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 :ةــــــاملقذم

 في ههض غهغ ما بػض الخضازت     
ً
 مهما

ً
ل الىهض الثهافي خًىعا

ّ
قٍ

 
ً
ًاقكا قهى زىعة غلى اإلاضاعؽ الىهضًت نضًمها وخضًثها بىنكه 

لليؿو الثهافي اإلاًمغ في الىو الجمالي البالغي وما ًخسكى جدذ 

اث زُابه، مً هُمىت غلى البِئت التي ًبؿِ ؾلُخه غلحها مً  ُّ َ

 مى
ً
ه ئلى جٌَغـ )الػمى الثهافي (، ئوؿان ومىحىصاث، ؾػُا

سُت ومىظىمخه املجخمػُت التي جضًً بالىالء  بخىؾل مضوهخه الخاٍع

للهُم والخهالُض التي ؾغؾها في الجؿض اإلامتهً، قهى ًخدغى يمً 

هُام الىو، وجمثل بىاه مجمىغت الػىانغ اإلاغجبُت يمً 

 باليؿو، ًأجمغون 
ً
ا الضاةغة اليؿهُت الضازلُت مغجبُحن مهحًر

ىتهىن بىىاهُه.     بأمغه ٍو

 في يكل خُل اليؿو،      
ً
 قاغال

ً
لهض لػب الىهض الثهافي صوعا

 
ً
باؾخضغاء الضاللت اليؿهُت الػمُهت )اليؿو اإلاًمغ (، مؿدىضا

َّ قُه أنَّ هظا مً قأهه  في طلَ غلى وظُكخه اليؿهُت، ومما الق

دت والًمىُت مً حهت والػمُهت مً  جظيُت نغاع الضاللت الهٍغ

ه اليؿو مً
ّ
دغم  حهت أزغي ، إلاا ًبث جًلُل زهافي غبر الىو، ٍو

الىهض الثهافي غلى قطح أالغُب اليؿو بالىنىف غلى مهُمىاجه، 

 مجموعة أيً  الحسًحضوس الزات في شعش ماجذ 

 
 
 سيهبط بىا هزا الذخان؟ أهمورجا

 وعيم عموسي 

      *سحيم صايش كاظم الغاهمي

 ، أهواص، إيشانأهواصجامعة شهيذ جشمشان 

 امللخص  معلومات املقالة

: ثاسيخ املقالة ًاقكت مٌمً الهىة والًػل قحها, وما ًخمظهغ غً         هظه الضعاؾت في خًىع الظاث, 
ُ
خًىعها مً جبدث

 مً الظاث غلى حضوي الخًىع, وبمسخلل 
ً
عقٌ وجدٍض ٌؿهُم في عقض الىو الكػغي بمػاٍن مخػضصٍة, خغنا

ججلُاتها قكُه ئصاهت لليؿو, ؾىاء خًغث يظاث )ممتهىت، و مههىعة، ومؿتربت، ومهاصهت ( أو خًغث يظاث 

 غلى اإلاألىف.
ً
مًٌ لىا جىنُل خًىعها زغوحا  )مخدضًت, وعاقًت (, ٍو

ًغجٌُؼ البدث غلى خًىع الظاث في قػغ ماحض الخؿً بالٌكل وؿو الثهاقت وما ًهابله مً وؿو مًمغ     

في آن واخض, قما ًظهغه الىو الجمالي غٌـ ما ًخىاعي  زلكه مً غُىب, وخضه اليؿو اإلاًمغ مً ًكطح 

 أالغُب اليؿو, وهى مً مخبيُاث الىهض الثهافي.

ت نغاءة وؿهُت في يىء َغوخاث الىهض الثهافي, ًّخجُه البدث ئلى ئنَّ وؿو       بػض نغاءة الىهىم الكػٍغ

ُحها, بىنكها مً اإلاىيىغاٍث اليؿهُت التي جدخكي بها ههىم  ِ
ّ
خًىع الظاث مً ألاوؿام التي ال ًمًٌ جس

ه, الكػغ نضًمها وخضًثها, قهى  مهضع نىة ال يػل, وما قطخها لليؿو ويكل   ئقاعة حلُه لتهاٍو
ّ

أالغُبه, ئال

ًاهذ حػاوي التهمِل وؤلانهاء.  لخًىع الظاث يمغيؼ بػضما 
ً
      واًظاها

ش الاؾخالم:   9/6/2021 جاٍع

ش الخػضًل :   16/9/2021 جاٍع

ــــغ: ـــُى اليــكــ   19/9/2021 نبــ

  19/7/2022 مخىقغ غلى الىذ:
   

  الكلمات املفحاحية :
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الخؿً، أًً ؾحهبِ بىا هظا 

 الضزان؟.
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مجمىغت أًً ؾحهبِ بىا هظا الضزان؟  خًىع الظاث في قػغ ماحض الخؿً

 
ً
 أهمىطحا

خي واملجخمعي بالخكغ قحها ختى ايخىاه  )وؿهه ( ألاًضًىلىجي والخاٍع

 مًمغها.   

ومً ألاهمُت بمٍان الخػٍغل بالكاغغ ماحض الخؿً والىنىف     

صبُت، ولى بص يء مً غلى وكأجه ومغابؼ الهبا، وأهم هخاحاجه ألا 

ه لم ًٌخِل بخجغبت ؤلابضاع الكػغي بل 
ّ
العجالت، ئطما غلمىا أه

 ٌكاع الُه 
ً
حػضاها الى خهل الىهض، ونض جغى في الخهلحن أزغا

 بالبىان.

أنَّ الخىى في مكهىم الىهض الثهافي ًكخذ قهُت البدث غلى      

ماةضة الخهص ي غً مكهىم اليؿو الثهافي واليؿو اإلاًمغ 

اةكهما، وهظا ما حغي الػمل غلُه في متن البدث، ئط حغي ووظ

اع الىظغي, الظي في بىاةه الخػٍغل  : ؤلَا ً، ألاُو البدث بمدىٍع

بمكهىم )الىهض الثهافي, واليؿو الثهافي, واليؿو اإلاًمغ, 

اع الخدلُلي، وفي الثاوي جُلب  والىظُكت اليؿهُت (، والثاوي: ؤلَا

ا اؾخضغاء ههىم الكاغغ ماح يػُىاث ئحغاةُت  ض الخؿًمىَّ

هب في نالح غىىان  اع الىظغي، ٍو جثبذ ما طهبىا ئلُه في ؤلَا

البدث )اليؿو اإلاًمغ في قػغ ماحض الخؿً (، بخجلي وؿو 

اث: )الخًىع الظاث(، مما أمٌىىا مً جهؿُم  ه غلى زالزت مؿخٍى

:*اإلاؿخىي   وؿو الظاث اإلامتهىت، والظاث اإلاههىعة.  ألاُو

 الثاوي: وؿو الظاث اإلاؿتربت، والظاث اإلاهاصهت.*اإلاؿخىي 

 *اإلاؿخىي الثالث: وؿو الظاث اإلاػتريت، والظاث اإلاخدضًت. 

حن ألاُو والثاوي، جدذ مىيىع الهُمىت،     ولهض أصعحىا اإلاؿخٍى

بىنكهما لم ًسغحا غً غباءة اليؿو، أّما اإلاؿخىي الثالث، 

 اؾخهل جدذ مؿمى مىيىع الغقٌ، بىنكه زغم اليؿو

اإلاألىف, ولهض اغخمض البدث اإلاىهج الىنكي ألن الضعاؾت هي 

ت.  جدلُل الىهىم الكػٍغ

 ثمهيذ

ئنَّ اليؿو الثهافي هخاج نُم وجهالُض ألقغاص قاغلحن، له خًىعه       

الىاحؼ، قهى قضًض الخغم غلى بؿِ ؾلُخه واؾخهُاب باقي 

ها الكػالُاث الثهاقُت ويمها ئلُه، وؾبـ الثهاقت بلىهه، وحػل

ِ أقٍاعه وجهىعاجه في الهُمىت 
ّ
 مُُػا له، قُػمض ئلى بث

ً
جابػا

والدؿلِ مً زالُ امتهاهه لها، ومً حؿخجب له قأهه ًدغم غلى 

دكٍل بالخكاء،  تهمِكها باغخباعها اإلاًاص اليؿهي، الظي ًىمى ٍو

 )اليؿو 
ً
 غً ؾلُت اليؿو، وهى ما ًُلو غلُه انُالخا

ً
بػُضا

مً نضعة الخسكي جٌمً قُه امٍاهُت اإلاًمغ(، الظي مؼ ما قُه 

الخمغيؼ غلى الغؾم مً جدلُه باملخاجلت لٌىه وؿو مهاوم ؾحر 

مؿخجُب، نابؼ في حىاهُت عخم الىو ألاصبي الجمالي البالغي، 

خمظهغ   لخغم اليؿو الثهافي ويكل خُله, ٍو
ً
 مىه مىُلها

ً
مخسظا

في قػغ ماحض الخؿً وؿو )الكٍىي, والخىحن, و اإلاىث, و 

غان والاوؿُام, واؾخضغاء الُكىلت, والُأؽ, والضًمىمت, الاط

والخسكي وؤلالهاء, والجهل والغجابت, والػىذ, وزىاء ألاقُاء (, 

وألامغ ًخُلب مّىا ئًجاػ ألاوؿام الثهاقُت اإلاًمغة في قػغ 

 وهي ) وؿو الظاث اإلامتهىت، والظاث اإلاههىعة, الظاث 
ً
الخؿً أًًا

والظاث اإلاػتريت، والظاث اإلاخدضًت (, اإلاؿتربت، والظاث اإلاهاصهت, 

مٌىىا غضَّ أوؿام الظاث مً أيثر ألاوؿام التي ًدكل بها قػغ  ٍو

ماحض الخؿً إلاا قحها مً جمظهغ حىاهُت الىكـ ؤلاوؿاهُت 

وبىاةهها, قهي اإلاػبر والباغث الخهُهي لخكاًا الىحض وهي طاتها 

 الٍاقل غً مًمغاث الىو الكػغي لضًه.

ؼ       
َّ
غي هظا البدث غلى يكل اليؿو الثهافي وأؾالُبه في ًُ

الدؿلِ والهُمىت غلى الثهاقت، وهى ما ٌػمض الىهض الثهافي ئلى 

يككه، وطلَ غبر اؾخهضام اليؿو اإلاًمغ، اليؿو ؾحر اإلاػلً، 

 مىه في زغم اإلاألىف )اليؿو(، وقسح املجاُ إلغاصِة ئهخاِج 
ً
ؾػُا

 الثهاقت غبر الىو اإلاًاص وامٍاهُت جمغي
ً
 هاسخا

ً
ؼه بجػله وؿها

 له.

