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 عبد القادر شرشار

 . حول املفهوم النظري ملصطلحْي املقدس والعنف:1

ضبصرماظؿصورماٌارطليماٌؼدسمواألغظؿةماظدؼـقةمساعةميفماظعفزماإلغلاغيمسنمعواجفةماظؽوارثم

ماظظواػرماظػؾؽقةمتػلريامعوووسقا،ضؾلمأنمتـضا مإظبماظطؾقعقة،ذبابفةمصعؾقة،وطذاماظعفزمسنمتػلري

ماالجؿؿاسقة. ماظظواػر مايػرؼاتمم1ذظك مخـالل معن مواظعـف ماٌؼدس معػفوم مسن ماظؾقث مأن شري

ماألدارريموماألذعارماٌؾقؿقةم مادؿـطاقمبعضمأذؽالماٌؿاردةماظطؼودقةماظيتمتعربمسـفا اظـؼاصقة،مو

ٌؼدسموسالضؿهمباظعـفمأطـرمعنماػؿؿاعهممباػقؿفؿا،مومؼؾدوممواظـصوصماظدؼـقة،أزفرماػؿؿاعامبأصولما

أنماظدراداتماظعؾؿقةمحولمعػفومم"اٌؼدس"مٕمتؿػقمصقؿاموصؾتمإظقهمعنمغؿائجممدواءمأتعؾقماألعرم

ماظعاٌقةمم ماٌودوسة مػو ماظصدد مػذا ميف مسؾقه مسبقل معا مأحلن مباألصول،وظعل مأم باٌػفوم

Encyclopédia Universalis, (1998).2م

غـظاعه،مومؼعزوماظدارسم"ر.مجريار"مأصولمغشأةمصؽرةماٌؼدسمإظبماظعـف،مباسؿؾارهمغلقماٌؼدسمو

ميفم ماحملرعات مو ماٌواغع مظـػفم مذيء مطل مأصل ميف مواظعـف ماحملاطاة مغضع مأن م:"صبب مؼؼول إذ

وسؾىماظرشممممامهؿؾهمػذهماظرؤؼةمٌػفومماٌؼدسموماظعـفمعنماوطرابمومتـاضض،مإالمم3ذبؿؾفا."

وماالسؿؼادماظشائعمأنمسؼدةمأومأغفامتلؿؾعدمسؾىماألضلماٌؼاربةماظػرودؼةماظؼائؿةمسؾىماظداصعماىـلي،

م4دؼبمأصلماٌؼدسمواٌؾدأماًػيمظطؼودهماظؼرباغقة.

                                                                                                                                   

 انغبٍَب.-جبيؼخ وهشاٌ  -أعزبر ثًؼهذ اَداة و انفُىٌ، قغى اَداة انؼشثً  

رىَظ، داس يحًذ ػهً انحبيً،  -اإلَغبٌ و انًقذط. -انجىح، يحًذ ؛ ثٍ جًبػخ، يحًىد وآخشوٌ. - 

 .72ص. -.1994
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3- GIRARD, R..- Des  choses cachées depuis la fondation du monde.- Paris, Grasset, 1978.- p.22. 
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وماظعـف"مومؼلؿؾعدماظؾاحثم"اظؿفاغيماظؼرعاري"مصقةمػذهماٌؼوظة،يفمحبـهماٌودوم:"ماٌؼدسم

فمميؽنم"أنمؼؽونماظعـفمأصالمظؾؿؼدس،وعنمأػدا ماٌؼدسميفممعظفرؼهم:ماظـعؼائديمعؿلائالمطق

ماظعـفموتػشقهميفماجملؿؿعاتماإلغلاغقة؟" ماٌؼدسمم5واظطؼوديمايدمعنماحؿدام مؼأخذمعػفوم طـؿا

تفؾهمظدىم"روجيمطاؼو"مبعدامروحقا،إذمؼؾدوماٌؼدسمعؼوظةمحلادة،مؼـؾينمسؾقفاماظلؾوكماظدؼين،مو

متػرضمسؾىماٌؤعـنيماحرتاعا،مؼؼيماسؿؼادهمطلمروحمغؼدؼة،مصُقعرضمسنماًوضمرابعهما ٌؿّقز،مو

م6صقه،وؼضعهمخارجماظعؼل،وعامبعده.

ماظؿالزمم مؼـؿفيمبـاماظؾقثمإظبمطشفمتالزمماٌػفوعني،حبقثمؼأخذمػذا مضدعـا مسؾىمعا وتأدقلا

أنمػذهماٌؼوظةممعامطاغتمظؿؾغيممإالم7عرجعقؿهمعنماٌؼوظةماٌلقققة:م"طلمذيءميفماظؾدءمطانمدؼـقا".

ماظؾداؼـةم مأن مؼعؿؼدون ماظقوغان مصالدػة م،حقثمطان مغػلفا ماٌلأظة محول ماإلشرؼق مصؾلػة متضؿـؿه عا

ومػومعامؼدسممم8طاغـتميفمايرب،وػذامأدؿاذػمممػريوضؾقطسمؼؼول:م"عنمايربمتوظدمطلمذيء."

