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 . حول املفهوم النظري ملصطلحْي املقدس والعنف:1

ضبصرماظؿصورماٌارطليماٌؼدسمواألغظؿةماظدؼـقةمساعةميفماظعفزماإلغلاغيمسنمعواجفةماظؽوارثم
اظظواػرماظػؾؽقةمتػلريامعوضوسقا،ضؾلمأنمتـضافمإظبمماظطؾقعقة،ذبابفةمصعؾقة،وطذاماظعفزمسنمتػلري

شريمأنماظؾقثمسنمعػفومماٌؼدسمواظعـفمعنمخـاللمايػرؼاتماظـؼاصقة،ممذظكماظظواػرماالجؿؿاسقة.
ومادؿـطاقمبعضمأذؽالماٌؿاردةماظطؼودقةماظيتمتعربمسـفاماألدارريموماألذعارماٌؾقؿقةمواظـصوصم

ماٌ مبأصول ماػؿؿاعا مأنماظدؼـقة،أزفر مؼؾدو مو ماماػقؿفؿا، ماػؿؿاعه معن مأطـر مباظعـف موسالضؿه ؼدس
اظدراداتماظعؾؿقةمحولمعػفومم"اٌؼدس"مٕمتؿػقمصقؿاموصؾتمإظقهمعنمغؿائجمدواءمأتعؾقماألعرمباٌػفومم

م ماظعاٌقة ماٌودوسة مػو ماظصدد مػذا ميف مسؾقه مسبقل معا مأحلن مباألصول،وظعل  Encyclopédiaأم

Universalis, (1998).م
وممممممممممؼعزوماظدارسم"ر.مجريار"مأصولمغشأةمصؽرةماٌؼدسمإظبماظعـف،مباسؿؾارهمغلقماٌؼدسموم

غـظاعه،مإذمؼؼولم:"صببمأنمغضعماحملاطاةمواظعـفميفمأصلمطلمذيءمظـػفمماٌواغعموماحملرعاتميفم
إالمأغفاموسؾىماظرشممممامهؿؾهمػذهماظرؤؼةمٌػفومماٌؼدسموماظعـفمعنماضطرابمومتـاضض،مذبؿؾفا"

أومممتلؿؾعدمسؾىماألضلماٌؼاربةماظػرودؼةماظؼائؿةمسؾىماظداصعماىـلي،موماالسؿؼادماظشائعمأنمسؼدةم
مدؼبمأصلماٌؼدسمواٌؾدأماًػيمظطؼودهماظؼرباغقة.

مؼ ماظؾاحثم"اظؿفاغيماظؼرعاري"و ماظعـف"م لؿؾعد ماٌودوم:"اٌؼدسمو ماٌؼوظة،يفمحبـه مػذه صقة
ؽونماظعـفمأصالمظؾؿؼدس،وعنمأػدافماٌؼدسميفمعظفرؼهم:ماظـعؼائديمعؿلائالمطقفمميؽنم"أنمؼ

                                                                                                                                                                 
*

ماظلاغقا.م–جاععةموػرانمم–أدؿاذمامعفدماآلدابموماظػـون،مضلمماألدبماظعربيم 
 .40ص.م-.1661توغس،مدارمربؿدمسؾيماياعي،مم-اإلغلانموماٌؼدس.م-اىوة،مربؿدم؛مبنمعباسة،مربؿودموآخرون.م-م

2- Encyclopédia Universalis .-  Tome: 20, 1998.- p. 646.  
3- GIRARD, R..- Des choses cachées depuis la fondation du monde.- Paris, Grasset, 1978.- p.22. 
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طـؿامؼأخذمعػفومماٌؼدسمظدىممواظطؼوديمايدمعنماحؿدامماظعـفموتػشقهميفماجملؿؿعاتماإلغلاغقة؟"
ومتفؾهمممممم"روجيمطاؼو"مبعدامروحقا،إذمؼؾدوماٌؼدسمعؼوظةمحلادة،مؼـؾينمسؾقفاماظلؾوكماظدؼين،م

ماٌؿّقز،م مطلمروحمغؼدؼة،مصُقعرضمسنماًوضمرابعه متػرضمسؾىماٌؤعـنيماحرتاعا،مؼؼيماسؿؼاده و
موؼضعهمخارجماظعؼل،وعامبعده.مصقه،

ماظؿالزمم ماٌػفوعني،حبقثمؼأخذمػذا ماظؾقثمإظبمطشفمتالزم مؼـؿفيمبـا مضدعـا مسؾىمعا وتأدقلا
اٌؼوظةمعامطاغتمظؿؾغيمعامإالمأنمػذهممعرجعقؿهمعنماٌؼوظةماٌلقققة:م"طلمذيءميفماظؾدءمطانمدؼـقا"

تضؿـؿهمصؾلػةماإلشرؼقمحولماٌلأظةمغػلفام،حقثمطانمصالدػةماظقوغانمؼعؿؼدونمأنماظؾداؼـةمطاغـتم
ومػومعامؼدسممصرضقؿـامم:م"عنمايربمتوظدمطلمذيء"ميفمايرب،وػذامأدؿاذػممػريوضؾقطسمؼؼول

ماٌؼاربة، ماميفمػذه مبؿعاظقماٌؼدسمواظعـفميفمرواؼة ماظعربيماإلدرائقؾي،محقثمتؾدومواٌؿعؾؼة ظصراع
اظعالضةمعنمخاللمحضورماظصورةماظروائقةمومصرضفامٌواجفةمعؿؽررةميفمأطـرمعنمغصمروائي،متعؽسم
مغزوسامغػلقامداخؾقامؼؿعؾقمباىاغبماظصراسي/مايربي،ماظذيمؼعؿربماظؿلاعحمادرتاتقفقةمٌواجفؿه.

