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الملخص
هذ تؼذدت الذساػبت الؼشدّٔ كٓ الؼلش الحذٔج ياوـؼجت موبكذَب يمىبخبتُاب ثاذ م ماه
ثشاة كٓ ًتبثٍ «مًسكًلًرٕب الؼشد» أي «هلّ الؼلبسٔت» حتآ تواذت تواذمبا ثابَشاا ػ آ
أٔذْ ًجبس مه المىظشٔه الؼشدٔبت أمخبل ؿشٔمبع ،رٕشاس رٕىٕت ،يتًديسف .ماه أَا
َزٌ الىظشٔبت التٓ تؼتُذف ٌَٕ ّٕ الىق أي الشيأّ كٓ هاً الماىُذ الجىٕاًْ وظشٔاّ
الموًالت الخالحّ التٓ هبت ثاوـبئُب المىظّش الـُٕش رٕشاس رٕىٕتَ .زٌ الىظشّٔ التٓ تشتجي
ثبلؼشدٔبت تتحذث ػه الشيأّ أي الىق الؼشدْ كٓ حالث موًالت كُٓ صمه الوقَٕ ،ئّ
الوق ،يومي الوقَ .ىب و وٓ الوً ػ ٓ الموًلّ األيلٓ مه الموًالت الخالحّ كُآ صماه
الوق .الشيأّ أي ًل ًتبثّ ػشدّٔ ثمب تؼشد أحذاث يػ ًى الـخلإبت تتؼا ثحواًس
الضمه الؼشدْ ثتز ٕبتٍ المخت لّ حوًساا ياهحبا م تلوبا ثُب .يالضمه ٔؼتجش خإي الشيأاّ
األػبع الزْ ٔؼًهُب ئلٓ األمبت يتؼٌُٕب مٕضِ التأحٕش يالتأحش يالذسامب .رٕشاس رٕىٕت كآ
وظشٔتٍ أظُش َزا التالػت الضمىٓ يتوىٕبتٍ يالذساػّ َزٌ تحبيل أن تذسع رمٕاغ َازٌ
التوىٕبت كٓ سيأّ أي ػٕشِ راتّٕ «األٔبت» لٌٍ حؼٕه.
الکلوات الذليلية :األٔبت ،الضمه ًٍ ،حؼٕه ،الشيأّ.

* ًبلجّ المبرؼتٕش كٓ كشع ال ـّ الؼشثّٕ يآداثُب ثزبمؼّ الضَشا (ع).
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المقذمة
لوذ ظل الضمبن يالمٌبن ػ ٓ أَمٕتُمب ير ٕال هاذسَمب كآ الىلاًف األدثٕاّ ػاًا
أًبوت وظمبا أي وخشاا ،دمذاا ًًٔالا ؿبئجبا ػه أوظبس الذساػبت األدثٕاّ يالىوذٔاّ ،ئر لاي ٌٔاه
محي اَتمبت ئال كٓ الؼوذٔه المىلشمٕه ػ ٓ يرٍ التوشٔت(ؿبٌٔبوٓ مُش ،ثًػزاس:1395 ،
ٔٔ .)61ؼذ الضمه ػىلشاا أػبػٕبا يممّٕضاا كٓ الىلًف الحٌبئٕاّ ثـاٌل ػابت ،كبلولاّ دائمابا
مشئّ ،يالتتبثغ كٓ أحذاحُب لٕغ ػًْ تتبثغ اكٌالحٓ .ئر ال هلّ لًاهاغ تٌابثن أحاذاحُب
كٓ تًالُٕب ،يتشتٕجُب ،تًالُٕب يتشتٕجُب كٓ الىق .ألن الوق اختٕابس يتشتٕات ،يالتاًالٓ كآ
الولّ مه كىغ الشايْ يتشتٕجٍ(لحمذاوٓ )73 :2000 ،يالٌبتت ػىذمب ٔختبسٔ ،وغ ثبػتجبسٌ
الشؤّٔ التٓ ٔشٔذ أن ٔؼجش ػىُب ،يت ي الشؤّٔ َٓ التٓ تلشم األػا ًة ،ياألػا ًة ٔلاشم
األديات يالتوىٕبت(كشٔبل .)8 :1999 ،كٌل سيأّ لُب ومي صمىٓ ،يهٕ صمىٕاّ خبكاّ ثُاب.
تؼتمذ أكبلتُب مه ًلبّٔ تؼجٕشَب ػه رلي الىمي ،يت اي الوإ  ،يئٔلابلُب ئلآ الوابسب،
كبلشيأّ تشًٕجّ مؼوذِ مه الضمه(مىذيالي .)75 :1997 ،اػتجش الاضمه مىاز الواذت َبرؼاب
حوٕوٕب كٓ حٕبِ اإلوؼبن ،يهذ اصدادت َزٌ الىظشِ حجبتب يسػًخب كٓ ػلشوب الحبلٓ ،ئٌلآ
أن والحظ أن الـؼًة التٓ أحؼىات اػتـاالل الًهات أي الضمه ستجت كٓ ملبف الـؼًة
المتوذمّ ،كٓ حٕه أن الـاؼًة التآ لا تاذسى أَمٕتاٍ ال صالات كآ ػاذاد الـاؼًة
المتخ لّ .ؿٕش أوىب وولذ مه خالل تؼشهىب كٓ َزا الموبل لؼىلش الضمه" ،الضمه األدثآ"
يًَ ٔخت ق ً ّٕ ػه الضمه الحوٕوٓ(صمه الؼابػّ) ،ماه حٕاج ئن َازا األخٕاش ٔخواغ
ل تؼ ؼل المىٌوٓ ،ئخت ق أٔوب ػه الاضمه الشٔبهآ ،يالاضمه اللٕضٔابئٓ ،الازْ ٔوابع
ثبلًحذات الذيلّٕ المؼشيكّ(كشًبع.)2 :2002 ،
الحٌبّٔ أي الولّ موًٌػّ صمىّٕ مشّتٕه ،كُىبى صماه الـآ الماشيْ يصماه الحٌبٔاّ
(صمه المذلًل ي صمه الذال) .يَزٌ الخىبئّٕ ال تزؼل اإللتاًا ات الضمىٕاّ ً ُاب -التآ ماه
المجتزل ثٕبوُب كٓ الحٌبٔبت -ممٌىّ كحؼت(حالث ػىًات مه حٕبِ الجٌال م خلاّ كآ
رم تٕه مه سيأّ أي كٓ ثوغ لوٌبت مه كًسِ مشًجّ ػٕىمبئّٕ «تًاتشّٔ» ئلخ) ثل األَ
أوُب تذػًوب ئلٓ مالحظّ أن ئحذْ يظبئق الحٌبّٔ َٓ ادؿبت صمه كٓ صماه آخش(رٕىٕات،
 .)45 :1997كٓ هً َزا الملًُت لضمه الىق الوللٓ يالزْ ث ًسٌ الىوذ الحذٔج ،رشْ
دسع صمه الؼمل الوللٓ كٓ حالث ػالهبت توًت ًؼالهبت ثٕه صمىٕه :صمه الًهبئغ الازْ
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ٔمّٕض لىلؼٍ مؼتًْ كٓ الىق ي صمه الوًل الزْ ٔمٕض لىلؼٍ مؼاتًْ آخاش كآ الاىق.
ق َزٌ الؼالهبت الخالث أماًس اا حالحاَّ .آ :التشتٕات أي الىظابت ،الماذِ ،التًاتش(الؼٕاذ،
تخ ّ
َ .)111 :1999ىبى اختالف ثٕه صمه الوق يصمه الخٌبة أمب صمه الوق يًَ مب ٔؼمٍٕ
مشتبم «ثبلضمه الًٌوٓ أي الؼشدمذْ المىلشف ئلٓ تٌاًن الؼابل يامتاذاد ػماشٌ ياوتُاب
مؼبسٌ حتمبا ئلٓ اللىب يًَصمه ًاًلٓ متًاكال أثاذْ يلٌاه حشًتاٍ رات اثتاذا يرات
اوتُب »(مشتبم ) 204 :1999 ،أمب كٓ صماه الخٌابة والحاظ ػم ٕاّ ماضد المبهآ كآ
الحبهش ال تؼىٓ تؼٌٕش مؼبسٌ ثل مىبهوّ أػ ًة الخٌّٕ يالؼاججّٕ حٕاج ٔؼٕاذ الشيائآ
تـٌٕل صمه الولّ المزشد يكن مىظًس خٌابثٓ متمٕاض ٔلشهاٍ الىاًاع يديس الٌبتات كآ
ػم ّٕ الضمه ياهؼبا ئػوبًبتٍ يتـٕٕشاتٍ ػ ٓ صمه الولَّ .زٌ الذساػاّ تحابيل أن تاذسع
صمه الوق كٓ سيأّ «األٔبت» لٌٍ حؼٕه.
خلفية البحث
اولجت دساػبت ًخٕشِ ػه ماب ًتات ػمٕاذ األدة الؼشثآ يوحاه َىاب وـإش ثجؼواُب
المختلّ ثٌتبة «األٔبت»َ .ىبى ثؼن مه دساػبت حًل ًتبة «األٔبت» لٌٍ حؼٕه مىُاب
سػبلّ(« )2004األٔاابت لٌااٍ حؼٕاه دساػاّ أػ اًثٕااّ» ،اإلػاذاد :أمٕماااّ كجحااآ
خاا ٕااال .كُٓ سػبلّ كٓ دسرّ المبرؼتش وًهـت كٓ ربمؼّ اللًٕت .تُذف الذساػّ ئلآ
محبيلّ تٌجٕن ثؼن الملبَٕ الىظشّٔ التٓ أحمشَب المىُذ األػ ًثٓ ػ آ سيأاّ «األٔابت»
ياػتزال ثؼن خلًكٕبت ًٍ حؼٕه ال ـًّٔ كٓ األٔبت يثٕبن ئلٓ أْ مذة اػتٌبع ًاٍ
حؼٕه أن ٔؼٌٓ أثؼبدا تشثًّٔ يحؼّٕ يارتمبػّٕ سات تًكإُب ئلآ المت وآ حا ػشهات
الجبحخّ للؼًثبت الذساػّ يمحبيلّ التـ ت ػ ُٕب.
أمب موبلّ(« )2007ػٕشِ أدٔت ًٍ حؼٕه ثٕه الزاتٓ يالـٕشْ» ثو رمٕل حمذايْ.