 الحعشيف بالشاعش:

م في هاخُت )الٌدالء ( 1959ولض الكاغغ ماحض الخؿً في غام     

غاوة  في مداقظت مِؿان، وكأ وجغغغع قحها، واؾخمض مً ههاوة َو

الٍغل الجىىبي الػغاقي ألانُل، الىبل والهكاء والظهً اإلاخىنض، 

 في مؿهِ عأؾه، ختى اهخهل ئلى الؿًٌ في 
ً
ال  ٍَى

ْ
لٌىه لم ًلبث

م، بػضها أيمل 1964ضه اإلابٌغ في غام مغيؼ الػماعة لىقاة وال

ت قحها، جسغج مً حامػت بؿضاص ًلُت  صعاؾخه الابخضاةُت والثاهٍى
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مجمىغت أًً ؾحهبِ بىا هظا الضزان؟  خًىع الظاث في قػغ ماحض الخؿً

 
ً
 أهمىطحا

 في ههه الكػغي، 
ً
 بالكلؿكت، وهى ما بضا حلُا

ً
آلاصاب مسخها

، وأنَّ 
ً
حغي غلى لؿاهه الكػغ وهى ابً الؿاصؾت غكغة عبُػا

ت ًخُلب مىا الىنىف غى ض ئياءة لخجغبت ماحض الخؿً الكػٍغ

ًان لها ألازغ الكاغل والٌبحر  أهم مدُاجه الخُاجُت ومإلكاجه التي 

في جىامي وزغاء الخجغبت، بػضما غلمىا أنَّ خهلي الكػغ والىهض 

ضه  حكاَغا هخاحه ألاصبي، قمً مإلكاجه في خهل الكػغ: و)ال أٍع

 
ً
م ( و )زُُى 1998 -م( و )أُو الكجُػت الغأؽ2008 -نػىصا

م( و 2016  -ؾحهبِ بىا هظا الضزان؟ م( و )أًً 1999-مكايؿت

م 2020 -م( و )يُل أنضم ؾُابٌما2017 -)ال مأوي أًتها الؿُمت

(،  أما مإلكاجه في خهل الىهض: )البيُت اإلاٍاهُت، نغاءة في قػغ 

م( و )ججلُاث الىو، مؿاعاث 2010-غِس ى خؿً الُاؾغي 

اى م ( و)خُاة الػالمت، مداولت إلصع 2014 -جأملُت في ؾإاُ الظاث

م ( و )عهان الىو، حضُ 2018 -أوؿام الثهاقت الكػبُت

م (، والكاغغ ماػاُ غلى نُض ؤلابضاع والخألُل 2021-اإلاػُُاث

 2019غلى الغؾم مً بلىؾه ؾً الخهاغض في غام 
ً
ًا م، وظلَّ مكاع

 باإلاضًىت وهاؾها 
ً
 في الخُاة الثهاقُت والاحخماغُت، ملخهها

ً
قاغال

هضم مً ؾحرة الخؿً التي جىاوبذ الظًً أخبهم وأخبىه، ومما ج

ت والىهضًت، هسلو أْن )ال وحىص  غلى نهلها الخجغبخحن الكػٍغ

هه  دهو غً ٍَغ لىو ما لم ًًٌ هىاى وعي ههضي ًىاؾبه ٍو

اهضاف الُغقحن )الكاغغ /الىانض(، وإن هظا الخٍامل بحن 

الُغقحن ًهبذ الىؾُلت الىاحػت بالٌكل غً غمو الىو مً 

 (.1حؿُُده " )

ت       وحػضُّ ججغبت الكاغغ ماحض الخؿً مً الخجاعب الكػٍغ

  في ألاوؾاٍ ألاصبُت 
ً
 قاغال

ً
اإلااةؼة, خُث سّجلذ خًىعا

ت, غلى مؿخىي مداقظت مِؿان زانت والػغام غامت,  والجماهحًر

ِ همىم الىاؽ والخػبحر الهاصم غً 
ّ
لخكغص ههه الكػغي ببث

خث في الخىى في الىانؼ اإلاػِل, وهى مً ألامىع التي حؿغي البا

هٌظا ججاعب حؿتهضف في عؤاها وأقٍاعها ما ٌػاهُه ؤلاوؿان 

 وألاقُاء التي جدُِ به.

 

: مفهوم الىقذ الثقافي
 
 أوال

ت، قأؾهم         بغػ الىهض الثهافي ئلى الىاحهت في قترة ما بػض البيٍُى

ت أو  اث، )الكٌٍغ َ الغايض الىهضي، وفي قتى اإلاؿخٍى في جدٍغ

ًان البض مً هاقظة حضًضة بمىظىع مؿاًغ  اإلاػغقُت أو ألاصبُت (، و

للؿاةض، هُل بها غلى الػالم الكؿُذ ال الىنىف غلى مدضوصًت 

ًان الخُاع الىنىف غلى ما ًدُِ بىا عنػت البِئت الخا يىت ، و

ت جخماش ى وحجم  مً جدىالث جدمل مكػل اليكاٍ الثهافي في عٍؤ

 الىهض قغوع مً قغع الثهافي الىهضالخُىع الخانل، و "

ُ  اللؿت غلىم أخض قهى زم ،ومً الػام الىهىص ي  ألالؿيُت وخهى

اإلاتن  في الؿهُاث ويكل الخُاب غُىب غً البدث ،وهضقه

 بظاجه، قىهاص قالىهض الثهافي (2)"
ً
 زانا

ً
 مػغقُا

ً
، "لِـ مجاال

اث، غلى الكىىن الغانُت  الثهاقت ًُبهىن اإلاكاهُم والىظٍغ

قهى  (3)والثهاقت الكػبُت وغلى خكض مً اإلاىيىغاث اإلاتربُت "

لهظا، "ًمثل أهمُت بالؿت الغخماصه الخدلُل الكامل الظي ال 

لُخه، ئط جىضعج جلَ اللؿت ًغجبِ بدضوص الىو، أو  لؿخه أو حما

أو جلَ الجمالُاث يمً هظا الىهض في بِئت أوؾؼ وأقمل هي 

 (4)البِئت الخايىت وظغوف ئهخاج الىو والػىامل اإلاىحهت له"

ماصامذ اإلاىاهج الىهضًت اإلاػانغة "جدؿابو في اججاهاتها 

لُت والثهاقُت ئلى مداولت الخػامل مؼ الىو في  الخدلُلُت الخأٍو

م الثهافي الظي أهخج قُه، ونض ويػذ أهماٍ ئهخاحه يىء الؿُا

وأوؿانه اإلاًمغة ومؿلماجه مً مػخهضاث وأًضولىحُاث مىيؼ 

وإلاا ًهضمه الىهض الثهافي مً  (5)اإلاؿاءلت والخكغ والىهض "

يكىقاث غلى مؿخىي ايخىاه الخُاب واؾدىُام الىو ناع 

ه مىانكت ناعة جدؿب له، قما " ًمحز الىهض الثهافي جغيحز 

الجىهغي غلى أهظمت الخُاب وأهظمت الاقهاح الىهىص ي، يما 

ضا ( قًال غً طلَ جأزحر الىظُكت اليؿهُت  هي غىض )باعث ( و)صٍع

 مً مباصب الىهض 
ً
 أؾاؾا

ً
غبر الػىهغ اليؿهي، وهظا ًمثل غىهغا

وهظا ما ؾُأحي الخضًث غىه في زىاًا البدث، ولى نضع  (6)الثهافي "

الثهافي، لجاء الجىاب: أهه "مً اإلاىاهج لىا الخىى بمىهج الىهض 

بدث غً  ما بػض وؿهُت الظي ٌؿعى الى ججاوػ اإلاىجؼ البيُىي، ٍو
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مجمىغت أًً ؾحهبِ بىا هظا الضزان؟  خًىع الظاث في قػغ ماحض الخؿً

 
ً
 أهمىطحا

قال ًإمً بمدضوصًت الكػل الثهافي،  (7)اإلاًمغ في الىو ألاصبي "

ت ألاصب والجماُ والىهض ألاصبي والخكٌحر  بل "ٌكمل هظٍغ

حػضث ولم ًٌخِل بهظا بل  (8)الكلؿكي والثهاقت الكػبُت "

 في 
ً
َغوخاجه ئماَت اللثام غً الىو ألاصبي والؿىم بػُضا

بىاَىه، قهى مضعى أنَّ "الىو ألاصبي والكٌغي والجمالي ًىُىي 

 مً الاعجباٍ باإلاإؾؿاث الضًيُت 
ً
ئا  لِـ بٍغ

ً
غلى نًاًا قأهه أًًا

والضعاؾاث الثهاقُت ال  (9)والثهاقُت والاحخماغُت والؿُاؾُت "

ص قهي، " جىظغ ئلى اإلاكاهُم الخهلُضًت جهل غىض مىُهت الخُا

لُهُجها أنَّ "الثهاقت جدُِ  (10)هظغة حكٌَُ ههضي قاخو "

 بالدكٌالث 
ً
بػالم الكً، والخُاُ، وألاقٍاع، يما جدُِ أًًا

ت " لظا خغم الىهض الثهافي غلى "عبِ ألاصب بؿُانه  (11)البكٍغ

ً  (12)الثهافي ؾحر اإلاػلً " ل هظا والضعاؾاث الثهاقُت "تهضف مً 

ت ًل أقٍاُ  ُت الاحخماغُت مً زالُ حػٍغ ئلى ئغاصة هٍُلُت الخٍغ

ونض جدضر  (13)الهُمىت والدؿلِ التي جماعؽ يض ؤلاوؿان "

أهُىهُى ؾغامص ي غً الهُمىت "ونهض بها امخالى قئت مثهكت أو 

 في 
ً
ا  وقٌٍغ

ً
هُئت ما أو مإؾؿت مػُىت الهضعة غلى الخأزحر زهاقُا

الكئت أو الهُئت أو اإلاإؾؿت أن جيهئ املجخمؼ مما ٌؿمذ لخلَ 

لهػىص َبهت احخماغُت مػُىت وؾُُغتها غلى الُبهاث ألازغي 

 .(14)اغخماصا غلى جىظحر مثهكحها "

ى مكهىم الؿلُت، اإلاكهىم اإلاهاعب         ولهض زوَّ مِكُل قًى

للهُمىت التي "ٌػني بها الهضعة غلى جدهُو ما هى مغؾىب قُه، 

لم جىحض، وجخطح مالمذ الؿلُت في ؾىاء وحضث مهاومت أم 

" ً  (15)ألاصواث وألاؾالُب وؤلاحغاءاث اإلاإزغة في أقػاُ آلازٍغ

واليؿو بمسخهغ مكُض إلاخلهُه الثهافي "غباعة غً ؾاخت خغب 

 (16)وجىاقـ ونغاع وعهان وهُمىت يمً ما ٌؿمى بلػبت ألاصواع"

لهُذ يغة الىهض الثهافي في ملػب الىو 
ُ
ولظا ما مً يحر لى أ

ألاصبي وما ًخمسٌ غىه مً يكٍل إلاًمغاث اإلاألىف، ألن 

اث الخُاب جهبذ في مىظىع الىهض  "حمالُاث الىهىم وقػٍغ

 إليماع الالمخىنؼ، واإلاضهل، واإلاؿٍىث غىه "
ً
 (17)الثهافي، مجاال

كهم الثهاقت، "بى 
ُ
 ؾىاء لظلَ مً الًغوعي أن ج

ً
 طاجُا

ً
نكها حػبحرا

 غً الػالم، وهي في الىنذ هكؿه ئهخاج 
ً
 أو حماغُا

ً
ًان قغصًا

ت خُى مىيىع الػالم الخاعجي، وطلَ ما ًكؿغ  للخهىعاث الىظٍغ

، أنَّ (18)الجؿغاقُت ألاوؾؼ التي حؿُحها الثهاقت في مُضان الخػبحر "

الىهض الثهافي ال ًهل غىض جىنُل الىو الغاقي مً غضاه، 

خه الىهضًت التي ٌؿمحها )ههض زهاقت " ؿخسلو ًلجر بػض طلَ عٍؤ َو

الىؾاةل (، بُغخه الخهىع الظي ًهىم غلى أؾاؽ أزظ الثهاقت 

و بحن هو عام وآزغ هابِ  يمجاُ للضعاؾت، بدُث ال ًجغي جكٍغ

، الىهض الثهافي مً الضعاؾاث ما (19)وغضم الاهدُاػ ألي مجهما "