م مأحادؼة مغؿفاوز مأن معـا متؼؿضي ماٌؼاربة مػذه معـل مباظعـف،مو ماظيتمارتؾطتمباٌؼدسمو اظدالظة
معػفومم ماظــائي،محبقثمالمطبضع ماظيتمصاحؾتمعقؽاغقزعاتمػذا ماظؿفؾقاتماٌكؿؾػة ظؾؾقثمسن
ماظؾدائقةم مباظدؼاغات مؼلؿى موعا ماألدطورة مبني مظرتاتؾقة مأغـروبوظوجقة مغظر موجفة معن مممممممممم"اٌؼدس"

ماظراضقة. ماظدؼاغات مظؾؿفؿومو مباظـلؾة مصفومصاٌؼدس ماظػرد مإظب مباظـظر مأعا متـظقؿقة، معؤدلة مػو سة
موجداغقة، مهقلمإظبماظشيءم "وربة ممّما معا،مأطـر مععمذيء ماظيتمغؼقؿفا ماظعالضة هقلمإظبمغوسقة

مذاته."
ماظطاضاتم متؾك مػو مظإلغلان ماظقوعقة ماظؿفربة معلؿوى مسؾى ماٌؼدس مأن مغلؿكؾص مدؾق ومما

أوممممظؿفزئة.أعاماظعـف،صفومدؾوكمإؼذائي،ضدمؼؽونمبادؼاماظوجداغقة،ماًطرة،موشريماظؼابؾةمظؾػفمموا
معنمذبالم معنمذبالمايقاة،مو مظًخر مإغؽار ماياالتمػو مععـوؼا،مويفمطلمػذه مأو عؿكػقا،معادؼا

ماظػعلموعنمذبالماظؼول.
ممممومؼعزيماظدطؿورمخؾقلمأغبدمخؾقلمحاالتماظعـفمإظبمأغفام"مُتؾـىمسؾىمعوروثمذػينمجاػز،م

ؿةمسنماآلخرؼن:ماظوثنماظذػينمبؽلمآظقاتهمومعػاسالتمارتؾاره،مضبلمأومؼؼرتنمباظوثنمومضواظبمعصؿ
ماٌادي،مصقوضعماآلخرميفماظؼاظبماجملفزمسؾىمعـوالمضارعماظطرق."

وممتـلماظـصوصماظؿوراتقة،موماظوثائقماظقفودؼة،مومذبؿلمغؿاجماظػؽرماظدؼينماظقفوديميفمعراحلم

                                                                                                                                                                 
 .47ص.م-عرجعمدابق.م-اٌؼدسمواظعـف،ميف:ماإلغلانمواٌؼدس.م-اظؼرعاري،ماظؿفاغي.م5

5
- Caillois, Roger.- L’Homme et le sacré.- Paris, Gallimard, Collection Idées.- p. 18. 

 .41ص.-عرجعمدابق.م-اٌؼدسمواظعـف.م-7
 .41ص.-اٌرجعماظلابق.م-8
 .42ص.م-عرجعمدابق.م-اٌؼدسمواظعـف.م-اظؼؿاري،ماظؿقفاغي.م-9

 .41-42ص.ص.مم-اٌرجعماظلابق.م-10
 41ص..-اٌرجعماظلابق.م-11
 .16ص.م-.1657م،04/05سددمعزدوج:م-ذبؾةماظػؽرماظعربيماٌعاصر.م-خؾقل.أغبدمخؾقل،مم-12
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ظؾوثنماظذػينماظذيمأذارمإظقهمخؾقلمأغبدمخؾقل،محبقثمٕمؼـؽفمزبؿؾػةمعنماظؿارؼخممنوذجامصـوام
طفـةماظقفودمسنمتغذؼةمتؾكماألدارريماظؼؾؾقةماٌؤدلةمظؾلقادةماظصفقوغقةمبادؿؿرار،مإظبمأنمأصؾقتم

ماظقفودؼةمباظـلؾةمإظبماٌؿدؼـنيمعنماظقفودمذاتمعضؿونمسـصريمعؼدس.
مػذ معن ماٌعاصرة مأصادتماظدراداتماظصفقوغقة مظؼد محـقثمو ماٌشارب، ماٌؿعدد ماٌرجعي ماإلرار ا

وزػؿهميفمدسممادساءاتفامبدميوعةماظؿارؼخماظقفودي،مومتربؼرمعامتطؾقمسؾقهمبايقماظؿارطبي،موهوظتم
صقغةماظوسدماإلهليمإظبمبرغاعجمدقاديمعؾزم،مأصرزمخطابامسـقػامحوظؿهماإلؼدؼوظوجقةماظصفقوغقةمإظبم

ومم،موماجؿـاثماغؿؿائفممبايرباعمأػلماألرضماألصؾقنيػدفمعؼدس،مومولدمػذاماظعـفميفماغؿز
ماظؼؿلموماظطردموماظؿشرؼد.

