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 صؽرة اآلخخ في رسائل لدان الجيؼ بؼ الخطيب
 قخاءة تأويمية

 
  أ.م.د. واقجة يػسف كخيع داؤد الجوري 

  المغة العخبية / كمية التخبية / قدع سامخاءجامعة 
   

 (07/20/0202، قبل لمشذخ في  5/9/0202)قجم لمشذخ في 
 :ز البحثمخم

األدب األنجلدي قج خط مبلمح ىػيتو في الحزارة العخبية واإلسبلمية والعالسية في ثسان عرػر مغ اإلبجاع واإلنتاج العمسي 
واألدبي، وبخوز شخريات يذيج ليا التاريخ في العمع واألدب ، ويعج لدان الجيغ بغ الخصيب مغ ابخز الذخريات األنجلدية في األدب 
وكيف نذأ سالكًا سشغ أسبلفو قخاء القخان ، واخح عمػم شتى ، وتشقمو في السشاصب اإلدارية والدياسية ونال حطػة وجاىًا كبيخًا عشج 

 الدبلشيغ، وإذ لع يتخكػه الحداد والسبغزيغ لو واتيع بالدنجقة وحخق كتبو ، وانتيت حياتو وىػ بعيج عغ وششو ومات مقتػاًل. 

ة بسفيػم السخآة، التي تعخف بأنيا سصح يعكذ كل ما يقػم امامو واي شيء يستمظ خاصية الدصح العاكذ ويختبط مفيػم الرػر 
فيػ مخآة... والحي يقػم امام السخآة يعخف باسع األصل والحي تعكدو فيػ يعخف بالرػرة؛ وان ما يأتي الى العيغ ىػ نطخة تشطخ الى 

 ئط الثقافة والسخيال والسعتقجات اي تخى العيغ ما تػد ان تخاه ال ما يسثل اماميا.األشياء ال األشياء ذاتيا. والعيغ تخى عبخ وسا

والرػرة تعج معيارًا فشيًا إلبخاز الجسالية في الشز األدبي تحجدىا أخيمة األدباء وبخاعتيع في اختيار األدق وفقًا عمى نفديتو، 
 وابعاد الرػرة تعج خريرة مغ خرػصيات التعبيخ األدبي. 

خ مسكغ ان يكػن مخآة يقخأ مغ خبلليا األنا فترػر األنا ال يشفرل عغ ترػر اآلخخ وبالعكذ؛ ووجػد اآلخخ ضخوري واآلخ
 بػجػد األنا والعبلقة بيشيسا عبلقة حتسية او قج تكػن انعكاس لمرػرة.

اإلندان والسكان في رسائل وسػف اسمط الزػء وفق قخاءة تأويمية لرػرة اآلخخ سػاء اآلخخ السػازي واآلخخ السزاد فزبل عغ 
 لدان الجيغ بغ الخصيب. 

 .الكمسات السفتاحية: االخخ؛ لدان الجيؼ بؼ الخطيب؛ التأويمية
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The Image of the Other in the Letters of LiSan al-Din bin al-Khatib, an Interpretive 

Reading 
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University of Samarra / College of Education / Dept. of Arabic Language 

 

Abstract: 
Andalusian literature has outlined the features of its identity in the Arab, Islamic and global 

civilization in eight eras of creativity and scientific and literary production, and the emergence of figures 

that have been witnessed by history in science and literature.   his movement in administrative and 

political positions  won great favor with the sultans, and when the envy and those who hated him did not 

leave him, he was accused of heresy and burned his books, and his life ended while he was far from his 

homeland and died dead. 

The concept of the image is related to the concept of the mirror, which is defined as a surface that 

reflects everything that stands in front of it and anything that has the property of the reflective surface, it 

is a mirror ... and that which stands in front of the mirror is known as the origin and which reflects it, it 

is known as the image;  And that what comes to the eye is a look at things not the things 

themselves.  The eye sees through the media, imagination and beliefs, meaning that the eye sees what it 

wants to see, not what is in front of it. 

 The image is an artistic standard to highlight the aesthetic in the literary text, determined by the 

imagination of writers and their ingenuity in choosing the most accurate according to its psyche, and the 

dimensions of the image are a feature of the peculiarities of literary expression. 

  The other can be a mirror through which he reads the ego, so the perception of the ego is 

inseparable from the perception of the other, and vice versa.  The existence of the other is necessary for 

the existence of the ego, and the relationship between them is an inevitable relationship or it may be a 

reflection of the image. 

I will shed light according to an interpretative reading of the image of the other, both the parallel 

and the opposite one as well as the human and the place in the letters of lisan al-Din ibn al-Khatib. 

 

Keywords: other;  Lisan Eddin bin Al-Khatib;  interpretive 
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 الرؽرة/ اآلخخ 

قبل الػلػج الى رسائل لدان الجيغ بغ الخصيب والكذف عسا تحسمو مغ صػر رسسيا  لآلخخ، ال بج مغ التصخق الى 
تعج اداة تسيد الكبلم األدبي عغ الكبلم العادي، وتكػن عبارة عغ إثارة يذتخك في إنتاجيا الخيال  مفيػم الرػرة اذ

الحي يدتقبل السثيخ الخارجي ويشقميا الى مخيمة الستمقي لتكػن محبو او متحسدًا لخوعة السذيج في اعصائة مثيخًا 
االت الثقافة السختمفة سػاء كانت عمسية او أدبية او ماديًا، تبعث الجسالية ؼيو ومرصمح الرػرة واسع االنتذار في مج

 .(2)فشية لحا ففي الرػرة سسػ وحياة الشز األدبي

، وتعج الرػرة مغ اكثخ السفيػمات التي تشاوليا الشقاد بالجراسة والبحث (0)وىي الػسيمة الفشية الجػىخية لشقل التجخبة
في الستمقي قارئًا أو سامعًا، ولسا ليا مغ قجر كبيخ مغ الستعة  لسا ليا "مغ أىسية بالغة في إحجاث التأثيخ واإلثارة

 ،(3)الػججانية لمشفذ البذخية"

وقج يختبط مفيػم الّرػرة بسفيػم السخآة، التي تعّخف بأّنيا سصح "يعكذ كل ما يقػم أمامو، فأّي شيء يستمظ خاصّية  
باسع األصل، وأّما الحي تعكدو فيػ يعخف بالّرػرة أو الّدصح العاكذ فيػ مخآة... وىحا الحي يقػم أمام السخآة يعخف 

االنعكاس، وتجور الّرػرة مع أصميا وجػدا وعجما، فإن وججت كان األصل مػجػدا، وإن انعجمت أو غابت كان 
 .(4)األصل مشعجما أو غائبا"

وارتباشيسا بيحا السرصمح "حيث انصبلقا مغ ىحه العبلقة بيغ الّرػرة وأصميا تأتي أىسّية الحجيث عغ األنا واآلخخ 
، مّسا يشتج تبادال (5)تعسل ذات اآلخـخ مخآة نخى فييا ذاتشا التي تعسل بجورىا كسخآة تداعـج اآلخخ عمى رؤية ذاتو"

 .(6)لمّشطخات وتقاشعيا ؼيغجو بحلظ " الّشاضخ مشطػرا إليو، والسشطــػر إليو ناضخا في آن معا"

                                           
 .02( يشطخ: الرػرة الذعخية، س يجي لػيذ، تخجسة احسج نريف الجشابي: 2

 440( الشقج األدبي الحجيث، دمحم غشيسي ىبلل: 0

 .6( الرػرة الشفدية في القخآن الكخيع، د.دمحم سميع دمحم ـياجشة: 3

 .25(  فمدفة السخآة، محسػد رجب: 4

يع أسعج: (5  . 70شخرّيتي كيف أعخفيا، ميخائيل إبخـا

 .55(  فمدفة السخآة، محسػد رجب:6
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ة )األنا واآلخخ( وىػ مغ السفاـيع البارزة التي تبشى عمييا شخرية اإلندان، وليا ويعج اآلخخ احج إرىاصات الثشائي
الجور في تكػيغ السجتسع والتػاصل بيغ السجتسعات اإلندانية، وىي مغ أىع احج العػامل السؤثخة في الدمػك 

بلقة األنا العخبية مع اآلخخيغ االجتساعي لئلندان وتػجيو الفكخي والثقافي.  والتي تتخأى في مخآة اإلبجاع األدبي، وع
يطيخ مجى الػعي العخبي باآلخخيغ وأىسيتيع بالشدبة لمحياة العخبية وتطيخ ىػيتو مغ وجػد اآلخخ وحزػره والػعي 
بو الن إدراك حزػر اآلخخ يؤدي الى شعػر الحات باالختبلف والتسييد كسا ان الػعي بالحات واليػية يتشامى ويدداد 

لسقارنات مع اآلخخ في نػاحي التزاد واالختبلف او التػافق او التذابو وعشجما تعايغ الحات عشجما تعقج الحات ا
 . (7)واآلخخ تطيخ الفػارق الَخمؿية والُخمؿية واأليجلػجية تبجأ اليػية بالتذكل ويبخز الػعي بػجػد ىػية اآلخخ ايزاً 

