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لػػدكِف علػػف مػػرؼ مفكػػر عمينػػا العهػػيم كمػػديني ا يسػػعد جامعػػة كويػػه اليػػـو بع ػػدمتا ؽبػػ ا اؼبػػؤسبر ا    
 مدينة ) كويه ( عف تسيضيفكم يف مت ا احملفل عيٌ ا األحبة األعزاء .

كٌنا قد ععلنا يف العاـ اؼباضي علف متامش اؼبؤسبر الدكِف ال م ع دته جامعينا حوؿ ماعر عمينا     
راءمتا ككيأّػا كسياسػي ا كاناني ػا  العهيمة اغباج ) قادر كويي ( عٌف جامعة كمدينة كويه مدينة لشػع

ال ين ب لوا الغاِف كالنفيس يف حياهتم من عجل عمينا  كل لك سنعمل إٍف ماء اهلل تعاُف علف ابراز 
تلك الشخصيات اؼب مة  لنل ي الضوء علف ح بة من ح ب حيػاهتم  ككيػال ال ف ا ػؤالء الرجػاؿ 

ة  لػػ ا نػػرل لزامػػا علينػػا تعريػػال مػػبابنا ليسػػوا رجػػاال عػػاديني بػػل متػػم رجػػاؿ عهمػػاء كمفكػػرين كعبػػاقر 
بيػػيريآ ابػػائ م كعجػػدادمتم دبػػا قػػدمو  كبػػ لو  يف ةدمػػة متػػ   األمػػة  كػػي ييةػػ كا العػػ  كاؼبػػواع  فبػػا 
قدمو  كيسريكا علف ةطامتم كين جوا هنج م يف ةدمة عمي م ككطن م  كنسيؿ اهلل سبحانه كتعاُف 

حػػػاجي قػػػادر (  كمػػػا نيمػػػل عف تعيننػػػا يف متػػػ ا  عف يعيننػػػا يف مسػػػريتنا متػػػ   الػػػل بػػػدعنامتا بالشػػػاعر )
 اؼبسعف صبيع الدكائر كاؼبؤسسات اغبكومية كاؼبدنية يف مدينة كويه . 

اغبسػػرة اني ػػل اُف ( كبشػػديد األَف ك  ُُٗٗعبصػػر مفكرنػػا ال ػػدير النػػور يف مدينػػة كويػػه عػػاـ )     
إٌف مسعود ؿبمد َف ا . ( عامّٖ( يف مدينة عربيل عن عمر نامتز اؿ) ََِِ/ ْ/ ُرضبة اهلل يف )
جلي زاد  ( إال عٌف جد  الرابع متو مػن عػرؼ ّٔػ ا الل ػب  عمػا جػد  اػبػامس اكػاف ييعرؼ بل ب )

يعرؼ بػ ) عخ جلي ( كذلك ألنٌه َف يولد يف قرية ) جلي ( كإمٌبا جاء إلي ا من منط ة ) ميوامػاف 
اهلل عبػدالرضبن بػن اؼبػبل عبػداهلل ( يف قضاء بيوين . عما اظبه ا و ) مسعود ؿبمد عبداهلل عسعد عبػد

 اؼبعركؼ بػ ) عخ جلي ( كاكي جةِف .
               كحبسػػػػب مػػػػا كيبػػػػه األسػػػػياذ مسػػػػعود ؿبمػػػػد اػػػػ ٌف عائليػػػػه تركػػػػ  قريػػػػة ) جلػػػػي ( يف حػػػػدكد عػػػػاـ    

( عاـ كمتم ي طنوف  ِِّ( كقدموا إُف كويه كسكنوا اي ا إُف يومنا مت ا  عم ما ي ارب ) ُْٕٗ)
 قضاء كويه .

                صػػػػػحي  عٌف عائليػػػػػه كانػػػػػ  معركاػػػػػة بػػػػػػ ) اؼبػػػػػبل زاد  كاؼبيعلمػػػػػني (  إال عٌف اؽبػػػػػواء العليػػػػػل ؼبنط ػػػػػة    
نارؤؾ ( كذكاء كقدرة كالد  اؼببل الكبري كك لك مدف عربيل ككركوؾ كبغػداد كػاف ؽبػا األاػر البػال  ج)

 يمع .يف كصوؿ مسعود ؿبمد إُف ما كصل إليه من مكانة ميميزة يف آّ
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نػػارؤؾ( تػػنفس عكؿ جكصػػحي  إنٌػػه مػػن عائلػػة عوائػػل كويػػه ككوردسػػياف اؼبشػػ ورة كيف منط ػػة )      
نفػس منػػ  كالدتػػه  لكنٌػػه كػػاف بٌكػاءا إُف حػػٌد كػػاف يصػػعب علػػف كالػد  اؼبػػبل الكبػػري عف ي ػػرع كيػػدرس 

لكػه بصورة جيدة  كمت ا إف دٌؿ علف ميء ا مبا يدؿ علف االحساس العػاِف كاؼبرمتػال الػ م كػاف يب
مسػػعود ؿبمػػد  اكانػػ  الطري ػػة الوحيػػدة الػػل يعػػػ  اي ػػا الطفػػل عػػن مػػا يف داةلػػه متػػي البكػػػاء يف 

 الوق  ال م َف يكن يعآف ايه من عية عمراض ت كر .
عاش مسعود ؿبمد يف كنال كالد  يف ؾبيمع كاف يعآف من ) ع ل منغلق كت ديسه لؤلساطري      

 الكوردية ( .كمكبوح اإلرادة اضبل عن ععداء ال ضية 
( يف مدينػػػة كويػػػه  إال عنٌػػػه سػػػٌجل طالبػػػا يف  ُِٓٗدةػػػل عسػػػياذنا ال ػػػدير اؼبدرسػػػة يف عػػػاـ )      

 ( . ُِٔٗالصال األكؿ االبيدائي يف عاـ ) 
كبعػػػد عف عكمػػػل دراسػػػيه االبيدائيػػػة ذمتػػػب إُف عربيػػػل الكمػػػاؿ دراسػػػيه  كعػػػاش يف بيػػػ  )اؼبػػػبل      

ان  تربطه بوالد  عبلقة ميينػة  ككػاف يػ متب مػع عكالد  إُف اندم ( يف منط ة ) باداكاف ( ال م ك
 اؼبدرسة .

اغبضور الكرٔف ركزكا معي علف عٌف مسعود ؿبمد عندما كاف يف الصال الثآف اؼبيوسط اسيطاع       
عف ي ػػػرع كيابػػػا صػػػعبا للغايػػػة كمتػػػو قصػػػة للمؤلػػػال الشػػػ ري )اسػػػكندر دكماسػػػي ( باللغػػػة االنكليزيػػػة   

  عنػػواف ) الفرسػػاف الثبلاػػة ( كتيػػيلال متػػ   ال صػػة مػػن عشػػرة عجػػزاء كيبلػػ  عػػدد اؼبرتصبػػة للعربيػػة ربػػ
( صػػػػفحة  كحين ػػػػا عدرؾ مسػػػػعود ؿبمػػػػد عف تعلٌػػػػم متػػػػ   اللغػػػػة يف اؼبدرسػػػػة ال  ََْٓصػػػػفحاهتا ) 

 ينحصر يف دكر اؼبعلم ا ط كإمٌبا ييطلب ب ؿ اعب د يف اليعلم من قبل الطالب عيضا .
كمػػػػل مسػػػػعود ؿبمػػػػد الدراسػػػػة اؼبيوسػػػػطة  عمتػػػػدل إليػػػػه اؼبع ػػػػد ( بعػػػػد عف ع ُّٕٗكيف عػػػػاـ )      

 Though space)ال يطآف كمكااية علف قدرته الواسعة يف اللغة االنكليزيػة كيابػا بعنػواف 
and Time) اطلػب منػه كالػد  اؼبػبل الكبػري يف ذلػك الوقػ  عف يػرتجم لػه الكيػاب إُف اللغػة  

علـو الفلك كي يفيػد من ػا يف تفسػري ال ػراف الكػرٔف  الكوردية  ألنٌه كاف حباجة إُف االطبلع علف 
كلكػػن مػػع األسػػال قػػدرة كعمػػر مسػػعود ؿبمػػد يف ذلػػك الوقػػ  اضػػبل عػػن حجػػم الكيػػاب الكبػػري 

 حال  دكف ترصبة الكياب إُف اللغة الكوردية .
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عي ا اغبضور الكرٔف يبكننا عة  ع ة عن ايلسوانا العهيم مسعود ؿبمد ع  حػداني م مػني        
 حياته نبا:يف 
  كل عدـ قباح يف عمر معني ليس هناية الطريق  ا ا متو عسياذنا مسػعود ؿبمػد عنػدما كػاف يف

( رسب كَف ينج  يف اميحانات البكالوريا   ُّٗٗالصال ) اػبامس االعدادم ( يف عاـ ) 
( كقبػ   كمػن إ إليحػق بكليػة اغب ػوؽ يف  ُُْٗإال عنٌه ععاد االميحاف مػرة اانيػة يف عػاـ ) 

 ( . ُِْٗ - ُُْٗمعة بغداد يف عاـ ) جا
    عندما ندقق النهر يف مخصية مثل مسعود ؿبمد ا نٌه من غري اؼبع وؿ عف ال تنج  مثل مت

الشخصػػػػية اؼبيمكنػػػػة يف مػػػػادة اليػػػػيريآ يف اميحػػػػاف البكالوريػػػػا  لػػػػ لك هبػػػػب علينػػػػا عف نسػػػػعف 
لم مسعود ؿبمد حسبما جامتدين يف مراقبة العملية اليعليمية كي ال يهلم طالب للعلم كما ظ

صرٌح به متو يف احدل كياباته  كلوال عنٌه ص  كاابر كعمػل جامتػدا علػف ذبػاكز مػا كاج ػه مػن 
صػػعوبات يف متػػ ا االجحػػاؼ حب ػػه لكنٌػػا حرمنػػا مػػن متػػ   الشخصػػية العب ريػػة كالفػػ ة يف ؾبػػاؿ 

 الييريآ كالفلسفة كالسياسة .
ق لوالػػدم إُف بغػداد كػػاف يػػي  ي ػوؿ األسػػياذ مسػعود ؿبمػػد عنػدما كػػاف ييسػػاار عم صػدي 

 إليه كيسيله ماذا هبلب له من ا؟ اكاف ىب   بينٌه يريد كيبا مفيدة .
اغبضور الكراـ ال تهنوا عٌف حياة مسعود ؿبمد كان  عبارة عن قراءة ككيابة كالسفة ا ط  ا ا متو 

شػاعر ) نػاِف ( بػدع عندما كاف طالبا يف اعبامعػة يف بغػداد كيف إحػدل الليػاِف كػاف ي ػرع يف ديػواف ال
 يبكي حىت جٌف  دموع عينيه؛ ألنٌه كاف ي رع معر مصطفف بك الكوردم ال م ي وؿ : 

 سەداى كارواوى فيرقەت دێ دەڵێه سەرقافلەچى يارە 
 زڕەى پێشەوگى ميحىەت دێ دەڵێه كااڵيى غەم بارە

 ئەمان سەر قافڵەچى كاروان دەخيل سا چەرخە چى لەشكر
 ە جارێكەو هەر ئەم چارەجڵەو هەڵكێشە رەحمێكە ك

مػػن اػػرتات حياتػػه كػػاف حاكمػػا  ةري مػػن الي لبػػات يف حياتػػه افػػي اػػرت ثػػتعػػرض مسػػعود ؿبمػػد لك     
عبلقه كميجه بالشاعر ) دلدار( كما كان  له صداقات  بطهعلف مدينه السليمانيه  كما كان  تر 
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      رـت مػػػػاـ جػػػػبلؿ احملػػػػ األسػػػػياذ علػػػػي عبػػػػداهلل ك كاكػػػػه زيػػػػاد كة مػػػػع رجػػػػاالت عهيمػػػػة عمثػػػػاؿ )عديػػػػد
 الطالبآف ( .

ككاف رجاؿ الدكلة ككبار اؼبسؤكلني يف الدكلة العراقية ي دركنه كوبرتمونه  كمع مت ا كاف بعض م     
يعاديػػه  اسػػجن لفػػرتة مػػن اػػرتات حياتػػه  كمػػا عنٌػػه كػػاف نائبػػا يف ال ؼبػػاف لػػدكرتني مييػػاليني  كمػػا عنٌػػه 

اربا للخرااات اؼبوجودة يف الكيب كالع وؿ اؼبيحجػرة  مغل منصب احملاا  . كاف مسعود ؿبمد ؿب
كلػ لك كػاف ييعػرض يف زمنػه لكثػري مػن الصػراعات كالغػدر اكاف مياال إُف الع ػل اؼبنفػي  كاؼبنطػق  

 من قبل بعض عصحاب الع وؿ اؼبيحجرة ال ين يريدكف إلغاء عم دكر للع ل البشرم .
( اكػػػاف ي ػػػدـ العػػػوف كاؼبسػػػاعدات للمػػػواطنني كلفػػػرتة طويلػػػة كػػػاف موظفػػػا يف ) ؾبلػػػس اػبدمػػػة      

الف راء كاحملياجني ال ين َف يكػن لػدي م سػند يسػندمتم يف قضػاء حػوائج م  كمػا عحوجنػا اليػـو إُف 
 مثل مت   الدائرة اؼب مة يف عداء م اـ كعمور الدكلة .

ف تكػوف كعمل باةبلص تاـ يف الندكات اؼبيعل ة بالكورد يف بغداد  كما كاف حريصػا علػف ع      
له عبلقات ا ااية كاسعة النطاؽ يف الداةل كاػبارج  اكان  لديه عبلقة كطيدة باالرباد السوايل 

 كقد حصل من م علف ؾبموعة كبرية من الكيب ال يمة .
كيف اػبياـ ام ما قلنا لن نسيطيع عف نويف مت ا الرجل الفيلسوؼ ح ػه الػ م يسػيحق  امػا        

ة كموضوعات ميعددة كمينوعة عكػ  مػن عف ربػيط ّٔػا متػ   الكلمػة يبلكه من منشورات ككيب كثري 
السريعة حوله  كعت ٌدـ إلػيكم بالشػكر كالعراػاف علػف حضػوركم كمشػاركيكم يف متػ ا اؼبػؤسبر  كعسػيؿ 
اهلل العلػي ال ػػدير قبػاح متػػ ا اؼبػؤسبر  كمػػا ال يسػعت سػػول عف عت ػدـ بالشػػكر اعبزيػل لػػػ ) كػاؾ مػػيآ 

كب ( علف ما قدمو  من مساعدة مادية ؽب ا اؼبؤسبر  كعمكر عبنة اإلعداد المتور ( كمركة ) كار كر 
 كاللجنة العلمية للمؤسبر  كصبيع من سامتم كمارؾ يف اقباح مت ا اؼبؤسبر .

 
 
 
 
 



 

8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كلمة السيد ) أ.ـ.د.حيدر لشكري ( رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر
 

 يقةاإلنساف الذي أراد لنا رؤية الحق -مسعود محمد
 لماذا مسعود محمد؟

اين يبكن اف يكوف ؼبسعود ؿبمد مكاف يف حاضرنا؟ ماذا يبكن لفكر مت ا الرجل اف ي دـ       
للفكر ال ؤف يف مت ا العاَف غري اؼبسي ر؟ ك األمتم من مت ا ك ذاؾ  قد ييساءؿ الكثريكف  عن 

بعيدا عن اؽبمـو  جدكل اكر انشغل بصراعات داةل زمكانه كَف يب ف له غري الصدل  قد يبدك
الفكرية لعصرنا. ا و ال م سخر قدرته ليفكيك اػبطاب اؼباركسي كاالارازات النهرية كالعملية 
ؽب ا اػبطاب يف العاَف الشرقي. كقد ا د مت ا اػبطاب  ككما تنبي مفكرنا من  طبسينيات ال رف 

يب ف له يف آّاؿ العاـ ك اؼباضي  بري ه كتفكك منهوميه الفكرية ك بػى ي  متيمنيه األيدلوجية  كَف 
 آّاؿ الكوردم  اية ااعلية ت كر.
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قبل اف قبيب علف مت   األسئلة ك مت ا الف م اؼببسط لصراعات مسعود ؿبمد الفكرية  اريد       
اف اذكركم  بيف مت ا اؼبفكر كاف من اكاةر اؼبوسوعيني يف الفضاء الث ايف الكوردم. ككاف األكحد 

ك الرتاث الشعيب يف اآلف نفسه. عاَف كبلسيكيات كعديب  عاَف لغة ال م ييحدث عن الفلسفة 
كسياسي كغري ذلك من آّاالت الفكرية. ك اؼبييبع لكياباته يسيطيع اف يبسك برعس ةيطو يربط  
كل مت   آّاالت اؼبعراية  مع صرامة اكرية بعيدة عن ام نوع من اإلمتيزاز  بل اليكامل ال م 

ا و حني يدرس حياة ك مخصية حاجي قادر الكويي  ال ينسف اف يوجه نهاـ ةطابه العاـ. 
يفسر لك ك يني د الف م اؼبادم للياريآ. كحني ييفلسال  يي  بيبيات من معر ناِف عك اؼبينيب  
حىت يسي يم لديك ا م تفسري  البشرم للصريكرة الييرىبية. يف كل ذلك  ذبد نفسك عي ا ال ارمء 

رية تيحكم باؼبوضوع اؼبطركؽ كيية ؾ اُف حيث يريد بك اف ؼبسعود ؿبمد  عماـ منهومة اك
 ت متب كترل اإلةيبلؼ يف الف م ك الرؤية؛ ا م كرؤية اغب ي ة اإلنسانية.

 
 أيها السيدات والسادة !

تكمن عصرنة مسعود ؿبمد  يف كوف مشركعه الفكرم دبجمله وبارب اليزم  الفكرم ك يلغي    
مت ا حىت يف مخصه  ا و ال ائل: لس  عبدا ألم دكصبائية الدكصبائية اؼبعراية؛ كقد انعكس 

مسب ة. عسيطيع يف طراة عني عف عيغري قناعا  اذا ما اتض  ِف باألدلة ال اطعة بطبلهنا...كيصرخ 
 قائبل: عف قناعا  ك عاكارم ةدـ ِف ك ليسوا عسيادم. 

الث ايف كاألكاديبي  كإف كجدت اوا عسفا علف ا داننا ؽب   اعبراءة الفكرية اآلف يف آّالني      
ا ي بامتية الضوء. ؽب ا َف تيحوؿ معراة اغب ي ة لدينا اُف متم معريف كما كان  ك لك عند 
األسياذ. كقد يفسر مت ا معور مسعود ؿبمد بالوحدةف ا و األكحد بني عقرانه  ال ين عهنك م 

ل لئلبداع الفكرم كاإلنياج الدكصبائية الفكرية ك َف ينيجوا كالينيجوف غري ةطاب الوعاظ ال ات
اؼبعريف. اليريد مسعود ؿبمد اف يكوف ةطابه تعليميا؛ اليريد عف يعًلم  بل يريد اف يفكر ايما ي ـو 
بدراسيه  يريد إنياج اؼبعراة. َف يكن كاعها  بل مفكرا اُف حد كاف هبد مراه يف اف يكوف انسانا 

 يف اليفكري.
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 أصدقائي األعزاء!   

نريد بدراسينا ؼبسعود ؿبمد كإقامة مت ا اؼبؤسبر  بناء تيريآ عبامعينا علف اسم مت ا من متنا ال     
اؼبفكر. نبنا متنا ينبع من اعي ادنا بينه اليبكن للث ااة كالفكر الكورديني اف ييجاكازا مت ا اؼبفكر 
دكف بناء مشركع اكرم  ييخ  من طركحاته ن طة اإلنطبلؽ. انه مشركع مرجعه مسعود ؿبمد 

تعاطيه مع مسائل اارت علف اليكوين الع لي لعصر  كعصرنا. ا ذا كاجه متو اؼباركسية  كمن ج
كاليزم  الفكرم ال م انيجه مت ا الييار  قبد عنفسنا اليـو عماـ اليطرؼ كاإلرمتاب الفكرم ال م 

اؼبسيسة . كقد صرَّح متو يف عكثر من مناسبة عن امكانية ربوؿ الدين  -سبارسه الييارات الدينية
بل عن معاداهتا ضأليدكلوجيا كاإلقيصاد اُف ع ائد ميزمية بعيدة كل البعد عن إنسانية اإلنساف  اكا

من  حوصرت بيئيه بنوعللمجاؿ العاـ كمتيمني ا عليه. كنييجة ؽب   اؽبيمنة األيدكلوجية  قد 
 اإلغرتاب الوجودم كاإلجيماعي. 

 م الل يبكن اف تبىن علي ا متويينا اإلنسانية.مت ا ما نش د  اليـو سباما من بيئة منزكعة من ال ي     
إف العمل الف  ؼبسعود ؿبمد علف األيدكلوجيا ك مدل انسجام ا مع الطبيعة البشرية       

كاغب ائق اإلجيماعية  كمتو ما يشكل لب الدراسات كالعلـو اإلنسانية اؼبعاصرة  يعطي ؽب ا اؼبفكر 
دراسة الهوامتر اإلجيماعية ذات الطابع احمللي. ل د ركز مكانه يف صلب آّاالت العلمية الل تريد 

علف نزع ال داسة من األيدكلوجيا يف اػبطاب الث ايف السائد  ليس علف مسيول النخبة الث ااية 
الكوردية احسب  بل علف مسيول الفكر اإلنسآف يف عمومه. قبد  يصٌر  مثبل  علف ازاحة 

  عائ ا اماـ حرية اإلرادة. علف اؼبفكر اف يشك يف كل الفلسفة من آّاؿ الفكرم  اذا ما اصبح
ما ي يد اإلرادة اإلنسانية. من متنا بات  م ارعة اؼب دس األيدكلوجي متىمُّ عسياذنا األكؿ  ك صرؼ 
اي ا جل سنوات عمر . كمت ا متو ال م يداع بنا متنا يف مت   اعبامعة عك يف عية مؤسسة اكاديبية 

 اجه.اةرل  للعودة اليه ك دراسة ني
 

 ضيوؼ المؤتمر الكراـ!    
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من  عف بدعنا باليحضري ؽب ا اؼبؤسبر  كج   إلينا كثري من اإلني ادات عن عدـ قدرتنا إيفاء     
مسعود ؿبمد ح ه يف الدراسة  اكر  ععلف ك عرقف من اف وبيويه مؤسبر ك كل ما سي دـ سيشوبه 

عف وبيوم جل ابعاد اكر  ككياباته. ا و الن ص كال صور. عقوؿ ؽبؤالء صدقيمف ليس دب دكر مؤسبر 
. ل ا علف الباحث ال م يريد -قد كيب لصفوة الصفوة –كما صرح بنفسه يف عكثر من مرة   –

دراسيه اف يربو اُف مت ا اؼبصاؼ  كمت ا ما ييعسر علف الكثريين. ؽب ا نرل  الهبوز للبعض اف 
الفكرم يف ؾبمله. كاغبق اف مت ا متو  ييحداوا عنه كمتم َف يدركوا مرتبة اكرية تؤمتل م ا م ةطابه

احد اسباب تيةر ع د مؤسبر عنه. دكف اف يعت مت ا بيف مؤسبرنا قد كصل اآلف اُف دراجة الكماؿ 
تلك. امع ت ديرنا الكبري للباحثني ال ين قدموا حبوا م لنا ك سي دموهنا لكم يف جلسات اؼبؤسبر  

َف مسعود ؿبمد. عما جامعينا ارتيد من  ن طة نعي د بيف ما قاموا به الييعدل مرخ يف بوابة عا
انطبلؽ للخطاب العلمي كالث ايف السائد  كي يسيدرؾ ماااته من إنباؿ ؼبسعود ؿبمد؛ ا و 
ةطاب ةانيه اعبرعة يف اليعاطي مع مفكرنا  كعكيفف بيحكاـ سطحية  بل كعيدكلوجية عنه  دكف 

دم كاؼبعريف الكوردم. اليبكن  بل التسيطيع النهر اليه كممثل  بل رائد ؼبرحلة تكوين الفكر الن 
جامعينا اف تضطلع كحدمتا ّٔ ا الدكر. كالنعي د بيف األحباث اؼب بولة الل سي دـ يف اؼبؤسبر  متي 
احسن البحوث العلمية كاألكاديبية اؼبكيوبة عنه. كلكن متي ةطوة باذبا  إعادة الركح للخطاب 

اؼبؤسبر ةطوة م مة إلهباد موطئ ا ٌف مت ا ك األمتم من مت ا  اؼبسعودٕف يف حياتنا الث ااية كالعلمية. 
 قدـ لفكر  كطركحاته كرؤييه الن دية يف آّاؿ األكاديبي.  

النريد من كراء ع د مت ا اؼبؤسبر  اكثر من مت ا؛ موضعة مسعود ؿبمد  ام جعل نياجه       
كبة من الباحثني اعبادين  موضوعا للدراسة. كباكؿ  ب مكانيينا احملدكدة  ك باإلعيماد علف كو 

إعادة اليوازف اُف ميزاف الدراسات عن مسعود ؿبمد. اليبكن  بل من احملاؿ  طرد مت ا اؼبفكر يف 
الفضاء العاـ كعة   اُف مكاف البلمفكر ايه يف كعينا العلمي كالث ايف. من مت ا اؼبنطلق كان  

بناء عم كعي بالكينونة الكوردية؛ اكرة مت ا اؼبؤسبر. كبن نعي د بيف مسعود ؿبمد متو عحد ركائز 
عن ا و يسيطيع اف يبسك بيدنا ؼبعراة ال ات عن طريق معراينا به كمن إ ذباكز مت ا ال ات  

 ذباكزنا  ألاي ه الفكرم اُف عاقو عكثر انفياحا  كاقرب اُف ال ات الكوردية اؼبعاصرة. طريق
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اؿ األكاديبي  احيكار الكبلـ عنه. عةريا ك ليس اةرا ال يعت إحضار مسعود ؿبمد اُف آّ      
بل متو اعطاء للمكانة الطبيعية الل هبب علف اكر  اف ييبوئ ا؛ دكف ت ليل من قيمة مت ا الفكر 
عك عدعبيه ك سبجيد  ك اعطائه مكانة غري طبيعية. كعلينا عف نية  باإلعيبار عدـ قدرة اؼبؤسسات 

سيول اإلحيكار يف اؼبواضيع الل ييم دراسي ا األكاديبية لدينا من احيكار الكبلـ  كبلوغ ا ؼب
ل صور العلـو اإلنسانية اي ا  اكريا كمن جيا . ك آّاؿ الث ايف الكوردم غري قادر علف اإلحيكار 
اؼبعريف ألم موضوع اما بالنا بفكر كفكر مسعود ؿبمد. كل ما نبغيه يف مت ين اليومني متو اي  

يسيطيع الينفس يف زماننا ك يساعدنا يف بناء رؤية ن دية األبواب اؼبوصدة بوجه مت ا الفكر  حىت 
 لواقعنا يف ـبيلال عبعاد .

 
 

 ( وزير التعليم العالي والبحث العلمي طؤرانكلمة السيد )د.يوسف 
 

عل ػػف السػػيد كزيػػر اليعلػػيم العػػاِف كالبحػػث العلمػػي كلمػػة حػػوؿ حيػػاة كععمػػاؿ مسػػعود ؿبمػػد       
مد ترؾ اراغا كبػريا ال يبكػن ملػؤ  يف الث ااػة الكورديػة  إال عٌف مػا األدبية  ا اؿ: إٌف كااة مسعود ؿب

يسعدنا متو: إٌف الرجاؿ العهػاـ ال يف ػد صػوهتم بػرحيل م عػن متػ   اغبيػاة  ا ػم يب ػوف ةالػدين يف 
 اكر كع ل آّيمع  كمن دكف مك ا ٌف مسعود ؿبمد عحد عبرز مت   الشخصيات يف الييريآ .

 مسعود محمدمجتمعنا بحاجة ماسة آلراء 
كربػػدث السػػيد الػػوزير عػػن عنبيػػة اراء كعاكػػار مسػػعود ؿبمػػد اػػ كر: إٌف اراء مسػػعود ؿبمػػد م مػػة يف 
حيػػػاة ؾبيمعنػػػا  كالسػػػيما اراء  الفكريػػػة كالن ديػػػة اضػػػبل عػػػن ربليبلتػػػه للواقػػػع السياسػػػي كآّيمعػػػي  

 كؾبيمعنا يف حاجة مسيمرة ؽبا كهبب علينا عف نيبع ا .
 ية لصحة آراء مسعود محمداثبات الحوادث التأريخ

كما عمار السيد الوزير إُف طبيعة عاكار األسياذ مسعود ؿبمد ا اؿ: إٌف طبيعة اكر مسعود ؿبمد 
تنبئ عػن عنٌػه صػاحب تفكػري عػاؼبي عػاـ عميػق  ا ػو كػاف م يمػا باؼبشػكبلت الوجوديػة كاإلنسػاف 
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نسػػاف عف يبػػؤل  بػػػالعلم كالفكػػر كالسياسػػة  الػػم يكػػن الع ػػػل عنػػد  عبػػارة عػػن كعػػاء اػػػارغ يبكػػن لئل
كاؼبعلومات  بل إٌف الع ل عند  م رتف بغنا  باؼبعراة  بشكل يسيطيع معه اإلنساف عف يشرح كوبلل 
كيفسػػر كيعلٌػػم اآلةػػرين  كيف هنايػػة اؼبطػػاؼ سبكنػػه مػػن ابيكػػار معػػارؼ جديػػدة َف تكػػن معلومػػة مػػن 

ايجػد  وبػاكر كوبلػل تلػك  قبل. ل لك السبب كاف مسػعود ؿبمػد يركػز ن ػد  حػوؿ الع ػوؿ اؼبث فػة 
الع وؿ بصيغة تبيعد سباـ البعد عػن اؼبػن ج الي ليػدم. ااغب ػائق عنػد مسػعود ؿبمػد ليسػ  موجػودة 

 يف اػبطب كالكيب  كإمبا متي موجودة يف اغبياة نفس ا .
كذكر السيد الوزير: إٌف مسعود ؿبمد يف صبيع عاكار  كععماله َف يكن مليزما دبن ج ؿبدد  كمػا عنٌػه 

كن مليما دبدرسػة اكريػة بعين ػا  ا ػو كػاف ي ػال بالضػد مػن سياسػة قولبػة األاكػار كالكيابػات َف ي
حبجػػػة اآلكاديبيػػػة  امسػػػعود ؿبمػػػد كػػػاف يعي ػػػد يف عٌف اغب ػػػائق تكمػػػن يف اغبيػػػاة نفسػػػ ا  كالػػػل َف 
تنكشػػال كثػػػري مػػن عسػػػرارمتا بعػػػد  لػػ لك كػػػاف مسػػػعود ؿبمػػد صػػػاحب ع ػػػل منفػػي  كن ػػػدم  كقػػػد 

   إُف عف ذبعػل لػه ععػداء وباربونػه كيني دكنػه علػف مػا ي ػوؿ  لكػن اغبػوادث عاض  طبيعة اكػر  متػ
 كترك  عصداء من اني دك  يف م ب الري  .صحة ما كاف ي متب إليه مسعود ؿبمدالييرىبية عابي  

 
االىتماـ بأفكار مسعود محمد اىتماـ يصب في مصلحة تقدـ المجتمع وازدىار للعقل 

 النقدي
يف جزء من حديثه حوؿ عنبية البيئة الل نشي اي ا مسعود مسعود ؿبمد كما ةصص السيد الوزير 

ا اؿ: إٌف جزءا من طبيعة اكر مسعود ؿبمػد العػاِف كم درتػه الن ديػة كالعلميػة اضػبل عػن السػفيه   
كاف مييارا بالبيئة الث ااية احمليطة به  ا و من  نعومة عظفار  نشي يف كؤية اؼبدينة الث ااية اؼبيجددة  

عن اليياري اؼببامر مػن قبػل كالػد  كعائليػه  ا ػو ابػن عػاَف كميػبل منفػي  علػف عحػداث عصػر   اضبل 
بل الكبػػري كالػػد  كػػاف عاؼبػػا دينيػػا مينػػور كقػػال بالضػػد مػػن عصػػحاب الع ػػوؿ اؼبيحجػػرة كاؼبيخلفػػة  

ي
اػػاؼب

اازب  من الدين سبلحا كقال به يف كجه كل من ي ال بالضد علف اسيعماؿ الع ػل  كجعػل األمػة 
بلمية تدكر حوؿ حل ة مفرغة من مضامين ا  كعصب  مثاال وبي ل به دينيا علف مػا قدمػه مػن االس

عاكػػػار جديػػػدة كمينػػػورة اسػػػيطاع  عف تنػػػاؿ مكانػػػة كبػػػرية كعف يكػػػوف ؽبػػػا تػػػياري كبػػػري علػػػف آّيمػػػع 
الكػوردم بصػػورة عامػػة . لػػ لك اػػ ٌف مسػػعود ابػػن لبيئػة كعائلػػة مث فػػة كمينػػورة  اسػػار علػػف ةطػػامتم 
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ج م يف اليطور الع لي كالفكرم  اخػط اظبػه يف عسػطر اليػيريآ حبػركؼ مػن ذمتػب  لػ لك كهنج هن
 ا ٌف االمتيماـ دبثل مت   الشخصية سيكوف دبثابة صب االمتيماـ علف ت دـ آّيمع كتطور  . 

 
 مسعود محمد في النضاؿ الكوردي مثاؿ للشخصيات المعاصرة لو

د ؿبمػػد يف النضػػاؿ الكػػوردم ا ػػاؿ: إٌف األسػػياذ كيف ؿبػػور اةػػر عمػػار السػػيد الػػوزير إُف دكر مسػػعو 
مسػػعود ؿبمػػد يف نضػػاله عػػن ال وميػػة الكورديػػة كػػاف ال ىبشػػف يف اغبػػق لومػػة الئػػم  ككانػػ  ال ضػػية 
الكورديػػػة جػػػزءا ال ييجػػػزع مػػػن نضػػػاله السياسػػػي  إذ كػػػاف يسػػػعف باسػػػيمرار يف الػػػدااع عػػػن اغب ػػػوؽ 

كسبيعػ  مخصػييه بيػياري إهبػاا مبامػر علػف الشرعية للكورد  كمتو مثاؿ للشخصيات اؼبعاصرة لػه  
 كل من عاصر  .

 
تستحق أعماؿ وكتب مسعود محمد أف تجرى عليها بحوث ودراسات على مستوى 

 الدراسات العليا
كعمػػار السػػيد الػػوزير إُف ععمػػاؿ كعاكػػار مسػػعود ؿبمػػد العلميػػة كاللغويػػة ا ػػاؿ: إٌف ععمػػاؿ مسػػعود 

بحثيػػة اللغويػػة كاألدبيػػة الكورديػػة كعلػػف كجػػه اػبصػػوص كيبػػه ؿبمػػد الفكريػػة كالعلميػػة يف آّػػاالت ال
زمػاْف کػوردل  ڕێکػف ێكانه  لساف الکورد  كردبونهكەيهک له چهنػد بػاسێ)زاراكەسازل ك پ

ليسػػ  عبػػارة عػػن ربلػػيبلت علميػػة كلغويػػة للغػػة  زمػػاْف کوردل...متيػػد( ڕێچهنػػد حهمػػارکهيهکف 
ب كإمبػا كانػػ  إُف جانػب ذلػك دااعػػا الكورديػة مػن جانػب النحػػو كالصػرؼ ككضػع ال واعػػد احسػ

عن الي م اؼبوج ة من قبل األنهمة اغبكمة انػ اؾ إُف قضػية اللغػة الكورديػة  اكانػ  دراسػاته عػن 
اللغة الكوردية دبثابة تصحي  لوج ة النهر اػباطئة عن اللغة الكوردية  كمػن ح نػا عف نسػيؿ كيػال 

الدااع الكبري يف ظل السياسات اؼبيعجراة اسيطاع مسعود ؿبمد عف يدااع عن اللغة الكوردية ذلك 
لؤلنهمػػػة اغباكمػػػة الواقفػػػة بالضػػػد مػػػن ال وميػػػة الكورديػػػة؟ كللجػػػواب عػػػن متػػػ ا اليسػػػاؤؿ ن ػػػوؿ: إٌف 
مسػػعود ؿبمػػد كانػػ  لديػػه اطبلعػػات كمعراػػة كةػػ  عمي ػػة يف اللغػػة العربيػػة كاالنكليزيػػة  كالػػل عػػن 

غػات كاللغػة الكورديػة كعابػ  عػن طري  ػا عٌف طري  ا اسيطاع عف هبرم بعض اؼب ارنات بني متػ   الل
اللغػػة الكورديػػة لغػػة مسػػي لة بػػ اهتا . كعضػػاؼ السػػيد الػػوزير عٌف األكاف قػػد حػػاف لئلاػػادة مػػن طري ػػة 
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مسػػعود ؿبمػػد تلػػك يف ةدمػػة لغينػػا الكورديػػة بصػػورة عكػػ  فبػػا متػػي عليػػه اآلف . كمػػا ععلػػن السػػيد 
غويػػة كاألدبيػػة عابػػ  عنٌػػه علػػف اطػػبلع كمعراػػة كةػػ ة الػػوزير قػػائبل: إٌف مسػػعود ؿبمػػد يف آّػػاالت الل

دقي ة يف مت ا آّاؿ  كال ينحصر مت ا يف اللغة الكورديػة احسػب كإمٌبػا يف لغػات اؼبنط ػة احمليطػة بػه 
كمتي العربية كاالنكليزية  إذ لديه كثري من الدراسات كاألحباث كالكيب يف مت   اللغات يف ؾباالت 

عر  كمتي دراسات جديرة بيف تنع د علي ا دراسػات علػف مسػيول الن د كاألدب الكبلسيكي كالش
اليعليم العاِف  كعدعو صبيع جامعاتنا عف تعمل علف ادراج ععماله اليخصصية يف الدراسات العليا ) 

 اؼباجسيري كالدكيورا  ( .
 
 
 

 وزارة التعليم العالي تنفذ بعض المشروعات خدمة للغة الكوردية
 

لسػػيد الػػوزير جػػزءا مػػن كلميػػه للحػػديث عػػن اؼبشػػركعات الػػل تنػػوم كيف ؿبػػور اةػػر ةصػػص ا     
الػػوزارة تنفيػػ متا ةدمػػة للغػػة الكورديػػة قػػاؿ: لػػدينا سياسػػة كاضػػحة مػػن عجػػل تطػػوير اللغػػة الكورديػػة  
كقػػد عملنػػا يف العػػامني اؼبنصػػرمني علػػف تنفيػػ  بعػػض اؼبشػػركعات اليخصصػػية يف متػػ ا آّػػاؿ  من ػػا: 

ية الدراسػة باللغػة الكورديػة يف اؼبنػاطق اؼبينػازع علي ػا  للمحااهػة علػف دعمنا اؼببامر اؼبؤيد علف عنب
اسيعماؿ اللغة الكوردية كحفه ا من الضياع يف تلك اؼبناطق  كقد عملنا علف درج اللغة الكوردية 
يف اؼبنامتج يف اؼبدارس كاؼبعامتد كاعبامعات يف تلك اؼبناطق  عما عمتم مشارعنا اغبالية ا و مشػركعنا 

يػػال العػػاَف باللغػػة الكورديػػة كذلػػك عػػن طريػػق اػػي  ؾبػػاؿ ال بػػوؿ عمػػاـ طػػبلب العػػاَف عصبػػع حػػوؿ تعر 
كزبصيص م اعد دراسية ؽبم للدراسة يف إقليم كوردسياف يف جامعاته كمعامتد  ) الدراسات األكلية 
كالدراسػػات العليػػا ( كيف صبيػػع اليخصصػػات  اعػػن طريػػق ذلػػك سػػييمكن الطػػبلب مػػن ال ػػدـك إُف 

وا علف ا ااينا كلغينا كطبيعة عمتلنا كتراانا اؼباضي كاغباضر  كمتػ ا األمػر سػيؤدم بطبيعػة بلدنا كييعرا
اغبػػاؿ إُف انيشػػار ا ااينػػا كلغينػػا يف كثػػري مػػن بلػػداف العػػاَف  كقػػد قمنػػا قبػػل اسػػبوعني بيوقيػػع اتفػػاؽ 
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دسياف مبدئي مع كحدة األحباث الكوردية يف جامعة ) ليسرت ( ب يطانيا علف قبوؿ طبلّٔم يف كور 
 لدراسة اللغة كاألدب الكوردم .

 
أىمية االىتماـ بترجمة الكتب والدراسات المكتوبة باللغات العالمية الحية إلى اللغة 

 الكوردية
كربدث السيد كزير االيعليم العاِف كالبحث العلمي يف كلميه عػن كيفيػة صػب االمتيمػاـ علػف اللغػة 

حفاظ علف سبلمة اللغة الكورديػة مػن الضػياع  الكوردية ا اؿ: هبب عف تكوف لدينا مشركعات لل
كل لك عدعػو صبيػع البػاحثني اؼبخلصػني يف متػ ا البلػد علػف ضػركرة قيػام م برتصبػة اؼبصػادر األجنبيػة 
العلمية كاألدبية اؼبعاصرة إُف اللغة الكوردية  كذلك ؼبا ؽب   العملية من تياري اهباا علف تطور لغينا 

ير قػػائبل: إٌف متػػ ا العمػػل ال ػػومي اؼببػػارؾ حباجػػة إُف ةػػ اء عػػاراني اغببيبػػة. كمػػا عضػػاؼ السػػيد الػػوز 
كميخصصني يف مت ا آّاؿ إذ هبب علف من ييصدل ؽب ا العمل عف يكػوف ملمػا باؼبصػادر اللغويػة 
اغبديثة كي تيم عملية ترصبة تلك اؼبصادر بصػورة مفيػدة كصػحيحة  انسػيطيع عػن طري  ػا إضػفاء 

نػػػا  كمػػػا عهٌنػػػا سػػيعمل علػػػف إضػػػااة بعػػػض اؼبفػػػردات كاؼبصػػػطلحات معلومػػات لغويػػػة جديػػػدة إُف لغي
اعبديدة إُف لغينا  فبا سيساعد بطبيعة اغبػاؿ علػف اغنػاء لغينػا اغببيػة علميػا كلغويػا كعدبيػا كا اايػا . 
ككما ي وؿ العاَف اللغوم ) نعـو تشومسكي(: ال كجود للغة غنية كلغة ا رية يف العاَف  كإمٌبا يكمن 

لغػػات يف معراػػة ميحػػداي اللغػػة كةػػ هتم يف ؾبػػاؿ علػػـو اللغػػة كاللغػػات ال وميػػة  كال اػبػػبلؼ بػػني ال
ىبفػػف علػػف عحػػد عٌف اؼبعػػارؼ ال تػػي  عػػن طريػػق عمليػػة الرتصبػػة لوحػػدمتا كإمٌبػػا بطريػػق اؼبعراػػة بػػالعلـو 

 اللغوية كاألسس العلمية اؼببنية علي ا اللغات العاؼبية .
 

 رديةأىمية إقرار قانوف حماية اللغة الكو 
كمػا عمػػار السػيد كزيػػر اليعلػػيم العػاِف كالبحػػث العلمػي إُف ظػػركرة ضبايػػة اللغػة الكورديػػة ا ػػاؿ:       

ي ػع علػف عات نػا ضبايػة اللغػة الكورديػة مػن اؼبفػردات الدةيلػة علػف لغينػا  كعلػف كجػه اػبصػوص يف 
اؿ يف ارنسػا كسائل االعبلـ  كييح ق ذلك عن طريق سٌن قانوف ضباية اللغة الكوردية كما متي اغب

علػػػػػف سػػػػػبيل اؼبثػػػػػاؿ  كمػػػػػا عمػػػػػار السػػػػػيد الػػػػػوزير يف جانػػػػػب اةػػػػػر إُف عنٌػػػػػه هبػػػػػب علػػػػػف األسػػػػػات ة 
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كاؼبيخصصني يف اللغة الكوردية عف هبركا عحباث كدراسػات كاػق اؼبعػايري اغبديثػة ل ػوانني علػم اللغػة   
كجػود لغػة رظبيػة كما عنٌه ال ىبفف علف عحػد عٌف اللغػة الكورديػة تعػآف مشػكلة كبػرية عال كمتػي عػدـ 

 موحدة .
 

 يجب االىتماـ بصورة أكبر بأفكار وفلسفة مسعود محمد
كيف ةياـ كلميه قاؿ السيد كزير اليعلػيم العػاِف كالبحػث العلمػي: عمػكر جامعػة كويػه علػف ع ػدمتا 
ؽب ا اؼبػؤسبر العلمػي عػن ؾبموعػة مػن عاكػار كاراء األسػياذ مسػعود ؿبمػد  كعرجػو عف تػ ز عػن طريػق 

كالدراسات يف مت ا اؼبؤسبر جوانب َف تكن معلومة من قبػل عػن مثػل متػ   الشخصػية  مت   البحوث
اؼبرموقػػة يف كوردسػػياف  علػػف عمػػل عف يكػػوف باسػػيطاعينا يف السػػنوات اؼب بلػػة عف نرٌكػػز الضػػوء بصػػورة 
عك  علف عاكار كالسفة عسياذنا ال دير مسعود ؿبمد  كي تيعػرؼ األجيػاؿ الصػاعدة علػف طبيعػة 

 ه كنضاله الفكرم .حياته كنياج
 

كما جرت يف مراسيم اايياح اؼبؤسبر: إل اء كلمة من قبل ) د.قبا  عبداهلل( نائب رئيس األكاديبية 
الكوردية  كبعدمتا مت إل اء قصيدة من قبل ) د.عكـر ةاموش(  كمن إٌ مت ت دٔف موضوعا لػ ) اؼببل 

(  كاةييمػػػ  اعاليػػػات مراسػػػػيم  خبييػػػار ( حػػػوؿ مسػػػعود ؿبمػػػد عل ػػػا  السػػػػيد ) رمتػػػ  سػػػيد ابػػػرامتيم
االاييػػاح بفلػػم قصػػري حػػوؿ مسػػعود ؿبمػػد عرضػػ  ايػػه بعػػض الل ػػاءات الػػل عجرامتػػا مسػػعود ؿبمػػد 

 كبعض من صور  الشخصية كالعامة .
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 البحوث
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الراكد العقل نقد
  الفكري محمد مسعود مشروع في قراءة

 
 الشهرزوري لطيف يادگار أ.د.
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  والسرديات الحديث النقد ذأستا
 اربيل. - الدين صالح جامعة - اللغات كلية

 أربيل -جامعة إيشك  –محاضر في فاكلتي القانوف 
 

 المقدمة:
 ؾباالت يف قلمه ك اكر  الكاتب نٌشط اذ اؼبعريف  كالثراء بالعمق ؿبمد مسعود كيابات تيسم

    صبيع مت علف يغلب ك الياريآ ك  لسياسةا ك كالفكر كاألدب اللغة مثل ميعددة  معراية 
 السائد   كراء الييار االقبرار كعدـ  الرؤية   كضوح ك العميق  اليفكري علي ا اميغل الل  آّاالت

ك   ألدكات اإلقصاء اميبلكه ك صوته علو من الرغم  علف  اؼبيحجر  الراكد  الع ل ن د ك 
بدءان بػ)حاجي قادرم كؤيي(  نياجاته معهم اُف عند  الع لي الن دم اؼبسار   مت ا كيبيدالي ميش. 

)إُف  ـبيل( ك ميزاف اُف اليوازف )إعادة ب مركران  ر(  ك كركبه د  ك ڤۆك)مر
)بريكسرتكيكا  ك  کورباتشوؼ( )إُف العهيم ب اني اءان  ك يكوف(  حيثما پور حسن األمري

ؼباذا يشبه مسيشفف آّيمع البشرم ..؟  )مفامتيم اغبياة( ك) ك ن د كربليل( –غورباتشوؼ 
 آّانني(.

  يابهكمن   ربديدان  ك )كانط(  األؼبآف اؼبثاِف الفيلسوؼ من مت   البحثية كرقل عنواف سيوحي ا
كانط  مسار من قريبان  ؿبمد   مسعود  لدل العاـ  الفكرم اؼبسار كجدت اذ احملض(  الع ل )ن د

يف الوت  – مع عدـ االكبسار اإلنسآف  الوعي بناء يف عليه  كيعٌوؿ بالع ل يعيدٌ  ال م الفكرم
 احملسوس. كتعٌد مسائل الع ل  كاؼبطلق  كاؼبعراة  كالدراية  كالعلم  ك اؼبادم البعد يف -نفسه 

الطبيعة  كالياريآ  كالفن  كالدين  كاألةبلؽ  كال انوف  كالدكلة  كالدااع عن كرامة اإلنساف  
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األؼبانية. كمتي مسائل كجدت طري  ا يف اؼبسار الفكرم كحرييه  من عمتم اؼبسائل اؼبركزية للمثالية 
 لدل مسعود ؿبمد  كتفرغ للدااع عن ا طيلة حياته.  

تنبع عنبية مت ا البحث من مشركع مسعود ؿبمد الفكرم ذاته  كمن عم ه  كرؤييه الدقي ة  
ياؽ ن د  كطوؿ نهر   اعلف الرغم من عٌف االذبا  الفكرم الن دم الييملي لديه جاء معهمه يف س

للفكر اؼبادم اؼباركسي  كدكياتورية سيالني  كتبعية س يمة للماركسي احمللي ذبا  اؼباركسي الدكِف  
إاٌل عف سعة اطبلع الكاتب  كتنوعه  كذباربه السياسية كاإلدارية كاالجيماعية  كإةبلصه للمعراة  

ل وؿ إٌف مشركعه الفكرم كلئلنساف  جعل من مشركعه غري مرتبط ّٔ ا اؼبسار كحد   بل يبكننا ا
تيمله معريف يف الوجود كاإلنساف  كن د لليخلال  كاالسيغبلؿ  كغياب الرؤية كاؼبن ج  كاالسيبداد 
كمطلق الدكياتورية حيثما يكوف  كعْف يكوف  كما يشري إُف ذلك متو نفسه يف كيابه إُف العهيم  

ل ألرضه كمعبه  احركة لسانه  كورباتشوؼ. كل ذلك اضبلن عن ةلفييه ال ومية  كانيمائه األصي
كنشاط قلمه  كن اكة اكر   كان  كل ا نابعة من حبه لئلنساف  كلكردسياف  الم يكن ن د  
للفكر اؼبادم  كللشيوعية الكردية بدااع الكرامتية  ا و يبدم اسيعداد  اليوقال عن الن د 

اؼبغاِف لؤلفبية  كت ال  كاالني اد  "إذا اسيطاع  الشيوعية الكردية عف زبفال تشددمتا يف اليعصب
من ا موقال األحزاب الشيوعية يف ارنسا  كإيطاليا  كإسبانيا  كي سبثل إزاءمتا ةاصة مصلحة 
الشعب الكردم  اسيخبلصان ؽبا من ذكباهنا اغباِف يف عبة ال ضايا العاؼبية الل ليس اي ا حٌيز ل كر 

عي ا الطب ية عك يسيث ل ا ضعف ا الػ)كرد(  كال عمرتط علي ا بعد ذلك مركطان صعبة تيبامتا طبي
النسيب  عك يعاكس ا اي ا ظركؼ ال تداع  ا ٓف عقطع علف نفسي ع دان من  اآلف بياٌل ييحرؾ 

 . (ُ)لسآف عك قلمي يف غري ضبدمتا"
سبٌكن كيابات مسعود ؿبمد ال ارئ من الوقوؼ علف األحداث الداةلية كاػبارجية للعراؽ  

ة الياريآ  كطبيعة البشر كاعبماعات كاألمم  اضبلن عن لعبة كاؼبنط ة  كسبٌكنه من ا م حرك
                                                 

 .ُُِ - ُُُ ( إعادة اليوازف إُف ميزاف ـبيل  مسعود ؿبمد:(ُ
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السياسات احمللية كالعاؼبية  ااإلحاطة العلمية  كإت انه للغات عديدة كالكردية كالعربية كالفارسية 
كاالنكليزية  كالسعة الث ااية الل انطلق من ا الكاتب؛ جعل  من مؤلفاته موسوعة معراية مركزة  

اته لصي ة بالواقع  كقوية يف اإلقناع  كميناسجة مع اليجربة اغبية اغبياتية كمت ا ما جعل كياب
لل ارئ  ككل ذلك بسبب كثرة االسيش ادات اؼبسينبطة من كاقع ذبربيه اغبياتية الثرية  ككارة 
اؼبعلومات اؼبيةوذة من اؼبصادر العلمية اؼبيعددة اؼبينوعة. عٌما عسلوبه  ا نٌه علف الرغم من عم ه  

غيه اليعبريية الكبرية  ككثرة األسلوب اغبجاجي  كميانة األداء  ا هٌنا سبياز بالسبلسة  ككثرة كببل
اؼباء  كصباؿ الصياغة  كذلك بفعل سبكنه اللغوم الراسآ من اللغيني الل كيب ّٔما؛ كنبا اللساف 

 الكردم كاللساف العرا. 
لق ال اكرة ال ومية كالوطنية عبيلنا تندرج كيابات مسعود ؿبمد ضمن ما يبكن تسمييه دبشركع ة

اغباِف كلؤلجياؿ البلح ة  ألٌف كثرة األحداث اؼبسركدة  كاألظباء اؼب كورة  كالوقائع اؼبعركضة الل 
تضمني ا كيابات مسعود ؿبمد  ع  حضور قوم للوعي  كالشعور باؼبسؤكلية  لثركةه كطنيةه  كمادةه 

مد جسر اليواصل بني ماضينا كحاضرنا كمسي بلنا  كسبثل طيعةه لبناء ؾبيمعاتنا علف كبو سليم  ك 
 رصيدان معرايان ل اكرتنا الل عصأّا اؽبـر كاليشي  كالضياع. 

)مفامتيم  بحث األكؿاؼب يف الباحث ييطرؽ ابلاة مباحث رئيسة؛ من البحث يييلال
ع ل الراكد  الراكد  كيييلال من ؿبورين: مف ـو ال كالع ل إُف بياف ال صد من الن د تيسيسية(

الع ل  )ذبليات عنواف: اؼببحث الثآف رب  كالع ل كن د الع ل الراكد عند مسعود ؿبمد. كيي 
الراكد كتفكيكه(  كمتو ييكوف من ؿبورين عيضان نبا: ذبليات الع د الراكد  كتفكيك الع ل الراكد. 

: الع ل الثورم اؼبطلق  كييضمن اؼببحث الثالث اؼبعنوف )ن د الع ل اليمثيلي الراكد( ابلاة ؿباكر
 كالع ل اليمثيلي الراكد كغياب الرؤية  كتفكيك الع ل اإلنشائي(.

 
 : مفاىيم تأسيسية:ٔ 
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 : مفهـو العقل الراكد:ٔ-ٔ
ي صد بالع ل الراكد؛ االنغبلؽ علف ال ات  كعدـ االنفياح علف اؼبعطيات األةرل للمعراة  

ة كحدكدمتا ينطوم علف البحث كالييمل يف قدرة كراض ا  افي الواقع إف البحث يف إمكاف اؼبعرا
اإلنساف؛ متل متو قادر عف يدرؾ األمياء صبيع ا؟ متل يف اسيطاعيه عف يصل إُف صبيع اغب ائق كعف 
يطمئن إُف ي ني تلك اؼبعراة؟. قبد عٌف كانط قد راض النهرة األحادية للنزعة الدغمائية )عك 

علف كج ة النهر الفلسفية )عك الشعبية( الل تية  ال طعية عك النزعة الي ينية( إذ عطلق كانط 
اؼبعراة عة  الوااق من صدؽ دعوا   كتيشبث ّٔا دكف احص عك سبحيص ن دم لؤلساليب 
كاؼببادلء الل تبىن علي ا  اسم )الدغمائية(. كتطلق كلمة )دغمائي( يف االسيعماؿ الدارج  علف 

عي د عنه )يبيلك( اغب ي ة  ا و ل لك ال وبيد عن اؼبيعصب آلرائه ال م ال ي بل اؼبناقشة  كال م ي
موقفه كال ييزعزع. عما يف الفلسفة  ا ف النزعة الدغمائية )الي ينية = الواوقية= ال طعية( متي النزعة 
الل يرل عصحأّا عٌف يف إمكاف اإلنساف الوصوؿ إُف اغب ي ة كاملة  عك علف األقل إُف صبلة من 

وف بالع ل ا ة تامة  كيعي دكف إف قدرة اإلنساف علف اؼبعراة  كاالمتيداء اغب ائق اليامة  إهنم كاا 
 إُف اغب ي ة  قدرة ال ربدمتا حدكد كال ت ال عند هناية.

( اُف دعوة عةرل -كله من منطل ه   -دعا كانط يف م ابل )ربرير الع ل عند بيكوف كديكارت 
ا  لنيوصل يف هناية اؼبطاؼ  إُف متي؛ )ن د الع ل(  كمعراة اؼببادلء الل ت ـو علي ا عحكامن

ح ائق  كلكن ال اغب ائق اؼبطل ة  كإمبا اغب ائق النسبية ا ط  كؽب ا ظبف االذبا  الفلسفي ال م 
 (ِ) .دعا اليه باالذبا  الن دم  ألنه ي ـو علف ن د الع ل

 
 العقل ونقد العقل الراكد عند مسعود محمد:: ٕ-ٔ

                                                 

 .ُٓٓ . كينهر ن د الع ل احملض:ِٗ – ِٖ . كينهر الفلسفة ؼبن يريد:ُٕٕ/ ُ( اؼبثالية األؼبانية: (ِ
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الكامال عن ةواء الع ل الدغمائي اؼبيشبث برعيه  اني ج مسعود ؿبمد يف كياباته الن ج 
كموقفه  علف الرغم من مسيجدات اغبياة  كتطور الفكر  ككشال اؼبسيور ال ابع ةلال األةطاء 
كاؼبزالت الفكرية كاغبركية  ا و يسمي مت ا النوع من الع ل  بالع ل اؼبيحجر مرة  كالع ل 

  وبدث ببساطة من الع يدة الدغمائية نفس ا (  كيرل عٌف اليزمّاؼبي ولب  كاؼبيجمد مرات عةر)
عكالن كقبل كل ميء  ا ي ع يدة ميزمية  كمنغل ة علف نفس ا كمكيفية ب اهتا  امنعزلة عن 
ؿبيط ا  كمعادية لغري نفس ا يف كل عمر وبيمل اجي ادين  اآراؤمتا يف األمياء هنائية  كمنامتج ا 

غيري عك اليوسيع إاٌل دب دار ما رب  ه من زيادة للحياة كاليطوير ذات صي  ؿببوكة  ابل ت بل الي
تلدمتا متي  ايطلب مٌط ال والب اعبامتزة كي يسيوعب ا. ابل توجد ع يدة م ما كان  عساسية 

يف األمور اؼبيغرية كالسياسة كاالقيصاد  –كما متو معلـو   –توازم قدسية اغب ي ة  كإٌف ؾباؿ اػبطي 
ة عك ال ات ال امتني الثابية  امن عجٌل كعادح األةطاء عف عكسع جدان من اػبطي يف األمور اؼبخي ي

يعينق اإلنساف ع يدة هنائية يف عم ميء قابل لليغري  كمن قبيل اعبنوف عف تن لب الع يدة يف 
(. كيف ربديد  ْالسياسة كاالقيصاد إُف عيدكلوجيا  ا ٌف ذلك صبود علف قالب ين لب إُف تابوت)

يدة م ما بلغ  من ال دسية تبطل بطبلنان كامبلن  إذا صارت للع ل الدغمائي ي وؿ: "كٌل ع 
dogma افي كنف ا يساكم اؼبيدين كالسياسي كاؼبيعصب لرعم علمي معنٌي  اليس يف ةيرج  

(. كعلف مت ا األساس ينهر إُف اؼبعراة ٓ)اؼبع والت( عم موضوع يييىب علف اؼبناقشة كاليجربة")
عب ل  ا و يرل إف "كان  اؼبعراة يف عظ ر معاني ا ضٌد بوصف ا نياجان للع ل  كعلف ن يض من ا

اعب ل  ا ي يف كاحدة من عظ ر طبائع ا طرؼ اؼبناقضة للحهر كاليحرٔف كاليحجيم  ا ي ال تعت 

                                                 

 .ُّ ( ينهر اإلنساف كما حوله:(ّ

 .ّٖك ٕ/ ِ ن د كربليل: –( بريكسرتكيكا غورباتشوؼ (ْ

 .َُٖ ( آّيمع البشرم ...؟ ؼباذا يشبه مسيشفف آّانني؟:(ٓ
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(. كمت ا ما حدا به عف ي ال بوجه االليزاـ ٔعقل من اإلحاطة بكل ميء يبكن عف يعرؼ")
( اؼبنحاز إُف اؼبيزم   سواء عكاف االليزاـ عب ة سياسية  ع ك طراان اكريان: عنا لس  كالكاتب )اؼبليـز

ج ة سياسية عك السفية ؿبددة  سبق من االنصياع إُف قناعة اعب ة اؼب يداة  ايثابر علف مواالة 
رعم ناس عراع منه درجة يف ال م يفعل كي وؿ كيكيب  بيكثر فبا ي يم االعيبار للواقع  كاغبدث  

ك ناعة عم إنساف مالك ل لبه كدماغه كيد  كلسانه  تنبع من ععماؽ كالصدؽ كةبلاه: إٌف قناعل  
ال لب كالضمري كيف عع اب البحث كاؼب ارنة كالي دير الطلي ة من كل قيد  كمت   الطبلقة نفس ا 
متي علة ال درة يف نب  عية ع يدة يه ر بطبلهنا  ألنه نب  ال ينيهر اؼبواا ة عليه من ج ات عليا. 