ىغُت غلى مؿخىي اخُاء الىهض بػض الخضازت التي أخضزذ َكغة ه

ماصام  -بمىذ الهاعب الثهافي قغنت الكهم الخهُهي لبىاًَ الىو

 بالجمالُاث
ً
قهى بهظا ًكسح املجاُ لخبرةت  -الىهض ألاصبي ميكؿال

 ، غة الػمى الثهافي بٌككه غً مًمغاث الهُى الىهض مً حٍغ

خّضِ )الىو(، والبض مً ؤلاقاعة هىا أّن الىهض الثهافي لم ًهل غىض 

اإلاضوهت ألاصبُت واإلاػغقُت بكٍل غام بل حػضاها الى الىو اإلاغتي، 

.ً  وما ٌؿدبًُ مً ؤلاقهاع الخاعم للخضٍو

: مفهوم اليسق الثقافي
 
 ثاهيا

ٌػغف باعؾىهؼ اليؿو بأهه "هظام ًىُىي غلى أقغاص قاغلحن،      

جخسظ غالنتهم بمىانكهم وأصواعهم التي جدبؼ مً الغمىػ اإلاكتريت 

 في ئَاع هظا اليؿو، وغلى هدى ٌؿضو مػه مكهىم واإلا
ً
هغعة زهاقُا

وإط ًهُى ؾىؾحر:  (20)اليؿو أوؾؼ مً مكهىم البىاء الاحخماعي "

 
ً
 ناعا

ً
 أو هظاما

ً
ً مخالػمحن: وؿها "اللؿت، في ًل لخظت، جهخط ي أمٍغ

" 
ً
 مػا

ً
 ومخُىعا

ً
. ًهُى هٌُالؽ لىمان في مدايغجه ألاولى (21)زابخا

ت غلم ألاوؿام ( "والكػل وؿو اإلاىؾىمت )مضزل   Ac is) ئلى هظٍغ

system) ُا ؾىجض هظه الجملت في أي مً أغما . ال اصعي اطا يىَّ

ها جبضو لي وبضث لي  باعؾىهؼ اإلاُبىغت. أغغقها حملت قكاهُت، لٌجَّ

ت "  زالنت الغؾالت الباعؾىهٍؼ
ً
، وجمثل غملُاث اليؿو (22)صاةما

قاليؿو  (23)ل ألاقػاُ ""ببؿاَت )الكغٍو ( التي بمىحبها جده

ئطن ًخٍىن،  "مً مجمىغت مً الػىانغ أو ألاحؼاء التي ًغجبِ 

بػًها ببػٌ مؼ وحىص مخمحز أو ممحزاث بحن ًل غىهغ وآزغ 

سُت وأػلُت، وعاسخت، قأّن لها الؿلبت (24)" ، وألن ألاوؿام " جاٍع
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مجمىغت أًً ؾحهبِ بىا هظا الضزان؟  خًىع الظاث في قػغ ماحض الخؿً

 
ً
 أهمىطحا

، وجخدغى بهىعة زكُت ومًمغة وحؿخسضم أنىػت 
ً
والهُمىت صاةما

خدضص اليؿو غبر هخاحه، يثحرة  ت، ٍو مجها نىاع الجمالُت اللؿٍى

واليؿو غلى ما ًبضو  (25)ووظُكخه، ولِـ غبر وحىصه املجغص "

ت  اناتها املجاٍػ "هظام مساجل ًىظل مكغصاث اللؿت َو

ت مً أحل حكٌُل غىاإلاه وقًاءاجه الالمخىاهُت"  (26)والاؾخػاٍع

 ،
ً
 ومىهجا

ً
ًا ومً زّم مإؾؿت وهظه ؤلاقٍالُت "امخضث لخهبذ ؾلى

ض )خُاة اليؿو، ومىث الخغم( الظي ًهىم به الخكٌحر اإلاًاص  جٍإ

ومً أولى اهخماماتها جأؾِـ "مجمىغت مً  (27)واملخخلل "

الػالناث جثبذ وجخؿحر في اؾخهالُ غً ألاقُاء التي جغجبِ بُجها 

"(28) . 

نضًمت  -ئنَّ ألاوؿام الثهاقُت " التي وحضث في الكػغ الػغبي      

يثحرة مً أهمها: وؿو الهىان، وؿو الػىل ووؿو  –ًثت وخض

غاء ووؿو الخؿني باألمجاص ووؿو الخكايل ووؿو الكدىلت  ؤلَا

ًان لها أزغها الٌبحر في جسلل الػغب " لها أوؿام يمىُت   (29)ًو

ت زلل  وماصام "اليؿو الثهافي مجمىغت مً الهُم اإلاخىاٍع

هافي جٌمً في الىهىم والخُاباث ولهظا قأن أهمُت الىهض الث

الٌكل غً خمىالث يثحرة ومخػضصة ومغيبت مً غىانغ اًجابُت 

وخحن هخكو غلى "أن اليؿو "هى " الازخالف بحن  (30)وؾلبُت "

 أنَّ "الخُاب البكغي هخاج اليؿو  (31)اليؿو والبِئت "
ً
هضعى حلُا

 ًسًؼ لككغاث، وعمىػ اليؿو، 
ً
 مدكايال

ً
الجمعي مخضازال

غي، ًجّغعه طلَ باججاه اإلاىخى اإلاخٌغع مهاب قُه الػهل بػمى قٌ

وهظا ما خغم غلُه اليؿو الثهافي غىضما غمل   (32)مً الخكٌحر "

"غلى عبِ الػالم بغباٍ ُمدٌم ومهُمً غلى الخكٌحر البكغي، 

لُيخج حغاء طلَ مكهىم الخهضٌـ، وحػِل )ؾلُت اليؿو ( صون 

 وهى "ما (33)يكل أو قطح في زُت مؿخمغة الدكٍل والىماء "

 
ً
كٍل حبروجا خي وأػلي وعاسخ َو حػل الؿظامي ًغي أن اليؿو جاٍع

غاةو  هىم بدىمُِ طاةهتها َو  ًدغى الظهً الثهافي لألمت، ٍو
ً
ا عمٍؼ

 .(34)جكٌحرها ومُىلها "

 مىظىمخه       
ً
ئنَّ اليؿو الثهافي ٌؿحر وقو أَغ أغضتها مؿبها

أحي الغؾمُت، للخدلي بالؿغمضًت غلى مؿخىي الكٌغة والبهاء، ٍو

هظا بسلو بِئت وغىانغ قاغلحن )أقغاص ( جإمً به وبأقٍاعه، 

غىانغ مهابت بالػمى الثهافي، والخغم غلى جىمُت بِئت ؾحر 

 مإهلت للخغوج غً مػُاع اليؿو.

: مفهوم اليسق املضمش 
 
 ثالثا

ًبنى مكهىم الىهض الثهافي غلى قطح خُل اليؿو الثهافي      

ومًمغاجه غلى مؿخىي الهُمىت والتهمِل، وهى بهظا ًإؾـ ئلى 

خًىع الخًاص اليؿهي ما بحن )الظاهغ واإلاًمغ (، غىضما 

 
ً
 مخىانًت ومخهاعغت قُخطح بأن هىاى وؿها

ً
"ًٌكل أوؿانا

 ؾحر واٍع 
ً
 مًمغا

ً
، ووؿها

ً
 ًهُى قِئا

ً
 ظاهغا

ً
وؾحر مػلً ًهُى قِئا

مًٌ  (35)آزغ، وهظا هى اإلاًمغ الظي ٌؿمى باليؿو الثهافي " ٍو

ه "هظام ًٌمً زلل الىو  الخػٍغل باليؿو اإلاًمغ غلى أهَّ

ش ولؿت  الجمالي، ًٌكل غً جغؾباث زهاقُت جٌضؾذ مؼ جاٍع

 وجهىعاث لها نكت الهُمىت في طلَ 
ً
مجخمؼ ما، قهى ًدمل أقٍاعا

الظي ًضغى اليؿو الثهافي للخسكي "وعاء  ألامغ (36)املجخمؼ "

اليؿو الجمالي وألاصبي، وهظا ٌػني أن اإلاهاعبت الثهاقُت ال يهمها في 

دت  الىهىم جلَ ألابيُت الجمالُت والكىُت واإلاًامحن الهٍغ

واإلاباقغة، بل ٌػىحها الٌكل غً ألاوؿام اإلاًمغة اإلاخسكُت قحها 

مًمغة لِؿذ  " قمكهىم اليؿو غىض الؿظامي "صاللت (37)"

مهىىغت مً اإلاإلل، ولٌجها مٌدؿبت ومىؿغؾت في الخُاب 

مإلكتها الثهاقت، ومؿتهلٍىها حماهحر اللؿت مً يخاب ونغاء ال 

ًدؿاوي في طلَ الهؿحر مؼ الٌبحر واليؿاء مؼ الغحاُ واإلاهمل 

 .(38)مؼ اإلاؿىص "

ومما جهضم خغٌي بىا الخػامل مؼ الىو ألاصبي "لِـ بىنكه         

 بل بمثابت وؿو زهافي ًإصي وظُكت وؿهُت زهاقُت هه
ً
 حمالُا

ً
ا

هص ي الجاهب  جًمغ ما هى مًاص للمػلً في الىو ألاصبي ٍو

ت ألهه ًإصي الى )الػمى الثهافي (" وهي  (39)الجمالي ووظُكخه الكػٍغ

 
ً
خهُهت مازلت في الىهىم ألاصبُت التي جخًمً "في بىاها أوؿانا

، نابػت في عخم (40)اوؾت والخمىؼ "مًمغة ومساجلت ناصعة غلى اإلاغ 

الثهاقت، قال ؾغابت لى "جمغيؼث ألاقٍاع الثهاقُت الٌبري التي 

جدمل اليؿو، وحكخؿل في ئَاعه وهمكذ ألاقٍاع املخخلكت، زم 
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مجمىغت أًً ؾحهبِ بىا هظا الضزان؟  خًىع الظاث في قػغ ماحض الخؿً

 
ً
 أهمىطحا

والىهض الثهافي  (41)ئنهاء أصخابها وجهكُتهم بهىعة أو بأزغي "

ؿهُت ؾحر مػني "بما هى في الىعي اللؿىي وإهما باإلاًمغاث الي

ت  وبالجملت الثهاقُت التي هي اإلاهابل الىىعي للجملخحن الىدٍى

ونُػا "هظه ألاقُاء اإلاًمغة حػُي صالالث جدىانٌ  (42)وألاصبُت "

مؼ مػُُاث الخُاب ؾىاء ما ًههضه اإلاإلل أو ما هى متروى 

ومً عاجح الهُى أنَّ "اإلاًمغ الضاللي  (43)الؾخيخاحاث الهاعب "

اب هى قٍغ في الكػل الىهضي ًدىانٌ مؼ مػُُاث الخُ

الثهافي، وإطا لم ًخدهو هظا الكٍغ قلً ًٍىن هىاى ههض زهافي 

ـّ مىاَو  (44)" خدهو طلَ بالخكغ في الىو ألاصبي وح ٍو

 في ههض 
ً
اإلاؿٍىث غىه، بٌكل "هظه الخُل ًهبذ مكغوغا

 غبر مالخهت ألاوؿام اإلاًمغة وعقؼ 
ّ

الثهاقت، وهظا لً ًدؿنى ئال

إلاؿلمت أنها مىؿغؾت في "ال وعي اإلابضع قهي  (45)ألاؾُُت غجها "

 
ً
مخؿلؿلت في زهاقخه وطهىه لظلَ غىضما ًٌخب اإلابضع هها

، ال ٌكػغ أزغ الٌخابت بهُمىت هظه ألاوؿام، قهي مدكٍلت 
ً
ئبضاغُا

 .(46)في ال وغُه في ؾكلت مً الظاث اإلابضغت "

