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 نآرُقلا يف َءاطخَأ ال
 بيذلا يماسل »مـيركلا نآرقلا ءاطخأ« باِتك صوصخب ةملك

 ليلجلا دبع يلع دمحم
 

 يلاوح ءاصحإ ىلإ »نآرُقلا ءاطَخأ«ـِب ىَّمـَسـُي ام عـُّبـَتـَت يف بيذلا يماس ُدوهج تَّدَأ
 ضيقن( ماهبإلا-)۱ :ةيلاتلاِ عاونألاَ نِمض اهفَّنص دقو ،نآرقلا يف يئاشنإو يَوغُل »َأطَخ« ۲٥۰۰

 خاَّسُّنلا ءاطخأ-)۳ ؛)ةفلتخم قرطب ةدحاولا ةملكلا ةباتك( ةيئالمإلا ءاطخألا-)۲ ؛)ةغالبلا
 اهانعم ريغب تاملك لامعتسا-)٤ ؛)ُفرحَأ ةعبس ىلع نآرقلا لوزن( تاءارقلا فالتخاو
 ميدقتلا( باطخلا رصانعل بيعم بيترت-)٥ ؛)],connotation insertion, inclusion[ نيمضتلا(
 وغللاو وشحلا-)۸ ؛صنلا يف ضقانت-)۷ ؛]énallage[ تافتلالا-)٦ ؛)]anastrophe[ ريخأتلاو
 فَذحـلا« َتيِّمُس صنلا يف بوقث( صقاونلا-)۹ ؛)ةيفاقلا ىلع ظافحلا ،لييذتلا(
-)۱۱ ؛)تايآلا لاصوأ عُّطقت( ميقرتلا تامالع نمّ وُلـُخـلاو طبارتلا مدع-)۱۰ ؛)»ريدقتلاو
 ،ةيآ ٦۲۳٦ ةيدوعسلاو رصم يف لوادتملا نآرقلا تايآ ددع( تايآلا يف يثبعو بيعم عيطقت
 .)ةيآ ٦۲۰٤ نادوسلا يف لوادتملا نآرقلا تايآ ددع امنيب

 
 ةيعامتجالا ةيحانلا نم ةديفم نآرقلا »ءاطَخأ« ءاصحإ يف بيذلا يماس دوهج نوكت دق

  .نآرقلا يف ًاّيدـَج ثحبلاو رظنلا ةداعإل نيملسُمـلا ضَعبَ لوقُع َكِّرَحـُت َْنأ اهنكمي ذإ
 ةيبرع نيبَ قراوَفلا ِفشكَت اِهنوَك نِم يتأت »ءاطَخألا« هذه ءاصحإل ىربكلا ةيمهألا نكل

 ةاََّمسـُمـلا ةيمسرلا ةيرايِعمـلا ةيبرعلا نيبو )عماجلا »يبرعلا ناسِّللا« نمِض ةغُلك( نآُرقلا
 ةغّللاو نآرُقلا ةغُلو( )عماجلا »يبرعلا ناسِّللا« نمِض تاجَهَّلل ةرباع ىرخُأ ةغُلك( »ىحُصفلا«ـِب
 وأ ،»ةجرادلا تاجَهَّللا« وأ »تاَّيّـِماعلا« لباُقم يف ِناعَضوُت ِناتغُل امُه ]ةَّيوحنلا[ ىحصُفلا

 ام ردقبً ءاطخَأ تسيل ةقيقحلا يف »نآرُقلا ءاطخَأ«ـَف يلاتلابو .)ميدقلا َحلطُصمـلاب »تاغُّللا«
 نم ناك امـَّبُرو .ةيرايعملا ةيبرعلا نع )écarts(ٌ تافالتخاو ُقراوفو تازايحناو ٌتافارحنا يه
 ةملك َّنأل .نآرقلا يف »ةَّيتاجَهَّللا تايصوصُخـلا« وأ »نآرُقلا تاَّيرايِعمال« اُهتيمست ِّقَدَألا

 .هب مازتلالا يغبني ًاباوص كانه َّنأ ىلإ ةراشإو يبلس ىنعمب ةلَّمـَحـُم »ءاطخَأ«
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 ِهرُّوطتَ خيراتوَ ةيعامتجالاوَ ةيركفلا ِهتايفلخو َهفادهأو َهتئيبو نآرقلا ةعانصِ تاَسبالُم َّنإ