)مليزمني( ال يسيطيعوف اإلقرار بصحة األمياء قبل صدكر الفيول اي ا من  ال م يسموف عنفس م
ذم سلطاف ععلف درجة. ابخبلؼ مسار مت ا الع ل الراكد  قبد مسعود ؿبمد يراجع عاكار   ألنٌه 
غري ميشبث برعم غري ةاضع لليمحيص: اكما عمرب اؼباء يف يسر عند العطش  ك لك اترؾ 

 (. ٕبلهنا بالدليل  م ما عكن يف ماضي عمرم بالغ  يف احرتام ا)ع يد  يف س ولة إذا اب  بط
  كاإلصرار علف اػبطي  من ظبات الع ل -م ما كاف اؼب لَّد  –هبد مسعود ؿبمد عٌف الي ليد 

الراكد  االي ليد يصغر اإلنساف  كيسلب منه ااعلييه  كهبعل سجني عصر   كال ينطلي اإلصرار 
األجياؿ البلح ة  م ما كاف اؼب لّْد مامتران يف إةفاء س طه  ألٌف علف اػبطي كاليسرت عليه علف 

"الزمن ييخطف األاكار اؼبرحلية  امن عمد األةطار علف الفكر اإلنسآف عف يفرض عليه رعم 
ؿبدد قاله كاحد من العباقرة يف يـو من عياـ ال رف اغباِف عك اؼباضي عك ما ي وله عب رم يف ال رف 

م مكاف ؿبفوظ يف سجل اػبالدين  كمتم عحرياء عف ىبلدكا م ما اةيلفنا مع م اآل . االعباقرة ؽب
يف الرعم عك م ما جاء الزماف برعم عقرب من رعي م إُف اغب ي ة. كالبشر ال يكوف منطل ان من قيود  

                                                 

 .ْٓ ( من نبـو اغبياة:(ٔ

 .ُٓ - ُْ ( اإلنساف كما حوله:(ٕ
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دبجرد عف يكوف ةارج غراة السجوف  اال يود علف اكر  عمد عليه من قيود السجن  ألٌف السجن 
 (.ٖ) السجن الفكرم يلد عكثر من سجن ح ي ي كاعيبارم كقل  كلكنٌ 

كقبد مصداؽ قوله مت ا يف كياباته  اعند اهنماكه يف العمل علف معر حاجي قادر كويي  يف  
يی( يربط ظامترة عدـ كجود مساحة يف معر حاجي قادر للزمتور كالوركد كؤ كيابه )حاجي قادر  

ية يف مدينة كوية  كتركه لل رية عندما كاف صغريان  كصباؿ الطبيعة  إُف اليصاؽ حاجي باغبياة اغبضر 
كيربط احيفاؿ معر )ناِف( جبماؿ الطبيعة  كاغبضور اؼبوحي للزمتور كالعشب كاةضرار الطبيعة 
ب ضاء طفوليه كحداايه كصبا  بني الزمتر كالعشب يف منط ة مارةكزككر. إالٌ عنه يرل عدـ دقة مت ا 

بلحق )اإلنساف كما حوله(  ايجد عٌف مت   اؼب ارنة بني ديوآف اليحليل كمت   اؼب ارنة  يف كيابه ال
)حاجي(  ك)ناِف( عزت ةطورة كبرية ليياري احمليط يف دةيلة الشاعر كةياله  ا ي يف ظامترمتا 
ربكم بان ياد الشاعر  عك اإلنساف عمومان ؼب يضف ميطلبات البيئة اؼبادية  كتصدّْؽي م ولة مؤدامتا 

فناف متم )مراة الواقع(. كمن متنا لـز لزـك الضركرة عف عبنٌي عدـ صحة مت ا عٌف الشاعر كاألديب كال
اليصور  ألنه تصور يبن  اؼبادة الباردة اؼبيية م دران ةطريان من ااعلية اإلنساف  ذلك اؼبخلوؽ اؼبالك 
لئلرادة كالوعي كمزايا ال ربصف اةيص ّٔا اإلنساف كحد . ككاف احرتامي ل دسية الرعم متو ال م 

ٓف إُف مراجعة ما عسلف  من الي ؤف كاؼب ارنة بني )ديواف حاجي كناِف( كي عنفض من ا قاد
احيماؿ اليومتني يف ميف ةال ية اإلنساف كإرادته. كلئن كن  ال عضيق اكران بينبية اؼبادة  كم اـ 

ثيات احمليط الواقع كاغبدث .. إٍف يف حياة اإلنساف كت دمه االجيماعي كحركة تارىبه  كيف كل اغبي
اؼبيصلة به  ا ٌٓف عج د يف معارضة ان بلب اإليباف اؼببال  ايه بفاعلية اؼبادة  إُف مصادرة ااعلية 
اإلنساف كةال ييه  غبساب اؼبادة  ا ننا نعلم من عمر اإلنساف عنٌه باإلضااة إُف كوف جسمه 

كع بلن كإرادة  ال ميخل ان من اؼبادة )ا و ّٔ ا يساكم اؼبادة يف عقل ت دير (  ا و يبلك حياة  
توجد يف اؼبادة اؼبيية كاحمليط اؼبنجمد  كمتي ح ي ة عكلية كعساسية يف ارادة سفر االجيماع يكوف 

                                                 

 .ٕٕ – ٕٔ/ ُن د كربليل:  –( بريكسرتكيكا غورباتشوؼ (ٖ
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إنباؽبا من قبيل إنباؿ تعلم األجبدية يف ؿباكلة ال راءة. كم ما عكن ميحفهان يف اعيبار منحام 
لبلجيماع كالياريآ غري مسيند إُف  الفكرم مت ا كسيلة عبعل تابعية اؼبادة كميبوعية اإلنساف دسيوران 

اليدقيق كاؼبوازنة  الن عسام  نفسي  كال عرضي من عحد عف يعد اليخطيط لبلجيماع كالياريآ عن 
سبيل اليفكري اؼبادم مؤديان إُف قلب اغب ائق رعسان علف ع ب  كمن الواض  عٌف عك  قلبة يف مت ا 

ماـ اؼبادة اؼبيصلبة اؼبيخشبة. كال م عسيغرب له يف اؼبيداف متي تركيع اإلنساف اغبي اغبساس اؼبريد ع
مت ا آّاؿ متو عف اؼبفكرين ال ين ي بطوف دبنزلة اإلنساف غبساب اؼبادة يعي كف عنفس م من ؿبيب 
البشر  كقادته كاوار   كمتم ييونبوف عٌف سلآ البشر من جلدة إبداعه  كااعلييه كت ديب ا إُف اؼبادة 

ساس الفلسفة اؼبادية )اعبدلية( الل متي كحدمتا قاعدة اؼبصلحة كالراا  اؼبيية متي زيادة سبيني أل
(. إذ سعف مسعود ؿبمد يف كل ذلك إُف دحض اؼبعطيات النهرية ٗ) كالي دـ للبشر يف نهرمتم

الل تنيهر عف يكوف الفرد قطعة طيعة من الواقع ال م يكينفه  كيسبق من ا اغبكم يف تغلب 
 (. َُ) اته علف إرادة الفرد كتصراهعحكاـ الهرؼ اؼبادم  كم يضي

يرل مسعود ؿبمد عٌف "ع ل اإلنساف متو بالبدامتة ن اس رمد   ابل يبلك نوران غري  إاٌل متامشان  
ضي ان من اإلحساس اػبفي يكشال له بعض اؼبغيبات  كقد ي وم مت ا اإلحساس حىت يصب  يف 

ةلق الوعي عند اإلنساف   (. ككظيفة مت ا الع ل متوُُحد ذاته لغزان هبب اكه كمرحه .." )
كبانعدامه ييحوؿ الع ل إُف كياف جامد راكد  ااؼبساءلة كاالحيفاظ بال اكرة  من عمتم م ومات 

 (.ُِالوعي اإلنسآف  حىت ال تكوف الع ائد كاأليدكلوجيات مطلق اليد يف قوؿ ما ال يفعلوف)

                                                 

 .ٔ - ّ ( اإلنساف كما حوله:(ٗ

 .ُٕ ( إعادة اليوازف إُف ميزاف ـبيل:(َُ

 .ُْ ..؟ ؼباذا يشبه مسيشفف آّانني؟: ( آّيمع البشرم(ُُ

 .ٓ ( اإلنساف كما حوله:(ُِ
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كاالحيكار للمجاالت كيربط مسعود ؿبمد غياب الديب راطية  بسيطرة اليزم   كاالسيبداد  
االقيصادية  كاإلدارية  كالسياسية  االرتاب ال م ينمو ايه ج ر الديب راطية متو دةيلة النفوس  
كرؤية الع وؿ  كعنس الطباع  كمبكة االجيماعيات كاػبلفية اغبضارية  ااألكطاف الل تفي د مت   

 (.ُّ )الي اكم لن تؤكم الديب راطية كلو علف سبيل االسيضااة لبعض الوق
تلي ي نهرة مسعود ؿبمد يف ضركرة رعاية الع ل كتنشئيه  بنهرة كانط عندما ربدث عن اؼبثل 

عنٌه يف الغالب األغلب يبيل إُف تصديق ما  –حسب مسعود ؿبمد  –اؽبادية  امن غرائب الع ل 
 ال يصدقه الع ل السوم  ل لك ترل كيال عٌف الرتاث األسطورم يني ل ببل تعب كال مكااية إُف
األجياؿ جيبلن بعد جيل  علف حني ال يني ل بل ال يعيش علمه كانه كاكره كعدبه إاٌل بب ؿ اعب د 
اعب يد من قبل ناس تفٌرغوا له  كيف جٌو مساعد علف ربريك الوعي.. . ا ذا ترؾ الع ل لشينه ببل 

مفيوحة  متاد عك معلم عك ذم ذبربة  يضيع يف تراث اليخلال  كما يضيع النبات اؼبفيد يف مزرعة
لكل نبات طفيلي  ييكاار ببل عزؽ  االعشب كالوسج كصنوؼ الدَّغىل كالثٌيل  تنمو كتنشر 
كتنسج مبكة ميينة ت ضي علف النباتات اؼبفيدة  ابل بٌد من مساعدة اؼبفيد كي ينجو من عدكاف 

 نه اؼبضٌر. كالع ل يف قبضة اليخلال عمد تضرران من صاٌف النبات يف نسيج النبات الطفيلي  ا
باارتاض عٌف ؾبيمعان لئلسكيمو عك اؽبوتنيوت )ؼبا قبل مئات السنني( عك قبائل غابات األمازكف قبا 
من كجود مشعوذين يف كوف الضبلؿ كالهبلـ  ا ٌف ؾبٌرد ان طاع تلك آّيمعات عن مواطن 

مضيء يثري اغبضارة كالث ااة يكفي يف حد ذاته ػبمود اؽبمة إُف الي دـ  ابل بٌد من حااز كمثاؿ 
يف عكلئك اؼبن طعني عن اغبضارة عسلوب احملاكاة .. ماجبلف عثر علف بشر يف هناية عمريكا 
اعبنوبية كانوا عقرب إُف الطفل يف إدراكه  ابل عظٌن عٌف عكلئك الناس كانوا قادرين علف اػبركج من 

(. كيبت مسعود ؿبمد ُْقوقع م ةبلؿ علوؼ السنني إذا َف هباكركا بشران ميطٌوران يف مع والته.. )
                                                 

 .ُٔٓ ( من نبـو اغبياة:(ُّ

 .ِّ – َّ ( آّيمع البشرم ..؟ ؼباذا يشبه مسيشفف آّانني؟:(ُْ



 

29 

 

علف طرحه طرحان عك   إذ هبعل علف عاتق السلطة تطوير آّيمعات  كاالني اؿ ّٔا إُف اإلزدمتار 
كالرقي  اكما عٌف السلطة متي اؼبسؤكلة عن غياب الديب راطية  اي ع علي ا مسؤكلية االني اؿ 

 (. ُٓالعصر) بنفس ا كمعؤّا إُف دنيا االنفياح كاليطور كاإلنياج  كمواكبة ركح
مينه يف ذلك ميف ابلسفة اؼبثالية األؼبانية كالسيما   –كانطبلقان من الوعي كعسب ييه كمركزييه 

  يفكك مسعود ؿبمد مرتكزات الع ل اؼبادم  كيفند منطل  ا العضلي يف قراءة -كانط كمتيدهبر 
)عك مادم( كاف  البشر كسريكرته يف اغبياة  كمتو يرل "عٌف بناء مراحل الياريآ علف عساس عضلي

من مينه عف ييجامتل بزكغ الوعي يف اإلنساف كيكؿ مرحلة تيرىبية  ابل يوجد ؾبيمع عك تاريآ عك 
عمل بشرم قبل بزكغ الوعي. كقد عٌدل ذلك إُف ال وؿ العجيب بيٌف العمل ةالق اإلنساف  كلو  

عمل كتدعب يف كاف ذلك صحيحان لوجب عف يصب  ال ركد كالدببة كل ا بشران  ألهٌنا صبيعان ت
العمل. ليس متناؾ يف سياؽ اليطور اليارىبي )عك االجيماعي بيعبري عدؽ ألٌف الياريآ متو 
االجيماع( عمل من غري ع ل  االعمل الغريزم عك اآلِف كما يف حكم ما ع يم اجيماعيان  ابل بٌد 

بدي ية ما   من كجود اإلنساف كي يكوف عمل ما اجيماعيان مؤديان إُف اليطور االجيماعي. كمت  
 كات حباجة إُف مناقشة لوال سبق اليزاـ دبا ىبالف ا.

الوقوؼ ذبا  الصنمية الفكرية كاف ذبليان من ذبليات الوعي اإلنسآف لدل مسعود ؿبمد: "إٌف 
عكُف توصيا  للمث ال النامئ الكردم عاٌل ينصب نفسه حارسان للفكر اؼب ولب .. كال يغمض 

علف الدكاـ مييمتبان للراض  مريطة عال يصب  ديدبانان للراض.  عينيه عن اؼبني دة .. عف يكوف
االوانية متي الوانية؛ سواء جاءت من اليسار عك الوسط عك اليمني  كالفكرة ال ت متن صبلح ا 
كاسادمتا باليسارية كاليمينية  االفكرة الفاسدة ال تن لب صاغبة إذ اعين  ا اليسار  كالفكرة 

سار ؽبا هتمة يدين ّٔا اليمني .. . كالفلسفة الضي ة ال سبلك غري الصاغبة ال تفسد بازباذ الي
ةيارين: ا ٌما عف تعلن قصورمتا عن تفسري الكوف  كإٌما عف تضيق الكوف إُف حجم قالب ا الضيق  

                                                 

 .ُُٔ/ ُن د كربليل:  –( بريكسرتكيكا غورباتشوؼ (ُٓ
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كل د ان ضف زماف كان  ايه ؿباكم اليفييش يف ال ركف الوسطف  كمعسكرات العمل اؼبسخر يف 
. إٌف عصدؽ معيار يبيحن ايه معنويات الشعوب  كاألاراد  م دار (ُٔسيبرييا ذبد من وبرتم ا)

الصراحة اؼبسيعملة يف ن د ال ات  كاالعرتاؼ بالن ص  عما عف يسيطيع اإلنساف ن د غري   كمدح 
ذاته  ا اؾ ما ال وبياج ايه اإلنساف إُف من يشجعه. كجومتر الديب راطية اغب ي ية متو ال درة علف 

 عقول صور  يكوف تعداد كجو  الن ص كاػبلل يف اغبياة علف ـبيلال ن د السلطة  كالن د يف
عصعدهتا.. . كال يبكن عف تكوف الديب راطية كاملة عك كااية بالغرض يف إي اؼ اغبكومات عند حٌد 

مطل ة اليصرؼ دبصريمتا  اكل ا رة من عبارة بنص  –الديب راطيات  -السبلـ  إاٌل إذا كان  
 (.ُٕب متي نزع م دار كبري من ااعلية الديب راطية اؼبؤارة اغباظبة)عيدكلوجي مفركض علف الشع

ككل مت ا ما جعل من اليفكري الن دم عند مسعود ؿبمد مامبلن  كعف يبيد إُف كاقع اغبياة 
البشرم  كييغلغل اي ا  إنٌه يفكر يف مهامتر نشاط اإلنساف اؼبخيلفة  يييمل ا  كيرصد م ٌومات 

غم من انكبابه علف تشخيص مشاكل الع ل الكردم كالعراقي كالعرا مبومتا  كاسي امي ا  علف الر 
احمللي الراكد  ا نٌه ربط تيمله الن دم  كرؤيا  الفكرية ذبا  الوضع الكردم اؼباضيي كالرامتن  
بسياقاته العاؼبية  كالسياسات اػبارجية اؽباداة إُف تفكيك ؾبيمعات مت   اؼبنط ة  كمتدـ بنامتا 

قبد مت ا اؼبسلك الييملي الفكرم عند  جليان  يف عمله ال م كيبه يف عكاةر الفوقية كاليحيية  ك 
حياته  كععت )آّيمع البشرم ..؟ ؼباذا يشبه مسيشفف آّانني؟(  إذ يع  ايه عن عسفه الكبري 

كما   –(  ليس ا ط ُٖٗٗ/ َُ/ ُْعلف حاؿ كردسياف  كال سيما عاناء كيابة كيابه اؼب كور )
وء ما هبرم يف الكفاح السياسي الكردم  بل ألٌف طريق الفبلح كالنجاح علف س –يؤكد متو 

عكض  كعسلم كعركح عشرات اؼبرات من طريق النحر كالفناء .. ارص السبلـ كالرةاء كالبناء يف 
( رضية سخية يف عم بلد امن مؤمن بالسبلـ كالوئاـ كبركات ُٖٗٗ/ َُ/ ُْيومك الرامتن )

                                                 

 .ُٔ – ُٓ ( اإلنساف كما حوله:(ُٔ

 .ُُّ /ُن د كربليل:  –( بريكسرتكيكا غورباتشوؼ (ُٕ
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ع اؼبمكنات  كمتو عمتوف مغبة من ضياع الوجود ال ومي. كقد كجب اغبضارة  اينا عربسر علف ضيا 
اسيعماؿ اؼبشرط بدؿ ال لم لفرط االسي انة باألةطاء كاالعيداءات علف عامة اػبلق  كاسيباحة 

 . (ُٖ)حرب اإلبادة للخصم  كاليفريط يف اؼبوارد لل متاب إُف جيوب ال تسيح  ا
 

 : تجليات العقل الراكد وتفكيكو: ٕ
 جليات العقل الراكد:: تٔ – ٕ

ييجلػػػػف الع ػػػػل الراكػػػػد اؼب ػػػػيمن علػػػػف اؼبيػػػػداف الفكػػػػرم السياسػػػػي يف سػػػػيينات كسػػػػبعينات ال ػػػػرف 
العشػػرين يف كيابػػات مسػػعود ؿبمػػد كمسػػاجبلته الفكريػػة  يف االحيفػػاء اليػػاـ باؼبػػادة  كالنفػػي اؼبطلػػق 

لي ليد األعمف لؤلاكار للمعنويات  كعلف اؼبسيوم احمللي  ذبٌلف مت ا اؼبسار عند مسعود ؿبمد يف ا
اؼباديػػػػة  كاعبمػػػػود كعػػػػدـ اليجديػػػػد عنػػػػد الكيػػػػاب كالسياسػػػػيني اليسػػػػاريني الكػػػػرد  علػػػػف الػػػػرغم مػػػػن 
اليغيريات الكبرية الل طػرعت علػف الفكػر اليسػارم يف عكركبػا كال سػيما يف ارنسػا  كمػا ييجلػف متػ ا 

اكػار كعػدـ ال ػدرة علػف اليوااػق الع ل يف نفي النزعة ال ومية كالشعور ال ػومي كالػديت  كؿباكػاة األ
 بني الواقع اؼبعيش كالنهريات الطوباكية اؼبادية.

 
 
 
 التحّيز: -ٔ

إٌف اليحٌيز من عبرز ذبليات الع ل الراكد عند مسعود ؿبمد  اي يضي ضركرة اؼبوضوع عند   عف 
حة  ابل ىباطب يف اؼبث ال قدرته علف ق ر ااة اليحيز الل تئد ايه اؼبعراة  بع ل كاع  كعني مفيو 

                                                 

 .َُٓ ( آّيمع البشرم ...؟ ؼباذا يشبه مسيشفف آّانني؟:(ُٖ
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يوجد يف مراحل النض  كاالكيماؿ ما متو عقيل للعلم  كالنصفة  كاؼبعدلة من اليحيز للشئ عك ضد 
 الشئ.
 
 تقديس األيدولوجيا: -أ

يبثل ت ديس األيدكلوجيا كاليعلق باليفسري اعبامتز  من عاهع إارازات اليحيز عند مسعود ؿبمد  
اليفرؽ سيهل سبيل الشعوب اؼبشعثة إُف  كي كر ذلك يف سياؽ حديثه عن اليفرؽ  قائبلن إفٌ 

اؼبوت. كمر عنواع اليشعث ما كاف قائمان علف قدسية اآليدكلوجيات  إنٌه ةري لئلنساف عف يعيش 
ببل تفسري  من عف يبوت مفسران. ككفآف م يان لليفرؽ اؼب لك يف ال ضايا اؼبصريية عف نكوف ؼبا نزؿ 

لكردم  ككيفية كيابة اعبملة الكردية  كعظباء األسبوع  ـبيلفني يف بدي ية من مثل مكل األلفباء ا
 . ت تيسيس الكيابة األدبية ميعثرينكعف ندٌب يف بدايا

 
 أحادية المنظور الفكري: -ب

كيعٌد مسعود ؿبمد عحادية اؼبنهور الفكرم  كمنطق ابن بطوطة ال م قٌسم الدنيا إُف عاؼبني؛ 
يحيز اؼباركسي احمللي الكردم  إنٌه ي كر عٌف الكثرة دار لئلسبلـ كدار للكفر؛ ذبٌل من ذبليات ال

الكثرة من عصحاب الكلمة يف دنيا اإلعبلـ الكردم يف السيينات كالسبعينات عقام  كياهنا 
اؼبعنوم علف ركيزة اكرة كاحدة  ال اآف ؽبا  كمتي ركيزة اؼباركسية اؼب بولة عندمتم علف عهنا مفياح 

ياريآ ماضيان كمسي ببلن مع مبلحهة عٌف اؼباركسية اؼبيداكلة بين م مغاليق اؼبغيبات  ككامال عسرار ال
داةلي ا ضحالة ااجعة  ةرج  ّٔا عن عف تصل  للمناقشة الفكرية اعبادة  كجردهتا من عية قوة 
تعين ا علف الثبات عماـ االني اد  ا ي يف يدمتم ال زبرج عن نطاؽ اعيبار م والهتا قضايا السفية 

 يف بدامتة األعماؿ األربعة يف علم الرياضيات. ذات برامتني ـبي ية
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 كيل الالمحدود بمعيار المحدود:  -ٕ
كيل البلؿبدكد دبعيار احملدكد   كجه اةر من كجو  ظ ور الع ل الراكد  يف آّاؿ الفكرم 
كالث ايف كاغبيا  عند مسعود ؿبمد  إذ يعي د األسياذ عٌف مسائل النسبية كالفلك كعصل اؼبادة 

السادسة كالسابعة  كما من قبيل ذلك يف ععداد ال هناية ؽبا  كال حصر التساع ا  عموره  كاغباسة
يعيي اي ا اػبياؿ البلؿبدكد  كهتاكٔف احملمـو كاألحبلـ اؼبنفلية إاٌل إذا كاف ةوؼ اليبلد كالدكار 

ئم كاؽبلوسة داعيان إُف اصطناع حدكد ملف ة ليحجيم كت صري مساااهتا  ذلك عٌف الوجود كعبل
اسيف امه تيجاكز إمكانات اليحديد  كمن الواض  عٌف كيل البلؿبدكد دبعيار ؿبدكد لعبة يف مني ف 

 الس اجة: .. .
 
 الفصل القسري بين الذاتي والموضوعي: -ٖ

الفصل ال سرم بني ال ا  كاؼبوضوعي  ذبٌل اةر من ذبليات الع ل الراكد من منهور مسعود 
ي مع نهرة متيدهبر ال م كاجه مت ا اػبط من اليفكري يف كياباته  ؿبمد الفكرم. كنهرته مت   تلي 

كال سيما عند ديكارت كعند عسياذ  )عدموند متوسرؿ(. إذ يعي د مسعود ؿبمد عٌف الكياب 
كالفبلسفة عندما يشرعوف ذكر الفكر ال ا  كاؼبوضوعي  يفليوف ح ي ة يف مني ف اػبطورة 

كضوح ا ال ذبلب النهر. إٌف تفريق عسلوب اليفكري  كالعمق  كمتي من الوضوح حبيث عهٌنا لشدة
كاالعي اد إُف ذا  كموضوعي يني ي يف اغبصيلة اػبيامية إُف ااي اد  ألم اعيبار عك قيمة  ألٌف 
مٌدعي اؼبوضوعية مضطر بعد اليجربة إُف اإليباف بالرعم ال م اةيمر يف ذاته  كـبه  كدةيليه  

يكوف رعيه عمٌد اآلراء بعدان عن الصواب  االيجربة كنيائج ا كترال له إنٌه صحي . حني هبوز عف 
ال تن لب ب اهتا  كبشكل اِف إُف ع يدة من ينشغل باليجربة  امن اؼبمكن عف يني ي صاحب 
اليجاريب اؼبينوعة إُف اإليباف بصواب عمدمتا ةطي  كما هبور عف ييوااق ربليل الرجل )ال ا ( مع 

من ييبع األسلوب اؼبوضوعي يكن عميل إُف األة  باؼبعطيات نيائج عص  اليجاريب. نعم عٌف 



 

34 

 

العلمية  كلكن ليس حيمان عف يصيب اؽبدؼ دائمان  غري عنٌه يؤمن دائمان بصوابه. كليس باإلمكاف 
عف ىبرج اإلنساف من قوقعيه ال اتية  ا ٍف عردت عف ذبد رعيان موضوعيان بعيدان عن ال ات  ا ناؾ 

ه  كمفاتيحه  كرموز   ا و ال يبلك ذاتان زبيلال باؼبوضوع  كإذا زكدته الع ل االلكرتكٓف بلوحات
باؼبعلومات الصحيحة ععطاؾ نييجة صحيحة ال مك اي ا  إاٌل يف األندر ال م متو يف معىن 
العدـ. ااإلنساف يف كل حاؿ  كعلف سبيل اغبيم كالضركرة ـبلوؽ ذا   كصفيه مت   الل متي 

األحياء األةرل الل سبلك الغزيرة ا ط .. . خببلؼ اإلنساف ال م  حصيلة ع له تبعد به كثريان عن
.)...( كمن مت ا الباب (ُٗ)من  يـو مولد  ـبلوؽ ذا   كعلف اميداد عمر  ييغري نوع امتيمامه

يفكك مسعود ؿبمد ادعاء اؼباركسية العلمية  عندما يثب  عٌف ال اتية اؼبفرطة متي السمة اؼبميزة 
نني من قادهتا العهاـ؛ إذ ي وؿ إٌف من بني عصحاب الرعم اؼبادم يوجد كالدااع األك  لدل اا

 ااناف من قادهتم العهاـ ييصفوف دب دار اوؽ اؼبيلوؼ من الرضا عن ال ات كالث ة بالنفس.
 
 ذرع الماضي بمقياس الحاضر:-ٗ

مت ا كمن ذبليات الع ل الراكد عند مسعود ؿبمد  ذرع اؼباضي دب ياس اغباضر  كيسوؽ األسياذ 
اؼبوضوع يف سياؽ متجـو بعض فبثلي الع ل الراكد علف علم من ععبلـ ظباء العلم كالث ااة الكردية 
عياـ إمارة سوراف  يف ركاندكز. ا د عٌد األسياذ جعلى )العبلمة ؿبمد اػبطي( مسؤكالن عن س وط 

اس اغباضر؛ اإلمارة  من عمارات ضيق النهر  كالفكر الدغمائي.. . كمن مهامتر ذرع اؼباضي دب ي
ذرع الواقع دب ياس كاقع اآلةر اؼبغاير؛ كنلح  كجود مت ا األمر عند اليسار الكردم احمللي  عندما 
عراد تطبيق ما كرد يف كيابات رؤكس الفكر اؼبادم يف هناية قرف الياسع عشر  كبدايات ال رف 

 جوازية يف كردسياف العشرين علف الواقع الكردم اؼبغاير سبامان  ايحداوا عن األقطاعية كعن ال

                                                 

 .ٓٓ – ْٓ ( اإلنساف كما حوله:(ُٗ
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ميخلفة عن الركب اغبضارم العاؼبي يف طبسينات كسيينات كسبعينات ال رف العشرين  ككيهنم 
 ييحداوف عن عكركبا ال ركف الوسطف كال رف اغبديث.

 
 التشبث بالموروثات القديمة:-٘

ؿبمد  كمتنا  اليشبث باؼبوركاات ال ديبة البالية  ذبلٍّ اةر من ذبليات الع ل الراكد عند مسعود
يني د األسياذ ابيعاث اػببلاات الدينية اليارىبية  كتفرغ عناس للدااع عن ا  كالنهر إلي ا بوصف ا 
من جومتر الدين  اػ"كل اػببلاات الل ابيعثي ا عصحاب الدعول يف ال م متو دين قٌيم  كال م 

ه األكلوية يف ال م نيبعه  متو قشر عك مت ياف  ب ي لنا ترااان م دسان عزيزان   كإف كٌنا ال نعرؼ كج
كندةل من عجله يف الدعول مع اآلةرين  ككل م إسبلـ ككل م ـبلصوف ككل م جامتلوف عن 
منابع اػببلؼ ككجه االجي اد ال م اةيلال ايه آّي دكف: قلة قليلة من ج اب ة الدين يعوف ما 

ؤا ألتوا بال رعة علف ي ولوف  ككثرة كاارة من عكلئك األعبلـ مصٌركف علف كج ة نهرمتم  كلو ما
 صحة عم من االانني كالسبعني ارقة.

 
 عبث الضالؿ بالعقوؿ:-ٔ

كتطرؽ مسعود ؿبمد إُف ذبٌل اةر من ذبليات الع ل الراكد  رب  صياغة )عبث الضبلؿ 
بالع وؿ(  إذ يكوف الع ل مرتديان يف ضبئة الضبلؿ  إذا ايح  عيونه علف مساكئ اآلةرين  كَف تر 

اليه  كيف مت ا الصدد يسيش د مسعود ؿبمد بكبلـ ألديب كمفكر لبنآف كبري مساكئ ائيه عك 
كم ري ع ب زيارته لركسيا يف السبعينات  علف سؤاؿ حوؿ كيفية تيقلم األديب السوايل مع 
حهر اليعبري عن نفسه بعدـ الرضا كبالن د  إذ قاؿ: ما ذنب األديب السوايل يف عدـ الن د  إذا  

ه ميئان يسيوجب الن د؟ ايعلق األسياذ مسعود ؿبمد قائبلن: يا للكاراةف عَف كاف ال هبد يف كطن
يكن طغياف عبادة سيالني ألكثر من ربع قرف لكل ما اقرتاه من اهائع سببان كاايان ليحريك لساف 
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عديب سوايل كاحد بشيء من االعرتاض؟ علف حني َف يكن األديب اللبنآف اؼب كور نفسه 
يف كطنه إذا كجد ايه ميئان مسيوجبان للن د. كالواقع عٌف األدباء ةارج  يسك  عن ن د عم عمل

االرباد السوايا  ان اؾ  كال سيما يف بلداف العاَف الثالث  كجدكا من عدلة اليماـ كالكماؿ غب وؽ 
اؼبواطن السوايل مت ا السكوت اؼبطلق من عدباء ركسيا  كمفكري ا عن ن د ميء يف بلدمتم  

د ذاته سببان م ران لن د كل ميء يف بلداهنم حىت إٌف السياسي كاؼبفكر كاألديب اازب كا ذلك حب
كاف يشدد النكري علف بناء مدارس   ُٖٓٗاؼبعارض العراقي للحكومة اؼبلكية  ما قبل اورة 

جديدة ب اعات كغرؼ كبرية  علف عهنا اكنات للجيش االنكليزم كاألمريكي يـو يعلنوف اغبرب 
 علف ركسيا ...

 
 إلغاء دور الفرد: -ٚ

إلغاء دكر الفرد ذبلٍّ اةر من ذبليات الع ل الراكد  كإف كاف مسعود ؿبمد قد بنٌي عدـ كاقعية 
مت ا الطرح  كةطورة إنباؿ ااعلية الفرد  يف سياؽ اني اد  ؼب ومات الفكر اؼباركسي  كعسسه  

اؿ اؼبعريف لسيينات كدااعه عن الشاعر الكردم )حاجي قادر كويي(  إاٌل عٌف مدياته تشمل آّ
ال رف العشرين حىت هناياته  كذلك إٌف إلغاء دكر الفرد َف ييوقال عند الفكر اؼباركسي  كَف ينحصر 
يف الفكر السياسي االقيصادم اؼباركسي  بل اميدت تيارياته إُف آّاؿ الفكرم كاؼبعريف كالن دم 

 -ركيز  علف اؼببدع اليزامت )سياكركٓف األدا  ابعد ظ ور العاَف اللغوم )ارديناند دكسوسري(  كت
(  Diachronieاليعاقيب  -(  كراضه للمبدع اليعاقيب )دياكركٓف Synchcronyاآلٓف 

ظ رت اذبامتات كمنامتج ن دية كػ)الشكبلنية  كالبنيوية( عزا  علف معزكاة النهاـ اللغوم 
ل ازدمترت يف سيينات ال رف البح   كعمدت إُف إلغاء دكر الفاعل البشرم  كال سيما البنيوية ال

العشرين  كانطل   من منطل ات سوسري اآلنية يف اليعامل مع اللغة  كجعل ا عساسان ؼبنطل اهتا 
ك معريف عك عدا ةاضع النصُّ متنا دبعنا  الواسع؛ عمُّ نياج ات ع –اؼبن جية؛ ايعامل  مع النص 



 

37 

 

حث كالناقد كاحمللل يف الرصد كالوصال  بوصفه عاؼبان منغل ان ب اته  كحصرت م مة البا -للدراسة 
  كنزع  منه قدرة الي ؤف  كإصدار األحكاـ  كقد ععلن  البنيوية عن دكف اػبركج عن دائرة النص

متو ال م  -كليس ال ات  –موت اإلنساف  إذ عكدت عٌف بنيات اللغة  بل نسق اللغة نفسه 
تاريآ )دكف اسم عم كاتب(  ألٌف ييكلم  قبل عم كجود إنسآف  كاقرتح بعض الباحثني كيابة 

األعماؿ األدبية ال تنيمي إُف مؤلفي ا بل إُف اللغة / األدب. كإٌف اكيشاؼ كجود نسق ؾب وؿ 
(  كنزع   بدكف ذات  متو نسق اللغة  عك نسق األدب  قد قضف علف عسطورة اؼبؤلال )اؼبزعـو

 . (َِ)عىنمنه ملكية النص  كعيٌد النسق اللغوم عصل احمليويات كالضامن للم
ؽب ا ال ينحصر ن د األسياذ مسعود ؿبمد ؼبنحف اؼباركسية يف إلغاء دكر الفرد  علف مػديات 
متػ ا الفكػػر  حسػػب  بػػل يبيػػد إُف آّػػاالت اؼبعرايػة اإلنسػػانية اؼبيعػػددة  ألٌف البنيويػػة حكمػػ  علػػف 

ع  يف كصػال موت اإلنساف  كعلغ  ااعلييه  كرعت عٌف اللغة متي الل تشكلنا  كتنشئنا  ؽب ا مػر 
العمػػػل األدا كمػػػا متػػػو مػػػن ةػػػبلؿ بنييػػػه كعبلقاتػػػه الداةليػػػة  دكف إطػػػبلؽ عحكػػػاـ عليػػػه  اػػػاؼبن ج 
البنيوم يف صميمه ربليلي مشوِف  ا و ذك طابع ربليلي كليس ت ويبيان  كي وؿ البنيويوف إذا عردنا عف 

 د البنيوم(  اليس من نليـز بدقة اليعبري ابل بد عٍف نيحدث عن )اليحليل البنيوم( كليس عن )الن
عمتداؼ البنيوية عف تصال عمبلن باعبودة كاةر بالرداءة  كإمٌبا رباكؿ إبػراز كيفيػة تركيبػه كاؼبعػآف الػل 
تكيسػػب ا عناصػػر  عنػػدما تيشػػكل يف بنيػػة  كالشػػكل األدا عنػػد البنيويػػة ذبربػػة تبػػدع بػػالنص كتني ػػي 

ة بفلسػفة مػوت اإلنسػاف  كذلػك يف  . كمت ا مػا جعػل مػن ركجيػه كػاركدم عف يسػمي البنيويػ(ُِ)معه
 كيابه اؼبعنوف ّٔ ا العنواف. 

 
 التخلي عن الوعي بأريحية: -ٛ

                                                 

 .ّٖ-ِٖ( النهرية األدبية اؼبعاصر: راماف سلدف: َِ)
 . ُّّ-ُِٗ( نهرية البنائية  د.صبلح اضل: ُِ)
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كمن ذبليات الع ل الراكد  اليخلي عن الوعي ال ا  بيروبية  كترؾ اؼبوقال ذبا  قضية معينة  
سػنة بناء علف إمػبلءات كعكامػر اوقيػة  ايػ كر مسػعود ؿبمػد يف متػ ا اؼب ػاـ حاداػة اػوز حػزب الواػد 

يف االنيخابػػػات اؼبصػػػرية  إذ عػػػٌم االبي ػػػاج كالفػػػرح ّٔػػػ ا الفػػػوز  لكػػػوف حػػػزب الواػػػد حزبػػػان  َُٓٗ
معارضان لبلسيعمار االنكليزم  كككاا  من عجل إهناء متيمنة اإلنكليز علف مصر  إالٌ عنه ما لبث  

عػني  إذاعة موسكو عف تكلم  بسلبية مديدة عن ذلك الفوز  اان لػب تيييػد اليسػار لػه يف غبهػة
إُف مجب كتشويه  ككم ناقش  اساد مت ا اؼبوقال مع قادة الينهيم ال م كن ي منيميػان إليػه  كعنػه 
لػػيس مػػن نييجػػة إلضػػعاؼ حػػزب الواػػد إالٌ إحكػػاـ قبضػػة الػػببلط  كال ػػول اؼبرتبطػػة بػػه علػػف ةنػػاؽ 
الديب راطيػػػػػة  كالػػػػػوعي الػػػػػوطت. الػػػػػم يفػػػػػد ذلػػػػػك يف مػػػػػيء  كظػػػػػٌل إصػػػػػرارمتم علػػػػػف تصػػػػػديق إذاعػػػػػة 

 . (ِِ)موسكو
كيبثػػػل عػػػدـ اؼببػػػاالت  كغيػػػػاب الػػػوعي  بعػػػدان اةػػػػر مػػػن عبعػػػاد متػػػػ ا اليجلػػػي للع ػػػل الراكػػػػد  
اػػػ"الغالبية العهمػػف لسػػكاف العػػاَف اؼبيخلػػال عل ػػ  قيادمتػػا إُف مػػخص عك ج ػػة عك حػػزب عك ديػػن 
ايراح  نفس ا اؼبنطفئة من صداع اؼبناقشات كاؼبناقصات كالي ويبات كالرتجيحات يف كػل اؼبصػاٌف 

امج الل يثور حوؽبا النزاع عك زبيلػال كج ػات النهػر بػني نػاس مرمػحني لػئلدالء بػالرعم  سػواء كال  
يف لػػػني عك يف غلهػػػة كسػػػواء بف ػػػم عك بنصػػػال ا ػػػم كسػػػواء بيمانػػػة عك بغريمتػػػا  اػػػبل يشػػػرتط يف متػػػ ا 
اؼبيداف علم كدراية كحصااة كذبربة كعمانة؛ ألٌف ال م يبن  الشخص حق الرعم متو االعيزاز بالػ م 

 –يف البلداف الديب راطية  –عه ككراء  من اؼبؤيدين  كما يبلك من رؤية سياسية يبكن الدااع عن ا م
 .(ِّ)كما عند  من قوة اإلقناع"

 
 : تفكيك العقل الراكد: ٕ – ٕ

                                                 

 .ْٗ ( إُف العهيم كورباتشوؼ:(ِِ

 .ُِْا يشبه مسيشفف آّانني: ( آّيمع البشرم ..؟ ؼباذ(ِّ
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 -حسػػب مصػػطل  كػػانط  –يعمػػد مسػػعود ؿبمػػد إُف تفكيػػك كيػػاف الع ػػل الراكػػد )الػػدغمائي( 
اعيمد عليه الع ل الراكد نفسه  ادةل يف حوار اكرم معه    كمرتكزاته ع  اسيخداـ اؼبنطق ال م

كامػػػفان بنيانػػػه اؼبي الػػػك اآليػػػل للسػػػ وط  كذلػػػك عػػػ  مفػػػامتيم اكريػػػة تيمحػػػور كل ػػػا حػػػوؿ دحػػػض 
 الي وقع كاالنغبلؽ  كاالٌدعاء.

 
 دحض البناء الفكري للماركسية وتفكيكو: -ُ

سػػػة( تسػػػي دؼ غايػػػة يػػػرل مسػػػعود ؿبمػػػد عف اؼباركسػػػية ليسػػػ  )السػػػفة( ب ػػػدر مػػػامتي )سيا
مرسومة سلفان  كلكن ا معركضػة يف نهرييػه علػف عهنػا مسػي اة مػن حكػم اليطػور  كػي يفرضػ ا علػف 
مسي بل البشر كل م  كمتي إنشاء دكلة بركلييارية اةيف  الطب ات اؼبسيغلة مػن تكوين ػا  كحػ ؼ 

ا اؽبػدؼ متػو من ا االسيغبلؿ بشكل كامل  يبارس اغبكم اي ا ناس ال سبلػك غػري قػوة عضػل ا. متػ 
النػػػ اس الػػػ م ي يػػػدم بػػػه مػػػاركس يف بنػػػاء نهرييػػػه  انػػػرا  يف اعبانػػػب اليػػػارىبي من ػػػا ييمسػػػك ب ػػػوة 
)العضل( مفسران ليسلسل اؼبراحل اليارىبية بدءان بالشيوعية البدائية  كع  الرؽ كاألقطاع ... ا و يف 

اديػة كعػاء للمضػموف الػ م متػػو اغب ي ػة يفسػر اليػاريآ )تفسػريان( عضػليان يف الدرجػة األكُف  كتػي  اؼب
العمػػػل العضػػػلي. ككػػػاف ذبنػػػب مػػػاركس لػػػدكر اإلبػػػداع )دكر الع ػػػل بصػػػورة مػػػاملة(  مػػػن ضػػػركرات 
السػػفيه )عك سياسػػػيه(  ا ػػػد كػػاف يعلػػػم بدامتػػػة عٌف عصػػحاب العمػػػل العضػػػلي مػػن ابلحػػػني  كعملػػػة 

عظبػاءمتم كال  كمسرتزقني يف صػنوؼ الكػدح اؼبخيلفػة  َف يسػيطيعوا ةػبلؿ االؼ السػنني عف يكيبػوا
اسػػيطاعوا عف يفكػػركا يف مسػػيغل ات الكػػوف  كَف تيجػػاكز مع ػػوالهتم تصػػورات متشػػة مسػػطحة عمػػا 

 يدكر حوؽبم كوبيط ّٔم من الكوف عرضان كظباء  كمتي تصورات مضببة جل ا بغبار األساطري.
حاكؿ مسعود ؿبمد دحض ع لية إدارة الدكلة كتسيري األمور يف النهاـ السػوايل الػ م كػاف 

عمد إُف كضع اللجاف اغبزبية اؼبشراة علف اؼبشاركة يف متيية السلطة  كاإلدارة  كالػل كػاف اؼبث فػوف ي
كالعماؿ كالفبلحوف ععضاء اي ا  دكف عف هب بوا دائمان إُف صنع ال رارات  اييسائل مسعود ؿبمد   
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م الفػػبلح كيػػال لعامػػل كاػػبلح كمث ػػال يػػنهم الشػػعر  عف يشػػاركوا السػػلطة كاإلدارة  تػػرل مػػاذا يف ػػ
 .(ِْ)كالعامل  كناظم ال صائد  يف غزك الفضاء  كعسرار ال رة

 
 تفكيك العقل النصي الراكد:-ٕ

عقصد بالع ل النصي  اليشبث دببادئ عيدكلوجية معينة  كالنهر إُف العاَف من ةبلؿ ناا ته  
ؼ  كعػػدـ ال ػػدرة علػػف اسػػيعارة مفػػامتيم جديػػدة  كعػػدـ اػبػػركج علػػف النمطيػػة م مػػا تغػػريت الهػػرك 

 كظ رت مسيجدات جديدة.
 
 إقرار النظاـ الطبقي وعدـ االعتراؼ بكوف النساء طبقة: - أ

يكشػػػال مسػػػعود ؿبمػػػد عػػػدـ اعػػػرتاؼ اؼباركسػػػية بػػػاؼبرعة بوصػػػف ا طب ػػػة كادحػػػة ذات ةصوصػػػية    
ايسينيج عٌف سبب حصر عنصار اؼبادية اعبدلية اؼبوضػوع يف زاكيػة ضػي ة  متػو ليفػادم نشػوء السػفة 

ضػػد سػػيطرة الرجػػل  ايحصػػل اجػػوة يف بنيػػاف النهريػػة ال ائمػػة علػػف الطب ػػات  اػػبل تػػدااع عػػن اؼبػػرعة 
هبوز يف عرا م كمنط  م عف تعي  اؼبرعة )العاملة كالفبلحة( طب ة مضط دة من قبل طب ػة )العامػل 
كالفػػبلح( .. افػػي حػػني ت ػػر اؼباركسػػية بنهػػاـ الطب ػػات االجيماعيػػة  تنفػػي يف الوقػػ  نفسػػه كجػػود 

ىت ال ت ع يف تناقض مع نفسه  إذ إٌف ماركس بىن اكر  علف عساس صراع الطب ػات طب ة اؼبرعة  ح
كال سيما طب ة ال كليياريا كالطب ة ال جوازيػة  علػف عسػاس عف الينػاقض متػو ؿبػرؾ اليػاريآ  اػ ذا قػاـ 

 ؟.(ِٓ)ب قرار الواقع كجعل من النساء طب ة  ايكوف الصراع حينئ  مع من
 

 ة واالستبداد:تفكيك فكرة الجدلية المادي - ب
                                                 

 .ُٖٖ( آّيمع البشرم ..؟ ؼباذا يشبه مسيشفف آّانني: (ِْ

 .ْٕ - ْْ ( آّيمع البشرم ..؟ ؼباذا يشبه مسيشفف آّانني:(ِٓ
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يرل مسعود ؿبمد عٌف اليناقض ليس ؿبرؾ الياريآ )كال ؿبرؾ الفيزياء(  بػل متػو حيثمػا نشػي صػار    
مػػػن اؼب الػػػك الػػػل هبػػػب ذباكزمتػػػا إُف بركػػػات اليوااػػػق  كإٌف الينػػػازؿ بنيػػػة اليفػػػامتم وبصػػػل مػػػن جانػػػب 

ليبلقػػػػي يف صػػػػاحب العمػػػػل إالٌ إذا كانػػػػ  السػػػػلطة متػػػػي صػػػػاحبة العمػػػػل  كمػػػػن النػػػػادر عف وبصػػػػل ا
. اػاالةيبلؼ الػديب راطي (ِٔ)منيصال الطريق  كيرل عنه متنػاؾ اػرؽ كبػري بػني الينػاقض كاالةػيبلؼ

احملكم بال وانني كدسيور الدكلة كتصوي  ال ؼباف كجه من كجو  اليعدديػة اغبضػارية  إالٌ عف مف ػـو 
ني  كمن متنا يركز اليناقض كالصراع الطب ي  يعت سيطرة اكر عحادم  كتصفية الساحة من اؼبنااس

مسعود ؿبمػد علػف ؿباربػة االسػيبداد  كيفػرؽ بػني االسػيبداد األفبػي  كاالسػيبداد األيػدكلوجي  كمتػو 
يعي د عف اليسخري كال  ر كاإلذالؿ يعيصر إنسانية الفرد كاعبماعة  اي يم من ا عبنية كطرقان كقنػوات 

يػػة  كإمبػػا تػػراكم ال واقػػع اؼبييػػة كصػػناعة إُف عف تني ػػي العصػػارة اػػبل تعػػود تضػػيال عمػػياء جديػػدة ؾبد
كال شػػػور اعبااػػػة بزيػػػادة ال  ػػػر كإحكػػػاـ ال بضػػػة. كإذا كػػػاف جفػػػاؼ عػػػركؽ األحيػػػاء  كمن ػػػا البشػػػر  
بشكل كامل ميئان تيبا  طبيعة اغبياة دبا سبلك من قدرة اليوليد  ا نٌنا نسيدر مػن ازديػاد قػوة العصػر  

لسػػػػيولة إُف دا ػػػػات مي طعػػػػة إ إُف قطػػػػرات كميػػػػات الطػػػػراكة ال ابلػػػػة للسػػػػيبلف  إ يبػػػػدع ان طػػػػاع ا
مسػػينزاة. كؼبػػا كػػاف االسػػيبداد اؼبسػػيدٔف متػػو عمليػػة ةصػػاء كتع ػػيم ل ابليػػات النػػاس كمبػػادراهتم ا ػػو 
وبكػػػػم سػػػػلفان بيعػػػػ ر تعػػػػويض اؼبعصػػػػورين عػػػػن عصػػػػاراهتم اؼبف ػػػػودة كػػػػي يسػػػػيطيعوا ت ػػػػدٔف در دائػػػػم 

كوف يف العػادة عقػل إهناكػان ل ابليػات النػاس للحالب. كاالسيبداد األمي األرعن السادر يف اعب الة ي
من اسيبداد مسيند إُف عيدكلوجيا كنهرية تيسم بال داسة كذبد يف نفس ا الكماالت البشرية كل ا  
كتعػػد قوالب ػػا اللفهيػػة حكمػػان عزليػػة عبديػػة ذبػػاكز مسػػيلزمات الزمػػاف. إنػػا َف قبػػد يف عم عصػػر ع يػػدة 

ة الزمػػػػاف كعحكامػػػػه بػػػػ ات نفسػػػػ ا مػػػػا َف تسػػػػعف ا ؿبػػػػددة منسػػػػوبة إُف الكمػػػػاؿ اسػػػػيطاع  مسػػػػاير 

                                                 

 .ٓٔ - ّٔ ( إُف العهيم كورباتشوؼ:(ِٔ
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اليػػيكيبلت كالػػ رائع كاليموي ػػات  اػػ ذا تعػػ ر علي ػػا ذلػػك كانػػ  عمػػبه بسػػد م ػػاـ يف ؾبػػرل اعبػػدكؿ 
 . (ِٕ)يبنع سيبلنه

 
 إلى الشقاء: تفكيك العقل الحزبي الراكد الذي سماه مسعود محمد بالمشوار - ت

عػػػػان اةػػػػر مػػػػن حصػػػػوف الع ػػػػل الراكػػػػد  خبػػػػبلؼ تشػػػػكل اغبزبيػػػػة  كالي وقػػػػع اغبػػػػزا  حصػػػػنان مني    
الػػػػم تعػػػػد األيدكلوجيػػػػة  (ِٖ)اليكوينػػػػات اغبزبيػػػػة كاالنيمػػػػاء اغبػػػػزا يف عػػػػاَف الع ػػػػل اؼبنفػػػػي  اؼبسػػػػينري

ميحكمة يف االنيسػاب كاالنيمػاء  كإمبػا االقيصػاد كالراامتيػة كرب يػق الوعػود االنيخابيػة  إذ السياسػة 
يػات مضػحكة  ألهٌنػا كاالقيصػاد كج ػاف لعملػة كاحػدة يف عكركبا فبارسة يومية  كلكن من دكف عنرت 

. ا  ا االنيماء اغبزا يف نهر مسعود ؿبمد سواء مػن اليسػارم عك اليميػت عك (ِٗ)يف األمم اؼبي دمة
من عم حزب اةر يؤمن بنفسه ا ط  يكوف علػف كجػه الضػركرة عائ ػان ةطػريان لوقػوؼ اغبػزا ضػد 

زبػه ا ػط يػراض حػىت اؼبواقػال النبيلػة مػن حػزب اةػر  لػه اكبرااػات حزبػه. إٌف اغبػزا الػ م يػؤمن حب
عيدكلوجيػػػة ةاصػػػة بػػػه  كيكػػػر  سبيعػػػه بييػػػة ظبعػػػة نهيفػػػة  كيسػػػي لك كػػػل قػػػوا  الع ليػػػة ليشػػػويه اسػػػم 
اآلةرين  كتيكيل حسناهتم علف عهنػا سػلبيات  كمتػ   ظػامترة ملموسػة بػبل داع ليكلػال األدلػة. امػا 

ا اليػول حزبػه عك قائػد ؟ إنػه يعكػس اآليػة بػبل عسف يكوف موقال مخص حزا من مت ا الطػراز إذ
تعػػب ايسػػمي سػػلبياته اضػػائل بالسػػ ولة الػػل ظبٌػػف ّٔػػا اضػػائل ةصػػمه. كمتػػ   طبيعػػة عم حػػزب ال 
يؤمن حبرية اةييػار اآلةػرين  كتعػدد اآلراء كاألحػزاب  اػ ذا بػرز بػني صػفواه احػاد مػن طينػة عةػرل 

لعناصػػر اؼب ل ػػة  كايػػه تركيػػع لعامػػة سبػػ  تصػػفيي م كيف ذلػػك حكمػػة مضػػاعفة  افيػػه ةػػبلص مػػن ا

                                                 

 .ُّ - َّ / ِ( برييسرتكيكا غورباتشوؼ: (ِٕ

 .ْٔ / ُ( برييسرتكيكا غورباتشوؼ: (ِٖ

 .ُُِ( آّيمع البشرم ..؟ ؼباذا يشبه مسيشفف آّانني: (ِٗ



 

43 

 

اغبػػزبني كغػػريمتم مػػن سػػواد النػػاس  كلردبػػا كانػػ  تصػػفيات سػػيالني عبػػرز مثػػاؿ يف تػػاريآ النضػػاالت  
 .(َّ)كل ا.. 

كقد تيمل مسعود ؿبمد يف مت ا اؼبوضوع بوعي ن دم  كحاكؿ دؾ حصنه اؼبنيع  كمتػو يسػمي      
  كيرل عنػه مشػوار طويػل كعػره ميعػرّْج  كيػرل كػ لك االنطواء اغبزا باؼبشوار إُف الش اء –بدءان  –

بفرض عهنا ةالصة النية  –عف الصعوبة ازدادت بنشوء عحزاب للدين كالدنيا ال تسلّْم  بغري قناعي ا 
ا ػػػد بػػػدعت اغبيػػػاة اغبزبيػػػة يف دنيانػػػا اؼبيخلفػػػة خبمػػػائر سياسػػػية  مػػػن دينيػػػة كمػػػن  –لسػػػعادة اعبميػػػع 

علػػػف اإلطػػػبلؽ  كل ػػػا تػػػدعي الديب راطيػػػة  كسبارسػػػ ا مػػػن اومتػػػة يسػػػارية كمػػػن يبينيػػػة كمػػػن ال طبػػػرية 
اؼبسدس  ا ي ما انس  راحة تػدٔف اي ػا الفكػر علػف رسػل ا كمػا كجػدت يف عكطاهنػا كاقعػان نشػيت 
به حضارة قركف عدة  ا ي كل ا ديب راطية بالكبلـ كإرمتابية يف الفعل  االديب راطيػة ال زبضػع لغػري 

ة كالعدالة  ا ي ال تنشي يف الفراغ كال حىت يف جٌو ؿبايد َف يعن به علم اؼبدنية كالث ااة كالفن كالثرك 
. كال وبدث االزدمتار االقيصادم يف ظل حكم اسيبدادم غري (ُّ)كان كتكنيك كتصرؼ حضارم

مؤمن دببػدع اصػل السػلطات  اعنػدما يكػوف آّيمػع كمراا ػه جػزران منفصػلة بعضػ ا عػن بعػض  اػبل 
 ازدمتار جزيرة كب ية اعبزر متامدة. عمل يف تنشيط االقيصاد  كيف

 
 

 العقل النصي الراكد وإنتاج اإلرىاب: - ث
يعي د مسعود ؿبمد عٌف اإلرمتاب نياج للي وقع النصي  كاالنغبلؽ علف ال ات  ؽب ا قبد  يربط     

دحر اإلرمتاب بيفشي ركح الديبوقراطية  كمن ضػمن ا حريػة االةييػار؛ كمتػو يػرل عٌف عقػرب األمػياء 
ككبن نيكلم يف الديب راطية عف يكػوف يف طػوع النػاس صػياغة حيػاهتم علػف النحػو الػ م  إُف البدامتة

                                                 

 .ْٔ / ُ( برييسرتكيكا غورباتشوؼ: (َّ

 .ُُّ ( آّيمع البشرم ..؟ ؼباذا يشبه مسيشفف آّانني؟:(ُّ
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يرضي نفوس م  اليس من حق االقيصاد ال جوازم كاليملك الفردم  مثبلن  منع طريػق االمػرتاكية 
الكاملػػػة عك الشػػػيوعية دبػػػا اي ػػػا اةيفػػػاء )السػػػلطة( علػػػف حسػػػب زعػػػم لينػػػني. ا ػػػم إذا عرادكا تبػػػديل 

اغبػػػر باالقيصػػػاد اؼبوجػػػه عك اؼب يػػػد عك اؼبشػػػاع كػػػانوا عصػػػحاب الشػػػيف يف ذلػػػك مػػػريطة عف االقيصػػػاد 
وبدث باالةييار اغبر.. . )...( كفبا يزيد يف ضركرة ال بوؿ ّٔ ا األسلوب السلمي الطوعي لليطور 
متو عف عم فبارسة لل  ر من قبػل الغػرب عك الشػرؽ تشػجع عمػكاالن كثػرية مػن الينهيمػات اإلرمتابيػة 

 يدكلوجيات اؼبيشنجة علف اليمادم كاإلصرار يف طريق العبث بالدنيا كسبلمة معؤّا.كاأل
 

 : نقد العقل التمثيلي الراكد: ٖ
 العقل الثوري المطلق:-ٔ

كيرل عهٌنا قػد مالػ  إُف عمػور مػكلية   قبد لدل مسعود ؿبمد حديثان كثريان عن الثورة  كإارازاهتا 
كال سػػيما يف ارت كبػػو العنػػال عػػ  االن بلبػػات كاإلبػػادات  كإُف اإلنشػػغاؿ برتديػػد الشػػعارات  كسػػ

العاَف الثالث  اخصص صفحات من كيبه للحديث عن عـ الثورات يف العصر اغبػديث  عال كمتػي 
الثػػػورة الفرنيسػػػة  كيشػػػري إُف عٌف متنػػػاؾ الكثػػػري مػػػن اؽبػػػوامش كاليعلي ػػػات كاحملاججػػػات حػػػوؿ الثػػػورة 

ي  األكراؽ اؼبطويػة لركايػة مػا كقػع. إذ يعي ػد مسػعود ؿبمػد الفرنسية  ما بني مادح كقادح كؿبايد يفػ
عٌف الثورة بوجه عاـ حركػة عنيفػة ي ػـو ّٔػا نػاس مػن عمزجػة ـبيلفػة ذبمع ػا حػدة يف الطبػع بػدرجات 
ميفاكتة  كيثريمتا حامله عك ؿبٌرؾ يبٌس مؤكف غالبيػة النػاس. كقػد تػدةل اي ػا بالييكيػد عك بالينشػيط 

نػػاس ج لػػة  كنػػاس عػػاطفيني )مػػباب  طلبػػة  إٍف ..(  كنػػاس هب لػػوف  مصػػاٌف مػػا بػػني اؼبنبعثػػة مػػن
البػػديل عػػن الهػػرؼ ال ػػائم  كنػػاس يبٌييػػوف نوايػػا  كعمتػػدااان عنانيػػة  كنػػاس مػػيجورين عك ذكم عح ػػاد. 
كيشري مسعود ؿبمد إُف عٌف الثورة الفرنسية كان  متياجػان عامػان  عاػرزت قيػادات ميعػددة مينازعػة يف 

اػػػان عػػػدائيان بػػػني األحػػػزاب اؼبخيلفػػػة  كعسػػػفرت عػػػن إعػػػداـ اؼبلػػػك  كذبريػػػد األمتػػػداؼ  كعاػػػرزت ةبل
الك نوت من السػلطة  كاإلتيػاف بنػابليوف عكثػر عنج يػة  كدالالن  كإعجابػان بنفسػه مػن اؼبلػك الػ م 



 

45 

 

ععدـ؛ عٌما حركب نابليوف ا هٌنا م ما يكن نشيهتا ابل تبل  من الكرامة اإلنسانية  كرب يػق العدالػة  
قطػػػاع عف ييػػػداع اي ػػػا شبػػػنه كمتػػػو ةػػػراب اؼبػػػدف  كمتػػػبلؾ النفػػػوس  كتشػػػريد اؼببليػػػني.. . كإضػػػعاؼ األ

كينيصػػػب سػػػؤاؿ بضػػػخامة اليػػػاريآ: إذا كػػػاف الشػػػعب الفرنسػػػي مي ٌمػػػان مػػػن النهػػػاـ اؼبلكػػػي  اكيػػػال 
ان لب علف نفسه اسجد لنابليوف اإلم اطور الفات  اؼبدٌمر احملاا إلةوته حىت إنٌه بعد الرجوع من 

يػدح الثػورة اؼبػ كورة باعيبارمتػا منفا  س جدت له ارنسا كل ا مػرة عةػرل.. . كمػن غريػب األمػر عف سبي
منػػػػ ان للشػػػػعوب  كحػػػػاازان علػػػػف راػػػػض اػبنػػػػوع  كلكػػػػٌن ارنسػػػػا نفسػػػػ ا صػػػػارت كاحػػػػدة مػػػػن الػػػػدكؿ 
اؼبسيعمرة  تي  بعد بريطانيا يف سعة مسيعمراهتا.. . إ جاءت اؼبفارقة يف اؼب حبة اؼبش ورة غبكومة 

علػػويني يف ضبػػا كمتػػي جػػزء مػػن كياهنػػا  كقبل ػػا كاج ػػ  اعبزائػػريني ب سػػوة  كَف يشػػفع مػػعار اغبريػػة ال
 كاألةوة كاؼبساكاة الشعب اعبزائرمفف.

