغة مً الخُىان بلى ؤلاوؿان 2.وما
ًم ً٨حسجُله ٖىض بضاًاث ْهىعٍ َى ال مباالة الىاؽ به٩ٞ ،ىعوها ال ٌٗضو
ؤن ً٩ىن ٞحروؾا يئُال٧ ،ان ٌِٗل مضة مً الؼمً في الُبُٗت ،واهخ٣ل
بؿبب مً ألاؾباب بلى ؤلاوؿان ،وؤناب ؤٞغاصا ٢لُلحن .وختى خُىما ؾئل
اإلاٛاعبت في البرامج الخلٟؼٍىهُت وال٣ىىاث ؤلال٨تروهُت ًٖ الٟحروؽ الجضًض
الظي ْهغ في الهحن ،لم ً ً٨ؤ٦ثرَم مخابٗت لؤلزباع الٗاإلاُت ٌٗغ ٝختى
اؾمهٞ ،بًٗهم ؾماٍ "يىلىها" وآزغ ؤَلٖ ٤لُه اؾم مغى الؿغَان
بالضعاظت اإلاٛغبُت "إلاشك لخاًب" ،وآزغ سخغ مً الؿاا ٫ومً ظهله ٣ٞا:٫
"ئن الفِىُحن ًخىنؼ منهم أي ش يء" .في َظٍ اللخٓت لم ً ً٨لٟحروؽ

ٞ 1ان صاً ،٪م.45
 2ه٣هض َىا قحروط يىسوها اإلاعخجذ (٧ىُٞض ،)19وبال ٞداالث اهخ٣ا ٫الٟحروؽ مً الخُىان بلى
ؤلاوؿان ٦شحرة ومٗغوٞت.
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٧ىعوها ؤي جإ زحر ًظ٦غ ،بل ظل ما ٧ان ٌكٛله َى ؾُغ في قغٍِ ألازباع ًمغ
ؤمام هاْغٍ ٪بؿغٖت ؤؾٟل الكاقت وؤهذ جخاب٘ بغهامج ٪اإلاًٟل.
لم ًضع ٥الجمُ٘ ؤن َظٍ اللخٓت ٧اهذ الٟغنت التي اؾخٛلها الٟحروؽ
لُسل ٤لىٟؿه زُابا زانا ،بضؤ ًدك٩ل ًىما بٗض ًىم م٘ اعجٟإ ٖضص
ؤلاناباث في مضًىت ووَان الهِىُت ،التي ٞغيذ ٖلحها الخ٩ىمت حجغا
صخُا ،ومىٗذ الجمُ٘ مً الخغوط ؤو الضزى ٫بلحها .بن ؤو ٫زانُت في
الٟحروؾاث ؤجها جخ٩ازغ بؿغٖت ظىىهُتٞ ،هي جى٣ؿم ٖلى هٟؿها ،وجخًاٖ٠
م٨دسخت ٧ل الخالًا التي جهاصٞها ؤمامها ،وما جٟٗله صازل الجؿم الخايً
لها ،جٟٗله صازل الًٟاء الظي جخدغُٞ ٥ه َظٍ الخىايً ،ولظل٧ ٪ان
ٞغى الدجغ الهخي ٖلى مضًىت ووَان زُىة مخإزغة ،خُض ؾاٞغ الٟحروؽ
ٖبر الؿُاعاث والخاٞالث ،وازتر ١الخضوص ٖبر الؿ ًٟوالُاثغاث ،وبضؤث
الضو ٫حسجل ؤولى خاالث ؤلانابت ،وبضؤ مٗها الٟحروؽ في حكُ٨ل زُابه،
٣ٞض ؤٚل٣ذ الخضوص ،وؤلُٛذ الغخالث الجىٍت ،والخٓاَغاث الٟىُت والش٣اُٞت
والغٍايُت ،ومىٗذ الخجمٗاث بجمُ٘ ؤق٩الهاٟٞ .غٚذ الؿاخاث مً
مغجاصحها ،واخخلذ ٧ىعوها الًٟاءاث الٗمىمُت ،بِىما جغاظ٘ الىاؽ بلى
زُىٍ الضٞإ ،واخخمىا بمىاػلهم.
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لم ًَ ً٨ظا ٧اُٞا باليؿبت بلى الٟحروؽ ،بهه ًدب الٓهىع والؿُُغة،
ٟٞغى ٖلى الىاؽ لبـ ال٨مامت وزى ٤ؤهٟؿهم بها عٚما ًٖ ؤهٟهم خماًت
ألهٟؿهم مىه ،وؤظبرَم ٖلى الخباٖض الجؿضي ُٞما بُجهم .وؤلؼمهم حُٗ٣م
ؤًضحهم ٧لما إلاؿذ ؾُدا ما ؤو ٚاصعوا مىاػلهم لؿبب مً ألاؾباب .واخخل
وجض٤ُ٢
زُاب الىباء الًٟاء ؤلاٖالميٞ ،ال نىث ٌٗلى ٖلى نىث ٧ىعوها،
ِ
خاالث ؤلانابت ،والىٞاة ،وجدب٘ ؤٖضاص اإلاسالُحنُ .
وٖ٣ضث مئاث الىضواث
ِ
والل٣اءاث في الٗالم الاٞتراضخي مً ؤظل مىا٢كت آزاع الٟحروؽ ومجا٫
اهدكاعٍ ،وَغ ١الى٢اًت مىه.
٧ان َظا اٖتراٞا مً الٗالم ب٣ىة زُاب ٧ىعوها ،بط بهه امخل٧ ٪ل
زهاثو الخُاب ال٣ىي اإلاازغٞ ،امخل ٪ؾلُت الخُاب ،وحؿلِ بسُابه،
خحن ؤعٚم الجمُ٘ ٖلى الخضًض ٖىه ،والخى ٝمىه ،والخ٨ٟحر الضاثم ُٞه ،بلى
صعظت صزىٖ ٫ضص ٦بحر مً الىاؽ في خاالث ا٦خئاب ووؾىاؽ ٢هغي ،ومجهم
مً ونل به الخا ٫بلى الاهخداع زىٞا مً اإلاغى ،ؤو َغبا مً الخىمغ الظي
ؾِخٗغى له مً بٌٗ الىٟىؽ اإلاغًٍت.
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بن ٧ل ما ٗٞله زُاب الىباء ٧ان ٗٞال زانا بالضولتٞ ،هي التي اٖخاصث
بسُابها الخد٨م بالجمُ٘ ،وٞغى ؾُُغتها ٖلى ال٩لٞ ،ال ٧لمت حٗلى ٞى١
٧لمتها .ل٨جها ايُغث الُىم بلى مىذ الؿلُت لخُاب الىباء لٗضم ٢ضعتها
آلاهُت ٖلى مجاعاة ٢ىجه وجإزحرٍ .ولظل٢ ٪لىا بن ؤَم "قغٍ في مماعؾت
الؿُُغة الاظخماُٖت ًٖ َغٍ ٤الخُابَ ،ى الؿُُغة ٖلى الخُاب وبهخاط
الخُاب هٟؿه".1
٢ض ًدباصع بلى ؤطَان البٌٗ ؤن الؿلُت جدُل صوما ٖلى الدؿلِ ،وؤن
زُاب الؿلُت َى بالًغوعة زُاب مدؿلِ بظاجه ،وألامغ ٦ما هغي زالٝ
طل .٪بط ًم ً٨ؤن ًإزظ زُاب ما مً زُاب آزغ "ؾلُخه" وٍخمل٨ها ،ل٨ىه
ال ًمل ٪آلُاث الخد٨م بها ٞدؿُُغ ٖلُه وحؿلبه بعاصجه الخانت ُٛٞضو
ّ
مدؿلُا" .وَى ما عؤًىاٍ _وما هؼا _٫في الضو ٫التي ً٩ىن مال ٪زُاب
"زُابا
ِ
الؿلُت ٞحها َّ
مهضصا بك٩ل مؿخمغ بجزٕ ؾلُخه ؤو الاه٣الب ٖلُه وبػالخه
ٖىىة ،وألامشلت ٖلى طل٦ ٪شحر ،وبسانت في صو ٫الٗالم الشالض .وجب٣ى صاثغة
الٗىَ ٠ظٍ خايغة ال ٌؿخُُ٘ ؤصخابها الخغوط مجها ما صامىا ًيخجىن
الخُاب هٟؿه .بط الؿُُغة لىخضَا زُىة ٚحر ٧اُٞت ،بل جدخاط َج َ
ىٞغ قغٍ
ٞ1ان صاً ،٪م.84
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الُ٣اصة؛ ُ٣ٞاصة زُاب الؿلُت هدى الخ٣ضم ؤنٗب مً الؿُُغة ٖلى
الؿلُت هٟؿها.
باإلا٣ابل ًم٨ىىا الخضًض ًٖ زُاب ؾلُت آزغ ،وؿخُُ٘ حؿمُخه
"زُاب ؾلُت ٚحر مدؿلِ" ،وه٣هض َىا بلى ؤزظ الخُاب ؾلُت زُاب
زان زاهُآُٞ .هغ َىا ٗٞل
آزغ ؤوال ،وؤزظٍ اإلاكاع٦ت والاٖخضا ٫مً زُاب ٍ
الخىاػ ٫الُىعي مً ؤظل جضاو ٍ ٫ؾلمي للؿلُت ،واهخ٣ا ٫الخُاب بك٩ل
ؾلـ وٖضم جغ٦ؼٍ في ظهت واخضة ،ججىبا لدؿلُه ٖلى آلازغًٍ بك٩ل صاثم.
ٍ
وَى ما ؾُسل ٤صازل اإلاجخم٘ هىٖا مً الخىاػن اإلاؿاٖض ٖلى زلًٞ ٤اء
مىاؾب للِٗل بدغٍت وجد ٤ُ٣بوؿاهُت ؤلاوؿان بك٩ل ؤ٦بر وؤعخب.
وٍم ً٨الاهدباٍ َىا بلى ؤن الدؿلِ خايغ قئىا ؤم ؤبِىا ،ؾىاء بىُٟه ؤو
الخُابحن َى ٖضم جغ٦ؼ
جإُ٦ضٍ ،ؤو بدًىعٍ ؤو ُٚابه .طل ٪ؤن الٟغ ١بحن ِ
ؾلُت الخُاب في ًض واخضةٞ ،دحن جمل ٪ظهت ما ؾلُت زُاب ما ُٞبُعي
ؤن جدؿلِ به ،ل٨جها خحن ج٨ٟغ بٗ٣الهُت وحٗغ ٝؤن مضة امخال٦ها َظٍ
الؿلُت مدضوصةٞ ،ؿُضٗٞها طل ٪بلى ؤلاحجام ًٖ اؾخسضامها بك٩ل سخيء،
ختى ال جخٗغى ُٞما بٗض بلى هٟـ ما ؤهؼلخه ٖلى آلازغًٍ مضة بمؿا٦ها بؼمام
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الؿلُت والخُاب .ولظلٞ ٪ةن جضاو ٫الؿلُت ًى٣ل ؾلُت الخُاب مً ًض
بلى ؤزغي بك٩ل مغن وؾلـ ،بما ً٣لو مً اخخمالُت الدؿلِ.
بالٗىصة بلى زُاب الىباء ،وباء ٧ىعوهاٞ ،ىلُٟه ٢ض ؤمؿ ٪ؾلُت الخُاب
وحؿلِ به ،بط ًهٗب ؤن ج٣غؤ زبرا الُىم وال ججضٍ مغجبُا بٟحروؽ ٧ىعوها،
َ
ٞؿُُغجه واضخت ظلُت ،و٧لما زٟخذ ؤزباعٍ ٢لُال ٖاصث ؤ٦ثر ٢ىةٞ ،داالث
ؤلانابت جتزاًض بىجحرة مسُٟت .ومً سخغٍت ال٣ضع ؤن ؤلاوؿان ًسا ٝمً
ألاقُاء التي ال ًغاَا ؤيٗاٞا مًاٖٟت مً التي جخجؿض ؤمامهٞ ،هي حؿتهضٝ
زُاله وحؿخىًَ مىُ٣ت الخ٨ٟحر لضًه ،وج٨بر قِئا ٞكِئاٞ ،دؿُُغ ٖلى
ٖ٣له ،وجهبذ هي اإلاىظهت أل٩ٞاعٍ وؤ٢ىاله وجهغٞاجه .ومً َىا ًم ً٨ؤن
هٟهم ؾعي الىباء _٦ما هي الجهاث اإلاال٨ت للؿلُت_ اإلاخسٟي ٞحروؾا في
زالًا الجؿض ،اإلاىخ٣ل بُغٍ٣ت سخغٍت بحن ألاظؿاص ،بلى الؿُُغة ٖلى
الخُاب ،الظي بضوعٍ ًٟغى ؾُُغجه ٖلى الٗ٣ى .٫بهه ًامً ؤن الؿُُغة
ٖلى الٗ٣ى ٫ؾُُغة ٖلى الخُاب الٗام ،ومً زم بهىعة ٚحر مباقغة،
ؾُُغة ٖلى بعاصة الجمهىع.1
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وبما ؤن الؿلُت ال جخد ٤٣بال خحن ج٩ىن َىا ٥م٣اومت ماٞ ،ال بض مً
بمؿا ٥الجمهىع َغ ٝالخبل مً الجهت ألازغي ،ختى وؿخُُ٘ ؤن ه٣ى ٫بن
َ
ومؿُُغا ومؿُُغا ٖلُه .وق٩ل اإلا٣اومت الظي ه٣هض بلُه
َىا ٥ؾلُت،
ِ
ُٞما ؾُإحي َى السخغٍت ،بإق٩الها اإلاسخلٟت ،واؾخٟاصتها مً جُىع وؾاثل
الاجها ٫والخىانل ،في بَاع ال٨ك ًٖ ٠مضي بؾهامها في جىمُت الىعي
بًغوعة م٣اومت الهُمىت ،ؤو و٢ىٖها في اإلادٓىع وج٨غَؿها ًٖ ٢هض ؤو ًٖ
ٚحر ٢هض لهظٍ الهُمىت.

السخشٍت الٌىسوهُت :مهاومت أم جذححن؟
ل٣ض ِؤلٟذ الجهاث الىاٞظة ؤلامؿا ٥بسُاب الؿلُت والدؿلِ به بلى
ؤ٢صخى خض ،وهي بهظا ال جٟىث ٞغنت بخ٩ام الؿُُغة بال واؾخٛلتها .ألامغ
هٟؿه ٢ام به الىباء ،بط ؤهخج زُابه الخام وؤنبذ زُابه ُم ّ
دؿُضا ٖلى
ِ
بُ٣ت الخُاباث ،خحن هؼٕ َظٍ الؿلُت ًٖ الخُاب ألاو ٫وَُمً بها ٖلى
ال٩ل ،وؤنبذ َى الىاٞظ واإلاخد٨م.
َظا اإلاىخى الجضًض ؤهخج سخغٍت مً هىٕ زامْ ،هغث بك٩ل ٦بحر في
الٗالم الاٞتراضخي ،وبسانت ٖلى جُبُ٣اث الخىانل الاظخماعي ،مً زال٫
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الهىع واإلاله٣اث الخٗبحرًت والكٗاعاث الؿازغة ،التي حؿدبًُ سخغٍت
الطٖت ما٦غة ؤخُاها وؾاطظت ؤخُاها ؤزغي.
وما صمىا وٗالج مؿإلت السخغٍت في ٖال٢تها باإلاجخم٘ وبالىباء ٖلى وظه
الخهىمٞ ،ةهىا هىُل ٤مً ٨ٞغة ؤؾاؾُت جخمشل في ؤن السخغٍت جغجبِ
اعجباَا وزُ٣ا بمؿخىي وعي اإلاجخم٘ وُ٢مه ،وبخمشالجه خى ٫الؿلُت واإلاغى
والخ٣ى ١والىاظباثُٞ .غٍ٣ت حٗامل ؤٞغاص َظا اإلاجخم٘ م٘ زُاب الىباء
اإلادؿلِ ،وق٩ل جىُْٟهم للسخغٍت ،ؾُد٨مهما َغٍ٣ت حٗاملهم الؿاب٣ت م٘
زُاب الؿلُت الظي ًخٗغيىن له ًىمُا ،وٍجضوهه ؤمامهم في الُغٍ ٤وفي
ؤما ً٦الٗمل والاؾخجمام ،بل وختى في الٛغ ٝالخمُمُت .وإلاا ٧اهذ السخغٍت
ٖلى مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي "مماعؾت مً َغ ٝمسخل ٠الكغاثذ
الاظخماُٖت بازخالٞاتها اإلاخٗضصة مً خُض الؿً والش٣اٞت ومؿخىي الخٗلُم
والىطج الؿُاسخي واإلاهاعاث الخٗبحرًت والخىانلُتٞ .ال عجب بطن ؤن ج٩ىن
السخغٍت جمُل ؤ٦ثر للٟغظت والى٣ض الاظخماعي والؿُاسخي الٗام" .1وما ؾجراٍ

 1مًٟل مدمض ،السخشٍت في الثهاقت الشنمُت :دساظت زهاقُت للخُاُ الىثري ،للهُم الثهاقُت،
ولكلعكت الُىمي غىى الكِعبىى ،1ٍ ،اإلاٛغب ،صاع ؤبي ع٢غا ١للُباٖت واليكغ ،2014 ،م.141
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ُٞما ًإحي َى ٦ك ًٖ ٠سخغٍاث اإلاٛاعبت في ػمً وباء ٧ىعوها ،وَغٍ٣ت
حٗاملهم مٗه.
بن جدلُلىا لٗضص ٦بحر مً اإلاله٣اث والهىع والخٗابحر الؿازغة اإلاىدكغة
ٖلى مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ؤونلىا بلى ال٣ى ٫بن سخغٍت اإلاٛاعبت ال جسغط
في مجملها ًٖ همُحن مخ٣ابلحنَ ،ما :ج٨غَـ الىا ٘٢مً ظهت وم٣اومت
الهُمىت مً ظهت ؤزغي .وَى ما ؾىبؿُه ُٞما ًلي.

سخشٍت همىُت :غذو حذًذ وظالح ـذب
مً الُبُعي ؤن ً٩ىن للمٛاعبت عص ٗٞل ٖلى اهدكاع الىباء ،وصزىله ٖامال
مازغا في خُاتهم الخانتٞ ،هى ؾبب ٞغى خالت الُىاعت الصخُت ،وَى
ؾبب جُبُ ٤خالت الدجغ الهخي ،وحُُٗل الؿٟغ وً٢اء ألاٚغاى التي
اٖخاصوا الُ٣ام بها مً ٢بلَ .عص الٟٗل َظا ججلى في ظؼء مىه في السخغٍت مً
بٌٗ اإلاىايُ٘ اإلاغجبُت بالىباء بن بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ .وبجىلت
بؿُُت في مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي ؾخجض الٗباعة آلاجُت و٢ض اهدكغث
ب٨ثرة:
"هللا ٌػض يىسوها ،ناداجىا ًاملحن" َ(ه َ
ه َغ هللا ٧ىعوها ،ؾاوث بحن الجمُ٘)
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جشحر ٢غاءة َظٍ الٗباعة هىٖا مً الطخ ٪وجبٗض ٖلى الاؾتهؼاء ،ولم ال؟
"ٞال مطخ ٪بال ُٞما َى بوؿاوي"٩ٞ ،1ىعوها ،بدؿب َظٍ الٗباعة ،ؾاوث
بحن الجمُ٘ في ؤلانابت باإلاغىٞ ،هي جهِب ال٩ل صون جمُحز .ل٣ض خ٤٣
زُابها ما عجؼ ٖىه الخُاب الؿابٞ ،٤هى ال ٌؿدشجي ؤخضاًٟ ،غ ١اإلاىث ٖلى
ال٩لٞ ،هى اإلاىث بُٗىه .وال هجض في الخاعٍش ؤٖض ٫مً اإلاىث في حٗامله م٘
اإلاسلى٢اثٞ ،الجمُ٘ جدذ ؾلُخه ،وال مٟغ لهم مىه.
بن ما ًدًغوي ،وؤها ؤ٢غؤ الجؼء ألاو ٫مً الٗباعةَ ،ى واخض مً ؤعوٕ
ألاهمُاث الُاباهُت 2التي ًم ً٨للمكاَض مخابٗتها وَى بهمي "مكٌشة اإلاىث
 ،3"Death Noteالظي ًجٗلىا هخٗغ ٝبُغٍ٣ت ببضاُٖت ٖلى زُغ امخال٥
 1بغظؿىن َجري ،الطخَ في داللت اإلاطخَ ،جغظمت ؾامي الضعوبي وٖبض هللا الىضًم ،اإلااؾؿت
اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب ،ال٣اَغة ،1998 ،م.16
 2ألاهـمــي ،ظاء في نامىط ًامبرًذج ؤهه هىٕ مً الغؾىم اإلاخدغ٦ت الؿِىماثُت والخلٟؼٍىهُت ،جإزغ
باألؾلىب الخ٣لُضي للغؾىم اإلاخدغ٦ت الُاباهُت زىاثُت ألابٗاص ،وٍخمحز ب ًٟملىن للٛاًت وبٖضاصاث عاجٗت
ومىيىٖاث هاضجت.
(ؤهٓغ)https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/anime:
 3م٨ٟغة اإلاىث ،ؤهمي ًد٩ي ٢هت َالب زاهىٍت وَى في آلان هٟؿه ابً ٢اثض قغَت ،الخ ِ٣نضٞت صٞترا
َ
زانا بملـ ٪مىث ؾ ِ٣مً الؿماء (٢ابًى ألاعواح في الش٣اٞت الُاباهُت ٦ثر ،ولِؿىا واخضا ٦ما في
الش٣اٞت ؤلاؾالمُت ،).وا٦دك ٠ؤهه بٗض جضوًٍ ؤؾماء ألاشخام وجاعٍش مىتهم وَغٍ٣ت وٞاتهم ُٞه،
ًدضر ألامغ خ٣ُ٣ت ٦ما ٦خب جماما .وبٗض ؤن ؤزظ ٖلى هٟؿه جىُْ ٠الضٞتر إلاٗا٢بت اإلاجغمحن
والخاعظحن ٖلى ال٣اهىن ،جمل٨ه قِئا ٞكِئا زُاب الؿلُت وال٣ىة ٞدؿلِ به ،وؤنبذ ٌؿخسضمه
إلاهلخخه الخانت ،وَكب٘ لضًه ٚغٍؼة الدؿلِ والؿُُغة ٖلى آلازغًٍ.
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الؿلُت ،و٢ضعتها ٖلى ؾلب ألاشخام بعاصتهم .وألامغ هٟؿه ًدُل ٖلُه َظا
الجؼء في خُاجىا الىاُٗ٢ت ،بط َى ظملت مؿ٩ى٦ت مإلىٞت ،ج٣ا ٫في ؾُا٢اث
مدضصة ،خحن ًٓهغ مشال نغامت الؼوط م٘ ػوظخه ؤو الٗ٨ـ ،ؤو جد٨م
الغثِـ في اإلاغئوؽ ونالبخه بك٩ل ٖام ً٣ا" :٫هللا ٌػض لخٍام" (ههغ هللا
الؿُُغة وهٟاط ألامغ) .وخحن ججز ٫الجهاث اإلاخد٨مت بش٣لها لخُبُ٢ ٤غاع ما
جٓهغ ُٞه اإلاهلخت الٗامت ،وٍسٟي وعاءٍ مهلخت زانتً ،بضؤ الٗامت في
ً
جغصًض َظٍ الٗباعة صون وعي ٧الببٛاواث ْىا مجهم ؤن في طلٖ ٪ضال ومؿاواة،
وٍ٨ملىجها بما ًىاؾب الخضر ،في سخغٍت ؾُدُت جمجض الؿلُت وج٣ؼم ما
ؾىاَا.
وٍخ٨غع اإلاكهض َىا ،بط ما مٗجى ؤن ًمجض ؤخضَم زُابا ؾاوي بحن الٓالم
واإلآلىم ،ولم ًجض خغظا في ٢خل ال٣ٟحر ٦ما الٛجي؟ بال ؤن ً٩ىن َى الجهت
ّ
ُ
الًُٟٗت في َظٍ اإلا٣اعهت ،التي ُؾ ُِذ ج٨ٟحرَا وازتر ١وٖحها ،ختى ؤنبدذ
جماعؽ السخغٍت ٖلى هٟؿها ٢بل آلازغًٍ .بن الخُاب َىا ْالم٩ٞ ،ىعوها
بٗض ؤن ٧ان ٌؿ ً٨زلُت زٟاف ،ال ًإبه به ؤخض ،وبٗض ؤن ٧ان م٣مىٖا
ومؼصعي جدغع في لخٓت مً اللخٓاث ،وبض ٫ؤن ًماعؽ الٗض ٫الظي اٞخ٣ضٍ،
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ؤٖاص ج٨غاع ما مىعؽ ٖلُهٞ ،ىػٕ اإلاغى ٖلى الجمُ٘ .وبٗض ؤن طا ١خالوة
الؿلُت حؿلِ بها ٖلى اإلاًُهضًً ٢بل ٚحرَم.
ال ًم ً٨ؤن وٟٛل جغا ٤ٞالضٖاء م٘ السخغٍت ،التي ٌسخيء ؤصخابها بلحها
وبلى الضٖاء مً ٢بلها ،وَم ٌٗخ٣ضون ؤجهم ًدؿىىن نىٗا .وَى ما إلاؿىاٍ في
الىو ألاو ،٫وٍخ٨غع َىا ؤًًا خحن ًضوع الى٣اف في الًٟاءاث الٗمىمُت،
الٟٗلُت مجها والاٞترايُت٩ُٞ ،ىن زاجمت الخىاع الٗباعة اإلاكهىعة:
"يىسوها هللا ٌػمشها داس" (ههغ هللا ٧ىعوها وظٗل ٞحها البر٦ت)
جدًغ السخغٍت َىا بهُٛت الته٨مِٞ ،ؿإ ٫ؤخضَم :إلااطا؟ ٞخهله
ؤلاظابت" :ألن ٧ىعوها اؾخُاٖذ في و٢ذ وظحز ِٗٞل ما لم حؿخُ٘ الضولت
ٗٞله ،و٦بضث ألاٚىُاء زؿاثغ ٞاصخت ،وظٗلتهم ٌٗاهىن مشلىا ،وٍخإإلاىن مشلىا،
ولِـ لهم م٩ان ٌٗالجىن ُٞه مً اإلاغى بن ؤنِبىا به بال اإلاؿدكُٟاث التي
هظَب بلحها هدً"٨َ .ظا هي طَىُت مغصص الٗباعة ،وَ٨ظا جخجؿض َغٍ٣ت
جمشله إلاا ًجغي خىلهٞ ،اإلوؿان ال ًضٖى م٘ ؤي ٧ان ،وال ًُلب الخحر بال إلاً
مىده الخحر ؤو مىده لٛحرٍ.
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َ
اإلاًُهـضًً
ما الخحر الظي مىده وباء ٧ىعوها لهاخب َظا الضٖاء؟ بن
ً٨ثرون ال٨الم وَٗك٣ىن ؤلاَىاب والسخغٍت مً بًٗهم البٌٗٞ ،هم ال
ًمل٩ىن ٚحرٍ .ؤما ؤعباب اإلاٗامل واإلاهاو٘ ،واإلاخد٨مىن في ع٢اب الىاؽ،
٨ٞالمهم ٌُؿم٘ في البىعناث ،وٍخجلى في اإلاكاعَ٘ والٗ٣اعاث .ولظلٞ ٪األٚلب
َ
مًُهـض ؤو م٣مىٕ اهدبه بلى ؤن مً ًغاَم في مى ٘٢ؾلُت
ؤن ناخب الضٖاء
ؤنِبىا بالٟحروؽ ؤًًاٞ ،إخـ هىٖا مً الغاخت الضازلُت .عٚم بصعا٦ه ؤهه
َى ؤًًا مهضص في ؤي لخٓت بإن ًهبذ ع٢ما بياُٞا في ؤٖضاص اإلاىحى _ؤو ٖلى
ألا٢ل_ اإلاهابحن .ال ٌٗ٨ـ ألامغ ؾىي ٢هىع هٓغ ،ويٗ ٠في الخ٨ٟحر
الىا٢ض ،بهه هخاط مىاًَ ٌؿخُُ٘ بهخاط سخغٍت ،ل٨ىه ًٟخ٣ض للغئٍت الشا٢بت
التي ًم٨جها ؤن جلخ ِ٣الخلل اإلاىظىص في الٟحروؽ ،وبال ل٣ا :٫بن زُاب
الىباء ٖاصٞ ،٫لُإزظوي ؤها ؤًًا بطا لم ؤ ً٦ؤؾخد ٤الِٗل .بل َى ًٟٗل
الى ٌُ٣مً طل ،٪بهه ًدخمي مىه وٍسا ٝمىه.
ًم ً٨ؤن هجض في َظا الؿُا ١بٌٗ الخىاً٢اث الهاعزت باالَالٕ ٖلى
٦شحر مً اإلايكىعاث التي ججضَا جخإ ٠ٞمً ٧ىعوها ،وجخ٨غع وؾِ ٦المها
ٖباعة:
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"يىسوها ما خالجىاػ هخذمى" (٧ىعوها لم جضٖىا وٗمل)
لم ٌٗض ألامغ سخغٍت ها٢ضة ،بل ناع اؾدؿالما ،واخخجاظا بهىث
مهمىؽ ،مشلما وكاَض في بٌٗ قغاثِ الُٟضًى ،اإلاىدكغة في الًٟاء
الاٞتراضخي ،نضمت ؤخض الباٖت اإلاخجىلحن لضعظت الهمذ اإلاُب ،٤بٗض ؤن
جمذ مهاصعة ؾلٗخه مً َغ ٝالؿلُت اإلادلُت لؿبب مً ألاؾباب .بهه
ع٧ىن لؤلمغ الىا٨ً ،٘٢ك ًٖ ٠الًٗ ٠الظي اؾخىًَ صوازل اإلاىاًَ
ومٟانله ظغاء حٗغيه ل٣ىاهحن اإلاغا٢بت والٗ٣اب مً َغ ٝالؿلُت اإلاخد٨مت
بؼمام ٧ل شخيء .ولظل٧ ٪اهذ السخغٍت بهظا الك٩ل ٢انغة ًٖ الُ٣ام بضوعَا
الاخخجاجي في ه٣ض الىا ٘٢وم٣اومت الهُمىت ،وٖاظؼة ًٖ زل ٤مجا ٫لخىٟـ
شخيء مً الخغٍت اٞترايُا بٗض اؾخدالتها ٗٞلُا.
ال ق ٪ؤن الًٟاء الاٞتراضخي ٢ض مىذ مؿخٗملُه خغٍت ؤ٦بر في الخٗبحر،
وٞخذ َامكا للخغٍت هٟؿها ،بط ؤنبذ لل٩ل ٞغنت َغح آعائهم بالُغٍ٣ت التي
ًغوجها مىاؾبت .وَى ؤمغ َبُعي م٘ الخُىع الخ٨ىلىجي ،وصزى ٫الهىاج٠
الظُ٦ت خُاة ؤلاوؿان باٖخبا َا ٖىهغا ؤؾاؾُا .ولظل ٪ؾُ٩ىن مً ال َ
ـبضَـي
ع
اهدكاع ٦م َاثل مً الهىع واإلاله٣اث التي ٌٗبر بها مؿخٗملى مىا٘٢
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الخىانل الاظخماعي ًٖ جىظهاتهمٖ ،لى اٖخباع ؤن الٗهغ الُىم ٖهغ الهىعة
بامخُاػ .وَى ما ؾحر ٘ٞمً ُ٢مت السخغٍت ،بط لم حٗض م٣خهغة ٖلى ال٣ى٫
 ،ِ٣ٞبل حٗضث طل ٪بلى الغؾىماث وألاق٩ا ٫وصمجها م٘ بًٗها ٖبر بغامج
حٗضًل الهىع والخٗلُٖ ٤لحها .وفي ٖال٢ت م٘ الىباء ْهغث مئاث الهىع
الُاٞدت بالسخغٍت بما مً الىباء هٟؿه ؤو مً خضر ػامىه ؤو ٧ان هدُجت له.
ال ًخى ٠٢ألامغ ٖىض الٗباعاث التي مغث بىا ،بل ًخسٟى الدؿلُم بخد٨م
زُاب الىباء ختى في الهىع واإلاله٣اث ،والهىعة التي ؤمامىا ،عٚم بٚغا٢ها
في السخغٍت ،جىبئ ًٖ شخيء
مً طل.٪
الفىسة سنم1

1

ل ً٨الؿاا ٫الظي حهمىا
َىا :مم حسخغ الهىعة؟
ؤمً الٟحروؽ ؤم اإلاىاًَ؟

 1وكغث َظٍ الهىعة – ال٩اعٍ٩اجىع في خؿاب ٞاٌؿبى ٥آلاحي:
https://www.facebook.com/380947815279381/posts/4151340778240047/?app=fbl
وجىا٢لها عواص الٟاٌؿبى ٥مكاع٦ت وبعجابا وضخ٩ا وحٗلُ٣ا.
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ؤمً الضولت ؤم اإلاجخم٘؟ ؤم مً الجمُ٘؟.
بن اإلاكهض ؤمامىا اخخٟالي ،هدً في ٧ىالِـ بٖضاص الُٟلم وجهىٍغٍ ،وشخيء
ٖاصي ؤن ٌُٗض اإلامشل اإلا ُ٘٣بطا ْهغ للمسغط ؤن اإلاكهض لم ًُ َّ
ـاص ٖلى الىظه
ّ
َّ
اإلاخد٨م باإلاخد٨م بهٞ ،اإلاىاًَ\اإلامشل
اإلاُلىب .جدًغ َىا صوما ٖال٢ت
ِ
َّ
مخد٨م به ،وا ٠٢وم٣مىٕ وٍاجـ لِـ له عؤي ،وٍغٍض  ِ٣ٞالخهىٖ ٫لى
صعحهماث ويمان مٗ٣ض في سجً الخُاة ال٨بحر .بِىما اإلاسغط\الٟحروؽ
مؿُُغ مخطخم ألاها ،طو ق٩ل مكىٍ ٢بُذ .وال ٚغابت في طلٞ ٪هظا صؤب مً
ِ
حؿخلبه الؿلُت وٍسً٘ لها.
ال ًمل ٪اإلاىاًَ مً ؤمغٍ قِئا ؤمام ؾلُت الىباء٣ٞ ،ض ؤلؼمه لبـ
ال٨مامت ،وؤٗ٢ضٍ اإلاجز٢ ٫ؿغا .وبٗض ؤن ٧اهذ الضولت َمً حُٗي ألاوامغ وجلؼم
آلازغًٍ بدىُٟظَا ،ؤنبدذ هي ألازغي جدذ عخمت الٟحروؽ ،الظي جد٨م
بالجمَُ٘ ،
وٚضا َى مً ً٣غع و٢ذ الضزى ٫والخغوط ،ومً ٌؿمذ له بالٗمل
ؤو الؿٟغ ومً ًمىٗان ٖلُه.
وعٚم ببضاُٖت الهىعة َىا بال ؤجها حُٗض بهخاط ؾلؿلت الهُمىت هٟؿها،
َ
ٞاإلاؿُُغ مىظىص ،وٍماعؽ ؾلُخه ،وٍدؿلِ بسُابه .واإلاؿُُغ ٖلُه مخىٞغ
ِ
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اإلاؿُُغ.
ب٨ثرة ،مٛلىب ٖلى ؤمغٍ ،م٣مىٕ ،صوعٍ الخًىٕ وجىُٟظ ؤوامغ
ِ
ولظلٞ ٪سخغٍت الهىعة ج٨غؽ الىمُُت طاتها ال٣اثمت ٖلى سخغٍت ؤلاوؿان
مً طاجه ،وٖلى بَٟاء ما جب٣ى مً قٗلت ألامل في جد ٤ُ٣الخىاػن بحن الجهاث
اإلاخد٨مت وبحن اإلاىاَىحن .ولٗل َظا ًىنلىا بلى ال٣ى ٫بن جمجُض نىعة
الٟحروؽ وظٗله اإلاخد٨م في ألامىع هاب٘ مً جمجُض ؾاب ٤لؿلُت ٢بلهٞ .ما
ُ
ُ
ٗٞل ؾاب٣ا وز ًِ٘ له ٌٗاص ج٨غاعٍ ،م٘ حٛحر في اإلامشلحن الجالؿحن\الىاٟ٢حن
ؤمام آلت ال٩امحرا.

