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عبد القادر شرشار

 .1حول املفهوم النظري ملصطلح ْي املقدس والعنف:
ضبصرماظؿصورماٌارطليماٌؼدسمواألغظؿةماظدؼـقةمساعةميفماظعفزماإلغلاغيمسنمعواجفةماظؽوارثم
اظطؾقعقة،ذبابفةمصعؾقة،وطذاماظعفزمسنمتػلريماظظواػرماظػؾؽقةمتػلريامعوووسقا،ضؾلمأنمتـضا مإظبم
ذظك ماظظواػر ماالجؿؿاسقة 1.مشري مأن ماظؾقث مسن معػفوم ماٌؼدس مواظعـف معن مخـالل مايػرؼاتم
اظـؼاصقة،مومادؿـطاقمبعضمأذؽالماٌؿاردةماظطؼودقةماظيتمتعربمسـفاماألدارريموماألذعارماٌؾقؿقةم
واظـصوصماظدؼـقة،أزفرماػؿؿاعامبأصولماٌؼدسموسالضؿهمباظعـفمأطـرمعنماػؿؿاعهممباػقؿفؿا،مومؼؾدومم
أنماظدراداتماظعؾؿقةمحولمعػفومم"اٌؼدس"مٕمتؿػقمصقؿاموصؾتمإظقهمعنمغؿائجممدواءمأتعؾقماألعرم
باٌػفوم مأم مباألصول،وظعل مأحلن معا مسبقل مسؾقه ميف مػذا ماظصدد مػو ماٌودوسة ماظعاٌقةمم
) 2.Encyclopédia Universalis, (1998م
ومؼعزوماظدارسم"ر.مجريار"مأصولمغشأةمصؽرةماٌؼدسمإظبماظعـف،مباسؿؾارهمغلقماٌؼدسموغـظاعه،م
إذ مؼؼول م":صبب مأن مغضع ماحملاطاة مواظعـف ميف مأصل مطل مذيء مظـػفم ماٌواغع مو ماحملرعات ميفم
ذبؿؾفا 3".موسؾىماظرشممممامهؿؾهمػذهماظرؤؼةمٌػفومماٌؼدسموماظعـفمعنماوطرابمومتـاضض،مإالم
أغفامتلؿؾعدمسؾىماألضلماٌؼاربةماظػرودؼةماظؼائؿةمسؾىماظداصعماىـلي،وماالسؿؼادماظشائعمأنمسؼدةمأوم
دؼبمأصلماٌؼدسمواٌؾدأماًػيمظطؼودهماظؼرباغقة 4.م
أعزبر ثًؼهذ اَداة و انفُىٌ ،قغى اَداة انؼشثً  -جبيؼخ وهشاٌ -انغبٍَب.
 انجىح ،يحًذ ؛ ثٍ جًبػخ ،يحًىد وآخشوٌ -.اإلَغبٌ و انًقذط -.رىَظ ،داس يحًذ ػهً انحبيً، -.1994ص.72.
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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ومؼلؿؾعدماظؾاحثم"اظؿفاغيماظؼرعاري"مصقةمػذهماٌؼوظة،يفمحبـهماٌودوم":ماٌؼدسموماظعـف"م
عؿلائالمطقفمميؽنم"أنمؼؽونماظعـفمأصالمظؾؿؼدس،وعنمأػدا ماٌؼدسميفممعظفرؼهم:ماظـعؼائديم
واظطؼوديمايدمعنماحؿدامماظعـفموتػشقهميفماجملؿؿعاتماإلغلاغقة؟" 5مطـؿامؼأخذمعػفومماٌؼدسم
ظدىم"روجيمطاؼو"مبعدامروحقا،إذمؼؾدوماٌؼدسمعؼوظةمحلادة،مؼـؾينمسؾقفاماظلؾوكماظدؼين،موتفؾهم
رابعهماٌؿقّز،مومتػرضمسؾىماٌؤعـنيماحرتاعا،مؼؼيماسؿؼادهمطلمروحمغؼدؼة،مصقُعرضمسنماًوضم
صقه،وؼضعهمخارجماظعؼل،وعامبعده 6.م
وتأدقلامسؾىمعامضدعـامؼـؿفيمبـاماظؾقثمإظبمطشفمتالزمماٌػفوعني،حبقثمؼأخذمػذاماظؿالزمم
عرجعقؿهمعنماٌؼوظةماٌلقققة:م"طلمذيءميفماظؾدءمطانمدؼـقا"7.مإالمأنمػذهماٌؼوظةممعامطاغتمظؿؾغيم
عا متضؿـؿه مصؾلػة ماإلشرؼق محول ماٌلأظة مغػلفا م،حقث مطان مصالدػة ماظقوغان مؼعؿؼدون مأن ماظؾداؼـةم
طاغـتميفمايرب،وػذامأدؿاذػمممػريوضؾقطسمؼؼول:م"عنمايربمتوظدمطلمذيء8".مومػومعامؼدسمم
صروقؿـاميفمػذهماٌؼاربة،واٌؿعؾؼةمبؿعاظقماٌؼدسمواظعـفميف مرواؼةماظصرا ماظعربيماإلدرائقؾي،محقثم
تؾدومماظعالضةممعنمخاللمحضورماظصورةماظروائقةمومصروفامٌواجفةمعؿؽررةممميفمأطـرمعنمغصمروائي،م
تعؽس مغزوسا مغػلقا مداخؾقا مؼؿعؾق مباىاغب ماظصراسي /مايربي ،ماظذي مؼعؿرب ماظؿلاعح مادرتاتقفقةم
ٌواجفؿه .م
و معـل مػذه ماٌؼاربة متؼؿضي معـامأن مغؿفاوزمأحادؼةماظدالظة ماظيت مارتؾطت مباٌؼدس مو مباظعـف،م