اػتىتذ الجبحج كٓ موبلتٍ َزٌ :ئن "أدٔت" لٌٍ حؼٕه ػٕشتبن متٌبم تبن :ػإشِ راتٕاّ
خبكّ ثبلٌبتت يػٕشِ ؿٕشّٔ متؼ وّ ثبألدٔت ،يكٓ ولغ الًهت َٓ سيأّ كىّٕ تؼتمذ ػ آ
التخٕٕل يااللتلبت يالتـًٔن ياالػتٌشاد ياالَتمبت ثىلبػّ الجٕبن يثالؿّ التلًٔش؛ يَزا ماب
ٔزؼل ًٍ حؼٕه مه سياد المذسػاّ الجٕبوٕاّ كآ األدة الؼشثآ الحاذٔجً .ماب أن َازٌ
الؼٕشِ ئداوّ لزٕل مه المخولٕه الؼشة الازٔه هلاذيا أيسثاب ثحخاب ػاه الؼ ا ياػاتٌمبال
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لذساػبتُ الؼ ٕب ،كبوجُشيا ثحوابسِ ال ـاشة ،يلٌاىُ ثاذال ماه أن ٔؼاتلٕذيا ماه الؼ اًت
يالمؼبسف ياٖداة ػوًٌا كٓ الـًأّ يالشرٔ ّ يكتىّ الخٌٕئّ .ي ثبلتبلٓ ،كشًاًا كآ أػضماب
ٔم ًٌن مه هٕ يكٓ ًل مب ٔمت ثل ّ ئلٓ الـشم ،لٕىـمؼًا كآ ثًتواّ الـاش ياإلكؼابد
يالؼوًى كٓ كتىّ الـشة ياإلٔمبن ثل ؼلتٍ المبدّٔ يأكٌبسٌ المىح ّ.
موبلّ(« )1391ثشسػٓ تٌجٕوٓ األٔبت ًاٍ حؼإه ي سيصَابْ محماذ ػ آ وذيؿاه»
ل جبحخّ اإلٔشاوّٕ مشٔ أشاومىؾ .هبمت كُٕب الجبحخّ ثذساػّ المؼتًٔبت اللٌشّٔ يالمٕاضات
األػ ًثّٕ كٓ َزٔه الؼٕشتٕت حتٓ التلت الجبحخّ التلبتابا ػمٕوابا ػ آ محإي الٌابتجٕه
يتأحٕشٌ ػ ٓ ًتبثبتُ يأحًلُ .
نبذة عن الکاتب
يلذ ًٍ حؼٕه كٓ وًكمجش ػىّ  1889كٓ ػضثّ "الٌٕ ً" كآ محبكظاّ المٕىاب ثملاش.
يًبن يالذٌ حؼٕه ػ ّٓ مًظلاب كـٕشاأ ،ؼًل حالحّ ػـش يلاذما ػابثؼُ ًاٍ حؼإه .كواذ
الجلش هبع ثلشٌ كٓ الؼبدػّ مه ػمشٌ وتٕزّ اللوش يالزُل ،يحلظ الوشآن الٌشٔ هجل أن
ٔـبدس هشٔتٍ ئلٓ األصَش ،يتت مز ػ ٓ اإلمبت محمذ ػجذٌ(اللبخًسًْ )336 :1386 ،شد ماه
األصَش ،يلزأ ئلٓ الزبمؼّ الملشّٔ التٓ حلل مىُب ػ ٓ دسرّ الذًتًساٌ األيلٓ كآ اٖداة
ػىّ  1914ػه أدٔجٍ األحٕش :أثآ الؼاال المؼاشْ(الجابيْ ،ال تاب )61 :ػابكش ئلآ كشوؼاب
ل حلًل ػ ٓ دسرّ الذًتًساٌ اللشوؼّٕ .ػبد مه كشوؼب ػىّ  1919ثؼذ أن كشؽ مه سػبلتٍ
ػه اثه خ ذين ،يػمل أػتبراا ل تبسٔخ الًٕوبوٓ يالشيمبوٓ ئلٓ ػىّ  1925حٕج ت تؼٕٕىاٍ
أػتبراا كٓ هؼ ال ـّ الؼشثّٕ مغ تحًل الزبمؼّ األَ ّٕ ئلٓ ربمؼّ حًٌمّٕ .يماب لجاج أن
أكذس ًتبثٍ «كٓ الـؼش الزبَ ٓ» الزْ أحذث ػًاكق مه سديد اللؼال المؼبسهاّ .يظال
ًٍ حؼٕه ػ ٓ رزسٔتٍ ثؼذ أن اولشف ئلٓ اإلوتبد اللٌشْ ،يظل ٌٔتت كآ ػُاذ الخاًسِ
الملشّٔ ،ئلٓ أن تًكٓ ػجذ الىبكش يهبمت حشة أًتًثش التٓ تًكٓ ثؼذ هٕبمُاب كآ الـاُش
ولؼٍ ػىّ  .1973وـش مؼظ ًتجٍ لذْ ت مٕزٌ كٓ ً ٕاّ االداة ثُإذ ػخمابن ال جىابوٓ
كبحت داس الؼ ل مالٕٔه كٓ ثٕشيت .تًكٓ كٓ  28أًتًثش  1973ػه ػمش ٔىبَض  84ػبمب
يمه أَ مإللبتٍ« :كٓ األدة الزبَ ٓ ،األٔبت ،دػب الٌشيان ،ؿزشِ الجإع ،المؼازثًن كآ
األسم ،ػ ٓ َبمؾ الؼٕشِ ،حذٔج األسثؼب » يئلخ.
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کتاب األيام
«األٔبت» أحش ئثذاػٓ مه آحبس الؼًاكق التٓ أحبسَب ًتبثٍ «كٓ الـؼش الزبَ ٓ» كواذ ثاذأ
كٓ ًتبثتُب ثؼذ حًالٓ ػبت مه ثذأّ الؼبكلًّ ،مب لً ًبن ٔؼتؼٕه ػ ٓ الحبهاش ثبلمبهآ
الزْ ٔذكغ ئلٓ المؼتوجل .ئجذي أن حذِ الُزًت ػ ٍٕ دكؼتٍ ئلٓ اػاتجٌبن حٕابِ اللاجب
الوبػّٕ ،ييهؼُب مًهغ المؼبئ ّ ،لٕؼتم ذ ماه مؼزضتاٍ الخبكاّ التآ هابيت ثُاب الؼمآ
يالزُل كٓ المبهٓ الوذسِ ػ ٓ مًارُّ ػًاكق الحبهش .يلزلي ًبوت «األٔبت» ًشاصاا كشٔذاا
مه الؼٕشِ التٓ تؼتز ٓ ثُب األوب حٕبتُب كٓ المبهٓ لتؼتوٌش مىُب مب توبيت ثاٍ تحاذٔبت
الحبهش ،حبلمّ ثبلمؼتوجل الًاػذ الزْ ٔخ ً مه ػوجبت المبهٓ يتحاذٔبت الحبهاش ػ آ
الؼًا  ،يالؼالهّ ثٕه المبهٓ المؼتؼبد كٓ َزٌ الؼٕشِ الزاتّٕ يالحبهش الزْ ٔحاذد اتزابٌ
كؼل االػتؼبدِ أؿجٍ ثبلؼالهّ ثٕه األكل يالمشآِ ،األكل الزْ ًَ حبهش متًتش ٔجحج ػاه
تًاصوٍ ثتزًش مبهٍٕ ،كٕؼتذػٍٕ ئلٓ يػٓ الٌتبثّ ًٓ ٔتٌ غ كٍٕ ًماب تتٌ اغ الازات ئلآ
ولؼُب كٓ مشآِ ،ثبحخّ ػه لحظّ مه لحظبت اًتمبل المؼشكّٕ الزاتّٕ التآ تؼاتؼٕذ ثُاب
تًاصوُب كٓ الحبهش الزْ أهشّ ثُب .يوتٕزّ رلي الـًف ػمٕواب كٓ مبهٓ الزات ثماب ٔزؼال
الخبف ػجٕال ئلٓ الؼبت ،يالزاتٓ ًشٔواب ئلٓ اإلوؼبوٓ ،يالمح آ يرُماب آخاش ماه الؼابلمٓ،
كبإلثذاع األكٕل كٓ «األٔبت» ٔىًٌْ ػ ٓ مؼىٓ األمخًلّ الزاتّٕ التآ تتحاًل ئلآ مخابل
حٓ لوذسِ اإلوؼبن ػ ٓ كىغ المؼزضِ التٓ تحشسٌ ماه هٕاًد الواشيسِ يالتخ اق يالزُال
يالظ  ،ثحخاب ػه أكن ياػذ مه الحشّٔ يالتوذت يالؼ يالؼذل .يَآ الوإ التآ تزؼّاذَب
«األٔبت» ئثذاػبا خبللبا كٓ لـّ تتمٕض ثخشائُب األػ ًثٓ الىبدس الزْ رؼل مىُب ػالماّ كشٔاذِ
مه ػالمبت األدة الؼشثٓ الحذٔج(َ .)vb.elmstba.comزا الٌتبة هاذ تاأحش ػ آ تٌاًس
ًتبثّ الؼٕش كٓ الؼلش الحذٔج يَىبى ثؼن الٌتّبة ٔو ذين كٓ ػٕشٌ ثأػ ًة ًٍ حؼٕه.
تحليل المؤشزات الزمنية فی کتاب األيام
مه َىب ووًت ثتح ٕل المإؿشات الضمىّٕ أي توىٕبتُب كٓ ًتابة «األٔابت» لٌاٍ حؼإه.
كُٓ ػ ٓ يرُّ وظشّٔ رٕشاس رٕىٕت ػ ٓ حالحّ أوًاع أيلُب التشتٕت يحبوُٕب المذِ ،يحبلخُاب
التًاتش .الثذ أن وزًش ئن هشا ِ ووذّٔ مؼتىذِ ئلٓ مؼشكّ ثٌُٕ ّٕ الىق ،مًهًع الىظشَٓ ،
هشا ِ تلتشم ،ألن الوشا ِ الىوذّٔ المؼتىذِ ئلٓ مؼشكّ ثٌُٕ ّٕ الىق َٓ ئرن هشا ِ تجـٓ
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ئػبوّ الوبسب ػ ٓ ممبسػّ لزِ الوشا ِ مه مًهغ المؼشكّ ثلىّٕ الٌتبثاّ ،أْ ثأػاشاس لؼجُاب»
(الؼٕذ .)20 :1999 ،ئرن تُت األدثب يالىوبد ثذساػّ ػ ٓ ٌَٕ ّٕ الىق التٓ ٔٔللح ػجشَب
الضيأب الخلّٕ ل ىق كىحه ػًف وًػّغ هذس اإلمٌبن َزا التلًس الؼشدْ الزٕىٕتآ .كُآ
ًمب ػجن تحذث كٓ ًتبثٍ خٌبة الحٌبّٔ ػه حالث مإؿشات صمىٕاّ َبماّ لمؼشكاّ ػ آ
مختلبت الضمه يوحه وحبيل أن وذسع َزٌ الخالحّ تٌجٕوبا لُب ًتبة «األٔبت».