 ةيعامتجالاو ةيركفلا اهتايفلخو اهفادهأو اهتئيبو ةيبرعلا ةعانص تاَسبالُم نعً ايُِّلكُ فلتخت
 )ةَّيربِعو ةينايرِس( ةَّيَبَرعِ ريغٍ صوصنلٍ فُّرصتب ٍبيرعت نِم ٌعون وه ُنآرقلاف .اهرّوطت خيراتو
 فدِهل ةعوجسم تايآ( يتوصلاو يصنلا لكشلابو اهيناعمو تاملكلا نم ريثك روذجب ًاظفتحم
 يلاتلابو ةضماغلا ،ةيلاكشإلا ،"ةكيكرلا"ِ ةمجرتلا هذهبَ َأدَب َنمو .)ّيدُّبَعَت ّيسقَطّ يليترَت
ّ لقتسُم نيِدَك "مالسإلا" ةعانِص َلبَق( ]رئاظَّنلاو هوجولا تاذ ،يناعملا ةدِّدعتـُم[ ةيئايميسيلوبلا
 اهِرـَيـِس ِنم ْتَذِخُأ يتلا ةيعجرمـلا تايصخشلا ِروهظ لبق امـَّبُر لب دمحم ةريِس ةعانص لبقو
 نييرصان دوهيٍ ةَنَهك نمٌ ةعومجم حجرألا ىلع مُه )ةيلاحلا ةيوبنلا ةريسلاِ رصانعُ ضعبِ ةيخيراتلا
 ةيئادبلا ةيبرعلا ةمجرتلا هذه تناكو .)ُّندرُألاو ةيلاحلا ايروس ةصاخو ماشلا دالب( ةيماش ةئيب نم
 ]ةيعيبطلا ايروس يف[ نييماشلا برعلا نيينثولل ودبي ام ىلع ةهَّجوم يربِعلاو ينايرسلا رُّثأتلا تاذ
 ةّيزيفونوم امَّـبر(ٍ ةَّيمسرِ ريغٍ ةَّيحيسم َدئاقعب مهعانقإل ةينثولاب دهعلا يثيدح ددُجلا نينمؤمللو
 َلَّكشت يذّلا مالسإلا نيدب مهعانقإل سيلو )ةيروطسن وأ حيسملل ةيرشبلا ةعيبطلاب نمؤت
 ً.اقحال

 
 بسحب اهمدختسا ]»ة'َولَّصلٱ« اهبتكو[ »ةالصلا«َ ةِملَك ََمدختسا ،ًالَثَم ،نآُرقلاف

 ءاوِّشلا ينعَي )»يلص«/»ولص«/»الص«( ةالصلل يبرعلا رذَجـلا َّنأل ،يبرعلا ال يمارآلا ىنعَمـلا
 مدختسا نآرقلا َّنأ امك ً.ءاُعد »ةالصلا« يّمُست تناك ُبََرعلاف ،ةالَّصلا سَقط سيلو قَرحـلاو
 ةرايز سقَط ىلعّ ُلدَي يذَّلا يربِعلاو يمارآلا ىنعَمـلا ىلع )»ةرمُع« ةملك ىَّتحو( ّ»جَح« ةملك
ِ عْطَقو ةَُّجحـلاو ةموُصخـلاوِ َلَدجـلا ىلإُ ريُشي )ججح( يبرعلا ّ»جحلا« رَذج َّنأ نيح يف ،سَّدقملا
 »ةاكَّزلا«ُ نآُرقلا َمدختساو .دَصقلاو ]مودُقلا[ ءيجَمـلا ىلإُ دعَب اميفَ راَشأ َُّمث ،ِهجارختساو ْمظَعلا
 َداز« ينعَي »وكز«/»اَكَز« يبرعلا رَذجـلا َّنأل ،]»ة'وَكَّزلٱ« اهبتكو[ يبرعلا ال يمارآلا ىنعملاب
 :لكشلا اذِهب »ةاكَّزلا«و »ةالَّصلا«ْ َيتَمِلـَكُ ةباتِك ْنَذِإ ًَأطَخَ سَيَلف .َ»باطو امـَنو
 .ءامَّنلاو يوَّشلا ىنعمب ال ةاكزلاو ةالصلل يسقطلا ىنعملاب امُهمادِختساَو »ة'وَكَّزلٱ«/»ة'وَلَّصلٱ«
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 تاملك يه )»ةيآ«و »ةرُوس«و »نآُرق«( ينآرُقلا صنللَ ةمظانلاَ ةسِّسؤملاِ تاملكلا َّنإف كلذك
 .ةبَّرَعُم ةينايرس نآرقلا ةيبرع رابتعا نكمي يلاتلابو .روذجلا ةيبرع تسيل

 
 نيب ]ةكَرتشم ةُغل[ َكرتشُم ناسِل نِم اًعون تناك )ةيرايعملا »ةيبرعلا«( ةاحُّنلا ةيبرع امنيب

ِ ةحاَصفلاْ َيأدَبم َىَلع ًادامتعا مالسإلا روهُظ دعب اهُديعقَت َّمـَت ةيبرع ةيوُغل تاعامجِ ةَِّدع
 ءافصلاو-۲ ،]ءاقتنالاو طلَخلا يلاتلابو[ نيملكتملا نم ددع ربكأل حوضولا-۱ :اُمهو ِ،نيَّيساسَألا
ِ ديعَقتِ عجارَم نِم ّيساسَأ َريغ اًعِجرَم حجرَألا ىلع نآرُقلا ناكو ّ.يَبَرِعبَ سَيل اَّمـِم ءاقنلاو
 .ةّيِّلَحَمِ رَيغٍ تاجَهـَلـِلٍ ةرباعٍ ةغُلِ ةَنحَصف يف اًّيوناث اًعِجرَم ْيأ ،"ةيبرعلا"