ونمحع أىسية اآلخخ في حياة لدان الجيغ بغ الخصيب وتأثيخه بتغييخ مدار حياتو سمبًا وإيجابًا، وكل ذلظ يخجع الى 
البيئة التي عاشيا لدان الجيغ بغ الخصيب وكيف تأثخ باآلخخ ودوره االيجابي او السػازي والحي يتسثل بالذخرية 

 يتسثل بالعجو.    العخبية االسبلمية كان ام الدمبي او الشؿيس والحي

 ورد مفيػم اآلخخ في القخان الكخيع بالسعشى وليذ بالمفع ويكػن ابمغ واعع اذ يحكخ في كتابو العديد قػلو تعالى:وقج 
 نث  مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 هئ مئ خئ  حئ ييجئ ىي ني مي زي  ري ٰى ين ٱوقػلو:  (8)ىث
وأفكاره وحتى مدؤولياتو واختبلف األلدشة وتعجد لغات العالع اذ الحكخ غيخ االنثى وىػ آخخ في عالسو . (9)جب

مجتسعات ودول متعجدة واختبلف ألػانكع أي اختبلف العخق والشدب والحي يؤدي الى اختبلف مكانة  والتي تشتسي الى
 الذخز.

،واآلخخ واالخخى  وتػرد في السعاجع باجساع العمساء اآلخخ بسعشى )غيخ(، فالفخاىيجي "تقػل ىحا آخخ، وىحه أخخى...
، وفي الرحاح ان االخخ احج الذيئيغ وىػ اسع عمى افعل واألنثى (22)نؿيس الستقجم والستقجمة ومقجم الذيء ومؤخخة"

                                           
 .06( يشطخ: صػرة اآلخخ في الذعخ العخبي مغ العرخ األمػي حتى نياية العرخ العباسي: 7

 .23( الحجخات : 8

 00( الخوم : 9

 .6/ 22(  كتاب العيغ: 22
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 جس مخ ، وفي لدان العخب "اآلخخ بسعشى )غيخ( كقػلظ رجل آخخ وثػب آخخ . قػلة تعالى:(22)اخخى 
بسعشى غيخ واصمو أفعل مغ اخخ، أي تأخخ فسعشاه . فقال الفخاء معشاه واخخان مغ غيخ ديشكع فاآلخخ (20)حس

واآلخخ في السعجع لمسرصمحات الفمدؽية اسع خاص لمسغايخ يقال لؤلشخاص  .(23)اشج تأخخًا ثع صار بسعشى السغايخ
الى آخخ دولي  ، واآلخخ في الجيغ اإلسبلمي يتحػل(24)واألشياء واألعجاد ويصمق عمى السغايخ في الساـية ويقابمو األنا

" عخف العخب اآلخخ مغ خبلل االحتكاك باألمع السجاورة عغ شخيق الحخوب او التجارة او السعاىجات والسػاثيق  اذ
، وذلظ لسا لئلسبلم (25)فكانت بعس الؿبائل العخبية تؿيع عبلقات جػار مع اآلخخ الفارسي او البيدنصي او الحبذي"

وتحػيمو الى آخخ فكخي وعقائجي ، فاآلخخ يتغيخ بحدب  تأثيخ كبيخ في السجتسع العخبي بتتغيخ نطختو الى اآلخخ
شبيعة العبلقات بيغ الجساعات، ومرمحة كل جساعة مغ الدياق االجتساعي والدياسي مع اآلخخ، فالعجو قج يربح 

 . (26)صجيقا بعج حيغ والرجيق قج يربح عجوًا في وقت الحق

 اآلخخ السؽازي/ اإلندان

آلخخ، فان وجػد كل مشيسا متعمق باآلخخ، فػجػد األنا ضخورة بػجػد اآلخخ، وان اإلندان بصبيعتو يحتاج إلى ا
ووجػد اآلخخ ضخورة  بػجػد األنا ؼيسكغ القػل ان العبلقة بيغ األنا واآلخخ عبلقة حتسية. واألنا تسارس حيػيتيا 

. والعبلقة بيغ األنا (27)خخالػجػدية، بكل ابعادىا االجتساعية والدمصػية والسعخؼية، عمى الشحػ األجسل عبخ وجػد األ
واآلخخ ىي الخيط الشاسج لمشز اإلبجاعي، وان كانت ججليتيسا كثيخًا ما تبجو مرصشعة في الخصاب الفكخي، فأن 
اإلبجاع يتيح ليا مغ مقػمات البشاء والرياغة ما يػسع امكانات ترػرىا والتعبيخ عشيا، وبالسشاسبة فان السفكخيغ 

                                           
 (  مختار الرحاح : مادة )آخخ(22

 227( السائجة :20

 (  يشطخ:  لدان العخب : مادة )آخخ(23

 .09(  يشطخ : السعجع الذامل لمسرصمحات الفمدؽية: 24

 .24(  صػرة االخخ في الذعخ العخبي مغ العرخ االمػي حتى نياية العرخ العباسي : 25

 .722(  يشطخ : االخخ العخبي واالخخ الفمدصيشي، ضسغ كتاب صػرة االخخ العخبي ناضخًا ومشطػرًا اليو: 26

 22( يشطخ: الحب والفشاء، عمي حخب :27
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يمتقػن حػل قزاياىع دون ان يذعخوا بػياب السبجع وبالحاجة إلى خيالو وإلى حدو يزيعػن فخص الثخاء عشجما 
 .(28)وحجسو، أي إلى قجرتو عمى تجاوز الػعي التجخيبي في اتجاه الػعي السسكغ"

ووجية نطخ سارتخ يقػل:" فػجػد اآلخخ شخط لػجػدي وشخط لسعخفتي لشفدي وعمى ذلظ يربح اكتذافي لجواخمي 
. ويقػل:" عشجما نقػل ان اإلندان مدؤول عغ نفدو ال يعشي ان (29)كحخية تعسل اما لجانبي أو ضجي"اكتذافًا لآلخخ 

اإلندان مدؤول عغ وجػده الفخدي فحدب بل ىػ أحدانو ومدخاتو وقج يدعى األنا غيخ السدتقخة دائسًا إلى االنجماج 
 .(02)يةمع اآلخخ لتتسكغ مغ مذاركتو ؼيسا يسمكو مغ سمصان مكانية وغيخ مكان

ولدان الجيغ بغ الخصيب يصمب الشججة، اذ يبحث عغ مشقح فشطخ إلى اآلخخ " نطخة الغخيق إلى السشقح، والفقيخ إلى 
:"يا وليَّ هللا الحي جعل جاىو سببًا لقزاء الحاجات، ورفع األزمات، . يقػل(02)الغشي، والسحتاج إلى الستفزل"

َق نقؽَل ا  .(00)لحكايات ظيؽُر اآليات..."وترخيفو باقيًا بعج السسات، وَصجَّ

اذ صػر اآلخخ إلى أعمى السخاتب بجعمو )ولي هللا( والػلي ىػ الشاصخ والستػلي ألمػر العالع، ومغ أسساء هللا عد 
. ؼبالغ في صػرة اآلخخ/ الدمصان فيػ يقزي الحاجات ويخفع (03)وجل، ومالظ األشياء جسيعًا والسترخف فييا

بعج مساتِو، اذ يحكخ في ان البػني قال أن: "هللا تبارك وتعالى يشطخ إلى قمػب أوليائو كل  األزمات وكخماتِو باؾية حتى
. فالسكان (04)يػم كحا وكحا مخة فأذا وجج في قمػبيع محبًل لعبج وارى ىستيع متعمقة باحج اكخمو وتجاوز عشو والحقو بيع"

مكانو في قمبو لشحرل عمى مصمبشا، فزبًل  العالي لبلخخ قج نغتخف قصخة مغ بحخه الغديخ ونحرل عمى نريب مغ
عغ ذلظ ان العالي تتعالق دالليًا مع مدتػى مكاني آخخ فمدان الجيغ بغ الخصيب كػنو وزيخًا وذا مكانو مخمػقة في 

                                           
 38( صػرة األخخ ناضخًا ومشطػرًا إليو، الصاىخ لبيب:28

 70( الػجػدية محىب أنداني، جان بػل سارتخ:29

م، اشخاف 0226السكان في شعخ ابغ دراج القدصمي، غيجاء احسج سعجون شبلش، اشخوحة دكتػراه، جامعة السػصل، كمية التخبية،  (02
 90ندىة جعفخ حدغ:أ.د. 