مهاومت :الىعي في مىاحهت الهُمىت
سخشٍت ِ
اعجبُذ السخغٍت صوما بى٣ض الىا ،٘٢وازخل ٠جإزحرَا بازخال ٝالخمشالث
التي ٧ىجها ناخبها ًٖ الصخيء اإلاغاص السخغٍت مىه ؤو به .ولٗل َظا ما ظٗلىا
هىدى َظا الىدى في الىٓغ بلى السخغٍت بمُ٣اؽ الىعي .وؤمغ َبُعي ؤن جدباًً
اؾخجاباث الىاؽ لؤلخضار التي ٌٗاٌكىجها وٍخإزغون بها ،وٍخسظون مجها
مىٟ٢ا٣ُٞ ،غعون السخغٍت مجها بُغٍ٣تهم الخانت ،التي حٗ٨ـ مضي بصعا٦هم
للهىعة ٧املت ،ؤو مضي ٢هىع ؤطَاجهم ًٖ الخٗم ٤في ألامىع لخض بصعا٦هم
قِئا مً خ٣ُ٣تها ٖلى ألا٢ل.
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وم٘ اهدكاع ٞحروؽ ٧ىعوها باإلاٛغب٦ ،ثرث الًٛىٍ الىٟؿُت ٖلى الىاؽ،
هدُجت ٞغى الدجغ الهخي وجى ٠٢ال٨شحر ًٖ مؼاولت ؤٖمالهم وٖضم الخغوط
َ
بال للًغوعة ،وؾمإ ٢هو مىث ال٨شحرًً ظغاء بنابتهم باإلاغى .وَ ٦ـغص
ٗٞل َبُعي ٖلى ٧ل َظٍ الًٛىٍ ازخاعث ٞئت مً َاالء م٣اومت ٧ىعوها
بالسخغٍت مىه وببضإ الى٨ذ والُغاثٖ ٠لُه ،بجها بخٗبحر ؾُٛمىهض ٞغٍىص
"يغب مً ال٣هض الكٗىعي والٗمليً ،لجإ بلُه ؤلاوؿان في اإلاجخم٘ ِل ُُٟٗي
هٟؿه مً ؤصاء الىاظباث الشُ٣لت ،وٍخدلل مً الخغط".1
٧ان ؤبغػ مً ا٦دؿب قهغة في السخغٍت مً وباء ٧ىعوها مجمىٖاث ٚىاثُت
وؿاثُت قٗبُتْ ،هغث ٖلى "مىهت الُىجُىب" ومىا ٘٢الخىانل الاظخماعي،
وهي حٛجي بإق٩ا ٫مسخلٟت مؿتهؼثت ب٩ىعوها جاعة ،وم٣للت مً قإهه جاعة ؤزغي.
وجٓهغ ؤًٖاء َظٍ اإلاجمىٖاث ب٩امل ؤها٢تها ،وجغ٧ ٤ٞلماتها بةً٣اٖاث
مىؾُُ٣ت قٗبُت والابدؿامت ال جٟاع ١وظىَهً .ؤهٓغ بلى ما ظاء في بخضاَا:
يىسوها ظحري قدالَ (٧ىعوها ٖىصي مً خُض ؤجِذ)
ْ
ساه اإلاؿشب ماش ي دًالَ (بن اإلاٛغب لِـ ِمل٩ا ل)٪
Freud, Sigmund, jokes and their relation to the uncomscious, Free Ebook, by
www.Sigmundfreud.net
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1

يىسوها سحعي للفحن (٧ىعوها ٖىصي للهحن)
واػ ما غىذى َو ِال ِذًً؟! (ؤلِـ لضًَ ٪و ِال َـضان؟؟).1
ال ٚغابت بطا ٢لىا َىا "بن اإلاى ٠٢الؿازغ َى ألالُ ٤بىا ٘٢الخُاة
ُ
وجىاً٢اتها"ٞ ،2ال جٓهغ َاالء اليؿىة يٟٗا ؤمام الٟحروؽ ،عٚم ٖلمهً
بسُىعجه .وٖلى الى ٌُ٣مما ًغٚب ُٞه الىباء مً ٞغى الخى ٝوالغَبت
مىهٞ ،ةن الٗ٨ـ َى ما خضر جماماٞ ،اليؿىة َىا ًُالبىه باإلاٛاصعةٞ ،هً
ؤصخاب البلض ،ولِـ له ؤي ؾلُت ٖلُه ،بل ال ًيبػي ؤن ج٩ىن ؤنال .وال
ً٨خٟحن بظلُٞ ،٪ظ٦غهه بإنله الظي ًيبػي ٖلُه الٗىصة بلُه ،ختى ًغظ٘
الخىاػن ٦ما ٧ان ؾاب٣ا .بهه اؾخٟؼاػ مباقغ للٟحروؽ ولخُاب الىباء الظي
نى٘ في َظٍ الٟترة.
وُٗ٢ذ السخغٍت مً الٟحروؽ ؤقىاَا ٖضة في م ُ٘٣آزغ:
ْ
يىسوها ًا إلا ْػكىهت (٧ىعوها ؤًتها اإلاهملت طاث الغاثدت الىدىت)
أأ آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ يىسوها
بعبابَ دسها يمامت (بؿبب ٪لبؿىا ال٨مامت)
 1ؤهٓغ م ُ٘٣الُٟضًى آلاحي:
-https://www.youtube.com/watch?v=wvBI4sB0NEM&ab_channel=Chouftvقىٞخُٟي
 2الٗىا ٖاص ،٫مىايب التهٌم ،صاع الًٟا ،٫صمك ،1995 ،٤م.12
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أأ آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ يىسوها
َ
َْ
1
ووؿلبىى باللٌىُ وإلاا ( َوجهؼم ٪باإلاُهغ واإلااء)
ل٣ض بل ٜالٗبض م٘ ٧ىعوها َىا ْؤو َظهٞ ،مبضٕ ال٩لماث ًىٓغ بلى الٟحروؽ
ٖلى ؤهه "زهم سخيء"ٌ ،ؿخُُ٘ َؼٍمخه بإبؿِ الُغ .١وختى لى ٧اهذ
٧ىعوها ْ
ممغيت له ومهل٨ت لصخخهٞ ،هى ٢ىي في مىاظهتها .وال ًَـس َـض َٖ ّـىـ٪
ٚىائٍ وابدؿامخهٞ ،هى مدخاٍ ،مهخم بىٓاٞخه الصخهُت ،وَٗ٣م ًضًه
باؾخمغاع ،وٍغجضي ٦مامخه ،وٍخسظ ظمُ٘ بظغاءاث الؿالمت .وَى في آلان
هٟؿه ٌُ َؿ ِّٟه الٟحروؽ وٍ٣لل مً قإهه وُ٢مخه.
بن ما عؤًىاٍ آلان َى الُغٍ٣ت التي ًخٗامل بها مىاًَ مً ٞئت زانت م٘
زُاب الخد٨م والدؿلِ والؿُُغةٞ ،هى ًدخاٍ مىه ،وٍدظع مً بُكه،
وٍضع ٥زُُه الؾخضعاظه للخغوط والاؾتهخاع بةظغاءاث الؿالمت .ل٨ىه صوما
ٌسخغ مىه وٍيخ٣ضٍ ،وَٗبر ًٖ ٖضم عياٍ ًٖ الُغٍ٣ت التي ًخٗامل بها مٗه،
وال ًتر ٥له الٟغنت لُجزٖ ٫لُه الٗ٣اب .وسخغٍخه َظٍ ما هي بال عصٍ
البؿُِ ٖلى ؾلبه خ٣ى٢ا ؾُ٩ىن مً َ
البضهي ؤن ًخمخ٘ بها لى ازخلٟذ
الٓغو .ٝبن ألامغ َىا جُبُٖ ٤ملي للمشل الكٗبي الكغقي:
 1ؤهٓغ م ُ٘٣الُٟضًى الؿاب.٤
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"ئبػذ غً الؽش وؾني ُلى" (ابخٗض ًٖ الكغّ ،
و ًٚله).
ِ
ُ
لِـ الىعي بإن مً واظب السخغٍت م٣اومت الدؿلِ وبيٗاٞه ومماعؾتها
ٖلى َظا ألاؾاؽ ،م٣هىعا ٖلى بلض صون آزغ ،مشا ٫طل ٪ألاٚىُت التي
ؤَل٣تها الكابت اللبىاهُت "ماسظُل ـلُبا" وٚؼث بها مىا ٘٢الخىانل
الاظخماعي ،بٗىىان "يىسوها ًا يىسوها" .1واإلاشحر لالَخمام َىا َى ٧لماث
ألاٚىُت الؿازغة ،الىاُٖت بإن زُاب الىباء عٚم اهدكاعٍ وؾُُغجه بال ؤهه
ٚضا ؤصاة في ًض زُاب آزغ ،واإلا ُ٘٣آلاحي مً ألاٚىُت ًىضر طل:٪
يىسوها ًا يىسوها
َ
باظمَ هلٌىها َ ..
(ظٗلىَ ٥م ُِ َُّت ِلْ ٣هغها)
خباًب وأناسب
ما غم قيهم ًضوسوها (لم ٌٗض باؾخُاٖتهم ػٍاعجىا)
ًا يىسوها

ظغٍضةصخُٟتالهىاعةhttps://www.youtube.com/watch?v=yLQQuSR8wjA&ab_channel=o
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بن السخغٍت َىا آلُت اخخجاظُت ال ًم ً٨بٟٚا ٫صوعَا في ه٣ض اإلاكا٧ل
التي ٌِٗكها اإلاجخم٘ وحؿلُِ الًىء ٖلحها ،ؾىاء ما حٗل ٤بما ٌِٗكه
اإلاىاَىىن م٘ بًٗهم البٌٗ في ٖال٢ت ؤُ٣ٞت ،ؤو بما ًإملىن جد٣ُ٣ه م٘
آلازغ في الٗال٢ت الٗمىصًت .وَىا جهبذ السخغٍت ُؾ ًّمـا َاصثا ٌؿغي في ؤونا٫
ّ
ً
اإلادؿلِ ،وَؿخدُل جغٍا٢ا في ٖغو ١م٣اومُهُ ،وٍـىمي ٞحهم وُٖا
الخُاب
ِ
اخخجاظُا ،وَُٗحهم مىاٖت يض الخضظحن والخىمُِ وؤلاطٖان.

الفىسة سنم2
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https://www.facebook.com/100001085790693/posts/3058528410859989/?app=fbl
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ل٣ض ػعٕ جُبُ ٤اإلاٛغب خالت الُىاعت وٞغى الدجغ الهخي خالت مً
ؤلاخباٍ الٗام ،والكٗىع باوٗضام الخغٍت ،هٓحر ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخى٣ل
والخغ٦ت بال بهٗىبت ٦بحرة .و٧ان مخىٗ٢ا ؤال ًمخشل الجمُ٘ لهظا ال٣غاع ،هٓغا
لٓغو ٝمسخلٟت ،ؤٚلبها ا٢خهاصي اظخماعي ،له ٖال٢ت بالبدض ًٖ ٢ىث
الُىم ،وبًٗها هٟسخي مغجبِ بٗضم ال٣ضعة ٖلى الب٣اء في م٩ان واخض بك٩ل
مخىانل .والبٌٗ آلازغ مخٗل ٤بالخغٍاث الٗامت التي ججٗل مً ٚحر اإلا٣بى٫
جُُ٣ض خغٍت ألاٞغاص في الضزى ٫والخغوط .والغابِ بحن ٧ل َظا وطاَ ٥ى ؾعي
الؿلُت الضاثم بلى ٞغى الؿُُغة ،واؾخٛال٧ ٫ل ٞغنت مم٨ىت مً ؤظل
حٗمُ٣ها.
وبطا ٧ان ٚالب اإلاجخم٘ ًغي ؤن اهدكاع الىباء َى الؿبب في ب٣ائهم في
بُىتهمٞ ،ةن مبضٕ الهىعة َىا ًظَب ؤبٗض مً طلٞ ،٪مً ًلؼم ٪بِخ ٪في
خ٣ُ٣ت ألامغ ًمل ٪زُابا ؤ٢ىي مً ٚحرٍ ،وَى ًماعؽ الؿلُت التي مىدها
لىٟؿه ،وٍخسظ مً الىباء خاثِ َ
ن ٍّض ًَُ٣ه مً ٧ل لىم ومً جدمل ؤي
مؿاولُت.
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ل٣ض جاب٘ الجمُ٘  ٠ُ٦اؾخ٣بل اإلاٛاعبت بزغاط اإلاغؾىم الظي جم بمىظبه
ٞغى اعجضاء ال٨مامت ،وبً٣إ ٚغاماث مالُت وٖ٣ىباث خبؿُت ل٩ل مً
زال٢ ٠ىاهحن َظا اإلاغؾىم .وعٚم ما العجضاء ال٨مامت مً ؤَمُت في الى٢اًت
مً الٟحروؽ ،باٖخباعَا وؾُلت الهض ألازحرة في خاٖ ٫ضم اخترام الخباٖض
الجؿضي في ألاما ً٦التي ٌؿخدُل ٞحها طلٞ ،٪ةن مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي
ؤنضعث وسختها الؿازغة مً اعجضاء ال٨مامت ،والؿلىُ٦اث اإلاطخ٨ت
والهاصمت ؤخُاها التي هخجذ ٖجها.
الفىسة سنم3

1

بن الغؾم الؿازغ "زُاب
ؾازغ في ق٩له ،وٞاٖل في
مدخىاٍ٢ ،اصع ٖلى جىُٖت
الكٗب وج٣غٍب اإلاك٨الث مً
٨ٞغٍ" .1والهىعة َىا (ع٢م )3ججؿُض لهظٍ ال٨ٟغةٞ ،هي ٦ك ًٖ ٠وا٘٢
مجخمعيً ،ىدكغ ُٞه ال٣ٟغ والتهمِل وؤلا٢هاء ،وباإلا٣ابل جمخلٞ ٪ئت مً

https://www.facebook.com/380947815279381/posts/4662078560499597/?app=fbl
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َظا اإلاجخم٘ وُٖا ها٢ضا ؾازغا ججاٍ الؿلُت ٖلى ألا٢ل ،ختى وبن ٧ان
باإلم٩ان ؤن ج٩ىن مسُئت في ج٣ضًغَا لىظىص الٟحروؽ مً ٖضمه.
بطا هٓغث بلى الهىعة ؾتري َعظلحن مضمىحن ،ؤخضَما ٖلى جضزحن السجاثغ
وآلازغ ٖلى ال٣ىب الهىضي .وناخب ال٨مامت ًجُب ٖلى ؾاا ٫ناخبه ًٖ
خ٣ُ٣ت وظىص اإلاغى مً ٖضمه ،بإن ؤ٦ض له ؤن اإلاغى مىظىص ٗٞالٞ .خعجب
الؿاثل الىاٖـ الُٗىحن مً جُ ً٣ناخبه ،وَلب مىه بغَان ٦المهٞ .ما ٧ان
بال ؤن ٢ا ٫له:
"الباسخت خشحذ دون أسجذي الٌمامت ،قأدًذ ؾشامت ظخت آالف سٍاُ"
ال عجب ؤن جطخ ٪خحن ج٣غؤ ظىابهٞ ،الغبِ بحن م٣ضمخحن مسخلٟخحن:
 ٖضم اعجضاء ال٨مامت. ؤصاء ٚغامت ؾخت آال ٝعٍا.٫واؾخسالم هدُجت جبضو مىُُ٣ت:
 -مغى ٧ىعوها مىظىص وخ٣ُ٣ي.

1ببغاَُم َ
الخِؿً ،الٍاسٍٍاجحر في اإلاؿشب السخشٍت غىى مدَ اإلامىىع ،ميكىعاث ظمُٗت ؤنض٢اء
مخد ٠الُىُان للترار والخىمُت والش٣اٞت ،2018 ،1ٍ ،م.42
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ؤمغ ًبٗض ٖلى الاؾخٛغابٞ .ىعي مبضٕ الهىعة َىا خايغ ،وَى ًضع ٥ؤن
الٟحروؽ لِـ آلت حؿخسلو الٛغاماث ،بل ظل ما ًإزظٍ َى صخت الىاؽ
وؤعواخهم ،بهه ٚحر م٨ترر بإمىالهم وؤمال٦هم .و"َظٍ هي السخغٍت التي تهؼؤ
بالىا ٘٢الظي ٌؿخس ٠بالىاؽ وٍجٗلهم ؤصاة َُٗت للخهضً ٤في ًض مً
ًمل٩ىن ألامغ والىهي" .1لهظا ًجب "ببٗاص ؾلُت الخ٣ُ٣ت ًٖ ؤق٩ا ٫الهُمىت
الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت التي حكخٛل صازلها".2
لم ً ً٨مِكُل ٞى٧ى مسُئا ،في اإلاغا٢بت واإلاٗا٢بت ،خحن ٢ا ٫بن اإلاضًىت
اإلاى٩ىبت التي ًهُبها وباء الُاٖىن هي الىمىطط ألامشل الظي جدلم به الؿلُت
لخىؾُ٘ َُمىتهاٟٞ .ي ٚمغة جًامً اإلاٛاعبت مً ؤظل مىاظهت ٞحروؽ ٧ىعوها
وجإزحراجه ال٣اؾُت ،خاولذ الخ٩ىمت جمغٍغ ٢اهىن ؾمي ُٞما بٗض بـ"ناهىن
الٌمامت"ً ،دمل ع٢م  22.20وٍخٗل ٤باؾخٗما ٫ألاهترهذ بك٩ل ٖام
وبكب٩اث الخىانل الاظخماعي بك٩ل زام ،وٍدمل في َُاجه مىاص مُ٣ضة
لخغٍت مؿخٗملي َظٍ الخ٣ىُاث ،وحهم بً٣إ ٖ٣ىباث مالُت وؤزغي ؾالبت

 1الهى الخامض ٖبضٍ ،السخشٍت في أدب اإلااصوي ،الهُئت اإلافشٍت الػامت للٌخاب ،ال٣اَغة،1982 ،
م.16
ٞ 2ى٧ى مِكُل ،م.72
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للخغٍت ل٩ل مً صٖا إلا٣اَٗت مىخىط قغ٦ت ما ُٟ٦ما ٧اهذ ،ؤو مً وكغ وعوط
ؤزباعا ػاثٟت.
ووكُذ وؾاثل الخىانل الاظخماعي إلاى٘ جمغٍغ َظا اإلاكغوٕ وجدىله بلى
٢اهىن ؾاعي اإلاٟٗى ،٫وبٗض ؤن ُٞـغى لبـ ال٨مامت في الىا ٘٢الٟٗليَ ،
ًداو٫
ٞغيها ؤًًا في الٗالم الاٞتراضخي .ومً َىا اهُل٣ذ السخغٍت آلُت مً آلُاث
م٣اومت مهاصعة الخ٣ى ١والخغٍاث.

الفىسة سنم 4و5
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https://www.facebook.com/292090644606082/posts/865514053930402/?app=fbl
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في الهىعة التي ٖلى الُمحن اؾخٛغاب وسخغٍت مً ؤصاء الخ٩ىمت الباَذ،
التي بض ٫ؤن ًجتهض ؤًٖائَا في مىاظهت الىباء وج٣لُو ٖضص ؤلاناباث،
وجىٞحر خلى ٫للمخًغعًٍ مىه ،جٟخ٨ٞ ٤غَا ًٖ َغٍ٣ت ٢اهىهُت إلاى٘ الىاؽ
مً ببضاء آعائهم والخٗبحر ًٖ جىظهاتهم ٖلى مىا ٘٢الخىانل الاظخماعيٞ .غٍـذ
الىباء بضؤث جدغ ٥ؤوجاص الخ٩ىمت وجسى ٤عثت اإلاجخم٘ ،وؤصخاب مكغوٕ
ال٣اهىن مغجاخىن في ب٢اماتهم الٟازغة ،وٍُلىن ًٖ َغٍ ٤ممشلهم مً زُمت
مهترثت ،عاٗٞا في وظه الٟحروؽ اإلاخىخل الُاثغ الٞخت جدمل ع٢م اإلاكغوٕ،
و٦إن ناخب الهىعة اؾخلهم مًمىن اإلاشل الكٗبي الؿازغ:
"أػ خاـَ الػشٍان؟ خاجم أمىالي"
(ماطا جدخاط ًا ناخب الجؿض الٗاعي؟ ٌ
زاجم ًا ؾُضي)
بجهم ً٣ىمىن بالى ٌُ٣جماما إلاا ًيبػي ٖلحهم ٗٞله ،واإلابضٕ َىا ًماعؽ
َىاًخه في الته٨م بإؾلىبه الجمُل .وَى حٗبحر عا ًٖ ١ع ٌٞجمغٍغ مكغوٕ
ال٣اهىن َظا ،وُٞه اخخجاط زٟي ٖلى تهمِل ما ًيبػي ج٣ضًمه ،وَى البدض
ًٖ خلى ٫إلاكا٧ل اإلاىاَىحن ال٨شحرة بض ٫جًُِ ٤الخىاٖ ١لحهم.
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ل٣ض ٧اهذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي خاؾمت في حُٛحر مهحر ٖضص مً
الضو ،٫وبسانت في الٗالم الٗغبي ،ولٗل مكغوٕ ال٣اهىن َظا ٧ان هدُجت
الؾدكٗاع البٌٗ زُغ َظٍ اإلاىا ٘٢في تهضًض مهالخه وحؿلُِ الًىء ٖلُه
بك٩ل مؿخمغ ،وخملت اإلا٣اَٗت التي ٢ام بها اإلاٛاعبت ؾىت  ،2018وجمذ
الخٗبئت لها مً الٟاٌؿبى ٥مً ؤظل ص ٘ٞبٌٗ الكغ٧اث بلى جس ٌُٟؤؾٗاع
بٌٗ اإلاىاص واإلاىخجاث٧ ،اهذ ؤبغػ صلُل ٖلى ؤن الًغع ٢ض ؤناب َظٍ
الكغ٧اث ٞخدغ٦ذ ب٩ل ِز٣لها مً ؤظل ٞغى ع٢ابت ٖلى ؤلاهترهذ ومىا٘٢
الخىانل الاظخماعي.
و٦ما يا٢ذ ؤهٟـ الىاؽ بةظباعٍت الب٣اء في مىاػلهم ،وٖبروا ًٖ
ُ َ
اؾدُائهم وعًٞهم٧ ،ان حٗبحرَم َظا َى هٟؿه اإلاـخسـظ ججاٍ ٢اهىن ًغٍض
جُُ٣ض خغٍتهم ختى وَم في مىاػلهم آمىىن مُمئىىنً ،غٍضون التروٍذ ًٖ
ؤهٟؿهم ،والخغوط بلى الكاعٕ ٖبر بىابت الٗالم الاٞتراضخي.
ازخهغ مبضٕ الهىعة ٖلى الِؿاع ال٨الم ٧له في ظملت مؿ٩ى٦ت" :ؼىف
وظٌذ" (قاَض وانمذ) .بن السخغٍت الخُ٣ُ٣ت َىا هي سخغٍت الىا٘٢
اإلاٟغوى الظي ًجٗل ٪جغي قِئا ال ٌعجب ،٪ؤو لِـ ُٞه مهلخت اإلاجخم٘
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وال حؿخُُ٘ ٢ى ٫شخيء ،بل وؤ٦ثر مً طل ٪ؤهذ َ
مجبر ٖلى بب٣اء ُٖى٪
مٟخىخت وٞم ٪مٛل٣ا ،م٘ ما في طل ٪مً جد٨م وبطال .٫والؿازغ َىا وفي
٦شحر مما ؾبٌ" ٤ؿعى مً زال ٫سخغٍخه بلى ب٢ىإ مخلُ٣ه بٗ٨ـ ما ً٣ى،٫
ب٣ىله ٖ٨ـ ما ً٨ٟغ".1
جًُل٘ السخغٍت َىا بطن بمهمت ٞخذ ؤطَان الىاؽ ٖلى ؤمغ مسخل ًيبػي
بنالخه ،وهي بهظا ال جىٟهل ًٖ الىا ،٘٢بل هي لهُ٣ت به .وال ؤصٖ ٫لى
طل ،٪مً ؤن اهدكاع مشل َظٍ اإلاله٣اث والهىع والغؾىم ال٩اعٍ٩اجىعٍت،
وجضاولها بحن مؿخٗملي مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي وجُبُ٣اث التراؾل
الٟىعي٢ ،ض ؾغٕ مً وجحرة اهدكاع الخبر بؿغٖت ،والً ِٛبك٩ل ٦بحر ٖلى
الخ٩ىمت مً ؤظل بلٛاء اإلاكغوٕ ،وَى ما هجخذ ُٞه بٗض ؤن جم سخب
ُمؿىصة اإلاكغوٕ.

غىى ظبُل الخخم
ل٣ض ٞغى زُاب الىباء ؾُىجه ٖلى اإلاجخم٘ ،ولم ٌؿخُ٘ ؤلاٖالم
ؤلاٞالث مجهاٞ ،اهجغ هدىٍ وؤٚغ ١في مىا٢كت الً٣اًا اإلاغجبُت بالىباء،
1

Perelman Chaim et Lucie olbrechts Tyteca, Traité de l„argumentation ou la nouvelle
rhétorique, Edition de l„université de Bruxelles, 5e édition, 2000, P:280.
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وؤؾهم بك٩ل ٦بحر في جإزِض الخُاب الىباجي الؿلُىي .ؤي ٠بلى طل ٪ؤن
ال٨خابت ٖىه ٖمىما اٖترا ٝيمجي بإهه ٢ض ا٦دؿب ؾلُت صٞـٗـخـىـا بلى صعاؾخه
الخُابُت وجىاً٢اجه
وم٣اعبخه م٣اعبت مىهجُت ،تهض ٝبلى ال٨ك ًٖ ٠سٛغاجه ِ
البيُىٍت .بىنٟه زُابا جد ٤٣له الخًىع والٟاٖلُت والخإزحر.
وبطا ٧ان َىا ٥مً ونً ٠م ً٨ؤن هه ٠به ٖاإلاىا الُىم ٞهى ؤهه ٖهغ
السخغٍتٞ ،الدؿاعٕ الظي وِٗكه ،و٦م اإلاكا٧ل التي جهاصٞىا ًجٗل مً
اإلاؿخدُل الىٓغ بلحها صاثما هٓغة الٛايب اإلاىٟٗل ،بل ٢ض ًجض ؤلاوؿان
زالنه اإلاا٢ذ في السخغٍت مً الىا ٘٢والاؾتهؼاء به.
ل٣ض خاوَ ٫ظا اإلا٣ا ٫حؿلُِ الًىء ٖلى مالمذ السخغٍت اإلاٛغبُت في ػمً
الىباء ،والىٓغ بلحها في ٖال٢تها بسُاب الؿلُتٞ .اؾخسلهىا هىٖحن مً
السخغٍت:
ألاولى همُُت جهضع ًٖ ٞئت جغي ؤن زُاب ٧ىعوها ظُض وٖاصٞ ،٫خمجضٍ
وجغ ٘ٞم٣امه ٦ما ٧اهذ جٟٗل ؾاب٣ا م٘ زُاب آزغ مدؿلِ ؤو ؾلُىي عؤث
ُٞه ؤهه ٦ظلٞ ،٪إؾُ٣ذ َظا ٖلى طا ،٥وَبلذ للىباء بض ٫ؤن ج٣اومه.
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والشاهُت سخغٍت واُٖت مخ٣ضمت ،ؤصع٦ذ ؤهه ما صمىا لم هجض ُ
بٗض ل٣اخا
ٗٞاال وٖالظا ٧اُٞا للىباء ٞال ؾبُل إلاىاظهخه بال باالبخٗاص ٖىه والسخغٍت
مىه ،وٖضم بًالثه اَخماما ٦بحراٞ .ةطا ٧ان ٢ض ؤزغ ٖلى صخت الىاؽ
الجؿضًتٞ ،السخغٍت ج٣حهم مً الؿُُغة ٖلى ٖ٣ىلهم وجضمحر صختهم
الىٟؿُت .ولظلٞ ٪مماعؾى َظا الىىٕ مً السخغٍت َم مً ٌؿخٟؼون زُاب
الؿلُت الجضًض َظا وَسخغون مىه وٍى٣ضوهه ،وهي َغٍ٣تهم في الخٗامل م٘
مشل َظٍ الخُاباث وم٣اومتها.
وزلهىا بلى ؤن جهىى السخغٍت بإصواعَا ًيبجي ٖلى الىعي بٛاًاتها
اإلاسخلٟت ،بضاًت بالخٗبحر َؼال وصٖابت وته٨ما ،في ؤ ٤ٞزل ٤وعي ه٣ضي للىا،٘٢
َ
مً قإهه ؤن ًبجي مىاٖت ٞغصًت يض ال٣ىلبت والخضظحنْ .
وبن خضر وجد٤٣
للسخغٍت جغ ٌ
ا٦م هىعي ؾخدُذ للمجخم٘ ال٣ضعة ٖلى بهخاط ؾلى٧اث اخخجاظُت
حؿهم في حُٛحر الىا ٘٢ومىاظهت الٟؿاص والاؾدبضاص.
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الةدت اإلافادس واإلاشاحؼ
 .1ببغاَُم َ
الخِؿً ،ال٩اعٍ٩اجحر في اإلاٛغب السخغٍت ٖلى مد ٪اإلامىىٕ،
ميكىعاث ظمُٗت ؤنض٢اء مخد ٠الُىُان للترار والخىمُت والش٣اٞت،1ٍ ،
.2018
 .2بغظؿىن َجري ،الطخ ٪في صاللت اإلاطخ ،٪جغظمت ؾامي الضعوبي وٖبض
هللا الىضًم ،اإلااؾؿت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب ،ال٣اَغة.1998 ،
 .3الٗىا ٖاص ،٫مىا٦ب الته٨م ،صاع الًٟا ،٫صمك.1995 ،٤
ٞ .4ان صاً ٪جىًٍ ،الخُاب والؿلُت ،جغظمت ُٚضاء الٗلي ،مغاظٗت وج٣ضًم
ٖماص ٖبض اللُُ ،1ٍ ،٠اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للترظمت ،ال٣اَغة.2014 ،
ٞ .5ى٧ى مِكُل ،هٓام الخُاب ،جغظمت مدمض ؾبُال ،3ٍ ،صاع الخجزًل
للُباٖت واليكغ والخىػَ٘.2012 ،
 .6مًٟل مدمض :السخغٍت في الش٣اٞت الغ٢مُت :صعاؾت ز٣اُٞت للخُا٫
الىثري ،للُ٣م الش٣اُٞت ولٟلؿٟت الُىمي ٖلى الِٟؿبى ،1ٍ ،٥اإلاٛغب ،صاع
ؤبي ع٢غا ١للُباٖت واليكغ.2014 ،
 .7الهىا ٫خامض ٖبضٍ ،السخغٍت في ؤصب اإلااػوي ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت
لل٨خاب ،ال٣اَغة.1982 ،
1. Freud, Sigmund, jokes and their relation to the uncomscious, Free Ebook, by
www.sigmundfreud.net
2. Perelman Chaim et Lucie olbrechts Tyteca, Traité de l„argumentation ou la
nouvelle rhétorique, Edition de l„université de Bruxelles, 5e édition, 2000.

3. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/anime
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بيُت ؤلانىاع في خىاب السخشٍت
غبذهللا ؼٌشبت
(باخث في الذساظاث الػشبُت ،اإلاؿشب)

ملخق :بيُت ؤلا٢ىإ في زُاب السخغٍت م٣الت ٖلمُت جغوم البدض في
البيُت ؤلا٢ىاُٖت التي ًمخذ مجها زُاب السخغٍت ،لٟهم آلُاث اقخٛالها
وجٟؿحر ؤؾـ بىائها .وَى م٣اٖ ٫لمي ًىُل ٤مً ٞغيُت ٖامت مٟاصَا ؤن
زُاب السخغٍت ًخىٞغ ٖلى بيُت ب٢ىاُٖت مخىىٖت حٛغي اإلاخل٣ي باالؾخجابت
لهظا الخُاب.
ٌؿخُٟض م٣الىا َظا مً الىٓغٍاث الدجاظُت التي حؿٗ ٠في جدٚ ٤ُ٣غى
اإلا٣ا ،٫زانت البالٚت الجضًضة ٖىض عاثضَا قاًُم بحرإلاان ،والدجاط اللٛىي
ٖىض ؤػٞالض صً٨غو.
و٢ض بضؤها م٣الىا بٟغف هُغي جُغ٢ىا ُٞه بازخهاع قضًض بلى السخغٍت،
وؤلا٢ىإ ،والخُاب ووؾاثل الخىانل الاظخماعي ،و٢ض اجبٗذ َغٍ٣ت واخضة
في حٗغٍٟها ابخضؤتها بالضاللت اللٛىٍت في لؿان الٗغب ،زم ٖغظذ ًٖ الضاللت
الانُالخُت ،و٢ض ع٦ؼث ؤؾاؾا ٖلى جهىعي وعئٍتي لهظٍ اإلاٟاَُم ،خُض
٢ضمذ حٗاعٍ ٠بظغاثُت .وفي اإلادىع الشاوي الظي ٢ؿمخه الى زالر ٣ٞغاث
361

صعؾذ الُ٣مت الدجاظُت للسخغٍت ،زم جىاولذ وْاث ٠السخغٍت وؤٚغايها،
وزخمذ اإلادىع بالخضًض ًٖ السخغٍت في وؾاثل الخىانل الاظخماعي
اإلاسخلٟت.
ؤما اإلادىع ألازحر ٣ٞض جُغ ١بلى بيُت الدجاط في زُاب السخغٍت ،و٢ض
ع٦ؼ في ٣ٞغجُه ٖلى البيُت الدجاظُت الضازلُت ،خُض اؾدشمغها ؤلاَاع الىٓغي
للدجاط اللٛىي ٖىض ؤػٞالض صً٨غو بجهاػٍ اإلاٟهىمي للى٢ىٖ ٝلى ؤَم ما ًمحز
َظٍ البيُت.
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مهذمت
السخغٍت ؤؾلىب ه٣ضي ٢ضًم٢ ،ضم ؤلاوؿان هٟؿه٣ٞ ،ض ط٦غ ال٣غآن
ال٨غٍم َظا ألاؾلىب في ؾُا ١ؾغص ٢هت ؾُضها هىح ٖلُه الؿالم ،خحن ٧ان
ًبجي ؾُٟيخه في الصخغاء٢ ،ا ٫حٗالى" :وٍفىؼ الكلَ وًلما مش غلُه مأل مً
نىمه سخشوا مىه ،ناُ ئن حسخشوا مىا قاها وسخش مىٌم يما حسخشون"
(آلاًت  38ؾىعة َىص)٦ .ما ط٦غَا في ؾُا ١حٗلُمي "ًأيها الزًً آمىىا ال
ْ
ْ
ٌسخش نىم مً نىم غس ى أن ًٌىهىا خحرا منهم وال وعاء مً وعاء غس ى أن
ًُ ّ
ًٌ خحرا منهً" (آلاًت  11الدجغاث )٦ .ما جدضر الجاخٔ ًٖ السخغٍت
وؤبضٕ ٞحها ،بل ناعث ٖىضٍ مىهجا وَغٍ٣ت في ال٨خابت والخإلُ٢ ٠ا "٫ولِـ
ًيبػي ل٨خب آلاصاب والغٍايُاث ؤن ًدمل ؤصخابها ٖلى الجض الهغ ،ٝوٖلى
الٗ٣ل اإلادٌ ،وٖلى الخ ٤اإلاغ ،وٖلى اإلاٗاوي الهٗبت التي حؿخ٨ض الىٟىؽ،
وحؿخٟغ ٙاإلاجهىص ،وللهبر ٚاًت ،ولالخخما ٫جهاًت ،وال بإؽ ؤن ً٩ىن ال٨خاب
مىشخا ببٌٗ الهؼ 1"٫بل عؤي ؤن الخُاة ظملت ال حؿخُ٣م م٘ الجض الضاثم،
والغناهت في ٧ل خا ،٫ول ً٨ل٩ل شخيء ٢ضع مٗلىم.
 1الؿُض ٖبضالخلُم مدمىص خؿحن( ،)1988السخشٍت في أدب الجاخظ ،1ٍ ،الضاع الجماَحرًت لليكغ
والخىػَ٘ والاٖالن ،لُبُا ،م.9
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بن السخغٍت ؤؾلىب في الخُاة جخضازل وجخجاوع م٘ مسخل ٠اإلاجاالث
اإلاجخمُٗت٣ٞ ،ض اؾخُاٖذ ؤن جستر ١مجاالث مسخلٟت ٧األصب وال ًٟوالضًً
والخُاة الُىمُت التي ٌِٗكها ؤلاوؿان في ٧ل م٩ان وػمانٞ" ،مىعي ًغي ؤن
السخغٍت ٖامت وقاملت في ال٩ىن والخُاة وفي اليكاٍ الٟجي لئلوؿان".1
والبض ؤن جىُْ ٠السخغٍت في مسخل ٠مجاالث الخُاة له ما ًبرعٍ٣ٞ ،ض
ج٩ىن السخغٍت جلبي خاظاث هٟؿُت وؤمىُت وز٣اُٞت واظخماُٖت.
ومً الىاخُت الاظغاثُت ٞةهىا ه٣ؿم م٣الىا الى زالزت مداوع ؤؾاؾُت؛ ه٣ىم
في اإلادىع ألاو ٫بخٗغٍ ٠اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت في البدض مً ٢بُل الا٢ىإ،
السخغٍت والخُاب ،ووؾاثل الخىانل الاظخماعي .ؤما اإلادىع الشاوي
ٞىسههه للبدض في الُ٣مت الخىانلُت والىُْٟت الضاللُت لخُاب
السخغٍت ،زم هسخم باإلادىع ألازحر بيُت الا٢ىإ في زُاب السخغٍت .خُض
ؤظبىا ٖلى ألاؾئلت الخالُت :إلااطا ًلجإ الىاؽ الى زُاب السخغٍت؟ بض٫
الخُاب اإلاباقغ؟ ما هي البيُاث الدجاظُت التي ًخىٞغ ٖلحها زُاب السخغٍت
ختى ًل٣ى اؾخجابت ٦بحرة؟.
 1الٗمغي مدمض )2012 (،البالؾت الجذًذة بحن الخخُُل والخذاوُ ،2 :ٍ ،اٞغٍُ٣ا الكغ ،١الضاع
البًُاء ،م.98
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 .1قشػ هظشي جأوحري
 1 .1السخشٍت :السخغٍت ٧لمت مكخ٣ت مً الٟٗل َس ِخغ ،وهي جضٖ ٫لى
َ َ
َ ْ
وسخغا َوم ْسخغا
وسخغا
مٗجى الهؼء ظاء في لؿان الٗغب" َس ِخغ مىه وبه
ُ ْ
ُ ْ
ْ
ُ ْ
ُ ْ
وسخ ِغٍتَ :ؼت به" " 1و٢ىله حٗالى:
وسخ ِغٍا
وسخ ِغٍا
وسخغا بالًم ،وسخغة ِ
ْ
ٌٌ ْؿدسخغون ،ؤي ٌَ ْسخغون وَؿتهؼثىن٦ ،ما ج٣ى :٫عجب وحعجبذ
َ
واؾخعجب بمٗجى واخض" " .2وٍ٣اَ : ٫سخ ْغجه بمٗجى َس َّخغجه ؤي ٢هغجه
وطللخه"ٞ .3ال٩لمت في لؿان الٗغب مغجبُت بالهؼء وال٣هغ والخظلُل٦ ،ما صلذ
ؤًًا ٖلى مٗجى ؤلاظاعة والٗبُض؛ َ
"سخغٍ حسخحرا٧ :لٟه ٖمال بال ؤظغة " والظي
في ؾىعة الؼزغ : ٝلُخسظ بًٗهم بًٗا سخغٍاٖ ،بُضا وبماء وؤظغاء"

4

جغجبِ ال٩لمت بطن في الضاللت اللٛىٍت بالهؼء وجتراص ٝمٗهاٚ ،حر ؤجها في
الضاللت الانُالخُت جلخ٣ي م٘ مجمىٖت مً اإلاهُلخاث ٧الته٨م والهؼ٫
والخىُ٨ذ والخىضع والُغٞت والهجاء في مٗغى اإلاضح ،وؤلابهام والى٣ض ...الخ.
والخ٣ُ٣ت ؤن َظٍ اإلاهُلخاث حك٩ل خضا مً خضوصَا ،ومٓهغا مً
 1لؿان الٗغب ،صاع ناصع بحروث ماصة "سخغ"
 2هٟؿه
 3هٟؿه
 4هٟؿه
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م٣انضَاٞ ،السخغٍت مٟهىم واؾ٘ حهض ٝالى جد ٤ُ٣م٣انض وؤَضاٝ
مخٗضصة جلخ٣ي م٘ َظٍ اإلاهُلخاث ،ومً زمت ال ٚغابت ؤن ٌٗغٞها الباخشىن
و٣ٞا لىُْٟت مً وْاثٟها ؤو و٣ٞا لك٩ل مً ؤق٩الهاٞ ،دحن عبُذ الباخشت
""يحربش أسٌٍؽُىوي" 1بحن الخانُت الضاللُت والخضاولُت للسخغٍت ِ٣ٞ
اهُل٣ذ مً ؾمت مً ؾماث السخغٍت وهي الاػصواظُت واإلاٟاع٢ت،
"ٞبسهىم اإلا٩ىن الضاللي ،حؿدىض السخغٍت بلى زىاثُت اإلاٗجى صازل هٟـ
اإلاخىالُت ال٨المُت؛ خُض الٗال٢ت بحن اإلاٗجى الخغفي الٓاَغ ،واإلاٗجى اإلاكخ٤
اإلاًمغ ٖال٢ت جًاص وحٗاعى ٞ ،Autonymieـ  Aخحن ًخل ٟٔبـ ً Xغٍض ؤن
ٌؿمٗىا

ٚحر .X

ومً

َىا

ٞاإلاٟاع٢ت

والالخباؽ

واػصواظُت

اإلاٗجى  Ambivalenceؾماث ممحزة للسخغٍت ،وبطا ما ٧اهذ الاؾخٗاعة ج٣ىم
ٖلى اإلاكابهت بحن الُغٞحنٞ ،السخغٍت ج٣ىم ٖلى الخًاص بُجهما .ؤما اإلا٩ىن
الخضاوليِٞ ،ؿخلؼم خًىع ال٣هضًت  .2"Intentionalitéوفي هٟـ الؿُا١
هجض الٗمغي ً٣ىٌ" ٫ؿخىٖب مٟهىم السخغٍت ٧ل اإلاهُلخاث ٦ما ٢ضمىاٍ

 1ؾمحرة ال٨ىىسخي ،بالؾت السخشٍت في اإلاثل الؽػبي اإلاؿشبي غً مىنؼ:
https://www.aljabriabed.net/n35_09samlra.htm
 2هٟؿه.
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٧ل اإلاجا ٫الظي حُُٛه اإلاهُلخاث الٗغبُت الخالُت :الهؼ ،٫الاؾتهؼاء،
الته٨م ،الهجاء في مٗغى اإلاضح ،الخىظُه ،الخٗغٌٍ.1"...
بن السخغٍت ؤؾلىب ه٣ضي ؤو َغٍ٣ت في جمغٍغ بٌٗ ألا٩ٞاع ٢ىامها
الطخ ٪وال٩ٟاَت واإلاٟاع٢ت والته٨م ؤخُاها ،طل ٪ؤن السخغٍت حؿدىض الى ٧ل
َظٍ اإلا٣ىماث لخدضًض ماَُتها؛ ٞهي بًغاص مٗجى م٘ ٢هض يضٍ ؤو ٚحرٍ ،طل٪
ؤن اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي للملٟىْاث مجغص وؾُلت للخٗبحر ًٖ مٛاًغ له؛ بجها َغٍ٣ت
في الخٗبحر ٌٗبر بها الٟغص ًٖ ٖ٨ـ ما ً٣هضٍ.
 2. 1الخىابً :مخض مٟهىم الخُاب) (Discoursوٍخضازل م٘ مٟاَُم
مسخلٟت في الٗلىم اللٛىٍت وألاصبُت؛ ٧الكٗغٍت والى٣ض ألاصبي وألاؾلىبُت
واللؿاهُاث...الخ .ول٣ض ٖجي بمٟهىم الخُاب وجم الخُغ ١الُه ٦شحرا2؛
جدضًضا إلااَُخه وحٗغٍٟا بم٣ىماجه وجمُحزا له ًٖ بٌٗ اإلاهُلخاث التي
جتراص ٝوجخضازل ؤو جخٗاعى مٗه ٧الىو والجملت.

 1البالٚت الجذًذة بحن الخخُُل والخذاوُ ،م.109
 2اهٓغ ٖبض هللا ق٨غبت ،الهُمت الخىاـلُت للؿت الػشبُت في ؤلاؼهاس ،اَغوخت ص٦خىعاٍ ب٩لُت آلاصاب
والٗلىم ؤلاوؿاهُت بال٣ىُُغة.
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ًغجبِ الخُاب في اإلاٗاظم الٗغبُت اعجباَا وزُ٣ا بال٨الم "ٞالخُاب
واإلاساَبت مغاظٗت ال٨الم و٢ض زاَبه بال٨الم مساَبت و زُابا وَما
ًخساَبان ،وفي التهظًب  :الخُبت مشل الغؾالت التي لها ؤو ٫وآزغ".1
جخ ٤ٟمٗٓم الخٟاؾحر التي حٗغيذ إلاهُلر الخُاب ؾىاء بهُٛخه
الٟٗلُت ؤو اإلاهضعٍت في عبُها مهُلر الخُاب بال٨الم٣ً ،ى ٫الؼمسكغي في
جٟؿحرٍ "ٞهل الخُاب" " ٞمٗجى ٞهل الخُاب  :البحن مً ال٨الم اإلالخو
الظي ًخبُىه مً ًساَب به وال ًلخبـ ٖلُه( )...والٟانل مً الخُاب الظي
ًٟهل بحن الصخُذ والٟاؾض والهىاب والخاَئ".2
بن مٟهىم الخُاب في الضعاؾاث الٗغبُت ال٣ضًمت ً٣ترن بال٨المٚ ،حر ؤن
َظا الخٗغٍ ٠ؾُُغؤ ٖلُه حُٛحراث م٘ ْهىع الٟغ ١ال٨المُت وٖلماء اإلاىُ٤
وجإزغ اإلاشٟ٣حن الٗغب بالخٟى ١الٛغبيٖ ،بر الترظمت واإلاشاٟ٢ت في ال٣غن الخاؾ٘
ٖكغ وال٣غن الٗكغًٍ ،لُخسظ الخُاب صالالث مسخلٟت حؿخمض ماَُتها مً
الخ٣ى ٫اإلاٗغُٞت اإلاسخلٟت التي اجسظث الخُاب مىيىٖا لهاٞ .اللؿاهُاث
الخىلُضًت الخدىٍلُت ج٣ضم الخُاب ج٣ضًما مغجبُا بالدجم٣ٞ ،ض محزث "
 1لؿان الٗغب ،اإلاجلض 1صاع ناصع بحروث ماصة "زُب"
 2الؼمسكغي)1999( ،الٌؽاف 1.ٍ ،م .81- 80
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الخُاب ًٖ الجملت في َظا الىمِ مً الىٓغٍاث (اللؿاهُاث الخىلُضًت)
باٖخباعٍ ًدؿم بؿمخحن :حٗضًه للجملت مً خُض حجمه ومالبؿخه لخهاثو
ٚحر لٛىٍت صاللُت وجضاولُت وؾُاُ٢ت".1
واٖخبرجه هٓغٍت الىدى الىُْٟي "ؾلؿلت نىعٍت مً الجمل ؤو مخىالُت
ظملُت مغجبُت بٓغو ٝبهخاظها" .و٢ض عبِ ؤخمض اإلاخى٧ل الخُاب بالىُْٟت
الخىانلُت ،طل ٪ؤهه َى ٧ل :ملٟىّ/م٨خىب ٌك٩ل وخضة جىانلُت ٢اثمت
الظاث.
ًٟاص مً الخٗغٍ ٠زالزت ؤمىع:
أوال ،جدُُض الشىاثُت الخ٣ابلُت ظملت/زُاب خُض ؤنبذ الخُاب قامال
للجملت.
زاهُا ،اٖخماص الخىانلُت مُٗاعا للخُابُت.
زالثا ،ب٢هاء مُٗاع الدجم مً جدضًض الخُاب خُض ؤنبذ مً اإلامً٨
ؤن ٌٗض زُابا هو ٧امل ؤو ظملت ؤو مغ٦ب ؤو ما ؤؾمُىاٍ في م٩ان آزغ
(اإلاخى٧ل " )2003قبه الجملت".1
 1ؤخمض اإلاخى٧ل )2010( ،الخىاب وخفاةق اللؿت الػشبُت دساظت في الىظُكت والبيُت والىمي،
ٍ ،1.م.22- 21
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لم ً ً٨مُٗاع الدجم َى ؤلاق٩ا ٫الظي ؤع ١با ٫الباخشحن٣ٞ ،ض جىاولذ
الضعاؾاث بق٩الُت ملٟىّ  /م٨خىب ،وبق٩الُت الىو /الخُاب .وَ٨ظا
هجض بمُل بىُٟيؿذ ٌكترٍ في الخُاب ٢ضعاث ب٢ىاُٖت تهض ٝبلى الخإزحر في
اإلاخل٣ي بإي َغٍ٣ت٣ً ،ى ٫في َظا الهضص" "ًجب ؤن ًٟهم الخُاب بإوؾ٘
مٗاهُه ٖلى ؤهه ٧ل ملٟىّ ًٟترى مخ٩لما ومؿخمٗا وفي هُت ألاو ٫الخإزحر ٖلى
آلازغ بإًت َغٍ٣ت" .2وبهظا ً٩ىن الخُاب َى اؾخٗما ٫اللٛت اإلاىُى٢ت
(مخ٩لم/مؿخم٘) صون اإلا٨خىبت بُٛت الخإزحر وؤلا٢ىإٚ .حر ؤن عبِ الخُاب
باإلالٟىّ ٨ٞ ِ٣ٞغة لم ٌؿدؿٛها ظان ماعي ؾكاًٟغ الظي ٌؿخٗمل
اإلاهُلخحن بضاللت واخضة " خض الىو ًم ً٨ؤال ٌكحر بلى ما َى م٨خىب
 ،ِ٣ٞبل ٌٗجي ٧ل مضوهت مؿخٗملت مً اللؿاوي".3

1اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.24
2
Emile Benveniste : problèmes de linguistique générale, Edition Gallimard ,1966 ,p 241242
3
Georges Mounin 1974: dictionnaire de la linguistique, quadrige .P.V.F édition .p333
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ومٗجى َظا ؤن الىو والخُاب ٌؿخٗمالن بىٟـ الضاللت ،وَظا ما جا٦ضٍ
مىؾىٖت اللٛىٍاث الٗاإلاُت ،خُض حٗخبرَما وخضة لٛىٍت جخجاوػ الجملت".1
بظماال ه٣ى ٫ؤن الخُاب َى ٧ل وخضة جىانلُت ب ٌٛالىٓغ ًٖ حجمها
ؤو ق٩لها؛ م٨خىبت ؤو مىُى٢ت.
 3. 1ؤلانىاع :حكخ٧ ٤لمت ؤلا٢ىإ مً الٟٗل ٢ى٘ ً٣ى٘ ،وؤ٢ى٘ ً٣ى٘
ب٢ىاٖا ،وهي جضٖ ٫لى الغضخى والٗض ٫في الكهاصة ،ظاء في لؿان الٗغب" ٢ى٘
ُ
بىٟؿه ٢ىٗا و٢ىاٖت :عضخي ،وعظل ٢او٘ مً ٢ىم ٢ى٘ ،و٢ىُ٘ مً ٢ىم
َ
٢ىُٗحن" " واإلا٣ى٘ بٟخذ اإلاُم :الٗض ٫مً الكهىص" ٢ا ٫البُٗض :وباٌٗذ لُلى
بالخالء ،ولم ً ً٨قهىصي ٖلى لُلى ُٖضو ٫م٣او٘".2
ٌؿخٟاص مً الضاللت اللٛىٍت ؤن ؤلا٢ىإ٧ 3لمت لها ؾلُت الخإزحر في الُغٝ
آلازغٖ ،بر ال٣ىاٖت والٗضٞ ،٫ال٩لمخان .ؤما في الضاللت الانُالخُت ٞاإل٢ىإ
ؤؾلىب حجاجي حهض ٝالى الخإزحر في اإلاخل٣ي بما بضٗٞه الى جبجي ؤ٩ٞاع ظضًضة ؤو
1

William Bright, 1992 International Encyclopedia of Linguistics, V1, Oxford, University
C8. Press-New York, Oxford, , P356
 2لؿان الٗغب ،صاع ناصع بحروث ،ماصة "٢ى٘"
 3محز بحرإلاان في ؾُا ١صٞاٖه ًٖ الدجاط بحن الا٢خىإ والا٢ىإٞ ،هظا ألازحر ًسً٘ ُٞه الٟغص لؿلُت
زاعظُت حؿدشمغ الخُا ٫والٗاَٟت بُٛت الىنى ٫الى الىدُجت الهض ،ٝبِىما الا٢خىإ مبجي ٖلى الٗ٣ل
ؤؾاؾا.
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حٗؼٍؼَا وصٖمها ،ؤو هٟحها وصخًها ،وطل ٪باؾخٗما ٫وؾاثل حجاظُت
مسخلٟت؛ لٛىٍت ومىُُ٣ت وواُٗ٢ت وٖ٣لُت وجاعٍسُت...الخ.
 4. 1وظاةل الخىاـل الاحخماعي :وؾاثل الخىانل الاظخماعي هي مجمىٖت
مً آلالُاث ؤلاٖالمُت التي ْهغث بٗض ْهىع الكب٨ت الٗى٨بىجُت ،ج٣ضم
زضماث مخىىٖت طاث وُْٟت جىانلُت ،و مٗلىم ؤن الخىانل ٧لمت مغ٦بت
جستزن مٗاوي مخٗضصة؛ ٞهى في اللٛت يض الهجغان ،وٍُٟض البلى ٙوجد٤ُ٣
الٛاًت".1
جدخىي وؾاثل الخىانل الاظخماعي ٖلى ج٣ىُاث مسخلٟت ًم ً٨ؤن ًدضر
بها الخىانل٧ ،ال٨خابت ،والهىعة ،والهىث وٚحرَا مً ألاق٩ا ٫التي حؿعى
َظٍ الىؾاثل بلى جُىٍغَا .وهي وؾاثل في جؼاًض وجىاٞـ مؿخمغ ،ومً
ؤقهغَا هظ٦غ :الِٟـ بىً ،٥ىجىب ،جىٍترـ لُى٨ضان ،اوؿخٛغام...الخ.2

1ابً مىٓىع ،لعان الػشب ،اإلاجلض  ،11صاع ناصع بحروث ماصة "ونل"
 2للمؼٍض اهٓغ ٖبض هللا ق٨غبت ،بيُت الخأزحر والدجاج في وظاةل الخىاـل الاحخماعي ،اإلااجمغ الضولي
" ًٞاءاث قب٩اث الخىانل الاظخماعي الٟغم والخدضًاث وآٞا ١اإلاؿخ٣بل" بالٛغص٢ت /مهغ /24/22
ؤ٦خىبغ .2019
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 .2وظاةل السخشٍت ونُمتها:
 1. 2الهُمت الدجاحُت للسخشٍت :السخغٍت ؤؾلىب ًىْ ٠للخٗبحر ًٖ
مجمىٖت مً آلاعاء واإلاىا ٠٢في قتى اإلاجاالث٧ ،الغٍايت والؿُاؾت والضًً
ال٩ٟاَت...الخٞ .ما الظي ًجٗل ٖضصا ٦بحرا مً الىاؽ ًلجإ بلى ؤؾلىب ٚحر
مباقغ للخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاعٍ؟ َل ناع ألاؾلىب اإلاباقغ ٢انغا ًٖ جلبُت
مُامده؟ ؤم ؤن للسخغٍت ؾلُت جإزحر وبيُت ب٢ىإ حٛغي اإلاخل٣ي ٦شحرا في
اللجىء بلحها؟ ؤم هي الُبُٗت البكغٍت اإلاُالت الى الاؾخٗاعة والاهؼٍاح وبٖما٫
الخُا ٫والضٖابت ختى في ألامىع الجاصة؟
جخمحز السخغٍت بلٛتها الٗظبت التي حؿاٖض ٖلى الٟهم وجبلُ ٜاإلاغاص ،مما
ًاصي بلي ّ
حٗغ ٝالىاؽ ٖلي الًٗ ،٠والى٣و ،وکُُٟت جدىلها بلي اإلاكا٧ل.
ٗٞىضما ٌعجؼ ّ
الجض ًٖ البُان ،حؿاعٕ السخغٍت في الخٗبحر.
حؿاٖض السخغٍت ٖلي ٞهم ماَُت ؤلاوؿان وَبُٗت ج٨ٟحرٍ و جدلُل
ؾلى٦ه ،وٖلى الظًً ّ
وظهذ السخغٍت بلحهم .جى ٔ٢السخغٍت الىاؽ مً
ّ
الظي
ٟٚلتهم وؾهىَم الٗمُ ،٤وج٣ضم حٗغٍٟا ًٖ الُغ ٝآلازغ في الهغإ ِ
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ؤنابخه ؾهام السخغٍت ،ألن َض ٝالسخغٍت َى جد ٤ُ٣الىعي والىنى ٫الى
الُٓ٣ت وال٣ضعة ٖلى الخدلُل والٟهم.
بن الىٟـ البكغٍت مُالت الى الٗظب مً ال٨الم ،والىاؾ٘ في الخُا٫
وؤلانابت في الخٗبحر ،ولظل٧ ٪ان الٛؼ ٫مً ؤقهغ ألاٚغاى الكٗغٍت الظي
حٛجى به الكٗغاء في ٢هاثضَم ختى وَم ٌٗبرون ًٖ مىايُ٘ ؤزغي ج٣خطخي
مً الجضة ما ج٣خطخي.
 2. 2وظاةل السخشٍت :لِـ الٛغى مً السخغٍت السخغٍت في خض طاتها،
بل جىْ ٠بظماال لخد ٤ُ٣ظملت مً ألاٚغاى هظ٦غ مجها:
 الىهذ والخهىٍم :السخغٍت ؤؾلىب ه٣ضي بامخُاػ جخػي ج٣ىٍم ؾلى٥
الاوؿان وحٗضًله الى الاخؿً ،ومماعؾت صوع الغ٢ابت في مجاالث مسخلٟت
زانت الؿُاؾُت مجها.
 الاخخهاس وئلػاف الخفمٖ :اصة ما ًلجإ الخهىم الى السخغٍت بُٛت
الىُل مً زهىمهم؛ وطلٖ ٪بر التر٦حز ٖلى م٩امً الًٗ ٠في الُغ ٝآلازغ،
ؾىاء ٧اهذ ظؿضًت ق٩لُت ،ؤو ز٣اُٞت ٨ٞغٍت ،ؤو اظخماُٖت ،ؤو مغجبُت
باألصاء وؤلاهجاػ اطا حٗل ٤ألامغ ب٨غة ال٣ضم والؿُاؾت.
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وحؿدىض السخغٍت الى ظملت مً ألاق٩ا ٫وال٣ىالب اإلاخٗضصة لخدَ ٤ُ٣ضٞها
" ٧اللٛت الُبُُٗت لُٟٓت ٧اهذ ؤو م٣امُت ،وباقي ؤهٓمت الخىانل والخٗبحر
الكبحهت باللٛت ٧الٟىىن الدكُ٨لُت وال٩اعٍ٩اجحر واإلاىؾُ٣ى اإلاغا٣ٞت ؤو الٛىاء
الؿازغ ،وؤلاقاعاث ممشلت في الخغ٧اث الجؿضًت في اإلاؿغح والؿِىما
والخه ٤ُٟالؿازغَ ..ظا ًٞال ًٖ ؤلاٖالهاث ؤلاقهاعٍت".1
 الكٍاهت والخىٌُذ :جخ٣اَ٘ ال٩ٟاَت والسخغٍت ٦شحرا ؾىاء مً خُض
اإلابضؤ ،ؤو الىدُجت٣ٞ ،ض ً٩ىن الى٣ض (باٖخباعٍ الخ٨م ٖلى الصخيء بًجابا ؤو
ؾلبا وصٖىة الى ج٣ىٍمه) َى الىدُجت التي جغٍض السخغٍت بلىٚها ،ؾال٨ت في
طل ٪مؿل ٪ال٩ٟاَت والخيكُِ ،بِىما في ال٩ٟاَت ًهحر الطخَ ٪ى الىدُجت
اإلاغٚىب بلىٚها ،ولظلٞ ٪ةن السخغٍت وال٩ٟاَت ًدباصالن الىْاث ٠وألاصواع
بُجهما ،بُض ؤن ال٩ٟاَت جطخ ٪مً ،ؤما السخغٍت ٞهي جطخٖ ٪لى.
 التهٌم :وَى ٚغى مً ؤٚغاى السخغٍت التي تهضُٞ ٝه الى الخعجحز
وؤلاطالٞ ،٫هى ٦الم ًظ٦غ في ٚحر الؿُا٢اث الخىانلُت اإلاٗهىصة ،وطل ٪بيُت

 1ؾمحرة ال٨ىىسخي ،بالؾت السخشٍت في اإلاثل الؽػبي اإلاؿشبي غً مىنؼ:
https://www.aljabriabed.net/n35_09samlra.htm
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ؤلاؾاءة بلى ٞغص ؤو الجماٖت ،ؤو الىُل مً مٗخ٣ض ؤو ٨ٞغ ؤو عؤي ٖبر الضمج بحن
الجض والهؼ.٫
 3. 2السخشٍت في وظاةل الخىاـل الاحخماعيً :م ً٨ال٣ى ٫ؤن السخغٍت
ؤؾلىب ه٣ضي حهض ٝفي مجمله الى ج٣ىٍم ؾلى ٥ؤلاوؿان وجد ٤ُ٣هىٕ مً
الخ٣ىٍم الضاثم واإلاؿخمغ واإلاغا٢ب لؤلخضار .وحٗخبر وؾاثل الخىانل الاظخماعي
زانت "الِٟـ بى "٥و"الُىجىب" الىؾُلت ألاهجر لخد ٤ُ٣السخغٍت
ؤَضاٞها ،طل ٪ؤجها جخمحز بمجمىٖت مً اإلامحزاث التي ججٗلها مخاخت للجمُ٘؛
٧اإلاؿاخت ال٨بحرة مً الخغٍت اإلاخاخت ٞحها ،والٗضص ال٨بحر مً الجمهىع اإلاخىىٕ
ز٣اُٞا واظخماُٖا وظيؿُا ،وؾهىلت اؾخٗمالها٦ ،ما ؤجها ًٞاء للخىاع
والا٢ىإ .1وهي بهظا ج٣ىم بىُْٟت الغ٢ابت بُغٍ٣ت ؤ٦ثر ٗٞالُت ،ووؿخُُ٘ ؤن
هجغص ظملت مً ألامشلت ٖلى الضوع ؤلاًجابي الظي ٢امذ به وؾاثل الخىانل

 1للمؼٍض اهٓغ ٖبض هللا ق٨غبت ،بيُت الخأزحر والدجاج في وظاةل الخىاـل الاحخماعي ،اإلااجمغ الضولي
"ًٞاءاث قب٩اث الخىانل الاظخماعي الٟغم والخدضًاث وآٞا ١اإلاؿخ٣بل" بالٛغص٢ت /مهغ /24/22
ؤ٦خىبغ .2019
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الاظخماعي في الخإزحر في ال٨شحر مً ألاخضار وحٗضًل مؿاعَا ؤو اإلاؿاَمت في
اجساطَا اإلاؿاع الصخُذ.1
وٍىا٢ل زُاب السخغٍت في وؾاثل الخىانل الاظخماعي بإهىاٖها اإلاسخلٟت
(الِٟـ بىً ،٥ىجىب ،جىٍتر ،واحؿاب...الخ) مسخل ٠الً٣اًا زانت طاث
الُاب٘ الؿُاسخي والغٍاضخي ،خُض حك٩ل بٌٗ اإلاباعٍاث (الغٍا / ٫بغقلىهت)
(الغظاء /الىصاص) وبٌٗ الىجىم (مِسخي /عوهالضو) مىيىٕ السخغٍت؛ بط
ٌؿعى ٧ل َغ ٝالى الاهخهاع ٖلى الُغ ٝآلازغ ٖبر ببغاػ ُٖىبه ومٟاع٢اجه.
و٢ض ق٩لذ ؤػمت ٧ىُٞض  19مىيىٖا مهما لخُاب السخغٍت الظي جىاو٫
اإلاىيىٕ مىظ ْهىعٍ بالهحن ؤو ٫مغة ،خُض جىاوله بالسخغٍت مغ٦ؼا ٖلى
الىا ٘٢الاظخماعي الهل الظي ٌٗاهُه اإلاٛاعبتٌٗ ،بر ٖلى طل ٪اإلاغاصٞاث التي
ؤَل٣ها اإلاٛاعبت ٖلى الىباء (نهشوها /خٌشوها حىغىها) " ،يىسوها العُاظت
أنىي مً يىسوها الىباء)٦ ،ما حٗامل اإلاٛاعبت م٘ اإلاهُلر بالسخغٍت
اإلاطخ٨ت ؾىاء في ٖضم هُ ٤الاؾم صخُدا (يشواها ،قايشوهُا،
َ
ي ْشهىهُا...الخ) ؤو في جدب٘ ٢غاع الدجغ الهخي وما جبٗه مً ٢غاعاث مسخلٟت
ٖ 1بض ًالٗؼٍؼ اإلاىهخاط ،الاغالم الجذًذ والخىمُت الؽاملت ،مال ٠ظماعي" ؤزغ اللٛت والجما ٫في
الخىمُت ؤٖما ٫اإلااجمغ الضولي الش٣اٞت والخىمُت" ميكىعاث مغ٦ؼ ابً الىِٟـ للضعاؾاث والابدار ،صاع
ال٣لم الغباٍ  2019نو 92وما بٗضَا.
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٦خىػَ٘ اإلاىاَ ٤الى ع٢م  1وع٢م  ،2والاؾخمغاع في بٚال ١اإلاؿاظض وٞخذ
اإلا٣اهي...الخ

