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: الولخص
،١جٜ نُٓٗرٍ َٔ املٓاٖر ايبشح اذتس١ٜٛٝٓايب

٣َسٚ ١ّٜٛٝٓ ايبٛٗعاجلُ ٖصا ايبشح َؿٜ

يفٚ .١ٝاؾسٖا ايتاضغتٚضٚ ضٖاٚعٔ دصٚ

١ٝم ايؿطعٛ ايٓك٢ًك٘ عٝحِ تطب٬ق

،١ّٜٛٝٓ ايبٛٗ حتسٓثت عٔ َؿْٞاملبشح ايجا

 يف١َ دعًتُ ي٘ َكس.ُِٜٖا ايكطإٓ ايهطٝغ٫

.اتٗاٚأزٚ ،كٗا٥خكاٚ

ِٓ ث، ٞ يف اجملتُع ايػطب١ٜ ايؿهط٠اٝإ اذتٝب

ضٛٗيف املبشح ايجايح حتسٓثت عٔ ظٚ

ًِ ع٠٘ عٔ ْؿأٝسٕ حتسٓثت ؾَُٖٝٗٗست ي٘ بت

ٔعٚ ،َٞ٬اإلغٚ ٞ يف عاملٓا ايعطب١ٜٛٝٓايب

ًٍَّٛا تبع٘ َٔ عٚ ، ٘ٓني بٜٛ ايًػ١ٜعٓاٚ ١ايًػ

، ٞسٛم ايٛ ْك٢ًل ٖصا املٓٗر عٝ تطب٣َس

ِ أغُٗت١ًُٝ ع٤آضاٚ ْٓاتٜ ذتكٗا ْظط١شتتًؿ

١ٜٛٝٓ ثِٓ شنطِتُ سهِ ايب،كاتٝبعض ايتطبٚ

طٜٛيف تطٚ ، قّاٛ خك١ط عًِ ايًػٜٛيف تط

.َٞ٬ض اإلغَٛٔ املٓظ

. ٘ض بٛٗ اييت ذتكت يف ايظ٣ّ ا٭خطًٛايع
ـ ٖصا ايبشحٝثِٖ دعًتُ يف تهاع
٠ح عِٔ ْؿأٜخكَكِتُُ٘ باذتسٚ ٍٚاملبشح ا٭

Abstract :
Content Search: This research has
made the introduction and pave the
three sections and a conclusion and
indexes
In the foreground: Briefly about
the intellectual life in Western
society.
In the preface: I talked about the
emergence of linguistics, and take
care of it, and its definition, and then
the emergence of various sciences,
and right out of the scientific
theories and opinions have had a
significant role in the development
of these sciences.
م2017 سبتوبر- ) يىليى16( ) الوجلذ15( العذد

First topic: talked about the
emergence of structural, and
historical roots and their tributaries.
The second topic: talked about the
concept of structuralism, and their
characteristics, and tools.
Section III: structural talked about
the emergence of the Arab and
Muslim world, and the extent of the
application of this approach to the
texts of revelation, and some
applications, then said structural
perspective of Islamic rule.
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الوقذهة :
عاف اجملتُع ايػطب ٞقبٌ ظٗٛض املٓٗر ايبٓ ٟٛٝيف ايكطٕ ايعؿط ٜٔحتت غٝطط٠
ايٛدٛزٚ ١ٜاملاضنػ ،١ٝايًتني ناْتا متػهإ بعَاّ ا٭َٛض يف ايػاس ١ايؿهط ،١ٜؾكس
نإ ٖٓاى تكسّْ َازٚ ْٟضخاًَُٛ ْ٤ؽْ ،غري إٔ ايػطب أزضى إٔ ٖصا ايتطٛض املاز ٟمل
ظتعٌ اإلْػإ أنجط غعاز ،٠إناؾ ١إىل إٔ ٖصا ايتطٛض أغؿٌ اإلداب ١عٔ نجري َٔ
ايتػا٫٩ت اييت تططسٗا ا٭زٜإ ٚاملساضؽ ايؿًػؿ ١ٝايكسمي ،١ا٭َط ايص ٟدعٌ ايؿهط
ايػطبٜ ٞبشح عٔ بس ٌٜذتٌ ٖص ٙا٭ظَ ،١ؾظٗطت ايبٓ ١ٜٛٝاييت غٝططت عً ٢ناؾ١
اجملا٫ت يف اجملتُع ايػطب ،ٞيف ستاٚي ١يٛنع سً ٍٛهلص ٙا٭ظَ ،١٭ٕ ايبٓ ١ٜٛٝمل تططح
ْؿػٗا غٝاغٝاً ،يهٔ تأثريٖا ايجكايف ايهبري ٜ ٫كٌ عٔ تأثريٖا ايػٝاغ.)1(ٞ
ٖٓ َٔٚا ٜتبني أُٖ ١ٝاملٛنٛع ٚغبب اختٝاضٚ .ٙاملٓٗرُ ايبٓ ٟٗٛٝأغاغّا ثٛض ٌ٠عً ٢املٓٗر
ايتاضغتٚ ،ٞعً ٢ايٓكٛمٚ ،نٛابطٗا يف اجملتُع ايػطبٚ ،ٞاْتكٌ قسٖ ٣صا املٓٗر إىل
ايعامل ايعطبٚ ٞاإلغٚ َٞ٬نإ ي٘ أثط غًيب نبري عً ٢ايرتاخ ايعطب ٞنًَّ٘ٚ ،عً٢
ْكٛم ايٛس ٞعًٚ ٢د٘ ارتكٛمٚ ،ملا ي٘ َٔ أثط غًيب ٚانح يف اجملتُع ايعطبٞ
ٚاإلغ ،َٞ٬قُت بسضاغ" ١ايبٓ - ١ٜٛٝاملؿٗٚ ّٛايٓؿأ " -٠زضاغْ ١كس.١ٜ
خطة البحثٚ :قس تهٖ ٕٛصا ايبشح َٔ :متٗٝس ٚث٬ثَ ١باسح ٚخامت:١
املكسَٚ ،١تؿٌُ:
متٗٝسْ :ؿأ ٠عًِ ايًػ.١
املبشح ا٭ :ٍٚايبٓ ١ٜٛٝعٓس ايػطبٚ ،ؾَ ٘ٝطًبإ:
املطًب ا٭ْ :ٍٚؿأ ٠ايبٓ.١ٜٛٝ
املطًب ايجاْ :ٞادتصٚض ٚايطٚاؾس ايتاضغت ١ٝيًبٓ.١ٜٛٝ
املبشح ايجاَْ :ٞؿٗ ّٛايبٓٚ ،١ٜٛٝؾ ٘ٝث٬ثَ ١طايب:
املطًب ا٭ :ٍٚايبٓ ١ٜٛٝبني املؿٗٚ ّٛايٛقـ.
()1اهغش :كىذيل ،وسدة ؽبذالؾغيم ؽطا هللا ،البييىيت وما بؾذَا بين الخأصييل القشييو والخدلييل الؾشييو ،اعجامؾيت ؤلاظيغميت ،فيضة -فلعيطين،
(ص،)26-25الق ييزامو ،ؽبي ييذهللا  ،اعكطير ييت والخى يي يير مي ييً البييىي ييت ئ ي ي الد ييشيديت ،الىي ييادي ألاديي ييو الشل ييا ألا ،الطبؾي ييت ألاو ي ي ،ٌ1445 ،
(ص،)71-74هشيضويل ،ئديث ،ؽلش البييىيت ،جشحمت :حابش ؽل ىس،داس ظؾاد اللباح ،الطبؾت ألاو 1993 ،م( ،ص.)24
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املطًب ايجاْ :ٞخكا٥ل ايبٓ.١ٜٛٝ
املطًب ايجايح :أزٚات ايبٓ.١ٜٛٝ
املبشح ايجايح :ايبٓ ١ٜٛٝيف ايعامل اإلغٚ ،َٞ٬ؾ ٘ٝث٬ثَ ١طايب:
املطًب ا٭ :ٍٚظٗٛض ايبٓ ١ٜٛٝيف ايعامل ايعطبٚ ٞاإلغ.َٞ٬
املطًب ايجاْ :ٞايبَٓ ١ٜٛٝع ْكٛم ايٛسٚ ٞتطبٝكاتٗا.
املطًب ايجايح :سهِ ايبٓ َٔ ١ٜٛٝاملٓظٛض اإلغ.َٞ٬
 ارتامتٚ :١ؾٗٝا أِٖ ايٓتا٥ر. ثبت املطادع. ؾٗطؽ املٛنٛعات.توهيذ:
ىشأة عله اللغة:
عًِ ايًػ ٖٛ ١أسس ايعً ّٛاييت ْؿأت قسمياً ْتٝذ ١يعٓا ١ٜاإلْػإ بايًػٚ ;١شيو عٓسَا
ؾعط بأُٖٝتٗا نْٗٛا أزا ٠يًتٛاقٌ َع اٯخطٚ ،ٜٔبٗا (أ ٟايًػٜ )١ػتطٝع إٔ عتؿظ َا
ٜكاٍٜٚ ،جبت ملٔ بعسَ ٙا نإ عً َٔ ٘ٝأؾهاض.
ٚعطِّف عًِ ايًػ ١أٜهاً بأْ٘" :ايعًِ ايصٜ ٟبشح يف ايًػٜٚ ،١تدصٖا َٛنٛعاً ي٘،
ؾٝسضغٗا َٔ ايٓٛاس ٞايٛقؿٚ ،١ٝايتاضغتٚ ،١ٝاملكاضْ ،١نُا ٜسضؽ ايع٬قات ايها١ٓ٥
بني ايًػات املدتًؿ ،١أ ٚبني زتُٛعٖ َٔ ١ص ٙايًػاتٜٚ ،سضؽ ٚظا٥ـ ايًػٚ ١أغايٝبٗا
املتعسزٚ ،٠ع٬قتٗا بايٓظِ ا٫دتُاع.)2("١ٝ
ٚايعٓا ١ٜبايًػ ١ناْت َٛدٛزَٓ ٠ص ايكسّ يف نجري َٔ َطانع اذتهاضات ايكسمي١
ناذتهاض ٠اهلٓسٚ ،١ٜاذتهاض ٠ايْٛٝاْٚ ،١ٝسهاض ٠ب٬ز ايؿاّٚ ،ب٬ز ايطاؾس،ٜٔ
ٚغريٖا َٔ سهاضات ايعطب( ،)3إ ٫إٔ ْتا٥ر ايعٓا ١ٜبعًِ ايًػ ١يف تًو اذتهاضات ناْت

()2ؽبذالخىاب ،سمظان ،اإلاذخل ئ ؽلم اللقت ومىاهج البدث اللقىي ،مىخبت اعكاهجألا للطباؽت والي ش ،ملش ،الطبؾت الشالشت،ٌ1417 ،
(ص.)7
( )3وكذ ؽشفذ اللقت بأنها" :أصىاث يؾبر بها ول كىم ؽً أفشاطهم" ،ابً حني اإلاىصلألا ،أبى ال خذ ؽشمان،اعكلائص ،الهيرت اإلالشيت الؾامت
للىخاب ،ملش ،الطبؾت الشابؾت.)34/1( ،
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ختتًـ َٔ سهاض ٠إىل أخط ،٣ؾُا تٛقٌ إي ٘ٝايْٛٝإ غتتًـ عُا تٛقًت إي ٘ٝسهاض٠
ب٬ز ايطاؾس ٜٔأ ٚب٬ز ايؿاّ ،نُا ختتًـ عُا تٛقًت إي ٘ٝاذتهاض ٠اهلٓس.)4(١ٜ
ٚبك ٞساٍ عًِ ايًػ ١عً ٢شيو ست ٢دا ٤ا٫غتعُاض ا٭ٚضب ٞعً ٢ايس ،ٍٚسٝح ٚاد٘
قعٛب ١يف ايتعطف عً ٢يػات ايس ٍٚاييت اغتعُطٖٚا ،ؾهإ زٚض ايًػٜٛني ا٭ٚضبٝني يف
شيو ايٛقت ايتؿهري ٚايبشح عٔ َٓٗر يػٜ ٟٛػتطٝع َٔ ٕٛخ٬ي٘ ؾِٗ ثكاؾات تًو
ايس ،ٍٚبعٝساً عٔ ايرتاخ ايتكًٝس( ٟؾًػؿ ١اإلغطٜل – قٛاعس ايًػ ١اي٬تٚ )١ٝٓٝغريُٖا(.)5
ٚقس ؾٗس ايكطٕ ايتاغع عؿط امل٬ٝز ٟايهجري َٔ ايتطٛضات يف عً ّٛشتتًؿ،١
نايعً ّٛايػٝاغ ،١ٝا٫دتُاعٚ ،١ٝايطبٝع ،...١ٝثِ ت ٬شيو بساٜات ايكطٕ ايعؿطٜٔ
ظٗٛض عسز َٔ ايٓظطٜات ٚاٯضا ٤ايعًُ ١ٝنإ هلا زٚض نبري يف تطٜٛط تًو ايعً،ّٛ
سٝح قاَت بإخهاعٗا يًتؿهري ٚايتسقٝلٚٚ ،قًت إىل ْتٝذ ١إٔ ايظٛاٖط ايعًُ ١ٝشات
طبٝعَ ١عكسَٓٚ ،٠ص تًو ايًشظ ١ظٗطت يعًُا ٤ايػطب سكٝك ٖٞٚ ١إٔ ايعامل نً٘ َبين
عً ٢أْظُ ١تػري عًٗٝا أَٛض ٙمجٝعٗاٚ ،أطًكٛا َكٛيتِٗ املؿٗٛض ٠اييت تك" :ٍٛيهٞ
ْػتهٌُ َعطؾتٓا عٔ ايعامل ٜٓبػ ٞإٔ ْبشح عٔ بٓ ١ٝايٓظاّ"(.)6
ٖٓٚا بسأ ظٗٛض ايبٓ ٖٞٚ" ١ٜٛٝضز عًٚ ٢نع ؾهط ٟنإ ٜتشسخ عٔ تؿظٞ
املعطؾٚ ،١تؿطعٗا إىل ختككات زقٝكَٓ ١ععيٚ ،١يصيو زعت ايبٓ ١ٜٛٝإىل ايٓظاّ ايهًٞ
املتهاٌَ ٚاملتٓاغل ايصٜٛ ٟسس ٜٚطبط ايعً ّٛبعهٗا ببعض ،بعٝسًا عٔ ايتذع ١٥اييت
أسسثٗا ا٫جتا ٙإىل ايتدككات ايسقٝك ١اييت غببت ععي ١اإلْػإ ٚنٝاع٘"(.)7
ؾُت ٢ناْت ْؿأ ٠املٓٗر ايبَٓٚ ،ٟٛٝا ٖ ٞا٭غؼ ٚايطٚاؾس ايتاضغت ١ٝاييت قاّ
عًٗٝا؟ ٖصا َا غٝتِ تٛنٝش٘ ٚبٝاْ٘ بإشٕ اهلل يف املبشح اٯت.ٞ

()4اهغش :هضاسٍ ،صغح "ؽلم اللقت اعخذيث بذاياث وجطىس ،حامؾت خلب.
()5اهغش :الؾايذ ،ظ ليمان بً ئبشاَيم" ،أظغ ؽلم اللقت الؾام وجطبيلاجه ؽل اللقت الؾشبيت" ،هادي مىت الشلافت ألاديو( ،ٌ1432 ،ص.)44
ٌ
()6ولؾل الصخيذ أن يلاٌ ئن و أة ؽلىم اللقت واللعاهياث مشجبط ألا أصله بالشىسة ؽل الىىيعت واإلاىكف الزي و أ ؽنها مً الترار الىيس ي
هىديجت
ؽل وحه اعكلىص ومً الترار لذي ألامم ألاخشي ؽل وحه الؾمىم ،ولزا فان ما رهشٍ ألاظخار الذهخىس ظليمان الؾايذ يصح
ٍ
وليغ هعبب ،فالقشب جىلذ لذيه الشىسة ؽل الترار للخخلص مً مشحؾيخه ؽً طشيم فخذ الباب لهذم دالالجه .
()7اهغش :هضاسٍ ،ؽلم اللقت اعخذيث بذاياث وجطىس.
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الوبحث األول :البنيىية عنذ الغرب
املطلب األول :ىشأة البييوية:
تطدع بسا ١ٜايبٓ ١ٜٛٝإىل أٚا ٌ٥ايكطٕ ايعؿط ،ٜٔعٓسَا ُْؿط نتاب "ستانطات يف
ايًػاْٝات"( )8يًػٜٛػط( ٟؾطزٜٓاْس ز ٟغٛغري) ()9غٓ )ّ1916( ١يف باضٜؼ ،ايصٜ ٟعس
أَ ٍٚكسض يًبٓ ١ٜٛٝيف ايجكاؾ ١ايػطبٚ ،١ٝايص ٟتبٖٓت٘ ايبٓ ١ٜٛٝيف ايػتٓٝات َٔ ايكطٕ
ْؿػ٘ يف ؾطْػا.
ٚتعس ٖص ٙايسضاغات اييت قاّ بٗا (غٛغري) ا٭غاؽ ا٭ ٍٚيًبٓ ١ٜٛٝايًػ ١ٜٛعٓس
ايػطب ،اييت قس اغتؿازت َٔ َباز ٨املصٖب ايتذطٜيب(.)10
ثِ نــــتــــــب ايـــــــطٚغ( ٞضَٚــــــــــإ دــــانـــبـــــػـــ)ٕٛ