 
 العقل التمثيلي الراكد وغياب الرؤية: -ِ

ي رتب مسعود ؿبمد يف االمتيم بالنسق  كاالنطبلؽ من منطل ات مدركسػة  مػن ابلسػفة اؼبثاليػة 
ااؼبعراػػػػػة عنػػػػػد  –كباػبصػػػػػوص اؼبعراػػػػػة الفلسػػػػػفية  -سػػػػػيما يف حػػػػػديث م عػػػػػن اؼبعراػػػػػة األؼبانيػػػػػة  كال 

 –الفبلسفة اؼبثاليني األؼباف نس ية ما عمكن رب ي  ا بفضل اؼبن ج اؼبناسب. ال يسػيطيع عم نسػق 
كقػد  .عف ي نػع إذا كػاف مسػيندان إُف دعػاكل ااقػدة للػرتابط يف مػا بين ػا -من منهور اؼبثالية األؼبانية 

كانط عف اؼبعراػة ذات مػكل نسػ ي : كالبحػث العيػت ال يكفػي كحػد  ليفسػري ركابػط النسػق.   حـز
. كبنػػاء علػػف متػػ ا الطػػرح الع ػػبلٓف (ِّ)لػػ لك ا ػػو يػػرل عف مف ػػـو النسػػق ينيسػػب إُف ملكػػة الع ػػل

يني ػػػد مسػػػعود ؿبمػػػد الػػػن ج غػػػري اؼبػػػنهم للثػػػورات الػػػل اجياحػػػ  عاؼبنػػػا  ارٌكػػػز حديثػػػه علػػػف الثػػػورة 
لكوهنا اؼبل م للثػورات كاالن بلبػات الػل مػ دمتا العػاَف الثالػث بعػد اغبػرب العاؼبيػة األكُف البلشفية  

                                                 

 .ٕٓ – ٔٓ/ ُ ( اؼبثالية األؼبانية:(ِّ
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كالثانيػػة  كيػػرل عنٌػػه لكػػوف الثػػورة ال كليياريػػة َف تكػػن مبنيػػة علػػف بنػػاء ربػػل كاػػوقي ميػػني  كال نصػػال 
 ميػػػني  جػػػاءت مشػػػحونة باالنفعػػػاالت  كاػػػرض اإلرادات كالشػػػعارات اؼبيطراػػػة  إُف جانػػػب العنػػػال
الثورم العدٔف الرضبة  كقد ظ ػر مردكدمتػا السػليب يف كقػ  قصػريا جػدان  ااغبيػاة السياسػية البلشػفية   
كػػ لك اغبيػػاة االجيماعيػػة  ةرجػػ  عػػن كوهنػػا عسػػلوبان للمعيشػػة الػػل يرتػػاح إلي ػػا البشػػر  كسػػ ط  

ب  مػبه اكنػة ال وانني الرادعة عن عف تكوف مانعة مػن الرغبػة الثوريػة الفوقيػة  اػآّيمع البلشػفي عصػ
عسكرية سبارس سبارين اليعود علف الرضوخ لئليعازات اغبدية  اكان  هناية النهاـ الثورم نفسه من 
صنع ذاته كلػيس مػن عػدٌك ةػارجي عك نكبػة طبيعيػة عك اػورة داةليػة علػف البلشػفية  كنػرل يف اؼبػراة 

تضػػحك مػػلء مػػدقي ا لػػيس  العاكسػة حيػػث ال جوازيػػة اللعينػػة  كالطب يػػة آّرمػػة كاحملكومػة بالفنػػاء 
نكايػة بالبلشػفية  كلكػن انسػػياقان مػع الطبػع البشػػرم  حػىت إٌف األمريكػاف َف هبػػدكا مػا يلعبػوف بػػه يف 
عكقات اراغ م إاٌل اض  رئيس اعبم ورية بغراميات مائعة حىت بني ال ضػاة الػ ين وبػاكموف كلنػ  

 .(ّّ)نفسه
رؤيػػة  كاليخطػػيط  يػػ كر مسػػعود ؿبمػػد كمػػن صػػور عػػدـ امػػبلؾ ال ػػائمني باغبركػػات كالثػػورات  لل

  ا ػد متػدـ مػعب بغػدا قصػور اؼبلػك  كدار ُٖٓٗسبوز  ُْدبآؿ العراؽ  كما حدث ؽبا بعد اورة 
كػػ لك متيكػػل   –نػورم السػػعيد يػػـو االن ػػبلب  كقلبػػوا متيكػػل اؼبلػػك ايصػػل األكؿ   إ ععيػػد بنػػاؤ  

 النػزاع الػداةلي  إ يف اغبػػرب اعبنػراؿ مػود  كلػو اسيشػفوا اؼبسػػي بل  كمػا تػواُف ايػه مػػن مصػائب يف
ةػػارج الػػوطن  لفػػٌركا إُف مػػيمن .. كػػل إنسػػاف بػػ ؿ دمػػه كنشػػاطه بنيػػة ةالصػػة  إ الػػ  األمػػور إُف 
ربكم الوطت يف غري  إُف حد ال يل  كاليخوين  ا د ذمتب دمه متدران  كلو عرؼ اؼبسي بل ؼبػا كػاف 

 النضػػاؿ ضػػٌد حلػػال بغػػداد قيلػػوا رٌمػػ  نفسػػه للفػػدا ... عشػػرات كمئػػات  كعلػػوؼ مػػن اؼبشػػاركني يف
ايمػػا بعػػد علػػف عيػػدم نػػاس علغػػوا حلػػال بغػػداد ... الواقػػع متػػو عٌف عػػاَف األمػػم اؼبيخلفػػة يبػػارس لعبػػة 
سياسية مآؽبا إُف صبود اإلحساس يف الرعية. كذلػك متػو مػا يرتػاح إليػه اغبػاكم  اػاؼبوتف ال يطػالبوف 

                                                 

 .ُٗٔ ( آّيمع البشرم ..؟ ؼباذا يشبه مسيشفف آّانني؟:(ّّ
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حكمه  كجدت عكلئك اػباملني صاركا  بشيء حىت إذا انفرج الضيق  كةف  قبضة اغباكم عك زاؿ 
كباش اؼبناطحة  ا م يبثلوف دكرين ميناقضني: عكالن دكر الرعية اؼبسيلمة عند كجود حػاكم بػاطش. 
كدكر السػػػالب النػػػامتض اؽبػػػاـ عنػػػد سػػػنوح الفرصػػػة  كاغبكايػػػة تيكػػػرر علػػػف مػػػدل مراحػػػل اليػػػيةر: 

ت كالثػورات الػل مػ دهتا العػراؽ اسيسبلـ لل وم  كاني ػاز الفرصػة للسػلب كالن ػب. إٌف كػل اغبركػا
بعد ذمتاب الرتؾ  كؾبيء االنكليز  تفي د الع بلنية  كَف تك سبيلك عٌم مػن ج  اكػل ركح زمت ػ   
كمػػاؿ هنػػب عك سػػلب  كعمػػراف هتػػٌدـ  كمتػػدكء تصػػرـٌ  كعمػػاف صػػار نػػاران كمػػراران كمػػراران  ذمتػػب متػػدران  

ران لليشػػنجات اؼبيوابػػة يف الشػػوارع كان لػػب ن مػػة )كلمػػا دةلػػ  عمػػة لعنػػ  عةي ػػا(  الػػم يكػػن م ػػدٌ 
كاألزقػػة  عف تػػي  بييػػة نسػػخة مشػػٌومتة لنهػػاـ مػػبه مشػػلوؿ ي ػػـو بكػػنس الشػػوارع كمسػػ  الببلطػػات. 
ااؽبيجانات الٌرعناء اغبم اء َف تكن سبلك عية قدرة ع بلنية ترمػ  من جػان  عٌم مػن ج  يبكػن للعنػز 

اج الػنفط  كمػٌد السػكك  كبنػاء اؼبطػارات  كاػبرااف عف تغػدك علػف ضػوئه إُف اؼبرعػف  كاتػرؾ اسػيخر 
كاػػي  الكليػػات  ايلػػك نبػػـو قػػـو اةػػرين ينيصػػبوف يف الطػػرؼ اؼب ابػػل لليشػػٌنجات  يوصػػفوف عػػادة 
باػبونػػػة كاؼبػػػارقني؛ ألهنػػػم ال ي يفػػػوف كال ييهػػػامتركف  بػػػل يبنػػػوف. ل ػػػد رعيػػػيم كرعينػػػا مػػػا اعلػػػه ايػػػة اهلل 

 علف األقدار  ايا لسخرية األقدار ايمػا تنويػه اؽبنػد اػبميت  كما اعله غري  من اؼب وكسني ال ابضني
كباكسػػػػياف يف مداعبػػػػة بعضػػػػ م بعضػػػػان بػػػػالرؤكس النوكيػػػػة  كالنػػػػاس يبوتػػػػوف جوعػػػػان كعيريػػػػان كمرضػػػػان يف 
البلػػػدين  العػػػل اهلل ي ػػػدي م إُف اسػػػيجداء اإلنكليػػػز قبػػػوؿ العػػػودة إُف حكػػػم اؽبنػػػد ال ديبػػػة دبػػػا اي ػػػا 

مٌر اػبصاـ: عقوؿ من  سػنني عػٌدة  لػو اسػيطع  إنشػاء دكلػة كرديػة بنغبلديش  ككفي اهلل اؼبؤمنني 
ألعلن  مناقصة دكلية إلدارة الدكلة الكردية من قبل مركات من إسكندناايا ا م يديركف اغبكومة 
علف عمت كجه كبثلث الكلفة. )...( مػا كسػب العػراؽ مػن مػركىم ن ػري يف اوراتػه كمسػرياته كمتياااتػه 

ل دكليه بعد ذمتاب الرتؾ حىت يومك مت ا كليس يف عاق اؼبسي بل ال ريب كتهامتراته من عكؿ تشكي
بشريه باالنفراج
 (ّْ) . 

                                                 

 .ِّ - ِِ ك ُُٕرم ..؟ ؼباذا يشبه مسيشفف آّانني؟: ( آّيمع البش(ّْ
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إٌف ابيبلء الع ل الثورم الراكد برتديد الشعارات ال اقة غري الواقعيػة  متػو نييجػة مػن نيػائج غيػاب 
ف السياسية بعدان الرؤية  كعمه البصرية  اػ"معار )يا عٌماؿ العاَف اربدكا( كاف كاحدان من عكثر اػبط

عن الع بلنية  كمشوبان بيفاؤؿ ال كجود له يف الواقع. كلػو ضػغط متػ ا الشػعار إُف )يػا عٌمػاؿ عكركبػا 
لب ػي غػري كاقعػي دبػا يكفػي لفشػله. امػا عغػرب اربػاد عٌمػاؿ مػن عركمػات ـبيلفػة   (U S Aكالػػ)

كمتػي ال  –إذا كقعػ  اؼبعجػزة بعض ا يكر  بعضان  كيسيعبد  كال يعي   إنسانان جديران باغبريػة  حػىت 
اصػػار العٌمػػاؿ إةوانػػان َف يػػدركا كيػػال ييحػػدكف عػػ  حػػدكد دكليػػة  كبييػػة لغػػة ييفػػانبوف  كمػػا  –ت ػػع 

موقػػػال اغبكومػػػات ال ائمػػػة مػػػن مطالبػػػة العٌمػػػاؿ حبكومػػػة للعٌمػػػاؿ كمتػػػم ال يكػػػادكف ي ػػػرعكف جريػػػدة 
يكػوف اعب ػل كيف الغالػب كهب لػوف سػٌن ال ػوانني علػف عمٌت مػا  – ُْٖٖكاف مت ا سنة   –بسبلسة 

عميػػػوف  اكيػػػال يكونػػػوف كزراء  كعسػػػات ة جامعػػػة كعلمػػػاء الػػػك كم ندسػػػني للسػػػدكد كاؼبواصػػػبلت 
 كة اء يف البلسلكي كرؤساء عركاف حرب يف اعبيش؟؟

كمػػن مهػػامتر غيػػاب الرؤيػػة  اؼبسػػاري اػبػػاطئ ليشػػكيل األحػػزاب كاعبمعيػػات كغريمتػػا يف آّيمعػػات 
عيػػدة عػػن ركح العصػػر  كركػػب اغبضػػارة  كمتػػي نشػػيت مػػن الفػػراغ  كمػػن اؼبيخلفػػة اؼببيليػػة بػػيحزاب ب

باب ت ليد األمم اؼبيحضرة  اما من حزب يف العراؽ  مثبلن  ةل يه ضركرة اغباؿ. كلك عف تيصور  
كيػػػال عصػػػب  متيلػػػر معبػػػود اعبمػػػامتري؟ االنػػػاس الػػػ ين كػػػانوا هب لػػػوف كيابػػػة عظبػػػائ م اايينػػػوا بالنازيػػػة 

باؼبصػػػلحة  كاؼب لكػػػة يف معمعػػػات اغبػػػرب الثانيػػػة. يػػػي  بعػػػد  انب ػػػار  ألسػػػباب ابلاػػػة؛ عكؽبػػػا اعب ػػػل
اؼبيعلمػػػنيف كعنصػػػػاؼ اؼبيعلمػػػني  كااقػػػػدم الث ااػػػة ايمػػػػا يشػػػبه اإلصبػػػػاع بشػػػخص متيلػػػػر كانيصػػػػارات 

 جيومه.
كيف سياؽ اغبديث عن زيال الشعارات  كاالقبرار كراء االلبداع  يركز مسعود علف عنبية الفاعل 

  الفاعلية ليس  ملكان مشاعان ييسع للجميػع  بػل إٌف الفاعليػة تشػمل )البشػر( البشرم  إاٌل عٌف مت 
الػػ ين يػػػداعوف عجلػػػة اليػػػاريآ )عك آّيمػػػع(  كلػػػيس كػػػل النػػػاس كال جٌل ػػػم كال عشػػػر معشػػػارمتم كال 
كاحػػدان مػػن علػػال عك طبسػػة االؼ  بػػل متػػم اؼببػػدعوف ذكك اغبػػس اؼبرمتػػال كالػػدماغ العب ػػرم كالػػنفس 
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يػػػد كاالةػػػرتاع  كقػػػد تعجػػػب إذ عقػػػوؿ إٌف مػػػاعران يف مرتبػػػة نػػػاِف عك الشػػػيآ رضػػػا اؼبشػػػرٌبة بػػػركح اليجد
الطالبػػآف عك ؿبػػوم  إذ ب ػػي كب ػػوا قركنػػان ينهمػػوف ايػػات يف الشػػعر كيف بليػػ  الكػػبلـ  ال يزحزحػػوف 
حػػدادان كاحػػدان  كال ةياطػػان كاحػػدان  كال ميٌكاريػػان كاحػػدان  كال اعلبػػان مػػدرٌبان عػػن مواضػػع م مػػن فبارسػػة 

 م اؼبوركث من علال سػنة  إالٌ إذا جػاءمتم مبػدع يعٌلمػه كيػال يبنػوف طاحونػة الٌرحػف كالنػاعور. عمل
إننا كبرـت عكلئك العباقرة يف النهم كنبامتي ّٔم  بػل إٌٓف لػوال سػ اـ الن ػد لعبػدتي إبػداعاهتم  إالٌ عٌف 

ئيات  كاألحػزاب اإلبداع الي ت متو ال م يغري كجه العاَف  كليس األدبيات  كاإلنشػائيات  كالفضػا
 .(ّٓ)الكثرية  كالشعارات الزائفة ال اقة

 
 تفكيك العقل اإلنشائي:-ٖ

دبا عٌف اإلنشائيات  كاليغت باإلؾباد  كدغدغة اؼبشاعر  كتعهػيم ال ػادة مه ػر مػن مهػامتر الع ػل 
اليمثيلي الراكد اؼبسيند إُف الينهري كصياغة النهريات  كراع الشعارات  ا د عمل  معاكؿ مسعود 
ؿبمػػد الفكريػػة علػػف تفكيك ػػا  ككشػػال بنياهنػػا اليلفي ػػي  كمتػػو يػػرل عٌف مصػػلحة األحيػػاء تػػي  قبػػل 

(. كعلػػف مسػػيول الدكلػػة  يػػرل عٌف عمػػٌد عنهمػػة اغبكػػم قسػػوة  ّٔكجامتػػة النهريػػات كم ػػاـ اؼبػػوتف)
كصرامة  كإنكاران غب ػوؽ الشػعب يف حريػة االةييػار متػي ععبلمتػا صػوتان يف إعػبلف ت ديسػ ا للعدالػة 

ماف كالطبلقة.. . كتعدُّ م ولة االةيزاؿ؛ اةيزاؿ قػركف إُف ع ػود مػن قبػل ال ائػد  مػن اؼب ػوالت كاأل
اإلنشائية الل عراد مسعود ؿبمد دحض ا  كبياف بطبلهنا  إذ متو يرل عٌف االةيزاؿ اغب ي ي لفرتات 

زمػػن قياسػي بػػبل  الػزمن متػو االةيػػزاؿ البلئػق ب اعػػة اكػرة االةيػػزاؿ: االيابػاف اةيزلػ  قركنػػان عػدة يف
عنػػػال كال تسػػػخري كال تصػػػفيات كال معسػػػكرات اؼبسػػػخرين اؼبرمػػػحني للػػػزكاؿ اليػػػدرهبي  كمػػػا كػػػاف 
جاريػػػان يف زمػػػن سػػػيالني  كمػػػن شبػػػار االةيػػػزاؿ الصػػػحي عنٌػػػه ال ىبلػػػق نيػػػائج سػػػلبية متػػػي بنػػػ  ال  ػػػر 

                                                 

 .ّٗ ( ينهر آّيمع البشرم ..؟ ؼباذا يشبه مسيشفف آّانني؟:(ّٓ

 .ْٕ /ُ( برييسرتكيكا غورباتشوؼ: (ّٔ
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فعلػػه سػػيطرة كاإلعنػػات اؼبصػػاحب لبلةيػػزاؿ اعبػػ م  كلعػػٌل مػػن اعبػػائز عٌف عقػػدـ مثػػاؿ ؼبػػا يبكػػن عف ت
اإلرادة الواحػدة علػػف مصػري مػػعب بيسػر  ا ػػد اسػيطاع متيلػػر ةػبلؿ عقػػل مػن سػػ  سػنني عف هبعػػل 
من عؼبانيا قوة حربية عكُف يف الدنيا كل ا  كهبعل ا ترسانة لؤلسلحة  كوبيل معب ا إُف ما عرانا  من 

ر َف يلجػػي إُف عسػػاليب مػػينه دبػػا ال حاجػػة إُف كػػبلـ زائػػد. كال نهلػػم اليػػاريآ إذا قلنػػا عٌف متػػ ا الشػػري
 -حػدث اليسػخري يف سػنوات اغبػرب األكُف مػع األسػرل غػري األؼبػاف  –سيالني يف العمل اؼبسػخر 

كالي جري باعبملة  كتعريض مبليني الفبلحني إُف اؼبوت  كال تسػبب يف تػدٓف مسػيول اؼبعيشػة  بػل 
عجب فبا ح  ه متيلر قوؿ إنٌه عحدث يف كفاحه الشرير ما متو انيعاش. كليس ين ض سببان مزيبلن لل

ال ػائلني بػػيٌف االم ياليػػة كقػػول الشػر كمػػياطني اإلنػػس زٌكدكا متيلػػر بيدكاتػه السػػحرية  اػػالواقع متػػو عٌف 
ارنسا كان  يف حالة ال عر ععبيهتا إُف بناء ةط )ماجينو( درءان للخطر اؽبيلرم اؼباحق إ َف يفدمتا 

ضركرة مع الكبلـ يف الف رة الل بعد  كمتي عٌف ماجينو بشيء. كالكبلـ يف اةيزاؿ الزمن ليخيلط بال
 ت ٌدـ ركسيا غدا فبكنان بفضل الثورة  اكبلنبا ميبلـز كمرسـو باؼبيسم السياليت.

من مهامتر اإلنشائيات الل كقال ؽبا مسعود ؿبمد باؼبرصاد؛ كيػلي الثنػاء كاؼبػدي  للشػعب  كراػع 
كعٌف النػػػاس بكػػل تنػػػوع م اإلبػػداعي متػػػم مػػعار مبليػػني الشػػػعب مػػن العمػػػاؿ كالفبلحػػني كاؼبث فػػني  

صناع الياريآ. إنٌه يرل عٌف مت ا النوع من الشعارات اجي د يف حفر عةاديد عمي ػة بػني الطب ػات  
ايسػارع إُف ال ػػوؿ إٌف صػػناع اليػػاريآ متػػؤالء ليسػػوا بالضػػركرة عصػػحاب اليػػاريآ  إذ إٌف بنػػاة اؽبػػـر مػػن 

منه معب مصر إالٌ جانب الش اء ال م ربمله يف  العماؿ اؼبسخرين َف يكونوا عصحأّا  كَف يبلك
بنائػه. اػػبل يبكػػن ال بػػوؿ ب ضػػااة األمػػياء الفاضػػلة ا ػط إُف اعبمػػامتري الػػل َف يكػػن ؽبػػا يػػد عك رغبػػة  
اػػ ذا عػػزل الفضػػل إلي ػػا جزااػػان ايمػػا متػػو نػػااع  كجػػب ذبريب ػػا جزااػػان عيضػػان ايمػػا متػػو قبػػي . إنٌنػػا إذا 

وف قد كج نا إلي ا هتمة تدين كل جزء من كياهنا ككل اانية يف جعلنا الشعوب صاحبة الياريآ  نك
ععمارمتػػػا  ألهنػػػا تكػػػوف قػػػد صػػػنع  عػػػدكان ؽبػػػا  كصػػػدي ان للهػػػاَف  كتكػػػوف مسػػػيح ة للكػػػوارث الػػػل 
تطحن ا  ألهنا تكوف متي الل عكقعي ا بنفس ا  عليس  متي صاحبة الياريآ؟ عنا ععلم عٌف الشعوب 
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ني ظ راني ػا ال تعيػ  مسػؤكلة عػن الهلػم كال ػب  كصػنوؼ اؽبػراء الػل الل ال سبلك اػبيار ايما ي ع ب
سبارس علف يػد اؼبسػيبدين كالغاصػبني كال يلػة  كلكن ػا تيتي ػا اؼبسػؤكلية الفادحػة مػن ج ػة عةػرل ال 
يدةل ا البػاحثوف كاؼبنهػركف كاؼبؤرةػوف يف حسػابات الي ئػة كاليجػرٔف: إهنػا مسػؤكلة مسػاءلة ح ي يػة 

كم اليجرٔف اي ا حني تننػازؿ عػن ح  ػا يف رسػم سياسػات البلػد  كت عػد تيفػرج  مصحوبة بينفي  ح
كالكميػػة اؼب ملػػة علػػف اؼبصػػائب الػػل سبػػؤل عدٔف عرضػػ ا. ككفامتػػا ذبريبػػان كإدانػػة عهنػػا تيل ػػف مػػن اؼب لػػة 
كالهلم كاؽبواف كس وط االعيبار م داران متو عضػخم كعكجػع مػن سػنوات اغبػبس الػل وبكػم ّٔػا علػف 

ؼبػػػزكر كقػػػاطع الطريػػػق  ا ػػػي ت ضػػػي كػػػل عمرمتػػػا الػػػ م تعطلػػػ  ايػػػه إرادهتػػػا تػػػداع صػػػمن اغبرامػػػي كا
جريبي ػػا الكػػ ل الػػل متػػي ا ػػداف اإلرادة  كال يفيػػد يف جػػ  اػبػػواطر قػػوِف كقػػوؿ غػػريم عٌف الشػػعب 
اؼبسكني ال ذنب له ايما هبرم حوله  ا د كفا  ذالن عنه مسكني ككفي باؼبسكنة سػببان ضػخمان مػن 

. إذا كانػ  غفلػة دقي ػة كاحػدة مػػن حػارس للكنػز كاايػة كػي يسػطو اغبرامػي عليػػه  عسػباب اليحػرٔف
عابل تكفي عشرات السنني كمئاهتا من نومة العااية ؼبئات اؼببليني من البشر ليعلمنا منط ان تعلمنا  
؟ كػػػاف اؼبفػػػركض كاؼبنيهػػػػر  مػػػن نومػػػة اغبػػػارس؟ كمتػػػل بيحػػػػد جػػػرعة علػػػف تػػػ عة اغبػػػارس ب ريعػػػػة النػػػـو

ال ينػػػاـ  الٌمػػػا نػػػاـ ا ػػػد طػػػار الكنػػػػز إُف حػػػوزة اغبرامػػػي  كالعػػػوض يف يػػػـو يسػػػيعاد ايػػػػه كالواجػػػب ع
الكنزفف. إٌف الشعوب الل تفي د ضمانات ح وؽ األاراد  ال يسلي ا االعرتاؼ له علف الورؽ بيهنا 
ة مالكة ألمرمتا  ا د كفف عف الفرد اي ا ال يبلك ذاته عك حرييه  كإٌف النفس ال م يردد  متو دبساؿب

 من عج زة األمن اؼب يمنة  ايكال يبلك تارىبه  كمتو ال يبلك ذاته؟. 
يف غياب اغبضارة ال تساكم الشعارات قيمػة تعػادؿ شبػن ال مػاش  كاغبػ  اؼبسػي لك يف كيابي ػا  
كاؼبلحػػػوظ عنٌػػػه كلمػػػا كانػػػ  اغبضػػػارة راسػػػخة  قلٌػػػ  بػػػل انعػػػدم  الشػػػعارات  كسػػػلك النػػػاس سػػػبل 

ات عنرتية  كتكاد زبيفي يف كياباهتا العبارات اؼبثرية اؼبنيفضة بػالنواز حياهتم ببل ضجيج  كال اٌدعاء
كندر اغبديث عن كجوب اليضحية كاالرتفاع اوؽ الرغبات كاليخلق بػيةبلؽ اؼببلئكػة  ا ػي كل ػا 
يف عحضػػػاف اغبيػػػػاة اؼبيحضػػػػرة اؼبرا ػػػػة مػػػن سػػػػ ط الكػػػػبلـ الػػػػ م يزدريػػػه آّيمػػػػع اؼبيحضػػػػر. خبػػػػبلؼ 
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ساس علف األيدكلوجيا  ا هنا تسي لك م ادير ضخمة من الكبليش اللفهية آّيمعات ال ائمة باأل
الفارغة. امن عجل تدارؾ اليخلال  هبب عف تني ػي نغمػة اليغػزؿ يف اؼببػادئ  كالشػعارات يف كقػ  
من األكقات  كعقرّٔا عحسن ا  ألٌف الدكاـ عليه دركمة كمتلوسة كذمتوؿ عن ح ي ة اغبياة الل ذبرم 

ركمػػة كبػػبل مضػػ  اعبمػػل. ترديػػد الشػػعارات كاليعاكيػػ  األيدكلوجيػػة ؽبػػا مواعيػػدمتا رضػػية سػػخية بػػبل د
كمناسباهتا  ميهنا ميف الزكاج يف قبوله للطبل كالزمر كاألغاريد ليلة الزااؼ كيف ذكرا  السنوية. كما 
هبػػب عف تػػ كر النػػاس مػػدل العمػػر عٌف اليحميػػد كالي ػػديس لؤليػػدكلوجيا  هبعل ػػم كػػارمتني ؽبػػا كرامتػػة 

وت  كتكػػػوف النييجػػػة عٌف كػػػل عمػػػل وبػػػرؽ ايػػػه خبػػػور الشػػػعارات كاأليػػػدكلوجيات  يكػػػوف م ػػػددان اؼبػػػ
. من متنا قبد عٌف مسػعود ؿبمػد يػربط غيػاب الراامتيػة بانيشػار اإلنشػائيات  كالشػعارات (ّٕ)بالفشل

كالرتػػوش يف الكػػبلـ: إٌف جنػػوح عيٌػػة صباعػػة اكريػػة عك انيػػة عك سياسػػية عك غريمتػػا مػػن اؼبػػوازين كالصػػي  
جػوان كمناةػان يسػم  مػن دكف ةػوؼ دب ػدار مع ػوؿ مػن  –يف اعبملػة  –كال وانني الل تػوار للنػاس 

حريػػة اليصػػرؼ متػػي بػػبل عدْف تػػرٌدد سػػاع إُف غػػري متػػدؼ منػػيج عك صػػاٌف. كالواقػػع متػػو عٌف اػػن تػػدبري 
 اؼبعيشة  كرب يق ميء من الراامتية اؼبروبة  َف وبصل قط عن سبيل الرتوش يف الكبلـ  كالزةرؼ يف
الفنػػػوف اليشػػػكيلية  كصباليػػػات اؼبسػػػرح كالسػػػينما  بػػػل إنػػػه َف وبصػػػل مػػػن السػػػفة بػػػ اهتا تلػػػوم عنػػػق 
االقيصاد كالسوؽ لين ادا إُف األةيلػة اعبميلػة الػل داعبػ  عمنياهتػا النبيلػة يف إمػباع اعبػائع  ككسػوة 

الثػػػورات كبػػػني مػػػا العريػػاف  كؼبلمػػػة الكرامػػػة  حػػػىت إنػػػك ذبػػػد ارقػػػان متػػػائبلن بػػػني الشػػػعارات اؼبراوعػػػة يف 
من كاقع اعب د اؼبب كؿ ببل انيفاض كمتيااات كمسريات  االثورات كل ا  –عك ال ييح ق  –ييح ق 

بػػػبل اسػػػيثناء اامػػػلة مػػػن منهػػػور دعوامتػػػا السػػػخية اغبلػػػوة  علػػػف الػػػرغم مػػػن عهنػػػا يف صػػػدد اليم يػػػد 
األمتػػداؼ لبلن ضػاض علػف اغبكػػم  تكػوف كاا ػة سبامػػان مػن يسػػر األمتػداؼ بعػد الوصػػوؿ للحكػم  ا

بنهػػر صػػاحب النهريػػة ال سبلػػك االمينػػاع عػػن اليح ػػق. كيف تعليػػل ذلػػك عقػػوؿ باةيصػػار مػػديد عٌف 
سببني يف مني ف اػبطورة وبوؿ بني الثورم كرب يق ةياالته  عٌكؽبما عٌف الثورم يف العادة كعلف مدل 

                                                 

 .ُْٓ – ُُٓك ٗٗ  ّْ – ّٕ ( برييسرتكيكا غورباتشوؼ:(ّٕ
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كالواقػػع مػػيء كاحػػد   –عم الكبليػػش  –األرضػػني هبػػرٌت الكبليػػش اللفهيػػة اغبلػػوة اللينػػة ميونبػػان عهٌنػػا 
ا و جامتل بالكماؿ كاليمػاـ عسػلوب تػواري ال ػوت كالكسػاء كالسػكن كاؼبواصػبلت .. إٍف  االرغبػة 
عنػػػد  ربػػػٌل ؿبػػػل اإلمكػػػاف يف معادلػػػة علػػػف عيسػػػر مػػػا يكػػػوف  االنػػػاس راغبػػػوف يف الراامتيػػػة كالثػػػائركف 

متػو عٌف البنػاء يف حػٌد  مسيطركف علف عساليب الرٌاامتيػة كالثػورة حاميػة للمكيسػبات. كالسػبب الثػآف
ذاتػػػه صػػػعب للغايػػػة  ا نٌػػػه بػػػاارتاض عٌف الثػػػائر لػػػيس ذلػػػك اعبامتػػػل الػػػ م ظبينػػػا  يف السػػػبب األكؿ  
كبػػاارتاض عنٌػػه ييػػوار علػػف بضػػعة مشػػاريع ال مشػػاريع الػػوطن كلػػه  ا ػػو عقصػػر باعػػان  كعقػػل قػػدرة مػػن 

ط كإسػػػػ اط اػبصػػػػـو إقامػػػػة مشػػػػركع كاحػػػػد  كنػػػػرتؾ اػبػػػػبلؼ كاغبسػػػػد كاػبديعػػػػة يف ؿبػػػػاكالت اليسػػػػل
كاؼبنااسػػني علػػف الرئاسػػة. عضػػال إُف ذلػػك سػػ اجة اعبمػػامتري يف ا م ػػا للكرنفػػاؿ اؼب ػػاـ يف السػػوح 
كالشوارع تيؤلأل بالشعارات ما بني غامضة كمف ومة كعصية علف عا ام ا  إالٌ عهنا حلوة يف السمع 

.. إ زبيفػي األاػراح كالليػاِف كال كؽ  مػا دامػ  تػدعو إُف البطولػة كالسػحق كاحملػق  كتبٌػان للهػاؼبني .
اؼبػػبلح بعػػد اسػػي بلؾ الكبليػػش كمضػػ  الكلمػػات  كيكػػوف جانػػب م ػػم مػػن الراامتيػػة النسػػبية الػػل  
كان  موجودة قبل الثورة اةيف  سبامان  كييع ر بعث ا من جديد باليعاكي  الثورية  اال م  كالدمتن 

ذك عنفػػػػة كدالؿ ال ين ػػػػاد كالسػػػػكر كقمػػػػاش الفسػػػػاتني كعسػػػػل النحػػػػل متػػػػو حصػػػػاد الكػػػػٌد كاليعػػػػب ك 
للحناجر الل هتيال ليل هنار: اؼبػوت كالػدمار كاػبػزم كالعػار للشػبعانني اػبونػة كاغبيػاة اغبػرة الكريبػة 

ة الثػػورة ككقػػود كقػػد زاد ا ػػران بالعنرتيػػات كمػػات مػػن م علػػوؼ كمسػػحوؽ لطاحونػػ –للف ػػري الكػػادح 
عنرتيػػات اؼبينػػورين  اػػ هنم كاغبػػق كبشػػيء مػػن الفهاظػػة ينكشػػال الواقػػع الػػ رم ل –اغبػػرب الطب يػػة..

ي اؿ ينشطوف اللي اـ اؼباؿ اؼبركـو يف بيوت الشبعانني كال يبيد نهرمتم إُف اليـو ال ريب ال م ينف  
يسيثىن ال جوازم غري اللعني اؼبيهامتر بصداقة الفبلحني كالعماؿ  –ايه مٌدةرات ال جوازم اللعني 

 ةبلصة ال وؿ:  –
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ء تسػػػيبطن مسػػػ  الواقػػػع اؼبنسػػػاب مػػػن اؼباضػػػي إُف اغباضػػػر  ليػػػزرع كػػػٌل الثػػػورات بػػػبل اسػػػيثنا -ُ
مكانػػه حبػػان كنباتػػان متػػو يف حسػػباهنا مػػن مػػيبلت اعبنػػة .. كمتػػ ا متػػو اؼبسػػيحيل كاالجيمػػاعي 

 ب اته. 
الثائركف عمومان ناس ميطراوف ينج بوف إُف عمد اآلراء حٌدية كج ريػة  ايكػوف اإلةفاقػات  -ِ

  ر.كالنكسات إحدل نبوم م ال اصمة لله
 .(ّٖ)راع الشعارات غري الواقعية ..  -ّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
 

                                                 

 .ُٕ - ُٔ ( آّيمع البشرم ..؟ ؼباذا يشبه مسيشفف آّانني؟:(ّٖ
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إٌف تصػػػػٌدم مسػػػػعود ؿبمػػػػد للع ػػػػل الراكػػػػد يف عصػػػػر   كمنامتضػػػػيه للمسػػػػار االلبػػػػداعي اليمثيلػػػػي  
مشػػركع طويػػل اؼبػػدل  كغػػري مػػرتبط بعصػػر  كزمانػػه  إذ قبػػد ااعليػػة رؤييػػه الن ديػػة  كع لػػه الػػواعي يف 

االسيبدادم كاالحيكارم كاأليدكلوجي  كمت ا ما جعل عاؼبنا علف كاقعنا الرامتن ال م ابيلف بالع ل 
صػػفي  مػػن النػػار  كغػػري مسػػي ر اقيصػػاديان كسياسػػيان كاجيماعيػػان  اػػاألمن الغػػ ائي كالنفسػػي مف ػػود  

 كهبد اؼبواطن نفسه يف دكامة اػبوؼ اؼبسيمر.. .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثوختةي لَيكؤلَينةوةكة بة زماني كوردي
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 وةستاو ِرةخنةي عةقلَي

 خوَيندنةوةيةك بؤ ثِرؤذةي هزري مسعود محمد

نووسٌنةكانً مسعود محمد خاوةن دونٌا بٌنٌٌةكً فراوان وفرةضةشنةن، 

ٌَكؤلٌَنةوة،  زؤربةي بابةتة سةرةكٌةكانً ِرؤذطاري خستؤتة بةرباس و ل

ٌَوةي بٌركردنةوةٌةكً قوَل وبةرضاو ِروونٌةكً  ئةوٌش لة ضوارض

ٌَئةوةي خؤ تة داوي تةوذمً باوي ضةقبةستوةوة، تةواوةوة. ب ٌَ ن ٌَ ي بخز

ٌَئةوةي  ٌَك لة كاٌة ِرؤشنبٌرٌةكان. وب سةرةِراي دةستبةسةردا طرتنً زؤر

ًٌَ ضةمكة سواوةكاندا بضوك بكاتةوة. ئةم تةوذم وتةكان  خؤي لة دووتو

دانة بة ئاراستةي ذٌان دؤستً و مرؤظ دوستً وكوردستان دؤستٌدا لة  ٌَ ل

ا ِرةنطً داوةتةوة هةر لة )حاجً قادرًٌ كؤًٌ( و)مرؤظ هةموو نوسٌنةكانٌد

ودةوروبةر( و)طةِراندنةوةي ثارسةنط بؤ ترازووٌةكً السةنط( و )بؤ 

ٌَت(، تا دةطاتة )إلى العظٌم  ٌٌَةك ب ئةمٌري حةسةن ثور لة هةركو

و)مفاهٌم الحٌاة(  نقد وتحلٌل( –)بٌروستروٌكا غورباتشوف كورباتشوف( و

 ..؟ لماذا ٌشبه مستشفى المجانٌن(.و)المجتمع البشري 

ٌَذٌنةوةٌةم لة فةٌلةسوفً ناوداري ئةلَمانً )كانت(ـوة  بٌرؤكةي ئةم تو

وةرطرتووة، بة دٌارٌكراوٌش لة ثةرتووكً )ِرةخنةي عةقلًَ ثةتً(ـٌٌةوة، 

تةوة  ٌَ دانةكانً مسعود محمد زؤر دةض ٌَ ٌَضكة وبازنةي طرنطٌث ضونكة ِر

ٌَوان عةقَل سةر كانت، هةردووكٌان كارٌا ن لةسةر خالًَ هاوبةشً ن

نةكردنٌدا ضونةتةوة،  ٌَ ومٌتافٌزٌك كردووة، وبةطذ ثةك خستنً عةقَل وكارث

ٌَذوو،  وضةمكةكانً دادثةروةري ودةولَةتداري وسٌستةم وٌاسا وسروشت وم

ناوة. ٌَ كه ٌَ  ئاٌن، وئاكار بواري كارٌانً ث

ٌَكهاتووة، تة ًَ تةوةري سةرةكً ث ذٌنةوةكة لة س ٌَ وةري ٌةكةم تو

نةكانً وةك ضةمكً عةقلًَ وةستا  ٌَ تةرخانكراوة بؤ ضةمكة دامةزر

ٌَكهاتةكةي لةالي مسعود  وضةمكً فةلسةفةي رةخنةًٌ وعةقلًَ وةستاو ث

محمد. تةوةري دووةمٌش )دةركةوتةكانً عةقلًَ وةستاو وهةلَوةشاندنةوةي( 

ٌَكهاتووة؛ ئةوانٌش )دةركةوتةكانً عةقلًَ وةست او( لة دوو بةش ث

ٌةمة: )ِرةخنةي  ٌَ و)هةلَوةشاندنةوةي عةقلًَ وةستاوة(ـوة. هةرضً تةوةري س
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تةوة كة  ٌَ ٌَشتة وئةو بارة نةشٌاوانة دةكؤأل عةقلًَ نماٌٌشً وةستاو( لةو دةرهاو

تةوة.  ٌَ  لة ثٌاهةلَدان وثةكخستنً عةقلَةوة دةكةو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثبت المصادر والمراجع
بيرت بوركارد  ارانز -حة بيانية ملٌونة  بيرت كونزماف  ارانزلو  ُُٓالفلسفة مع  dtvعطلس  -ُ

ايدماف  اللوحات اؼبلٌونة من إعداد عكسل اايس  ت: د. جورج كيورة  اؼبكيبة الشرقية  
 .ََُِلبناف   -بريكت 
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 –إعادة اليوازف إُف ميزاف ـبيل  مسعود ؿبمد  مطبعة آّمع العلمي الكردم  بغداد  -ِ
ُٕٕٗ. 

 .ُٖٖٗرباتشوؼ  ربية كرجاء  مسعود ؿبمد  مطبعة اغبوادث  بغداد  إُف العهيم غو  -ّ
 .ُُٗٗاإلنساف كما حوله  مسعود ؿبمد  اعبزء األكؿ  كزارة الث ااة كاإلعبلـ  العراؽ   -ْ
ن د كربليل  مسعود ؿبمد  اعبزء األكؿ  مطبعة اغبوادث  بغداد   –برييسرتكيكا غورباتشوؼ  -ٓ

ُٖٗٗ. 
 د كربليل  مسعود ؿبمد  اعبزء الثآف  مطبعة اغبوادث  بغداد  ن –برييسرتكيكا غورباتشوؼ  -ٔ

َُٗٗ. 
 .ََِّإقليم كردسياف العراؽ   –الفلسفة ؼبن يريد  د. نبيل عبد اغبميد عبد اعببار  عربيل  -ٕ
ٌَمً كوردستان، ضاثً دووةم، ميی ژياّف  مسعود ؿبمد   که -ٖ ٌَر، هةر هةول

9111.  
إقليم   –فف آّانني؟ مسعود ؿبمد  دار ئاراس  عربيل آّيمع البشرم ..؟ ؼباذا يشبه مسيش -ٗ

 .ُٗٗٗكردسياف العراؽ  
اؼبثاليػػة األؼبانيػػة  ربريػػر األصػػل األؼبػػآف: متػػنس زنػػد كػػولر  ربريػػر الرتصبػػة العربيػػة عبػػو يعػػرب  -َُ

اؼبرزكقي  ت: عبو يعرب اؼبرزكقي كايحػي اؼبسػكيت كنػاجي العػونلي  الشػبكة العربيػة لؤلحبػاث 
 .َُِِ  ُلبناف  ط – كالنشر  بريكت

م دمة يف النهرية األدبية  تريم إيغل   ت: إبرامتيم جاسم العلي  مراجعة د. عاصم  -ُُ
 .ُِٗٗبغداد  –اظباعيل الياس  دار الشؤكف الث ااية العامة 

من نبـو اغبياة  مسعود ؿبمد  مطبوعات األمانة العامة للث ااة كالشباب  بغداد   -ُِ
ُٖٖٗ. 
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  ُد األدا  د. صبلح اضل  دار الشركؽ  ال امترة  طنهرية البنائية يف الن  -ُّ
 ـ.ُٖٗٗ-متػُُْٗ

النهرية األدبية اؼبعاصرة  راماف ًسلدف  ت: سعيد الغامبي  اؼبؤسسة العربية للدراسات  -ُْ
 .ُٔٗٗ  ُلبناف  ط -كالنشر  بريكت 

ن د الع ل احملض  عٌمانوئيل كانط  ت: موسف كمتبة  مركز اإلمباء ال ومي  لبناف   -ُٓ
 د.ت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شعريَّة االنزياح  االستبدالي عند مسعود محمَّد في كتابو
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 )إعادة التَّوازف إلى ميزاف مُْختل(
 

 ضياء عبد الرزاؽ العاني أ.ـ.د.
 رئيس قسم اللغة العربية  
 فاكلتي التربية
 جامعة كويو

 
 المقّدمة: 

 علىم من ععبلـ الفكر كالفلسفة كالدينإفَّ عنبية مت ا البحث تكمن يف عنَّه قراءة لنصٍّ إبداعي ل   
كاألدب كاغبضارة  يبزج بني اؼبادة كالركح كييواّْق بني نهريات العلم كح ائق اإليباف  كمتو ةليطه 
اريده من العاَف كالفيلسوؼ كاألديب. تزةر كياباته بالعلم كالفلسفة كالفكر  متي إُف األدب عقرب  

عىدةل  كألجل مت   اؼبعطيات ؾبيمعة اارت كيابات  كعدبه متو يف باب العلم كالفكر كالفلسفة
 مسعود ؿبمد ؾباال للدراسة.

إفَّ مسعود ؿبمد يضعنا عماـ لغة جديدة غامضة نسبيا  تيطلب منٌا ج دا كبريا لف م ا  كتيكيل   
عبعادمتا الرمزية للوصوؿ إُف م اصدمتا  كلكن بعد مبلمسة اؼبراجع الل عني  بدراسيه تكٌشال ِف 

 ا تناكله يف مؤلفاته الكردية.عف معهم 
كيعدُّ كياب)إعادة اليوازف إُف ميزاف ـبيل( بناءن نصينا مفعمنا بانزياحات اسيبدالية  تيض     

ؼبيل ي ا بفضل عبلمات البنية كالسياؽ ال ائم علي ا  ااأللفاظ متنا ال تؤدم معآف لغوية كاضحة 
رموز الل يسيعمل ا الكاتب يف نصّْه  فبا عك غامضة احسب  بل ربمل كثرينا من اإلوباء  ع  ال
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هبعل ا كاسعة الداللة  إذ إفَّ كثريا من ا يٌيجه صوب الرؤية النفسية العمي ة  ليع ّْ عن مكنونات 
 الكاتب النفسية  كما ىبيلج يف ذمتنه كـبيليه ع  اليصور النفسي ألار منهوميه اللغوية يف ميل يه.

ية االنزياح يف األمثلة اؼبخيارة بعد عف اسي رَّ عنواف حبثنا علف ألجل ذلك  سعينا إُف رصد معر    
يل(.   دراسة )معريَّة االنزياح االسيبداِف عند مسعود ؿبمَّد يف كيابه )إعادة اليوازف إُف ميزافو ـبي

رباكؿ مت   الدراسة عٍف تكشال األسرار اعبمالية لكياب )إعادة اليوازف إُف ميزاف ـبيل( عن    
ة األنساؽ الصياغية اؼبخيلفة كقدرهتا علف إبداع )حيل لغوية( قادرة علف اسيكنا  طريق معاين

ععماؽ الكاتب كذبسيدمتا يف تشكيبلت علسنية تندُّ عن النمط اؼبينوس يف اليعبري ليعانق النمط 
 اػبارج عن اؼبيلوؼ.

غيػُّرنا يف سييناكؿ مت ا البحث ما طرع علف مت ا الكياب من انزياحات اسيبدالية عحدا  ت     
داللة الكلمات  كمكَّل  ملمحنا عسلوبيَّا  كعبدت كج ا صبالينا  إذ ال يبثل ذلك اإلنزياح إال 
عملية اسيبداؿ للكلمات يف العمود االةييارم  ايماـ منشئ اػبطاب قائمة من الكلمات يني ي 

 من ا ما يرا  مناسبنا للم اـ.
ياح االسيبداِف عند مسعود ؿبمد ع  سب يد كقد اعيىن البحث بالكشال عن ظوامتر االنز       

كابلاة مباحث  كقال اليم يد عند مصطل  االنزياح االسيبداِف  كامتيم اؼببحث األكؿ بدراسة 
االسيعارة كاسيبداؿ الدكاؿ انطبلقا من عار االسيعارة يف انياج اإلوباء بوساطة ما ربداه من مفارقة 

عية إُف داللة عةرل إوبائية ؽبا عارمتا يف ج ب اإلنيبا  بني الدكاؿ  إذ يفارؽ الداؿ دالليه اؼبرج
كإاارة اؼبيل ي إُف تلك الصور الطريفة. ككاف من ككد اؼببحث الثآف دراسة الكناية كعبعادمتا 
اإلنزياحية  ؼبا للكناية من عار يف اسيبداؿ الداللة اؼبرجعية إُف داللة إوبائية تس م يف انياج الصورة 

عود ؿبمد. كاةيصَّ اؼببحث الثالث بدراسة بنية اليشبيه كصور  اإلنزياحية  كقد الرمزية يف نصّْ مس
اارت اةييار معهم الشوامتد اؼبيضمنة علف اليشبيه آّمل كاؼبؤكد كالبلي  كاليمثيلي  ؼبا بني مت   
األنواع من صلة باالنزياح  إذ سبثل ةركجا عن بنية اليشبيه األصلي اؼبثالية  كععرض  عن دراسة 
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عض الصور اليشبي ية الل تيجلف اي ا بوضوح اؼب اربة كاؼبماالة بني طراي ا  كتبيعد عن اعبدة ب
 كالطرااة. 

إفَّ قراءتنا لنصوص مسعود ؿبمد لن تدَّعي لنفس ا عرضا كاايا كمامبل عبميع النصوص     
بلس الرموز اؼبنزاحة انزياحا اسيبداليا  من عجل ذلك سوؼ سبارس قراءتنا حرية االةيبلس  اةي

 اؽباربة  يف انزياحاهتا االسيبدالية  كاسيدعاء اؼبعآف الغائبة.  
 

:  التمهيد: مفهـو اإلنزياح االستبداليِّ
يبكن عٍف نعرّْؼ االنزياح بينَّه ا لكةه لغويةه يف اؼبسيويات الداللية كالرتكيبية كالصوتية  سبلي ا    

ت ـبيلفة  بغية إاارة اضوؿ اؼبيل ي لي يحم عواَف اؼبلكة الشعرية غبهة اإلبداع  اسيجابة لسياقا
النص  كاضاءاته اؼبكثفة  ع  اايضاض دالالته اإلوبائية مركرنا بدالالته البدي ية  ايحدث الل ة 

 اؼبنشودة  كييسيىٍشعىر اعبماؿ اؼبودع ايه  كتيكثال الوظيفة الشعرية الل متي غاية االنزياح.
االنزياح متو ةركج عن اؼبيلوؼ عك ما ي يضيه الهامتر  عك متو  كيكاد اإلصباع ينع د علف عفَّ     

)) (. كقد يكوف بدكف قصد  غري عنَّه ٕ  ََِٕ) عبو العدكس  ))اػبركج عن اؼبعيار لغرض معنيَّ
 يف كليا اغباليني ىبدـ النص بشكل عك بآةر كبدرجات ميفاكتة. 

اِف عبرزمتا؛ ألنَّه ييعلق جبومتر اؼبادة كين سم االنزياح إُف عنواع عدة يشكل االنزياح االسيبد    
(  كمن مت ا اؼبنطلق ا د عماد جاف كومتن ّٔ ا النوع من االنزياح  ِٖٗ  ََِِاللغوية) كيس  

ا و ))ةرؽ ل انوف اللغة عٍم انزياح لغوم يبكن عٍف ندعو  كما تدعو  الببلغةي ال ديبة )صورة 
(. كلعلَّ ؿبور ِْ  ُٖٔٗغب ي ي(( )كومتن  ببلغية( كمتو كحد  ال م يزكّْد الشعرية دبوضوع ا ا

االسيبداؿ متو اؼبيسع الفسي  ال م يسم  للمبدع باسيعماؿ قدراته يف االةييار كالنهم  ا و 
عكثر اؼبسيويات اللغوية مركنة  كيسيعمل يف االنزياح عكثر من غري   كيرل الدكيور صبلح اضل 

(. إال ُُٗ  ُٖٔٗيه كاسيعارة كغرينبا )اضل  عف مت ا احملور متو ؾباؿ اليعبريات آّازية من تشب
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عفَّ عماد مت ا االنزياح ييجلف يف االسيعارة  الل تعمل علف نفي االنزياح اؼبرتتب عن ذلك اػبرؽ 
ل انوف الكبلـ باسيبداؽبا اؼبعىن اغبريف باؼبعىن آّازم  إذ ييني ل من اؼبدلوؿ األكؿ إُف اؼبدلوؿ 

كمت ا ال يعت اػبلط بني االنزياح االسيبداِف كاالسيعارة؛ ألنَّه ال (  ُّ  ُٗٗٗالثآف)الركامدة  
ي يصر علف االسيعارة كحدمتا  كإٍف كان  ربيل الرقعة األكسع منه  اجميع الفنوف البيانية من ؾبازو 

 (.َُٔ  َُٗ  ََِِكتشبيهو ككنايةو ت ع ضمن االنزياح االسيبداِف ) كيس  
الصور الل كجدنامتا مائعة يف صفحات  كياب)إعادة اليوازف عما دراسينا اسي ال عند عبرز     

 إُف ميزاف ـبيل(  دبا يعدُّ ظامترة بارزة يف عسلوب مسعود ؿبمد  كذلك علف النحو اآل : 
  

 المبحث األوؿ
 االستعارُة واستبداُؿ الدَّواؿ:

 
الببلغي الي ليدم  إذ  إفَّ البعد ال م تطم  إليه دراسينا يف تناكلنا لئلسيعارة  ليس بعدمتا       

سني يَّد يف مت ا اؼبنحف بهامترة اإلنزياح يف االةييار  كمن إ لن ن ال متنا عند اليحديدات 
الببلغية لبلسيعارة كعنواع ا  بل ))سننهر إُف االسيعارة بوصف ا ن بل للمعىن بيكسع معآف 

ا )كومتن  (  إذ تيحدد اليي ا بوصف ا انزياحا اسيبداليُِٗ  ََِِالن ل(()ناظم  
(. ا ي تلغي ُُُ  ََِٓ(  كلعل ا ))متي عماد مت ا النوع من اإلنزياح(()كيس  َُُ ُٖٔٗ

ا توحّْد بني الطراني توحيدا تاما  إذ يصب  دب دكر عحدنبا  ذلك اعبسر اؼبمدكد بني األمياء))ألهنَّ
سيعارة (. كعن طريق مت ا االليحاـ ال م زبل ه االُٕٔ  َُٖٗعٍف ينوب عن اآلةر(()الرباعي  

ا تيس ط داللة الصورة األكُف الضفاء داللة جديدة ذات طبيعة  بني اؼبوجودات عك اؼبامتيات  ا هنَّ
ا  مغايرة تثري الدمتشة  االلغة الشّْعرية تيَّسم بكوهنا رب ّْق انسجاما غري ميلوؼ من قبل؛ ألهنَّ

 (.ِٓ  ََِٔ))اني اؾ مييعىمَّد لسنن اللغة العادية(( ) الغ امي  
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إفَّ االسيعارات عة ت من عسلوب مسعود ؿبمد يف مت ا الكياب  مينفَّسا ؽبا يف تعدُّدمتا        
ككثااي ا  إذ ال تكاد زبلو منه صفحة من صفحات مت ا الكياب  كل د سعف الكاتب إُف ـباطبة 
عمياء معنوية عن طريق إضفاء صفات إنسانية ليس  ؽبا يف الواقع؛ ألفَّ االكبياز ييجاكز اؼبنطق 
إلهباد صبلت جديدة  كعبلقات مسيحدىاة ذات قيمة معورية  كمتو ّٔ ا النوع من االسيعارات 
وب ّْق عنصر الصدمة  كبو قوله: ))كل د قل ي يف بعض مواضع اعبزء األكؿ من كياا إفَّ متؤالء 

(. االكاتب يف مت ا النص يوجه َُ ُٕٕٗال ـو ييتوفى الييريآى اي حبونىه كيسلخوينىهي(()ؿبمد  
س اـ ن د  إُف مث في الكورد فبن يسعف إُف اسيخراج عدلٌة صواب النهرية اؼباركسية كال متنة علف 
بطبلف ما عدامتا  ااسيعار لفهل ال ب  كالسلآ للييريآ ال م وباكؿ متؤالء اؼبث فني تشوي ه   كال 

ما من م يضيات اغبيواف  ااغبيواف ا ط مت و ال م ييسلآ.  ىبفف عٌف اقرتاف ال ب  بالسلآ يشي بيهنَّ
كّٔ ا ا د انزاح  متاتاف اللفهياف عن مدلوؽبما اغب ي ي إُف مت ا اؼبدلوؿ آّازم. كلعلَّ السرَّ 
الببلغي الكامن كراء ايثار لفهة السلآ  عفَّ اؼب اـ اسيدعف اليعبري عمَّا حٌل بالييريآ من تشويه 

رؼ ّٔا  كما عفَّ اغبيوانات اؼبسلوةة كتسفيه كتزكير للح ائق كمسخ ا كتعريي ا من مبلؿب ا الل تيع
ال يبكن سبييز بعض ا من بعض؛ ألفَّ لفهة السلآ تعت ايما تعنيه))كىٍشط اإلمتاًب عن ًذيه. سلىآ 
اإلمتابى يىٍسليخه كيىٍسلىخه سىٍلخنا: كىشىطه...كماة سليآ: كيًشطى عن ا جلديمتا(()ابن منهور  

ََِّ  ْ/ِْٔ .) 
 ؿ غري اؼبيلوؼ ؿبل اؼبيلوؼ  كما يف قوله:  مرة عةرل يعود الكاتب إلحبل  

))كسيلّْطى ؽبيبي الكفاًح الطب يّْ علف ما كاف عةضرى يف عمًسنا من عيشبةو كمجرو قليلو ميناارو يف 
بوادم كجوًدنا اإلجردى  يسرتي ي منه الناسي نسيمنا ًلًصٍي و صبيلو يف الشجاعًة عك الكرـً عك الديًن عك 

 (َٕ  ُٕٕٗاةر... كب لك اسيحاؿ تارىبينا إُف صحراءى قٍفر(()ؿبمد   النجدًة عك عمّْ ميءو 
إفَّ الصورة االسيعارية متنا ح    االنزياح ع  اسيبداؿ الدكاؿ  يف ؿباكلة الكاتب كسر عياق    

اليوقُّع  عن طريق الومتم اؼبعيمد علف اليخييل الشعرم. كإذا كٌنا نوااق الكاتب يف عفَّ للكفاح عؼبا 
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قد ال ي ل عكارنبا عن ؽبيب النار. إال عنٌه ال ىبفف تغيري الكاتب ؾباؿ اسيعماؿ الداللة  كمعاناة
 ع  اسيبداؿ النار بالكفاح علف سبيل االسيعارة اؼبكنية. 

كنلح  انزياحا اسيبداليا اةر يف قوؿ الكاتب:))إٓفّْ حني تصدي ي للكيابًة كن ي عيقدّْري ما      
ـى الكيابًة اغبيرًَّة الل ال تيطيطئي للضَّحالًة كال تعت مت   اؼبسيويات الفكر  ية من عثراتو كعراقيلى عما

ـى الفٍكًر اليٍمًعيًم(( )ؿبمد    (. ّٗ ُٕٕٗتي يَّبي عحكا
ا وله: )الكيابة اغبرَّة( كصال للكيابة غري اغبرَّة عك الكيابة )األىمىة( من باب مف ـو اؼبخالفة      

ا متي الل تيطيطفي كتي يَّب. كب لك  كمت ا الوصال غري اؼبصرَّح به ييه ر الكيابة )األمىة( علف عهنَّ
ا د عكس مت ا النص سلبية اؼبشاعر الل يعيش ا الكاتب  كتعٌمد جعل اؼبيل ي يدةل يف 
تفاصيل تلك اؼبشاعر يعيش ا كيرامتا كيشعر ّٔا  عن طريق ـباطبة اؼبعنويات بصفات إنسانية 

كاسنادمتا اُف عاعاؿ تناقض ح ي ي ا؛ ليدٌؿ به علف الصراع النفسي ليس  ؽبا يف العاَف اغب ي ي  
ال ائم يف نفس الكاتب  كذلك حينما اسيعار الفعلني )تطيطئ  كتي يب( من اإلنساف كعسندنبا 
ا من مينه عٍف وب ق دمتشة لدل اؼبيل ي  كمت ا عني ما تصبو إليه  إُف الكيابة  ليخلق تركيبا جديدن

بة( ةرج  عن دائرهتا اغب ي ة كدةل  يف دائرة اإلنساف  كتلبَّس  صفاته  الشعرية؛ ألفَّ )الكيا
 كبطري ة االسيبداؿ كاالسيعارة مت   اتسع معىن العبارة كتشه  الدالالت.

م عاطفةى عيمي كبوم كمتي        كمن انزياحات مسعود االسيعارية قوله: ))ككيال يسوَّغ عٍف اهتَّ
(. االكاتب يسند  الفعل  ٖٔ ُٕٕٗشًر(( )ؿبمد  اةلصي كعنهالي ميءو قد يفيضي من الب

ا ميءه ؿبسوس  ايسيعري صفة الفيضاف من الن ر عك البحر إُف العاطفة   يفيض إُف العاطفة  ككيهنَّ
كمتي عمر غري ؿبسوس  فبا عكسب ا متوية الكائن اغبي.  كساعد علف انياج لغة معرية  ذات قيمة 

ر مت   العاطفة يف حجم ا اغب ي ي ال م يليق بعاطفة انية عالية. كما اسيطاع الكاتب عٍف يصو 
 األـ.    
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كك لك نلح  االنزياح االسيبداِف عن طريق ت نية االسيعارة يف قوؿ مسعود ؿبمد: )) ذلك    
ألفَّ اػبسارةى تيضاعالي مرارنا مرارنا  حني يي  اؼبث َّالي الكردمُّ بعد عشراًت الع وًد من متىٍدًر دماًء 

ايا  ايبعثي اي ا اغبياة متني ات تكفي ليبصقى علي ا كييعيدى اعدامى ا نيابةن عن جبلدينى عكلئكى الضَّح
(( )ؿبمد    (. ُْ ُٕٕٗطوامتيم اؼبوتي

إذ ىبرج الكاتب يف مت ا النص عن ميلوؼ ال وؿ  يف بعض تركيباته  ؿباكال ذبسيد نهاـ من      
اسيعار الكاتب اعبل ىبٌص االنساف  اإلنزياحات اإلسيبدالية  كاإلحالة إُف مدلوؿ غائب  ا د

كمتو الفعل )طول(. ا و يشخصن عك يؤنسن اؼبوت  فبا عدل إُف اني اؿ الداللة من داؿ آلةر  
انيج عنه انزياح يف داللة اؼبوت. كاضبل عن ذلك ا د عراد الكاتب ّٔ ا اإلنزياح عف يؤسّْس لفكرة 

ار الكاتب للفهة )طول( جاء بدااع البلمعور مفادمتا عفَّ ما ييطول سينشر يوما  كل لك ا فَّ اةيي
 اؼبؤمن بالبعث بعد اؼبوت  كيف ذلك داللة علف صدقه مع نفسه كع ائد . 

كمن عمثلة اإلنزياح عيضا قوله: ))ايب ف ذلك الفراغي يف ترابًط الواقًع ايةن تفوًُّقًه علف عصرً      
تفخري به عمَّةه من األمًم  عال كمتو انُّ السٍَّبًق إُف  كبرمتاًف تفرًُّد   بفضًل اؼببيكًر اؼببدًع من عجًل انٍّ 

اليَّفآف يف ت ديًس الوطًن  كالزُّمتًد يف الدُّنيا من عجًل ال وـً  كب ًؿ عيصارًة ال ّْمتًن كالرُّكًح  يف محً  
 (. ُّ ُٕٕٗاؽبمًم كجبلًء الصدع عن ال لوًب(( )ؿبمد  

ابيكار  كتفانيه  كقد عااد من الكناية يف قوله: ييحدث الكاتب متنا عن إبداع حاجي قادر ك     
)كب ؿ عصارة ال متن( يف ترسيآ مت   الصفات  ؼبا اي ا من داللة علف اليفكري العميق كطوؿ 
الييمل  كليعميق مت ا اؼبعىن كٌظال الكاتب االسيعارة اؼبكنية يف قوله: )مح  اؽبمم كجبلء الصدع 

اغب ي ي إُف معىنن ؾبازم  حينما عسند الشح  لل مم  عن ال لوب(  إذ انزاح  العبارة عن معنامتا
كالصدع لل لوب. كمتو اسناد ايه نفور كاض   ااؼبعىن اللغوم للفهة الشَّح  يسيعمل للداللة علف 
رجي  ا: عحىدَّ ي باؼبًسىنّْ كغريً  فبا ىبي معىن اغبٌد  ي اؿ: ))مح  السكّْنيى كالسَّيالى ككبونبا يىٍشحى ى ي مٍح ن

(. عما اؽًبمَّة ا هٌنا يف ح ي ة اللغة توصال بالصّْغر كالعهىمة  ّْ/ٓ  ََِّ)ابن منهور  حىدَّ ي(( 
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(. غري عفَّ ُّٗ/ٗ  ََِّت وؿ: ))كإنَّهي لصغريي اؽًبمًَّة  كإنَّهي لبعيد اؽًبمًَّة كاؽبىمًَّة(( )ابن منهور  
ثػيرى  مت ا اليناار ال يشعرنا جبمالية االنزياح؛ بسبب كثرة تداكله  ل لك يرل ابن جتّْ عفَّ ))آّاز إذا كى

(. كما حصل تناار اةر يف قوله: )كجبلء الصدع عن ْْٕ/ِ ََِٔغًبقى باغب ي ة(()ابن جت  
ال لوب(  إذ عفَّ اؼبصدر)جبلء( يشي دبعىن الصٍ ل  كمتو م رتف يف مت ا السياؽ بص ل السيال 

(( )اعبومترم كاؼبراة ككبونبا  ا د كرد يف الصّْحاح: ))جىلىٍوتي السَّي الى ًجبلءن بالكسًر عم ص ل ي
(  كجاء يف لساف العرب: ))كجبل الصي لي السَّيال كاؼبراة ككبونبا جىٍلونا َِّْ/ ٔ َُٗٗ 

(. كلعلَّ اقرتاف مت   اللفهة بالصدع عمر ال ُٖٗ/ِ  ََِّكجبلءن: صى ىلى يما(( )ابن منهور  
ا ترؽُّ غبار عليه  كلكٌن اؼبفارقة تكمن يف إغباق ا بال لوب   اال لوب يف ح ي ة اللغة ال تصدع كإمبَّ

كتٍ سو  ي وؿ ابن منهور: ))كركمى عن النيبّْ صلف اهلل عليه كسلَّم  عنَّه قاؿ: عتاكم عمتل اليمن 
ي عائدةن  اوىصىالى ال لوبى بالرّْقَّة  كاألائدًة باللّْني(( )ابن منهور   عناسه  متم عرُّؽُّ قلوبنا  كعٍلنيى

كب لك ا د اسيحضرت العبارة معىن ال ساكة الغائب عن النص بداللة  (.ّْٔ/ٕ  ََِّ
 الصدع ال م يصيب اغبديد  اال لب اؼبيصدّْم متو قلب قاسو كاغبديد كإال َف ييصدَّئ.    

