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 اللـهـتـاس

ًاؾعددًاملزدوجًجملؾةًإـياـقاتًخاصقةًؿعقـةًتدػعًبـاًإىلًتؼدقمً ميمؾكًفذا
ًبعضًاؾشروحات.

ؾؼدًؼررتًفقكةًاؾمورقرًاؾمؿافيًؿعًأحدًامللادئًاألدادقةًؿنًدقادةًاؾـشرً
قاًــاؾيتًدطرتفاًؾـػيفا:ًوًاملمؿنؾةًيفًجعلًاـشغاالتًاؾلاحننيًيفًاألـنروبوؾوج

وؼعًاالخمقارًعؾىًاألحباثًعقةًبلالدـاًأؽنرًؿرئقةًوًؿؼروئقة.ًإذًوًاؾعؾومًاالجمؿا
ًؿؽاتبًاملعافد،ًحقثًقؼرأً األوىل،ًأيًعؾىًردائلًاملاجيمريًاؾيتًمتمؾكيًبفا
ًقـمظرً ًؾؽن ًو ًاالفمؿام، ًقيموق ًؿـفا ًاؾؽنري ًأن ًؿن ًاؾرغم ًعؾى ًاؾؼؾقل ؿـفا

ًاؾلاحنونًاؾشلابًزؿـاًروقالًؼللًاؾمعرقفًبنؿارًجفودفم.
اؾعددًؼدًوجهًؿـذًأؽنرًؿنًدـمنيًـداءًملىمؾفًجاؿعاتًاؾورن،ًػؽانًفذاًوً

ًعة،ًوًفوًاآلنًبنيًأقديًاؾؼراءةًاؾـؼدقة.وـمقهةًاالتصاالتًاملمـ
دقدركًاؾؼارئًأنًاألؿرًالًقمعؾقًبردمًؾوحةًذاؿؾةًؾؾلوث،ًإذًأـهًملًقممً

ػرزًحتدقدًاخمقارًؿيلقً)دوىًـشرًؽلًؿاًوصلًفقكةًاؾمورقر(ًؽؿاًملًقممًأيً
ً)اؾدراداتً ًاألحباث ًفذه ًيف ًؽلريان ًتوجفان ًبرز ًإذا ًو ًاألعؿال. ًتؾؼي عـد

ًقعينًبلادطةًأ ًؼدًوجدًعؾىًاؾعؿراـقةًوًاؾدراداتًاألدبقة(،ًػإنًفذا نًـداءـا
ًحنوًخصوصيًصدىًعـدًأصوابًفذقنًاالخمصاصني.

وًاؾـمقهةًاؾوحقدةًاؾيتًمتؽنًادمىالصفاًؿنًفذهًاحملاوؾة،ًوًفوًأنًاملادةً
ًؿوجودةًوًالًتطؾبًدوىًاؾودقؾةًاملالئؿةًؾؾمعلريًعنًـػيفا.

وًبفذاًتؽونًجمؾةًإـياـقاتًؼدًذارؽتًيفًجتيقدًؿشروعًاؾـشرًفذا،ًوًفـاً
ًؽنًدورفاًوًتموؼقًؿفؿمفاًبشؽلًجقد.مي
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 ديمـقـت

م ماٌزدوجمعنماجملؾة ماظعدد مم–خيؿصمػذا مظؾعادة بؿفؿقعهمظـصوصمم–خالصا
امػوماهلدفماظذيمدطرمظهميفمعؿـوسةمالممتؾكمأؼةمسالضةمعوضوساتقةمبقـفا،مومػذ

ممبفؿوسةمعنماظعروضم معؾػا،مومإمنا مالمؼؿعؾقماألعرممبؼاالتمؼضؿفا مطؿا األصل.
حػظفامسؾىمحاهلامدونماػؿؿاممألحباثمجاععقةممتتمعـاضشؿفامعؤخرا،مطؿاممتم

مباظـظرم مذية، مبصعوبات مؼؿؿقز ماظذي ماظوضع مصورة متعؽس مباسؿؾارػا ؼذطر،
ظألحداثماظيتمرؾعتماظعشرؼةماألخريةمطؿامتعؽسمصورةمعلارماألدرةماىاععقةم