مرواؼةماظصرا ماظعربيماإلدرائقؾي،محقثمصروقؿـاميفمػذهماٌؼاربة،واٌؿعؾؼةمبؿعاظقماٌؼدسمواظعـفميف

تؾدومماظعالضةممعنمخاللمحضورماظصورةماظروائقةمومصروفامٌواجفةمعؿؽررةممميفمأطـرمعنمغصمروائي،م

مادرتاتقفقةم ماظؿلاعح ماظذيمؼعؿرب مايربي، مباىاغبماظصراسي/ مؼؿعؾق مداخؾقا مغػلقا تعؽسمغزوسا

مٌواجفؿه.

مغ مأن متؼؿضيمعـا ماٌؼاربة مػذه معـل ماظيتمارتؾطتمباٌؼدسمو ماظدالظة مأحادؼة مباظعـف،مؿفاوز و

ماظــائي،محبقثمالمطبضعمعػفومم ماظيتمصاحؾتمعقؽاغقزعاتمػذا ماظؿفؾقاتماٌكؿؾػة ظؾؾقثمسن

ماظؾدائقةم مباظدؼاغات مؼلؿى موعا ماألدطورة مبني مظرتاتؾقة مأغـروبوظوجقة مغظر موجفة معن "اٌؼدس"

ماظراضقة.و مصاٌؼدم9اظدؼاغات متـظقؿقة، معؤدلة مػو مظؾؿفؿوسة مباظـلؾة مصفومس ماظػرد مإظب مباظـظر أعا

ماظشيءم مإظب مهقل ممّما مأطـر معا، مععمذيء ماظيتمغؼقؿفا ماظعالضة مغوسقة مإظب موجداغقة،هقل "وربة

م10ذاته."

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

مأوماظوجداغقة،ماًطرة،موشري ماظعـف،صفومدؾوكمإؼذائي،ضدمؼؽونمبادؼا ماظؼابؾةمظؾػفممواظؿفزئة.أعا

                                                                                                                                   

 .73ص. -يشجغ عبثق. -انًقذط وانؼُف، فً: اإلَغبٌ وانًقذط. -انقشيبطً، انزجبًَ. - 
5- CAILLOIS, Roger.- L’Homme et le sacré.- Collection Idées /Gallimard.- p.18. 

 .71ص.-يشجغ عبثق. -انًقذط وانؼُف. - 
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معنمذبالمايقاة،مومعنمذبالم مظًخر مإغؽار ماياالتمػو مععـوؼا،مويفمطلمػذه مأو عؿكػقا،معادؼا

م11اظػعلموعنمذبالماظؼول.

ومومؼعزيماظدطؿورمخؾقلمأغبدمخؾقلمحاالتماظعـفمإظبمأغفام"مُتؾـىمسؾىمعوروثمذػينمجاػز،م

ضواظبمعصؿؿةمسنماآلخرؼن:ماظوثنماظذػينمبؽلمآظقاتهمومعػاسالتمارتؾاره،مضبلمأومؼؼرتنمباظوثنم

م12اٌادي،مصقووعماآلخرميفمماظؼاظبماجملفزمسؾىمعـوالمضارعماظطرق."

ماظقفوديممممممممممممممم ماظدؼين ماظػؽر مغؿاج مذبؿل مو ماظقفودؼة، ماظوثائق مو ماظؿوراتقة، ماظـصوص ممتـل و

مزبؿؾ معراحل مخؾقل،ميف مأغبد مخؾقل مإظقه مأذار ماظذػينماظذي مظؾوثن مصـوا ممنوذجا ماظؿارؼخ معن ػة

ماظصفقوغقةم مظؾلقادة ماٌؤدلة ماظؼؾؾقة ماألدارري متؾك متغذؼة مسن ماظقفود مطفـة مؼـؽف م مٕ حبقث

مبادؿؿرار،مإظبمأنمأصؾقتماظقفودؼةمباظـلؾةمإظبماٌؿدؼـنيمعنماظقفودمذاتمعضؿونمسـصريمعؼدس.

مأصادتماظدراد مظؼد ماٌشارب،محـقثمو ماٌرجعيماٌؿعدد ماإلرار مػذا معن ماٌعاصرة اتماظصفقوغقة

ماظؿارطبي،م مبايق مسؾقه متطؾق معا متربؼر مو ماظقفودي، ماظؿارؼخ مبدميوعة مادساءاتفا مدسم ميف وزػؿه

ماإلؼدؼوظوجقةم محوظؿه مسـقػا مخطابا مأصرز معؾزم، مدقادي مبرغاعج مإظب ماإلهلي ماظوسد مصقغة وهوظت

مػد معؼد مإظب ماجؿـاثماظصفقوغقة مو ماألرضماألصؾقني، مأػل ماغؿزا  ماظعـفميف مػذا مولد مو س،

ماغؿؿائفممبايربموماظؼؿلموماظطردموماظؿشرؼد.

مأنم ماظعربيماإلدرائقؾيمتؽشفمسن ماظصرا  مبنيماٌؼدسمواظعـفماظصفقوغيميفمووء ماظعالضة إن

ماظ ماظصرا  ميف مباٌؼدس مصؽأغـا ماٌؿداوظة، ماظدالظة ميف ماخؿزاظه مميؽن مال ماظصفقوغيماٌؼدس، عربي

مضباصرغا،مومؼلؽــاميفمحؾـاموترحاظـا.