التزتيب
أيل مإؿشات صمىّٕ ًَ التشتٕت .التشتٕات ػبماّ ٔؼىآ «الؼاشد المتًاكال الخٌٕآ»
(ػضات .)300 :2003 ،أْ الٌبتت ٔشيْ هلتٍ حؼت التشتٕت الضمىٓ المىٌوٓ مخ مب وزاذ
كٓ حٕبتىب .كٓ الشيأّ األمش ٔخت ق «لٌه الٌبتت هذ ٔشيْ حبدحّ حذٔخّ ،ح ٔوٌغ ػاشدٌ
لٕشيْ حبدحّ هذٔمّ يهؼت كٓ صمه مبم .يهذ ٔذاخل ثٕه ػذِ أصمىّ لٕخ ن كواب لؼابل
هلٍّ ،يلٕحون ؿبٔبت كىّٕ مىُب :التـأًن ،يالتمبػاي ،ياإلُٔابت ثابلحوٕوٓ .يثلوال َازا
ال ؼت اللىٓ ًَٔ الوق ثأن الٌالت ٔتزٍ ئلٓ الًسا  ،كآ حإه أن الٌتبثاّ تجوآ خٌّٕاّ
تتوذت ئلٓ األمبت(الملذس ولؼاٍ .)300 :يٌَازا ٔمّٕاض َازا ال ؼات اللىآ ثإه تاشتٕجٕه
لألحذاث :األيل ٔىُن ػ ٓ مؼتًْ الًهبئغ ،يالخبوٓ ٔشتجٍ الشايْ أي الٌبتت خالكبا ممب وزذ
كٓ الًاهغ المؼمبِ ثبلمؼتًْ الوًل .كٓ الجحج ػه التشتٕت الضمىآ كآ ًتابة «األٔابت»
ٔزت أن ووًلٔ :ؼتجش ًتبة األٔبت ػٕشِ راتّٕٔ ،ؼتشرغ كٍٕ ًٍ حؼٕه أحذاث حٕبتٍ مه
كـشٌ حتٓ ؿٕخًختٍ مؼتمذاا ػ ٓ التشتٕت الضمىٓ ًمب ًَ الحابل كآ أًخاش ماه الؼإش
يأدة الشحالت .ال ٔىبكٓ التشتٕت َىب ثبإلػاتشربع ياإلػاتزًبس التآ ٔواًت الٌتابة ػ آ
أػبػًٍ .مب الحبل كٓ سح ّ ئثه رجٕش حٕىمب كبسم الشحبلّ ػه سح تٍ ًتت سح تٍ مؼتمذاا
ػ ٓ التشتٕت يئن َآ تماشّ كآ اإلػاتشربع رمٕؼابا .ئرن َاً مشتجابا كآ اإلػاتشربع أي
اإلػتشربع المشتّت .مخ ٍ ًبألكالت ٔؼٕش ً ُب كٓ اإلػاتشربع الضمىآ .يالمؼ اًت أن ػإشِ
راتّٕ توتوٓ أن ٔشاػٓ الٌبتت التؼ ؼل الٌجٕؼٓ لألحذاث مه الجذ ئلآ الخات مؼتماذاا
ػ ٓ اإلػتشربع الؼبت ،يتولّ كٍٕ اإلػاتجبهبت ياإلػاتشربػبت الزضئٕاّ التآ تخ ال الاضمه
الشيائٓ يًل مإؿشات التٓ تؼججت أن تؼًم الشيأّ وحً التؼ ؼل ؿٕاش الٌجٕؼآ .يسيأاّ
األٔبت لٌٍ حؼٕه ٔحتًْ ػ ٓ َزٌ المٕضِ األك ّٕٕ ل ؼٕش يالشحالت لٕغ ثمؼجؼذ ػىُب.
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مه الملٕذ أن وتزًَّشَ ،ىب ،ملٌ حٕه مؼاشيكٕه كآ وواذ الؼاشد الشيائآَ ،ماب صماه
الحٌبّٔ يصمه الؼشدٔٔ .شاد ثبأليل التشتٕت الضمىآ الٌجٕؼآّ المىٌوآّ ل حاًادث الشيائّٕاّ،
ئٔشاد ثبلخبوٓ التشتٕت الضمىٓ الزْ هذَّماٍ الؼاشد لُازٌ الحاًادث(سيحٓ اللٕلال:2003 ،
 .)103يالًاهح أن َىبى كٓ ًتبة «األٔبت» ػالهاّ متؼابئّ ثإه صماه الحٌبٔاّ يصماه
الؼشدٔ .جذأ الٌتبة ثـشح حٕبِ ًٍ حؼٕه كـٕشاا ياوتُآ ثـاشحُب ًُاالا .الشػا التابلٓ
ًٔهح صمه الحٌبّٔ يصمه الؼشد كٓ ًتبة «األٔبت»:
صمه الحٌبّٔ
صمه الؼشد
الٌبتت ؿنّ ػ ٓ ولؼٍ ػ ٓ ئػبدِ تشتٕت الحًادث تشتٕجبا مىٌوٕبا لٕاتمٌه ماه كُمُاب
يالتًاكل مؼُب الوبسب ثؼًُلّ .ئرن ثذأ ًٍ حؼٕه ٔؼشد هلّ حٕبتٍ مؼتمذاا ػ ٓ التشتٕت
المىٌوٓ ًمب ػجن ئ ٍٕ التؼبيْ ثٕه الًاهغ يالوًل .كٓ ماب ٔ آ يكاق لُازٌ األحاذاث
المشتجّ حؼت مب رب كٓ الؼشد:
كٓ الزض األيل ٔتحذث الٌبتت كٍٕ ػه ًلًلتٍ يػالهتٍ ثأخًتٍ يأخًاتٍ يػا ًى أثٕاٍ
يأمٍ يػبئ تٍ مؼٍ ،يرَبثٍ ئلٓ الٌتّبة يحلظٍ ل وشآن يكٍٕ ٔتحذث ػه ألا يالؼىاب الازْ
ػبؽ مؼٍ ًٍ حؼٕه كًُ ٔـجٍ ولؼٍ ثأثٓ الؼال األػمٓ كآ تحمال المؼبوابت المـاوبت
ياألحضان .وزذ كٓ َزا الزض سؤّٔ ووذّٔ يسكوّٕ لٌٍ حؼٕه أمبت الؼبدات ياألػمابل التآ
ٔلؼل الىبع يػبئ تٍ مىُ  .كٓ الزض الخبوٓ مه الٌتبة ٔتٌشم ًاٍ حؼإه ثؼاشد حٕبتاٍ
ثومٕش الـبئت كٓ المشح ّ الذساػّ كٓ ربمؼّ األصَش يثٕبن سكوٍ ػ ٓ يرٍ أػبتٕز األصَاش
التو ذّٔ الزْ ال ٔوج ُ ًٍ حؼٕه أثذاا ألرل َزا تمشد دائمبا يًاشد ػ آ أٔاذُٔ حتآ
التحن ثبلزبمؼّ األَ ّٕ .كٍٕ أٔوبا وزذ سؤّٔ ووذّٔ ل ٌتبتت .أمب الزض الخبلاج ماه الٌتابة
التٓ تحتًْ ػ ٓ حٕبتٍ الؼؼٕذِ ثىؼجّ ئلٓ المشح تٕه األيلٕه يكٍٕ ٔتحذث ًٍ حؼإه
ػه الذساػّ كٓ الزبمؼّ األَ ّٕ ح ػلشٌ ئلٓ كشوؼب يتضئزٍ مه ػًصان ثشٔؼاً اللشوؼإّ
الؼًٔؼشّٔ التٓ ػبػذتٍ ػ ٓ اإلًالع أًخش كأًخش ثبللشوؼّٕ يالالتٕىّٕٔ .تحاذث كٕاٍ ػاه
حلًلٍ ػ ٓ ال ٕؼبوغ يالذًتًساٌ كٓ كشوؼب ح الؼًدِ ئلٓ ملش أػتبراا كآ الزبمؼاَّ .ازا
ًَ تشتٕت األحذاث كٓ الٌتبة تًالٕبا مشتجبا مىٌوٕبا أي التشتٕت ػ ٓ مؼتًْ الًاهاغ .يوحاه
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وـبَذ كٍٕ أحذاث التٓ توغ كٓ حٕبِ ًٍ حؼٕه .لٌه الشياْ ٔؼاتٌٕغ أن ٔواًت ثبل ؼات
اللىٓ أي ٔوق األحذاث يكن تشتٕت آخش ؿٕش موٕذ ػ ٓ التشتٕت المىٌوٓ لٌه ًٍ حؼٕه
كٓ ػشد األحذاث ػ ٓ مؼتًْ الوًل ٔؼتمذ ػ ٓ َزا التشتٕات الجؼإي ماب خ ّال تاًالٓ
األحذاث الًهبئؼٓ التبسٔخٓ يمب أثاذع كُٕاب .التشتٕات المىٌوآ أماش مجابح كآ الشيأابت
الت و ٕذّٔ أي الولق الوذٔمّ يالخشاكبت لٌه كٓ الشيأّ الزذٔذِ ٔوًت الشايْ كُٕب ثؼاشم
األحذاث مخبللبا التؼ ؼل الٌجٕؼٓ ٔذػٓ صمه الؼشد .المؼ ًت أن سيأّ «األٔبت» ٔزات أن
ٔؼتمذ ػ ٓ التشتٕت مه رُتٕه ثمب أوٍ ػٕشِ راتّٕ يالخابوٓ ٔؼتجاش ماه سيأابت تو ٕذٔاّ
ًتجت كٓ مؼتُل الشيأّ الؼشثّٕ كٓ الوشن الؼـشين.
الوًل َىب توّٕذ الٌبتت ثبلتشتٕت المىٌوٓ ػ ٓ صمه الًاهغ لٕغ مؼىبٌ أوىاب لا وـابَذ
أْ ملبسهّ كآ الاضمه ماه الحاذث األيل ئلآ الىُبٔاّ ثال الاشايْ راب ثبإلػاتشربػبت
ياإلػتجبهبت الزٔه تخشربن الوق مه التشتٕت الًاهؼٓ لٌاه ثلاًسِ رضئٕاّ ؿٕاش مخ اّ
التشتٕت األك ٓ .يمه الجذُٔٓ ئن ئػبدِ التشتٕت الاًاهؼٓ ؿٕاش ممٌىاّ أي تلاجح ػذٔماّ
الزذيْ كٓ الوق .يئراا ،كبلتشتٕت الضمىّٓ ل حاًادث الشيائّٕاّ محٌاًت ثؼاذ تحذٔاذ ووٌاّ
االوٌالم ثتوىٕتٕه :توىّٕ االػاتشربع التآ تؼاتؼٕذ الحاًادث التآ يهؼات هجال ووٌاّ
االوٌالم ،يتوىّٕ االػتـشاف التٓ تؼ ه الحًادث التٓ ػتوغ كٓ المؼاتوجل هجال يهًػُاب
صمىّٕبا (الملذس ولؼٍَ .)105 :ىب وـٕش ثؼن اإلػتشربػبت ياإلػتجبهبت كٓ ًتبة «األٔبت».