كمن مت ا االنزياح قوله: ))سبيسكي ركحيه ازمَّة تارىًبنا بيدو من العب ريًة قادرةو علف ضٍبًط        
 (. ُْ ُٕٕٗ( )ؿبمد  مكائًم األحداًث(

ييلح  يف مت   العبارة اسيعماله األلفاظ يف غري مواضع ا  كانزاح  دالليا اُف اؼبعىن اعبديد       
ال م ييبلءـ مع السياؽ  ليشكل لنا صورة عدبية عكسب  اؼبعىن جبلءن كجاالن  ا وله: سبسك ركحه 

م ا كمتي اإلمساؾ  علف سبيل االسيعارة اسيعارة مكنية  ا د مبَّه الركح باليد كذكر الزمة من لواز 
 اؼبكنية. 

عما كلمة )مكائم( ا فَّ عصل ا الدالِف اسم مشيق من الشكيمة ك))الشكيمة من اللّْجاـ:      
(.  ُِٕ/ٓ  ََِّاغبديدة اؼبعرتضة يف الفم... كاعبمع مكائم كمىكيمه كميكيمه(( )ابن منهور  

يبكن عف يكوف ضمن قائمة االةيبار ) طبيعة ااسيعار مت ا اللف  ليسيبدؿ به لفها اةر 
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األحداث  قوة األحداث  مسار األحداث  عار األحداث...(  كقد عىدىؿ عن كلّْ مت   األلفاظ 
ا باسيعماؽبا تؤدم اؼبعىن اؼبطلوب  لكنَّه اسيبدؿ مكاهنا كلمة )مكائم( ليع  لنا علف اؼبعىن  مع عهنَّ

ب عراد عف يصوّْر قدرة )حاجي قادر( علف السيطرة علف اؼبطلوب   كال م ييمثل يف  عفَّ الكات
مسار األحداث ؼبا يبيلكه من عب رية كتياري يف اآلةرين. كما عفَّ ايه تشبي ا لؤلصوات باغبصاف 
اعبام   كاللجاـ من لواـز مت ا اليشبيه. كب لك ذبل  الداللة  كعس م اؼبيل ي يف ادراؾ عبعادمتا  

  تكثيفا صباليا ال ىبفف علف ال ارئ. إذ منح ا االنزياح االسيبداِف
كمت ا االنزياح ييمثل عيضا يف كياب مسعود ؿبمد يف قوله: ))إفَّ معورى  العاـر بالعَّزة من  تفيًُّق      

معورً   سارعى به إُف اإلسي امًة علف اعبادًة كعابيهي بال درًة علف طلًب اؼبيع ًَّر كؾبأًّة 
ييػىعىسَّر(()ؿبمد  

 (.ِِ  ُٕٕٗاؼب
كلو اسيعمل  الكلمات األصلية لليعبري عن اؼبعىن اغب ي ي لكاف الكبلـ ت ريريا  ليس له ح ّّ    

كاار من الفنية  إذ لو قاؿ: )يكشال عن معور (  ؼبا عيدَّ مت ا الكبلـ ميزة عسلوبية  كال صياغة 
سلوب ذركته  انية  كلكن بعد عٍف عزي  )الشعور( من ؿباله  بل  الكبلـ غاية اعبماؿ  كحاز األ

غاييه  كّٔ ا ال وؿ تبدك اإلاارة كالدمتشة. كفبا عضفف صباال  -بالنصب كالكسر–كناؿ اؼبخاطب 
علف مت ا النص عفَّ الكاتب اسيعاف باعبناس الناقص ال م ذبلف يف لفهل )اؼبيع َّر /اؼبيعسَّر(  

ا ربرّْؾ يف ال ارئ انفعاال كحبثا يف اؼبعا ٓف كالدالالت من حيث تركيب كمت   الثنائيات ال مك عهنَّ
اللفهيني)اؼبيع َّر /اؼبيعسَّر(  الل انزاح اي ما الكاتب عن اؼبيلوؼ  كةلق نوعا من اليمازج بني 

 اغبركؼ اؼبيشأّة كاؼبكررة؛ لينيج عنه علف صعيد اةر مبط موسي ي علف اؼبسيول االي اعي. 
: ))من صميًم الواقع ال م َف تيضيّْ ه كيبكن عٍف نلح  االنزياح االسيبداِف يف قوؿ الكاتب     

(( )ؿبمد   (. ييجلف االنزياح يف مت   العبارة عندما ٖ  ُٕٕٗالنهرياتي  كَف تلٍد ي الفلسفاتي
عسند الكاتب إُف )الفلسفات( اعبل ليس ؽبا يف اغب ي ة كال يسيعمل مع ا  كمت ا اليناقض اؼبوجود 

 رئ دمتشة كغرابة سبيعه ل ة كإاارة.بني الفعل )تلد( كلفهة )الفلسفات(  يعطي ال ا
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كمن مبلم  االنزياح االسيبداِف ال م مكل  االسيعارة ايه ااعلية بارزة قوله: ))تييلقي         
ـي عجواؤ ي بصيحًة البطولًة؛ ذلك ألفَّ اورتىه كبطوليىه إذ هتزُّ اليوـى عغوارى  اااؽي الكرًد بشفًق الثَّورًة كربيد

ا تسيحضري   (.ُْ  ُٕٕٗبركاننا للحقّْ(( )ؿبمد  كجوًد  إمبَّ
إفَّ الصورة الكلية تكينف ا حالة من اليومتج االنفعاِف ال م سبخَّض عن تواِف االسيعارات الل    

ٌوؿ اؼبرئٌي مسموعنا كاؼبخفٌي مرئينا  افي االسيعارة األكُف عسند الفعل )تييلق( إُف لفهة )اااؽ(   ربي
اآلااؽ تيخلف عن مف وم ا اليجريدم   ة للبطولة  كب لك ا فَّ كيف االسيعارة الثانية عسند الصيح

بداللة قوله: بركانا للحقّْ  كتيحوؿ البطولة عن اؼبعىن   لييحوؿ إُف ؿبسوس يشي دبعىن مدة اغبرٌ 
نفسه إُف كائن حي)انسانا عك حيوانا( يبارس اعل الصيحة  كمن إ ا فَّ إسناد الفعلني )هتز 

ة  ةلق متو اآلةر اسيعارة مركبة قائمة علف اليداةل بني اؼبرئي كتسيحضر( للثورة كالبطول
كاؼبسموع  كاغبسي كاؼبعنوم  األمر ال م يبن  الصورة قوة مضاعفة علف اغبركة بشكل عاـ  ا  ا 
اؼب طع يوحي بوضوح بيفَّ شبة حركة صاةبة تغلال اعبو العاـ له  سواء ما توحي به األاعاؿ)تييلق 

  عـ ما توحي به الكلمات الل ربيل علف ما متو حركي مسموع )صيحة كربيدـ ك هتز كتسيحضر(
ا تنفي  علف منهور  كبركانا(. كعند تفحص آّاؿ الزمت غبركة األاعاؿ يف االسيعارات  قبد عهنَّ
زمت كاحد  متو الزمن اؼبضارع  األمر ال م يكسب الصورة اميداد الزمن كتنوعه بني اغباضر 

ليه مت ا الزمن من بعد دالِف ينفي  علف اضاء اغباؿ كاالسي باؿ بلغة كاؼبسي بل  ؼبا يشيمل ع
 النحويني.

كمثله قوله: ))ا ذا متو ضحَّف ّٔ ا ال ٍدًر من دكاعي االزدمتاء علف م بىً  اؼب رَّرات الفلسفيًة     
 (.ُٖ  ُٕٕٗاؼبفركًغ من ا  كاؼبلغية للرعم  ب ي له عٍف ييري ى قلبىه بنوع من الفخًر((. )ؿبمد  

ييلح  يف مت ا الكبلـ اسيعماله لفهة )م ب ( يف غري ما كضع  ؽبا  كانزاح  دالليا إُف     
اؼبعىن اعبديد ال م ييبلءـ مع السياؽ  لييشكل لنا صورة عدبية عكسب  اؼبعىن صباال  اكلمة 
)م ب ( عصل ا الدالِف اسم مشيق للمكاف اؼبعد ل ب  ال بائ   كقد انزاح  عن داللي ا 
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لية  بطري ة االسيبداؿ كاالسيعارة؛ ليدؿ علف عدـ سبلمة الرؤيا  كعدـ الصدؽ يف اؼب اؿ  إذ األص
يدٌؿ لف  اؼب ب  علف ال يل كإراقة الدماء  كفبا يلح  عيضا عفَّ للفهة )م ب ( داللة إهبابية من 

اليلٌ ذ السياؽ  لوجود لفهة )ضٌحف(  إذ األضحية تي دَّـ بداعي االسيجابة لنداء الواجب  ال 
 دبشامتد ال ب  كسكب الدماء  كب لك ا د اتسع  مت   الداللة كتشٌه  ليفيد عكثر من معىن.

كقد تيعاضد الدكاؿ االسيعارية مع دكاؿ كنائية مكونا نس ا ربيشد ايه صفات ميبلزمة       
رل عٍف تن ض ؾبيمعة بيصوير حالة كاحدة كبو قوله: ))ا نَّه ييع َّر علف الكاتب يف عمّْ عمةو عة

يسمّْي الن ارى ليبلن  كي لبى الليلى هنارنا علف رؤكًس األم اًد  يف إطارو من الفخًر دبا يصنع  ميشفينا 
رجي لسانىه ازدراءن دبن ال ييعجبيهي ذلك من ةلق اهلل   من اغب ائًق الل كعدىمتا يف عحاارًي اإلاًك  كمتو ىبي

ةه من غباًر الن ًد  كيعودي إُف رصيًد  الدائًن إ يركحي سليمنا معاىف  َف يعلق]ك ا[ بيذيالًه ذر 
قى من عهاـً اغبقّْ كالصّْدًؽ هتزُّ الفرحةي ععطااىه(( )ؿبمد    (.ٗ  ُٕٕٗاؼبيضخًّْم دبا سيًحقى كؿبًي

تي  االسيعارة  متنا  لييعاضد مع الكناية يف تعميق داللة الغشّْ كاليضليل  ا وله: )الل كعدمتا    
يعارة تصروبية  إذ مبَّه الكاتب اةفاء اغب ائق بالوعد  كقد قرف مت   الصورة يف عحااري اإلاك( اس

البشعة للوعد بعملية اليضليل كاليمويه  افي األةرية قيل للح ي ة عن طريق حرًا ا عن مسارمتا.  
كما عفَّ مسعود ؿبمد كصال الكاتب ال م نزَّ  كياباته من الغش كاليدليس ب وله: ) َف تعلق 

الن د(  كمتي كناية عن صفة الن اء كالصفاء. كتيبلق  مت   الكناية مع االسيعارة يف  بيذياله غبار
قوله: )عهاـ اغبق(  ا د مبَّه مسعود ؿبمد اغبق باالنساف عك اغبيواف  كذكر الزمة من لوازم ما 
كمتي )العهاـ( علف سبيل االسيعارة اؼبكنية  كلعل اعبناس غري الناقص ال م كرد يف اللفهيني: 

ق(  عٌمق من داللة ال  ر كاإلسيبداد ال م ييعرض له اغبق يف ؾبيمع تضيع ايه )سي  حق كؿبي
اؼب اييس الصحيحة  كاعبدير بال كر عفَّ مت ا االنزياح االسيبداِف كاف ميوجَّ ا ّٔدؼ اكرم يكشال 
: عن موقال الكاتب ذبا  ال يم  كيبثل ما كصل إليه اآلةر من ضياع للم اييس. كال مكَّ عفَّ قوله

)غبار الن د( ايه إمارة إُف الن د اؽبدَّاـ ال الن د البنَّاء؛ ألفَّ الن د البنَّاء ييزيل الغبار عن األمياء  
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عما الن د اؽبدَّاـ ا نَّه يشوّْش الرؤية حاله حاؿ الغبار. عما عبارة )عهاـ اغبق( ا فَّ األكُف ّٔا عف 
سّْد اغبقَّ علف عنَّه ذك كياف كمتيكلية قائمة ك  سبىىٍفصيل معمارم  كما تيعطي العهاـ للجسـو قوام ا ذبي

 كسبىىٍفصيبلهتا.  
كتيسرب الداللة يف مت ا اؼبنحف الكنائي )يسمّْي الن ار ليبل  كي لب الليل هنارا علف رؤكس       

ا كناية عن قوة  األم اد( إُف تصوير حالة اػبداع كاليشويه كاليضليل كاليمويه عند اآلةر  كما عهنَّ
قادر يف احملاججة كاؼبناظرة  إذ إنَّه بامكانه قلب اغب ائق الل ال جداؿ اي ا حبججه كعدليه حاجي 

نا ميعاىف ال 
كقوته يف اابات رعيه  ليس مت ا احسب  بل إنَّه ىبرج من معركة احملاججة كاؼبناظرة ساؼب

عفَّ الكاتب جعل يطاله ن د ناقد. عما قوله: ) ىبرج لسانه( ا ي كناية عن االزدراء.  كفبا يلح  
مت   الكناية يف ميناكؿ اليد  كعغلق الفجوة بينه كبني اؼبيل ي حينما عع ب صبليه الكنائية ب وله: 

رج لسانه ازدراء(   كب لك اضعال االنزياح اؼبيولّْد من مت   اعبملة الكنائية.  )ىبي
 
 
 
 
 
 

 
 المبحث الثاني

 الكنايُة وأبعاُدىا االنزياحيَّة:
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زياحا؛ ألفَّ اي ا عدكال عن اليصري  باؼبعىن اؼبراد إاباته اُف ذكر ما يلـز من مت ا تعد الكناية ان  
(  كتسمَّف عيضا اليجاكز  إذ ييجاكز اي ا ذكر الشيء كي كر ما ُْٓ ََِِاؼبعىن)كيس  

(  كل لك ا فَّ الكناية تراع من قيمة اؼبعىن البعيد ال م تشري ُّّ/ُ  ُِٕٗييبعه)ال ريكآف  
هر اؼبيل ي كتعمل علف توكيد  يف نفسه  كلكنَّ ا عقل انزياحا من اإلسيعارة؛ ألفَّ ال رينة إليه يف ن

يف الكناية ال سبنع من إرادة اؼبعىن اغب ي ي سباما  ذلك عفَّ الكناية متي))لف  عريد به الزـي معنا  مع 
النزياحية (. كب لك يبكن ادراؾ الطبيعة اُِْ  ََِّجواز ارادة معنا  حيئ (()ال زكيت  

ا عدكؿ عن إاادة اؼبعىن اؼبراد مبامرة  إُف إاادته عن طريق الـز من لوازمه   للكناية  ذلك عهنَّ
كينبغي علف اؼبيل ي عٍف ييحرؾ عكسيا ليني ل من اؼبعىن اغبريف )اؼب كور( إُف اؼبعىن اؼبراد)اؼبرتكؾ(  

اؿ: ))متي ترؾ اليصري  ب كر متػ( يف تعريفه للكناية  إذ قِٔٔكمت ا ما ذمتب إليه السكَّاكي)ت
 (.ُِٓ  َََِالشيء إُف ذكر ما يلزمه ليني ل من اؼب كور إُف اؼبرتكؾ(()السكَّاكي  

إفَّ اإلنزياح عن اؼبعىن اغب ي ي إُف اؼبعىن الكنائي يف نصّْ مسعود ؿبمد ينطوم علف قدر        
 ي ي ال م ي دؼ إليه سيارنا كبري من اليياري النفسي  انص  الكاتب عندما ييسدؿ علف اؼبعىن اغب

لفهيَّا مفاانا هبعل اؼبيل ي ميحٌفزا كميشٌوقا لراع مت ا السيار  كمعراة ما ىبفيه من معافو كدالالت  
اعن طريق الكناية يشعر اؼبيل ي دبيلو إُف اكيشاؼ اؼبعىن اغب ي ي اؼبيوارم كراء اؼبعىن الكنائي  

 كعندمتا وبٌس باؼبيعة كالسعادة. 
ن تيبع ذلك يف كثري من  مواضع مت ا الكياب  من ذلك قوله: ))ل د قاؿ غريي كيبك      

)حاجي( كبلمنا يف اؼبسي بل كاؼبآؿ  امن م من قاربى ببصر  لواقًع اؼبساًر  كمن م من ابيعدى عنه  
اىطىًفقى مشايعو  يييكلوفى له كييمحَّلوف. كمن بني من عصابى س ميه عك طاشى عةاؿي )حاجي( قد 

(. اليس اؼبراد ب وله: ُْ  ُٕٕٗيف اسينباًع بصرً  بالغيًب من ركحًه كذمتنًه(( )ؿبمد   تفرَّدى 
)امن م من قارب ببصر  لواقع اؼبسار  كمن م من ابيعد عنه(  كقوله: )من عصاب س مه عك 

رمز طاش( عفَّ الرامي عةفق يف إصابة اؽبدؼ؛ ألنَّه ال قيمة ؽب ا اليعبري يف ذاته  كإمٌبا ال يمة ؼبا ي
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إليه  كيدؿ عليه  كمتو االةفاؽ. اعمل  مت   الصورة علف تعزيز اعل االنزياح الكنائي كدالالته 
االنياجية الل تسعف إُف سبجيد )الشاعر حاجي قادر( ع  مت ا اليعبري الكنائي ال م غٌلال اضاء 

  عل.النص  لغرض اابات مت   الصفات يف نفس اؼبيل ي كذمتنه  اييحسَّس كقع ا كحضورمتا الفا
كىطىًف ا ىبىًٍصفاًف عىلىٍيً ما ًمٍن {مع البنية اللفهية يف قوله تعاُف: كال ىبفف عفَّ  قوله )طفقى( تناص

  كمتو تناص عزَّز من الداللة الكنائية  كعمَّق من داللة ُُِطه من اآلية سورة .}كىرىًؽ اعبٍىنَّةً 
الييكيل غري الدقيق كاالسينطاؽ غري  اإلةفاؽ  ككاف له عار كبري يف اإلوباء باسيمراية اآلةرين يف

الصائب للغيب  كما ؽب ا كله من عبعاد نفسية  ليصوير براعة حاجي قادر كسبٌيز  عن اآلةرين  دبا 
اميلكه من ع ل ااقب قادر علف  قراءة اؼبسي بل. كب لك ا د ع  مت ا اليعالق النصي عن مكامن 

كمن  عرية نصّْه من ماعرية النصّْ ال رآف.ا ااة الكاتب كركائز   كقدرته علف عٍف يسيمد ما
 االنزياح االسيبداِف ال م عس م  الكناية يف تشكيله قوله:  

))كلك عٍف تثقى من عفَّ كلَّ ح ي ةو تي اعي يشعُّ من ا نوره يضئي الواقعى ايكشالى مواطنى الدَّجًل كييعرّْم 
يصطنًع  اما ذيكرٍت ح ي ةه إال سب

ثلٍ  بعضى اؼبفرتينى الكرد ييحسَّسي جيبهي ليطمئنَّ ريٍةصى اليػَّعىٍمليًق اؼب
ا علف  إُف سبلمًة ما اي ا   كبعضي م اآلةر ييلمَّسي قوائمى الكرسٌي اؼبنيصًب ربيه ىبي ي قدرهتى

 (.ٕٔ  ُٕٕٗالصموًد(( )ؿبمد  
 إفَّ بنية النسق الكنائي تنحصر يف الدالني )ييحسس جيبه  ييلمس قوائم الكرسي(  إذ كىن    

الكاتب عن طمع بعض اؼبفرتين  كةوا م علف مصاغب م بػ)ييحسس جيبه(  ككىنَّ عن حالة 
ال لق كاػبوؼ الل تيملكه من ا داف منصبه بػ)ييلمس قوائم الكرسي(. كيعاضد مت ا النسق 
(  ا  ا اليوظيال االسيعارم الكنائي  الكنائي يف النص النسق االسيعارم يف الداٌؿ)يشعُّ من ا نوره

بني طياته دا ات كمحنات إوبائية داللية بعيدة اؼبرامي  لشد انيبا  اؼبيل ي ؼبعراة وبمل 
 االمكانات االوبائية الل عرادمتا الكاتب. كنهري ذلك قوله:
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))إٓفّْ عسبثَّل عبا الكورديَّة يف مشوًخ جنابًه كًسعًة رحاًبه كترامي عطرااًه كعكنااًه  ركحنا عطب ٍ  علف 
ةيَّمٍ  علف كجوًدنا اؼبعاصًر  كعظلٍَّ  كينونيىنا الشاةصًة حىت عنٌه ييطالعينا يف كلّْ تيرىًبنا اغبديث  ك 

ةلجةو من ةلجاًت الوطنية...كم ما عج دى آّي دي نفسىه يف الوااًء ببعًض ما ؽب ا اؼبلًك الكرًٔف من 
 (.ُٖ  ُٕٕٗاضلو علف معبًه  اؤلنَّه سين طعي دكف الغايًة كيل ثي قبل الن ايًة(( )ؿبمد  

ل د عمل  مت   الكنايات علف اسيحواذ ذمتن اؼبيل ي كمد  السيحضار اليداعيات اؼبرتتبة    
من ؾبموعة الدكاؿ الل -متنا–علف مت ا االنزياح الكنائي للدكاؿ  كقد تشكل ى الصورة الكنائية 

)عبا تصال )حاجي قادر(  إذ كىنَّ الكاتب عن حب حاجي قادر لشعبه كمنزليه الرايعة ب وله: 
الكردية/اؼبلك العهيم(  ككىن عن متيبة حاجي يف قوله: )مشوخ جنابه(  ككىنَّ عن حلمه ب وله: 

 سعة رحابه ككىنَّ عن ذيوع صييه ب وله:  ترامي عطرااه كعكنااه.
كمثله قوله: ))إفَّ حاجي قادر ب ي اميدادنا ل اته من  طفولًيه حىتَّ فباتًه  ا نَّه َف ينيكٍص قٌط     

(. ته ر يف مت  النص بؤرة كنائية عساسية تيمثل يف ابات ِِ  ًُٕٕٗه(( )ؿبمد  عن عمس
حاجي قادر علف موقفه  ك ربددت بالرتكيب )َف ينيكص قط عن عمسه(  كقد جاءت مت   
الصورة بشكل منسجم كؾبريات النص  كعكح  بزةم دالِف نسيشعر  عن طريق االنزياح الكنائي 

 الكاتب عن ابات حاجي قادر علف موقفه كعدـ تراجعه كاحجامه اؼبسيرت كراء علفاظه  ا د كىنَّ 
 يف قوله:  )َف ينيكص قط عن عمسه(   كيف ذلك بياف لعلو منزلة مت ا الشاعر.

كمن كناياته قوله: ))كالباحثي يف )حاجي قادر( إذا َف وبرتٍز من تعميًم تفسرياتًًه اؼباديًَّة كالطب يًَّة    
كمنازًع ا كمطاليًب ا كعحكام ا  َف يصٍد يف حبرً  قشرنا كال صدانا (( بالرجوًع إُف ذاًت حاجي 

 (.ِٔ  ُٕٕٗ)ؿبمد  
يه ر من مف ـو اؼبخالفة عفَّ الباحث اؼبيحرّْز علف حدّْ قوؿ مسعود ؿبمد متنا  سوؼ      

  يصطاد الآللئ  كعفَّ حاجي قادر حبر زاةر دبا يزةر به البحر ال يسيفيد منه إال الصياد اؼبامتر
ا ٍف َف يصد عحد من حبر  ميئا  ا  ا ال يعت عنَّه حبر اارغ  علف العكس سباما بل متو حبر ال 
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ا توجّْه عاق  ي ول عمُّ كاحد علف االصطياد ايه. كب لك تبدك الصورة الكنائية بطابع ا اغبسي كيهنَّ
عدـ الدقة يف اؼبيل ي إُف اسيكنا  مكانة حاجي قادر  إذ كىنَّ الكاتب عن اػبسراف كاػبيبة ك 

اطبلؽ األحكاـ ب وله:) َف يصد يف حبر  قشرا كال صداا(   كقد ضبل مت ا اليعبري الكنائي دا ات 
 كمحنات إوبائية كداللية. 

كمن كناياته قوله: ))قيٍل ِف عن الكاتًب الكردمّْ  ال ليًل اغبيطاـً  اؽبزيًل االسيطاعًة  ال م ال      
العاؼبيًة  بسببو من عدـً قدرتًه علف اػبركًج من إطاًر ميكا ي اػبىًرًب  يبينعي عليه اػبوضي يف اؼبباحثً 

الضيًّْق اؼبهلًم  ماذا يبلكي من عسباب الفخًر ايما يكيبي غريى سبلمًة الرؤيًة كصدًؽ اؼب اًؿ؟(( 
 (.ُٖ  ُٕٕٗ)ؿبمد  

علَّ مت ا ينعطال الكاتب يف مت ا النص إُف الكناية عن طريق قوله: )ال ليل اغبطاـ(  كل     
يل إُف ال وؿ الشائع  )حطاـ الدنيا(  كالل تدؿُّ علف اناء اؼباؿ كعدـ ب ائه  ككيفَّ  الرتكيب وبي
الكاتب عراد ّٔ   الكناية عٍف يصوّْر سوء اغبالة االقيصادية الل يعآف من ا الكوردم كقلَّة ما يبلك. 

  إذ كىنَّ مسعود ؿبمد عن صفة عةرل كفبا عزَّز مت   الكناية كقوَّامتا قوله: )اؽبزيل االسيطاعة(
غري قادر علف ايصاؿ صوته إُف احملاال الدكلية  كل لك ا و ال   ربلف ّٔا الكاتب الكوردم ا و

 يبلك سول الصدؽ ايما يكيب  كسبلمة الفكر من عٍف تيشوّْمته األاكار اؼبنحراة.   
ؿبمد إمارات دقي ة كلطيفة كقد تيصال الكناية بالغموض النسيب ايسمف إمارة  كؼبسعود       

يفك مفرهتا ما حوؿ اإلمارة من دالالت ال اإلمارة نفس ا  كبو قوله: ))إ ال ينبغي ِف عٍف 
عترَّيثى عند مت ا  ا نَّهي هبب عٍف عيقلّْبى الييريآ كلَّهي عاليه سااله  كي ىبضعى غبيٍكًم اليَّصوُّراًت الل 

 (.ُٖ  ُٕٕٗضبلٍيت علف قىٍطًع رقبًة حاجي(( )ؿبمد  
ا وله: )قطع رقبة حاجي( ةلق جوا حركيا عن طريق الرمز الكنائي  ؼبا ؽب ا األسلوب من      

كظيفة ااعلة يف اإلوباء  ا د دااع الكاتب عن موقفه ذبا  حاجي قادر  ا و يعٌد  بطبل قوميا  
عي مت ا األمر اكيال يسي يم بعد ذلك ال وؿ ال ائل  بينَّه عساء إُف حاجي قادر  إفَّ من يدَّ 
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سيزيّْال اغب ائق اي لب الياريآ عاليه سااله  كب لك ا فَّ عبارة )قطع رقبة حاجي( ذباكز ؼبا متو 
ميوقع عك منيهر  ا ي ترمز لئلساءة عك إهٌنا ترمز إُف عبعد من ذلك  حيث داللة ال طع كعبلقي ا 

 بال يل كازمتاؽ الركح   كما يرتتب علف ذلك كله من إزالة لؤلار.
كمثله قوله: ))سبخَّضى به الزمني  السَّالالي ععجوبةن تنطقي بلساف الغيًب يف عحداًث اؼبسي بًل((      

(.  ا وله سبخَّض به الزمن )ؾباز مرسل عبلقيه الزمانية(  كمتي عبارة اي ا من ُُ  ُٕٕٗ)ؿبمد  
د كظَّال الكاتب ال وة ما هبعل ال ارئ يليف  ؼبا ي اؿ كيصغي له  ألهنا سبثل اؼبييَف الصارخ. كق

مت ا اؼبعىن اإلنزياحي حينما عسند للزمن ميئا معنويا ميعل ا باإلنساف  كب لك كوَّف لنا مت   الصورة 
بغية الوصوؿ إُف مدة ما عَفَّ بالزمن من عَفو كمعاناة كجلىد حىت عقبب لنا مخصا دبواصفات 

نائي كدالليه االنياجية الشاعر حاجي قادر   كقد جاءت مت   الصورة ليعزيز اعل االنزياح الك
ساعية اُف سبجيد حاجي قادر كتعهيمه ع  مت ا اليعبري الكنائي يف قوله: )تنطق بلساف الغيب(  

 ا ي كناية عن اؼبعراة الكامفة ألحداث اؼبسي بل الل ربلف ّٔا حاجي قادر.
  كبو قوؿ كيبكن اليمثيل بنصٍّ  ينب ما وبداه اليعبري الكنائي من صدمة يف نفس اؼبيل ي    

مسعود ؿبمد: ))ذلك عنَّه علف قٍدًر ما يبيازي به آّيمعي الكردمُّ بالف ًر اؼبادمّْ كاالعيبارمّْ اؼبصبوًب 
عليه من طبسة كعشرين قرننا  عك يزيد  تكوف ضراكةي الشَّخًص الكردمّْ اؼبيصيًّْد يف ظبلـً اؼبغالطًة 

 ة...عٍف يبل ى به كٍر ي اغب ي ًة حدَّ اإلةيناًؽ ّٔا  كما مديدًة اللُّدًد ضدَّ النُّوًر اؼبشعّْ من اغب ي
اةين ٍ  ّٔا تلك األسطر اؼبن ولة انفا  كعربدا  عيضا عف هبد كما كجدٍت تلك األسطر اابلسى 

 (.ٕ - ٔ  ُٕٕٗحاضرً  يف ن ًل عمّْ صورةو صحيحةو عن كاقًع معبًه يف اؼباضي(( )ؿبمد  
 اـ ن د  لصاحب اؼب الة ال م حاكؿ كما يرل مسعود يوجّْه الكاتب يف مت ا النص س     

ؿبمد  عٍف ييصيَّد يف جن  الهبلـ ايزيّْال اغب ائق  كيضع األمور يف غري موضع ا  فبا يعكس 
اشله كةسارته  كقد اسيطاع الكاتب عٍف يفيد من الكناية يف قوله: )إابلس حاضر ( يف تعميق 

ـ اؼبيل ي حينما صبع بني )االابلس كاغباضر(  كنبا مت ا الفشل كمت   اػبسارة  كما حاكؿ عٍف يصد
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ا صدمة تثري  اظباف يبدكاف ميناقضني ةارج السياؽ  لكن ما مكَّبل صدمة للميل ي  غري اهنَّ
الدمتشة كاالسيمرار ؼبا سيؤكؿ إليه النص.  كيف موضع اةر وباكؿ الكاتب عف يي  بن يض ؽب   

ية كال درة علف ال راءة الدقي ة للمسي بل  إذ ي وؿ:  الصورة  كذلك ب ضفاء  صفات اغبنكة كالدرا
)) كل د ندرى يف الياريآ كلّْه مثاؿه كحاجي  نهرى اؼبسي بلى  كاسيشالَّ اؼبنيهرى  كاسيكنهى اؼبصريى  
حىت كينَّه ينطقي بلساًف ال دًر  كيرسمي من لوحو ؿبفوظو  ما ىبطُّ قلمي ال ضاًء يف مآؿ معبًه(( 

  (.ُْ  ُٕٕٗ)ؿبمد  
ته ر يف مت   الكناية كيف النصوص الساب ة يف مت ا اؼبضمار ةضوع الدكاؿ إُف اليوصيال         

إذ كىن الكاتب عن اؼبعراة الصادقة غباجي قادر  كقدرته علف قراءة الغيب  ؼبا يبيلكه من ع ل 
ال جرـى راج  كرؤيا ااقبة  كقد عٌفَّ  الكاتب علف مت   الصورة يف عكثر من موضع  كبو قوله: )) 

وباري ا مى مت ا العصر اؼبيعوًّْد علف ربًط النييجًة بالسبب يف إدراؾ ال وة اػبارقة الل اسيٌل  
)حاجي( من عغماد اؼباضي  نصبلن يليمعي كيثوري يف غي ًب الغًد  كاكرا يعبػّْري عن اؼبآؿ كاؼبصرًي(( 

ومىه ؼبسي بلو يف طوايا (. كقوله: )) كندرى يف الياريآ عٍف عاشى إنسافه يُٓ  ُٕٕٗ)ؿبمد  
 (.ُٓ  ُٕٕٗالغيًب(( )ؿبمد  

ا    الدكاؿ يف النصني توحي بزةم دالِف نسيشعر  عن طريق تراكم معىن كنائي كاحد        
 مسيرت  ا د كىن الكاتب عن اؼبسي بل آّ وؿ يف قوله: غي ب الغد كقوله: طوايا الغيب.

يرة   حينما ي وؿ: ))اين  ترل بنفسكى عفَّ من كيطالعنا الكاتب يف موضع اةر بصورة مغا     
وباكؿي عٍف يلي طى من ةبلؿ حيزىـً النُّوًر الل معٍَّ  من حاجي قادر إُف مضامنًي سطورم  ةيطا 
من الهبلـً الشايًع  يف الكلمة اؼبن ولًة من جريدًة العراًؽ  متو بالضركرًة ينسجيهي من ظلماًت ركحًه 

 (. ُٕ  ُُٕٕٗف قلمي يف ةبًث الشُّطٌار(( )ؿبمد  كدياجرًي اكرًً  ليعزك ي إ
رسم مسعود ؿبمد يف مت ا اؼبش د صورة كنائية ذات عبعاد داللية جديدة  ناذبة عن اإلنزياح      

اغباصل يف قوله: )دياجري اكر ( كقوله: )ظلمات ركحه(  كالل كىنَّ اي ما عن اليفكري اؼبشوَّ  
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ا  ال م زبرج منه عسوع اآلراء  ايبدك ب لك الصورة بطابع ا اغبسي)دياجري( كاؼبعنوم)الفكر(  كيهنَّ
توجّْه عاق اؼبيل ي إُف رسم صورة من حاكؿ عٍف يشوّْ  ما كيبه مسعود ؿبمد عن حاجي قادر يف 

 م اليه الل نشرمتا جبريدة العراؽ.
يت يف كيسيمر الكاتب يف عرض مت   الدكاؿ الكنائية موظفا اؼبوركث الييرىبي كال صص الد   

يٍسي ف  من مثًل اليَّصدم ل لًب اؼبعآف الواردة يف 
قوله: ))عٍف تسيعجلى الثَّوابى يف عمرو قريًب اؼب

حبثي  بنيَّة ركوًب مراكًب الشعبيًة كالديب راطيًة يف حرًّٔا  كإم ار سيوًؼ الثوريًَّة كاؼباركسيًة 
ال قميصي يوسال  جاؤكا عليه بدـو  بوجً  ا  كقد لىًبسوا ؽبا قميصى عثماف  كما متو يف اغبقّْ ا

(( )ؿبمد   (. يسجل النص رب  ا كنائيا ع  داليني متيمنيا علف النص  ْٗ  ُٕٕٗكى بو
كمكَّل ال ميص بؤرهتما  ككان  له داللياف ـبيلفياف سعف الكاتب إُف توظيف ما يف منحيني  

ؼبهلومية  كما ييصل ّٔا من إاارة كنائيني  ا د كىنَّ عن اؼبطالبة باغبق كحالة اؽبلع كالفزع كإمعار با
عاطفية يف قوله: )كقد لبسوا ؽبا قميص عثماف(  ككىنَّ عن اؼبكر كاػبداع كاؼبراكغة يف قوله: )كما 
متو إال قميص يوسال جاؤا عليه بدـ ك ب(. كقد عمل  مت   الكناية علف االسيحواذ علف ذمتن 

 نزياح الكنائي. اؼبيل ي كمد  السيحضار اليداعيات اؼبرتتبة علف مت ا اال
 

 المبحث الثالث
 : المشابهُة وسماُتها االنزياحيَّة

 
علف الرغم من افَّ اليشبيه ييعدُّ عدْف مسيويات االنزياح االسيبداِف؛ ألنٌه انزياح مكشوؼ        

بسبب كضوح اؼبشبه كاؼبشبه به  إال افَّ مسعود ؿبمد عمد إُف ذباكز مت ا األمر عن طريق اعيماد 
طرااة يف اليشبيه  كما عنه يف كثري من األحياف عبي إُف توظيال اليشبيه اليمثيلي كآّمل اعبدة كال
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كالبلي  الل ي ز اي ا اإلنزياح بصورة عمد من غريمتا  كإُف مت ا عمار اعبرجآف ب وله: )) إذا 
اسي ري  اليشبي ات  كجدت اليباعيد بني الشيئني كلما كاف عمدَّ  كان  إُف النفوس ععجب  

  ُُٗٗككان  النفوس له عطرب  ككاف مكاهنا إُف عٍف ربيًٍدث األروبيَّة عقرب(() اعبرجآف  
(. كإذا كاف اليشبيه انزياحا  ا فَّ اػبركج عليه باإلتياف باليشبي ات اعبديدة كالغريبة  متو َُّ

اإلتياف تكثيال ليوظيال اإلنزياح  كقد اسيطاع مسعود ؿبمد عف يكسر الرتابة يف اليشبيه عن طريق 
بيشبي ات طريفة كمبيكرة ي ز  اي ا االنزياح  كبو قوله: )) كعقوؿي ابيداءن: إفَّ عصبلى كعنبلى كعكملى 
ا باطلةه من كلّْ كجهو  ا ي َف تغالٍط النَّاسى حًبىٍجًب تلفيقو كبريو كراءى  ما يف الكلمًة اؼب كورة  متو عهنَّ

كيسنا من اؼباًء اي عي يف األكمتاـً عفَّ اؼباءى كٌله ح ه  صدؽو صغريو  امن ميًف قطرًة اغبً  عٍف تصب ى  
ا متي كالنُّسخًة السَّالبًة من الصُّوًر ال تص ُّ إال إذا قلبٍ  إُف ن يًض ا(( )ؿبمد    (. ٔ  ُٕٕٗكإمبَّ

الكلمة بالنسخة السالبة من الصور  كمتو تشبيه نلمس ايه  ا د مبَّه الكاتب يف مت ا النص   
ي ب درة  الكاتب علف راعة مسيول االنزياح يف اليشبيه  ااؼبشبه متو الكلمة جدة كطرااة  كيش

كاؼبشبه به متو النسخة السالبة من الصور  ككجه الشبه ال يف م فبا ربيل عليه الكلمة كالنسخة 
السالبة إال ب عماؿ الفكر ليفكيك عجزاء اليشبيه  كؼبا كان  النسخة السالبة من الصور ال يبكن 

علف مبلؿب ا إال إذا مرَّت دبا يسمف بعملية )اليحميض(  ل لك ا فَّ كجه الشبه بني  عف تسيدؿَّ 
طريف اليشبيه ييمثل يف عملية اليشويه كاليضليل الل ي ـو ّٔا الطرااف الل اف ال يصحَّاف إال إذا قيًلبا 

 إُف ن يضي ما.
ا كقريب من مت ا االنزياح قوله: ))ذبعلي الدنيا دبا اي ا كمن         اي ا علف مىفىا جيرؼو ككيهنَّ

(( )ؿبمد    ( .  ّٕ  ُّٕٕٗٔلوافه يرقصي علف ةيطو رايعو
ي ع اةييار الكاتب للمشبه عادة دكف عناء االةييار كاليوةي ال م يكابد  عند اةييار  للمشبه   

يرية   به  كلكن ذلك ال يعت اغفاؿ عنبية مت ا االةييار  ا و اؼبعوَّؿ عليه عكال يف اي  اااؽ تصو 
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ًة ايبانًه ايما ي وؿ  عفَّ كلماتًه  كما متو اغباؿ يف قوؿ مسعود ؿبمد: )) كبل ى من قوًَّة بيانًه كمدَّ
 ( . ُْ  ُٕٕٗتلك اسيحالٍ  منائىر للرٍُّمًد امتيدينا ّٔا(( )ؿبمد  

ااةييار الكلمات مشب ا يف مت   الصورة  اي  عماـ الكاتب ذبليات تصويرية مرتاكمة تعدَّت      
النمط الي ليدم  ايلك الكلمات كما بلغيه من قوة البياف كمدة االيباف تشبه ذلك البناء اؼبرتفع 
ال م ينطلق من اعبل  نور ساطع هتيدم به السفن  اكلمات حاجي قادر بات  متاديا كمرمدا  

ق ؼبن جاء بعد . كالنمط الي ليدم يني ي بن اية تشبيه تلك الكلمات بالبلسم مثبل   كلكن األا
 اؼبيسع للمشبه)الكلمات(  كاف له عار بديع يف انزياح اؼبشبه به عن صورته الي ليدية.

كمثله عيضا قوله: ))كب لك اسيحاؿى تارىبينا إُف صحراءى قػىٍفرو يبابو تفوحي يف كلّْ م و ايه      
 ( . َٕ  ُٕٕٗرائحةي اؼبوًت كالبواًر كالفراًغ(( )ؿبمد  

   الصورة اليشبي ية كجدنامتا حاالة بدالالت غنية باإلوباء  ااإلنزياح كإذا كقفنا عند عجزاء مت    
تولَّد من تشبيه الييريآ بالصحراء   االنمط الي ليدم يف مت ا اليشبيه يني ي بيشبيه اؼبشبه )الييريآ( 
دبا وبيل اُف العهمة عك ن يض ا  كلكن األاق اؼبيسع للمشبه كاف له عار بديع يف تصوير تلك 

صورة عةرل  كذلك حينما مبه الكاتب الياريآ اؼبلفَّق كاؼبزكّْر للح ائق إُف صحراء ال الصورة ب
نب  اي ا كال ماء  فبا يعت عفَّ الكاتب عدَّؿ اؼبشبه به كطوَّر  كجعل ظ ور  ليس بنصه ككن ه 
بشكل مبامر   كما عنه جعل كجه الشبه مبثواا بني كلمات مت ا النص  ابل كجود لوجه الشبه 

صري  كالا  يبكن عف وبدد يف العبارة  كلكنه يبكن عف يسيخلص من السياؽ)صحراء  بشكل
قفر يباب تفوح يف كل م  ايه رائحة اؼبوت كالبوار كالفراغ(. االييريآ بسبب ما حصل ايه من 
قيل كزبريب كدمار ربوؿ إُف صحراء ال عشب اي ا كال ماء  إذ ليس شبة عبلقة مشرتكة بني 

اء(  األمر ال م يوسع اؼبسااة بين ما كيبنح ا توترا. كقد جاء توظيال الفعل )الييريآ كالصحر 
)اسيحاؿ( لرسم عبعاد مت   الصورة  كلعلنا ندرؾ اؼبزية اإلوبائية ؽب ا الفعل كما وبمله من معىن 

 اليحوؿ كاليغيري  كما وب  ه من قدرة تياريية توق  ةياؿ اؼبيل ي كتنشط اكر .  
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ك عنَّهي َف يدةٍل يف الع يدًة اؼباركسيًَّة من عبواًب االرتزاًؽ  اامينعى ب لك من كمثله قوله: ))ذل    
( . ل د عجاد مسعود ؿبمد  ُُ  ُٕٕٗ]ك ا[ االبي اًؿ ال م متو  مطيةي اؼبرتزًًؽ(( )ؿبمد  

تشبيه الشيء غري اؼبرئي كتصوير  كجعله ؿبسوسا  ا د مبه الكاتب )االبي اؿ( بػ)مطية االرتزاؽ(  
 لك انزاح  العبارة عن الصي  اؼبيلواة  كلعلَّ اةفاء كجه الشبه يب ي عبواب الييكيل مفيوحة.كب 
كإذا ما ذباكزنا مت   اليشبي ات الل توةينا يف اةييارمتا عدـ اليع يد يف تراكيب ا  ا ننا نسيطيع     

ل اليشبيه الوقوؼ علف صور عكثر تشابكا  تلك الصور الل تيكئ علف األداة )كيٌف(  إذ مكَّ 
بوساطي ا ميدانا كاسعا يف توليد االنزياح اإلسيبداِف  ال    األداة ))امكانات كبرية يف تشغيل 

  ََِْاػبياؿ كربريك عناصر الصورة  كغالبا ما تدةل اؼبيل ي يف عجواء تيملية(( )اغبمدآف  
ا ألعجوبةي األعاجيًب عِّ ٍف يىصدرى منه ال وؿي (  كمت ا ما نلحهه يف قوؿ مسعود ؿبمد:  ))كإهنَّ

يف اؼبآًؿ كاؼبصرًي  علف صورةو من الصَّراحًة  تكادي تبل ى حدَّ اعب ًل بيحدّْم االحيماالًت  عٍف ذبرم 
علف غرًي ما قدَّر  ؽبا  ايجرم علف ما قيدّْرى كتنحو علف ما صيوّْرى  اكينَّهي من كراًء حجارًة الَّلحًد يف 

ة تيرىبنا بيدو من العب ريًة قادرةو علف ضىٍبًط مكائًم األحداًث(( عرًض الغربًة سبيٍسكي ركحيه عزمَّ 
 ( . ُْ  ُٕٕٗ)ؿبمد  

إفَّ اليشبيه ن ل إلينا متنا عن طريق اؼببالغة موقفا انسانيا مشحونا باألمل  االكاتب يصوّْر عفَّ      
رؼ عن ا من قادرة علف عٍف تصنع تيريآ الكورد ؼبا ع -كمتي من كراء غبدمتا-)ركح حاجي قادر(  

عب رية ا ة. كمت ا ما قبد  يف صورة عةرل يرظب ا الكاتب  كقد اةيزؽبا اةيزاال مديدا مسيخدما 
األداة )كيفَّ(   إذ ي وؿ: ))كؼبَّا يزٍؿ ي ودي ةيطف الشَّعًب الكردمّْ يف رحلًة النّْضاًؿ كيى دم قادىتهي 

(. إفَّ الصورة متنا تشكل  ُْ  ُٕٕٗمد  يف الفكًر كالسّْياسًة  كينَّه ينطقي بلساًف ال دًر(( )ؿب
توازيا مع الصورة الساب ة  االكاتب ينزاح مرة عةرل حينما مبَّه  )لساف حاجي قادر(بػ)لساف 

 ال در(.
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إفَّ الدقة العالية الل يبارس ا مسعود ؿبمد يف اةييار اؼبشبه به  متي السر اغب ي ي ايما رب ق     
 اةييار مشبه ينيزعه من كاقعه عك موركاه  كما عنٌه تفنن يف مت ا من انزياح اسيبداِف  ا و يعمد إُف

االةييار  حينما اسيمد  بدرجات ميفاكتة من عناصر مكونة للصورة  تي اطع مع عصر  كبيئيه 
كؿبيطه االجيماعي  كذلك ما ييجلف بوضوح يف عدد كبري من األمثلة  من ذلك قوله: ))يف 

بل اي ا صخبي اؼبيفجّْرات اؼبدكّْية  كضجيجي الرجَّاًت اؼب وّْضة  معرتًؾ حياتًنا اؼبعاصرة  الل ع
كتلبَّدت عجواؤيمتا بالرَّمتًج ال َّرمّْ كالدُّةاًف اؼبشيعًل  الم يعد من اؼبمكًن عٍف ييسمعى اي ا صوته  إال 

الكورد من  إذا قرعى األظباعى كنفًآ الصُّور  عك ييلم ي بريقه اال إذا ععشف األعنيى بسطوعه  ال هبد بنو
عصداًء تيرىًب م كمراراًت مبلؿًب م  دكيِّا يصكُّ األظباعى  كضوءنا ىبطالي األبصارى  كال م انبعث 
من ببلًغ ماعرمتم كعديًب م كرائًدمتم  كباعًث ركًح م  كنااًآ صبرمتم  صلصلةن كضرباًت ال ٍدًر  

اًف  كَف تزٍؿ تثوري بوجداهًنم(( كمعلةن من ذبلّْيات اهلًل  ااضٍ  علف كجوًدمتم قبل قرفو من الزَّم
 ( . ُْ  ُٕٕٗ)ؿبمد  

االكاتب يشبه الصوت ال م يصدح  بنفآ الصور  كال ىبفف عنه يف)نػىفىآى( اٍنصىبَّ االمتيماـ      
علف إبراز اغبدث ّٔوله كمدة صوته الل تكاد تسمع ا اآلذاف, كمتو تشبيه غريب  كإذا عنعمنا 

احا غري ميلوؼ كبعيد جدا. كاذا كاف دب دكرنا عٍف نيصور النهر مييملني مدق ني سنجد انزي
الصخب كالضجيج ال م ييولَّد من اعل اؼبيفجرات كما يع ب ذلك من غازات كدةاف  فبا يؤار 
؛ ألنٌه مرجع  تياريا كبريا علف قدرة الفرد علف السماع  ايخيُّل ما وبصل حني يينفآ يف الصور ؿباؿه

الواقع. إال افَّ الكاتب حاكؿ عٍف يفيد فبا يف ال راف الكرٔف من  ذمتت مفرتض ال كجود له يف عرض
يػينػٍفىآي يف  -اياتو كعحاديثى عتٍ  يف مت ا السياؽ فبا ترسآ يف ذمتن اؼبيل ي  ا د))كرد الفعل نيًفآى 

نػى يٍم اات عشر موضعا يف ال راف الكرٔف  من ذلك قوله تعاُف: }اىً ذىا نيًفآى يف الصُّوًر اىبل عىٍنسىابى بػى  يػٍ
.كقوله تعاُف: }كىنيًفآى يف الصُّوًر اىصىًعقى مىٍن يف السَّمىاكىاًت كىمىٍن َُُيػىٍومىًئ و كىال يػىيىسىاءىليوفى{ اؼبؤمنوف

ـه يػىٍنهيريكفى{ الزمر ـى . كقوله تعاُف: }يػىوٍ ٖٔيف اأٍلىٍرًض ًإالَّ مىٍن مىاءى اللَّهي إيَّ نيًفآى ًايًه عيٍةرىل اىً ذىا متيٍم ًقيىا
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(() موسف  ن    السَّ اؼ  ن  (  كب لك نسيطيع بعد ُٖيػينػٍفىآي يف الصُّوًر اػىيىٍيتيوفى عىاٍػوىاجان{ النبي
ذلك عف نلي ط كجه الشبه بني اؼبشبه كاؼبشبه به  االنفآ مش د ةفي غييب  كقد جاء يف سياؽ 

كما ربداه من دكمٍّ  بث الفزع كالرجفة النفسية  كمتو ي رع األظباع مينه يف ذلك ميف اؼبيفجرات
كتصدُّع كاضطراب يعيق عملية السمع  كذلك متو كجه الشبه. كب لك ا د حاكؿ الكاتب يف مت ا 
النص عٍف يصوّْر اغبالة اؼبؤؼبة الل كصل إلي ا الشعب  بعد عف صار عدٔف الشعور دبا هبرم حوله  

الصور  كلعلَّ رسالة  كإلي اضه من غفليه مت   ا و حباجة إُف صدمة قوية كالل ربدا ا نفخة
)حاجي قادر( قادرة علف ال ياـ ّٔ ا الدكر  ا ي مبي ة بيـو ال يامة  كال ىبفف عار اليشبيه 
الضمت يف تعميق داللة اليشبيه السابق إذ مبَّه الكاتب رسالة حاجي قادر بيـو ال يامة؛ ألنَّه 

 باعث ركح م اؼبيية  ككينَّه معلة من ذبليات اهلل عزَّ كجل.   
كقد مثَّل اليشبيه الونبي نسبة كبرية من تشبي ات مسعود ؿبمد  ا د حاكؿ الكاتب اجيبلب    

عناصر تصويرية كنبية الحداث مسااة كبرية من اليوتر يف انزياحاته االسيبدالية  من ذلك قوله: 
عمثالًه كقيمًه ))كافَّ اؼباضيى كلَّه مولوده غري قبيبو لبلقطاًع اؼبيخلّْاًل ا و بيمخاصًه كععرااًه ك 

 ( . ٔٔ  ُٕٕٗكحكاياتًًه مياطنيه ال بدَّ من لعًن ا كرصًب ا(( )ؿبمد  
اني اال من معطفن ذمتت ذبريدم إُف معطف حسي مرئي  -متنا–وب ق االنزياح االسيبداِف     

كبالعكس  كبالنييجة تغري ؾباؿ اسيعماؿ الداللة ع  اسيبداؿ اؼباضي باؼبولود كاسيبدؿ األمخاص 
عراؼ كاألمثاؿ كال يم كاغبكايات بالشياطني  كقد رب ق ذلك عن طريق اليشبيه البلي . كألفَّ كاأل

عبلقة اؼباضي باإلقطاع عبلقة سلبية ا د مٌب ه الكاتب دبولود ال ييصال بال كاء كالفطنة)غري 
قبيب(  كما حاكؿ الكاتب عف يصور مناعة ذلك ال ب  اؼبكٌت بني عسارير ذلك اؼباضي بكل 

وصه كععرااه كعمثاله كقيمه كحكاياته اشب ه بالشياطني  كمتو تشبيه كنبي عةرج اؼباضي عن مخ
عم  صورة صبيلة  كعدةله يف مت   الصورة الشنيعة.  كلعل قوله: )ال بد من لعن ا(  ي ود اُف كجه 

قبد  الشبه من دكف اليصري  به  كمتو ل لك عمت باقيدار الداللة الوظيفية ؽب ا اليشبيه. كمت ا ما 
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عيضا يف قوله: ))ا ي قد قامٍ  عندنا علف عساسو اكرمٍّ ؿبلّْيٍّ عدًٔف العرًض غري ميعدد األكجيه   
ـي ا ُف الدَّماًر كاػبساًر  علَّ ة اوؽ عكديًة النَّاًر إذا زلٍَّ  علي ا ال د

ي
كحدّْ اؼبوًس عك معرًة )الصّْراط( اؼب

 (.   ٖٓ  ُٕٕٗكعحضاًف االسيعماًر(( )ؿبمد  
كقد يسيند الكاتب علف ال صص ال رآف يف صياغة اؼبشبه به  كبو قوله: ))اانَّه اذا ابى ى عفَّ      

االقطاعى َف يكٍن له يف طرًد الكورًد من جنًَّة ح وقًه ال وميًَّة مثل الدكًر ال م كاف للشيطاف يف طرًد 
ـى من جنَّيًه(( )ؿبمد   ة تشبي ية  ذات (.  رسم الكاتب يف مت ا اؼبش د صور  ْٗ  ُٕٕٗاد

عبعاد داللية جديدة  ناذبة عن االنزياح اغباصل يف قصة متبوط سيدنا ادـ من اعبنة  كالل كجد يف 
عحداا ا ما ييبلءـ مع ذباربه  كييناغم مع عواطفه  كينسجم مع مواقفه الل يريد اإلاضاء 

ادـ  عن طريق اليشبيه دبكنوناهتا. إذ مبه موقال االقطاع من ال ومية الكردية دبوقال الشيطاف من 
اليمثيلي  إأل عفَّ اليشبيه متنا ينحو منحنف ـبالفا ؼبا ع دنا  يف النصوص الساب ة  االكاتب عرض 
صورته اليشبي ية يف سياؽ بناء صبليه الشرطية عن طريق عداة الشرط غري اعبازمة )إذا(  ؿباكال نفي 

ية  بييكيد الي مة علف الشيطاف الي مة عن االقطاع يف عدـ حصوؿ الكرد علف ح وق م ال وم
ال م تسبَّب يف متبوط سيدنا ادـ من اعبنة  كمت ا تشبيه سبثيلي نادر تغلفه اؼبفارقة  كمتو يدؿ علف 

 اؼب درة االبداعية لدل الكاتب يف ةلق صور جديدة  تيسم بالدمتشة كالغرابة. 
لف اؼبيل ي كي يسينبط كقد يس م الكاتب يف تواري قدر كبري كعاؿ من الييمل كاليفكري ع     

 عبعاد االنزياح االسيبداِف ال م ساعد اليشبيه علف اهباد   كما متو اغباؿ يف قوله:  
))كل د ندرى بني الٌشعوًب عٍف يوجدى كالكرًد معبه ق ؼى به الياريآي إُف اؼبعمعاًف اغبديًث اؼبسلًَّ    

ىنػىعىًة  ؾبردنا من قوة ذاتيةو موركاةو 
  كمفي رنا إُف عوفو ييتيًه من ةارًج كجودً   كؿباطنا بالعلًم كال وًة كاؼب

بطي نبمى األقوياًء. اليس من العجًب عٍف ذبدى الشَّاعرى الكردمَّ يف عكاةًر  من حولًه دبومتناتو للعزـً هتي
 العشرينات يلوذي يف اخرً  باؼبزايا اغبربيًة ألجداًد  من اؼبيدينيى قبل علفنًي كسيمائًة سنة  ا و كالف ريً 
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ـً ال م يفاةر الشبعاننيى بيكلةو دظبةو الي م ا يف عيًد الفطًر علف ع ًد عبيًه(( )ؿبمد   يٍعدى
اؼب

ُٕٕٗ  ٖٓ.) 
إذ يبلح  يف مت ا اليشبيه كغري  من اليشبي ات األةرل عفَّ ال ارئ ال يسيطيع عف ييبني الصورة    

الو عفَّ اليشبيه كرد مبيورا عن  الل رظب ا الكاتب إال بصعوبة اائ ة كبالعودة اُف النص بيكمله.
م دميه  ككرد ّٔ ا الشكل: )اليس من العجب عٍف ذبد الشاعر الكردم يف عكاةر العشرينات يلوذ 
يف اخر  باؼبزايا اغبربية ألجداد  من اؼبيديني قبل علفني كسيمائة سنة  ا و كالف ري اؼبعدـ(  ل اد 

 ية. عمَّا الوجه اعبامع بني الطراني)الشاعر ذلك إُف صعوبة بالغة يف ا م مت   الصورة اليشبي
الكوردم كالف ري اؼبعدـ( اييمثل باػبواء كالعدـ  كلعل الن ة الي كمية يف قوله: )يفاةر الشبعانني 
 بيكلة دظبة الي م ا يف عيد الفطر علف ع د عبيه(  عم   من كجه الشبه بني اؼبشبه كاؼبشبه به.  

كيمي يا بت يىعربى من منً  جريدًة )اغبرية(  يف سبوز عاـ علال كمثله قوله: ))كيـو ةاطبيٍ     
ـى مصارًع م  افي عركاًحنا ظميه إُف كلمًة العزاًء   كتسعمائة كسيني قائبل: ))عذكركا م داءىنا عيا

نا بشره كمتي تيسيٍو جراحىنا كما سبىس ي اؽبديَّةي اللطيفةي دمعى اليييًم. عهّْموا معائرىنا كعؾبادىنا كععيادىنا إنَّ 
مثليكم نسيحلي ما ييرضي معورى الكرامًة اينا  كنػىٍرقيبي منكم جزاءى اغبسنًة باغبسنة: كىًإذىا حييّْيييم 
بًيىًحيَّةو اىحىيُّوا بًيىٍحسىنى ًمنػٍ ىا عىٍك ريدُّكمتىا  ))ال د عع ّْ ب لك عن نزكعو موًجعو اُف اعرتاؼو بوجوًدنا 

ا. انحن ايطٍمنا منه قبل عٍف نرضىعهي ااةيل ج ي كالطفًل يليمسي بفمه حلمةن يسيندم حليبى ا كحناهنى
يٍ عىًد بني عبطاًؿ األكؼببيات 

معشري الكرد يف عقرًب صورنا إُف اغب ي ة كاؼبفلًس بني األغنياًء كاؼب
يصىفًَّد باألغبلًؿ بني اؼبدجَّجنيى بالسّْبلح يداعينا طلبي اغبياة إُف اليَّم

سًُّك كاألةرًس بني اػبطباء كاؼب
بكلّْ ما يعنينا علف اغبياة  ككيفَّ يف حيٍكًم البدي ًة عٍف نفيخرى بفرسانًنا كعبطالًنا  كمن امي ر بيننا 
اًفي عحدنا مكّّ  بسبب من عسباب الش رة اغبميدة دب اييس العصر ال م عاموا ايه...كَف يكن ىبي

يكيلو عك انكارو  ا د كاف هبرم يف عفَّ ما قاله حاجي يبكن عٍف يكوف موضعى نهرو عك اعرتاضو عك ت
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رل النَّفًس ال م نيردّْدي   كي عي من معي داتًنا كمن ميلوًؼ ما كرانا (( )ؿبمد   يف قناعاتنا ؾبى
ُٕٕٗ  ٖٓ . ) 

إفَّ الصور الل رظب ا الكاتب جاءت ميناس ة الدالالت يف ترابط ا اؼبوضوعي كالنفسي     
داع ؽبا الكاتب كحشَّد ؽبا تشبي ات كثرية ككشف  عن عاطفة صادقة ؽبا صدل نفسي  ان

ععط  الصورة كقع ا كااعليي ا النفسية كالداللية كعحدا  انزياحا يف النص  ا د مبه الكاتب 
كٍقع كلمة العزاء الل ييمل عف يسمع ا من العرب بيار اؽبدية الل تػي َّدـ إُف اليييم  كلعلَّ كجه الشبه 

سعادة كالطمينية الل يشعر ّٔا الطرااف)اؼبشبه كاؼبشبه به(  كال ييمثل يف حالة السركر كالرضف كال
يُّوا بًيىٍحسىنى ًمنػٍ ىا عىٍك ريدُّكمتىا  ًإفَّ  مك عفَّ االقيباس ال رآف من قوله تعاُف: }كىًإذىا حييّْيييم بًيىًحيَّةو اىحى

الكاتب يف عٍف يىسمعى من    ايه اغباح من ٖٔاللَّهى كىافى عىلىٰف كيلّْ مىٍيءو حىًسيبنا{ سورة النساء
العرب دعاءن بطوؿ اغبياة كالب اء كالسبلمة. كقد تآزرت مع مت   الصورة صور عةرل  إذ مبَّه 
الكاتب اقب ابه  كبو كجود  بالطفل ال م يليمس اغبناف كالشبع حينما يرضع حلمة عمه. كب لك 

ت الصدؽ كال اءة. كقد وباكؿ الكاتب عف يفيد من معطيات عاَف الطفولة كما يفرز  من دالال
تعاضدت مت   الصور مع صور تشبي ية عةرل تلي ي يف كجه مبه كاحد ييمثل بالعدـ كالضعال  
ي عىد بني عبطاؿ األكؼببيات  

فلس بني األغنياء  كاؼب
ي
كذلك حينما مبَّه الكاتب معشر الكرد باؼب

صفَّد باألغبلؿ بني  اؼبدجَّجني بالسّْ 
ي
 بلح. كاألةرس بني اػبطباء  كاؼب

كقد يعيمد الكاتب علف اؼبوجودات اغبسية يف ت ريب صورة اؼبشبه لؤلذمتاف  كبو قوله: ))إفَّ      
ا من طرازً ( يبصقي يف ماعوًف الطَّعاـً حىتَّ ال  ـى الشَّبًه مخصنا)رعي ي بنفسي كاحدن الشامتى يشبهي سبا

 (.    ََُ ُٕٕٗريي ي(( )ؿبمد  ييشاركيهي عحده ايه  كمتو ال ينسحبي من اؼباعوًف إذا بصقى ايه غ
كمت   صورة عةرل تدمتشنا ب كائ ا يف تفعيل اعبانب البصرم  عكثر فبا تدمتشنا بشاعريي ا      

كقد اعيمد الكاتب اي ا علف اؼبوجودات اغبسية يف ت ريب صورة اؼبشبه لؤلذمتاف  يف قوله: 
كرقاًص الساعًة تي ب بي بني مىٍدقىي   ))االَّنفسي البشريةي ضعيفةه ايما رببُّ كتكر ي  ا ذا تركيى ا
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اؼبرغوًب كاؼبكركً   ا د صراي ا عن اؽبدًؼ النبيًل اعبليًل إُف عمرو تااهو ال ييشرّْؼي صاحبىه  كال ييفيدي 
 (. َُِ  ُٕٕٗعحدان(( )ؿبمد  

علف الرغم من كضوح األداة )الكاؼ( كذكر كجه الشبه)الي ب ب(  إال عفَّ اإلنزياح يه ر      
ا يف مت ا اليشبيه  ا د مٌبه الكاتب ضعال النفس البشرية كت ب ّٔا بني ما تكر  كما ربب جلي

برقاص الساعة ال م ال يسي ر علف مكاف كييحرؾ من ج ة إُف عةرل   كمت ا اليشبيه يف غاية 
       الغرابة كاعبدة  كمتو دليل علف قوة ةياؿ الكاتب كقدرته االبداعية. 