مأنم متؽشفمسن ماإلدرائقؾي ماظعربي ماظصراع مضوء ميف مبنيماٌؼدسمواظعـفماظصفقوغي ماظعالضة إن
اٌؼدس،مالمميؽنماخؿزاظهميفماظدالظةماٌؿداوظة،مصؽأغـامباٌؼدسميفماظصراعماظعربيماظصفقوغيمضباصرغا،م

مؽــاميفمحؾـاموترحاظـا.ومؼل

 . عنصر القداسة يف رواية الصراع العربي اإلسرائولي:2

إنمرصدمثـائقةماٌؼدسموماظعـفماظصفقوغيميفماظـصماظروائيمتدخلمضؿنماٌؼارباتماٌعؼدةماظيتم
متؾدوم ماظيتمضد معنمتؼـقاتماظؿقؾقل،مو مسدد ماٌـففقةمحضور مو ماألؼدؼوظوجقة ماظـاحقة تلؿدسيمعن

ماغا.عؿضاربةمأحق
ومإذامطاغتمعلاءظةماٌؼدسمتؽؿـػفامععضالتمعـففقةماظؿقؾقلماٌؿضاربة،موماظيتماسؿادتمتـؿنيم
ماٌؼدسم مصإنمعلاءظة ماألؼدؼوظوجي، معـطوضفا مظؿؿرؼر مبدسوىماالسؿؾاراتماظعؾؿقة متربؼرػا مو ممممخقاراتفا

معنمإذؽاظقة،مإنمسؾىماٌلؿوىماألؼدؼوظوجيماظـذي ماظعـفماظصفقوغيمتطرحمأطـر ضبؿلمزبزونممو
اظقفوديمعـذمسفودمضدميةمجدا،مأومسؾىماٌلؿوىماٌـففي،ميفمزلماٌؼارباتماظعؾؿقةمم-اظصراعماظعربي

وممامرػـقـةماظـصماألدبي،مالمتربحه،اٌكؿؾػةماظيتماسؿادتمتفؿقشماٌؼاربةماظـؼدؼةماألدبقةمباسؿؾارػ
ممتأوؼلمومضراءةماظـصماألدبي.المتؿعداهمإظبمعامؼؽؿـػهمعنمعالبلاتمضدمؼؽونمهلامسظقمماألثرميف

ماظػردؼةموماىؿاسقة،موماظـصم إنماٌؼدسمعـؾهمعـلماظعـفمؼؿؿوضعميفمعواضعمزبؿؾػةمعنمآغقؿـا
اظروائيمطإغؿاجمدبققؾيمميـلمزبزوغامػاعامظصورماظصراعماظيتمتؿفؾىمعنمخالهلامثؼاصةماظذاتماظػردؼةم

موماآلخرمسربمدؾلؾةمعنماجملابفاتمحب ومضدممممـامسنممتؾكماألرضموماظؿارؼخ،مواىؿاسقة،مظألغا
أصصحماظـصماظروائيمسنمأنمطلمذيءميفماظصراعماظعربيماإلدرائقؾيمضابلمألنمؼؽونمعؼددا،مسؾىمحدم
ماألدطورؼةم ماظؾـقة مايدؼثمسن مبصدد مػو مو ماظدغقوي" م"اٌؼدسمو م"،ميفمطؿابه مإظقاد تعؾريم"عردقا

مبرعؿ ماظعصرؼة ماٌعاصرة،وظؾققاة ماىؿادمظؾقرطاتماظلقادقة مو مواظؽائـاتمايقة مواٌؽان فا."صاظزعان
مواظؽؾؿاتمعبقعفامأذقاءمعفقأةمظالشبراطمضؿنمصضاءماٌؼدس."

ماآلخر/م معواجفة ميف ماألغا مضوة مأرطان مأحد مباسؿؾاره ماظروائي، ماظـص ميف ماٌؼدس مادؿقضار إن
وممممممممممنماظدؼنماظقفودي،مالمؼأخذمعرجعقؿهمعنماظؼقمماظؿؼؾقدؼة،مأيماجملؿوسةماٌشرتطةماظيتمتؽّو

                                                                                                                                                                 
 .161-162ص.ص.م-.1654دعشق،مترعبة:مغفادمخقارة،مم-اٌؼدسمواظدغقوي.م-إظقاد،معردقا.م-13
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،مبلمؼضافمإظقفامعؿؿممدقري/مأدطوري،م14اظطؼوسماظؿؼؾقدؼة،طؿامؼذػبمإظبمذظكمبعضماظداردني
متلؿويفم ماظعربي ماظـصماظروائي ماٌؼدسميف مصورة مإرار مأن مغعؿؼد موال متطفريؼة. مشاظؾا موزقػؿه تؽون

ٌؼدسميفماظـصماظروائيمعواصػاتفاماظؽربىميفمشقابمربورمرئقسمآخر،مممـالميفماظعـفماظذيمؼالزمما
اظصفقوغي.صاظؼدادةمالمتؽؿؿلمإالمعنمخاللمصورةماظشكصقةم اظذيمظهمصؾةماموضوعماظصراعماظعربي

اظروائقة،عؾـقةمسؾىمعبعمٌامالمؼـفؿعمضده،مدونمأنمؼػفرمجوػرهمووحدته،محقثمؼؿعاظقماٌؼدسم
اماظؼوةماظؾدغقةمومايـؽة،مباظعـفمظؿؼدؼممصورةمخقاظقة،موتؿقولماظؾطوظةماظيتمالمتؽادمترادفمضؿـ