: مفهوم الوظيفة اليسقية
 
 سابعا

مًٌ         جخطح أالغُب الثهاقت وخُلها بايخىاه اليؿو اإلاًمغ ٍو

ت  جدهُو طلَ غبر الىظُكت اليؿهُت ، قهي "نُمت هدٍى

خُلب  (47)وههىنُت مسبىءة في اإلاًمغ الىص ي في الخُاب " ٍو

ت غمُهت للخُاب " قمً  (48)ألامغ خًىع "طهً مخىنض وعٍؤ

ًاهذ الضاللت البضًهي الاؾخػاهت  "بمكهىم زام للجملت، قاطا 

ت، والضاللت الًمىُت جيكأ  دت حؿدىض ئلى الجملت الىدٍى الهٍغ

غً الجملت ألاصبُت، قالبض لىا مً جهىع زام ٌؿمذ للضاللت 

وإن  (49)اليؿهُت بأن جخىلض، وهى ما وؿّمُه بالجملت الثهاقُت "

دت مغجبُت بالكٍغ الىدىي ووظُكخه  ًاهذ "الضاللت الهٍغ

الضاللت الًمىُت جغجبِ بالىظُكت جىنُلُت ، بِىما  \هكػُت

الجمالُت للؿت، قأن الضاللت اليؿهُت جغجبِ في غالناث مدكابٌت 

جي ئلى   بالدكٍل الخضٍع
ً
 أزظا

ً
 زهاقُا

ً
وكأث مؼ الؼمً لخٍىن غىهغا

" 
ً
 قاغال

ً
، وبمهضوعها جدضًض "اليؿو غبر (50)أْن أنبذ غىهغا

ال جدضر وظُكخه، ولِـ غبر وحىصه املجغص، والىظُكت اليؿهُت 

ئال في ويؼ مدضص ومهُض، وهظا ًٍىن خُىما ًخػاعى وؿهان أو 

هظامان مً أهظمت الخُاب أخضهما ظاهغ وآلازغ مًمغ، 

 للظاهغ "
ً
 وهاسخا

ً
ٍىن اإلاًمغ هانًا وهظا الخًاص  (51)ٍو

الخانل بحن اليؿهحن الظاهغ واإلاًمغ في مًمىهه بإعة جمغيؼ 

 اإلاػلً.وبِئت حاطبت لخىامي الخًاص اإلاػلً وؾحر 

ًخػاظم اهخمام الىهض الثهافي بالىظُكت الثهاقُت بجػلها       

اث الىهض الثهافي حؿلُِ الًىء  ناغضة اعجٍاػ له، ئطن مً أولٍى

غلى الىظُكت اليؿهُت ويكل اإلاًمغ، زانغة اليؿو الثهافي 

 
ً
الغزىة، ماصام "اليؿو الجمالي والبالغي في ألاصب ًسكي أوؿانا

الىهىم ألاصبُت غلى الىظُكخحن ألاصبُت  زهاقُت، وال جخىاقغ

ت قهِ وإهما جىحض وظُكت أزغي هي الىظُكت اليؿهُت  والكػٍغ

، وأنَّ مىانكاث الىظُكت اليؿهُت (52)التي ٌػنى بها الىهض الثهافي "

 وفي آن 
ً
غىض الؿظامي جخلخو في جدهو: "وؿهان ًدضزان مػا

 للػلني، وال 
ً
 ومًاصا

ً
بض أن ًٍىن واخض، و اإلاًمغ مجهما ههًُا

"
ً
ا  وحماهحًر

ً
 .(53)الىو حمُال

 في ويؼ مدضص ومهُض،        
ّ

والىظُكت اليؿهُت غاصة "ال جدضر ئال

واليؿو اإلاًمغ في الىهض الثهافي، وؿو مغيؼي في ئَاع اإلاهاعبت 

 مهُمىت 
ً
الثهاقُت غلى اغخباع أّن ًلَّ زهاقت جدمل في َُاتها أوؿانا

ل الىهُض الثهافي ئلى (54)" ًى الىظُكت اليؿهُت اظهاع اليؿو ، ٍو

اإلاًمغ ئلى الىحىص والؿعي في قطح خُل اليؿو الثهافي، وما 

ًخمترؽ زلكه مً جغؾاهت زهاقُت قُػمل غلى جكٌَُ هُمىخه 

وقطح امتهاهه لألوؿام التي ال جىضعج جدذ لىاء اإلاإؾؿت 

 الغؾمُت التي جدغم غلى لػب صوع اإلاهُمً الثهافي. 

 في شعش ماجذ الحسً حضوس الزات

ومما جهضم مً الخػٍغل باإلاكاهُم ألاعبؼ )الىهض الثهافي،        

واليؿو الثهافي، واليؿو اإلاًمغ، والىظُكت اليؿهُت (، بدؿب 

اع الىظغي،  هخجه ئلى مدىع الخدلُل، بخهضًم هماطج  ؤلَا

ههىنُت مً أولُاتها جبُان ماهُت الىظُكت اليؿهُت وما ًىاٍ بها 

ت مً مهام  يكل اليؿو اإلاًمغ في يىء الىهض الثهافي، وحػٍغ

 اليؿو وقطح زكاًاه. 
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غلى أْن ججغي غملُت قغػ الجملت الثهاقُت وقها للضاللت       

اليؿهُت الػمُهت، مؼ ألازظ بىظغ الاغخباع الخأزحراث الضازلُت 

والخاعحُت التي أخاَذ بالىو، )الؿُام ( غلى أن ال جخػضي 

اع الىظغي آهل الظيغ، التي  أؾىاع الىو وفي خضوص اخاالث ؤلَا

 ُنِهلْذ مً َغوخاث الىهض الثهافي.

ت، )أًً ؾحهبِ بىا هظا      وبػض نغاءة ههىم املجمىغت الكػٍغ

للكاغغ ماحض الخؿً، التي يخبذ بالىىع الثالث  (55)" الضزان؟ (

 غلى الثابذ، 
ً
مً الكػغ )نهُضة الىثر (، والتي جمثل زغوحا

 وعؤي، ومؿاًغة في الدكٌُل، والثُمت، )اإلاىيىع 
ً
 ومًمىها

ً
قٌال

(، وجهبل مخلهحها هو نهُضة الىثر، وهي في مجملها مٍامً 

ها جخىاقو الهبػار زهافي حضًض زاعج ؾُام اإلاىظىمت الهضًمت ، لٌجَّ

مؼ اإلاىظىمت الخضًثت, في مؿاهمت مً )نهُضة الىثر (، غلى 

ىص والغجابت ليؿهُت الثهاقت التي َالذ الكػغ  اخخىاء خالت الًغ

 وبُئخه. 

ت،       لىهىم املجمىغت الكػٍغ
ً
 ونغاءة واغُت

ً
 صنُها

ً
ئنَّ قدها

جىّضُح وؿو خًىع الظاث، وما أيمغ مً أوؿام قغغُت بضالالث 

ػضصة اإلاػاوي في اوػٍاؽ لدكىقاث الىكـ الاوؿاهُت ججاه ما مخ

الث،  جخلهاه مً غىذ وانؼ مػِل زاهو ونىاقل مً اهٌؿاع وٍو

هخاج خغوب ال خهغ لها، واؾدكغاء قىض ى، وما ًيخج غىه مً 

حػاظم اؾدبضاص وؿو الؿلُت وبؿِ لهُمىخه غلى مكانل 

 الثهاقت، التي احتهضث في جىمُخه وجغؾُسه.

مًٌ  اث: ٍو  جهؿُم وؿو خًىع الظاث غلى زالر مؿخٍى

:  وؿو الظاث اإلامتهىت، والظاث اإلاههىعة ( ( اإلاؿخىي ألاُو

 اإلاؿخىي الثاوي: )وؿو الظاث اإلاؿتربت، والظاث اإلاهاصهت (

 اإلاؿخىي الثالث: )وؿو الظاث اإلاػتريت، والظاث اإلاخدضًت (

حن ألاُو والثاوي: جدذ زُمت      مًٌ ئصعاج اإلاؿخٍى الهُمىت، أّما  ٍو

اإلاؿخىي الثالث ًىضعج جدذ مؿمى زُمت الغقٌ، في بىاء هغمي: ) 

امتهان، نهغ، اؾتراب، مهاصهت، اغتراى، جدضي (، في غملُت 

ُت اليؿو اإلاًمغ مً أحل جبُان حضوي الضاللت  جىؾُؼ لخٍغ

اليؿهُت وما جإصًه مً صوع في قطح خُل اليؿو الثهافي وما 

ه ًمًٌ أن جإصًه الىظُكت ا ليؿهُت في جبئحر اليؿو اإلاًمغ وغضَّ

ًان الخضًث ًجغي غً ؤلامػان في بؿِ ؾلُت   بػضما 
ً
مغيؼا

ـٍ للهُمىت والاؾخدىاط، وقغى الهُىص والخغؽ  اليؿو وجٌَغ

 الثهافي وما ؾبهه مً غمى مُبو.

 وسق الهيمىة-1

لٍل هو قػغي صاللخه التي ٌػخمضها في ئًهاُ عؾاةله،         

دىاؾم الخُاب ولٍل عؾالت ههُ ت زُاب ٌؿتهضف مػنى ما، ٍو

مؼ اليؿو ولًٌ لِـ مً املجضي جهالخه مؼ مًمغاث الضاللت 

اليؿهُت الػمُهت )اليؿو اإلاًمغ (، وهىا مٌمً الهغاع، خُث 

ًجغي اليؿهان في بدغ واخض )هو واخض (، لٌىه بدٌغ مخالٌَم، 

الظي  قهما في بغػر الىو ال ًبؿُان وال ًخماهُان، الخُِ الغقُؼ

ًكهل بُجهما، الظهىع وؤلايماع، )خالوة الظاهغ، وبغاغت الخكاء 

 وؤلاًظان 
ً
َّ الاعجباٍ ولى مإنخا (، وخضها الىظُكت اليؿهُت مً جك

 لػهضه بأمغ اليؿو مغة أزغي.  

 وسق الزات املمتهىة-1 -1

في الىهض الثهافي ًبرػ وؿهان مخًاصان ٌؿعى ًل واخض مجهما       

، في ججاه مػايـ ج ، ولى جماهُىا مػهما وقهلىا قحهما الهُى
ً
ماما

ه حؿض ههحن  ُـّ بمكَغ لىحضها اإلابًؼ الىهضي الثهافي ًج

مؿخهلحن، ال هو واخض, بىنكهما ًيخجان صاللخحن مسخلكخحن، 

ألاولى: يمىُت، والثاهُت، وؿهُت غمُهت، الظاهغ مجها وؿو 

مدؿلِ ومهُمً، واإلاًمغ مسخىم ومهمل، وإْن خكغها في 

و الؾخىضخىا مً زالُ الىظُكت اليؿهُت جمغيؼ اإلاًمغ، الى

 ووسخه لليؿو الظاهغ، وهى ما ًخجؿض في هو )قههت الكَ (:

و أغمى  ما ًهىصوي ٍَغ
ً
 "يثحرا

 مً هىا أصعيُذ أّن الًُاع ....

 هِغُم الخُىاث

 وإن اللُل مغهٌو،

 ال لص يٍء ...