  اليشبي ات الل توةينا يف اةييارمتا عدـ اليع يد يف تراكيب ا  ا ننا كإذا ما ذباكزنا مت      
نسيطيع الوقوؼ علف صور عكثر تشابكا  تلك الصور الل يضاؼ اي ا اؼبشبه به اُف اؼبشبه كالل 
عدَّمتا علي اعباـر تشبي ا بليغا  إذ ي وؿ: )) اليشبيه البلي  اؼبصدر اؼبضاؼ اؼببني للنوع كبو راغ 

لثعَّلب  كمنه عيضا اضااة اؼبشبَّه به اُف اؼبشبَّه كبو لبس ابلفه اوبى العاايًة(( ) اعباـر ركغافى ا
(. من ذلك قوؿ مسعود ؿبمد: )) إٓفّْ عسبثَّل يف اػبياًؿ كاتبنا ِٓ" ُ  حامية "ُٗٗٗكعمني  

بلؿ انيماء عكلئك عربينا  ععجبىهي عٍف يناؿى بيذنل عحدى قادًة اورًة العشرين  ميسلّْبل إُف صييه  من ة
ال ادة إُف طب ة اإلقطاع  إذان الن ٍت لهي عشراتي األقبلـً اؼبسينريًة غاضبةن متادرةن  تردُّ األمرى إُف 
نصابًه  كتي يمي الً ٍسطى بوزًف ال يًم االجيماعيًة علف ميزاف عصر نشيت ايه. كلربَّنا كجدتى بني تلك 

ؼبغفرًة علف ععماؿو َف تكٍن مغيفرةن حىت يف عيٍرًؼ عصرمتا  األقبلـً احادنا تيوسَّعي يف اسباًغ اوًب ا
كلكٍن تىٍسيػىٍنزؿي علي ا الشفاعةى من ؾبيٍمًل حياًة م رتًا ا...كليس األمري ك لك كال قريبا من ذلك  بل 
متو ن يضي ذلك يف دنيا الكرد اؼب يمًن علي ا سوطي اإلدانًة بالبلطب يًة  مراوعا علف كلّْ كوردمٍّ 

 (.  ٗ  ُٕٕٗ()ؿبمد  به كيغضبي له كوبميًه العراُّ  يف ماضيًه دبثًل ما يفيخري يفيخري 
فبا يلف  اإلنيبا  يف مت ا النص كيف معهم نصوص مسعود ؿبمد عفَّ الفكرة تبدك مبيورة ما َف      

يعرض النص بيكمله  امسعود ؿبمد متنا يف معرض اؼبوازنة بني موقال الكاتب العرا كموقال 
ردم ذم الفكر اؼباركسي إذا ما اهتم  عقبلـ الكياب قادهتم دبيوؿ طب ية لئلقطاع  الكاتب الكو 
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ا و يرل علف سبيل اإلارتاض عفَّ العرب إذا ما عراد عحد كيأّم النيل من قادة اورة العشرين بوالئه 
لطب ة االقطاع  حين ا سيشرع عشرات األقبلـ غضبا كراضا كدااعا  كسيحاكؿ عف تليمس له 

 يف مت ا الوالء حىت كإٍف كان  ععماؿ مت ا ال ائد اادحة الضرر ال يبكن ذباكزمتا. الع ر 
ل د عس م اليشبيه متنا يف تواري قدر كبري كعاؿو من الييمل كاليفكري علف اؼبيل ي   ا د مبه   

ة اؼبغفرة بالثوب يف قوله )اسباغ اوب اؼبغفرة(  كمتو تشبيه بلي  ايه ما ايه من ركعة اػبياؿ  ااؼبغفر 
تشبه الثوب يف عهنا ربمي صاحب ا من الع اب كقد يرتتب علي ا سرت العيوب  اك لك الثوب 

 يسرت صاحب ا كوبميه من ال د كاغبر كما إُف ذلك.
يوازف مسعود ؿبمد بني اؼبوقال السابق كموقال الكاتب الكردم ذم الفكر اؼباركسي ال م        

عسباب الفخر باؼباركسية  بل األةطر من ذلك بني  ال يرل عفَّ الفرد مسيحق للحمد إال إذا صبع
عفَّ اؼباركسي الكوردم ال ي مه من اسيعراضه لييريآ  -كما يدعي مسعود ؿبمد  -مث في الكرد 

الكورد كعحدااه كعمخاصه غري عمر كاحد متو اسيخراج عدلة إلابات صحة النهرية اؼباركسية 
يف معرض الرد علف  -متنا– كر افَّ مسعود ؿبمد كبطبلف ما عدامتا من اآلراء كالع ائد  كجدير بال

 صاحب اؼب الة ال م اهتمه باإلساءة إُف حاجي قادر.
ل د عقاـ مسعود ؿبمد تشبي ه علف عساس اؼبفارقة اؼبخادعة  حينما قدـ موقفا إهبابيا ذبا      

 ا اؼبوقال الرموز الوطنية عند العرب علف الرغم فبا ارتكبو  من عغبلط جسيمة  ايفاجي بيفَّ مت
حينما ييعلق بالرموز الكردية ي ابل بالنكراف كاعبحود  كل لك ا د مبَّه اإلدانة بالسوط  كّٔ ا 
اؼبوقال ا د جسَّدت اؼبفارقة موقال ال ساكة الياـ  كح ق اليشبيه البلي  يف قوله: )سوط اإلدانة( 

غمار يف اليجربة  إوباءا جديدا كدالالت نفسية كمعورية مينامية تواكب تصاعد اغبدث كاالن
 اسوط االدانة تعبري عن كدر ركحه اؼبليبسة ّٔمـو كطنه كتناقضاته.  
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كقبد مسعود ؿبمد ييفنن يف اليشبيه  ا د يي  بيكثر من تشبيه يف اف كاحد يف لوحة       
تشبي ية كاحدة  كبو قوله:  ))انحن مرعنف ببل سياجو  كحيٍّ ببل ديدباف  كضيعةو ةلٍ  من ازَّاعًة 

 ( . ْٓ  ُٕٕٗالطيور(( )ؿبمد  
إٌف مثل مت   اليشبي ات توحي بيكجه مبه قريبة من بعض ا  ردبا كان  صورة الضعال كاؽبواف      

األقرب إُف نسج ا الدالِف  األمر ال م يثري اينا ضباسة السؤاؿ عن جدكل تعددمتا ّٔ ا الشكل  
د مبه قومه دبرعف ببل سياج كحي ا د اسيعاف الكاتب بثبلث تشبي ات لييكيد مت ا اؼبوقال  ا 

ببل حارس عك رقيب كمزرعة زبلو من تلك اليماايل الل تصنع من ال ش كالثياب علف مكل 
انساف  تػيٍنصىبي لًيىٍخوًياًل الطُّييوًر كىاغٍبيػىوىانىاًت. إفَّ تعالق الصور بعض ا ببعض  قد يوحي دب دار 

عفَّ كطنه مباح للغري  كال ييخ  العدة لردع كل من اغبسرة كاؼبرارة الل يشعر ّٔما الكاتب كمتو يرل 
 وباكؿ اةرتاؽ حدكد .

 
 
 
 
 

 نتائج البحث
يكشال االنزياح االسيبداِف عند مسعود ؿبمد عن سعة معجمه اللغوم  كقوة اميبلكه لناصية  -

ة اللغة  كقدرته االبداعية علف تشكيل لغة جديدة  تنزاح عن اؼبيلوؼ  كتيجاكز اؼبيداكؿ  إلهباد لغ
 معرية تدمتش اؼبيل ي  كتكسر عاق توقعاته  كربدث يف كجدانه كقعا ميميزا يشعر إزاء  باالرتياح.

عمل  ظامترة االنزياح االسيبداِف يف نصّْ مسعود ؿبمد علف ابيعاد لغيه عن الكبلـ اؼبعياد  -
  اليات كاؼبيلوؼ كجعل لغيه  لغة معرية  كإفٌٍ بدا علي ا يف بعض األحياف اليكلُّلال  كقد عس م
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مت ا االنزياح يف ن ل معور   إُف اؼبيل ي يف لف  انيبامته كااارته عك ربفيز  ذمتنيا كبو الكشال عن 
 طبيعة االنزياح كدالالته كغاياته.

االنزياح ع  اسيبداؿ الدكاؿ  يف ؿباكلة للكاتب لكسر عاق  ح َّ   الصورة االسيعارية  -
لشعرم  كقد عة ت االسيعارات من عسلوب اليوقع  عن طريق الومتم اؼبعيمد علف اليخييل ا

مسعود ؿبمد يف مت ا الكياب  مينفَّسا ؽبا يف تعدُّدمتا ككثااي ا  إذ ال تكاد زبلو منه صفحة 
من صفحات مت ا الكياب  كل د سعف الكاتب إُف ـباطبة عمياء معنوية عن طريق إضفاء 

 صفات إنسانية ليس  ؽبا يف الواقع.

غب ي ي إُف اؼبعىن الكنائي يف نص مسعود ؿبمد ينطوم علف قدر  إفَّ اإلنزياح عن اؼبعىن ا  -
كبري من اليياري النفسي  انص  الكاتب عندما ييسدؿ علف اؼبعىن اغب ي ي ال م ي دؼ إليه 
سيارنا لفهيَّا مفااا هبعل اؼبيل ي ميحفزا كميشوقا لراع مت ا السيار كمعراة ما ىبفيه من معافو 

شعر اؼبيل ي دبيلو إُف اكيشاؼ اؼبعىن اغب ي ي اؼبيوارم كراء كدالالت  اعن طريق الكناية ي
 اؼبعىن الكنائي  كعندمتا وبٌس باؼبيعة كالسعادة.

اسيطاع مسعود ؿبمد عف يكسر الرتابة يف اليشبيه عن طريق اإلتياف بيشبي ات طريفة كمبيكرة  -
ه اليمثيلي كآّمل ي ز  اي ا االنزياح  كما عنه يف كثري من األحياف عبي إُف توظيال اليشبي

 كالبلي  الل ي ز اي ا اإلنزياح بصورة عمد من غريمتا.

كظَّال الكاتب عسلوب اليشبيه بوصفه عنصرا ااعبل يف االنزياح االسيبداِف  غلَّال عسلوبه  -
بدالالت موحية ككشال عن اااؽ جديدة تيحدل السائد كاؼبيلوؼ  كتعمل علف كسر بنية 

  االنيبا  يف تشبي اته متو ال درة علف اهباد اإلئيبلؼ بني اليوقع لدل اؼبيل ي. كفبا يلف
طراني يبدكاف ميباعدين  كّٔ ا النحو سيبدك الصورة اليشبي ية يف غاية اإلاارة كالدمتشة. كقد 
ت لَّب الكاتب مع عدكات اليشبيه  ليجعل لكلَّ عداة سببا يف توظيف ا  فبا يدلل علف م درته 
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بانزياحات داللية بارزة  كلعل تنوع عدكات اليشبيه يدؿ علف الفنية كابداعه يف رسم صور  
تنوع مدلوالت كل معىن يع  عنه الكاتب يف صور . كقد كان   الدقة العالية الل يبارس ا 
الكاتب يف اةييار اؼبشبه به  متي السر اغب ي ي ايما رب ق من انزياح اسيبداِف  ا و يعمد 

عك موركاه  كما مثَّل اليشبيه الونبي نسبة كبرية من  إُف اةييار مشبه به ينيزعه من كاقعه
تشبي اته  ا د حاكؿ الكاتب اجيبلب عناصر تصويرية كنبية ألحداث مسااة كبرية من 

 اليوتر يف انزياحاته االسيبدالية.
 
 
 
 
 
 
 

 
 المصادر والمراجع

 القرآف الكريم. -
: ؿبمد علي   اػبصائص  رب يقََِٔمتػ(: عبو الفي  عثماف ِّٗابن جتّْ )ت  -

 النجار  دار الكيب اؼبصرية  ال امترة مصر. 

  لساف العرب  دار اغبديث  ََِّمتػ(: ؿبمد بن مكـر  ُْٕابن منهور)ت -
 ال امترة مصر.
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   األسلوبية الرؤية كاليطبيق  دار اؼبسرية  عماف األردف.ََِٕعبو العدكس: يوسال   -

 ر اؼبعارؼ  مصر.  الببلغة الواضحة  داُٗٗٗاعباـر كعمني: علي  مصطفف   -

  عسرار الببلغة   قرع  كعلَّق ُُٗٗق (  عبد ال امتر ْْٕعك  ُْٕاعبرجآف )ت -
دٓف  جدة السعودية.

ى
 عليه: عبو ا ر ؿبمود ؿبمد ماكر  دار اؼب

  الٌصحاح تاج اللغة كصحاح العربية  َُٗٗمتػ(: اظباعيل بن ضبٌاد  ّّٗاعبومترم )ت -
 لبناف . -ر العلم للمبليني بريكت   داْرب يق: عضبد عبد الغفور عطٌار  ط

عمباطه كدالالته يف مشامتد يـو  –  اليصوير آّازم ََِْاغبمدآف: عياد عبد الودكد   -
    دار الشؤكف الث ااية العامة  بغداد العراؽ.ُال يامة  ط

   دار الشركؽ  ال امترة   مصر.ُ  علم األسلوب  طُٖٔٗاضل: صبلح   -

  العمدة يف ؿباسن الشعر ُِٕٗي اغبسن بن رميق  متػ(: عبو علْٔٓال ريكآف )ت -
  ح  ه كاصَّله كعلَّق حواميه: ؿبمد ؿبيي الدين عبد اغبميد  دار  ْكادابه كن د   ط

 اعبيل للنشر كاليوزيع كالطباعة  بريكت لبناف.

 األردف.  – الصورة الفنية يف معر عا سباـ  )د  ف(   اربد َُٖٗالرباعي: عبدال ادر   -

  ُ  اضاءات الشعرية  دراسة ن دية يف ديواف عمل دن ل, طُٗٗٗة: سام   الركامد -
 األردف. –اؼبركز ال ومي للنشر  اربد 

  مفياح العلـو  ح  ه كقدـ له َََِمتػ(: ؿبمد بن علي  ِٔٔالسكَّاكي )ت -
 لبناف. -  دار الكيب العلمية  بريكتُكا رسه: د.عبد اغبميد متنداكم  ط

  اػبطيئة كاليكفري من البنيوية إُف اليشروبية  نهرية ََِٔالغ امي: عبد اهلل    -
 مصر.-كتطبيق  اؼبركز الث ايف العرا   طبعة اؽبيئة العامة ل صور الث ااة  ال امترة
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  ال اموس ََِّمتػ(: ؾبد الدين ؿبمد بن يع وب  ُٕٖعكُٖٔالفريكزابادم )ت -
 -لرتاث العرا  بريكت   دار إحياء اِاحمليط  ت دٔف: ؿبمد عبد الرضبن اؼبرعشلي  ط

 لبناف .

  اإليضاح يف علـو ََِّمتػ(: جبلؿ الدين ؿبمد بن عبد الرضبن  ُُٗال زكيت) -
 لبناف.-الببلغة  كضع حواميه: ابرامتيم مشس الدين  دار الكيب العلمية  بريكت

,  ُ  بنية اللغة الشعرية, ترصبة: ؿبمد الوِف كؿبمد العمرم  طُٖٔٗكومتني: جاف   -
 اؼبغرب . –ؿ  الدار البيضاء دار توب ا

  ُ  البىن األسلوبية  دراسة يف ؾبموعة عنشودة اؼبطر للسياب  طََِِناظم: حسن   -
 لبناف . -اؼبركز الث ايف العرا  بريكت

. اإلنزياح يف الرتاث الن دم كالببلغي  مكيبة ارباد الكياب ََِِكيس: عضبد ؿبمد   -
 سورية.-العرب  دمشق

 
 االنترنيت

 : علوم بن عبد ال ادر  الدرر السنيّْة السَّ اؼ -
http://www.dorar.net 

موسف: ؿبمد السَّيّْد   اإلعجاز الببلغي يف اسيخداـ الفعل اؼببت للمج وؿ  -
http://www.profvb.com 

 
 
 

http://www.dorar.net/
http://www.dorar.net/
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 مسعود محمد فكره من خالؿ أسلوبو

 
 الباحث : أ.ـ. د. ىشيار زكي حسن                                                      

 اللغة العربية  القسم                                                                  
 فاكةلتي التربية / جامعة كويو
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 توطئة          

ياج لكاتب ما  ت ييمان ذا باؿ عف نلم َف يعد من الضركرة دبكاف اؼببامرة عند ت ييم عم ن          
جبل اؼبضامني الل ييناكؽبا اكر  عك النياجات الل ربوي ا كياباته   ألف ذلك ييطلب إطبلعان كامبلن 

كمت ً  الكيفية تعت  علف كل ععماله  كقد نكيفي عساسان  عف نيبنٌي كيال ييفكر من ةبلؿ عسلوبه.
من  –علف كجه اليحديد  –ل متنه  ال م يبكن عف نيبين ا  إدراؾ اؼبزاج اعبومترم عك اؼبسيول العاـ

 عسلوبه   كمن إ يصري عسلوبه مراة لفكر  كيصب  اكر  إنعكاسا ألسلوبه. 
قد يكشال عن الطبيعة الفنية لكل عاكار   االطبيعة الفنية الل ال  إف عسلوب الكاتب        

ك طابع ا. ألف تلك الطبيعة الفنية تكوف يبكن عف تيغرٌي عبدان م ما كاف موضوع عاكار الكاتب ع
دبثابة البنية الل تصاغ من ا كل ؿبيويات ذمتنه. إذ البنية متي الل ته ر الييلق األدا بوصف ا صورة 
كاقعية ؼبرتكزات اكر  كالسفيه   مع إدراؾ عف إةفاء انطباعات الكاتب الشخصية من عواطال 

يعرض الكاتب مشكلة عك قضية  -ك األاكار  العواطال –. امن ةبلؽبا  كااكار عملية ذاتيه
معينة كاق ح ائق كعسس كاقعية فبزكجة باألدلة كال امتني عك اؼبشامتدات الواقعية البعيدة عن 

ييصال بوضوح األسلوب بعيدان عن  ليل علف اؼبوضوعية الل غالبا ماكاليع يد   كمت ا د الزيال
ألسلوبية بضبلؽبا علف "رقعة اللغة كل ا  الصور اػبيالية كاإلنطباعات الشخصية كمتك ا تل ي ا

اجميع الهوامتر اللغوية ابيداء من األصوات حىت عبنية اعبمل األكثر تركيبان   يبكن عف تكشال عن 
ةصيصة عساسية يف اللغة اؼبدركسة  كصبيع الوقائع م ما تكن يبكن عف تًشالَّ عن حملة من حياة 

  .(  ُُٕ/ ُ ُُٖٗ) الراجحي  "  الفكر بيكمل ا  منهوران إلي ا من زاكية ةاصة
ـ (  ُٕٗٗ-ُُٗٗكمتنا يس م كاتبنا )مسعود ؿبمد ( كمتومفكر كردم جليل )            

يكيب جببلؿ اللغة الكوردية كيكيب جببلؿ اللغة العربية . ظامترة لسانية كلغوية . كمن ايئة 
الة  إلنساف جائع عك م ضـو الكياب ال ين ازب كا ) الكيابة ( كسيلة ال غاية   وب ق ّٔا عنبل رس
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ح وقه . من مواليد مدينة كويسنجق اليابع ؼبدينة اربيل كمن بي  علم كدين ك اسرته من طب ة 
الزمتاد كالعلماء األا اذ .كاتب م اؿ كصاحب مؤلفات تربو علف العشرين يف الفكر كالسياسة 

ـ كدةل ؾبمع ُّٓٗئبا كاألدب كالفلسفة ك باللغيني .كسياسي المع دةل معرتك ا حىت صار نا
  (  َِ- ُٕ  ََِٗ  كالعامرم  ِٕ-ُّ  ُٕٖٗ) اؼبطبعي  ـ . َُٕٗاللغة الكوردية 

ا و يف ميداف الكيابة يف تنوع ا ك عم  ا ينبي عن كالدة طراز من الكيابة اؼبيميزة يف األسلوب ك  
عكثر كضوحان   ا هنا  اؼبعاعبة   اعلف الرغم فبا يبكن عادةن كصال عسلوبه علف عنه عس ل ا مان   ك

بال در نفسه ت ٌل ا ااة إنساف مث ال ا ااة عالية يف لغيه كاكر  علف حد سواء   ك ب در ما يزداد 
يزادد عم ه يف ؿباكرة الفكر كمغازلة الوجداف .كإُف حد ما  ا و   ميله إُف الغموض ايما يكيب.

ي وؿ الشيء عك ال ي وله   كلعل  هبينب العبارات الل تبدك كالطبلسم  ألنه يدرؾ مىت  يبكن عف
عدـ تردد  يف األسلوب متو ال م جعل ان الكٌيابة لديه رؤية موضوعية  بيد اناف عك رؤية انية 

" قدرة  -ك من امتم معآف -موسومة باعبماؿ .حىت عف ّٔرجة الببلغة  ك اإلسيطراد  بوصف ا
) ؽبا قيمة انية عهيمة " الكاتب علف قص اغبوادث ب اعة كتسلسل   ببل حشو عك اسيطراد 

ال م الجدكل منه عند كثريين من الكياب  يصري عند  قيمة تصفي (. ُٖ  ُٕٗٗعبدالنور  
 مسحة صبالية علف  اليعبري يف ةطاباته .     

كغالبا ما تصبو كياباته إُف ط ارة األسلوب ك ن ائه  اكل كلمة إذا اردنا                    
كالسموؽ  –الس ولة  -رٌة  لرؤية  النص كدالليه   ككيف قانونا البساطة االسيغناء عن ا تكوف ضا

ينسبحاف علف ان الكيابة لديه   االكيابة عند  ذبمع بني رماقة اناف كبساطيه كبني  -السمو  –
عمق الفكر كظبو  ا و بسيط ك سامق يف الوق  معا .ا و يعرض مشكلة ما عك مواقال عنسانية 

يسه اػباصه كانطباعاته الشخصية   دكف عف ينسف صارميه اؼبن جية ك يصورمتا عن طريق إحاس
كضوابطه البحثية يف عرض ال ضية كمعاعبي ا بركية كعناة   ك بعد طوؿ اسي راء ك بيعد نهر .ا و  
ال ي دـ حلوالن من منهور  الشخصف كاؼبييار ب نفعاالته الشخصية. بل يسيعرض بفكر  كل ما 
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ة مفندا حينا كمؤيدا حينا اةر .يف صورة حوار تطغف عليه اغبيادية اؼبيزنة يدكر يف الك ال ضي
كالع بلنية السامية عما لغيه ا ي مفيونة بالفن االبياف رائدمتا كالفكر عنواهنا  كبني الفن كالفكر 
تش د اللغة علف يديه كالدة كيابة فبيزة يبكن كصف ا بيهنا لغة تداع إُف الفكر كاكر يؤسس لغة 

ع ما . كعليه سوؼ ييجه حبثنا كبو عبراز مت ا اليوازف كتلك اغبيادية كذاؾ السموؽ الفكرم من نو 
 مشيبك بالس ولة يف العرض كاليحليل لدل مسعود ؿبمد يف صورة مباحث  ابلاة متي 

 اؼببحث األكؿ : بنية اللغة كاسلؤّا.
 اؼببحث الثآف : اللغة بني الس ولة كالسموؽ .

 ة بني الفن كالفكر .اؼببحث الثالث : اللغ
 اؼبطلب األكؿ : بنية اللغة كعسلؤّا .

 
كمن ةبلؿ اؼبعاينة الفاحصة ألسلوب االسياذ مسعود ؿبمد كعبنيي ا نيبني عف نصوصه         

غنية باؼبضامني    قد تشكل  ايه اللغة   عن قصد ك سابق تصميم   كاؼبعادلة بني الداؿ 
ا عماـ تعدد الدالالت توازهنا   كسبن  اسلوبه طاقات ااعلة تيي  كاؼبدلوؿ قد تيغاير كفي ا   ليعيد 

له اليجلي يف معافو ميعددة   كما إف عملية اإلسي راء تفص  عن ت ص جاد للكاتب عن 
اعبزئيات كال درة علف مواج ة ال ارئ بيداق مييف من )م دمات( تفضي إُف مسلمات زباطب 

رئ ككجدانه   كقد داعيه موضوعيية كرغبيه يف اغبفاظ الع وؿ كتداعب دبنط  ا الع ب قناعة ال ا
علف الرتابط الوايق بني اؼب دمات يف تشخيص ا كاؼبسلمات كحيميي ا  إُف اليغاضي عن اػبوض 
يف اليفاصيل  نهرا غبساسية اؼبوضوع كةطورته ان اؾ كمع ذلك ا د قدـ ماعجز عنه اآلةركف . 

نه لوال م ص الرقيب كجبلكزته. لكاف له ميف يف كقد ااص  يف صراحة ال نشك يف مصداقيي ا ع
عرض الكثري فبا قد غاب عن عذمتاف من سب ه يف اؼبيداف عينه .كيف معرض حديثه عن األكضاع 
الداةلية للعراؽ كإيراف كمركزنبا اإلقيصادم كعبلقاهتما الدكلية ؛ كعبلقة ذلك باغبرب يلجي إُف 
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ؾ كثرية من ا عف الواقع ال وبيمل الصراحة يف كثري من ترؾ الكثري من اليفاصيل اي وؿ )كعسباب الرت 
مت   الشؤكف كمن ا عف اسييفاءمتا يطيل الكبلـ عم إطالة كمن ا اعيبارات عةرل ال ؾباؿ ؽبا يف 

 ( . ُٖ  ُٖٖٗ  ُ) ؿبمدالصحال كل د قل  يف العنواف عنه ) حوار غري ميكاائ مع اغبرب ( 
حينا   كاإلتكاء علف  اؼببادئ العامة ك الكليات حينا اةر إف اعيماد  اإلصباؿ يف ال وؿ          

.دكف اليضحية باإلهباز كاليكثيال كاالقيصاد يف اؼبعآف علف حساب اغبشو فبا ال طائل ربيه من 
معآف . بنية عسلوبية يصعب علف الكاتب اغبفاظ علف ترابط ا   عك حىت توايق الصلة بني ما يريد 

ما ي اؿ . كبني مت   كتلك قد يلجي الكاتب إُف اؼبداكرة يف اغبديث . قوله كبني ما ال ي بل منه 
دبعىن عنه قد ينثر م اصد  متنا. كييغاضف عن سبام ا .ليطل برعس ا )اؼب اصد( يف صفحات عةرل 
عن تيمة ؽبا .كمت ا ما ىبفف علف الكثريين من ال راء إدراكه .كتلك اؼبداكرة غايي ا:  عف ىباطب 

عي جار . ل ا كاف األسيطراد كسيلة ال غىن عن ا يف مواضع ال تنفع مع ا بلغة إياؾ ععت كاظب
اؼبصراحة يف تلك اؼبواطن الل تكثر اي ا احملاذير .ككيصعب مع ا ااصاح كتبل  درجة اليوتر حدا 

 ال ت بل اؼبزيد من الشد .
قدرة ظبة  ل د قادتت مراجعا  يف ميوف نياجات مسعود ؿبمد الفكرية إُف الوقوؼ علف     

اسلوبية متف اإلسيطراد اؼب ر. كبعبارة عةرل إهنا إسيدراؾ علف ما اات كيشري إُف مت ا األسيطراد 
إف مت ا اليوقال مت بنية ان شاع الغبار كالضباب كالعيمة عن كيابل كاجب اؼب ر صراحة ب وله ))
ابنيي ا ال تسعف كراء االكيابة يف  (. ُّ ُُٗٗ)ؿبمد (( ة الكيابة نفس اينبعث ب اته من معانا

كظيفة تزينية .كال رباكؿ عف تسيدرج ال ارئ إُف م اكل اغبشو كعكدييه. بل قد قبد انفسنا كقد 
ملكينا م درته الفكرية كقوة حجيه   كإذ بنا نسري مع ا يف  ركأّا حيث تسري .دكمبا معور باؼبلل 

عة اكرية يسيوجب ا اليفصيل .عك .كلعل ذلك يعود إُف طبيعة اللغة الل يوظف ا الكياب كمتي طبي
علف حد قوله )قد طال  إُف عكثر  -علف الرغم من طوؽبا  -تفصيبل يسيوجب الفكر .االكيابة

  ُِٕٗحبسب اقيضاء توضي  مواضيع ا كحوت احدااا اسيجدت بعد عاـ  من ضعفي ا
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م   كتوسع  إُف م اربات كتصورات اقيضامتا اليعمق كزيادةالشموؿ كمتي كل ا من رم  اكر 
كلكن الصدؼ َف تنفرج عن إمكاف نشرمتا يف اؼباضي   علف عف ؾبموع ما متو منشور يف مت ا 

الطبيعة  –الكياب من ارائي كتصورا  قليل من كثرييف ميداف مد اغببل بني ) اؼبادة كاإلنساف 
 ( .  ٕ  ُُٗٗ) ؿبمد  كالع ل ( حوهتا صفحاته يف تفسرياإلجيماع (. 

ي ا اؼبوضوعات كابنيي ا   اسيوجب  بل ظبة موضوعية كعبلمة اسلوبيةاهتا ااإلسيطراد ليس  غاية ل 
انفعالية احسب   كال رباكؿ يف ابنيي ا عند مسعود ؿبمد ليس  اطبيعة اللغة  اؼبيومجة.

اسي طاب األذمتاف كليس  مرذبلة  انية   إهنا حصيلة لفكر ة  اليجارب كعاين بوعي ااقب ما 
طاب كلغة ع بلنية ت دـ قرابين ا ع  ابنية غايي ا ابراز ذلك  الييباين ي اؿ   إهنا قبل ذلك لغة ة

بني االنفعاالت من ج ة   ك بني صحة ما قد يطرحه الفكر من معلومة زباطب الع ل اؼبنهبط 
بوجداف حي من ج ة عةرل  ل ا  امبازت لغة الكيابة يف عسلؤّا ك بنائ ا بػ اليضايال بني الفكر 

ف علي ا عبعادع إبداعية ـبالفة للنمط اؼبعيارم األليال يف طبيعي ا لدرجة يبكن كالشعرية   فبا اضف
كصال لغي ا بػػ معرية اكر عك معرية لغة   كمت ا اؼبعيار  يف كصال الكيابة عند مسعود ؿبمد 
ينطلق يف كثرة ظبة العدكؿ اي ا متو: ـبالفة النمط اؼبعيار اؼبيعارؼ عليه إُف عسلوب جديد غري 

يق  اسيغبلؿ إمكانات اللغة كطاقاهتا الكامنة . كتيميزالعدكؿ بيحطيم الومائج  ميلوؼ عن طر 
) عياد   خالفة قوانني اللغة ـبالفة صروبةبني اؼبكونات اللغوية ليصل إُف اإلّٔاـ   كذلك دب

ككل عدكؿ يعٌد عسلوبان  إذ ال بد عف يصاحبه كظيفة صبالية كتعبريية   ايمكن  ( .  ّٕ  ََُِ
ػبطوات يف اليحليل األسلوا  بػ "مراقبة االكبرااات كيكرار صوت  عك قلب نهاـ عف تبدع ا

الكلمات  عك بناء تسلسبلت ميشابكة من اعبمل  ككل ذلك فبا ىبدـ كظيفة صبالية كالييكيد عك 
  ُٖٗٗ) كارين ككيليك  الوضوح  عك عكس ذلك كالغموض  عك الطمس اؼب ر صباليان للفركؽ"  

ُِّ-ِِّ  ). 
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ألمثلة علف تلك الركعة يف توظيال امكانات اللغة كطاقاهتا يف عسلوبه كثرية  نسيش د بنص من ا كا
علف سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر يف م دمة طويلة يسيعرض اي ا مسعود ؿبمد موقفه من اغبرب قائبل 
يف كصف ا  "بل انبعث صور من دكامتي ماتفعلني بالناس يف قابل ايام م تطفو إُف م ول نهرم 

ـبزكنك الوبيل يف قرارا    ابل احيجاب كال توارم كال تعاِف عليك   اين  مدركة كعيي  من
كمالئة نومي كموقرة صدرم كصكاكة ظبعي .. ايحس حبديدؾ اؼب اب يسيل يف دمي كلما طرقت 
طارؽ من بلواؾ اؼبنداحة باندياح الليل كالن ار اكل نغزة تنغزين ّٔا عصيب من صوات م يد كنبي 

جديد كعلم ّٔدـ عك حرؽ عك نكاؿ   هتيجت علف اسيبشاعك من  اكؿ اغيياؿ ييركل من  ّٔجـو
قابيل ؽبابيل : اما قيل عك حرؽ عك نكاؿ كاف يف اؼباضي من احاد اآلحاد كما سيكوف حاضرا عك 
اتيا إال كمتو قطرة اجيعة من حبور كاواجعك   كتيسع رقعة اليوقع لبياف كواراك باتساع ال درة 

ينكيل يف ال رية كالنوكية كالكيمياكية كذكات األصابع اؼبيعددة كيهنا رؤكس الشياطني علف ال
ايشدٓف الرغبة اعباؿبة إُف مط جواكبي حىت تسيوعب كرمتك بكل م اس   ا ذا ضاق  ّٔا حيل 
اإلسييعاب مح ت ي قدر  علف اإلسيزادة من حب السبلـ كالوئاـ كاألناـ من باب اؼبوازنة لزيادة 

 .(  ٓ  ُٖٖٗ) ؿبمد  كذلك اضعال اإليباف " بلواؾ 
ل د منح   تلك اإلكبرااات كياباته اؼبركنة ك اغبيوية كاليجديد اضبل عن معريي ا كؾ         

تبعا لنوع ذلك االنفعاؿ ال م ارت ف بيدبه إُف مصايف الرقي ك اإلبداع. " كك ا متو ) األدب الراقي 
ر  الفت( ب اءته كعفوييه  كب اءة األحاسيس الل يع  عن ا قادر دائمان علف تضليلنا كإقناعنا )دبك

كببساطي ا. األدب اعبيد كاللوحة اعبيدة الل زبفي ب اعة مدمتشة مصادر إنياج ا  كزبفي ت نية 
مت ا اإلنياج  كاؼبعاناة كاألدكات كاؼبراجع... الل سانب  يف مت ا اإلنياج. إهنا زبفي العاـ ال ابع يف 

 ( ٔٓ ُٗٗٗ) اغببلؽ  اص."  صميم مت ا اػب
 

 المبحث الثاني : اللغة بين السهولة والسموؽ .
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ؼبا كاف ان األدب ىبيلال عن الفنوف األةرل لكونه يرتكز علف اللغة  االلغة اؼبكوّْف          
االساس ال م يبن  األدب سر ماعرييه اؼبصورة للمعآف اؼبخيلجة يف النفس االنسانية  ا ي حبق 

اؿ اؼبضيئة ؼبعىن يسيحضر  عديب ما لي دـ تصوراته ك ماضي ذكرياته  عك كاقعان حاضر   لغة االنفع
عك كيانان مغله ايضفي علي ا اصداءن عك  اظبلالن من االوباءات زبيلال باةيبلؼ نفسييه يف اليعبري 

ال رحبا يف عن ا باللغة اؼبيكونة من الفاظ كتراكيب   كالصور اؼبيشكلة بالواهنا اؼبيباينة  اييي  ؾبا
 الييكيل اؼبيعدد اؼبداليل. 

كقبل عف اسيعرض مت ا اليعاض الهامتر بني مدلوِف الس ولة يف إي اعه السليب كالسموؽ يف       
إي اعة اإلهباا  علف كبو مايبدك  من  ظامتر  ال وؿ . ال بد من اسيعراض مدلو  اللغوم لغرض 

تعت السطحية بال در ال م تعت الس ولة  ذباكز مت ا اليعارض السطحي كلعل داللة الس ولة ال
األٍمجىاًر عم: عيليوُّمتىا    يف طابع ا اؼبمينع إدراكه. االسموؽ يف دالليه اللغوية ماةوذة من "ظبييوؽي 

وقنا   ا و ساًمق كظبيق : ظبىق الشَّجري كالنَّباتي كغريي  ارتفع   عبل  ًاٍرتًفىاعي ىا  ظبىقى يىسميق   ظبىٍ نا كظبي
 (. َِٔمصطفف كاةركف  )د  ت(  )  عمجار سام ة -ظبىق البناءي    -كطاؿ :
عما السموؽ دبعىن معرييه عك تعاليه يف العمل األدا ا د يعت : كجود بناء حي ميكامل         

اوبائية متي  ؾبموعة عبلقات مكلية كمضمونية مرتابطة لغة كجرسا كداللة  تيفجر ايه طاقات
ائ ا الفت اؼبيمثل  من ةبلؿ مباذج ا كعمثلي ا الشعرية اؼبيوارة لدينا   كاي اعا كصورة   تؤلال بن

كيف مبط موسي امتا الشعرية ذات ال ااية اؼبوحدة كالوزف الواحد كيف تعدد اغراض ا اك تفردمتا بغرض 
  (  ُٕ-ُٓ  ُٕٖٗ) عبوديب  كاحد تيجلف معرية ما . 

البناء الفت اؼبيكامل للعمل عألدا   كنعت ّٔ ا  صبيع ا ييكوف امن مت   اؼبكونات اليعبريية        
البناءمتو ادبية النص ك متو " بعد اؼبسااة يف عبلقات الداؿ كاؼبدلوؿ  دبعىن إتساع درجة اإلكبراؼ 
اؼبيحكمة بعبلقات الوحدات البنائية الل يرتكب من ا النص   االنص األدا يكسر قواعد اإلليزاـ 
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 م يبيز اؼبفردات كدالالهتا اؼبرجعية األكُف ليخرج إُف دائرة الوعي الرتكييب النفعي كالسطحي ال
 (. ُْْ  َُِّ) الفواز  اإلبداعي ال م هبعل من النص تركيبا لغويا ميفردا يف اسلوبييه "  

مت   العناصر عك اؼبكونات تب ف ةاضعة لطبيعة اؼبنيج عكؽبا : ركااد  الث ااية  كمتي  بيد عف      
عن اطبلعه كتدريبه علف مباذج ابداعية ساب ة له  ليثرم لغيه دبا اسيثمر  من  الثمرة اؼبيمخضة

وباكي اي ا ذباربه اؼبعامه   ألف   نياج م   كليكشال ذاته كاصاليه يف ععماله اإلبداعية الل
اؼبومتبة الفنية كحدمتا ال تكفي  ايب ف لغيه قاصرة عن اداء كظيفي ا اليعبريية ما َف يص ل ا باغنائ ا 

الركااد الث ااية  ااني ا:  األلفاظ متي احدل الدعائم االساس لبنية ال صيدة  كاحدل ادكات ب
الشاعر الل يسيعمل ا  ليخلق نصا ادبيا مع ا عن ذبربيه الشعرية  ين ل ا اُف اؼبيل ي سواء عكاف 

الشعرم  فبا  اؼبيل ي مسيمعا اـ قارئا اـ ناقدا  كؽب ا كاف علف األديب اف يعىن بالفاظه يف نسيجه
وبفز  للجنوح اُف رصانة االسلوب  كانيخاب األلفاظ الل ييحرل اي ا الوضوح يف تيدية اؼبعىن 
اؼب صود  كالدقة يف اليعبري اؼبشحوف بانفعاالته اؼبيباينة حبسب ان ال وؿ اؼبطركؽ ليزكد االلفاظ 

ية  ايخلق االديب عمبل انيا بطاقات اوبائية كمداليل ؾبازية اضااية  ايصب  مشعة باليياري كاغبيو 
ميساكقا مع ذبربيه اآلنية . علف عف مت   االلفاظ ضمن سياقاهتا ربمل يف الوق  نفسه مداليل 
معجمية. كالشاعر ينساب كراء الفاظه ليصوغ ا يف تراكيب لغوية تبدع من مرحلة اني اء االلفاظ 

ل كانساؽ  كفبا ال مك ايه اف الل تدكر يف ـبيليه إ كصف ا يف عبارات اُف اف تيكامل يف صب
االلفاظ تثمر دالالهتا من الواقع  ا ي تعبري عن كاقع اغبياة اكيسب  قيمي ا الداللية من تشخيص 
طبيعة الواقع علف كبو ميميز يف قالب ات ذم بناء اي اعي مكَّل سر صباؿ جومتر مت ا البناء 

 ه كااكار .الشعرم بعد اف طبع  بطابع احاسيس اؼبنيج كمشاعر  كعواطف
ك -الس ولة  –ل د صبع مسعود ؿبمد يف نياجاته نزعة ةطابية ذبمع بني اؼببامرة                
اإلسلوب . كلعل البعد اػبطاا عادة ما يبياز دببامرة اؼب اصد كتلك متي -األداء  –السموؽ يف 

يل كاليوجيه من ظبة الس ولة   عما السموؽ يف اػبطاب ا ي ماالة يف اسيغراؽ صفحات من اليحل
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غري كثري ااصاح عن عبعادمتا الفكرية كال سيما يف األبعاد السياسية ػبطورة اػبوض اي ا يف ع د 
مسعود ؿبمد .ا د صدر جل نياجه الفكرم كاإليديولوجي يف ع ود الكياتورية البعثية .كلعلنا 

الس ولة  –عيني نكيفي ب حالة ال ارئ إُف كيابني  م مني ي ز اي ما مت ا اليبلـز بني النز 
 كنبا : إُف العهيم غورباتشوؼ .ربية كرجاء . حوار غري ميكاائ مع اغبرب . -كالسموؽ
كلعل اكض  تلك األمثلة يف ابعادمتا الفكرية متو "كيابه األنساف كما حوله "إذ هبمع بني           

ر كالطركحات البعدين الفكرم كالسياسي معا . كلكنه كثريا ما وبـو حوؿ موضوعه كيبس األاكا
مسا ةفيفا. إ يعود ليحـو مسعود ؿبمد حوؿ م اصد  ايعرض ما يشي ي غري اسفاؼ يف ال وؿ 
. كاالمر ال ىبلو من عرض ذلك  بالفاظ كاضحة ال ربياج من اؼبيل ي إجالة اكر  عك تيمل مييفو  

لة لكشال داللي ا. كمن مبلم  بساطة االلفاظ كس ولي ا يف  كيابه ذاؾ متو ت دٔف األمث
كاسيعراض البدمتيات يف العرض كاليحليل . كلل ارئ عف يسيعرض الصفحات من صفحة 

( كغريمتا كثري ليسيدؿ علف صحة ما ن متب إليه .كما عف من مهامتر ظبوقه  ٖٗ.....ُٓ)
 كتعاليه متو قوة اغبجة يف العرض كاعبودة يف اليعبري كالرصانة يف اليشكيل كال اعة يف الييكيل. 

ؿبمد يف كياباته دالالت ال تنيل عن االوباء ال م يثرم اللغة الشعرية  ل د كظال مسعود 
باعبماؿ  كيبدك اف رغبيه يف توظيال احملسنات اللفهية من غري اسراؼ كاف  إلاراء لغة النص 
يعاتىب  كمتي تكشال عن انفعاؿ 

كليمن  االلفاظ بري  ا حبيث ال تف د تياريمتا يف السامع اؼب
عاًتب من اآل

ي
 ةر.الكاتب اؼب

كإف كان  لؤلحكاـ الن دية عارمتا اؼبوبق يف راع اللمسات اعبمالية يف األداء كاليعبري               
  ا ف م درة مسعود ؿبمد يف االدائه اللغوم قد ال ترتجع صبالياته يف اؼبيداف الن دم   ادقة 

كلكن اليجربة االلفاظ كرماقي ا ال ترتاجع   ك قد تيباين مت   اؼب طوعات طوال ك عرضا   
الشعورية ذات الطابع السماؽ يف األداء تب ف ؿبي هة بيارمتا الشعرم يف اؼبيل ي   انصوصه قد 
تيمكن من ال ارئ ايصادر عواطفه كعحساسيه كمشاعر    كلكن ا ال هتدؼ إُف تضليله   بل قد 
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كتشكيل  رباكؿ إرماد  إُف مواطن ال وة كالضعال يف اؼبوضوع اؼبيناكؿ بلغة مفيونة بالصدؽ
موسومة ال اءة .كالعمثلة علف ذلك كثري   افي معرض حديثه عن عار البيئة علف اليجربة الشعرية 
كانعكاس علواهنا علف لغة الشعراء يف دكاكين م   ك مثاؿ ذلك تلك اؼب اربة بني ديوآف الشاعرين  

ا )الكمي كالكيفي( يف الكبريين ناِف ك حاجي قادر كوٕف ي وؿ إف  )مت   الهامترة النباتية بوج ي 
ديواف حاجي قادرل صحي  .عف الزمتر زالعشب كالفاك ة كالريال ؽبا كجود يف ديواف عامة الشعراء 
كلكن مياف ما بني كجود بالصداة عك باليفحص كاليكلال كبني كجود بني كجود باإلنبعاث ال ا  

حب ن عن قرب يي  حىت يبدك كجزء من طبيعة الشاعر كضمري  .اب در ما يكوف الشامتر قد صا
    (  َُ-ٗ  ُُٗٗ) ؿبمد   ذكر  ؽبن كتوظيف ن للمعىن كالرتسيم احفل باؼب ارة (

فبا يعت عف ا يه يف اصدار األحكاـ الن دية َف تيت عفو اػباطر عك مرذبلة .االث ة              
ب عن بالنفس يف عصدار األحكاـ الن دية نياج عملية إسي راء  تفص  عن ت ص جاد للكات

اعبزئيات كال درة علف مواج ة ال ارئ بصحي ا علف اميداد نياجه الفكرم   بل عنه قد ي كر 
اعرتض  سبيل اؼبوضوع عك اقيضيه ضركة ما    –سبق كقد ةاض اي ا  -ال ارئ بصحة م ولة 

كقد زادٓف حبا اي ما عف تعاقب ايما سبق    كمن ذلك قوله ))  ليعيد إُف عذمتاننا صحة رعيه
 عاب  بالوقائع كاليجارب  صدؽ تصورا  سواء ما كاف من ا ضمن ذلك البحث عك السنني

األجزاء كل ا من كياب )حاجي قادرل كوٕف (  كمن باب اميحاف قوِف مت   ارجع إُف الصفحات 
...اٍف . كلك مطلق اغبرية يف عف زبضع لئلميحاف عية كرقة عك م ولة عةرل كردت يف تلك 

        (. ُُ  ُُٗٗ) ؿبمد    الكيابات  ((
ل د امياز ت م درته الكيابية يف نشاطه الفكرم ك األدا بالرصانة كاؼبيانة                      

.ا ومثاؿ الرجل اؼبيمكن من تفاصيل موضوعاته ك اؼب يمن يف اسيعراض تفاصيل ا علف اميداد 
 ة قد تغوم ال ارئ الصفحات اؼبعركض من نياجه الفكرم   ا ا متو يسيعرض كل ذلك ب درة ا

بس ولة تنفي متا  حيث عف نياجاته قد توصال بالس ولة عك البساطة  كال ينيمي إُف عم تع يدات 
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  بيد عف  تنامي م ارة الكيابة لديه حال  دكف رب يق مت ا اإلغواء  اللم ارات اؼبرتاكمة ع  
لصعب اؼبراس   كقد الزمن ا ل ا الصارخ يف من  نصوصه اغبيوية كاليجدد ما قد ي وف  دكنه ا

ييحوؿ االن ياد يف ؿباكاة الكيابة علف منواؽبا امبه ما تكوف باػبوض يف مسين ع ملئ باليماسي  
. كال غرك ايف) الناقد قارئ ميميز  دبا يبلكه من مومتبة  كدبا حٌصله من عدكات.. ل لك  ا و يف 

ا يغرم اةرين بي ليد   كازباذ إعادة إنياجه للنص  يرت ي به إُف اااؽ قد ي ٌصر عن ا سوا ... فب
قراءته مرجعان هبرت  ال ارئ العادم الكسوؿ... بل ردبا ربول  قراءة الناقد إُف نص موازو  طغف يف  

       (.  ّٖ  ُٗٗٗ) اغببلؽ  كثري من اغباالت علف النص األصلي. 
  كطرائق اليفكري  كلعل م درته تلك تيجلف بوضوح يف مد اإلنيبا  إُف زاكيا غري مرئية يف حياتنا

عندنا .ابصريته الثاقبة يف قراءة ما حوله منحيه ال درة علف اسيحداث مفامتيم غري مطركقة بدقة 
يف عذمتاننا . ا ا متو يشرع يف تفسري مت ا اليناقض بني النصر الهاَف كالعادؿ   ب وله )إف غالبية 

ق اي ما بالباطل   إهنا س لة الناس تعمف بصريهتا عن تداةل النصر الهاَف كالعادؿ كاليباس اغب
ال ياد البيبلع الي ير يف عم عمر يروب ا بس ولة كال يبيدإحساس ا إُف اعماؽ اعبرعة الل ي ة ليجد 
السم يف دظب ا اما من حرب ت ع إال كمتي ربمل اانني من مياسم الشيطاف : ا ي ت ع يصحب ا 

اسيئناؼ حركب تالية . كمتي ت ع اسيخفاؼ م لك بكوراث اغبركب اؼباضية كلوال ذلك ؼبا متاف 
 .(  ُُ  ُٖٖٗ  ُ) ؿبمدألف كل ج ة تطلب ا تطمع يف اإلنيصار كتعويض اػبسائر(  

كيف احملصلة ال بد من ال وؿ: عف عسلوب مسعود ؿبمد ال ييميز بالس ولة كالسبلسة            
سااة ااصلة ربياج إُف علف مسيول اؼبعآف كالرتاكيب   بل إهنا تنداح مع اؼبفردات علف إقامة م

ردـ اجوهتا. كقضية الس ولة كالوضوح يف اؼبفردات ال تعت ا داف الشاعرية   الف الشاعرية ميء 
ككمية اؼبفردات الل يركب ا الكاتب ميئ اةر . االنصوص تراكيب تيجلف من ةبلؽبا معآف 

من    -اإلاارة  –اإلجراء  مفرداهتا.كعقوامتا علف اإلاارة  متو صاحبة اجود تلك الرتكيب ؼبا يف مت ا
مد ك إحساس . ؽب ا  سبيز  اسلوب مسعود ؿبمد بالسبلسة مع الرتكيز  كثريا علف الرتكيب ليمن  
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نصوصه ماعرية جديدة  كعلف العمـو ا ف اسلوبه ؿببب للنفس علف صعوبة بعض تراكيبه ا و 
 مواضيع اإلحساس. ك ييطرؽ ك كيفصل من قصد ابواب الفكر يف ا ة كجراءة كبريتني ك يبدع يف

مت ا األسلوب ييميز  ب وة اؼبفردات كاخامي ا .كيبكن كصفه بالصعب اؼبمينع . ككل ذلك راجع 
 إُف غزارة اكر   كسعة إطبلعه   كقوة كجدانه  كعلو كعبه يف علـو عصر  . 

ؼب ز يف ل د كاف اإلكبياز إُف اإلنسانية يف بعدمتا العاؼبي  عند مسعود ؿبمد اارمتا ا            
م درته علف تشخيص مت ا اليناقض  الدقيق بني النصريني )ظاَف كعادؿ(.ا ما علف حد ت دير  
من مياسم الشيطاف يف صورتني : ااألكُف اسيخفاؼ بكوارا ا يف لغة اؼبنيصر كغواية للخاسر  

قد رغبة يف تعويض اػبسارة . كيف كبل األمرين اسيخفاؼ م لك ؼبا يع ب ما من كيبلت ككوراث 
ال سبحف ردحا من الزمن .كعلف ارض كقوع اغبركب كاليطرؼ يف ديبوميه   ا ف معادة طبائع 
اإلسيبداد السياسي عنواف للجراءة عند مسعود ؿبمد .بل عهنا ديدف ذات امن  بالبعد اإلنسآف 
ه علف مسيويات تيجاكز عطر ال طر كالبلد ليميد كبو العاَف  الفسي  .كمت ا كاض  يف كيابه اؼبوج

إُف كورباتشوؼ كمتو يني د اليطرؼ يف اؼبعاعبات عند اليسارية .ب وله ))كميلي مت ا حكم ب دانة 
اليطرؼ يف اؼبعاعبات اكاف من طبائع األمياء عندم عف اكباز إُف عم إنساف علف كجه األرض 

ب ي ال بوجه )البلكاقعية( يف السياسة كمنامتج العمل   كمن الواض  عف سلوؾ سبيل الواقعية كطل
اؼبمكن يف جو من ميوع اليطرؼ كاؽبوس السياسي يف عاؼبنا الثالث ييطلب من اؼبناظل الواقعي 
قدرا من اعبرعة كي يسيعمل ةيار  اغبر بوجه تشنجات الطفولة اليسارية الل كان  بلغ  حد 

 .(  َُ   ُٖٖٗ  ِ) ؿبمدالدركمة كال متوؿ عن ال ات(( 
األنسانية يف ابعادمتا الشاملة متي الل عنط   ّٔا الفاظه   إفَّ إيبانه الصادؽ ب يمة            

ا لما قبد نياجا نثريا إال ك  ميعمق يف النهر يف اإلنسانية كموجباهتا كاغبياة الكريبة كمسيلزماهتا   
كمن يراع االنساف إُف الرقي  لييبلور يف حكمة اسيخلص ا مسعود ؾبمد من تيمل اكر  الناضج 

الل ؽبا صلة كاي ة بث اايه اؼبكيسبة من اليجرية كاؼبراف  ليخرج ا بنصيحة يف اغبياة الواقعية 
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ميشكلة كع  الفاظ ـبيصرة كمركزة  ككميجة بواقع نفس بت جنسه يف اغبياة   كذات تياري يف 
نفوس السامعني  كمتو يزاكج بني االلفاظ الي ريرية اؼببامرة كااللفاظ اؼبوحية الل عارت اللغيه جبماؿ 

ر كجودة اؼبعىن.كلنضغي إليه كمتو يدااع عن ال يمة اإلنسانية كيراع من ميهنا عماـ اؼبدعني الصو 
ألاضلية اؼبادة علي ا . كقد ذبلف اسغرابه من ادعاء دعاة الفلسفة اؼبادية جدلية يف تابعية اؼبادة 

اإلنساف( متو عف  كميبوعية اإلنساف ب وله ))كال م اسيغرب له يف مت ا آّاؿ )تابعية اؼبادة كميبوعية
اؼبفكرين ال ين ي بطوف دبنزلة اإلنساف غبساب اؼبادة يعي كف انفس م من ؿبيب البشر كقادته كاوار  
كمتم ييونبوف عف سلآ البشرية من جلدة ابداعه كااعلييه كت دمي ا إُف اؼبادة اؼبيية متي زيادة سبيني 

صلحة كالراا  كالي دـ للبشر يف نهرمتم الساس الفلسفة اؼبادية )اعبدلية( الل متي كحدمتا قاعدة اؼب
      (.  ْ  ُُٗٗ) ؿبمد  ((  

كتعلل " مولد الفكر انطبلقا من الهامترات  اؼبادية   كترل عنه كاقع جدِف دبعىن عنه          
كالطبيعة ميكامبلف   يشرح عحدنبا اآلةر   كيؤلفاف كيبلن اصليا   تراكح امكاله بني اإلحساس 

 اظبف درجاته..ك ت ابل اؼبثالية ك توصال بيهنا اذبامتات كنزعات السفية عديدة  العادم كالوعي يف
) تشرتؾ يف ال وؿ بيف األصل يف اؼبوجودات متو اؼبادة   ال الركح عك  الع ل  عك الشعور "   

   (.  َْٕ/  ِ  ََِٕ  كبدكم  َِّ  ُٕٗٗعبدالنور  
ة كاعبودة يف اليعبري ك سعة اإلطبلع علف كاألمثلة علف مت ا اليكامل بني الصدؽ يف الني      

ؾبريات ما يركل كالدقة يف عرض الصورة اليارىبية ؼبا ين له كثرية يف نياجاته الفكرية   عف اسلوبه 
هبمع يف دكاةله رؤية ساةرة ربمع السمو كالدقة يف الوصال دبا يبكن تسميي ا بػػ الس ولة اؼبمينعة  

كصال ؾبريات اغبدث الييرىبي للشعب الفرنسي يف كصال  كمثاؿ تلك الرؤية الساةرة جاءت يف
كالبشرية كل ا زبطئ اغبساب )حاله اع اب اني اء اغبرب العاؼبي الثانية كلنصغي إليه كمتو ي وؿ 

إذا رجح  دكاعي الزمتو علف موحيات اغبزف يف اع اب اغبركب   ك دب دار ما ي يصد الناس من 
يكونوف قداحيفهوا دبخزكف من كرامتية اغبرب يبنعوف متز األكساط كاألعجاز يف اع اب اغبركب ك 
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عك يرجئوف به انفجار حرب عةرل. كمن الصور الغريبة يف تفاكت م دار اإلبي اج بانكسار 
اؼبعيدم من حاؿ إُف حاؿ مارعينا  من قلة اعيناء الشعب الفرنسي بانيصار اغبلفاء يف اغبرب 

ل ّٔا هناية اغبرب األكُف   االعامل النفسي اؼبيمثل يف الثانية ب ياسه إُف الفرحة الغامرة الل اسي ب
اعيبار النصر يف اغبرب الثانية نصرا غري ارنسي كاف كفيبل بنسيانه الفرؽ اؽبائل بني اداحة 
ضحايا  يف اغبرب األكُف كقلي ا يف الثانية . كلو كن  ارنسيا لفرح  يف الثانية بيكثر من ارحي 

          (.  َُ  ُٖٖٗ  ُ) ؿبمد نسي اؼبسفوؾ اي ا(يف األكُف بسبب قلة الدـ الفر 
إف اغبب كالبغض  كاغبزف كاالسال  كالفرح كإالعجاب  كاػبوؼ كال لق إُف غري ذلك من         

تلك اؼبيناقضات قد تداع مسعود ؿبمد إُف ت دٔف صورة زبيزؿ ذاكرة مرتكبة برتانيم مؤؼبة   كمتي 
النغم اؼبرتابط   كعحكاـ تن ل انفعاالهتا من كاقع ا اؼبرير   ت دـ  انفعاله بلغة موسي ية زاةرة ب

ااؼبيسع من ةياؽبا ييشكل من كسائل الواقع اؼبنهور علف تعدد علوانه   كؽب ا كله اسيوعبه مسعود 
ؿبمد يف معرض اني اد  الشخصية الكوردية   يف اكر  كقناعيه اليامة بعدـ مصداقة الطركحات 

ارهتاف ع له بيفسرياهتا اؼبفيعلة . ا و يرل )) إف ال ارئ الكوردم ال يرل  الفلسفة اؼبادية حين ا ك
من مضامني السفة ـبيلفة عن اؼبادية إال م دارمتا ال م ييناكله اؼبفكر اؼبادم باليفنيد كاليك يب 
كالن ص توصبل إُف اساس السفيه اؼبادية ؛ مينه يف ذلك ميف اؼبيدين اؼبؤمن ال م ييناكؿ 

ادقة كالكفار كااقدم اإليباف من عجل تسخيفآرائ م كعاعاؽبم .....كيب ف اارؽ كبري معي دات الزن
بني ّٔدلة الزندقة يف يد الرجل اؼبؤمن كانسحاؽ الفلسفات لبلمادية يف يد الفيلسوؼ اؼبادم علف 
قدر ما يرل يسمع اؼبث ال الكردم النامئ  ا نه من اؼبمكن عف هبرم حبث الزندقة يف بلد مؤمن  

  ُُٗٗ) ؿبمد  ي ببل زيادة عك ن صاف إ هبرم تفنيدمتا باألدلة اؼبسينبطة من اإليباف (( كما مت
ُٖ-ُٗ  .)          

ل د مارس مسعود ؿبمد  متنا علف اللغة  سلطية كم درته كمبو  كؾبمل ة اته.ليمن  ال ارئ        
ة الفلسفية الكوردم ارصة اليعويض عما اات من ةوض مغامرة اليصديق دب والت اؼبادي
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كتفسرياهتا الوامتية رب  عباءة اإلصبلح السياسي حين ا . ااألمر متنا قد ال ىبيلال كثريا عن رمتن 
الفكر كتسليم قياد  بييكيبلت رجل الدين يف معرض الي جم علف من يصف م بالزنادقة .ككيف 

ييم . كمتو ما ال مثل مت ا اإلجراء مبيه بيلك . عما الزيادة كالن صاف ايمر ؿبيـو يف العرض كالي 
يرضف به مسعود ؿبمد الرت اء اسباب اؼبوضوعية يف ن د اػبصـو .كقد جرل العرؼ يف الكيابة 
عند  علف اليصرؼ بالصراحة من غري مواربة عك م ادنة يف الن د كاليوجيه . ل ا نرا  ي دـ اغبكمة 

ة . ي دـ مسعود ؿبمد علف توج اته من غري مدامتنة . كيف موضوع ةطري كاغبرب العراقية اإليراني
رؤييه دب ارة قل نضريمتا .بل كقد ييجرع علف  اؼبساس دبوضوعات اقل ما يبكن كصف ا به   إهنا 
ال اضية . من ا ما يسيعرضه علف اميداد صفحات كثرية . إذ يكشال الن اب عن عسباب  النصر 

 ع د كان  اغبكومة كاؽبزيبة يف اغبرب . اريل  يف سبويه اغب ي ة  حين ا إجراء غري حكيم . يف
ديندهنا متو اليمويه كاليدليس علف آّيمع العراقي يف ؾبريات  -علف ع د صداـ حسني -العراقية 

اغبرب كنيائجه  ا ا متو يرل اغبكمة يف صورة مغايرة للمع ود ب وله ))إف اليصرؼ يف الصراحة 
النييجة اؼبرجوة عك يدرع مع الناس كاليمويه علي م عمل حساس وبياج إُف دربة كم ارة كي يي  ب

األار السيئ كلكن اؼب دار اؼبيي ن منه يف مت ا الشيف متو انه ال حكمة يف سبيل حجب اغب ائق 
  ُ) ؿبمدمع علم الناس ّٔا ا و مومتن للعزيبة كمتادـ للث ة اؼبيبادلة الضركرية يف اؼبلمات (( 

ُٖٖٗ  ِِ  .)          
يق .ك تكلم مسعود ؿبمد من ةبلؿ  اللغة عكثر فبا ا د جاءت اللغة طيعة ل لمه الرم       

تكلم  متي من ةبلله   ا د حاز  ناصية اللغة باقيدار.. كإذا كان  اللغة من طبيعي ا اؼبمانعة 
كاإلميناع عن إدراؾ م اصد    ا د جاءته طيعة مسرتسلة اسرة يف تعابريمتا مؤدية ؼب اصدمتا 

كما انيجه مسعود ؿبمد من كيابات كان  غايي ا   كطبع  اسلوبه دبسحة من الطرااة الساةرة .
ايصاؿ رسالة غري مليبسة   مع عف ما بني السطور قد ال يدرؾ كله  كمت ا امر ال يبكن لكاتب عك 
ماعر اإلنفبلت من ع اله عك  باألحرل  إهنا عارية ال تدرؾ ل ا هبمع عسلوبه بني الس ولة 
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" ترؾ مساحات غري مضاءة  كترؾ اجوات يف كالسموؽ يف اف كاحد  كمت ا اإلجاء يسيوجب منه
النص  لي ـو ال ارئ دبلئ ا دبا ييناسب مع إمكاناته  كحاليه الوجدانية.  اإلصباؿ  كاليعاِف عن 
اليفصيبلت كاعبزئيات  كاالعيماد علف الكليات  كعلف اؼبنطل ات كاؼببادئ العامة. اليفرد يف 

خداـ األلفاظ بصرا ا عن معنامتا اؼبيلوؼ اسيخداـ اللغة بصورة مخصية كعصيلة  سواء اسي
كاؼبيداكؿ إُف معاف ؾبازية  عك بابيكار صور جديدة  كعساليب كسياقات لفهية كتعبريية.. تيولد 

  ُٗٗٗ) اغببلؽ  عن ا معافو  جديدة. . كمت ا ما يعرؼ  بلغة الشاعر عك قاموسه  عك طري يه.  
ٖٕ  .)     
مد إُف قالب بنائي مغاير للمع ود ىبييبء كراء  صباؿ ك ل د ربول  الكيابة عند مسعود ؿب    

اكر يرتصباف بلغة انية حيَّة مشعة باإلوباء كالداللة   لدرجة قد تيح ق ايه قيمة تعبريية من انيهاـ 
اليعبري يف اخاميه مع اتساؽ يف اإلي اع كجودة يف النغم  اغاييه َف تكن ااارت عواطال اؼبيل ي 

ي ة احسب   بل إف  صدؽ احساسه كاف له ابل  األار يف رب يق مت ا اليوازف بي نيات اليعبري الدق
بينه كبني ميل يه .كلعل من مهامتر مت ا الصدؽ اإلعرتاؼ باغب ي ة كلو ةالف  متول النفس . 
ا و يرل عف دعاة الع يد الدينية عكار حها حىت يف ع د    علف الرغم من طغياف ااكار 

ة . يضاؼ إُف ذلك عنه متو ذاته َف يكن من دعاة الع يدة الدينية كطركحات دعاة اؼبادية اعبدلي
مع انيسابه لبي  دين كاكر   إضااة عُف ذلك ا و يف معهم نياجاته الفكرية َف يدااع عن 

ك يرل عف الب اء للع يدة الدينية علف ))  .مع ذلك ا و يعرتؼ باغب ي ة حين االع يدة الدينية . ك 
ة للب اء مدة عطوؿ من عمر الع ائد اؼبادية متي ايضا ح ي ة يف ذاهتا هبب إف قابلية الع يدة الديني

           (. ِ  ُُٗٗ)ؿبمد  ((م للعثور علف منابع تلك الديبومةعف ذبلب انيبا  اؼبفكر اؼبادم كغري اؼباد
من ا ك باحملصلة ا ف مسعود ؿبمد ييعامل مع اللغة بوصف ا اؼبادة اػباـ الل تصنع                 

النصوص   بيد عف األمتم يف ؿباكليه متي  اليعبري عن ميء ما عراد  ال لكوف اللغة عداة توصيل 
احسب   بل لكوهنا توصيل كغاية   ك غايي ا ضبل اكرة ما بيمانة  ل لك يكوف حرصه مديدان 
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 علف اليحديد كالدقة كالوضوح  مع إمكانية قباحه عك إةفاقه يف ذلك. كمت ا ما قبد  يف نصوص
النحاة  كاؼبناط ة  .....اٍف   مت ا من ج ة  كمن ج ة اانية قد يعي  منيج النص اللغة مادة ةامان 
ال ت ل عنبية عن اؼبضموف ال م تيصدل غبمله  ايعمد إُف تشكيل ا صباليان  كيعيت عناية اائ ة 

بالدرجة بشكل اليعبري كعساليبه  ب صد إاارة إعجاب ال ارئ كدمتشيه  كالسيطرة علف كجدانه 
 األكُف.  

