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أمخصص هذه الاول الرة لراس,,ة مفه,,وم اللحم,,ة ودوره,,ا ف تك,,وين الهويت
الرمزية للمم من خلل ما لها من صلت بع,,دة مستتويت م,,ن شوط قيام,,ا اللق,,ي ف ص,,لته

:  بكيانا العضوي والنفس فردي وجمعيا. وتتأملف الاول من خسة فصول
: علقة اللحمة بكيان المم       الفصل المول
:  علقة اللح بلشعر الطلق      الفصل الثان
: اللح وأملغاز الوجود الننسان     الفصل الثالث
: علقة اللح بلنس والعنف      الفصل الرابع
: فضاءات الشعر والتاري       الفصل المخي

ويكن اعتبار الفصل الموسط التعلق بأملغاز الوجود مول ك الفص,,ول لمن,,ه م,,ا
لغ,,از الوجودي,,ة. لك,,ن ه,,ذا الفص,,ل ي,,اول الش,,عر ق,,ول ول يستتطيع م,,ا يعل أمشتبه بتأموي,,ل الم

: الموسط هو قلب التحليل كه لمن
 ما تقدم عليه يدد أمفقي أمولم هو أمفق وجود المم (ت,,ثيل بلمم,,ة النس,,لمية)
ل الثقاف أمو من العضوي انل الرمزي الت تتدرج ف النقل ذات السار اللمتناه من الطبيعي ان
بتوسط ثنيم الي ه,,و ش,,عر مطل,,ق بعن أمن,,ه يتج,,اوز الثق,,اف الصوص انل م,,ا يلتق,,ي بكي,,ة

: وضعه ف العضوي النفس الننسان التجاوز لختلف الثقافات (مفهوم الشعر الطلق سينوي
شح كتاب أمرسطو ف الشعر ووعد بكتابة مصنف فيه ويقصد شعرا يتلف متعال عل,, الفروق

بي التجربتي الشعرية العربية واليوننية).
ليم وما تأمخر عنه يعود انل نفس المفقي لوصلهم با يكن الننسان م,,ن الس,,مو ان
ب,,داع ال,,امع بي الش,,عري أمولم ه,,و أمف,,ق الن,,س والعن,,ف (ال,,ب) والث,,ان ه,,و أمف,,ق فض,,اء الن

والتاريي أمو بي التاريي وما فوقه. وهذا الافوق أمو الابعد هو فضاء الشعر الطلق.



والعل,,وم أمن الاول م,,ا ت,,زال خطاط,,ة لبح,,ث يك,,ن أمن يص,,بح أمكديي,,ا فيود
ذا تغي القصد من كت,,ابته وق,,ررت نشه بعن حالت عل أممثل مضمونية وأمدبيات اختصاصية ان بن

” وليس بثا علميا.Essaiالنش المكديي. لل فهو يعتب انل حد النن "

الفصل المول                     
           ف علقة اللحمة بكيان المم

ح,,دى بناستبة حضوري انل بيوت ف بداية الشهر الال للمش,,اركة ف أمعمل ان
منظمت المم التح,,,دة (المس,,,كوا) شفن الص,,,ديق الش,,,اب والش,,,اعر الك,,,بي تي  ال,,,بغوث
فاستفقن لول ف بيوت ليل ختها بدعوت انل عش,,اء بك,,رم ح,,اتي ف أمح,,د مطاعه,,ا  كثيف,,ة
الضور. وقد دار بيننا حديث حول شؤون المم,,ة وهوم,,ا. لك,,ن أمه م,,ا ش,,دن أمغل,,ب الس,,امرة
مسائل أمدبية.  فأمن من شديدي النعاب بش,,عره اللحم,,ي وبروح,,ه الش,,ابة ال,,ت ترم,,ز انل الربي,,ع
العرب وتانس غزارة النبع وقوته الت يثله,,ا ش,,اعر الث,,ورة وص,,احب ش,,عارها ال,,امع أمب,,و القاس
الشاب. فكن أمه ما تكمنا عليه حاج,,ة شتباب المم,,ة بنستيه انل ش,,عراء مب,,دعي يع,,بون ع,,ن

طموحا التاريي ليغذوا فيم جذوة التعال والد. 
. فل الق,,درة وكنت ول زلت أمرى ف تي أمقدر شعرائنا الاليي عل ه,,ذا الور

عل رس مراحل تريها الكبى ليس بلضمون الشعري فسب ب,,ل وك,,ذل بتكويني,,ة الش,,ك
الشعري العرب من الاهلية انل اليوم (العام والفصيح والعمودي وغيه). ف,,الع بي التكوين,,تي
تكوينية الدث التاريي وتكوينية الديث عن,,ه تعن التلح ال,,ي الي يك,,ون في,,ه الش,,عر عي
ل درج,,ة م,,ا الياة فيصبح بفضل هذا الته غي مقتص عل وصف ما حدث ب,,ل ه,,و يس,,مو ان
ينبء با يتتب عليه من طموح مستتقبل يواصل ويسمو ب,,ه انل م,,ا يلي,,ق  بج,,د المم,,ة  بص,,وغ

ملحمي يلها ويبن أمه معل يشد ضمئر الشتباب وقلوبم نو العظمة التاريية والروحية.
ل لكنت أمول البادرين فاولت ما استتطيع. لكن اللح الشعرية لست شاعرا وان
ل سوا بلدث التاريي من الرى الواقعي انل الرى الثال بتوس,,ط الي,,ال ليست ف القيقة ان
البدع العب عن مقومات الكي الننس,,ان بش,,ك درام. والعل,,وم أمن ال,,رى الث,,ال ه,,و حقيق,,ة



نس,,ان والق,,دس م,,ن التاري الرى الواقعي بعد أمن يرده من العرض ليبقي فيه عل ما يث,,ل الن
نس,,ان م,,ن ت,,رد انل اليواني,,ة والوحشتية دون أمن يلغي,,ه لك,,ونه م,,ن الي يش,,وبه م,,ا يع,,رض للن
مقومات الايثة الفعلية للكي ف الزئ. ماولت هذه ه البحث ف  العلقة بي الرى الواقعي
ب,,داعي الي ينقل انل حقيقت,,,ه الثالي,,,ة بلعن الي يي في,,,ه بي ال,,وهري للتاري وال,,رى الن

والعرض وليس بلعن البتذل للمثال بوصفه ما يتناف مع الواقع أمو ما يثل الهروب منه.
بلف م,,ا وتل ه الاصية الشتكة بي الش,,عر والعل أمعن ج,,وهر الفلس,,فة

مس,,اك ل البن الوهرية الت تس,,ك بلكي,,ان ان يسود لى الكثي من يتصورهم متنافيي: النفاذ ان
الهيك العظم,,ي ال,,ي بلب,,دن ال,,ي (الف,,ظ ال,,ادي) وال,,روح الب,,دع بلكي,,ان ال,,ي (الف,,ظ

نن. وك م,,ن يقاب,,ل بي العل الص,,وري) : الي,,اة نفس,,ها ب,,ذا العن أمبدوع,,ة ش,,عرية وعلمي,,ة ف أ
نن للش,,عر ف بي,,ان حقيق,,ه م,,ن كذبه.  فالهي,,ام والق,,ول والش,,عر ل يفه,,م عل,,ل حص النق,,د القرأ
الفصول عن العمل أمعن العن الفاسد من اليال الي ل يبدع حياة يعل الش,,عر لص,,يقا بلعل
ذ يصي العل علم والشعر شعرا لمنم كهم ل يتعلقان بظاهر الوجود ب,,ل ب,,ا يعل يظه,,ر ذل ان

ما ف تعينه التجسد أمو ف تعي معناه.  الظهور ان
فالهيام توق سلب مثل الناقة الضمأمى والقول الي ل يك,,ن أمن ي,,تج انل ع,,ل 
عل  سلب مثل خبط العشواء.  أمما الشعر با هو ملحمة سواء كنت لمفع,,ال الاع,,ة أمو لمفع,,ال

: لل فالش,,عراء م,,ن شوط الفرد فهو مسعى قاصد وليس هيام,,ا وه,,و ق,,ول ع,,ال ولي,,س لغ,,وا
بداعهم العلوم الت تعال موضوعات شعره لمن الشعر ليس مرد نظم كم أمو نضد صور : فهو ان

بداعه وبفضل يكون الننسان مش,,ارك ف الل,,ق مش,,اركته بداع عل عل لا ل تستتطيع الطبيعة ان ان
بداع العلمي. فيه بلن

وتل ه العل ف أمن المم كها يتأمسس تريها الفعل عل ناذجا اللحمية ال,,ت
يكن أمن تكون أمسطورية أمو فلسفية أمو خاصة شعرية أمو جامع,,ة بي ذل ك,,ه كم ف النص,,وص
نن الكري ينىى عن ماكته ل الينية الكبى سواء كنت طبيعية أمو منل. وك من يدعي أمن القرأ
يفهم دلل العاجز. فالتحدي يتعلق بمتناع المثل ل بتحري الاكة. ذل أمن الاك ه,,و أمول م,,ن
بداعا بل حكي,,ة. والليل أمن يعل أمنه ماك وليس مبدعا. فهم أمتقن الاك الكية فانن عل ليس ان
نن الكري يدعون للتخلق بأمخلقه وأمخلق,,ه جيعه,,ا مستتدة م,,ن ص,,فات ا الاتي,,ة ل أمعن القرأ
رادة الرة والعل الصادق والقدرة الفعلية والياة البدعة والوجود غي الت,,ابع. لك,,ن ل أمح,,د م,,ن الن



العقلء يك,,ن أمن ي,,دعي أمن,,ه مطل,,ق النرادة ال,,رة أمو العل الص,,ادق أمو الق,,درة البالغ,,ة أمو الي,,اة
السمدية أمو الوجود الواجب بل ك العقلء يعلم,,ون أمن,,م  أمن,,م خاض,,عون للتن,,اه والفن,,اء وأمل

ل للواحد القهار. بقاء ان
فاذا يكن أمن يكون مضمون اللحمة الت ل تكتفي بتخلي,,د ال,,دث الاض ب,,ل
تتجاوزه انل تديد الديث الي يؤول فيكون ف مط,,ابقته للج,,اري م,,ن  الاض ح,,ديثا ين,,بء
ل القب,,ل م,,ن ال,,دث لكم,,نه خط,,ة اس,,تاتيجية لعم,,ل المم,,ة القب,,ل ف ش,,ك أمحلم جاذب,,ة ان
التعاليات؟ ذل ما أمحاول الكم في,,ه م,,ن منطل,,ق طبيع,,ة الزم,,ان الت,,اريي للمم العظي,,ة وم,,ن
منطلق التصدي لاولت تقطيعه بصورة تفسد وحدته الية من خلل تفتيت مكن الممة الي

:  هو عي جسدها مثلم أمن الزمان هو عي روحا
-فسد الممة هو جغرافيتا الت تققت خلل ملحمة تريها بفضل ما له,,ا م,,ن1

قوة عل حمية كيانا ورعايته.
-وروح الممة ه تريه,,ا الي تعين,,ت ملحم,,ة ف م,,ا ح,,ازته م,,ن مكن خلل2

حفظ بقائا وحميته.
ل قص,,ا مب,,دعا لغايت تض,,في العن عل ه,,ذين العملي اللين وليست اللح ان
تكون بم الممة جسدها وروح,,ا. وبتكوينم  تص,,بح المم,,ة ذات تعي مت,,دد ف الكن ومت,,د ف
الزمان بدد من تأمييد الرحن لفعل الستتخلفي من بن الننس,,ان. والت,,دد ه,,و تعي الق,,وة الادي,,ة
الت تستند جسد الممة. وامت,,داد ه,,و تعي الق,,وة الروحي,,ة ال,,ت تنش روح المم,,ة. والع,,دوان

نن الي نعيشه الي,,وم قط,,ع لوح,,دة الت,,دد وامت,,داد وأمعلن ال,,رب عل معي ال,,دد ني الق,,رأ : أ
والرسول الننسان. والشعر الي هو جوهر العب,,ارة ع,,ن الوج,,ود والكي,,ان أمشتبه م,,ا يك,,ون بلم

ذا كن كم هو شعر تي والش,,اب مشتبع برحي,,ق ال,,دد م,,ن الساري ف التدد وامتداد  خاصة ان
نن: أمي شاب عرب مسل أمو شابة عربية مسلمة كيان,,ا الروح ه,,و امت,,داد ذائقت,,ا الش,,عرية القرأ

ل مع,,ان الوج,,ود بفض,,ل وتددها هو انتشار هذه الائقة من الليج انل الي,,ط : نف,,س النف,,اذ ان
نن دينيا والشعر العرب ترييا. نص القرأ

وهنا أمقف ع,,ن الكم وأمكتف,,ي بشح وجي لكم أمول  م,,ن أمدرك ه,,ذه الع,,ان
نن انل الشوع العلم,,ي الي يك,,ن أمن يق,,ق قيه,,ا فعله,,ا مض,,مون  اب,,داع فتج فلسفة الق,,رأ
الفلسفي الي بقتضاه تكتب ملح الننسان قصدت عبد الرحن ابن خلون الي وضع فلس,,فة



نني,,ة التاري بفروعها المربعة وأمصلها الواحد الي هو حد الننسان با هو رئي,,س بلطبع أمو بلغ,,ة قرأ
: كري بلمهلية للستتخلف والتكيف

عل : «  يسي التحديد لمنه هو نفسه ما يدده عنوان القدمة -المصل الواحد1
العم,,ران البشي واجتع الننس,,ان". فالقابل بي العم,,ران واجتع تن,,اظر القابل بي البش
نس,,ان الك,,وم بلتاري الط,,بيعي والك,,وم بلتاري والننس,,ان وه دال عل مستتوي ملحم,,ة الن
اللق,,ي وال,,امع بي الكي لتك,,,ون اللحم,,,ة ذات نف,,س تراجي,,دي في,,ه ساع بي اليواني,,ة
ل مزي,,د م,,ن ت,,أمنيس ل يقت,,ل م,,ا ف والننس,,انية بع,,دي ك حض,,ارة تكوينتي,,ا ه اشئباب ان
ل م,,ا يع,,ل الي,,اة ذات أمخلق تلي,,ق بلتكري الي الننسان من غرائز بل يذبا ويس,,مو ب,,ا ان

أمهل للستتخلف. 
-والف,,رع  المول ه,,و التاري الستياس وفلس,,فته الادي,,ة واللقي,,ة (عل ق,,وانينه2

الادية كق,,وة واللقي,,ة كشعية) م,,ن حي,,ث الغرافي,,ا (الت,,دد) والتاري (امت,,داد) ب,,ا في,,ه م,,ن
رادتا بعلمها وقدرتا بطولت أمصلها الدد الي يعل أممة من الممة تصبح ذات وجود معب عن ان

رداتا بلعمل عل عل : وتل الال عل حياتا فيكون وجودها بقدر ما لها من قدرة حية تقق ان
ه ملحمة التاري الستياس.