 .3بيُت الدجاج والانىاع في خىاب السخشٍت:
 1. 3الدجاج غىذ أصقالذ دًٌشو وبحرإلاان ؼاًُم :الدجاط َغٍ٣ت في
الاؾخضال ٫والبرَىت والجض ،٫حؿتهض٣ٖ ٝل ؤو ٢لب اإلاخل٣ي للخإزحر ُٞه
وب٢ىاٖه بدبجي مى ٠٢مٗحن ،ؤو حٗضًل عؤي ،ؤو حٗؼٍؼٍ .والدجاط َغ ١مخٗضصة
مجها ما لٛىي وما َى مىُ٣ي ،ؤو وا٢عي...الخ.
ًخمحز الدجاط اللٛىي الظي هٓغ له اللٛىي الٟغوسخي ؤػٞالض صً٨غو
ونضً٣ه ؤوؿ٩ىمبر باإلظغاثُت التي حؿٗ ٠في جدلُل مسخل ٠الخُاباث.
وجخلخو َظٍ الىٓغٍت في اٖخباع اللٛت
جمل ٪بهٟت طاجُت َبُٗت حجاظُت ،طل ٪ؤهىا هخ٩لم ٖاصة بيُت الخإزحر
والا٢ىإ ،ولظلٞ ٪ةن الدجاط َى في بيُت اللٛت وم٩ىهاتها وٖىاملها 1وعوابُها

 1الٗىامل َى مهُلر حجاجي مً ؤَم اإلاهُلخاث في هٓغٍت الدجاط اللٛىي وج٣ىم َظٍ الٗىامل
الدجاظُت بدهغ وجُُ٣ض الام٩اهاث الدجاظُت التي ج٩ىن ل٣ى ٫ماٞ ،هي ال جغبِ بحن مخٛحراث حجاظُت
( ؤي بحن حجت وهدُجت ؤو مجمىٖت حجج) .للمؼٍض اهٓغ ؤبىب٨غ الٗؼواي اللٛت والدجاط.
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اللٛىٍت ،ومً زمت ٣ٞض اؾخُاٖذ َظٍ الىٓغٍت بػاخت ال٨ٟغة ال٣اثلت
بالىُْٟت الخىانلُت وؤلازباعٍت للٛت.
بن ٧ىن اللٛت جدمل في بيُتها الضازلُت صاللت حجاظُت ٌٗجي ؤن ٧ل ٢ى٫
ًخ٩ىن مً هدُجت وحجت ؤو مجمىٖت مً الدجج؛ وَظٍ الدجج جخٟاوث مً
خُض ال٣ىة والًٗ ،٠ولظٞ ٥ةن وُْٟت اللٛىي في َظٍ الىٓغٍت َى
ا٦دكاَ ٝظٍ الدجج وجغجُبها و٢ ٤ٞىتها ؤو يٟٗها( الؿلم الدجاجي) ٦ما ؤن
الدجت والىدُجت جغجبُان بىاؾُت ما ؾماَم صً٨غو بالٗىامل والغوابِ
الدجاظُت.
و٢ض اؾخٟاص صً٨غو مً هٓغٍت ؤٗٞا ٫ال٨الم التي ٗ٢ض لها ؤوؾخحن وجلمُظٍ
ؾىع ،٫ومً البالٚت الجضًضة التي هٓغ لها بحرإلاان قاًُم وجُدُ٩ا الظي ؤزغط
الدجاط مً ؾلُت الخُابت والجض ،٫وبغؤٍ مً تهمت "اإلاٛالُت واإلاىاوعة
والخالٖب بٗىاَ ٠الجماَحر ،وبٗ٣له ؤًًا ،وصٗٞه صٗٞا بلى ال٣بى٫
باٖخباَُت ألاخ٩ام وال مٗ٣ىلُتها" باإلياٞت الى جسلُهه مً "نغامت
الاؾخضال ٫الظي ًجٗل اإلاساَب به في وي٘ يغوعة وزًىٕ واؾخالب" .1

ٖ 1بض هللا نىلت ( ،)2011في هظشٍت الدجاج دساظاث وجىبُهاث ،م.11
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ٞالدجاط ٖىضَما ًيبجي ٖلى الخغٍت والا٢خىإ واإلاٗ٣ىلُت والخىاع اإلاٟطخي بلى
الىٞا ١بُٗضا ًٖ الٗى ٠وؤلاظباع.
بن مىيىٕ الدجاط ٖىض اإلاالٟان َى " صعؽ ج٣ىُاث الخُاب التي مً
قإجها ؤن جاصي باألطَان الى الدؿلُم بما ٌٗغى ٖلحها مً ؤَغوخاث ،ؤو ؤن
جؼٍض في صعظت طل ٪الدؿلُم"ٚ .1حر ؤهه حؿلُم مبجي ٖلى الخغٍت في الازخُاع
والا٢خىإ بض ٫الا٢ىإ ،ألن َظا ألازحر ًسً٘ ُٞه الٟغص لؿلُت زاعظُت
حؿدشمغ الخُا ٫والٗاَٟت بُٛت الىنى ٫الى الىدُجت الهض ،ٝبِىما الا٢خىإ
مبجي ٖلى الٗ٣ل ؤؾاؾا؛ ً٣ى ٫اإلاالٟان ًٖ َظا ألامغ "بن الدجاط ٚحر اإلالؼم
وٚحر الاٖخباَي َى وخضٍ ال٣محن بإن ًد ٤٣الخغٍت الاوؿاهُت مً خُض هي
مماعؾت الزخُاع ٖا٢لٞ .إن ج٩ىن الخغٍت حؿلُما ايُغاعٍا( بلؼامُا) بىٓام
َبُعي مُٗى ؾلٟا مٗىاٍ اوٗضام ٧ل بم٩ان لالزخُاع"ٞ ،2الخغٍت والٗ٣ل َما
ؤؾؿا الدجاط ٖىض بحرإلاان وجِخ٩اٍ.
 2. 3البيُاث الدجاحُت في خىاب السخشٍت :ؾىداو ٫في َظٍ ال٣ٟغة
الى٢ىٖ ٝلى البيُت الدجاظُت التي ًًُل٘ بها زُاب السخغٍت مً زال٫
1اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م13
 2ه٣ال ًٖ اإلاغظ٘ الؿاب16٤
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وؾاثل الخىانل الاظخماعي اإلاسخلٟت زانت ( الِٟـ بى ٥وٍىجىب) .و٢ض
٢مىا بضاًت بجغص وخهغ ألاقغَت والىهىم( ًخ٩ىن متن الضعاؾت مً
ٖكغًٍ هها مٗٓمها وكغث في نٟداث مسخلٟت بالِٟـ بى ٥ؤو الُىجىب)
التي جدخىي ٖلى زُاب ؾازغ ،وهي ٦شحرة ظضا وج٣اعب مىايُ٘ مسخلٟت
بازخال ٝوحكٗب ً٢اًا الىاؽ في اإلاجخم٘ ،وٍم ً٨ؤن وؿخٗحن بالجضو٫
الخالي لىن ٠بٌٗ ً٢اًا السخغٍت:
الىق
الخلؼون
والبرإلااهُىن

الهىاة
الِٟـ
بى٥

الِٟـ
اليؿاء
بى٥
٢هت خاعؽ مغمى الِٟـ
بى٥
عوماوي ٚجي
الِٟـ
٢هت الاٖغابي
بى٥
الىبي
٧ىعوها واإلاؿاظض الِٟـ
بى٥
ًىجىب
ألامىمت ًٖ بٗض
ؾبا ١بحن ألاَٟاً ٫ىجىب

ؼٍل السخشٍت
اإلا٣اعهت

اإلاىلىع
ه٣ض ؾلى ٥البرإلااهُحن الظي ال
ً٣ىمىن بضوعَم بال بٗض زمـ
ؾىىاث
الٗال٢اث الخىانلُت بحن الغظل ال٩ٟاَت والته٨م
واإلاغؤة
الته٨م
الؼبىهُت والجم٘ بحن الؿلُت
والثروة
الته٨م
الخهاع والخًُِٖ ٤لى
الخغٍاث
الته٨م
السخغٍت مً ٖضم ٞخذ
اإلاؿاظض
ال٩ٟاَت والته٨م
الخٗلُم ًٖ بٗض
ال٩ٟاَت
الى٣ض والسخغٍت مً جسل٠
اإلاٛغب واجساط الخُىاث ٚحر
الصخُدت ٧الُٟل الظي ظغي
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م٣اَ٘ نىجُت
ألَٟا ٫ػمً
الخٗلُم ًٖ بٗض

واحؿاب

مُٞ ُ٘٣ضًى ًٖ
اإلاٗؼ

ًىجىب

الى الىعاء بض ٫ألامام
ه٣ض والسخغٍت مً الخٗلُم ًٖ
بٗض في بلضها الظي ًٟخ٣غ الى
بيُت ز٣اُٞت واظخماُٖت
حؿخىٖبه
ه٣ض الخٗلُم ًٖ بٗض

ال٩ٟاَت والته٨م

ال٩ٟاَت

ًدبحن مً زال ٫الجضو ٫ؤٖالٍ ؤن السخغٍت حٗالج مىايُ٘ مسخلٟت
بإق٩ا ٫مخٗضصة ،مجها ال٩ٟاَت والى٣ض والته٨م٦ ،ما ؤجها مىظىصة في مسخل٠
وؾاثل الخىانل الاظخماعي ،و٢ض ا٢خهغها ٖلى بًٗها للخمشُل ال الخهغ،
وبال ٞةن ًٞاءاث قب٩اث الخىانل الاظخماعي حعج بالخُاباث الؿازغة.
الؿاا ٫الظي ًُغح هٟؿه آلان ما الضا ٘ٞالى السخغٍت؟ إلااطا ًًٟل الجمهىع
الخُاب الؿازغ ٖلى الخُاب اإلاباقغ؟ َل لبىِخه الدجاظُت؟ ؤم لُبُٗخه
ال٩ٟاَُت؟
ف ي م٣ضمت اإلا٣ا ٫اهُل٣ىا مً ٞغيُت ٖامت مٟاصَا ؤن زُاب السخغٍت
ٚجي بالبجى الدجاظُت التي ججٗله لُىا ًهل الى ٖ٣ى ٫و٢لىب اإلاخل٣ي
بؿالؾت ،ولظلٞ ٪ةن ازخُاع الخُاب الؿازغ صون ٚحرٍ َى ازخُاع هاب٘ مً
٢ىاٖت حجاظُت ،تهض ٝالى الخإزحر وؤلا٢ىإ.
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وؿدشمغ اإلاٟاَُم الدجاظُت ٖىض ؤػٞالض صً٨غو وهدلل الىهىم الؿازغة
بُٛت الى٢ىٖ ٝلى بيُتها الدجاظُت وَبُٗتها.
لىخإمل الىو الؿازغ الخالي:
هل حػلم" الخلضون ٌعخىُؼ الىىم زالر ظىىاث مخىاـلت،
وٍأحي في اإلاشجبت الثاهُت بػذ البرإلااهُحن اإلاؿاسبت الزًً ًىامىن
خمغ ظىىاث في الؿشقخحن وَعخكُهىن في ظىت الاهخخاباث !!!"
ما هي الىدُجت التي ًغٍض ناخب الىو الؿازغ الىنى ٫الحها؟ بجها وب٩ل
جإُ٦ض ٞكل البرإلااهُحن اإلاٛاعبت ؾىاء في الٛغٞت الىُابُت ؤو مجلـ
اإلاؿدكاعًٍ ،وهي هدُجت جضٖمها حجت الىىم َُلت زمـ ؾىىاث؛ وللىىم َىا
صاللت مجاػٍت حٗجي ٖضم الُ٣ام بالىاظب الظي مً ؤظله ًجلؿىن في ٦غسخي
الىُابت ،ولخإُ٦ض َظٍ الضاللت ٢اعن مضة هىم البرإلااهُحن وهىم الخلؼون الظي
ٌؿخُُ٘ الىىم زالر ؾىىاث مخىانلت ،بِىما َم زمـ ؾىىاث ،بط خاػوا
ٖلى اإلاغجبت ألاولى.
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وبطا ٧ان الىىم ٖىض الخلؼون ًإحي اؾخجابت لغٚبت بُىلىظُت زل٣ها هللا في
٧ل ال٩اثىاث الخُتٞ ،ةن هىم البرإلااهُحن اإلاٛاعبت ٟٚلت وجٟغٍِ وزُاهت لؤلماهت
التي اؾخإمجهم اإلاٛاعبت مً ؤظل جمشُلهم في الؿلُت الدكغَُٗت والغ٢ابُت.
بن الىو الؿازغ ًيخ٣ض وبكضة ؾلى ٥البرإلااهُحن وٍغًٞه ،وَى ًدمل
صٖىة يمىُت الى يغوعة الاؾدُ٣اّ مً الىىم والُ٣ام بالىاظب .وبالغٚم مً
الهىعة اإلاجاػٍت للىو بال ؤن السخغٍت ؤيٟذ ٖلُه َاب٘ البؿاَت
والىيىحٞ ،اإلاخل٣ي لً ًجض ٖىاء في ٞهم هدُجت الىو وحجخهٞ ،الىو
ًضٖم الىدُجت :جٟغٍِ البرإلااهُحن اإلاٛاعبت وٖضم ؤصائهم واظبهم الظي مً ؤظله
ولجىا ٚغٞت البرإلاان ،بِىما حجت الىو هي الدكبُه بحن هىم الخلؼون وهىم
البرإلااهُحن.
لىخإمل الىمىطط الخالي:
"داهُاُ بادٌعلل وهى خاسط مشمى سوماوي وٍفل وصهه ئلى 130
يُلىؾشام ،وحعبب في هضوُ هادًه مً الذسحت الثاهُت الى الذسحت
الشابػت والىادي غاحض غً وشده الن أمه أخذ مالى وممىلي
الىادي.
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اظخهاُ بعبب داهُاُ  4مذسبحن وجىفي آخش بعبب هىبت نلبُت
يما اغتزُ أخذ الغبي الىادي اللػب نهاةُا.
وبذأ داهُاُ اللػب في خي الهجىم يشأط خشبت! لٌىه نشس
الاهخهاُ لخشاظت اإلاشمى لػذم نذسجه غىى الشين و مجاساة
الالغبحن وبعبب غذم مهاسجه في ئمعاى الٌشاث ًمىش اإلاذسب
للػب ب 7مذاقػحن و  3بخي الىظي دون هجىم..
لضًىا مشل صاهُا ٫ول ً٨في مجاالث ؤزغي"
في َظا الىو ًظَب ناخبه الى ؤن الؼبىهُت والغقىة ،والجم٘ بحن
الؿلُت والثروة آٞت زُحرة ظضا وتهضص جُىع وج٣ضم ألاممٞ ،األمت التي حٗاوي
مً َظٍ آلاٞت مهحرَا الخغاب والًُإ ٦ما و ٘٢للىاصي الغوماوي .حجت
َظٍ الىدُجت (الؼبىهُت والجم٘ بحن الؿلُت والثروة) هي ٢هت الالٖب
الغوماوي الظي ال ًهلر إلاماعؾت عٍايت ٦غة ال٣ضمٚ ،حر ؤن ؤمه التي جمل٪
الثروة والؿلُت ٧اهذ ؾببا في بظباع مؿحري الىاصي ٖلى بصزاله عٚم ٧ل
الخؿاثغ.
ناخب الىو ٌكحر الى زؿاعة هاصي في ٦غة ال٣ضم ،وهي زؿاعة وبن ٖلذ
ٞةجها  ِ٣ٞفي ٦غة ال٣ضم ،ل٨ىه ًخإؾ ٠ؤن ً٩ىن ٖىضها مشل صاهُا ٫وؤمه في
مجاالث مسخلٟت وخُىٍت.
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ما حهمىا مً الىو َى بىِخه الدجاظُت الٛىُت؛ ٞهىا ٥هدُجت وَىا ٥حجت
جضٖمها ،وهي حجت ٢ىٍت حؿخمض مكغوُٖتها مً الىا ،٘٢وظاطبُتها وظمالها
مً ألاؾلىب الؿغصي ال٣هصخي .وٍم ً٨ؤن هىضر و ٤ٞما ًلي:
الىدُجت :الؼبىهُت و الجم٘ بحن الؿلُت والثروة آٞت تهضص جُىع ألامم.
الدجت٢ :هت الٖب عوماوي بضًً جمخل ٪ؤمه الىاصي.
الىشٍهت :ؤؾلىب ؾغصي ٢هصخي ؾازغ.
بن َظٍ الىدُجت التي ؤقاع بلحها ناخب الىو ًترجب ٖجها هخاثج ؤزغي
يمىُتٞ ،مً ًمخل ٪الؿلُت والثروة ٌؿخُُ٘ ؤن ٌٛخهب خ٣ىٚ ١حرٍ؛ ٣ٞض
ٞغيذ ألام (الؿلُت والثروة) ابجها عٚم ؤهه ال ًهلر للٗب ٦غة ال٣ضم ،و٢ض
جغجب ًٖ َظا ال٣غاع زؿاعة الٟغٍ ٤واجهؼامه والخٟغٍِ في الٟ٨اءاث
(الاٖتزا .)٫ومً زمت ٞةن:
الجم٘ بحن الؿلُت والثروة = ٞؿاص
الجم٘ بحن الؿلُت والثروة = اؾدبضاص
الجم٘ بحن الؿلُت والثروة = جإزغ ويٗ.٠
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وٖىضما حؿىص َظٍ الؿلى٧اث الؿلبُت جيخٗل السخغٍت مداولت بنالح ما
ًم ً٨بنالخه٣ً ،ى ٫الٗمغي " ج٩ىن السخغٍت في اإلاجخم٘ خحن حؿىص ٖضالت
ؤلاوؿان اإلا٣لىبت ،وج٩ىن في الظاث الاوؿاهُت خحن جسىن ؤلاوؿان مل٩اجه".1
لىخإمل اإلاشا ٫الشالض وألازحر:
"ادعى سحل مً ألاغشاب الىبىة في صمً الخلُكت اإلاهذي الػباس ي ،قاغخهله الجىذ
وظانىه ئلى اإلاهذي
قهاُ له :أأهذ هبي؟
ناُ :وػم
ناُ اإلاهذي :ئلى مً ُب ِػثذ؟

ُ ُ
ْ ُ
ناُ ألاغشابي :أو جشيخمىوي أ ْب َػث ئلى أخذ؟ ُب ِػثذ في الفباح واغخهلخمىوي
في اإلاعاء".
ٌٗخمض َظا الىو ٖلى السخغٍت وال٩ٟاَت في جبلُ ٜعؾالخه والىنى ٫الى
الىدُجت اإلاغظىة ،وطل ٪في ٢الب ؾغصي َؼلي ًخػي ه٣ض الؿلُت وببغاػ
ؾُىتها وظشماجها ٖلى هٟىؽ الىاؽٞ ،األٖغابي اإلاؿ٨حن الظي اصعى الىبىة لم
ًجض ٞغنت لخبلُٞ ٜدىي صٖىاٍ ختى وظض هٟؿه مٗخ٣ال وسجُىا.

 1البالؾت الجذًذة بحن الخخُُل والخذاوُ ،م.99
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مما ؾبً ٤دبحن ؤن ٧ل الىهىم الؿازغة التي اٖخمضهاَا مخىا لضعاؾدىا
جدخىي ٖلى بيُت حجاظُت٩ٞ ،ل ألا٢ىا ٫الؿازغة حٗبر ًٖ هدُجت مضٖىمت
بذجت ؤو مجمىٖت مً الدجج.

خاجمت
بن م٣الىا بيُت الا٢ىإ في زُاب السخغٍت ٢ض خغم ٖلى اؾخسالم
واؾدبُان زهاثو السخغٍت وبيُتها الدجاظُت ،خُض جىنلىا ؤي ظملت مً
الىخاثج هىعصَا و ٤ٞما ًلي:
 تهض ٝالسخغٍت الى جد ٤ُ٣ظملت مً اإلا٣انض والاٚغاى مً ظملتها،
الى٣ض والخ٣ىٍم ،والاؾاءة والاخخ٣اع ،وال٩ٟاَت والخُ٨ذ ،الته٨م.
 للسخغٍت بيُت حجاظُت صازلُت ٢ىٍت٩ٞ ،ل "٢ىً "٫دخىي ٖلى هدُجت
وحجت ؤو مجمىٖت مً الدجج الضاٖمت.
 جم التر٦حز ؤؾاؾا ٖلى الدجج الضازلُت اوسجاما م٘ هٓغٍت الدجاط
اللٛىي التي حٗخبر اللٛت بيُت حجاظُت تهض ٝالى الخإزحر.
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خىاب السخشٍت وظإاُ ألاخالم بحن الكلعكت والذًً
الخلُل الىاغش
(باخث في الذساظاث ؤلاظالمُت ،حامػت ؼػُب الذًالي ،الجذًذة-اإلاؿشب)

ملخـ ــقً :ـ ــغوم َـ ــظا البدـ ــض صعاؾـ ــت الخُـ ــاب الؿـ ــازغ باٖخبـ ــاعٍ عصة ٗٞـ ــل
ٚغٍؼٍت ،وآلُت ع٢ابُت جصخُدُت لؤلويـإ الاظخماُٖـت ،وَؿـعى بلـى ؤلاظابـت ٖـً
مــضي خًــىع ؾــاا ٫ألازــال ١وعوح ال٣ــُم فــي الخُــاب الؿــازغ ،وطلــ ٪بٗــغى
مىا ٢ــ ٠زالز ــت ،خُ ــض ؤباه ــذ ٖ ــً آعاء مخباًى ــت جج ــاٍ َ ــظا الى ــىٕ م ــً الخُ ــاب،
خُ ـ ــض اهده ـ ــغث م ـ ــىاٟ٢هم ب ـ ــحن ؤلاًج ـ ــاػ واإلاى ـ ــ٘ ،وبطا هٓغه ـ ــا بل ـ ــى مى ـ ــاٍ اإلاى ـ ــ٘
وؤلاًجاػ في اإلاظاَب الشالزت ،ؾىجض ؤن مىاٟ٢هم ًدظوٍ البٗـض ألازالقـي بكـ٩ل
ب ــاعػ ،ل ــظلً ٪م ٨ــً ال ٣ــى ٫بن (اإلا ــظَب ألاو ٫والش ــاوي) ؤظ ــاػ الخُ ــاب الؿ ــازغ
ق ـ ــغٍُت ؤن ًىُل ـ ــ ٤م ـ ــً ٖم ـ ــل  ٨ٞـ ــغي وبب ـ ــضاعي ،وؤن ًدم ـ ــي مىٓىم ـ ــت ال ٣ـ ــُم
الؿ ــاثضة ًىس ــغٍ ف ــي  ً٢ــاًا اإلاجخم ــ٘ ،و ٧ــل ٖم ــل ًسل ــىا م ــً وؿ ــ ٤ألاز ــال-١ف ــي
عؤًــهًٓ -ــل ٖــضًم اإلاٗجــىٞ ،دــحن ازخــاع (اإلاــظَب الشالــض) مىــ٘ الخُــاب الؿــازغ
بـحن اإلاؿـلمحن وٚحـرَم ،ولـم ًجـؼٍ بال فـي خـضوص يـُ٣ت جخٗلـ ٤بـغص هجـىم ؾـازغ
ممازل ،إلاا له مً مأالث ؾلبُت ٖلى الٗال٢اث الاظخماُٖت.
Abstract :This research aims at studying the satirical discourse as a
reaction of instinct and a corrective and monitoring mechanism for social
conditions, and seeks to answer the extent to which the question of ethics and
the spirit of values is present in the satirical discourse by presenting three
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positions. Actually, it showed different opinions towards this kind of discourse,
as their positions are confined to brevity and prevention. Thus, if we look at the
area of prevention and brevity in the three doctrines , we will find that their
positions are broadly affected by the ethical dimension. Therefore, it can be
said that (the first and second doctrine) allows the satirical speech provided
that it starts from an intellectual and creative work, protects the prevailing
system of values and engages in social issues, to the extent that each act
devoided from morality - in its opinion - remains meaningless. From the other
hand, (the third doctrine) chooses to prevent satirical speech between Muslims
and others, and it was only permitted within narrow limits related to
responding to a similar sarcastic attack, in view of its negative consequences
for social relations.
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مهذمت
َّ
بن الىاْغ في جاعٍش زُاب السخغٍت ؾحرم ٤ؤهه مشل ْاَغة بوؿاهُت
اهماػث بها البكغٍت ًٖ ٚحرَا مً ال٩اثىاث الخُت ،خُض ؤضخذ السخغٍت
ق٨ال مً ؤق٩ا ٫الخُاب الخضاولي الُىمي ،وآلُت مً آلُاث اإلا٣اومت والغ٢ابت
والدك ،٪ُ٨التي ج٣ىم ٖلى ؤؾلىب الخىا ٌ٢الدجاجي بُٛت ج٣ىٍم ؾلى٥
الجماٖت وجصخُذ مىٟ٢ها ،وَظا قإن مظَب (ؾىعًٍ ٦حرٛ٦اع Soren
 ،)Kierkegaardو(َجري بغٚؿىن  ،)Henri Bergsonو(مُساثل بازخحن
.)Mikhail Bakhtine
ٞدحن ً٣ىم مظَب آزغ م٣اوم لهظا الخُاب ُٞسغظه مً صاثغة الُ٣مي،
وَٗضٍ مً الخُاباث الهؼلُت ٚحر الجاصة ،بؿبب ما ًيخج ٖىه مً بؾٟاٝ
وابخظا ٫للخُاة الٗامت ،و٧ىهه ًىدى بلى هؼٕ لبىؽ الهُبت ًٖ ٧ل ما َى
م٣ضؽ؛ ألن ميكإٍ –في َظا اإلاظَبٌٗ -ؼي بلى الاهٟٗا ٫طي الجزٖت الٟغصًت
الخضمحرًت ال بلى الجزٖت الجماُٖت ال٣اثمت ٖلى مساَبت الٗ٣ل ،وم٘ طل٪
هجضٍ ٌؿمذ به في خضوص مُٗاعٍت ؤزالُ٢ت مدضصةـ وال ٌؿمذ به بال بطا ٧ان
مبيُا ٖلى الخٗ٣ل ألازالقي ،وؤن ًىسغٍ في ً٢اًا اإلاجخم٘ وٍدمي مىٓىمت
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الُ٣م الؿاثضة وَؿاثل ظىَغَا وخ٣ُ٣تها .وَظا قإن مظَب (ؤٞالَىن
 )Platonو(ؤعؾُى  )Aristotleو(عهُه صً٩اعث .)René Descartes
ؤما اإلاظَب الشالض ُٞدٓغ زُاب السخغٍت مً الخُاب الُىمي ،وال ٌٗضٍ
ق٨ال مً ؤق٩ا ٫الخُاب الخضاولي بال في خاالث اؾخصىاثُت يُ٣ت ،مشل:
الخُاب الضٞاعي ؤو الدجاجي ٦(-سخغٍت هبي هللا ابغاَُم مً ٖبضة ألاوزان،
وسخغٍت خؿان بً زابذ مً ٟ٦اع ٢غَل ،والدجاط الؿازغ بحن اإلاظاَب
ال٣ٟهُت والٟغ ١ال٨المُت -)...إلاا له مً آزاع ؾلبُت ٖلى الٗال٢اث الاظخماُٖت،
وما ًىجم ٖىه مً يُٛىت و٦غاَُت ومكاخىت ،وَظا قإن اإلاظَب
الضًجي(ؤلاؾالم).

اؼٍالُت البدث
ٌؿعى َظا البدض بلى ؤلاظابت ًٖ ؾاا ٫ألازال ١في الخُاب الؿازغ
مٗخمضا في طل ٪صعاؾت زالزت ازخُاعاث ٞلؿُٟت وصًيُت ،ومىه ٞةطا ٧ان
الخُاب الؿازغ ْاَغة اظخماُٖت وعصة ٗٞل ُٞغٍت مخجظعة في ؤٖما١
الىٟىؽ البكغٍتٞ ،هل حؿمذ اإلاىا ٠٢ألازالُ٢ت لٗلماء الٟلؿٟت و الضًً
بخىُْ ٠السخغٍت ٦ألُت جصخُدُت في زُابها الخضاولي الُىمي؟ ،وٖلى ؤي
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ؤؾاؽ وٖلى ؤي ٖلت خضصث َظٍ الاججاَاث الشالزت مىٟ٢ها مً الخُاب
الؿازغ؟ ،وماهي الخضوص اإلاُٗاعٍت وألازالُ٢ت التي ويٗذ للخُاب الؿازغ
ٖىض ٖلماء الٟلؿٟت والضًً؟ ولئلظابت ًٖ َظٍ الدؿائالث جم وي٘ جهمُم
في مداوع زالزت ٧اآلحي:

مداوس البدث
مهذمت
اإلادىُ ألاوُ :مضزل مٟاَُمي
اإلادىس الثاوي :الخُاب الؿازغ :الٗلت والؿلى٥
اإلادىس الثالث :الخُاب الؿازغ وؾاا ٫ألازال ١في الاججاَاث
الشالر

خاجمت.
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اإلادىس ألاوُ :مذخل مكاهُمي
أوال :السخشٍت :اإلاكهىم والذاللت :بهه إلاً الهٗب ؤن هدضص بك٩ل ص٤ُ٢
بضاًاث ْهىع مٟهىم السخغٍت في اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت ،بال ؤن بٌٗ
الضعاؾاث وألابدار ألازغٍت ٦كٟذ وظىص عؾىماث ٧اعٍ٩اجىعٍت زلٟها
ؤلاوؿان ال٣ضًم خُض ؤْهغث (بغصًت) 1مهغٍت ٢ضًمت عؾما ؾازغا خى٫
َاثغ بضون ظىاخحن ًهٗض بلى شجغة بىاؾُت ؾلم زكبيٞ .اؾخٗما٫
الُاثغ للؿلم الخكبي بضال مً ظىاخُه في َظٍ اللىخت الٟىُت مىاٌ٢
لؿلى ٥الُُىع ٖاصة ،مما ق٩ل نىعة ؾازغة ظؿضث مٟهىم الخىاٌ٢
الظي َى مً نمُم الخُاب الؿازغ.2
ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلا٣االث الٟالؾٟت التي جدضزذ ًٖ الطخ ٪لم جٟغص
ؤبدازا ًٖ السخغٍت ،وبهما ظاءث ؤلاقاعة بلحها ٖغيا في زًم خضًثهم ًٖ
ال٩ىمُضًا والتراظُضًا ،وؾبب طل ٪ؤن الٟالؾٟت ٌٗخبرون السخغٍت لىها مً

 -1البرصًت :هىٕ مً الىع ١ؤو ال٩اٚض ال٣ضًم ًهى٘ مً هباث البرصي ،خُض ٧ان ؤو ٫اؾخٗما ٫لهظا
الىع ١في مهضع ال٣ضًمت.
 -2ألادب العاخش ،أهىاغه وجىىسه مذي الػفىس اإلاالُت ،قمسخى واٟ٢ؼاصٍ ،مجلت صعاؾاث ألاصب
اإلاٗانغ ،الٗضص الشاوي ٖكغ ،الؿىت الشالشت ،م ،104بخهغ.ٝ
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ؤلىان الطخ ٪الٗضًضة ،1مشل(:اإلاؼاح ،والى٨خت ،والته٨م ،والهؼ ،٫والهمؼ،
واللمؼ ،والٛمؼ ،والخ٨ٟه ،والُغٞت ،والُجز ،والضٖابت ،والهجاء ،والاػصعاء،
واإلالخت ،والاؾتهؼاء)٢ ،اٖ ٫باؽ مدمىص" :وم٘ وظىص ٞىاع ١مٗىىٍت بؿُُت
في مٗاهحها ،بال ؤجها ظمُٗا حكتر ٥في مٗجى واخض ،ؤال وَى الاهخ٣ام مً
الهٟاث ؤو ألا٢ىا ٫ؤو ألاٗٞاٖ ٫لى هدى مشحر للطخ.2"٪
ولٗل َظٍ ألالىان مً ؤَم اإلاٟاَُم الضاللُت التي جخ٣اَ٘ م٘ مٟهىم
السخغٍت ،والتي ق٩لذ لىها مً ؤلىاجها وبن ازخلٟذ ؤخىالها ولم جدكابه
ؤٚغايهاٞ ،ىدُجتها واخضة وَى الطخ .3٪بال ؤهىا هجض ؾبِىىػا وي٘ خضا
ٞانال بحن الطخ ٪والسخغٍت ،خُض ًهى ٠الطخ ٪يمً اهٟٗاالث
الخحر ،ؤما السخغٍت ُٗٞخبرَا مً ؤنىا ٝالكغ وال ٌٗضَا مً ؤلىان
الطخ ،٪وال ٌؿ٘ اإلا٣ام َىا للخضًض ًٖ الطخ ٪وهٓغٍاجه؛ ل٨ىه ؾُ٩ىن