ميفماظوضتماظراػن.
معنم مختؾو مال ماظيت ماٌؾكصات مضؿن متؼرؼيب مبشؽل ماظـصوص مػذه متـدرج و

متـؼلمظـاماظـؼائصماظيتمميؽنمإر مإغفا ماألوديميفماظؽؿابة. مإديمتؾكماظؿفربة جاسفا
بشؽلمأطـرمأومأضلموضوحاماإلذؽاظقةماٌرصؼةمباألػداف،موماٌعطقاتموماًطواتم

ماٌـففقةمومطذاماظـؿائجماٌؿوصلمإظقفا.
ثمـقـةمومبدروبماظؾــوبـاألجـؾػة،مبـؿـكـومتوحيمػذهماظـؿائج،مومبأذؽالمع

ماظيتمتؿضؿنمأحقاغامعؼدارمتعؼقداتفا.وماٌلاءالتموماظؼضاؼام
ممبلؿوؼاتم ماٌضؿار،مؼرتؾطمو ميفمػذا ممتمععاىؿه مإديمأنمعا ماإلذارة ومودر

صقفؿاممخمؿؾػة،محبؼؾنيمعنمحؼولماٌعرصةمومػؿا:ماظؾغةموماألرضمومبصػةمعضؿرة
ماظضؿري متؼؾق مو متشغل معؽررة، مضضقة ماهلوؼة.إمنا مو ماظـؼاصة اىؿعيممعلائل

ماٌد معصطؾحمظؾفزائرؼني مؼصؾح محقث مصراسي مدقاق مضؿن ماظؿقرك مإدي مدوعا سو
ماالوجودمذرؼعةمظؾؿقؾقلمشاؼؿهماظؽشفمسنماظدالظة.

وميفمػذاماالواهمباظذاتمتـكرطمدرادةمنؿةمسؾدماظػؿاحماظعؾؿيماظيتمتـطؾقم
ماظواضعةماألػؾقةمباٌغربماظعربيمصعالم ماظذيمؼؿؿـلميفمتؼدؼر معـؾت،مو عنماسؿؾار

ػذهماظدرادةماًطاباتماٌـؿفؿةمحولمعدؼـةمجباؼةمخاللمشريمذيمذأن.متػقصم
رؼةمـضـاٌرحؾةماظؽوظوغقاظقة،مألجلماالحارةمباظعالضاتماظؼائؿةمبنيماألػؾقةموماي

إديمأنماظرضابةمػيممماردةمسدميةماظؼقؿة.مومصؽرةمرصضماظوجودمومعنممتماظؿوصلم
ب،موماظيتمتؼقممذاتفامػيماظيتمتربرمجمؿوعماظػرضقاتماظيتمؼؿؾـاػامآطؾيمعشطو

اظعالضةمبنيمعلأظةماهلوؼةمومأدؾوبمإغؿاجماجملال.مإذمحياولمػذاماظدارسمتػلريم
ذظكماالغطؾاعمباظػوضىماظذيمؼربزمعنماجملالمومؼعودمذظكمإديماٌواجفة،مععمغوعم
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معنماالظؿؾاس،مبنيمصؽرتنيمعؿـاضضؿني:ماألوديمداخؾقةمومترتؾطمبإصرارماظؿؿـالت
م ميف ماظـؼايف ماظطابع مذات ماجملال، ماظؿؼـقاتمتـظقم متوزقف ميف متؿفلد ماظـاغقة و
ماىدؼدةميفماغؿاجماجملال.

م مسؾى ماظعؼائدو مو ماظؿؼـقات مػذه مختضع ماظلابؼة ماظدرادة معنممشرار اٌـؾـؼة
ايرطةماظعصرؼةمومعنماٌػاػقمماٌلؿوردةمظؾـؼد،معـؾؿامتلفلمذظكمدرادةمداعقةم

وائيمـجمغوعمعنماظلؽنماالغطزحافمومتؼعمععاؼـؿفامسؾىمصعوبةمإدعام–زبونيم
ماظلودقو ماظطابع مدميوعة مسؾى معؤذر مػو م-و مآخر مغوع مسؾى متؼع مطؿا عنمثؼايف،