-والفرع الثان هو نفس التاري ولكن ف مستتوى الفع,,ل الرم,,زي وه,,و التاري3
التبوي الت تثل التجذير ف التدد والفظ للمتداد بفضل ما تورثه للمجيال م,,ن ال,,دد بي,,ث
رث العضوي بلتاث الرمزي الي يع,,ل أمم,,ة م,,ن المم تت,,دد ن التبية ه ف القيقة ماكة للن ان
ف الكن وتتد ف الزمان ب,,تاك تراث,,ا الي تتن,,اقل المجي,,ال بفض,,ل مؤسس,,ة الت,,وريث الرم,,زي

الناظرة لؤسسة الوراثة العضوية ف توال المجيال.
-لكن الفرع المول ل يكن أمن يقوم بدوره من دون الدد أمو العي الي يع,,ل4

: وذل ه,,و دور التاري اقتص,,ادي للجمع,,ة أمي م,,ا للجمع,,ة م,,ن النرادة فاعل با لها من ق,,درة
سلطان عل مدد الطبيعة من أمرضها بدد الثقافة من علها. ول يكن للتاري الستياس أمن يك,,ون
تري تدد ف الكن وامتداد ف الزمان من دون معي القوة القيقية الت ه اقتصاد الي ه,,و

نسان ومول القوة العسكرية لايته من العدوان. أمول مصدر الياة العضوية للن
-كم أمن الف,,رع الث,,ان ل يك,,ن أمن يق,,وم ب,,دوره م,,ن دون ال,,دد أمو العي الي5

: وذل ه,,و دور التاري الثق,,اف للجمع,,ة أمي م,,ا للجمع,,ة م,,ن يعل القدرة فاعل ب,,ا له,,ا م,,ن عل



سلطان عل مدد العقل  بدد التبية من علها علم وفنا وتقنية وتطبيقات لتحقيق سلطان الثق,,اف
عل الطبيعي بص,,ورة تع,,ل الننس,,ان يتح,,رر بلتدري م,,ن الض,,وع لضورات الطبيع,,ة دون أمن

يعاديا.
ل ملحم,,ة تك,,ن وهذه المبعاد المربعة مع أمصلها ه ما يارب اليوم وم,,ا يت,,اج ان
الشتباب بنستيه م,,ن القاوم,,ة لس,,تجاع بع,,د الت,,دد (وح,,دة الغرافي,,ا) شط الق,,وة الادي,,ة
(اقتصاد) وبعد امتداد (وحدة التاري) شط القوة الروحي,,ة (الثقاف,,ة). وه,,ذا اس,,تجاع ل
ل بلتغلب عل انطاطي اللين أمفقدا الننسان السل مع,,ان الننس,,انية. وب,,ذه العب,,ارة يكون ان
نمل أمن تساعد الشتباب عل فهم طبيعة الرحل الت دخلناها منذ أمن اللونية أمخت ماولت الت أ

: عب الشتباب بنستيه عل مطالب ثورته ببيت الشاب
ومن كن مربه بلعسف والقهر م,,ن التعلمي أمو الملي,,ك أمو ال,,دم س,,طا ب,,ه «

القه,,ر وض,,يق عل النف,,س انبس,,اطها وذه,,ب بنش,,اطها ودع,,اه انل الكس,,ل وح,,ل عل الك,,ذب
والبث وهو التظ,,اهر بغي م,,ا ف ض,,يه خوف,,ا م,,ن ابنس,,اط المي,,دي بلقهر علي,,ه وعلم,,ه الك,,ر
والديعة لل وصارت ل هذه عادة وخلقا  وفسدت معان الننسانية الت ل من حيث اجتع
والتدن وه الية والدافعة عن نفسه وع,,ن منل وص,,ار عي,,ال عل غيه ف ذل ب,,ل وكس,,لت
نسانيتا. فارتكس وع,,اد النفس عن اكتساب الفضائل واللق اليل فانقبضت عن غايتا ومدى ان
ف أمسفل سافلي. وهكذا وقع لك أممة حصلت ف قبضة القه,,ر ونل من,,ا العس,,ف. واعت,,به ف
ك من يل أممره عليه ول تكون اللكة الكفل ل رفيقة به وتد ذل فيم استتقراء." (تري ابن

 ص.40, القدمة الباب الس,,ادس الفص,,ل 2003خلون نشة دار ابن حزم الل المول بيوت 
450.(

لن تد وصفا أموف للوضع العرب الال من هذه الفقرة الت كتبا ابن خلون ف
: اس,,تبداد والفس,,اد علجه للمسأمل التبوية لكنا وصلها بنفس الش,,ك ف الس,,أمل الستياستية

نسانية" بأمبعادها الت لها ص,,ل بلمص,,ل والمبع,,اد المربع,,ة ال,,ت فقاد الننسان "معان الن يؤدي انل ان
فس,,اد وم,,ا تقتض,,يه م,,ن وصفنا. وف التام فانن كتابة اللحمة تتعلق بذه المبعاد ب,,ا يص,,يبا م,,ن ان
نن الكري ف وص,,ف تري البشية الروح بنف,,س ه,,ذه المبع,,اد انصلح م,,ا يع,,ل أمس,,لوب الق,,رأ

وتضمنه لهذين الوجي من العلج هو جوهر العبارة اللحمية للتاري الننسان.



الفصل الثان                             
                             علقة اللح بلشعر الطلق

لا حاولت صباح هذا الي,,وم الكم عل ملح المم,,ة وكيفي,,ة تنيله,,ا بي الواق,,ع
والثال اقتصت عل مقوماتا المساستية ول ابث ف تفاصيل أمي م,,ن ه,,ذه القوم,,ات. فاله,,دف
كن تديد طبيعة العلقة بي الفنون ال,,ت ل ب,,د م,,ن وجوده,,ا ف الش,,عر اللحم,,ي ح,,ت يك,,ون
شامل للفعل الننسان الاعي وحت الفردي با هو معب عن الاعي ف شك أمفعال تتعي في,,,ا

القي الت تثل روحانية الاعة. 
فصتا ف أمصل هو حقيقة الننسان من حيث صلته بلطلق صلته الت سمها
نن تكريا واستتخلفا والت تتعي ف مقومات كيانه وف أمربع مالت تتعي فيا هذه الصل من القرأ

: أمي الفع,,ل الستياس أمو التص,,وير حيث ه أمفعال الننسان العية العبة ع,,ن مقوم,,ات الكي,,ان
الادي ف المعيان للوجود الننسان والفعل التبوي التصوير الرمزي ف المذهان للوجود الننس,,ان
(ما يسميه ابن خلون بص,,ورة العم,,ران بعن التص,,وير ولي,,س بعن الص,,ورة الفلس,,فية) والفع,,ل
نس,,ان نتاج الرم,,زي لشوط قي,,ام الوج,,ود الن اقتصادي أمو انتاج الادي والفعل الثقاف أمو الن

: بعن القوم مصدر الدد وليس بعن الادة الفلسفي). (ما يسميه بادة العمران
 ووصف هذه القومات بصورة درامية أمي بعرض له,,ا ب,,ا ه أمفع,,ال ولي,,س ب,,ا
ه أمقوال ذل هو جوهر الشعر اللحم,,ي وه,,و قاب,,ل لمن يك,,ون م,,ادة للع,,رض السح الي
ياك الراما الننسانية أمعن تري العمران واجتع بلغ,,ة اب,,ن خلون. ف,,اذا النن -استتكمل ل,,ا
حاولنا تديد مفهومه هذا الصباح-لو حاولنا تفريع هذه القومات ف تعينات,,ا العي,,ة وف ص,,داها
ف النف,,,س الفردي,,,ة؟ ذل م,,,ا ستنحاول ف القس,,,م الث,,,ان م,,,ن ه,,,ذه الاول لنعي الش,,,كي

مع م,,ا ي,,تتب عليم م,,ن ت,,أمثي متب,,ادل بينم المساستيي لضامي اللح بعناها الي حددن هنا 
نن أمصل للشكي وللتفاعلي: ومن حصيل ه ف أ

: ففي التعينات العية ف المعيان نبقى ف الشك اللحمي ب,,ا -الشك المول1
هو أمفعال درامية للعلقات العية.

ن -الشك الثان2 : وف التعينات الفردية ف المذه,,ان يص,,بح الش,,ك غنائي,,ا ان



ص التعبي بعن الوعي الشعري بص,,دى تل المفع,,ال ف أمعمق النف,,س البشية وب,,ردود النف,,س
عليا.

ث,,ر  -التفاعل المول3 ث,,ر اللحم,,ي ف الغن,,ائ  ك  البطولي,,ات 2 ف 1: أم : أمي أم
الت ه قاطرة اللح.
ثر  -التفاعل الثان4 ثر الغنائ ف اللحمي1 ف 2: أم : ك اليتوبي,,ات ال,,ت  أمي أم
ه قاطرة التاري.
-أمصل القومي والتفاعلي هو ما أمطلقت عليه  مفه,,وم الش,,عر الطل,,ق (راج,,ع5

) والي ه,,و كمن ف ق,,درة2000كت,,اب الش,,عر الطل,,ق والنع,,از القرأنن دار الطليع,,ة بيوت 
الننسان مم كن فاقد للحس عل التعال عل الواقع للوقوف منه موقف الق,,وم ل بأمص,,ناف القي
نس,,ان الت ه  مصدر الياة الروحية كها عند الفرد أمو الاع,,ة لمن ه,,ذه الق,,درة ه ج,,وهر الن
بلي,,س نس,,ان أمهل للستتخلف رغ ح,,ج اللئك,,ة وح,,ج ان وه ال,,ت لمجله,,ا اعت,,ب ال,,الق الن
ثبات عدم أمهليته. فالقدرة عل التسمية بعد أمن عل المسمء كها  مشوطة ب,,ذه الرجات م,,ن لن

:  الوعي التقويي
-الوعي بلطلق والتعال (غاية النيان).1
-والوعي بلي والكمل  (بداية النمان).2 
-والوعي بلنمكن واللل (الوصل بي التناه واللمتناه=الرية).3 
-والوعي بلق والال (غاية العل).4 
-والوعي بلوجود والسؤال (بداية العل).5 

وغالبا ما يكون الدار ف تردد الوعي متعلق,,ا بلستتوى الث,,الث الي يص,,ل بي
رادة والكراهة وم,,ن ث التناه واللمتناه والي هو جوهر التدد بي الرية والضورة وبي الن
ما مؤمنة النظر انل ما فوقها (مشف الوجه) أمو فذل هو منطلق الواقف الوجودية الت تكون ان

ملحدة بلقتصار عل ما دونا (مكب الوجه). 
ل هذه العان ال,,ت نستتوح لكن اللح العهودة ل تغص نظريتا ول تطبيقها ان
نني,,ة وال,,ت غف,,ل عن,,ا ش,,عراؤن فل يج,,روا الض,,امي الاهلي,,ة خصائص,,ها م,,ن المس,,اليب القرأ
والبتذلت الص,,وفية ال,,ت يتص,,ورونا عق,,ا وه ش,,طح عي وخاص,,ة ف المش,,كل ال,,ت تاكي,,ا
حديثا. واللح بذا العن تبقى دون الشعر الطلق فضل عن أمن تك,,ون ف مستتوى المس,,لوب



القرأنن العجز ليس لمنا ل تستتطيع أمن تمع ك هذه الستتويت بل لمنا ح,,ت عن,,د اقتص,,ار
ل أمعمقها تبقى ع,,اجزة عم في,,ه أمو في,,ا نا تكون من حيث الغوص ان عل أمحدها أمو عل بعضها فان
م,,ن الستتويت المخ,,رى. لل فه,,ىي قلم ت,,اوزت البع,,د المول أمي العم,,ل الستياس موض,,وعا
للملح وخاص,,ة وظيفت,,ه التعلق,,ة بلروب وقيادات,,ا. لكنن,,ا يك,,ن أمن ن,,بي أمن حص اللح ف
ل قصورا ف فهم ج,,وهر التع,,بي اللحم,,ي الستياس عامة والرب منه عل وجه الصوص ليس ان

عل أمفعال الننسان فردا كن أمو جمعة.
والسؤال هو: ه,,ل يك,,ن تص,,نيف ك المغ,,راض اللحمي,,ة ال,,ت تقب,,ل الع,,رض
الرام (ف شك أمفعال ل أمقوال) بصورة تكن من فهم معن الشعر الطلق الي ل يتلف عن
عب,,ارة الفلس,,فة والين ع,,ن النحس,,اس بلوجود وال,,وعي بعض,,لته س,,واء ف ال,,وعي الع,,ي أمو
الفردي؟ ذل ما ناول الواب عنه ف هذا القسم الثان من الاول. وقد بينا ف ماول المم,,س