()11

–َـــــٔ ضٚاز املـــــسضغــــ١

ايــــؿهًـــٝــ ١ايطٚغَ -)12(١ٝا مس ٞبــــ"با٭ططٚسات" ايص ٟأٖسا( ٙدانبػ )ٕٛإىل
تًُٝص( ٙنًٛز يٝؿ ٞؾرتاٚؽ) (.)14()13
()8كلاب ،وليذ ،مىاهج الىلذ ألاديو اعخذيث سؤيت ئظغميت ،داس ال ىش ،دم م ،الطبؾت ألاو ( ،ٌ1428 ،ص.)118
(َ )9زا الىخاب ؽباسة ؽً مداطشاث أللاَا ظىظير ،وحمؾها طغبه وو ش بؾذ وفاجه بشغر ظىىاث.
()14فشديىاهذ دي ظىظير ؽالم لقىياث ،ولذ ألا حىيف ظىت (1857م) ،جخلص ألا ال يزياء ،زم اهخلل ئ جخلص اللقاث الهىذو أوسوبيت،
صذس له أوٌ هخاب ظىت (1887م) بؾىىان "الىغام اللىحو ألا اللقاث الهىذو أوسوبيت اللذيمت" ،زم هخاب "مداطشاث ألا ألالعييت" بؾذ أن
ً
أصبذ ؽظىا ألا اعجمؾيت ألالعييت ال شوعيت ،وله هخاب زالث أظماٍ " ألا ؽلم اللقت الؾام" ،ويؾذ ظىظير ألاب اإلاإظغ ؽىذ القشب إلاذسظت
البييىيت ،ورلً بؾذ أن اججه ئ دساظت اللقاث دساظت وص يت باؽخباس اللقت عاَشة احخماؽيت ،ووان كبل رلً جذسط اللقاث دساظت
جاسيخيت ،جى ألا ظىت (1913م) .اهغش :ظترون ،حىن ،البييىيت وما بؾذَا ،جشحمت :ؽل ىس ،مي ىساث ؽىيذاث ،الطبؾت الشابؾت،
1985م( ،ص ،)18-13فظل ،صغح ،هغشيت البىائيت ألا الىلذ ألاديو ،داس ال شوق ،الطبؾت ألاو ( ،ٌ1419 ،ص.)32-18
()11اهغش :خمىدة ،ؽبذالؾضيض ،اإلاشايا املخذبت مً البييىيت ئ الخ ىيً ،داس اإلاؾشفت1998 ،م(،ص.)158
()12واإلاىهج الخجشيبي مً اليىاسر التي أخذثها القشب لذساظت الغىاَش ؤلاوعاهيت ،فالعلىن ؤلاوعاوو أسق وأظمى مً ئخظاؽها إلاىاهج الؾلم
الخجشيبي.
()13سومان حاهبعىن ،ولذ ألا مىظيى ظىت (1896م) ،ؽالم ألا اللقاث ،اطلؿ ؽل أؽماٌ ظىظير ،وَى أخذ سواد اإلاذسظت ال يليت الشوظيت
وؽىه جىلذث ،وَى أخذ مإظس ي الىادي اللعاوو ألا بشاـ ظىت (1924م) وَى الىادي الزي ؽمل ؽل اظخخذام اإلاىهج البييىي ألا أبدازه ،زم
ً
اهخلل ئ أمشييا وَىان سسكذ كذمه ألا الخىغير اللعاوو ختى فذث أبدازه مشحؾا للعاهياث ،ويؾذ مإظغ البييىيت ألادبيت ،جى ألا ظىت
(1982م) .اهغش :حاهبعىن ،سومان،كظايا ال ؾشيت ،جشحمت :الى ألا ومباسن خىىص ،داس جىكباٌ1988 ،م،كلاب ،مىاهج الىلذ ألاديو
اعخذيث سؤيت ئظغميت (ص.)143-141
()14اإلاذسظت ال يليت حؾذ مً أبشص اإلاذاسط اإلاإزشة ألا ميذان الىلذ ألاديو ألا سوظيا بين ؽام (1934-1914م) كبل الشىسة ال يىؽيت الشوظيت،
وان لها أزش هبير ؽل هشير مً اإلا ىشيً الشوط وفيرَم ،هما وان لها أزش هبير ؽل اإلاىهج البييىي هما ظيأحو ،وكذ كامذ اإلاذسظت ال يليت
بذساظت ألادب ؽل أهه مىخج له اظخلغليخه وخلىصيخه ،بؾذ أن وان ألادب يؾامل ؽل أهه وسكت للمإلف ،وكذ وان أبشص أفياس َزٍ
ً
اإلاذسظت الىغش ئ الىلىص بؾيذا ؽً كائلها وؽً الخاسيخ ،ووان جىحهها َى جىظيؿ هطاق اللعاهياث لد مل اللقت ال ؾشيت؛ لعبب الى شة
مً الذساظت ألادبيت التي واهذ ظائذة ؽىذَم ،جىك ذ بؾذ ؽام (1934م) .اهغش :كلاب ،مىاهج الىلذ ألاديو اعخذيث سؤيت ئظغميت
(ص ،)141مىظىؽت همبريذج ألا الىلذ ألاديو – مً ال ىغهيت ئ ما بؾذ البييىيت.)58-31/8( -
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بٌ شٖب بعهِٗ إىل إٔ ايؿهً ١ٝايطٚغ ٖٞ ١ٝايبٓ ١ٜٛٝاملبهط ،٠سٝح نإ أٍٚ
َٔ اغتدسّ يؿظ( ١أبٓ ٖٛ )١ٝايؿًٝػٛف ايطٚغ( ٞتٝتاْٛٝف)ٚ ،تبع٘ (دانبػٖٛٚ )ٕٛ
أ َٔ ٍٚاغتدسّ يؿظ ايبٓ ١ٜٛٝ٭َ ٍٚط ٠عاّ (.)15( )ّ1929
ؾٝتبني َٔ شيو إٔ ايبٓ َٔ ١ٜٛٝتأغٝؼ (غٛغري) ،يهٓٗا مل تعطف بٗص ٙايتػُ،١ٝ
ٚتظٗط يف ايؿهط ايػطب ٞإ ٫عًٜ ٢س ايطٚؽ يف بسا ١ٜايكطٕ ايعؿطٚ ،ٜٔيعٌ َا ٪ٜنس
شيو عسز َٔ ا٭غبابَٗٓ ،ا:
 )1إٔ (ؾطزٜٓاْس ز ٟغٛغري) مل ٜػتدسّ يؿظ ايبٓ ،١ٜٛٝبٌ نإ ٜػتدسّ يؿظ (ايٓػل
 َٓظ.)١َٛ )2إٔ أ َٔ ٍٚأطًل يؿظ (بٓ ٖٛ )١ٝايطٚغ( ٞتٝتاْٛٝف)ٚ ،أ َٔ ٍٚأطًل يؿظ ايبٓ١ٜٛٝ
ٖ ٛايطٚغ( ٞضَٚإ دانبػ.)ٕٛ
 )3إٔ (يٝؿ ٞؾرتاٚؽ) نإ قس أخص املٓٗر ايبٓ َٔ ٟٛٝنتاب "ا٭ططٚسات" ايصٟ
أٖسا ٙي٘ أغتاش ٙايطٚغ( ٞضَٚإ دانبػ.)ٕٛ
 )4إٔ نجرياً َٔ ايبٜٓٛٝني شٖبٛا إىل ايك ٍٛبإٔ ايؿهً ١ٝايطٚغ ٖٞ ١ٝايبٓ ،١ٜٛٝنُا
تكسّ.
ثِ شاع قٝت ايبٓٚ ،١ٜٛٝقاضت َٓٗذاً َٓتؿطاًٚ ،اؾتٗط يف ؾطْػا يف ايػتٝٓٝات عً٢
ٜس ايؿطْػ( ٞنًٛز يٝؿ ٞؾرتاٚؽ).
ٚايبٓ ١ٜٛٝعٓس ظٗٛضٖا  ٫تعترب اجتاٖاً مماثَٛٚ ً٬اظٜاً ي٬جتاٖني ايطٝ٥ػني
املٛدٛز ٜٔآْصاى يف أٚضبا (ايؿهٚ ١ْٝ٬املاضنػ ،)١ٝبٌ تعس َٓٗذاً تؿطع عٔ أسس
ا٫جتاٖني ايػابكني أ ٚنًُٗٝا(.)16
ٚناْت بسا ١ٜاغتدساّ املٓٗر ايبٓ ٟٛٝستكٛض ٠يف عًِ ايًػ ،١نُا نإ عٓس
(غٛغري) يف بسا ١ٜايتأغٝؼ( ،)17ثِ قاض ايتطٛض بعس انتؿاف ايبٓ ١ٝيف عًِ ايًػ ١إىل
ايهؿـ عٔ عٓاقط()18ايٓظاّ يف ا٭زب(.)19
()15وظيأحو بيانها ؽىذ اعخذيث ؽً حزوس وسوافذ البييىيت ألا اإلاطلب الشاوو.
()16ولىد لي و شتراوط َى أخذ أؽمذة البييىيت ألا القشب ،ولذ ظىت (1948م) ؽلماوو ،جخشج مً وليت اعخلىق ألا العىسبىن ظىت (1931م)،
ً
وَى أظخار ألا ؽلم الاحخماؼ ،زم ؽمل أظخارا لؾلم ألاديان بالعىسبىن ،ويؾذَا أظخار ألاهثربىلىحيا الاحخماؽيت ،له هخب هشيرة ،أفلبها ؽً
البييىيت منها" :ألابييت ألاوليت لؾغكاث اللشابت" و "ألاهثروبىلىحيا البييىيت" ،جى ألا ألا باسيغ ظىت (2449م) .اهغش :ظترون ،البييىيت وما
بؾذَا (ص.)73-29
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ٚملا ناْت ايبٓ ١ٜٛٝعٓس (غٛغري) يف ايًػ ١ؾكط ناْت عٓس ٙقاعس ٠ايتؿطٜل بني
ايًػٚ ١ا٭قٛاٍ ،أ ٚبني ايًػ ١نٓظاّ ٚبني ايًػ ١ناغتعُاٍ (نَ٬اً) ،سٝح دعٌ ايًػ١
َ٪غػ ١ادتُاع ١ٝبُٓٝا ايه ّ٬أ ٚايتعبري عٌُ ؾطزَ ،ٟع ايعًِ إٔ (غٛغري) مل
ٜػتدسّ نًُ ١بٓٚ ،١ٝإمنا اغتدسّ نًُْ" ١ػل"( )20أَٓ" ٚظ ٖٞٚ "١َٛبٓؿؼ املعٓ.)21(٢
نُا نإ َٔ ا٭غؼ اييت أقاّ عًٗٝا (غٛغري) املٓٗر ايبٓ ٖٛ ٟٛٝثٓا ١ٝ٥ايسٖاٍ(،)22
ٚاملسي ،)23(ٍٛأضاز بصيو إٔ ايًػ ١يٝػت ْظاَاً َػتكطاً  َٔٚا٭َٛض ادتٖٛط ،١ٜبٌ َٖٔ ٞ
ا٭ؾهاٍ غري املػتكطٚ ،٠قس قاٍ (غٛغري) عٔ شيو" :يبٝإ إٔ ايًػ ٫ ١ميهٔ إٔ
ته ٕٛإَٓ ٫ظ َٔ ١َٛق ِٝزتطزٜ ٠هؿ ٞيف اذتػبإ اعتباض ايعٓكط ٜٔايًصٜٔ
ٜؿاضنإ يف ٚظٝؿتُٗا ُٖٚا :ا٭ؾهاض ٚا٭قٛات...ؾهٌ ؾ ٤ٞإمنا ٜتِ بني ايكٛض٠
ايػُعٚ ١ٝايتكٛض ٚشيو نُٔ سسٚز ايهًَُ ١كسض ٠نُذاٍ َػًل َٛدٛز يف شات٘"(.)24
ٚبٗصا ٜه ٕٛبسا ١ٜاملٓٗر ايبٓ ٖٛ ٟٛٝمنٛشز َػتعاض َٔ عًِ ايًػٚ ،١ناْت ايبٓ١ٜٛٝ
يف بسا ١ٜظٗٛضٖا تٗتِ بهجري َٔ ْٛاس ٞاملعطؾ ١اإلْػاْ ١ٝنـ(عًِ ا٫دتُاعٚ ،عًِ
ايٓؿؼ) (.)25
ٚمل تسّ ايبٓ ١ٜٛٝط ،ً٬ٜٛؾكس يؿظت أْؿاغٗا ا٭خري ٠يف ؾطْػا ٚايعامل ايػطبٞ
عَُٛاً يف أٚاخط ايػبعٝٓٝات ٚأٚا ٌ٥ايجُاْٝٓٝات تكطٜباً ،بٌ إٕ تًو ايٓٗا ١ٜقس بسأت بعس
()17اهغش :حاهعىن ،ليىهاسد ،بإط البييىيت ،جشحمت :زائش ديب ،داس ال شكذ ،الطبؾت الشاهيت2448 ،م( ،ص.)97-96
()18اهغش :خمىدة ،اإلاشايا املخذبت (ص ،)163كلاب ،مىاهج الىلذ ألاديو اعخذيث سؤيت ئظغميت (ص.)122
()19اهغش :الباصعألا ،ظؾذ ،اظخلباٌ آلاخش ،اإلاشهض الشلا ألا الؾشيو ،الطبؾت ألاو 2444 ،م( ،ص،)173ظاخاسوفا ،مً فلع ت الىحىد ئ
البييىيت ،جشحمت :أخمذ بشكاوي ،داس دم م ،الطبؾت ألاو 1984 ،م( ،ص.)171
()24ورلً همىهج وليغ ملطلح مؾشوف بالبييىيت هما جلذم.
()21الؾىاصش :حمؿ ؽىلش ويطلم ؽليه "ال ىهيم" ،وَى ما يلابل اعخشف ،ويطلم ؽل أصقش وخذة مً وخذاث العماث اللىجيت اإلاخمايضة
(اللقت) ،وبخقيرٍ يخقير مؾنى اليلمت .اهغش :حابش ؽل ىس ،ؽلش البييىيت (ص .)441خمىدة ،اإلاشايا املخذبت (ص ،)219اإلاىظىؽت اعخشة
ويىيبيذيا (وخذاث اللقت).
()22اهغش :اإلااض ي ،شىشي ،ألا هغشيت ألادب ،داس اعخذازت ،بيروث ،الطبؾت ألاو ( ،1986 ،ص.)194فظل ،صغح ،مىاهج الىلذ اإلاؾاصش،
أفشيليا ال شق ،الطبؾت الشاهيت2413 ،م( ،ص.)76
()23اليعمَ :ى ألا مؾىاٍ مشادف للبييت ،ويؾني أن ول عاَشة ؽباسة ؽً وعم مخيامل يخيىن مً ؽىاصش مترابطت فيما بينها بؾغكت كىيت ،خيث
أن ول ؽىلش فيه مدخاج ئ بليت الؾىاصش ألاخشي .اهغش :بييني ،صَيرة ،بييت اعكطاب الشوائو ؽىذ فادة العمان ،حامؾت الؾليذ اعخاج
عكظش باعجضائش (ص .)24وظيأحو صيادة بيان اليعم ؽىذ اعخذيث ؽً أدواث البييىيت.
()24اإلالذس ه عه (ص.)21-24صغح فظل ،مىاهج الىلذ اإلاؾاصش (ص.)69
()25الذاٌَ :ى الل ػ أو اللىسة اللىجيت أو اللىسة الىخابيت للؾغمت اللقىيت .اهغش :مهيبل ،ؽمش ،البييىيت ألا ال ىش ال لع و اإلاؾاصش،
ديىان اإلاطبىؽاث اعجامؾيت ،اعجضائش ،الطبؾت الشالشت2414 ،م( ،ص.)26
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(داى زضٜسا)( )26اييت أيكاٖا يف َ٪متط دْٛع ٖٛبهٓعَ ،ؿػش ١بصيو ايبٓ ١ٜٛٝاجملاٍ
يًتؿهٝه.)27(١ٝ
َع إٔ ٖصا ايٓكس ايتكٜٛه ٞيًبٓ ١ٜٛٝعٓس ايػطب مل ٪ٜثط عً ٢تبين ايعطب يًبٓ١ٜٛٝ
ست ٢بعس َطٚض  20عاَاً َٔ قسٚض ،ٙنُا غٝأت ٞبٝاْ٘(.)28
املطلب الثاىي :اجلذور والزوافد التارخيية للبييوية
إٕ ايٓاظط يف املٓٗر ايبٓ ٟٛٝعٓس ْؿأت٘ سسٜجاً ظتس ٙقس اضتبط مبٓاٖر ٚؾًػؿات
ناْت ٖ ٞا٭غاؽ اييت اْطًل َٓٗا ٖصا املٓٗر ست ٢ظٗط يف ؾهً٘ املعطٚفٚ ،يعٌ َٔ
أبطظ تًو ادتصٚض ٚايطٚاؾس اييت نإ هلا أثط نبري يف ْؿأ ٠املٓٗر ايبَٓ ،ٟٛٝا :ًٜٞ
 -1املدرسة الشكالىية الزوسية:
ٚتعس ٖص ٙاملسضغ َٔ ١امل٪ثطات اييت تطنت بكُات ٚانش ١يف املٓٗر ايبٓ ٟٛٝيف
َطسًْ ١هذ٘ ؾُٝا بعس ايؿهً ١ٝايطٚغ ،١ٝاييت غازت ايػاس ١ا٭زب ١ٝيف ضٚغٝا يف
ايعؿطٜٓات َٔ ايكطٕ ايعؿط.)29(ٜٔ
ٚناْت ْظطٖ ٠ص ٙاملسضغ ١يف ايتعاٌَ َع ايٓل ٖ ٞنطٚض ٠ايرتنٝع عً ٢ايع٬قات
ايساخً ١ٝيًٓلٚ ،إٔ َٛنٛع ايسضاغ ١ايتاضغت ١ٝيًٓل ٜٓبػ ٞإٔ تٓشكط يف َا ٜػُ٘ٝ
(دانبػ )ٕٛبأزب ١ٝا٭زب;  ٖٞٚاييت تته ٕٛعٓسِٖ َٔ ا٭غايٝب ٚا٭زٚات
(ارتكا٥ل) اييت متٝع ا٭زب عٔ غريٚ ،ٙتعس ٖص ٙاملسضغ ٖٞ ١ايتطبٝل ايعًُ ٞ٭يػٓ١ٝ
(غٛغري) اييت أثطت نجرياً يف تؿهري ايؿهًٝني(.)30