ماظلودقو ماظؿقوالت مسؾى مدظقل ماظعؿوعي ماظػرضقةم-اظلؽن متوحي مو إضؿصادؼة.
مبعنيم مأخد مميؽـفا مألصؽار ماياعؾة مايداثة مبعد معا مأصؽار ميف ماالخنراط بضرورؼة

م مو ماىؿاسقة مايقاة متـدرجماالسؿؾار مطؿا ماظعؿراغقة. ماظؿفقؽة ميف ماالغلاغي اظؾعد
ماعؿالكم مإسادة مدفل ميف ماٌدؼـة محول متدور ماظيت ماألحباث معن مأخرى جمؿوسة
مؼؼقؿفام ماظيت ماظعالضات مرؾقعة متلؿشف مإغفا مممارداته. مظدؼـاعقؽقة مو اجملال
جمؿؿعمعامععمجماظه،محقثمأنماظؾعدماظرعزيمعوجودمبصػةمدائؿةمتؼرؼؾا،محؿىم

متمسنمذظكمأؼةمعؼاربةمعػاػقؿقةمباظـظرمإديماظؾؾؾقوشراصقا.ومظومشاب
مسؾواغي،م معؾؽي ماٌؾينمحلبمآدقة ماجملال ماظػور مسؾى مػو ماظرعزي صاجملال

ماظيتمتؼرتحمتعؿققماظؾقثمحولماظـؿاذجماظـؼاصقةمظؾلؽن.
معنمعـطؾقمعـففيممماثلميفماٌـطؾقماظرعزيمظؾؿؿارداتماظلؽـقة،مؼدخلم و

كماجملالماظعؿوعيمماٌؿاخم.مطؿامتطرحمداعقةمطقؿوسمحمؿدمشؿاريمعلأظةماعؿال
معلأظةمإغؿاجماٌرطزمعنموجفةمغظرمدرادةمأجزاءماٌدؼـة.

مرؾقعةم مإلدراك مشؿاري مأعـقة متلعى مباظضاحقة، مؼؿعؾق مصقؿا مأي مصدد ميف و
م مخيصمحاظة مصقؿا مايضري. مظؾـظام مدقديمبؾعؾاسماإلخؿالالتماظوزقػقة عدؼـة

فمسؾدماظؼادرمؼطرحمعلأظةماظعؼارمضؿنمإذؽاظقةمسؾىموجهماًصوصمصإنمبوذـؿو
مسؾىم مأؼضا مؼؤطد مطؿا معنمررفمخمؿؾفمصعاظقاتماٌدؼـة، مادؿعؿاهلا مو إغؿاجفا
اظؿوزؼعماإلجؿؿاسيماظؿؼؾقديمظؾؿفالمايضري.مومأخريامتؼوممخريةمصـقـخمعـطؾؼةم
عنمبعدمآخر،مباظؿػؽريمحولماألدواق،محقثمتطرحمإذؽاظقةمأثرماظؿؾادلماظؿفاريم

مسؾىمس مبـاءا ماظؿوجفاتماىدؼدة محول متؿلاءل مايضريمطؿا ماجملال متـظقم ؾى
مععاؼـةمتطورمساداتماظؾـاء.

وميفمحؼلماظعؾومماالجؿؿاسقةموماالغلاغقة،متربزمعلأظةماهلوؼةماظيتمتشغلمبالم
مبنيم ممنقز محقث مخمؿؾػة، ماخؿصاصات مو معؼاربات محلب متعاجل مو اظؾاحـني
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ػرساتفا:متؾكماظيتمتعؿؿدمسؾىمهؾقلمأثرمخطوتنيمعـففقؿنيميفماظؾلاغقاتمومت
أدبيموماألخرىمتلؿـدمظؾؿداوظقةمالنازمعوضفمأومتصور.موميفمػذاماالرارمؼصبم

متؽونمباٌغاعرةممسؿل دؼدةمبدؼعميفماخؿقارماظشؽلماظلرديمظـؼلموربةمأذؾهمعا
ماظطابعم مذات ماظدرادة مػذه متلد مو مباالؼػوشة. ماألداغ مػي مو مصقراوي مبؼعة يف
اظوصػيموماألصقل،مصراشامبشأنماظؿعرفمسؾىمجزءمعنمعـطؼةماظؿوارقميفماىـوبم