:  أمن القومات أمربعة ذات أمصل واحد
نس,,ان بلطبع رئاستته التثل ف مقوم,,ات كي,,انه الس,,ة أمي المصل هو رئاسة الن
رادة الرة والعل الصادق والقدرة الفعلية والياة البدعة والوجود الستتقل رئاستته الت يؤسس الن
عليا ابن خلون فلسفة التاري عليا وعل العضلت التتبة عليا ف العلقة بلطبيعة وبلضارة
وكيفيات عيش الاعة والفرد لها سواء كن رئيسا أمو مرؤوسا أمعن مدار الع,,ارك بي البش نس,,غ

المغارض الشعرية ف اللح.  
والفرع المول المقرب انل المص,,ل ف مستتوى المعي,,ان ه,,و الستياس,,ة بوظائفه,,ا
العش التاوجة زوجي زوجي وبأمساس هذه الوظائف وثرتا والي هو جوهر الك العب ع,,ن

: ستيادة الممة
وم,,دارهم ال,,د م,,ن صاع الص,,ال والن,,ازل ف : القض,,اء والمم,,ن الزوج المول

الاخل.
: البلوماستية والافع ومدراهم الد من صاع الصال والنازل ف الزوج الثان

الارج.
نس,,ان للنج,,اح ف ه,,ذه الزوج الثالث ع,,داد الن : التبية والتع الدن وم,,دارهم ان

الصاعات سلم أمو حرب.
: الثقافة واقتصاد ومدارهم مد الننس,,ان بلمدوات والط,,رق ال,,ت الزوج الرابع



تكن الننسان من النجاح ف تل الصاعات بأمقل التكليف.
: استتعلم والنعلم الستياس واستتعلم والنعلم العرف                   الزوج ال,,,امس

 ومدارهم تكي الننسان من السلطان عل الطبيعة والتع ف علمه الي يكون عل عل.
نن ثرت,,ا أمي بداي,,,ة و العم,,,ل ون,,وذج ه,,,ذه المزواج الوظيفي,,,ة الي ه,,,و ف أ
بعاد المربعة أمعن مقومات حصانة المم,,,ة الستياس وغايته هو الك العب عن المصل الشامل للم
رادة المم,,ة وق,,درتا والوص,,ل بينم رادتا وعلمها وقدرتا وحياتا ووجوده,,ا.  ف,,ان الروح الت ه ان
بعلمها لتعيي شوط حياتا حت تكون ذات وج,,ود ذات غي تبع ذل ه,,و معن الستيادة ال,,ت
ل العن العي.  ه جوهر الك الستياس من حيث هو تعي الول وانتقالها من العن الرد ان

:  البع,,د التنفي,,ذي والبع,,د التشيعي (القض,,اء وله,,ذا الك العي للول بع,,دان
ل اص,,طلحا لكن,,ه ف القيق,,ة تبع للس,,لطتي المخريي لمن التنفي,,ذ يع,,ل أمحكمه ليس سلطة ان

: ه,,و س,,لطة مستتقل بلعن الفن أمي انن ذات ثرة والتشيع يدد الق,,واني ال,,ت يك بقتض,,اها
: اي مؤسس,,ات الك بوجي,,ا السلطتي المخريي ل تتدخلن ف فهمه وتأمويل للق,,واني ل غي)

التنفي,,,ذي وأمص,,,ل (تن,,,افس المح,,,زاب والستياس,,,ات) والتشيعي  وأمص,,,ل (التن,,,ويب والراقب,,,ة
الشعبيتي). والتنفيذي بلف الظنون متقدم عل التشيعي لمنه هو الي يضع القواني بعد أمن

نن نبعا عن انتخاب للحك بتشيع يقق برنمه.  يتاره الشعب للحك فيكون ف أ
م,,ة فنح,,دد ويك,,ن النن القي,,اس عل ه,,ذا التعيي المول للحص,,انة الروحي,,ة للم
تعيينا ف المبعاد الثلثة المخرى. ذل أمن هذه المبعاد جيعا ه ف القيق,,ة تطبيق,,ات للستياس,,ة

: فهىي ستياسة تربوية وستياسة اقتص,,ادية وستياس,,ة ثقافي,,ة بذا العن الي يقق رئاسة الننسان
نس,,انية ف,,ردا وجمع,,ة ولك,,ن ف علم سيس ومعرف لتحقي,,ق الرئاس,,ة الن وستياس,,ة استتعلم وان

الالت الثلث الباقية  ل يكون ذل  بؤسسات الك بل بؤسسات تص تل المبعاد.
رادة والعل والقدرة فالتبية والتع الدن تقق ذل بتكوين النشء من حيث الن
نس,,ان تريي,,ا (حيوان نطق,,ا) منتستبا والياة والوجود. وبفضل دورهم يصبح الننسان الط,,بيعي ان
انل حضارة معينة (ذا تراث معي) ومواطنا (ف دول معينة) حائزا عل اختصاص يعلها مس,,,هم
نس,,ان مب,,دعا نتاج الادي أمو الرمزي للجمعة (الهنة الت يكون في,,ا) م,,ن أمج,,ل أمن يك,,ون ان ف الن
يضيف انل ما حصل بفضل التبية ما يثي المبعاد الت ذكرن أمي الننس,,انية والض,,ارة والواطن,,ة

بداع وتديد.  والعمل بن



ووظيفة اللحمة ال,,ت تق,,ص ك ذل درامي,,ا-أمعن ف افع,,ال تص,,ور الصاعات
البشية ح,,ول ه,,ذه المغ,,راض الطلوب,,ة لاتا فض,,ل ع,,ن دوره,,ا ف تقي,,ق تل الص,,فات ال,,ت
رادة والعم,,ل) وم,,ا يص,,يبم م,,ن نسان- ه بيان اجتاد (الفكر والنظر) والهاد (الن نسبناها للن

معانة وناح وفشل خلل طور التنشتئة وذل هو جوهر التاج الاتية ف النداب مثل.
 ولهذه العل يكن أمن نعتب الستياسة الت تشمل ك هذه الوجوه م,,ن التك,,وين
التبوي والتنشتئة اجتعية رديفا ملزما للفكرين الين والفلسفي ومن ث للعبارة الش,,,عرية لمي

: ل يكن تصور دين تم من دون ستياسة ول فلسفة تم,,ة م,,ن دون جمعة عن ذوقها الوجودي
ستياسة لستياسة الك  ولستياسة التبي,,ة ولستياس,,ة اقتص,,اد ولستياس,,ة الثقاف,,ة وم,,ن ث فه,,ىي
تتعلق بلياة بك أمبعادها. وه,,ذه التبي,,ة بواس,,طة الؤسس,,ة التبوي,,ة والت,,ع ال,,دن تت بلمبع,,اد
السة الت ذكرن أمي النرادة والعل والق,,درة والي,,اة والوج,,ود ولك,,ن م,,ن منظ,,ور تك,,وين النرادة

والطبع جوهر الرية والشخصية.
نم هم اللان ينتج,,ان والثقاف,,ة واقتص,,اد هم ث,,رة ه,,ذا التك,,وين وعلت,,ه :أمي ان

نن : فلول التبي,,ة والت,,ع ال,,دن اللين يكونن أمدوات هذه المبعاد وشوطها لكنا تنتج عنا ف أ
نتاج مادي ول رمزي الننسان ولول الك الي ينظم ذل ويفظه ويوفر ل شوط ل لا أممكن ان
نتاج الرم,,زي (الثقاف,,ة) وال,,ادي (اقتص,,اد) هم الشط الضوري والكف لوظ,,ائف ومن ث فالن
نن نت,,ان ع,,ن الك والتبي,,ة الك الت ذكرن والتبي,,ة والت,,ع ال,,دن (ت,,ويل وطرق,,ا). لكنم ف أ
والتع. وهذا التشاجن والتعاكس بي العل والعلول هو الي يكن أمن يكون غرضا من أمغ,,راض
ملحمة اجتاد والهاد الننس,,انيي وم,,ن ث فوص,,فهم م,,ن حي,,ث هم فعلن يث,,ل أمح,,د أمغ,,راض

المدب اللحمي.
لي,,ا مض,,مون اللح عن,,دما ن,,اول تل ه المغ,,راض ال,,ت يك,,ن أمن ينقس,,م ان
تفصيلها وبيان أمصنافها وه ل تكد تتناه لمن ك غ,,رض من,,ا يك,,ن أمن يك,,ون م,,دخل للبقي,,ة
خلل الكم عل ملحمته الاصة به سواء أمخ,,ذنه ف مستتوى الش,,خص أمو الاع,,ة. وك ذل
ب,,داع المدب والعلم,,ي وه,,و ف ك الض,,ارات مض,,مون الفكري,,ن الين يث,,ل أمه أمغ,,راض الن
والفلس,,في عن,,دما يكونن ب,,ق فكري,,ن يعال,,ان م,,ا يلق,,اه الننس,,ان م,,ن معانة ف عل الفك,,ري
(اجتاد) والفعل (جاد) بوصف ذل مققا لرئاستته الت ترجه من الس لو اقتصت حياته
عل النك,,وص انل اليواني,,ة الالي,,ة م,,ن ه,,ذا اله,,د الي يكن,,ه م,,ن الس,,مو الي حاولن,,ا بي,,ان



مستتويته ودور الستتوى الموسط ف تاوز النخلد انل المرض أمو البقاء فيه. 
ل م,,ا نن الكري ل يكن أمن يفهمه من ل يدرك ك هذه العان فيتجاوزها ان والقرأ
ل الكمل دون أمن يطمع تيان بثل بعتباره الغاية والد الي يرك الننسان الشئب ان ل يكن الن
ليه أمو حت النو منه. والسافة الفاصل بي هذا الد وما ينتج عن اجتاد والهاد ف الوصول ان

يان والعمل عل عل ف الياة وف التعبي البدع عنا. ل المرض هو الن للتحرر من النخلد ان

الفصل الثالث                         
               اللح وأملغاز الوجود الننسان

شعت ف كتابة هذه الاول بعد مناستبة دفعت انل مواصل مشوع س,,,ابق ل
أمفرغ منه واستتأمنفته بفضلها. وه,,ذه الناستبة ه مس,,امرت م,,ع الش,,اعر الش,,اب تي ال,,بغوث ف
بيوت مساء الثان من الشهر الال بعد فراغنا من عل ف مؤسسة المسكوا ل علق,,ة وطي,,دة
نسانية عامة والعربية خاصة. فق,,د ستبق أمن كتب,,ت مص,,نفا ف الش,,عر بأمحد أمه أمغراض اللح الن
ن,,از ع,,ل وع,,د ب,,ه اب,,ن س,,ينا خلل شحه لكت,,اب أمرس,,طو ف الطلق والنعاز القرأنن ماول لن
الشعر ول يف بوعده لمستباب من عل الغيب. وم,,ا وع,,د ب,,ه اب,,ن س,,ينا كن ماول ال,,واب ع,,ن
سؤال يص الشعر التجاوز للخصوصيات الثقافي,,ة ال,,ت يتل,,ف ب,,ا الش,,عر العرب ع,,ن الش,,عر

اليونن مثل. 
ول,,ا كن عل ح,,ول الش,,عر الطل,,ق والنع,,از القرأنن مقتصا عل فه,,م نظري,,ة
الشعر الي يكن أمن يكون أمسى من اقتصار عل الصائص الثقافية فيتجاوزه,,ا انل الكي,,ات
الننس,,انية ف درس أمغ,,وار النف,,س البشية وع,,دت ب,,أمن أمش,,فعه بعم,,ل يتعل,,ق بنذج م,,ن الرس
الرام لمغراض الشعر بوصفه أمسى عبارات الشعور. وه ن,,اذج يك,,ن استتدادها م,,ن التاري
ن ش,,اء ا بع,,د ه,,ذا الفص,,ل نن الكري كم ستنحاول ف الفص,,لي المخيي,,ن ان وم,,ن قص,,ص الق,,رأ

الثالث (الاول ذات خسة).
علق,,ات الننسـ,,ان "ث كتبت فصل نشه ابن نزار يعرب ف الدون,,ة بعن,,وان 

ذ هو الفصل الث,,الث م,,ن ه,,ذه الاول وفي,,ه2014.07.29اللغزة ومابسه" بتاري   نعيد  نشه ان



حددن الملغاز الت ه الشعر المول هو ماول اكتناهها سعيا للتعبي عم يعل منه الين والفلسفة
ن  بش,,ك يب,,دوا ص,,داميا م,,ن حي,,ث الناه وط,,رق موضوعهم المساس وس وحدتم الائ,,ة وان
العلج.  وستيكون الفصلن المخيان بعد هذا الفص,,ل الموس,,ط بي الس,,ابقي واللحقي ب,,ؤرة
ما يعد ه الفكر الننسان من حيث هو وعي بأملغاز الوجود وماول لفهمها والتع,,بي ع,,ن ش,,عوره

: با وفهمه لها ومعانته الوجدانية والعقلية. وقد عرفنا هذه الستتويت ف ماول الممس بكونا

-الوعي بلطلق والتعال (غاية النيان).1
-والوعي بلي والكمل  (بداية النمان).2 
-والوعي بلنمكن واللل(الوصل بي التناه واللمتناه=الرية).3 
-والوعي بلق والال (غاية العل).4 
-والوعي بلوجود والسؤال (بداية العل).5 

سار وج,,وده وم,,ن ث فه,,ىي نن مابس الفكر الننسان وأم فا الملغاز الت ه ف أ
مسح معاركه الفكرية والوجودية حول المغراض الت يتشك فيا العل برحلتيه والين برحلتىي
ن سم فتح,,رر م,,ن ن أمخل انل المرض اقتص عل العل وان ويتوسط بينم السؤال الفلسفي الي ان
النخلد انل النرض بلغ انل النيان؟ ودرجات هذا السل كن أمول من حاول تديدها م,,ن خلل
تربته الروحية حة النسلم النمام الغزال رحه ل عندما وصف الستبل الت يس,,لكها الننس,,ان

: يب,,دأم بلنحس,,اس الفط,,ري بأملغ,,از الوج,,ود فيتك,,م ويتفلس,,ف ويتبط,,ن طلب,,ا للحقيق,,ة الطلق,,ة
ي,,ان بط,,ور م,,ا وراء ويتصوف ث يكتشف أمن النحساس الفطري يبقى هو الليل المسل نو الن

ل العقل الفتوح عل النيان أمو النىى.  العقل القصور عل الستبان أمو الصاة ليصل ان
فا من أمحد مم قل وعيه بغافل عن أملغاز الننسان ومابس,,ه. فه,,ىي العل,,ل
ال,,ت تع,,ل حي,,اته جي وجن,,ة ف أنن فيظ,,ل م,,تددا بينم دون توق,,ف انل أمن يي أمجل
ي,,ان الل,,ص م,,ن أنلم ه الحي ف النيا والنخ,,رة بلائذ ذا ل ينعم علي,,ه ا بلن خاصة ان
روحية ه النة ف النيا وف النخرة. وك واحد من هذه الملغاز ال,,ابس موض,,وع لعل.