 . عنصر القداسة يف رواية الصراع العربي اإلسرائولي:2

إنمرصدمثـائقةماٌؼدسموماظعـفماظصفقوغيميفماظـصماظروائيمتدخلموؿنمماٌؼارباتماٌعؼدةمماظيتم

ؾقل،موماظيتمضدمتؾدومتلؿدسيمعنمماظـاحقةمماألؼدؼوظوجقةموماٌـففقةمحضورمسددمعنمتؼـقاتماظؿق

معؿضاربةمأحقاغا.

ماسؿادتم ماظيتم مو ماٌؿضاربة، ماظؿقؾقل مععضالتمعـففقة ماٌؼدسمتؽؿـػفا مطاغتمعلاءظة مإذا و

مومتربؼرػامبدسوىماالسؿؾاراتمماظعؾؿقةمظؿؿرؼرمعـطوضفامماألؼدؼوظوجي،مصإنمعلاءظةم تـؿنيمخقاراتفا

نمسؾىماٌلؿوىماألؼدؼوظوجيماظـذيمضبؿلماٌؼدسموماظعـفماظصفقوغيمتطرحمأطـرمعنمإذؽاظقةم،مإ

ماظعربي ماظصرا  مزلمم-زبزون ميف ماٌـففي، ماٌلؿوى مسؾى مأو مجدا، مضدمية مسفود معـذ اظقفودي

                                                                                                                                   

 71ص..-انًشجغ انغبثق. - 
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ماظـصم مرػـقـة مباسؿؾارػا م ماألدبقة ماظـؼدؼة ماظيتماسؿادتمتفؿقشماٌؼاربة ماٌكؿؾػة اٌؼارباتماظعؾؿقة

عالبلاتمضدمؼؽونمهلامسظقمماألثرميفمتأوؼلمومضراءةماألدبي،مالمتربحه،مومالمتؿعداهمإظبمعامؼؽؿـػهمعنم

ماظـصماألدبي.

ماىؿاسقة،ممممممممممممممممممممممم مو ماظػردؼة مآغقؿـا معن مزبؿؾػة معواوع ميف مؼؿؿوضع ماظعـف معـل معـؾه ماٌؼدس إن

مثؼاصةم مخالهلا معن ماظيتمتؿفؾى ماظصرا  مظصور مػاعا مدبققؾيمميـلمزبزوغا مطإغؿاج ماظـصماظروائي و

ماظػر ماألرضممممممممممممماظذات ممتؾك مسن محبـا ماجملابفات معن مدؾلؾة مسرب ماآلخر مو مظألغا مواىؿاسقة، دؼة

وماظؿارؼخ،مومضدمأصصحماظـصماظروائيمسنمأنمطلمذيءميفماظصرا ماظعربيماإلدرائقؾيمضابلمألنمؼؽونمم

مومػومبصددمايدؼثمسن ماظدغقوي" م"اٌؼدسمو م"،ميفمطؿابه مإظقاد متعؾريم"عردقا معؼددا،مسؾىمحد

اظؾـقةماألدطورؼةممظؾقرطاتماظلقادقةماٌعاصرة،وظؾققاةماظعصرؼةمبرعؿفا."صاظزعانمواٌؽانمواظؽائـاتم

م13ايقةموماىؿادمواظؽؾؿاتمعبقعفامأذقاءمعفقأةمظالشبراطموؿنمصضاءماٌؼدس."

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

م ماظدؼنمممممممممممممممماظقفودي، متؽّون ماظيت ماٌشرتطة ماجملؿوسة مأي ماظؿؼؾقدؼة، ماظؼقم معن معرجعقؿه مؼأخذ ال

ماظداردني م مبعض مذظك مإظب مؼذػب ماظؿؼؾقدؼة،طؿا ماظطؼوس مدقري/م14و معؿؿم مإظقفا مؼضا  مبل ،

ماٌؼدسميفماظـصماظروائيماظعربيم متطفريؼة.موالمغعؿؼدمأنمإرارمصورة أدطوري،متؽونموزقػؿهمشاظؾا

ؿويفمعواصػاتفاماظؽربىميفمشقابمربورمرئقسمآخر،مممـالميفماظعـفماظذيمؼالزمماٌؼدسميفماظـصمتل

معنمخاللمصورةم مإال متؽؿؿل مال ماظصفقوغي.صاظؼدادة ماظعربي ماظصرا  ممبووو  مصؾة مظه ماظذي اظروائي

محقثم مووحدته، مجوػره مؼػفر مأن مدون موده، مؼـفؿع مال مٌا مسؾىمعبع ماظروائقة،عؾـقة اظشكصقة

ماظؼوةممؼؿعاظق متراد موؿـا متؽاد مال ماظيت ماظؾطوظة موتؿقول مخقاظقة، مصورة مظؿؼدؼم مباظعـف اٌؼدس

ماظػاسؾة،وػوم ماظعـاصر معواصػات محبؽم ماىوػري مذررـفا متلؿوجب مال مصفي مايـؽة، مو اظؾدغقة

معنم ماظيتمغؼرأػا ماظصرا  مجدظقة مسن مؼػصح مػـا مػا ماٌصاحبمظؾـصماظروائي،نده اظؿـاضضماٌؾد 

ظؼدادةماٌاثؾةميفماظـؼاصةماظعربقة،سؾىمػقؽةمبطوظةممنطقة،مذاتمعرجعقةمضقؿقة،متؾغيمخاللمعالعحما

معنماسؿؾارػاموجودماآلخر.