 
 المبحث الثالث : اللغة بين الفن والفكر 

إف جدلية العبلقة بني اكر اإلنساف كعسلوبه من ج ة ك قدرته علف اليعبري  من ج ة اةرل   
إمكالية قديبة جديدة. بيد عف اؼبسلم به متو عف اليفكري ميزة عساسية ينفرد ّٔا الوجود اإلنسآف 

اؼبنطلق  ا ف اليواصل كاإلتصاؿ مع اآلةر يف ميادين الفكر كاؼبعراة عن ب ية موجودات. كمن مت ا 
متو ما يعرؼ يف اغب ل الفلسفي باللغة   كعلف العمـو ا ف موقفني ميعارضني يه راف للوجود متنا 
  عحدنبا يرل عف عبلقة اللغة بالفكر إنفصاؿ   كاألةر يرل عهنا عبلقة إتصاؿ ..؟ كمت   

ؽبا   ألف الفصل بين ما ) اللغة ك الفكر ( ىبرؽ اليوازف ال ائم بين ما   اإلمكالية جدلية ال قيمة 
حبجة عف الفكر ال ييس  غور  ا و ال مينا  , كاللغة مينامتية يف األداء . ككيف اللغة قوالب جامتزة , 
كاغبق اف اللغة متي األةرل ال مينامتية يف اليشكيل كمساحة األداء ك عكسع عف وباط ّٔا . ككلما 

 ع  ظبوات الفكر طوال كعرضا اتسع اضاء الدالالت سعة كمشوال.اتس
مع  اإلقرار عف االلغة ال سبلك ال وة الل سبلك ا اؼبعآف  .كاؼب ر ؽب ا اليوجه الفلسفي           

الصويف معا نابع من إيباف الفبلسفة كاؼبيصواة بعجز اللغة عن إدراؾ لطااة اليجلي اإلؽبي عند 
كعمتل السلوؾ ساعة معاينة األذكاؽ كاؼبواجيد . إذ هبرم اغبديث يف اؼبنهومة  ال متاف  الع لي

عن صباؿ يصعب ربديد مبلؿبه عك تشخيص ظباته اؼبوضوعية    -نثرا كمعرا  –الفكرية الفلسفية 
إُف " عف الع ل  -حسب رعم ؿبمد عبو رياف –عما السبب اغب ي ي ؽب ا العجز عنداؼبيصواة ايعود 
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ؾ اعبماؿ   كمن إ ايجب اسيبعاد عم من ج يضعه يف مت ا اؼبيداف   بل هبب عف عاجز عن إدرا
نيجاكز الع ل كاف ندرؾ اعبماؿ عن طريق الوجد عك اعب ب حيث ينكشال اعبماؿ لل كؽ 

  ََِّ  ك صديق  ُِِ  ُٖٗٗعبو رياف  )" كح ي ة ال مع ولة اوؽ نطاؽ اغبل  الصويف
َُِ  .)                  

االلغة بطبع ا موضوعية عكثر من الفكر اؼبمزكج خبياؿ مؤلفيه .كإف كاف العجز كاقعا يف           
ن ل لواعج النفس كمكابداهتا . ا ف العجز متنا مرمتوف بعجز ال ات اؼبع ة ال اؽبواجس الل يع  
 عن ا صاحب ا . اال اتية يف اللغة مرمتونة ب ائل ا كاؼبوضوعية يف الفكر م يدة بفكر صاحب ا .
اكم من احساس عجزتى عنه تعبريا ككصفا كاسيدررت الدموع له يف م اؿ غريؾ , كقد كاتيه 
ال روبة كعسعفيه اؼبومتبة كمكنه اليعبري اللطيال من الي اط صور ك غايات عجزتى عن ا ردحا من 

ات الزمن . كلوال ذاؾ لضاع من قرائ  اؼببدعني اصبل ما دكنيه اللغة كسطرته األلفاظ كن ليه العبار 
حفاظا علف اإلبداع اإلنسآف . كمت  دليل يثب  كجود تناسب كتبلـز بني ما سبلكه من عاكار ك 
ما سبلكه من علفاظ ك عبارات   االعبلقة عبلقة تكامل ال ت اطع بل مبو ال صبود كاغباؿ ينطبق 
 علف  النصوص اإلبداعية " لكوهنا تسعف كبو تشكيل اللغة يف عمكاؿ تعبريية بامترة كمدمتشة
كمفاجئة.. كغالبان ما يكوف ذلك متداان حبد ذاته  بل غالبان ما يكوف ذلك متو اؽباجس األكؿ ال م 

) اغببلؽ   اإلةبار كالوصال كال متاف كالييريآ" يؤرؽ منيج النص علف حساب ؾبرد اإلعبلـ ك
ُٗٗٗ  ُٖٗ . ) 

عم عسلوب   بيد ال م ال مك عف اللغة كالفكري صنواف قد ال هبيمعاف يف                        
قد يع د تلك الشراكة اغب ي ية بين ما متي ال درة الفنية . ابعد اؼبرامي كسعة األاق ك قوة الوجداف 
كرصانة الفكر عدكات الكاتب يف العرض كاليحليل   إال عهنا صبيعا قد ال تيؤ  عيكل ا ما َف يكن 

كم اعبمع بني ان كاكر .لدرجة قد الفن ؽبا رائدا كالفكر ؽبا ساندا . كتلك ظبات عسلوبية رب
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يعجز قد الكثري من النصوص إدراك ا صبلة .إال يف نص األديب األريب .فبن اسيواق من نفسه  
 كرسآ ايه ع له .ك تعال  به نبمه .

ل د حهي نياج مسعود ؿبمد يف نثر  جبملة من ا    ا د تعامتد الكاتب  قلمه                  
بالدراية حىت اسيول علف سوقه . اغدل األدب عند تضايفا بني ان كاكر بالرعاية كةصه ةواطر  

ك لونا من علواف األدب الرايع   وبمل يف  انياته معاَف انييه ذبود دبا ذبود . االلغة عند  تسمو 
علف ما ي اؿ ؛ كالرتكيب ينحرؼ علف ما قيل . كالداللة  ايه نامتلة من منابع اػبياؿ . االركح اي ا 

عآف إنسانية طااحة بالوجع كالييلق    كال وؿ عند  وباكي امجانه كالصورة لديه رامز ال مرمتونة دب
 تينامتف ابعادمتا علف بساطي ا . 

إف تيبع اسلوب مسعود ؿبمد يف نياجاته عموما يكشال عن ارتباط بالع ل  ايسلوبه ينسج من   
يان يف صورة عاكار تصح  صبلة من ظوامتر اغبياة الواقعية كاليارىبية ةيوطه   ا و ي دـ نياجا عدب

النياجات ك اؼبوراات السلبية   لكنه ال ينيل بآّيمع عن تلك عن اؼبؤارات االجيماعية ك عن 
اؼبؤارات اإلنسانية ك الواقعية  ك عمومان اشخصية مسعود ؿبمد منيجة للعمل األدا بوعي غري 

ا و ال ي نع  دبا متو مشاع من ركئ ؿبكم دبؤارات من حوله   انرا  ناقدا صارما ؼبا حوله . 
كااكار دكف اةضاع ا ؼبنطق مسيفي  من احملاججات اؼبنطي ة غري مفركغ بصحي ا. كاألمثلة علف 

. كمتو يعلن حياد  يف عرض تلك ه يف ن د السفة اؼبادية اعبدليةذلك كثرية ن كر من ا موقف
عية كاحدة من الفلسفات  اإلني ادات قائبل: )) اقوؿ بيجرد تاـ من عف يكوف قصدم زبطئة

اؼبخيلفة يف مت   الدنيا :عف الفلسفة الضي ة كالعاَف العريض طرااف ميناقضاف ؼبعادلة الفكر كال 
مكاف إلجيماع ما يف صبجمة عم إنساف إال باسيعماؿ السوط كقطع اللساف كاإلعي اؿ كبالرموة 

          (.  ُٕ  ُُٗٗ) ؿبمد  كتطيب اػباطر((  
اجيماع اؼبيناقضات كمتي ظبة اليجاذب اؼبفيعل يف كثري من الفلسفات اؼبادية . الل  كلعل         

حاكل  ص ر قوالب ا الفلسفية برؤية ميعالية علف العاَف احملسوس ع  غض الطرؼ عن جوانبه 
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الركحية كسعة عواؼبه ؿباكلة قل ة ال ترضف كل الطموحات كال تسد رغبة الش وة اؼبينامية صوب 
 ح كذباذباهتا اؼبيجددة .اكاف اجيماع ما يف م رراتنا الفكرية إجراء مفيعبل .اااؽ الرك 
  ل د اقحم مسعود ؿبمد اللغة يف ذبربة جديدة تسري به يف اذبامتات من مسالك الفصاحه      

كالبياف اؼبغاير للميلوؼ   إُف ساحة من الرغبات اعباؿبة كالطاقات اإلوبائية الطااحة   لدرجة عهنا 
يف تراكيب ا كمدة عسرمتا كجودة طبع ا كسعة  -وم عمتل الصنعة كالدراية بيسرار اللغة ليسي 

كصف ا   ك علف اعبملة ا ي ذبربة كيابة ذبمع بني الفن يف تنوعه كالفكر يف تعم ه ك طري ة  
الييليال ايه كلغة ترسم حهوظ ا من م درته يف ان العرض ك اليحليل كمتي كثرية . نسيش د بنص 

ه مسعود ؿبمد ردكد  علف تيكيبلت عظبامتا بػػ العجيبة   يف معرض رد  علف األسياذ يسيعرض اي
عباس ؿبمود الع اد ؼبا كرد يف اعي اد األةري  عدـ اعبواز ال وؿ يف إابات قوة اإلحراؽ للنار .  

يف بكوف النار ؿبرقة ب اهتا   كإمبا إرادة اللة تبث   -ي صد قوؿ الع اد –قائبل " ال هبوز ال وؿ 
النار قوة اإلحراؽ   ا ذا مت اليسليم دبثل مت ا الكبلـ حصل من اليخريال ما ال يسي يم به دين 
لعاقل   ذلك عف رٌب العاؼبني يصب  ةال ا لكل اإلرادات كعغلب ا مريرة كظاؼبة كـبجلة كـبلة 

هلل .إ عنه ال بالكرامة , ايكوف عف الفاسق ال م يشي ي الزْف ال تيحرؾ م وته ب رادته كإنا ب رادة ا
إال بيحريك رب العاؼبني ةطا  كبو اؼبكاف اؼبوبوء   كال وبصل له  -ؿبل البغاء –ييوجه إُف اؼببغف 

اسيعداد مفارقة الزْف إال بي ئية رب العاؼبني موضعا معينا من جسد  كي ي ول علف اإليبلج .حىت 
ؿ للرجل كي يناؽبا   ااهلل الفاعل العامترة ال تكوف مريدة ب رادهتا عف تسيجيب للفاحشة كتفي  آّا

اؼبريد   ةبلصة ال وؿ : عف األعماؿ صبيعا زين ا كمين ا من صنع يد اهلل. كغاب عن ذمتن 
ال ائلني ّٔ ا الرعم عف الكومبيوترات كاآلالت السحرية الل وبار اي ا الف م ال تبدع عمل ا تل ائيا 

اكيف رب العاؼبني حارس موكل بينبيه مت    يف موعدمتا اؼبعني إال إذا حرك ا اهلل إُف العمل  
اآلالت   كتييكد مت   النييجة من مبلحهة عف اآلالت اؼبعطوبة ال تسيجيب إُف العمل إال بعد 
تصليحه   اما عمد إرتباط إرادة اهلل ب رادة اؼبصلحني  ا ذا حصل عطب يف اليليفوف ال تيحرؾ 
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اليليفونات  عندئ تيحرؾ إرادة اهلل إُف ربريك إرادة اهلل إال إذا جاء عنساف عادم يسمونه عامل 
 . ( ُِ/ ُ  ُٗٗٗ) ؿبمد  إرادة العامل    اما العمل إذا حرف العامل اؼبلعوف ..؟ 

من مت   اليداعيات الساذجة ينج   كاتبنا يف إقامة رؤل مبيكرة بني تلك الطركحات        
ركحات  لغي ا ما بني سخرية مفعمة كعصحأّا   ع  ت دٔف عدلة من انوف الفكر تييرج تلك الط

بركح الفكر كقوانينه . ك السخرية  غايي ا " نوع من اؽبزء   قوامه اإلميناع عن إسباغ اؼبعىن الواقعي 
               عك اؼبعىن كله   علف الكلمات   كاإلوباء عن طريق اإلسلوب   كإل اء الكبلـ   بعكس ما ي اؿ  

             (.  ُّٖ  ُٕٗٗعبدالنور  )
مت ا الغيه ال زبلو من دعابة فبزكجة بسطوة الع ل كمدركاته   حىت قبد عف مت   السمة اليضايال  

بني حبلكة اليعبري كسبلسيه كبني عمق الرؤية كقوة اغبجة هبعل من عسلوبه مثاال لليضايال بني 
  ب صد ةلق اكر كان .لدرجة يبكن مع ا ال وؿ: عف اسلوبه يعكس بصماته ال اتية اؼبيمايزة 

اليوتر كالزةم ك اإلي اع ك االنسجاـ.كمن إ  إنياج نص ـبيلال " االلغة يف األدب تشحن بطاقة 
مسيمدة من مومتبة األديب كمن م درته.. اييجاكز ذاهتا  كتفيض بيكثر فبا تعد به  كتشري إُف 

ب قادر علف عف عكثر فبا اعيادت عف تشري إليه  كفبا اعيادت عف تثري  يف األذمتاف.. ألف األدي
             (.  ُُِ  ُٗٗٗ) اغببلؽ  ي ٌوؽبا عكثر فبا تعلم  عف ت وله 

إف األدب ال يبكن عف ين ض ب اته   ميحاميان تياري الع ل كالواقع ك الياريآ   مثله يف            
ي  ذلك مثل الفلسفة كب ية األنشطة اإلنسانية األةرل."  إف األدب كالفلسفة ينطلق من الوع

بغض النهر عن ادعاءات بعض م  كإف كاف األمر عمد كضوحان يف ذبربة الفيلسوؼ  كيف 
مشركعه. إال عف األدب اغب ي ي  اليبكن عف يكوف ك لك )عدبان ح ي يان( إاٌل إذا كعف ظركؼ 
ؿبيطه  ككعف ح ائق اغبياة عامة   كمن مهامتر ذلك الوعي قدرة مسعود ؿبمد علف قراءة نفسية 

هريات   عك األص  قراءة ةلفيي م اؼبعراية ع  تشخيص ابعادمتم النفسية , كنكيفي اصحاب الن
بيمتم تلك اليحليبلت .كمتي ربليله لشخصية كارؿ ماركس   كقد اسيعرض موقال ماركس من 
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الدين علف صورة ملحوضيني نبا )) عف نفس ماركس من النفوس الل زبضع اليجربة الشخصية 
كالثانية كجب األة  باؼبعيار   -كليس ِف ؾباؿ ميابعة مت ا الرعم باالدلة -لل نامج ال م سبيل إليه

ذاته يف ت ؤف اؼباركسية من كل كجومت ا انجردمتا من العلمانية كالفلسفية كن وؿ إهنا دردمة رجل 
          (.  ِٖ  ُُٗٗ)ؿبمد   ناقم قليل الف م((

باةيزاؽبا ك سبثل ا ي دؼ إُف إنياج رؤييه  كمن إ ا د قدـ مسعود ؿبمد ذبربيه ـبيزلة ك           
الفلسفية كإعادة ت ديب ا يف إمتاب )مكل( صبيل   ال ليكوف قادران علف سبويه ذلك الواقع ك 
إةفائه بل ي دؼ إُف تشخيص عوامل قباح السفة اآلةر عك اةفاقه. كحىت تكيمل دائرة اليواصل 

 -الل ييزعم ا ماركس –ؼبادية اعبدلية مع ال ارئ وبدد من منطق ااب  عسباب اػبصومة بني ا
ك ترجع إُف عدـ اليوااق كاليآلال ) العداكة كت دٔف رؤيي م قائبل )) –ليوحيد فبثبل بيمتل ا–كالغيبية 

( كيعود مئ اضايف من ا إُف م يضف عحكاـ الع يدتني يف طلب ما من اؼبؤمنني ّٔما عف يلجئ كل 
 دارا ملحوظا من اػبصومة اؼب كورة يعود إُف م ية من ما غرية إُف اليخلي عن ع يدته  كلكن م

ف ايصفوف ضراـ \كميل )ذكات( عكلئك ال ين ييسرتكف كراء عحكاـ ع يدهتم يف إنبعاث اػببلؼ 
 َُ  ُٖٖٗ  ِ  كؿبمد ُُّ-ُُِ  ُُٗٗؿبمد  )(( وهتم لئلرمتاب كاإلذالؿ كاليطويع م 
 .)                   

ال م يصدر" من منبعني  لفن يف النص األدا متو يف تعدد اؼبعىنكمن مهامتر اعبمع بني الفكر كا
يلي ياف معا كييفاعبلف باسيمرار لييدا ا معآف كثرية متي مصدر الثراء يف النصوص األدبية كمت اف 
اؼبنبعاف نبا : النص األدا   ببنييه الرامزة كطبيعيه اإلنفعالية كاإلوبائية   كال راءة الن دية الل تلي ي 

  َُِّ) الفواز  "   عن مسيويات اؼبعىن يف ذلك النصلنص يف حوار دائب يكشال بيوتر مع ا
 كاألمثلة علف ذلك كثرية من ا .    (.  ُّْ

كنعت ّٔ ا اإلجراء متي ال درة علف ت ليب كجو  الكبلـ كاألسيطراد يف ت دٔف                    
كاؼبييبع لكيابات مسعود ؿبمد هبد مت ا  الكم الكبري من األاكار كالطركحات دكف كلل عك ملل .
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اإلجراء ماابل يف اكثر نياجاته الفكرية , كداعا لئلطالة نكيفي ب حالة ال ارئ علف مؤلفه )حوار 
(   ٓٓ -َِغري ميكاائ مع اغبرب(  كعلف اميداد صفحات مت ا النياج كال سيما الصفحات )

اسينطاؽ األاكار كال اعة يف اقيناص انوهنا  كلل ارئ عف ي لب ايه النهر لريل تلك ال درة الف ة يف
عديدة ااكار . كذلك الزةم الفائض من اؼبعلومات الل تنثاؿ علف ال ارئ كمتو ي رع يف صفحات 

 بل كحىت يصعب الوقوع علي ا قبل قراءة ما دكنه مسعود ؿبمد من قبل.  ال يرامتا جديدة احسب 
ه الوقائع كاألحداث الييرىبية ك إزباذنبا حجة كمن مهامتر اليضايال بني الفكر ك الفن متو توظيف

لدعم ارائه كااكار  الل ته ر بوادرمتا من اؼب دمات الل يسيعرض ا يف نياجه الفكرم . االكيابة 
عند  نابعة من رغبية عنيفة يف تبلي  رسالة ربمل انا كاكرا   كتفرع اػبطاب اليبليغي عند  

يعت طوؿ النفس الكياا . بغية مد انيبا  ال ارئ إُف  يسيوجب  تعدد سبل اليبلي  ال غري . فبا
احول الرساليه يف عناة كركية .كمتو يعزز كل ذلك بيعليبلت تفيد يف هناية اؼبطاؼ بييبع ا كالرضوخ 
لدعوامتا .كمتو ما وبيم علف الكاتب اإلليزاـ دبضامين ا .ال من ةبلؿ األقواؿ بل من ةبلؿ 

سياسية كقد صدر ذلك عنه صراحة يف قوله " عنا لس    األاعاؿ . ا و غري منحاز إُف ج ة
اؼبنحاز إُف ج ة سياسية عك السفية ؿبددة سبق منه اإلنصياع إُف قناعة  -اؼبليـز –كالكاتب 

اعب ة اؼب يداة ايثابر علف موالة رعم ناس اراع منه درجة يف ال م يفعل كي وؿ كيكيب باكثر فبا 
: إف قناعل ك ناعة عم انساف مالك ل لبه كدماغه كيد  ي يم اإلعيبار للواقع كاغبدث كةبلاه

كلسانه  تنبع من ععماؽ ال لب كالضمري كيف اع اب البحث كاؼب ارنة كالي دير الطلي ة من كل قيد 
  كّٔ   الطبلقة نفس ا متي العلة يف نب  عية ع يدة يه ر بطبلهنا   إلنه نب  ال ينيهر اؼبواا ة عليه 

 ص .ُْكما حوله  من ج ات عليا "األنساف
ااإلليزاـ متنا يعت " عف يكوف األدب رسالة يسيوحي ا األديب من اكر  كعحاسيسه كمشاعر    
مبيعدا ما عمكنه عن الزةرؼ اللفهي كالزينة الصورية   باحثا عن كل ما متو جديد مبيكر   
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) كاظم  عاته " كمارد بعيد كي وب ق مت   الرسالة بعيار ات صادؽ ال ىبرج عن دائرة تيل ه كعبدا
َُِِ  ّْ  .)  

كيف اػبياـ يبكن ال وؿ : عف الفن كالفكر يف لغيه مه ر جلي حاكؿ من ةبلؽبما مسعود ؿبمد 
ـباطبة الوجداف كالع ل معا .كقد عارل مت ا اإلجراء األسلوا ذبربيه ذبل  يف صورة من الكيابة 

علف مسيول اؼبوضوع كاليفكري ,قفد  ب ي  حرة يف اليفكري كجريئة يف الي دٔف ككاضحة يف اؼبعاعبة
اتبع كاتبنا ب لمه اغبر قلبه كع يدته . ككاف قواـ تلك ال ناعة اإليباف كاةييار عن اةيبار دكمبا 
تكلال عك إكرا  . اجاء اسلوبه ينبوعا ميدا ا من األاكار النرية كالدعوات الصادقة . كشال عن 

 سريرته الي هة الياذبة عن كعي كتدبر . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
ل د تبني للباحث بعد مراجعات عديدة كقراءات ااحصة صبلة من اغب ائق الل ييسم به اسلوب 

 مسعود ؿبمد كطرائق اليفكري اؼبيجلية يف نياجاته الفكرية رعينا عف نسيعرض عنب ا يف ما يي  . 
    عمي ة الغور ان الكيابة عند  س ل ال ياد يف اليوجية كاليشكيل .إال عف مراميه صعبة مراس

 مفعمة بالييكيبلت ال سبن  ال ارئ صبيع إوبائاهتا بسري كس ولة . 
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  ينيمي عسلوبه مع سبلسيه يف ال وؿ كمركنيه يف الرؤية ك قوة حجيه إُف مصاؼ األساليب
البيانية ك اقطأّا من الكياب .الغيه موسومة بعلو الكعب.كجبللة ال در.كالدقة يف اةييار 

صياغة الرتاكيب يبل  مني ا  , حىت يبكن كصال اسلوب بالػػػػ   الصعب اؼبفردة كاعبودة يف 
 اؼبمينع .

  ت دـ الكيابه نفس ا يف صور مىت تسيعني دبعطيات الييريآ كذبارب اإلنسابية كت دـ اسباب
اإلةفاقات كالنجاحات يف ميسرة الشعوب بلغة من عاين ك ة  كمامتد , ا و ي دـ اسلوبه 

وس ين ل من اليجربة كيسي ل بنفسه عن غري  . كلوال كصاية الرقيب بلغيه اؼبميزة ع  قام
 كسلطيه ,لش دنا مباذج قلٌ  عف تكرر علف اعبيل كاعبيلني .

  الكيابة عند  ليس  غاية . ك ال بضاعة معركضة لل اصي كالدآف , عهنا ةلق كاإلليزاـ ك
زاكجة بني السمو يف عليائه السفة تدعم ا برامتني ناصة كعدلة م نعة . الكيابة يف ابعادمتا م

كاليسر يف اضائه . إهنا مزكاجة بني اكر نري كع ل مدبر كجداف صادؽ كحااهة ال زبطئ 
 الي دير .

  الكيابة يف تعدد صورمتا ال زبرج عن غاية كاحدة متي اليوجيه كاليث يال لآلةر . كمتي ال
ق غاياهتا . ا ي ذبرل يف مسار كاحد من اإلدراؾ كاليحليل . بل تيخ  مسالك مىت ليح ي

تلجي إُف اإلسيطراد كتسيعني به . كتية  من األساليب البيانية حاجي ا . كت وؿ عكثر فبا 
 تكيب . كتيكلم من ةبلؿ اللغة عكثر من حديث اللغة من ةبلؿ صاحب ا.

  الكيابة عند  ذبربة كجداف ييعامل مع اللغة تعامل اػببري ال م يية  كيرتؾ ما يشي ي   ل ا
طية كال معيارية , إهنا لغة ابداع يف صور اكر كان تعامتدا صحب ما اليوااق ا ي غري مب

 كاإلنسجاـ كاليآلال                                                                             
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 الملخص باللغة العربية
 

. من مواليد مدينة كويسنجق . كيب يف ي دؼ حبثنا إُف  ت ييم نياج كاتب  ا  متو مسعود ؿبمد 
مىت صنوؼ اؼبعراة كالفكر   ا و مؤلال ككاتب م اؿ مش ود كله من اؼبؤلفات ما يربو علف 
العشرين بكليا اللغيني )الكوردية كالعربية( . كيكيب جببلؿ الكوردية كما يكيب جببلؿ العربية . 

كاؼبعاعبة . ل ا ي دؼ حبثنا إُف  كظامترة اسلوبية كصاحب ظبة اسلوبية كقدرة ا ة يف الطرح
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اسيجبلء ظباته اإلسلوبية من ةبلؿ قراءة لعدد من مؤلفاته اؼبدكنة باللغة العربية حصرا . كقد 
عمدنا إُف قراءة نياجاته الفكرية كاإلبعاد الفسفية اي ما ّٔدؼ تشخيص بعض تلك السمات ال  

 كل ا . كجاءت معاعبينا يف صورة مباحث ابلاه متي
  األكؿ : بنية اللغة كعسلؤّا.اؼببحث 
 . اؼببحث الثآف : اللغة بني الس ولة كالسموؽ 
    . اؼببحث الثالث : اللغة بني الفن كالفكر 
كمت   اؼبباحث باعبملة هتيم باسالبيبه الفنية كابعادمتا الفكرية   اللياف ييناكؽبا اكر  عك  

كامبلن علف كل ععماله  كلكن   النياجات الل ربوي ا كياباته   مع عف ذلك ييطلب إطبلعان 
ذلك ال يبنع عف نكيفي باقيناص طرائق العرص كاليحليل لديه ما كسعنا اعب د يف ذلك   

كمت ً  الكيفية تعت إدراؾ اؼبزاج اعبومترم عك اؼبسيول  لنيبنٌي كيال ييفكر من ةبلؿ عسلوبه.
  كمن إ يصري  من عسلوبه –علف كجه اليحديد  –العاـ ل متنه  ال م يبكن عف نيبين ا 

 عسلوبه مراة لفكر  كيصب  اكر  إنعكاسا ألسلوبه. 
 
 

Abstract 
 

      The paper aims at evaluating the oeuvre of an exceptional 
writer. Born in Kuysinjaq, Masood Mohammed tried his hand at 
several fields of knowledge and exceled in most of them. He 
authored over twenty books written in perfect Arabic and perfect 
Kurdish. His style is known to be of distinct stylistic feature that is 
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distinguished in its presentation and treatment of topics. This 
paper is a study of these stylistic features as represented in his 
Arabic writings. The following three sections are an attempt to 
categorize some of these stylistic features: 

1- Section One: The style and structure of language. 
2- Section Two: Language between simplicity and 

complexity 
3- Section Three: Language between art and intellect 

Though such approach requires an exhaustive study of his work, 
it, nevertheless, opens a window to the literary and intellectual 
mentality of the writer. It enables us to perceive the way he 
envisions life through his style. In this way his style becomes the 
mirror to his thought and his thought the refection of his style. 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع
 

 ِع – ُ  ؾبلة اصوؿ  مج, علم اللغة والنقد األدبئٜٛٔ : عبد  الراجحي   
 بريكت  لبناف

 دار الشؤكف   ُ, ط, موسوعة المفكرين واألدباء العراقيينٜٚٛٔ : ضبيد المطبعي
 العراؽ.  -الث ااية   بغداد
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 مسعود محمد ودوره السياسي في العراؽ ٜٕٓٓ : راعي مزمتر العامري ,
 العراؽ.  -  بغداد اائقدار الكيب كالو   دراسة تيرىبية )د  ط(  (ٜٛٙٔ -ٜٜٔٔ)
 دار العلم للمبليني  بريكت   ُ, ط, المعجم األدبيٜٜٚٔ : حٌبور عبدالنور– 

 لبناف .
 د, ط (  اؼبكيبة , حوار غير متكافئ مع الحربٜٛٛٔ : مسعود ٔمحمد(  

 العراؽ .  –الوطنية  بغداد 
 د  ط(  -تحية ورجاء –, إلى العظيم غورباتشوؼ ٜٛٛٔ : مسعود ٕمحمد(  

 العراؽ .  –مطبعة اغبوادث  بغداد 
 كزراة الث ااة كاإلعبلـ    )د  ط(  , االنساف وما حولؤٜٜٔ : مسعود محمد 

 العراؽ.   -بغداد
 الث ااية دار النشر   ِ  ط, مدخل إلى علم األسلوبٕٓٔٓ : مكرم عياد

 لبناف .  –  بريكت  للييليال
 دار الفكر الث ااية    )د  ط( , نظرية األدبٜٜٛٔ : عكس  كرينيه وارين وويليك

  النشر الپ اايه دارللنشر كالوزيع. 
 م اربات ن دية يف األدب , النص والممانعةٜٜٜٔ : ؿبمد راتب الحالؽ  

  من منشورات ارباد الكياب العرب . كاالبداع)د  ط( 
 اؼبكيبة اإلسبلمية   ِ  ط)د، ت (, المعجم الوسيط : إبرامتيم مصطفى وآخروف

 للطباعة كالنشر كاليوزيع   اسيانبوؿ   تركيا .
 بريكت مؤسسة األحباث العربية   ُ  ط, في الشعريةٜٚٛٔ : كماؿ أبو ديب  – 

 لبناف . 
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 فلسفة المعنى في النقد العربي المشرقي المعاصر من ) ٖٕٔٓ : لواء الفواز ,
 العراؽ . –دار الشؤكف الث ااية العامة   بغداد   ُ  ط( ٜٜٓٔ -ٜ٘ٗٔ
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 لبحث :ملّخص ا

 
مت ا البحث قراءة عسلوبٌية يف اػبطابات اغبجاجٌية للمفٌكر الكردم مسعود ؿبمد  بغية          

اسيشفاؼ عمتم مبلم  عسلوبه اؼبعريف اػباص به  كك لك السمات النوعية ػبطابه ال م كاف 
يبارس ايه الكيابة علف مدل عكثر من نصال قرف  كذلك بالوقوؼ علف موضوعاته الفكرية 

فلسفية عن األدب كالييريآ كالفكر السياسي كاإلجيماعي  الل تشٌكل دبجموع ا اؼبنهومة كال
الداللية ػبطابه  ال م ي دؼ إُف اليياري باإلقناع عك اإلاحاـ  كك لك الوقوؼ علف عصناؼ 
اغبجاج كمنطل اته ٌإ عساليبه كت نياته  الل تشٌكل دبجموع ا عمتم ةصوصيٌات اسيخداماته 

 ة ػبطاب اغبجاج .األسلوبيٌ 
يشيمل مت ا البحث علف م دمة تعريفٌية  كسب يد نهرم يؤٌسس للمفامتيم الثبلاة اؼبؤلٌفة         

عصناؼ اغبجاج يف ةطابه  ذبريدا كتوجي ا للعنواف كابلاة ؿباكر دراسٌية  يكوف األٌكؿ بعنواف 
كاغب ائق كاإلارتاضات كال يم منطل ات اغبجاج يف ةطابه  لدراسة الوقائع كت ويبا  كالثآف بعنواف 

يف حجاجاته  كالثالث بعنواف عساليب اغبجاج كت نيٌاته  لدراسة ت نيات اليمثيل كاؼبفارقة كاليفريع 
كاليضاد كالي ابل كاإلسيش اد كغريمتا  مع ةاسبة بالنيائج كقائمة للمصادر كةبلصيني بالكردية 

 كاإلنكليزيٌة . 
 

 الػمػػقػػػّدمػػػػػػػػػػػػػػة
بسم اهلل الرضبن الرحيم  بسم اهلل عبدع كبه عسيعني  كعصٌلي كعسػٌلم علف الرسوؿ األمني           

 سػػػػػٌيدنا ؿبٌمد صٌلف اهلل تعاُف عليه كسٌلم  كعلف اله كعصحابه عصبعني  كبعد :
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 يوٌد مت ا البحث عف ي ـو ب راءة عسلوبٌية يف اػبطابات اغبجاجٌية للمفٌكر الكردم مسعود      
ؿبمد  بغية اسيشفاؼ عمتٌم مبلم  عسلوبه اؼبعريف اػباص به  كك لك السمات النوعية ػبطابه 
ال م كاف يبارس ايه الكيابة علف مدل عكثر من نصال قرف  كذلك بالوقوؼ علف موضوعاته 
الفكرية كالفلسفية عن األدب كالييريآ كالفكر السياسي كاإلجيماعي  الل تشٌكل دبجموع ا 

داللية ػبطابه  ال م ي دؼ إُف  اليياري باإلقناع عك اإلاحاـ  كك لك الوقوؼ علف اؼبنهومة ال
عصناؼ اغبجاج كمنطل اته ٌإ عساليبه كت نياته  الل تشٌكل دبجموع ا عمتم ةصوصيٌات 

 اسيخداماته األسلوبية ػبطاب اغبجاج .
يدة(  م ابل الببلغة يعرؼ اغبجاج يف الدراسات الببلغية كاليداكلية بػ)الببلغة اعبد       

الكبلسيكية ال ديبة  عم ببلغة عرسطو كالببلغة العربية اؼبنحدرة من ا  اؼب يٌمة باؼبعيارية كالي عيد  
كك لك م ابل الببلغة اغبديثة اؼبيوٌلدة من تبلق  الببلغة باألسلوبية  تلك الل هتيٌم باعبانب 

اعبانب اإلسيدالِف كك لك اليياريم يف اليخييلي كاعبماِف للخطاب  بعكس اغبجاج ال م ي يم ب
 اػبطاب ّٔدؼ اإلقناع كاإلذعاف له .   

كلعٌل مت ا اؼبوضوع جديد يف الدراسات األسلوبية  كعكثر جدة علف صعيد الدراسات        
الكردية  كغري مطركؽ ايما ىبٌص ةطاب مسعود ؿبمد  دبعىن عنه َف تنجز عيٌة دراسة من مت ا 

ن قبل  ال علف صعيد اغبجاج كال علف صعيد األسلوب  ل لك َف عذبٌنب ال بيل عن كياباته م
الصواب إذا اعي ت دراسل مت   عمبل بكرا يف مت ا آّاؿ  كال عقصد ب لك اليبامتي كإمٌبا ليخمني 
مدل صعوبة مت ا العمل  النعداـ النماذج اي ا كندرة اؼبصادر عن ا  اضبل عن سعة دائرة اؼبوضوع 

 اؼبساحة ؼبثل مت   البحوث .  قياسا دبحدكديٌة
يشيمل مت ا البحث علف م دمة تعريفٌية  كسب يد نهرم يؤٌسس للمفامتيم الثبلاة اؼبؤلٌفة        

للعنواف  كابلاة ؿباكر دراسٌية  يكوف األٌكؿ بعنواف عصناؼ اغبجاج يف ةطابه  ذبريدا كتوجي ا 
سة الوقائع كاغب ائق كاإلارتاضات كال يم  كت ويبا  كالثآف بعنواف منطل ات اغبجاج يف ةطابه  لدرا
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كالثالث بعنواف عساليب اغبجاج كت نيٌاته  لدراسة ت نيات اليمثيل كاؼبفارقة كاليفريع كاليضاد 
كالي ابل كاإلسيش اد كغريمتا  مع ةاسبة بالنيائج كقائمة للمصادر كاؼبراجع كةبلصيني بالكردية 

 كاإلنكليزيٌة . 
ة ككثرة  كينبغي عف نشري          ٌّ متنا إُف عنٌه علف الرغم من سعة اؼبوضوع كغزارة اعيباراته اؼبعريٌف

موامتد  اغبجاجٌية كاإلسيداللٌية  إاٌل عٌف ؿبدكدية مساحة البحث تفرض علف الباحث اإلليزاـ 
حبجم اليحليل  بواقع ربليل مامتدين ا ط  لكل مف ـو معريف كمفردة دراسية من مفردات مت ا 

 البحث .   
 

 : تػػمػػػهػػػػػػػيػػػدالػ
كٌرس اليم يد للييسيس النهرم للمفامتيم الثبلاة الل تيٌلال العنواف من ا  انطبلقا من           

البدء باإلطار كمتو )اػبطاب(  كمركرا باحمليول كالنوع كمتو )اغبجاج(  كاني اء باػباصٌية كاألسلوب 
العاـ عٌكال ٌإ اػباص ااألةٌص  كدكف كمتو )اإلحكاـ(  عمبل باليدرٌج اؼبنط ي من الوقوؼ علف 

اإلليزاـ برتتيب ا الواقع يف العنواف  بغية اليوٌصل إُف مدلوؿ ميناغم كميكاتال  يكوف جامعا كمانعا 
 ؼبا متو ميحٌ ق يف ةطاباته .

 
 أّوال: الخطاب: 

اء ))اػبطاب كاؼبخاطبة مراجعة الكبلـ(()لساف العرب  مادة:خ ط ب(  كاحملاكرة  كج يف اللغة
يف ال راف الكرٔف بصيغة اؼبصدر يف قوله تعاُف:))كمددنا ملكه كاتينا  اغبكمة كاصل اػبطاب(( 

 ( .  ّٔ(  كبصيغة الفعل يف قوله تعاُف: ))كاذا ةاطب م اعبامتلوف قالوا سبلما(()الفرقاف:َِ)ص:
رادؼ للكبلـ كالدراسات اغبديثة ت ٌدـ ابلاة ربديدات ؼبف ـو اػبطاب  األٌكؿ: اػبطاب م        

عند ديسوسري  كمتو اؼبعىن اعبارم يف اللسانيات البنيوية  الثآف: متو الوحدة اللسانية الل تيعٌدد 
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اعبملة اي ا كتصب  مرسلة كلٌية  الثالث: متو ملفوظ طويل عك مييالية من اعبمل تكوف ؾبموعة 
ي  عنواعه منغل ة  يبكن من ةبلؽبا معاينة بنية سلسلة من العناصر )اػبطاب اغبجاج

(  كيرل ااضل اامر بيٌف اػبطاب: ؾبموع من النصوص  كالنص متو الواحد منه  عك ٖكةصائصه:
إٌف النص مسٌمف كاػبطاب اسم  ايكوف اػبطاب ب لك ظامترة النص كما عٌف اللغة ظامترة الكبلـ 

من (  كيف اؼبف ـو الن دم يرل ميشيل اوكو  بيٌف اػبطاب ))مبكة معٌ دة ُِٕ)مدارات ن دية:
العبلقات اإلجيماعية كالسياسية كالث ااية الل ت ز اي ا الكيفية الل ينيج اي ا الكبلـ كخطاب 

(  كحٌدد  سعيد مصلوح  برسالة ٖٗ: َََِينطوم علف اؽبيمنة كاؼبخاطرة(()دليل الناقد األدا 
ي يضي ذلك عف مٌوج ة من اؼبنشئ إُف اؼبيلٌ ي  تسيخدـ اي ا الشفرة اللغوية اؼبشرتكة بين ما  ك 

يكوف كبلنبا علف علم دبجموع األمباط كالعبلقات الل تيطٌلب عملٌية اإلتصاؿ بني عاراد اعبماعة 
 (.         ٗاللغوية )اػبطاب اغبجاجي  عنواعه كةصائصه:

كعلماء اؼبعراة يف الدراسات اإلنسانية دكما ي صدكف اػبطاب لغرض إدراؾ األاكار         
علف عنه اؼبشركع الوحيد للدراسة  ألٌف اليعبريات مهامتر ايزي ية ؿبسوسة  كدراسة اإلعيبارات

نسي بل ا بواسطة اغبواس  انرل اي ا الكلمة اؼبكيوبة مثلما نرل العبلمات اؼبمٌيزة علف الزمتور  عك 
نسمع الكلمات مثلما نسمع صوت الرعد  لكن للكلمات طبيعة مزدكجة ربيلنا علف ما متو كائن 

عن نفس ا  ا ي ذبٌسد لنا اؼبعآف الل يبكن ا م ا كك لك الل ييعٌ ر إدراك ا كراءمتا اضبل 
 (.ُٓ)عساليب الشعريٌة اؼبعاصرة:

كيشرتط )إمل بنفنسي ( النهر إُف اػبطاب من حيث بعد  الواسع  عم من حيث متو          
الثآف بشكل من  كبلـ كتلٌف   ايفرتض ايه كجود ميكٌلم كـباطب  كعٌف لؤلٌكؿ نٌية اليياري علف

(  اي ٌرب ب لك اػبطاب إُف مف ـو اغبجاج  لييكيد  علف مبدع ٖاألمكاؿ.)اػبطاب اغبجاجي:
اليياري  ب وله:))كٌل قوؿ يفرتض ميكٌلما كسامعا مع تواار م صد اليياري بوجه من الوجو  يف مت ا 

كينجز علف عساس  (  كال يكوف اػبطاب تاٌما إاٌل عندما يبىنُْالسامع(()اغبجاج يف ال راف:
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اغبجاج كاإلسيدالؿ ال عٌم ةطاب  ألف غاية اليياري ردٌبا ال تيحٌ ق دائما كعلف كبو مطلق  
بعكس ضماف ربٌ   ا يف اغبجاج  كب لك يكوف اني النا إُف اؼبصطل  الثآف )اغبجاج( كمف ومه 

 اني اال سليما كضركريٌا إلكماؿ مف ـو اػبطاب كرظبه باليماـ .
 

  حجاج :ثانيا : ال
علف كزف )اعاؿ( مصدر حاٌج عك حاجج  كالشائع منه علف صعيد الدراسات متو )اغبجاج 
كاحملاججة(  كلكن متناؾ من يسيخدم ا بلف  )اليحاٌج كاليحاجج كاحملاٌجة( عيضا  ي اؿ يف اللغة 
))حاججيه  عحاٌجه حجاجا كؿباٌجة حىٌت حججيه  عم غلبيه باغبجج الل عدلي  ّٔا  كاغبٌجة 

 متاف(()لساف العرب  مادة:ح ج ج(  ))كاغبجاج كٌل منطوؽ به مٌوجه إُف الغري  إلا امه ال
(  كيفضي ذلك إُف عٌف طبيعة ِِٔدعول ـبصوصة وبٌق اإلعرتاض علي ا(()اللساف كاؼبيزاف:

اػبطاب ال تيحٌدد ا ط يف العبلقة اليخاطبية اإلببلغية  بل إٌف للعبلقة اإلسيداللية دكرا عساسيا يف 
ذلك  إذ ال ةطاب بغري حجاج  كال ـباطب من غري عف تكوف له كظيفة اؼبٌدعي  كال ـباطب 

 ( .ِِٔمن غري عف تكوف له كظيفة اؼبعرتض )اللساف كاؼبيزاف:
كمن ةبلؿ اإلٌطبلع علف الدراسات اغبديثة ؼبف ـو )اغبجاج(  ييبنٌي عٌف لفهه يطلق علف         

(  مينه ميف لفهة الببلغة  ُّكاحملاججة )يف نهرية اغبجاج:العلم كموضوعه  عم علف النهريٌة 
الل تطلق علف اؼبنجز الببلغي فبارسة كانٌا  كك لك علف علم الببلغة معراة كت عيدا  خببلؼ ما 
متو اغباؿ مع لفهي )األسلوب كاألسلوبية(  يف كوف األٌكؿ موضوعا كالثآف معراة  كاغبجاج من 

ت نيات اػبطاب الل من ميهنا عف تؤٌدم باألذمتاف إُف اليسليم دبا  حيث عنٌه معراة  يعت ))درس
(  عم ُّيعرض عليه من عطركحات  عك عف تزيد يف درجة ذلك اليسليم(()اغبجاج يف ال راف:

ؿباكلة جعل الع ل عف ي عن ؼبا يطرح عليه من عاكار  عك يزيد من درجة ذلك اإلذعاف ايبعث 
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(  عٌما من حيث اؼبمارسة  ا نه طري ة عرض اغبجج ْٕاغبجاج:علف العمل اؼبطلوب )اليداكلية ك 
 ( .ُِكت ديب ا ب صد اليياري يف السامع )اليداكلية كاغبجاج:

عٌما باؼبعىن اإلصطبلحي ايدٌؿ علف ))صنال ـبصوص من العبلقات اؼبودعة يف اػبطاب        
للعبلقة اغبجاجية  عف تكوف  كاؼبدرجة يف اللساف ضمن احمليويات الداللية  كاػباصٌية األساسٌية

(  كحبسب عندرسني كدكار  إنٌه ُِدرجٌية عك قابلة لل ياس بالدرجات(()اليداكلية كاغبجاج:
))طري ة السيخداـ اليحليل الع لي كالدعاكل اؼبنط ية  غرض ا حٌل اؼبنازعات كالصراعات  كازباذ 

(  ايشمل ّْجاجي العرا: )النص اغبَقرارات ؿبكمة  كاليياري يف كج ات النهر كالسلوؾ((
لفهه ب لك ابلاة مفامتيم  مف ـو مرادؼ سباما للجدؿ كاإلسيدالؿ  كمتو باؼبعىن ال دٔف عند 
العرب  كمف ـو هبعله قاظبا مشرتكا بني اعبدؿ كاػبطابة  كمتو ما كاف عند عرسطو كاليوناف  

مسي ٌل عن اعبدؿ  كمف ـو جديد له يف العصر اغبديث عند الغربيني  كمتو مف ـو قائم ب اته
(  ايكوف اغبجاج ب لك علف ٖكاإلسيدالؿ كك لك عن صناعة اػبطابة )اغبجاج يف ال راف:

ضربني  ضرب عن  ايه ال ت ح حدكد اؼبنطق  ا و مرادؼ لئلسيدالؿ كال متاف  كضرب كاسع 
ج يف آّاؿ النع اد األمر ايه علف دراسة ؾبمل الي نيات الباعثة علف إذعاف اؼبخاطب )اغبجا 

 ( . ٖال راف: 
إذا ااغبجاج ععٌم كعمشل من اإلسيدالؿ كعكثر حدااة منه  كونه ييوٌسع من حيث الداللة        

كمن حيث الغاية علف مف ـو اإلسيدالؿ  ؼبا ي ـو عليه اغبجاج من احملاكرة كاؼبناقشة اؽباداة ال 
راة اغب ائق كاإلصبلح الفكرم  فبٌا ؾبٌرد ال متنة الشكلية  كتكوف الغاية منه توجيه اعبم ور إُف مع

يؤٌدم إُف السعي لنب  العنال كإقامة اغبوار ؿبٌله  ااإلقناع حبسب )بريلماف كتيييكا( يكوف إٌما 
بالعنال عك باػبطاب كاغبوار  كاإلقيناع متو اللجوء إُف عحدنبا  كمت ا متو الفرؽ بني حرٌية اإلعي اد 

يف كجود مٌك يف اكرة ما ينبغي تدقي  ا  كمن  كاإلكرا   كالباعث علف اغبجاج دكما ييمٌثل
دكهنما تب ف مت   الفكرة غامضة كغري كاضحة  كلكن دكف ارض عك إكرا  كإمبا يف مني ف اغبرية 
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(  كب لك ا ٌف اغبجاج كإف كاف نياج اؼبنطق عساسا كمرادؼ اإلسيدالؿ ُٔ)يف نهرية اغبجاج:
للرعم كةصومة يف الفكر  سواء كاف يف صورة  قديبا  إاٌل عنٌه موجود يف عٌم ةطاب ايه منازعة

اسيدالؿ عك يف صورة حوار  كّٔ ا عة  اؼبف ـو اغبديث له  كحبكم صيغيه الصراية الدالٌة علف 
اؼبشاركة )اعاؿ كمفاعلة(  كم ابلة اغبٌجة باغبٌجة  يكوف عكثر تيمٌتبل من كلمة اإلسيدالؿ ليؤٌدم 

 ( .  ٗللمناقشة كاغبوار )اغبجاج يف ال راف: مف وما م ٌما ت ـو عليه النهرية اعبديدة
كمشركعنا الدراسي مت ا ييعامل معه باؼبدلولني  عم باعبمع بني اؼبعىن اإلسيدالِف ال دٔف له         

كك لك باؼبعىن اغبوارم اعبديد  كوف ؿباكراته مشيملة علف مادة اغبجاج كموضوعه باؼبعنيني  
دؽ ؼبف ومه  كبناء علف ذلك يبكن رصد نوعني من كك لك لغرض األة  دبا متو األمشل كاأل

الواقعة اغبجاجية يف ةطابه  األٌكؿ من مشموالت الفيلسوؼ  لكن ايلسوؼ حيا  ال ذبريدم  
ىباطب صب ورا ةاصا من النخبة السياسية عك الث ااية  تكوف غاييه اليياري باإلذعاف عك اليفنيد 

وعية يف تدارس ال ضايا ؿبل الن اش  عٌما الثآف ا و ليصورٌات مت ا اعبم ور  ت وية عبانب اؼبوض
اإلذعاف ؼبا يطرحه احملاجج باليوصيات لدغدغة عواطال اؼبيلٌ ني كإحداث اليياري اي م لبلوغ درجة 

 ( .         ُٕعالية من اإلذعاف )يف نهرية اغبجاج:
ب الببلغي كالدراسات اغبجاجية ت ٌدـ ابلاة عمباط للخطاب اغبجاجي  كمتي اػبطا     

كالفلسفي كاليداكِف كزبيلال مت   األنواع اػبطابية باةيبلؼ عصوؽبا اؼبعراية كاؼبن جية كاؽبدؼ من 
إقامي ا  كالغالب علف حجاجات مسعود ؿبمد متو ظبات اػبطاب الفلسفي  لكن ليس  السفة 

سوؼ معاصر ذبريدية كونٌية ايكوف موضوعاهتا الوجود كاػبلق كاألزؿ كاألبد  كإمبا يف صورة ايل
يفلسال اغبياة كالواقع كالييريآ  بيسلوب اكرٌم موضوعٌي كحبجج علمٌية ككاقعٌية  معيمدا علف 
اليحليل العلمي كإف كاف يصاغ يف عسلوب مبه السفي من حيث اعبدؿ كاإلسيدالؿ  األسلوب 

لحجاج بكونه ال م ي رٌبه من اػبصائص الل قٌدم ا الدارس الرائد )طه عبد الرضبن( تعريفا فبٌيزا ل
))ةطابا موٌج ا كمتاداا  مبنٌيا بناء اسيدالليا  ييٌم ايه اللجوء إُف اغبٌجة كاإلسيدالؿ  كموٌج ا 
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بهركؼ تداكلية تيطٌلب ن اما حجاجيا يبلمس اغبياة اإلجيماعية عك اؼبؤسساتية  ليعديل اكرة عك 
  ( .ِِٔن ل عطركحة عك جلب اعي اد عك داع اني اد(()اللساف كاؼبيزاف:

 
  ثالثا : المحكم :

)احملكم( اسم مفعوؿ من )عحكم وبكم إحكاما(  ))ي اؿ عحكم  ابلنا عم منعيه  كعحكم  
السفيه إذا عة ت علف يد   كبه ظٌبي اغباكم ألنه يبنع الهاَف من الهلم  كي اؿ لل راف )احملكم( 

و اؼبي ن لؤلمور(()لساف ألنه ال اةيبلؼ ايه كال اضطراب  كمنه عحكم األمر إذا عت نه  كاغبكيم مت
ـٌ الكياب  العرب  مادة: ح ؾ ـ(  كاآليات احملكمات يف قوله تعاُف: ))منه ايات ؿبكمات متٌن ع

( متي اآليات الل عحكم  عباراهتا كحفه  من اإلحيماؿ ٕكعةر ميشأّات(()اؿ عمراف: 
 ( .ُٕٓكاإلميبا  )الكٌشاؼ:

ـو اإلحكاـ دبعىن اؼبيانة كالرصانة  كإحكاـ كعلف صعيد مت ا البحث كعنوانه  يي  مف        
اغبجاج بناء كعسلوبا  من تواٌر اغبجاج علف اػبطوات كاؼب ٌومات ال ويٌة للحصوؿ علف النيائج 
السليمة  كاسيناد اغبجاج العصرم إُف اإلسيدالؿ ال متآف  مت   اػباصٌية األسلوبٌية الل ال تي يٌي 

لٌق الهفر ّٔا  بل وبياج إُف قارئ ميمٌكن كمثاِف  كمتي لكل ؿباجج  كك لك ال يسيطيع كٌل مي
من ظبة األساليب الراقية يف الفكر كاألدب  من عمثاؿ الع اد كاؼبينيٌب كاليوحيدم  الل توصال 
عساليب م بلغة العباقرة عك العمال ة  إذ ييجاكب اي ا الفكر كاػبياؿ يف عكج نشاط ما غبهات 

 الكيابة كاإلقباز .
 صود متنا باألسلوب عةٌص اػبصائص اليعبريية الل تضمن اليمٌيز كاليفٌرد لطري ة كاؼب       

الكاتب ايما يكيبه ))ل ا يوجد من األساليب ب در ما يوجد من األمخاص ال ين 
(  ألنٌه يشمل منحف الكاتب العاـ كطري يه يف الييليال كاليعبري ِٓيكيبوف(()الببلغة كاألسلوبية:

( علف ما ربيمله اللغة من تنوٌع يف طرائق اليعبري  ُٖحساس )اٌن األسلوب:كالنهم كاليفكري كاإل
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إذ إٌف مركنة اللغة سبن  الناط ني ّٔا الكلمات كقوانني الرتكيب لكن ال تفرض علي م كليشة كاحدة 
جامتزة يليـز ّٔا الكٌل يف إقباز الكبلـ كاليعبري  كإمٌبا يب ف الناط وف عحرارا ايما ىبياركنه من 

حات اللغة  بالطري ة الل ربدث اليياري يف اؼبيلٌ ي كخطاب ضاغط علف ذمتنييه  يف مكل ميا
ؾبموعة من اػبصائص كاؼبمٌيزات الل سبٌيز نوع اػبطاب عن األنواع األةرل  كك لك سبٌيز عسلوب 

 مت ا احملاجج عن عساليب اآلةرين .
احملكم للبناء اغبجاجي بدمج كقد تكمن م ٌومات مت ا اإلحكاـ ألسلوبه يف اإلنيهاـ        

اعبدؿ الفكرم باإلسيدالؿ ال متآف  كك لك الييسيس باؼب دمات ال ويٌة للوصوؿ إُف النيائج 
السليمة  بعيدا عن اػبلط كاإلضطراب  كك لك سبٌكنه اللغوم بيمٌثل العربية ال علف طري ة اليعٌلم 

عة كقوة الشخصية كلياقة اليصٌدم للمناظرة كاإلكيساب كإمبا بدرجة السلي ة كالبياف العرا  مع اعبر 
يف ال ضايا الك ل  كعدـ الرتٌدد ايما يؤمن به  كك لك اميبلكه لرؤية السفٌية ةاٌصة به دكف 
ال بوؿ باليبعٌية الفكريٌة  كربرٌكه ضمن الثواب  من اغب ائق كالوقائع كاؼبسلٌمات ال األمتواء 

كاإلبيعاد عن عسلوب اؼبراكغة كالسفسطة ككٌل ما  كالرغبات  كك لك ذبٌنب اإلي اـ كاؼبغالطات
يشوب موقفه الفكرم  مع اميبلكه للث ااة ال ديبة إُف جانب الث ااة العصرية العلمية  كسبيٌعه بن ة 
عابلطونية م يمنة علف اؼبوقال  ال باؼبعىن اؼبثاِف كإمبا باؼبعىن الع بلٓف كاليمٌكن ال متت  كاميبلكه 

لٌية عالية إُف جانب م ارة كبلمٌية راقية  قٌلما تي ٌيي للفرد يف مثل مت ا الزمن ؼبنطق قوٌم كملكة ع 
اؼبشٌي  لل متن كال ابلٌية  ي وؿ عن ذلك عبو حٌياف اليوحيدم: ))كٌل من تكامل حهٌه من اللغة 
كتواٌر نصيبه من النحو كاف بالكبلـ عم ر كعلف تصديق األمور عقدر  ا ف مدا بعد ذلك ميئا 

 (. ّّٔػػّّٓق ا د سبق صبيع الناظرين(()الرسائل:من اؼبنط
 

 المحور األّوؿ : أصناؼ الحجاج في خطابو:
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الدراسات اغبجاجية ت ٌدـ تصنيفات مينوعة للحجاج حبسب نوع الدراسة كمتدا ا  كال           
عكثرمتا يسع آّاؿ متنا لعرض تلك اليصنيفات صبيعا عك اؼب ارنة بين ا  ل ا االدارس يية  بينٌب ا ك 

ميوعا  كمتو اليصنيال الثبلاي اؼبيمٌثل يف كٌل من اغبجاج اليجريدم كاغبجاج اليوجي ي كاغبجاج 
الي ويبي  اليصنيال ال م ازب   الدارس الرائد عربيا )طه عبد الرضبن( يف كيابه )اللساف كاؼبيزاف(  

تيجٌياته العصريٌة   كال م يية  عند  اغبجاج نفس عبعاد اإلسيدالؿ ت ريبا  علف الرغم من اسرتا
 كعة  به العديد من الدارسني .