الزذٔش ثبلزًش «ٔتخز الضمه كٓ الشيأّ ئٔوبػب اػتشربػٕب ،ألوٍ ٔوًت ػ آ الازاًشِ يكاالؽ
ثبى ياػتؼبدِ الضمه الملوًد يالزًشٔبت الذكٕىّ .يمه ح  ،كبلضمه كآ الاىق صماه َابثي
ػ ٓ الشؿ مه ًشيوًلًرّٕ األحذاث يتؼبهجُب كآ مؼابس الاىق .ئؼىآ َازا أن الٌبتات
ٔىٌ ن مه حبهش الٌتبثّ ئؼًد ئلٓ المبهٓ لٕؼتوشب تزشثّ األدٔت كٓ كشاػٍ مغ ولؼاٍ
يوضياتٍ يالًاهغ الزْ ٔحٕي ثٍ .ئـبسًٍ كٓ َزا االػتزًبس الٌبتت الزْ ٔحٕآ كتاشِ ماه
حٕبتٍ ػ ٓ مشآِ كًسِ اٖخش الموبثل ،يلٌىٍ ؿجٍُٕ كٓ الًُّٔ يالذٔه يالمٌبن»(حماذايْ،
 .)5 :2007يهذ ٔوغ اإلػتجبهبت ياإلػتشربػبت تحات لاًا اػاتشربع ًجٕاش .مخابل رلاي
اإلػتجبم ًمب وزذ كٓ رض أيل مه الٌتبة:
«ػ ٓ أوٍ أػتٌبع أن ٔم ي أمشَ ولؼٍ ئتخز َزٌ الخٌّ لٍ وظبمبا .ثذأ ثزى حٕه ػابكش
ئلٓ أيسيثب أليل مشّ ،كتٌ ق التؼت يأثٓ أن ٔزَت ئلٓ مبئذِ الؼلٕىّ»(ًٍ.)16 :1996 ،
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يالمؼ ًت أن الشيائٓ ٔؼ ه الحًادث التٓ ػتوغ ثؼذ .كًُ رَت ثضمه أثؼذ مب ٔىجـآ أن
ًٌٔن .ياإلًالع ػ ٓ الحًادث ٔحلل هجل يهًػٍ يالوبسب ٔزذ كٓ الزض األيل مه الشيأاّ
أن الـخلّٕ الوللّٕ أْ ًٍ حؼٕه ٔزَت ئلٓ أسيثب ثؼذ ٔتؼشف ػ آ أػمبلُاب .يَىابى
أٔوبا تًرذ أمخ ّ ًخٕشِ لإلػتجبم مىُب رَبة ًٍ حؼٕه ئلٓ ربمؼّ األصَش يالوبسب ٔذسْ
يػٌٕ غ ػ ٓ َزا الحذث هجل يهًػٍ .كآ ماب ػاجن ػشكىاب ًٕلٕاّ التشتٕات كآ ًتابة
«األٔبت».
المذة
المإؿشِ األخشْ التٓ تٌشَح ػىذ دساػّ صمه الوق تًٌن «المذِ» «كُٓ ػشػّ الواق
ثٕه مذِ الًهبئغ ،يًًل الىق الوبئ ػ ٓ مؼتًْ الواًل ،كواذ ٔواق الاشايْ كآ مابئتٓ
كلحّ مب رشْ كٓ ػىّ أي ؿُش أي ًٔت .يهذ ٔوًل ثوغ ً مبت كٓ ػاذِ ػاىًات»(ػاضات،
َ .)300 :2003زٌ المإؿشِ مه أَ المإؿشات الضمىّٕ كُٓ تؼتجش التوىٕبت الضمىّٕ أًخاش
تذايالا اػتخذامبا ٔوغ كٓ الؼشد ٔشؿذ ثُب الوبسب ئلٓ مومًن الىق .ئن توىّٕ التٓ ٔختابس
الشيائٓ ئؼتؼم ُب رياللّ كىّٕ كٕذل ػ ٓ ؿٓ الوبسب الازًٓ ٔحلال ثُاب ئلآ موامًن
يؿشم خبف .ػ ٓ ػجٕل المخبل الاشايْ ئرا ال ٔحات أن ٔتحاذث ػاه مًهاًع أن كتاشِ
خبكّ أي حذث خبف ٔؼتخذت توىّٕ الولض ؿٕش متًهاق ػ آ رلاي الحاذث أي ئرا ٔحات
حبدحّ أي ٔشٔذ أن ٔـشحُب ؿشحبا ياكٕبا حتٓ تـبسى الوبسب كُٕب ٔختابس توىٕاّ اإلػاتشاحّ
ئوًت ثتؼٌٕل الؼشد الوبسب الزْ ٔؼشف َزٌ التوىٕبت الضمىّٕ ٔؼشف موًن الشيأّ يكٌاشِ
الٌتبة ػجشَب .ئرن ٔزت ػ ٕىب كٓ دساػّ مإؿشات صمىّٕ تختق ثبلماذِ أي ػاشػّ الواق
كٓ ًتبة «األٔبت» الشيائٓ أن وشًض أَتمبمىب ػ ُٕب لٌـق ػاه األكٌابس الخلٕاّ .أيل َازٌ
التوىٕبت َٓ الولض« ،حٕج ٌٔتلٓ الشايْ ثاخجبسوب أن ػاىًات ماشّت دين أن ٔحٌآ ػاه
أمًس يهؼت كٓ َزٌ الؼىًات .يكٓ مخل َزٌ الحابل ٌٔاًن الاضمه ػ آ مؼاتًْ الًهابئغ
ًًٔالا ،أمب مؼبدلٍ ػ ٓ مؼتًْ الوًل كًُ مًرض أي أوٍ ٔوبسة الللش»(الؼٕذ.)125 :1999 ،
يئن ًتبة «األٔبت» ٔؼٌٕىب ؿشحبا ًبمالا ػه حٕبِ ًٍ حؼٕه كآ حاالث مز اذات يألرال
َزا مه المحتمل أن ٔول الٌبتت مه ئػتخذات توىٕاّ الولاض لٌاه الًاهاح أن حٕابِ ًاٍ
حؼٕه ثٌل حًادحُب التؼذل كٓ ًتبة ياحذ يئن ًَ كٓ حالحاّ األراضا يَىابى ئخاتالف

/91دراسات األدب املعاصر ،السنة الثانیة عشرة ،شتاء  ،9911العدد الثامن واألربعون

ًجٕش كٓ ػىلش الضمه ثٕه مؼتًْ الًاهغ يالخٌبة .كُىبى الؼبػبت ياألٔبت يالـًُس حتآ
الؼىًات التٓ هبت ًٍ حؼٕه ثحزكُب يئػمبل توىّٕ اللوض كٓ ًتبثٍ .يمخبل رلي ًمب ٔوًل:
«ياوٌ ن الوٌبس يموت ػبػبتٌ ،يسأْ كابحجىب ولؼاٍ كآ الوابَشِ ثإه رمبػاّ ماه
المزبيسٔه هذ أهج ًا ئلٓ أخٍٕ كحًٌّٕ يأً ًا مب ًبن أحتم ٍ لُ ماه ًؼابت ،ئوووآ َازا
الًٕت يًبن ًٔت الزمؼّ»(ًٍ حؼٕه ،1995 ،د.)88 :1
كُٕب هبت الٌبتت ثؼم ّٕ اللوض ،يامتتغ ثؼشد مب يهغ كٓ الوٌبس يهلض مه ئوٌالم حشًتُاب
حتٓ يكًلُب ئلٓ الوبَشِ .ئرن الشايْ ل ٔتحذَّث ػه َزٌ المشح ّ ئْ ًٕلّٕ حشًّ الوٌبس
ػشػتُب أي ثٌئُب أي األحذاث التٓ حذحت ًٕ ّ حشًتُب .سثمب الحذٔج ػىُب ال ٔوذِّت مؼشكاّ
رذٔذِ ألرل َزا هبت الشايْ ثحزف ًخٕش مه األصمىٍ يكشكٍ الىظش لؼشدَب .يثُزا اإلػوبى
ػشَّع الٌبتت حشًّ الؼشد ،كزؼ ُب تولض ثؼن الؼبػبت مه صمه الولّ« .يال ؿايَّ كآ أن
اختضال الضمه كٓ الخالكّ يئػوبًٍ كٓ الحزف ٔ جٕبن حبرّ الشيأاّ ئلٓ االمتذاد الضمىآ
مه ؿٕش أن ٔوٌش الشايْ ئلٓ رًش مب حذث ػبػّ كؼبػّ ،يػىّ ثؼاذ أخاشْ .يالًاهاح أن
الشايْ ٔ زأ ًخٕشاا ئلٓ الحزف ،يلٌىٍ ل ٔٔخْقِ كٓ الـبلت األػ المذِ الضمىّّٕ التٓ حازكُب،
ػًا أًبوت ًٔمبا أت ؿُشاا أت ػىّ أت ػىًات»(سيحآ اللٕلال .)113 :2003 ،مُابسِ ًاٍ
حؼٕه أي ًخٕش مه الشيائٕٕه الؼمالهٕٕه كٓ تًكٕل ثإه األصمىاّ يئن ٔلواض كُٕاب ًخٕاش
تؼجت أن ال ٔحغ الوبسب ثحزكُب الشأْ ثؼذت اوؼازبمُب الاضمه .ثؼوابا وزاذ ٔؼاوي ًاٍ
حؼٕه مشح ّ ًبم ّ مه حٕبتٍ التٓ أحٕبوبا تـتـل ثؼن الـاًُس .يئن لا ٔتزابيص توىٕاّ
اللوض كٓ َزٌ الشيأّ مه األٔبت يالـًُس .مخبل إلػوبى ثؼن األؿُش:
«يموٓ َ ٓ َزا ؿُشٌ يؿُشٌ ئزَت كبحجىب ئلٓ الٌتّبة ئؼًد مىٍ كٓ ؿٕش ػمل يًَ
ياحنٌ ثأوٍ هذ حلظ الوشآن ،يػٕذوب مٌمائه ئلآ أواٍ حلاظ الواشآن ئلآ أن ًابن الٕاًت
المـإيت»(ًٍ حؼٕه ،1995 :د.)26 :1
ًٍ حؼٕه كٓ ًتبثٍ ثذأت ػٕشتٍ كٓ ًلًلتٍ يح ّ رَبثٍ ئلآ الٌتّابة لإحلظ الواشان
يػبئش الؼ ًت اإلثتذائٍٕ المختلّ ثُب .كًُ رَت ػذِ مشّات ئلٓ الٌتّبة يال ٔزاذس أن ٔواق
ً ُب كٓ ًتبثٍ إلثتؼبد ػه التٌشاس الممل ياإلهتشاة ئلٓ اإلٔزبص ألرل َزا وزاذ أن الٌبتات
هبت ثاػمبل توىّٕ الولاض ئىجـآ أن ٔؼاوٌُب لتؼاشٔغ الؼاشد يػاشد األحاذاث الملٕاذِ
يالمشًضّٔ كٓ الشيأّ .ئرن والحظ مشيس ثؼن األؿُش التٓ مب هبت الشايْ ثؼشد ًل مب حذث
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لٍ .تبسِ وزذ تشؿذوب توىّٕ الولض ئلٓ األكٌبس يالموبمٕه موبكبا ػ ٓ أَمٕتُاب اللىٕاّ كُآ
أكلٌ الصة كٓ ػشد األحذاث.