 (56)ؾىي أهه ؾغاب جخػٌؼ غلُه الخغاةب "
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مل الىو مً وؿو ظاهغ )الكٍىي (  بدؿب صاللخه مؼ ما ًد      

و أغمى (  لهىله: )مً هىا   ما ًهىصوي ٍَغ
ً
الًمىُت لهىله: )يثحرا

ت، )هغم  أصعيُذ أن الًُاع .... (، في مخىالُت حمله الكػٍغ

الخُىاث، واللُل اإلاغهو ( والالحضوي في )ؾغاب جخػٌؼ غلُه 

ؿهُت أو جبرعه قهى الخغاةب (، وهى ما ال حؿٌذ غىه  الضاللت الي

ًًمغ وؿو الظاث اإلامتهىت )اإلاهمكت ( وغّضها بإعة جمغيؼ الىو، 

قالظاث ؤلاوؿاهُت جخٌكل في الىو الكػغي لخبُان بىاةو 

خه،  اليؿو الثهافي وحغاةغه في امتهان ؤلاوؿان واؾدباخت خٍغ

وحػله ًضوع في وؿو الثهاقت )الػمى، الًُاع، اللُل، الخغاةب( 

ِغّؾذ للهُمىت. بيُاث ههُت طاث
ُ
 ججاوع صاللي ي

 وفي هو )هظا أها ( هلمذ خًىع وؿو الظاث اإلامتهىت، لهىله :

 "ًُض الجخُِم جبػثر زًغحي

.... 
ٌ
 والاخالُم أشجاٌع قاخبت

و زًغحي،
ّ
 أعج

 (57)قالخغب ججىذ خغاةهها في ًىابُعي "

جخجلى الضاللت الػمُهت ) اليؿو اإلاًمغ ( في الجمل الثهاقُت       

في قطح زباًا الىو ويكل خُل الثهاقت بدًىع الظاث 

اإلامتهىت، مً زالُ ما ًهترقه اليؿو الثهافي مً ؾلب ) الخًغة 

 وألاخالم (، غبر مايىخه ألازحرة الخغب وأزىاتها مً حىع وقانت.

خٌكل لىا وؿو الظاث اإلام    تهىت في هو )وناًا الغؾُل(, ٍو

 لهىله:

 "ًترحُل الجىُع غً نامِخِه 

 في وحىهِىا
ً
ال مٌث ٍَى  ٍو

 مً لهظِه الاههاى التي ال ظل لها ؟

 ومسالُب الخغاةِو ...

 زىاؤها  في ألاخكاِء"
ُ
 (58)ًخمؿِ

 وؿو الظاث اإلامتهىت في بيُتي      
ً
في الىو الكػغي ًبرػ حلُا

مٌث  \ي )ًترحُل الجىُع غً نامِخِه )الترحل واإلاٍىر  (, في حملت ٍو

 في وحىهِىا (, وهما في هظا ًإؾؿان لخدُى الىحىه ئلى 
ً
ال ٍَى

 ماةضة لىخل حاةغ لم 
َّ

اههاى ال ظل لها, أههاى ال جهلح ئال

ًكصْح غىه الىو, ؾحر أهه جغى ما ًضُ غلى وخكِخه )مسالُب 

  الخغاةِو ... (, التي جُاُ ألاقُاء بػض جدىلها ئلى أههاى
ُ
)ًخمؿِ

, ئنَّ الامتهان لم 
ً
ضا ِ

ُّ زىاؤها  في ألاخكاِء (, وهى ما أصعيخه الظاث ح

ًهل غىض الىحىه خؿب, بل حػّضاه ئلى الخص ى, اإلاىث الضازلي, في 

 جغؾُش لخًىع الظاث اإلامتهىت.

 غً هو 
ً
, ئط ًدىامى قُه وؿو )وناًا الغؾُل(وال هظهب بػُضا

 الظاث اإلامتهىت: 

 ُِ  ... "َىابحُر مً الىدى

 جخضقُو مً هضًِغ اللُِل 

 جالخهها الخغاةُو ...

 خغاةٌو هاضجت،

 (59)ال ًُكئها البٍاُء "

ت        ًكصح الىو غً مخىالُت امتهان, ابخضاًء مً حملخه الكػٍغ

ُِ (, واهتهاء بجملخه ألازحرة ) ال ًُكئها  ألاولى )َىابحُر مً الىدى

البٍاُء (, وما ًخىؾِ هاجحن الجملخحن مً بيُاث ههُت ال جسغج 

غً بيُت الامتهان, ممثال في بيُاث, )هضًغ اللُل, وجالخهها الخغاةو, 

(, لُخٌكل وؿو الظاث اإلامتهىت, الظاث التي  وخغاةو هاضجت

 لليؿو الثهافي, وال ًإقغ في الىو لغقٌ أو 
ً
جبضي مُلها

 اغتراى.

 وسق الزات املهضومة -1-2

ئنَّ الظاث اإلاهؼومت, طاث مؿلىبت ؤلاعاصة, قهي طاث مدبُت,       

وقغم مىاحهتها للخدضًاث مػضومت, إلاا حػاهُه مً ايُغاب 

ؿت الؾخدىاط صازلي انهَ نىاها , لظا مً الؿهل ونىغها قَغ

اليؿو, وبظلَ ناع مً مهام الىهض الثهافي يكل ما ؾٌذ غىه 

ذ به، ماصام اليؿو الثهافي ٌؿظي  الىو الجمالي، والخهٍغ

غوخاث الهُمىت، وهى مً مهام  الظايغة ؤلاوؿاهُت بما ًيسجم َو

اصة في قغم الضًمىمت، وحػل طايغجه  جهضًغ اليؿو لىكؿه، ٍػ

ل ناٌع في ًىمُاث اإلاهمىع، بىنكها اإلاهُمً الكغعي غلى الظهً قػ

والؿلىى، " الخٌغاع ًإؾـ لهىاغت عأي وبىاء طايغة، وإنامت 

 (60)زهاقت حػمل غلى الهُمىت مً حهت والتهمِل مً حهت أزغي"
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خدهو هظا اإلاػنى في  لُضوع اإلاهمل في قلَ اليؿو اإلاخدٌم، ٍو

 هو، )زظالن البىح(:

 ي الخىحُن "نبل أن ًأزظو

 َكىلتي ...
َ
َِ أن حعي عقُل  غلُ

 واهُكاَء الػمِغ،

 (61)قأها بهاًا أًاٍم حؿانُذ مً قِم الخغوِب "

في الىو الكػغي وؿٌو ظاهٌغ )وؿو الخىحن الكٍىي (، لػمغ      

ئوؿان صاهمه الؼمً والخغوب  قهاع ًجخلب ئلى نهاًخه  البراءة 

غبر )عقُل الُكىلت ( وقٍىي مً اهُكاء الػمغ، قهى )بهاًا أًاٍم 

حؿانُذ مً قِم الخغوِب (، هظا ما بهي له مً حػٍغل بالىكـ 

ام، واليؿو الظاهغ ججاهل الكاغل وإخهاء لػضص ما بهي  مً أً

الخهُهي، وؾٌذ غً البىح به، وهى ما ًثهل له اليؿو، 

ؿه عوح الكػىع باالنهؼام، وهى ما ٌؿعى  الىهض الثهافي  لخٌَغ

وغبر وظُكخه اليؿهُت مً الٌكل غً مًمغه )وؿو الظاث 

اإلاهؼومت ( الهابػت جدذ ظالُ اليؿو الهامؼ والخٌخم غلى  

ذ به، وفي مهُؼ مً هو )اهخظغ مجيء هُمىخه وغضم الخه ٍغ

 الجهغ ( :

 
ُ
 "جسُكني هظه الًكاف

 َُ  الخهى
ُ
 قلِـ في أهُِجها ما ًىنظ

 زمت ابىاٌب مجهٌت ...

 ًمّؿضها الغخُُل "
ً
 (62)ال جغي ئال حظوغا

أ        في الىو الكػغي وؿو ظاهغ )وؿو اإلاىث ( الظي َو

، أبىاب مجهٌت، الجظوع ، الغخُل اإلاىحىصاث )الًكاف، الخهُى

(، وأبضُ الغؾبت بالبهاء والػِل ئلى َلب الغخُل، وما ًظهغه 

اليؿو، مؿاًغ إلاا ٌؿدبًُ، بػضما أمخلَ زٍُى اللػبت، "اليؿو 

ُت الهُمىت  (63)بػض هُمىخه ًخضازل مؼ الخُاة " بها ًُغػ زٍغ

وغلى أعيها ٌؿخدىط غلى ألاقُاء، ومً ًداُو الخغوج غً 

خىف، والؿباث، وؤلانهاى،  الُاغت والهُمىت، حؼاءه )ال

 
َ
ض  (، في مخىالُت صالالث وؿهُت مًمغة، غهاب إلاً ججغأ والخمؿَّ

بلىؽ الًكاف، في خًىع حلي ليؿو الظاث اإلاهؼومت، إلاا جخػغى 

 له مً ئنهاء وتهمِل.

 وفي  هو )غً الخغوب ( ًخمظهغ وؿو الظاث اإلاهؼومت:

 "في الخغوِب ...

 ال يهم أن حؿحر بدُاٍص مإحٍل،

 مً مضزىِت الؿُِب 
ً
 قأما أْن جخُاًغ سخاما

ََ الخًغاُء"  (64)أو ال جهل عؾاةل

في الىو الكػغي مخىالُت بنى اهٌؿاع للظاث ؤلاوؿاهُت, ممثلت     

ُبنى, )الخُاص اإلاإحل, والسخام اإلاخُاًغ, الغؾاةل اإلاحجىبت "أو ال 

ََ الخًغاُء " (, لم ٌِل الىو ببيُت انخضاع أو مهاومت  جهل عؾاةل

لليؿو, لُخٌكل لىا وؿو الظاث اإلاهؼومت, بخهبلها وؿو الخغب, 

َل  ًْ بدُاٍص مإحل, وبغوح اإلاهؼوم جهبَّ والؿحر في صعوبها اإلاخكجغة لٌ

 مً مضزىت ؾُب, أو ال جهل 
ً
, قأما جخُاًغ سخاما ًِ ٍ

ً مغَّ زُاٍع

: بضاللت جُاًغه  ً جهبل للمىث, ألاُو  في ًلخا الخُاٍع
ً
عؾاةلها, نُػا

ًالسخام مً مضزىت, والثاوي:  مً مضزىت الخغب ئلى اقالء 

 غلى ونؼ 
َّ
بضاللت غضم ونُى الغؾاةل الخًغاء, وجغيها لخجل

 لهُب الخغب.

 وسق الزات املغتربة 1-3

 ًكانمه      
ً
 صازلُا

ً
ئنَّ الظاث اإلاؿتربت مً الظواث التي حػاوي اؾترابا

 غلى وحىصه
ً
ا الكػىع بالػؼلت والًُاع, وهى ما ًىػٌـ ؾلبا

 في جهبل الهُمىت والدؿلِ 
ً
,  قيؿو الاؾتراب ال ًهل قأها

ً
خُاجُا

هه  مً اليؿهحن الؿابهحن، وإن بضا في اإلاؿخىي الثاوي ئال أهه بٍُغ

وبأزغي ًمًٌ ويػه بمغجبت الغاقٌ، قهى مضعى إلاػاهاة الكػىع 

بًُاع الظاث وجدىلها ئلى مٌٍب للهُمىت والدؿلِ وؤلازًاع 

لغقٌ أو اإلاهاصهت ختى، "وبما أن الهؿغي مً صون ئبضاء ا

ت ؾغامص ي، جىاػن مخدغى قأنَّ َبُػت الخىاقـ  ;الهُمىت، وقو عٍؤ

أو الهغاع بحن الُبهاث البّض أن جٍىن خايغة في أي هو أو 

ًأن هاجه اإلاإؾؿاث غلى حػّضصها جيخج، بالجهاًت،  زُاب، و

لػي ًّل  \زُابها الظاحي الظًً ًبرهً خًىعها ونىتها ؾلُتها ٍو

زاث، ؾحر جمخػها بكػىع  (65)ُاٍب صووي"ز ، مجزلت مً صون أصوى مّحِ
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الههغ والاوػؼاُ، مًاف لها ججغع مّغ الهُمىت والهبُى بها، وهظا 

 ما ؾىف ًخجلى في هو )زظالن البىح ( : 

 "ال نلب لي ...