 -1ػ٦غٍا ببغاَُم ،ظٌُىلىحُت الكٍاهت والطخَ ،م٨خبت مهغ للمُبىٖاث ،ؾىت  ،2012م،8
بخهغ.ٝ
َ -2اقم وُٛمل الخمامي وآزغون ،مىهج الهشآن الٌشٍم في الخفذي رأظالُب الخشب الىكعُت
(أظلىب السخشٍت اهمىرحا) ،مجلت الٗلىم الاظخماُٖت ،الٗضص  ،23ماعؽ  ،2017م.36
 -3جخا الماخَ اإلاطخَٖ ،باؽ مدمىص الٗ٣اص ،ماؾؿت َىضاوي للخٗلُم والش٣اٞت ،الُبٗت
ألاولى ،ؾىت  ،212ال٣اَغة ،م ،9بخهغ.ٝ
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اإلاضزل الغثِسخي للبدض ًٖ ؤنى ٫السخغٍت وميكاَا وؤَم آلاعاء ال٨ٟغٍت
والٟلؿُٟت خىلها.
 )1السخشٍت في اللؿت :جضوع ماصة (ؽ ر ع) في اإلاٗاظم اللٛىٍت خى٫
ٖضة مٗان وهي :الههش ،والخزلُل ،والاظتهضاء ،والطخَ.
الههش :جُل ٤السخغٍت ٖلى ال٣هغ٣ٞ :ض ظاء في "لؿان الٗغب" ؤن السخغة:
"ما حسخغث مً صابت ؤو زاصم بال ؤظغ وال زمً .وٍ٣ا :٫سخغجه بمٗجى سخغجه
ؤي ٢هغجه وطللخه٢ .ا ٫هللا حٗالى﴿ :وسخش لٌم الؽمغ والهمش﴾ .1وسخغٍ
ٌسخغٍ سخغٍا٧ :لٟه ما ال ًغٍض و٢هغٍ .و٧ل م٣هىع مضبغ ال ًمل ٪لىٟؿه ما
ًسلهه مً ال٣هغٞ ،ظل ٪مسخغ"" .2وعظل سخغةٌ :سخغ في ألاٖما٫
وٍدسخغٍ مً ٢هغٍ".3
الخزلُلً :غاص بالسخغٍت ؤًًا الخظلُل٢ :ا( ٫ابً مىٓىع)" :الدسخحر:
الخظلُل .وؾ ًٟؾىازغ بطا ؤَاٖذ وَاب لها الغٍذ .و٧ل ما ط ٫واه٣اص ؤو تهُإ
لٖ ٪لى ما جغٍض٣ٞ ،ض سخغ ل.4"٪
 -1ظىسة ئبشاهُم آلاًت.33 :
 -2ابً مىٓىع ،لعان الػشب ،صاع ناصع -بحروث ،الُبٗت الشالشت ؾىت َ1414ـ ،ط.353/4:
 -3اإلاشحؼ العابو ،ط.354/4:
 -4اإلاشحؼ العابو ،ط.354/4:
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الاظتهضاء٦ :ما جُل ٤السخغٍت ٖلى الاؾتهؼاء" :سخغ :سخغ مىه وبه،
وسخغة وسخغٍا وسخغٍتَ :ؼت به".1
الطخَ :ومً مٗاوي السخغٍت ؤًًا الطخ٢ ،٪ا( ٫ابً مىٓىع)":
السخغة :الطخ٨ت .وعظل سخغةٌ :سخغ بالىاؽ".2
ًٓهغ مما ؾب ٤ؤن السخغٍت جُل ٤في الضاللت الٗغُٞت ٖلى ٖضة مٗان وبن
ازخلٟذ جىُْٟاتها ،طل ٪ؤن هدُجتها واخضة وهي الاؾخظال ٫والاهُ٣اص والٛلبت
والخٟىٞ ،١جمُ٘ َظٍ ألالٟاّ مصخىهت بضاللت الٛلبت وال٣هغ التي هي مً
نٟاث السخغٍت٢ ،ا( ٫ابً ٞاعؽ) ":الؿحن والخاء والغاء ؤنل مُغص
مؿخُ٣م ًضٖ ٫لى اخخ٣اع واؾخظال .3"٫ولى هٓغها بلى البىاء الهىحي إلاٟهىم
السخغٍت لىظضها "ؤن لٟٓت (سخغ) اظخم٘ ٞحها نىجان مٛلٓان مٟسمان،
َما :نىث الخاء ،ونىث الغاء ،وباظخمإ َظًً الهىجحن جىلض في َظٍ
اللٟٓت قضة و٢ؿاوة وٚلٓت".4
 -1ابً مىٓىع ،لعان الػشب ،صاع ناصع -بحروث ،الُبٗت الشالشت ؾىت َ1414ـ ،ط.352/4:
 -2اإلاشحؼ العابو ،ط.353/4:
 -3ؤخمض بً ٞاعؽ ،جدٖ ٤ُ٣بض الؿالم مدمض َاعون ،معجم مهاًِغ اللؿت ،صاع ال٨ٟغ ،الُبٗت
ألاولى ،ؾىت 1979م ،ط.144/3:
 -4ظمُل مدمض ٖضوان ،السخشٍت في الهشآن الٌشٍم وألكاظها ،مجلت الخ٨مت للضعاؾاث ألاصبُت
واللٛىٍت ،الٗضص ألاو ،٫اإلاجلض الشامً ،ؾىت  ،01/07/2020م.123
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 )2السخشٍت في الاـىالح :ال جسغط ؤٚلب الخٗغٍٟاث التي ٖغٞذ السخغٍت
ٖما جم ج٣غٍغٍ في الٗغ ٝاللٛىي مً ؤجها لىن مً ؤلىان الطخ ٪الظي ٌؿعى
الؿازغ مً زالله بلى بْهاع ٢ضعجه ٖلى ٚلبت زهمه و٢هغٍ والخٟىٖ ١لُه بما
بالٟٗل ،ؤو ال٣ى ،٫ؤو ؤلاقاعة وؤلاًماء٣ً .ى( ٫ؤلامام الٛؼالي)" :السخغٍت
الاؾتهاهت والخد٣حر والخىبُه ٖلى الُٗىب والى٣اثو ٖلى وظه ًطخ ٪مىه،
و٢ض ً٩ىن طل ٪باإلادا٧اة في الٟٗل وال٣ى ،٫و٢ض ً٩ىن باإلقاعة وؤلاًماء".1
وٍ٣ى( ٫ؤخمض اإلاغاغي) السخغٍت" :الاخخ٣اع وط٦غ الُٗىب والى٣اثو ٖلى وظه
ًطخ ٪مىه()...و٢ض ج٩ىن باإلادا٧اة بال٣ى ٫ؤو بالٟٗل ؤو باإلقاعة ؤو بالطخ٪

ٖلى ٦الم اإلاسخىع مىه بطا ٚلٔ ُٞه ،ؤو ٖلى نىٗخه ،ؤو ٖلى ٢بذ نىعجه".2
زاهُا السخشٍت :الاجكام والاقترام
بطا ٧اهذ السخغٍت لىها مً ؤلىان الطخٞ ٪ةجها جخ ٤ٟوجٟتر ١م٘ ٚحرَا
مً اإلاٗاوي في ؤٚغايها وؤؾالُبها البيُىٍت ،وبما ؤن اإلا٣ام ال ٌؿ٘ لظ٦غ ظمُ٘
َظٍ اإلاٗاويٞ ،ؿى٣خهغ ٖلى الهجاء باٖخباعٍ ؤخض اإلاٟاَُم ال٣غٍبت مً
 -1ؤبى خامض الٛؼالي ،ئخُاء غلىم الذًً ،صاع اإلاٗغٞت -بحروث ،ط.131/3:
 -2ؤخمض بً مهُٟى اإلاغاغي ،جكعحر اإلاشاغي ،مُبٗت مهُٟى البابي الخلبي وؤوالصٍ بمهغ ،الُبٗت
ألاولى ؾىت  ،1946ط.132/26:
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السخغٍت والظي مشل ق٨ال مً ؤق٩ا ٫الىخُ٣و مً آلازغ ،خُض ؾِخُىع
َظا اإلاٟهىم بٗض طل ٪مً الؿٟى ٫ألاصوى بلى الضعظت الٗلُا ،زم ًهحر ؤصاة
للخٗبحر والخصخُذ والخ٣ىٍم.
السخشٍت والهجاء :ؤقغها آهٟا بلى ؤن السخغٍت ماهي بال مغخلت مً مغاخل
جُىع الهجاء ،خُض ٧ان الهجاء في الجاَلُت مً ؤقض ألاؾلخت ٞخ٩ا ،لُخُىع
بٗض طل ٪جُىعا ٦بحرا في مٗاهُه وؤَضاٞه وؤؾالُبه ،وٍغج٣ي مً الىاخُت
الٟىُت بلى صعظت الخهىٍغ الؿازغ اإلامخ٘ الظي ًضٖ ٫لى َا٢ت ٞىُت مبضٖت،
حٗخمض ٖلى  ًٞؤنُل وعوح مغخت ياخ٨ت ،وجىُل ٤مً ٖمل ٨ٞغي ببضاعي،
وجغج ًٖ ٟ٘الؿب الغزُو والاتهاماث الضهِئت ،1بلى الغؾالت الؿامُت التي
جدمل في باَجها بٗضا ؤزالُ٢ا جصخُدُا .وَظا ما ؤقاع بلُه (ؤعؾُى) ٖىضما
٢ا" :٫ما ٌكاَض بحن ال٩ىمُضًا ال٣ضًمت وبحن ال٩ىمُضًا الجضًضةٞ .لم جً٨
الهؼلُاث في ألاولى بال بإلٟاّ هجغ ،ؤما في الشاهُت ٞةهه ًىٚ ٠٢البا بالهؼلُاث
ٖىض خض الخلمُداث".2
ٞ -1ىػي ِٖسخى ،الهجاء في ألادب ألاهذلس ي ،صاع الىٞاء لضهُا الُباٖت واليكغ ،الُبٗت ألاولى ؾىت
 ،2007م.14
 -2ؤعؾُى ،غلم ألاخالم ئلى هُهىماخىط ،جغظمت ؤخمض لُٟي الؿُض ،مُبٗت صاع ال٨خب اإلاهغٍت
بال٣اَغة ،ؾىت  ،1924ط.50/2:
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وبطا هٓغها بلى مٟهىم الهجاء في اللٛت ؾىجضٍ ًضوع خى ٫مٗاوي الكخم،
وؤلاًظاء ،وال٨ك ،٠والبكاٖت ،وال٣بذ ،والكضة ،والى٩ا .1٫وٍٓهغ ؤن
السخغٍت جخ ٤ٟم٘ الهجاء في ٚغى بْهاع ُٖىب الخهم وهؼٕ ال٣ضاؾت
وؾلب الهُبت مىه ،وٍٟتر٢ان في ؤن السخغٍت هجىم ٚحر مباقغ مؿدبًُ
ًخجىب الدكهحر والؿب والكخم؛ ألن ٚغيه جصخُذ بنالحيٞ ،دحن ؤن
الهجاء هجىم مباقغ صون مىاعاةً ،خىدى الدكهحر وَٗخمض ٖلى ؤقى٘ ألالٟاّ،
ٚغيه الاهخ٣ام مً الٛحر وحٗضاص ُٖىبه والىُل مىه.2

اإلادىس الثاوي :الخىاب العاخش :الػلت والعلىى.
ج٣غع ؾاب٣ا ؤن الطخ٢ ٪ض ً٩ىن هدُجت لٗمل ؾازغ ،لظل ٪ؾيبدض في
َظا اإلادىع ًٖ ميكإ السخغٍت وؾلى٦ها ٓ٦اَغة ه٣ضًت جصخُدُت ع٢ابُت
مً صازل بيُت الطخ ،٪وؾىٗخمض ٖلى ٖغى بٌٗ آلاعاء الٗلمُت التي
خاولذ جٟؿحر الطخ ٪والبدض في ٖلخه .وج٨مً ٖلت الطخ ٪بظماال في زالزت
ٞغيُاث( :الخكىم واإلاىانمت والكجأة).
 -1ابً مىٓىع ،لعان الػشب ،صاع ناصع -بحروث ،الُبٗت الشالشت ؾىت َ1414ـ ،ط.353/15:
 -2خىاب السخشٍت وداللخه في الؽػش الػشبي اإلاػاـشٞ ،خُدت بلمبرو ،٥بدض لىُل ظهاصة
الض٦خىعاٍ ؾىت  ،2014جدذ بقغا ٝألاؾخاط مهُٟى مىهىعي ،بجامٗت ظُاللي لُابي -ؾُضي
بلٗباؽ ٧لُت آلصاب واللٛاث والٟىىن ٢ؿم اللٛت الٗغبُت وآصابها -الجؼاثغ .م ،43-42:بخهغ.ٝ
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أوال :غلت الطخَ في الخىاب الكلعكي
ٞ )1غيُت (اإلاىاً٢ت والخٟى )١ازخُاع (ؤعؾُى) و(٦حرٛ٦اع) ً :غي
(ؤعؾُى) في خىاعٍ م٘ مٗاعيُه ؤن ميكإ الطخ ٪عاظ٘ باألؾاؽ بلى
الكٗىع بمؼٍج مً اللظة وألالم ،وَٗؼو ؾبب طل ٪بلى ٢هىع ٖلم زهىمه
وظهلهم بظواتهم وؤهٟؿهم ،خُض جضٗٞىا َظٍ ألاونا ٝبلى الطخ(٪اللظة)
مً َظٍ الخىاً٢اث٦ ،ما هطخ ٪ؤًًا مً ؾىء خٓهم وظهلهم بظواتهم
(ألالم).1
وَؿدك ٠مما ؾب ٤ؤن (ؤعؾُى) ظٗل مً الخىا ٌ٢والخٟىٖ ١لى
الخهم ٖلت للطخ ،٪خُض ًغي ؤن زهىمه اظخمٗذ ٞحهم ٧ل ؤؾباب
الخىا ٌ٢بحن الكٗىع بلظة الخٟىٖ ١لحهم ،والكٗىع باأللم ججاَهم ظغاء
ؾىء خٓهم وظهلهم بإهٟؿهم وٖضم بصعا٦هم لظل.٪
ؤما (٦حرٛ٦اع) ُٞظَب بلى ؤن الهؼ ٫ما َى بال هدُجت للخىا ،ٌ٢وبطا اٖخبرها
الهؼ ٫لىها مً ؤلىان الطخ٩ُٞ ٪ىن ؾببه جىا ٌ٢في ويُٗاث مُٗىت ؤو
جدىالث في مىا ٠٢بُٗجها ،خُض ٢ا" :٫بن الهؼ ٫جهيًُ ٠يخمي بلى الضهُىٍت
 -1ؤٞالَىن ،اإلاداوساث الٍاملت ،جغظمت قىقي صاوص جمغاػ ،ألاَلُت لليكغ والخىػَ٘ ،ؾىت ،1994
ط .346/5:بخهغ.ٝ
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جدضًضا ،وَى ً٨مً صاثما في الخىا .1"ٌ٢وبهظا ٖؼا (٦حرٛ٦اع) ٖلت الطخ٪
بلى اإلاىاً٢ت بحن ال٩لماث التي ًىْٟها الؿازغ في زُابه.
 )2قشلُت( :الخكىم والكجأة) اخخُاس (هىبض) و(دًٍاسث) و(ًاهي):
ًظَب (جىماؽ َىبؼ  )Thomas Hobbesبلى الجم٘ بحن ٞغيُتي الٟجإة
والخٟىٗ٦ ١لت للطخ ،2٪خُض ًغي ؤن الطخ ٪هاشخئ ًٖ ؤلاخؿاؽ ب٣ضعة
الصخو وطاجِخه الىاقئت ًٖ اإلاٟازغة ،وؤن َظا اإلاجض اإلاٟاجئ َى مً
مؿبباث الخغ٧اث اإلاؿماة بالطخ" ٪وَى ًيخج ًٖ ٖمل ٞجاجي".3
٦ما ظٗل (َىبؼ) مً هٓغٍت الخٟىٖ ١لى آلازغ بغنض ُٖىبه ٖلت للطخ،٪
ٞةطا ٧ان الطخً ٪إحي مً ٖمل ٞجاجيٞ ،الهجىم ٖلى آلازغًٍ ِب َٗ ِّض
هىا٢ههم 4ؤًًا ٌٗخبر ؤمغا ٞجاثُا ٖلى ؤًت خاٞ ،٫خ٩ىن اإلاٟاظإة بهظا اإلاُٗى
مً ؤَم الٗالماث والٗلل اإلاؿببت للطخٖ ٪ىض بٌٗ ألاشخام الظًً
 -1ؾىعًٍ ٦حرٛ٦اع ،جغظمت مجاَض ٖبض اإلاىٗم مجاَض ،الخٌشاس مؿامشة في غلم الىكغ الخجشٍبي،
م٨خبت صاع ال٩لمت -ال٣اَغة ،الُبٗت ألاولى ،ؾىت  ،2013م.266
 -2ط٦غها ؾاب٣ا بإن م٣االث الٟالؾٟت التي جدضزذ ًٖ الطخ ٪لم جٟغص ؤبدازا زانت خى٫
السخغٍت ،وبهما ظاءث ؤلاقاعة بلى السخغٍت ٖغيا في زًم خضًثهم ًٖ ال٩ىمُضًا والتراظُضًا ،وؾبب
طل ٪ؤن الٟالؾٟت ٌٗخبرون السخغٍت لىها مً ؤلىان الطخ.٪
 -3جىماؽ َىبؼ ،جغظمت صًان خبِب خغب ،وبكغي نٗب ،اللكُازان :ألاـىُ الىبُػُت والعُاظُت
لعلىت الذولتَُ ،ئت ؤبىْبي للش٣اٞت والترار (٧لمت) وصاع الٟغابي ،الُبٗت ألاولى ،ؾىت  ،2011م-66
.67
 -4اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .67-66بخهغ.ٝ
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ٌكٗغون بالخٟىٖ ١لى ٚحرَمَ ،ظا ؤًًا ما طَب بلُه (صً٩اعث) ٖىضما ؤقاع
بلى ؤن الخعجب مً الاهٟٗاالث التي جض ٘ٞبلى الطخ ،1٪وَظا ما ازخاعٍ ؤًًا
(بًماهىٍل ٧اهذ ٖ )Emmanuel Kantىضما ؤ٦ض ٖلى ؤن الطخ ٪اهٟٗا ٫هاجج
ًٖ جدىٞ ٫جاجي 2في ويُٗاث مُٗىت.
وٍدبحن ؤن ٖلت الٟجإة مً ؤَم ؤؾباب الطخ ٪ختى لى ٧ان اإلاغء في
مىي٘ ً٩ىن الطخُٞ ٪ه -ؤو م٣ضماجه وٖخباجه -مؿدبٗضا٦ ،داالث الجىاثؼ
واإلاأجم التي ًسُم ٖلحها اهٟٗا ٫الخؼن والب٩اء والطجغ ٖاصة ،وٍظ٦غ قا٦غ
ٖبض الخمُض (َغٞت) في ؤَمُت الٗمل الٟجاجي في ص ٘ٞؤلاوؿان بلى الطخ،٪
خُض ٢ا" :٫و٢ض ًدضر الطخ ٪بك٩ل ٚحر مخى ،٘٢ومً زم ً٩ىن ال بعاصًا،
وفي مىاؾباث ال هخىٞ ٘٢حها ؤن هطخ ،٪مشل ما ًدضر ؤخُاها مً ضخ٪
زال ٫الجىاػاث[ ،خُض] ظاء في بٌٗ ٦خب الترار ؤن عظال طَب بلى ظىاػة
ماث ٞحها ؤخض الغظاٞ ،٫ىظض ق٣ُ٣ه ًخل٣ى الٗؼاء ُٞه ،و٧ان َظا الك٤ُ٣
الخي قضًض الهؼا ٫والخٗب ،وفي خالت قضًضة مً اإلاغى٣ٞ ،ا ٫له الصخو
 -1عهُه صً٩اعث ،جغظمت ظىعط ػٍىاحي ،اهكػاالث الىكغ ،صاع اإلاىخسب الٗغبي للضعاؾاث واليكغ-
بحروث ،الُبٗت ألاولى ،ؾىت  ،1993م .51-50بخهغ.ٝ
 -2بماهىٍل ٧اهِ ،جغظمت ٚاهم َىا ،ههذ ملٌت الخٌم ،وكغ اإلاىٓمت الٗغبُت للترظمت -بحروث ،الُبٗت
ألاولى ؾىت  ،2005م .265بخهغٝ
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الظي طَب لخ٣ضًم الٗؼاء :مً اإلاُذ؟ ؤهذ ؤم ؤزى٥؟ َىا ضخ ٪بٌٗ
الىاؽ بكضة بؿبب َظا الخٗلُ ٤الٛغٍب".1
ٞ )3غيُت( :اإلاٟاظإة) ازخُاع (بغٚؿىن) و(ؾبيؿغ)ً :غي (بغٚؿىن) ؤهىا
هطخ ٪بطا ما ٧اهذ ؤويإ طواجىا -ؾىاء ٧اهذ ؤق٩اال ؤو بقاعاث ؤو بًماءاث-
ٖباعة ًٖ خغ٦ت آلُت ،ومشل بالخُُب الظي ٌؿخ ٌُٟفي قغح ٨ٞغة ما،
ً٩ىن ؤ٦ثر جإزحرا بطا زلى زُابه مً الخ٨غاعٞ ،ةطا ٧اهذ له الػمت 2ؤو بقاعة ؤو
خغ٦ت جسً٘ لىن ٠آلالت وظاءث مخىٗ٢ت مً اإلاخل٣ي صٗٞخه بلى الطخ.3٪
ومما ظٗل (بغٚؿىن) ًغبِ ؾبب الطخ ٪بالخهغ ٝالكبُه لآللي؛ ألن آلالت
ٖضًمت اإلاٗجى ومجغصة مً الخ٨ٟحر 4زالٞا لٗمل ؤلاوؿان الظي جسً٘
خغ٧اجه للمٗجى واإلاٛؼي.

 -1قا٦غ ٖبض الخمُض ،الكٍاهت والطخَ سؤٍت حذًذة ،مجلت ٖالم اإلاٗغٞت ،مُاب٘ الؿُاؾت-
ال٩ىٍذ ،ؾىت  ،2003م.21
 -2ج٨مً ٖلت اإلاٟاظإة ٖىض بغٚؿىن في (الاػمت) التي ً٨غعَا الخُُب في ٦المه ،خُض عبُها بغٚؿىن
بٗملُت آلالت ،القترا٦هما في وظهت الكبه والظي َى الخ٨غاع بضون مٛؼي ؤو مٗجى ،مما حؿبب َظٍ
الىيُٗت للمخل٣ي بدالت مً الٟجاثُت الضاُٖت بلى الطخ.٪
َ -3جري بغٚؿىن ،جغظمت ٖلي م٣لض ،الطخَ ،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘،
الُبٗت ألاولى ،ؾىت ،1987م .27:بخهغ.ٝ
ٖ -4باؽ مدمىص الٗ٣اص ،جخا الماخَ اإلاطخَ ،ماؾؿت َىضاوي للخٗلُم والش٣اٞت ،الُبٗت
ألاولى ،ؾىت  ،212ال٣اَغة ،م ،48بخهغ.ٝ
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ًظَب (َغبغث ؾبيؿغ  )Herbert Spencerفي بدشه ًٖ ٖلت الطخ ٪بلى
خضور جدى ٫في خضر ما بك٩ل مٟاجئ مً ؾُا ١بلى ؾُا ١آزغُٞ ،دضر
الطخ ٪ظغاء َظا الاهخ٣ا ٫ؤو الخدى ٫اإلاٟاجئ ،ومشل لظل ٪بمكهض ٖغى
ُٞه بُىلت لغظل ومغؤة ٖلى مىهت اإلاؿغح ٧ان ٢ض و ٘٢بُجهم ؾىء ٞهم
َىٍل ومالم ،وؤزىاء َظا الخضر والخىاع الظي ًخجه بلى اإلاهالختًٓ ،هغ
ظضي نٛحر ًخجه بلى البُلحنٞ ،خدضر مٟاظإة للجمهىع ٚحر مخىٗ٢ت،
ٞضٗٞهم َظا الخٛحر الٟجاثُت بلى الطخ.1٪

زاهُا :غلت الطخَ في الخىاب الذًني (قشلُت الكجأة)
بن الىاْغ في ال٣غآن ال٨غٍم ؾُجض ؤن ٧لمت الطخ ٪ج٨غعث ٖكغ مغاث

2

في زمان ؾىع ،وؾى٣خهغ في َظا اإلا٣ام ٖلى ما ط٦غجه ٦خب الخٟؿحر في
ؾىعحي (الىمل) و(َىص) ،خُض ظاء الطخٞ ٪حهما م٣غوها بالٟجإة والخعجب،
ومً طل ٪جٟؿحر (البًُاوي) ل٣ىله حٗالى﴿ :ختى ئرا أجىا غىى واد الىمل
Magazine, March 1860 pp. 395-402. This material has 1- Pages taken from Macmillan's
College of Surgeons of England. The physiology of laughter, been provided by The Royal
See
website:
Herbert
Spencer,
Adapted
from,
. https://openlibrary.org/books/OL26294987M/The_physiology_of_laughter
 -2ظىسة اإلاىككحن آلاًت  ،29و ،34ظىسة غبغ آلاًت  ،38ظىسة الىجم آلاًت  ،43و  ،60ظىسة
الضخشف آلاًت  ،47ظىسة الىمل آلاًت  ،19ظىسة اإلاإمىىن آلاًت  ،110ظىسة هىد آلاًت  ،71ظىسة
الخىبت آلاًت .82
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نالذ هملت ًا أيها الىمل ادخلىا معايىٌم ال ًدىمىٌم ظلُمان وحىىده
وهم ال ٌؽػشون قخبعم لاخٍا﴾ .1خُض ٢اٞ" :٫خبؿم ياخ٩ا مً ٢ىلها،
حعجبا مً خظعَا وجدظًغَا واَخضائها بلى مهالخها 2".وَظا ؤًًا ما ط٦غٍ
(الُاَغ بً ٖاقىع) ٖىضما ٢ا" :٫وجبؿم (ؾلُمان) مً ٢ىلها جبؿم حعجب.
والخبؿم ؤيٗ ٠خاالث الطخ.3"٪
بطا هٓغها ؤًًا بلى الخٟاؾحر التي ٞؿغث ٢ىله حٗالى﴿ :قطخٌذ قبؽشهاها
باسخام ومً وساء ئسخام ٌػهىب نالذ ًا وٍلتى أألذ وأها عجىص وهزا
بػىي ؼُخا ئن َظا لص يء عجُب﴾ .4هجضَا ؤجها ؤقاعث بلى ؾبب الخعجب
والٟجإة ٗ٦لت مً ٖلل الطخ٢ .٪ا( ٫الُاَغ بً ٖاقىع)" :بهما ضخ٨ذ
امغؤة ببغاَُمٖ -لُه الؿالم -مً جبكحر اإلاالث٨ت ببغاَُم بٛالم ،و٧ان ضخ٨ها
ضخ ٪حعجب واؾدبٗاص(٣ٞ )...الىا٩ً :ىن (لؿاعة) امغؤج ٪ابً ،و٧اهذ (ؾاعة)
ؾامٗت في باب الخُمت ٞطخ٨ذ ؾاعة في باَجها ٢اثلت :ؤٞبالخ٣ُ٣ت ؤلض وؤها
٢ض شخذ؟(ٞ ،)...لما حعجبذ مً طل ٪بكغوَا بابً الابً ػٍاصة في البكغي.
والخعجُب بإن ًىلض لها ابً وَِٗل وحِٗل هي ختى ًىلض البجها ابً .وطل٪
 - 1ظىسة الىمل آلاًت.18 :
 -2ؤهىاع الخجزًل وؤؾغاع الخإوٍل ،البُماوي ،جد ٤ُ٣مدمض ٖبض الغخمً اإلاغٖكلي ،صاع بخُاء الترار
الٗغبي -بحروث ،الُبٗت ألاولى ؾىت َ1418ـ ،ط.157/4:
 -3الُاَغ بً ٖاقىع ،الخدشٍش والخىىٍش ،الضاع الخىوؿُت لليكغ -جىوـ ،ؾىت  ،1984ط.243/19:
 -4ظىسة هىد آلاًت.72-71 :
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ؤصزل في العجب؛ ألن قإن ؤبىاء الكُىر ؤن ً٩ىهىا مهؼولحن ال ٌِٗكىن ٚالبا
بال مٗلىلحن ،وال ًىلض لهم في ألا٦ثر .وألن قإن الكُىر الظًً ًىلض لهم ؤن ال
ًضع٧ىا ً ٟ٘ؤوالصَم بله ؤوالص ؤوالصَم .وإلاا بكغوَا بظل ٪نغخذ بخعجبها
الظي ٦خمخه بالطخ.1"٪
بىاء ٖلُه ًم٨ىىا ؤن وكاَض في َاجحن الؿىعجحن ٧ل ؤؾباب الطخ ٪التي
ؤقغها بلحها ٖىض ٧ل مً (ؾبِىىػا) و(َىبؼ) و(بغٚؿىن) وٚحرَم والتي جمشلذ
في الٟجإة والخىاٞ ٌ٢ىجض ؤن َظٍ الٗىامل مخىٞغة ظمُٗها في َاجحن
الؿىعجحنٞ ،ؿىعة الىمل حٗغى حعجب (ؾلُمان) مً ٢ى ٫الىملت ٞخبؿم
ياخ٩ا٦ ،ما حٗغى لىا ؾىعة َىص ٢هت امغؤة هبي هللا ببغاَُم ٖىضما بكغتها
اإلاالث٨ت بةسخا ١ومً وعاءٍ ٌٗ٣ىبٞ ،خعجبذ ٩ٞاهذ بكاعتها مٟاظإة
ُٖٓمت ومىاً٢ت لٗاصة الىاؽ ،مما صٗٞها بلي الطخ ،٪زم ػاص عجبها
وضخ٨ها مما عؤجه مً خالتها التي ٖلحها مً ٦بر وٍإؽ وما ؾخاو ٫لها مً
٦هىلت.
جظ٦غها َظٍ الخالت بٟغيُت الخىا ٌ٢في الىيُٗاث ٖىض (ؾبيؿغ) الظي
اٖخبرٍ مً الخغ٧اث الٟجاثُت اإلاؿببت للطخ٣ً .٪ىٖ( ٫باؽ الٗ٣اص) مٗل٣ا
 -1اإلاغظ٘ الؿاب ،٤ط.119/12:
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ٖلى ٢هت هبي هللا (ؾلُمان) وهبي هللا (ببغاَُم)ٞ" :هاَىا ٖىامل الطخٖ ٪لى
سجُتها مازلت في ه٣اثًها الض٣ُ٢ت ومهاخبتها التي ج٣ترن بها ٖلى خؿب َظٍ
اإلاىاؾبت صون ٚحرَا ،وهي مىاؾبت مسالٟت في بٌٗ ؤظؼائها إلاىاؾبت الطخ٪
في ٢هت ببغاَُمَ .ىا الٟاع ١الكاؾ٘ بحن يألت الىمل وبحن ضخامت اإلال٪
الظي ؤوجُه (ؾلُمان) .وَىا عجب ؾلُمان مً ًْ الىملت ؤهه ال ًضعي
بمىٗ٢ها وال ٌكٗغ بها وال ًٟهم ٖجها ما ج٣ى .1"٫وفي ٢هت هبي هللا (ببغاَُم)
ٌ
ٞخعجب ال
٢اٞ" :٫هىا زىٞ ٝاَمئىان ٞبكغي مٟاظئت ٖلى ٚحر اهخٓاع،
جمل( ٪ؾاعة) ؤن ججهغ به ٞخ٣ى" :٫بن َظا لصخيء عجُب"٧ .ل ٖىامل
الطخ ٪الىٟؿُت التي ْهغث للباخشحن الىٟؿاهُحن في جٟؿحراتهم حٗغيها
َظٍ آلاًت ال٨غٍمت ٖلى وؿ٣ها اإلاخخاب٘ ٞخإحي بالطخ ،٪خُض ًإحي الطخ٪
مُغصا في مىايٗه اإلاسخلٟت مً جدى ٫الكٗىع َمإهِىت بٗض زى ،ٝومٗغٞت
بٗض ه٨غان ،وبكاعة بما لِـ في الخؿبان مً الىالصة بٗض ؾً الُإؽ وزُبت
ألامل في الظعٍت ػمىا َىٍال حٗخلج ُٞه الىٟـ بإقخاث مً صواعي الخؼن

ٖ -1باؽ مدمىص الٗ٣اص ،جخا الماخَ اإلاطخَ ،ماؾؿت َىضاوي للخٗلُم والش٣اٞت ،الُبٗت
ألاولى ،ؾىت  ،212ال٣اَغة ،م.60
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والٗؼاء والٛحرة والدؿلُم(ٞ)...ةن الطخَ ٪ى ألازغ اإلاالثم لهظٍ الخالت التي
حكاب٨ذ ٞإنبدذ في ٢غاعة الىٟـ خاالث مخىاً٢اث".1

اإلادىس الثالث:
الخىاب العاخش وظإاُ ألاخالم في اإلازاهب الثالزت
اإلازهب ألاوُ٦( :حرٛ٦اع) و(بغٚؿىن) و(بازخحن) :جخ ٤ٟآعاء اإلاظَب ألاو٫
ٖلى ؤن الخُاب اإلاطخ ٪له وُْٟت اظخماُٖت ع٢ابُت٦ ،ما ؤهه له ٢ضعة
٦بحرة ٖلى ج٣ىٍم الؿلى٧اث ٚحر ألازالُ٢ت الخاعظت ًٖ مىٓىمت الُ٣م
الؿاثضة في اإلاجخم٘ ،وَظا ما هجضٍ ٖىض (٦حرٛ٦اع) إلاا جدضر ًٖ صوع
ال٩ىمُضًا طاث اإلاٟاع٢ت في جصخُذ ؤزال ١اإلاجخم٘ وجهىٍبها ،وًٍغب مشاال
ٖلى طل ٪باألشخام الظًً ًىُ٣ىن بالهىاب وٍٟٗلىن الخُإ ٦مٟاع٢ت في
مىاٟ٢هم ،خُض ًغي ؤهه مً اإلاطخ ٪ظضا ؤن ججض عظال ًخهبب ٖغ٢ا
وٍى٨ب ب٩اء مً ٞغٍ الخإزغ بالخُاباث الىبُلت والخطخُاث ألازالُ٢ت مً
ؤظل الخ٣ُ٣ت ،وفي لخٓت ججضٍ ًداو ٫ب٩ل ٢ىة ؤن ٌؿاٖض الباَل في
اهخهاعٍ ٖلى الخ ،٤ومً اإلاٟاع٢اث التي ط٦غَا (٦حرٛ٦اع) وجضٖى بلى الطخ٪

 -1اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.60
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ؤًًا ؤن جغي زُُبا ًٟىٍ مً زُاباجه عاثدت الهض ١والخحر وٍ٩لمىا ًٖ
الخ ٤وفي لخٓت ًغٞ ٌ٦اعا مً ؤ٢ل مك٩لت.1
وبضا (٦حرٛ٦اع) مخإزغا بمىهج (ؾ٣غاٍ) في مىاٞدت زهىمه مٗخبرا الخُاب
الؿازغ آلُت جهىٍبُت عاصٖت ،خُض ٢اً" :٫م٨ىىا ال٣ى ٫ؤن ػماهىا ًدخاط
لخهىٍب ؤزالقي ًخمحز باإلاٟاع٢ت ،وعبما ٧ان َظا َى الصخيء الىخُض الظي
هدخاظه()...مً الًغوعي خ٣ا ؤن وٗىص للمبضؤ الؿ٣غاَي( )...بىنٟه مٟهىما
ؤزالُ٢ا للخُاة الُىمُت".2
ؤما مى( ٠٢بغٚؿىن) ٩ٞان واضخا مً الطخ ٪خُىما اٖخبرٍ آلُت ه٣ضًت
جصخُدُت ،خُض هجضٍ ًىْ ٠الهؼ ٫في هؼٕ ال٣ضاؾت ًٖ ٧ل مً اٖخبر
هٟؿه ٞى ١الٗاصة ،ؤو وي٘ هٟؿه في بغط ٖاجي ،وفي طل٣ً ٪ى" :٫الهؼً ٫يكإ
في اللخٓت الض٣ُ٢ت التي ٌكغٕ ٞحها اإلاجخم٘ والصخو()...في مٗاملت طاجحهما
و٦إجهما جد ٠مً الخد ٠الٟىُت"٦ .3ما اٖخبر (بغٚؿىن) ؤن للخُاب
الًاخ ٪وُْٟت اظخماُٖت ال ٚجى للجماٖت ٖجها في تهظًب ؤزال٢ها وخملها
 -1ؾىعًٍ ٦حرٛ٦اع ،جغظمت ؤؾامت الٟ٣اف ،اإلاشك وشٍو اإلاىاث غشك معشحي هكس ي للخىىٍش
والبىاء ،م٨خبت صاع ال٩لمت ،الُبٗت ألاولى ؾىت  ،2013م .128-129بخهغ.ٝ
 -2اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.132-129
َ -3جري بغٚؿىن ،جغظمت ٖلي م٣لض ،الطخَ ،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘،
الُبٗت ألاولى ،ؾىت  ،1987م.20
111