ماظعـفميفماظـصماظروائي،م ماٌؼدسمو مادؿـؿار ماظرؤؼة،مؼؿفؾىمبعد مووصقمػذه ماظصورة سؾىمػذه

ماظؽػرم ماظقفود،مرعز مأدادقة،طعاعلماجؿؿاسيميفمعؼاوعة مممبكؿؾفمأذؽاظه،موبصورة مومم ماظػفور و

ماظعـف.

                                                                                                                                   

 .191-190ص.ص. -.1987ديشق، رشجًخ: َهبد خٍبطخ،  -انًقذط وانذٍَىي. -إنٍبد، يشعٍب. - 

- 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

م-السؿؾاراتمعـففقةم-15اظعاعةماٌلؿكؾصةمعنمػذهماظؼراءةماظيتمٕمتشؿلمإالمعدوغةمضؾقؾةماظـصوص

مظ مجزئقة ماظرؤؼة متؽون مأن مإظب مدوعا مؼلعى ماظـصماظروائي مبأن ماٌواضفمتوحي مصبعل ممما ؾؿؼدس،

اظدراعقةمظؾصرا متـقومسبوماظؿعؿقم،مومدبػيماألدؾابماظيتمتشؽلمغزو ماإلغلانماظعربيمسبوماٌؼدسم

ميفماظصرا مععماآلخر/ماظقفودي.

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

مماظعاعةماٌشرتطةماظيتمتشؽلماظدؼنموماظطؼوسماظؿؼؾقدؼة،مبلماظقفودي،مالمؼأخذمعرجعقؿهمعنماظؼق

مؼضا مإظقفامعؿؿممدقري/مأدطوري

مؼعاغقهماظعربيميفمصراسهمععماآلخر،دعقاموراءمتعوؼضمعامصؼدهمعنم تؽونموزقػؿهمتطفريؼةممما

مآعال،مومرؿوح.

صضلمتؾقثمسنمأم1967ومضدمذؽلماٌؼدسمعؾفأماظذاتماظعربقةماظيتمزؾتمبعدمػزميةمجوانم

ماظرتاثيمواألدطوريماظذيماخؿؾطمصقهماظؿأرطبيمباٌؼدس،م صورةمهلا،صؾممودمذظكمإالميفمزبزوغفا

وماألدطورة،محبقثمٕمارتؾطتماظؾطوظةميفمرواؼةماظصرا ماظعربيماظصفقوغيمعـؾؿامومتصورامباًوارقمو

ومػومإرارمالمؼـضبمٌامؼـضحمبهمالعي،متؿواجدمعـػصؾةمومالمععزوظةمسنماإلرارماظعؼائديمظؾدؼنماإلد

موماظؼدؼلات.عنمرعوزمظألبطالموماألوظقاءموماظصايني،موماظؼدؼلنيم

ومتأدقلامسؾىمعامضدعـامغؿصورمأنماٌوروثماظـؼايفممبامضبؿؾهمعنمضدادةميفمعـظورماظـؼاصةماظعربقةم

ومظؿقؼققمذظكمدعقـامقةماظـصماظروائي،مايدؼـةمواٌعاصرة،أدفممطعـصرمرَاْصٍدمرئقليميفمتشؽقلمأرو

ميفمػذهماٌؼاربةمإظبماظؽشفمسنمػذاماظؿوزقف.

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

طانمعنمأبرزماألدؾابماظيتمجعؾؿينمأرطزمسؾىم"اٌؼدس"مطعـصرمعوووساتيممبارزميفمبـاءمرواؼةم

ماظصف ماظعربي مذباهلا،مممممممممممممممممممممماظصرا  ماظؾقث مػذا مظقس ماظيت ماظـؼاصقة مو ماظؿارطبقة ماًؾػقات قوغي،

وماظيتمتضؿـتمطقفمادؿؼؾلماظعربمػفؿةماظصفقوغقةمسؾىمصؾلطني،موعامترتبمسؾقفامعنمحروب،م

ماظصفقوغقةم مبفا مصفؿت ماظيت ماظطرؼؼة ماًراصقة مسالعات مأبرز معن ماًراصقة.وطان مطاعل بوسي

ماظعربي،مغػلفا،حقثمز ماظورن ميف مايؽم مدؾطة مو ماٌـؼفماظعربي، مؼواجفه مخراصقا، ؾتمعشروسا

                                                                                                                                   

 شًهذ هزِ انًذوَخ انشواٌبد اَرٍخ: - 

 .1977انقبهشح، داس انضقبفخ انجذٌذح،  -أعطىسح نٍهخ انًٍالد نزىفٍق انًجٍغ. -

 .1990وانزىصٌغ،  انقبهشح، أثىنهى نهُشش -،طبنح يشعً.-سأفذ انهجبٌ-كُذ جبعىعب فً إعشائٍم -
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م16ومصقارصةمووعػاء."خبؾقطمعنماٌؽابرة،موماإلصرار،مومزلماظقفودمذبردم"جؾـاء،مدػؾة،محؼراء،م