صفيمالمتلؿوجبمذررـفاماىوػريمحبؽممعواصػاتماظعـاصرماظػاسؾة،وػوماظؿـاضضماٌؾدعماٌصاحبم
ظؾـصماظروائي،ندػامػـامؼػصحمسنمجدظقةماظصراعماظيتمغؼرأػامعنمخاللمعالعحماظؼدادةماٌاثؾةميفم

متؾغيمعنماسؿؾارػاموجودماآلخر.اظـؼاصةماظعربقة،سؾىمػقؽةمبطوظةممنطقة،مذاتمعرجعقةمضقؿقة،م
ماظـصماظروائي،م ماظعـفميف ماٌؼدسمو مادؿـؿار مبعد مؼؿفؾى ماظرؤؼة، مػذه مووصق ماظصورة مػذه سؾى
مامكؿؾفمأذؽاظه،موبصورةمأدادقة،طعاعلماجؿؿاسيميفمعؼاوعةماظقفود،مرعزماظؽػروماظػفورموماظعـف.

اظرتطقزمسؾقفا،مإالمأنماٌالحظةمتؾكمطاغتمإذارةمإظبمتعاظقماظـصماظروائيمباٌؼدس،توجبمسؾقـام
م-السؿؾاراتمعـففقةم-اظعاعةماٌلؿكؾصةمعنمػذهماظؼراءةماظيتمٕمتشؿلمإالمعدوغةمضؾقؾةماظـصوص

ماٌواضفم مصبعل ممما مظؾؿؼدس، مجزئقة ماظرؤؼة متؽون مأن مإظب مدوعا مؼلعى ماظـصماظروائي مبأن توحي
شؽلمغزوعماإلغلانماظعربيمسبوماٌؼدسماظدراعقةمظؾصراعمتـقومسبوماظؿعؿقم،مومدبػيماألدؾابماظيتمت

ميفماظصراعمععماآلخر/ماظقفودي.
ماآلخر/م معواجفة ميف ماألغا مضوة مأرطان مأحد مباسؿؾاره ماظروائي، ماظـص ميف ماٌؼدس مادؿقضار إن
اظقفودي،مالمؼأخذمعرجعقؿهمعنماظؼقمماظعاعةماٌشرتطةماظيتمتشؽلماظدؼنموماظطؼوسماظؿؼؾقدؼة،مبلم

مأدطوريؼضافمإظقفامعؿؿممدقري/م
معنم مصؼده متعوؼضمعا موراء ماظعربيميفمصراسهمععماآلخر،دعقا مؼعاغقه ممما متطفريؼة تؽونموزقػؿه

مآعال،مومرؿوح.
مجوانم مػزمية ماظيتمزؾتمبعد ماظذاتماظعربقة مذؽلماٌؼدسمعؾفأ مضد تؾقثمسنمأصضلمم1634و

ماظرتاثيمواألدطوريماظذيماخؿؾطمصقهماظؿأرطب مذظكمإالميفمزبزوغفا مهلا،صؾممود ممميمباٌؼدس،مصورة
ومارتؾطتماظؾطوظةميفمرواؼةماظصراعماظعربيماظصفقوغيمعـؾؿامومتصورامباًوارقموماألدطورة،محبقثمٕم
تؿواجدمعـػصؾةمومالمععزوظةمسنماإلرارماظعؼائديمظؾدؼنماإلدالعي،مومػومإرارمالمؼـضبمٌامؼـضحمبهم

مات.عنمرعوزمظألبطالموماألوظقاءموماظصايني،موماظؼدؼلنيموماظؼدؼل
ومتأدقلامسؾىمعامضدعـامغؿصورمأنماٌوروثماظـؼايفمامامضبؿؾهمعنمضدادةميفمعـظورماظـؼاصةماظعربقةم
ايدؼـةمواٌعاصرة،أدفممطعـصرمرَاْصٍدمرئقليميفمتشؽقلمأرضقةماظـصماظروائي،مومظؿقؼققمذظكمدعقـام

                                                                                                                                                                 
14- Otto, Rudolf.- Le sacré, L’élément non rationnel dans l’idée du divin et sa relation avec le rationnel. Traduit 

de l’allemand par André Jundt.- Paris, Editions Payot, 1995.- p.p.166-209. 
ممشؾتمػذهماٌدوغةماظرواؼاتماآلتقة:م-15
م.1644اظؼاػرة،مدارماظـؼاصةماىدؼدة،مم-أدطورةمظقؾةماٌقالدمظؿوصققماٌؾقض.م-
 .1662ظؾـشرمواظؿوزؼع،مماظؼاػرة،مأبوظؾوم-صاحلمعردي. ،-رأصتماهلفان-طـتمجادوداميفمإدرائقلم-
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ميفمػذهماٌؼاربةمإظبماظؽشفمسنمػذاماظؿوزقف.