«ًبن كبحجىب اللتٓ هذ أولوج أسثؼّ أػًات كٓ األصَش يًبن ٔؼذَب أسثؼٕه ػبمبا ألوُب هاذ
ًبلت ػ ٍٕ مه رمٕغ أهٌبسٌ ًأوُب ال ٕل المظ )(ًٍ ،1996 ،د.)5 :3
يالمؼ ًت أن الشياْ ٔؼتؼمل توىّٕ الولض يمشّ ثًػٕ تُب أسثؼّ أػًات يمب هبت ثـشح رمٕغ
حًادث مشّت ػجش َزٌ الؼىّ .يوزذ وزذ كٌاشِ الٌبتات كآ تىلاشٌ ػاه األصَاش يدسيػاٍ
التو ٕذّٔ .ئن ًَ ًٌٔل الحذث كٓ اإلصَش يؿشح ً ُب مغ ػذت اػتخذات توىّٕ الولاض وزاذ
أوُب ٔحت األصَش ثزمٕغ موتوٕبتُب.
أمب الخبوٓ مه ت ي المإؿشات التٓ رًُش الجبحخًن َاً االػاتشاحّ يَآ ووإن الولاض.
يتتز ٓ ػىذمب ًٌٔن الوق يكلبا ،ػىذ رلي ٔلجح الضمه ػ ٓ مؼتًْ الواًل أًاًل ماه
الضمه ػ ٓ مؼتًْ الًهبئغ(الؼٕذ .)126 :1999 ،هابت ًاٍ حؼإه كآ سيأتاٍ ثتؼازٕل
مؼبوبتٍ يمـوبتٍ كٓ حٕبتٍ ،يكٓ ربمؼتٍ التو ٕذٔاّ ،ياألَا ػىاذٌ أن ٔؼازّل أي ًٔكاق
وٌجبتٍ مه كـشٌ حتٓ دخًلٍ كٓ األصَش يمًارُتٍ مغ األػبتزِ التو ٕذّٔ .ثىظشِ ػ آ ماب
رًشوب ٔوتوٓ أن ٔتؼذد الًكق كٓ ًتبة «األٔبت» ئؼٌّل الؼشد تؼٌإالا ًابمالا .يتؼشٔاق
الًكق كٓ الملٌ حبت الشيائٕاّ «تمخٕال األؿإب يالحابالت أي المًاهاق ياألحاذاث كآ
يرًدَب ييظٕلتُب مٌبوٕبا يصمىٕبا»(صٔتًوٓ .)171 :2003 ،يظٕلّ الؼشد َآ خ ان الجٕئاّ
التٓ تزشْ أحذاث الولّ كُٕب يػ ٓ الٌبتت أن ًٔظلٍ كٓ تأدّٔ ديس مب كٓ ثىب الحذث أي
ٔوذّت األؿٕب المًكًكّ لٕغ ًمب ٔشاَب ًَ ثل ًمب تشاَب ؿخلٕبتٍ ،يأن تًٌن ال ـّ هشٔجاّ
هشٔجّ مه لـّ الـخلّٕ ،لٌٓ تتحون ؿٕئبا مه المىٌوّٕ اللىّٕ ،ألن الـخلّٕ َآ التآ
تشْ الـٓ يتللٍ تتأحش ثٍ(ػظٕمٓ .)7 :2009 ،ئرن ال وؼتٌٕغ أن وؼتجش ل ًكاق أَمٕاّ
أهل دسرّ مه الؼشد كًُ ٔتذاخل مغ الؼشد ئشاكوٍ ئًرذ ػالهّ ثٕىُب الٔمٌه أن وللال
أحذ مه األخشْ .األمش كٓ ًتبة «األٔبت» ٔخت ق كًُ ٔؼذ مه الٌتت الؼإش ك ٌبتات أن
ٔتؼذد مه اػتخذات الًكق حتٓ ٔضيّد الوبسب ثمؼ ًمبت ًخٕشِ يالًكق كآ َازا الٌتابة
أَمّٕ أًخش دسرّ مه الؼشد .يًٍ حؼٕه ػبسف ثًظٕلاّ كىٕاّ ل ًكاق ياإلػاتشاحّ كآ
ًتبثٍ كٓ حٕه أًخش كٓ يكق كىزذ أيكبف رمٕ اّ ػاه الـخلإبت ياألمٌىاّ يالماذن
يالـًاسع ياألصهّ يؿٕشَب يأرمل مىُب يكلٍ ػه حبالت داخ ّٕ لألؿاخبف يولؼاٍ يكاق

/31دراسات األدب املعاصر ،السنة الثانیة عشرة ،شتاء  ،9911العدد الثامن واألربعون

ػ ًًُ يولؼٍ الخبسرّٕ .يكٓ ًل ٔؼٌل الٌبتت الضمه يوزذ مؼتًْ الوًل ًٌٔن أًاًل
مه مؼتًْ الحذث .يأمخ ّ رلي ًخٕشِ.
«ًبن مٌمئىبا ئلٓ أن الذوٕب ٔىتُٓ ػه ٔمٕىٍ ثُزٌ الوىبِ التٓ ل ٌٔه ثٕىٍ يثٕىُاب ئال
خًٌات مؼذيدِ ،يل ٓ ال يًَ ل ٌٔه ٔشْ ػشم َزا الوىبِ يل ٌٔه ٔوذّس أنّ َازا الؼاشم
هئٕلٌ ثحٕجٌ ٔؼتتٕغ الـبةّ الىـٕي أن ٔخت مه ئحذْ الحبكّتٕه كٕج ُاؾ األخاشْ»(ًاٍ
حؼٕه ،د.)11 :1
أي يكلٍ حٕه ٔلق ال ٕبلٓ كٓ ًلًلتٍ:
«ًبن ٔووٓ لٕ ٍ خبئلبا موٌشثبا ئال حٕه ٔـ جٍ الىًّت ،يمبًبن ٔـ جٍ الىًت ئال ه ٕالاً ،بن
ٔؼتٕوظ مجٌّشاا ،أي هل ًبن ٔؼتٕوظ كٓ الؼحش ،ئووٓ ؿٌشاا ًًٔالا ماه ال ٕال كآ َازا
األًَال ياأليربل»(ًٍ حؼٕه ،د.)8 :1
ٔجذي كٓ َزٔه المخبلٕه ؿشحبا ولؼٕبا ػه راتّٕ ًٍ حؼٕه ،يًمب أؿشوب مه ػابثن أواٍ
ٌٔخش كٓ األيكبف الىلؼّٕ حتٓ ٔجٕه لىب ئدساًبتٍ كٓ ًلًلتٍ كًُ كاجٌٓ مٌلاًف .المُا
لذٔىب تؼٌٕل الؼشد .المالحظ أن الٌبتت يكق الموٌؼٕه راتٕتٍ يلٕ ٍ ،يمب ٔحاشى الؼاشد
كٍٕ أثذاا .ػ ٓ ػجٕل لمخبل حٕىمب ووًل رَت ػ ٓ ئلٓ الضهبم يلؼت كٍٕ مغ األًلبل حتٓ
ؿشثت الـمغ يسرغ ئلٓ الجٕت متؼجبا مضػزبا» ٔالحظ َزٌ اللوشِ ٔتؼ ثابلضمه المحاشّى
يال ٔتًهق الضمه .يسثمب مشّ ثٕه صمه ال ؼت يصمه ؿشية الـمغ ػبػبت أي دهبئن لٌه كٓ
كلتٕه األخشٔتٕه متؼجبا مضػزبا يهت الضمه تمبمبا يال وزذ لٍ حشًاّ .كُاً ٔتؼجاش الحشًاّ
اإلػتشاحّٕ .وحه رئىب َزا المخبل الجؼٕي حتٓ ٔجٕه الجحج .المالحاظ كآ كواشات ماه
ًتبة «األٔبت»التٓ رئىب ثٍ ٔزذ أن ٔتًهق الضمه تمبمبا حتٓ ٔـشح الٌبتت مًهًع الازْ
ٔشٔذ أن ًٔكلٍ يح ٔجذأ مه رذٔذ ػشدٌ لألحذاث.
أمب مه مخبل يكق الـخلّٕ يثشيص الحشًّ اإلػتشاحّٕ كٓ المخبل التبلٓ:
«ؿشكّ أخشْ مه ؿشكبت َزا الشثغً ،بن ٔؼٌىُب ؿبةٌ لؼ ٍّ أًجاش ماه َاًال الٌاالة
ؿٕئبا ،يهذ ًبن أهذت مىٍ ػُذاا ثبألصَش يلٌىٍّ ًبن مه رٕ ُ يمه ًجوتُ ػ ٓ ًل حابل.