 
 ٌ"نِرـْبـَعـَتـُم"و ]ةينايرِس ةغبِص وذ[ ٌ"نــِيْرــَســَتــُم" ٌّيِقرَشم ٌّيبََرعٌ ناسِل يهِ نآرُقلاَ ةَّيبرع َّنإ

 ُةيبرعلا امهيلع تماق ِنيَذَّللا ِةحاصَفلا ْيَأدبـَم ةريثك نايحأ يف فِلاخُي ]ةَّيرِبع ةغبص وذ[
 .ةموهفمَ رَيغ تارابِعوٍ تاملكو ٍةَّيبََرعَ رَيغ ٍتاِمَلك ُّمضي نآُرقلا ََّنأُ ثَيح نِم ةيرايعِمـلا

 ةَّيصاَلخ ةيجولوثيم ةَّينيِد ةيصخشك( »دَّمَُحم« ةُغل حجرألا ىلع يه نآرقلا ةيبرع
 تسيلو ،)ًايزاجعإو ًايروطسُأ ًادعُب اهيلإ ًافاُضم ةيخيرات تايصخش ةَِّدع ِنم ةبََّكرُم ]ةيحيسم[
 ىلإ ريشُي "شيرُق" مسالا َِّنإ ثيح ،ةيقرَشم َلئابق ةَِّدعِل يراجت لُّتكتك( ةيزاِجحلا »شيَُرق« ةُغل
 بسَكلاو عُّمجتلا ىلإ ريشيو ،"انُهو انُه ِنمَ عـِمُج ام" :"شْرَق" ُريغصت وهو ،ةراجتلاو عُّمـَجـَّتـلا

 .)اوعَّمَجـَت :ُموقلا َشَّرَقـَتو .)]ةراجِّتلا[
 
 صوصُّنلا ُراثآ لب ًءاطخَأ تسيل ماهبإلا باب يف بيدلا يماس اهفَّنص يتّلا "ءاطخألا"ـــف

 ُمدعو .ةَّيبرعلا فدَهلا ةغللا يف اهل ًالِباقُم نومجرَتُمـلا دِجـَي ْمـَل يتّلا اهنَع ِمـَجرتُمـلا ةَّيِرَدصـَمـلا
 خاَّسُّنلا "ءاطخأ"و ةيئالمإلا ُ"ءاطخألا" اَّمأ .غيلبَ نآرُقلا َّنأ ينعي ال ماهبإ ِ"ءاطخَأ" دوجو
 دوجو مدع ببسب اَّمإو اهنع مَجرتُمـلا تاغللا ريثأت ببسب قراوف اَّمإ يهف تاءارقلاُ فالتخاو
 َبِقحـلا ريثأت ببسب اَّمإو خسانلا نم ٌوهس اّمإو ّيئالمإلا مسَّرلاَ ديحوت رِّرَقُت ةَّيزكرم ةَّيوغُل ةطلُس
 اهيلإ لوقنَمـلا ةغللا يف اهانعم ريغب تاملك لامعتسا صوصخـِبو .نآرُقلا لُّكشتل ةيخيراتلا

 ُّيطويسلا َرَكَذ دقو ةفِلتخُم تاجَهَل بسحب ةملكللٌ لامعتسا لب ءاطخأ تسيل يهف )نيمضتلا(
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 ريثأت وأ ةفِلتخـُم ةيبرع تاجهَل ريثأت اّمإ يه ريخأتلاو ميدقتلا "ءاطخأ"و .»ناقتإلا« يف كلذ
 وأ( ةَّيهافِّشلا راثآ ةيسيئر ةروصب يه تافتلالا "ءاطخَأ" َّنإ لوقلا نِكمـُيو .ةيربِعلاو ةينايرسلا
 .ًابوتَكم سيلو ًايباطِخو ًايهفش ًامالك ناك نآرقلا رداصَم ضعب َّنأ ىنعمـِب ،نارُقلا يف )ةيوفَّشلا
 تاقلحك( هتعانصل ةيخيراتلا لحارملا راثآ يه نآرقلا يف صقاونلاو وشَحلاو ضقانتلا "ءاطخَأ" َّنإو
 هتيبثت لبق لَّوألا صنلا ىلع ةقحاللا تافاضإلا راثآ يهو )ةيجولويجلا تاقبطلا وأ ةرجشلا عذج
 .لصألا نادقف وأ خاَّسُّنلا وهس ىلإ اهنم ليلقلا ُّدَرَم نوكي دقو ةيسايسلا تاعارصلا راثآو

 
 هذه ،ُتافالتخالا هذه ُ،تازايحنالا هذه ُ،تافارحنالا ِهذه َّقَدَأ ٍريبعتب وأ ،ُ"ءاطخألا"ِ هذه
 نعً ةَّمِهـُم ٍتامولعم انلُ مِّدـَقـُتٌ تارِّشؤم يه ،ةاحّـُنـلا ِةَّيبرع نع ُقراوفلا هذه ،ُ»تاَّيرايعِماللا«
 .اهُأرقن فيك انفرع اذإ نآرقلا ةعانص

 ۲۰۲۱ سرام/راذآ ۲٤