ظؾؾقث مسن ماظؿفؾقات ماٌكؿؾػة ماظيت مصاحؾت معقؽاغقزعات مػذا ماظــائي ،محبقث مال مطبضعمعػفومم
"اٌؼدس" معن موجفة مغظر مأغـروبوظوجقة مظرتاتؾقة مبني ماألدطورة موعا مؼلؿى مباظدؼاغات ماظؾدائقةم
واظدؼاغات ماظراضقة 9.مصاٌؼدس مباظـلؾة مظؾؿفؿوسة مػو معؤدلة متـظقؿقة ،مأعا مباظـظر مإظب ماظػرد مصفوم
"وربة موجداغقة،هقل مإظب مغوسقة ماظعالضة ماظيت مغؼقؿفا معع مذيء معا ،مأطـر مممّا مهقل مإظب ماظشيءم
ذاته 10".م
ومما مدؾق مغلؿكؾص مأن ماٌؼدس مسؾى معلؿوى ماظؿفربة ماظقوعقة مظإلغلان مػو متؾك ماظطاضاتم
اظوجداغقة،ماًطرة،موشري ماظؼابؾةمظؾػفممواظؿفزئة.أعاماظعـف،صفومدؾوكمإؼذائي،ضدمؼؽونمبادؼامأوم
 انقشيبطً ،انزجبًَ -.انًقذط وانؼُف ،فً :اإلَغبٌ وانًقذط -.يشجغ عبثق -.ص.73.5- CAILLOIS, Roger.- L’Homme et le sacré.- Collection Idées /Gallimard.- p.18.

 انًقذط وانؼُف -.يشجغ عبثق-.ص.71. انًشجغ انغبثق-.ص.71. انقًبطً ،انزٍجبًَ -.انًقذط وانؼُف -.يشجغ عبثق -.ص.70. انًشجغ انغبثق -.ص.ص.71-70 .86
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عؿكػقا،معادؼامأومععـوؼا،مويفمطلمػذهماياالتمػومإغؽارمظًخرمعنمذبالمايقاة،مومعنمذبالم
اظػعلموعنمذبالماظؼول 11.م
ومؼعزيماظدطؿورمخؾقلمأغبدمخؾقلمحاالتماظعـفمإظبمأغفام"متُؾـىمسؾىمعوروثمذػينمجاػز،موم
ضواظبمعصؿؿةمسنماآلخرؼن:ماظوثنماظذػينمبؽلمآظقاتهمومعػاسالتمارتؾاره،مضبلمأومؼؼرتنمباظوثنم
اٌادي،مصقووعماآلخرميفمماظؼاظبماجملفزمسؾىمعـوالمضارعماظطرق 12".م
و ممتـل ماظـصوص ماظؿوراتقة ،مو ماظوثائق ماظقفودؼة ،مو مذبؿل مغؿاج ماظػؽر ماظدؼين ماظقفوديمممممممممممممم
يف معراحل مزبؿؾػة معن ماظؿارؼخ ممنوذجا مصـوا مظؾوثن ماظذػين ماظذي مأذار مإظقه مخؾقل مأغبد مخؾقل،م
حبقث مٕ م مؼـؽف مطفـة ماظقفود مسن متغذؼة متؾك ماألدارري ماظؼؾؾقة ماٌؤدلة مظؾلقادة ماظصفقوغقةم
بادؿؿرار،مإظبمأنمأصؾقتماظقفودؼةمباظـلؾةمإظبماٌؿدؼـنيمعنماظقفودمذاتمعضؿونمسـصريمعؼدس .م
و مظؼد مأصادت ماظدرادات ماظصفقوغقة ماٌعاصرةمعن مػذاماإلرارماٌرجعيماٌؿعددماٌشارب،محـقثم
وزػؿه ميف مدسم مادساءاتفا مبدميوعة ماظؿارؼخ ماظقفودي ،مو متربؼر معا متطؾق مسؾقه مبايق ماظؿارطبي،م
وهوظت مصقغة ماظوسد ماإلهلي مإظب مبرغاعج مدقادي معؾزم ،مأصرز مخطابا مسـقػا محوظؿه ماإلؼدؼوظوجقةم
اظصفقوغقة مإظب مػد معؼدس ،مو مولد مػذا ماظعـف ميف ماغؿزا مأػل ماألرض ماألصؾقني ،مو ماجؿـاثم
اغؿؿائفممبايربموماظؼؿلموماظطردموماظؿشرؼد .م
إن ماظعالضة مبني ماٌؼدسمواظعـف ماظصفقوغي ميف مووء ماظصرا ماظعربي ماإلدرائقؾي متؽشفمسنمأنم
اٌؼدس ،مال مميؽن ماخؿزاظه ميف ماظدالظة ماٌؿداوظة ،مصؽأغـا مباٌؼدس ميف ماظصرا ماظعربي ماظصفقوغيم
ضباصرغا،مومؼلؽــاميفمحؾـاموترحاظـا .م

 .2عنصر القداسة يف رواية الصراع العربي اإلسرائولي:
إنمرصدمثـائقةماٌؼدسموماظعـفماظصفقوغيميفماظـصماظروائيمتدخلموؿنمماٌؼارباتماٌعؼدةمماظيتم
تلؿدسيمعنمماظـاحقةمماألؼدؼوظوجقةموماٌـففقةمحضورمسددمعنمتؼـقاتماظؿقؾقل،موماظيتمضدمتؾدوم
عؿضاربةمأحقاغا .م
و مإذا مطاغت معلاءظة ماٌؼدس متؽؿـػفا مععضالت معـففقة ماظؿقؾقل ماٌؿضاربة ،مو ماظيت مماسؿادتم