 وني يف رواية الصراع العربي اإلسرائولي:. البعد القدسي والعنف الصهو3

طانمعنمأبرزماألدؾابماظيتمجعؾؿينمأرطزمسؾىم"اٌؼدس"مطعـصرمعوضوساتيمبارزميفمبـاءمرواؼةم
ماظؾقثمذباهلا،موماظيتم اظصراعماظعربيماظصفقوغي،ماًؾػقاتماظؿارطبقةموماظـؼاصقةماظيتمظقسمػذا

طني،موعامترتبمسؾقفامعنمحروب،مبوسيمتضؿـتمطقفمادؿؼؾلماظعربمػفؿةماظصفقوغقةمسؾىمصؾل
ماظصفقوغقةمغػلفا،حقثم ماظيتمصفؿتمبفا ماظطرؼؼة طاعلماًراصقة.وطانمعنمأبرزمسالعاتماًراصقة
معنم مخبؾقط ماظعربي، ماظورن ميف مايؽم مدؾطة مو ماظعربي، ماٌـؼف مؼواجفه مخراصقا، معشروسا زؾت

ماإلصرار، مو محؼراء اٌؽابرة، مدػؾة، م"جؾـاء، مذبرد ماظقفود مزل موضعػاء." ،و مصقارصة وهولممو
ومٌامطانمظألدطورةمواٌؼدسممومعباسات، اظعفزمسنمتػلريماهلزائممإظبمعأزقمؼعقشهماظعربمأصرادا

عـطقمخاص،ػومعـطقماًقالماىاعح،ماظذيمؼلؿوسبمزبؿؾفمأذؽالماظصراعماإلغلاغي،مومؼدركم
معنموضعمتار مػروبا مإظبمتوزقػفؿا ماظؾفوء محؼائقمايقاة،مطان طبيمعؿأزم،مإظبمسإمخقاظي،مرعزؼا

ماظعإماظؿكققؾيم وصرتهمبعضماظـصوصماألدبقةمعنمرواؼة،مومذعر،مومعلرح،محقثمبرزتميفمػـذا
ماظذيم ماٌعاصر ماظعإ مسن ماالحؿفاب ميف ماظرشؾة موسؿت ماظصفقوغي، ماآلخـر/ مسؾى م"اظؿػوق" خراصة

اإلدرائقؾيمم-ءماظصراعماظعربينقتمإدرائقلميفمأنمتـؿؿيمإظقه،موطؿامؼؼولمحازممصـقاغم:م"صادؿقال
ومأعـاممهطمماظؾـقةماظذػـقة،مسؾىمػذاماظـقو،مٕمؼعدممسؾىمسؼوظـامحطمماظؾـقةماظذػـقةماظعربقة."

أومدفومتارطبيممعفؿاماهلزائمماظعلؽرؼةمأعاممإدرائقل"مصقـؿىمظومهؼقمظـا،مبػعلمعصادصةمسابرة،م
م"عا،مأنمسبرزماغؿصارا..مبدوغامساجزؼنمسنمادؿـؿاره.

محاجةمأبعدمعـفا،مصؼدمباتماظعربيمؼؿؿـىم مأدؾابفا ظؼدموظدتمػذهماياجةمإظبمرردماهلزميةمو
مػذهم مظؿقؼقق ماظضاعن ماظؾدؼل موطان ماظصفقوغي، ماغؿصار مو مػزائؿه، معلرح مػو ماظذي م"اظعإ" رـرد
دم"اظرشؾوؼة"ماألدطورةموماٌؼدس،محقثمسربتمطـريمعنماظـصوصماظروائقةماظعربقةمسنماغؿصارماظقفو

ماظذيمحوظؿهماظرواؼةمسربماًقالماىاعحمإظبماغؿصارمظؾعرب.
مطـتم م: مرواؼة ميف ماإلدرائقؾقة، ماٌكابراتماظلرؼة م"اٌوداد" ماخرتاق مأدطورة ماظؼؾقل مػذا معن و

مظصاحلمعردي. مرأصتماهلفان، مإدرائقل. ميف ميفمصـعممجادودا حقثمأثؾتمذابمعصريمضدرته
اٌعفزات،مومػيمصورةمعنماظؿقديماظذيمضبؾممبهماظعربيميفمعواجفةماآلخرم/ماإلدرائقؾي،صرأصتم

                                                                                                                                                                 
 .02ص.م-.1662،م117اظؽوؼت،مذبؾةماظعربي،ماظعددم:مم-اظؾعدماظذػينمظؾصراعماظعربيماإلدرائقؾي.م-صقاشة،محازم.م-16
 .02ص.م-اٌرجعماظلابق.م-17
 .02ص.م-اٌرجعماظلابق.م-18
 .02ص.م-اٌرجعماظلابق.م-19
اظصراعماظعربيماظصفقوغيماٌؼدعةمعنمضؾلماظؾاحثم،حقثمبّقـامطقفمراجعمهؾقلمسـصرم"األرض"ميفمأرروحةماظدوظةمحولمرواؼةمم-20

مظقؾةم مغص:"أدطورة ميف مالحظـاه معا مذظك موعـال ماغؿصار، مإظب ماهلزمية مبؿقوؼل متـؿفي ماٌدوغة،طاغت مرواؼات مأشؾب أن
 اٌقالد"،وغص:""دالمماظغائؾني".