 47( السجيح، سامي الجىان:02

 3/222( نفح الصيب:00

 ( يشطخ: لدان العخب، مادة)ولي(03

  2/008( تاريخ الشػر الدافخ، العيجروس:04
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الجولة، فمجا إلى استخجامو لؤللفاظ ذات السكانة السخمػقة التي يجب ان تقال وتدسع عشج اصحاب السخاتب العالية، 
و يحب ذلظ لحاتو فحاول ان يجعل أو ما يحب لشفدو مغ أوصاف وكشايات فاستعارىا لآلخخ )الدمصان( ليسثل وبسا ان

صػرة كبيخة ومتسيدة في ذىغ األديب ورؤيتو التػاقة إلى الدمصان فرػر ؼيو مثمو األعمى والمجػء إليو عشجما فقج األنا  
التسذ لي قبؽلي بقبؽلغ،... واظيخ عمي كخاَمَتَغ التي ُتَذجُّ :" قخعت باَب هللا سبحانو بتأميمغ، فيقػل لدان الجيغ

إلييا ظيؽر الخِّحال، فقج جعمُت وسيمتي إليغ رسؽل الحق، إلى جسيع الخمق، والدالم عميغ أييا الؽلي الكخيػ، 
ب ذو داللة . فأتى بـ)الباب( اذ يجل داللة نفدية عسيقة لجى األديب فالبا(05)الحي يأمؼ بو الخائف ويشترف الغخيػ"

، يشفتح عمى العالع (06)رمدية فاعمة يجدج فكختو عغ اإلحباط والخػف انو "مسخ مغ العالع الخارجي إلى العالع الجاخمي"
ويػصج عمى األنا، شخقة األديب ولو امل في ذلظ اآلخخ الحي بو استعان ويحرل القبػل مغ خبلل مكان اآلخخ 

مى األنا ويعطع مغ اآلخخ اذ تذج إلييا ضيػر الخحال، وتذج الخحال إلى الحي ال تخد لو حاجة وضيػر كخامة اآلخخ ع
ثبلث، السدجج الحخام ومدجج الخسػل)ص( والسدجج األقرى. فجعل مغ صػرة مكان اآلخخ مساثبًل إلى مكان 

ػلي الكخيع( السداجج الثبلثة، ويؤكج مغ مكان اآلخخ بالػالية اذ يكخر)الػلي( ويختع رسالتو بـ)والدبلم عميظ اييا ال
 تأكيج عمى الػالية الجائسة لمدمصان الحي يمجأ اليو الخائف ويأتسغ بو وتحت رعايتو. 

واألنا عشجما يذعخ بسكانو عشج اآلخخ فأنو ال يتجاىل أقجارىع ومكانتيع ومشازليع بل يحخص عمى مخاعاة السػاصفات 
:"مؽالي فتَّاُح بخسالة  (07)بسشاسبة فتح تمسدان التي يخاشبػن بيا فمدان الجيغ يخاشب الدمصان أبا سالع السخيشي

اأَلفكار واأَلمرار، فائجة اأَلزَمان واأَلْعَرار، َأثيُخ ِلبات هللا اآلمشو مؼ االْعِترار، ُقجوة أولي اأَليجي واألبرار، 
د اأَلنرار، ُمْدَترَخخ الَسمغ الَغِخيب مؼ وراِء البحار، ِمْرجاق دعاِء  األب الَسْؽلي في اأَلَصاِئل ناصُخ الحقَّ عشج تعجَّ

رفع وأعبل مغ اآلخخ انو فاتح ومحخر األماكغ عمى مخ العرػر وناصخ الحق في كل مكان. وأرسل . (08)واألْسحار"
                                           

 3/222( نفح الصيب:05

 65( إشكالية السكان في الشز األدبي:06

بجل البلم، وىي مجيشة عطيسة قجيسة فييا اثار لؤلول ( تمسدان: بكدختيغ وسكػن السيع وسيغ ميسمة، وبعزيع يقػل تشسدان بالشػن 07
كثيخة تجل عمى انيا كانت دار مسمكة االمع سالفة، بيشيا وبيغ السجيشة ستو اميال، وتعج أول ببلد السغخب. يشطخ: معجع 

 235،ويشطخ الخوض السعصار: 0/44البمجان:

 0/89( ريحانة الكتاب:08
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:"مؽالناه عرسُة ديششا وُدنيانا الحي سخَّخ هللا البخ والبحخ  إلى الدمصان أبي زيان عشجما ولي أمخ الببلد السغخبية
شيع بَأْمخِه، وَحَكَػ  بع بعدِّ نرخه، وَأْغَشى يؽْم سعجه عؼ سلِّ الدالح وَشْيخه، وفَتَق عؼ َزىخ الرَّ سؽات الدَّ فؽق الدَّ

. ىشا غإلى في مكانة اآلخخ فجعل مغ مكانو انو يتحكع في كل شيء في السكان (09)الجسيل كسامَة تْدِميسو وَصْبخه"
، وكأنو هللا سبحانو تعالى سخخ البخ والبحخ لو لعطسة سػاء في البخ أو البحخ، وكل شيء يجخي فييا يكػن بأمخه

 مكانتو. 

واغمب رسائل لدان الجيغ بغ الخصيب التي يحجث بيا عغ اآلخخ يبجؤىا بألفاظ ذات داللة عالية لسكان اآلخخ مشيا 
ََ تذيج بو الطباع، إذ ابعجت السعاىج السقجسة والّخباع، وتعتخف بو األقػلو  برار :"سيجي، أبقى هللا شخفَغ

. فجعل لرػرة اآلخخ الديج أي الخئيذ واألمام الخيخ كسا تقػل العخب سيجنا أي رئيدشا نعطسو، فأبقى (32)واألسساع"
هللا لظ ىحه السكانة الحي شيج لو السكان بصباعو الحي يدتحقو ميسا بعجت السدافات بيغ السعاىج السقجسة والسشازل، 

 ار واألسساع.ويعتخ فمظ السكان الحي انت بو وكل األبر

ومغ األلفاظ لرػرة اآلخخ )الدمصان( الحي بيجه كل األمػر والحجج والبخاىيغ وان سبللة ىحا اآلخخ ذات السكانة 
:"الدمطان الكحا ابؼ الدمطان الكحا ابؼ الدمطان الكحا، أبقاه هللا والشدب مغ األبغ إلى الجج اذ يقػل لدان الجيغ

شيج األَمَػ، وُيْغمي البزائع الشافقو عشج هللا تعالى ويعمي اليسػ، مععػ قجره، يخعى الّحمػ، ويدمغ مؼ الفزائل الس
. فان تكخار لفطة )الدمصان( لخفع مغ اآلخخ والعمػ مغ شانو، (32)وممتدم بخه، الحخيز عمى تؽفيخ أجخه وتخميج فخخه"

كاليشبػع يدتسج مشو مادتو فعج وأصبح  -السسجوح -وان لجػء لدان الجيغ إلى صػرة اآلخخ وسيمة لمػصػل إلى اآلخخ
. وجدج السكانة بجالالتو ورمػزه مادة ذات شأن (30)وسيمة لمتعبيخ عغ ؾيع الػجػد اإلنداني والسثل العميا في السجتسع

لجى السادحيغ يججون ؼيو ما يصسئغ صجر اآلخخ عميو مغ شسػخ وكبخياء، وذكخ السكانو التي تتبلءم مع اآلخخ، الن 
يحكخ اآلخخ ال يحاول ان يخسع صػرة اآلخخ وإنسا يحاول ان يخسع صػرة شخرية تتسثل فييا كل األديب عشجما 

                                           
 0/93( م. ن:09

 6/40( نفح الصيب:32

 0/205الصيب: ( نفح32

 307: 2987( يشطخ:السكان في الذعخ العخبي قبل اإلسبلم، حيجر الزم مصمظ، رسالة ماجدتيخ، جامعة بغجاد، كمية اآلداب، 30
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الرفات التي يقجرىا السجتسع، شخرية مثالية قج تكػن بعيجة كل البعج عغ اآلخخ اال ان لدان الجيغ بغ الخصيب 
نحاول فيع المحطات السقػمة لػعيشا  . اذ نحغ "نؿيع أنفدشا مغ مشطػر األخخيغ،(33)يحاول شبعًا ان يخبصيا بذخريتو

ولكشيا تطل خارجية بالشدبة لو، وان نأخح ىحه المحطات في اعتبارنا مغ مشطػر اآلخخ برػرة ثابتة تسامًا يسكغ القػل 
، واغمب األماكغ التي يحذ فييا (34)انشا نتفحز تأمبلتشا بحياتشا الخاصة ونتفحريا عبخ وعي األشخاص األخخيغ"

واالنتساء ىي تمظ التي تحيل إلى السكان العائمي ومتعمقاتو وتجاخميا مع العبلقات اإلندانية بيغ األنا  اإلندان بالحب
واألخخ وقج لجأ لدان الجيغ إلى السقاربة بيغ صػرة اآلخخ والعبلقات اإلندانية وتجانديا، فجعل مغ صػرة اآلخخ 

يبعث في نفذ األنا األمل والصسأنيشة وعشج اآلخخ الػد كرػرة األب واألخ واألبغ، ويسكغ القػل انو صػرة معشػي قج 
:"ومقامكػ األبؽي ىؽ السدتشج األقؽى، والسؽرد والكدب. فمدان الجيغ بغ الخصيب لجأ إلى اآلخخ وجعمو األب ؼيقػل