تـؿنيمخقاراتفامومتربؼرػامبدسوىماالسؿؾاراتمماظعؾؿقةمظؿؿرؼرمعـطوضفامماألؼدؼوظوجي،مصإنمعلاءظةم
اٌؼدسموماظعـفماظصفقوغيمتطرحمأطـرمعنمإذؽاظقةم،مإنمسؾىماٌلؿوىماألؼدؼوظوجيماظـذيمضبؿلم
زبزون ماظصرا ماظعربي -ماظقفودي معـذ مسفود مضدمية مجدا ،مأو مسؾى ماٌلؿوى ماٌـففي ،ميف مزلم
 انًشجغ انغبثق-.ص71.. أحًذ خهٍم ،خهٍم -.يجهخ انفكش انؼشثً انًؼبطش -.ػذد يضدوط -.28،1983/27:ص.19.87
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اٌؼاربات ماظعؾؿقة ماٌكؿؾػة ماظيت ماسؿادت متفؿقش ماٌؼاربة ماظـؼدؼة ماألدبقة م مباسؿؾارػا مرػـقـة ماظـصم
األدبي،مالمتربحه،مومالمتؿعداهمإظبمعامؼؽؿـػهمعنمعالبلاتمضدمؼؽونمهلامسظقمماألثرميفمتأوؼلمومضراءةم
اظـصماألدبي .م
إن ماٌؼدس معـؾه معـل ماظعـف مؼؿؿوضع ميف معواوع مزبؿؾػة معن مآغقؿـا ماظػردؼة مو ماىؿاسقة،مممممممممممممممممممممم
و ماظـص ماظروائي مطإغؿاج مدبققؾي مميـل مزبزوغا مػاعا مظصور ماظصرا ماظيت متؿفؾى معن مخالهلا مثؼاصةم
اظذات ماظػردؼة مواىؿاسقة ،مظألغا مو ماآلخر مسرب مدؾلؾة معن ماجملابفات محبـا مسن ممتؾك ماألرضممممممممممممم
وماظؿارؼخ،مومضدمأصصحماظـصماظروائيمسنمأنمطلمذيءميفماظصرا ماظعربيماإلدرائقؾيمضابلمألنمؼؽونمم
عؼددا،مسؾىمحدمتعؾريم"عردقامإظقادم"،ميفمطؿابهم"اٌؼدسموماظدغقوي"مومػومبصددمايدؼثمسنم
اظؾـقةماألدطورؼةممظؾقرطاتماظلقادقةماٌعاصرة،وظؾققاةماظعصرؼةمبرعؿفا".صاظزعانمواٌؽانمواظؽائـاتم
ايقةموماىؿادمواظؽؾؿاتمعبقعفامأذقاءمعفقأةمظالشبراطموؿنمصضاءماٌؼدس 13".م
إن مادؿقضار ماٌؼدس ميف ماظـص ماظروائي ،مباسؿؾاره مأحد مأرطان مضوة ماألغا ميف معواجفة ماآلخر/م
اظقفودي ،مال مؼأخذ معرجعقؿه معن ماظؼقم ماظؿؼؾقدؼة ،مأي ماجملؿوسة ماٌشرتطة ماظيت متؽوّن ماظدؼنمممممممممممممممم
و ماظطؼوس ماظؿؼؾقدؼة،طؿا مؼذػب مإظب مذظك مبعض م ماظداردني ،14مبل مؼضا مإظقفا معؿؿم مدقري/م
أدطوري،متؽونموزقػؿهمشاظؾامتطفريؼة.موالمغعؿؼدمأنمإرارمصورةماٌؼدسميفماظـصماظروائيماظعربيم
تل ؿويفمعواصػاتفاماظؽربىميفمشقابمربورمرئقسمآخر،مممـالميفماظعـفماظذيمؼالزمماٌؼدسميفماظـصم
اظروائي ماظذي مظه مصؾة ممبووو ماظصرا ماظعربي ماظصفقوغي.صاظؼدادة مال متؽؿؿل مإال معن مخالل مصورةم
اظشكصقة ماظروائقة،عؾـقة مسؾى معبع مٌا مال مؼـفؿع موده ،مدون مأن مؼػفر مجوػره مووحدته ،محقثم
ؼؿعاظق ماٌؼدس مباظعـف مظؿؼدؼم مصورة مخقاظقة ،موتؿقول ماظؾطوظة ماظيت مال متؽاد متراد موؿـا ماظؼوةم
اظؾدغقة مو مايـؽة ،مصفي مال متلؿوجب مذررـفا ماىوػري محبؽم معواصػات ماظعـاصر ماظػاسؾة،وػوم
اظؿـاضض ماٌؾد ماٌصاحب مظؾـص ماظروائي،نده مػا مػـا مؼػصح مسن مجدظقة ماظصرا ماظيت مغؼرأػا معنم
خاللمعالعحماظؼدادةماٌاثؾةميفماظـؼاصةماظعربقة،سؾىمػقؽةمبطوظةممنطقة،مذاتمعرجعقةمضقؿقة،متؾغيم
عنماسؿؾارػاموجودماآلخر .م
سؾى مػذه ماظصورةمووصق مػذه ماظرؤؼة،مؼؿفؾىمبعدمادؿـؿارماٌؼدسموماظعـفميفماظـصماظروائي،م
مبكؿؾفمأذؽاظه،موبصورةمأدادقة،طعاعلماجؿؿاسيميفمعؼاوعةماظقفود،مرعزماظؽػرم ممموماظػفورموم
اظعـف .م

 إنٍبد ،يشعٍب -.انًقذط وانذٍَىي -.ديشق ،رشجًخَ :هبد خٍبطخ -.1987 ،ص.ص.191-190.- 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.