 .1655ظؾومظؾـشرمواظؿوزؼع،ماظؼاػرة،مأبوم-طـتمجادوداميفمإدرائقل.مرأصتماهلفان.-عردي،مصاحل.م-21



 عبد القادر شرشار

 002 

ماظعؿقلم اهلفانمظقسمأضلمذأغامومدػاءمعنماإلدرائقؾي،موماألٌاغي،موشريػؿا.ومضدممتقزتمضصةمػذا
بعوإماألدطورة،مخاصةمبعدمتؾكماإلضاصاتمم"اىادوس"مباعؿزاجفامباظعـاصرماظرتاجقدؼةماظيتمتذطرغا

اظػـقةماظيتموزػفامصاحلمعردي،موماظيتمأرادمهلامأنممتؿزجمباظواضعماعؿزاجامطقؿاوؼا،مضصدماإلؼفامم
بواضعقةماألحداث،موػوماهلدفماظذيمؼلعىمإظبمهؼقؼهمطلمأدؼبمروائي.موضدمداسدماىـسماألدبيم

ػوم:مرواؼةماظؿفلس،مسؾىمإضػاءماىوماألدطوري،مألنماظذيماخؿارهماظروائيمإرارامصـقامظعؿؾه،موم
رؾقعةمػذاماىـسماألدبيمتؿطؾبمأنمؼؽونماظؾطلمذكصقةمتؤتيماٌعفزات،موػومعامهؼقمصعالميفم

ماظرواؼة.
طؿامتؾدومبـقةم"اٌؼدس"ميفمرواؼةماظصراعماظعربيماظصفقوغيمعؿفؾقةميفمهؼققم"عػفومماًالص"،م

جلماظصاحل،موماظذاتماٌضطؾعةمبفذهماظوزقػةمتـؽؿليماظطابعماظؼددي،مومػوماظدورماظذيمؼلـدمإظبماظر
ومظقلتمرحؾةم)اظشقخمعرجان(ميفمرواؼة:م"أدطورةمظقؾةماٌقالد"مضؾـلماظوصولمإظبمبقتماٌؼدسمسربم
مايؽاؼاتماًراصقة،مظؾوصولمإظبمهؼققم"عوضوعم ماظؾطلميفماألدارريمو معنمرحؾة مصورة مإاّل شزة،

مسا ماٌؿؿـل ماًؾود.اظؼقؿة" مغؾع مأو ماٌؼددة، ماألعرية مأو ماظذػؾقة، ماظؿػاحة محقازة ميف ؼؾقثممدة
يفمرحؾؿهمسنمصؽرةماظوصولمإظبمسإمم-يفماظؼصصماظشعيب،موماظشكصقةميفمرواؼةماظصراع..م-اظؾطل

مباٌكارر،مذظكمأنماٌوتمؼؼفم ماظعإمربػوصا دقري،مسإماًؾود،محقثمؼؽونماظطرؼقمإظبمػذا
أومميفماظـصماظروائيمالمؼعينماظػـاء،وصولمإظبماظغاؼة"معوضوعماظؼقؿة"،مومظؽنماٌوتمسائؼاميفمررؼقماظ

ماالغؼطاعمسنمسإماألحقاء،مصاظشقخمعرجانمميـحمطراعؿهمإظبمأػلماظؼرؼةمبعدموصاته.
ومعامؼالحظمممامتؼدممذطره،مأنماظـصماظروائيمالمؼؽؿػيمبعرضم"ايادثماألدطوري"،مبلمؼؼدمم

مبه ماالغػعال م"أدطـورةمطقػقة مرواؼة: مظـا ماظيتمتؼدعفا ماظصورة مذظكميف مؼؿفؾى مو مععه، ماظؿعاعل مو ،
ماٌؼطعماظلردي،م"اخؿؾػتماآلراءمحولمػـوؼةماظشقخم اٌقالد"مسنم"اٌـؼذ/ماٌكؾص"،معنمخاللمػذا
عرجان،مصؿنمرأىمأغهمذقخمصاحلمعاتمعؼؿوالمسؾىمؼدماظؽػار،مومعنمضائلمأغـهمذـابمعـغربيمجاءم

ايج،مومٕمميؽـهماٌرضمعنمأداءمعامأراد..مصؿاتمومدصـهمبعـضماًريؼن،مومعنمضائلمداسقامظقؼدسم
أغهمحفازيمرقبمأتىمبؼاصؾةمعؿاجرامومأرادمآمأنمتؽونمػذهماظؾؼعةمغفاؼةمعطاصه،مصدصـهمرصاضه،م

م(00ورحؾوا.")اظرواؼة:ص.
اظعراق،مايفاز،ممإظبماألضطارماظعربقةمطؾفا:معصر،م-يفماظـصماظروائي–ومؼـلبماظشقخمعرجانم

مضدماخؿؾػتمحولمػوؼةماظشقخ،مومعورـه؛مصإنمػـاكمإعباسام مطاغتماآلراء اٌغربماظعربي،مومعفؿا
سؾىمأغهمعلؾممسربي،مومأغهموظيمعنمأوظقاءمآماظصايني،مومأغهمعاموجدمبغزةمإاّلمظقؽونمبشريمبرطة،م

(مومعنمثّممتػاغتمايارةم07.ومخري،موسالعةمسؾىمرضىمآمسنمأػلمايارةمأعبعني.م)اظرواؼةم:ص
"يفمإذعالماظلراجمطلمظقؾة،مظقـريمظهماٌؼام،طؿامتوارثتماظعائالت..مسادةمعلءمإبرؼقمصكارمعنماٌاءم

م(07اظطاػرمظقؿوضأمبه،مومؼصؾي..طلمعلاء."م)ص.
اظػدائقِقنممطؿامؼربطماظـصماظروائيمبنيمصورةماٌؼدسماٌؿـؾةميفمذكصقةم"اظشقخمعرجان"مومذفادةم