جملالماٌغاربيماظؿؼؾقديماظصقراوي.مومبـػسماٌؼدار،مؼربزماظؾقثمسنماهلوؼةميفما
مظؾروائيم ماألدبي ماألثر مؼؿعرضمظؿػؽقك ماظذي ماهلل مسطاء مخمؿار مرداظة مخالل عن
مغورم مأسؿال مظؿقؾقل مذاتفا ماظصقغة مإبراػقم موردي مؼعؿؿد مطؿا مجؾون، مبن اظطاػر
اظدؼنمسؾةمظؾؽشفمسنمعوضوعماظؿعذؼب،مطؿامتراجعمعؾقؽةمتؾاسمعػفومماٌـؼفم

قاتماظؽاتبمومدورماؼةمعنموراءمذظكمإبرازمإدرتاتقفيفمرواؼةمعوظودمععؿريموماظغ
االحؿفاجميفمعواجفةمممارداتماظلؾطةماظؼائؿة.مومعنماألداسمذاته،متربزمصوزؼةم
بنمجؾقدماظطابعماالحؿفاجيميفمجوػرهمظألدبماىزائريمعنمخاللمرواؼةمرذقدم
م مباظلقادة. متوزفمظؾؿطاظؾة مو متعؿؿد معا ماظؿـدؼدمطـريا مأنمودقؾة طؿامعقؿوغي،مإذ

معؽاغةمايؼقؼةمبؿصققحمإدفامم مؼاؼوشميفمتعزؼز ؼرشبميفمجمالماظؿارؼخمجعػر
مسنمذؽلما أخرمعنمٌؿاردةماظطؾقةمسـدمأبومعروانمبنمزػر،مؼؽؿشفمعوضػهمػذا

مؼدصعم ممما مايضاري، ماىاغب مػذا مسؾى ماٌؿاردة ماظؿغققب مو مايظر أذؽال
سؾدماهللماظذيمؼؼدممظـامباظؿلاؤلماظػؾلػي،مومػوماظشيءمغػلهماظذيمؼؼوممبهمعودىم
ماالذؽاظقةماظصعؾةماٌؿؿـؾةميفمعؼاربةماظعؼالغقةماظعربقةماٌعاصرة.

معنم ماألعر مػذا محيؾل مطؿا ماظورـقة. ماظشرسقة مضدوديمعلأظة مؼطرحمحمؿد طؿا
ماظلقاديم ماظـظام مميقز ماظذي ماظوضع مؼربز معا مإدراك مسن محبـا متارخيي، عـطؾق

موماظرؼعقة.ماظراػنموماظذيمؼؿؿقزممبؿارداتماظزبوغقة
ماٌوضفم ميف معقداغيمحيؼق مسؿل مسن مسؾارة مصإغفا مراجعي معصطػى مدرادة أعا
مأخرىمسنم مؼعطيمغظرة اظراصضمظؾؼرضماظؾـؽيمظدىمذؾابماٌدؼـةمعشرؼة،مطؿا

ماظعالضةمععماٌال،مومػومعوضفمؼـؾـقمباالسؿؿادمسؾىمأحؽامماظـصماظؼرآغي.
غي،معشاػدةماٌوضوعمطؿامالمميؽنمادؿغراب،ميفمجاغبمآخرمعنمايؼلماظؾلا

م مػو مو مغظراماظعوؼص مو ماىزائرؼني. ماظـاغوؼات مظشؾاب ماظػرغلقة ماظؾغة تعؾقم
ماظؿعؾريم ميف مطذظك مو ماظؽؿابي ماظؿعؾري معادة ميف ماظؿالعقذ ظؾصعوباتماظيتمؼواجففا
اظشػوي،متؼرتحميفمػذاماظؾاب،مثالثةمغػلفامظدرادةماظعالضاتماظؼائؿةمبنيماظؿعؾقمم