ويكن أمن نسمي علوما بلصورة التالية: 
-عل علقة الننسان بذاته وهو أمعس العلوم بل هو شتبه مستتحيل.1 



-وعل علقة الننسان بتلزم حييه وهو يفتض تعال العلقة المول.2 
-وعل العلقة بي النس,,ي وه,,و أمقي,,انوس يم,,ع بي العلمي الس,,ابقي3 

وبي العلمي اللحق بيانم ف م,,ا يل. فه,,و م,,ال اللة والمل الطلقي أمعن مس الي,,اة
لاتا ف تثاقلها وتعاليا جيعا بي هذه الالت كها وما بعدها عندما يتع ات,,اد ال,,واس
ف الس الطلق بجتع الدرك بلندراك الطلق. عندئذ يصبح مدلول العلقة بي ال,,رأمة
والرجل ف الين النسلم أممرا مفهوما ببع,,ديه النيوي والمخ,,روي: وه,,و الي,,وم موض,,وع
ك نقد يقدم عليه التحلقي عل سطح العان بسخيف الب,,ان. كم يص,,بح دوره ف ك
بداع وخاصة ف أمسمه أمي ف جمليات الشعر والفن أممرا مفهوما لمن ذروة الائقة اليوية ان
بداع الت تش,,ارك والالية ه تطابق اتادين اتاد الواس واتاد الدارك ف علية الن
ن كن م,,ا يزع بنحو ما ف علية اللق الال مشاركتا ف علية اللق العضوي حت وان

من تقدم يكد يلغي العلقة بي الممرين حطا من الثان دون فهم لعلقته بلمول.
-وعل علقة الننسان بلعال أمو الدد الادي لقيامه العضوي وهذا يصل4 

نس,,ان بلتاري الط,,بيعي وبلطبيع,,,,ة.وهو متناس,,ب م,,ع العل الث,,ان عسا وملمس,,ة الن
للمتناهيات جيعا.
-وعل علقة الننسان بربه أمو ال,,دد الروح لقي,,امه النفس وه,,و يص,,ل5 

نس,,ان بلتاري اللق,,ي وبلض,,ارة. وه,,و متناس,,ب م,,ع العل المول عسا وملمس,,ة الن
للمعمق الاتية والروحية.

 ولنذكر النن هذه الملغاز الابس بتتيب ومنازل ه موض,,وع بثن,,ا المول
ل هذه العلوم واحدا بعد النخر. فتتيب موض,,وعاتا وتدي,,د منازله,,ا يشتبه قبل أمن نعود ان
علقة ما بعد الطبيعة بلطبيعة وم,,ا بع,,د التاري بلتاري وم,,ا بع,,د النظ,,ر بلنظر وم,,ا بع,,د
العمل بلعمل والابعد الطلق أمو هذا اشئبات الائ للوصل بي المول والمخي أمي بي

علقة الات بذاتا وعلقة الات بربا. وهذه الملغاز الابس ف قوتا المول ه:
-اللغز البس المول: هو علقة الننسان بذاته وه عي وعي,,ه ب,,ذاته أمو1

ليه بأمنه الي ل يستتطيع الروج منه لا يدركه من موضوعات. عي ما يشي ان



نس,,ان ولنس,,مه علقت,,ه2 -اللغز البس الث,,ان: ه,,و تلزم حيي وج,,ود الن
بلزمان والكن اللين ل يستتطيع منم فكك حت ف المحلم.

لغ,,از وال,,ابس جيع,,ا: العلق,,ة بي3 -اللغز البس الثالث وه,,و قل,,ب  الم
النسي أمصل للوجود وغاية رغ ما يشوبا ف واقعات التاري من تريف يفس,,د دللت,,ا.
فك النسي لغز للنخر ولاته طالبا ومطلوب ف أنن. وحت عندما يكون النس  مثلي,,ا
فهو يطلب الن,,س القاب,,ل ب,,ا ي,,دد ب,,ه نفس,,ه ف,,اعل أمو منفعل بي,,ث ل تك,,ون الغيي,,ة
ل ف نف,,س ن ل ي,,ده ان عض,,وية ب,,ل رمزي,,ة: الثل يطل,,ب الن,,س القاب,,ل رمزي ح,,ت وان
النس عضوي. وحت عندما يكون النس انطوائيا وذات استتتاع النس فه,,و ي,,ؤدي

نن: فيكون ك النسي ف أنن. الورين ف أ
-اللغ,,ز الب,,س الراب,,ع: مق,,وم القي,,ام ال,,ادي أمو الشط ال,,ادي  ل,,ا تق,,دم4

ولنسمه علقة الننسان بلعال. فالنشداد انل الكن لي,,س بوص,,فه مل واين,,ا فس,,ب ب,,ل
بوصفه معي حياة عضوية ومعايش.

-اللغز البس الامس: مقوم القيام الروح  أمو الشط الروح لا تقدم5
نس,,ان برب,,ه بتوس,,ط ال,,تاث العلم,,ي والعمل ب,,ا ه,,و ص,,ورة الوج,,ود ولنس,,مه علق,,ة الن

والنشود الواقعي والتخيلي.
ل,,ن نتك,,م الي,,وم عل ه,,ذه الملغ,,از ال,ابس الس,,ة ك عل ح,,دة الكم
الي نوفيه حقه ف موضع أنخر بل ستنكتفي هن,,ا بلنش,,ارة انل الملغ,,از الركب,,ة من,,ا وال,,ت
تفس أممرين أمساستيي يعللن النسب بي هذه الملغاز الابس ومنازلها ف سل التناس,,ب
عل أمن نعود انل الملغ,,از البستيطة ال,,ت تص,,ل بين,,ا ه,,ذه الملغ,,از ال,,ابس الركب,,ة. واللغ,,ز
الموسط- أمي علقة النسي أمحدهم بلنخر فعليا أمو رمزي- هو أمكث هذه الملغ,,از تعقي,,دا
ن,,ه منا جيعا لمنه يفتضها: ففيه اللغزان التقدمان علي,,ه وفي,,ه اللغ,,زان الت,,أمخران عن,,ه أمي ان
مصب ما تقدم عليه منه ومنبع ما ت,,أمخر  من,,ا عن,,ه بوص,,فه الس الواص,,ل بي الن,,وعي:
العلقة بي النسي ه الركز الوج,,ودي لك منم ولتعيم ومعيتم وللحي,,اة عام,,ة ح,,ت
ل عند الننسان أمو عل المقل فذل ما لنا ب,,ه ل الوعي بذه المهية ان ن كنت ل تصل ان وان



نن الكري -النساء  -يعتب أمص,,ل الزوجي نفس,,ا واح,,دة قس,,مت انل زوجي ل1عل. والقرأ
ن ليس فعليا فرمزي. يكن تصور أمحدهم من دون الثان ان

                القوة الثانية من ترتيب الملغاز الابس
                     اللغ,,ز الب,,س الرك,,ب المول أمو ال,,دد الروح ه,,و لغ,,ز العلق,,ة بي
المول والمخي  م,,ن قائ,,ة الملغ,,از ال,,ت أمحص,,ينا أمي "المول+ال,,امس" بداي,,ة وغاي,,ة. فهم
يثلن الي اليط الطلق بلوجود الننسان أمو البس الطل,,ق ذي الق,,وة الثاني,,ة اليط,,ة
بك ما عداها. فهم ال,,زوج المول الواص,,ل بي التن,,اه واللمتن,,اه الت,,داخلي ومتب,,ادل
نسان با هو الواقع أمعن عي ذات الننسان وذات ا. فهم قطبا الوجود اللغز عند أمي ان
نسان لمنم قطبا الوعي ذات بوضوع ف علقة تن,,افس وج,,ودي عن,,د الننس,,ان نستبة انل ان

ذاته حقا ونستبة انل ذات ا اسقاطا والعكس حقا وتشبيا. 
نس,,ان خ,,ال م,,ن ه,,ذين القط,,بي وتل ه عل أمن,,ه ل يك,,ن أمن يوج,,د ان
ل أمحدهم ينفى ع,,ن أنخرهم. فلكم,,ن الكثاف,,ة التنافسي ف اليط البس لمن ما ينسب ان
نس,,ان أمو العك,,س عدام القطب الن لهىي وان ما انطلق القطب الن الوهرية ل تقبل القسمة: ان
أمو دعوى التطابق بي القط,,بي وثلثت,,ا ه ج,,وهر التص,,وف بدارس,,ه وبحط,,اته ف أنن.
وم,,ن ث فه,,ىي  متناستبة م,,ع ال,,تدد التنافس بينم: ف,,ا يض,,اف ليان أمح,,دهم يط,,رح م,,ن
ثب,,,ات شطا ثب,,,ات عقل ول نقل لمنم شط ك ان ميان أنخرهم رغ أمنم غي ق,,,ابلي للن
ل بم مع,,ا ب,,ل وبلترد بينم لمن نف,,ي نه ل يق,,وم ان فاعل وشطا ض,,امنا. ف,,ت اللح,,د ف,,ان
لهىي ل يلغي,,ه ب,,ل يعل موض,,وعا ف الات بعن استتغناء ال,,وهي ع,,ن ه,,ذه القطب الن

الركية الوجودية الت تستند حت وه مسلوبة عن الغي سلبا ينستبا انل الات.
       اللغز البس الثان من القوة الثانية أمو ال,,دد ال,,ادي ال,,ت يك,,ن أمن
يكون عينا من القوة المول عندما ينحط الننسان انل الهرية فيصبح العال مصدر قي,,امه
ن,,ه العلق,,ة بي الث,,ان والراب,,ع.  ف, "الث,,ان الادي مؤلها ومغنيا عن مصدر قيامه الروح: ان
والرابع" تربطهم نفس العلقة الت تربط المول والامس علقة حي الوجود الننس,,ان ذي
البعدين التلزمي زمان للمدة ومكن للمتداد ومصدر القي,,ام ال,,ادي أمو الع,,ال الص,,حوب



بلشعور بلدد ال,,ي الستتد من,,ه بوص,,فه تعين,,ا م,,ن العلق,,ة ال,,ت ت,,ددت بي الزوجي
ل ه,,ذه العلق,,ة المولي. وهذا التعي من الستتوى السابق يعل العال قابل للتأمليه فيد ان
لي,,ه. وه,,ذا أمي  الضورة الت يثلها مفهوم الدد بوصفه علقة بي مصدر ال,,دد والت,,اج ان
التعي هو بدروه لغز وحبس رغ أمنه مصدر ك ماول لفهم اللغز والبس المولي: علقة

المن بل عند النيان بتعال  النل عل الطبيعة وعلقة المن بلعال عند مؤل الطبيعة. 
  اللغز البس المسى من القوة الثالثة: اللغز الاس بي ال,,ددين الروح
والادي. وهذه القوة الثالثة ه الت بتأمرجها بي القوة الثالثة المص,,لية والق,,وة الثالث,,ة العي
ثني التق,,دمي علي,,ا (المن لغاز الابس المربع,,ة الباقي,,ة أمي للن منا ه  العنص الامع للم
ن,,ا لغ,,ز الملغ,,از. ن,,ا العلق,,ة بي الرج,,ل وال,,رأمة. ان وا) والتأمخرين عنا (الي والع,,ال): ان
وتل عل منلتا المساستية ف الين وف الي,,اة وخاص,,ة ف الوص,,ل بي الع,,الي النيوي
لي,,ه الش,,عور والمخروي لمن طبيع,,ة العلق,,ة ب,,ا تتض,,من حت أمقص م,,ا يك,,ن أمن يص,,ل ان
بلات وبلغي خلل علي,,ة ال,,ب ف ذروت,,ا أمعن عن,,د حص,,ول ث,,رة  التوال الي,,وي
المسى فيتحد الزوجان ذكرا وأمنث بشط أمن يتطابق فيم الرمزي والعضوي لمن العض,,وي

وحده أمو الرمزي وحده كهم نقصان ف الثرة:
 فاللغز البس الي يتأملف من المول والمخي يكن أمن نعتبه جوهر اللغز

البس الروح.
 واللغز البس الي يتأملف من الثان والرابع يكن أمن نعتبه ج,,وهر اللغ,,ز

البس الادي.
ن اللغ,,ز الب,,س ال,,ادي يتعي في,,ه اللغ,,ز والث,,ان تعي م,,ن المول: أمي ان
البس الروح أمو عل المقل الوعي ب,,أمنه وراءه أمو في,,ه أمساس,,ا لوج,,وده م,,ا يعل الطي,,ة

القيقية للنخرة أمو اساس الوعي الين الطلق.
أمما لغ,,ز العلق,,ة بي الرج,,ل وال,,رأمة ومبس,,ها فه,,و وح,,دة اللغزي,,ن الروح
والادي. لل فهو س الياة الاسة بي اللغزين البسي: فهىي مؤلفة من الزوجي-ليس
ذ ك منم زوج بلعن الفقهىي أمي التوجي بل حدي العلقة الت ه دائا بي زوجي ان