()26اإلاذلىٌَ :ى اإلا هىم أو اإلاؾنى وَى الخلىس الزَني مً الؾغمت اللقىيت (اليلمت) .اهغش :اإلالذس ه عه.
()27ظىظير ،فشديىاهذ دي ،مداطشاث ألا ألالعييت الؾامت ،جشحمت :يىظف فاصي ،داس وؾمان للشلافت والي ش1984 ،م( ،ص.)139-137
()28اهغش :الباصعألا ،اظخلباٌ آلاخش (ص ،)173بياحيه ،حان ،البييىيت ،جشحمت :ؽاسف مىيمىه وي ير أوبشي ،مي ىساث ؽىيذاث ،الطبؾت
الشابؾت1985 ،م( ،ص.)64 ،17
()29حان دسيذا ،فيلعىف فشوس ي مً أصل حضائشي ،ولذ ظىت (1934م) مً أبىيً يهىديين ،يؾخبر سائذ اإلاىهج الخ ىييو واإلاإظغ ألاوٌ له ،له
مإل اث ألا ال ىش والشلافت ،منها" :اظتراجيجيت ج ىيً اإلايخافيزيليا" و "صيذليت أفغطىن" .اهغش :ؽطيه ،أخمذ ؽبذاعخليم ،حان دسيذا
والخ ىيً ،داس ال اسايو للطباؽت والي ش ،الطبؾت ألاو 2414 ،م( ،ص.)8-7ن.م .هيىجً ،هغشيت ألادب ألا اللشن الؾ شيً ،جشحمت :ؽيس ى
ؽلألا الؾاوىب ،ؽين للذساظاث والبدىر ؤلاوعاهيت والاحخماؽيت ،الطبؾت ألاو 1996 ،م( ،ص.)155
()34اهغش :الباصعألا ،اظخلباٌ آلاخش (ص ،)198-197خمىدة ،اإلاشايا املخذبت (ص.)191أل يا ،ؽبذاإلاىؾم ،ألا هلذ الخ ىيً ،مي ىساث ط اف،
الطبؾت ألاو ( ،ٌ1436 ،ص.)9
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نُا نإ َٔ ْظط ٠املسضغ ١ايؿهً ٖٛ ١ٝمتٝٝع ايًػ ١ا٭زب َٔ ١ٝيػ ١ارتطاب
ايعازٚ ،ٟظتعًْٗٛا يػ ١غطٜب ١خاضد ١عٔ ايطتاب.)31(١
 ِٖٚبصيو ظتعً َٔ ٕٛا٭زب قٛض ٠ضَعٜٚ ،١ٜك َٕٛٛبسضاغ ١عٓاقط ايٓل بعٝساً
عٔ ٚاقع٘ ايتاضغتٚ ٞا٫دتُاعٚ ،ٞنصيو بعٝساً عٔ امل٪يـ ْؿػ٘ َٛٝٚيٜ٘ ،كٍٛ
(دانبػ" :)ٕٛإٕ ٖسف عًِ ا٭زب يٝؼ ٖ ٛا٭زب يف عُٚ ،َ٘ٛإمنا أزبٝت٘; أ ٟتًو
ايعٓاقط احملسز ٠اييت جتعٌ َٓ٘ عُ ً٬أزبٝاً"(.)32
ٜتبني َٔ شيو إٔ اعتُاز املسضغ ١ايؿهً ١ٝنإ عً ٢ايٓػلٚ ،زضاغ ١ا٭زب َٔ
ايساخٌٚ ،بٗصا تظٗط َس ٣ايع٬ق ١يف ايعٌُ ايٓكس ٟبني املسضغ ١ايؿهً ١ٝايطٚغ١ٝ
ٚاملٓٗر ايبٓ.ٟٛٝ
َٚع ق ٠ٛايع٬ق ١بني ايؿهًٚ ١ٝايبٓ ١ٜٛٝإ ٫إٔ ٖٓاى ؾطقاً بُٗٓٝا ،نُا ٪ٜنس شيو
ضا٥س ايبٓ( ١ٜٛٝنًٛز يٝؿ ٞؾرتاٚؽ)ٜ ،تُجٌ يف إٔ املسضغ ١ايؿهً ١ٝتؿكٌ متاَاً بني
ايؿهٌ ٚاملهُ ٕٛيًٓل; ٭ٕ ايؿهٌ ٖ ٛاملكابٌ يًؿِٗ ٜ ٫تعس ٣املهُ ٕٛإٔ ٜهٕٛ
بكاٜا خاي َٔ ١ٝايك ١ُٝايساي ،١أَا ايبٓا ١ٝ٥ؾٗ ٞتطؾض ٚدٛز َجٌ ٖصا ايتؿطٜلٚ ،يٝؼ
عٓسٖا داْب جتطٜسٚ ٟداْب ستسز ٚاقع ،ٞؾايؿهٌ ٚاملهُ ٕٛهلُا ايطبٝعْ ١ؿػٗا
ٜٚػتشكإ ايعٓاْ ١ٜؿػٗا يف ايتشً ;ٌٝؾاملهُ ٕٛعٓس ايبٜٓ ١ٜٛٝهتػب ٚاقع٘ َٔ ايبٓ،١ٝ
َٚا ٜػُ ٢بايؿهٌ يٝؼ غ ٣ٛتؿهٖ ٌٝص ٙايبٓ َٔ ١ٝأبَٓٛ ١ٝنع ١ٝأخط ٣تؿٌُ
ؾهط ٠املهُْ ٕٛؿػٗا(.)33
 -2املدرسة املاركشية:
نإ يًؿهط املاضنػ ٞأثط نبري عً ٢املٓٗر ايبٓ ٟٛٝيف بساْ ١ٜؿأت٘ ملا ٜكطب َٔ
ْكـ قطٕ ،ؾكس "غٝططت ايبٓ ١ٜٛٝعً ٢اذتٝا ٠ايؿهط ١ٜ٭ٚضٚبا خ ٍ٬ايػتٓٝات َٔ
ايكطٕ ايعؿطٚ ،ٜٔمل ٜٓر ايٓكس املاضنػٖ َٔ ٞص ٙايب ١٦ٝايؿهط .١ٜإٕ ن ٬املصٖبني
()31اهغش :الباصعألا ،اظخلباٌ آلاخش (ص.)197
()32اهغش :مذاح ،وسدة ،الخياساث الىلذيت اعجذيذة ؽىذ ؽبذهللا القزامو ،حامؾت الؾليذ اعخاج عكظش باعجضائش( ،ص ،)17خمىدة ،اإلاشايا
املخذبت (ص.)161
()33اهغش :اإلااض ي ،ألا هغشيت ألادب (ص.)188صغح فظل ،مىاهج الىلذ اإلاؾاصش (ص.)74كلاب ،مىاهج الىلذ ألاديو اعخذيث سؤيت
ئظغميت(ص.)149-143
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ٜط ٣إٔ ا٭ؾطاز ٫ميهٔ ؾُِٗٗ مبععٍ عٔ ٚدٛزِٖ ا٫دتُاع ،ٞؾاملاضنػٕٛٝ
ٜعتكس ٕٚإٔ ا٭ؾطاز محاي ٕٛيًُهاْات يف ايٓظاّ ا٫دتُاعٚ ٞيٝػٛا أسطاضاً .أَا
ايبٓ ٕٜٛٛٝؾٝعتكس ٕٚإٔ ايتكطؾات ٚايه ّ٬ايؿطز ٟيٝؼ هلُا َعٓ ٢مبععٍ عٔ أْػام
ايس٫ي ١اييت تٛيسٖا"(.)34
ٜٚظٗط أثط املٓٗر املاضنػ َٔ ٞخ ٍ٬ق ٍٛايبٜٓٛٝني ايػابل; سٝح ٜعتكس ٕٚإٔ
ايتكطؾات ٚايه ّ٬ايؿطز ٟيٝؼ هلُا َعَٓ ٢عع ٍٚعٔ أْػام ايس٫ي ١اييت تٛيسٖا،
ؾِٗ ٜطبط ٕٛبني ا٭زب نأسس َهْٛات ايبٓ ١ٝايؿٛق( ١ٝتعين ايسٚ ٜٔايػٝاغٚ ١ايجكاؾ١
ٚايكاْٚ )ٕٛايٛاقع ارتاضد ٞنأسس َهْٛات ايبٓ ١ٝايتش( ١ٝايك ٣ٛا٫قتكاز١ٜ
ٚا٫دتُاعٚ ١ٝايع٬قات املتػري ٠بُٗٓٝا َٔ قطاع طبكٖٚ ،)...ٞصا ايطبط ايكطٜح بني
ايٓل نساخٌ ٚايٛاقع نداضز ٜ ٫ك ّٛب٘ ايبٓ ٟٛٝبٌ ٜك ّٛب٘ املاضنػ ٞبسضد ١أٚىل،
ٖٓٚا ٜظٗط َس ٣تأثري املاضنػ ١ٝعً ٢املٓٗر ايبٓٚ ،١ٜٛٝزٚضٖا يف ْؿأت٘(.)35
ْٚكط ١ا٫خت٬ف تهُٔ يف إٔ املاضنػٝني ٪ٜنس ٕٚعً ٢ايك ١ُٝايتاضغت١ٝ
ٚا٫دتُاع ١ٝيًسٚاٍ ٖٞٚ ،ق ١ُٝتعطٖ ٞص ٙايسٚاٍ ز٫٫ت تتسخٌ يف حتسٜسٖا ايظطٚف
ايتاضغتٚ ،١ٝا٫دتُاعٚ ،١ٝا٫قتكاز ،١ٜباعتباض إٔ ٚع ٞايؿطز ٖ ٛايصٜ ٟؿهٌ يػت٘،
ٚيٝػت ايًػ ٖٞ ١اييت حتسز ٚع .٘ٝأَا ايبٓ ٕٜٛٛٝؾري ٕٚإٔ ايس٫ي ١حتسزٖا ايع٬قات بني
ايسٚاٍ ٚبني ا٭ْػام زاخٌ ايٓل.
 َٔٚخٖ ٍ٬صا ا٭ثط يًؿهً ١ٝايطٚغٚ ١ٝايؿهط املاضنػ ٞعً ٢املٓٗر ايبٟٓٛٝ
ٜتبني إٔ ايبٓ ١ٜٛٝنُٓٗر ْكس ٟمل ٜٓؿأ َٔ ؾطاؽٚ ،يهٓ٘ ْؿأ َٔ َٓاٖر َٚساضؽ
ٚؾًػؿات أخط ٣نإ هلا أثط يف ظٗٛض.ٙ
ْٚتر عٔ شيو ا٭ثط ٚدٛز ث٬خ قٛض يًبٓ ١ٜٛٝا٭زب ،١ٝتطدع مجٝعٗا إىل (ايًػاْٝات
اذتسٜج )١اييت أغػٗا "ؾطزٜٓاْس زٚغٛغري" نُا تكسّٖٚ ،ص ٙايكٛض ٖ :ٞايبٓ١ٜٛٝ
ايًػٚ ،١ٜٛايبٓ ١ٜٛٝا٭زب ١ٝايؿهًٚ ،١ٝايبٓ ١ٜٛٝا٭زب ١ٝاملاضنػ( ١ٝايته ،)١ٜٝٓٛنًٗا

()34اهغش :كلاب ،مىاهج الىلذ ألاديو اعخذيث سؤيت ئظغميت (ص.)146
()35صغح فظل ،هغشيت البىائيت ألا الىلذ ألاديو (ص.)42
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جتتُع عً ٢إٔ ايٓظط إىل ايٓل ا٭زبٜ ٞه ٕٛزتطزاً عٔ أ٪َ ٟثطات خاضد( ١ٝطبٝع١
امل٪يـ ،ايتاضٜذ ،ا٫دتُاع.)36( )...
الوبحث الثاني :هفهىم البنيىية
املطلب األول :البييوية بني املفهوو والوصف
أ :ً٫ٚايبٓٚ ١ٝز٫يتٗا ايًػ:١ٜٛ
اؾتكت نًُ( ١بٓ َٔ )١ٝايؿعٌ ايج٬ثـ( ٞبٓـٜ ،٢ـبين ،بٓـاٚ ،٤بٓاٜـٚ ،١بٓٝـٚ ،)١ايبٓٝـ١
تعين اهل ١٦ٝاييت بين عًٗٝا ؾَ ٤ٞـا ،ؾٗـ ٞتـسٍ عًـَ ٢عٓـ ٢ايتؿـٝٝس ٚايعُـاضٚ ٠ايهٝؿٝـ١
اييت ٜه ٕٛعًٗٝا ايبٓاٚ ،٤بٗصا تأغؼ ثٓا ١ٝ٥املعٓٚ ٢املبٓ ٢عًـ ٢ايططٜكـ ١ايـيت تبٓـ ٢بٗـا
ٚسسات ايًػٚ ،١عًَ ٢س ٣ايتش٫ٛت اييت حتسخ ؾٗٝآٖ َٔٚ ،ا تأت( ٞبٓ ١ٝايًػ.)37( )١
ٚايهًُ ١يف ايػـطب أ ٚعٓـس ايػـطبٝني بٓٝـَ "structure" ١ؿـتكَ ١ـٔ ايؿعـٌ اي٬تـٝين
" "struereمبعٜٓ ٢بين أٜ ٚؿٝس(.)38
 َٔٚخـ ٍ٬ايس٫يـ ١ايًػٜٛـ ١يهًُـ( ١ايبٓٝـٜ )١ظٗـط أْٗـا َٛنـٛع َٓـتظِ ،يـ٘ قـٛضت٘
ارتاقــٚٚ ،١سستــ٘ ايصاتٝــ ،١ؾتهــ ٕٛأ ٟظٜــاز ٠يف املبٓــ ٢ظٜــاز ٠يف املعٓــ ،٢ؾٝــ٪ز ٟنــٌ
حت ٍٛيف ايبٓ ١ٝإىل حت ٍٛيف ايس٫ي ;١٭ٕ نًُـ( ١ايبٓٝـ )١يف أقـًٗا حتُـٌ َعٓـ ٢اجملُـٛع
ٚايهٌٚ ،أْٗا عباض ٠عٔ ظٛاٖط َتُاغهٜ ١تٛقـ نٌ َٓٗا عًَ ٢ا عساٜٚ ،ٙتشسز َٔ
خ ٍ٬ع٬قت٘ مبا عسا.ٙ
ثاْٝاً :ايس٫ي ١ا٫قط٬س ١ٝيهًُ ١ايبٓ:١ٝ
ف حتسٜــس َكــطًح ايبٓٝــ ١زتُٛعــَ ١ــٔ ا٫خت٬ؾــات ،تطدــع إىل متظٗــط
يكــس َع ـ َط َ
ايبٓٚ ١ٜٛٝجتًٗٝا يف أؾهاٍ َتٓٛع ١عسٜس ٫ ،٠تػُح بتكس ِٜقاغِ َؿرتى بٗٓٝا.
ؾـاملؿٗ ّٛاحملــسز يًبٜٓٛٝـ ١يــٝؼ يـ٘ ٚدــٛز يف ايؿهـط ايػطبــ ٞؾهـ ً٬عــٔ ٚدــٛز ٙيف
ايؿهط ايعطبـ ،ٞؾُكـطًح ايبٜٓٛٝـٜ ١عتـرب َـٔ املكـطًشات ايكًكـ ١يف ايؿهـط املعاقـط،
ستـــ ٢عٓـــس أقطـــاب ايبٜٓٛٝـــْ ١ؿػـــٗا (َـــِٓٗ ايؿطْػـــ ٕٛٝايـــص ٜٔاضتـــبط املؿٗـــ ّٛبـــامسِٗ

()36اهغش :اإلاشحؿ ه عه (ص.)138
()37ولضيادة بيان للمذسظت الشوظيت ال ىغهيت وهلذَا ،اهغش :كلاب ،مىاهج الىلذ ألاديو اعخذيث سؤيت ئظغميت (ص.)117-141
()38اهغش :خمىدة ،اإلاشايا املخذبت (ص.)166
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ٚنتابــاتِٗ ٚتؿهريٖــِ) ٜٛ ٫دــس عٓــسِٖ َكــطًح ستــسز بايهــبط ،بــٌ ٚقــٌ بٗــِ إٔ
غتتًـ َؿٗ ّٛايبٓ ١ٝعٓس ايؿدل ايٛاسس َِٓٗ(.)39
ٚقس قطض شيو َٝؿٌ ؾٛن– )40(ٛأسـس أقطـاب ايبٜٓٛٝـ -١ؾكـاٍ" :إْـ٘ َـٔ ايكـعب
إعطاَ ٤ؿٗ ّٛيًبٓٚ ،١ٜٛٝشيو ٭ْٗا جتُع اجتاٖات َٚباسح ٚططقاً شتتًؿ ،١إْٗـا زتُـٌ
احملــا٫ٚت ايــيت تكــ ّٛبتشًٝــٌ َــا ميهــٔ تػــُٝت٘ بايٛثٝكــ ;١أ :ٟزتُــٌ ايعَ٬ــات ٚآثــاض
اإلْػإ اييت تطنٗا خًؿ٘ٚ ،اييت َاظاٍ ٜرتنٗا إىل َٜٓٛا ٖصا"(.)41
ؾايبٓ ١ٜٛٝجتُع نجرياً َٔ املٓاٖر ايٓكس ،١ٜنٌ َٓٗا ٜعط ٞستاٚي ١يف ؾٗـِ ز٫يـ١
ايهًُ ٫ٚ" ،١ؾو إٔ نٌ ٖص ٙايتطبٝكات اييت عطؾٗا َٓٗر ايتشً ٌٝايبٓ ٖٞ ،ٟٛٝايـيت
دعًت َٔ ايبٓ ١ٝنًُٚ ١اغع ١ؾهؿان ٫ ١تهاز تعين ؾ٦ٝاً ،٭ْٗا تعين نٌ ؾ.)42("٤ٞ
ٚقــس اؾــرتا "دــإ بٝادٝــ٘" إلعطــا ٤تعطٜـــ َٛســس يًبٓٝــ ١ايتُٝٝــع "بــني ايؿهــط٠
املجايٝـــ ١اإلظتابٝـــ ١ايـــيت تُػطـــَ ٞؿٗـــ ّٛايبٓٝـــ ١يف ايكـــطاعات أ ٚيف آؾـــام شتتًؿـــ ١أْـــٛاع
ايبٓٝــاتٚ ،ايٓٛاٜــا ايٓكسٜــ ١ايــيت ضاؾكــت ْؿــٚ ٤ٛتطــٛض نــٌِّ ٚاســسَٗٓ ٠ــا َكابــٌ ايتٝــاضات
ايكاُ٥ــ ١يف شتتًـــ ايتعــايٖٚ ،)43("ِٝــ ٛبٗــصا ٜعــرتف بعــسّ ٚدــٛز َجــاٍ َؿــرتى ٚٚغــاٌ٥
ٚانش ١يًؿِٗ عٓـس ايبٓٝـٜٛني يف زتـا٫تِٗ املدتًؿـ( ١ايطٜانـٝني ،ايًػـٜٛني ،)... ،إنـاؾ١
إىل اخــت٬ف ْٛاٜــاِٖ ،ؾعًــ ٢غــب ٌٝاملجــاٍ ســني ٜــط ٣بعــض ايبٜٓٛٝــ ١يف ايطٜانــٝات أْٗــا
تتعاضض َع جتع٥ـ ١ايطَـٛظ غـري املتذاْػـٚ ١إمنـا عتـاٚي ٕٛإظتـاز ايٛسـس ٠بٗٓٝـاٚ ،ططٜكـ١
تط نٝب ٖص ٙايعٓاقط قس ته َٔ ٕٛيٛس ١أ ٚزتُٛع ١يٛسـات تؿـري إىل ْتـا٥ر تطنٝـب
نٌ عٓكطَ ٜٔعـاً(ٚ .)44أَـا ايًػـٜٛني ؾـري ٕٚإٔ ايبٓٝـ ١قـس جتـاٚظت تًـو ا٭أـاخٚ ،أْٗـا
(أ ٟايبٓ )١ٝنتًٚ ١اسـسٚ ٠أ ٟظٜـاز ٠يف املبٓـٜ ٢ـ٪ز ٟإىل ظٜـاز ٠يف املعٓـ ...٢نُـا غـبل يف
ايس٫ي ١ايًػ ١ٜٛيهًُ( ١ايبٓ.)١ٝ
()39واهغش إلاذي أزش اإلااسهعيت ؽل البييىيت :ظؾذ هللا ،ظالم ،سجً الخ ىيً ،ؽالم الىخب اعخذيث ،الطبؾت ألاو 2413 ،م( ،ص-45
.)47صهشيا ئبشاَيم ،م يلت البييت ،مىخبت ملش( ،ص.)198-191
()44اهغش :خمىدة ،اإلاشايا املخذبت (.)167-166
()41اهغش :كلاب ،مىاهج الىلذ ألاديو اعخذيث سؤيت ئظغميت (ص.)125-124
()42اهغش :ابً مىغىس ،بً مىشم بً ؽلألا ،لعان الؾشب ،داس صادس ،بيروث ،الطبؾت الشالشت.)94/14( ،ٌ1414 ،صهشيا ئبشاَيم ،م يلت
البييت (ص.)29
()43اهغش :صهشيا ئبشاَيم ،م يلت البييت (ص.)29
()44اهغش :وسدة مذاح ،الخياساث الىلذيت اعجذيذة ؽىذ ؽبذهللا القزامو (ص .)13العؾافين ،ئبشاَيم ،وؽبذهللا اعكياص ،مىاهج جدليل
الىص ألاديو (ص،)69-68حامؾت اللذط اإلا خىخت ،الطبؾت ألاو 1993 ،م .صغح فظل ،هغشيت البىائيت ألا الىلذ ألاديو (ص.)177
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ٚشٖب بعهِٗ إىل إبطاٍ تعطٜـ "دإ بٝاد "٘ٝيًبٓٚ ،١ٜٛٝأْـ٘ ٜ ٫تعـس ٣إٔ ٜهـٕٛ
َؿَٗٛاً َعكساً ٚثاْٜٛاً ،بٌ إْ٘ ؾٛف نجرياً عًَٝ ٢از ٜٔايؿهط ايبٓ ٟٛٝا٭غاغ.)45(١ٝ
ؾتبني إٔ ايػبب يف غُٛض املكطًح ايبٓٚ ٟٛٝاخت٬ؾ٘ ٚقعٛب ١نبط٘ ستـ ٢عٓـس
ايبٜٓٛٝني أْؿػِٗ ٜطدع إىل اعتباض ٙخًٝطاً َتـساخَ ً٬ـٔ زتُٛعـَٓ ١ـاٖر ْكسٜـَ ١تعـسز.٠
ٚيف شيو ٜك ٍٛتـري ٟإٜػًتـ" :ٕٛإٕ نًُـ ١بٜٓٛٝـ ١شاتٗـا تؿـري إىل َـٓٗر يف ايبشـح ميهـٔ
تطبٝكــ٘ عًــ ٢زتــاٍ ناَــٌ َــٔ املٛنــٛعاتَ ،ــٔ َباضٜــات نــط ٠قــسّٚ ،ستــ ٢أغــايٝب
اإلْتاز ا٫قتكاز.)46( "...١ٜ
ٚإشا نإ أَط ايبٓ ١ٜٛٝنصيو ؾإٕ ٚقؿٗا عٓس بٝإ َؿَٗٗٛا أزم َـٔ دعـٌ تعطٜــ
ستسز هلاٚ ،قس غاض عً ٢شيو أغًب َٔ نتب عٓٗا غٛا َٔ ٤ايػطبٝني أ ٚايعطب(.)47
ؾَتُعٓــ" ٢ايبٜٓٛٝــ ١يف َعٓاٖــا ايٛاغــع بسضاغــ ١ظــٛاٖط شتتًؿــ ١ناجملتُعــات ٚايعكــٍٛ
ٚايًػات ٚاٯزاب ٚا٭غاطري ،ؾتٓظـط إىل نـٌ ظـاٖطَ ٠ـٔ ٖـص ٙايظـٛاٖط بٛقـؿٗا ْظاَـاً
تاَاً ،أ ٚنَ ً٬رتابطاً ،أ ٟبٛقؿٗا بٓ ،١ٝؾتسضغٗا َٔ سٝـح ْػـل تطابطٗـا ايـساخً٫ ٞ
َٔ سٝح تعاقبٗا ٚتطٛضٖا ايتاضغتٝني ،نُا تُعٓ ٢أٜهاً بسضاغ ١ايهٝؿ ١ٝاييت ت٪ثط بٗـا
بُٓــٖ ٢ــص ٙايهٝاْــات عًــ ٢ططٜكــ ١قٝاَٗــا بٛظا٥ؿٗــا .أَــا يف َعٓاٖــا ايهــٝل ٚاملــأيٛف
ؾايبٜٓٛٝــ ١ستاٚيــ ١إلظتــاز منــٛشز يهــٌ َــٔ بٓٝــٖ ١ــص ٙايظــٛاٖط ٚٚظٝؿتٗــا ،عًــ ٢غــطاض
ايُٓٛشز ايبٓ ٟٛٝيًػ ٖٛٚ ;١ايُٓٛشز ايصٚ ٟنعت٘ ا٭يػٓ ١ٝيف أٚا ٌ٥ايكطٕ ايعؿط.)48( "...ٜٔ
ٚعًــٖ ٢ــصا ؾايبٜٓٛٝــ ١هلــا اَتــساز يف عًــ ّٛنــجري ٠نايػٝاغــٚ ١ا٫دتُــاع ،...نُــا
ٜتبني إٔ ايبَٓ ١ٜٛٝطتبط ١أغاغاً بايًػـاْٝات; ٭ْٗـا ٖـ ٞايـيت أتاسـت يًـٛع ٞإٔ ٜهؿــ
خباٜــا ايًػــ ١ايطبٝعٝــ ،١ؾايًػــٖ ١ــ ٞاملٓؿــأ ا٭ ٍٚيًُــٓٗر ايبٓٝــٖٚ ،ٟٛــ ٞبــصيو ؾــطع َــٔ
ا٭يػٖٓٚ ،١ٝصا َا دعٌ "نًٛز يٝؿـ ٞؾـرتاٚؽ" ٜكـ ٍٛنًُتـ٘ املؿـٗٛض" :٠ضٚنـت ايعًـّٛ
اإلْػاْْ ١ٝؿػٗا َٓص قط ٕٚعً ٢ايٓظط إىل ايعً ّٛايطبٝع ١ٝعًـ ٢أْٗـا َـٔ ايؿـطزٚؽ ايـصٟ
ً
()45مي يل فىوى فيلعىف فشوس ي ،يؾخبر مً أَم فغظ ت اللشن الؾ شيً ،ولذ ألا فشوعا ظىت (1926م) ،جأزش باإلاىهج البييىي هشيرا ،وصاس
أخذ أؽغمه ،له مإل اث هشيرة منها" :اليلماث وألاشياء" و "هغام اعكطاب" ،جى ألا ألا باسيغ ظىت (1984م) .اهغش:هشيضويل ،ؽلش البييىيت
(ص ،)289ظترون ،البييىيت وما بؾذَا (ص.)157-113
()46بقىسة ،الضواوي ،مي يل فىوى ألا ال ىش الؾشيو اإلاؾاصش ،داس الطليؾت ،الطبؾت ألاو 1996 ،م( ،ص.)26
()47صهشيا ئبشاَيم ،م يلت البييت (ص.)7
()48اهغش :بياحيه ،البييىيت (ص.)7
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يــٔ ٜتــاح هلــا زخٛيــ٘ أبــساًٚ ،يهــٔ ؾذــأ ٠ظٗــط َٓؿــص قــػري اْؿــتح بــني ٖــص ٜٔاذتكًــني،
ٚايؿاتح هلصا املٓؿص ٖ ٛا٭يػٓ.)49("١ٝ
ٚيف ٖــصا إؾــاضَ ٠ــٔ (ؾــرتاٚؽ) إىل ادتُــٛز ايؿهــط ٟايػطبــ ٞيف ايٓظــط إىل ايعًــّٛ
ايتذطٜبٝــْٚ ١تا٥ذٗــا ايطبٝعٝــٚ ،١نٝـــ إٔ بــرت ز٫٫ت ايٓكــٛم ٚقطعٗــا عــٔ ايتــأثريات
احملٝطـــ ١بٗـــا ٚايتـــأثري يف املعٓـــ ٢أؾػـــح اجملـــاٍ إلعـــاز ٠ايٓظـــط يف املػـــًُات ا٭خـــط٣
ٚإخهاعٗا يًؿشل ٚايبشح ايعًُ ،ٞنُا تؿعـٌ ايبٜٓٛٝـ ١ايـيت سطُـت اذتـل املطًـل يف
ايٓل ايًػ.ٟٛ
َٚــٔ خــَ ٍ٬ــا غــبل ميهــٔ قــٝاغَ ١ؿٗــ ّٛيًبٜٓٛٝــ ١ؾٝكــاٍٖ :ــَٗٓ ٞذٝــْ ١كس ٜـ ٌ١
حتً ،١ًٝٝتك ّٛؾًػؿتٗا عً ٢اعتباض ايبٓ ١ٝايصات ١ٝيًظٛاٖط مبععٍٍ عـٔ ستٝطٗـا ارتـاضدٞ
ٚايتأثريات ا٭خط ،٣ؾٗ ٞتٓظط إىل تًو ايظٛاٖط َٔ ايـساخٌٚ ،تؿـرتض أْٗـا َػًكـ ١عًـ٢
شاتٗا ،ناْـت قـس ْؿـأت ايٓظطٜـ ١أغاغـ ًا يف زتـاٍ ايًػـ ١ثـِ تٛغـعت تطبٝكاتٗـا يتؿـٌُ
زتــا٫تٕ عــس ٠يف ايظــٛاٖط ا٫دتُاعٝــٚ ١ايػٝاغــٚ ١ٝغريٖــا ٚتٛغــعت ستــ ٢أقــبشت َــٔ
َٓاٖر ايبشح ايعاََٚ ١كازض املعطؾ ١يف ايؿهط اذتسٜح.
ٚقس أضدعت ايبٓ ١ٜٛٝأْـٛاع ايجكاؾـات مجٝعٗـا إىل ايًػـ ،١بعـس إٔ ازعـت إٔ ايًػـ١
ٖــ ٞاملُٗٓٝــ ١عًــ ٢أْؿــط ١اإلْػــإ مجٝعٗــاٚ ،قاَــت بتطبٝــل ايٓظطٜــ ١ا٭يػــٓ ١ٝعًــ٢
َٛانٝع أخط ٣غري ايًػ ١شاتٗا(.)50
ٚتط ٣ايبٓ ١ٜٛٝإٔ ٖٓاى أغبك ١ٝيًهـٌ عًـ ٢ا٭دـعاٚ ،٤عُـٌ ايٓاقـس ٖـ ٛعـعٍ ايـٓل
عٔ ا٭سساخ ايتاضغتٚ ١ٝا٫دتُاع ،...١ٝؾٝسضغ٘ عً ٢أْ٘ ْل زتطز ايٛدٛز َٔٚ ،خـٍ٬
بٓا ٘٥ايساخً ٞتؿهٌ بٓا ٙ٩ايعاّ ٚع٬قات ٖص ٙايبَٓ ٢ع بعهٗا ايبعض(.)51
ؾٗــَ ٛــٓٗر ٜــسضؽ ايــٓل يف شاتــ٘ َٚــٔ أدــٌ شات ـٜ٘ٚ ،تعاَــٌ َعــ٘ بعٝــساً عُــا ٜــسٚض
خاضد٘ ،نع٬قت٘ بايٛاقع ا٫دتُاعٚ ،ٞأسٛاٍ قا ً٘٥ايٓؿػ ...،١ٝؾٗـٜ ٛتعاَـٌ َـع ايـٓل
باعتباض ٙبَٓ ١ٝػتكً.١