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تؾكمطاغتمإذارةمإظبمتعاظقماظـصماظروائيمباٌؼدس،توجبمسؾقـاماظرتطقزمسؾقفا،مإالمأنماٌالحظةم
اظعاعةماٌلؿكؾصةمعنمػذهماظؼراءةماظيتمٕمتشؿلمإالمعدوغةمضؾقؾةماظـصوص-15مالسؿؾاراتمعـففقة-م
توحي مبأن ماظـص ماظروائي مؼلعى مدوعا مإظب مأن متؽون ماظرؤؼة مجزئقة مظؾؿؼدس ،ممما مصبعل ماٌواضفم
اظدراعقةمظؾصرا متـقومسبوماظؿعؿقم،مومدبػيماألدؾابماظيتمتشؽلمغزو ماإلغلانماظعربيمسبوماٌؼدسم
يفماظصرا مععماآلخر/ماظقفودي .م
إن مادؿقضار ماٌؼدس ميف ماظـص ماظروائي ،مباسؿؾاره مأحد مأرطان مضوة ماألغا ميف معواجفة ماآلخر/م
اظقفودي،مالمؼأخذمعرجعقؿهمعنماظؼقمماظعاعةماٌشرتطةماظيتمتشؽلماظدؼنموماظطؼوسماظؿؼؾقدؼة،مبلم
ؼضا مإظقفامعؿؿممدقري/مأدطوري م
تؽونموزقػؿهمتطفريؼةمممامؼعاغقهماظعربيميفمصراسهمععماآلخر،دعقاموراءمتعوؼضمعامصؼدهمعنم
آعال،مومرؿوح .م
ومضدمذؽلماٌؼدسمعؾفأماظذاتماظعربقةماظيتمزؾتمبعدمػزميةمجوانم 1967متؾقثمسنمأصضلم
صورةمهلا،صؾممودمذظكمإالميفمزبزوغفاماظرتاثيمواألدطوريماظذيماخؿؾطمصقهماظؿأرطبيمباٌؼدس،م
وارتؾطتماظؾطوظةميفمرواؼةماظصرا ماظعربيماظصفقوغيمعـؾؿامومتصورامباًوارقموماألدطورة،محبقثمٕم
تؿواجدمعـػصؾةمومالمععزوظةمسنماإلرارماظعؼائديمظؾدؼنماإلدالعي،مومػومإرارمالمؼـضبمٌامؼـضحمبهم
عنمرعوزمظألبطالموماألوظقاءموماظصايني،موماظؼدؼلنيموماظؼدؼلات .م
ومتأدقلامسؾىمعامضدعـامغؿصورمأنماٌوروثماظـؼايفممبامضبؿؾهمعنمضدادةميفمعـظورماظـؼاصةماظعربقةم
ايدؼـةمواٌعاصرة،أدفممطعـصرمراَصْدٍمرئقليميفمتشؽقلمأروقةماظـصماظروائي،مومظؿقؼققمذظكمدعقـام
يفمػذهماٌؼاربةمإظبماظؽشفمسنمػذاماظؿوزقف .م

 .3البعد القدسي والعنف الصهووني يف رواية الصراع العربي
اإلسرائولي:

طانمعنمأبرزماألدؾابماظيتمجعؾؿينمأرطزمسؾىم"اٌؼدس"مطعـصرمعوووساتيممبارزميفمبـاءمرواؼةم
اظصرا ماظعربي ماظصفقوغي ،ماًؾػقات ماظؿارطبقة مو ماظـؼاصقة ماظيت مظقس مػذا ماظؾقث مذباهلا،مممممممممممممم
وماظيتمتضؿـتمطقفمادؿؼؾلماظعربمػفؿةماظصفقوغقةمسؾىمصؾلطني،موعامترتبمسؾقفامعنمحروب،م
بوسي مطاعل ماًراصقة.وطان معن مأبرز مسالعات ماًراصقة ماظطرؼؼة ماظيت مصفؿت مبفا ماظصفقوغقةم
غػلفا،حقث مزؾت معشروسا مخراصقا ،مؼواجفه ماٌـؼف ماظعربي ،مو مدؾطة مايؽم ميف ماظورن ماظعربي،م
 شًهذ هزِ انًذوَخ انشواٌبد اَرٍخ: أعطىسح نٍهخ انًٍالد نزىفٍق انًجٍغ -.انقبهشح ،داس انضقبفخ انجذٌذح.1977 ، كُذ جبعىعب فً إعشائٍم-سأفذ انهجبٌ،-طبنح يشعً -.انقبهشح ،أثىنهى نهُشش وانزىصٌغ.1990 ،89
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خبؾقطمعنماٌؽابرة،موماإلصرار،مومزلماظقفودمذبردم"جؾـاء،مدػؾة،محؼراء،مومصقارصةمووعػاء16".م