اإلدفامماألوديمػومظعؾدماظرزاقمسؿارةماظذيمؼدذنمحماوظةمصفمموماظؿعؾممومهؾقؾفا:م
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موراءػا ماظيتممتؽن ماألدؾاب مطذا مو ماٌرتؽؾة ماألخطاء ممتمظؾؿواضفمواه معن مو ،
مؼؿوصلمدعدانمبرؼكمإديمضرورةم مطؿا ماالواه. ماظؾقثميفمػذا مادؿؿرارؼة توجقه

رماظؿعؾم.موميفمػذامأخذمبعنيماالسؿؾارمذاتقةماٌؿعؾممباسؿؾارهمحمرطامأدادقاميفمعلا
مععاؼريم مبؿقدؼد ماىاغبمذظؽم مػذا مباظؿؼؾقلمعن مبنمحوحو متوحيمغؾقؾة االواه

معوضوسقةمظؾؿؼوؼمماظرتبوي.
طؿامتؽشفماظؾغةماظعربقةمعنمجفؿفا،مسنمممقزاتمضضاؼاػا،مإذمتطرحمحػقظةم
م مباظؽشف متؼوم مطؿا ماٌؿؿدردني ماألرػال مسـد ماظؾغوي ماظػؼر معلأظة سنمتازوتي

ماٌؤثرةاألدؾابممب ماألوداط مطذا ماألرػالمو مػؤالء مصقفا ماظيتمؼـؿو ماظؾقؽة يفممعاؼـة
سؿؾقةماظػؼرماظؾغوي،مطؿامتلفلماظدرادةماظـؼائصماظيتمتطعنميفمعصداضقةماظؽؿابم
مؼؿؼدمم معوضوساتمظؾؿشرؼحمطذظك،مصإغه مهؾقلماًطاباتمبوصػفا مأعا اٌدردي.

مؼعا ماظذي ماظشيء ماظؾلاغي. مايؼل معن مؼـلفم مبؾكريمباسؿؾاره مسؿر معن مطل ىه
ة،مـقـعـاعـقؿقةماىـؾـعـؿـاظذيمخيؿارمساملماٌشرحمومغوارةمبوسقادماظذيمتؼاربماظ

ومطالػؿامحياوالنمتـؿنيماٌـفجماظؿداوظي،مأعامصقؿامؼؿعؾقمباظؿدرؼسماظؿؼؾقديمتؼومم
مبوصفماظؽؿاتقب متراري ممخمؿارؼة متدرؼلفا مررق مو مبعضماظؼرآغقة متلفقل عع

ماظـؼائص.
لفؿامحياولمظزسرمخمؿارمصفمماًطابماظؼرآغيمباظعؿؿادمسؾىمدرادةمومسؾىمسؽ

مطؿابم"اظؽشاف"مظؾعاملماظـقويماظزخمشري.
وميفماًؿام،مالبدمعنماالذارةمإديمدرادةمخترجمسنمإرارماٌوضوساتماظلابؼة،م
ماظدرادةماظلقادقةماظربؼطاغقةمواهمدخولم متعاجلمػذه ومػيمظػوزؼةمجباوي،مإذ

مإظقفا،م ميفماٌفاجرؼن ماظؾغوؼة ماٌلأظة مأػؿقة مؼربز مإذ ميفمذاته، مػام معوضوع مػو و
محاظةمإدعاجماٌفاجرؼنمذويماألصولماٌؿـوسة.

متع ؾؿـاميفمغفاؼةمػذهماظوضػةماظلرؼعةمسؾىماالغؿاجماىاععيمومعامؼؼؿضقهمعاذا
ذظكمعنمغؿائج؟مػلمتوجدمعالءعةميفمررحمػذهماٌوضوسات؟مػلممتـلمادؿشراصام

ممتؾ مأال مدوىظؾؿلؿؼؾل؟ ماظواضع مشاظبممكمعع ميف مسـفا مؼؼال مطؿا مضؽقؾة، سالضة
ماألحقان؟

ومبطؾقعةمايال،مصإنمغؼدمغزسةماالغطواءمسؾىماظذاتموماظؿقذؼرمعـفامضرورؼانم
مػذام متربر ماظيت ماألدؾاب مأحد مميـل مذظك معـاذؼة مو مظؾفاععة. ماظـوسي ظؾؿطوؼر

ماإلدفامماظذيمبنيمأؼدؼـا.
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