ٖلى الدكبض بالؿلى٧اث التي ال جسغط ًٖ مىٓىمت الُ٣م الؿاثضة ،وفي طل٪
ً٣ى" :٫بن الطخ ٪بهظا اإلاٗجى ،حهظب ألازال ١وآلاصاب .بهه ٌٗمل ٖلى خملىا
ٖلى الخٓاَغ بما ًجب ؤن ه٩ىن ٖلُه" .1وٍدبحن مما ؾب ٤ؤن (بغٚؿىن)
ظٗل مً الخُاب الًاخ ٪آلُت ع٢ابُت ًِ٣ـ بها مضي امخشا ٫الجماٖت
للُ٣م اإلاكتر٦ت ختى ًًمً ٖضم زغوظها ؤو وكاػَا ًٖ الجماٖت؛ ٞةطا ما
عنض بٌٗ الٗهُان والخمغص ٖلى ُ٢م الجماٖت ً٣ىم بىُْٟخه ال٣مُٗت
والكغٍغة في الٓاَغ ل٨جها -في عؤًه -زحر وجهىٍب في الباًَ.2
ال ًى٨غ (بغٚؿىن) ٢ؿاوة الطخ ٪وؾىَه الخاص ٖلى اإلاجخم٘ ،ل٨ىه م٘
طلٌٗ ٪ض –في هٓغٍ -آلت قغٍغة جهى٘ الخحر ال٨شحرٞ ،هى ٢ض ً٣ؿم الٓهغ
ل٨ىه في الى٢ذ هٟؿه ً٣ىمه .وٍبرع(بغٚؿىن) َظا الٗىٟىان بإن الخُاب
الًاخ ٪وي٘ للخخجُل وؤهه ال ًبلَ ٜضٞه الخصخُخي وؤلانالحي بطا ما
احؿم بصخيء مً الىص وبالُُبت ،بل ال ًبلٚ ٜاًخه بال بطا قُ٘ في الصخو
اإلاطخى ٥بخؿاؽ بالضوهُت والخٗب مً ٦ثرة السخغٍت.3
َ -1جري بغٚؿىن ،جغظمت ٖلي م٣لض ،الطخَ ،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘،
الُبٗت ألاولى ،ؾىت  ،1987م.18-16
 -2اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م 90بخهغ.ٝ
 -3اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م ،127بخهغ.ٝ
111

بغٚم مما ؤُٖى (بغٚؿىن) للخُاب الًاخ ٪مً نالخُت ٢ض جهل في
بٌٗ ألاخُان بلى ال٣ؿاوة ،ل ً٨هجضٍ باإلا٣ابل اٖخظع ٖما ٌؿببه الطخ٪
مً بؾاءة في بٌٗ ألاخُان ،خُض لم ًس ٠بغٚؿىن الجاهب الؿىصاوي
اإلآلم مً الطخ ٪الظي ًمـ ظىَغ ألازال ١وُ٢مه مً وكغ ال٨غاَت
والٓلمٞ ،هى ًغي ؤن الطخ٢ ٪ض ج٩ىن له وُْٟت انالخُت ل٨ىه ًب٣ى ٖاما
وقمىلُا ٚحر صٞ ،٤ُ٢اإلضخاَ ًٖ ٥غٍ ٤الطخ ٪حهض ٝبلى هدُجت ٖامت
وبظمالُت ،1وبهظا ٢ض ًهِب ألابغٍاء واإلاجغمحن وال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌُٗي ل٩ل
خالت ٞغصًت الاخترام الالػم ٖىضما ًىاظهها ،لظل ٪اقترٍ (-بغٚؿىن) -ختى
ً٩ىن الطخ ٪م٣بىال بلى خض ما ،ؤن ًىُل ٤مً ٖمل ٨ٞغي َاص ،ٝوفي طل٪
ً٣ىً" :٫ماعؽ الطخ ٪وُْٟت مُٟضة ،وال وك ٪هدً في طل)...(٪ولَ ً٨ظا
ال ٌٗجي بالًغوعة ؤن الطخًً ٪غب صاثما ُٞهِب ،وال ؤهه ًىحي ب٨ٟغة
اإلادبت والغخمت ؤو ختى الٗضالتٞ .ل٩ي ًهِب الطخ ٪صاثما ًجب ؤن ًىُل٤
مً ٖمل ٨ٞغي".2

 -1اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م 128بخهغ.ٝ
َ -2جري بغٚؿىن ،جغظمت ٖلي م٣لض ،الطخَ ،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘،
الُبٗت ألاولى ،ؾىت  ،1987م.28
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َظا ؤًًا ما طَب بلُه (بازخحن) ٖىضما ٢ا ٫بن الطخً ٪مخل ٪آلُت
َّ
مدهً ،لظل ٪هجضٍ
ه٣ضًت وم٣ضعة ٖلى هؼٕ لبىؽ ال٣ضاؾت مً ٧ل ما َى
ًىْ ٠زُاب السخغٍت ٞما اٖخبرجه ال٨يؿُت م٣ضؾا بُٛت خملها ٖلى
الخجضًض٢ ،ا( ٫بازخحن)" :بن الطخ ٪الكٗاثغي ٧ان مىظها يض ُ٢مت ٖلُا:
ل٣ض سخغوا مً الكمـ عب ألاعباب وٖابىَا ،ومً آلالهت ألازغي ،ومً ؤٖلى
ؾلُت ؤعيُت وطل ٪مً ؤظل خملها ٖلى الخجضص".1
ًٓهغ مى( ٠٢بازخحن) مً الطخ ٪مىاًَا إلاا ٢غعجه ال٨ىِؿت ٖىضما
ؤػاخذ الطخ ٪مً الكٗاثغ الضًيُت ومً الُ٣ىؽ ؤلاُ٢اُٖت ،و٧ل ما له
ٖال٢ت ب٣ىاٖض اللُا٢ت الاظخماُٖت ،2خُض ط٦غ ؤن اإلاؿُدُت في بضاًاتها ؤصاهذ
الطخ ٪بذجت ؤن آلالهت ال ًهضع ٖجها الهؼ ،٫وبهما الجض والخؼم ،خُض ٢ا٫
(بازخحن)ٞ" :ال٣ضٌـ ًىخىا (٦غَؿىؾخىم) ٌٗلً نغاخت ؤن الضٖاباث
والطخ ٪ال ًهضعان ًٖ ؤلاله ،وبهما هي هٟض الكُُان ،وٖلى اإلاؿُخي ؤن
ًلؼم الجض ٖلى الضوام ،والخىبت وألالم للخٟ٨حر ًٖ زُاًاٍ( ،)...و٧ان ًاازظ
 -1بازخحن مُساثُل ،جغظمت ظمُل ههُ ٠الخ٨غٍتي ،ؼػشٍت دظخىٍكعٍي ،صاع جىب٣ا ٫لليكغ -الضاع
البًُاء ،الُبٗت ألاولى ؾىت  ،1986م.185
 -2مُساثُل بازخحن ،جغظمت ق٨حر ههغ الضًً ،أغماُ قشاوعىا سابلُه والثهاقت الؽػبُت ،ميكىعاث
الجمل -بحروث ،الُبٗت ألاولى ؾىت  ،2015م ,83بخهغٝ
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ٖلحهم بصزاٖ ٫ىانغ  ًٞؤلاًماء بلى ال٣ضاؽ ؤلالهي :اليكُض ،خغ٧اث الجؿض،
والطخ.1"٪
٦ما بضا مى( ٠٢بازخحن) واضخا مً الطخٖ ٪ىضما ٢غهه بمهمت الخجضًض
والى٣ض ،واٖخبرٍ ٖالمت ٖلى الىعي بال٣ىة ولِـ ٖالمت ٖلى الخى ،ٝزم عبُه
بمؿخ٣بل الجماٖت في الخٟاّ ٖلى ب٣ائها٢ ،ا( ٫بازخحن)" :بن الطخ ٪ال
ٌؿً مٗخ٣ضاث وال ًم٨ىه ؤن ً٩ىن ؾلُىٍا ،وبإهه ٧ان ٖالمت لِـ ٖلى
الخى ٝوبهما ٖلى الىعي بال٣ىة ،وبإهه ٧ان ً٣ترن بٟٗل الخب والىالصة
والخجضًض والخهىبت والىٞغة وألا٧ل والكغب وب٣اء الكٗب ٖلى وظه
ألاعى ،وؤزحرا بإهه مغجبِ باإلاؿخ٣بل".2
اإلازهب الثاوي( :أقالوىن) و(أسظىىا) و(دًٍاسث) و(ظبِىىصا)ً :بضو
مى ٠٢اإلاظَب الشاوي مً الخُاب الؿازغ ؤ٦ثر اخدكاما ًٖ ؾاب٣ه،
ٞبالغٚم مً قضة اؾدى٩اعٍ لهظا اللىن مً الطخ ٪بال ؤهه ٌٗخبرٍ عصة ٗٞل

 -1اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.104
 -2مُساثُل بازخحن ،جغظمت ق٨حر ههغ الضًً ،أغماُ قشاوعىا سابلُه والثهاقت الؽػبُت ،ميكىعاث
الجمل -بحروث ،الُبٗت ألاولى ؾىت  ،2015م.133
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َبُُٗت وٚغٍؼٍت 1في ؤلاوؿان ،وَظا ٌٗجي ؤن الطخ ٪خاظت ُٞغٍت ،وصلُل
طل ٪ؤن زُاب الهؼ ٫في اإلاظَب الشاوي مىبٗه الاهٟٗاالث الىٟؿُت ،و٧ل ما
ٌٛظي َظٍ الاهٟٗاالث وٍؼٍض في خضتها َى ؤمغ مغٞىى ٖىضَم.
ٞسُاب السخغٍت ٖىض (ؤٞالَىن) ًغاص ٝزُاب الكٗغ الظي ًخىلض ٖىه
اهٟٗاالث ٚحر ظاصة ،وٍٟؿغ طل ٪ب٣ىله ؤن الخُاب الكٗغي "ٌٛظي الاهٟٗا٫
بضال مً ؤن ًًٟٗه ،وٍجٗل له الٛلبت ،م٘ ؤن مً الىاظب ٢هغٍ بن قاء
الىاؽ ًؼصاصوا ؾٗاصة وًُٞلت" .2والىاْغ في مى( ٠٢ؤٞالَىن) ًجضٍ ال
ًغ ٌٞالكٗغ ظملت ،وبهما ًغ ٌٞالاهٟٗاالث ٚحر ؤلاصعاُ٦ت التي جيخج ٖىه،
ؤما الكٗغ الظي ًخًمً ً٢اًا ألازال ١وٍيكغ الخحر بحن الىاؽ ٞهى مغخب
به في (ظمهىعٍت ؤٞالَىن) ،وٍساَب مداوعٍ ٢اثال" :لخٖ ً٨لى ز٣ت مً ؤهىا
ال وؿخُُ٘ ؤن ه٣بل في صولخىا مً الكٗغ بال طل ٪الظي ٌكُض بًٟاثل آلالهت
وألازُاع مً الىاؽ".3

ٖ -1بض هللا ال٨ضالي ،الهضُ والسخشٍت مً مىظىس قلعكاث ألاخالم ،اإلاغا٦ؼ الش٣اُٞت لل٨خاب ،الُبٗت
ألاولى ،ؾىت  ،2018م.38
 -2جغظمت ٞااص ػ٦غٍا ،حمهىسٍت أقالوىن،صاع الىٞاء لضهُا الُباٖت واليكغ ،ؾىت  ،2004م.20
 -3اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م.519
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وَظا صلُل ٖلى ؤن مى ٠٢اإلاظَب الشاوي مً الخُاب الؿازغ َى مى٠٢
ؤزالقي بالضعظت ألاولى ،وبطا هٓغها بلى عؤي ؾ٣غاٍ هجضٍ ًدظع مً ؤلاٞغاٍ في
الطخ ٪وًٍٟل الغظل البكىف؛ ألن مً وعاء بكاقخه –في وظهت هٓغٍ-
ؤزال ١جًبُه ختى ال ًٟغٍ في َظا الىىٕ مً السخغٍت اإلاطخ٨ت ،وفي طل٪
ً٣ى" :٫الغظل الظي ٌٗغ ٝؤن ًلؼم الىؾِ الضَ ٤ُ٢ى عظل بكىف،
والاؾخٗضاص ألازالقي الظي ًمحزٍ َى البكاقت .وؤلاٞغاٍ في َظا الىىٕ َى
السخغٍت ،والغظل الظي له َظا الخلٌ ٤ؿمى مسخغة .وَظا الظي في مٗغى
اإلاؼاح ههِبه ؤ٢ل مما ًيبػي َى هىٕ مً ال ،ٟٔوُُٟ٦خه ًم ً٨ؤن حؿمى
الٟٓاْت" .1وَٗخبر َظا اإلاظَب ؤن الطخ ٪ال ً٣هض مىه الاضخا ٥وبهما
ال٣هض مىه َى ال٣ى ٫مً ألا٢ىا ٫الجزحهت اإلاىاؾبت وؤال ًجغخىا البخت مً
ًماػخه.2
َظا ؤًًا ما طَب بلُه (صً٩اعث) ٖىضما ون ٠السخغٍت والاؾتهؼاء بإن
مىبٗها الاهٟٗاالث الكغٍغة ال٣اثمت ٖلى هؼٖت الخٟى ١وألاًٞلُت ٖلى الٛحر،
خُض ٢ا" :٫بن السخغٍت ؤو الاؾتهؼاء هي هىٕ مً الٟغح ممؼوط بال٨غًٍ ،إحي
 -1ؤعؾُى ،جغظمت ؤخمض لُٟي الؿُض ،غلم ألاخالم ئلى هُهىماخىط ،مُبٗت صاع ال٨خب اإلاهغٍت
بال٣اَغة ،ؾىت  ،1924ط.255/1:
 -2اإلاغظ٘ الؿاب ،٤ط .49-48/2:بخهغ.ٝ
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مً ؤهىا هلمـ ُٖبا نٛحرا في شخو وٗخ٣ض ؤهه ٌؿخد ٤مشل َظا الُٗب"،1
وَظا ؤًًا ما طَب بلُه (ؾبِىىػا) ٖىضما اٖخبر السخغٍت وٚحرَا مً
الاهٟٗاالث ؤٗٞا ٫قغٍغة ٚحر ؤزالُ٢ت ،خُض ٢ا ":٫الخؿض والسخغٍت
والاخخ٣اع والًٛب والاهخ٣ام والاهٟٗاالث ألازغي التي جخإنل في ال٨غاَُت ؤو
جخىلض مجها بهما هي ؾِئاث".2
وبط هٓغها بلى مى٧ ٠٢ل مً (ؤٞالَىن) و(ؤعؾُى) و(صً٩اعث) ٞةهىا
هجضَم ٢ض ؤصاهىا السخغٍت في بَاع الطخ ،٪ل٨جهم ؤًًا ؾمدىا بها في
خضوص يُ٣ت قغٍُت ؤن ج٩ىن ٖ٣الهُت ومىًبُت بلبىؽ ألازال ١وخضوصَا،
وَظا (ؤٞالَىن) ًساَبا مداوعٍ" :بهىا لؿىا قٗغاء ًا (ؤصًماهخىؽ) ،ال ؤهذ
وال ؤها ،وبهما هدً هيصخئ صولت .ومهمت ميصخئ الضولت هي ؤن ًهى ٙال٣ىالب
الٗامت التي ًجب ؤن ًهِب ٞحها الكٗغاء ؤ٢انُههم ،وًٍ٘ لهم الخضوص
التي ًيبػي ؤن ًلتزمها في ال٨الم ًٖ آلالهت".3

 -1عهُه صً٩اعث ،جغظمت ظىعط ػٍىاحي ،اهكػاالث الىكغ ،صاع اإلاىخسب الٗغبي للضعاؾاث واليكغ-
بحروث ،الُبٗت ألاولى ،ؾىت  ،1993م.108
 -2باعور ؾبِىىػا ،جغظمت الضًً ؾُٗض ،غلم ألاخالم ،اإلاىٓمت الٗغبُت للترظمت -بحروث ،الُبٗت
ألاولى ؾىت  ،2009م.274
 -3جغظمت ٞااص ػ٦غٍا ،حمهىسٍت أقالوىن ،صاع الىٞاء لضهُا الُباٖت واليكغ ،ؾىت  ،2004م.239
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وٍٓهغ َظا الىو ٖلت اإلاى٘ ٖىض (ؤٞالَىن) للطخ ٪ب٩ل ؤلىاهه٩ٞ ،لما
٧ان الطخً ٪دخ٨م للمٗاًحر ألازالُ٢ت ٞهى م٣بى ،٫و٧ل ما ٖاصَا ٞهى
مغٞىى في (ظمهىعٍخه الٟايلت) ،وَظا ما ؾعى بلى جد٣ُ٣ه ٖىضما بحن مهمت
الُٟلؿى ٝج٨مً في نى٘ ال٣الب اإلاُٗاعي الٗام الظي ًدضص الكغوٍ التي
ًجب ؤن ًلتزم بها ؤصخاب الكٗغ وألا٢انُو.
٦ما ؤن ازخُاع (صً٩اعث) ًىا ٤ٞما طَب بلُه ٧ل مً (ؤٞالَىن) و(ؾ٣غاٍ)
خُض ًغي ؤن السخغٍت اإلاٗخضلت ٚحر الًاعة والتي جيخ٣ض بُغٍ٣ت هاٗٞت
وججٗل مىا هطخ ٪بضون ؤن هاطي ؤو هبضي ٦غَا ألخض ما ،لِؿذ اهٟٗاالث
ل٨جها محزة مً محزاث ؤلاوؿان واإلاجخم٘ اإلاهظب ،وهي ٖالمت ٖلى ًُٞلت اإلاغء
وٖلى ط٧اء الؿازغ الظي ٌٗغ٣ً ٠ُ٦ ٝضم قِئا مٟغخا لؤلقُاء التي ٌسخغ
مجها.1
وٍدبحن مما ؾب ٤ؤن مظَب (ؤٞالَىن) و(ؾ٣غاٍ) و(صً٩اعث) ً ٠٣مً
الخُاب الؿازغ وؤلىاهه مىٟ٢ا وؾُا بحن اإلاى٘ وؤلاًجاػ ،وؾبب طل٪
َاظؿهم ألازالقي ججاٍ الخُاب الؿازغ اإلاطخ ٪وما ًيخج ٖىه مً
 -1عهُه صً٩اعث ،جغظمت ظىعط ػٍىاحي ،اهكػاالث الىكغ ،صاع اإلاىخسب الٗغبي للضعاؾاث واليكغ-
بحروث ،الُبٗت ألاولى ،ؾىت  ،1993م .109بخهغ.ٝ
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اهٟٗاالث حٛظي الُبا ٕ بالكغٞ ،تهضم اإلاجخم٘ وؤزال٢ه ،وججٗل مً
ال٩ىمُضًا الٛلبت والخٓىة ٖلى التراظُضًا ٞخٟؿض َباٖهم والجضة ٞحهم،
٩ٞان بظاػة َظا اإلاظَب للخُاب الؿازغ مددكما وٍدخ٨م لكغوٍ و٢ىالب
ؤ٢غب لٗىهغ ؤلاصعا ٥الٗ٣لي مً ٖىهغ الاهٟٗاٚ ٫حر الٗ٣لي ،وظٗل مً
٢الب ألازال ١مؿإلت مدىعٍت وقغَا ؤؾاؾُا ختى ٌؿمذ له بإن ٌؿىص في
اإلاجخم٘.
اإلازهب الثالث :الخىاب الذًني(ؤلاظالم) :هؼ ٫ال٣غآن ال٨غٍم إلنالح
ؤخىا ٫الىاؽ والخإلُ ٠بحن ٢لىبهم ،وطل ٪بجلب اإلاهالر لهم وصعء اإلاٟاؾض
ٖجهم ،ولٗل الً٣اًا ؤلانالخُت التي خملها الغؾل وألاهبُاء زحر صلُل ٖلى
اَخمام الضًً ؤلاؾالمي بً٣اًا الىاؽ واوكٛاالتهم الُىمُت ،وما مىيىٕ
السخغٍت بال ظؼء مً الً٣اًا ؤلانالخُت التي جدضر الضًً ؤلاؾالمي ٖجها
وؤزظ مجها مىٟ٢ا واضخا .واإلاخبهغ في الخُاب ال٣غآوي ؾُجض ؤن زُاب
السخغٍت ًملئ ال٣غآن ال٨غٍم ،خُض وعصث ُٞه ٧لمت السخغٍت بمٗان
ومٟاَُم مخ٣اعبتٞ ،جاءث السخغٍت بمٗجى الطخ ٪في مشل ٢ىله حٗالى﴿ :ئهه
ًان قشٍو مً غبادي ًهىلىن سبىا أمىا قاؾكش لىا واسخمىا وأهذ خحر
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الشاخمحن قاجخزجمىهم سخشٍا ختى أوعىيم ريشي ويىخم منهم
جطخٌىن﴾.1
وظاءث السخغٍت بمٗجى ال٩ٟاَت ،في ٢ىله حٗالى﴿:ئن الزًً أحشمىا ًاهىا
مً الزًً أمىىا ًطخٌىن وئرا مشوا بهم ًخؿامضون وئرا اههلبىا ئلى أهلهم
اههلبىا قٌهحن﴾ .2وظاءث السخغٍت ؤًًا بمٗجى الاؾتهؼاء في ٢ىله حٗالى
﴿:ولهذ اظتهضب بشظل مً نبلَ قدام بالزًً سخشوا منهم ما ًاهىا به
ٌعتهضءون﴾ٞ .3اعجبِ َىا ٗٞل الاؾتهؼاء بٟٗل السخغٍت ،وصٖ ٫لى ؤن لهما
مٗجى واخض.
وبضا مى ٠٢الخُاب الضًجي واضخا مً الخُاب الؿازغ ،خُض بُيذ
ٖضة آًاث ُخ ْغ َمت السخغٍت بحن اإلاؿلمحن وٚحرَم٢ ،ا ٫هللا حٗالىً﴿:أيها الزًً
أمىىا ال ٌسخش نىم مً نىم غس ى أن ًٌىهىا خحرا منهم وال وعاء مً وعاء
غس ى أن ًًٌ خحرا منهً وال جلمضوا أهكعٌم وال جىابضوا بارألهاب بئغ
الاظم الكعىم بػذ ؤلاًمان ومً لم ًدب قأولئَ هم الظاإلاىن﴾ .4وج٩اص
 -1ظىسة اإلاإمىىن آلاًت.110-109 :
 -2ظىسة اإلاىككحن آلاًت.31-29 :
 -3ظىسة ألاوػام آلاًت.10 :
 -4ظىسة الدجشاث آلاًت.11 :
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ججم٘ ٦خب الخٟؿحر ٖلى جدغٍم ال٣غآن ال٨غٍم للسخغٍت٢ ،ا( ٫الؼخُلي):
"ًىهى هللا حٗالى ًٖ السخغٍت واخخ٣اع الىاؽ ،والىهي ًُٟض الخدغٍم" .1وط٦غ
(اإلاغاغي) في جٟؿحرٍ ؤهه ٖلى اإلاامً ؤال ٌسخغ مً ؤزُه "وال ؤن ٌُٗبه بالهمؼ
واللمؼ وال ؤن ًل٣به بالل٣ب الظي ًخإطي مىهٞ ،بئـ الٗمل َظا ،ومً لم ًدب
بٗض اعج٩ابه ٣ٞض ؤؾاء بلى هٟؿه واعج٨ب ظغما ٦بحرا 2".و٢ا( ٫الؿٗضي):
"وَظا مً خ٣ى ١اإلاامىحن ،بًٗهم ٖلى بٌٗ ؤن ال ٌسخغ ٢ىم مً ٢ىم ب٩ل
٦الم و٢ى ،٫وٗٞل صاٖ ٫لى جد٣حر ألار اإلاؿلمٞ ،ةن طل ٪خغام ال ًجىػ ،وَى
صاٖ ٫لى بعجاب الؿازغ بىٟؿه ،وٖسخى ؤن ً٩ىن اإلاسخىع به ً
زحرا مً
الؿازغ٦ ،ما َى الٛالب والىا."٘٢

3

وبطا هٓغها بلى ؾبب جدغٍم الكاعٕ للسخغٍت ومىٗها مً الخُاب الخضاولي
ْ
ى الظي ٌٗض مً الًغوعٍاث
الُىمي ؾىجضٍ ًغوم خ ٟٔم٣هض ال ِٗغ ِ
الخمـ في الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،وَكمل الٗغى ٧ل ما ًهىن اإلاغء مً
 -1الؼخُلي ،وَبت بً مهُٟى الؼخُلي ،جكعحر الىظُي صاع ال٨ٟغ -صمك ،٤الُبٗت ألاولى ؾىت
 ،1422ط.2477/3:
 -2ؤخمض بً مهُٟى اإلاغاغي ،جكعحر اإلاشاغي ،مُبٗت مهُٟى البابي الخلبي وؤوالصٍ بمهغ ،الُبٗت
ألاولى ؾىت  ،1946ط.133/26:
ٖ -3بض الغخمً الؿٗضي ،جدٖ ٤ُ٣بض الغخمً بً مٗال اللىٍد ،٤جِعحر الٌشٍم الشخمً في جكعحر
يالم اإلاىان ،ماؾؿت الغؾالت ،الُبٗت ألاولى ؾىت  ،2000م.801
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الخضف ؤو ًيخ٣و مىه ؤو ٌُٗبه٢ ،ا( ٫ابً ألازحر)" :الٗغى :مىي٘ اإلاضح
والظم مً ؤلاوؿان ؾىاء في هٟؿه ؤو ؾلٟه()...وَى ظاهبه الظي ًهىهه مً
هٟؿه وخؿبه ،وٍدامي ٖىه ؤن ًيخ٣و وٍشلب"ٞ ،1الضًً ؤلاؾالم بخدغٍمه
للخُاب الؿازغ ٌؿعى بلى جماؾ ٪اإلاجخم٘ ونىن ٦غامت ؤلاوؿان صازل
الجماٖت ختى ال جمـ نىعجه ؤو تهان شخهِخه اإلا٨غمتٞ ،مً اإلاٗلىم ؤن
للسخغٍت آزاع ؾلبُت ٖلى الٗال٢اث الاظخماُٖت ٢ض جهل -في بٌٗ ألاخُان-
بلى وكىب خغوب صامُت بحن ؤصخابها .والىاْغ في جاعٍش الجاَلُت ؾُٖ ٠٣لى
ؤزغ الهجاء في بقٗا ٫الىٗغاث بحن ال٣باثل وُ٢ام الخغوب والٟتن .خُض ٌٗض
الهجاء مً ؤ٢ضم ألاٚغاى الكٗغٍت التي وْٟها ٖغب الجاَلُت في ؤقٗاعَم
وزُاباتهم ٢هض السخغٍت مً الخهىم والخىُ٣و مجهم٢ ،اٞ( ٫ىػي
ِٖسخى)ٟٞ" :ي الٗهغ الجاَلي ٧ان هجاء الكٗغاء ًضوع في مٗٓمه خى٫
الاهخ٣ام مً وؿب اإلاهجى وؤلاػعاء بم٩اهت ال٣بُلت وبلها ١اإلاساػي بها ،و٧ان
الهجاء ًًُل٘ بضوع زُحر في اإلاجخم٘ الجاَلي خُض ٧ان لل٩لمت ؤو للكٗغ

 -1ابً ألازحر ،جدَ ٤ُ٣اَغ ؤخمض الؼاوي ومدمىص مدمض الُىاحي ،النهاًت في ؾشٍب الخذًث وألازش،
اإلا٨خبت الٗلمُت -بحروث ؾىت  ،1979ط.209/3:
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م٩اهت ال ج٣ل ًٖ م٩ان الؿُ ،٠وظاء ؤلاؾالم  ٌٛٞمً الهجاء وخاعبه؛
ألهه ًخٗاعى ومباصثه الؿمدت التي جيبظ الخجغٍذ والدكهحر".1
بالغٚم مً مى ٠٢الخُاب الضًجي مً السخغٍت ٞةهىا هجضٍ ًىَْ ٠ظا
الؿالح الىٟسخي الٟخاٖ ٥ىضما ًخٗل ٤ألامغ بالضٞإ ًٖ الُ٣م ؤلاؾالمُت وعص
الٗضوان ٖجها ،ول٣ض خ ٟٔلىا ال٣غآن ال٨غٍم ؾلؿلت مً ألاخضار التي وْ٠
ٞحها الخُاب ال٣غآوي السخغٍت ٦ؿالح حجاجي صٞاعيٞ ،سخغ مً آلهت
اإلاكغ٦حن وٖاصاتهم وؾلى٧اتهم التي جسال ٠الُٟغة الؿلُمت٦ .ما عوي ؤن
عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلحهم وؾلم ؤظاػ لــ(خؿان بً زابذ) ؤن ٌسخغ مً
مكغ٧ي ٢غَل عصا ٖلى سخغٍتهم مً اإلاؿلمحن .2وللى٢ىٖ ٝلى ؤؾالُب
ال٣غآن ال٨غٍم في السخغٍت مً زهىمه واؾخهٛاعَم والخىُ٣و مجهم
واْهاعَم في مٓهغ الًٗ ٠والظ ٫والاؾخسٟا ٝبهم وٗغى ظملت مً ألامشلت
جبحن طل:٪
ٞ -1ىػي ِٖسخى ،الهجاء في ألادب ألاهذلس ي ،صاع الىٞاء لضهُا الُباٖت واليكغ ،الُبٗت ألاولى ؾىت
 ،2007م.13
 -2عوي ؤخمض بً خىبل ًٖ ٗ٦ب بً مال٢ ،٪ا٢" :٫ا ٫عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم " :اهجىا
بالكٗغ بن اإلاامً ًجاَض بىٟؿه ،وماله ،والظي هٟـ مدمض بُضٍ ٦إهما ًىطخىجهم بالىبل .معىذ
أخمذ بً خىبل ،مؿىض اإلاُ٨حن ،بُ٣ت خضًض ٗ٦ب بً مال ٪ألاههاعي ،ع٢م الخضًض  .15796جد٤ُ٣
قُٗب ألاعهاوٍ وآزغون ،ماؾؿت الغؾالت ،الُبٗت ألاولى ؾىت .2001
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 "اؾخٗما ٫ؤلٟاّ البكاعة في مىي٘ الىظاعة٢ ،ا ٫حٗالى﴿:قبؽشهمبػزاب ألُم﴾.1
 السخغٍت باإلا٣ابلت بحن خالحن ٣٦ىله حٗالى﴿:وهادي أصخاب الجىتأصخاب الىاس أن نذ وحذها ما وغذها سبىا خها قهل وحذجم ما وغذ
سبٌم خها نالىا وػم قأرن مإرن بُنهم أن لػىت هللا غىى الظاإلاحن﴾.2
 اؾخٗما ٫ؤلٟاّ اإلاضح واإلا٣هىص الظم ،مشاله ٢ىله حٗالى﴿:ئهَ رأهذالخلُم الشؼُذ﴾.3
 اؾخٗما ٫ؤلٟاّ الىٖض في م٩ان الىُٖض ،ومً طل٢ ٪ىله حٗالى﴿:وئنٌعخؿُثىا ٌؿازىا بماء ًاإلاهل ٌؽىي الىحىه﴾.4
 الاؾتهاهت بٗ٣ى ٫ال٩اٞغًٍ ،ومً قىاَضٍ ٢ىله حٗالى﴿:ناُ بل قػلهيبحرهم هزا قعئلىهم ئن ًاهىا ًىىهىن﴾.5
 اؾخٗما ٫ؤلٟاّ ؤلاظال ٫في مىي٘ الخد٣حر ،ؤو السخغٍت بال٣لب فيالل٣٦ ،ٟٔىله حٗالى﴿:رم ئهَ أهذ الػضٍض الٌشٍم﴾.1
 -1ظىسة آُ غمشان آلاًت.21 :
 -2ظىسة ألاغشاف آلاًت.44 :
 -3ظىسة هىد آلاًت.87 :
 -4ظىسة الٌهل آلاًت.29 :
 -5ظىسة ألاهبُاء آلاًت.63 :
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 السخغٍت باإلقاعة والخغ٦ت ،مشاله ٢ىله حٗالى﴿:وئرا مشوا بهمًخؿامضون﴾.3"2
بالغٚم مً جىُْ ٠ال٣غآن ال٨غٍم للخُاب الؿازغ وجٟىىه في الخىُ٣و
مً ؤٖضاثه وجهىٍغَم بإخِ الهىع الضهِئت التي ججزٕ لبىؽ الهُبت
وال٣ضاؾت مجهم وبْهاع الٛلبت والخٟىٖ ١لحهم ،هالخٔ ؤًًا بإهه ال ًسغط ًٖ
وؿ ٤ألازال ١وخضوصٍ ،وطل ٪ؤن ال٣غآن ال٨غٍم وْ ٠السخغٍت ٣ٗ٦اب
ػظغي صون بلٛاء اإلاٗاعى ،وَظا قإن م٣هض ال٣غآن مً الٗ٣ىبت التي مً
ٚاًاتها التربُت وج٣ىٍم الىٟىؽ ال الخِ والخدُُم مً الصخهُاث وطواتها،
ٞالسخغٍت الضٞاُٖت في ال٣غآن ال٨غٍم ظاءث لىهغث الخ ٤ونض هجىم
الباَل صون الخغوط ًٖ صاثغة ألازال ١والًُٟلت ،وصلُل طل ٪ؤن الخُاب
ال٣غآوي الؿازغ ججىب الدصخُو واإلاؿاؽ بإٖغاى الىاؽ ،وبهما ازخاع
ؤؾلىب الخٗمُم وط٦غ الُٗىب واإلاٟاؾض التي جمـ مىٓىمت الُ٣م ؤلاؾالمُت،
ٞهى ًىْ ٠الغمىػ والخهىٍغ وعؾم الُٗىب صون ط٦غ ألاؾماء ،ألن ٢هضٍ

 -1ظىسة الذخان آلاًت.49 :
 -2ظىسة اإلاىككحن آلاًت.30 :
 -3باهي ٖبض هللا باهي ،السخشٍت :مىانػها وأظشاسها البالؾُت في الهشآن الٌشٍم ،ظامٗت ألاػَغ ،ؾىت
 .2018م .17بخهغ.ٝ
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ُ
ج٣ىٍم الؿلى ٥ال حؿُٟه الصخىم ،ومتى ما ِ ّ ٢ى َم الؿلى ٥ؾُ٣ذ
ألاونا .ٝوالغام ٤ألؾلىب ال٣غآن ال٨غٍم في السخغٍت ؾُلخمـ ؤهه احؿم بــ:
 الػكت والىهاسةٞ :ال ججض في سخغٍت ال٣غآن ال٨غٍم ما ٢ض ٌكبهسخغٍت البكغ مً ؤلا٢ظإ وؤلاٞداف وؾ ِ٣ألالٟاّ؛ طل ٪ألن ال٣غآن
ال٨غٍم َى مً ٦الم هللا حٗالى ،وهللا ٖؼ وظل مجزٍ ًٖ ٧ل ُٖب وه٣و،
وهؼٍ ٦خابه ًٖ ٧ل ما ًىٟغ؛ لُ٩ىن ٦خاب صٖىة وَضاًت.
 العمى والخػالي :بن ال٣غآن ال٨غٍم ال ًلخٟذ في سخغٍخه بلى ؾٟاؾ٠ألامىع وؾُ٣ها ،بل ٌٗالج ً٢اًا ظىَغٍت ومٟهلُت جمـ خُاة
ؤلاوؿان ،وحك٩ل ٖامال ؤؾاؾُا في َبُٗت وظىصٍ في َظا ال٩ىن ،وال ًجز٫
سخغٍخه بلى اإلاؿخىي البكغي الظي ًدمل في َُاجه ؤخُاها َاب٘ الٛل
والخ٣ض وال٨غاَت.
-

الخجزه غً الػبث واللهىٞ :ال ججض ال٣غآن ال٨غٍم ولى إلاغة واخضة

ً٣هض مً سخغٍخه مجغص الطخٖ ٪لى هدى ما ٢ض ججضٍ في ؤؾالُب
البكغ ،بط بن طل ٪يغب مً الٗبض ،وال٣غآن ٧له مجزٍ ًٖ الٗبض.