ٌامطانمظألدطورةمموم17ومعباسات،وهولماظعفزمسنمتػلريماهلزائممإظبمعأزقمؼعقشهماظعربمأصرادام

واٌؼدسمعـطقمخاص،ػومعـطقماًقالماىاعح،ماظذيمؼلؿوسبمزبؿؾفمأذؽالماظصرا ماإلغلاغي،م

مسإمو مإظب معؿأزم، متارطبي مووع معن مػروبا متوزقػفؿا مإظب ماظؾفوء مطان مايقاة، محؼائق مرعزؼا ؼدرك

ػـذامماظعإممخقاظي،موصرتهمبعضماظـصوصماألدبقةمعنمرواؼة،مومذعر،مومعلرح،محقثمبرزتميفمم

اظؿكققؾيمخراصةمم"اظؿػوق"مسؾىماآلخـر/ماظصفقوغي،موسؿتماظرشؾةميفماالحؿفابمسنماظعإماٌعاصرم

ماظعربي ماظصرا  مصـقاغم:م"صادؿقالء مؼؼولمحازم موطؿا متـؿؿيمإظقه، م-اظذيمنقتمإدرائقلميفمأن

ماظؾـقةماظذػـقةماظعربقة."م محطم مأعـاممهطمماظؾـ18اإلدرائقؾيمسؾىمسؼوظـا قةماظذػـقة،مسؾىمػذامو

اظـقو،مٕمؼعدمعفؿاماهلزائمماظعلؽرؼةممأعامممإدرائقل"مصقـؿىمظومهؼقمظـا،مبػعلمعصادصةمسابرة،م

م19أومدفومتارطبيمعا،مأنمسبرزماغؿصارا..مبدوغامساجزؼنمسنمادؿـؿاره."

مظؼدموظدتمػذهماياجةمإظبمرردماهلزميةمومأدؾابفامحاجةمأبعدمعـفا،مصؼدمباتماظعربيمؼؿؿـى

مػذهم مظؿقؼقق ماظضاعن ماظؾدؼل موطان ماظصفقوغي، ماغؿصار مو مػزائؿه، معلرح مػو ماظذي م"اظعإ" رـرد

"اظرشؾوؼة"ماألدطورةموماٌؼدس،محقثمسربتمطـريمعنماظـصوصماظروائقةماظعربقةمسنماغؿصارماظقفودم

م20اظذيمحوظؿهماظرواؼةمسربماًقالماىاعحمإظبماغؿصارمظؾعرب.

مطـتم م: ماإلدرائقؾقة،ميفمرواؼة ماٌكابراتماظلرؼة م"اٌوداد" ماخرتاق مأدطورة ماظؼؾقل مػذا معن و

حقثمأثؾتمذابمعصريمضدرتهميفمصـعمم21جادوداميفمإدرائقل.مرأصتماهلفان،مظصاحلمعردي.

اٌعفزات،مومػيمصورةمعنماظؿقديماظذيمضبؾممبهماظعربيميفمعواجفةماآلخرم/ماإلدرائقؾي،صرأصتم

أضلمذأغامومدػاءمعنماإلدرائقؾي،موماألٌاغي،موشريػؿا.ومضدممتقزتمضصةمػذاماظعؿقلمماهلفانمظقس

متؾكم مبعد مخاصة ماألدطورة، مبعوإ متذطرغا ماظيت ماظرتاجقدؼة مباظعـاصر مباعؿزاجفا "اىادوس"

اإلواصاتماظػـقةماظيتموزػفامصاحلمعردي،موماظيتمأرادمهلامأنممتؿزجممباظواضعمماعؿزاجامطقؿاوؼا،م

ؼفاممبواضعقةماألحداث،موػوماهلد ماظذيمؼلعىمإظبمهؼقؼهمطلمأدؼبممروائي.موضدمداسدمضصدماإل

                                                                                                                                   

، 443انكىٌذ، يجهخ انؼشثً،  انؼذد :  -انجؼذ انزهًُ نهظشاع انؼشثً اإلعشائٍهً. -طٍبغخ، حبصو. - 

 .25ص. -.1995

 .25ص. -انًشجغ انغبثق. - 

 .25ص. -انًشجغ انغبثق. - 

 .25ص. -انًشجغ انغبثق. - 

انظشاع انؼشثً انظهٍىًَ انًقذيخ  ساجغ  رحهٍم ػُظش "األسع" فً أطشوحخ انذونخ حىل سواٌخ - 

يٍ قجم انجبحش ،حٍش ثٍُّب كٍف أٌ أغهت سواٌبد انًذوَخ،كبَذ رُزهً ثزحىٌم انهضًٌخ إنى اَزظبس، ويضبل 
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ومػوم:مرواؼةمماظؿفلس،مسؾىمإوػاءماىومماىـسماألدبيماظذيماخؿارهماظروائيمإرارامصـقامظعؿؾه،م

األدطوري،مألنمرؾقعةمػذاماىـسماألدبيمتؿطؾبمأنمؼؽونماظؾطلمذكصقةممتؤتيماٌعفزات،موػوم