ًبن وحٕق اللًف ٌٔلٓ أن تؼمؼٍ لتوحي مه كًتٍ»(ًٍ حؼٕه ،1995 ،د.)51 :2
َىب ٔلق ًٍ حؼٕه ؿبثبا الزْ ٔؼٌه كٓ ؿشكّ رىت ؿشكتٍ .يَىب أٔوبا وزاذ تؼٌإالا
ل ؼشد ييهًكٍ .األمخ ٍ ػ ٓ َزٌ الحشًّ اإلػتشاحّٕ ًخٕشِ ئمٌاه أن والحظُاب كآ ًال
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يكق كًُ ًخٕش كٓ ًتبة «األٔبت» ًمب أػ لىب يالٌبتت دائمبا ٔتًهق الٌالت حتٓ ٔجذأ ػاه
أحذاث رشت أي ؿخلٕبت يسدت كٓ الؼشد .يممب ال ؿي كٍٕ أوٍ ًابن لت اي (الًهلابت)
ديسا َبمب ،سؿ أوُب تًهق مؼبس الحشًاّ الؼاشدّٔ ،ئوُاب تاًكش مؼابحّ أي كواب الػاتؼبدِ
الىلغ ،يًأوُب لحظبت خبًلّ توغ خبسد صمه الولّ ،مماب ٔؼٌآ كتاشِ اػاتشاحّ ،يًاأن
ػم ُب ٔـجٍ ػمل (الؼٌتّ) كٓ المًػٕوٓ ،التٓ ٔتًهق ػىذَب الـشف ل حظاّ مؼٕىاّ ،حا
ٔتًاكل ،يرلي لـبّٔ ػمؼّٕ رمبلّٕ ثبلذسرّ األيلٓ ،يًَ مب ٔإًذ أن «الشيأاّ ماه أًخاش
اللىًن هذسِ ػ ٓ اػتٕؼبة ،يئدمبد يػبئل اٖدا اإلثذاػٕاّ المىتمٕاّ ئلآ كىاًن أخاشْ»
(لحمذاوٓ.)82 :1989 ،
أمب الخبلج مه المإؿشات التٓ وتحذث ػىُب كٓ المذِ ًَ المـُذ ،يَاً ٔخاق الحاًاس،
ًمب ٔخق اإلػتشاحّ ػ ٓ الًكق يالتؼ ٕن «حٕج ٔـٕت الشايْ ئتوذت الٌالت ًحًاس ثٕه
كًتٕه .يكٓ َزا الحبل تؼبدل مذِ الضمه ػ ٓ مؼتًْ الًهبئغ الًٌل الزْ تؼتـشهٍ ػ آ
مؼتًْ الوًل»(الؼٕذ .)127 :199 ،مه األرذس كٓ ًتبة الؼٕش أن ٔو ل الحًاس ًمب ٔزات
أن ٔتؼذد األيكبف يالتؼ ٕوبتً .تبة «األٔبت» لإغ ثمؼاتجؼذ ػاه َازٌ المٕاضات .وزاذ
ل حًاس ديساا خبكتبا كٓ ًتبثٍ يالٌبتت الٔأتٓ ثٍ ئلٓ كٓ مًاهغ هشيسّٔ .ئن ال ـّ الحٌبئٕاّ أي
الوللّٕ ػ ٓ حالحّ أؿٌبل :لـّ الؼشد ،لـّ الحًاس ،ياألخٕشِ َٓ لـّ المىبربِ أي مب ٔؼامٓ
ثبلمًوًلًد(مشتاابم .)114 :1998 ،ال ملااش ألْ مااه ٔشٔااذ ئوزاابص الوااق أي الحٌبٔااّ ئال
اػتخذات أحذ َزٌ الٌشم أي رمٕؼُب مؼبا .يًٍ حؼٕه ئن ٔول مه أَمّٕ الحًاس لٌاه ماب
حزكُب كٓ سيأتٍ .كًُ أحٕبوبا ٔؼتخذت الحًاسات الولٕشِ ًمب وزذ كٓ الموٌغ اٖتٓ:
«هبل األػتبر :أًٌٔن صمٕ ي مٌلًكبا /هبل الضمٕل :وؼ  /هبل األػتبر :كاوٓ أساٌ هذ دخال
الـشكّ دين أن ٔشكغ هُ ُىؼًٔتٍٔ»(ًٍ حؼٕه ،1995 ،د.)32 :3
ًمب وزذ تًرذ ػالهّ تؼبئّ صمىبا ثٕه الوًل يالحذث .يلٕغ الضمه أًًل مه مؼاتًْ
الًاهغ ًمب يرذوب كٓ الولش أي لٕغ الضمه أهلش مه الًاهغ ًمب يرذوب كٓ توىّٕ اإلػتشاحّ.
حشًّ الؼشد كٓ األيل ًبوت ػشٔؼبا يكٓ الخبوٓ ٔؼٌّل تمبمبا لٌاه كآ المـابَذ الحًاسٔاّ
حشًتٍ ثٌٕئبا أي تمـٓ ًمب ٔمـٓ الحذث .ئرن ٔؼجت الحًاس ئلٓ حشًّ الؼشد ثجي يَزا
ه ٕل كٓ ًتبة «األٔبت»  .يهذ الحظب ه اّ الًهلابت المـاُذّٔ يًًلُاب كآ الٌتابة كُآ
تؼتـشم كلحبت ه ٕ ّ .الالكات أن المـاُذ ال ٔحاذد كآ المـاُذ كحؼات ثال دخاًل
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االـخلٕبت مجبؿشِ ٔتؼجت ألن وزاذ تؼابدالا ثإه الاضمه الًاهاغ أي أٔىماب يراذوب ًاالت
الـخلّٕ كٓ الوق ٔمٌىىب أن وؼتجشٌ مـُذا سيائٕبا.
أمب اإلٔزبص ًَ الشاثغ مه المإؿشات الضمىّٕ كٓ المذِ مه يرُاّ وظاش رٕاشاس رٕىٕات.
«يًَ حشًّ متـٕشِ الؼشػّ ،تزؼل مه صمه الوق صمىبا أهلاش ماه صماه الًهابئغ»(الؼٕاذ،
 .)127 :199ئؼىٓ ثُب أٔوبا الخالكّ كٓ الملٌ ح الشيائٓ «َٓ اختضال الحًادث الشيائّٕاّ
كٓ ً مبت يأػٌش يموبًغ ،ياالثتؼبد ػه التللٕالت»(الؼاجبػٓ .)249 :1990 ،ئرا ٌٔاًل
الضمه الوللٓ الثذّ أن ٌٔخش كٓ اػتخذات تلىّٕ اإلٔزبص ًمب ٔتؼجت ئلٓ اػاتخذات توىٕاّ
الولض .كبلشايْ ال ٔؼتٌٕغ أن ٔأتٓ ثٌل تلبكٕل مب حذث ثل ٔإظق توىٕاّ اإلٔزابص دئمابا.
َزٌ التوىّٕ أًخش المإؿشات الضمىٕاّ ئلآ الشيأاّ ًماب ًماب توىٕاّ المـاُذ أهاشة ئلآ
المؼشحّٕ ًٍ .حؼٕه كٓ ًتبثٍ «األٔبت» ئػتمذ ػ ٓ اإلٔزبص أًخش مه ثوّٕ التوىٕبتًً .ل
الضمه الوللٓ كٓ ًتبثٍ الزْ ٔؼتـشم حٕبتٍ مه ثذئٍ ئلٓ ؿإخًختٍ ٔوتوآ أن ٔ زاأ
الشايْ ئلٓ توىّٕ الخالكّ حتٓ ٔأتٓ كٓ ثؼن الموبًغ مب حذث كٓ ػذِ األٔبت أي الـًُس
يالٔتٌشم ئلٓ تللٕل ً ُب .مىُب ت خٕلٍ ػمل يالذٌ كٓ اللجبح كٓ ػٌش ياحذ:
«حٕىئزٍ تخلتٔ األكًات يتُذأ الحشًّ ،حتٓ ٔتًهأ الـٕخُ ئل ّٓ ئوشأ يسدٌٔ ئـاشة
هًُتٍ ئموٓ ئلٓ ػم ٍ»(ًٍ حؼٕه .)8 :1995 ،ئرن وزذ كآ ماب ػاجن وزاذ ت خإق
الحًادث كٓ ػٌش ياحذٔ .الحظ أن مؼتًْ الوًل ًبن أهلش مه مؼاتًْ الًاهاغ .الاشايْ
كٍٕ أتٓ كٓ ػٌش ياحذ رمٕغ أكؼبل أثٍٕ كآ اللاجبح المؼاتـشم كآ الؼابػّ يماب راب
ثتللٕ ُب ؿشحبا ياكٕبا وزذ أوٍ هذ سيدت كٍٕ خالكّ كشٔحّ سثمب التللٕل ال ٔأتٓ ثمؼشكاّ
رذٔذِ .أي الشايْ لإلػشام ػه اإلًىبة لزأ ئلٓ اإلٔزبص ًٍ .حؼٕه تؼاذّد كآ ئػاتخذات
َزٌ التوىّٕ أي الحشًّ الؼشدّٔ ،التٓ ًبوت لُب يظٕلّ َبمّ ،ئر لؼجت ديساا كؼبالا كآ ًآ
المؼبكبت الضمىّٕ ،يكُشَب كٓ ثوؼّ أػٌش أي ً مابت ،ألواٍ ًابن ثلاذد اػاتشربع أماًس
يحًداث مبهّٕ ،الثذ مه اختضالُب حتٓ ال تخول ًبَل الشيأّ ،يتًهؼُب كٓ اإلًىبة.
التواتز
يًَ حبلج الؼىبكش التٓ تؼشم لُب رٕىٕت ،لذْ اػتؼشاهٍ لىظشٔتٍ كٓ الوق ،ئؼشكاٍ
ثوًلٍ« :مب أػمٍٕ التًاتش الؼشدْٔ ،ؼىٓ ػالهبت التًاتش(أي ثٌل ثؼبًّ التٌشاس) ثٕه الىق ي
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الولّ .يهذ ًبوت الذساػبت حًلٍ لحذ اٖن ه ٕ ّ رذا مه ًاشف الىوابد يمىظاشْ الشيأاّ،
ؿٕش أوٍ َىب ياحذ مه الزُبت األػبػّٕ ل ضمىّٕ الؼشدّٔ .يسؿ ادػاب ثؼان الذاسػإه أن
أَمّٕ التًاتش ال تؼبدل أَمّٕ ثوّٕ الؼىبكش األخشْ المـٌ ّ لجٕىّ الاضمه ،كاوىاب وإًاذ أن
ثؼن الىلًف ،يثخبكّ َزا الىق الؼشدْ ٔؼتذػٓ مىب يهلّ مًٌلّ ػىاذ دساػاتٍ ،ألواٍ
امت ي ثمًرجٍ خبكّٕ مٕضتٍ حتٓ ػه ثبهٓ الىلًف الًًبسّٔ األخشْ ،يإلٔمبوٓ أٔوب ثأن
مب مه ؿٓ ٔزًش ػجئب أي اػتجبًب ،يثذين َذف مولاًد ،وبَٕاي ئرا ماب تٌاشس أًخاش ماه
مشتٕه .ي «ٔتمٕض وظبت التٌشاس ،أن المته كٍٕ تؼبد سيأتٍ ،يَزا ٔاإدْ ئلاض هامًس حشًاّ
الضمبن كٓ الحشًبت الالحوّ حٕج تؼبد الخ لّٕ الضمبوّٕ يالمٌبوّٕ راتُبً ،مب تتٌشس الًهابئغ
ياألحذاث يالـخلإبت»(اثاشإَ  .)112 :1990 ،ئحاذد رٕىٕات أسثؼاّ أومابى ال ؿٕاش
لؼالهبت التٌشاس ،التٓ تىـأ ثٕه الىق يالولّ ػ ٓ َزا الىحً :الىق ٔحٌٓ مشِ ماب حاذث
مشِ؛ ٔوق ػذِ مشات مب رشْ حذيحٍ أي يهًػٍ ػذِ مشات؛ الاشايْ ٔواق ػاذِ ماشات ماب
رشْ حذيحٍ أي يهًػٍ مشِ ياحذِ ؛ الشايْ ٔوق كٓ مشِ ياحذِ مب رشْ حذيحٍ أي يهًػاٍ
ػذِ مشات(الؼٕذ.)130 :1999 ،
وؼتؼشم اٖنَ ،زٌ الؼالهبت األسثغ ،مغ اوتوب أمخ ّ كٓ ًتبة ًٍ حؼٕه ًٍ .حؼإه
كٓ ًتبثٍ ٔؼتخذت َزٌ الؼالهبت يوزذ تًاتشاا كٓ ثؼن األصمىّ .لٌه ثـٌل ػبت وزذ تاًاتشاا
ه ٕالا لألصمىّ كٓ ًتبثٍ .يَزا أٔوبا ٔشرغ ثمب ًَ ٔؼذ ػٕشِ راتّٕ استٌض الٌبتت ػ ٓ الؼالهاّ
األيلٓ مه الؼالهبت التًاتشّٔ كُٓ أن الىق ٔحٌٓ مشِ مب حذث مشٌ كًُ األكال الن وزاذ
ئوضٔبحبا كٓ ئػتؼمبلُب كًُ األػبع توبع ثوّٕ الؼالهبت يكوبا لٍ .الشايْ ٔواق ماشِ ياحاذِ
ػ ٓ مؼتًْ الوًل مب يهغ ،أي حذث ،مشِ ياحذِ ػ ٓ مؼاتًْ الًهابئغ يال ثاأع يئػزابة
كٍٕ .ثـٌل ػبت َزٌ المإؿشِ الضمىّٕ أْ تًاتش أًخش تالػجابا يئػاتـشاثبا تًهّاح اللاشم ثإه
الضمه الشيائٓ ثٕه مؼتًْ الوق يمؼتًْ الًاهغ ئال الؼالهّ األيلٓ ماه الؼالهابت األسثؼاّ.