()49اهغش :صغح فظل ،هغشيت البىائيت ألا الىلذ ألاديو (ص)144-143
()54اهغش :حاهعىن ،بإط البييىيت (ص.)53
()51اهغش :هيىجً ،هغشيت ألادب (ص.)175
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ؾايبٓ ١ٜٛٝتػِٗ يف "عًُ ١ٝايتأثري ٚايتأثط ،ؾٗ ٞعًٖ ٢صا ا٭غاؽ تؿػـط اذتـسخ َـٔ
خ ٍ٬ايبٓٚ ،١ٝايبٓ ٖٞ ١ٝشيو ايٓػل املتهاٌَ ايصٜ ٟتأيـ َٔ أقٛات ٚنًُات ٚضَـٛظ
ٚقٛض َٛٚغٝكٚ ،٢يصيو ق ٌٝإٕ ايتشً ٌٝايبٓ ٟٛٝعتٌُ َسيَ ً٫ٛهجؿاً َٚعكساً"(.)52
ٚخ٬قـ ١ايهـ ّ٬عـٔ َكـطًح ايبٜٓٛٝــْٚ ١كـس ،ٙميهـٔ إمجايـ٘ يف

ـؼ ْكــاا،

ٖ:ٞ
 )1تعسز املعٓ ;٢إش نٌ َ٪يـ ٜكسّ تكـٛض ٙارتـام عـٔ ايبٓٝـٖٚ ،١ـصا ٜكتهـ ٞايتشًٝـٌ
يهًُــ ١بٓٝــ ١يــس ٣نــٌ َ٪يـــ ،بــٌ أسٝاْـاً يــس ٣امل٪يـــ ْؿػــ٘ يف نــٌ نتــاب عًــ٢
سسٚ ;٠غبب شيو ٜطدع إىل إٔ ايبٓ ١ٜٛٝتٌُٗ املعٓٚ ٢تٗتِ بايٓظِ ٚايٓػل.
 )2إٔ َؿٗــ ّٛايبٓٝــٜ ١تٛقـــ عًــ ٢ايػــٝام بؿــهٌ نــبريٚ ،عًــٖ ٢ــصا ؾـايؿهط ايبٓــاٞ٥
ؾهـــ ْط َ ٫طنــع ;ٌّٟ٭ٕ ستــٛض ايع٬قــات ٜ ٫تشــسز َػــبكاًٚ ،إمنــا غتتًـــ َٛقؿــ١
باغتُطاض زاخٌ ايٓظاّ ايصٜ ٟهُ٘ َع غري َٔ ٙايعٓاقط.
ؾايهًُـــ ١ايٛاســـس ٠يف ايٓػـــل ايًػـــٜ ٫ ٟٛعـــطف َعٓاٖـــا إَ ٫ـــٔ خـــ ٍ٬اخت٬ؾٗـــا عـــٔ
ايهًُات يف ايٓػل ْؿػ٘ ثِ يف ايهًُات ا٭خط ٣زاخٌ ايٓلٚ ،عًٖ ٢صا ؾـ ٬ميهـٔ
يًُعٓ ٢إٔ ٜهتٌُ إ ٫بكطا ٠٤ايٓل نـاَ ،ً٬ايـص ٟبـسٚض( ٙأ ٟايـٓل) عتٝـٌ ايكـاض ٨إىل
ْل ثإٍ عت ً٘ٝإىل ْل ثايحٖٚ ،صا ٜعين إٔ ؾِٗ املعٓـ ٢ايٓٗـا ٞ٥يًـٓل  ٫ميهـٔ ؾُٗـ٘
إىل َا ْٗ ٫ا.)53(١ٜ
-1

املط ١ْٚايـيت متٝـع بٗـا َكـطًح ايبٜٓٛٝـٚ ،١ايـيت دعًتـ٘  ٫غتًـَ ٛـٔ اإلٜٗـاّ
ٚا٫خــت٬ا ،ؾتٓاٚبــت عًٝــ٘ عًُٝــات تٛقــٝؿ ١ٝشتتًؿــ ،١نُــا تطدــع ٖــصٙ
املط ١ْٚإىل ْػبَ ١ٝؿٗ.َ٘ٛ

-2

إٔ ايبٜٓٛٝــ ١بٗــص ٙايططٜكــ ١قــس أٖــسضت خكٛقــ ١ٝايــٓلٚ ،شاتٝــ ١امل٪يـــ،
ٚتاضغت ١ٝايٓل ايته ،١ٜٝٓٛؾعٓسِٖ أْ٘  ٫ؾ ٤ٞخـاضز ايـٓل ٖٚـ ٛايؿـعاض
ايصٜ ٟػَُٛ" ْ٘ٛت امل٪يـ".

()52اهغش ؽل ظبيل اإلاشاٌ :حاهعىن ،بإط البييىيت (ص .)59الشويلألا ،ميجان ،وظؾذ الباصعألا ،دليل الىاكذ ألاديو ،اإلاشهض الشلا ألا الؾشيو،
الطبؾت الشابؾت2445 ،م( ،ص.)67
()53اهغش :حاهعىن ،بإط البييىيت (ص.)47
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إٔ ايبٜٓٛٝــ ١تٓؿــٚ ٞدــٛز أٚ ٟاقــع غــري ٚاقــع ايًػــ ،١ؾــايٛاقع يف ْظــط املــٓٗر
ايبٓ ٟٛٝأيػين بأنًُ٘(.)54

ىظزية اليظه عيد اجلزجاىي وامليهج البييوي :
عٓس اذتسٜح عٔ َؿٗ ّٛايبٓ ١ٜٛٝجتسض اإلؾاض ٠إىل َا ازعا ٙبعض ايبٕٜٓٛٛٝ
ايعطب إٔ "ْظط ١ٜايٓظِ" اييت شنطٖا عبسايكاٖط ادتطداْ ٞيف نتاب٘ "ز ٌ٥٫اإلعذاظ"
تعين املؿٗ ّٛايبٓ ،ٟٛٝبٌ إٕ ْظط ١ٜايٓظِ عٓس ادتطداْ ٖٞ ٞقًب املٛنٛع يف
ايسضاغات ايبٓ ١ٜٛٝاذتسٜج.)55(١
ٚمما قطح بصيو دٛزت ايطناب َٔ -)56(ٞايٓكاز ايبٜٓٛٝني ايعطب -عًٖ ٢صا ؾكاٍ:
"َا ضأٜهِ يف ٖصا ايهٜ( ّ٬ككس ْظط ١ٜايٓظِ عٓس ادتطداْ )ٞايص ٟقبٌ قطٕٚ
غشٝك ١عً ٢يػإ عبكط َٔ ٟعباقط ٠يػتٓاٚ ،أْ ١ٜظط ٠قا٥ب ١يف بٝإ ايًؿظ باملعٓ ٢أٚ
مبا ٜػُْ ٘ٝكازْا ايعطب بــ(ايػٝام)" (.)57
نُا قطح بصيو ايبٓ ٟٛٝايعطب ٞستُس َٓسٚض بكٛي٘ٚ" :يف اذتل إٕ عبس ايكاٖط قس
اٖتس ٣يف ايعً ّٛايًػ ١ٜٛنًٗا إىل َصٖب  ٫ميهٔ إٔ ْبايؼ يف أُٖٝتَ٘ ،صٖب ٜؿٗس
يكاسب٘ بعبكط ١ٜيػَٓ ١ٜٛكطع ١ايٓظريٚ .عً ٢أغاؽ ٖصا املصٖب نَ ٕٛباز ٘٥يف إزضاى
"ز ٌ٥٫اإلعذاظ"َ .صٖب عبس ايكاٖط ٖ ٛأقح ٚأسسخ َا ٚقٌ إي ٘ٝعًِ ايًػ ١يف أٚضٚبا
٭ٜآَا ٖصَ ٖٛ ،ٙصٖب ايعامل ايػٜٛػط ٟايجبت ؾطزٜٓاْس ز ٟغٛغري Ferdinand de