مهؼقمصعالميفماظرواؼة.معا

م"عػفومم مهؼقق ميف معؿفؾقة ماظصفقوغي ماظعربي ماظصرا  مرواؼة ميف م"اٌؼدس" مبـقة متؾدو طؿا

اًالص"،مومػومماظدورمماظذيمؼلـدمإظبماظرجلماظصاحل،موماظذاتماٌضطؾعةمبفذهماظوزقػةمتـؽؿليم

قالد"مضؾـلمماظوصولمإظبماظطابعماظؼددي،مومظقلتمرحؾةم)اظشقخمعرجان(ميفمرواؼةم:م"أدطورةمظقؾةماٌ

ومايؽاؼاتماًراصقة،مظؾوصولمإظبمبقتماٌؼدسمسربمشزة،مإاّلمصورةمعنمرحؾةماظؾطلميفمماألدارريمم

مغؾعم مأو ماٌؼددة، ماألعرية مأو ماظذػؾقة، ماظؿػاحة محقازة ميف مسادة ماٌؿؿـل ماظؼقؿة" م"عووو  هؼقق

ماظشكصقةمميفمرواؼةماظصرا ..ميفماظؼصصماظشعيب،م-ؼؾقثماظؾطلم22اًؾود. يفمرحؾؿهمسنمم-و

صؽرةمماظوصولمإظبمسإمدقري،مسإماًؾود،محقثمؼؽونماظطرؼقمإظبمػذاماظعإمربػوصامباٌكارر،م

ماظـصم ماٌوتميف مظؽن مو ماظؼقؿة"، معووو  ماظغاؼة" مإظب ماظوصول مررؼق ميف ماٌوتمؼؼفمسائؼا مأن ذظك

أوماالغؼطا مسنمسإماألحقاء،مصاظشقخمعرجانمميـحمطراعؿهمإظبمأػلماظؼرؼةمـاء،ماظروائيمالمؼعينماظػ

مبعدموصاته.

ماألدطوري"،ممممممممممممممممممممم م"ايادث مبعرض مؼؽؿػي مال ماظروائي ماظـص مأن مذطره، متؼدم ممما مؼالحظ معا و

مؼؿفؾىمذظكميف ماظؿعاعلمععه،مو مو مبه، ماالغػعال مطقػقة مبلمؼؼدم مرواؼة:مم مظـا ماظيتمتؼدعفا اظصورة

محولمم ماآلراء م"اخؿؾػت ماظلردي، ماٌؼطع مػذا مخالل معن ماٌكؾص"، م"اٌـؼذ/ مسن ماٌقالد" "أدطـورة

ػـوؼةماظشقخمعرجان،مصؿنمرأىمأغهمذقخمصاحلمعاتمعؼؿوالمسؾىمؼدماظؽػار،مومعنمضائلمأغـهمذـابم

مأدا ماٌرضمعن مميؽـه مٕ مو مايج، مظقؼدس مداسقا مجاء مبعـضمعـغربي مدصـه مو مصؿات مأراد.. معا ء

اًريؼن،مومعنمضائلمأغهمحفازيمرقبمأتىمبؼاصؾةمعؿاجرامومأرادمآمأنمتؽونمػذهماظؾؼعةمغفاؼةم

م(22عطاصه،مصدصـهمرصاضه،مورحؾوا.")اظرواؼة:ص.

إظبماألضطارماظعربقةمطؾفا:معصر،ماظعراق،مايفاز،مم-يفماظـصماظروائي–ومؼـلبماظشقخمعرجانم

مضدماخؿؾػتمحولمػوؼةماظشقخ،مومعورـه؛مصإنمػـاكمإعباساماٌغربماظعرب مطاغتماآلراء ي،مومعفؿا

مظقؽونمبشريم مإاّل مبغزة موجد معا مأغه مآماظصايني،مو موظيمعنمأوظقاء مأغه مو مسربي، معلؾم سؾىمأغه

م)اظرواؼةم:ص. مأعبعني. مسؾىمروىمآمسنمأػلمايارة مومعنمثّمم23برطة،مومخري،موسالعة م م )

"يفمإذعالماظلراجمطلمظقؾة،مظقـريمظهماٌؼام،طؿامتوارثتماظعائالت..مسادةمعلءمإبرؼقمتػاغتمايارةم

م(23صكارمعنماٌاءماظطاػرمظقؿووأمبه،مومؼصؾي..طلمعلاء."م)ص.
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طؿامؼربطماظـصماظروائيمبنيمصورةماٌؼدسماٌؿـؾةميفمذكصقةم"اظشقخمعرجان"مومذفادةماظػدائقِقنم

يظةمأعاممضربماظشقخمعرجان..متؾػتميفمطلماواه،مثمممأعـلكم:مرعزؼةمومأبوماظقزؼد،"وضفماهلوسم

معـلمدراجك..م مدراجا مذقخمعرجان،مدأوعمسؾىمضربػؿا ماظؼرب،موػؿس:مجاءكمأحؾابمؼا بشاػد

م(75دقزورػمماظـاس،مصاظػرح،ممصاظؽـرةمبرطة."م)ص.