بعن رديف زوج ثن قد ل يكون من جنس متلف بل يكن أمن يكون حت ذاته- فه,,ىي
ل اللغ,,ز المول بوص,,فها شط الفع,,ل الي يوص,,ل مس,,ات فاعلية اللغ,,ز الث,,ان الوص,,ل ان
الوج,,ود (ال,,واس متع,,ة ف النحس,,اس الطل,,ق أمو الن,,س) بلي,,اة فتك,,ون ه ال,,رك
القيقي للنشئبات الوجودي التجاوز للفص,,ل بي الكن والزم,,ان ف النن الطل,,ق لظ,,ة

اجتع الواس ف فعل الياة ذاتا لة وأملا.
ن وتقبل العلقة تاوز الزوجي انل الصيل الواحدة ف ما تثره العلق,,ة ان
ناب ف تقيق شط تواصل الي,,اة ل الغاية الستتقل عل متعة الزوجي أمي الن ذهبت ان
ل الكئن ال,,ي الي بي,,ث يك,,ون الزوج,,ان ح,,املي للطاق,,ة الي,,ة م,,ن مص,,در ال,,دد ان
ينجبانه. ذل أمن الزوجي با يستتدانه من العلقة الثانية يص,,بحان ق,,ادرين عل الس,,اهة
خراج الي من اليت أمو الي من الامد فيحققان علقة من الرجة الثالث,,ة ه ف فعل ان
العلقة بي علقتي من الرجة الثانية لمننا ستنبي لحقا أمن حدي ك علقة هم بدروهم
علقة وليسا بستيطي. والعلقة من الرجة الثالثة علقة بي العلقة الثانية (اللغز البس

الادي) والعلقة المول (اللغز البس المول):
 فتكون العبادة  الص,,ادرة م,,ن المول (عي الات) وال,,واردة عل ال,,امس
(ا) متعينة ف استتداد الص,,ادر م,,ن الث,,ان أمي م,,ن الي (م,,دة الننس,,ان وامت,,داده)

والوارد انل الستتد منه  الدد أمي من الرابع (العال).
وتكون العلقة بي الرجل والرأمة علقة بي تلكم العلق,,تي أمي بي ال,,دد
ذن القل,,ب ن,,ا ان الروح (علقة المول والامس) والدد ال,,ادي (علق,,ة الث,,ان والراب,,ع). ان
الي تتعي فيه الياة عضوي (“مصنع" الياة) وروحيا (الرك الطلق  للوعي بلياة).

الفصل الرابع                      
              علقة اللح بلنس والعنف

                                      
ال,,,وجه الرام العني,,,ف م,,,ن تل اللغ,,,ز النس ه,,,و التح,,,رش والعن,,,ف بي



النسي. وقد ستبق ان بي أمبن خلون أمن الاعات البشية تتع لغايتي هم عي وظيف,,ة الول
أمعن الرعاي,,ة (س,,د حاج,,ات الي,,اة العض,,وية والنفستية) والاي,,ة (تقي,,ق الس,,ل الضورية لس,,د

الاجات بلتعاون والتبادل والتعاوض العادل). والمول تنقسم انل مالي هم:
- التعاون لسد الاجات (رعاية البدن خاصة)1
ننس (رعاية النفس خاصة). 2  -والتساكن للتأ

والثانية تنقسم انل مالي هم:
ننس1 -الاية الاخلية لمن سد الاج,,ات يول التن,,افس عل ال,,ال والنل والت,,أ

يول التنافس عل الرأمة والسعادة
-والاية الارجي,,ة لمن التج,,اور يول الصاع عل اقتس,,ام الكن واستترار2 

يول الصاع عل الزم,,ان. وم,,ن ث فالول ضورة حيوي,,ة للبق,,اء. وه شط المم,,ن والمم,,ان ف
ن السل نفسها مشوطة بأمدوات الف,,ظ علي,,ا أمي أمدوات ال,,رب (م,,ن الاخل والارج بيث ان

 من المنفال). 60هنا أمهية النية 
لكن هذا البيان يناظر بلفهوم اقتصادي التوازنت الكية أمو اقتصاد الك,,ي
وهو مشوط بلتوازنت الزئية أمو اقتصاد الزئ الي ل تمل الفلسفة أمهيته. لكنا اعت,,بته
لغ,,اءه بتق,,دي الك,,ي علي,,ه. وه,,ذا ال,,ال التعل,,ق بلتوازنت من عوائق الوجود الع,,ي ف,,اولت ان
الزئية هو ما اصطلحت عل تسميته بطاريد أمفلطون. ذل أمن أمفلط,,ون اعت,,ب الول العادل
زال العوائق النات,,ة ع,,ن خس,,ة عناص س,,يتا مطاري,,د أمفلط,,ون لمن,,ه طرده,,ا م,,ن مشوطة بن

لغاء دورها الي اعتبه سالبا وحائل دون الول العادل.  جهوريته بن
ذ جع,,ل والنس,,لم رك,,ز عل أمهيت,,ا ب,,ل وزاد فوص,,لها بأمس,,س الول الس,,وية ان
مبدئ الممانة والعدل أمساس الول مقدما عليم منل ال,,رأمة واللكي,,ة وج,,ع ذل ك,,ه ف س,,ورة
ش,,,,ل ه,,,,و المخ,,,,وة البشية (الني,,,,ة المول م,,,,ن النس,,,,اء). النس,,,,اء ال,,,,ت تب,,,,دأم بب,,,,دأم أم
وه,,ذه الطاري,,د المفلطوني,,ة ه: ال,,س ف العرف,,ة والف,,ن ف الوق وال,,رأمة ف الي,,اة العاطفي,,ة
عاقة الياة العية. وقد نزلت الرأمة ف قلب واللكية ف سد الاجات وأمخيا خصوصية الفرد ف ان
مس الطاريد لمنا ف القيقة ال,,وهر من,,ا جيع,,ا : فه,,ىي ذروة ال,,س والوق وغايتم وه عل



التل والصوصية الفردية. ويكن الق,,ول انن ك الصاعات البشية مرده,,ا انل ه,,ذه النل ال,,ت
تشغلها الرأمة سواء برز دوره,,ا في,,ا أمو ل ي,,بز وس,,واء كن فاعل أمو منفعل. ذل أمن,,ا ه الي,,اة
وقد تعينت فتثلت بشي سوي. فالتعاون لسد الاجات أمداة وليس غاية ف القيق,,ة : الغاي,,ة ه
م,,ا المنس بلعشي بلغة ابن خلون. والمن,,س بلعش,,ي ل معن ل م,,ن دون أمساس,,ه أمعن ال,,رأمة ان
لمن,,ا أمم,,ه أمو لمن,,ا أمس,,اس بع,,ده ال,,ال لمن,,ا عي الي,,اة م,,ن حي,,ث لة وش,,عور بلكي,,ان.
لك,,ن فق,,دان ه,,ذه اللل يك,,ن أمن ينق,,ل الصاع عل ال,,رأمة م,,ن فروستية وغنائي,,ة يت,,داول في,,ا
العذري والغريزي بي العلية انل لصوصية ووحشتية يتداول فيا السفل من القوم. وعندما تتحول

نا تفقد هذه النل فيصبح الصاع عليا سوقيا كك تنافس عل سلعة.  انل سلعة فان
وسأمضب مثال من التعي العنيف للغز النس ف ظاهرة كنت مغيبة ف متعاتنا لكن,,ا ص,,ارت
جلية بعد أمن تررت الرأمة وأمصبحت مشاركة ف الال العام. لكنا ل تك,,ن منعدم,,ة س,,ابقا لمن,,ا
س الت كنت عائلت كبى سار الم كنت تصل ف الال الاص وحت بي الارم وتبقى من أم
سة نواة. لل فه,,ذه الاول لع,,ل الك,,ثي سيستتغربا من وخاص,,ة م,,ن متعددة المفراد ول تكن أم
ربطها بناستبة شتبه انجرامية نتأمت بوض,,وح بع,,د أمن حص,,ل انقلب المج,,ي ف مص ال,,ت ه
نل الث,,ورة ف س,,وري. لك,,ن النج,,رام م,,ن أمه نله,,ا م,,أ النن ب,,ؤرة الربي,,ع العرب وال,,ت ق,,د يك,,ون مأ
المغ,,,راض ف التع,,,بي الفن وخاص,,,ة م,,,ا كن من,,,ه درامي,,,ا س,,,واء ف السح أمو ف الس,,,ين. 
ومن مددات أملغاز العلقة بي النس وبلعنف أمنا مثلها مث,,ل ك الملغ,,از المخ,,رى ال,,ت أمشن
ليا بل وأمكث منا يتلط فيا الشعي وغي الشعي والعادي والنجرام لمن,,ا م,,ن جن,,س ال,,ادة ان
العصية عل التصوير. لكن الوف ما كث الكم عليه ف الثورة عامة وف مص خاصة عن هذه
ل الفاع عن تص,,ورات فاس,,دة ع,,ن المخلق والعلق,,ة بي الرج,,ل وال,,رأمة ق,,د الظاهرة يتحول ان
ظهارها للممراض تث,,ل ح,,الت برزة تس,,اعد يكون مفسدا للغاية المساستية من الثورة الت مع ان
عل فه,,م أملغ,,از الوج,,ود الننس,,ان ف ح,,الته غي الس,,وية فتك,,ن م,,ن التش,,خيص والعلج. 
وف حالتنا فانن جعل مثل هذه القض,,اي م,,ن أمغ,,راض التع,,بي الفن بش,,ك درام ي,,رر حيويتن,,ا
نس,,ان العرب والي,,اة الص,,ادقة. وف ذل بداي,,ة الضارية م,,ن انط,,اطي اللين ح,,ال دون الن
نن التحررة من عص,,ور انط,,اط الات وقي الداث,,ة التح,,ررة م,,ن لتحقيق الصلح بي قي القرأ
عص انط,,,,,,,,اط استتعمري. ول,,,,,,,,ا كنت أمك,,,,,,,,ب ث,,,,,,,,ورتي حققهم النس,,,,,,,,لم هم:

-ث,,ورة تري,,ر الن,,س م,,ن التحري الرض للعزوبي,,ة الرهباني,,ة وجع,,ل التع,,ة النستية بشوط1



نابية للجنس العلقة بي النسي كم يددها القانون الشعي حقا بصف النظر عن الوظيفة الن
ن التخلفي من رجال الين الستيحيي ف القرون الوسطى اعتبوا النسلم دين لة لمنم حت ان
ل يفهموا دلل ترير النس. وهذا التحرير بلف أموهام من يتسعون ف الك لي,,س مقص,,ورا
يلء ن بطريقة خفية تثلت ف تليل الطلق وان ل الرأمة ت التحرير وان عل الرجل. فت بلنستبة ان
منل متم,,ة للمطلق,,ات م,,ا يعن أمن التع,,دد النس بلنستبة انل ال,,رأمة يك,,ون بلتوال ولي,,س
ل ال,,رل وذل بس,,بب الافظ,,ة عل نق,,اوة النس,,ل وتدي,,د أمب,,وة بلتس,,اوق كل,,ال بلنستبة ان
طف,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ال. ا

-ثورة النييان (نظافة البدن ونظافة اليط) الت أمه ما فيا ه نظافة ال,,دخل وال,,رج للحي,,اة2
سواء تعلق ب,,ددها ال,,ادي (المك) أمو ب,,ددها الروح (الن,,س). فنظاف,,ة الف,,م والشج ونظاف,,ة
ن كن الس,,لمون الي,,وم أمق,,ل الن,,اس دراي,,ة الفرج عند النسي من أمه ثورات النس,,لم ح,,ت وان
همل النظافة م,,ن المص,,ل: التح,,رر م,,ن بأمهية هذه الثورات وبأمساسهم الين خاصة فضل عن ان

Dieنظري,,,,ة الطئي,,,,ة الوروث,,,,ة   Erbsünde .ندم وح,,,,واء واجتباهم  لمن ا عف,,,,ا ع,,,,ن أ
والع بي هاتي الثورتي هم جوهر الصلح بي الين والنيوي أمعن ثورة النسلم الكبى الت
ل الستيحية ل النسلم منم ان جعلت جل فلسفة التنوير يعتبه التكمون الستيحيون أمقرب ان
(راجع ترجة كتاب يوسف كوش,,ل ع,,ن رواي,,ة لس,,ينج ح,,ول ص,,لح الين المي,,وب المدين م,,ن

ل التنافس:   ترجة أمب يعربVom Streit zum Wettstreit der Religionenالتنازع ان
ن جوته اضطر انل اعتبار هذا الصلح بي الين والنيا تعاقدا م,,ع الرزوق ومني فندري) حت ان
الشتيطان ليتجنب غضب رجال الين. لل فهاينه فس فن جوته وأمدبه بياره فلسفة النس,,,لم
الامعية بي النيوي والين بلف خيار رجال الين الع,,ودة انل الين,,ة الهندي,,ة أمص,,ل لفكره

(راجع ما كتبت عن جوته ف مل مطاع صفدي).
                                 التلق بي النسي والتحرش

ن التلق بي النسي ل يلتم دائا بلعلق,,ة التبادل وال,,رة ب,,ل يستيطر علي,,ه ان
شء من الصاع العنيف سواء بي التوجي أمو غي التوجي ولعل ما يصاحب بدايتا ظ,,اهرة
ليس م,,ن اليس,,ي التيي بين,,ا وبي التح,,رش. وه,,ذه الظ,,اهرة ش,,ديدة التعقي,,د انتش,,ار ف ك
صار التع,,بي ع,,ن الرغب,,ة النستية م,,ن أمح,,د التعات وك الضارات. فقد يك,,ون القص,,د ب,,ا ان
طرف العلقة غي الصحوب بستتجابة الطرف الثان. لكنا تتل,,ف ع,,ن اغتص,,اب واستتحياء