وهولماظعفزمسنمتػلريماهلزائممإظبمعأزقمؼعقشهماظعربمأصرادامومعباسات17،مومٌامطانمظألدطورةم
واٌؼدسمعـطقمخاص،ػومعـطقماًقالماىاعح،ماظذيمؼلؿوسبمزبؿؾفمأذؽالماظصرا ماإلغلاغي،م
وؼدرك مرعزؼا محؼائق مايقاة ،مطان ماظؾفوء مإظب متوزقػفؿا مػروبا معن مووع متارطبي معؿأزم ،مإظب مسإم
خقاظي،موصرتهمبعضماظـصوصماألدبقةمعنمرواؼة،مومذعر،مومعلرح،محقثمبرزتميفممػـذامماظعإمم
اظؿكققؾيمخراصةمم"اظؿػوق"مسؾىماآلخـر/ماظصفقوغي،موسؿتماظرشؾةميفماالحؿفابمسنماظعإماٌعاصرم
اظذي منقتمإدرائقل ميفمأن متـؿؿي مإظقه،موطؿا مؼؼول محازممصـقاغم:م"صادؿقالءماظصرا ماظعربي-م
اإلدرائقؾيمسؾىمسؼوظـامحطمماظؾـقةماظذػـقةماظعربقة".م18ومأعـاممهطمماظؾـقةماظذػـقة،مسؾىمػذام
اظـقو،مٕمؼعدمعفؿاماهلزائمماظعلؽرؼةممأعامممإدرائقل"مصقـؿىمظومهؼقمظـا،مبػعلمعصادصةمسابرة،م
أومدفومتارطبيمعا،مأنمسبرزماغؿصارا..مبدوغامساجزؼنمسنمادؿـؿاره 19".م
ظؼدموظدتمػذهماياجةمإظبمرردماهلزميةمومأدؾابفامحاجةمأبعدمعـفا،مصؼدمباتماظعربيمؼؿؿـىم
رـرد م"اظعإ" ماظذي مػو معلرح مػزائؿه ،مو ماغؿصار ماظصفقوغي ،موطان ماظؾدؼل ماظضاعن مظؿقؼقق مػذهم
"اظرشؾوؼة"ماألدطورةموماٌؼدس،محقثمسربتمطـريمعنماظـصوصماظروائقةماظعربقةمسنماغؿصارماظقفودم
اظذيمحوظؿهماظرواؼةمسربماًقالماىاعحمإظبماغؿصارمظؾعرب 20.م
و معن مػذا ماظؼؾقل مأدطورة ماخرتاق م"اٌوداد"ماٌكابرات ماظلرؼة ماإلدرائقؾقة ،ميفمرواؼة م :مطـتم
جادوداميفمإدرائقل.مرأصتماهلفان،مظصاحلمعردي 21.محقثمأثؾتمذابمعصريمضدرتهميفمصـعم
اٌعفزات،مومػيمصورةمعنماظؿقديماظذيمضبؾممبهماظعربيميفمعواجفةماآلخرم/ماإلدرائقؾي،صرأصتم
اهلفانمظقس مأضلمذأغامومدػاءمعنماإلدرائقؾي،موماألٌاغي،موشريػؿا.ومضدممتقزتمضصةمػذاماظعؿقلم
"اىادوس" مباعؿزاجفا مباظعـاصر ماظرتاجقدؼة ماظيت متذطرغا مبعوإ ماألدطورة ،مخاصة مبعد متؾكم
اإلواصاتماظػـقةماظيتموزػفامصاحلمعردي،موماظيتمأرادمهلامأنممتؿزجممباظواضعمماعؿزاجامطقؿاوؼا،م
ضصدماإل ؼفاممبواضعقةماألحداث،موػوماهلد ماظذيمؼلعىمإظبمهؼقؼهمطلمأدؼبممروائي.موضدمداسدم
 طٍبغخ ،حبصو -.انجؼذ انزهًُ نهظشاع انؼشثً اإلعشائٍهً -.انكىٌذ ،يجهخ انؼشثً ،انؼذد ،443 : -.1995ص.25.
 انًشجغ انغبثق -.ص.25. انًشجغ انغبثق -.ص.25. انًشجغ انغبثق -.ص.25. ساجغ رحهٍم ػُظش "األسع" فً أطشوحخ انذونخ حىل سواٌخ انظشاع انؼشثً انظهٍىًَ انًقذيخيٍ قجم انجبحش ،حٍش ثٍُّب كٍف أٌ أغهت سواٌبد انًذوَخ،كبَذ رُزهً ثزحىٌم انهضًٌخ إنى اَزظبس ،ويضبل
رنك يب الحظُبِ فً َض":أعطىسح نٍهخ انًٍالد"،وَض"":عالو انغبئجٍٍ".