ة التي تأ ّسدت مبانييا عمى البخ الحي َتِخُده آمال اإلسالم َفَتْخَوي، وَتْيِؽي إليو أفئجتيػ فتجج ما َتْيؽى، ومَثابتكػ الُعجَّ
. فاألب ىػ الدشج القػي الحي يدتشج اليو في الذجائج وان مكان األب يذعخ األنا بالجفء والحساية بحيث (35)والتقؽى"

:" وان فقجنا والجنا فانتػ . ويؤكج لدان الجيغ عمى ان صػرة اآلخخ كرػرة األب اذ يقػل(36)يذكل اآلمغ واالستقخار
. لسكان األب التسييد والعمػ ولدان الجيغ جعل مغ اآلخخ (37)الحخخ الحي تكخم مؼ العؽائج"لشا مؼ بعجه الؽالج ، و 

مكانًا أليفا يمجأ إليو لمتعػيس عغ فقجان السكان اآلمغ فمجأ إلى اآلخخ وجعمو مكان األب الحي يعج ذخخًا لؤلبشاء . 
خخ وكأنو يجعػ لؤلب بالبقاء وشػل العسخ، وىحا . اذ يجعػ لآل(38):"محل ابيشا ابقاه هللا تعالى"وفي رسالة أخخى يقػل

ىػ شبع اإلندان يجعػ إلى مغ يحب بصػل العسخ وخاصة األب، وحب اآلخخ ىػ عصاء حخ مغ األنا عمى 

                                           
 89-88( يشطخ: اشبيمية في القخن الخامذ، د.صبلح خالز:33

 200( السبجأ الحػاري:34

 4/405( نفح الصيب:35

 0/99لعخاق، د.شجاع مدمع العاني:( البشاء الفشي في الخواية العخبية في ا36

 4/432( نفح الصيب:37

 4/432( م. ن:38
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اآلخخيغ... وىػ عصاء يدخ األنا السعصية ويبيجيا النيا تحذ معو باتقاد الحياة، وتذعخ بعطسة وجػدىا التي تصغي 
 . (39)بو عمى وجػد اآلخخيغ

ة ال وفي رسالة أخخى يقػل خوق، وقؽاعج ُودِّ ُتو مخعيَّة الحقؽق، وآثار فزمو متُمؽَّة مع الُغخوب والذُّ :" السقام الحي ُأبؽَّ
سو ونجمُّو، ونؽجب لو الحق، الحي ىؽ َأحق بو وأىمو،... َأبقاه هللا  تعاَرض بالفخوق، مقاَم محل أبيشا، الحي نععِّ

راِئقة، ويتمقَّى وجؽه العشايات اإِلآلليات ُمَتدابقة، ويتجمى ثغؽَرىا باسسة، وَأفشاَنيا باِسَقة، َيْدَتْطمع وجؽه الدعادة 
 ويتقمَُّج عقؽدىا الخاِئقة ُمَتشاسقة ، ومععَّػ مقجاره، وُمْمَتَدم ِإجاللو وِإكباره، العارف بسآثخه الكخيسة وآثاره، الُسْثشى عمى

جعل مغ اآلخخ . (42)لتي ثبتت صحاِئح َأخباره، ثشا الخوض عمى وِاكفات َأمطاره"َأصالة ُمْمكو وكخَم ِنجاره، وفزمو ا
مكان األب الحي راعت حقػقو، وادى األنا واجبو تجاه األب ويجعػ لو في السداء والرباح اذ مغ شبع السؤمغ ان 

وجيو الدعادة التي  يجعػ عشج الغخوب والذخوق، ؼيعطع األنا مكان اآلخخ الحي جعمو مكان األب الحي يدتصمع في
:"مقام محل َأخيشا، الحي نجحت آمال اإِلسالم في شبييا بالثغػر الباسسة واالفشان الباسقة، وفي رسالة اخخى يقػل

االستعانو بجاللو وَصَجَقتو، مخيمتو في كخم خاللو، وَخَمَرت في سبيل هللا زاكيات َأعسالو، وابتجر إلى اإِلصخاخ 
ادقة وعدايسو الستالحقة وَأمؽالو"واإِلنجاد والجياد فيو حق   (40). اآلخخ ىشا بسثابة األخ(42)جياده، بسؽاعيجه الرَّ

الحي نجحت امال اإلسبلم لسكانتو وعطستو وشجاعتو في الجياد وانو صاحب العدائع وصادق السػاعيج، وىحا ىػ شبع 
جعل الخابط في عبلقات السدمسيغ العخبي في جعل مكان اآلخخ كسكان األخ لمسػدة، فزبًل عغ ان الجيغ اإلسبلمي 

 كخابط األخػة، ميسا كانت جشديتو مادام يجتسعػن تحت راية اإلسبلم.

:"أّييا األخ الحي ُدىر ناظخي لكتابو، بعج أن أدىر خاطخي مؼ إغبابو وسخني مؼ بذخه وفي رسالة أخخى يقػل
َح َنْبعَتيا، ورّوى أكشاف َتمعتيا، وأحجث إيساض،بعج أن ساءني مؼ جيتو ِإعخاض، وجخت عمى ذكخه الرمو فقّؽم ِقجْ 

. فيشا اصابتو (43)ذكخًا مؼ عيجنا الساضي فشّقط وجو عخوسو، وشعذع خسخ كؤوسو، وسقى بساء الذبيبة ثخاه..."
                                           

 275: 2990( يشطخ: الذاعخ والػجػد في عرخ ما قبل اإلسبلم ، باسع إدريذ، رسالة ماجدتيخ، جامعة السػصل، كمية اآلداب، 39

 2/505( ريحانة الكتاب:42

 2/207( ريحانو الكتاب:42

 626كتػر بػكػتاستا، ضسغ كتاب صػرة االخخ العخبي ناضخًا ومشطػرُا اليو:( صػرة األخخ في الشداع العخقي، ؼي40

 4/492( نفح الصيب:43
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الجىذة مغ اآلخخ الحي جعمو بسثابة األخ مغ كتابو بعج ان تحيخ مغ بعجُه عشو فدخ بمسعان بذخِه بعج ان ساء 
اىا مغ جيتو، اذ ىشا األنا عفا وفخح كثيخًا مغ األخخ بخغع ما القاه مشو مغ بعج واساءة، وىحا ىػ االعخاض التي الق

العخبي االصيل الحي يدامح اآلخخ ويشدى كل ما مزى وذلظ الن العبلقات اإلندانية بيغ البذخ عبلقات حسيسية ال 
عجاوة اذا حرمت، أي ان اآلخخ"يقجم نفدو كل تحسل في داخميا الطعغ والعجأوة وبمحطو تدامح تشدى كل االحقاد وال

مخة في كيشػنة مختمفة، تبعًا لمداوية التي وضع فييا صاحب الجعػة، لكغ ندبية اآلخخ ىحه ال تقترخ عمى التفاوت 
. فبيغ األنا واآلخخ عبلقو يجدجىا االنتساء (44)في السدتػيات انيا تتػغل احيانًا في اختبلف السجلػالت والسزاميغ"

ندان يجرك " ان ذاتو ال تقف وحجىا معدولة عغ بؿية الحوات األخخى، وعغ العالع السػضػعي بعامة، وانسا ىي واإل
دائسًا، وميسا كان ليا استقبلليا ليدت اال ذاتًا مدتسجه، أواًل مغ ذات تعير في عالع مػضػعي تتفاعل ؼيو مع ذوات 

 .(45)أخخى"

ع الرجور انذخاحًا، فيمجأ إليو، ؼيقػل وقج يعج األنا ان اآلخخ ىػ السشقح الحؿيقي : "السقام الحي َأخباُر َسْعجه تؽسِّ
. جعل مغ اآلخخ انو عشج (46)وَتْطَمع في ليل الذجاِئج صباحًا، وتؽِرد ظسَأ اأَلمل في مؽاِرد الدخور والَجَحل َعْحبًا َقخاحًا"

 ويحل االمل في السكان. ذكخ اخباره تدعج وتشذخح الرجور، ويتحػل السكان مغ الطبلم إلى الشػر

:"السقام الحي َأقسار سعجه في انتعام واتِّداق، وجياد عدِّه ُأسُّ لمغاية الُقْرؽى ذات استباق، وفي رسالة أخخى يقػل
واق، وَأياديو الجسة في األعشاق َألدم مؼ األطؽاق وأحاديث  والقمؽب عمى حبو ذات اتفاق، وعشاية هللا عميو مجيجة الخِّ

.جعل مغ صػرة اآلخخ ىشا كاألقسار السشتطسة في الدساء، وان القمػب متفقة (47)الشَّؽادي وحجيث الخفاق"مججه َسَسخ 
في تػددىا ليحا السكان، وكل الحي فعمو وقجمو األخخ يكػن ديغ في االعشاق، وقج جعميا اكثخ الدامًا مغ األشػاق وان 

واألصجقاء لمجاللة عمى  أحاديث ىحا األخخ تعج سسخ الشػادي لحجيثو الذيق وشبو حجيثو الحي يجار كحجيث الخفاق
 الػد واالحتخام بيغ األنا واآلخخ. 