 به حؿضي
َ
 ًكّجُغ ما جىٍع

 وال صهكت مىعنت،

 جغجل ما جبهى مً ًهظتي

 أقٌو مً الُغن
ُ
 اِث الجكاف

.... 
ٌ
ُذ مىخكت  والٍغ

 (66)وأهِذ ال جخهاؾمحن حىاحي"

الىهض ألاصبي في  غىض نغاءة الىو الكػغي في يىء مخبيُاث    

اؾخدًاع اإلاػنى الجمالي، مً زالُ ) الضاللت الًمىُت (، هلمذ 

جٌغاع ال الىاقُت )للجيـ ( في حملتي: )ال نلب لي ، ال صهكت مىعنت 

( وال الىاقُت في حملت )ال جخهاؾمحن حىاحي (، في ئصاهت لىانؼ 

ٍُ مً الخُاة، وهى بالًبِ ما ًسكُه اليؿو وهى طاجه  مػِل زا

ًكطخه زُاب الىو الجمالي، ًمًٌ يككه في )وؿو الظاث ما 

اإلاؿتربت (، غلى الغؾم مما أظهغجه مً عقٌ، لًٌ الخٌغاع مؿهم 

في الاطغان والاوؿُام لهُمىت اليؿو، وطاث اإلاػنى ًخٌغع في هو 

 )لػىت ( :

 "في َكىلتي ...

 أجىؾُل البٍاء

 وأها بػض ....

 لم أغلو بىخِل ألاخالم

 ًلَّ ش يٍء في َكىلتي ألػً 

 ئال اللُل،

 ٌكاَغوي اللهُب ..."
ً
 (67)مالطا

في الىو اؾخضغاء لبيُت الُكىلت، مؼ الخيبه ئلى ازخالف      

ت ألاولى جىؾل البٍاء  )في  اإلاػُى الضاللي، قكي الجملت الكػٍغ

ت الثاهُت اَالم  َكىلتي ...| أجىؾُل البٍاء ( وفي الجملت الكػٍغ

ىلتي ألػً ًلَّ ش يٍء( ) ئال اللُل (، للػىت ألاقُاء مً خىله )في َك

ًأن اإلاخلهي ٌكاَغ اللُل مؼ   إلاكاَغة اللهُب، و
ً
ُه مالطا وغضَّ

الكاغغ، في زلو حّىٍ مً اإلاإاوؿت والصخبت الجمُلت في نًاء 

أوناث جغوح غً الىكـ همىمها، وما أيمغه الىو في بىاَىه 

 إلاا حؿغبل لىا مً زٍُى قهم إلاػىاه اإلاب
ً
اقغ، الضقُىت زالقا

ـٍ للهُمىت، يما في هو )لػىت  ا الخٌغاع في جٌَغ جدكاَغ بظاث عٍؤ

(، لًٌ خًىع )وؿو الظاث اإلاؿتربت (، بىنكه بإعة جمغيؼ الىو 

 بالبٍاء، 
ً
الثهافي،  اهؼاخذ صاللت مػنى )الُكىلت ( لخًخى جىؾال

هُمىت  في غمغ مبٌغ لػىت جُاُ ألاقُاء، مؿدثنى مجها اللُل 

ً مكاَغة للهُب الظي حػاوي مىه الظاث اإلاؿتربت البهُم، ئْن لم ًٌ

 في لّجت الىهاء والهكاء والبراءة.

 ومً هو )هىامل الُهحن (, ًخجلى وؿو الظاث اإلاؿتربت:

 "هظه اإلاضًىت ...

 لم جًٌ،

 ًخأبِ ألانهاَع 
ً
 طعاغا

 أو ...

 ٌؿخظل جدذ فيء هسُِلها الػكاُم 

 هظه اإلاضًىت،

... 
ً
 جهلح مخدكا

،
ً
 مخدكا

 
ُ
 (68)في  أخكاِةِه الهكُُم " ٌؿدُهظ

ذ بمىث اإلاضًىت وألاقُاء التي     في الضاللت الظاهغة للىو جهٍغ

 ) ً حؿخهي مجها صًمىمتها وؾّغ بهائها, بضاللت قهض اإلاضًىت )الَى

ُِ  ألانهاع عغاًت  مٍاهتها اإلاغمىنت في اخخىاء ؾٍانها, قهي لم جى

 مً 
ً َّ
فيء هسُلها, بل ًاقُت لخضًم جضقهها, ولم جمىذ الػكام ظال

 في  أخكاِةِه الهكُُم ( جاعيت 
ُ
 )ٌؿدُهظ

ً
خْذ مخدكا

ُ
أنها ناعث َنل

ًاهذ  جىلحها ئًاهم,   في هكىؽ ابىائها بكهض الغغاًت التي 
ً
 يبحرا

ً
وحػا

وهى ما اؾخضعى خًىع وؿو الظاث اإلاؿتربت التي ال ججض هكؿها 

ً ( بػضما أخُلذ ئلى نكاع, خُث ال أنهاع  وال فيء في اإلاضًىت )الَى

 ٌؿخظل به الػكام, بػض جىٌغها ألصوى أؾباب وحىصها. 
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هادِهة 1-4
ُ
 وسق الزات امل

ت في الثهاقت ههُت اعجٍاػ قاعنت بحن وؿهحن أخضهما       
َ
هاصه

ُ
اإلا

مهُمً وآزغ عاقٌ لليؿو، وهي حػني في صاللتها اليؿهُت، الهضوء 

الظي ٌؿبو الػانكت. والخضًث ؾُأحي غً اإلاؿخىي الثالث 

الظي ًىًىي جدذ وؿو الغقٌ وجكغع ئلى وؿهي )خًىع الظاث 

ي الٌُىىهت التي ًىُلو مجها اإلاػتريت، والظاث اإلاخدضًت (، قه

الىو الثهافي اإلاهاوم للؿاةض مً اليؿو، وهظا ما ؾىثبخه في هو 

 )هظا أها ( :

 "هظا أها ....

 الُالُؼ مً لجِت الهُِظ 

 ال هجمت جىنظ عقكت الغوِح ...

،  قالػخمت جخػغي في غُنيَّ

 وال ؾغابت ...

ها
َّ
َُ الهباخاِث ًل  أن أزتز

" َِ  (69)وأها أنغأ قكخُ

و ألامل،      في الىو الكػغي ال باعنت أمل جدضو بىا ئلى ٍَغ

لهىله: )ال هجمت جىنظ عقكت الغوِح ... (، ؾحر الػخمت التي جخػغي 

ًأن الىحىص في مجمله، نُظ وغخمت، وهظا حلي مً  بحن غُيُه، و

ؾُام الىو الخايؼ هى آلازغ لليؿو، وما صامذ مهىلت الىهض 

 الثهافي في الىو الجمالي، ال ش ي
ً
ء زاعج أؾىاع الىو، ًىبري حلُا

في مُلؼ الىو ونهاًخه، في حملخُه الثهاقُخحن )هظا أها، وأها أنغأ 

 إلاا 
ً
قكخَُ (، وإلاا قحهما مً خًىع )وؿو الظاث اإلاهاصهت (، غالهُت

ٌػخمغ في صازله مً مهاصهت، وهى ما خغنذ غلُه الىظُكت 

ئزغ  اليؿهُت في ايخىاه وؿهها اإلاًمغ، قهي حؿخضغُه صقهت

صقهت، وخًىع ئزغ خًىع وإْن بضعحاث مخكاوجت اإلاؿخىي 

 ليؿهها اإلاهاوم )وؿو الغقٌ ( الٍامً 
ً
 صخُدا

ً
لخإؾـ جأؾِؿا

في الضاللت اليؿهُت الػمُهت اإلاًاصة  للخُاب اليؿهي، 

 والىاسخت له، وهظا ما حغث غلُه اإلاهاومت في هو )أمىُت نهغ ( :

 "أمىُت الجهِغ،

 شجٌغ ًغيُؼ صَمه

ىا  (70)ُم الهمُغ يػاصجِه بحن ًضًه "ٍو

في الىو الكػغي امتهان وهُمىت واضخحن مً اليؿو، وهظا      

ما أقصخذ غىه الضاللت  الًمىُت في نىله: )أمىُت الجهغ(، 

 زهاقت الضًمىمت )الخُاة ( 
ُّ
و)شجٌغ ًغيُؼ صَمه (، اليؿو هىا ًبث

هغ، غبر الصجغ الظي ًغيؼ صم الجهغ، )الصجغ، اإلاغيؼ (، )الج

ًأهما ٌػِكان مخالػمت مهحر ال ًكترنان ختى الكبؼ  اإلاهمل (، 

اإلاكٍغ الظي ًخلىه هىم الهمغ الهاوئ بحن ًضي الجهغ ألاغُؼ هى 

آلازغ بػضما ؾاصع اإلاىج يكاقه، لًٌ زُاب الهُمىت هظا ًجض 

مً ًسالكه في وؿهه اإلاًمغ، وأؾلب الظً صاللخه الػمُهت في 

 مىأي غً وعي اإلابضع.

ًهل وعاء الاههُاع الخام لليؿو، خًىع )وؿو الظاث        

، قمؼ 
ً
اإلاهاصهت (، بمػنى اإلاىىم الثهافي لليؿو، ال اإلامتهً ًلُا

حغغت الضم التي ٌؿخلبها الصجغ، جدحن ؾاغت الىىم بحن ًضي 

اإلاؿخلب، وما أؾػضها مً ؾاغت لخمغيؼ وظهىع الظاث اإلاهمكت، 

غ ًضي ها مً أؾالُ الهُمىت بما جدمل مً غىذ اإلاهاصهت، وجدٍغ

 مىُلهت بىا ئلى اإلاؿخىي الثالث، خُث وؿو الغقٌ.

 ومً هو )ابخٍاع الكهُو (, ًبرػ وؿو الظاث اإلاهاصهت, لهىله:

ض أّيها الُاةُغ ؟  "ماطا جٍغ

 الكًاءاُث ....
ُ
 هىا جسخلِ

 وجكىُع مً أصًِم ألاعِى الخُىاُث 

 وهىا ظٌل مىٌؿٌغ ....

مه ألاشجاُع الىنىف "
ّ
 (71)ال حػل

في نغاءة مخأهُت للىو الكػغي, ٌؿخأزغ الىام بالغوي, قهى      

ض أّيها الُاةُغ ؟ (, وما  ٌؿأُ الُاةغ في الكُغ ألاُو )ماطا جٍغ

ٌؿدبًُ هظا الؿإاُ مً َلب ئحابت مهغوهت باالنخضاع, لضاللت 

ت, لًٌ يبابُت ؤلاحابت في  الهضعة غلى الخدلُو وما ًغمؼ مً خٍغ

 الكًاءاُث ....الكُغ الثاوي والث
ُ
وجكىُع مً \الث, )هىا جسخلِ

مه ألاشجاُع 
ّ
  )ال حػل

ً
أصًِم ألاعِى الخُىاُث ( أهجبذ ظال مىٌؿغا

الىنىف (, في خًىع حلي ليؿو الظاث اإلاهاصهت مؼ أنها امخلٌذ 
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ت, لٌجها لم حؿخُؼ الخغوج غلى  أؾباب اجساط الهغاع في َلب الخٍغ

 اليؿو, وبهُذ جضوع في قلَ هُمىخه.