 saussureايص ٟتٛيف غٓ.)58("ّ1913١
إ ٫إٔ ٖٓاى ؾطقاً بني َؿٗ ّٛاملٓٗر ايبٓٚ ٟٛٝايصٜ ٟعين نُا غبل َٓٗذ ١ٝتك ّٛبتشًٌٝ
ايٓل ٚتؿػري ٙمبععٍ عٔ ستٝط ١ارتاضد ،ٞبُٓٝا ْظط ١ٜايٓظِ عٓس ادتطداْ ٞتعين:
"إٔ تهع نَ٬و ايٛنع ايصٜ ٟكته ٘ٝعًِ ايٓشٚ ٛتعٌُ عً ٢قٛاْٚ ٘ٓٝأقٛي٘ ٚتعطف
()54وَىان حؾشي اث م ابهت ،اهغش :الشويلألا والباصعألا ،دليل الىاكذ ألاديو (ص.)68-67صهشيا ئبشاَيم ،م يلت البييت (ص .)34-29اللشوو،
بً حجش ،مىكف ال ىش اعخذاسو الؾشيو مً أصىٌ الاظخذالٌ ألا ؤلاظغم ،مشهض البدىر والذساظاث ،اإلاملىت الؾشبيت العؾىديت ،الطبؾت
ألاو ( ،ٌ1434 ،ص.)183صغح فظل ،هغشيت البىائيت ألا الىلذ ألاديو (ص.)76
()55القزامو ،اعكطيرت والخى ير مً البييىيت ئ الد شيديت (ص.)29
()56اهغش :كلاب ،مىاهج الىلذ ألاديو اعخذيث سؤيت ئظغميت (ص.)121-124
()57اهغش :حاهعىن ،بإط البييىيت (ص.)48القزامو ،اعكطيرت والخى ير مً البييىيت ئ الد شيديت (ص.)41-44
ً
()58مشجاض ،ؽبذاإلالً ،الىص ألاديو مً أيً وئ أيً ،ديىان اإلاطبىؽاث اعجامؾيت ،اعجضائش ،الطبؾت الشابؾت( ،ص )5هلغ ؽً هخاب بييت
اعكطاب الشوائو (ص.)19
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َٓاٖذ٘ اييت ْٗذت ؾ ٬تعٜؼ عٓٗا ٚحتؿظ ايطغ ّٛاييت ضمست يو ؾ ٬ختٌ بؿ٤ٞ
َٓٗا"(.)59
ٖصا َٔ سٝح اخت٬ف ْظط ١ٜايٓظِ عٓس ادتطداَْ ٞع ايبٓ ١ٜٛٝيف املؿٗ.ّٛ
أَا َٔ سٝح حتً ٌٝايٓل َٚعطؾ ١املطاز َٓ٘ ؾإٕ املٓٗر ايبٜٓ ٟٛٝك ّٛببرت ايٓل ٚععي٘
عٔ قاٚ ً٘٥ؾهطٚٚ ٙدساْ٘ٚ ،نٌ َا عتٝط ب٘ َٔ َ٪ثطات ،ؾٝتعاٌَ َع ايٓل عً ٢أْ٘
قايب داَس ،ثِ ٜؿػط ايٓل مبعإٍ غري َككٛز ،٠بٌ  ٫ٚعتتًُٗا ايٓل.
أَا ْظط ١ٜايٓظِ عٓس ادتطداْ ٞؾٗ ٞتعتُس يف تطتٝب َعاْ ٞايٓكٛمٚ ،تٛنٝح
َعاْٗٝا ،بإخهاعٗا يهٛابط ،سٝح ٜطُدع شيو نً٘ يكٛاْني ايٓشٚ ٛأقٛي٘ٚ ،قس بني
شيو ادتطداْ ٞبكٛي٘ٚ" :شيو أْا ْ ٫عًِ ؾ٦ٝاً ٜبتػ ٘ٝايٓاظِ بٓظُ٘ غري إٔ ٜٓظط يف ٚدٙٛ
نٌ باب ٚؾطٚق٘ ،ؾٓٝظط يف ارترب إىل ايٛد ٙٛاييت تطاٖا يف قٛيو" :ظٜس َٓطًل" " ٚظٜس
ٜٓطًل" ٜٓ" ٚطًل ظٜس" ٚ ،...يف ايؿطا ٚادتعا ٤إىل ايٛد ٙٛاييت تطاٖا يف قٛيو :إٕ ختطز
أخطزٚ ،إٕ خطدت خطدت ٚ ،...يف اذتاٍ إىل ايٛد ٙٛاييت تطاٖا يف قٛيو :دا ْٞ٤ظٜس
َػطعاًٚ ،داٜ ْٞ٤ػطعٚ ،داَ ٖٛٚ ْٞ٤ػطع  ،...ؾٝعطف يهٌ َٔ شيو َٛنع٘ ٚظت٤ٞ
ب٘ سٝح ٜٓبػ ٞي٘ ٜٓٚظط يف اذتطٚف اييت تؿرتى يف َعٓ ٢ثِ ٜٓؿطز نٌ ٚاسس َٓٗا
خبكٛق ١ٝيف شيو املعٓ ٢ؾٝهع ن َٔ ً٬شيو يف خام َعٓا ٙضت ٛإٔ ظت ٤ٞبـ "َا" يف
ْؿ ٞاذتاٍٚ ،بـ " "٫إشا أضاز ْؿ ٞا٫غتكباٍ ٚب "إٕ" ؾُٝا ٜرتدح بني إٔ ٜهٚ ٕٛإٔ ٫
ٜهٚ ٕٛبـ "إشا" ؾُٝا عًِ أْ٘ نآٜٚ ،ٔ٥ظط يف ادتٌُ اييت تػطز ،ؾٝعطف َٛنع
ايؿكٌ ؾٗٝا َٔ َٛنع ايٛقٌ ،ثِ ٜعطف ؾُٝا سك٘ ايٛقٌ َٛنع ايٛاَٛ َٔ ٚنع
ايؿاَٛٚ ،٤نع ايؿاَٛ َٔ ٤نع "ثِ"َٛٚ ،نع "أَٛ َٔ "ٚنع "أّ"َٛٚ ،نع "يهٔ" َٔ
َٛنع "بٌ" ٜٚ .تكطف يف ايتعطٜـ ٚايتٓهري ٚايتكسٚ ِٜايتأخري يف ايه ّ٬نً٘ ٚيف
اذتصف ٚايتهطاض ٚاإلنُاض ٚاإلظٗاض ؾٝهع ن َٔ ً٬شيو َهاْ٘ ٜٚػتعًُ٘ عً٢
ايكشٚ ١عًَ ٢ا ٜٓبػ ٞيٖ٘ٚ ،صا ٖ ٛايػب ،ٌٝؾًػت بٛادس ؾ٦ٝاً ٜطدع قٛاب٘ إٕ نإ
قٛاباً ٚخط ٙ٪إٕ نإ خطأً إىل ايٓظِٜٚ ،سخٌ حتت ٖصا ا٫غِ إَ ٖٛٚ ٫عَٓٔ ٢
َعاْ ٞايٓش ٛقس أق ٝب ب٘ َٛنع٘ٚٚ ،نع يف سك٘ ،أ ٚع ٌَٛخب٬ف ٖص ٙاملعاًَ،١
ؾأظ ٌٜعٔ َٛنع٘ٚ ،اغتعٌُ يف غري َا ٜٓبػ ٞي٘ ،ؾ ٬تط ٣نَ٬اً قس ٚقـ بكش١
()59اهغش :اإلاعيري ،ؽبذالىَاب ،اللقت واملجاص بين الخىخيذ ووخذة الىحىد ،داس ال شوق ،الطبؾت ألاو ( ،ٌ1422 ،ص.)148-146
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ْظِ أ ٚؾػاز ٙأٚ ٚقـ مبعٚ ١ٜؾهٌ ؾ ٘ٝإٚ ٫أْت جتس َطدع تًو ايكشٚ ١شيو ايؿػاز
ٚتًو املعٚ ١ٜشيو ايؿهٌ إىل َعاْ ٞايٓشٚ ٛأسهاَ٘ ٚٚدست٘ ٜسخٌ يف أقٌ َٔ أقٛي٘
ٜٚتكٌ بباب َٔ أبٛاب٘"(.)60
ٖهصا تكْ ّٛظط ١ٜايٓظِ عٓس ادتطداْ ٞيف بٝإ َعاْ ٞايٓكٛم ،سٝح
تعتُس عً ٢تتبع َعاْ ٞايٓشٜ ٫ٚ ،ٛبتهط َعاْ ٞدسٜسٜ ٫ ٠ككسٖا قاسب ايٓل ،أٚ
بعٝس ٠عٔ َطاز ،ٙبٌ ٜسٚض يف بٝإ شيو َع ايٓلَٚ ،ا ٜطٜس ب٘ قاسب٘ بهابط ايكٛاعس
ايٓش.١ٜٛ
ٚبعس ٖصا ٚبعس ايبٝإ ملؿْٗ ّٛظط ١ٜايٓظِٚ ،نٝؿ ١ٝاغتدطادٗا ملعاْ ٞايٓكٛمَٚ ،ا
بٗٓٝا ٚبني املٓٗر ايبٓ َٔ ٟٛٝب ٕٛؾاغع يف شيو نً٘ ،ظتاب عً َٔ ٢ازعَٔ ٢
ايبٜٓٛٝني ايعطب بإٔ ْظط ١ٜايٓظِ عٓس ادتطداْْ ٖٞ ٞؿؼ املٓٗر ايبٓ ٟٛٝيف ايسضاغات
ايٓكس ١ٜاذتسٜج ;١إٔ عامل ايًػ ١ادتطداْٚ ،ٞغري ٙنابٔ ؾاضؽ ِٖ ...سطٜك" ٕٛعً ٢إٔ
ٜ ٫ؿتػٌ اإلْػإ إ ٫مبا ٜؿٝس َٔ ٙعًِ ايًػٚ ،١تسع ٛإي ٘ٝساد ١بٝاْ ١ٖٝأ ٚؾطع.١ٝ
يهٓٗا ايؿتٓ ١ايعُٝا ٤اييت جتعًٓا ْطنض ب ٬عكٌ أ ٚؾهطْٚ ،ػاضع إىل ْػب ١نٌ
ؾهط ٠إىل عامل َٔ أعَٓ٬اٚ ،ي ٛنإ ؾٗٝا تٓككِٗٚ ،اإلظضا ٤بكسضِٖ ٚؾهطِٖ"(.)61
املطلب الثاىي :خصائص البييوية
إشا ناْت ايبٓ ١ٝعباض ٠عٔ ْظاّ ي٘ قٛاْ ٘ٓٝايص ٟعتهِ بني أدعا ;٘٥إش إٕ نٌ
حت ٍٛيف ايبٓ٪ٜ ١ٝز ٟإىل حت ٍٛيف ايس٫ي ،١إشاً ٫بس إٔ ٜه ٕٛيًبٓ ١ٝخكا٥ل َع،١ٓٝ
 ٖٞٚث٬خ:
 -1الكلية والشنول:
ٚاملككٛز بٗص ٙايػُ ١إٔ ايبٓ ٫ ١ٝتتأيـ َٔ عٓاقط خاضد ١ٝتطانَُ ١ٝػتكً١
عٔ ايهٌ ،بٌ ٖ ٞتته َٔ ٕٛعٓاقط خاضد ١ٝخانع ١يًكٛاْني املتُٝع ٠يًٓػلٚ ،يٝؼ
املِٗ يف ايٓػل ايعٓكط أ ٚايهٌ بٌ ايع٬قات ايكا ١ُ٥بني ٖص ٙايعٓاقط.
ؾٗ ٞتعين خهٛع ايعٓاقط اييت تؿهٌ ايبٓ ١ٝيكٛاْني متٝع اجملُٛع ١نُذُٛع،١
أ ٚايهٌ نهٌ ٚاسس.
()64اهغش :ظاخاسوفا ،مً فلع ت الىحىد ئ البييىيت (ص)166-165
()61واهغش لضيادة ايظاح :الخياساث الىلذيت اعجذيذة ؽىذ ؽبذهللا القزامو (ص.)15
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ٖٚص ٙارتاق ١ٝاْطًكت َٓٗا ايبٓ ١ٜٛٝيف ْكسٖا يٮزب َٔ املػًَُّ ١ايكا ١ً٥بإٔ ايبٓ١ٝ
تهتؿ ٞبصاتٗاٜ ٫ٚ ،تطًب إزضانٗا ايًذ ٤ٛإىل أ ٟعٓكط َٔ ايعٓاقط ايػطٜب ١عٓٗا
ٚعٔ طبٝعتٗا ،ؾايٓل ا٭زبَ ٞج ٖٛ ً٬بٓ ١ٝتته َٔ ٕٛعٓاقطٖٚ ،ص ٙايعٓاقط ختهع
يكٛاْني تطنٝب ١ٝتتعس ٣زٚضٖا َٔ سٝح ٖ ٞضٚابط تطانُ ١ٝتؿس أدعا ٤ايهٝإ
ا٭زب ٞبعه٘ ببعض ،ؾٗ ٞتهؿ ٞعً ٢ايهٌ خكا٥ل َػاٜط ٠رتكا٥ل ايعٓاقط اييت
ٜتأيـ َٓٗا(.)62
ٚأشنط َجا ً٫يتكطٜب املعٓ ٖٛٚ ،٢إٔ ايعسز )2( ٚ )1( ٜٔيهٌ َُٓٗا خكا٥ل،
ٚيهٔ عٓسَا ْطنب َُٓٗا عسزاً دسٜساً ٖ ٛايعسز ( )21ؾإٕ ٖصا ايرتنٝب أنؿ٢
عًُٗٝا خاق ١ٝدسٜسٖٚ ،٠هصا ي ٛتػري ٚنعُٗا ته ٕٛتطنٝباً آخط  ٖٛٚايعسز (.)12
ٚبٓا ٤عً ٢شيو ؾإٕ خاق ١ٝمشٛي ١ٝايبٓٚ ١ٝنًٝتٗا أَط نطٚضٜ ٫ٚ ٟػٛؽ ا٫نتؿا٤
بأدعاَٗٓ ٤ا عٓس ايسضاغ ١أ ٚإقشاّ أدعا ٤أخط ٣عًٗٝا ،٭ٕ ٖصا ايعٌُ ٪ٜز ٟإىل
تعس٬ٜت عً ٢ايبٓٚ ١ٝعً ٢خكا٥كٗا اييت تتُٝع بٗا يف إطاضٖا ايبٓا.ٞ٥
 -2التحوالت :
ٚخاق ١ٝايتش٫ٛت تعين إٔ ٖٓاى قاْْٛاً زاخًٝاً ٜك ّٛبايتػريات زاخٌ ايبٓ ١ٝاييت ٫
ميهٔ إٔ تظٌ يف ساي ١ثابت ;١٭ْٗا زاُ٥اً يف تػري.
ؾهٌ ْل يف ْظط ايبٓ ١ٜٛٝعتت ٟٛنُٓٝاً عًْ ٢ؿاا زاخً ٞظتعٌ َٔ نٌ عٓكط
ؾ ٘ٝعٓكطاً باْٝاً يػريَٚ ٙبٓٝاً يف ايٛقت شاتٖ٘ٚ ،ص ٙارتاق ١ٝحتاقط حت ٍٓٛايبَٓٚ ١ٝا
قس ٜعرتٜٗا َٔ بعض ايتػٝري(.)63
إٕ خاق ١ٝايتش٫ٛت يف ايبٓ ١ٜٛٝغبب يبعٚؽ أؾهاض دسٜس ،٠ؾايبٓ ٫ ١ٜٛٝميهٔ إٔ
تظٌ يف ساٍ غهَ ٕٛطًلٚ ،إمنا ٖ ٞخانع ١يًتش٫ٛت ايساخً ،١ٝؾا٭ؾهاض اييت
عتتٜٗٛا ايٓل ا٭زب ٞته ٕٛغبباً يظٗٛض أؾهاض دسٜس ٠إشا َا زخًت عًٗٝا
ايتش٫ٛت(.)64
()62حىدث الشوايو ،ولذ ألا دم م ظىت (1913م) ،جدلل ؽل الذهخىساة ألا ال لع ت مً باسيغ ،وَى ؽظى حمؾيت الىلذ ألاديو ،جى ألا ظىت
(1999م) ،وله مإل اث هشيرة أفلبها ألا ألادب ،منها" :ألادب الؾشيو وهلىصه" و"ألادب الؾشيو مً الاهدذاس ئ الاصدَاس" .اهغش :مىكؿ اجداد
الىخاب الؾشب ألا ظىسيا.
()63حىدث الشوايو ،أدبىا والبييىيت ،ملاٌ ألا مجلت اإلاىكف ألاديو ؽذد (1989 )224،221م.
()64مىذوس ، ،الىلذ اإلانهجألا ؽىذ الؾشب ،داس نهظت ملش ،اللاَشة( ،ص.)334-333
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َجاٍ شيو يف ا٭ضقاّ ،ؾإْ٘ َٔ املعً ّٛأغاغاً إٔ  ،2=1+1بايكسض ْؿػ٘ ايص ٟتسضى
ؾ ٘ٝإٔ ايطقِ ( )2أقٌ َٔ ايطقِ ( ،)3نُا تسضى أْ٘ ٜػبك٘ يف ايتػًػٌ ايعسز ،ٟأ ٚإٔ
( )2غتتًـ عٔ (ٚ )1غتتًـ عٔ (.)65( .)3
 -3التيظيه الذاتي:
ٖٚص ٙارتاق ١ٝتعين إٔ ايبٓ ١ٝتػتطٝع إٔ تٓظِ ْؿػٗا بٓؿػٗا; يتشاؾظ عً٢
ٚسستٗا ٚاغتُطاضٜتٗا.
ؾايبٜٓ ٕٜٛٛٝكٛي( ٕٛدإ بٝادَ ٘ٝجا )ً٫إٕ أ ٟبٓ ١ٝباغتطاعتٗا إٔ تهبط ْؿػٗا
نبطاً شاتٝاً ٪ٜز ٟيًشؿاظ عًٗٝاٜٚ ،هُٔ هلا ْٛعاً َٔ اْ٫ػ٬م اإلظتابَ ٖٛٚ ،ٞا ظتعٌ
ايبٓ ١ٝحتهِ ايصات ١ٝمبهْٛاتٗا أٝح  ٫حتتاز إىل ؾ ٤ٞآخط ًٜذ ٧املتًك ٞيٝػتعني ب٘
عً ٢ؾُٗٗا ٚزضاغتٗا ٚتصٚقٗاٚ ،يهٔ ٖصا نً٘  ٫عت ٍٛز ٕٚزخ ٍٛبٓ ١ٝؾطع ١ٝيف بٓ١ٝ
أخط ٣أٚغع زتا.)66(ً٫
ٚيعً٘ ٜتبني َٔ خٖ ٍ٬ص ٙارتكا٥ل أْٗا تؿهٌ ٖ ١ٜٛايبٓ ١ٝؾٗ ٞؾاًََ ١تشٛي١
َٓتظَُ ١تشهُ ١يف شاتٗاَ ،تُٝع ٠عٔ نٌ َا غٛاٖاٖٚ ،صا ا٫خت٬ف ٖ ٛايصٟ
ميٝعٖا عٔ غريٖا ٫ ،حتتاز إىل غريٖا َٔ (ايبٓ )٢ستٜ ٢ؿِٗ َعٓاٖا(.)67
نُا ٜظٗط إٔ ٖٓاى ع٬ق ١بني ٖص ٙارتكا٥ل ايج٬خ; ؾايٓػل بهاًَ٘ يٝؼ ثابتاً
داَساً يف ايبٓ ،١ٝبٌ َٖ ٛتشطى ،يف إطاض تٓظ ُ٘ٝايصات ٞايصٜ ٟهبط ايعٓاقط
ٚع٬قتٗا ؾتشاؾظ عً ٢نٝاْٗا ٚمتاغهٗا ٚاغتُطاضٜتٗا.
املطلب الثالث :أدوات البييوية
إٕ ايًػــ ١نُــا غــبل ٖــ ٞاملٓؿــأ ا٭ ٍٚيًُــٓٗر ايبٓٝــٚ ،ٟٛاملــٓٗر ايبٓٝــ ٟٛيــ٘ اضتبــاا
أغاغ ٞبايًػاْٝات ،بٌ ٖ ٛؾطع َٓٗاٚ ،ايٓاقس ايبٓ ٟٛٝيف ْكس ٙايبٓ ٫ ٟٛٝبـس ٚإٔ عتتـاز
يف ْكس ٙإىل َؿاٖٚ ِٝأزٚات َعٜ ١ٓٝتٛقٌ بٗا إىل ؾِٗ ايٓلٚ ،قس أمجًت ٖـص ٙاملؿـاِٖٝ
أ ٚأزٚات ايبٓ ١ٜٛٝيف ث٬خ(:ٖٞ ،)68
الخىحألا ،داس الىخاب الؾشيو ،بيروث ،الطبؾت ألاو ( ،1995 ،ص.)77

() 65اعجشحاوو ،أبىبىش ؽبذ اللاَش ،دالئل ؤلاعجاص ،جدليم:
()66اإلالذس ه عه (ص.)78-77
()67الؾايذ ،أظغ ؽلم اللقت الؾام وجطبيلاجه ؽل اللقت الؾشبيت.
()68اهغش :بياحيه ،البييىيت (ص ،)11-9مهيبل ،البييىيت ألا ال ىش ال لع و اإلاؾاصش (ص .)23خليل ،ئبشاَيم مدمىد ،الىلذ ألاديو اعخذيث
مً املخاواة ئ الخ ىيً ،داس اإلاعيرة ،الطبؾت ألاو ( ،ٌ1424 ،ص.)95صهشيا ئبشاَيم ،م يلت البييت (ص.)34
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األوىل :اليشق:
ٚايٓػل ٜككس ب٘ ايبٓ ١ٝناًَ ،١مبا ؾٗٝا َٔ عٓاقطٚ ،تعين (ايبٓ )١ٝايع٬قات
ايكا ١ُ٥بني ٖص ٙايعٓاقط ،ؾأ ٟعٓكط يػ ٟٛتتشسز قُٝت٘ سػب ٚقٛع٘ يف ايٓلَٚ ،ا
بٚ ٘ٓٝبني غري َٔ ٙع٬قات زاخٌ ايٓل ،أٝح ٜ ٫ه ٕٛ٭ ٟعٓكط َٔ عٓاقط ايٓػل
أ ٟز٫ي ١مبؿطز ،ٙإ ٫إشا اضتبط بػري َٔ ٙايعٓاقط.
ٚٚظٝؿ ١ايٓاقس ايبٓ ٖٛ ٟٛٝايٓظط يف ع٬ق ١نٌ عٓكط زاخٌ ايبٓ ١ٝببك ١ٝايعٓاقط،
ٚانتؿاف قُٝت٘ ٚز٫يت٘ اييت انتػبٗا َٔ خَٓ ٍ٬ظ ١َٛايع٬قات اييت تٓظِ عٓاقط
ايٓل ا٭زب ٖٞٚ ،ٞاييت بسٚضٖا (ايع٬قات) تٓتر بٓ ١ٝايٓل ،ؾتٓتر ايٓػلٚ .قس بني
ايسنتٛض عبسايععٜع محٛزَ ٠ا ٜتعًل مبؿٗ ّٛايٓػلٚ ،نٝؿ ٘ٝتهٚ ،ْ٘ٛتطبٝك٘ يف
زتاٍ ايًػٚ ١ا٭زب ،ؾكاٍ" :إٕٓ ايًػٜٛات ايبٓ ١ٜٛٝعٓس تعاًَٗا َع ايٓل ايًػ ٟٛتكّٛ
بايبسْ َٔ ٤كط ١قػط :٣ؾتبسأ بتشسٜس ايعٓاقط اييت ضمبا ٜ ٫ه ٕٛهلا َعَٓ ،٢جٌ:
ايؿُْٝٛات ٖٞٚ ،أقػط عٓاقط ته ٜٔٛايًػ .١ثِ ٜٓتكٌ ايتشً ٌٝايبٓ ٟٛٝيطقس جتُٝع
ٖص ٙايعٓاقط يف ٚسسات شات َعٓ ٖٞٚ ،٢ايهًُات ،ثِ نٝـ جتُع ٖص ٙايٛسسات
ايس٫ي ١ٝايكػط ٣يف ْظاّ أٚغع أْ ٚػل أنرب ٖٛٚ ،ايًػ .١يهٔ ايهًُ ١مبؿطزٖا –
َععٚي ١خاضز ْػل –  ٫ميهٔ إٔ تسٍ أ ٚتؿري إىل ٚسس ٠أخطَ ٣ععٚيٚ ،١هلصا ْتشٍٛ
إىل ايٓػل ا٭قػط ٖٛٚ ،ادتًُ .١زاخٌ ايٓػل ا٭قػط ،تكبح ايٛسس ٠ايكػط(٣أٟ
ٍّ ٚتهتػب ز٫يتٗا ا٭ٚغع َٔ ع٬قتٗا َع ايٛسسات
اي هًُ ١املؿطز )٠دع٤اً َٔ ْػل زاٍ
ا٭خط ٣زاخٌ ايٓػل .املطسً ١ايتاي ١ٝأنجط تطنٝبٚ ١ٝتعكٝساً ٖٞٚ ،ضبط ٖصٙ
ادتٌُ/ا٭ْػام ايكػطٚ ٣جتُٝعٗا زاخٌ ْػل أنرب ٖٛ ،ايٓل .يف ايٓػكني ايػابكني
تتشسز ز٫ي ١ايٛسس( ٠ايهًُ ١يف ادتًُٚ ،١ادتًُ ١يف ايٓل( عٔ ططٜل ع٬قاتٗا َع
ايٛسسات ا٭خط ٣يف ظٌٓ َبسأ اتؿل سٛي٘ ايبٓ ٕٜٛٛٝمجٝعاً ٖٛٚ ،ايتهازٖات
ايجٓآٖٚ Binary Oppositions. ١ٝ٥اى ْػل ثايح ٖ ٛايٓػل ايعاّ أ ٚايٓظاّ ايصٟ
عتهِ اإلْتاز ايؿطز ٟيًٓٛعْ ٖٛٚ ، Genreػل ْتشطى يف اجتاٖ٘ اْط٬قاً َٔ