زؼةمومأبوماظقزؼد،"وضفماهلوسميظةمأعاممضربماظشقخمعرجان..متؾػتميفمطلماواه،مثممأعـلكم:مرع

                                                                                                                                                                 
 .1-0ص.ص.م-ذبؾةماألضالم،معرجعمدابق.م-اإلغلانموماظزعنميفماظرتاثماظشعيب.م-إبراػقم،مغؾقؾة.م-22
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معـلمدراجك..م مدراجا مذقخمعرجان،مدأضعمسؾىمضربػؿا ماظؼرب،موػؿس:مجاءكمأحؾابمؼا بشاػد
م(42دقزورػمماظـاس،مصاظػرح،مصاظؽـرةمبرطة"م)ص.

دؼة،مميـلمادؿغراقماظذاتماظػؾلطقـقةميفمإنمػذاماٌشفدمسؾىماظرشممعنمدالظؿهمسؾىماٌؿاردةماظػر
"حبرماظـورة"،مبشؽلمؼؼرتبمعنماظعشقموماظصوصقة.مأعاماظؾعدماألدطوريمظؾقـدث،مصؼدمطانمعامأطدهم
"اهلوس"،مأغهمذاػدهمبـػلهمعنمهركمذاػدمضربمرعزؼةمومأبوماظقزؼدمبـنيمؼـدِؼه:مرأىمطقفمترجلم

مبعـفمجلد موجذبوا ماظعلؽري، مبلالحفم مؼفود مغؾضاتمأربعة مزاظتمبفؿا معا ماعرأة، مو مظرجل ِؼن
مشريمرؾقعقةم مأنمػـاكمأذقاء محقـفا مادؿشعر معنمعوتفؿا،مو ماظرصاصمظؾؿأطد مسؾقفؿا مأرؾؼوا حقاة..
تؿؽشف..مصؼدماػؿزتماألرض،موارتعشمذاػدماظؼربمحقثموورؼتماىـؿان،م"غظرمإظبماٌؼربةماظػارشةم

مؼفؿز ماظذي ماظشاػد مإال مداطن" مذيء ماظضقى،طل مشؾش ماظؼؾور..يف م"هرطت مصصاح: هرطتم ،
م"أصابؿهمذظقةمصرخةم41اظؼؾور.")ص. مإالموضد ميفمشزة مأحد معن معا مو مرضـادػم، مصفبماظـاسمعن )

م(41اهلوسماجملـوغة،موهرطتماألظلنمصوظدتمأدطورة.")ص.
عارسمػذاماظؾعدماألدطوريمعّدامعباػريؼامظدىماظلؽان،مومذسرامحؼقؼقامظدىمصػوفماظعدو،"وضدم

،مبميفمادؿعؿالماألدطورةماظشعؾقةموهرؼؽفامامفارةمألداءمدورمػامميفمأحـداثماظؼصة"نحماظؽات
حقثمتصورماظرواؼةميظةمعنميظاتمتصعقدماٌؼاوعة،مبػضلمعدمعباػرييمذيمرابعمأدطوريمعنم
ميفم ماظشفداء مضؾور مبؿقرك ماظؼائؾة ماألدطورة مباعؿداد محدثمصدائي ماضرتان مسؾى متؽـقفماظضوء خالل

وضدم"ادؿعؿلماظؽاتبماإلعؽاغاتماظؽاعـةميفماألدطورة،مومخاصةمتؾكماٌؿعؾؼةمباظوجدانمعدؼـةمشزة،م
مأحرضفام مو ماظؿشرد، مو ماظؾفوء محقاة مغػوسمساغتماظؽـريمعن ميف ماظـورة مأصاظة مظؿصوؼر اىؿاػريي،

م.اظشوقمظورنمرالمشقابفامسـه"
ماٌ ماظؼرؼة مذبؿؿع ماٌؼدسميف متوزقف مؼؤدؼه ماظذي ماظلقري مظؾػعل مغظرا ماياطممو محاول غؾق،

اظعلؽريمظؾؼطاعمأنمضبدمعنمػذاماظػعل،مصصاحميفمرجاظهم:م"روضواماإلذاسةمبأيمٔن،مصاألدطورةم
ماظلالح.")ص. معن معؼوعاتم43أذرس مجاغب مإظب مأدادي مبشؽل ماظرواؼة مبـاء ماسؿؿد مصؾؼد )

وممممممممماظؼددي،مذؾهماًػيماظذيمؼربطمطاصةماألحداثمم-اظشكصقات،سؾىمذظكماًقطماألدطوري
اٌواضفماظيتمتـلبمإظبماظشكصقات،ماموضوعم"دراجماظشقخمعرجان"،مسربمذكصقةم"اهلوس"ماظذيم

ومماماٌوضوعمأجواءمعشؾعةمباألدطورةزـهماظلؽانمذبـوغا،مصإذامػومذكصقةمصاية،مومضبقطمبفـذ
ماظعفائؾقة،سؽلتمععؿؼداتماظؼرؼة،ومماردؿفامظؾطؼوسماظدؼـقة.