                                           
 222( صػرة األخخ:44

 272( الحات الذاعخة في شعخ الحجاثة العخبية، د.عبج الػاسع الحسيخي:45

 2/404( ريحانو الكتاب :46

 408-2/407( م. ن :47
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شية عّست، اأَلدنى واأَلقرى، وَأحكام مججه ثبتت ويقػل في أخخى  :"السقام الحي مآثخه العميَّة، ال تحرى، ومكارمو الدَّ
ًا، وبجور سعجه، ال تخاف بفزل هللا نقرًا، وعدايسو في نرخ ديؼ اإِلسالم،  تخوض مؼ صخف في كتاب الفخخ نرَّ

. اذ األنا يعطع مغ اآلخخ ويفخخ بو ويجعل مغ مكانو (48)اأَليام ما اْسَتْعرا،وتقزى لمجيؼ ديشو السسطؽل ُمْدتقرا"
ومآثخه ومكارمو الكثيخة تسمى الكػن مغ األدنى إلى األقرى لدعة ىحا الكخم وشجاعتو لشرخة الجيغ اإلسبلمي وكميا 

 عسال، التي جعمت في السكان الشرخ لجيغ اإلسبلم.تجون وتثبت في كتب لمفخخ بيحه األ

: "السقام الحي تيسشت البالد بؽاليتو، وتعخفت ببخكتو، بَفْزل هللا وِعشايتو وادَّخخت االعتجاد بخْأيو في سبيل هللا ويقػل
ك بػجػد اآلخخ . ان السكان يتبار (49)"ثػ بخايتو،وتؽعَّجت الكفخ بكيام ِقيامتو ، فطمؽع شسدو مؼ السغخب َأكبخ آيِتو

 ؼيو، وجعمو مكان الذسذ التي يذع الشػر بذخوقيا لعطستو وشجاعتو ومكانو العالي عمػ مكان كػكب الذسذ.

: "فسقامكػ الحي َنفَّذ الُكْخبة، وَأْنذ الُغْخبو، وَرَعى الَؽِسيمة غخبتو بػجػد اآلخخ اذ يقػل وقج يشدى األنا كخبو ويأنذ
 .(52)، وَفغَّ الِؽثاق، وَأدرَّ اأَلْرزَاق، وَأخح عمى الجىخ باْسِتقالة الَعْيج والسيثاق"والُقْخبة، وأْنَعر اأَلْرَماق

 
 االخخ السزاد

واآلخخ قج يكػن مداعجًا ومدانجًا وتحجثشا ؼيسا سبق عشو، وقج يكػن األخخ مزادًا وعجوًا وسػف نعخض لو، اذ      
وقف مػقف معادي لبلنا، ويحىب ميذال فػكػ إلى  وردت في رسائل لدان الجيغ اآلخخ السزاد الحي حارب أو

. وباختيغ يجعع التعامل مع اآلخخ بسقػلتو التي تتزسغ (52)اعتبار اآلخخ " انو شخز غيخ شبيعي، ومجشػن ومعػق"
 .(50)ان الذخز ال يدتصيع ان يتسيد أو ان يديغ نفدو ويؿيذ محاسشيا اال عبخ اآلخخيغ والسقارنو بيع أو معيع

                                           
 2/207( ريحانو الكتاب:48

 2/250( م. ن :49

 0/92م. ن :( 52

( مفيػم ومػاريث)العجو( في ضػء عسمية التػحيج والدياسات األوربية، فيميػ ىارلي، ضسغ كتاب صػرة االخخ العخبي ناضخًا ومشطػرُا 52
 54اليو:

 205-200( يشطخ: السبجأ الحػاري:50
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: "جخو محقؽر، وفي جمجِه يدخخ مغ مكان اآلخخ العجو فييجػ ابغ فخكػن بأسمػب تيكسي ساخخ بقػلو فمدان الجيغ
كمب عقؽر، ولدان ناقؽر، سسع السجج عشو مؽقؽر، وشخارة قج حثيا شخور، اخخق نذأ مؼ صمِف، ورمي مؼ 

مجسع الثخيا لػ يعج إلى  الؽضاعِة والجناءِة يكمف، فمؽ تعمق سبب في ابي دلف لدعي عميو مؼ تمِف، ولؽ شيجه
. فجاء (53)مؤتمِف، وقخد ال يشطبق وصف الؤم اال عميو، وسفيو يقال عشج ذكخه كفاك هللا شخف مؼ احدشت إليو"

لدان الجيغ برفات غيخ إندانية لمتقميل مغ شأن، ومكان اآلخخ. حتى وصفو أو اشمق عميو اسساء الحيػانات 
 تيكع مغ مكان اآلخخ. مغ)جخو، كمب، قخد(، كل ىحا لمدخخية وال

وقج يمجأ األنا إلى عقج مقارنو بيشو وبيغ اآلخخ السزاد لكي يطيخ الفخق بيشيسا وعبلقة األنا باآلخخ ستبقى مػضػعًا 
 .(55).وان الحجيث عغ اآلخخ وسيمة لمحجيث عغ األنا(54)لئلبجاع األدبي

لسزاد واالستيانو بو واضيار السعايب والسثالب وقج يمجأ األنا إلى ىجاء اآلخخ لمتقميل مغ مكانة وشأن اآلخخ ا   
وابخاز الشػاقز والؿبائح ويختار ليا مغ االلفاظ والسعاني ما تكػن شجيجة الػقع في الشفذ ذات وقع اليع كي يدجل ليا 
ا الحيػع واالنتذار الن الشاس يكمفػن بخواية ما يذيغ وحفع ما بو مغ عيب لذجة عمػقيا في الشفذ وولع اإلندان بس

 .(56)يديء وشيػة الػقػف عمى عػرات الشاس

وقج يكػن األخخ عجوًا وال يسكغ ان يكػن صجيقًا وىحا ما سػف نبلحطو في رسالة لدان الجيغ وىػ يتحجث عغ ممظ 
لجى مقامكػ اأَلْسَسى ما كانت الحال آلت ِإليو بيحا الطَّاغية الحي غخه اإِلميال واإِلمالء،  : "وقج تقخرالخوم ؼيقػل

قجمو عمى اإِلسالم التسحيز السكتؽب واألبِتالء فتّسأل تييًا وُعْجبًا وارتكب مؼ قيخ ىحه اأُلمة السدمسة َمْخكبًا وأَ 
صعبًا، وسام كمسة اإِلسالم بْأسًا وحخبًا، بكتائب َبّخِه تؽِسع اأَلرجاء طعشًا وضخبًا، وكتايب َبْحخه تْأخح كل سفيشة 

 .(57)وغخبًا، والقمؽب قجبمغت الحشاجخ غّسًا وَكْخبًا"َغْربًا، والسخأوف قج تجأوبت شخقًا 

                                           
 325( الكتبة الكامشة:53

ابػ العيشيغ، ضسغ كتاب صػرة االخخ العخبي ناضخًا ومشطػرُا  ( يشطخ: صػرة الحات وصػرة األخخ في الخصاب الخوائي العخبي، فتحي54
 823اليو:

 222: 0220، 67-66( يشطخ: بيغ األنا واألخخ ،اإلسبلم والحجاثة، عبجالدبلم حسيخ، مجمة السشاىل،العجد55

 207( يشطخ: اليجاء الجاىمي صػره وأساليبو الفشية: 56

 2/240( ريحانة الكتاب:57
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اآلخخ ىشا مختمف بذكل أساسي عغ األنا اذ "اآلخخ ىػ السدتبعج الغخيب الحي لع يتسكغ مغ استخجام وفيع المغة 
. قج بجأ األنا بسكان اآلخخ السداعج لذعػره باألمان اتجاه ويحجثو عغ اآلخخ السزاد وكيف أصبح (58)السذتخكة"

السكان عشج حمػلو ؼيو اذ قيخ االمة السدمسة وسام كمسة اإلسبلم فاآلخخ ىشا ىػ الكائغ الحي تعامل معو األنا خارج 
يسثل نؽيًا  سياق انتسائو، ويسثل لو الخرع الحي يقف مػقف العجاء مغ ذاتو، فاألنا نفي لآلخخ بالزخورة، واآلخخ

 .(62)جعى تػصيفًا لآلخخ ؼيو كل ما نكخه وجػده فيشا". فان"تػصيف األنا عمى ما نخغب بو، است(59)لبلنا

)تأخح كل سفيشة غربًا(و)والقمػب قج بمغت  فزبًل عغ ان األديب جاء بالتشاص مغ القخان الكخيع في رسالتو في
الحشاجخ( الحي يدعدع الصسانيشة ويثيخ القمق والتػتخ في الشفذ في السػاقف العريبة فاستحزار الشز القخآني كان 

 مشاسبًا لدياق القػل ومسا يؤكج عمى صػرة األخخ السزاد.