للعلىم اإلنسانية واالجتواعية

249

العذد ( )15الوجلذ ( )16يىليى  -سبتوبر2017م

ISSN : 2410-1818

| د .محمد بن عبدالله بن صالح بلعفير

البنيوية (اليشأة واملفهوو (عزض وىقد)

ايٓكٛم ايؿطز ،١ٜأَٓ ٚطًكني َٓ٘ يف اجتا ٙايٓل ايؿطز ٟيف حتً ٌٝتطبٝك٪ٜ ٞنس
اتؿام ايٓل املؿطز أ ٚايٓػل ا٭قػط ،أ ٚاخت٬ؾ٘ َع ايٓػل أ ٚايٓظاّ ايعاّ"(.)69
الثاىية :التزامً
ٚايتعأَ ٜعين ظَٔ سطن ١ايعٓاقط زتتُع ١زاخٌ ايبٓٚ ،١ٝسطنٖ ١ص ٙايعٓاقط
ته ٕٛيف ظَٔ ٚاسس ،يف ْظاَٗا ايصاتٖٚ ،ٞصا ايتعأَ َطتبط مبا ٖ ٛناٚ ،ٔ٥يٝؼ
مبا ٖ ٛطٛض ايتهٚ ،ٕٛته ٜٔٛايبٓٚ ،١ٝنُا غبل يف شنط خكا٥ل اذتطنات إٔ
َٓٗا ايتش٫ٛت املٓتظُ ١أػب ْظاّ َتٓاغلٚ ،قٛاْني خاق ١حتهُٗا "ؾإشا نإ
اغتُطاض ايٓظاّ ٜؿرتض اغتُطاض ايبٓٚ ١ٝثبات ْػكٗا ،ؾإٕ ايتعأَ ٜطتبط بٗصا
ايجبات"(.)70
ٚعٌُ ايٓاقس ايبٓ ٖٛ ٟٛٝععٍ ايبٓ ١ٝعٔ غريٖا ستٜ ٢تُهٔ َٔ ضقس ايعٓاقط اييت
بساخًٗاَٚ ،ا بٗٓٝا َٔ تٓاغلَٚ ،ا عتهُٗا َٔ ْظاّ.
الثالثة :التعاقب:
ايتعاقب ٜعين ظَٔ حتطى ايبٓٚ ١ٝقريٚضتٗا ٚتهْٗٛا ٫ٚ ،ميهٔ ؾكٌ ايتعاقب عٔ
ايتعأَ; إش إٕ ايتعأَ ٜؿري إىل اغتُطاض ايبٓٚ ،١ٝإٕ ايتعاقب ٜعين اغتُطاضٜتٗا.
ؾايتعاقب ٜطتبط بعَٔ تػٝري ايعٓكط ٚيٝؼ ظَٔ تػٝري ايبٓ ١ٝنهٌٚ ،بٗصا ا٭َط
تهؿٌ اغتُطاض ايبٓ.١ٝ
ؾايتعاقب بعباض ٠أزم (عٓس ايبٜٓٛٝني) ٖ ٛظَٔ ختًدٌ ايبٓٚ ١ٝتٗسّ أسس عٓاقطٖا،
ا٭َط ايص ٟظتعٌ ايبٓ ١ٝتٓؿتح عً ٢ايعَٔ ست ٢تػتعٝس عٓكطاً آخط بس َٔ ً٫ايعٓكط
ايص ٟاْٗسّٚ ،بصيو تػتعٝس ايبْٓ ١ٝؿػٗا ٚتػتُط.
ٚبعس غطز أزٚات ايٓاقس ايبٓ ،ٟٛٝؾإٕ اغتدساَ٘ هلا يف ْكس ٙيًٓل ميهٔ إظتاظٙ
يف ْكاا عسَ ٠طتب ١عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 )1حتسٜس ايبَٓٛ( ١ٝنٛع ايسضاغ.)١

( )69بياحيه ،البييىيت (ص.)13-11مهيبل ،البييىيت ألا ال ىش ال لع و اإلاؾاصش (ص.)23خليل ،الىلذ ألاديو اعخذيث مً املخاواة ئ
الخ ىيً (ص.)96صهشيا ئبشاَيم ،م يلت البييت (ص.)31
( )74خليل ،الىلذ ألاديو اعخذيث مً املخاواة ئ الخ ىيً (ص.)96صهشيا ئبشاَيم ،م يلت البييت (ص.)31

للعلىم اإلنسانية واالجتواعية

250

العذد ( )15الوجلذ ( )16يىليى  -سبتوبر2017م

ISSN : 2410-1818

البنيوية (اليشأة واملفهوو (عزض وىقد)

| د .محمد بن عبدالله بن صالح بلعفير

 )2ععٍ ايبٓ ١ٝعٔ زتاهلا ارتاضد ٫( ٞؾ ٤ٞخاضز ايٓل) نشاٍ امل٪يـ ْٚؿػٝت٘،
ٚايتاضٜذ.
 )3ايبس ٤يف حتً ٌٝايبٓ ١ٝيًٛق ٍٛإىل عٓاقطٖاٚ ،ظتتٗس يف ايٛق ٍٛإىل ز٫٫تٗا،
ٜٚسضؽ أْػاقٗا ارتاق.١
 َٔٚخ ٍ٬زضاغ ١ايعٓاقطٚ ،نؿـ أْػام ايع٬قات بٗٓٝاٚ ،ايٓظط إىل ايعٓكط يف
غٝام ايٓلٜ ،تٛقٌ ايٓاقس ايبٓ ٟٛٝإىل َا عتهِ ٖص ٙايع٬قاتٚ ،ايصٜ ٟتٛقٌ ب٘ إىل
املعٓ ٢املطاز.
 ٫ٚغتؿ ٢إٔ ٖص ٙاملٓٗذ ١ٝاييت تػتٓس إىل برت ايٓل ايًػ ٟٛعٔ ستٝط٘ ٚناؾ١
امل٪ثطات املطتبط ١ب٘ ،نعكٝسٚ ٠ؾهط بٌ ٚٚدسإ ايهاتبَٚ ،ا اضتبط باإلطاض
ايؿهط ٟاذتانِ يًٓل َٔ َ٪ثطات ستٝط٘ املطتبط بٖ٘ ،ص ٙاملٓٗذ ١ٝمتجٌ َػت٣ٛ
ٚاسساً َٔ َػتٜٛات ايٓكس ا٭زبٚ ،ٞأَا املػتٜٛات ا٭خط ٣يب ١٦ٝايٓل ارتاضد١ٝ
ٚتاضغتٝتٗا ٚعكٝس ٠ايهاتب ٚؾهط ٙؾتتذاًٖٗا ايبَٓ ١ٜٛٝتعُِّس ً٠شيو ،بٓا٤اً عًَ ٢از١ٜ
ايؿهط ايبٓ ٟٛٝايصٜ ٟتعاٌَ َع ايٓكٛم ايًػ ١ٜٛنكٛايب داَس ٫ ٠حتٌُ َٔ املعاْٞ
إَ ٫ا تهُٓت٘ ٚثٝك ١ايٓل ؾشػبٚ ،ميهٓٓا تكٖ ِٝٝص ٙاملٓٗذ ١ٝبأْٗا َٓٗذ ٌ١ٝغطشٌ١ٝ
ٚغاشد ١تٗسّ ز٫٫ت ايٓكٛم ٚثطا ٤ايًػ .١نُا تًػَ ٞكاقس ايهاتب َٚطازاتٖ٘ٞٚ ،
بصيو تػتبسٍ املعاْٚ ٞإٕ ؾ٦ت ؾكٌ حتطؾٗا ٚتٓكًٗا عٔ َطازاتٗا إىل غٝاقاتٕ دسٜس٠
غري َككٛزَٚ ٠عاْ ٫ ٞعتتًُٗا ايٓل .
َجاٍ :تطبٝل املٓٗر ايبٓ ٟٛٝعً ٢ايٓكٛم
ٜٗتِ املٓٗر ايبٓ ٟٛٝبػطح ايعٌُ ا٭زبٚ ،ٞبٓٝت٘ٚ ،يػت٘ ٫ٚ ،ع٬ق ١ي٘ مبا ٜتهُٓ٘
ايٓلٚ ،ايبٓ ١ٜٛٝمتجٌ قطٝعَ ١ع ايٓكس ا٭زب ٞايتكًٝسٚ ،ٟغبب شيو ٜطدع إىل اٖتُاَٗا
بايًػ ١ؾكط ،سٝح تأخص ايٓل يف َهإ َػًل ٫ ،ع٬ق ١ي٘ بكاَ ٫ٚ ،ً٘٥ككٛز٫ٚ ،ٙ
ٖ ٛتعبري عٔ شات ،نُا تكسّ ،ؾاملٓٗر ايبَٓٗٓ ٟٛٝر  ٫إْػآْٖٚ ،)71(ٞاى مناشز
نجري ٠عً ٢تطبٝكات املٓٗر ايبٓ ٟٛٝعً ٢ايٓلٚ ،غأتٓا ٍٚمنٛشداً بػٝطاً ،شنط ٙتريٟ
إٜػًتٜ ٕٛتهح ب٘ نٝـ ٜك ّٛايٓاقس ايبٓ ٟٛٝبعًُْ ١ٝكس ايٓلٚ ،ايٛقٛف عً ٢بٓٝت٘،
َٚس ٣ايع٬قات اييت تطبط عٓاقط ،ٙؾٝك" :ٍٛزع ْٞٛأسا ٍٚإٜهاح شيو َٔ خَ ٍ٬جاٍ
()71اهغش :بياحيه ،البييىيت (ص.)12
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بػٝط ،يٓؿرتض أْٓا ضتًٌ قك ١قيب ٜػازض ايبٝت إثط ْعاع َع ٚايسٜٓٚ ،ٙطًل غرياً عً٢
ا٭قساّ عرب غاب ١يف سطِّ ايظٗري ،٠ثِ ٜػكط يف سؿط ٠عُٝكٚ ،١غتطز ا٭ب باسجاً عٔ
ابٜٓ٘ٚ ،كٌ إىل اذتؿطٚ ،٠ميعٔ ايٓظط ؾٗٝا ،يهٓ٘ ٜ ٫ػتطٝع إٔ ٜطا ٙبػبب ايظًُ،١
ٚيف ايًشظ ١اييت تطتؿع ؾٗٝا ايؿُؼ إىل ْكط ١ؾٛق٘ َباؾط ،٠تٓري بأؾعتٗا أعُاٍ
اذتؿطٚ ،٠تتٝح يٮب إْكاش طؿً٘ٚ ،بعس َكاذت ١بٗٝذٜ ١عٛزإ إىل ايبٝت َعاً"(.)72
ٖص ٙايكك( ١ايٓل ا٭زب )ٞايصٜ ٟطٜس (تري ٟإٜػًت )ٕٛحتً ً٘ٝباغتدساّ املٓٗر
ايبٓ ،ٟٛٝؾٝك" :ٍٛيعٌ ٖصا يٝؼ بايػطز اٯغط عً ٢ضت ٛخام ،يهٓ٘ ٜتػِ مبٝع٠
ايبػاط َٔٚ ،١ايٛانح إٔ َٔ املُهٔ تأ ًٜ٘ٚبؿت ٢ايططم .سٝح ميهٔ يٓاقس حتًًٞٝ
ْؿػ ٞإٔ ظتس ؾ ٘ٝآثاضاً ستسز َٔ ٠عكس ٠أٚزٜب(ٜٚ ،)73بني إٔ غكٛا ايطؿٌ يف اذتؿط٠
ٖ ٛعكاب ٜتُٓا ٙيٓؿػ٘ يف ٚ ٫عْ ٘ٝظطاً يٓعاع٘ َع أبٚ ،٘ٝضمبا ٖ ٛؾهٌ َٔ ايتذا٤
ضَع ٟإىل ضسِ أَ٘ٚ .ميهٔ يٓاقس إْػاْ ٟٛإٔ ٜكطأ ٙبٛقؿ٘ َػطس٫ ١ٝشع ١ملا تٓطٟٛ
عً ٘ٝايع٬قات اإلْػاَْ َٔ ١ٝكاعبٚ .ميهٔ يٓاقس آخط إٔ ٜطا ٙمبجاب ١ت٬عب ستض
َٚتهطض بًؿظيت )ٚ - )son/sunتعين ا٫بٔ ٚايؿُؼ. -
أَا ايٓاقس ايبٓ ٟٛٝؾٝعٌُ عً ٢تطغ ِٝايكك ١بؿهٌ بٝاْ ٞإسساثٚ ،ٞقس ٜعٝس
نتابٚ ١سس ٠ايتسي ٌٝا٭ٚىل" ،ايكيب ٜتٓاظع َع أب ،"٘ٝعً ٢ايٓش ٛايتاي" :ٞا٭زْ ٢متطز
عً ٢ا٭عًٜٚ "٢عترب َػري ايكيب عرب ايػاب ١سطن ١س ٍٛستٛض أؾك ،ٞخب٬ف احملٛض
ايعُٛز" ٟأزْ/٢أعًٜٚ ،"٢ؿري إىل اعتباضَٚ " ٙغَطاً" .أَا ايػكٛا يف اذتؿطٖٞٚ ،٠
َهإ حتت َػت ٣ٛا٭ضض ،ؾٝسٍ عً" ٢أزْ "٢ثاْ ،١ٝبُٓٝا ٜسٍ غَُِتُ ايؿُؼ عً٢
"أعًٚ ."٢بػطٛع ايؿُؼ عً ٢اذتؿط ،٠ؾإْٗا تٓشين مبعَٓ ٢ا إىل "أزْ ،"٢ؾتكًب بصيو
ٚسس ٠ايػطز ايسٖاي ١ا٭ٚىل ،سٝح نإ "أزْٜ "٢كـ يف َٛادٗ" ١أعًٚ ، "٢املكاذت ١بني
ا٭ب ٚا٫بٔ تػتعٝس تٛاظْاً بني "أزْ"ٚ "٢أعً ،"٢نُا تسٍ َػري ٠ايعٛزَ ٠عاً إىل ايبٝت
عًٚ" ٢غط"ٚ ،تبني إٔ ٖصا ايؿعٌ ٖ ٛسايٚ ١غطٖٓٚ ،١ُ٥٬َ ١ٝا ٜعٝس ايبٓ ٟٛٝتطتٝب
َػاطط ٙإىل ايكك ١ايتايٚ ،١ٝعً ٢ستٖٝا ٙتطتػِ عَ٬ات ايظؿط"(.)74
()72اهغش :بياحيه ،البييىيت (ص.)14-13مهيبل ،البييىيت ألا ال ىش ال لع و اإلاؾاصش (ص.)23
()73اهغش :القزامو ،اعكطيرت والخى ير (ص.)33-32
()74اهغش :يمنى الؾيذي ،ألا مؾشفت الىص "دساظت ألا الىلذ ألاديو" ،داس آلاداب بيروث1999 ،م( ،ص.)37-32
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 َٔٚخٖ ٍ٬صا ايتشً ٌٝيًٓل تتبني ٚظٝؿ ١ايٓاقس ايبٓ ٟٛٝاييت  ٫تتعس ٣إٔ تهٕٛ
ٚظٝؿت٘ يف حتً ٌٝايٓل تٛنٝح تعسز املعٓ ٢ي٘ٚ ،عسّ سكط َعٓ ٢ايٓل ؾُٝا أضازٙ
ناتب٘ أ ٚقا.ً٘٥
ٚتعسز املعٓ ٢ضادع إىل تعسز املٓاٖر اييت حتًٌ ايٓل نُا تكسّ ،ؾايٓاقس ايٓؿػٞ
عتًٌ ايٓل نُا ٜظٗط ي٘ إٔ عكس ٠أٚزٜب ٚإٔ غبب غكٛا ا٫بٔ يف اذتؿط ٖٛ ٠عكاب
ٜتُٓا  ٙايطؿٌ يٓؿػ٘ ْتٝذْ ١عاع٘ َع أب ،٘ٝبُٓٝا ٜط ٣ايٓاقس ايبٓ ٟٛٝخ٬ف شيو نُا
تكسّ يف ْل ايكك.١
الوبحث الثالث :البنيىية في العالن العربي واإلسالهي
املطلب األول :ظهور البييوية يف العامل العزبي واإلسالمي
ناْت بسا ١ٜظٗٛض ايبٓ ١ٜٛٝيف ايعامل ايعطبٚ ٞاإلغ َٞ٬يف أٚاخط ايػتٓٝات َٔ
ايكطٕ ايعؿطٚ ،ٜٔمل ٜهٔ هلا أثط قبٌ شيوٚ ،نإ أ َٔ ٍٚنتب ؾٗٝا َٔ ايعطب ٖٛ
ستُٛز أَني ايعامل يف زتً" ١املكٛض" املكط ١ٜغٓٚ )ّ1966( ١أطًل عًٗٝا اغِ
"اهلٝهً ،"١ٝإ ٫إٔ ايبٓ ١ٜٛٝمل تربظ ٜٚظٗط اٖ٫تُاّ بٗا إ ٫يف أٚاخط ايػبعٓٝاتٚ ،شيو
عٓسَا ْؿط عسز َٔ ايٓكاز يف املؿطم ٚاملػطب ايعطب ٞزضاغات عٔ ايبٓ.)75(١ٜٛٝ
ٚيعٌ غ٪اٜ ً٫تبازض إىل شٖٔ ايكاض ،٨نٝـ ٚقٌ ٖصا املٓٗر اذتساث ٞإىل ايعامل
ايعطبٚ ٞاإلغَٞ٬؟
ٚادتٛاب عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ٜه ٕٛيف ايك ٍٛبأْ٘ "مل تهٔ اذتساثْ ١كط ١بسا١ٜ
ايؿطر; بٌ ناْت َطسًَ ١تأخطٜ ٠ط ٣ايبعض أْٗا بسأت بعس ْهػٚ ،)ّ1967( ١ايٛاقع
إٔ اذتساثَٚ ١ا بعسٖا ناْتا ْتٝذٚ ١مل تهْٛا غبباً .قشٝح أُْٗا متج ٕ٬شض ٠ٚغبكتٗا
عًُ ١ٝاجتاٚ ٙاعَٚ ١ٝسضن ١ضت ٛايػطب ٚثكاؾت٘ ...،بسأت اذتساث ١يف ا٭زب ٚايٓكس َع
بساَ ١ٜا مس ٞبعكط ايٓٗه ،١بهًُ ١أنجط حتسٜساً ،إٕ ْكط ١ايبس ،٤أ ٚايبصض ٠ا٭ٚىل
يًشساث ١تهُٔ يف ايًكا ٤ا٫غتعُاض ٟاذتهاض ٟايػطب ،ٞؾكس زخٌ ايػطب َػتعُطاً
 َٔٚايٓاؾصْ ٠ؿػٗا تسؾكت َٓذعات٘ اذتهاضَ ٖٛٚ ،١ٜا أز ٣إىل اْؿطاضات ايصات