1

 -1باهي ٖبض هللا باهي ،السخشٍت :مىانػها وأظشاسها البالؾُت في الهشآن الٌشٍم ،ظامٗت ألاػَغ ،ؾىت
 .2018م .18-17بخهغ.ٝ
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خاجمت
ؤْهغث َظٍ الضعاؾت البدشُت ؤن الخُاب الؿازغ لِـ زُابا َاعثا ٖلى
الُبإ البكغٍت ،بل َى ؤنُل في جغُ٦بخه وبىِخه ؤلاوؿاهُت وٍجغي مىه مجغي
الضم ،وال ًىُٞ ًٖ ٪ٟغجه وؾلى٦ه الُىمي ،وَظا ما ؤْهغجه الىهىم التي
ٖغيجها آهٟا٦ .ما ٖبرث َظٍ الكىاَض ًٖ ؤَمُت الخُاب الؿازغ في ج٣ىٍم
َّ
ؾلى ٥الجماٖتٞ ،مشل بظل ٪آلُت ع٢ابُت جصخُدُت وه٣ضًت لؤلويإ
الاظخماُٖت ،وبىاء ٖلُه ًم ً٨ال٣ى ٫بإن بٌٗ اإلاظاَب الٟلؿُٟت اٖخبرث
الخُاب الؿازغ مً بحن الخُاباث ؤلانالخُت قغٍُت ؤن ًدظوَا البٗض
ألازالقيٞ .دحن لم ٌٗخبرٍ اإلاظَب الضًجي مً آلالُاث ؤلانالخُت للمجخم٘ ،بل
قضصث في مىٗه وعجب ٖلُه ٖ٣ىباث وػواظغ عاصٖت.
ولٗل ما ٖغيىاٍ مً آعاء ٞلؿُٟت و٨ٞغٍت وصًيُت ؤ٦ضث َظا اإلاُٗى،
خُض ؤْهغث َظٍ آلاعاء مىا ٠٢مخٟاوجت ججاٍ الخُاب الؿازغ اهدهغث
بحن ؤلاًجاػ واإلاى٘ ،وبطا هٓغها بلى مىاٍ اإلاى٘ وؤلاًجاػ في َظٍ (اإلاظاَب)
الشالزت لىظضها ؤن مىاٟ٢هم ًدظوَا البٗض ألازالقي بك٩ل ٦بحر إلاا للخُاب
الؿازغ مً آزاع ؾلبُت ٖلى الٗال٢ت الاظخماُٖت ،لظلً ٪م ً٨ال٣ى ٫ؤن
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(اإلاظَب ألاو ٫والشاوي) ٧ان ًجحز الخُاب الؿازغ قغٍُت ؤن ًىُل ٤مً
ٖمل ٨ٞغي وابضاعي وؤن ًىسغٍ في ً٢اًا اإلاجخم٘ ،وٍدمي مىٓىمت الُ٣م
الؿاثضة في الىؾِ الاظخماعي ،و٧ل ٖمل ًسلى مً وؿ ٤ألازال– ١في َظًً
اإلاظَبحنًٓ -ل ٖضًم اإلاٗجى.
ٞدحن ازخاع (اإلاظَب الشالض) مى٘ الخُاب الؿازغ وجدغٍمه بحن اإلاؿلمحن
وٚحرَم ،ولم ًجؼٍ بال في خضوص يُ٣ت جخٗل ٤بغص هجىم ؾازغ ممازل ،إلاا له
مً مأالث ٖلى الٗال٢اث الاظخماُٖت مً شخً الىٟىؽ بالًُٛىت والخ٣ض
وجىلُض ال٨غاَُت والٗى.٠
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السخشٍت في صمً يىسوها
بحن مهاومت الىباء ومداسبت الؿباء
غبذ الشصام غاؼو
(باخث في الذساظاث الػشبُت ،حامػت مدمذ الخامغ ،الشباه-اإلاؿشب)

اإلالخقَُ :مً زُاب الىباء ٖلى الخُاب الٗمىمي اإلاٛغبي والٗالمي
بك٩ل ٖامٞ .إضخذ ؤػمت ٧ىعوها الًُ٣ت ألاولى التي قٛلذ الغؤي الٗام
الىَجي والضولي ،وخًغث ب٣ىة في مسخل ٠وؾاثل ؤلاٖالم ووؾاثِ الخىانل
الاظخماعي .وإلاا ٧اهذ السخغٍت ؾالح اإلاجخمٗاث إلاىاظهت ألاػماث؛ ٣ٞض
اظخاخذ الهٟداث واإلاىهاث الاظخماُٖت مىظت ٖاعمت مً اإلادخىٍاث
الؿازغة جؼامىا م٘ جٟصخي الىباء.
ٌؿعى َظا اإلا٣ا ٫بلى حؿلُِ الًىء ٖلى الىْاث ٠التي جهٌ بها الخُاب
الؿازغ بإهماَه اإلاسخلٟت إلاىاظهت وباء ٧ىعوها باإلاٛغب ،وجضاُٖاجه الىٟؿُت
الاظخماُٖت والا٢خهاصًت .وطل ٪مً زال ٫ؤلاظابت ًٖ الؿاا ٫الجىَغي
آلاحي:
ؤي صوع للسخغٍت في م٣اومت الىباء وآزاعٍ الؿلبُت؟
مً ؤظل م٣اعبت َظا اإلاىيىٕ جم اٖخماص مىهج ونٟي جدلُلي٣ً ،ىم
ّ
بخ٣و لؤلق٩ا ٫الؿازغة في ألاوؾاٍ ؤلال٨تروهُت زالَ ٫ظٍ ألاػمت،
ٍ
واإلاىايُ٘ اإلاٗالجت ،وعنض ؤَم الىْاث ٠التي زضمها الخُاب الؿازغ
إلاىاظهت الجاثدت.
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زلهذ َظٍ الىع٢ت البدشُت بلى ؤن وْاث ٠الخُاب الؿازغ باٖخباعٍ آلُت
صٞاُٖت إلا٣اومت ألاػماث حكخٛل ٖلى مؿخىٍحن :جمشل اإلاؿخىي ألاو ٫في الضوع
الؿُ٩ىلىجي الظي ًغوم الخٟاّ ٖلى جىاػن الٟغص الىٟسخي ،والخس ٠ُٟمً
جضاُٖاث ألاػمت الىٟؿُت ٖبر بض عوح ال٩ٟاَت والاوكغاحُٞ ،ما ججلى
اإلاؿخىي الشاوي في الضوع الى٣ضي الخصخُخي مً زال ٫ه٣ض الؿلى٧اث
اإلاؿتهترة والجاَلت بسُىعة الضاء ،وؤلا٢ىإ بًضَا.
الٍلماث اإلاكخاخُت :الىْاث- ٠السخغٍت – م٣اومت – الىباء -ػمً ٧ىعوها.
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مهذمــت
اخخل زُاب الىباء الهضاعة في ظل ألاوؾاٍ ؤلاٖالمُت ،ووؾاثِ
الخىانل الاظخماعي ،خُض قٛل با ٫اإلاهخمحن بمسخل ٠مكاعبهم
وجسههاتهم الُبُت والؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت وألاصبُت.
مً بحن الخُاباث التي اهخٗكذ ببان َظٍ الجاثدت زُاب السخغٍت؛ ٣ٞض
ناخبذ َظٍ ألاػمت مىظت ٖاعمت مً اإلادخىٍاث الؿازغة زانت بالىؾاثِ
الاٞترايُت للخىانل الاظخماعي .وؤضخذ السخغٍت وؾُلت مً وؾاثل
الخٟاٖل الُىمي م٘ الىا٘٢؛ خُض خًغث ب٩ل ؤهىاٖها ووؾاثُها مؿهمت في
٧ل اإلادُاث الخُٛــحرًت والخصخُدُت للٟغص واإلاجخم٘.
ل٣ض خٓي الخُاب الؿازغ بٗىاًت بالٛت في ألاوؾاٍ ألا٧اصًمُت وؤلاٖالمُت
والؿُاؾُت؛ إلاا له مً ٢ىة في ؤلا٢ىإ والخإزحر في اإلاخل٣حن بمسخل ٠قغاثدهم.
ٞالسخغٍت يغب مً الى٣ض الاظخماعي والش٣افي والؿُاسخي ًغوم ال٨كًٖ ٠
ؤُٖاب اإلاجخم٘ ومماعؾاجه ٚحر اإلا٣بىلت بهض ٝج٣ىٍمها .بن ما ًمحز الخُاب
الؿازغ ٦ظل ٪ؾُىجه الخإزحرًت في اإلاخل٣ي ،التي جضٗٞه بلى ؤلاطٖان والدؿلُم
بىظهت هٓغ اإلاخ٩لم؛ خُض ًٟغى َظا الخُاب مً زال ٫ؾلُخه ال٨المُت
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ٖلى اإلاخل٣ي -وبُغٍ٣ت لب٣ت وٞىُت -الُ٣ام بٗملُت الخإوٍل و٣ٞا للمٗاًـحر
الاظخماُٖت.
ٌٗض َظا اإلا٣ا ٫الظي ازترها له ٖىىان "السخشٍت في صمً يىسوها بحن
مهاومت الىباء ومداسبت الؿباء" بخضي اإلاداوالث الغاَىت الغامُت بلى حؿلُِ
الًىء ٖلى الىْاث ٠التي زضمها الخُاب الؿازغ بإهماَه اإلاسخلٟت إلاىاظهت
الىباء باإلاٛغب ،وجضاُٖاجه الىٟؿُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت؛ وطل ٪مً
زال ٫ؤلاظابت ًٖ ؤلاق٩ا ٫آلاحي:
ؤي صوع للخُاب الؿازغ في م٣اومت الىباء وما آزاعٍ الؿلبُت؟
لم هٖ ٠٣لى صعاؾت ؤ٧اصًمُت جدىاو ٫مىيىٕ السخغٍت في ػمً ٧ىعوها ٖضا
بٌٗ اإلا٣االث اإلا٣خًبت اإلاخٟغ٢ت َىا وَىا ٥في بٌٗ الجغاثض ؤلال٨تروهُت،
ٚحر ؤن الضعاؾاث التي اههبذ ٖلى وْاث ٠السخغٍت وال٩ٟاَت بك٩ل ٖام
مخىٞغة.
لئلظابت ًٖ ؤلاق٩ا ٫اإلاُغوح ،ا٢خطخى ألامغ ههج زُت جبخضت بخٗغٍ٠
للسخغٍت ،وجدضًض ٖال٢تها باألػماث ،لخٗغى بٗض طل ٪لؤلق٩ا ٫الؿازغة
التي ٖغٞذ خًىعا في وؾاثِ الخىانل الال٨تروهُت ببان الجاثدت ،زم ألبغػ
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اإلاىيىٖاث التي جىاولها َظا الخُاب ،مغ٦ؼة الخضًض ًٖ الىْاث ٠التي
زضمتها السخغٍت إلا٣اومت الىباء والؿلى٧اث اإلاؿتهترة بالٟحروؽ ،وباإلظغاءاث
الاختراػٍت للى٢اًت مىه.
مً ؤظل م٣اعبت اإلاىيىٕ جم جبجي مىهج ونٟي جدلُليً ،غنض هماطط مً
اإلادخىي الؿازغ في وؾاثِ الخىانل الاظخماعي ،وٍهىٟها وٍدضص
اإلاىيىٖاث اإلاشاعة بها والىْاث ٠التي زضمها م٘ ؤمشلت لظل.٪
زخاما ؤجىظه بالك٨غ والخ٣ضًغ إلاغ٦ؼ ج٩امل للضعاؾاث وألابدار ٖلى بجاخت
الٟغنت للمكاع٦ت الٗلمُت في مال ٠ظماعي ،ظٗل مً زُاب السخغٍت في
ػمً الىباء مىيىٖا للضعاؾت.

مكهىم السخشٍت
بن مهُلر السخغٍت مً اإلاهُلخاث التي ًهٗب جدضًض مٟهىمها
جدضًضا ماوٗا ومًبىَا؛ ألهه "مٟهىم ٖاثم ٚحر مخٖ ٤ٟلى خضوصٍ الًُ٣ت"

1

مً ظهت ،ولخضازله م٘ مهُلخاث ؤزغي مً ٢بُل الهجاء والهؼ ٫وال٩ٟاَت
والُغٞت وٚحرَا.
 - 1خؿحن الٗٞ ٠ُٟاَمت ،السخشٍت في الؽػش الػشبي اإلاػاـش (مدمذ اإلااؾىه ،مدمىد دسوَؾ،
أخمذ مىش) همارجٖ .الم ال٨خب الخضًشت لليكغ والخىػَ٘ ،ألاعصن ،2017 ،1ٍ ،م.16
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ٌٗغ ٝاإلاعجم ألاصبي السخغٍت بإجها" :هىٕ مً الهؼء٢ ،ىامه الامخىإ ًٖ
بؾبا ٙاإلاٗجى الىا٢عي ؤو الخ٣ُ٣ي ٖلى ال٩لماث ،وؤلاًداء ًٖ َغٍ ٤ألاؾلىب
وبل٣اء ال٨الم بٗ٨ـ ما ً٣ا ،٫وجغ٦ؼث ًٖ َغٍَ ٤غح ألاؾئلت م٘ الخٓاَغ
بالجهل ،و٢ى ٫شخيء في مٗغى شخيء آزغ"1؛ ٞالسخغٍت بطن زُاب ًٓهغ
الجض وَؿدبًُ الهؼ.٫
و٢ض ٖغٞها ٦ظل ٪مدمض هانغ بىحجام ب٣ىله" :السخغٍت َغٍ٣ت ٞىُت
ؤصبُت طُ٦ت ولب٣ت في ؤلاباهت ًٖ مىا ٠٢وآعاء طاث عئٍت زانت وبهُٛت ٞىُت
مخمحزة ،وهي ؤؾلىب ه٣ضي َاص ٝفي الخٗبحر ًٖ ؤٗٞا ٫مُٗىت ٗ٦ضم الغيا
بدىاً٢اث الخُاة وجهغٞاث الىاؽ ،و٦ك ٠الخؿغة واإلاغاعة بُغٍ٣ت ٚحر
مباقغة بُٗضا ًٖ الٗاَٟت الجامدت".2
السخشٍت والكٍاهت:
ًخضازل مهُلر السخغٍت م٘ مهُلخاث ؤزغي مجاوعة له ؤبغػَا
مهُلر ال٩ٟاَتٞ .هىا ٥مً ٌٗض اإلاهُلخحن مٟهىما واخضا ،وَىا ٥مً

ٖ - 1بض الىىع ظبىع ،اإلاعجم ألادبي .صاع الٗلم للمالًحن ،بحروث ،1984 ،2ٍ ،ماصة( :سخغ) .م.138
 - 2بىحجام مدمض هانغ ،السخشٍت في ألادب الخذًث .ظمُٗت الترار ال٣غاعة ،الجؼاثغ( ،ص،2004 ،)ٍ-
م .19
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ًجٗل السخغٍت ق٨ال مً ؤق٩ا ٫ال٩ٟاَت ٦ما طَب بلى طل ٪ؤعؾُى في
٦خاب "الخُابت" ،وفي الاججاٍ هٟؿه طَب ٖبض الٗؼٍؼ قغ ٝفي ٦خابه "ألاصب
ال٩ٟاهي" ،1بلى ٖض السخغٍت يمً ألاصب ال٩ٟاهي .وَىا ٥مً ظٗل ال٩ٟاَت
ٖىهغا مً ٖىانغ السخغٍت.
ومٗلىم ؤن السخغٍت وال٩ٟاَت جدكابهان في الباٖض والىدُجت؛ ٨ٞالَما
ًبضؤ بالى٣ض وٍيخهي بالطخٞ .٪الطخ٢ ٪اؾم مكتر ٥بحن السخغٍت
وال٩ٟاَتٚ ،حر ؤن الطخ ٪في َظٍ ألازحرة َى ٚاًتها ،والباٖض في طلَ ٪ى
التروٍذ ًٖ الىٟـ ال ٚحر ،في خحن ؤن الطخ ٪في السخغٍت لِـ ٚاًت في
خض طاجهٖ ،لى اٖخباع ؤن َض ٝالسخغٍت َى الى٣ض وؤلانالح والخ٣ىٍم
لى٣اثو ومخىاً٢اث الٟغص واإلاجخم٘؛ مما ًجٗل َظٍ ألازحرة ؤعقى مً ألاولى.
و٢ض حكتر ٥ال٩ٟاَت م٘ السخغٍت في الٛاًت ؤلانالخُت٣ً ،ى ٫ؾغاط الضًً
مدمض" :ال٩ٟاَت ال تهض ٝصاثما لئلضخا ،ِ٣ٞ ٥بل بجها ج٣ىم بىُْٟت الى٣ض
والضٖىة بلى ؤلانالح".2

 - 1قغٖ ٝبض الٗؼٍؼ ،ألادب الكٍاهي .الكغ٦ت اإلاهغٍت الٗاإلاُت لليكغ -لىهجمان ،1992 ،1ٍ ،م.29
- 2مدمض ؾغاط الضًً ،الىىادس والىشاةل -الكٍاهت في الؽػش الػشبي ،-مىؾىٖت اإلابضٖحن ،صاع الغاجب
الجامُٗت ،بحروث( ،ص( ،)ٍ -ص-ث) ،م.6
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ًٟغٖ ١بض الٗؼٍؼ قغ ٝبحن َظًً اإلاهُلخحن باٖخباع مىيىٕ الطخ٪
ب٣ىله" :بن ال٩ٟاَت ج٣ىم ٖلى الطخ ٪مً ،ؤما السخغٍت ٞةجها جطخ٪
ٖلى" .1وًٍُ ٠في الؿُا ١هٟؿه" :وهظَب في الخمُحز بحن الكٗغ ال٩ٟاهي
الًاخ ،٪والكٗغ الهجاجي الؿازغ ،بلى ؤن ال٩ٟاَت في ألاو ٫ج٣ىم ٖلى
الٗىاَ ،٠بِىما ج٣ىم السخغٍت في آلازغ ٖلى الٗ٣ل".2

السخشٍت وألاصماث:
٧اهذ وال جؼا ٫السخغٍت اؾتراجُجُت هٟؿُت صٞاُٖت إلاىاظهت ألاػماث،
والخس ٠ُٟمً خضة الهضماث ٖبر الٗهىع؛ ٣ٞض سخغ ال٣ضماء مً
ظىاثدهم وواظهىَا بالى٨خت وال٩ٟاَت .بن السخغٍت جىلض مً عخم اإلادً
والى٨باث.
جغبِ ألامشا ٫بضوعَا بحن ٦ثرة الهم والطخ ٪والسخغٍت ،ؾىاء ٧اهذ
ٖغبُت ٞهُدت "قغ البلُت ما ًطخ "٪ؤو صاعظت "٦ثرة الهم ٦خطخ٪
ُ
طخ٩ٞ .")٪لما اقخضث ألاػمت ٧لما ػاص ميؿىب السخغٍت ٠ُ٦ ،ال وهي
(ج ِ
 - 1قغٖ ٝبض الٗؼٍؼ ،ألادب الكٍاهي .م.62
 - 2قغٖ ٝبض الٗؼٍؼ ،ألادب الكٍاهي .م.62
(*) الٗضوان الشالسي ؤو خغب  1956هي خغب قىتها ٧ل مً بغٍُاهُا وٞغوؿا وبؾغاثُل ٖلى مهغ ٖام
ٖ 1956لى بزغ ُ٢ام ظماٖ ٫بضالىانغ بخإمُم ٢ىاة الؿىَـ.
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وؾُلت مً وؾاثل اإلا٣اومت والخس ٠ُٟمً الً ِٛوالخىجغ ،وهىٕ مً ؤهىإ
الهغوب مً الىا ٘٢اإلاغٍغ .و٢ض صٖ ٫لى طل ٪ؤًًا اهخٗاف السخغٍت بمهغ
ببان ؤػمت الٗضوان الشالسي(*).
جخٗل ٤السخغٍت بيؿبت الخى٩ٞ ٝلما ػاصث الًٛىَاث الىٟؿُت ظغاء
ألاػماث والى٨باث ػاصث السخغٍت وال٩ٟاَت٣ٞ .ض ٖغٞذ الى٨خت باٖخباعَا
همُا ؾازغا ،و٢ىاة لخهغٍ ٠ؤلم اإلاٗاهاة اهخٗاقا ٦بحرا م٘ ؤػمت وباء ٧ىعوها.
ًغبِ ٞغوٍض في ؾُا ١حٗغٍ ٠الى٨خت بحن السخغٍت ووُْٟتها ب٣ىله" :
الى٨خت يغب مً ال٣هض الكٗىعي والٗملي ًلجإ بلُه ؤلاوؿان في اإلاجخم٘
لُٟٗي هٟؿه مً ؤٖباء الىاظباث الشُ٣لت ،وٍخدلل مً الخغط الظي ًىٗ٢ه
ُٞه الجض ولىاػم الٗمل"ٞ .1السخغٍت بإق٩الها خؿب جهىع الخدلُل الىٟسخي
آلُت للخىِٟـ ًٖ آالم م٨بىجت في الالقٗىع.
أؼٍاُ الخىاب العاخش في صمً الجاةدت:
ٖغ ٝػمً الىباء ؤق٩اال ؾازغة مخىىٖت ٖبر الىؾاثِ الاٞترايُت لٗل
ؤبغػَا:
1

- Freud, Sigmund, Jokes and Their relation to the unconscious, Free Ebook, by
www.SigmundFreud.net
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الىٌخت :الى٨خت هي "شخيء ٩ٞاهي ً٣ا ٫بُغٍ٣ت مُٗىتٌ ،كخمل ٖلى
جىاً٢اث في ألاخضار ،و٦ؿغ للخىٗ٢اث مً ؤظل بخضار الدؿلُت ؤو بزاعة
الطخ .1"٪بجها حكخمل ٖلى مٟاع٢ت ناعزت بحن جهىعاث الىاؽ وخ٣ُ٣ت
الىا ،٘٢مما ًدضر لضي اإلاخل٣ي ٦ؿغا مٟاظئا لخىٗ٢ه بيُت الدؿلُت واإلاغح.
جخُلب الى٨خت خؿب ػ٦غٍا ببغاَُم 2مجخمٗا مً زالزت ؤشخام ٖلى
ألا٢ل :عاوي الى٨خت (الؿازغ) ،والصخو الظي جغوي ٖىه (اإلاسخىع مىه)،
اإلاؿخم٘ الظي ً٣ىم بضوع الكاَض(الجمهىع) .ول٩ي ج٩ىن الى٨خت هاجخت و٤ٞ
َكام ظابغٞ 3ةجها حؿخلؼم ٢ضعة ٖلى الخ٨ٟحر ،وبغاٖت في الخٗبحر ومهاعة في
الخهىٍغ ،وص٢ت في الخىُ٢ذ وبال ظاءث جاٞهت .بن ما ًمحز الى٨خت َى ؾغٖت
اهدكاعَا زانت في وؾاثِ الخىانل الاظخماعي الاٞترايُت ،وظهل مهضعَا.
م٘ ْهىع الجاثدت اظخاخذ الى٨خت وؾاثِ الخىانل الاظخماعي ،وظاءث
ٖباعة ًٖ حٛغٍضاث وحٗلُ٣اث ؾازغة ،ق٩لذ مالطا آمىا لؤلٞغاص إلا٣اومت
الىباء ،وجضاُٖاجه الىٟؿُت والاظخماُٖت.
ٖ - 1بض الخمُض قا٦غ ،الكٍاهت والطخَ سؤٍت حذًذةٖ .الم اإلاٗغٞت ،الٗضصً ،289ىاًغ  ،2003م.388
 - 2ػ٦غٍا ببغاَُم ،ظٌُىلىحُت الكٍاهت والطخَ .صاع مهغ للُباٖت( ،ص ،2012 ،)ٍ-م.43
ً - 3ىٓغ :ظابغ َكام ،الى٨خت الؿُاؾُت ٖىض الٗغب بحن السخغٍت البرًئت والخغب الىٟؿُت .الكغ٦ت
الٗاإلاُت لل٨خاب ،2009 ،1ٍ ،م.30
444

الشظم العاخش :الغؾم الؿازغ ؤو ال٩اعٍ٩اجحر "َى  ًٞؤلاضخا٥
بالخطخُم ،ؤو اإلاسخ لهىعة شخو ما ،ؤو ًُ٢ت ما ،بهض ٝالاهخ٣اص
والسخغٍت" .1وٖغٞه الغؾام اإلاٛغبي الٗغبي الهبان بإهه" :زُاب ٞجي ؾازغ،
ًمخاػ بالىيىح واإلاباقغة ،وازخهاع ال٨الم ،وَى لٛت بدض طاجه ،لظلٞ ٪هى
ٚجي ًٖ ؤي لٛت ؤزغي مًاٞت".2
ًى٣ؿم ال٩اعٍ٩اجحر بلى ؤهىإ جبٗا للمىيىٕ الظي ًدىاوله؛ ٞال٩اعٍ٩اجحر
الؿُاسخي َى الظي ًدىاو ٫مىيىٖاث ؾُاؾُت ،ؤما ال٩اعٍ٩اجحر الاظخماعي ٞهى
ٌٗالج الخُاة الاظخماُٖت و٧ل ما ًغجبِ بها مً ْىاَغ جىنُٟا وه٣ضا ،في خحن
حهض ٝال٩اعٍ٩اجحر ال٩ٟاهي بلى بض عوح الضٖابت والهؼ ٫في هٟىؽ ال٣غاء.
بن ما ًمحز الخُاب ال٩اعٍ٩اجحري َى الجم٘ بحن الٗىانغ اللٛىٍت (الجمل
والٗباعاث ،)..والٗىانغ ألاً٣ىهُت (الهىع والغؾىم .)..،وَظا الىمِ مً
السخغٍت َى ألا٦ثر اهدكاعا في ػمً الىباء؛ ألهه ٌؿتهض ٝقغٍدت واؾٗت مً
ظمهىع اإلاخل٣حن مهما ازخل ٠مؿخىاَم الاظخماعي والش٣افي٦ ،ما ٌٗخبر ؤ٦ثر
 - 1الخِؿً ببغاَُم ،الٍاسٍٍاجحر في اإلاؿشب :السخشٍت غىى مدَ اإلامىىع .ميكىعاث ظمُٗت ؤنض٢اء
مخدَ ٠ىُان للترار والخىمُت والش٣اُٞت ،2018 ،1ٍ ،م ،43ه٣ال ًٖ معجم اإلاهُلخاث الٟىُت
وألاصبُتٞ ،ااص قٗبان.
 - 2م٣خُ ٠مً الخىاع الظي ؤظغجه صخُٟت الكغ ١ألاوؾِ م٘ الغؾام الٗغبي الهبان ،الجمٗت 28
نٟغ  10 /ٌ1423ماي ،1990الٗضص.8564
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ألاق٩ا ٫الؿازغة حٗبحرا وبٞهاخا ًٖ الىا ٘٢الؿُاسخي والاظخماعي
والا٢خهاصي اإلاِٗل .بهه "وؾُلت لئلٞهاح ًٖ اإلاؿ٩ىث ٖىه وحٗغٍت
الُابىَاث ،..بل َى زُاب ؾازغ في ق٩له ،وٞاٖل في مدخىاٍ ٢اصع ٖلى
جىُٖت الكٗب وج٣غٍب اإلاك٨الث مً ٨ٞغٍ".1
ألاؾىُت العاخشة :ججم٘ ألاٚىُت الؿازغة بحن ٞىحن مسخلٟحن :اإلاىؾُ٣ى
وال٩ٟاَت؛ خُض جهحر ألاٚىُت ًٞاء َاصٞا للسخغٍت واهخ٣اص ألامغاى
اإلاجخمُٗت .و٢ض ؾمي َظا اللىن الٛىاجي بالٛىاء الؿازغ.
م٘ اهدكاع الىباء وا٦بذ ألاٚىُت بضوعَا الخضر٣ٞ ،ض جم بَال ١مجمىٖت
مً ألاٚاوي خى ٫الىباء ؾىاء الجاصة مجها ؤو الؿازغةٖ .غ ٝجٟاٖل ألاٚىُت
الٗغبُت ٖمىما واإلاٛغبُت زهىنا اججاَحن ازىحن :اجسظ الاججاٍ ألاو ٫بٗضا
جدؿِؿُا بسُىعة الىباء ،وبًغوعة الالتزام بالخضابحر الى٢اثُت بلٛت ظاصة
ومباقغة ،في خحن هدا الاججاٍ الشاوي مىخى ؾازغا ظٗل مً زُىعة الجاثدت
ؤمام جغصي البيُت الصخُت في الٗالم الٗغبي مىيىٖا للى٣ض والسخغٍت.