 اآلخخ السكان/ الؽطؼ

وان االندان في الحياة يحتاج الى اشياء كثيخه واولػية االحتياجات ىػ الػشغ اذ وعي االندان مشح االزل ضخورة 
، ونخى لدان (62)يسػمو البقاءالسكان)الػشغ( واىسيتة في حياتو، وكان ىحا الػعي باستقخاره وثباتو شخشًا مغ شخوط ود

الجيغ بغ الخصيب انو عشجما ابعج عغ وششو اصبح ، يتسشى ويحمع بالخجػع الى وششو وان عبلقة االندان والػشغ تتع 
وفق قانػن الفعل ورد الفعل ، اذ بقجر ما يؤثخ السكان)الػشغ( ويحفد في االندان خرائرو ومبلمحو فأنو يحفد 

ة، ويتفاعل الحجان عمى وفق عبلقة ججلية مدتسخة، وتطيخ لمسكان وضيفة فشية داللية باالندان وفعاليتو السدتسخ 
مترمة اترااًل وثيقًا بالبعج الفكخي لمسػضػع ويدتميع األديب ما يعتسل في وججانو وعقمو مغ مذاعخ وأفكار في رسع 

 . (60)ابعاد السكان )الػشغ( بذكل معيغ

                                           
مػاريث العجو في ضػء عسمية التػحيج والدياسات األوربية ، فيميػىارلي، ضسغ كتاب صػرة االخخ العخبي ( صػرة األخخ مفيػم و 58

 54ناضخًا ومشطػرُا اليو :

 229( يشطخ: االتجاه اإلنداني في الخواية العخبية، مرصفى عبج الغشي:59

 020( اثخ االستذخاق في الفكخ العخبي السعاصخ، د.نجيع نججي:62

 .62يشطخ: أساشيخ العخاق القجيع، البابمية والدػمخية دراسة في تذكيميا الدخدي، د. سػسغ البياتي:   62

 .266: 2998، 32يشطخ: مبلمح السكان في قريجة الحخب القريخة في العخاق، د. مؤيج اليػزبكي، مجمة الخافجيغ ، ع  60
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خخ وان يكػن يحمع او يتخيل وقج يخاشب الزخيح يخجػ مشو االمل في فاذا لدان الجيغ بغ الخصيب يتحجث مع اآل
ني إلى وطشي عمى تحقيق ما يتسشى  ؼيقػل : "وأنا قج قخعت باَب هللا سبحانو بتأميمغ، فالتسذ لي قبؽلو بقبؽلغ، وُردَّ

رسؽل الحق،إلى جسيع  أفزل حال، وأظيخ عمي كخاَمَتَغ التي ُتَذجَّ إلييا ظيؽر الخِّحال، فقج جعمُت وسيمتي إليغ
. اذ لدان الجيغ ذاق مخارة االعتقال (63)الخمق، والدالم عميغ اييا الؽلي الكخيػ، الحي يأمؼ الخائف ويشترف الغخيػ"

واإلبعاد حيث عسل بجيػان اإلنذاء لجى الدمصان أبي الحجاج يػسف، حيث قمجه الدمصان ابػ الحجاج عسل والجه، ثع 
ء، وجعمو وزيخًا مغ وزرائو السقخبيغ ، ثع عسل وزيخًا لجى الدمصان الغشي باهلل، ولكغ لع تجم لو عيشو رئيدًا لجيػان اإلنذا

الحال، فقج خمع الدمصان عغ عخشو، ونفي إلى فاس، في حيغ وقع ابغ الخصيب في قججشو الدمصان إسساعيل بغ 
تقبًل حتى تذفع ؼيو سمصان السغخب، يػسف األحسخ الحي اعتقمو واستػلى عمى أمػالو وأمبلكو، وضل ابغ الخصيب مع

وبيحا نجا ابغ الخصيب مغ القتل، واغتخب عغ وششو، وابعج عغ أىمو، حيث لحق بدمصانو الغشي باهلل وأقام معو في 
 . (64)مجيشة فاس

ان الطخوف القاسية التي عاشيا األديب واألوضاع الدياسية واضصخاب األحػال واضصياد الحكام، مسا اضصخ      
فارقة بمجه وقمبو يعترخ السًا لفخاقو، ورغبتو الذجيجة في العػدة إليو. فانو يحغ إلى مكانو الحي اجبخ عمى تخكو، إلى م

وبسا انو قج ال يدتصيع الػصػل إليو والخجػع إلى وششو فمجأ إلى الحمع والخيال عدى ان يحقق شيئًا ال يدتصيع ان 
لو فتطيخ لو بذكل" سمدمة مغ الرػر الخيالية والحػادث الستخيمة يتع عمى ارض الػاقع ؼيدتجعي ذاكختو بػساشة خيا

. أي تبشيو الحاكخة بسا تخدنو مغ  (65)ؼيذبع بيا رغباتو التي بقيت دون إشباع في الحياة الحؿيؿية وعمى صعيج الػاقع"
إلى التخاشب مع  . وان الحيخة واليأس التي أصابتو جعمتو يمجأ(66)صػر وعميو فأنو يكتدب بعجًا زمانيًا مددوجاً 

الزخيح، ىحا الزخيح الحي يعج مكانو بعيجًا عشو فتذج إليو الخحال ولو امل في قبػل شمبو وما يتسشى بالخجػع إلى 

                                           
 3/222( نفح الصيب:63

  5/75( يشطخ: نفح الصيب:64

 25مع الشفذ:( مػسػعة ع65

 94( يشطخ: جسالة السكان، اعتجال عثسان:66
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وششو فجاء بالفعل)ردني( أي الخجػع إلى ما كان عميو فبيحا الحمع والتخيل يخسع صػرة معبخة عغ التجخبة اإلبجاعية 
 .(67)دت عغ تحؿيقو في الػاقع مغ شسػحاتالجسالية الحمسية لتحقيق ما عج

الحمع  –اذ يجعل مغ العسل األدبي شكبًل حمسيًا مػجيًا الى الخارج بعج ان كان في الجاخل ، وقج عج ابغ سيشا الخيال 
كأي عسل فشي يشذأ نتيجة الفعاليات  -الحمع –، واليجف ىػ اشباع الخغبة فالخيال (68)والسرػر مرصمحًا واحجاً  –

في تشطيع رمدي ، وكحلظ الفغ يحاول الخبط بيغ ما يقجمو عغ شخيق التشديق والتػازن والتختيب والتشطيع السقجمة 
 ويتحػل العسل االدبي الى تعبيخ جسالي.

:"فأيؼ الخباع الُسقْتَشاة؟ وأيؼ الجيار السبتشاة؟ وأيؼ الحؽائط السغتخسات؟ وأيؼ الحخائخ وفي رسالة أخخى يقػل
 .(69)دائع السؤمَّمة؟ وأيؼ األمانات السحسَّمة؟"السختمدات؟ وأيؼ الؽ 

يحمع بالعػدة إلى تمظ األمكشة ؼيطيخ في ىحا الحمع جدء كبيخ مغ حياتو الساضية، ومغ الدعادة التي فقجىا في ىحا  
الحاضخ ؼيحاول ان يحيي حاضخه بحكخيات ماضية، وقج يحقق لو الدعادة وإخخاجو مغ واقعو السؤلع فيػ يسثل البجيل 

. ولع يجج متشفدًا (72)ألمثل فتتشاثخ السذاىج واالستخجاعات واألزمشة واألمكشة والذخػص بحخكة مباحة وبحخية أدبيةا
اال في صيغة االستفيام )أيغ( لكي يسثل التداؤل الزائع الحي يجور في رأسو أو كاشفًا عسا في نفدو مغ سخ لمحػار 

يج بو األديب ان يحاور اآلخخ ويبثو بذجػنو وتأمبلتو عمى ىحا الجاخمي لمشفذ اإلندانية ومبعث لمتأمل الخرب يخ 
، وان استخجامو ألداة االستفيام)أيغ( وتكخارىا، يجل عمى حيختو ومعاناتو وصخاعية مع ألع الغخبة اذ ىحا (72)الػجػد

بيا قمسو ، ولعمة يدتسج االستفيام ليذ حؿيؿيًا وانسا مجازيًا ليعبخ عغ صجًا وشجػنًا داخميًا باحت بو آىاتو وإشجانو وكت
مغ ىحا التداؤل نػازع الجخػل إلى الجػىخ الحؿيقي لمبشاء األدبي أو بجايات الذعػر بالتفاعل الحاتي مع العشاصخ 

. فتسشى العػدة إلى ماضيو الدعيج الجسيل، أو ؼيسا كان مغ السسكغ عػدة تمظ األيام الساضية، فاألديب (70)الجافقة
                                           