()75ورهش (دان ظبيربش) أدواث بأظماء مقايشة ؽما رهش ،وحؾاسيف جخلاسب ألا بؾظها مؿ ما ظبم رهشٍ .اهغش :دان ظبيربش ،البييىيت ألا
الاهتروبىلىحيا ،جشحمت :ؽلألا كاهلى ،داس الخىىيش للطباؽت والي ش ،بيروث2448،م( ،ص.)84-82

للعلىم اإلنسانية واالجتواعية

253

العذد ( )15الوجلذ ( )16يىليى  -سبتوبر2017م

ISSN : 2410-1818

| د .محمد بن عبدالله بن صالح بلعفير

البنيوية (اليشأة واملفهوو (عزض وىقد)

ظَاْٝاً (ضت ٛاملانَٚ )ٞهاْٝاً (ضت ٛايػطب)ٖ ...صا ا٫ستهاى خًدٌ ايك ِٝاحملً١ٝ
ٚدعٌ ايؿدك ١ٝاحملً ١ٝتٗتع ٭َ ٍٚطٚ ٠تبسأ بايبشح عٔ ايصات"(.)76
ٜٚظٗط َٔ شيو أْ٘ إشا نإ ا٫غتعُاض ٖ ٛغبب ٚق ٍٛايبٓ ١ٜٛٝإىل ايعطب،
ؾػته ٕٛبسا ١ٜايبٓ ١ٜٛٝعٔ ططٜل تطمج ١ايهتب ٚامل٪يؿات ايػطب ١ٝعٓٗاٚ ،شيو عٔ
ططٜل ايتبازٍ ايجكايفٚ ،ايسضاغ ١يف ادتاَعات ا٭ٚضب ،١ٝست ٢أقبح بعس شيو َٓٗذاً
عٓس بعض ايٓكاز يف ايعامل ايعطب ٞطبك ٙٛيف زضاغاتِٗٚ ،ضغا ًِٗ٥ادتاَعٚ ،١ٝيعٌ
ايس ٍٚايعطب ١ٝايؿطاْهؿٛض ١ٜغته ٕٛأنجط تأثطاً َٔ غريٖاٚ ،أغبل إىل تطبٝل ٖصا
املٓٗر.
ٚيعٌ َٔ ادتسٜط شنط ٙعٓس اذتسٜح عٔ ْؿأ ٠ايبٓ ١ٜٛٝيف ايعامل ايعطب ٞإٔ أؾري
إىل أبطظ أع ّ٬ايعطب ايص ٜٔتبٓٛا ٖصا املٓٗرٚ ،أعًُ ٙٛيف قطا٤تِٗ يهجري َٔ ْكٛم
ا٭زب ايعطبَ ،ٞع شنط أبطظ َا نتب ٙٛيف شيو ِٖٚ ،نُا :ًٜٞ
 )1ايسنتٛض دابط عكؿٛضَ ،رتدِ نتاب "عكط ايبٓ "١ٜٛٝإلزٜجهطٜعٜٚ ،ٌٜٚتهح
َٔ تكسَت٘ هلصا ايهتاب تبٓ ٘ٝاملٓٗر ايبٓ ٟٛٝنٓاقس عطب.ٞ
 )2ايسنتٛض ظنطٜا إبطاٖ ِٝي٘ نتاب "َؿهً ١ايبٓ ،"١ٝأٚنح ؾَ ٘ٝؿٗ ّٛايبٓ،١ٝ
ٚؾا٥س ٠املٓٗر ايبْٓ ٟٛٝتٝذ ١اغتدساَات٘ يف ايًػٚ ١ايتشً ٌٝايؿًػؿٚ ،ٞع٬ق١
ايبٓ ١ٜٛٝباملاضنػ.١ٝ
 )3ايسنتٛض ق٬ح ؾهٌ ،ي٘ نتاب "ْظط ١ٜايبٓا ١ٝ٥يف ايٓكس املعاقط" َٓ" ٚاٖر
ايٓكس املعاقط".
 )4ايسنتٛض نُاٍ ايس ٜٔأب ٛزٜب ،ي٘ نتاب "دسي ١ٝارتؿاٚ ٤ايتذً" ٚ "ٞايبٓ٢
املٛيس ٠يف ايؿعط ادتاًٖ" ٚ "ٞيف ايبٓ ١ٝاإلٜكاع ١ٝيًؿعط ايعطبٚ "ٞغريٖا ،ايصٟ
حتسخ نجرياً عٔ نطٚض ٠تطٜٛط ْظط ١ٜايعطب ايًػ ١ٜٛايٓكس ،١ٜست ٢إْ٘ اعترب
املٓٗر ايبٓ ٟٛٝناملٓكص يًعكٌ ايعطب َٔ ٞايه.ٍ٬
 )5ا٭غتاش ستُس عكؿٛض ،ي٘ نتاب "ايبَٓٚ ١ٜٛٝا بعسٖا" "ٚايبٓ ١ٝا٭غطٛض ١ٜيف
قطار يف ي ٌٝط."ٌٜٛ

()76خمىدة ،اإلاشايا املخذبت (ص.)219
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ٚغري ٖ َٔ ٤٫٪ايٓكاز ايعطب نجري ممٔ ناْت هلِ اغٗاَات جتا ٙايٓظط١ٜ
ايبٓ ِ َٗٓ ،١ٜٛٝايسنتٛض ظنطٜا عبس اجملٝس ايٓٛتٚ ،٢ايسنتٛض ؾؿٝل أب ٛغاز،٠
ٚايسنتٛض ايػعٝس عبازٚ ،٠ايسنتٛض نُاٍ ايس ٜٔعبسايباق٫ ٞؾنيٚ ،ايربٚؾٝػٛض
ٖاض ٕٚايطؾٝس ٜٛغـ ايٓٝذريٚ ،ٟغريِٖ(.)77
املطلب الثاىي :البييوية مع ىصوص الوحي وتطبيقاتها
تكسّ يف املطًب ايػابل أْ٘ تأثط باملٓٗر ايبٓ ٟٛٝايهجري َٔ ايٓكاز ٚاملؿهطٜٔ
ايعطبٚ ،نإ أغًب اٖتُاَِٗ يف بسا ١ٜا٭َط يف ايرتاخ ايعطب ٞاإلغ َٞ٬بايٓكٛم
ا٭زب ،١ٝإ ٫إٔ ٖصا ايتأثري حت ٍٛؾُٝا بعس إىل ؾتح ايعكٌ عً ٢ايرتاخ ايعطب ٞاإلغَٞ٬
نهٌ (ايٓل "ايكطإٓ ،ايػَٓ ،١كازض ايتؿطٜع ،"...ايًػ ،١ايتاضٜذ .
ٖٓ َٔٚا ظٗط اجتا ٙدسٜس يف ايعامل ايعطبٚ ٞاإلغ َٞ٬يف ْكس ايرتاخٜ ،ععِ إٔ
تطبٝك٘ يًُٓاٖر اذتساثَٗٓ( ١ٝا ايبٓٚ ١ٜٛٝايتؿهٝهٜ )١ٝكٌ بٗا إىل ْتا٥ر دسٜس٠
ٚتؿػريات َبتهط ٠يًٓكٛمٚ ،دعًٛا ايكطإٓ مبجابْ" ١ل ؾعط "ٟأْ" ٚل ْجط"ٟ
ٜطبك ٕٛعً ٘ٝاملٓاٖر اذتساث ١ٝاييت أغػٗا ايػطبٚ ،عًُٛا بكٛاعسٖا يف ايتًك ٞاييت
جتعٌ َٔ ايٓل ستهَٛاً بٛع ٞايكاضٚ ،٨قس أٚنح دابط عكؿٛض ساٍ املؿهط أثٓا٤
قطا٤ت٘ ،ؾكاٍ" :سايٚ ١ع ٞتٓبجل يف ايًشظ ١اييت تتُطز ؾٗٝا ا٭ْا ايؿاعً ١يًٛع ٞعً٢
ططا٥كٗا املهاز ٠يف اإلزضاىٚ...يصيو تظٌ قط ١ٜٓايبشح ايصٜ ٫ ٟتٛقـ ،يتعطف أغطاض
ايهٚ ٕٛايػٝطط ٠عً ٘ٝؾهطٜاً ٚعًُٝاً"(ٖٚ ،)78هصا ٜسزت ٕٛايؿهط اإلْػاْ ٞبايٓل
ايسٜين اإلغ ،َٞ٬أٝح ٜؿػط ٙمبا ٜطآَ ٙاغباًٜٗٚ ،سف َٔ شيو اغتدطاز َا ٜػُ٘ٝ
ايٓكاز ايبٓ ٕٜٛٛٝبايَ٬ؿهط ؾ ٘ٝأ ٚاملػتش ٌٝايتؿهري ؾ ٘ٝيف اجملتُعات ايعطب١ٝ
اإلغ ِٖٚ ،)79(١َٝ٬يف شيو قاَٛا بتشًَ ٌٝا تتهُٓ٘ ايٓكٛم أٜاً ناْت (آٜات
قطآْ ،١ٝأسازٜح ْب ،١ٜٛأؾعاضاً)ٜٚ ،ك ّٛايٓاقس ايبٓ ٟٛٝبصيو يف خطٛتني:
"ا٭ٚىل :تكطٝع ايٓكٛم إىل ٚسسات قػري. ٠

()77يمنى الؾيذي ،ألا مؾشفت الىص (ص.)33
()78هما ظيأحو ،اهغش :البييىيت مً اإلاىغىس ؤلاظغمو.
()79ئيقلخىن ،جيري ،هغشيت ألادب ،جشحمت :زائش ديب ،مي ىساث وصاسة الشلافت ،ظىسيا1995 ،م( ،ص.)165
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ٚايجاْ :١ٝايهؿـ عٔ قٛاعس ايتذُٝع ٚايتبازٍ ٚايتعاضض بني ٖص ٙايٛسساتٚ ،تٓػٝكٗا
يف بٓٝات تؿػري.)80(١ٜ
ٚغأشنط منٛشداً اغتدسّ ؾ ٘ٝستُس أضن ٕٛايٓكس ايبٓ ٟٛٝعً ٢ايكطإٓ ايهط،ِٜ
عٓس بٝاْ٘ ملؿٗٚ ّٛنًُ( ١ايكطإٓ ايهطٚ ِٜايٛسٚ ،)ٞقاّ بتطبٝل ارتطٛات ايػابك١
عً ،٘ٝسٝح قطع نًُ( ١قطإٓ) ٚأضدعٗا إىل أْٗا َكسض يًؿعٌ قطأ ،ثِ قاٍ "ؾايؿهط٠
ا٭غاغ ١ٝتهُٔ يف ايت ٠ٚ٬املطابك ١يًدطاب املػُٛع ٫ ،املكط ،"٤ٚؾبعس إٔ قطع
ايهًُ( ١قطإٓ) إىل ٚسسات قػري ،٠بسأ بارتط ٠ٛايجاْ ٖٞٚ ١ٝايهؿـ عٔ قٛاعس
ايتذُٝع ٚايتبازٍ ٚايتعاضض بني ٖص ٙايٛسسات ،سٝح شنط أمساَ ٤تعسز ٠يًكطإٓ
نـــ(ايتٓعٚ ،ٌٜايهتابٚ ،ايصنط ،أ ٚايهتاب ١ايٓاظي َٔ ١ايػُا ٤أثٓا ٤ايً١ًٝ
املباضن ،)١بعسٖا عطف ايصنط عً ٢أْ٘ "ايتٓب ٘ٝأ ٚاإلؾعاض" ،ثِ قاٍٖٚ" :هصا ُٜسع٢
(أٌٖ ايهتاب) بأٌٖ ايصنط أٜهاًٚ .املككٛز أٚي٦و ايص ٜٔتًكٛا اإلؾعاض أ ٚايصٜٔ
ٜتأًَ ٕٛخبؿٛع بأمسا ٤اهلل ٚتعاي .ُ٘ٝثِ ٖٓاى اغِ ايؿطقإ :أ ٟايتُٝٝع ٚايربٖإ
املؿطِّمٚ ،بهًُٚ ١اسس :٠ايٛس.)81("ٞ
ثِ تهًِ ستُس أضن ٕٛعٔ َػأي ١ايٛسٚ ،ٞأْٗا تعس َٔ املػا ٌ٥ايسقٝك ١دساً
ٚاذتطد ١ملٔ ٜطٜس زضاغتٗا نُٔ َٓظٛض ٙايصٜ ٟتذاٚظ ب٘ ايتعاي ِٝاإلغَٔ ١َٝ٬
اغتك٬ي ١ٝؾِٗ ايٓل َٛٚت امل٪يـٚ ،أٚنح شيو بطغِ بٝاْ ٞأٚنح ؾ ٘ٝتطبٝل املٓٗر
ايبٓ ٟٛٝعً ٢نًُ( ١ايٛس ،)ٞنُا :ًٜٞ

(الكتاب السماوي)
 .ل = (أم الكتاب)

ق (الوحي)

ت .خ

م .ن .ر .م

م .ن .ت

()84ؽلذة أوديب هألا م هىم أو أٍ ظيجمىهذ فشويذ واظخىخاٍ مً أظطىسة أوديب ؤلافشيليت ،وهألا ؽلذة ه عيت جطلم ؽل الزهش الزي يدب
والذجه ويخؾلم بها ويقير ؽليها مً أبيه فيىشَه .اهغش :اإلاىظىؽت اعخشة ويىيبيذيا.
()81ا ئيقلخىن ،هغشيت ألادب (ص.)167-166
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ت .أ
"تفسري الرموز واملصطلحات:

أ.م

ك  .ل :كالم هللا.
خ  .ق :خطاب قرآين (شفهي).
م  .ن  .ر .م :املدونة النصية الرمسية املغلقة (أو املصحف).
م  .ن  .ت :مدونة نصية تفسريية (تفاسري القرآن).
أ  .م :األمة املفسرة (أمة املسلمني الذين تفسر القرآن جيالً بعد جيل).
ت  .أ :اتريخ أرضي (الدنيا يف اللغة اإلسالمية الكالسيكية).
ت  .خ :اتريخ اخلالص (أنواع الوحي املتتالية واملنظور األخروي).
بعس إٔ ٜطاقب ايكاض ٨ادتس ٍٚايبٝـاْ٬ٜ ٞسـظ أْٓـا قـس ٚنـعٓا اذتطنـ ١ايـيت ٜـٛسٞ
اهلل بٛاغطتٗا دع٤اً َٔ ايهتاب ايػُا ٟٚإىل ايبؿط عً ٢املػت ٣ٛايعُٛزٖٚ ،ٟصا زيٝـٌ
عً ٢ضَع ١ٜايٓـع ٍٚأ ٚايتٓعٜـٌ; أقكـس ْـع ٍٚايـٛسَ ٞـٔ ؾـٛم إىل حتـت ثـِ عـٛز ٠ايكـعٛز
ضت ٛايتعاي .ٞأَا عً ٢املػت ٣ٛا٭ؾك ٞؾكس ٚنعٓا ايتاضٜذ ا٭ضن :ٞأ ٟايعًُٝات ايبؿـط١ٜ
ايــيت تٓطًـــل َـــٔ ارتطـــاب ايكطآْـــ ٞيهـــ ٞتـــ٪ز ٟإىل املسْٚـــ ١ايٓكـــ ١ٝايطمسٝـــ ١املػًكـــ١
ٚايٓٗاٚ .١ٝ٥عٓسَا ْك ٍٛارتطاب ايكطآْ ٞؾإْٓـا ْككـس ايعبـاضات ايؿـؿٗ ١ٝايـيت تًؿـظ بٗـا
ايٓيب نُٔ سا٫ت ارتطـ اب ٚسٝجٝاتـ٘ ايـيت مل تٓكـٌ نًـٗا أـصاؾريٖا ٚبأَاْـ( ١أغـباب
ايٓع .)ٍٚثِ ْٓطًل َٔ املس ١ْٚايٓك ١ٝايطمسٝـ ١املػًكـ( ١أ ٟاملكـشـ) إىل املسْٚـ ١ايٓكـ١ٝ
ايتؿػري ،١ٜأ ٟايتؿاغري ايعسٜس ٠دساً اييت تعـطض هلـا املكـشـ ٚايـيت نتبٗـا املؿػـطٕٚ
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ا٭نجط تٓٛعاً ٚاخت٬ؾاً; َٔ أدٌ إٜهاح سكا٥ل ايٛس ٞاييت تٓري غـًٛى ايبؿـط ٚأعُـاهلِ
طٛاٍ َػاض ايتاضٜذ ا٭ضنـ ٞيف ٖـصا ايعـامل (ايـسْٝا)ٖٚ ،هـصا ٜؿٗـِ ملـاشا إٔ نـٌ ٖـصٙ
املػـاضاتٚ ،نــٌ ٖـص ٙاجملطٜــات أ ٚايعًُٝـات ايجكاؾٝــٚ ١ايعكًٝـٚ ،١نــٌ ٖـص ٙايتكــٛضات
جتس زعاَتٗا احملػٛغٚ ،١ؾهاٖ٤ا اْ٫تؿاضٚ ٟاإلغكاط ٞيف املكـشـ :أٖ ٟـصا اجملًـس
املاز ٟايص ٟأملػ٘ ٚأَػه٘ بٝسٚ ،ٟأْكً٘ َٔ َهـإ إىل آخـطٚ ،أقـطأٚ ٙأؾػـط ٙبعـس إٔ
أق  ّٛبؿطا٥ض ايٛنٚ ٤ٛايطٗـاض ٠يف نـٌ َـط ٫( ٠ميػـ٘ إ ٫املطٗـطٖٚ .)ٕٚهـصا صتـس إٔ
ايتكـــسٜؼ (أ ٚاذتـــطاّ) ايـــصٜ ٟؿـــهٌ بٓٝـــ ١ايـــٛع ٞايـــسٜين  ٫ميهٓـــ٘ ا٫غـــتػٓا ٤عـــٔ
ايسعاَات املاز.)82("١ٜ
ٚبعس ٖصا نً٘ تٛقٌ إىل قعٛب ١حتسٜس َهُ ٕٛايكطإٓ ٚستتـٛا ،ٙعًـ ٢أْـ٘ ؾٛنـ٢
ختبِّــٚ ٧ضاٖ٤ــا ْظاَـاً ز٫يٝـاً ،ا٭َــط ايــص ٟدعًــ٘ ٜكػــِ ارتطــاب يف ايكــطإٓ ايهــط ِٜإىل
ػـ ١أْـٛاع( :خطـاب ْبـ ،ٟٛتؿـطٜع ،ٞغـطز ٟقككـ ،ٞأَجـاٍ ،تطاتٝـٌ)ٚ ،ظعـِ أْٗـا
"تعًــٔ مجٝعٗــا عــٔ ايكٝــاّ بــسٚض ايــٛس ٞ٭ٕ نًٝــ ١ارتطــاب ايكطآْــ ٞختهــع يــٓؿؼ بٓٝــ١
ايع٬قات ايٓش ١ٜٛيًؿدٛم ٚايهُا٥ط ،ؾٗٓاى ايصات اإلهلٝـ ١ايـيت تعـرب عـٔ ْؿػـٗا تـاض٠
بهُري ايؿـدل املؿـطزٚ ،تـاض ٠بهـُري ايؿـدل ا٭ ٍٚيف سايـ ١ادتُـع :أْـا/ضتٖٔٚ .ـصا
ايهُري ٜتٛد٘ بارتطاب عً ١٦ٖٝ ٢ا٭َط (قٌ) يهُري ايؿدل ايجاْ( ٞستُـس) َـٔ أدـٌ
ايتٛقٌ ٚايتٛق ٌٝإىل نُري ايؿدل ايجايح يف ساي ١ادتُع :أ( ِٖ ٟايبؿط).)83( ".
 َٔٚخَ ٍ٬ا غبل ٜتبني َكازَٖ ١صا املٓٗر يًٓل ايًػـ ٟٛعَُٛـاً ٚيٓكـٛم ايـٛسٞ
خكٛقاً ،ؾاملٓٗر ايبٜٓ ٟٛٝعطٌ ايًػ ١عٔ َُٗتٗا يف ْكـٌ املعـاْٚ ،ٞعتٛهلـا إىل ٖٝانـٌ
داَــسٜ ٠عــاز تطنٝبٗــا ٚقــٓع ز٫٫تٗــا بعٝــساً عــٔ َعاْٗٝــا ايظــاٖطَٚ ٠ــطازات قاًٗٝ٥ــا،
ٚزتطز ايكب ٍٛبٗص ٙاملٓٗذ ١ٝيًتعاٌَ َع ايٓكٛم ْٚكسٖا ٜعين عبجٝـٚ ً١ؾٛنـَٓ ٫ ٢تٗـ٢
هلــاٚ ،املككــٛز ايٓٗــا ٞ٥ايــص ٟتكــٌ إيٝــ٘ ايبٜٓٛٝــٖ ١ــ ٛايكطٝعــ ١ايتاَــَ ١ــع ايــرتاخ ٚإعــاز٠
تؿه ٌٝز٫٫ت ايٓكٛم مبا ٜٛاؾل أَعد ١ايبٜٓٛٝني ٚأٖٛا.ِٖ٤