المعراض ف الالت الت ل علقة لها بلتحرش ل من بعيد ول من قريب :
فالتحرش يصعب تييه عن درجات التعبي عن الب قبل بلوغه الغاية ال,,ت ه

تول انل تعبي متبادل بي النسي. 
أمما اغتصاب فه,,و بداي,,ة ف,,ة خالي,,ة م,,ن ال,,ب ول تتض,,من أمدن مرل,,ة م,,ن

مراحل التعبي عن الب. وقد تكون غاية عند النقمة عل عدم الستتجيب. 
لل ف,,اللط بي الظ,,اهرتي ي,,ول حت دون فهمهم فض,,ل ع,,ن الوص,,ول انل
ل ال,,ل الي يري,,د العلج السوي. من ذل مثل أمن اللط بينم هو الي يعل البعض ييل ان
أمن يقض به عل التحرش فعليا بلفص,,ل بي النس,,ي مادي وبستياس,,ة تن,,ع اختلط أمو رمزي
بفرض زي معي عل الرأمة. فه,,ذان اللن ت,,بي فش,,لهم لمن من,,ع اختلط ل يقض علي,,ا ب,,ل
ذ هو يعلها ضن ك النسي ف غياب النس الثان.ي وفرض الزي كذل يض,,اعفها يضاعفها ان
لمن التحرش يكن أمن ينطلق من رنة اللخال أمو م,,ن رعش,,ة ارداف ورف,,ة الن,,ود ح,,ت وه
مت,,دثرة فض,,ل ع,,ن جي,,ع الركت والنش,,ارات ذات اللل النستية بلقص,,د أمو بغيه : والش,,عر

العرب ملء بثل هذه النشارات.
ذن فل يكفي لفهم ظ,,اهرة التح,,رش أمن نقتص عل المحكم اللقي,,ة أمو القابل وان
بي المجيال بعيار المخلق الافظة والمخلق النفلتة فضل عن القابل بي الاعات الستياستية
التدين,,ة وغي التدين,,ة. فأمص,,ل ه,,ذه الظ,,اهرة أمو بعض,,ه ملزم للعلق,,ة بي النس,,ي لي,,س عن,,د
الننسان وح,,ده ب,,ل ف ك الكئن,,ات الي,,ة ال,,ت حيات,,ا رهين,,ة اللق,,اء بي النس,,ي. واللق,,اء بي
ن بع,,ض العن,,ف اللي ج,,زء أمص,,يل من,,ه مث,,ل ع,,ض طلق ب,,ل ان النسي قل أمن يكون لطيفا بن,,
ليه بعزل عم ي,,ري ف بطن الشفتي ف التقبيل. والممر كه يبدأم با يشتبه التحرش عند النظر ان
ذ الممر كه متعل,,ق بلنواي ولي,,س بلمفع,,ال ذات,,ا : الفع,,ل التغ,,زل يص,,بح ترش,,ا طرف العلقة ان
عندما ل تلقيه استتجابة من النس الثان. فالظاهرة ملزمة للجنسي ملزمة الصحة والرض
بل أمكث لمن هذين يتبعان الياة ف حي أمن العلقة النستية من,,ا تنب,,ع الي,,اة فتك,,ون تبع,,ة له,,ا

ن العلقة مقابل دفعا.  فعل حت وان
لل فل بد من أمن نتجنب دراس,,ة الظ,,اهرة بلنطلق م,,ن وض,,ع مرض كلت
رأمين,,اه ف مص بع,,د انقلب ب,,ل يلغ,,ي شوط البل,,وغ انل حقيقت,,ا كل,,ال ف م,,ا ح,,دث ف



مظاهرات التأمييد للنقلب أمو ف ك تمعات يصبح اختلط بي النسي فيا شديد التلح
ذا أمض,,فت انل ذل أمن التعي ف مظ,,اهرات السيس أمو ف اللق,,اءات الريض,,ية والتلصق. ف,,ان
جرامه أمو ف جمعات شتبابية من الع,,اطي الين ينت,,دب من,,ا ل أمعضاء ف أمدوات ان أمغلبم يعود ان
البلطجي,,ة وق,,وادة ال,,ابرات وأمطف,,ال الش,,وارع ظرفه,,م عين,,ه يعله,,م مع,,بين ع,,ن أمدن درج,,ات
ل النعات اليوانية ف الننس,,ان من,,م الننسانية ليس خلقيا فسب بل وحت عقليا لمنم أمقرب ان
ل ما ييه عن الوحوش: وه ل يتحرشون بلنساء بل يغتصبون المن,,ث ح,,ت ل,,و كنت حمرة.  ان
طلق وه ومعن ذل أمن البداية ف علج الظ,,اهرة م,,ن ه,,ذه الال الرض,,ية بداي,,ة خ,,اطئة بن,,
تؤدي انل تشخيص خاطئ قد ينتىي انل حلول خ,,اطئة. ف,,اللط بي التح,,رش متع,,دد الرجات
وشديد انتشار ف ك الاعات البشية واستتحياء النساء أمي اغتص,,اب ال,,اعي الص,,احب
عادة للغزو البدائ كلال ف ما يدث ف سوري وف مص وف ك البلد الت صارت جيوشها
مرتزقة وجيوش غزو خطأم منجي ل يغتفر. فالنقلب كن باجة انل هذه الوحشتية لرتكب م,,ا
ذا كن جي,,ش غ,,زاة ل ان ارتكبه م,,ن ج,,رائ ل يص,,دق عاق,,ل أمن جيش,,ا يعم,,ل ف شتبعه م,,ا عل ان
يستتبيح الغزوين فيذب الرجال ويستتحي النساء. وحت من شاركهم من ليس منم مع علمه بغلبة
ل المدغال ل قريبا منم بوعي أمو بغي وعي من جنس من يذهب ان ذل عليم ل يكن أمن يكون ان
طالبا العافية. ف مث,,ل ه,,ذه الال يستتحيل أمن ت,,درس الظ,,اهرة: فلكم,,ن الواح,,د من,,ا ح,,اول أمن

يدرس حقيقة ابداع ف مستشفى ماني.
طبيعة العلقة بي النسي

طبيعة اللقاء بي النسي تفاعل يك,,ه ف الغاي,,ة م,,ا يعلهم جنس,,ي يتح,,ددان
بذه النستبة بينم. وهذه النستبة يكن أمن تكون ف حال تعب عن الصحة والطابع السوي ويك,,ن
أمن تنقلب فتعب عن الرض والطابع غي السوي كلال ف الثال الي جعل هذا الشك يص,,بح
ه النعلم ف اللحظ,,ة الراهن,,ة. واللق,,اء بي النس,,ي يك,,ون ف الال المول يك,,ون ت,,درجه قرب
نلف. وغاي,,ة التق,,ارب ه اللط,,ف التب,,ادل. أمم,,ا ف الال وبعدا مناستبا لرجات التع,,بي ع,,ن الت,,أ
الثانية فاللقاء يكون تدرجه قرب أمو بعدا مناسب لرجات التعبي عن التن,,افر. وغاي,,ة التباع,,د ه

العنف التبادل.
وبي السارين أموجه شتبه ينبغي ملحظت,,ا لفه,,م انقلبم أمح,,دهم انل النخ,,ر ل,,ا
سنى من العلل. فا يعل السعى المول ل يعد ترشا هو استتجابة ايابية للجن,,س القاب,,ل.



وما يعل السعى الثان يعد ترشا هو استتجابة السلبية للجنس القاب,,ل. وم,,ن ث فالنستبة بي
ياب. م,,ا يعن أمن ياب ه ال,,دد لاص,,ية الس,,عى س,,لبا وان النسي والعواط,,ف التبادل س,,لبا وان
الس,,عى ف ال,,التي يك,,ن أمن يك,,ون م,,ن النس,,ي فل يك,,ون التح,,رش مقص,,ورا عل الرج,,ال.
فالنس,,,,,,اء أميض,,,,,,ا يك,,,,,,ن أمن يك,,,,,,ن الب,,,,,,ادرات وم,,,,,,ن ث فق,,,,,,د تك,,,,,,ن متحرش,,,,,,ات. 

 مراحل السعى حبا أمو ترشا
ولهذا السعى التفاعل بي شصي حائزين عل وعييم (نستتثن أمذن الس,,كرى
والرض الين م,,ن جن,,س بلطجي,,ة السيس) ثلث مراح,,ل وجسان يص,,لن الرحل المول
بلثانية والثانية بلثالثة حت يكتل بلغاي,,ة ال,,ت ت,,ددها استتجابة المخية م,,ن الن,,س القاب,,ل:
ذن فهو أمشتبه ما يكون براحل الممر بلعروف والنىي عن النكر أمعن بلقلب واللسان والي,,,د وان
مع ما يعل النقل من مرحل انل أمخرى مستتنتجة من رد فعل الطرف النفعل ومن جرأمة الطرف
الفاعل. فالس المول الدد للنقل من الرحل المول انل الرحل الثانية ملتبس ومن ث فهو يقبل
ل الرحل الثالثة فهو وحيد العن عدة تأمويلت. أمما الس الثان الدد للنقل من الرحل الثانية ان
ل ف الغاية الت تعل الرحل المخية تك,,ون ترش,,ا أمو عل المقل ف الظاهر ول يظهر التباسه ان
تام,,ا للعلق,,ة بس,,ب م,,ا يش,,عر ب,,ه ك طرف العلق,,ة وخاص,,ة الط,,رف الي يب,,دو منفعل ف

الظاهر. 
فع,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ال القل,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,وب:  الرحل المول مرحل أم
علقة بطنة ف قبل أمحد طرف العلقة تبديا نظراته وهو يكن أمن يعد تعبيا عن نداء حب أمو

ليه ف الغاية. ترش بسب ما ستيؤول ان
الس الناقل انل الرحل الثانية: 

ل يكن للمرحل المول أمن تنتقل انل الرحل الثاني,,ة ل,,و ل ي,,د ص,,احبا تش,,جيا
من الطرف الثان عادة ما تكون علمات ترد عل النداء لكنا عس,,ية التأموي,,ل لمن,,ا ق,,د تك,,ون

دال عل رفض مؤدب أمو قبول حي.
الرحل الثانية مرحل أمفعال اللسان:

ل الظ,,اهر بلتلمي,,ح تتحول أمفعال القلوب انل أمفعال لسان فننتقل م,,ن الب,,اطن ان
زاء الط,,,,,,رف الث,,,,,,ان. الق,,,,,,ول م,,,,,,ن قب,,,,,,ل أمح,,,,,,د طرف العلق,,,,,,ة تب,,,,,,ديا عب,,,,,,اراته ان



الس الناقل انل مرحل أمفعال اليد: 
ل الرحل الثالث,,ة ل,,و ل ي,,د ص,,احب الن,,داء ل يكن للمرحل الثاني,,ة أمن تنتق,,ل ان
ياب أمو حت عدم استتجابة رافضة س,,لبا. وغالب,,ا م,,ا ي,,ؤول الس,,كوت بللسان استتجابة مشجعة ان
ن,,,,ه علم,,,,ة رض,,,,ا. م,,,,ن هن,,,,ا ي,,,,أمت ال,,,,رور انل الي,,,,د وتل ه الرحل الاس,,,,ة. عل أم

الرحل الثالثة مرحل أمفعال اليد:
تبدأم هذه الرحل بللمسة بعناها العادي وتنتىي بللمسة بعناه,,ا ال,,ازي أمي
النس طوعا أمو كرها بسب مستتوى صاحب البادرة وظروف اللقاء وتربية اللتقي: فك مانعة
من الرأمة ف البادية مثل يفهم عل أمنه حياء ظاهر ونداء بطن ربا بسبب الرمان شتبه الطل,,ق:
ذ ل يكن أمن تد وصفا أمكث دقة ولهذا العل تد الغزل البدوي شديد التعبي عن العان الادية ان
لاسن الرأمة السدية ما تده ف الشعر الاهل والبدوي بلف ما عليه الال ف شعر الض

حيث يت الشاعر بلشاعر. 
ول بد هنا من ملحظة أممرين كثيا ما يظنم من ل يتجاوز البداوة معبين ع,,,ن
برود جنس نت عن اختلط بي النسي ف حي أمنم يع,,بان ع,,ن بدائي,,ة العواط,,ف ل غي
سة في,,ا النس,,ان دون فص,,ل وربا بسبب الفصل بي النسي. فالفصل بقص,,د جنس (لمن الم
ل جنستيا خاصة وحت العتب من الممور ل الرجل ان ل الرأمة والرأمة ان بي الارم) ل ينظر الرجل ان
المخرى فهو يرد انل هذا النظور. ذل أمن معي,,ار الق,,وة والعلم,,ات الال علي,,ا أمعن غالب,,ا ق,,وة
ل الرج,,ل أمو البدن وق,,وة ال,,ال هم م,,ا تتث,,ل في,,ه الرجول بلنستبة انل ال,,رأمة وانوث,,ة بلنستبة ان

الظرف الي يعل استتتاع مكنا بشوطه.
يلء أمهية للعري بل وحت للجسد ف الغرب: ذل أمن ع,,رض الس,,د1 -عدم ان

يصبح وكمنه غطاء فيطلب الغرب ما وراءه من تعبي عن ص,,دق الب,,اطن أمو ال,,ب. ف حي أمن
ليه. الروم يطلب ما وراء الثياب أمي السد الي أمصبح هو الباطن بلنستبة ان

-عدم اهتم النسي بغي من يبان يلغي ما ينسب انل اختلط من خط,,ر2
ذا ل يقتص عل مق,,دمات الن,,داء الع,,د ل م,,ا يشتبه ال,,زاح ان التشجيع عل التحرش فل يبقي ل ان

للعلقة الغرامية التبادل برضا الطرفي.
ول يعن ذل أمننا نفضل هذا النظور لمنه هو بدوره ل تبعات قد تكون أمخطر
من تبعات الل الفاصل بي النسي. ذل أمن البحث ع,,ن الب,,اطن ق,,د يب,,دو متوي عل ف,,رق