كُٓ األػبع ًمب ػجن .يال كشم ثٕىُب يثٕه الضمه الٌجٕؼآ يالمىٌوآ كآ حٕبتىاب .أماب
حًل الؼالهّ الخبوّٕ أْ ػىذمب ٔوق ًٍ حؼٕه كٓ ػٕشتٍ ػذِ مشات مب راشْ حذيحاٍ أي
يهًػٍ ػذِ مشات الثذ أن ووًل َىبى ثؼن األحذاث كٓ ًتبة «األٔبت» تحذث ػذِ ماشّات
لٌه الشيائٓ ل ٔشئُب مشِّ ياحذِ ثل ٔشئُب ػذِ مشات مٌبثوبا ثمب حذث لإلهتشاة األحذاث
ئلٓ الًاهؼَّٕ .زٌ الؼالهّ أٔوبا تؼذّ أػبػبا كٓ دساػّ الضمه ألن الشايْ ال ٔخ ي كُٕب الًاهغ
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ثمب ًَ ٔشيْ أي ٌٔشس الضمه حٕىمب ٌٔشس الحذث .ػ ٓ ػجٕل المخبل كٓ هوّٕ رَابة ًاٍ
حؼٕه ئلٓ األصَش خ لٍ أخٍٕ األصَشْ أن ٔزَت ثاٍ لٌاه خ اق َاً يػاذٌ ػاذِ ماشات
ئشئُب ًٍ حؼٕه ثحبػّ الىوذ ػ ٓ ػم ٍ ػذِ مشات حتٓ ٔوًل يالذٌ ئلٓ أخٍٕ:
«أمّب كٓ َزٌ المشِّ كؼتزَت ئلٓ الوبَشِ مغ أخٕي ،يػتلجح مزبيساا يػاتزتُذ كآ
ً ت الؼ  .يأوب أسرً أن أػٕؾ حتآ أسْ أخابى هبهإ اب يأساى ماه ػ ماب األصَاش ،هاذ
ر ؼتٓ ئلٓ أحذ أػمذتٍ يمه حًلي ح وّ ياػّ ثؼٕذِ المذْ»(ًاٍ حؼإه ،1995 ،د:1
.)86
ئر اا ثـٌل ػبت َزٌ الؼالهّ تٌبثن ماغ الًاهاغ ؿٕاش مىللال ػىاٍ .لٌاه كآ الشيأابت
يالىلًف الؼشدّٔ الٌبتت ٔشيْ حًادث التٓ توغ ػاذِ ماشات ماشِ ياحاذِ لإلثتؼابد ػاه
التٌشاس ياإلًىبة .لٌه ثؼن األحٕبن وزذ لتٌشاسات ثالؿّ يكىابا مخ ماب يراذوب كآ المخابل
الؼبثن مه ًتبة «األٔبت».
أمب أحٕبوبا وزذ الشايْ ٔحٌٓ ػذِ مشّات مب حذث ماشِ ياحاذَِ .ازٌ الؼالهاّ تجإه أن
لجؼن األحذاث أَمّٕ ثبلـّ كٓ الًاهغ التٓ تؼشّة كٓ الؼاشدً .ماب وحاه كآ حٕبتىاب ئرا
وحت حبدحّ أًشسَب مشّات مخت لّ أي حًادث التٓ ًبوت مُمّ كٓ حٕبتىب تٌشس دائمابا ػ آ
ػجٕل المخبل حذث ال وبئبت الخلّٕ كٓ حٕبِ لٕ ٓ يمزىًن مشِّ ياحاذِ أي ثؼان الماشّات
لٌه ئرا ووشأ هلتُمب ػجش أؿؼبسَمب وزذ تًاتشاا ًخٕشاا لُزا الحازث أْ ال واب كىزاذ أوُماب
ًشسَب ػذِ مشّات مخبللبا لمب حذث يوحه وزذ يولُ ػجاش َازا التٌاشاس أن لُازٌ الحبدحاّ
أَمّٕ ًجشْ كٓ حٕبتُمب .ئرا وزذ تًاتشاا يتٌشاساا أًخش مه مشِ ياحذِ كٓ الوق َزا التاًاتش
ٔشؿذوب أن َزا الحذث ٔتأحش كٓ الوق ػ آ ثوٕاّ الحاًادث كُآ الؼ واّ المشًضٔاّ ثإه
األحذاث المشئّ .كٓ ًتبة «األٔبت» وزذ ثؼن الحًادث كٓ حٕبِ ًٍ حؼٕه تٌاشس دائمابا
ألَمٕتُب الجبلـّ يماه أمخ اّ رلاي حلظاٍ ل واشآن أي األَا ماه الؼابثن هوإّ ػمٕاٍ
يمٌلًكٕتٍ .حلظ ًٍ حؼٕه الوشآن كٓ حٕه ل ٔتزبيص ػىٍ مه التبػؼّ لُزا الحذث أحش
ثبلؾ كٓ حٕبتٍ ػبئ تٍ ييالذٌ أي أثىب الٌتبة ٔؼمًوٍ ؿإخبا كآ كاـشٌ كُاً ثًاػاٌّ َازا
الحذث توذت كٓ حٕبتٍ ،دخل األصَش ػ ٓ ٔذ أخٍٕ األصَشْ كًُ مه الٌالة الىبرحٕه كٓ
مشاح ٍ الذساػّٕ كالثذّ أن ٌٔشس الشايْ أْ ًٍ حؼٕه َزا الحاذث كآ حىبٔاب هلاٍ حتآ
ٔتوجل المخبًت أوٍ رذٔشُ ثبلىزبح يالتًكٕن المؼ ًت أن يهغ َزا الحذث ماشِ ياحاذِ كآ
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حٕبتٍ .أمب هلّ ػمٍٕ الزْ ري تأحٕش ثبلؾ أًخش مه حلظٍ ل وشان كٓ حٕبتاٍ ال وتؼزات أن
الشايْ ٔتزًشَب كٓ حىبٔب حٌبٔتٍ مشّات مخت لّ .موبكبا ػ ٓ تٌشاس َزا الحذث ػ ٓ اللاؼٕذ
الضمىٓ وزذ أن الٌبتت رب ثبألحذاث األخشْ تلؼٕشاا يتًهحٕبا لولّ ػمٍٕ مىٍ أوٍ ٔـاجٍ
ولؼٍ ثبلمؼشّْ:
«َزٌ الحبدحّ أػبوتٍ ػ ٓ أن ٔلُ حوّبا مب ٔتحذثُ ثٍ الشياِ ػه أثٓ الؼال مه أوٍ أًل
رات ًٔت دثؼب كؼوي ثؼوٍ ػ ٓ كذسٌ ًَ ال ٔذسْ ك مب خشد ئلٓ الذسع هابل لاٍ ثؼان
تالمٕزٌٔ :ب ػٕذْ أً ت دثؼبا؟ كأػشع ثٕذٌ ئلٓ كذسٌ يهبل :وؼ هبتل اهلل الـشٌّ ح ّ حاشت
الذثغ ػ ٓ ولؼٍ ًًال الحٕبِ»(ًٍ حؼٕه ،1995 ،د.)16 :1
األرذس أن َىب وـٕش ئلٓ ظبَشِ الؼبًغ ي المشآِ كُٓ يػٕ ّ التٓ ٔتخزَب الشيأاّ كآ
الٌـق ػه األؿٕب ي وو ُب ئلآ الؼإه الجبكاشِ لٕؼات يػإ ّ مجبؿاشِ(الٌشدْ:2006 ،
َ .)133ىب ٔتخز ًٍ حؼٕه هلّ ًشٔوّ أًل الٌؼابت ل مؼاشْ حتآ ٌٔـاق صائاّ ماه
حٕبتٍ كًُ اهٌشاثٍ حٕه ٔز غ مغ أخًٍٔ ػ ٓ ػلشِ الٌؼبت كًُ تشًُب دائمبا مخ ماب كؼال
المؼشّْ .ئرن ًٍ حؼٕه كٓ مؼٕشتٍ تجٕه هلّ ػمٍٕ ثمب ًَ مه المٌلًكٕه تحاذث ػىاٍ
ػذِ مشّات يوحه وذسْ أن هلّ ػمٍٕ حذحت كٓ حٕبتٍ مشِّ ياحذِ .كال وزاذ تاًاتش َازا
الحذث الُبت كٓ رمٕغ مشاحل حٕبتٍ كٓ ًلًلتٍ حٕه ال ٔؼتٌٕغ أن ٔ ؼات ماغ أخًٔاٍ،
كٓ حٕه تىبيلٍ الٌؼبت كًُ ٔأً ٍ يحٕذاا خزالا ػه مٌلًكٕتٍ كٓ رَبثاٍ ئلآ الٌتابة كآ
دخًلٍ ئلٓ األصَش حتٓ كٓ ػلشٌ ئلٓ ثبسٔغ.