 وسق الشفض -2

ًغجٌؼ وؿو الغقٌ غلى ناغضحي الاغتراى والخدضي        

للمألىف )اإلاهُمً، واإلاخدٌم (، في زغم ليؿو بدًىع الظاث 

اإلاؿُبت في مجاهُل زُاب الؿلُت، التي اغخاصث تهمِكها 

وجىمُِ ؾلُت اليؿو في الخُاة والؿلىى وؤلابضاع، قمً ًجض في 

، قهي م
ً
ها ػبضجه ومً هكؿه خُاة، قهي واهبخه ومً ؾلَ ٍَغ

 أبضع في مؿلَ ما، لم ًسغج غً مػاًحر الجماُ التي ازخُها له.

هظا بدّض طاجه مىث وعجابت، العجؼ اإلابٌغ الظي ًُاُ مؿتهلَ      

 في خًىع 
ّ

الثهاقت، ئن صاع بكلٌها، وال زالم مً عجابت اليؿو ئال

وؿو مًاص له، إلقاغت عوح الخىاػن زكُت مً ابخالع اليؿو 

 ؤلاوؿان وألاق
ً
ُاء مً خىله، قمً الًغوعي أن هجض ؾبُال

ِة ألاوؿام، قال  خدهو لىا بالثهاقت ُمِضعَّ لالغتراى غلُه وجدضًه ٍو

 غلى حضوي خًىع ألاوؿام غبر حضلُت 
ً
 بها، جأيُضا

ّ
زالم ئال

)الاهبػار واإلاىث (، واقٍالُت )اإلاغيؼ والهامل (، والثهاقت 

ج أو أقُى وؿو.  اإلاؿُب ألايبر بػض ًل جخٍى

 وسق الزات املعترضة 2-1

 زُاه للظهىع غبر الٌكل غً      
ُّ
الاغتراى غلى اليؿو ًدث

مًمغاث اليؿو الثهافي، لكطح خُل الثهاقت، بهُؼ الخبل 

الؿغي ما بِىه وبحن الػمى الثهافي الظي يّغؽ اليؿو لالقخؿاُ 

 للخمضص والاؾخدىاط والهُمىت، ونًم 
ً
غلُه، بىنكه مكغوغا

ام اإلاًمغة واياغت قغنت زغنه، مؿاخاث خًىع ألاوؿ

بالخُلىلت صون ظهىع مىاقـ، ما صامذ اإلاىاقؿت في ابجضًاجه 

ٌ الىكىط، )الؿلُت (، وهى ما خضا باليؿو الغؾمي بالكخَ  جهٍى

 والؿُُغة اإلابٌغة غلى الثهاقت.

اح يػاصتها ال ججغي بما ٌكخهي اليؿو، ئط هجض بحن قُىت        والٍغ

ًمغ مسالل لليؿو الغؾمي، نلب وأزغي ًخمظهغ لها وؿو م

الػىص، مخمغيؼ في الىو الجمالي خلبخه اإلاكًلت وهظا ما 

 ؾىدغم غلى ئزباجه في هو )خٍاًت اإلاىحى ( :

ىن خٍاًت مىتهم؟  "إلااطا ًسكي الهغٍو

 ال أنضم ... أن اإلاىَث ًدهضهم ًل نهاٍع ...

 ٌػلىىا غً مىتهم؟ "
ّ
ًَ الخٌمِت أال  (72)ـ أِم

باقغ للُبيُاث الىهُت الثالر وبدؿب ؾُام الىو، اإلاػنى اإلا      

ٌؿخضعي مً الىهض ألاصبي  َغِح ؾإاُ، غً حضوي ئزكاء خٍاًت 

 ٌؿام، ما 
ً
اإلاىث، ولُأحي الجىاب، في غضم الخهضًو به، وحؿاؤال

الخٌمت مً غضم ؤلاغالن؟... وما حضوي ؤلاغالن مً غضمه بػض 

اةو وإنهائها غً مىتهم، اليؿو ٌػمل غلى ؤلالهاء، وإيماع الخه

ماث نض جهلح ما أقؿضجه  ِ جىٍى
ّ
الخًىع، وقؿله الكاؾل في بث

 في الجملت الثهاقُت )ال 
ً
الهُمىت، وما ًمًٌ اغخباعه جهضًها

 عقٌ للمىث الظي 
ّ

أنضم ... أن اإلاىَث ًدهضهم ًل نهاٍع ... ( ئال

هه يدٍاًت مىث، مً الخٌمت ازكائها  ًدغم اليؿو غلى حؿٍى

ًدغم غلى ئزكاء خُله، وال ًخدهو له ما ًبػي مً غضمه، مثلما 

بضو  بدًىع )وؿو الظاث اإلاػتريت(، غلى زكاًاه وحؿلُه، ٍو

 اغترايها حلُا في هو )اهخظغ مجيء الجهغ ( :

ض لهظا الغأِؽ أن ًدضَم في اللُِل ...  "ال أٍع

ـَ يػاصِجِه لىاقظٍة جخأوه  وأن يهم

ـُ "  (73)قالهكُُم ال حؿهغ غلُه الكم

الىو ًىبري للػلً )وؿو الظاث اإلاػتريت (، لُجلي ما  في      

جٌّضؽ مً أوخاُ اليؿو، أهه الغقٌ للجهل )اللُل ( و للغجابت 

والؿٍىن ) لىاقظة جخأوه (، الهكُم ال ٌؿخجلب الخُاة، قما 

حضوي ؾهغ الخُاة ) الكمـ ( نبالت زىاةه، والغقٌ في حملتي 

ض، و ال حؿهغ ( أؾـ لخًىع )وؿو ال ظاث اإلاػتريت ( )ال أٍع

 وجمغيؼها في الىو. 

 مً هو )لػىت (

 "مً هىا ....

 ما ألػجها،
ً
 يثحرا

 ألػً الجهَغ ...

 قالِؿباُر ًلتهُم البؿاجحن

 (74)والىبىءاُث ًسىهها قًاٌء مؿبر"
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ً
 أهمىطحا

مً زالُ نغاءة قاخهت للىو الكػغي هلمذ هبرة الغقٌ,      

بضاللت لػىت الجهغ والؿبار الظي ًلتهم البؿاجحن والكًاء اإلاؿبر 

ًامىت في الىو جضقػه للغقٌ,  الظي ًسىو الىبىءاث, َانت 

جخٌكل غبر وؿو الظاث اإلاػتريت, غلى ًل ما ًضوع مً خىلها, 

لىف الثهاقت, واغخباع لخػلً غً وسخ اليؿو, والخغوج غلى مأ

 خًىع الظاث اإلاػتريت بإعة جمغيؼ الىو.  

 وسق الزات املححذية-2-2

ناةم غلى نضم وؾام، ال اهكهام لػهض خلبت  نغاع ألاوؿام      

نغاغاجه الًمىُت والػمُهت، الالخدام خاصر ال مدالت، بػضما 

اؾخداُ اللهاء وجدُى الغقٌ ئلى جدٍض، مً ٌػخلي غغف مً؟ هل 

ل؟  سه الٍُى ه مً زهاقت غبر جاٍع
َّ
اليؿو اإلاهُمً اإلادؿلِ، وما بث

ه، يخل بٌخل، وأزغ   أم اليؿو اإلاًمغ الظي ًجاٍع
ً
جلى أزغ، نُػا

و صون  هما في سجاُ زهافي مخىاجغ، نض جٌخب قُه الؿلبت لكٍغ

آزغ، قهما في خالت مً جدُى واهبػار ومىث واهههاع، أوؿام 

 بحن مهُمً ومهمل، ومهمل ومهُمً، ووؿو 
ً
جدىاؾل زهاقُا

ت في زضاع  الُىم املخالل، نضًو الؿض في جبني طاث الغٍؤ

مًٌ ئغاصة اهخاحها، الػىىاهاث اإلاؿتهلَ للثهاقت، اإلاكاهُم ً

قهِ مً جىاُ ههُبها مً الىهٌ، وال ًمًٌ الخهضًو بخدهُو 

الخدُى ما لم ًظهغ ئلى الػلً وؿو الظاث اإلاخدضًت )اإلاهاومت ( 

للمألىف الظي أنغَّ به أجباع اليؿو، مؼ ما قُه مً غىذ وهُمىت، 

 هدغم غلى الىلىج ئلُه، غبر هو )مخاهت الهجحر( :

 الضُم ... "ًا أّيها

 ُِ َغ الخهى  الظي ًدؿلو ؾٍغ

 أمسْح هظا ألاعم 

 
ً
ًْ مدغازا  قأها أصعيُذ أن الخُاة لم جٌ

 الخُاة ...

ـِ "  (75)ظٌل ال ٌػغف الكغايت مؼ الكم

خىضح        ًخمغيؼ في الىو الكػغي وؿو الظاث اإلاخدّضًت، ٍو

، في اخُاء ليؿو  غ الخهُى طلَ في زىعة الضم الظي ًدؿلو ؾٍغ

 اإلاهاومت 
ً
ال ، بضغىة الضم إلاسح ألاعم الظي حثم ٍَى ٍُ لخايغ با

 (، هظه  آلالت التي 
ً
، )الخُاة لم جًٌ مدغازا بػض ئًمانهم بأنَّ

امتهىذ حؿض الكالخحن وأَلهذ ًض  الجىع وأخالتهم ئلى آلت 

)مدغار (,  جهُلي مً لكداث الكمـ، لهىله: )الخُاة ...| ظٌل 

ـِ (، في عق ٌ إلاؿالُت اليؿو وجمظهغ ال ٌػغف الكغايت مؼ الكم

و )الكمـ (،  خُاة الخغمان، بمهاًًت الضغت )الظل (، بالخٍغ

 ومً هو )مً هىا أغلً ( :

 "مً هظه الىؾاةض ...

 ال أؾخُُؼ أن أؾهي شجغة

 أجغى عأس ي ًخلىي ،

 غّل مىحت واخضة جأزظه ...

 في هظا الهكُم "
ً
ًاص أههلب لهُبا  (76)وأ

وؿدكل مً الىو الكػغي مػنى ظاهغ ًىزؼ مكاغغ اإلاخلهي      

ت، لخىاء ألاقُاء مً خىله، وغضم الهضعة غلى ؾهاًت  الٍُغ

 بخلىي الغأؽ غلى الىؾاةض في جغٍج إلاىحت جأزظه ئلى 
ً
الصجغ، مغوعا

، لم ًكصح الىو غىه، وال صهكت في  لى، )أههلب  مالط مجهُى

 في هظا الهكُم (، ؤلاوؿان 
ً
اإلااعص، يما ًهضعه اليؿو لهُبا

 
ً
للمؿتهلَ، في ئيماع لجىاهُت اليؿو الثهافي الغاقٌ، ممثال

ََّ َلؿم اليؿو، بغقٌ  بدًىع )وؿو الظاث اإلاخدضًت (، لخك

م الهؿغي (، حؿُِب الػهل، الظاث  للىؾاةض، )عقٌ للخىٍى

 بضاًت الىجاة، )خُاة 
ّ

نت اإلابضغت، وما صاللت جلىي الغأؽ ئال
ّ

الخال

لخأحي الكٌغة )اإلاىحت (، لهىله: )غّل مىحت واخضة جأزظه الػهل ( 

ها اإلاىجُت مً جغايماث الهُمىت والخجهُل، وهى يظلَ 
ّ
... (، غل

 في الهكُم، الامتهان الهؿغي لألقُاء. 
ً
 باههالبه لهُبا

 مً هو )غؼلت (, ًخمظهغ وؿو الظاث اإلاخدضًت:

 "في اقدباِى الخغاةو ...