()82الباصعألا ،اظخلباٌ آلاخش (ص.)174-173
()83خمىدة ،ؽبذالؾضيض ،اإلاشايا اإلالؾشة ،ؽالم اإلاؾشفت( ،ٌ1422 ،ص.)27-25
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املطلب الثالث :البييوية مً امليظور اإلسالمي
إٕ ايبٓ ١ٜٛٝتععِ إٔ نٌ ْل َػتكٌ بصاتٜ٘ٚ ،عس بَٓٓ ١ٝؿكً ١قا ١ُ٥بصاتٗا،
َػتػٓ ١ٝعٔ نٌ ؾ ٤ٞعتٝط بٗا ،ست ٢عٔ قاًٗ٥ا ٖٞٚ ،بٗصا تًػ ٞؾهط ٠ايػبب
ٚاملػببٚ ،إٔ نٌ سازخ  ٫بس ي٘ َٔ ستسخ ،بٌ إْٗا بٗصا ايتؿهري تًػ ٞؾهط٠
ارتايل ٚاملدًٛم" ،إٕ ٖصا ٜعين إظاس ١ايصات ايؿاعًٚ ،١ايٓظط إىل ا٭ؾٝا ٤عً ٢ضتٜ ٛبسٚ
َع٘ بٓاٖ٩ا ْظاَاً آيٝاً ٜعٌُ بططٜكٚ ٫ ١اع ١ٝتتذاٚظ إضاز ٠ا٭ؾطاز"(.)84
ٚايبٓ ١ٜٛٝبٗصا ايتٛقٝـ َكازَ ١يًؿطعَٓٚ ،اقه ٌ١يهٌ ا٭زٜإ عَُٛاً ٚيسٜٔ
اإلغ ّ٬خكٛقاً ،غٛا ٤يف زتاٍ ايعكا٥س ،أ ٚيف زتاٍ ا٭سهاّ ٚايػًٛى; ٭ٕ
ايبٓ ١ٜٛٝتعٝس بٓا ٤اذتٝا ٠بهٌ زتا٫تٗا عً ٢أغاؽٍ َازٜ ٍٟػتٓس إىل اذتؼ ٚايتذطب،١
َٓٚشت ْؿػٗا اذتل ايص ٟدطزت َٓ٘ َا غٛاٖا ؾازعت يٓؿػٗا تؿػري ايٓكٛم
ٚاذتهِ عًٗٝاٚ ،اهلل ٜ ك﴿ :ٍٛيَٰأَهلَ ٱلكِتََٰتِ لَب تَغلُواْ فِي دِينِكُن والتَقُولُواْ علَي ٱللَّهِ إِلَّب ٱحلَقَّۚ﴾(،)85
ٚقاٍ تعاىل﴿ :وال ي رِهنَّكُن شنئبَاىُ قَومٍ َلَي أَلَّب تَعدِلُواْ ٱعدِلُواْهُو أَقرةُ لِلتَّقوىَٰۚ وٱتَّقُواْ ٱللَّه إِىَّ ٱللَّه خجِريُ ثِوب

تَعولُوى.)86( ﴾٨
ٖصا املٓٗر ٜٗسّ َطدع ١ٝايٓل ٚز٫يت٘ ،ؾُكسض ١ٜايٓل ايؿطع ٞتٓتكض بايٓػب١ٝ
اييت تٓتذٗا ايبٓٚ ،١ٜٛٝز٫٫ت ايٛس ٞتٓٗسّ بإغ٬م ز٫ي ١ايٓل عً ٢شات٘ٚ ،برت َسيٛي٘
عٔ َكاقس ايؿاضع اذتهٚ ِٝأغباب ايٓعٚ ٍٚغريٖا َٔ َؿػطات ايٓل ايؿطع ٞاملب١ٓٝ
ملكاقسَٚ ٙطاَٚ ٘ٝاملٛنش ١ملعاْ .٘ٝيصيو ؾايبَٓ ١ٜٛٝهاز ٠يًس ;ٜٔؾٗ ٞحتٌ أ ٟؾ٤ٞ
َهإ ايس ٜٔأ ٚتػع ٢يصيوٚ ،قس قاٍ ٖصا أسس ايٓكاز ايػطبٝني ،ؾكاٍ" :ايبٖٓٞ ١ٜٛٝ
َٔ بني أؾٝا ٤أخط ،٣ستاٚي ١أخط َٔ ،٣غًػً ١ستا٫ٚت َؿ ١َٚ٪قاَت بٗا ايٓظط١ٜ

()84ؽشمان ،خليل هللا  ،مىكف ؤلاظغم مً هغشيت البييىيت ألا هلذ ألادب الؾشيو ،ملاٌ ،كعم اللقت الؾشبيت ،حامؾت ألىسن (ص.)6
()85بشوهش ،ألبيتر ،اعخذازت وما بؾذ اعخذازت ،جشحمت :ؽبذالىَاب ؽلىب ،املجمؿ الشلا ألا ،ؤلاماساث الؾشبيت اإلاخدذة1995 ،م( ،ص.)75
()86الغم ىش ،واإلاعخديل الخ ىير فيه ...هألا مً ألال اظ التي يعخخذمها اإلا ىشون الؾشب وأسوىن وفيرٍ ،ويللذون بها ج عير ما امخىؿ ؽىه
القير مً الىلىص (ولؾلهم يللذون هلىص الىخيين) .أسوىن ، ،ال ىش ؤلاظغمو "هلذ واحتهاد" ،جشحمت وحؾليمَ :اشم صاعح ،داس
العاقألا ،الطبؾت الشالشت1998 ،م( ،ص.)22
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ا٭زب ;١ٝإلس ٍ ٬ؾ ٤ٞآخط أنجط ؾاعً ١ٝستٌ ايس ٖٛٚ ،ٜٔيف ٖص ٙاذتاي ١ز ٜٔايعًِ
اذتسٜح"(.)87
ٚتكسّ عٓس اذتسٜح عٔ َؿٗ ّٛايبٓ ١ٜٛٝأْٗا قس أٖسضت خكٛق ١ٝايٓل (مساٜٚاً
نإ أ ٚبؿطٜاً)ٚ ،تاضغتٝت٘ ايتهٚ ،١ٜٝٓٛشات ١ٝامل٪يـ ،ؾ ٬ؾ َ٤ٞخاضزُ ايٓلٚ ،شيو
َا ٜػُ ْ٘ٛبــــــ"َٛت امل٪يـ" .بٌ ٚقٌ اذتاٍ ببعض ايبٜٓٛٝني إىل ايك ٍٛمبٛت اهلل ،
ٜك ٍٛضٚد ٘ٝغاضٚز ٟيف نتاب٘ "ايبٓٚ ١ٜٛٝؾًػؿَٛ ١ت اإلْػإ"" :ئ ٜرتزز بٓ ٜٛٛٝادتٌٝ
ايتاي ٞيًٝؿ ٞؾرتاٚؽ يف اْ٫تكاٍ إىل اذتس ايص ٟغٝكٛزِٖ إىل خت ٌٝتاضٜذ ٖ ٛستض
اؾتػاٍ يًبٓ ،١ٝتاضٜذ بَ ٬بازض ٠تاضغت ،١ٝتاضٜذ ب ٬بؿط ،ؾٓطاِٖ ٜعًٓ ٕٛبًػإ ؾٛنٛ
أْ٘ بعس إعْٝ ٕ٬تؿ٘ عٔ َٛت اهلل ؾإٕ َا ٜتأنس يف أٜآَا ٖص ٙيٝؼ غٝاب اهلل أَٛ ٚت٘
بكسض َا أْ٘ ْٗا ١ٜاإلْػإ"(.)88
ٚاملٓٗر ايبٜٓٓ ٟٛٝعع َٔ اإلْػإ إْػاْٝت٘ٚ ،ظتعً٘ ؾطزاً " ٫إْػاْ "ٞؾٝػًب٘ ؾطزٜت٘
ٚنٌ َا ميٝع ٙعٔ غريٚ ٙظتعً٘ شاتاً ب ،١ٜٖٛ ٬ؾٝػًب٘ خكٛقٝت٘ اييت متٝع ٙعٔ بك١ٝ
املدًٛقات ،نُا جتعٌ َٓ٘ نآ٥اً بُٗٝٝاً ٜٗص ٟبايه ّ٬ب ٬عكٌٍ  ٫ٚإضاز ٫ٚ ٕ٠قكس،
ؾهٜ َ٘٬ؿب٘ اهلصٜإ ايٚ٬اع ٞظتب ايتٓكٝب عٔ َعاْ٫ ٘ٝغتدطادٗاٖ َٔٚ ،صا
املٓطًل أتت ْظطٜتِٗ عٔ "َٛت امل٪يـ" ،ؾٝؿػط نٌ ايٓكٛم ايسٚ ١ٜٝٓغريٖا سػب
ٖٛاٚ ،ٙقس أزضى بعض عك ِٗ٥٬تٗاؾت ٖصا ايؿهط ٚغكٛط٘ ،سٝح قاٍ "أيبري
يْٛٝاضز"" :إٕ َػًُ ١اْ٫ط٬م َٔ ايؿهط ايبَٓٛ ٖٛ ٟٛٝقـ ناض نس اإلْػاْٖٞٚ ،١ٝ
َصٖب إضٖاب ٞظتٗس بكػ ٠ٛدًٝس ١ٜيتسَري أغؼ ايؿهط ايؿًػؿ ٞايػطبْٗ ٞاٝ٥اًٖٞٚ ،
اذتط ١ٜايبؿطٚ ،١ٜأٚي ١ٝايٛعَٚ ،ٞؿٗ ّٛايصاتٚ ،مل ٜعس ا٭زب ٜتعس ٣إٔ ٜهْ ٕٛتاداً
ٜ ٫طدع إىل ايؿهط املبسعٚ ،مل ٜعس اإلْػإ أنجط َٔ سازخ ظتط ٟاإلع ٕ٬عٔ ظٚاي٘
املكبٌ"(.)89
ٚايبٓ ١ٜٛٝأٜهاً يف ْظط اإلغَٗٓ ّ٬ر تؿهٝه ٞيف نٌ ايٝكٝٓٝاتٚ ،يف نٌ
ؾ ٤ٞستسز ٚثابت ،بٌ ٖ ٞؾهط ٠املازٜني ايسٖطٜني ،ايص ٜٔقايٛاََ﴿ :ا ٖٔ َٞإِيَّا سََٝاتَُٓا
()87السخمىدي ،شاهير أخمذ ،مىاهج ال ىش الؾشيو اإلاؾاصش ألا دساظت كظايا الؾليذة والترار ،مشهض الخأصيل للذساظاث والبدىر ،الطبؾت
ألاو ( ،ٌ1431 ،ص.)72
()88أسوىن ،ال ىش ؤلاظغمو "هلذ واحتهاد" (ص.)87
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ٱيسَْٗٝا َُُْٛتُ ََْٚشَٝا َََٚأًُٜٗهَُٓا إِيَّاٱيسُٖ ۚٙضۚ َََٚايَُِٗ بٔصَۚئوَ َٔٔۚ عًٍِٔ إِٕ ُِٖ إِيَّا َٜظَُٕٓٗٛ
.)90( ﴾٤٢
يصا ْ ٫ط ٣تطبٝل ٖصا املٓٗر عًْ ٢كٛم ايٛس ;ٞبٛقـ املٓٗر ايبَٓٗٓ" ٟٛٝذاً
َططزاً بكٛاْني ٚحتً٬ٝت مشٛي ١ٝقاطع ٫ ١تػتجين قاْ ٫ٚ ً٬٥كاً  ٫ٚيػ١؟ ،ثِ أيٝؼ
املٛقـ ا٭يػين ظتطز نٌ قاعس َٔ ٠قسغٝتٗا; بٌ ٜ ٫ط ٣قاعس ٠إ ٫ؾُٝا َٖ ٛتساٍٚ
ٚمماضؽ َٔ ططف اجملُٛعات ايبؿطٚ ،١ٜيف بعض ا٭سٝإ ٜط ٣تهػري ايكاعس .٠إٕ
نٌ َٔ ٜؿو يف اإلداب ١عًٖ ٢صا ايػ٪اٍ باإلظتاب ٖ ٛيف ْظط ايبٜٓٛٝني عس ٚيسٚز
ٚضدع ٞتكًٝس ;ٟشيو إٔ ق ٠ٛايٓظط ١ٜتػتُس َٔ مشٛيٝتٗا ٚاططاز قاْْٗٛا خب٬ف غا٥ط
املٓاٖر ٚا٫جتاٖات املٓطك - ١ٝنُا ٜععُ-ٕٛ

ٚعً ٘ٝؾًٝؼ يس ٣ايبٜٓٛٝني ْل

َكسؽ  ٫غتهع يٓظطٜتِٗٚ ،تبعاً يصيو دطت زضاغ ١ايتٛضاٚ ٠اإلصت ٌٝبٜٓٛٝاً َجًٗا َجٌ
غا٥ط ايٓكٛمٖٓ َٔٚ ،ا ْسضى َس ٣خطٛض ٠ايسع ٠ٛإىل ايبٓٚ ١ٜٛٝتطبٝكاتٗا عً ٢ايًػ١
ايعطب ١ٝاييت أمسَ ٢ا ؾٗٝا ٚشضْ ٠ٚكٛقٗا باتؿام نٌ ْاطل بٗا أ ٚزاضؽ هلا ٖ" ٛايٓل
املٛس - "٢أ :ٟن ّ٬اهلل ٚ ضغٛي٘  ،نٝـ ميهٔ إٔ تطبل عً ٢ايكطإٓ
ايهطْ ِٜظطَٛ ١ٜت امل٪يـٚ ،اغتك ٍ٬ايٓل ٚقٝاَ٘ نْٛاً َػتك ً٬بصات٘ ٜؿُٗ٘ نٌ
قاض ٨نُا ٜؿا ،٤ؾَ ٬اْع يس ٣ايبٓ َٔ ١ٜٛٝإٔ ٜه ٕٛي٘ تؿػريات بعسز ايكطا ٤بٌ
أنجط َٔ شيو ،ؾكس غاضٚا عًَٗٓ ٢ر نؿاض قطٜـ يف ايععِ بإٔ ايٓل ايكطآْ ٞيٝؼ
َٓـع َٔ ً٫عٓس اهللٚ ،ايبٓ ٕٜٛٛٝسانٛا ايباطٓ ١ٝيف تؿػري - ٙنُا ٜؿا -ٕٚ٤ب٬
نابط َٔ عكٌ أْ ٚكٌ")91( .
الخاتوة :
طتًل ممَّا غبل إىل َا :ًٜٞ
 )1إٔ ايبَٓٗٓ ١ٜٛٝر ْكس َٔ ٟابتهاض ايطٚؽ ظٗط بسا ١ٜايكطٕ ايعؿط ٜٔأغؼ ي٘
"ؾطزٜٓاْس ز ٟغٛغري"ٚ ،اؾتٗط يف ؾطْػا عًٜ ٢س "نًٛز يٝؿ ٞؾرتاٚؽ" يف
غتٓٝات ايكطٕ ْؿػ٘.
()94اإلالذس ه عه (ص.)91
()91ظىسة البلشة.174 :
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 )2تطدع ادتصٚض ايتاضغت ١ٝيًُٓٗر ايبٓ ٟٛٝإىل املسضغ ١ايؿه ١ْٝ٬ايطٚغ،١ٝ
ٚاملسضغ ١املاضنػ.١ٝ
َ )3ؿٗ ّٛاملٓٗر ايبٓ ٟٛٝظٌ غاَهاً ست ٢عٓس ايػطب أْؿػِٗ; ٭ْ٘ ٜعس خًٝطاً
َتساخَٓ َٔ ً٬اٖر ْكسَ ١ٜتعسز.٠
 )4إٔ ايبٓ ١ٜٛٝيف َعٓاٖا ايٛاغع تعين بسضاغ ١ظٛاٖط شتتًؿ ١ناجملتُعات ٚايعكٍٛ
ٚايًػاتٚ ،...يهٓٗا يف َعٓاٖا ايهٝل تعين ستاٚي ١إظتاز منٛشز يهٌ َٔ بٓ١ٝ
ٖص ٙايظٛاٖط ٚٚظٝؿتٗا عً ٢غطاض ايُٓٛشز ايبٓ ٟٛٝيًػ.١
 )5إٔ ايبَٓٗٓ ١ٜٛٝر ٜسضؽ ايٓل يف شات٘ بعٝساً عُا ٜسٚض خاضد٘ ،باعتباض ٙبٓ١ٝ
َػتكً.١
 )6تعسز َعٓ ٢ا٭يؿاظ; ٭ٕ نٌ َ٪يـ ٜكسّ تكٛض ٙارتام عٔ ايبٓ.١ٝ
 )7إٔ املٓٗر ايبٜٓ ٟٛٝتعاٌَ َع ايًػٜٓٚ ،١ؿٚ ٞدٛز أٚ ٟاقع غريٖا.
 )8إٔ خكا٥ل املٓٗر ايبٓ ٟٛٝث٬ث( :ٖٞ ،١ايهًٚ ١ٝايؿُٚ ،ٍٛايتشٚ ،ٍٛاْ٫هباا
ايصات.)ٞ
 )9أزٚات َٚؿاٖ ِٝايبٓ ١ٜٛٝث٬ث( :ٖٞ ،١ايٓػلٚ ،ايتعأَٚ ،ايتعاقب).
 )10إٔ ايبٓ ١ٜٛٝظٗطت يف ايعامل ايعطب ٞيف أٚاخط ايػتٓٝات َٔ ايكطٕ ايعؿطٚ ،ٜٔمل
تربظ ٚتٓتؿط إ ٫يف أٚاخط ايػبعٝٓٝات.
 )11غبب اْتؿاض ايبٓ ١ٜٛٝيف ايعامل ايعطبٜ ٞطدع إىل تطمج ١نتب ٪َٚيؿات ايجكاؾ١
ايػطب ١ٝاييت تعين بايبٓ ،١ٜٛٝباإلناؾ ١إىل ايسضاغ ١يف ادتاَعات ا٭ٚضب.١ٝ
 )12طبل ايبٓ ٕٜٛٛٝاملٓٗر ايبٓ ٟٛٝيف ايٓكس بسا ١ٜعً ٢ايٓكٛم ا٭زب ،١ٝثِ طبك ٙٛعً٢
ايرتاخ اإلغ َٞ٬نهٌ.
 )13تعاٌَ ايبٓ ٕٜٛٛٝايعطب َع ْكٛم ايٛس ٞعً ٢أْٗا ْكٛم أزب ،١ٝز ٕٚأ ٟاعتباض
يكسغٝتٗا .
 )14إٔ ايبٓ ١ٜٛٝيف سهِ اإلغَٗٓ ّ٬ر ْكسٖ ٟساّ ٖٞٚ ،نس ايس ;ٜٔ٭ْٗا شات ْعع١
َاز ١ٜساز ،٠ؾٗ ٞتػع ٢إلس ٍ٬أ ٟؾَ ٤ٞهإ ايس.ٜٔ
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