 228( يشطخ: التفديخ الشفدي لؤلدب:67

 .45يشطخ: كتاب الذفاء،القدع الخاص بالشفذ، ابغ سيشا:   68

 5/248( نفح الصيب:69

 74( يشطخ: نطخية التمقي، د.بذخى مػسى صالح:72

 93: 2992دكتػراه، جامعة بغجاد، كمية ابغ رشج، كاضع األوسي، أشخوحة ( يشطخ: الخؤيا والتذكيل في الذعخ العخبي السعاصخ، سبلم72

 247( يشطخ: تاريخ األدب العخبي قبل اإلسبلم، د.نػري حسػدي الؿيدي ود.عادل البياتي:70
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ما ؼيو لحا نججه يحاول بذتى الػسائل ان يخخج عغ أشار الحاضخ إلى أشار ألساٍض يحغ إلى ذلظ الساضي بكل 
يعبخ الحشيغ إلى تمظ األيام فالحشيغ ما ىػ اال " لعبة زمشية تسشح الفعل الذعخي قابمية اكبخ عمى الحخكة والطيػر، 

.اذ (73)بخر نيػض نجاء الساضي"وغالبًا ما يتسطيخ شعخيًا عبخ أسمػب سخدي، يخوي حكاية تامة العشاصخ تقخيبًا ت
 :(74)ذىب األدباء والذعخاء إلى السخاضع ووشغ أو بمج والدتو ونذأتو وتخعخع صباه، فيحا أبػ تسام يقػل

 َنقِّل فؤاَدَك َحيُث ِشئَت مـَِغ اليـَػى 

 َكع َمشِدٍل في اأَلرضـِ َيأَلُفُو الَفــتى
 مـا الُحـبُّ ِإاّل ِلمـَحبيـِب األولِ  

 َأَبــجًا أِلوِل َمشـــِدلِ  َوَحشيُشـوُ 

        

فاألديب عبخ تقشية االستخجاع انتقل مغ السكان الحاضخ إلى الدمغ الساضي واستصاع ان يدتخجع تمظ السعمػمات  
التي عمقت في ذىشو وبجت مشدقة وغيخ مذػشة، فاستخجاع السعمػمات " ال يكػن... سيبًل وشيعًا ما لع تكغ ىحه 

دقة وغيخ مذػشة في الحىغ، وما لع يكغ االنصباع األصمي الحي يعكدو الذيء في أذىانشا السعمػمات غيخ مش
 .(75)قػيًا"

:" وقمُت ُييشيغ يامؽالي ردُّ ضالَّتيا السشذؽدة، وَجْبٌخ لقطفتو و لدان الجيغ يخاشب ابغ الدمصان أبا سالع قائبًل 
 . (76)ُمْدَتْشقح دارك مؼ يج غاِصبيا، وردِّ ُرَتبغ إلى َمَشاصبيا"السعخوفة السذيؽدة، وُودُّ ُأمَّتغ الَسْؽدودة... 

اذ يتسشى ان تعػد ببلده، ويتع استشقاذ الجار مغ يج األعجاء وان ىحا التسشي مختبط باألجداء مسكغ ىحا اآلخخ يحقق ما 
وخخجت مغ حكع يتسشاه فيخجع ببلده إلى اإلسبلم شبييا ىشا بالزالة التأىة كػنيا صارت تحت حكع الكفار 

السدمسيغ، ؼيخاشب اآلخخ متسشيًا ان يحقق ذلظ ؼيصمب مشو إنقاذ الجار الحي كان ؼيو وإعادة الختب إلى مكانيا، اذ 
يذارك األديب اآلخخ وىػ الدمصان لكػنو صاحب سمصة عدى ان يدتصيع ما يحمع بو ويتسشى مدتحكخًا ىحا اآلخخ 

صاحب مشرب وسمصة، ؼيحثو عمى استخجاعيا فجاء باأللفاظ  بالساضي وحقو في إرجاع الساضي الدعيج كان
)دارك، رتبظ( لتحفيده وشج الحساسة لجيو. وقج جاء بـ)الجار( ليعبخ تعبيخًا صادقًا عغ إحداسو بالسكان، ولكي يطل 

                                           
 205( الستخيل الذعخي، أساليب التذكيل ودالالت الخؤية في الذعخ العخاقي،د.دمحم صابخ عبيج:73

 4/053( ديػانو:74

 049الشفذ السعاصخ، حمسي السميجي:( عمع 75

 0/92( ريحانة الكتاب:76
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الستجارة السكان محفػرًا في الحىغ، وىحا االقتخان يعصي لبلصصبلح حزػره في حياة الفخد فالجار تسشح دالالتيا مغ ا
واالنغبلق، وكأن فعميا ذلظ يؤمغ لئلندان حيدًا يشعدل ؼيو عغ غيخه مغ الشاس، ويؤمغ لو الخاحة واألمغ مغ جية، 
كسا يؤمغ لو الدتخ، فزبًل عغ ان الجار امتجاد لراحبيا في السكان والدمان معًا، وكمسا قػيت الجار واشتج ركشيا، 

. اذ ان الحياة ىي الدمان والسكان، والسكان رمد الخمػد (77)يحا رد الدمصة إليوكمسا كان ركغ صاحبيا شجيجًا متيشًا، وب
.ؼيغجو الحمع رمدًا (78)الحي يحغ إليو اإلندان لتحقيق استقخاره الشفدي ووجػده اإلنداني وتحػيل األحبلم إلى حؿيقة

الت ججيجة جخاء ىحا التأمل. لحالة التأمل والتجبخ في حؿيقة الػجػد ومذكبلت الػاقع، وما يكدبو األديب مغ دال
وبالحمع يقاوم الػاقع السادي ويقاوم الشفي والبعج عغ السكان ؼيؿيع األديب حػاره مع عالسو الستخيل، انو " يمجأ إلى 
ايجاد البجيل ليحه العبلقة فيشكفئ عمى ذاتو ليخمق مغ ذاكختو الػششية وسيمة لمتغمب عمى االغتخاب الحي يعانيو، اي 

، (79)كدخ ّحجة اغتخابو بإيجاد نسط ججيج لمعبلقة يتحجد بػصفو اداة ىخوبية مغ اإلحداس بيحا االغتخاب"انو يسيج ل
 فيمجأ األديب إلى الحمع. 

:" وِإنا لشخجؽ َأن يكؽن لكػ في الجياد بيحه البالد اْلِقجح السعمَّى، واأَلثخ الحي يتمى، فُيسؼ فمدان الجيغ يقػل     
 .(82)ى،وعمى مياديؼ العيؽر قج استؽلى"نقيبتكػ قج َأشخف وتجمَّ 

يتسشى ويتخجى الحرػل عمى الشرخ في ىحه الجياد الحي يخمز السكان/ الػشغ مغ الكفخ والطمع واالستبجاد الحي 
 كان سائجًا فييا فيجفع الحساسة إلى السجاىجيغ وتحفيدىع عمى القتال والشرخ وإعبلء الشػر في السكان/ الػشغ .

:" فشخجؽ َأن يخوع الكفخ مؼ العدِّ باهلل، وشج الحيازيػ في سبيل هللا، ونفيخ الشعخة في سبيل قػلوفي رسالة اخخى ي
هللا، والذخوع في حساية الثغؽر وعسخانيا، وِإزاحة ِعَمميا، وَجْمِب اأَلقؽات ِإلييا، وإنذاِء األساطيَل وَجْبخ ماتمف مؼ 

ة البحخ، ُأمؽر تجل عمى مأوراَءىا، وتَحبخ بس ذيئة هللا عسا بعجىا، وما تفعمؽا مؼ خيخ يعمسو هللا ،وتدّودوا فِإن ُعجَّ
 . (82)خيخ الداد التقؽى"

                                           
 222( يشطخ: فمدفة السكان في الذعخ العخبي:77

يع: 78  27-26( يشطخ: الغخبة والحشيغ في الذعخ العخبي قبل اإلسبلم،صاحب خميل إبخـا

 49، 2982، 8( صجمة الػاقع في شعخ الدبعيشات ، فخخي صالح، مجمة األقبلم ،ع 79

 2/277الكتاب:( ريحانو 82

 2/382( م. ن:82
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يتسشى ويخجػ الشرخ عمى الكفار مغ خبلل الجياد في سبيل هللا لتحخيخ السكان/ الببلد وحساية الثغػر وبشاء ما دمخه 
مان وجمب األقػات الييا وإنذاء األساشيل وإعادة األعجاء وأزاحو كل ما يديء ويزخ بيحه الببلد، وتػفيخ األمغ واأل

ما دمخ وأعجاد العجة والحخيخة مغ اجل الجياد في سبيل هللا فيتسشى الؿيام بحلظ ويخبخىع ان كل ما تفعمػا مغ خيخ 
د بو يعمسو هللا مغ شج االزر والتييىء لمجياد في سبيمو، ويؤكج عمى ان األيسان باهلل، والتقػى ىي اىع مايترف ويتدو 

 السدمسيغ لتحقيق الشرخ في السكان. 