جوهري لمن طلبه من وراء الثياب الفي,,ة للب,,دن يعل جس,,دا وطلب,,ه م,,ن وراء الب,,دن الف,,ي
للنفس يعل علمات صدق عاطفي. لكن الصدق العاطفي مثل مث,,ل الن,,س اب,,ن لظ,,ة ي,,وت
بسعة. لل تكث اليانت بتقض الصدق: الرأمة الص,,ادقة يت,,وال عل الرج,,ال بت,,وال لظ,,ات
الصدق العاطفي. والرجل الصادق يتوال عليه النساء بت,,وال لظ,,ات الص,,دق الع,,اطفي. وتن,,دم

ك علقة ثبتة.
وعندئذ تصبح الياة النستية مشاعية عامة قد تنتىي انل أمصل الي,,اة ذات,,ه م,,ع
م,,ا يص,,احب ذل م,,ن ع,,دم استتقرار ع,,اطفي وفوض روحي,,ة بس,,بب ع,,دم التيي بي ص,,دق
الصداقة أمو البة اللقية الناتة عن الصب الواص,,ل بي لظ,,ات ص,,دق الب,,ة النستية: والمول
نسانية عقلنية والثانية حيوانية غريزية. ومعن ذل أمن العايي تنقلب: البداوة تص,,بح أمق,,رب انل ان
ن,,ا نسانية من الضارة الت تتحول انل حيوانية وغريزية. ولمنا تص,,بح تلذا بيي,,ا فان العقلنية والن
توت وتفقد غريزة الياة الفاقة فيصبح النس,,ان ع,,اجزين ع,,ن رعاي,,ة المطف,,ال وتربيت,,م وتشتيخ

الاعة وتصاب با يسميه أمفلطون تلذ المجرب بلكك. 
ل هذين الوقفي. لل فل ع,,ب أمن كن م,,ا وأمخيا فانن متعاتنا تنقسم اليوم ان
ي,,ري في,,ا أمشتبه م,,ا يك,,ون بصاع الض,,ارات ف نف,,س الض,,ارة. ول يك,,ن لتعاتن,,ا أمن تق,,ق
التوازن فتستتقر ما ل تفهم هذه الظاهرة ال,,ت ل يك,,ون علج,,ا بلطريق,,ة التقليدي,,ة (الفص,,ل بي
ذ يتع,,ان خاص,,ة النسي والتحجيب) ول بلطريقة الديث,,ة (اختلط والتع,,ري) لمن اللي ان
ل أمعل مستتويتا ويلن النظري,,ن الين ل يفهم,,ون الظ,,اهرة يعت,,بون يرفعان علية التحرش ان
ل أمحد الوقف الوقف الثان عل للظ,,اهرة. لل فينبغ,,ي اعتب,,ار الظ,,اهرة غي بسب انتسابم ان
طبيعية ف حدود ما تستتده من صاع الظ,,اهرتي وأمن,,ا ف م,,ا ع,,دا ذل يك,,ن أمن تك,,ون أمم,,را

طبيعيا علجه هو عي حرية الفرد ف التعاطي مع النس القابل. 

 الفصل المخي                          
                  فضاءات الشعر والتاري 

نن يلخ,,ص مقوم,,ات نت ه,,ذه الاول بث,,ال م,,ن ع,,ل ورد ف القص,,ص القرأ
الديث والدث أمو الوقوع وعرضه اللحميي بنصه الي يدد ف أنن شوط اللحمة :

من حيث ه عل فن. 



ومن حيث ه فعل تريي.
نن فهم أمساس نظرية الفن اللحمي ونظرية استاتيجية الستياستية ومن ث وف أ
نا قصة يوسف عليه السلم. ليا الفكران الين والفلسفي: ان الققة للغايت السامية الت يسعى ان
والعلوم أمن المعمل اللحمية ف القص,,ص القرأنن متع,,ددة. والعل,,وم ك,,ذل أمن ع,,دم العناي,,ة ب,,ذا
الوجه منا جعل من العسي فهم العلقة بي ابداعي الال واللقي ف حضارة أمغفلت,,ا فأمه,,ل

ل دلل العلقة بي الفعلي : الفسون دورها وتليل هذه العلقة فل ينفذوا ان
 ف الستتوى الرمزي الرب للمذهان 

 تربية تعلها تققها التحقق الفعل ف المعيان.
نن  ول,,و أمدرك,,وا ذل لفهم,,وا القص,,د م,,ن طبيع,,ة النق,,د ال,,وجه للش,,عراء ف الق,,رأ
نن وكمنه يطرد الشعر م,,ن الدين,,ة الكري. فقد غلب عل الفهم الرديء قراءة أمفلطونية تعل القرأ
بس,,بب ع,,دم فه,,م ه,,ذه العلق,,ة بي الستتويي الفن والت,,اريي للفع,,ل الننس,,ان ببع,,ديه ال,,ال
دراكه أمهية الور لكن,,ه اعت,,به س,,لبيا لمن,,ه واللقي. وطرد أمفلطون لطاريده السة دليل عل ان
يول دون سلطان دول ل يبنا عل مفهوم الرية بل عل مفهوم ال,,وف م,,ا ق,,د ينت,,ج عن,,ا م,,ن

: تقريبا نفس رأمي فقهاء عصور انطاط. تسيب الغرائز
ننية الواردة ف قصصه ما تعلق منا بلنوع الواصل نزول م,,ا ولعل أمه اللح القرأ
نس,,ان. ومن,,ا خاص,,ة ملحم,,ة قبل التاري انل التاري أمي النوع الي يدد معان أملغاز الوجود الن
بلي,,س ندم ل م,,ن خلل مناقش,,ة اللئك,,ة للستتخلف وان استتخلف وم,,ا دار ح,,ول أمهلي,,ة أ
للممر بلسجود لندم. أمما ف ما تعلق من اللح بلنوع الواص,,ل ص,,عودا م,,ن التاري انل م,,ا قبل
نن الكري. فه,,ذه ني الق,,رأ فيك,,ن ذك,,ر اللحم,,ة الستبعة ف س,,ورة دواد وال,,ت تتك,,رر ك,,ثيا ف أ
السلسل الستبعة من القصص تتوال من نوح انل موس مرورا بود فصال فلوط فش,,عيب وف

براهي (قبل ثلثة وبعده ثلثة).  القلب منا ند ان
وك ذل ف خطاب لات الرسل دون تصي ب,,دف بي,,ان ك الرهانت ال,,ت
نني,,ة ال,,ت تس,,عى انل توحي,,د البشية بنط,,ق الني,,ة يكن أمن تعتض اس,,تاتيجية تقي,,ق القي القرأ

 م,,ن الج,,رات. فقص,,ة موس (السادس,,ة) تشح معن قص,,ة ن,,وح13المول من النساء والني,,ة 
(المول : ن,,درك أمن القص,,د بلس,,فينة الشيعة ال,,ت تنق,,ذ البشية بقتض ه,,اتي الني,,تي) وقص,,ة
شعيب (الامسة) تشح معن قصة هود (الثانية : تدي الفسدين الائلي دون توحيد الاع,,ة



وحل) وقصة لوط (الرابعة تشح معن قص,ة ص,ال (الثالث,ة : فالناق,ة ه س,فينة الص,حراء وه
ذن بعن سفينة نوح ومن ث فقتلها بنع الاء عنا يعن قتل الشيعة الت تنقذ البشية). ان

والركز (وه السابعة رغ كونا توجد ف الوسط بي الرس,,الت الثلث اللغ,,زة
لي,,ه الط,,اب مباشة ف اللحم,,ة براهي الي ي,,وجه ان لغ,,از ) ن,,د ان والرسالت الثلث,,ة الفسة للم
الستبعة : وه,,و الي يتلق,,ى الرس,,ل ال,,ت بشته بلغلم رغ ك,,به وعق,,م زوج,,ه. لك,,ن ال,,اطب
نن لي,,ه الق,,رأ نن ه,,و م,,ن أمن,,زل ان بص,,ورة غي مباشة ف اللحم,,ة التاريي,,ة ال,,ت تب,,دأم بنول الق,,رأ
اس,,تاتيجية توحيدي,,ة للبشية بقتض تلكم الني,,تي وه,,و القص,,ود بلبش,,ارة ال,,ت أمت,,ت لنبراهي
عادة بعث للبشية بعد شتيخوختا وعقمها الي ن,,راه النن وبع,,د أمن وزوجه : الرسول الات لمنه ان
مرت بك ما ورد ف هذه اللحمة الستبعة (راجع ف ذل الل ف التفسي : استاتيجية القرأنن

).2008التوحيدية ومنطق الستياسة المدية التوسطية للنش تونس 
ول ننس أمن هودا وما بعدها من السور الت تمل أمسمء المنبي,,اء تب,,دأم بتحدي,,د
نن ودوره: والقصة الت ملحم,,ة الرس,,الت ملخص,,ة للتاري الين والض,,اري للبشية طبيعة القرأ
دارها رسال الوحدانية-أمو النسلم الي هو الين ف ك دين- ف علقة بلطبيعة وبلتاري أمول
(ن,,وح وموس) ت,,دي عام,,ا ح,,ول شوط تع,,ايش الاع,,ة (داود وش,,عيب) وعلج مس,,أملت
براهي خاص,,ا ذا كن الت,,وجه الباش انل ان ان,,راف التعل,,ق بل,,ال والن,,س (ص,,ال ول,,وط). وان
ن الت,,وجه غي الباش انل م,,دم بلنيفية المول (وقد بش بغلم عل كب ستنه وعقر زوجه) ف,,ان
نس,,انية بلعقم براهي بع,,د أمن أمص,,يبت الن يتعلق بلنيفية الدث,,ة. ذل أمن الول,,ود الي بش ب,,ه ان
براهي الث,,ان يقاف التكثر بلثلي,,ة) ه,,و ان (قتل نقة صال أمي الشيعة بنعها من الاء أمي الياة وان

أمي مد خات الرسل ومؤسس النيفية الدثة.
لكن اخ,,تت ملحم,,ة يوس,,ف-رغ أمهي,,ة ه,,ذه اللحم,,ة الستبعة ال,,ت ت,,دد
استاتيجية بناء الضارات بلشائع س,,موية كنت أمو وض,,عية لمن م,,دارها واح,,د وه,,و المغ,,راض
نن س,,ورة كمل ول يشكها الت عالها هذا الستبع- ليس لمنا ه الوحيدة الت خصص له,,ا الق,,رأ
نخر م,,ن أمغ,,راض القص,,ص القرأنن فس,,ب ب,,ل لمن الاعي انل اختي,,ار قب,,ل ذل بأمي غرض أ

علتان أمعق جعلتان اختارها ه دون سواها وكتاهم ذات فرعي :
فالعل المول بفرعيا تتعلق بلتحريف الين والفلسفي تريف العلقة بي الين
والستياسة وبي النيا وما يضفي عليا العن الي يعلها مطية للنخرة فيبئا من نظري,,ة الطيئة



نن يرر الننسان من النخلد انل المرض. وبذا العن فانن قصة يوسف ه ف أنن الوروثة وف أ
النقيض التام لقصة يوسف التوراتية النقيض لنظرية العدل ف جهورية أمفلطون. فه,,ىي تص,,حيح
نن الكري لور مطاري,,د التحري,,ف ال,,وارد ف الت,,وارة وتنبن عل بي,,ان المهل ال,,ت يولي,,ا الق,,رأ

أمفلطون السة الين تكمنا عليم ف الفصل الرابع. 
والعل الثاني,,ة بفرعي,,ا تتعل,,ق بلشوط الفني,,ة لن,,س اللح المدب والشوط
استاتيجية لنس الستياسة الت يتطابق فيا العقل والنقل بعن م,,ا يقتض,,يه العق,,ل أمو ال,,وح
من تشيعات تبن بقتضاها الضارات ف المذهان بلتبي,,ة س,,واء كن منطلقه,,ا عقلي,,ا فلس,,فيا أمو
نقليا دينيا (دور اللح الفنية أمي ك بناء مؤلف من رموز وليس من وق,,ائع) وف المعي,,ان (دور
نن أمك,,ث م,,ن ملحم,,ة لمن,,ا اللح التاريية أمي ك بناء مؤلف من وقائع). فقصة يوس,,ف ه ف أ
ملخص من النس اللحمي الطلق التعلق بلوجود الننسان من حيث أمبعاده كها (أمغراض الفن
اللحمي ه عينا أمبعاد الوج,,ود الننس,,ان أمو م,,ا أمطلقن,,ا علي,,ه أملغ,,از وج,,وده ومابس,,ه ف الفص,,ل
الثالث). وه ل تلخص الفن اللحمي من حيث الضمون والمغ,,راض فس,,حب ب,,ل ه تلخص,,ه

كذل من حيث شك الدث القصصي والديث القاص. 
لكن أمه شء ف التطابق بي الدث القص,,وص وال,,ديث الق,,اص ه,,و وص,,ل
,,ص  ققص ,,نص ن ن ننية نفس,,ها أمي الرس,,ال الات,,ة : « نق ذل ف السورة برسال عيبة ه عي الرسال القرأ

" (يوس,,ف يق لي ,,افي ,,نق الغق ,, لقمي ي لي ن ققبن ,, نتق مي ن كص
ن
ا أننق وق رن ا القص ذق كق هق لقين ن

ا ا نق ين حق ون ا أو مق صي بي صق نق القق سق حن كق أو عقلقين
نن ليس نصا أمدبيا بل كونا تديدا لقوعد الفن3 ). لل فليس الهم ف القصة كونا قصة لمن القرأ