 يشعً ،طبنح-.كُذ جبعىعب فً إعشائٍم .سأفذ انهجبٌ -.انقبهشح ،أثىنهى نهُشش وانزىصٌغ.1988 ،99
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اىـسماألدبيماظذيماخؿارهماظروائيمإرارامصـقامظعؿؾه،مومػوم:مرواؼةمماظؿفلس،مسؾىمإوػاءماىومم
األدطوري،مألنمرؾقعةمػذاماىـسماألدبيمتؿطؾبمأنمؼؽونماظؾطلمذكصقةممتؤتيماٌعفزات،موػوم
عامهؼقمصعالميفماظرواؼة .م
طؿا متؾدو مبـقة م"اٌؼدس" ميف مرواؼة ماظصرا ماظعربي ماظصفقوغي معؿفؾقة ميف مهؼقق م"عػفومم
اًالص"،مومػومماظدورمماظذيمؼلـدمإظبماظرجلماظصاحل،موماظذاتماٌضطؾعةمبفذهماظوزقػةمتـؽؿليم
اظطابعماظؼددي،مومظقلتمرحؾةم(اظشقخمعرجان)ميفمرواؼةم:م"أدطورةمظقؾةماٌقالد"مضؾـلمماظوصولمإظبم
بقتماٌؼدسمسربمشزة،مإالّمصورةمعنمرحؾةماظؾطلميفمماألدارريممومايؽاؼاتماًراصقة،مظؾوصولمإظبم
هؼقق م"عووو ماظؼقؿة" ماٌؿؿـل مسادة ميف محقازة ماظؿػاحة ماظذػؾقة ،مأو ماألعرية ماٌؼددة ،مأو مغؾعم
اًؾود 22.مؼؾقثماظؾطل -ميفماظؼصصماظشعيب ،موماظشكصقةمميفمرواؼةماظصرا  -..ميفمرحؾؿهمسنم
صؽرةمماظوصولمإظبمسإمدقري،مسإماًؾود،محقثمؼؽونماظطرؼقمإظبمػذاماظعإمربػوصامباٌكارر،م
ذظك مأن ماٌوت مؼؼف مسائؼا ميف مررؼق ماظوصول مإظب ماظغاؼة" معووو ماظؼقؿة" ،مو مظؽن ماٌوت ميف ماظـصم
اظروائيمالمؼعينماظػـاء،مأوماالغؼطا مسنمسإماألحقاء،مصاظشقخمعرجانمميـحمطراعؿهمإظبمأػلماظؼرؼةم
بعدموصاته .م
و معا مؼالحظ ممما متؼدم مذطره ،مأن ماظـص ماظروائي مال مؼؽؿػي مبعرض م"ايادث ماألدطوري"،مممممممممممممم
بل مؼؼدم مطقػقة ماالغػعال مبه،مو ماظؿعاعلمععه،مومؼؿفؾىمذظكميف مماظصورةماظيتمتؼدعفامظـامرواؼة:م
"أدطـورة ماٌقالد" مسن م"اٌـؼذ /ماٌكؾص" ،معن مخالل مػذا ماٌؼطع ماظلردي ،م"اخؿؾػت ماآلراء محولمم
ػـوؼةماظشقخمعرجان،مصؿنمرأىمأغهمذقخمصاحلمعاتمعؼؿوالمسؾىمؼدماظؽػار،مومعنمضائلمأغـهمذـابم
عـغربي مجاء مداسقا مظقؼدس مايج ،مو مٕ مميؽـه ماٌرض معن مأداء معا مأراد ..مصؿات مو مدصـه مبعـضم
اًريؼن،مومعنمضائلمأغهمحفازيمرقبمأتىمبؼاصؾةمعؿاجرامومأرادمآمأنمتؽونمػذهماظؾؼعةمغفاؼةم
عطاصه،مصدصـهمرصاضه،مورحؾوا(".اظرواؼة:ص )22.م
ومؼـلبماظشقخمعرجانم–يفماظـصماظروائي-مإظبماألضطارماظعربقةمطؾفا:معصر،ماظعراق،مايفاز،م
اٌغربماظعرب ي،مومعفؿامطاغتماآلراءمضدماخؿؾػتمحولمػوؼةماظشقخ،مومعورـه؛مصإنمػـاكمإعباسام
سؾىمأغه معلؾم مسربي،مومأغه موظيمعنمأوظقاءمآماظصايني،مومأغهمعاموجدمبغزةمإالّمظقؽونمبشريم
برطة،مومخري،موسالعةمسؾىمروىمآمسنمأػلمايارةمأعبعني.م(اظرواؼةم:ص)23.مممومعنمثمّم
تػاغتمايارةم"يفمإذعالماظلراجمطلمظقؾة،مظقـريمظهماٌؼام،طؿامتوارثتماظعائالت..مسادةمعلءمإبرؼقم
صكارمعنماٌاءماظطاػرمظقؿووأمبه،مومؼصؾي..طلمعلاء".م(ص )23.م
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طؿامؼربطماظـصماظروائيمبنيمصورةماٌؼدسماٌؿـؾةميفمذكصقةم"اظشقخمعرجان"مومذفادةماظػدائققِنم
:مرعزؼةمومأبوماظقزؼد"،وضفماهلوسميظةمأعاممضربماظشقخمعرجان..متؾػتميفمطلماواه،مثمممأعـلكم