َُ الجؿِض   ال ًجزع غىه أصؾا

.. 
ً
 ًمط ي عماصا

 وال ٌكحر الى حمغٍة جضُ غلُه

 وفي ؾبُِخِه 

 (77)ًاهذ حظلت جلَ البرايحُن "
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ً
 أهمىطحا

غىض نغاءة غىىان الىو الكػغي آلاهل ًبرػ لىا مػنى الػؼلت     

والاهٌكاء غلى الظاث, وهى مإقغ اهٌؿاع جهغح به غخبت الىو 

خماهى مػه الكُغ ألاولى )في اقدباِى الخغاةو ... (,  الغةِؿت, ٍو

ؿخمغ الىو في مخىالُت اهٌؿاع في ألاقُغ ألاعبؼ التي جلُه )ال  َو

َُ الجؿِض   .. \ًجزع غىه أصؾا
ً
وال ٌكحر الى حمغٍة جضُ  \ًمط ي عماصا

َّ الخباؽ مػنى  \غلُه وال ٌكحر الى حمغٍة جضُ غلُه (, وال ًمٌىىا ق

 بىعوص حملتي )وفي ؾبُِخِه 
ّ

الاهٌؿاع اإلاخماهي مؼ الػىىان ئال

حظلت جلَ البرايحُن (, ئط غمضث ئلى اهدغاف اإلاػنى باججاه  ًاهذ\

الانخضاع, وهىا جدهو زغم اليؿو,  بػض مخىالُت اهٌؿاعاث, قكي 

خًىع الؿبُت والبرايحن, خًىع اليؿو اإلاًمغ الظي جمثل في 

 وؿو الظاث اإلاخدضًت.

بهى الؿإاُ مً ًٌخب اليؿو؟ ؤلاحابت ًمًٌ جلخُهها، )أن  ٍو

هى هاجج زهافي مهبىؽ بهبؿت الثهاقت، أوال، زم  اإلاإلل اإلاػهىص

ئن زُابه ًهُى مً صازله أقُاء لِؿذ في وعي اإلاإلل وال هي في 

، والظي جدؿغب أوؿانه الثهاقُت، (78) وعي الغغُت الثهاقُت (

ًاث  ها مكتر اإلاخىاعزت واإلاترسخت في الظايغة املجخمػُت, وغّضِ

ػً في جىزُهها في نُمُت، ًهػب غلى اإلاإلل قغػها  بل أهه ًم

 
ً
الظهً اإلامتهً وحػلها مماعؾت زهاقُت )خُاجُت ( بىنكه مػخاصا

 في الخًىع لها.

واإلاإلل  طاجه مً ًضعج اليؿو اإلاًمغ، في زىاًا الخُاب،     

ٌمً صوع  وأؾلب الظً اصعاج مً صون امخاليه لظهً ٌػُه، ٍو

ً أْن ال خُاة  الىهض الثهافي في يككه وقغػه، ئطا ما أصعيىا مبٌٍغ

له، لىال الازخالف الخانل بحن اليؿو اإلاًمغ وبحن اليؿو أو ما 

إلاًمغ، ئطن الثهاقت حكترى في ًترشح غىه مً زُاب ًجاهب ا

 يخابت الىو ألاصبي الجمالي البالغي.
 

 :الىحائج

ئنَّ الىهض الثهافي ههض خُىي، إلاا ًدههه للهاعب مً يكل -1

غ ألاقٍاع.  لخُل الثهاقت وجثٍى

ئنَّ البدث في مكهىم اليؿو الثهافي، بدث في الجظوع، قدُاة -2

 اليؿو في أنالهِخه.

الىهض لثهافي، ال ش يء زاعج أؾىاع الىو، لًٌ  مً مخبيُاث-3

الخىى في مجالي اإلاُثىلىجي وألاهثروبىلىجي لِـ ببػٍُض غً 

مخىاُو ًض الىهض الثهافي، قكحها يكل لخُل اليؿو, وهظا ما 

 حغي غلُه البدث.

ًهضم الىهض الثهافي قغنت للخىى في بىاًَ الىو الجمالي -3

 ًمغ.البالغي، مً أحل اؾخضغاء اليؿو اإلا

ال ًخىاقو اليؿو الثهافي مؼ مًمغاث الىو، قدُاتهما في -4

 الازخالف.

نهُضة الىثر نهُضة مخمغصة غلى اليؿو وزاعنت له، وهي -5

مىجم لليؿو اإلاًمغ, ومجمىغت )أًً ؾحهبِ بىا الضزان؟ (, 

 يخبذ بهظا الكٍل الؿػغي الخضًث.

مجمىغت الكاغغ ماحض الخؿً )أًً ؾحهبِ بىا هظا  -6

ان؟ (، حؿدبًُ اليؿو اإلاًمغ في أؾلب ههىنها الضز

ت، وهي حؿغي الهاعب في الخىى في ؾماعها.   الكػٍغ

ى ئلى -7
َّ
ٌؿلب غلى املجمىغت وؿو خًىع الظاث، الظي ًدكظ

: وؿو الهُمىت، اإلاىًىي جدخه وؿو الظاث  وؿهحن، ألاُو

)اإلامتهىت، و اإلاههىعة، و اإلاؿتربت، واإلاهاصهت( والثاوي: وؿو الغقٌ 

 و الظي اهًىي جدخه وؿو الظاث ) اإلاخدضًت، واإلاػتريت (.

لهض أنبذ وؿو خًىع الظاث اإلاًمغ بدكٌالجه آهكت الظيغ، -8

 للمألىف، وهى ما 
ً
ػضُّ زغنا ٌُ بإعة جمغيؼ ههىص ي، وهى بهظا 

 ًدغم الىهض الثهافي غلى جدهُهه غبر الىظُكت اليؿهُت.

ت -9 ماحض الخؿً  مً الجضًغ بالظيغ أن خًىع الظاث في قػٍغ

 باعػة في 
ً
مً ألاوؿام الجضًغة باالهخمام, بىنكها حكٍل ؾمت

ت الخؿً.  قػٍغ

ل وؿو خًىع الظاث بإعة جمغيؼ ههىم املجمىغت, -10
َّ
ٌكٍ

قما جمَّ إلاؿه مً  قٍىاه غبر أهِىه الضازلي, جىاؾم وخؿِـ 

ألاقُاء مً خىله قتراه ًخمثل بها, وهظا واضح مً ههىم 

ت م احض الخؿً مثل هو, )زظالن البىح, ويُل ألاوؿىت في قػٍغ
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ً
 أهمىطحا

أبغع الجمغاث, وغؼلت, وهُُى الجضعان ( غلى ؾبُل الظيغ ال 

 الخهغ.

ت زلل الىو الجمالي, -11  مًمغة, مخىاٍع
ً
في باًَ الىو أوؿانا

 بالهغاءة الكاخهت اإلاخأهُت, وأْن خاولىا 
ّ

ال ًمٌىىا ايخىاه مػىاها ئال

ًْ الىلىج ئلُه اؾخضعى مّىا ػمىىا َى   ختى ًخمظهغ للىحىص,  لٌ
ً
ٍال

مً زالُ خًىعها,  -مً جٌكل مًمغاث الىو-وخضها الظاث 

 وهظا ما إلاؿىاه في ههىم املجمىغت.

ت هٍىٌم يبحٌر ججاه جهبل الخُاة -12 في ههىم املجمىغت الكػٍغ

 غجها, بل 
ً
يغصة قػل للىانؼ اإلاػِل, وهظا ال ًمٌىىا غّضُه غؼوقا

 مً الظاث اإلاػتريت إلا
ً
 ا إلاؿىاه مً وؿو الهُمىت.عقًا

ئنَّ خًىع الظاث بمسخلل ججلُاتها ئصاهت لليؿو, ؾىاء -13

خًغث يظاث )ممتهىت، و مههىعة، و مؿتربت، ومهاصهت ( أو 

مًٌ لىا جىنُل خًىعها  خًغث يظاث )مخدضًت, وعاقًت (, ٍو

 غً اليؿو الؿاةض.
ً
 زغوحا

ال خًىع الظاث بمسخلل جمظهغاتها اليؿهُت, مهضع نىة -14

 ئقاعة 
ّ

مهضع يػل, وما قطخها لليؿو ويكل أالغُبه, ئال

ًاهذ حػاوي   لخًىع الظاث يمغيؼ بػضما 
ً
ه, واًظاها حلُه لتهاٍو

 التهمِل وؤلانهاء.
 

 الهوامش :

                                                           

ضة ؾما الُىم،   ( لهاء جم بحن خؿحن الهاقمي وماحض الخؿً في(1 حٍغ

ًاهىن الثاوي / 12بؿضاص، غضص ًىم الازىحن   /2015. 

 -اليؿو اإلاًمغ في قػغ هؼاع الخانت باإلاغأة، صًىان ،أخلى نهاةضي(2)

، أخمض ناؾم أسخم،  مجلت بدىر حامػت حػؼ،الػضص
ً
، ًىلُى 20همىطحا

ت اإلاغأة وأهىزت الههُضة، 7م، م2019 ، ًىظغ: خُضوف، أخمض، قػٍغ

 م.2001في قػغ هؼاع نباوي، ميكىعاث اجداص الٌخاب الػغب، صمكو،  نغاءة

 .15صعاؾت في يىء الىهض الثهافي, عقػذ اؾىاصي غبض خؿىن، م (3)

  .94الىهض الثهافي، مً الىو ألاصبي ئلى الخُاب, ؾمحر الخلُل م (4)

 .14ألاوؿام الثهاقُت ، بىوقمت مػاقى، م(5)

 .59عقػذ اؾىاصي غبض خؿىن، م صعاؾت في يىء الىهض الثهافي، (6)

م، م (7)  .5اليؿو اإلاًمغ, غؼوي، مٍغ

                                                                                                  

 .13الىهض الثهافي, ؾمحر الخلُل, م( 8)

 .49اإلاهضع هكؿه، م (9)

 .14اإلاهضع هكؿه، م (10)

ًاظم نالح، م (11)  .8نهُضة الىثر الػغانُت، هُثم 

غ، هاصًت أًىب مجُض غِس ى,  (12) ًاظم هٍى ألاوؿام اإلاًمغة في عؾىم 

 . 277مجُض, م حؿىاهً

 .14الىهض الثهافي, ؾمحر الخلُل, م (13)
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Abstract 

   The pattern of the presence of the implied 

being in Majid Al-Hassan's poetry collection , 

Where will this smoke land us ? 

This study examines the presence of the 

implied being, revealing the strength and 

weakness in it, and the rejection and defiance 

that manifests itself in its presence that 

contributes to enriching the poetic text with 

double multiple meanings, out of concern of 

the implied being for the feasibility of 

presence, and in its various manifestations, it 

is a condemnation of the system, whether it 

presents as a professed, oppressed, and 

expatriate, and appeasement being or as a 

(defying, rejecting) being , and we can 

describe its presence as a breaking the 

familiarity 

   The research is based on the presence of the 

implied being in Majid Al-Hassan's poetry 

collection , "Where will this smoke land us? "  

by revealing the pattern of culture and the 

corresponding implicit pattern at the same 

time. For What the aesthetic text shows is the 

opposite of the flaws hidden behind it . Only 

the implicit pattern exposes the games of the 

pattern, and it is one of the foundations of 

cultural criticism  

   After reading the poetic texts a systematic 

reading in the light of the propositions of 

cultural criticism, the research turns to that the 

pattern of the presence of the implied being is 

one of the patterns that cannot be skipped, as 

it is one of the systemic topics that celebrates 

the ancient or modern texts of poetry as it is a 

source of strength and not weakness, and what 

And what it exposes to the system and it 

reveals its tricks, is nothing but a clear 

                                                                                                  

indication of its decay , and an indication of 

the presence of the implied being as a center 

after suffering marginalization and exclusion. 

Keywords: implicit pattern, poetry, Majid 

Al-Hassan, where will this smoke land us  ? 

 

 

 