ظػؾلطقـقةميفمإنمػذاماٌشفدمسؾىماظرشممعنمدالظؿهمسؾىماٌؿاردةماظػردؼة،مميـلمادؿغراقماظذاتما

"حبرماظـورة"،مبشؽلمؼؼرتبمعنماظعشقموماظصوصقة.مأعاماظؾعدماألدطوريمظؾقـدث،مصؼدمطانمعامأطدهم

"اهلوس"،مأغهمذاػدهمبـػلهمعنمهركمذاػدمضربمرعزؼةمومأبوماظقزؼدمبـنيممؼـدِؼه:مرأىمطقفمترجلم

مزاظ معا ماعرأة، مو مظرجل مبعـفمجلدِؼن موجذبوا ماظعلؽري، مبلالحفم مؼفود مغؾضاتمأربعة تمبفؿا

مأنمػـاكمأذقاءمشريمرؾقعقةم محقـفا مادؿشعر معنمعوتفؿا،مو ماظرصاصمظؾؿأطد مسؾقفؿا مأرؾؼوا حقاة..

تؿؽشف..مصؼدماػؿزتماألرض،موارتعشمذاػدماظؼربمحقثموورؼتماىـؿان،م"غظرممإظبماٌؼربةماظػارشةم

م مداطن" مذيء ماظضقى،طل مشؾش ماظؼؾيف م"هرطت مصصاح: مؼفؿز، ماظذي ماظشاػد ور..هرطتمإال

معنمأحدميفمشزةمإالموضدم"أصابؿهمذظقةمصرخةم71اظؼؾور.")ص. معا (مصفبماظـاسمعنمرضـادػم،مو

م(71اهلوسماجملـوغة،موهرطتماألظلنمصوظدتمأدطورة.")ص.

عارسمػذاماظؾعدماألدطوريمعّدامعباػريؼامظدىماظلؽان،مومذسرامحؼقؼقامظدىمصػو ماظعدو،"وضدم

،م23ةماظشعؾقةموهرؼؽفاممبفارةمألداءمدورمػامميفمأحـداثماظؼصة"نحماظؽاتبميفمادؿعؿالماألدطور

حقثمتصورماظرواؼةميظةمعنميظاتمتصعقدماٌؼاوعة،مبػضلمعدمعباػرييمذيمرابعمأدطوريمعنم

ميفمم ماظشفداء مضؾور مبؿقرك ماظؼائؾة ماألدطورة مباعؿداد ماضرتانمحدثمصدائي مسؾى متؽـقفماظضوء خالل

اإلعؽاغاتماظؽاعـةميفماألدطورة،مومخاصةمتؾكماٌؿعؾؼةممباظوجدانممعدؼـةمشزة،موضدم"ادؿعؿلماظؽاتبم

مأحرضفام مو ماظؿشرد، مو ماظؾفوء محقاة مغػوسمساغتماظؽـريمعن ميف ماظـورة مأصاظة مظؿصوؼر اىؿاػريي،

م.24اظشوقمظورنمرالمشقابفامسـه"

ماياطم محاول ماٌغؾق، ماظؼرؼة متوزقفماٌؼدسميفمذبؿؿع مؼؤدؼه ماظذي ماظلقري مظؾػعل مغظرا مو

اظعلؽريمظؾؼطا مأنمضبدمعنمػذاماظػعل،مصصاحميفمرجاظهم:م"روضواماإلذاسةمبأيمٔن،مصاألدطورةم

ماظلالح.")ص. معن معؼوعاتم76أذرس مجاغب مإظب مأدادي مبشؽل ماظرواؼة مبـاء ماسؿؿد م مصؾؼد )

اظؼددي،مذؾهماًػيماظذيمؼربطمطاصةماألحداثموماٌواضفمم-اظشكصقات،سؾىمذظكماًقطماألدطوري

إظبماظشكصقات،ممبووو م"دراجماظشقخمعرجان"،مسربمذكصقةمم"اهلوس"ماظذيمزـهمماظيتمتـلبم
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مباألدطورةم معشؾعة مأجواء ماٌووو  مبفـذا مضبقط مو مصاية، مذكصقة مػو مصإذا مذبـوغا، اظلؽان

م25ومماردؿفامظؾطؼوسماظدؼـقة. سؽلتمععؿؼداتماظؼرؼة، ظعفائؾقة،و

متـؾعماٌعؿؼداتم ماظدؼنماإلدالعي،موعلم-شاظؾا-و مؼأتيميفمعؼدعةمػذهممعنم مو ماظعؼائدؼة.. ؾؿاته

اٌعؿؼداتماالسؿؼادميفماظوالؼة،مصاألوظقاءمرجالمعؼربونمإظبمآ،هلممإعؽاغقاتماالتصالمبهمأطــرمعنم

شريػم،مومهلممعؼدرةمسفقؾةمسؾىماألصعالماًارضةمواٌعفزات،وتظلمهلمماٌؼدرةمغػلفامبعدموصاتفم،م

مهلذهماظؼدرةمسؾ شريمأنماواهمرواؼاتماظصرا ماظعربيماظصفقوغيممم26ىماظػعل.ومؼظلماظضرؼحمرعزا

ماظػؽرؼةم م معضـاعقـه مبـاء ماًصوص مسؾى معّس مجذري، متغقري مسؾقه مررأ ماظلؾعقـقات بعد