 - 1الخِؿً ببغاَُم ،الٍاسٍٍاجحر في اإلاؿشب ،م .42
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بمجغص ازترا ١الٟحروؽ الخاجي خضوص البلضان الٗغبُت ،جم بَال١
مجمىٖت مً ألاٚاوي الؿازغة زضمذ وُْٟت ه٣ضًت جصخُدُت ،وؤزغي
جىِٟؿُت ٩ٞاَُت٣ٞ .ض وكغث مجمىٖت ٧ىمُضًت مٛغبُت جضعى "ؾ٨حزوٞغًٍ"
ؤٚىُت ؾازغة ًٖ ٧ىعوها بٗىىان "ال مؿخدُل ل٩ىعوها" ،1حسخغ مً الٗالط
البؿُِ اإلاخاح (البهل) الظي ًىص البٌٗ الاٖخماص ٖلُه إلاىاظهت ٧ىعوها٦ .ما
اهدكغث ؤٚاوي ؾازغة ٖغبُت زاعط اإلاٛغب ؤقهغَا ؤٚىُت "ٖلى صلٗىها تهىِىا
مً صاٖل ظاجىا ال٩ىعوها" (بٗضما جسلهىا مً صاٖل خلذ بىا ٧ىعوها)،
وٚحرَا مً ألاٚاوي التي اجسظث مً مٗاهاة الكٗىب اإلاؿخًٟٗت م٘ الٟحروؽ
الٟخا ٥مىيىٖا لها.
مىلىغاث الخىاب العاخش٢ :اعبذ السخغٍت وباء ٧ىعوها مً ظىاهب
ٖضة ،وصاعث في ٞل٨ها مً زال ٫مىيىٖاث مخباًىت .ومً زال ٫ج٣صخي
ألاق٩ا ٫الؿازغة ججلى لىا ؤجها ٖالجذ ً٢اًا مسخلٟت جبٗا للمغاخل التي
ٖغٞها الىباء.
م٘ بضاًت ألاػمت جغ٦ؼ اَخمام اإلادخىٍاث الؿازغة ٖلى ؤٖغاى اإلاغى؛
وطل ٪ألن الخى ٝالظي اهخاب ألاٞغاص واإلاجخمٗاث مً َظا الىباء الخامل
1- https://www.youtube.com/watch?v=wq1cpYgnQPE, Visité le 28/08/2020 à 10:00.1
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لهٟت ال٣اجل ،ظٗلهم ؤقض عٖبا مً ؤٖغايه ٦ظل ،٪زانت ما حٗل ٤مجها
باعجٟإ صعظت الخغاعة ،و٣ٞضان خاؾت الكم.
ًم ً٨اٖخباع ٞترة الدجغ الهخي ؤنٗب مغخلت ٚحر مؿبى٢ت ٖاقها
اإلاٛاعبت ومٗهم الٗالم ببان الجاثدت ،وألظل الخس ٠ُٟمً نٗىبت اإلاى٠٢
٣ٞض ٞخذ الباب ٖلى مهغاُٖه للسخغٍت وال٩ٟاَت بمسخل ٠ؤق٩الها.
ل٣ض ها ٫مىيىٕ الدجغ الهخي َى آلازغ خهت ألاؾض مً السخغٍت
ال٩ىعوهُت ق٨ال ومدخىي؛ خُض ٖمذ مىا ٘٢الخىانل الاظخماعي مىظت
ٖاعمت مً السخغٍت َمذ باألؾاؽ جىنُ ٠الٗال٢اث بحن ؤٞغاص ألاؾغة في
ْل الدجغ الهخي ،ومٗاهاتهم الىٟؿُت والاظخماُٖت والا٢خهاصًت.
وؾىمشل إلاٗاهاة الؿلُاث في جىُٟظ الدجغ الهخي الظي ق٩ل مماوٗت
٢ىٍت لضي البٌٗ بالغؾم الؿازغ آلاحي 1للغؾام ال٩اعٍ٩اجحري اإلاٛغبي زالض
الكغاصي*:

1

hhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3058528410859989&id=10000108579069
3
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ًبحن الغؾم الؿازغ ؤٖالٍ الهٗىبت التي وظضتها الؿلُاث لخُبُ ٤بظغاء
الدجغ هٓغا الٖخباعاث ٖضة ،مجها ما حٗل ٤باإل٦غاَاث اإلااصًت لبٌٗ ألاؾغ،
ومجها ما اعجبِ بُٛاب الىعي بإَمُت َظا ؤلاظغاء للخض مً اهدكاع الٗضوي؛
الصخيء الظي ظٗل البٌٗ ًلخجئ لٗضة َغ ١للهغوب مً البِذ ،بما بالخداًل
ٖلى ال٣اهىن ،ؤو اجساط مبرعاث واَُت للخغوط.
مً الً٣اًا التي هالذ خٓها مً السخغٍت ًُ٢ت الٗالط؛ ٣ٞض اهدكغث
ه٨ذ وحٗلُ٣اث ؾازغة مً اإلاداوالث الٗالظُت الخ٣لُضًت التي اصٖذ الً٣اء
ٖلى اإلاغى الظي ؤعجؼ اإلااؾؿاث الصخُت الٗاإلاُت الغاثضة في َظا اإلاجا.٫
وهمشل لهظٍ الى٨ذ والخٗلُ٣اث الؿازغة بما ًلي:
"غىى غٌغ ما جذعي العلىاث ،قان الثىم هى أقمل غالج
لهزا اإلاشك ،لِغ رأن له جأزحرا غىى الكحروط في راجه ،ولٌىه
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مماد نىي للػذوي .ومً ٌعتهلٌه هِئا وبٌمُاث يبحرة،
ظُممً معاقت متر أو مترًً غىى ألانل بِىه وبحن ًل مً
ًلخهي به".
ل٣ض عا٣ٞذ السخغٍت مسخل ٠اإلاغاخل التي ٖغٞها اهدكاع الٟحروؽ ،وٖالجذ
ما اعجبِ به مً ً٢اًا َبُت واظخماُٖت وؾُاؾُت ،وزضمذ ٖضة وْاث٠
إلا٣اومت َظٍ الجاثدت وجضاُٖاتها.
وظاةل السخشٍت صمً الىباء :زضمذ السخغٍت ببان ؤػمت وباء ٧ىعوها
وْاث ٠مخىىٖت ؤبغػَا:
الىظُكت الىهذًت :جًُل٘ السخغٍت بضوع الىا٢ض واإلاصدر الاظخماعي
بُغٍ٣ت لب٣ت وٚحر مباقغة ،بجها جبضؤ بةزاعة الاهدباٍ والىعي الجماعي والٟغصي
للمخىاً٢اث الاظخماُٖت ،ومً جم مداولت الخُٛحرٞ ،هي مغآة حٗ٨ـ َمىم
اإلاىاًَ وويُٗخه الاظخماُٖت.
بن السخغٍت ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الى٣ض الاظخماعي والش٣افي والؿُاسخيً ،غوم
ال٨ك ًٖ ٠ؤُٖاب اإلاجخم٘ ومماعؾاجه ٚحر اإلا٣بىلت مً وظهاث هٓغ
مسخلٟت بُٛت ج٣ىٍمها٣ٞ .ض طَب َجري بغظؿىن بلى ؤن الطخ ٪والسخغٍت
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َغٍ٣ت ٗٞالت لخصخُذ آلالُاث الًاعة التي جىُىي ٖلحها خُاجىا الاظخماُٖت
الٗاصًت مً سخ ٠وٖبض وجٟاَت.
ل٣ض اؾتهض ٝالخُاب الؿازغ ػمً الىباء بىُْٟخه الى٣ضًت َغٞحن
ؤؾاؾُحن:
 اإلاعإولىن :جىظه َظا الخُاب بلى ؾُاؾت الضولت بماؾؿاتها إلاىاظهت
الىباء والخضابحر اإلاخسظة مً ؤظل طلٞ .٪م٘ بضاًت حؿلل الىباء بلى بلضها
جدىلذ السخغٍت بلى ه٣ض قضًض وًٚب واؾ٘ بكإن ؾُاؾت اإلاؿاولحن في
الخٗامل م٘ ؤلاظغاءاث الاختراػٍت الؾخ٣با ٫اإلاهاظغًٍ ال٣اصمحن مً بلضان
مىبىءة ٖلى مؿخىي اإلاُاعاث واإلاىاوئ .والتي لم ج ً٨بالهغامت الالػمت
واإلاىاؾبت لخُىعة الىباء ،وَى ما ؾمذ بضزى ٫الٟحروؽ واهدكاعٍ بؿغٖت
وٖلى ؤوؾ٘ هُا.١
ومً ألامشلت التي ٖالجذ َظا ؤلاظغاء اإلادؿاَل ،حٗلُ ٤ؾازغ ٖلى ق٩ل خىاع
بحن مؿاو ٫ظمغ٧ي ومىاًَ واٞض ٖلى البلض.

451

"-اإلاعإوُ :هل أهذ مفاب بالكحروط؟
 اإلاعاقش :الاإلاعإوُ :نل أنعم باهللاإلاعاقش :أنعم باهلل أوي ؾحر مفاباإلاعإوُ :مشخبا بَ جكمل" اإلاىاوىىن :في ْغو ٝالىباء َٟذ ٖلى الؿُذ ؾلى٧اث ٚبُت
ًمخًٗها الظو ،١وَؿخهججها الٗ٣ل ،ومجها ما لىخٔ مً مكاَض الدؿاب٤
ٖلى اإلادالث الخجاعٍت ،والتهاٞذ ٖلى الدؿى ١والخسؼًٍ اإلاٟغٍ في البُىث،
الصخيء الظي زل ٤ازخالال في محزان الٗغى والُلب.
بن َظٍ الخهغٞاث لم ج ً٨خ٨غا ٖلى اإلاٛغب  ،ِ٣ٞبل قملذ صوال
ٖضًضة مجها ما ًهى ٠يمً الضو ٫اإلاخ٣ضمت خًاعٍا .و٢ض ٧اهذ َظٍ
اإلاكاَض التي جهىع ما ؤناب البٌٗ مً َؿخحرًا قغاء الؿل٘ ب٨ثرة،
وج٨ضٌؿها في البُىث مساٞت هٟاطَا مىيىٕ ؤق٩ا ٫ؾازغة مخىىٖت مً
الى٨ذ وال٩اعٍ٩اجحر وٚحرَا.
مً الخٗلُ٣اث الؿازغة ال٨شحرة التي جته٨م مً ؤصخاب َظا الؿلىٚ ٥حر
اإلاؿاو:٫
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"بانُحن غانلحن غىى هزاى لي مؽا إلاشحان وجهذي  14000دسهم ظلػت
واػ يالها وال ماصاُ؟؟؟" (َل الػلخم جظ٦غون طا ٥الظي طَب للؿى١
اإلامخاػ "مغظان" واقتري ؾلٗت ج٣ضع ب ـ  14000صعَم؟ جغي َل اؾتهل ٪ما
اقتراٍ ؤم ال؟؟؟)
ومً الغؾىم الؿازغة 1التي عنضث َظٍ الٓاَغة:

جٓهغ َظٍ الغؾىم الؿازغة وباء ال ً٣ل زُىعة ًٖ وباء ٧ىعوها ،بهه وباء
الٛباء الظي اؾدبض بالبٌٗٞ ،إنابخه ؤهاهِخه اإلاٟغَت بدمى الدؿى١
وج٨ضٌـ الؿل٘ ،و٢ض قملذ َظٍ الٓاَغة صوال ومىاَٖ ٤ضًضة مً اإلاٗمىع.
ٞهظان الغؾمان ظٗال َظٍ الؿلى٧اث ؤزُغ مً ٧ىعوها.
1

hhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2909955382383960&id=100001085790
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الىظُكت الىكعُت :في ْل ُٚاب ؤي ل٣اح ؤو ٖالط ٗٞا ٫لهظا الىباء
الٟخاً ٥ب٣ى بظغاء الدجغ الهخي الىؾُلت الىخُضة ألاهج٘ ل٨بذ ظماح
الٗضوي ومدانغة اإلاغىٚ .حر ؤن َظا ؤلاظغاء الايُغاعي الهٗب الظي
صزلذ ُٞه صو ٫الٗالم ٧اهذ له جضاُٖاث هٟؿُت واظخماُٖت وا٢خهاصًت
٢اؾُت٣ٞ .ض ؤنبذ الىاؽ مجبرًً ٖلى لؼوم البُىث ،وٖضم الخغوط بال
للًغوعة ال٣هىي وبمىظب جغزُو مً الؿلُاث.
للخس ٠ُٟمً َظٍ آلازاع الىٟؿُت الهٗبت للخباٖض الاظخماعي ،وظض الىاؽ
يالتهم في وؾاثِ الخىانل الاظخماعي باٖخباعَا اإلاخىٟـ الىخُض لخٟغَٜ
َمىمهم وج٣اؾمها م٘ ٖاثلتهم الىاُٗ٢ت والاٞترايُت.
بؿبب ما زلٟه الدجغ الهخي مً جضاُٖاث هٟؿُت واظخماُٖت
وا٢خهاصًت ،لم ًجض ؤلاوؿان َغٍ٣ت ٗٞالت لخٟغَ ٜالُا٢ت الؿلبُت الىاظمت
ًٖ الخى ٝوالخىجغ بال ال٩ٟاَت والسخغٍتً .ظَب ٞغوٍض بلى ؤن السخغٍت
وال٩ٟاَت ؤصاة ٗٞالت للخٟاّ ٖلى الصخت الىٟؿُت؛ خُض ً٣ى" :٫ال٩ٟاَت
جاصي صوعا عثِؿُا َاما في نمُم خُاجىا الىٟؿُت ،ألجها باؾدبٗاصَا إلم٩اهُت
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ألالم ،جخسظ م٩اجها بحن ألاؾالُب الٟٗالت التي ابخضٖها ٖ٣ل ؤلاوؿان للخدغع
مً ٢ؿغ ألالم".1
بن ال٩ٟاَت و ٤ٞالخهىع الٟغوٍضي "جيخج ًٖ آلُت هٟؿُت صٞاُٖت في
مىاظهت الٗالم الخاعجي اإلاهضص للظاث ،وج٣ىم َظٍ آلالُت ٖلى ؤؾاؽ جدىٍل
الًُ ٤بلى خالت مً الكٗىع الخام باإلاخٗت ؤو اللظة"ٞ .2السخغٍت حك٩ل
هىٖا مً اإلاىاٖت الىٟؿُت خُض ج٣اوم الا٦خئاب وال٣ل ٤والًٛب ،وحؿاٖض
ٖلى الى٢اًت مً ألامغاى الىٟؿُت وايُغاباث الصخهُت وألاػماث
الاظخماُٖت3؛ وَظا ما ًٟؿغ ٦ثرة الى٩اث والغؾىم والخٗلُ٣اث الؿازغة
زال ٫ال٩ىاعر وألاػماث.
جغوم الىُْٟت الىٟؿُت للسخغٍت باٖخباعَا آلُت صٞاُٖت إلاىاظهت الٗالم
الخاعجي الخٟاّ ٖلى ُ٦ان الصخت الىٟؿُت لؤلٞغاص؛ وطل ٪مً زال٫
الخس ٠ُٟمً وَإة مكاٖغ الخى ٝوالُإؽ ،وزل ٤مالط لخٟغَ ٜالُا٢ت
الؿلبُت ظغاء ألاػمت الىباثُت اإلاؿخٟدلت.

1

- Freud Sigmund : « Humor » In International Journal of Psychology », vol. IX, January 1928, p.5
ٖ - 2بض الخمُض قا٦غ ،الكٍاهت والطخَ :سؤٍت حذًذة ،م.128
ً - 3ىٓغٖ ،بض الخمُض قا٦غ ،الكٍاهت والطخَ :سؤٍت حذًذة ،م.33
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الىظُكت الاحخماغُت :بن السخغٍت ْاَغة اظخماُٖت بامخُاػ؛ خُض
ال ًم ً٨الخضًض ٖجها بال صازل مجخم٘ مٗحنٞ ،السخغٍت جدخاط بلى الهضي
ختى جاصي وُْٟتها٣ً .ىَ ٫جري بغظؿىن مخدضزا ًٖ وُْٟت الطخ٪
باٖخباعٍ ق٨ال مً ؤق٩ا ٫السخغٍت" :بن الطخً ٪جب ؤن ج٩ىن له وُْٟت
اظخماُٖت".1
ًًُل٘ الخُاب الؿازغ بىْاث ٠اظخماُٖت مهمت زهىنا في ػمً
الىباءٞ .السخغٍت ج٣ىم ٖلى ج٣ىٍت الغوح الجماُٖت ،والخٗاَ ٠الجمعي
والخماؾ ٪بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ .ل٣ض ؤنبدذ وؾاثل الخىانل الاظخماعي ؤ٦ثر
مً ؤي و٢ذ مطخى ًٞاء لخباص ٫الى٨ذ والغؾىم الؿازغة؛ وطل ٪مً ؤظل
الخس ٠ُٟمً يٛىَاث الجاثدت وجضاُٖاتها .بن ػعٕ اإلاكاٖغ ؤلاًجابُت له
صوع في جىُٓم الٗال٢اث بحن ألاشخام زهىنا في و٢ذ ألاػماث.
ٌٗخبر َجري بغظؿىن ؤن الطخٖ ٪امل مً الٗىامل اإلااصًت بلى جد٤ُ٣
يغب مً الخ٣ضم الاظخماعيٞ ،هى ً٣ىم ٖلى نُاهت الاؾخ٣غاع ال٨ٟغي
والاجداص الٗاَٟي في اإلاجخم٘ يض الخىاٞغ والخٟغ٢ت ،وج٣ىٍت الغوح الجماُٖت
 - 1بغظؿىن َجري ،الطخَ ،جغظمتٖ :لي م٣لض ،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘( ،ص-
ٍ)( ،ص-ث) ،م.13
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والخًامً بحن ؤٞغاص الجماٖت الىاخضة .في َظا الهضص ً٣ى ٫الُٟلؿىٝ
ؤلاهجلحزي ؾلي " :بن الطخٖ ٪امل نغإ ٌؿاٖضها ٖلى ؤن هجاَض في ؾبُل
اؾدب٣اء الخُاة الجمُٗت ٖلى ما هي ٖلُه ،ألهه ٌؿمذ ل٩ل ظماٖت بإن
جداٖ ٔٞلى ُ٦اجها في خضوص ج٣الُضَا وٖغٞها".1
بن "الطخَ ٪ى الؿُ ٠الظي حؿلُه الجماٖت ٖلى ع٢اب الخاعظحن ٖلى
مٗاًحر الجمُٗت وآصابها الٗامت .و٧ل مً جدضزه هٟؿه بالخغوط ٖلى ٢ىاهحن
الجماٖت وؤؾالُب ؾلى٦ها ٞةهه البض مً ؤن ٌؿتهض ٝلسخغٍتها الالطٖت
وضخ٨ها اإلاىظ٘"ٞ .2الهؼ ٫والسخغٍت ًمشالن الٗ٣ىبت الاظخماُٖت التي
ًٟغيها اإلاجخم٘ ٖلى ضخاًا الجمىص والغجابت والخهغٞاث الٛبُت واإلاؿتهترة.
جىاولذ السخغٍت في ػمً ٧ىعوها بٌٗ الؿلى٧اث التي َٟذ ٖلى الؿُذ
زهىنا في ٞترة الدجغ الهخي؛ خُض ؤظبر َظا ؤلاظغاء ؤٞغاص ألاؾغة ٖلى
الب٣اء في البِذ إلاضة َىٍلت مما ٦كَ ٠بُٗت بٌٗ الٗال٢اث ألاؾغٍت.

)- Sully James : « An Essay on Laughter, » London 1902, (trad. Franc.,1904
 - 2ػ٦غٍا ببغاَُم ،ظٌُىلىحُت الكٍاهت والطخَ .م٨خبت مهغ( ،ص ،2012 ،)ٍ.م.38
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1

٣ٞض ظٗلذ بٌٗ الخٗلُ٣اث الؿازغة مً الٗال٢ت بحن ألاػواط في ْل
الدجغ الهخي مىيىٖا لل٩ٟاَت والسخغٍت .ومً بحن َظٍ الخٗلُ٣اث والى٨ذ
ما ًلي:
" لي مشاجى مبرصواه (مً ؤػعجخه ػوظخه) ًخفل بىصاسة الصخت وٍبلـغً اؼدباه بدالت يىسوها ،مذة الدجش ً 14ىما".
 "الُىم نهاس ًامل وأها في الذاس مشاحي يذوص مً خذاًا ويخهىُ :هللاًبػذ غلُىا هار اإلافِبت ،واػ أها وال يىسوها؟؟" (َىا ٫الُىم وؤها في
البِذ ،وػوظتي جمغ بجاهبي وهي ج٣ى :٫اللهم ؤبٗض ٖىا َظٍ اإلاهِبتَ ،ل
ج٣هضوي ؤها ؤم ٧ىعوها).
"أًتها الضوحاث مؼ جىكُز الدجش الفخيٌ ،ػخبر ألاصواج أظشي غىذيً،قأخعىىا مػاملت أظشايً خعب اجكانُت حىُل".
ل٣ض ؤٞصخذ َظٍ الخٗلُ٣اث الؿازغة ًٖ الٗال٢ت اإلاخىجغة بحن بٌٗ
ألاػواط زالَ ٫ظٍ الٗكغة الضاثمت بُجهم ،والتي ٢ض حٗه ٠بٗل الؼوظُت
زالَ ٫ظٍ الٟترة الٗهِبت.
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ٚاًت ال٣ى ٫بن الىُْٟت الاظخماُٖت للسخغٍت جخلخو مً ظهت في حٗؼٍؼ
الخماؾ ٪والخٗاَ ٠الاظخماعي إلاىاظهت الجاثدت باٖخباعَا ٖضوا مكتر٧ا ،وفي
جُُ٣م ؤهماٍ الؿلى ٥الاظخماعي اإلا٣بىلت مجها ،وٚحر اإلا٣بىلت ببان ألاػمت مً
ظهت ؤزغي.
الىظُكت ؤلانىاغُت :بن السخغٍت نىعة بالُٚت ًغوم مً زاللها
الؿازغ ب٢ىإ مخلُ٣ه بالُ٣م ؤلاًجابُت بُغٍ٣ت لب٣ت وٚحر مباقغةٞ ،هى ً٣ى٘
بٗ٨ـ ما ً٣ىله ،خُض ًبرػ الكغ لُ٣ى٘ بالخحر باالٖخماص ٖلى آلُت ال٣لب .وفي
َظا الهضص ًا٦ض الباخشان بحرإلاان وجُدُ٩ا ٖلى ؤن السخغٍت "جًُل٘ بىُْٟت
ؤنلُت في الخُاب هي صوعَا الدجاجي؛ بط ٌؿعى الؿازغ مً زاللها بلى
ب٢ىإ مخلُ٣ه بٗ٨ـ ما ً٣ى ،٫ب٣ىله ٖ٨ـ ما ً٨ٟغ؛ طل ٪ؤن الؿازغ
ًخٗامل في الخ٣ُ٣ت م٘ حجاط ٚحر مباقغ".1
حٗض السخغٍت آلُت ب٢ىاُٖت بامخُاػ؛ "ٞاؾخسضامها مم ً٨في ٧ل الخاالث
الدجاظُت"٦ .2ما ؤن الدجاط ال ًى ًٖ ٪ٟالخُاب الؿازغ ،وفي َظا

1 - PERELMAN CHAIM ET LUCIE O LBRECHTS TYTECA : TRAITE DE L’ARGUMENTATION OU LA
NOUVELLE R HETORIQUE , EDITION DE L’UNIVERSITE DE BRUXELLES , 5E EDITION , 2000, P : 280
2 - IBID, P : 280
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ًًُ ٠بحرإلاان" :بطا اؾخسضمىا السخغٍتَ ،ظا ٌٗجي ؤن َىا ٥يغوعة لىظىص
الدجاط ،وطل ٪ؤن ْهىع اإلاٟاع٢ت ما َى بال َاب٘ صا ٘ٞل٣مت الدجاط".1
بهظا ج٩ىن السخغٍت آلُت حجاظُت تهض ٝبلى ب٢ىإ اإلاخل٣ي بغئٍت الخُُب
الؿازغ وجهىعٍ للىا .٘٢ج٣ى ٫ؾامُت الضعٍضي" :الدجاط ٧ل ألاؾالُب التي
جاصي بلى ب٢ىإ اإلاخل٣ي بٟدىي الخُاب ؾىاء زاَبذ الٗ٣ل ،ؤو ؤزاعث
الٗاَٟت ،ظاػ لىا ؤن هخدضر ًٖ الدجاط بالسخغٍت"ٞ .2البٗض الخضاولي
خايغ في الخُاب الؿازغ مً زال ٫اؾخدًاع اإلاخل٣ي ،باٖخباعٍ َغٞا
مكاع٧ا في بهخاط السخغٍت والدجاطٞ .إزغ الطخ ٪والاوكغاح ًجٗل اإلاخل٣حن
في ن ٠الؿازغ ومظٖىحن أل٩ٞاعٍ.
بطنٞ ،السخغٍت بالىٓغ بلى بٗضَا البالغي حك٩ل ؾلُت ٦المُت ٖلى اإلاخل٣ي؛
خُض ًماعؽ اإلاخ٩لم ٗٞال ٖلى آلازغ آزظا بٗحن الاٖخباع اإلاٗاًحر الاظخماُٖت.
بن ؤلا٢ىإ ال ًخم صاثما بالدجج الٗ٣لُت اإلادًت ،بل ٌٗخمض ٧ل آلالُاث
اإلام٨ىت بما ٞحها الجاهب الٗاَٟي والىٟسخي للمخل٣ي ،والظي ًدًغ ب٣ىة في

1- IBID, P :280.
 - 2الضعٍضي ؾامُت ،دساظاث في الدجاج – نشاءة هفىؿ مخخاسة مً ألادب الػشبي الهذًمٖ ،الم
ال٨خب الخضًشت ،1ٍ ،بعبض ،ألاعصن2009 ،م ،م.164
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الخُاب الؿازغ٣ً .ى ٫مِكا ٫وٍلغ في َظا الهضص ":بطا جم٨ىذ مً ظٗل٪
جطخ ٪معي ،ؾخعجب بي ؤ٦ثر ،وَظا ؾُجٗل ٪مىٟخدا ؤ٦ثر م٘ ؤ٩ٞاعي،
وبطا اؾخُٗذ ب٢ىاٖ ٪بإن جطخ ٪معي خى ٫ؤخض اإلاىيىٖاث التي ها٢كتها،
بطخٖ ٪٨لحها ؤهذ ج٣غ بالخ٣ُ٣ت".1
ل٣ض زضمذ السخغٍت زالَ ٫ظٍ ألاػمت وُْٟت ب٢ىاُٖت َامت جمشلذ في
ب٢ىإ ٖمىم اإلاىاَىحن بسُىعة الٟحروؽ ،وبًغوعة الالتزام باإلظغاءاث
الى٢اثُت للخماًت مىهٖ ،الوة ٖلى الا٢خىإ بُ٣م الخًامً والاجداص مً ؤظل
مدانغة الٗضوي.
الىظُكت الخىغىٍت :مىظ ْهىع الجاثدت ججىضث مسخل ٠اإلااؾؿاث
والهُئاث الخ٩ىمُت واإلاضهُت للخىُٖت والخدؿِـ بسُىعة اإلاغى ،وبإَمُت
ؤلاظغاءاث الى٢اثُت للخماًت مىه .و٢ض اهُل٣ذ َظٍ الٗملُت ٖبر وؾاثِ
م٨خىبت وؤزغي بل٨تروهُت ،واٖخمضث ؤؾالُب مخىىٖت ولهجاث مسخلٟت جبٗا
للٟئت اإلاؿتهضٞت ومؿخىاَا الؿىؾُىز٣افي.

1

- Waller Michael, Ridicule as a Weapon, Public Deplomacy white paper, no 7, (2006) P :

2.
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ومً بحن ألاؾالُب ألا٦ثر هجاٖت وب٢ىاٖا اهبرث السخغٍت بالىٓغ لؿلُتها
الخاع٢ت ٖلى ازترا ١الٟئاث الكٗبُت ،و٢ض اجسظث مً الى٨خت والغؾم
الؿازغًٍ آلُت ٗٞالت للخدؿِـ والخىُٖت بسُىعة َظٍ الجاثدت الٟخا٦ت،
وبؿبل الى٢اًت مجها.
جغ٦ؼ اقخٛا ٫الخُاب الؿازغ زضمت للىُْٟت الخىٖىٍت في ظاهبحن
ؤؾاؾُحن :ؤولهما جضُٖم الؿلى٧اث ؤلاًجابُت في الخٗامل م٘ اإلاغى
وجغؾُسها ،وزاهحهما ال٨ك ًٖ ٠الؿلى٧اث الٛبُت اإلاؿتهترة بسُىعة الىباء،
وبةظغاءاث الى٢اًت مىه وه٣ضَا بإؾلىب ته٨مي ؾازغ؛ خُض حٗمل السخغٍت
ٖلى ا٦دكا ٝالُ٣م الؿلبُت لئل٢ىإ بالُ٣م ؤلاًجابُت؛ ؤي ؤجها جٓهغ الكغ
لخ٣ى٘ بالخحر.
بن ٗٞالُت ؤلاظغاءاث الاختراػٍت التي جبىتها الؿلُاث إلا٣اومت الىباء ال ج٨مً
في اٖخماصَا ٞدؿب ،بل في مضي التزام اإلاىاَىحن واهًباَهم إلا٣خًُاتها.
وَظا ًًٗىا ؤمام ُ٢مت ٧ان لها الضوع الخاؾم في الخض مً الٗضوي في
الٗضًض مً الضو ،٫بجها ُ٢مت الاهًباٍ والخُ٣ض بةظغاءاث الُىاعت الصخُت.
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وفي َظا اإلاجاْ ٫هغث ه٨ذ وحٗلُ٣اث ؾازغة جٓهغ ظلُا صعظت خًىع َظٍ
الُ٣مت في مجخمٗىا ،وهظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا ٫ال الخهغ:
"وـالث  18:00اإلاؿاسبت خشحى ٌؽىقى واػ اإلاؿاسبت دخلى" (ٖىضالؿاصؾت مؿاء زغط اإلاٛاعبت لُىٓغوا َل لؼم بزىاجهم البُىث).
 "قاإلاؿشب %10داًشًٍ الدجش الفخي و 90%يُدسخشو ليهم" (فياإلاٛغب ٖكغة باإلائت مً الؿ٩ان ملتزمىن بالدجغ الهخي ،وحؿٗىن باإلائت
مجهم ًً٣ىن ؤٚغاى اإلالتزمحن بالدجغ).
 " 24ماي غُذ الكىش ...اإلاؿشب ًامل ؾاًدباوط وؾاوػاودو الدجش مًألاوُ" ( 24ماي ُٖض الُٟغ  ...ظمُ٘ اإلاٛاعبت ؾُ٣بل بًٗهم البٌٗ،
وؾىُٗض الدجغ الهخي مً ظضًض).
حسخغ َظٍ الخٗلُ٣اث مً يٗ ٠اهًباٍ البٌٗ للدجغ الهخي ،هٓغا
لُٛاب الىعي بسُىعة الىباء ،ؤو الاؾتهخاع باإلظغاءاث الى٢اثُت اإلاٗمى ٫بها
للخض مىه.
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بن ؤزُغ ٖضو لئلوؿان َى الجهل الظي ًٟخ ٪بالٟغص واإلاجخم٘ ٖلى خض
ؾىاءٞ .هى الظي ٌٛظي اهدكاع الٟحروؽ بؿبب الخهغٞاث الجاَلت
واإلاؿخسٟت بسُىعة الىي٘.

مً بحن الغؾىم اإلاٗبرة التي عنضث ؤنل َظٍ ألاُٖاب اإلاجخمُٗت ،هجض
ال٩اع٧اجحر آلاحي:1
ًىضر الغؾم ؤٖالٍ بجالء اوٗ٩اؽ الجهل ٖلى حؿغَ٘ اهدكاع الٗضوي؛
ٞمً اإلاالخٓت اإلاباقغة للغؾم ًدبحن ؤن آٞت الجهل لضي البٌٗ حؿهم
بُغٍ٣ت ٚحر مباقغة في اهدكاع الىباءٞ .لُغٍ٣ت وي٘ ال٨مامت مً َغٝ
الصخو في الغؾم (ٞى ١الغؤؽ) صاللت ٖلى م٨مً الضاء الظي وظب الى٢اًت
1

hhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2922814191098079&id=100001085790
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مىهٞ .الجهل ؤزُغ مً الىباء هٟؿه ألهه ًٟخذ الباب ٖلى مهغاُٖه ؤمام
ظمُ٘ ألاوبئت اإلااصًت واإلاٗىىٍت.
جىاولذ السخغٍت ُ٢مت ٧ان لها الضوع ال٨بحر في ٦بذ ظماح الضاء واهدؿاعٍ،
بجها ُ٢مت الاهًباٍ؛ خُض ق٩لذ وؿبت اإلاىاَىحن اإلالتزمحن باإلظغاءاث
الُٟهل والٟاع ١بحن الضو ٫اإلاىبىءة في وؿبت جٟصخي الجاثدت٩ٞ ،لما اهًبِ
ؤٞغاص اإلاجخم٘ لئلظغاءاث اإلاٗمى ٫بها٧ ،لما جم الخض مً اهدكاع الٗضوي .ل٣ض
صلذ مجمىٖت مً الخٛغٍضاث الؿازغة ٖلى ُٚاب الىعي بسُىعة الىي٘،
والتي ٢ض ج٣ىص إلاا ال جدمض ٖ٣باٍٞ ،مؿإلت هجاٖت الاختراػاث عَُىت بمضي
التزام الجمُ٘.
ٖالجذ السخغٍت ٦ظل ٪مجمىٖت مً الُ٣م الؿلبُت التي بغػث زال٫
الجاثدت ؤَمها ألاهاهُت وخب الظاث ٖلى خؿاب آلازغ ،وبُيذ ؤن مهحر
الكٗىب باث واخضاٞ ،ةما ؤن هدُا ظمُٗا ؤو همىث ظمُٗا؛ "ٟٞي ْل َظا
الىي٘ اإلاإػوم ؤصع٦ىا ؤن ما ًى٣هىا خ٣ا َى الىدً بمٗجى ٖال٢خىا م٘
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الظواث ألازغي" .1بن مً خؿىاث َظا الىباء ؤهه وخض الٗالم يض ٖضو
مكتر ،٥وظٗل الهاظـ ألاوخض والىخُض َى ججاوػ ألاػمت بإز ٠ألايغاع.
نٟىة ال٣ى ٫بن السخغٍت زضمذ وْاثٖ ٠ضة ،ؤؾهمذ بك٩ل مباقغ
وٚحر مباقغ في م٣اومت الجاثدت ،وجضاُٖاتها الصخُت والىٟؿُت والاظخماُٖت.
واجسظث السخغٍت مً زالَ ٫ظٍ الىْاث ٠مىدُحن :ؤولهما ٩ٞاهي جىِٟسخي،
وزاهحهما ه٣ضي جصخُخيٚ .حر ؤن السخغٍت ؾالح طو خضًً ،بما ؤن حؿهم في
م٣اومت الجاثدت ،ومداعبت الؿلى٧اث الؿلبُت ،وبما ؤن ج٩ىن مضٖاة
لالؾتهخاع باإلظغاءاث الاختراػٍت والى٢اثُت والخ٣لُل مً قإجها.

 - 1بىملُ ٪خمؼة ،قحروط يىسوها مً ألاها ئلى الىدً ،يمً الجىاثذ في ألاػمىت اإلاٗانغة ،عئي صًيُت
وٞلؿُٟت ،2020 ،1ٍ .م.107
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خاجمت
زلو َظا اإلا٣ا ٫الٗلمي الغامي بلى اؾخجالء وْاث ٠الخُاب الؿازغ
إلا٣اومت الىباء بلى ظملت مً الىخاثج ،هىظؼَا ُٞما ًلي:
جخلخو وْاث ٠السخغٍت في م٣اومت الجاثدت في الضوع الؿُ٩ىلىجي
مً زال ٫الخٟاّ ٖلى الخىاػن الىٟسخي لؤلٞغاص واإلاجخمٗاث مً ظهت ،وفي
الضوع الى٣ضي الخصخُخي ٖبر ال٨ك ًٖ ٠اإلاماعؾاث ٚحر اإلا٣بىلت وج٣ىٍمها
مً ظهت زاهُت.
٧اهذ السخغٍت وال جؼا ٫ؤصاة ٗٞالت إلاجابهت ألاػماث ،ومداعبت جضاُٖاتها
الىٟؿُت والاظخماُٖت بن ٖلى مؿخىي الٟغص ؤو اإلاجخم٘.
جخإؾـ الٗال٢ت بحن اإلاغؾل واإلاخل٣ي في الخُاب الؿازغ ٖلى الخٟاٖل
ؤلاًجابي والكٗىع اإلاخباص ،٫ؾىاء ٧اهذ لظة بٟٗل اإلادخىٍاث الهؼلُت اإلاشحرة
للطخ ٪ؤو ؤإلاا ظغاء اإلاكهض التراظُضي اإلااؾ.٠
ٖىيذ السخغٍت في وؾاثِ الخىانل الضٝء الٗاثلي الظي اٞخ٣ض
بؿبب ؤلاظغاء الى٢اجي للخباٖض الاظخماعي.
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حٗخبر السخغٍت ؾالخا طا خضًًٞ ،ةما ؤن جىسغٍ في م٣اومت الىباء مً
زال ٫صوعَا الخصخُخي ال٣اثم ٖلى ٞطر ؤُٖاب اإلاجخم٘ ،وبما ؤن تهضم
الجهىص اإلابظولت إلاىاظهت الجاثدت ٖبر الاؾخسٟا ٝباإلظغاءاث الاختراػٍت،
والخ٣لُل مً قإجها.
حؿتهض ٝالسخغٍت شخهُت اإلاساَب مً الىاخُت الٗ٣لُت مً زال٫
ب٢ىاٖه حجاظُا ،ومً الىاخُت الٗاَُٟت الىظضاهُت ٖبر بض عوح ال٩ٟاَت
والضٖابت.
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