 
 أّوال : الحجاج التجريدي : 

كمتو اإلتياف بالدليل علف الدعول علف طري ة عمتل ال متاف  علما بيٌف ال متاف متو اإلسيدالؿ ال م 
يعىن برتٌتب صور العبارات بعض ا علف بعض  بصرؼ النهر عن مضامين ا كاسيعماالهتا كما يف 

الصورم  عم اغبجاج ال م ييعاطف ايه احملاجج ت ليد ال متاف الصناعي )اللساف  اؼبنطق
(  كمت ا النوع من اغبجاج َف يية  به احملاجج يف ؿباكراته بالصورة اليجريدية ِِٖػػِِٔكاؼبيزاف:

الصراة  لكنه يدمج اغبجاج ّٔ   الكثرة الكاارة من مصطلحات اؼبنطق كصي  اإلسيدالؿ ال متآف 
به حجاجه  كونه اعب ر األٌكؿ كاألصيل للحجاج  ايوٌج ه علف النحو ال م يبلئم  ليمٌ  

))فمن شأف قطرة الحبر أف تصبغ كأسا من  األسلوب العصرم اؼبوٌسع للحجاج  مثاؿ ذلك:
الماء، فيقع في األوىاـ إّف الماء كّلو حبر، وإنّما ىي كالنسخة السالبة من الصور، ال تصّح 

(  متنا احملاجج ي يس ةطي الواقعة اؼبطركحة من ٔ)إعادة اليوازف:نقيضها(( إاّل إذا قلبت إلى
)إي اـ قطرة اغب  اؼبسكوبة يف كيس اؼباء بيٌف اؼباء كٌله ح (  قياسا علف الصورة اؼبنط ية لل ضٌية 
السالبة الكلٌية: )ليس كٌل ما يف الكيس ح ا( كن يض ا ال م يصدؽ: )ليس كل ما يف الكيس 

يومٌتم الرائي بيٌف )كٌل ما يف الكيس ح ( ةطي  كال يصٌ  مت ا اإلسيدالؿ إاٌل بالنييجة ماءن(  ا
اؼبزدكجة: )ليس كٌل ما يف الكيس ماء كال كٌل ما يف الكيس ح (  كمثل مت ا الطرح للحجاج طرح 
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برمتآف  ألنٌه قائم علف عسلوب ال متاف الصناعي كاؼبنطق الصورم  ال م ال يف مه حىت اؼبيل ي 
النخبوم ال م متو ىباطبه  إالٌ من له إؼباـ كاؼ باؼبنطق كبرمتانه  لكن احملاجج يلجي إُف مثل مت ا 
الدمج كالرتكيب بني األسلوبني بغية اليميني كاإلحكاـ حبجاجه ال ائم علف عسلوب جدِف يف 

 معهمه .
ق الصورم عك كما ي وؿ يف كصال موقال ةصومه من عمـو ؿباكراته بيعبري جٌله من اؼبنط       

))ىذه النظرات واإلستدالالت وما في طّياتهما من ضروب  يف مفامتيمه كمصطلحاته  اي وؿ:
التقريب واإلستبعاد والترجيح والنفي معروضة على المانع والمقتضى، من أحكاـ األحواؿ 
ومطاليب الدخائل التي حفلت بها كتبي، كّلها بغيضة في طبع أصحاب الكلمة المنشورة في 

(، ونازلة منها منزؿ كراىة التحريم، ألنّها تتسم بنقيض المسّلمات المنقوضة التي )العراؽ
(  مت   الف رة قائمة علف ؾبموعة ّْ)إعادة اليوازف:يريحوف بها أنفسهم على مختلف الوجوه((

)النهرات كاإلسيدالالت   من اؼبفامتيم كاؼبصاديق ال متانية يف إطار صي  كتصٌورات من مثل:
ب كاإلسيبعاد كالرتجي   اؼبانع كاؼب يضف  عحكاـ األحواؿ كمطاليب الدةائل  كرامتة ضركب الي ري

اليحرٔف  ن يض اؼبسٌلمات اؼبن وضة(  كمتو يريد عف يبنٌي ّٔا للميلٌ ي العرا  عٌف ما طرحه يف كيبه 
صبيعا متو من اغب ائق اؼبسٌلمة كاغبجج الداحضة كـبي ة بالع ل كاؼبنطق  لكن ا مراوضة عند 
ةصومه  ألهنا تفٌند مسٌلماهتم اؼبن وضة اػباطئة الل ييسٌلوف ّٔا  احىت لو عدرؾ اؼبيلٌ ي 
باؼبصطلحات األةرل  لكنه يب ف مشدكمتا عماـ كٌل من اليصٌورين  األٌكؿ: )اؼبانع كاؼب يضف(  

رات تعرض مت ا اؼببدع الثنائي ال م متو من عمتٌم مبادئ كمعايري ال متاف اؼبنط ي  إذ اؼبفامتيم كاليصوٌ 
علف مت ين اؼبعيارين  لليحٌ ق من صدق ا كسبلمي ا  كمتو ال م وبٌدد انيماء األاراد كاألجزاء 
للكلٌيات  منعا عك اقيضاء كضركرة  كالثانية صيغة )ن يض اؼبسٌلمات اؼبن وضة(  الل متي صيغة 

يدالِف اليجريدم  برمتانٌية صناعٌية كتصٌور منط ي باميياز  كمف ـو بارز من مفامتيم ال متاف اإلس
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ال ائم علف اكرة ن ض كدحر اؼب ٌدمات الس يمة كاؼبن وضة عساسا لدل اػبصم  كغريمتا فبٌا ال 
 ييسع آّاؿ بعرضه .

 
  : الحجاج التوجيهي ثانيا:

كاليوجيه متنا متو   كمتو إقامة الدليل علف الدعول بالبناء علف اعل اليوجيه ال م ىبيٌص به احملاجج
ج غبٌجيه إُف غري   اينشغل احملاجج بيقواله من حيث إل اؤ  ؽبا  كال ينشغل اعل إيصاؿ احملاج

بنفس اؼب دار بيلٌ ي اؼبخاطب ؽبا  كرٌد اعله علي ا  انجد  يوِف عقصف عناييه إُف قصود  كعاعاله 
اؼبصاحبة ألقواله اػباصة  فبٌا يفضي به ذلك إُف تناسي اعبانب العبلقي من اإلسيدالؿ ال م 

خاطب  ا و حجاج ي يصر ايه احملاجج علف اعيبار كج ة اؼبٌدعي كحدمتا )اللساف يصله باؼب
(  يلجي احملاجج يف ؿباكراته إُف مت ا النوع من اغبجاج عندما يناقش اػبصم ِِٖػػِِٕكاؼبيزاف: 

ب صد اإلاحاـ كاليبكي   ابل يرجف منه اليجاكب كاإلقيناع ؼبا يطرحه  ايكوف ميئوسا منه كال 
ي حسابا جديرا النشغاله بالضغط علف اػبصم  كمتو ال سم األك  من حجاجاته وبسب للميل ٌ 

ال م يكوف ايه ال صد موٌج ا ّٔدؼ إاحاـ اػبصم ال إقناع اؼبيلٌ ي ككسبه  كما يف كيبه 
)اإلنساف كما حوله( ك)إعادة اليوازف إُف ميزاف ـبيل( ك)حوار غري ميكاائ مع اغبرب(  مثاؿ 

))يا حرب! يا بنت الشيطاف الكامن في النفوس، يارشح الصديد : ذلك ما ةاطب به اغبرب
من معدف العماية والغواية والسفو، ويا عنواف المروؽ من القيم والشيم والذمم...لم أستشعر 
قّط فيما أكتب غثيانا كالذي يرّج أحشائي وأنا أحّرؾ في خبائثك قلمي...بل انبعثت صور 

ل أيّامهم...تهّيجني على استبشاعك منذ أّوؿ اغتياؿ من دواىي ما تفعلين بالناس في قاب
يروى من قابيل لهابيل، فما من قتل أو حرؽ أو نكاؿ...وما سيكوف منو حاضرا وآتيا إالّ 
وىو قطرة فجيعة من بحور فواجعك...لقد كرىتك في باكورة عمري منساقا مع طبعي الفتّي 

تك فرط استفظاعي إلزىاؽ الروح في كره القتل والمحق والتهديم، وأمّدني بزيادة مق
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(  احملاجج يف مت ا النص ميواصل علف طرح اكرته كنهرته ٔػػٓحوار غري ميكاائ:البشرية(()
اؼباح ة عن اغبرب إُف ال ارئ علف كبو عدا  دكف عم يعطي له دكرا عك يضع اعيبارا ؼبا ييشٌكل 

غبرب كـباطبيه بالنداء عكال عند  من تساؤؿ عك موقال  ا و يهٌل يٌوسع كيصٌعد من رسم مركر ا
بيربع نداءات  ٌإ بالنفي مرة عةرل كباليحويل مرٌة االثة كباإلةبار رابعة كاإلةبار اؼبؤٌكد ةامسة  
عن طريق شبانية إرساالت كبلمية  كيف صبيع ا متو إزاء قصود  كطركحاته كتفري  النفس من 

خاطب باليحاكر ّٔدؼ اليجاكب الشحنات كمشاعر السلب إزاء اغبرب  دكف اغبساب ؼبوقال اؼب
كاإلقيناع  إمٌبا كٌل باله عند إل ائه كتكثيال اؽبجـو علف متداه النفسي  ا و يعرض طبسة عاكار 
مييالية يف إطار صفحة كنصال باليكثيال الشعورم علف مساكئ اغبرب  دكف عف يضع اعيبارا 

ه إُف اغبرب لكن اؼبخاطب متو ليوقٌعات كمداةبلت اؼبيل ي اإلارتاضٌية  كمع عٌف اػبطاب موٌجه اي
اعبم ور من ال رٌاء كليس اغبرب نفس ا  كمت ا اللجوء الواسع إُف اليشخيص عكالشخصنة عسلوب 
يؤتف به لليفري  كاإلحكاـ األدا  ك سناد ؾبازم ضمن اغبجاج اليوجي ي اؼببامر  دكف مراعاة 

 م امات اليلٌ ي تياريا كإقناعا .
))أنا إذا حسبت  بني دكر اإلنساف كاؼباٌدة من حيث ج ة اليياري: عك ي وؿ يف اؼب ارنة        

العالم رقعة شطرنج وحسبت اإلنساف العبها أكوف قد سّلمت بأنّو ال وجود للعبة الشطرنج 
بدوف رقعتو وقطعاتو... إّف رقعة الشطرنج ال تلجئ اإلنساف إلى ممارسة اللعبة من ذاتها 

الشطرنج أدرؾ أّف االنساف لم يخلق العالم كما صنع  وبرغبتها، وفي تشبيو العالم برقعة
الشطرنج، وإّف حافز الجوع والجنس والطمع والسلطة وحفظ الذات....وأعداد أخرى كثيرة 
من الحوافز التي تثير اإلنساف بأكثر مّما يفعلو الشطرنج....ولكن ال يلحق ضرر بالماّدة 

ن تشبيو العالم بالشطرنج، ألّني ال والعالم والمحيط، وأّي شيئ خارج وجود اإلنساف م
أقصد بو التقليل من اعتبار الماّدة وأّتخذ التشبيو سببا لتنزيل درجتها، وغاية ما أقصده ىي 
أنّو في كّل األحواؿ يكوف اإلنساف ىو بطل مسرح اإلجتماع وأّف العالم رقعة 
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ٌف احملاجج َف ي ٌدر دكر  (  إذ يلح  اؼبيلٌ ي ؽب ا النص عَٕػػٗٔ)اإلنساف كما حوله:الشطرنج((
ككجود  اؼبعنوم )كمتو الوجود بال ٌوة( يف إدارته للحجاج  ا و يف اسيدالله اليمثيلي علف العاَف 
برقعة الشطرنج كقطعاته  كنبا من صنعه كّٔما يبارس اللعبة كنشاطه ال متت  م ابل دكر اإلنساف 

كاغبياة الل يبارس ا  ن طة اليباحث اؼبؤاٌر كالصانع للشطرنج كقطعاته  بعكس دكر  مع العاَف 
تكمن يف عنٌه َف يعط احملاجج دكرا للميلٌ ي اإلارتاضي ال م البٌد منه لئلجابة علف تساؤالته الل 
قد تنبثق  ألنه متو اؽبدؼ ال م ي ـو عليه اغبجاج  كإمبا حٌلل الصورة كحسم ا علف النحو ال م 

يحاكر معه  عك اارتاض كج ة نهر  عك كج ات نهر متو يرامتا  دكف عف يضع اؼبيلٌ ي يف موقال اؼب
 عةرل يف اؼبسيلة كاؼبوضوع  بيسلوب اليساؤؿ كاإلسيئناؼ عك ت دير موقال مباين لرؤييه .   

                               
 : ثالثا : الحجاج التقويمي 

احملاجج علف عف  كمتو ععلف من النوعني الساب ني  كي صد به إابات الدعول باإلسيناد إُف قدرة
هبٌرد من نفسه ذاتا اانية  كما يف صورة السارد اؼبوضوعي يف الدراما  ينزؽبا منزلة اؼبعرتض علف 
دعوا   ا نا ال يكيفي احملاجج بالنهر يف اعل إل اء اغبجة إُف اؼبخاطب ا ط  بل ييعٌدل ذلك 

ايبت عٌدليه علف م يضف ما ييعنٌي  إُف النهر يف اعل اليلٌ ي  باعيبار  متو نفسه عٌكؿ ميلٌق ؼبا يل ف 
عليه عف ي ـو به  مسيب ا اسيفسارات اؼبخاطب كمسيحضرا ـبيلال عجوبيه علي ا كإمكانات ت بٌله 
ؽبا  عم متو اإلسيدالؿ ال م يية  ايه احملاجج بوج ة اؼبعرتض  اضبل عن كج يه اػباصة بوصفه 

مت ا النوع من اغبجاج عندما ىباطب من  (  يلجي احملاجج إُفِِٗػػِِٖمٌدعيا )اللساف كاؼبيزاف:
يرجف من م اليجاكب معه كاإلذعاف له ايما يطرحه من مشركعه الفكرم  قبد عمثلة ذلك يف كيابه 
)إُف العهيم غورباتشوؼ( كم االته اؼبوٌج ة لل ارئ العرا كك لك كيابه )كج ة النهر يف اليفسري 

ه عاـ  كال هبادؿ ايه ةصما ب صد اإلاحاـ  البشرم(  ال م ىباطب به اؼبثٌ ال الكردم علف كج
كإمٌبا وباكر ميلٌ يا موجبا لغاية اليياري كاإلذعاف  كمت ا النوع يي  بالدرجة الثانية من حيث الكم 
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ألصناؼ حجاجاته  مع عنٌه النوع األجدر كاألنفع المتيماـ اغبجاج دببلبسات اليلٌ ي  مثاؿ ذلك 
صر كاةيبلؼ اؼبوقال ايه  بني نصر عادؿ مشٌرؼ كنصر ظاَف ما ي وله عن ابي اج الناس بفرحة الن

)) ومن الصور الغريبة في تفاوت مقدار اإلبتهاج بانكسار المعتدي من حاؿ إلى إعيدائي: 
حاؿ لما رأيناه من قّلة اعتناء الشعب الفرنسي بانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، 

ها نهاية الحرب األولى، فالعامل النفسي المتمّثل في بقياسو بالفرحة الغامرة التي استقبل ب
اعتبار النصر في الثانية نصرا غير فرنسي، كاف كفيال بنسياف الفرؽ الهائل بين فداحة 
ضحاياه في الحرب األولى وقّلتها في الثانية، ولو كنت فرنسيا لفرحت في الثانية بأكثر من 

فيها... رّب قائل يقوؿ إّف البديهة تحكم فرحي في األولى لقّلة الدـ الفرنسي المسفوؾ 
بشرعية الفرح الغامر...بنصر ىو صانعو، أعمق وأكبر من نصر صنعو صديقو، فأقوؿ... إّف 
النفوس التي دفعها الطبع والبديهة إلى الفخر بنصرىا العادؿ ىي ذاتها التي يدفع الطبع 

رة أّف غالبية الناس تعمى بصيرتها والبديهة إلى اإلزدىار بنصرىا الظالم...ومن الكوارث الكبي
عن تداخل النصر الظالم والعادؿ والتباس الحّق فيهما.... لقد ندر بين الناس من أدرؾ 
الخّط الفاصل بين الحرب العادلة والظالمة إاّل إذا كانت متشّجرة بين جهتين أجنبّيتين 

اليمييز بني موقفني إزاء  (  يف مت ا النص ال م وباكؿ احملاججُُػػَُ)حوار غري ميكاائ:عنو((
النصر كالفرح به  من حيث عدالة النصر كجائريٌيه  كال م متو عقرب إُف احملاكرة اؽباداة اؼبرعي اي ا 
جانب اؼبيلٌ ي  ا نٌه ال يناقش اكرة ابي اج اإلنساف بيحدنبا ا ط من منطلق تصٌوراته كمدٌع  كإمٌبا 

من لدف اؼبيلٌ ي عيضا  ل لك اليطرح األاكار علف  عيضا من منطلق اليصٌورات الل وبيمل انبثاق ا
كبو مطلق  كإمبا يبت اغبجاج علف عساس اارتاضي ال ارضا  اي وؿ )لو كن  ارنسيا..( كك لك 
يعطي للمسائل عبعادا إحيمالٌية  ٌإ يبدم اإلعرتاض علف لساف اؼبيل ي إارتاضا: )رٌب قائل 

كيمبا ي رع ما يدكر كىبيلج يف نفس اؼبيلٌ ي إزاء ما  ي وؿ..( كيضع حسابا ليساؤالته كاعرتاضه  ك 
كاف يبديه له  باإلارتاض مرة كت سيم النصر اانية كاؼب ابلة بني اػبسارة كعدم ا االثة  كاإلسيئناؼ 



 

141 

 

باحمليمل رابعة  ا و ب لك يراعي ما متو عليه اؼبيلٌ ي من تصٌورات ؿبيملة إزاء اؼبوقال كعمـو 
 علف عساس اليحاكر ب صد الكسب كاليياري ال اإلاحاـ كالغلبة .  اؼبش د  إذ يينامف اغبجاج 

كيف تفٌوؽ دكر اإلنساف علف اؼبادة كإرجاع كٌل الفضل ايما توٌصل  إليه اغبياة كاليطٌور إليه       
))ىذه األفراد التي ىي أنت وأنا ومليارات )األنات واألنتات(، تحمل على ظهورىا ي وؿ: 

الكدح والعرؽ والدمع والدـ...ىم البشر كّل البشر في القواعد وقر عشرة آالؼ سنة من 
والقعور وأعماؽ البحور...إذا عّممت فيهم القوؿ وساويت بين من ال يتساووف في أسفل 
الدركات وأعلى الدرجات...فإنّو يحصل على مدى الزماف انقالب عالي األشياء سافلها... 

من الدرجات والمستويات في السلوؾ  وبإمكانك أف تقّسم اآلحاد إلى عدد ال يحصى
والذكاء والجماؿ والنشاط....ولك أف تفّرقهم شذر مذر، في طبقات وشرائح وأصناؼ 

(  ٔٗػػٓٗ)كج ة نهر:وعقائد ونزوعات...فهذا شأف البشر ال يفّسره إاّل صفاتو البشريّة((
ؼببليني من ما  مع جولة ااػبطاب موٌجه كبو اؼبيلٌ ي مبامرة  كربديدا بػ)عنا كعن  كاألنيات( كا

اسي رائية يف األص اع كاألعراؽ لبت البشر اؼبينٌوعني كبيئاهتم اؼبيفاكتة  فبٌا يدكر يف ذمتنه كفٌبا وبيمل 
دكرانه يف ذمتن اؼبيلٌ ي  يف اارتاضاته اؼبيعددة من عاعاؿ اليعميم كاليسوية  كما يرتٌتب علف ذلك 

كاعبولة يف عنواع الي اسيم كمفرداهتا كاعيباراهتا  كاعبمع  من قلب للمعايري  ٌإ اللجوء إُف الي سيم
بيطراؼ مت   اليفريعات يف النييجة الن ائية كمتي: عف البشر كياف ال يفسٌر إاٌل عن طريق احملايثة  
عم ال يفٌسر  إالٌ صفاته البشريٌة  مثل مت ا األسلوب اؼبٌوسع كاؼبرف كاآلة  باإلحيماالت كاعيبارات 

يف عملية اليحاكر  متو اغبجاج ال ائم علف مبدع اغبريٌة كاإلةييار كمتو النوع األمثل يف دكر اؼبيلٌ ي 
 اغبجاج ؼبا ال ييناسف دكر اؼبيلٌ ي كيية   بنهر اإلعيبار.   
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 المحور الثاني : منطلقات الحجاج في خطابو:   
ابط ليواجه ّٔا للخطاب اغبجاجي قبل عف يسيوم كيانا مشٌكبل من ت نيات كحجج كرك          

احملاجج اؼبخاطب إلي اع اليصديق به منطل ات حجاجية  تؤة  علف عهٌنا مسٌلمات ي بل ّٔا 
اعبم ور  كمن ٌإ جعل ا حٌجة كبرمتانا علف ما يطرحه  كعٌف اةييار مت   اؼب دمات كطري ة ترتيب ا 

ف مسار اغبجاج قويٌا يف حٌد ذاته له قيمة حجاجية  ألنه كلٌما كان  اإلنطبلقة صحيحة كقويٌة كا
كميينا  كمن مت   اؼب ٌدمات: الوقائع كاغب ائق كاإلارتاضات كال يم كمترمٌيي ا.)يف نهرية 

 ( .ِْػػِّاغبجاج:
 
    / الوقائع :ٔ
كمتي األدلة الل تيمٌثل يف ما متو مشرتؾ من اؼبصاديق بني صبيع الناس عك ؾبموعة كبرية من   

ابل تكوف عرضة للدحض عك الشك  كتن سم الوقائع إُف  الناس  حبيث يصل إُف درجة اليواضع 
كقائع مشامتدة معاينة ككقائع مفرتضة  ككبل النوعني قد يف داف معىن اغب ائق  كلكن من حيث 
عهٌنما كقائع ا هٌنما يكوناف ميطاب ني مع بىن الوقائع الل يسٌلم ّٔا اعبم ور )يف نهرية 

ا عصرا طرؽ فيو اإلنساف أبواب السماوات ))ولقد ولجنمثاؿ ذلك قوله:  ( ِْاغبجاج:
واستكنو مجهوالت يهوف إلى جانبها نقد النظريات اإلجتماعية المعروضة على اإلمتحاف، 
وبدأ يستشعر من كنو الذرّة وأّس الحياة لّب لباب الوجود، ويتلّمس في حشايا الحقائق 

(  إذ عرض ايه ْ)كج ة نهر:((المسربلة باأللغاز ما يّظن أنو تباشير العلل النهائية لألشياء
احملاجج صورا ليطٌور اغبياة كربٌوالت العلـو  سب يدا لل وؿ بنييجة:)عٌف النهريٌة اؼباديٌة اؼباركسٌية 
ليس  بنهرية م ٌدسة كال متي خبارجة عن دائرة الن د كاإلةيبار(  يف مثل مت ا العصر اؼبش ود له 

ي ا اليسارٌم اؼباركسي نهرة سبجيد كت ديس  دكف عف باإلقبازات العلمٌية العهيمة  ال كما ينهر إل
يليف  إُف ماحوله من اؼبيغرٌيات اؼبيحٌ  ة يف العلـو كالواقع لي يس علي ا  اعندما تكوف اؼب ٌدمة 
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ّٔ   الدرجة من الصحة كال ٌوة حيما تكوف حٌجة علف اؼبيلٌ ي  كك لك تكوف مفضية إُف نييجة 
 نهرية اؼبادية للن د كاؼبراجعة كحيمٌيي ا . صحيحة تيمٌثل يف عمتلٌية قبوؿ ال

كمت   الواقعة ليس  كاقعة كاحدة عك كاقعيني كإمٌبا متي ؾبموعة من الوقائع اؼبسٌلم ّٔا عند        
 اعبميع  

ـٌ عينيه كيسمع يوميا  الل ال يبكن رٌدمتا كال النكوؿ من ا  ألٌف العاَف كاؼبيعٌلم كحىت العاٌمي يرل بي
لوقائع العلمية الل كصل  درجة الي ينية  ا ي حجج كعدلٌة قويٌة يبٌ د ّٔا لليدليل مت   األةبار كا

علف ما يريد طرحه تاليا  كعلف كبو ميضاار ال منفرد كمنعزؿ  حبيث ال يب ي اي ا ؾباال يغرم 
عك اؼبيلٌ ي للولوج ايه باليشكيك عك الرتٌدد كاإلعرتاض عليه  كمثل مت   اغبجج اؼببنٌية علف الواقع 

اليجارب مرجع تؤٌسس كتعٌوؿ عليه يف اإلحيجاج كاغبجاج  كال يييٌتف ؽبا ذلك إاٌل ))جبعل 
األحكاـ اؼبسٌلم ّٔا كاألحكاـ غري اؼبسٌلم ّٔا عناصر تنيمي إُف كٌل كاحد هبمع بين ما  حبيث ال 

 ( ُّّبية:يبكن اليسليم ب حدانبا دكف عف يسٌلم باألةرل(()عمتم نهريات اغبجاج يف الي اليد الغر 
))يمّر بالتلميذ كمن الوقائع اؼبيواترة الكلٌية لشمولٌيي ا كتكرار صورهتا باسيمرار  ي وؿ:         

عشرات المدرسين واألساتذة يحشوف ذىنو بكل صنوؼ المعرفة وال يكوف ألحد منهم أثر 
نساف يف مرحلة (  يبٌ د ّٔ   الواقعة اؼبيكٌررة لدل اإلّٓ)كج ة نهر:باؽ في سلوكو أو تفكيره((

اليحصيل  منطل ا لليدليل ّٔا علف تياٌر  اغبيمي بكيٌاب كمفٌكرين ساب ني عليه عكمعاصرين له  
لكن دكف ما ب ي عار عحدمتم اغبٌسي عليه الح ا  لليدليل علف عٌف اليياٌر يف اليعٌلم قبل مرحلة 

ا ن يضه متو الن ص كاػبلل  ألنٌه النضج كاإلكيماؿ ليس ن صا كال عيبا يف الفرد العاَف كاؼبفٌكر  كإمبٌ 
إذا َف ييياٌر اليلمي  دبعٌلمه كق  اليحصيل  معنا  عنٌه َف يية  منه العلم كَف ييعٌلم  كمن سنن اغبياة 
عٌف ال عحد يبدع من الصفر  كقيل يف اؼبثل: )ما الليث إاٌل بضع ةراؼ م ضومة(  ي ٌدـ احملاجج 

ٌل اتفاؽ اعبميع  كمن قبيل ما تعٌودت عليه النفوس كعلفيه مت   الواقعة الكلٌية اؼبشرتكة الل متي ؿب
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(  حىت يصل ّٔا إُف نييجة اسي بللٌية ِٕٖعلف طوؿ األياـ )اغبجاج يف الشعر العرا ال دٔف:
 موقفه الفكرم كالعلمي  ؼبا يطرحه من نهرات كرؤل دكف عف ي يفي عار عحد يف ذلك .

 
 / الحقائق : ِ
تع يدا من الوقائع  كوهنا مفامتيم عكثر من عهنا مصاديق  كت ـو  كمتي عنهمة كتشكيبلت عكثر 

علف الربط بني الوقائع كمدارمتا علف نهريات علمٌية عك مفامتيم السفية كدينٌية  الل توصال علف 
صعيد اغبجاج بػ)الثواب (  كيعمد احملاجج إُف الربط بني الوقائع كاغب ائق علف عهٌنا موضوعات 

(  ِْا ة اعبم ور علف كاقعة معيٌنة غري معلومة )يف نهرية اغبجاج: ميفق علي ا  ليحث موا
كذلك باليعزيز ؽبا عن طريق اغب ائق اؼبيواترة  حىت ىبلق تضاارا اكريا بين ما  حبيث ي ٌوم موقفه 
اغبوارم كيف الوق  نفسه يكسب ّٔا ذباكب اؼبخاطب كاقيناعه  امن اغب ائق الساطعة الل ال 

متيزاز ّٔا من طرؼ اػبصم عك اؼبيلٌ ي  ما قاله يف سبييز نوع اإلنساف عن اؼبادة يبكن نكراهنا كاإل
))إّف اإلنساف تمّيز من الوجود كلو الصٌماء كعنواع األحياء األةرل ال م يشاركه يف اعبنس: 

تمّيزا حاسما... نتيجة اكتسابو العقل، فكما أّف األحياء تمّيزت عن الطبيعة المّيتة بطاقة 
( ِٖ)إُف العهيم:ذلك تمّيز األنساف عن الماّدة الميّتة والكائن الحّي بعامل العقل((الحياة، ك

ااغب ي ة األكُف )سبٌيز األنساف بالع ل كاؼبنطق عما يف الوجود كٌله( يف درجة اغب ي ة اؼبطل ة  إذ ال 
 يبكن النكوؿ عن ذلك جدال عـ حجاجا  كدٌؿ يف انايا مت   اغب ي ة عن طريق اليشبيه علف
ح ي ة اانية ليس  بيقل من ا قٌوة  كمتي: )سبٌيز األحياء عن الطبيعة اؼبٌيية بطاقة اغبياة(  للوصوؿ 
إُف اغب ي ة الثالثة األقول  كمتي يف الوق  نفسه النييجة الك ل من مت   اؼب ايسة  باغبكم علف 

غبٌية بطاقة الع ل(  كذلك )سبٌيز اإلنساف عن اإلانني  عن اؼبادة اؼبيٌية بطاقة اغبياة كعن الكائنات ا
سب يدا السينياج الداللة علف )ةطي النهرية اؼبادية كتفسريمتا للمجيمع كالييريآ تفسريا ماديٌا ال 
بشريٌا(  علف ماكلة ال متاف الصناعي  كفبٌا يلح  علف عسلوبه عنه ال يي  باغب ي ة الواحدة لبناء 
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 معهم ا  سواء كاف باليدريج عك باليفريع اؼبعٌززين اغبجاج منفردة  كإمٌبا يي  ّٔا علف كبو ابلاي يف
               . 

عك ما عتف به لليدليل علف ةطي عملٌية تبيدؿ اإلنساف بآلة يف تفسري األحداث كاؼبواقال         
))إنو لكارثة أف تحّل اآللة محّل اإلنساف في تفسير األحداث خيرىا وشّرىا، البشرية  ب وله: 
ة ثانية أف يتّم ىذا التبديل في سهولة تبديل زّر للقميص بزّر آخر، ومن قبيل  ومن قبيل كارث

كارثة ثالثة أف تعمى العيوف عن الحقيقة البسيطة الصارخة المتمثّلة في أّف البشر يتطّور أّوال 
(  ااحملاجج متنا ال يرصال اغب ائق الثبلاة رصفا  كإمٌبا ِْ)إُف العهيم :فيطّور وسائل إنتاجو((

ج باغب ائق عموديٌا يف ةط تصاعدم  ااألكُف: )ةطي حٌل اآللة ؿبٌل اإلنساف ليفسري ييدرٌ 
األحداث(  كمتو ةطي يعراه بعض الناس  دكف عف يكوف موضع امتيماـ اعبميع  لكن اغب ي ة 
الثانية: )ةطي إقباز مت ا اليبديل اػباطئ بس ولة ككق  قصري جدا(  كاراة عقسف من عةي ا  ألٌف 

يل اػباطئ تكوف عضعااا إذا َف ينجز اليبديل يف تيٌف كمٌيسع من الوق  كبرؾبة مضنية  عضرار اليبد
كاألضرار بدامتة تيضاعال عند اإلسيعجاؿ حىت يف األعماؿ الصائبة اكيال ّٔا يف األعماؿ 
اػباطئة  كقٌمة مت ا اليدرٌج تدليبل كضررا  عندما )تعمف العيوف عن رؤية اغب ائق البسيطة عنوة(  

دمي ا  )اغب ي ة الصارةة اؼبيمثٌلة يف عٌف البشر ييطٌور عكال ايطٌور كسائل إنياجه اانيا(  مت   كيف م 
اغب ي ة الل تكوف يف ذاهتا نوعا من البدي يٌات  لكن ا تصب  ذركة اؽبـر اغبجاجي جدال  عندما 

بدليل  ال يدرؾ ّٔا الفكر السياسي عك يدرك ا لكن ييجامتل ا ؼبصلحة مخصية عك ايديولوجية 
 مف ـو )إعماء العيوف( ال مٌدمتا عك إغماض ا .      

كلعل مت   اغبجج من عقوامتا  ؼبا يسيدعي ا احملاجج من اؼبشرتؾ ال م ظبٌا  عرسطو )اؼبواضع        
اؼبشرتكة(  كمتي م ٌدمات عامة جٌدا زبيزؿ عنساقا من عبلقات اإلقيضاء كيكوف اغبجاج بوساطي ا 

(  لكن يف الوق  نفسه تكمن َِٗنهريات اغبجاج يف الي اليد الغربية: مبنٌيا علف ال ياس )عمتم
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يف مت   اغبجج  اؼبشرتكة نسبٌية الكوف  ايمكن عف يرٌدمتا اؼبيلٌ ي كيطعن اي ا  كالسبب ألٌف مت   
 اؼبواضع ؽبا عبلقة كطيدة 

 كياب بالبعد اآليديولوجي  عم ؽبا عبلقة بال يم اػباٌصة بكٌل ؾبيمع )البنية اغبجاجية يف
 (  َُٕاؼب ابسات:

 مت   النسبٌية الل تي  من درجة انيماء اغب ي ة إُف الثواب  كال يم اإلجيماعية .   
 
 / اإلفتراضات: ٖ

كمتي ميهنا ميف الوقائع كاغب ائق ربهف باؼبواا ة العامة  كلكن اإلذعاف ؽبا كاليسليم ّٔا ال      
صر عسلوبٌية ت ٌوي ما  كاإلارتاضات إمٌبا ربٌدد يكوناف قٌويني  حىت تي  يف مسار اغبجاج عنا

بال ياس إُف العادم عك احمليمل  كلكٌن مت ا العادم كمت ا احمليمل ييغرٌياف بيغرٌي اغباالت كاعبماعات 
(  مثاؿ ذلك ما قاله اارتاضا ِٔػػِٓالبشريٌة يف كل ؾباؿ من ؾباالت اغبياة )يف نهرية اغبجاج:

))من األفراد أفذاذ كلكن ا من ميوقٌعات اغبصوؿ  ب وله:  عن احيماالت َف ربصل كوقائع 
يتفّردوف بصفات ال تجتمع لغيرىم، تجعل تأثيرىم في الناس ال يضاىى، فإذا ماتوا مبّكرين 
انطفأت جذوة الحركة التي نشأت من حولهم النعداـ البديل عنهم، ولربّما مات أطفاؿ 

(  يف مت ا الشامتد اغبجاجي ٕٔ)كج ة نهر:را((أفذاذ، كانوا إذا عاشوا أحدثوا في الدنيا أث
نلي ي باارتاضني منطل ا للحجاج  عن طريق بنيل الشرط: )إذا ماتوا انطفيت ج كة اغبركة الل 
نشيت حوؽبم( ك)لردٌبا كانوا إذا عاموا عحداوا يف الدنيا عارا(  اكليا بنيل الشرط تطرحاف اارتاضا 

بٌكر للناس األا اذ يفضف إُف انطفاء ج كة اغبركة النامئة علف عساس عبلقة اإلقيضاء  ااؼبوت اؼب
حوؽبم  كك لك دكاـ عيش األطفاؿ األا اذ مفض إُف احيماؿ إحداا م ااارا يف الدنيا  اكٌل 
ربٌ ق عبواب الشرط ميوقال علف ربٌ ق اعل الشطر  كاؼبسينيج بالضركرة كاإلقيضاء متو: حدكث 

ا اذ لعلٌيني  موهتم اؼببٌكر كانعداـ البديل عن م  كك لك انطفاء ج كة اغبركة النامئة حوؿ األ
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انيفاء إحداث األار لؤلطفاؿ األا اذ يف الدنيا النيفاء دكاـ العيش ؽبم اي ا  ااألكُف تثب  كجود 
نسبة موجبة بني اؼب ٌدـ كالياِف كالثانية تثب  نسبة سالبة بين ما  كإف كاف مت ا اؼبنطلق عتف يف إطار 

ياؽ اليوقيفي علف احمليمل  لكنه عتف ّٔا علف درجة قٌوة اغب ائق  حبيث ال يبكن اإلارتاض كالس
 ألحد النكوؿ من اإلارتاضني .   

))من الواضح أّف كيل الالمحدود بمعيار  كك لك ما ي وله علف سبيل اليمثيل اإلارتاضي:       
البحر فعليك أف محدود لعبة في منتهى السذاجة، إذا أردت أف تعرؼ كم دلو ماء يحويو 

تتخذ القياس دلوا يناسب البحر، أو أف تنقص من سعة البحر حتى تناسب الدلو أـ أف تترؾ 
(  ا د مٌثل علف صورة للداللة علف قياس الكٌلي باعبزئي  ُٖػػُٕ)اإلنساف كما حوله:قياسو((

دلوا يسع  دبثاؿ اارتاضي مفرٌع ابلاا  كمتو عٌنك )إذا عردت قياس ماء البحر  اعليك عف تيخ 
البحر كٌله عك تصٌغر من سعة البحر حىت تناسب الدلو عك ترتؾ قياسه كليٌا السيحالة قياسه(  مت   
اإلارتاضات الثبلاة جاءت منحدرة من النييجة اؼب ٌدمة عٌكال  كمتي )اسيحالة كيل البلؿبدكد دبعيار 

 .              ؿبدكد(  عم قياس ما متو الكٌلي باؼب ياس اعبزئي كاليدليل علف ةطيمتا 
كمع عف اإلارتاض ليس من اؼبنطل ات ال وية لغرض اإلذعاف كال بوؿ به  إاٌل عٌف اارتاضات      

 احملاجج متنا 
بل كيف عمـو ةطابه يف درجة من ال ٌوة كاعبدارة لئلسيدالؿ حبيث الي يٌز عماـ تلٌ ي اؼبخاطب 

حملكم هبعل من اإلارتاض يف مسيول الواقعة كاليحٌ ق ايه كال يبكنه الرتٌدد عمامه  ألنه باسلوبه ا
 كاغب ي ة اؼبيواترة .  

     
 / القيم : ٗ

إٌف ال يم علي ا مدار اغبجاج بكل ضركبه  كمتي كإف زبلو من ا اإلسيدالالت ذات البعد       
ؿ العلمي ا هٌنا سبٌثل بالنسبة إُف ؾباالت الفنوف كالسياسة كالفلسفة غ اء عساسيٌا  ا ي الل يعوٌ 
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علي ا يف جعل السامع ي عن ؼبا يطرح عليه من اراء  كال يم علف نوعني: قيم ؾبٌردة كقيم 
ؿبسوسة  اآٌّردة من قبيل العدؿ كاغبٌق  كاحملسوسة من قبل الوطن كاألماكن اؼب ٌدسة  كال يم 

 (  مثاؿِٔةاضعة ؽبرمٌية ما  ااعبميل علف درجات كك لك النااع كاؼبفيد )يف نهرية اغبجاج:
))إّف نشر الرأي على عالّتو ينقل الخير إلى قارئو، فهو كج ة نهر(:  ْذلك ما ي وله يف )ص

في حاؿ اإلصابة يكوف قد أّدى لو من الخدمة ما لو حبس عنو ضاعت عليو سانحة من 
سوانح اإلستضاءة، وفي حاؿ الخطأ يفتح بوجو فكره المدّقق نافذة يستطلع فيها الصواب 

(  تسيند مت   اغب ي ة إُف الثواب  الدينية ْ(()كج ة نهر:تجاور النقيضين بزيادة وضوح يتيحها
يف ؾباؿ اليشريع  الواردة يف اغبديث الشريال: من )عٌف للمجي د عجرين إف عصاب  كله عجر إف 
عةطي(  كمتي ليس  ح ي ة كاحدة كإمٌبا ابلث ح ائق  اٌصل  علف كبو ميدرٌج  ااألكُف: )نشر 

(  ا ي قيمة اابية دينيا ال يبكن النكوؿ عن ا  كالثانية: )يف حاؿ اإلصابة الرعم علف عبٌلته ةري
يؤٌدل له ةدمة ما لو حبس عليه ضاع  عليه ارصة إسيضاءة(  كمتي عيضا يسرم علي ا اغبكم 
األكؿ  كوف العمل الصائب النااع للبشرية عجر  مضاعال  مت ا ما اٌبيه األصل الديت كاتفق عليه 

الثة ا ي من اغب ائق الل ربيمل نوعا من الرتدد  كوهنا غري مف ومة عند العاٌمة  اعبميع  عٌما الث
ألٌف تعليل ا ةاص معريٌف ال تعليبل عاما  ااحملاكلة اػباطئة يف العلـو كاؼبعارؼ يعٌد ةريا من باب 

كي ال اليشجيع علف احملاكلة الفكريٌة كاغبٌث علف نشر اآلراء  كعدـ اػبوؼ من الوقوع يف اػبطي  ك 
تضٌم اآلراء كتيضٌرر البشرية من حيث الوعي كالفكر  عٌما عند العواـ ابل تعٌد احملاكلة اػباطئة نفعا 
كةريا  مت ا اغبكم يف م ا اػباصة ا ط ال عمـو الناس  إذ العامة ال تدٌقق النهر يف مثل مت   

 ة الواحدة ح ي ة اغب ائق آٌّردة  ل لك عتف ّٔا علف كبو ميدرٌج مترمٌي  حىٌت تصب  اغب ي
 ميعاضدة باليدرٌج كاإلسيناد الثبلاي  كوف ال يم قائمة علف مبدع اؽبرمٌية يف عصل ا .
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)) إّني ألرجو أف يكوف نشر جريدة العراؽ للكلمة المذكورة  كيف مثاؿ اةر لل يم ي وؿ:      
محنة من قبيل )ضارة نفعت( من حيث أّف ذلك أتاح لي مخاطبة العقل العربي في بعض ال

 الفكريّة والسلوكّية المهيمنة على 
ااؼب كور ((، ٓ)إعادة اليوازف:آفاقنا نحن بني الكرد، و)عسى أف تكرىوا شيئا وىو خير لكم((

علف سبيل االسيدالالؿ باؼبثل:)ضارٌة نفع (  إمٌبا متو قيمة إجيماعٌية يسيدؿ ّٔا للداللة علف 
كاؼبضرٌة  ا د يكوف الشيئ نااعا يف ظامتر  كمضرٌا  عدـ مطل ٌية األمياء كاؼبواقال  من حيث اؼبنفعة

يف ح ي يه  كك لك الشيئ اؼبضٌر يف ظامتر  قد يكوف نااعا يف ح ي يه  جٌسد مف وم ا ال راف 
كاألدب كالشعر  كعة  دبف وم ا معوب كثرية  ااحملاجج ذكر كبٌل من اآلية ال رانية كاؼبثل  عٌما يف 

ةفي احملبوب منه كبدا اؼبكرك  ايه(  ااحملاجج جاء ٌر عمرا ترذبيه ٌب عمر تي يه  جالشعر ا د قيل )ر 
ّٔ   ال يمة اإلجيماعية منطل ا غبجاجه  كسب يدا للولوج إُف مناقشة اؼبوضوع الدائر بينه كبني 

(  إعرتاضا علف مواقال ُٕٕٗةصومه  من نامرم م اؿ اعرتاضي عليه يف جريدة العراؽ عاـ )
ؼبوٌسع عن اغباج قادر الكويي  ال م عقبز  مسعود ؿبٌمد يف ابلاة عجزاء  كمبلبسات تيعٌلق بكيابه ا

اريل ةطي ذلك اؼب اؿ بكامله كبطبلنه  إاٌل عنٌه يعي   نااعا من حيث متٌيي له ارصة اليحٌدث 
كاؼبناقشة عن كثب  ايما ىبٌص )حاجي( كما ا مه اػبصـو عن مواقال حاجي ةطي  ب صد 

 اليياري كالنيل من م  إٌما باإلقناع عك اإلاحاـ .     اليوضي  كاليفسري ؽبم  ّٔدؼ
  

 
 المحور الثالث : أساليب الحجاج وتقنّياتو:

 يعيمد اغبجاج علف ؾبموعة كبرية من الي نيات اػبطابية كالببلغية  ن ال عند بعض من ا :     
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 / مراعاة المقاـ : ٔ
جاج  ا و ال م يبىن له اػبطاب كعلف مت ا اؼببدع يعت اإلنشغاؿ باؼبيل ي باعيبار  اؽبدؼ للح

موقفه تبىن اغبجج كاألدلٌة  كيعت ـباطبة الناس علف قدر ع وؽبم كمواقف م كم اماهتم  ل لك 
قيل: )لكٌل م اـ م اؿ(  كال مٌك يف عف احملاجج يكوف ملزما ّٔ ا األمر ال م ال يسيغت عنه مىت 

يلٌ ي ال يييٌتف إاٌل باإلسيحواذ علف انيبامته كمٌد  إُف ما عراد إقناع السامع كاليياري ايه  كاسيجابة اؼب
(  ام اـ َٗاػبطاب  كال يكوف ذلك إاٌل دبراعاة عحواله كم امه  )اغبجاج يف الشعر العرا ال دٔف

اؼبناقشة غري م اـ اإلةبار  كم اـ اإلنكار غري م اـ اليجاكب  كم اـ اؽبزؿ غري م اـ اعبٌد  ي وؿ 
))ماركس واحد من أفذاذ البشريّة، سواء في سعة مداركو ومعارفو أو : يف ـباطبة غورباتشوؼ

من حيث قّوة اإلرادة في تحقيق ىدؼ أصّر على تحقيقو، أو من حيث الجرأة في مناقضة  
(  عراد احملاجج عٌكال كسب ا ة اؼبخاطب ؼبا يريد عف ِّ)إُف العهيم:كّل العقائد السابقة عليو((
ب لك لن د موقال ماركس يف رب يق كٌل ما عراد رب ي ه حٌ ا عـ باطبل  يعرضه عليه الح ا  كيبٌ د 

كمن ا متدـ كل الع ائد الساب ة عليه  من ةبلؿ توطئة إطراء كإمادة ؼباركس )بسعة مداركه 
كمعاراه كقٌوة إرادته(  كمن ٌإ جعل ؿبيول مت ا اإلطراء دليبل علف اؼبوقال اإلكرامتي ؼباركس إزاء 

ليه  صحيحة كان  عـ س يمة  كموقفه الفرضي يف رب يق كل ما كاف وبلو اؼبعي دات الساب ة ع
له  الو َف يبٌ د لل ضٌية ّٔ ا اإلطراء ؼباركس عٌكال ؼبا كاف ييٌوقع عف يسميع له غورباتشوؼ يف ن د  
اغباد ؼباركس علف مت ين اؼبوقفني  إُف جانب ـباطبيه بالسيد كالرئيس كمراعاة موقعه السيادم يف 

ابه له  عٌما عندما ىباطب ال ارئ العرا اريٌكز علف اليمثيل له باػبصوصيات العربية عمـو ةط
كمراعاة حدكد إدراكه كما يناسبه كي يضيه موقفه  كك لك عندما ىباطب )د. عبد الرزاؽ ؿبيي 
الدين(  يشيد دب اله ال م كيبه عن الكرد كتيرىب م كيثت علف موقفه اؼبوجب كالشجاع  يف الوق  

م َف يسيطع اآلةركف إقداـ مثل مت   اػبطوة  إٌما لعنصريٌي م عك ػبوا م عن السلطات  ال 
ايشكر  كيصال كلميه بالسمحة بل كعكثر من السمحة كبالشجاعة كاإلنصاؼ كالصدؽ 
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من قبيل المكابرة المرذولة أف ينكر كردي...تأثّره العميق بما كتبتو عن كالصراحة  ب وله: ))
ّقفوف الكلمة السمحة بلو المشّجعة...وكانت كلمتك أكثر من الشعب الكردي...ويتل

سمحة وأكثر من مشّجعة، ألنّها بلغت الغاية في اإلفصاح عن مقّومات القومّية الكرديّة 
وحّق الشعب الكردي في العيش الحّر الكريم كسائر الشعوب، لقد كنت في الحّق صريحا 

مت ا الي دير كاإلمادة دبوقال الرجل إمٌبا جاء  (  إذ إفٌ ِٔػػُٔ(()من عجل توطيد األةاء:ومنصفا
عن الشعور باؼبسؤكلية ال ومية للمحاجج كمكانيه كمراعاته ؼب اـ ذلك الكاتب كمعور  إزاء الكرد 

 كح وؽ ال ومٌيات غري العربية يف العراؽ .   
          

 / التمثيل : ٕ
لف تعزيز ما ي متب إليه  ليوضي  يعٌد اليمثيل ت نية ااعلة يف اػبطاب  ا و يساعد احملاجج ع

الفكرة اؼبطركحة كةلق األرضية اؼببلئمة لئلقناع  لكٌن البعض يركف اسيخدامه يف اغبجاج عمر غري 
ؾبد لئلقناع  ألٌف اليمثيل يف نهرمتم ليس سول فباالة مشٌومتة كغري ؿبٌ  ة للنيائج  إذ يبكن اعيبار  

رمتنة كاسيدالؿ يف اغبجاج  علف عكس ما يرا  عامل ةلق كابداع يف اليخييل لكن ليس كسيلة ب
الباحثاف )بريلماف كتييكا(: من عٌف اليمثيل عداة برمتنة كاسيدالؿ  كذك قيمة حجاجية ملموسة يف 
عنٌه سباال قائم بني البىن اغبجاجية كصيغة اليماال عامة  اؼباالة يف صورة: العنصر)ع( يبٌثل إُف 

سبة إُف العنصر)د(  كتسٌمف األكُف )اؼبوضوع( كالثانية )الرااعة العنصر)ب( ما يبثٌله العنصر)ج( بالن
 (.ٔٓعك اغبامل()يف نهرية اغبجاج:

))سيظّل الفرؽ بين الممارس الحقيقي والممارس النظري في اإلقتصاد  مثاؿ ذلك:        
كالفرؽ بين سائق سيّارة إشتغل في السياقة عشر سنين، وشخص آخر درس السياقة 

رة في الكتب، بل الفرؽ بينهما أكبر من ذلك بكثير، فالسياقة مهنة بسيطة وتكوين السّيا
(  مت ا اليمثيل قائم علف ال ياس ْٓػػْْ)إُف العهيم: إذا قيست إلى إدارة مصنع السيّارات((
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بني صورة الفرؽ اؼباال بني اؼبمارس اغب ي ي كاؼبمارس النهرم يف اإلقيصاد  علف صورة الفرؽ 
اؼبيمٌرس عمليٌا كالسائق اؼبلٌم بالسياقة نهريٌا  لليدليل علف قصور كضعال  اؼباال بني السائق

اؼبمارس اغب ي ي  كةطي اليطبي ات اؼباركسية  دراية كقباح اؼبمارس النهرم يف اإلقيصاد م ابل
كصبيع األنهمة الشمولٌية يف مت ا الشيف  عندما تناط اؼبسؤكليات كاؼب ٌمات إُف عناس حزبٌيني 

بلص دكف اغبساب للخ ة كاؼبمارسة اؼبيفٌوقة  كما يرتٌتب علف مت ا اػبطي يف الواقع ب ريعة اإلة
اإلجيماعي من عةطاء كعةطار كتراجع يف اإلنياج  كقد عٌمق احملاجج صورة الفرؽ عكثر عندما 
اسيينال يف الطرؼ الثآف للم ايسة ب وله:)االسياقة م نة بسيطة إذا قيس  إُف إدارة مصنع 

كوف الكوادر اغبزبٌية ما كان  سبارس ا ط اإلقيصاد كإمٌبا تدير  كتدير مصانع   السٌيارات( 
السٌيارات عيضا  كيف مثل مت ا األسلوب دائما تكوف الصورة الثانية عم اؼب يس علي ا عم ر كعبني  
كالشرط يف اليمثيل اغبجاجي متو عف ي ـو علف عساس انعداـ الرتابط بني عمياء اؼبثاؿ كاألمياء الل 
يؤتف ؽبا اليمثيل  عم عف يكوف اؼبوضوع كاغبامل من ميدانني ـبيلفني  ا ذا كان  العبلقياف 
تنيمياف إُف ؾباؿ كاحد كبنية كاحدة  َف تسٌم الهامترة حين اؾ سبثيبل كإمٌبا اسيدالال بواسطة اؼبثل عك 

 ( َٔاإلسيش اد )يف نهرية اغبجاج:
حب تلك الكتابة.. يعلم تماما، إّف الطالب ))إّف صاكيف مثاؿ اةر لليمثيل ي وؿ:        

الكرد ىم كنحل خلية، أخذ منها عسلها فتطايرت بال حمى في كّل اتجاه، فهم كتلك 
)اإلنساف كما النحلة في دّوامة بال نهاية من محاولة التشّبث بالتماسك فال يستطيعوف((

يفرٌقني اؼبنيشرين يف عكركبا بعد (  مٌبه احملاجج عن طريق اليشبيه اليمثيلي طلبة الكرد اؼبّْحوله:
ةراب اورهتم بالنحل اؼب دكمة ةليي ا بعد عة  عسل ا  كمتي رباكؿ بشىت الوسائل اليماسك 
كاليبلحم لكن دكف جدكل  من حيث متيية اإلرتباؾ كاإلضطراب كاليشرذـ يف الصورتني  كجعل 

نيهاـ يف الصورة الثانية اؼبمٌثل ؽبا  احملاجج الصورة الثانية اؼبمٌثل ّٔا ت يرا علف البلحوؿ كةرؽ اإل
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ايجعل من الثانية حٌجة قويٌة علف األكُف  ليثب  بيٌف اغبالة الواقعة ألكلئك الطلبة ما متي عن رغبة 
 غدرا كب رادة ةارجة عن إرادهتم كطاقي م .    كمن م  كإمٌبا مفركضة علي م ج ا  كإرادة

  
 / الحكاية الطريفة: ٖ
ن اليعزيز ك ياس اليمثيل  لكن ليس عن طريق الصورة كاؽبيية كإمٌبا عن طريق مت ا األسلوب نوع م 

اغبكاية الطريفة لواقعة ميحٌ  ة  تشرتؾ سباما مع اغبالة اؼبطركحة للن اش  ايعٌزز جانب اؼبٌدعي 
علف دعوا  عك اعرتاضه يف صورة تعضيد  كمتو ععلف مرتبة من اإلسيش اد باؼبثل عك الشعر   

))يقاؿ إّف على عهد الحكم العثماني في مصر فة لواقعة حدا  يف مصر  كحكاييه الطري
حدث أف عّين في سنة من السنين أّوؿ متصّرؼ مصري في األسكندرية، فأقبل على زيارتو 
جموع األسكنرانّيين، يوما بعد يـو حتى ضاؽ بهم، وكاف لو )ياور( تركي من أصحاب 

وس، فاستعاف بو المتصّرؼ واتفق معو على أف الشوارب المفتولة ولو رىبة كبيرة في النف
يباغت في عّز جموع الزّوار حين تزدحم بهم غرفتو، فيطردىم ويكفيهم عناؤىم، وفي تماـ 
الموعد دخل الياور غرفة المتصّرؼ بكرباجو الضخمة وعيونو الجاحظة وأساريره المكفهّرة، 

وؿ واحد فّر إلى خارج الغرفة وأطلق صيحة مدّوية يأمرىم بترؾ الغرفة، فكاف المتصّرؼ أ
(  ا    اغبكاية الواقعٌية الطريفة صورة تطبي ية  ليداةل ِٕػػِٔ)حوارغريميكاائ:ناجيا بجلده((

اؼبعايري كاألحكاـ عندما يسود اػبوؼ كالفوضف اؼبواقال  اعلف الرغم من عٌف ترتيب السيناريو كاف 
لشٌدة كالفوضف عصب  األةضر بسعر اليابس بعلم كتوجيه من اؼبيصٌرؼ نفسه  إاٌل عنه يف غبهات ا

يف اإلحرتاؽ  الم يسيطع اؼبيصٌرؼ اليمييز يف ح ي ة اؼبوقال كحكم اليخويال  ردٌبا ألنٌه يف قرارة 
نفسه كاف يشعر بيٌف مصري  عيضا كمصري عكلئك الناس يف عيدم األتراؾ  كليس متو اآلمر 

ليعزيز اؼبوقال اغبجاجي  ب راءة  كاؼبيصٌرؼ اغب ي ي  كحضور مثل مت   اغبكايات ضركرية
اؼبخاطب صورا من الواقع اؼبيحٌ ق للداللة علف ال متت اؼبطركح بيسلوب طريال هبٌدد قابلية 
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اليلٌ ي  كيبنع من سيطرة اعبفاؼ الفكرم علف اغبجاج  عبلكة علف كوهنا دليبل كاقعيا علف 
 الدعول .       

اغبٌجة الدامغة كال متاف اؼبفحم علف الدعول عك كعحيانا تكوف قوة مت   اغبكايات بدرجة       
))إنّي أقّلد في ىذا راعيا من اإلعرتاض  مثل حكاية الراعي اؼبفحم للسياسي الناقد  يف قوله 

رعاة قرية أعرفها في بعض سنوات الكساد الخانق بعد الحرب الثانية، وكانت أجرة الراعي 
ي فذىب إليو مثّقف ماركسي ملتـز يغريو لنصف سنة ثالثة دنانير، مع قوتو الشخصي اليوم

بالتمّرد على استغاللو من قبل أىل القرية في رعيو لماشيتهم، فقاؿ لو الراعي ببساطة 
)إُف متناىية وبداىة جارحة، يا أفندي أعطني خمسة دنانيرحتى أترؾ مهنتي !!((

كضحالة كعيه السياسي  ((  لعٌل مت ا اؼبوقال الواقعي من الراعي علف الرغم من عٌمييه ْٔالعهيم:
لكن ب دراكه الياـ بيمور حياته كمصلحيه كما متو ػبري  عك ضرر   صورة من اغبجاج اؼبنط ي يف 
عجلف صورمتا كإف كان  يف إطار صورة بسيطة كمصدر غري معريف  ااحملاجج متنا عتف باغبكاية 

كٌل ح وؽ كاماؿ   للداللة علف راض اكرة تناسي اغب وؽ ال ومية للكرد مرحليٌا عمبل بيح يق
اإلنسانية   بيح يق النهرية اإلمرتاكٌية اؼباديٌة  إهٌنا حكاية قٌوية بل حٌجة قويٌة من الراعي 
كاسيخداـ عقول من احملاجج  للداللة علف اكرة ت دٔف البديل الواقعي كاغبل اؼبنط ي عند اؼبطالبة 

 باليغيري .
))يقاؿ إّف فتاة غير متمّرسة سة بيمور البي : عك طرااة مفارقة كحكاية الفياة غري اؼبيمرٌ        

بإدارة البيت طبخت بعد زواجها طبيخا على ىدي المعلومات الواردة في كتاب لألطعمة، 
فلّما ذاؽ منو زوجها، قاؿ لها ما ىذا الزقنبوت؟ فقالت متعّجبة، كيف ال تستسيغو مع أّف  

  اغبكاية الفكامتية ربمل يف عحشائ ا (, مت ِٓ)إعادة اليوازف:كتاب الطبخ يقوؿ إنّو لذيذ!((
مفارقة قويٌة  ردٌبا يطوؿ اغبديث لو عرض اسرتساال  يف اكرة عة  اإلنساف ب ٌوة دبا ي اؿ كعدـ 
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عة   دبا متو الواقع كاؼبيحٌ ق له  عمد احملاجج لن ض مت ا اؼبوقال إُف مت   اغبكاية الل هبعل ا 
 بيداء . حٌجة علف ن ض اؼبسٌلمات اؼبن وضة يف ذكاهتا ا

 
 / السؤاؿ والتساؤؿ : ٗ

السؤاؿ عكؿ ةطوة من ةطوات اؼبعراة  يف عبارة )ما متو اغب ي ة ؟(  كالة اؼبناقشة كاحملاكرات 
األكُف بدءا بس راط كعابلطوف إُف يومنا اغباِف  عٌد  عرسطو كليد الدمتشة كاليعٌجب )مشكلة 

رؾ داةل الفلسفة ال عف ندكر حوؽبا ( كيرل متيدجر إٌف السؤاؿ وبٌيم علينا عف نيحِّالفلسفة:
(  كمتو نواة اليفكري كما متو نواة للفلسفة كطري ة ليشغيل الفكر كتنشيط َٔ)مشكلة الفلسفة:

ال متن  يي  به احملاجج ليداع باؼبيلٌ ي إُف اليفكري كالبحث عن اإلجابة لسؤاله كهبعله علف ةٌط 
عن صدؽ تلك األاكار كاغبجج كعن  تفكري   ليشغله بالبحث عن اإلجابة كينصرؼ عن البحث

مصادرمتا  كعحيانا ي ينع اؼبيلٌ ي بفحول األسئلة قبل اإلنشغاؿ باغبجج الل تطرح بعد السؤاؿ  
كيكيسب اػبطاب ب لك طاقة حجاجية اضبل عن رب يق غاييه من اإلقناع كاإلقيناع  مثاؿ ذلك: 

يرفع الطائرات إلى األعالي ))ىل اإلنساف إذ يغدو ويروح ويصيد ويزرع ويستخرج النفط و 
ويغوص إلى أعماؽ البحور...ويستعمل طاقة الماء والهواء والكهرباء والذرّة... ويفعل 
ماليين األفاعيل النافعة والضارة، ىل ىو المؤثّر والفّعاؿ والمريد، أـ ىو لعبة منصوبة في 

  يسيدٌؿ احملاجج علف (ّٕ)اإلنساف كما حوله:قبضة ىذه األشياء وىّن المؤثّرات الفّعاالت؟((
بطبلف ااعلية دكر اؼبادة يف الوجود كاغبياة بدال من اإلنساف  علف النحو ال م تصٌورهتا النهريٌة 
اؼبادية  ّٔ ا السؤاؿ الوجيه كاؼبوٌجه ب متن اؼبخاطب إُف البحث عن إجابة لسؤاله  عن طريق تعٌدد 

علف غزارة األدلٌة كالصور علي ا حٌد  اؼبسؤكالت عنه إُف حٌد اإلس اب  ليعزيز اكرته كللداللة
درجة البدامتة  كعندما طال  صبلة اإلسيف اـ جٌدد اي ا ركح السؤاؿ بيكرار عداة اإلسيف اـ 
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)متل(  للحفاظ علف قوة األسلوب كحيويٌيه  االسؤاؿ يف ذاته يفي  مديات الرؤية كاإلسيطبلع 
 لدل اؼبيلٌ ي .   