ماألدطوري،مبلمأصؾحماٌدماظـوريمػومو ماظروحي/ مباظؾعد م مؼعدماًالصمعرتؾطا م اإلؼدؼوظوجقة،مصؾم

ي.مإاّلممأنممبعضمرواؼاتماظصرا مصضؾتماٌزاوجةمبنيماظلؾقلماظؼوؼمميلمماظصرا ماظعربيماظصفقوغ

مأحـلنممنوذجميفمماٌدوغةمميـلمػذامم مو ماظؿقرر. ماظـوري،مظؿقؼققماًالص/ ماظؾعد ماظروحيمو اظؾعد

االواه،مرواؼة"مدالممسؾىماظغائؾني"مألدؼبمسبوي،محقثمتلـدموزائفمخالصماألعةمإظبماظػدائي،م

ماظعربيم ماظصرا  ميف ماٌوووسي مؼرتؾطماظؾدؼل مو ماظؽرعاتماظروحقة. مذيم ماظصاحلم مظؾرجل اظصفقوغي

ميفم ماظشفادة ماظؼددقة" معػفوم ماٌـؼذ، ماٌكؾص/ ماظؾطل مذأن مباظشفادة، ماظذيمؼـفيمرحؾؿه باظػدائي

ماألغطوظوجيمظؾعإ.م متغقريماظووع مإظب معدخال م"اظشفادة"، مػذه محقثممتـل ماظورن"، دؾقلمهرؼر

لكةمأخرىممعنمأدطورةماظعصرماظذػيب،موماظصرا مبنيماٌعؿِّرمصاجملؿؿعماًاظيمعنماالدؿعؿارمػومغ

ماإلغلانمو مبني مباظصرا  معؼارغؿه مميؽن ماظذي مو ماظشر، مو ماًري مبني مظؾصرا  مصورة مػو اٌلؿعَؿر

ماظشقطان،ماٌلقحموماظدجال،ماٌلؾمموماظقفودي.و

مؼصؾحماظصرا ماظعربيماظصفقوغي،وخاصةميفمصقغؿهم"اظؿكققؾقة"ميفماظعإ اظروائي،موطذاممػؽذا

اظصقغةماظشعؾقةماظدوشؿائقةماٌؾلطة،مبـابةمأدطورةمتارطبقة،ذاتمغػقةمتـؾؽقة،مؼؤؼدػامتارؼخماألعةم

ومعػلرام اظعربقةماإلدالعقةماٌؾيءمبأحداثماظصرا مبنيماظقفودمواظعرب،مممامصبعؾفامخؾػقةمعغرؼة،

مظؽلماألحداثماظيتمتدخلموؿنمإرارماظصرا ماظع ربيماظصفقوغي.مؼرتؾطمبذظكمإوػاءمصؾغةمدقرؼا

مثـائيم متصور مإضاعة مو ماٌلؾم، ماظعربي/ مسؾى معـاظقة موصؾغة ماظصفقوغي، ماظقفودي/ مسؾى ذقطاغقة

ماظـؼدسمم27"عاغوي" مادؿعؿار مؼصؾح مو ماظؼدر، مربل ماظصفقوغقة مهل محقث ماظروائي، ماظعإ يف

مإظب ماإلدرائقؾي ماىـدي مؼؿقول مو ماألوظب، ماًطقؽة مػو مؼؽؿليمم)صؾلطني(، ماظشر،بقـؿا مظؼوى رعز

                                                                                                                                   

 .145ص. -نفهغطًٍُ.انشواٌخ فً األدة ا - 

 .22ص. -انقظض انشؼجً فً يُطقخ ثغكشح."دساعخ يٍذاٍَخ". -ثىساٌى، ػجذ انحًٍذ. - 

"، و هى يزهت يبرٍٍظ  انفبسعً انزي ٌؼزًذ ػهى صُبئٍخ انظشاع ثٍٍ شٍئٍٍ Manichéismeانًبَىٌخ "- 

 يزضبدٌٍ كبنخٍش وانشش.



 2000أود -، يبي11إَغبٍَبد ػذد 

 

 94

اظػدائيماظعربيمصؾغةماٌالكم"اٌكؾص/اٌـؼذ"مواحملرر،وتأخذماظـورةممسةماظؾعثموماظـشور،مومؼأخذم

م"اظؼدسماحملرر"مصورةماظػردوسماٌػؼود.

ماألدؼبم مأن مػو مغصوصماٌدوغة، ميف م"اٌؼدس" مسـصر متوزقف معن مسام مبوجه مغلؿكؾصه معا و

دةماظػـقةمتصوؼرمسإمخقاظيمجدؼد،مؼزدريمماظعإماظواضعيماٌعقشمومؼـؿوخىمعنمخاللمتؾكمماٌؿار

مذظكمرباوظةمإزفارماظؿقديماظروحيماظذيمؼػكرماظعربمباعؿالطه،مدونمم مضدمؼؽونموراء ضبطؿه،مو

ماآلخر/م ماظذيمؼؿصفمبه ماظؿؽـوظوجي مو ماظصـاسي ماٌاديمو ماظؿطور مود ماألخرى، ماألعم اظشعوبمو

محؼقماغؿصاراتهماٌؿالحؼةمسؾىماألغا/ماظعربي.اإلدرائقؾي،موماظذيمبػضؾهم

م

 