ن,,ه ل يك,,ن للعم,,ل اللحمي بعتباره جزءا من اس,,تاتيجية ع,,ل ملحم,,ي ف التاري الفعل.ذل أم
ذا تق,,دم علي,,ه مرحل من,,ه ضورية ل ان الفعل ف التاري الي ه,,و ملحم,,ي بلوهر أمن يتحق,,ق ان
بداعي,,ة نص العان الردة فيجعلها أمفعال -درام,,,ا-بصورة ان لي عن تكون بلضورة عل ملحميا رمزي "يصفق

ه الشعر الي يتطابق فيه القول والفعل".
ليا العمل الفعل ف التاري ه الت تعل ما يصل و"فعلنة" القي الت يسعى ان
ف المذهان ذا طاقة تنقل العان انل المعيان. وذل هو قانون تغيي ما ف نفوس القوم ليتغي م,,ا
ذا فهمنا ذل علمن,,ا ل كنت المم,,ة ال,,ت اختاره,,ا ا لتك,,ون حامل للرس,,ال ننية). فان با (ستنة قرأ
لي,,ا الش,,عر عازها أمن,,ا الغاي,,ة ال,,ت يس,,عى ان ننية طبيعة ان طلق : فالعجزة القرأ الاتة أممة الشعر بن
نن حقيق,,ة دون أمن ي,,دركها كل,,ال ف ك غاي,,ة متعالي,,ة ت,,رك بل,,ذب دون الطابق,,ة. وه ف أ



الننسان ومن طبيعة الالق : الكمة البدعة الت تلق رمزي وفعليا.
ش,,ارة ف بداي,,ة س,,ورة يوس,,ف انل م,,ا كن علي,,ه الرس,,ول قب,,ل لل كنت الن
الرسال من الغفل عن استاتيجية اللحمة التاريي,,ة ال,,ت ك,,ف ب,,ا. وقب,,ل أمن أمتك,,م عل علق,,ة
نني,,ة القص,,ة بلس,,تاتيجية أمري,,د أمن أموض ف فقرتي قص,,يتي القص,,د بناقض,,ة قص,,ة يوس,,ف القرأ
القصة التوراتية والهورية المفلطوني,,ة. وم,,ن اطل,,ع عل قص,,ة يوس,,ف التوراتي,,ة يعل أمن المم,,ر
يتعل,,ق بوص,,ف لوض,,عية أمشتبه م,,ا تك,,ون ب,,ال البشية ف وض,,عها الراه,,ن كم تعي ف النظ,,ام
الع,,ولي. وفي,,ه ص,,ارت ال,,راة بض,,اعة س,,وقية وص,,ارت الش,,ورة الستياستية م,,ن جن,,س مش,,ورة
كيستنجر لطغاة أممريك : مادع,,ة الش,,عوب لستتعبادها. ويكف,,ي أمن نعل أمن يوس,,ف الت,,وراة ه,,و
الي نصح فرعون بأمن يمع صابة الستنوات السمن ليستتعملها ف الستنوات العجاف لغايتي :

المول مقايضة الغذاء بلمرض بيث يصبح هو الال لك المرض الزراعي,,ة ف
مص.

ل أمقن,,ان وعبي,,د يعمل,,ون لى الفرع,,ون الي ه,,و الال الثان تول الزارعي ان
الوحيد للمرض.

ومعن ذل أمن ما ينص,,ح ب,,ه يوس,,ف فرع,,ون ف مص ه,,و عي م,,ا ينص,,ح ب,,ه
ل الع,,ال : تل ث,,روات الع,,ال وخاص,,ة ال,,وطن العرب وجع,,ل كيستنجر فرع,,ون أممريك بلنستبة ان
ننية تعكس تاما لتبي طبيعة النصلح النتظر م,,ن الن,,ب م,,د اليع أمقنان ليا. لكن القصة القرأ
لمن الطاب موجه ل حت يقق الرسال النسلمية الت ج,,اءت لنص,,لح التحريفي المساستيي
براهي ال,,ت ل تشتبا تريف,,ات اليودي,,ة اللين جعل الرسال الاتة حنيفي,,ة مدث,,ة تع,,ود حنيفي,,ة ان

والستيحية أمعن :
ثني ول يفضل أمهل الين أمغرق,,وا تريف رسال نوح الي أمنقذ من ك زوجي ان
غراق من سوى قبيلته الت تثل أمول الفسدين لرسال موس عليه الس,,لم بسبب فساده بدل ان

وتأمسيس عبادة العدل الهب.
ت,,امه الكمت ال,,ت لهىي بعد ان ندم الي برئ من الطيئة بلعفو الن تريف رسال أ
تلقاه,,ا ب,,دل توريث,,ا الي يقتض تري الن,,س وف,,رض الوستيط النج,,ي والكنيس,,ة ال,,ت تن,,وبه

نن. بلرهبانية الت حرما القرأ



أمما نقض جهورية أمفلط,ون فه,و الض,مون ال,,بي م,ن ال,اور ال,,ت ي,دور علي,ا
الكم ف مساري القصة أمي ف وقائع التاري الفعل ووقائع المحلم : الفاع عن ال,,س والوق
والرأمة واللكي,,ة والفردي,,ة أمعن جع,ل الي,,اة الاعي,,ة مبني,,ة عل ع,دم مش,اعية ه,ذه المبع,اد ب,ل
اعتبارها جوهر الياة الش,تكة وشط وجوده,ا. ول,ن أمطي,ل ف الكم عل مطاري,د أمفلط,ون
فقد تكمت عليا ف الفصل الرابع. ما يمنا هنا ه,,و الفاع ع,,ن خصوص,,ية ال,,رأمة وتبئت,,ا عن,,دما
اعتفت بلتحرش بيوسف لكمن ف ذل اعتذار اعتافا بأمهية الوافع (ال,,ب وال,,ال) رغ أمن
ان,,دفاع كن خ,,ارج الشعية.ون,,أمت النن انل الس,,أملتي الهم,,تي وكتاهم مض,,اعفة م,,ع ضورة

انطلق من أمصلهم بفرعي ك منم : 
-مسأمل الدث والديث والتطابق بينم ف سورة يوسف عليه السلم.2 و1
-ومسأمل التطابق والتكم,,ل بي بني,,ة اللح الفني,,ة وبني,,ة اس,,تاتيجيات4و 3

التاريية. 
-ويمع بي السأملتي وحدة المغراض أمو وحدة الضامي الكونية للمسأملتي.5

أمصل السأملتي بفرعيم : وحدة الضامي.
وسنبدأم بوحدة المغراض أمو وحدة الضامي لمنا ه المص,,ل : فس,,ورة يوس,,ف

- ال,,ب1تبي أمن المغراض سواء ف العبارة الفنية أمو ف الواقعة التاريية للوج,,ود الننس,,ان ه 
سة وبي النس,,ي) و ياب وس,,لبا (بي أمف,,راد الم - ال,,ال أمو اقتص,,اد وم,,ا2وم,,ا ي,,تتب علي,,ه ان

ياب وسلبا و ياب وسلبا و3يتتب عليه ان - السلطة وم,,ا ي,,تتب علي,,ا4- العل وما يتتب عليه ان
ياب وسلبا  -وأمخيا أمصل ذل كه واللزم لك غرض من,,ا ذكران أمو نستيان ه,,و ت,,ذكر بره,,ان5ان

نخر يكن أمن يكون ياب وسلبا. ول يكن أمن ند غرضا أ الرب أمو الوعي بلطلق ومايتتب عليه ان
موضوعا للفن اللحمي أمو للعمل التاريي البشيي.

السأمل المول بفرعيا
ش,,,,,,,,,,ك ال,,,,,,,,,,ديث الق,,,,,,,,,,اص وطبيع,,,,,,,,,,ة اللحم,,,,,,,,,,ة التاريي,,,,,,,,,,ة الننس,,,,,,,,,,انية
ما ينبغي أمن نوض,,ه ه,,و أمن الت,,وازي بي مستتويي ف الق,,ص أمي مستتوى م,,ا ي,,ري ف ال,,رؤى
ومستتوى ما يري ف الوقائع متعلق بأمه المح,,داث ال,,ت ت,,دور علي,,ا درام,,ا اللحم,,ة ال,,ت تقص,,ها



سورة يوسف (يوسف والل وصاحب يوسف ف الس,جن) وأمن الوق,ائع كه,ا متعلق,ة ب,ا ترت,ب
عليا. ومعن ذل أمن ك المحداث ال,,واردة ف القص,,ة ت,ري ف الرؤي قب,,ل أمن ت,ري ف التاري
م,,ا ديني,,ة أمو ل ما تعل,,ق من,,ا ب,,ا يتع,,ال علي,,ه م,,ن مركت ان وتقبل التأمويل بعن تفسي احلم ان
دنيوية ذات صل متينة با. فرؤي يوسف ورؤي الل ورؤييا صاحب يوسف ف الس,,جن ت,,ؤطر
ل ثلث,,ة ذات ص,,ل بجريت المح,,داث الفعلي,,ة ول يقب,,ل التأموي,,ل من,,ا بعن تفس,,ي المحلم ان
نا بقيت دون الدث النيوي الالص ف حي أمن الرؤي المصل الت تصل الينوي بلمخروي فان
نن أمي حص,ولها عين,ه ه,و تأمويله,ا لمن,ا م,ن الغي,ب تأمويل بذا العن ب,ل كن تأمويله,ا بلعن القرأ

الي ل يكن لتأمويل المحلم أمن يدركه. 
وتوجد أمحلم يقظة ل يوليا الشاح أمهية وه كذل جارية ف مستتوى الهن
وتأمويلها هو حدوثا ويتعلق خاصة بظاهرتي : علقة المخوة بيوسف وعلقة التحرشة به. فكت,,,ا
العلقتي م,,ن الركت المساستية للملح ف الف,,ن وف التاري. وه وردت ف القص,,ة دون أمن
صابا أمو بتأمويل لها رغ أمن كم أمب يوسف ف المخ,,وة وكم الي تكون مستبوقة برؤي لى أم
من أمهل التحرشة فيا يثلن تفسيا ل تأمويل لوافع المخوة والتحرشة بيوس,,ف. وم,,ا ع,,ب عن,,ه
ص,,لح ذات اخوة والتحرشة من اعتاف بلنب واعتذار عن,,ه يث,,ل ت,,أمويل من,,م لس,,لوكهم وان

يناسب مستتوى العرض اللحمي ذي الغاية التبوية ف نص دين.
لكن رؤي يوسف ه ف القيقة غاية استاتيجية الت جعلت المحداث تقق
الديث ف صيغته الرمزية با رؤي نب ل يكنه هو نفسه ول أمبوه الي هو نب كذل أمن يؤوله,,ا

لمن الغيب مجوب حت عل المنبياء
السأمل الثانية بفرعيا

بنية اللح واستاتيجية التاريية
نن الكري ق,,د ل ن مسأمل استاتيجية اللحمية واستاتيجة التاريية ف القرأ ان
يصدقها من حط من منل الفن والرأمة ف النسلم من مفسي عص,,ور انط,,اط. فالني,,ة قب,,ل
المخية من السورة تبي هذه العلقة الوطي,,دة. ذل أمن ال,,اطب بلس,,ورة ه,,و الرس,,ول ال,,ات
ل الي,,أمس م,,ن النج,,اح والغاية استاتيجية تتعلق بتحقيق الرسال الي يكن أمن ي,,ؤدي أمحيان ان
ن هص اءق , بصوا جق ,ذي ,دن كص ,من قق ص نم ,وا أو ن  ظق لص وق , سص أوسق الر  تقين , ا اسن ذق ن

, ا تم كل,ال ف ك صاع تريي حقيق,ي: "حق



,,,,, (يوس,,,,,ف  يق ريمي جن مي النمص ,,,,,ون ,,,,,ني النقق نقا عق قأسستص د  ب ,,,,,رق لق يص اءص وق ,,,,, مشق ن ن ,,,,, يق مق ,,,,, نق فقنصجيي ,,,,, ص قصن ).110ن
نن بلتاري : اللح ليس,,ت قص,ا تلي,,ا ع,ن ال,دث وهذا هو اكتشاف الثوري ف علق,ة الق,رأ

التاريي فسب بل ه استاتيجية سابقة عن الدث التاريي.
 ومعن ذل أمن التاري تط,,بيق للملح ف الض,,ارات الك,,بى وليس,,ت اللح
نني,,ة بع,,د تلقي,,ه حكية للتاري. وبذل فالرسول الات ل يعد غافل عن طبيع,,ة اس,,تاتيجية القرأ

الوح وتعيينا ف قصة يوسف عليه السلم : 
فعل الستتوى الك,,ي أمو اقتص,,اد القوم,,ات المساستية لوج,,ود العم,,ران البشي
واجتع الننسان بلغة ابن خلون بن الرسول الات دول تشيعها يدف انل تقيق ما نس,,ب
ل يوسف ف استتعمل العل للتخطيط من أمجل سد الاج,,ات والعم,,ل لتحقي,,ق الع,,دل ف س,,د ان

الاجات وظيفتي أمساستيتي لك حك رشتيد .
وعل الستتوى الزئ أمو اقتصاد أمس,,اس ك العلق,,ات البشية ع,,دل الرس,,ول
الات منل الرأمة فررها ما بقي ف سورة يوسف من اتام لها جاء عل لسان الناطق من أمهلها.
مرأمة هام بملها نب ول تتحرش به لكن,,ا انتقلنا من الرأمة الت هامت بمل نب فتحرشت به انل ان
نني,,ا وبصريء معه,,ا ال,,ب والعش,,ق والعل. فكنت أمفض,,ل أمم ئت قرأ ,, اتمت ب,,ن ق,,دح ف شفها فبص
ذ ه حبيب,,ة الرس,,ول للمؤمني أمعادت انل ال,,رأمة ك أمدواره,,ا: ف ال,,ال والكمل والعل والعم,,ل ان
ومدللته وه أمكب عالة ف الستنة وقامت بدور ستياس ك,,بي للوق,,وف ض,,د أمول انقلب عرفت,,ه

حضارتنا ضد الشعية شعية الليفة الراشد الثالث. 



             

                                   