بشاػدماظؼرب،موػؿس:مجاءكمأحؾابمؼامذقخمعرجان،مدأوعمسؾىمضربػؿامدراجامعـلمدراجك..م
دقزورػمماظـاس،مصاظػرح،ممصاظؽـرةمبرطة".م(ص )75.م
إنمػذاماٌشفدمسؾىماظرشممعنمدالظؿهمسؾىماٌؿاردةماظػردؼة،مميـلمادؿغراقماظذاتماظػؾلطقـقةميفم
"حبرماظـورة"،مبشؽلمؼؼرتبمعنماظعشقموماظصوصقة.مأعاماظؾعدماألدطوريمظؾقـدث،مصؼدمطانمعامأطدهم
"اهلوس"،مأغهمذاػدهمبـػلهمعنمهركمذاػدمضربمرعزؼةمومأبوماظقزؼدمبـنيممؼـدؼِه:مرأىمطقفمترجلم
أربعة مؼفود مبلالحفم ماظعلؽري ،موجذبوا مبعـف مجلدؼِن مظرجل مو ماعرأة ،معا مزاظت مبفؿا مغؾضاتم
حقاة..مأرؾؼوامسؾقفؿاماظرصاصمظؾؿأطدمعنمعوتفؿا،مومادؿشعرمحقـفامأنمػـاكمأذقاءمشريمرؾقعقةم
تؿؽشف..مصؼدماػؿزتماألرض،موارتعشمذاػدماظؼربمحقثموورؼتماىـؿان،م"غظرممإظبماٌؼربةماظػارشةم
يف مشؾش ماظضقى،طل مذيء مداطن" مإال ماظشاػد ماظذي مؼفؿز ،مصصاح :م"هرطت ماظؼؾور..هرطتم
اظؼؾور(".ص)71.مصفبماظـاسمعنمرضـادػم،مومعامعنمأحدميفمشزةمإالموضدم"أصابؿهمذظقةمصرخةم
اهلوسماجملـوغة،موهرطتماألظلنمصوظدتمأدطورة(".ص )71.م
عارسمػذاماظؾعدماألدطوريمعدّامعباػريؼامظدىماظلؽان،مومذسرامحؼقؼقامظدىمصػو ماظعدو"،وضدم
نحماظؽاتبميفمادؿعؿالماألدطورةماظشعؾقةموهرؼؽفاممبفارةمألداءمدورمػامميفمأحـداثماظؼصة"،23م
حقثمتصورماظرواؼةميظةمعنميظاتمتصعقدماٌؼاوعة،مبػضلمعدمعباػرييمذيمرابعمأدطوريمعنم
خالل متؽـقف ماظضوء مسؾى ماضرتان محدث مصدائي مباعؿداد ماألدطورة ماظؼائؾة مبؿقرك مضؾور ماظشفداء ميفمم
عدؼـةمشزة،موضدم"ادؿعؿلماظؽاتبماإلعؽاغاتماظؽاعـةميفماألدطورة،مومخاصةمتؾكماٌؿعؾؼةممباظوجدانمم
اىؿاػريي ،مظؿصوؼر مأصاظة ماظـورة ميف مغػوس مساغت ماظؽـري معن محقاة ماظؾفوء مو ماظؿشرد ،مو مأحرضفام
اظشوقمظورنمرالمشقابفامسـه" .24م
و مغظرا مظؾػعل ماظلقري ماظذي مؼؤدؼه متوزقف ماٌؼدس ميف مذبؿؿع ماظؼرؼة ماٌغؾق ،محاول ماياطمم
اظعلؽريمظؾؼطا مأنمضبدمعنمػذاماظػعل،مصصاحميفمرجاظهم:م"روضواماإلذاسةمبأيمٔن،مصاألدطورةم
أذرس معن ماظلالح(".ص )76.مصؾؼد م ماسؿؿد مبـاء ماظرواؼة مبشؽل مأدادي مإظب مجاغب معؼوعاتم
اظشكصقات،سؾىمذظكماًقطماألدطوري-ماظؼددي،مذؾهماًػيماظذيمؼربطمطاصةماألحداثموماٌواضفم
اظيتمتـلبمإظبماظشكصقات،ممبووو م"دراجماظشقخمعرجان"،مسربمذكصقةمم"اهلوس"ماظذيمزـهمم
 أثى يطش ،أحًذ -.انشواٌخ فً األدة انفهغطًٍُ -.ص.ص.147-146. انقهًبوي ،عهٍش يقذيخ-.أعطىسح نٍهخ انًٍالد -.ص.4.92

إَغبٍَبد ػذد  ،11يبي-أود 2000

اظلؽان مذبـوغا ،مصإذا مػو مذكصقة مصاية ،مو مضبقط مبفـذا ماٌووو مأجواء معشؾعة مباألدطورةم
وظعفائؾقة ،سؽلتمععؿؼداتماظؼرؼة ،ومماردؿفامظؾطؼوسماظدؼـقة 25.م
ومتـؾعماٌعؿؼداتم-شاظؾا -معنمماظدؼنماإلدالعي،موعلؾؿاتهماظعؼائدؼة..مومؼأتيميفمعؼدعةمػذهمم
اٌعؿؼداتماالسؿؼادميفماظوالؼة،مصاألوظقاءمرجالمعؼربونمإظبمآ،هلممإعؽاغقاتماالتصالمبهمأطــرمعنم
شريػم،مومهلممعؼدرةمسفقؾةمسؾىماألصعالماًارضةمواٌعفزات،وتظلمهلمماٌؼدرةمغػلفامبعدموصاتفم،م