اح، وفي رسالة أخخى يقػل :" نحؼ نشتعخ مؼ مقامكػ الحي ىؽ ساللة ذلغ السجج الرخاح وُلباب ذلغ الحدب الؽضَّ
وفخع ذلغ الفزل الستَألق تألق الرباح، ماعّؽد َأسالفكػ مؼ اإِلصخاخ واإِلسجاح، واأَلعسال الكخيسة االختتام 

تدمكؽا مدمكيػ في نرخىا وإمجادىا وحساية بالدىا، وتثابخوا عمى تخميج الفخخ وِإحخاز َمْخضاة هللا  واالفتتاح، وان
. ىشا ايزًا يتسشى الحرػل عمى الشرخ ويتسشى مغ (80)التي ىي َأْنَفع الحُّخخ،حتى يشذخح بكػ صجر اإِلسالم..."

الجيغ بغ الخصيب بيغ زمشي الساضي والسدتقبل  اآلخخ/ الدمصان ان يحقق ذلظ ويحسي السكان/الببلد، وقج مدج لدان
)االستخجاع،االستباق(،اذ رجع إلى الساضي وتحكيخ الدمصان ببصػلة وبدالة ابائو واججاده، فحكخ جياد ججه االعمى 
وسعجت االمة بدعادة ايامو، وسمظ ولجه جج الدمصان ابػ سعيج، وانو اتبع دليمو، ثع تبله ولجه أبػ الحدغ فجاىج حق 

ده، وىا أنت أالن)الدمصان( اذ حل الطمع ، وأممشا ونتسشى ان تحرل عمى الشرخ ، وان يديخ الدمصان الحالي جيا
عمى خصى سابؿيو لتحقيق الشرخ وحساية الببلد، فان االستخجاع لمساضي الحي قام بو األديب ىػ ما تحػيو ذاكختو 

 السدتقبل مثمو وىػ في عمع الغيب .مغ ذكخيات اذ الساضي صار في الحاكخة ؼيحمع ويتسشى ان يكػن 

 في الحاكخة                  في عمع الغيب                 

 الساضي                        الحاضخ                       السدتقبل   

 )حقق الشرخ بالجياد(           )ضمع الكفار(             )تسشى حرػل الشرخ(

ىشا عشجما يدتخجع الدمغ مغ خبلل حجيثو في حاضخه، لذج مغ ازر ىحا الدمصان وتحفيده فزبًل عغ ان األديب 
وتذجيعو في الحرػل عمى ما يتسشى انو مغ سبللة ىحا الشدب الحي عخف بسججه وان ما قام بو سابقػه حفع في 

واججادِه. وىشاك رسالة كتبيا  الحاكخة وسجل في التاريخ، مسا يتخك اثخًا مغ نفذ ىحا الدمصان لتخميج ذكخه وذكخ اباءهِ 

                                           
 ،يسكغ الخجػع إلى نز الخسالة كاممة2/360( م. ن:80
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:"واعتسادنا عمى معاىختو ونرخه اليمتبذ مشو طخيق، وال عغ اميخ السدمسيغ ابي الحجاج في نفذ الغخض قائبلً 
 .(83)يختمف فيو فخيق، وُوَدادنا في جشابو األسسى أصيل عخيق"

يػ قج عخف بعدمو وشجاعتو وانو فاألمل والتسشي معتسٌج عمى اآلخخ الدمصان وما يحققو مغ نرخ عمى األعجاء ف
صاحب السكارم الذييخة، ناصخ الجيغ وقامع الكافخيغ، فزبًل عغ اعبلء ىحا الدمصان عشج السدمسيغ وحبيع اليو حب 
اصيل عخيق. ولدان الجيغ يحمع بالحرػل عمى مكان قخب احج الفزبلء وىػ ابػ زكخيا يحيى بغ عبجهللا بغ ولي هللا 

"ومؼ هللا أسُل ان يستع بغ، كسا وصل سبب وليِّو بدببغ، ويفخدك بسقامة، ويذفيغ وإيانا : يعقػب البادسي ؼيقػل
مؼ عمل الحذ واسقامو، ويؤويشا جسيعًا إلى يقطيشة رحستو، بعج ابتالع حؽت الؽجؽد والتقامو، فسا ىؽ أال أوىام 

مت، حالت صيغتيا استحكست، ومألؽفات ازدحست، وعؽائج سؽٍء جارت اذ حكست، حتى اذا شسذ الحق تج
واضسحمت، والقت االرض مافييا وتخمت، وأدبخت شياطيشيا، التي اقتزاىا طيشيا وولت، فأتدع السجال وذىبت 
األوجال، وارتفعت الحجال، وحسجت سخاىا عشج الرباح الخجال، والمطف معخوف، أو السعشى معشى، وماسؽاه 

عمى السكانو بأسمػب الجعاء، فيجعػ إلى ابي زكخيا  . ان لدان الجيغ يتسشى الحرػل(84)حخوف، وأواني وظخوف"
ويتخجى هللا ويدألو ان يسشح اآلخخ وبقاء ودوام العاؼية، ويسيده ويفخد لو السكانو التي تميق بو وتدتحقو ويسدج في 

عج ابتبلع دعاءه لآلخخ الجعاء لبلنا، ؼيقػل )ويذؽيظ وايانا عمل الحذ، واسقامو، ويؤويشا جسيعًا إلى يقصيشة رحستو، ب
حػت الػجػد والتقامو( ان لدان الجيغ إلى جانب التسشي لحرػل اآلخخ عمى السكانة تسشى حرػل األنا عمى السكانة 
نفديا بريغة دعاء متسشاة، جسع في دعاِئو لؤلخخ دعاء لبلنا)يذؽيظ وإيانا(، الذفاء مغ كل داء وسقع، شمب تسشى 

ى مكان األنا، وفي الجعاء تقجم الشفذ/األنا عمى اآلخخ؛ ان شجة الخغبة في الذفاء لآلخخ واألنا مقجمًا مكان اآلخخ عم
الحرػل عمى السكان اآلمغ جاء بريغة جسع الستكمسيغ )يؤيشا( مؤكجًا بـ)جسيعًا( إلحاحًا في شمب التسشي، لمحرػل 

سا حساه هللا وىػ في ( مثمواإلقامة والتػاشغ في مكان آمغ يحسييع مغ األعجاء مزسشًا بحلظ قرة الشبي يػنذ )
بصغ الحػت. وان الػلع والتعمق بالسكان والخغبة الذجيجة في الخجػع، جاء لدان الجيغ في نياية الخسالة مكخرًا الحمع 

                                           
 365-2/364( ريحانة الكتاب:83

 0/268( م. ن:84



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 

 

- 051 - 

 

يشيي خصابو بالخغبة في  (85):" مؼ محبيػ الخاغب في اجتساع الذسل الميمة بيػ"وما يتسشا الحرػل عميو، ؼيقػل 
 لسكان الحي يتسشى الخجػع اليو قخب ابا زكخيا. اجتساع الذسل كي يحرل عمى ا

ان األدباء األنجلديػن بذكل عام ولدان الجيغ خاصة بخياليع استعاروا مػادىع مغ الػاقع وقج يعسج إلى التغييخ ان    
يب . فتختفع ؾيسة الرػرة الفشية بسقجار نذاط خيال األد(86)كان مقتشعًا أو غيخ مقتشع، ويزيف الييا عبلقات ججيجة

 . (87)وايجابيتو في التأليف بيغ عشاصخ الرػرة السختمفة ويجدج فييا حياة متحخكة

وبيحا نخى ان لدان الجيغ يتسشى مغ اآلخخ ان يسشحة السداعجه ويحقق ما يخغب اليو مغ شفاعة والحرػل عمى نعسو 
لتي انعكدت عميو وانعكاس نتيجو لمطخوف القاسية التي عاشيا االديب لدان الجيغ واضصخاب االوضاع الدياسية ا

احػالو مغ العد الى الحل والغخبة الذجيجة التي حمت بشفدو فاالثخ الشفدي الحي خمفتو الطخوف وتغيخ السكان وتسشى 
الخجػع الى الساضي السذخق. فخسع لدان الجيغ في رسائمة لرػرة اآلخخ سػاء لرػرة اآلخخ االيجابي وانعكاس ىحه 

في ىحا اآلخخ األنا وما كانت، ولرػرة اآلخخ الدمبي وىػ العجو وكيف يػد التخمز مشو  الرػرة ما في نفدو اذ يخى 
الستعادة اآلخخ السكان/الػشغ الحي يعج الخحع الحي كان يزع الجشيغ، االم التي تحتزغ اوالدىا ان فقجان االرض 

زمغ االستباق لكػنو االجسل في  الػشغ السكان كل ىحا يجعل مغ االنا التسشي ولػ بالخيال او الحمع بالخجػع الى
 حياتو. 

 السرادر والسخاجع

 
 م.ٕٙٓٓاالتجاه اإلنداني في الخواية العخبية، مرطفى عبج الغشي، مؤسدة اليسامة الرحفية، القاىخة، د.ط،  -
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