أمب الؼالهّ األخٕشِ أْ حٕىمب الشايْ ٔوق كٓ مشِ ياحذِ ماب راشْ حذيحاٍ أي يهًػاٍ
ػذِ مشات .كُزا الؼالهّ األخٕشِ تًٌن مه أثشص يأًخش ئػتخذمبا كٓ الىلًف الشيائّٕ ٔشرغ
َزا اإلػتخذات ئلٓ اثتؼبد الشايْ مه اإلًىبة الممل يالتٌشاس الٌخٕاش .التٌاشاس ًماب ػاجن
رمٕ ّ حٕىمب ملحًثّ ثبلجالؿّ يالله لٌه حٕىمب ال وزذ ؿشهبا كٓ ئٔشادَب ػٕلاجح مماالا
ًئٕجبا .ػ ٓ ػجٕل المخبل ٔزَت ًٍ حؼٕه كٓ ًلًلتٍ ػذِ مشّات ئلٓ المٌتت سثمب ٔلال
آالف مشّات ًمب وحه وزَت كٓ ًلًلتىب آالف مشّات ئلٓ المذسػَّ .ال ٔزاذس ل اشياْ أن
ٔشيْ ً ُب ئرا ٔلؼل الشياْ َزا ػتلجح سيأتٍ سدٔئّ مىخلوّ ثل ل ٌبتت أن ٔشئُب ماشِّ
ياحذِ أي ثؼن المشات لٌٕ غ الوبسب ػ ٓ َزا الحذثَ .زا مب كؼل ًٍ حؼإه كآ ًتبثاٍ
يوحه ال وزذ كٓ ًتبة «األٔبت»ثؼن مشّات ٔوًت الشايْ ثتحذث ػاه رَبثاٍ ئلآ المٌات

/31دراسات األدب املعاصر ،السنة الثانیة عشرة ،شتاء  ،9911العدد الثامن واألربعون

يًٕلٕتُب يمخ ُب ًشٔوٍ أً ٍ الٌؼبت مغ الؼبئ ّ ػ ٓ المبئذِ سثمب حذث َازا الحاذث ًخٕاش
مه المشات يَزا مه الٌجٕؼٓ لٌه ال وزذ لٍ حوًساا ئلٓ كٓ ثؼن مشّات مؼذيدِ.
نتيجة البحث
وحه حل ىب ثؼذ َزٌ الزًلّ اللؼٕحّ ػ ٓ الىتبئذ التبلّٕ:
احتًْ ًتبة «األٔبت» لٌٍ حؼٕه ػ ٓ التشتٕت الضمىٓ الٌجٕؼٓ كًُ ثذأ حٌبٔتاٍ ماه
ثذ حٕبتٍ حتٓ وُبٔتٍ ال ٔخت ي كُٕب األحذاث .كًُ ٔاشيْ األحاذاث حؼات يهًػُاب كآ
حٕبتٍ .ػ ٓ ػجٕل المخبل مب ثذأ ثحٌبّٔ ػلشٌ ئلٓ أسيثب يح ئلٓ األصَاش .ثال تحاذث ػاه
األصَش ثمب ػلشٌ ئلٓ األصَش حذحت هجل ػلشٌ ئلٓ اللشوؼب .ثـٌل ػبت هّٕذ ًٍ حؼٕه كآ
ًتبثٍ ػ ٓ التشتٕت الضمىٓ الجؼٕي ؿٕش مخ الا خًًٌٍ األك ّٕ .يَىبى ػالهّ تؼبئّ ثإه
صمه الشيأّ كٓ مؼتًْ الوًل يمؼتًْ الًاهغ يهذ موٓ ؿشحٍ كٓ الؼبثن.
ًتبة «األٔبت» ثمب ٔؼذ ػٕشِ راتّٕ كًُ ٔـجٍ ًبلٌتت الؼٕش يالشحبالت مخ مب وزذ كآ
الٌتت الوذٔمّ يػٕش األوجٕب يالمؼلًمٕه يالؼشكب يماه األراذس أن ٔو ال ماه التوىٕابت
الضمىّٕ التٓ وزذَب كٓ المذِ .كُزا الٌتبة أهل تىبيالا ثت ي التوىٕابت يالمإؿاشات .ييكوابا
لمإؿشِ التشتٕت وزذ مٌبثوّ مإؿشِ الماذِ ثابلًاهغ كُاً ال ٔخات ي األحاذاث كآ ئًخابس
اػتخذات مإؿشات المذِ ًبلولض ياإلػتشاحّ يالمـاُذ ياإلٔزابص .ييراًد َازٌ المإؿاشات
ًٌٔن ثلًسِ ًجٕؼّٕ .يالولض ياإلػتشاحّ يح ّ اإلٔزابص ماه أًخاش التوىٕابت اػاتخذامبا كآ
ًتبة «األٔبت» يَزا ٔشرغ ئلٓ وًع أدثٓ ًتت كٓ الٌتبة كُٓ الؼإشِ الزاتٕاّ .ك ٌبتات
ٔىجـٓ أن ٔؼتخذت الولض ياإلٔزبص لوٕن الًهت يالضمه ثمب ٔؼتـشم الٌتبة رمٕاغ حٕبتاٍ
أي ٔجـٓ أن ٔؼتخذت اإلػتشاحّ لٕؼٌٕىب المؼ ًمبت الٌبم اّ ػاه مؼبوبتاٍ يمـابً ٍ ًٕ اّ
حٕبتٍ.
أمب وؼتىذ مه التًاتش الضمىٓ يكوبا لمب ػجن كًُ ٔزاشْ ًجٕؼٕابا حؼات ماب وزاذ كآ
الٌتت الؼٕش يالشحالت .أمب الجذُٔٓ أن الٌبتت ٔؼتخذت َازٌ التوىٕابت لتٌمٕال سيأتاٍ،
ألرل َزا وزذ أن ًٔرذ كٓ ًتبة «األٔبت» ثؼن تًاتشات صمىّٕ .لٌه لٕؼت ثٌخٕاش .لٌاه
لٌ ُب ثالؿّ يكىبا رمٕالا تـٕش ئلٓ رًب الٌبتت .الشيأاّ لؼات ديساا ثابسصاا كآ ئختٕابس َازٌ
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الؼالهبت مجتؼذاا مه اإلًىبة يالتٌشاس ال مل موتشثبا ئلٓ الله األدثآ الزمٕال .ألرال َازا
ٔ زأ الوبسئًن ئلٓ هشا ِ ًتبثٍ ػذِ مشات كُ ال ٔتؼجًن.

/31دراسات األدب املعاصر ،السنة الثانیة عشرة ،شتاء  ،9911العدد الثامن واألربعون

المصادر والمزاجع
الجبيْ ،محمذ محمًد .ال تب ،عمالقة األدب العربي الوعاصر ،ثٕشيت :ؿشًّ داس األسه .
رٕىٕت ،رٕشاس1997 .ت ،خطاب الحکاية بحث في هنٌج  ،الوابَشَِٕ :ئاّ الؼبماّ ل مٌابثغ األمٕشٔاّ؛
الٌجؼّ الخبوّٕ.
حؼٕه1995 .ًٍ ،ت ،األیام ،حالحّ مز ذات ،ثٕشيت :الـشًّ الؼبلمّٕ ل ٌتبة.
حمٕذ ،لحمذاوٓ2000 .ت ،بنية الٌص السردی ،ى ،3ثٕشيت :المشًض الخوبكٓ الؼشثٓ.
سيحٓ اللٕلل ،ػمش2003 .ت ،الزواية العزبية :البٌاء ٍالرُّؤیا ،دمـن :اتحبد الٌتبة الؼشة.
صٔتًوٓ ،لٌٕق2002 .ت ،هعجن هصطلحات الزواية ،لجىبن :مٌتجّ لجىبن وبؿشين -داس الىُبس ل ىـش.
الؼجبػٓ ،كبهل1990 .ت ،ثن أزهر الحسى ،ى ،2دمـن :داس ئؿجٕ ّٕ.
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Analysis of narrative time and its paradoxes in the book "Days" by
Taha Hossein
Reyhaneh Yazdi
MA student in Arabic language and literature at Al-Zahra University
Abstract
In the contemporary period, narratological research has been developed with
various forms and goals. This science, which began with Propp in books
"The Morphology of Narrative" and "The Tales of Fairies", achieved great
progresses with the writings of theorists such as Grimas, Gerard Genette,
and Todorov. One of the most important theories that analyze the structure
of the text or novel according to the school of structuralism is the theory of
three components of the narrative of Gerard Genette, which are the time of
narration, the structure of narrative and the plot of narrative. Regarding the
first component, which is the time of the story, it should be said that the
novel or any other narrative structure has time in the heart of the characters
and the narration of events. Time is like the main discipline of the novel,
which advances it and gives it the character of influence and drama. Gerard
Genette in his theory reveals this time game and its techniques. The present
study tries to examine these techniques in Taha Hussein's novel or
autobiography, the book "Days ."
Keywords: Days, time, Taha Hossein, Novel.
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تحليل زهاى رٍایي ٍ پارادٍرسهای آى در رتاب «رٍزها» از طه حسيي
ریحاًه یسدی

*

چکيذه
دس ديسٌ مؼبكش پظيَؾَبْ سيأت ؿىبػٓ ثب ؿٌلَب ي اَذاف متىًع سؿذ ٔبكتاٍ اػات.
أه ػ ًٍ ثب ًتبةَبْ «مًسكًلًطْ سيأت» ي «هلٍَبْ پشٔبن» اص پشاح آؿابص ؿاذ ثاب
وًؿتٍَبْ وظشٍٔ پشداصاوٓ چًن گشٔمبع ،طساس طوٍ ،ي تًديسيف ثٍ پٕـشكتَبْ ؿابٔبوٓ
وبئل آمذ .اص مُ تشٔه أه وظشٔبت ًاٍ ػابختبس ماته ٔاب سمابن سا ثاب تًراٍ ثاٍ مٌتات
ػبختبسگشأٓ مًسد تح ٕل هشاس مٓدَذ وظشٍٔ مإللٍَبْ ػٍ گبوٍ سيأت اص طساس طوٍ اػت
ًٍ ػجبستاوذ اص صمبن سيأت ،ػبختبس سيأت ي پٕشوگ سيأت .دسثبسٌ مإللٍ ايل ًاٍ صمابن
داػتبن اػت ثبٔذ گلت ًٍ سمبن ٔب َش ػبختبس سيأآ دٔگاشْ دس ثٌاه ؿخلإتَاب ي
سيأت يهبٔغ ،صمبن َ داسد .صمبن ثٍ ػبن سؿتٍ اك ٓ سمابن اػات ًاٍ آن سا ثاٍ پإؾ
مٓثشد ي ثٍ آن ئظگٓ تأحٕش ي تأحش ي دسات مٓدَذ .طساس طوٍ دس وظشٍٔاؽ أه ثبصْ صمبوٓ
ي تٌىٕيَبْ آن سا آؿٌبس مٓػبصد .پظيَؾ حبهش تالؽ مًٓىذ أاه تٌىٕايَاب سا دس
سمبن ٔب خًدوًؿتِ ًٍ حؼٕه ٔؼىٓ ًتبة «سيصَب» ثشسػٓ ومبٔذ.
رليذٍاشگاى :سيصَب ،صمبن ًٍ ،حؼٕه ،سمبن.

* داوـزًْ ًبسؿىبػٓ اسؿذ سؿتٍ صثبن ي ادثٕبت ػشثٓ داوـگبٌ الضَشا (ع).
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