ومؼظلماظضرؼحمرعزامهلذهماظؼدرةمسؾىماظػعل 26.مشريمأنماواهمرواؼاتماظصرا ماظعربيماظصفقوغيمم
بعد ماظلؾعقـقات مررأ مسؾقه متغقري مجذري ،معسّ مسؾى ماًصوص مبـاء معضـاعقـه م ماظػؽرؼةم
و اإلؼدؼوظوجقة،مصؾمممؼعدماًالصمعرتؾطاممباظؾعدماظروحي/ماألدطوري،مبلمأصؾحماٌدماظـوريمػوم
اظلؾقلماظؼوؼمميلمماظصرا ماظعربيماظصفقوغي.مإالّممأنممبعضمرواؼاتماظصرا مصضؾتماٌزاوجةمبنيم
اظؾعدماظروحيموماظؾعدماظـوري،مظؿقؼققماًالص/ماظؿقرر.مومأحـلنممنوذجميفمماٌدوغةمميـلمػذامم
االواه،مرواؼة"مدالممسؾىماظغائؾني"مألدؼبمسبوي،محقثمتلـدموزائفمخالصماألعةمإظبماظػدائي،م
اظؾدؼل ماٌوووسي ميف ماظصرا ماظعربي ماظصفقوغي مظؾرجل ماظصاحل م مذي م ماظؽرعات ماظروحقة .مو مؼرتؾطم
باظػدائي ماظذي مؼـفي مرحؾؿه مباظشفادة ،مذأن ماظؾطل ماٌكؾص /ماٌـؼذ،معػفومماظؼددقة" ماظشفادة ميفم
دؾقل مهرؼر ماظورن" ،محقث ممتـل مػذه م"اظشفادة" ،معدخال مإظب متغقري ماظووع ماألغطوظوجي مظؾعإ.م
صاجملؿؿعماًاظيمعنماالدؿعؿارمػومغلكةمأخرىممعنمأدطورةماظعصرماظذػيب،موماظصرا مبنيماٌعؿِّرم
واٌلؿعؿَر مػو مصورة مظؾصرا مبني ماًري مو ماظشر ،مو ماظذي مميؽن معؼارغؿه مباظصرا مبني ماإلغلانم
واظشقطان،ماٌلقحموماظدجال،ماٌلؾمموماظقفودي .م
ػؽذامؼصؾحماظصرا ماظعربيماظصفقوغي،وخاصةميفمصقغؿهم"اظؿكققؾقة"ميفماظعإ ماظروائي،موطذام
اظصقغةماظشعؾقةماظدوشؿائقةماٌؾلطة،مبـابةمأدطورةمتارطبقة،ذاتمغػقةمتـؾؽقة،مؼؤؼدػامتارؼخماألعةم
اظعربقةماإلدالعقةماٌؾيءمبأحداثماظصرا مبنيماظقفودمواظعرب،مممامصبعؾفامخؾػقةمعغرؼة ،ومعػلرام
دقرؼامظؽلماألحداثماظيتمتدخلموؿنمإرارماظصرا ماظعربيماظصفقوغي.مؼرتؾطمبذظكمإوػاءمصؾغةم
ذقطاغقة مسؾى ماظقفودي /ماظصفقوغي ،موصؾغة معـاظقة مسؾى ماظعربي /ماٌلؾم ،مو مإضاعة متصور مثـائيم
"عاغوي" 27م يف ماظعإ ماظروائي ،محقث مهل ماظصفقوغقة مربل ماظؼدر ،مو مؼصؾح مادؿعؿار ماظـؼدسم
(صؾلطني) ،مػو ماًطقؽة ماألوظب ،مو مؼؿقول ماىـدي ماإلدرائقؾي مإظب مرعز مظؼوى ماظشر،بقـؿا مؼؽؿليم
 انشواٌخ فً األدة انفهغطًٍُ -.ص.145. ثىساٌى ،ػجذ انحًٍذ -.انقظض انشؼجً فً يُطقخ ثغكشح".دساعخ يٍذاٍَخ" -.ص.22.انًبَىٌخ " ،" Manichéismeو هى يزهت يبرٍٍظ انفبسعً انزي ٌؼزًذ ػهى صُبئٍخ انظشاع ثٍٍ شٍئٍٍيزضبدٌٍ كبنخٍش وانشش.
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اظػدائيماظعربيمصؾغةماٌالكم"اٌكؾص/اٌـؼذ"مواحملرر،وتأخذماظـورةممسةماظؾعثموماظـشور،مومؼأخذم
"اظؼدسماحملرر"مصورةماظػردوسماٌػؼود .م
و معا مغلؿكؾصه مبوجه مسام معن متوزقف مسـصر م"اٌؼدس" ميف مغصوص ماٌدوغة ،مػو مأن ماألدؼبم
ؼـؿوخىمعنمخاللمتؾكمماٌؿاردةماظػـقةمتصوؼرمسإمخقاظيمجدؼد،مؼزدريمماظعإماظواضعيماٌعقشموم
ضبطؿه،مومضدمؼؽونموراءمذظكمرباوظةمإزفارماظؿقديماظروحيماظذيمؼػكرماظعربمباعؿالطه،مدونمم
اظشعوب مو ماألعم ماألخرى ،مود ماظؿطور ماٌادي مو ماظصـاسي مو ماظؿؽـوظوجي ماظذي مؼؿصف مبه ماآلخر/م
اإلدرائقؾي،موماظذيمبػضؾهمحؼقماغؿصاراتهماٌؿالحؼةمسؾىماألغا/ماظعربي .م

م

94