م ماٌعؿؼدات متـؾع مػذهممعنم-شاظؾا-و معؼدعة ميف مؼأتي مو ماظعؼائدؼة.. موعلؾؿاته ماإلدالعي، اظدؼن
مرجالمعؼربونمإظبمآ،هلممإعؽاغقاتماالتصالمبهمأطــرمعنم اٌعؿؼداتماالسؿؼادميفماظوالؼة،مصاألوظقاء
شريػم،مومهلممعؼدرةمسفقؾةمسؾىماألصعالماًارضةمواٌعفزات،وتظلمهلمماٌؼدرةمغػلفامبعدموصاتفم،م
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شريمأنماواهمرواؼاتماظصراعماظعربيماظصفقوغيمبعدممرعزامهلذهماظؼدرةمسؾىماظػعل.ومؼظلماظضرؼحم
اظلؾعقـقاتمررأمسؾقهمتغقريمجذري،معّسمسؾىماًصوصمبـاءمعضـاعقـهماظػؽرؼةموماإلؼدؼوظوجقة،مصؾمم
ميلمم ماظؼوؼم ماظلؾقل ماظـوريمػو ماٌد مأصؾح مبل ماألدطوري، ماظروحي/ مباظؾعد ماًالصمعرتؾطا ؼعد

اظعربيماظصفقوغي.مإاّلمأنمبعضمرواؼاتماظصراعمصضؾتماٌزاوجةمبنيماظؾعدماظروحيموماظؾعدمماظصراع
اظـوري،مظؿقؼققماًالص/ماظؿقرر.مومأحـلنممنوذجميفماٌدوغةمميـلمػذاماالواه،مرواؼة"مدالممسؾىم
راعماظغائؾني"مألدؼبمسبوي،محقثمتلـدموزائفمخالصماألعةمإظبماظػدائي،ماظؾدؼلماٌوضوسيميفماظص

مرحؾؿهم مؼـفي ماظذي مباظػدائي مؼرتؾط مو ماظروحقة. ماظؽرعات مذي ماظصاحل مظؾرجل ماظصفقوغي اظعربي
ماظورن"،محقثم ميفمدؾقلمهرؼر ماظشفادة ماظؼددقة" ماٌـؼذ،معػفوم باظشفادة،مذأنماظؾطلماٌكؾص/
عؿارممتـلمػذهم"اظشفادة"،معدخالمإظبمتغقريماظوضعماألغطوظوجيمظؾعإ.مصاجملؿؿعماًاظيمعنماالدؿ

ػومغلكةمأخرىمعنمأدطورةماظعصرماظذػيب،موماظصراعمبنيماٌعؿِّرموماٌلؿعَؿرمػومصورةمظؾصراعمبنيم
وماظدجال،ممممممممماًريموماظشر،موماظذيمميؽنمعؼارغؿهمباظصراعمبنيماإلغلانموماظشقطان،ماٌلقحم

موماظقفودي.ماٌلؾم
م"اظؿك ميفمصقغؿه ماظعربيماظصفقوغي،وخاصة ماظصراع مؼصؾح موطذامػؽذا ميفماظعإماظروائي، ققؾقة"

اظصقغةماظشعؾقةماظدوشؿائقةماٌؾلطة،امـابةمأدطورةمتارطبقة،ذاتمغػقةمتـؾؽقة،مؼؤؼدػامتارؼخماألعةم
اظعربقةماإلدالعقةماٌؾيءمبأحداثماظصراعمبنيماظقفودمواظعرب،مممامصبعؾفامخؾػقةمعغرؼة،مومعػلرام

ماظصراع مظؽلماألحداثماظيتمتدخلمضؿنمإرار مؼرتؾطمبذظكمإضػاءمصؾغةممدقرؼا اظعربيماظصفقوغي.
مثـائيم متصور مإضاعة مو ماٌلؾم، ماظعربي/ مسؾى معـاظقة موصؾغة ماظصفقوغي، ماظقفودي/ مسؾى ذقطاغقة

ماظـؼدسمم"عاغوي" مادؿعؿار مؼصؾح مو ماظؼدر، مربل ماظصفقوغقة مهل محقث ماظروائي، ماظعإ يف
ماىـديماإلدرائقؾي مؼؿقول مو ماألوظب، ماًطقؽة مػو مظؼوىماظشر،م)صؾلطني(، مرعز مؼؽؿليم إظب بقـؿا

وتأخذماظـورةممسةماظؾعثموماظـشور،مومؼأخذم اظػدائيماظعربيمصؾغةماٌالكم"اٌكؾص/اٌـؼذ"مواحملرر،
م"اظؼدسماحملرر"مصورةماظػردوسماٌػؼود.

ومعامغلؿكؾصهمبوجهمساممعنمتوزقفمسـصرم"اٌؼدس"ميفمغصوصماٌدوغة،مػومأنماألدؼبمؼـؿوخىم
مومضبطؿه،مممٌؿاردةماظػـقةمتصوؼرمسإمخقاظيمجدؼد،مؼزدريماظعإماظواضعيماٌعقشمعنمخاللمتؾكما

وممؼػكرماظعربمباعؿالطه،مدونماظشعوبومضدمؼؽونموراءمذظكمرباوظةمإزفارماظؿقديماظروحيماظذيم
األعمماألخرى،مضدماظؿطورماٌاديموماظصـاسيموماظؿؽـوظوجيماظذيمؼؿصفمبهماآلخر/ماإلدرائقؾي،موم

م/ماظعربي.مبػضؾهمحؼقماغؿصاراتهماٌؿالحؼةمسؾىماألغااظذيم
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