كابرة اػبصم مع كٌل ما قٌدـ له من عٌدلة كبرامتني  ا ٌف احملاجج عما عندما ييعٌ د اؼبوقال ؼب         
يراع من س ال السؤاؿ إُف درجة اليساؤؿ اإلاحامي اؼبيضاار  كذلك يف ترام ه باليساؤالت 

))فلماذا ال ينسب إلى اإلنساف دور إلابات دكر اإلنساف اؼبؤاٌر يف الوجود دكف اؼبادة  قائبل: 
الذي يحرثها؟ لما ال يكوف مسؤوال في ملكوت الناس؟ ىل من   السلع التي يصنعها والحقل

كرامة لرأي من يّبرر غطرسة القاىر بالقوة التي تجّمعت لديو؟ وماذا عن المقهورين بألوفهم 
وماليينهم المملينة؟ ىل ىم حجارة؟ ىل ىم عبدة الظرؼ والمصلحة وما إليها؟ أليس في 

وع األكثرية لو؟ أين مصلحتهم في اإلذعاف اجتماع القّوة عند شخص واحد تفسير من خض
للظالم ولم ال ينتصر التناقض لألكثرية ضد األقلية؟ ىل التأريخ الذي يصنعو الناس متآمر 
ضدىم؟ ولم ال يكوف السويسري مقهورا؟ أـ يقاؿ أف التطّور حّقق للسويسري كرامتو 

حيرات ثم يتسّرب إلى وحريتو؟ وىل كاف التطّور السويسري ينمو كالعشب في الجباؿ والب
(  مت   اليساؤالت اؼبيعٌددة اؼبيبلح ة  الل ربيط بكل ما َُٔ)من نبـو اغبياة:نفوس الناس؟ ((

من مينه باؼبوضوع كمتو )ح ي ة ااعلٌية دكر اإلنساف دكف اؼبادة(  إمٌبا ع  ّٔا نييجة عدـ إقرار 
جج إُف مت ا األسلوب اؼبكٌثال من اػبصم باغب ي ة اؼببيٌنة له يف عكثر من ةطاب  ل ا عبي احملا

( تساؤال  ال م ال يب ي ؾباال ينف  إلي ا اؼبيلٌ ي بالطعن عك اإلعرتاض  ُِاليساؤالت بواقع )
كينسف مع ا احملاجج ت دير دكر اؼبيلٌ ي يف مثل مت ا اؼبوقال  كإمٌبا كل تركيز  علف إاحاـ اػبصم 

 كتفنيد دعوا  .     
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 / األسلوب المفارؽ : ٘
اؼبفارقة من األساليب ال ويٌة كاؼبيمٌيزة يف اغبجاج كاؼبناظرات  ؼبا ييمٌيع به مت ا األسلوب من     

اإلسيثارة كعنصر اؼبباغية ككسر اليوٌقع  يرل جوته: عهٌنا ذرٌة اؼبل  الل كحدمتا ذبعل الطعاـ م بوؿ 
كاحدة سبٌثل اغبالة (  كمتواعبمع بني صورتني ميناارتني للموقال  ُٔاؼب اؽ )اؼبفارقة كصفاهتا:

اؼبني ضة كاألةرل سبٌثل اغبالة اؼب بولة  يكوف اي ا اؼبعىن مناقضا ؼبا متو اؼبصرىح به )اؼبفارقة 
(  بيسلوب يشي بالسخرية كالي ٌكم  كاألسلوب اؼبفارؽ غري اؼبفارقة يف األلفاظ  ٕٓكصفاهتا:

(  كالنموذج ّْرقة كصفاهتا:ا ي قوؿ ميئ بطري ة تسيثري سلسلة من اليفسريات اؼبيغرية )اؼبفا
اؼبفارقي ال يعٌ  عن اؼبثاؿ اغب ي ي للمعادلة بل يعاكس ا سباما  يلجي احملاجج إليه عندما يكوف 
مسيطرا علف اؼبوقال ل ٌوة مسٌلماته  ايلياٌل حوؿ اؼبوضوع بعرض صور عكسٌية من ميهنا اإلدراؾ 

النظريّات الملغية إلرادة اإلنساف  ))ويلـز من مثل ىذهباني اض ا علف كبو عسرع  مثاؿ ذلك: 
أمور ىي أدنى أف تكوف من األضاحيك، فإنّو إذا كاف المحراث يقود الحارث والفاّلح 
والحّداد ومن يتعامل مع ىؤالء من بيع وشراء وجب أف تكوف الذبيحة ىي اآلمرة الناىية 

دوف على القّصاب، وأف تحوز الحباؿ والفؤوس والكالليب شرؼ تسّلق )إفرست( 
المتسّلقين، وأف تعطى الجائزة لرقعة الشطرنج وبيادقو في كّل مباراة يكوف فيها فوز، وال 

(  صورة اؼبفارقة تيمٌثل يف مت ا ال لب َِ)إعادة اليوازف:ندري على من تكوف الخسارة...؟((
 الشاةص للح ائق كالوقائع  إذ يلـز احملاجج علف اػبصم موقفه اؼبنامتض ؼبوقفه كرؤييه  ب لب
الصورة عليه قلبا ال ي بله الع ل كال اؼبنطق  إلضفائه الدكر إُف اؼبادة دكف اإلنساف  كمتي كاقعة 
م لوبة ع بل كاارتاضا  إذ إٌف ن ض تياري اؼبصنوعات علف صانعه اإلنساف يف صورة مادية حسٌية 

مغا علف متو عس ل كعقرب من اسييعاب آّردات  ااحملاجج هبعل من عمثليه العكسٌية دليبل دا
 ةصومه .      
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))وإّف جّنة اهلل في أرضو ستتحّقق في نظر الماركسي كيف مثاؿ اةر للمفارقة ي وؿ:         
الكردي يـو يمتّد جدار برلين شرقا وغربا ليكمل الطوؽ حوؿ الكرة األرضّية ، فيصبح 
بذلك عدد دوائر العرض مائة وإحدى وثمانين دائرة، إحداىا من الكونكريت 

(  يية  احملاجج علف اػبصم صورة مفارقة مسيحيلة علف سبيل ّٖ)إعادة اليوازف:ّلح((المس
اإلارتاض  كمتي عف يبيٌد جدار برلني مرقا كغربا إُف عف يصب  طوقا حوؿ الكرة األرضية كاملة  
للفصل بني اؼبعسكر اإلمرتاكي كاؼبعسكر الرعظباِف بيوجيه من ال يادات اغبزبٌية  كمتو اارتاض 

ل كساةر  لكن عتف به احملاجج للداللة علف مشولٌية الفكر اإلمرتاكي كمركزيٌيه  كالطاعة مسيحي
العمياء للفرد اإلمرتاكي دكف عٌم موازنة عك حساب ؼبصاٌف العباد كةصوصيات الببلد  كإمبا 

ع الينفي  اإلنفعاِف اغبامي ؼبا ي ٌرر مركزيا يف ؿباال اغبزب  كال يكيفي احملاجج بعرض مت ا النو 
الساةر من اإلارتاض اؼبفارؽ  كإمٌبا يضيال عليه كصفا هتٌكمٌيا عكثر سخريٌة من اؼبثاؿ اؼبفرتض  
ب وله )ليصب  عدد دكائر العرض مئة كإحدل كشبانني دائرة  إحدامتا من الكونكري  اؼبسٌل (  

يط الضوء كذلك من ةبلؿ ةرؽ الواقع اؼبيح ق كونيٌا كاؼبثٌب  علميٌا بازدياد عدد الدكائر  كتسل
علف الدائرة اؼبسيزادة اارتاضا بالوصال اؼبي ٌكم اػبارؽ بصفة )الكونكري  اؼبسٌل (  اؼبناقضة 

 غب ي ة الدكائر اإلعيباريٌة .
 
 / التعليل المنطقي بالتحليل العلمي : ٔ

اليحليل العلمي غري اليعليل الفلسفي اؼبنط ي  لكن احملاجج هبمع بني األسلوبني لؤلة  بزماـ     
: ))لقد جاء اؼببادرة علف الصعيدين  اؼبعراة الرصينة ال ديبة كاليحليل العلمي اؼبعاصر  اي وؿ

العلم ورفض التسليم بظاىر الزرقة والسعة والرفعة لما كاف يسّمى )سماء(، وفقأ كّل العيوف 
المنخدعة بالمظاىر حين أثبت الفراغ و)الالشيئّية( واإلنعداـ لظاىرة السماء المتخايلة 
للعيوف، ونفذ خالؿ ذلك العدـ إلى النجـو التي كاف اليقين حاصال بعدـ إمكاف الوصوؿ 
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(  ا د دمج احملاجج بني األسلوبني لي وية الطرح كدالئله  إذ يثب  ِٗ)اإلنساف كما حوله:إليها((
 من ةبلؿ ؾبموعة من اغب ائق العلمية خبطي النهرة ال ديبة عن السماء كإلي ا  كمتو بصدد مناقشة
تياري اإلنساف كدكر  يف الوجود  ككيفية تطوير علومه كمعلوماته  مع ب اء السماء ظباء  من حيث 
كجودمتا الطبيعي  لكن بيياري ع ل اإلنساف كتطور  سبٌكن اإلنساف من اكيشاؼ مت   اغب ائق 

ريات العلمٌية الل زبالال النهرات كاؼبفامتيم ال ديبة  كمن ٌإ بىن علي ا اإلنساف عنواع اليغي
كاليطويرات  كمثل مت ا اليحليل العلمي للهوامتر الطبيعية عسلوب علمي معاصر  ي يمه احملاجج 

     بالدمج كالرتكيب بني اؼبوضوعية العلمية كالي ير اؼبنط ي  يف صورة عدلٌة علمية ي ينية . 
ة كعلم اؽبنسة عك كما ي وؿ عن حركة الن طة يف بناء األمكاؿ بالدمج بني اؼبعراة ال ديب        

))يرى القارئ كيف اف انهماكنا بالدوراف حوؿ موضوع )الفكر( يواجو بنا في اؼبعاصرة: 
سهولة مع الموقف والحدث والواقع، فكأنّو حركة النقطة، إذ ترسم خطّا ثم يرسم الخط 

)اإلنساف كما صورة الدائرة والمثّلث وسائر األشكاؿ الهندسية، وبعدىا تكتسب حجما((
(  إذ يشٌبه حركة الفكر من اإلبيداء بن طة ؿبدكدة صغرية  لكن مع حركة الفكر ّٔحوله:

كجوالنه حبثان عن اؼبعٌززات كالنهائر كاؼبسٌميات  مسايرة مع اؼبوقال كاغبدث كالواقع تك  ميئا 
اشيئا كتيطٌور كتكيمل  مٌبه مت   الصورة كاؼبوقال عن طريق ال ياس اػبطاا حباؿ حركة الن طة 

ا إُف رسم اػبٌط كمن اػبط إُف األمكاؿ اؽبندسية  ااؼبشٌبه به صورة علمية رياضية  عتف كتدٌرج 
 ّٔا حٌجة علف توٌسع رؤييه كتطٌور حجاجه مع سريكرة اػبطاب كمواصلة اغبوار .   

   
 / التقابل التضادي :ٚ
يف الببلغة طباقا  الي ابل ععٌم من اليضاد  كاليضاد متو الي ابل العكسي الياـ بني تركيبني  كيسمف 

عندما يكوف اليضاد جزئيا  كم ابلة عندما يكوف تضادا مرٌكبا تاما  يلجي احملاجج إُف مت ا 
األسلوب لئلسيدالؿ علف اليمييز كاليفريق بني اؼبواقال  كتعليل الهوامتر اؼبي ابلة يف الوجود  
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ى الخير، فهو ))الساعي في الشّر يبغي اإلستئثار بالخيرات على عكس الداعي إلاي وؿ: 
متبّرع بو، والمستجيب للشّر يشبع دواعي الشهوة والنهم في نفسو، والمستجيب للصالح 

(  متنا الفكرة ٕٕ)يف كج ة نهر:ىو في أحسن اإلحتمالت بالغ حّقو الشرعي فقط((
اغبجاجية مبنٌية من ةبلؿ الي ابل اؼبيضاد  بني صور  الساعي يف الشٌر كتفصيبلت سلوكه 

 الداعي إُف اػبري ككقائع سلوكه اؼبوجبة  علف عساس ت ابل تفصيلي يف كٌلٌي السياؽ السلبية كبني
كاألجزاء كاحدا بواحد  االصورة األكُف للساعي يف الشٌر كاؼبسيجيب له سباما ميضاد مع صورة 
الداعي إُف اػبري كاؼبسيجيب للصبلح  كعن طريق صيغة اليضاد: )علف عكس( يف اؼب ابلة األكُف 

× اػبري  اإلسيئثار× الداعي  الشرٌ × كمنطوقا  كعن طريق اؼبنطوؽ يف الثانية: الساعي صراحة
 الي ٌع  الشٌر 

 اإلحيفاظ باغبٌق الشرعي ا ط .× بلوغ اغبق  الن م × الصبلح  إمباع الش وات × 
يف   ااحملاجج عقاـ متاتني الصورتني علف عكثر من م ٌوـ ةطاا  حىت يصب  معٌززا كؿبكما          

كوف اؼب ابلة الثانية تعليبل كتفسريا للم ابلة األكُف  االساعي يف الشٌر يبغي اإلسيئثار باػبريات 
نييجة السبب اؼب كور يف اؼب ابلة الثانية  كمتو عنه يشبع دكاعي م واته  ااعبشع كتلبية النفس 

 لك يف ت ٌع الداعي الش وانية متي السبب يف اسيئثار  للخريات كل ا كحرماف اؼبسيحٌ ني من ا  كك
إُف اػبري كراء  سبب  كمتو عنٌه يسيويف ا ط حٌ ه الشرعي ال عكثر  كإُف جانب مت ا اليضاد 
اليفصيلي  متناؾ حضور قوٌم لليوازم علف كبو ةٌط فبيٌد يبدع يف سياؽ الرتكيبات األربعة 

كدالِف  فبٌا جعل منه  كالصورتني الكبريتني كاؼبفامتيم اعبزئية اؼبخيلفة صبيعا  تواز تركييب كصريف
تضادا ميضاٌما كؿبكما كجالبا لئلنيبا   كمفضيا إُف اإلقناع كاإلذعاف له  اضبل عن جدارة الي نية 

 يف ذاهتا لئلسيخداـ اغبجاجي .
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 / التفريع : ٛ
ت سيم الكل إُف عجزاء  ي كر احملاجج حٌجيه كليٌا عكؿ األمر ٌإ يعود إُف تعداد عجزائ ا   وىو   

زء من ا دبثابة دليل علف دعوا   عم عف اؼبرسل ي ـو بطرح قضية عك عرض عطركحة إ اكل ج
ييوسع اي ا بعرض ؾبموعة من اغبجج  ككل حجة من مت   اغبجج زبدـ بدكرمتا مت   ال ضية  
ااحملاجج يف ةطاباته كثريا ما يلجي إُف مت ا األسلوب حملاكلة إقناع اؼبرسل إليه  مثل قضية 

نا اغباضر كعاؼبنا الرامتن الل جٌزءمتا إُف عدة عجزاء  باعيبار ال ضية اؼبطركحة األمترامات يف يوم
)فانظر إلى المجتمع وإلى الدولة من حولك في نييجة  كاألجزاء حجج زبدـ مت   النييجة  )

يومك الراىن، وحاوؿ أف تحصي األىراـ اإلجتماعية من أىلّية ورسمّية بقواعدىا وقممها، 
امع، في البنك، في الكنيسة، في المستشفى، في السينما، في البيت، في المدرسة، في الج

في إسالة الماء والكهرباء، والنقابات، واألحزاب، والكراجات، والمسالخ، ودور الحضانة، 
والمجانين والعقالء، أىراـ إجتماعّية لها قاعدة وقّمة، ومن فوؽ ىذه القّمة ىـر لو قاعدة 

(  إذ طرح ِٖ)يف كج ة نهر:قّمة القمم عند رئيس الدولة(( وقّمة، حّتى ينتهي المطاؼ في
اكرة األمترامات عٌكال علف كبو عاـ  ٌإ جعل من ا صورا كعجزاء  حبيث كٌل جزء يعٌزز اكرة كجود 

 اؽبـر كصورته اؼبيحٌ  ة يف الواقع  بغية اليعزيز كالي وية ؼبل صرٌح به عٌكال يف إطار نييجة كلٌٌية . 
 
   ستشهاد :/ التعزيز باإلٜ

متو ما ينجز بالشوامتد الشعرية كاألمثاؿ كاغبكم كاآليات ال رانية  ا و من اغبجج ال ٌوية      
كمبه اعبامتزة الل يسيعمل ا احملاجج ب صد الوصوؿ إُف غاية اإلذعاف  كوهنا دبثابة الثواب  ؼبواا ة 

س حب ائ  ا كجدارهتا دبا اعبم ور علي ا  كالكيسأّا درجة الشيوع كاؼبش ورية كم د ؽبا النا
ألصحأّا باع طويل يف الفكر كاؼبعراة  كؼبا ؽبا من ال درة علف اسيحضار الوقائع كاؼبواقال كت وية 
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اؼبوضوع اؼبطركح كالزيادة يف تيكيد النيائج  كعند عرسطو دبثابة ال وانني كالش ود كعقواؿ اغبكماء  
علي ا كتواترمتا )يف ببلغة اػبطاب ل ٌوهتا اغبجاجٌية من مصادرمتا كمن مصادقة الناس 

(  اي ـو األمثاؿ يف الببلغة م اـ اإلسي راء يف اؼبنطق  ؼبا ت ـو علف اؼبشأّة بني ٓٔاإلقناعي:
(  ٖٔحاليني يراد منه اسينياج هناية إحدانبا بالنهر إُف هناية فباالي ا )ببلغة اػبطاب اإلقناعي:

د اػبطاب عن الشك كالرتٌدد  عٌما كيماهنا ايعٌرض  كبياف اؼبرجعية يكسب ا الصدؽ كالثبات كهبرٌ 
)) ولربّما وجدت من بين تلك كبلـ احملاجج لليشكيك كالرتٌدد ايه  مثاؿ الشامتد ال رآف 

األقالـ أحادا تتوّسع في إسباغ ثوب المغفرة على أعماؿ لم تكن مغتفرة، وتغلب جوانب 
(  كيف ؾبموعة من ُٗ)إعادة اليوازف:((الخير فيها على الشر و إّف الحسنات يذىبن السّيئات

))وأقوؿ اليـو بعد تكرار التجربة واستشفاؼ اآلتي من الماضي: اإلميش ادات اية كحديثا: 
عسى أف يّتسع طوؽ اإلمكاف لجمع الشمل إلى أقصى مداه، و)كّلكم راع وكّلكم مسؤوؿ 

عربّية قبل غيرىا... و)ادفع عن رعّيتو()فادخلوا في السلم كاّفة(، وتأتي مسؤولّية القومّية ال
 بالتي ىي أحسن، فإذا الذي بينك وبينو عداوة كأنّو ولّي حميم( )إىدنا الصراط المستقيم((

))فلقد سبقتها مقاالت ... نشرت بالكردية (  كيف تضمني اؼبثل ي وؿ: ٔٓ)كج ة نهر:
)إعادة الكراـ(( وبالعربية فأىملتها اتباعا لما كنت التزمت بو نفسي من المرور باللغو مرّ 

))ولقد قيل قديما إّف صاحب الدار أدرى بما فيها وىو صحيح ال سّيما (  كك لك ٓاليوازف:
(  كيي  دبجموعة عمثاؿ  ُّ)كج ة نهر:في أمر تتعّلق بالمعين الذي ينبع منو الرأي واإلقتناع((

أقّبلها، إذا  ))أقوؿ لك خالي حتى تصيد لي العصفور، إّف يدا ال أستطيع قطعهاكرديٌة معا 
(  كمن اإلسيش اد بالشعر ُّٖ)اإلنساف كما حوله:شوىدت فأنا أنا وإذا لم أشاىد فأنا لّص((

(  عك ّٕ)كج ة نهر:))كّل ما في الكوف وىم وخياؿ ػػػ أو عكوس في مرايا أو ظالؿ((ي وؿ: 
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ار )حو  ))أتت وحياض الموت بيني وبينها ػػػ وجادت بوصل حيث ال ينفع الوصل(( ي ولك  
 (  ِّغري ميكاائ :
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 الػنػػتػػػػائػػج :
 

بعد مت   اعبولة اؼبعراية يف اػبطاب اغبجاجي للمفكر مسعود ؿبمد تصل البحث إُف مت         
 النيائج : 

/ جٌل ةطاب مسعود ؿبٌمد يف كياباته العربية ييمٌثل يف اغبجاج  بيسلوبيه اإلسيدالِف كاؼبوٌسع ُ
 اؼبعاصر.

/ يبكن تشخيص عسلوبه اغبجاجي العاـ بالنوع )اؼبس ب اؼبنوٌع احملكم(  مس ب من حيث ِ
اليناكؿ كاؼبعاعبة  كمنوٌع من حيث الي نيات كاغبجج  كؿبكم من حيث البناء الفكرم كاألداء 

 اللغوم اؼبيفٌوؽ .
ركسي  / ترتكز موضوعات حجاجه علف ركيزتني  األكُف ن د كمناقشة الفكر اإلمرتاكي اؼباّ

كالثانية العمل علف ن ض النهرية اؼبادية كإابات ن يض ا  من ااعلٌية دكر اإلنساف يف الوجود ال 
 اؼبادة اؼبيٌية الصٌماء. 

/ ةاصٌية اإلحكاـ يف عسلوبه اغبجاجي قائم علف م ٌومني  عكؽبما م ٌوـ اليفكري كالبناء الفكرم ْ
 كال درات 

داء اللغوم الرصني  كب لك عمسف ةطابه عف ال يكوف غ اء كٌل الع لية  كالثآف م ٌوـ اليعبري كاأل
 قارئ . 

/ حجاجه احملكم مرٌكب من اعبمع بني عسلوب اإلسيدالؿ اؼبنط ي كعسلوب اغبجاج الفكرم ٓ
 اؼبعاصر .  
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/ عصناؼ حجاجاته تيمٌثل يف كٌل من اغبجاج اليجريدم اؼبرٌكب باغبجاج العصرٌم اؼبوٌسع  ٔ
غري اؼب يم كثريا باؼبيلٌ ي  كاغبجاج الي ويبي ال م يراعي ايه جانب اؼبيل ي كاغبجاج اليوجي ي 

 كتصٌوراته عحيانا.
/ كمن حيث اؼب ٌدمات يرٌكز يف حجاجاته علف عربعة منطل ات : الوقائع كاغب ائق كاإلارتاضات ٕ

 كال يم .  
تسعة من ا  لضيق  / ت نيات عسلوبه اغبجاجي ال ربصر لكثرهتا كتنٌوع ا  لكن الدارس تناكؿٖ

آّاؿ كطوؿ الشوامتد اػبطابية  كاليميثل كاليضاد كاليفريع كاليعزيز كاليحليل العلمي كاؼبفارقة 
 كاغبكاية كاؼب اـ.    
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 المراجع: المصادر و

 
 وال : كتابات مسعود محمد:أ
 بغداد   العراؽ .  ُٕٕٗ/ إعادة اليوازف إُف ميزاف ـبيل  مطبعة آّمع العلمي الكردم  ُ
   مطبعة اغبوادث  بغداد   العراؽ . ُٖٖٗ/ إُف العهيم غورباتشوؼ ػػ ربٌية كرجاء  ِ
   كزارة الث ااة  دار الث ااة كالنشر الكرديٌة  بغداد  العراؽ .ُُٗٗ  ُ/ اإلنساف كما حوله  جّ
 اد  العراؽ .   مطبعة اغبوادث  بغدَُٗٗ  ِ/ بريكسرتكيكا غورباتشوؼ ػػ ن د كربليل  جْ
 / حوار غري ميكاائ مع اغبرب  د. ت  د.ط  مطبعة حساـ  بغداد .ٓ
 / من عجل اإلنساف يف العراؽ ػػ م الة : من عجل توطيد األةاء العرا الكردم  د.ط  د.ت .ٔ
 / من نبـو اغبياة   د.ط   د. ت  مطبعة حساـ  بغداد .ٕ
وعات األمانة العاٌمة للث ااة كالشباب  / كج ة نهر يف اليفسري البشرم للييريآ  من مطبٖ

   عربيل .ُٖٓٗ
 

 ا : الدراسات والمصادر المعرفية : ثاني
   دار اآلداب  بريكت   لبناف .ُٓٗٗ  ُ/ عساليب الشعريٌة اؼبعاصرة  صبلح اضل  طٗ

منشورات     ُٖٗٗ إمراؼ ضبادم صمود  د.ط  الغربٌية  /عمتٌم نهريٌات اغبجاج يف الي اليدَُ
 آلداب منوبة.    كليةا
/ الببلغة كاألسلوبٌية  كبو مبوذج سيميائي ليحليل النص ؿبٌمد العمرم  د.ط  ااري يا الشرؽ  ُُ

 اؼبغرب.  
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  َُُِ/ البنية اغبجاجٌية يف كياب اؼب ابسات لليوحيدم  ميآ اماؿ  رسالة اؼباجسيري  ُِ
 جامعة اؼبسيلة.

  دار الصفحات للدراسات كالنشر  ََِٖ  ُ/ اليداكلٌية كاغبجاج  صابر اغببامة  طُّ
 دمشق  سوريا .

  عاَف الكيب اغبديث  ََِٖ  ُ/ اغبجاج يف الشعر العرا ال دٔف  سامية الدريدم  طُْ
 إربد  األردف .

  دار ََِٕ  ِ/ اغبجاج يف ال راف من ةبلؿ عمتٌم ةصائصه األسلوبية عبداهلل صولة  طُٓ
 الفاراا  بريكت .

  ََِّي  عنواعه كةصائصه يف كياب اؼبساكني للرااعي  متاجر مدقن  / اػبطاب اغبجاجُٔ
 جامعة كرقلة . 

  اؼبركز الث ايف العرا  َََِ  ِ/ دليل الناقد األدا  ميجاف الركيلي كسعد البازعي  طُٕ
 بريكت  لبناف . 

 ف .   دار صفاء للنشر كاليوزيع  عٌماف   لبنأََِ  ُ/ ان األسلوب  ضبيد ادـ اويت  طُٖ
  بريكت  الدار ُٖٗٗ  ِ/ يف عصوؿ اغبوار كذبديد علم الكبلـ  طه عبد الرضبن  طُٗ

 البيضاء. 
   عاري يا الشرؽ  اؼبغرب . ََِِ  ِ/ يف ببلغة اػبطاب اإلقناعي  ؿبمد العمرم  طَِ
   دار مسكيليآف للنشر كاليوزيع  تنوس .َُُِ  ُ/ يف نهرية اغبجاج  عبداهلل صولة  طُِ
 لكٌشاؼ  الزـبشرم  د. ط  د.ت ط  دار الفكر  بريكت  لبناف ./ اِِ
   دار صادر  بريكت  لبناف . ُٕٗٗ  ُ/ لساف العرب   ابن منهور  طِّ
 اؼبركز الث ايف العرا  الرباط   ُٖٗٗ ُ/ اللساف كاؼبيزاف عكاليكوارالع لي طه عبد الرضبن طِْ

 اؼبغرب .
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   دار الشؤكف الث ااية العامة  بغداد  العراؽ .ُٖٕٗ  ُ/ مدارات ن ديٌة  ااضل اامر  طِٓ
    مكيبة مصر .              ُُٕٗ   ّ/ مشكلة الفلسفة  زكريا ابرامتيم  طِٔ
/ اؼبفارقة كصفاهتا  دم.سي.موؾ  ت:عبد الواحد لؤلؤة  دار ميموف  كزارة الث ااة كاإلعبلـ  ِٕ

 بغداد .
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 كورتةي توَيذينةوةكة

 طوتاري مةسعوود محةمةد داوَيذي ثتةو لة  وتو

 خوَيندنةوةيَيكي شَيوازطةرييانة 

 

ٌَوازطةرٌٌانة لة طخوٌَ ئةم باسة برٌتٌة لة ٌَكً ش ذ وتاري وتووٌَ ندنةوةٌ

ٌَزةكانً بٌرمةندي كورد مةسعود محمد، بة مةبةستً وةدةرخستنً  ئام

ٌَوازي ئةثستؤمؤلؤذٌٌانةي تاٌ ٌَوةو سٌماكانً ش بةت بة خؤي, طرٌنطترٌن ش

لةم جؤرة طوتارةي كة زٌاتر لة نٌو سةدة كار و نوسٌنً لةسةر كردووة، كة 

ٌَذي  ٌَوازي بةلَطةنانً لؤذٌكً و وتوو برٌتٌة لة كؤكردنةوةي هةردوو ش

 بٌرنانً هاوضةرخ .

ناسة كردن و دةروازةٌةكً تٌؤري و  ٌَ ٌَشةكٌٌةكً ث ٌَت لة ث ٌَك د ذٌنةوةكة ث ٌَ تو

ًَ تةوةري شٌكاري لة ٌَذذ س و بنةماكانً و ٌَر ناونٌشانً: ثؤلةكانً وتوو

ٌَواز و تةكنٌكةكانً, لةطةأل ثاشكؤي ئةنجامةكان و لٌستً سةرضاوةكان و  ش

 دوو كورتةي باسةكة، بة كوردي و بة ئٌنطلٌزي .

 

 
 
 
 
 
 

The Summary 
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The Precise Argument in Masoud Muhammad's 
Speech (Stylistic Study) 

 
   This research is a stylistic reading in the Kurdish thinker's 
argumentative speeches. It is aimed to find out the most 
important features of his special epistemic style and the sort of 
his speech in which he practiced writing for more than half a 
century by linking two styles: logical inference and 
contemporary intellectual dialogue.The study is made up of 
an introduction of definition and theoretic entrance to the 
three concepts which formed the title of the research.It also 
consists of three analytic topics under the titles of: the classes 
of argument, its bases, its technics and styles; as well as the 
conclusion, a list of references and a Kurdish and an English 
summary of the research.  

 
 
 

 
 السياسية لمسعود محمد المهاـ االدارية و
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 ٜٕٔ٘-ٜٔٚٔ 
 

 لعامريالدكتور راىي مزىر ا
 
َف يكن مسعود ؿبمد طموحان باؼبناصب السياسية  ا د راض االنيماء ألم ج ة سياسية    

( ال م يعد من ابرز االحزاب )متيوابالرغم من الدعوات الل كج   اليه كمن ا دعوة حزب االمل 
الكردية ةبلؿ تلك اؼبرحلة. ا د دعا  يونس دلدار سكرتري اغبزب اؼب كور  لكن مسعود ؿبمد 

 (ُ)اعي ر السباب مخصية تيعلق بسلوؾ بعض االمخاص اؼبينف ين يف قيادة اغبزب. 
تيسس اغبزب الديب راطي الكردسيآف كع د مؤسبر  الييسيسي يف بغداد  كحضر  ُْٔٗكيف العاـ 

( مندكبان من االحزاب كاعبمعيات الث ااية الكردية الل كان  قائمة ان اؾ كعلف َٕاالجيماع )
رزكارم( الل اف اندؾبا يف اغبزب اعبديد اغبزب ) حزب زب )مورش( ككجه اػبصوص ح

كقد انضم مسعود ؿبمد للحزب الكردم اعبديد " اغبزب الديب راطي  (ِ)الديب راطي الكردسيآف. 
اغبزب الديب راطي لق اكؿ مرة كايما بعد تغري اُف" العراؽ " كمت ا متو االسم ال م اط -الكردم

انيمف مسعود ؿبمد اُف اغبزب الديب راطي الكردم. كذكر يف  ُْٔٗاـ الكردسيآف " كيف مياء ع
م كراته انه قبل االنيماء للحزب بشرطني االكؿ : عدـ منحه مركزان قياديان كالثآف : اعفائه من 

 االمرين ا يل علف مسعود ؿبمد اؼب اـ كاؼبسؤكليات الل توكل اُف العضو اغبزا . الف كبل
 (ّ)بب ذبريد  من ما ن صان يف جدكل انيمائه للحزب.حسب تعبري  ( كال يس)
( يف ؿبكمة براءة السليمانية يف تشرين االكؿ عاـ ني مسعود ؿبمد بوظيفة قاضو )حاكمعي 

 (ْ)  كمن  سلطة كاتب عدؿ إ سلطة حاكم جزاء من الدرجة االكُف .ُِٓٗ
اته  عن تلك اؼبرحلة ما ككان  تلك الفرتة كاحدة من ااضل ؿبطات حياته. ا د كاق لنا يف م كر 

كمت   امارة  (ٓ)نصه : ) .. كان  الوظيفة متي باب الفرج للخبلص من م نة تعليم اؼببلِف ..(
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السيمرار يف مسلك كاضحة اُف رغبة مسعود ؿبمد كتطلعه اُف اغبياة العصرية اغبديثة  رااضان ا
 .العائلة الديت

  اسرعاف ما رم  ػبوض االنيخابات النيابية  َف يسيمر مسعود ؿبمد بالوظيفة الل انيهرمتا طويبلن 
  كقد ح ق اوزان ساح ان يف ُّٓٗفبثبلن للحزب الديب راطي الكردسيآف عن مدينة كويسنجق عاـ 

 تلك االنيخابات.
كقد سبيزت مداةبلت مسعود ؿبمد يف اجيماعات ؾبلس النواب يف الدكرة االنيخابية الثالثة عشرة 

 ااعان م دامان عن ح وؽ الكرد كمهلوميي م.باعبرعة كالشجاعة مد ُّٓٗ
  ُّٓٗكان  اكُف مداةبلته يف اجيماع ؾبلس النواب يف االجيماع اؼبنع د يف الثآف من نيساف 

كتناكؿ اي ا مهلومية الفبلحني الكرد كقضية ؿبصوؿ اليب  كزراعيه يف كردسياف   كبعد اف رعل اف 
صري االؼ الفبلحني الكرد من ةبلؿ اليبلعب السلطات اغباكمة ككبار اؼبينف ين تبلعبوا دب

 بيسعار مت ا احملصوؿ ال م ييعد اؼبصدر االساسي غبياة الفبلحني الكرد.
كحوؿ مت ا اؼبوضوع كيب مسعود ؿبمد قائبلن : " يف اكؿ ةطاب ِف اماـ ؾبلس النواب تطرق  

 (ٔ)اُف قضية اليب  كمزارعي اليب  ... "
اف تعبريان حبق عن معاناة اؼبزارعني الصغار كمتي الشروبة االك  الواقع اف ما قاله مسعود ؿبمد ك

كاالكثر تضرران بني ابناء كردسياف.اما اؼبداةلة االةرل ا د كان  تيعلق بالبارزانني ال ين متجركا 
 .ُْٓٗ -ُّْٗمن مناط  م علف اار احداث اغبركات الكردية 

يف الثآف كالعشرين من نيساف افي اعبلسة العشرين من جلسات ؾبلس النواب الل ع دت 
كنال  ترحيب كقبوؿ  ُُْٗ   عرض  الئحة قانوف العفو عن ال ائمني حبركة مايس ُّٓٗ

اغلب اعضاء ؾبلس النواب  كمت ا ما داع النائب مسعود ؿبمد اُف اؼبداةلة كطرح موضوع 
واب مؤيدين البارزانني كذلك من باب قياس حالة علف حالة فباالة تعال  االصوات من اغلب الن
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موقال مسعود ؿبمد الرااض لسياسة الكيل دبكيالني الل اتبعي ا اغبكومة يف تعامل ا مع قضايا 
 (ٕ)الكرد.

كَف ت يصر مداةبلت النائب مسعود ؿبمد يف ؾبلس النواب علف قضايا اليب  كقضية البارزانني  بل 
ت يف اربيل كقضاء  مشل  صبيع قضايا الكرد يف اقليم كردسياف بشكل عاـ كقضايا اػبدما

 كويسنجق بشكل ةاص.
كقد تناكل  بعض الصحال احمللية الصادرة يف بغداد ةبلؿ تلك اؼبرحلة  مداةبلت مسعود ؿبمد 
كمناقشاته يف جلسات ؾبلس النواب كامادت بطركحاته كمواقفه ذبا  ال ضايا الكردية. مت ا اضبلن 

من اف تيحوؿ  -بالوق  نفسه –واه عن اعجاب نورم السعيد ككاف يف حين ا كزيران للدااع كزب
طركحات مسعود ؿبمد كمواقفه اُف رعم عاـ تيبنا  اغلبية كردية يف عمـو كردسياف االمر ال م 

 ي دد السلطة اغباكمة كاسيمرارمتا يف اغبكم.
ل لك سعف نورم السعيد اُف الل اء دبسعود ؿبمد  امبلن يف اف يسيميله اُف جانب اغبكومة بعد 

بعض اؼبغريات. كعن ذلك الل اء قاؿ مسعود ؿبمد : " رحب ا حبرارة كب ي  اف عرض عليه 
معه ما ي ارب الساعيني ناقشنا ةبلؽبا اموران اليسم  الهرؼ اغباِف البوح ّٔا كسيلت ماذا تريد 
االف؟ ا ل  له يا باما انا ليس  ِف اية مطالب مخصية كلكن متناؾ مطالب عامة ارجو النهر 

 (ٖ)اي ا "
  جرت ؿباكالت القامة جب ة كطنية معارضة ضم  يف صفوا ا االحزاب ُْٓٗاـ يف الع

اؼبعارضة كمتي اغبزب الوطت الديب راطي كحزب االسي بلؿ كاغبزب الشيوعي العراقي  علف اار حل 
 .ُْٓٗيف نيساف  –الدكرة الثالثة عشرة  –ؾبلس النواب 

ض تلك االنيخابات الوطنية متو ةو كاجراء انيخابات جديدة  ككاف اؽبدؼ من تشكيل اعبب ة 
ب ائمة موحدة معارضة الحزاب السلطة الل كان  ربصد اغلب االصوات كتفوز باالنيخابات يف 
صبيع الدكرات االنيخابية. كقد رم  اغبزباف ) الشيوعي العراقي كاغبزب الديب راطي الكردسيآف ( 
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كقد ح ق مرة اةرل اوزان ساح ان يف  مسعود ؿبمد ػبوض تلك االنيخابات فبثبلن ؼبدينة كويسنجق 
 .ُْٓٗاالنيخابات الل جرت عاـ 

بعد اوز  اصب  مسعود ؿبمد احد اعضاء اعبب ة الوطنية اؼبعارضة الل كان  تضم كبلن من :  
كامل اعبادرجي  جعفر البدر  حسني صبيل   ؿبمد حديد  ؿبمد م دم كبة  ؿبمد صديق 

 رم  ذك النوف ايوب  كمسعود ؿبمد.منشل  عبد اعبباراعبومرد  ةدكرم ةدك 
كعن تلك االنيخابات ذكر الدكيور جبلؿ الطلبآف الهركؼ الل جرت اي ا االنيخابات كالعراقيل 
الل كضعي ا السلطات اغباكمة الاشاؿ مسعود ؿبمد  اذ قاؿ " كيف االنيخابات الل جرت رب  

كاصب  نائبان يف ال ؼباف  حيث تعاكف  االرمتاب  قب  ؾبددان مرم  بار  متو االسياذ مسعود ؿبمد 
اال اف  (ٗ)مع حزا الوطت الديب راطي كاالسي بلؿ ليشكيل اؼبعارضة الوطنية يف آّلس النياا"

آّلس النياا اؼبنيخب َف يصمد اماـ طموحات نورم السعيد رجل السلطة ال وم كاؼبدعـو من 
 العراؽ. ا د مت حل آّلس النياا ال م َف السلطات ال يطانية اؼبسيطرة علف زماـ االمور يف

كال اضي  ُْٓٗلسنة  ُٗهبيمع قط اال يف يف جلسة االايياح كما صدر مرسـو اعبمعيات رقم 
حبل االحزاب ال ائمة االمر ال م داع رؤساء االحزاب اؼبعارضة ) االسي بلؿ كالوطت الديب راطي 

ُف االئيبلؼ يف حزب اك جب ة كاحدة كالشيوعي العراقي كبعض الشخصيات اؼبسي لة ( ا
لليصدم كالوقوؼ بوجه احزاب السلطة كعلف كجه اػبصوص نورم السعيد ال م مكل كزارته 

. كقد تبلورت اكرة االئيبلؼ بني اغبزبني الوطت الديب راطي ُْٓٗالثانية عشرة يف اب 
ود ؿبمد لبلنضماـ حزب اؼبؤسبر الوطت (  كقد دعي مسعالسي بلؿ لييليال حزب جديد بيسم )كا

ؽب ا اغبزب. ككعادته ظل مسعود ؿبمد كايان البناءقومييه الكرد  الم يبحث عن اؼبوقع ال م 
سيكوف ايه باغبزب اعبديد كامبا حبث يف من اج اغبزب اعبديد دبا وب ق طموحات الشعب 

 الكردم كح ه يف ت رير اؼبصري.
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النضماـ كاعي ر لزعيم اغبزب اعبديد  كحيث اف مسعود ؿبمد َف هبد ما يشري اُف ذلك. راض ا
كامل اعبادرجي قائبلن اف من اج اغبزب اعبديد ) اؼبؤسبر الوطت ( ةاِف من ام امارة غب وؽ الكرد 
كح  م يف ت رير اؼبصري  كقد اسيجاب كامل اعبادرجي كقيادة حزبه اعبديد لرغبات مسعود ؿبمد 

اال اف  (َُ)دبا يبلئم طموحات الشعب الكردم. كقادة اغبركة الكردية ليعديل من اج اغبزب اعبديد
اغبزب اعبديد ظل ح ان علف كرؽ كَف ىبرج علف ارض الواقع بسبب الهركؼ ال اتية كاؼبوضوعية 

 الل قيدته من  اللحهات االكُف لييسيسه. 
كظل  اغبركة الوطنية اؼبعارضة يف الع د اؼبلكي دؤكبة يف نشاط ا دكف ملل اك ييس رغم كل 

قيل كاالضط اد ال م ازب ته السلطات اغباكمة للحد من قوة كنشاط العناصر اؼبعارضة. افي العرا
بدع اليفكري يف تكوين جب ة ) جب ة االرباد الوطت ( بعد اشل اكرة تيسيس اغبزب  ُٕٓٗالعاـ 

لبعث الوطت ال م مرَّ ذكر ي. اذ دعا قادة االحزاب اؼبعارضة كمتي الوطت الديب راطي كاالسي بلؿ كا
العرا االمرتاكي كالشيوعي العراقي  كقد راض فبثل حزب البعث امراؾ اغبزب الديب راطي 
الكردسيآف يف اعبب ة اؼبزمع تيسيس ا  كلكن ذلك لن وبوؿ دكف دعوة بعض الشخصيات الكردية 

بيوجيه  -نائب رئيس حزب االسي بلؿ -اؼبشاركة يف تلك اعبب ة  ا د سارع ؿبمد صديق منشل
 ة اُف مسعود ؿبمد لبلنضماـ اُف جب ة االرباد الوطت. اال اف مسعود راض الدعوة لسببني: الدعو 

 االكؿ: " انه اليريد اف يضع نفسه بديبلن عن قيادة اغبركة الكردية.
الثآف: " اف مسعود ؿبمد كاف لديه قناعات ميشككة دبصداقية بعض اعب ات اؼبشاركة يف اعبب ة 

ؾبرد كسيلة من اجل الوصوؿ للسلطة كاالسيحواذ علي ا كمن إ تصفية  معي دان اف مشاركي ا متي
 (ُُ)االطراؼ اؼبشاركة اي ا.

كاف مسعود ؿبمد ي صد البعثيني  كقد قرع من ج م كسياسي م قراءة دقي ة كصحيحة  ا د اابي  
عاـ  االحداث يف العراؽ ما تنبي به مسعود ؿبمد عن سلطة البعث عندما تولوا السلطة يف العراؽ

 .ُٖٔٗكعاـ  ُّٔٗ
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ظل مسعود ؿبمد مدااعان ـبلصان البناءقومييًه الكردية بشكل ةاص كابناء العراؽ بشكل عاـ حىت 
كس وط النهاـ اؼبلكي يف العراؽ. ا د كقال مؤيدان مباركان للثورة اعبديدة  ُٖٓٗسبوز  ُْقياـ اورة 

د الكرٔف قاسم  ألنه ادرؾ اف انبية كَف يدةر ج دان اال كب لهي ةبلؿ ع د حكومة رئيس الوزراء عب
الثورة كاغبفاظ علي ا ي ع علف عاتق ابناءمتا اؼبخلصني  ا د قبل مسعود ؿبمد تكليال كزير الزراعة 
متديب اغباج ؿبمود للمشاركة يف اعماؿ اللجنة الل تول  اليحضري ؼبشركع قانوف االصبلح 

عود ؿبمد م رتحاته كمبلحهاته بشيف سبوز يف العراؽ  ايبدل مس ُْالزراعي ال م مرعيه اورة 
النهاـ الزراعي يف اقليم كردسياف السيما ؿبصوؿ كزراعة اليب  كمعاناة الفبلحني الكرد من سوء 

كقال مسعود ؿبمد مع  ُُٔٗكيف العاـ  (ُِ)النهاـ الزراعي ال م كاف سائدان يف الع د اؼبلكي.
ي م الل ربول  اُف اورة ك ل مشل  صبيع ابناء معبه كامتله يف بشدر كرانية ككويسنجق يف انيفاض

مناطق كردسياف كحاكؿ اليفاكض مع رئيس الوزراء الزعيم عبد الكرٔف قاسم للوصوؿ اُف حلوؿ 
تضمن ح وؽ الشعب الكردم كتصوف كراميه كحرييًه  اال اف مساعي مسعود ؿبمد َف تثمر 

 (ُّ)ة.بشيء بالرغم من ل ائه مع الزعيم عبد الكرٔف قاسم اكثر من مر 
لىزـى مسعود ؿبمد الصم  ميشائمان من قدـك البعثيني كاسيبلم م السلطة يف العراؽ علف اار 

كس وط حكومة عبد الكرٔف قاسم  علف الرغم من اف اغلب اعضاء  ُّٔٗمباط  ٖان بلّٔم يف 
يف كقيادة اغبركة الكردية قد رحبوا بالنهاـ اعبديد كليس مت ا احسب كامبا تشري اغلب اؼبصادر ب

الكرد قد تعاكنوا مع االن بلبني لئلطاحة بنهاـ الزعيم عبد الكرٔف قاسم. كعلف العمـو ايف مسعود 
ككان   ُّٔٗؿبمد قد مارؾ مع الواد الكردم يف اؼبفاكضات الل جرت يف بغداد يف اذار 

النييجة كما توقع ا مسعود ؿبمد كمتي اف سبلص اعضاء اغبكومة اعبديدة من كل االليزامات 
لوعود الل ابرمومتا مع ال يادة الكردية كبالياِف مت حجز كسجن اعضاء الواد الكردم يف كا

 (ُْ)بغداد.
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توصل  حكومة عبد السبلـ ؿبمد عارؼ اُف ع د اتفاؽ مع قيادة  ُْٔٗمباط عاـ  َُيف 
اغبركة الكردية لوقال ال ياؿ الدائر يف مناطق كردسياف بني اعبيش العراقي كالبيشمركة  بعد اف 
تع دت اغبكومة اؼبركزية يف بغداد بينفي  اؼبطالب الكردية. كيف ضوء تلك اؼبطالب مين  الكرد 
بعض اؼبناصب الوزارية يف اغبكومة اؼبركزية اشغل مسعود ؿبمد ح يبة كزارة الدكلة يف كزارة طامتر 

 . دار مسعود ؿبمد مؤكف الوزارة بكل كفاءة كامانةُْٔٗحزيراف  ُٕوبىي الل مكل ا يف 
السيما ال ضايا الل تيعلق ب ضايا الكرد كح وق م كاق االتفاؽ ال م ع د مع اغبكومة اؼبركزية 

 . ُْٔٗمباط  َُكال م اطلق عليه اتفاؽ 
ككما متي العادة ايف اغبكومة اؼبركزية يف بغداد غالبان ما تيباطئ يف تنفي  بنود االتفاؽ الل تصب 

بعض من ا بيياريات من بعض اعب ات سواء كان  باؼبصلحة الكردية حىت اهنا تيملص من ال
داةلية اك ةارجية  ؽب   االسباب اصطدـ مسعود ؿبمد مع بعض اؼبسؤكلني يف اغبكومة اؼبركزية   
كاف اةرمتا مع رئيس اعبم ورية عبد السبلـ ؿبمد عارؼ  اذ ةاطبه مسعود ؿبمد قائبلن: )انكم 

اليكيبلت داةل اغبركة الكردية من اجل تشجعوف اليدةبلت الشخصية من ا ت وية اػبنادؽ ك 
كاماـ مت   اليحديات كالصعوبات  رعل مسعود ؿبمد اف االسي الة من منصب  (ُٓ)اضعاا ا(.

الوزارة اجدل نفعان من االسيمرار دكف جدكل كردبا ىبسر مسعود ؿبمد ظبعيًه كمكانيًه بني ابناء 
 (ُٔ).ُٓٔٗمايس  ُٓآّيمع الكردم. ا دـ اسي اليًه يف 

كقع االةييار علف مسعود ؿبمد ليكوف عضوان يف آّمع العلمي العراقي  ُُٕٗمباط عاـ  ّكيف 
 كّٔ ا الصدد ذكر الدكيور احساف مريزادنيفي م كراتًه ما يلي:

اجيمعنا يف م ر آّيمع العلمي العراقي انا كالدكيور عبداهلل الن شبندم  ُُٕٗ/ِ/ّمساء يـو 
د اػباؿ الةييار طبسة اعضاء اةرين للمجمع ارمحنا االظباء اليالية: كالدكيورباكيزة كالشيآ ؿبم

عبلء الدين السجادم كالدكيور ناجي عباس كالدكيور اضبد عثماف كمسعود ؿبمد كعزيز 
 (ُٕ)ع راكم.
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 مصادر البحث:
 .ُٕٖٗسنة  ُُْمسعود ؿبمد  ؾبلة اؼبث ال اعبديد )ركمنبريم نول ( العدد  -ُ
  ص ُّٗٗ-ُْٔٗب ؿبمد كرٔف  تاريآ اغبزب الديب راطي الكردسيآف يف العراؽ حبي -ِ

ّّ. 
 . ِِٓمسعود ؿبمد  رحلة حيا   ص  -ّ
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 مديرية الي اعد العامة  االضبارة الي اعدية للمرحـو مسعود ؿبمد  كرقة ترصبة اغباؿ. -ْ
 . ِٓٔمسعود ؿبمد  رحلة حيا   ص -ٓ
 . ِٕٕاؼبصدر نفسه  ص -ٔ
لة العراقية  ؾبلس النواب  الدكرة االنيخابية الثالثة عشرة  ؿبضر اعبلسة العشرين  ص الدك  -ٕ

ِّٔ . 
 . ِْٖمسعود ؿبمد  رحلة حيا   ص  -ٖ
 . ُٔٔجبلؿ الطالبآف  كردسياف كاغبركة ال ومية الكردية ص  -ٗ

   بغداد.ََِٔ/ٔ/ِِم ابلة مع الدكيور اؤاد معصـو يف  -َُ
 . ُّٕحيا   صمسعود ؿبمد  رحلة  -ُُ
 . ََِْنيساف  ِ  َُُكرٔف مار  زا  جريدة ةه بات )النضاؿ(  اربيل  العدد   -ُِ
 . ُّٔمسعود ؿبمد  رحلة حيا   ص -ُّ
 . ّٕٓاؼبصدر نفسه  ص  -ُْ
 . ُُْاؼبصدر نفسه  ص -ُٓ
 . ّالدكلة العراقية  اؼبصدر السابق  ص -ُٔ
 .ّْٓلوطنية  االردف  ص الدكيور احساف مريزاد  م كرات  اؼبطبعة ا -ُٕ
 

 الجراءة في انتقاد النظاـ البعثي
 رسالة مسعود محمد الى الدكتور سعدوف حمادي

 
 ا.ـ.د. طارؽ مجيد تقي العقيلي 
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 الكلية التربوية المفتوحة 
 بغداد 

 

 المقدمة                                         
ال اعدة العلمية الل صاغ ا علماء الياريآ ييطلب من ج البحث اليارىبي االعيماد علف       

لليح يق يف ح ائق موضوعات الياريآ كنيائجه   ةبلصي ا : عف الياريآ يصنع من الواائق   ككل 
تاريآ ببل كاائق   تاريآ زائال   إذ القيمة علمية لنص تارىبي اعيمد يف حواداه علف اؼبركيات 

 الشف ية . 
م كاي ة يف غاية األنبية من حيث معلوماهتا اليارىبية كمن ناحية كيف مت   اؼبناسبة   بني يد      

مضامين ا السياسية   كمتي رسالة مخصية كيب ا مفكر افبي كردم عراقي كاف له دكر كاس امات  
كبرية يف مسرية اغبركة الكردية كيف اغبركة الوطنية كالسياسية كالفكرية العراقية   متو الراحل الغت 

امي مسعود ؿبمد . كانبية مت   الواي ة   يكمن ليس بيف كاتب ا مسعود ؿبمد عن اليعريال   احمل
احسب   كامبا ةطاب الرسالة كاف موج ا اُف منهر قومي عرا بعثي األنيماء السياسي كالع يدة 
  متو الراحل الدكيور سعدكف ضبادم . كباؼب ارنة   ا ف ضبادم الي ل انبية   من الناحية الفكرية 

السياسية    عن مسعود ؿبمد . اكبل الرجلني كانا مينورين كعاما حياة نضالية  ك باؼبمارسة
ليح يق احبلم ما بيف ينعم العراؽ كمعبه باغبياة الديب راطية كالراامتية األقيصادية   ككل حسب 

 اعي اد  كقناعيه بالوسائل الل رب ق مت ا اغبلم .
م مااي ا   بيهنا بني ع ل سياسي افبي كردم إذا   اضبل عن انبية ؿبيول الرسالة   لكن األمت   

األنيماء كاؽبوية   كبني ع ل سياسي قومي عرا . كتبدك للومتلة األكُف  مت   اؼبفارقة بني األذبامتني 
الفكريني  احد عوامل األارتاؽ كاػبصومة بني الرجلني   إال عف كاقع مضموف الرسالة يكشال لنا 
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الرجلني   كمت ا ماسنيبينه من ربليل مضامني كاحول  اؼبسيول اغبضارم ال م سبيعا به مت ين
الرسالة . يب ف عف نشري اُف عف اصل الدااع ال م حدا دبسعود لكيابة رساليه   كاف ردا علف 
م الة كيب ا الدكيور ضبادم كنشرهتا الصحااة العراقية بعنواف  )ال اغماتية   الفكر يف ةدمة 

بحثية علف موضوع ؿبدد ااار مسعود ألني اد النهاـ البعثي األسيعمار ( . ل لك سيي صر كرقينا ال
كفبارسات اركاف حكمه البل عنسانية يف كضع اجيماعي ميدمتور مر العراؽ به إباف اغبصار 

 عند اطبلعه علف اؼب الة .   ةبلؿ ح بة تسعينيات ال رف اؼباضي اؼبفركض عليه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحليل عاـ للوثيقة      

 معالم التوصيف الخارجي للوثيقة .  اوال :  تحقيق في
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يف حدكد موضوع الورقة البحثية مت     يبكن ال وؿ إف الرسائل اػباصة الشخصية الل ربيف     
األسر ّٔا بوصف ا ترااا ةاصا ؽبا عك ألحد اارادمتا كمتي من نياج م كليس من نياج اإلدارات 

ئق مخصية بالغة الدقة يف كصال كاألج زة اغبكومية   ببلمك عادة ماتع  عن مشاعر كح ا
اؼبوضوع ال م كيب  من اجله الرسالة اك الواي ة ألهنا بعيدة كل البعد عن ال يود الرظبية الل 
تفرض ا اؼبخاطبات األدارية الرظبية . كا ا ل لك   ينبغي علينا ابيداء عف نعطي الوصال اإلصباِف 

اليح يق اليارىبي بنص الرسالة كعائديي ا  الهامترم اك الشكل اػبارجي للرسالة ال م يفرضه علينا
اُف اؼبرحـو مسعود ؿبمد    باسيخداـ طرؽ انية اسينياجيه ي ينية من ةبلؿ نسبة ةط كاتب ا 

 كعائدييه له   كعسلوبه اليعبريم كالفكرم   كاصل اؼبكاف ال م حفه  به الواي ة .
ة ككاائق مىت حااه  عائليه ابيداء   قبـز عف رسالة مسعود كان  من بني عكراؽ عديد     

الكريبة علي ا من عاديات الزمن كحرص  علي ا من الضياع حىت حاف الوق  للباحث الزميل 
الدكيور رامتي العامرم عف يطلع علي ا يـو اراد عف يكيب عن مخصية مسعود ؿبمد بيوجيه 

عه بالصحة كإرماد من عسياذنا الكبري الدكيور كماؿ مه ر اضبد   اطاؿ اهلل يف عمر  كمي
كالسبلمة   ا د اني ل   بيمانة علمية كحرص ععهم   البعض من تراث ) كاائق ( مسعود اُف 
الزميل العامرم   فبا عتاح ِف االطبلع علي ا بكل اعيزاز . كعليه يبكن ال وؿ النشكك  بعائديه 

كاي ة كيب   عصل الرسالة اُف اؼبرحـو مسعود . كتعزيزا ؽب ا األسناد   امن ةبلؿ احص اكثر من
خبط يد مسعود سب  م ارنة ةطوط ا مع رساليه موضوعة البحث َف نبلح   شبة ام ارؽ ي كر . 
دبعىن َف تعد شبة ظنوف عك مكوؾ فبكن إاارهتا بيف الرسالة َف تكن ب لم مسعود عك َف تكن من 

ة الواردة نياجه الفكرم الوقاد   بل العكس عف الي ني ّٔا متو ربصيل حاصل اسينادا لكل األدل
 حب  ا .
( غري اؼبخطط.   A4( كرقة من ال طع الكبري ) ُٗكعليه   ل د بل  عدد اكراؽ الرسالة )      

كيب  باغب  اؼبائي األسود ال م كاف مسيخدما يف كق  كيابة الرسالة .كبي دير اصباِف بل  عدد 
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ة. كب لك ا ف ؾبموع ( كلم ُٖ( سطرا ؿبيويا علف )  ّْاألسطر اؼبكيوبة يف كل كرقة كبو ) 
( كلمة   كآّموع الكلي لعدد   ْٕٕالكلمات يف الصفحة الواحدة  يبكن ت دير  بنحو ) 

(  كلمة . كحسب ت ديرنا من ةبلؿ َٕٔ,ُْكلمات الرسالة دبجموع اكراق ا تبل  كبو ) 
  بيهنا   معايشينا لؤلجواء النفسية كاللحهات الضاغطة الل عام ا مسعود ااناء  كيابيه الرساله 

كيب  بنفس كاحد دكف ان طاع   كلعل الوق  ال م اسيغرقه يف كيابي ا قد اة  منه ساعات 
طويلة دكف إج اد اكرم عك ملل قد اصابه ألف اليواصل كاليسلسل باألاكار كاسيحضار الشوامتد 
العديدة ألسناد العديد من ارائه   تكشال لنا كحدة السياؽ اؼبوضوعي   كبنسق اكرم كاض  

اد منه عف ي يي قارمء الرساله  ت بل األاكار الل يود طرح ا عليه   كالدةوؿ يف صميم الفكرة عر 
 الل كيب  من اجل ا رساليه . 

ابيعد مسعود عن األسلوب الي ليدم اؼبيعارؼ عليه بكيابة الرسائل الشخصية   إذ كضع      
ة الل اسي ل ّٔا رساليه ليسي بل رساليه رب  عنواف ) ةواطر كتعلي ات ( . كما عف عبارة اليحي

ّٔا الدكيور ضبادم   ) بعد اليحية كاليجلة ( اكضح  لل ارمء مدل احرتاـ كت دير مسعود 
للطرؼ اآلةر . بيد عف اؼبيعارؼ علف اساليب كيابات الرسائل غالبا مايضع الكاتب تارىبا ؿبددا 

دية لهرؼ سياسي ما عك كظرؼ لكيابة رساليه السيما اذا كاف موضوع ا ييعلق دبسيلة اني ا
اجيماعي ااار نوعا من األني اد بني اكساط الرعم العاـ كحيم علف النخب السياسية كالفكرية 
طرحه للمناقشة كتشخيص مسارات األكبرااات ايه عف كجدت عك ت ييمه من ناحية ااار  السلبية 

االت ابلث لعدـ كضع تاريآ عك األهبابية علف األكضاع األجيماعية كالسياسية . يبدك شبة احيم
علف الرسالة   األكؿ :  إما عف مسعودا بطبيعيه َف يكن م يما بوضع اليواريآ علف رسائله 
الشخصية   كمت ا َف ييح ق دليله ال اطع نهرا لعدـ اطبلع الباحث علف صبيع ماكيب مسعود 

ف رساليه مت     من رسائل مخصية . الثآف : عف مسعودا كاف ميعمدا بعدـ كضع ام تاريآ عل
كالثالث : عف مسعودا  كاف كاقعا  رب  ضغط نفسي كبري امغله عن كضع تاريآ لرساليه لكثرة 
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األاكار الل ازدضب  يف ع له كانثال  ليصب ا يف رساليه كمتو يف حالة اندماج كاعي دبا يكيب 
 عن كضع اجيماعي عار يف كجدانه األنسآف .

 دمة ردبا يرامتا البعض ليس  من األنبية دبكاف   لكن اغب ي ة الواقع   عف األحيماالت اؼبي     
عهنا تثري امكاالت عديدة لدل اؼبؤرةني كالباحثني   إذ غاية مايريد  اؼبؤرخ عك الباحث معراة 
الياريآ ال م كيب ايه السياسي اك اؼبفكر نياجه اؼبعريف   كي يسيطيع ع د م ارنة بني ماكيب 

عامه مت ا السياسي عك ذاؾ اؼبفكر . كموضوعة حبثنا مت ا   اسيطعنا  كبني الواقع اغب ي ي ال م
 ُِٗٗمن ةبلؿ اليمعن كاليفحص يف مضامني رسالة مسعود   تبني اهنا كيب  يف عكاةر عاـ 

. كبالييكيد عف اجياال من العراقيني قد عاموا يف ع د تسعينيات ال رف اؼباضي  ُّٗٗكبداية عاـ 
راقيوف به   ربطم  ايه ال يم األجيماعية كاكبدار البعض كبو ال م م د اسوء حصار مر الع

م الك األكبرااات اػبل ية جراء الف ر اؼبدقع ال م مرت به بعض الشرائ  األجيماعية . مت ا 
اؼبوضوع متو قمة احملفزات الل داع  مسعود للكيابة اُف الدكيور سعدكف ضبادم   رساليه   كمتو 

  م سنيحدث عنه يف السياؽ اآل  من مت   الورقة .اؼبوضوع األةطر يف الرسالة ال
يب ف يف سياؽ اليح يق للوصال اػبارجي اك الشكلي لرسالة مسعود عف قبمل   إسباما للفائدة     

كاػبارجة عن موضوعة كرقة البحث   بعض األمور الفنية اؼب مة كاؼبوضوعات األةرل الواردة اي ا 
بلغة عربية اصيحة ةالية من األةطاء األمبلئية كالنحوية   . اغب ي ة اؼبسرة   عف الرسالة كيب  

كبعيدة عن اللحن اللغوم تدؿ داللة كاضحة ككبرية علف عف مسعودا ترىب كتث ال علف الث ااة 
العربية األسبلمية كمييارا برتاا ا العاـ كسط اسرته . احسبما ذكر الدكيور رامتي العامرم مؤرخ 

رع كيكيب قبل دةوله اؼبدرسة األبيدائية يف الصال الثآف ميجاكزا سرية مسعود   عف األةري كاف ي 
 الصال األكؿ   لي دمه علف اقرانه يف اليحصيل كاألدراؾ .  

اميمل  الرسالة علف مواضيع يف ـبيلال اؼبعارؼ كالعلـو . كلعل سؤاؿ ييبادر اُف ال متن         
ح ا مسعود يف رساليه؟ . العريد عف بيهنا رسالة مخصية امامتو السر بيعدد اؼبوضوعات الل طر 
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عف اطيل اعبواب يف مت ا اعبانب   كسيقيصر علف ذكر ح ي ة لعل ا تغت مت ا اعبانب   عف غالبية 
اؼبفكرين الواعني كاؼبؤمنني باغب وؽ األنسانية السيما ال ين ييتوف من مرجعيات ا ااية كدراسات 

شيد اك  عدد من ال امتني كاألدلة كانوا ميالني قانونية تربوا علف اصوؽبا كقواعدمتا   المك عف رب
إلي ا   لكي ي نعوا ّٔا الطرؼ اؼب ابل   كمن ذلك الننسف عف مسعودا قد درس ال انوف كزبرج يف  

 كلية اغب وؽ انرا  يسرح بوعي بيسيحضار كل الث ااات الل اطلع علي ا .
ه من ااكار كمواضيع معراية   علف عية حاؿ   اليبكن اةيزاؿ ماسطر  مسعود يف رسالي      

بسطور قليلة . كبدالالت ا ااية كاعية   كمعراية مينوعة ماملة   كيب علف مدل اكراؽ الرسالة 
دبواضيع الياريآ األسبلمي كعن حوادث الياريآ األكرا مفلسفا اسباب حواداه كنيائجه   اعيمادا 

السيما الفلسفة اؼباركسية كماديي ا علف اطبلعه الواسع علف الفلسفة األسبلمية كاألكربية   
اليارىبية   مني دا يف الوق  نفسه   الفكر الرعظباِف كمن جه ال اغما .  كَف زبل رسالة مسعود 
من اسيش اد  بنصوص األدب العرا كالفن الركائي الغرا لكبار الركائيني األكربيني . دبعىن اهنا 

َف يكن مسعود قد عكال علف كيابي ا كرسالة رسالة تصل  عف تكوف نصا كنياجا اكريا  لو 
 مخصية ميبادلة بني طراني .

األسئلة احملرية ال م ب ي  تشغل الباحث كالبد من ذكرمتا إسباما للفائدة اليارىبية    متل عف      
الرسالة اعبل  قد كصل  اُف الدكيور سعدكف ضبادم كاطلع علي ا ؟ السيما عف مسعودا قد نبه 

ه ليس  للنشر . ا ل يعت اراد عف تكوف الرسالة  سرية كةاصة بين م كحدمتم ؟ ضبادم بيف رسالي
كؼباذا ؟ . كعن ام طريق اك كسيلة ارسل مسعود رساليه ؟ متل كان  بيد مخص كوسيط  االث 
بين م عكصل الرسالة ؟  عك بصورة مبامرة سلم ا اُف ضبادم ؟ كماذا كاف رد اعل األةري علف 

 رساليه ؟ . متل عف نص الرسالة  ال م بني يدم الباحث كان  مضامني ماطرحه مسعود يف
النسخة األكلية الل كيب ا مسعود كمن إ طبع ا علف اآللة الكاتبه قبل ارساؽبا؟.  الواقع اسئلة  
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كثرية كؿبرية َف هبد الباحث ام جواب مايف ؽبا كعلم ا عند عائليه الكريبة اذا كان  علف دراية  
 كاطبلع باألمر .

 

 نيا : النقد الباطن للرسالة  ) المضموف السياسي ( .ثا
 مدخل :    
يف السادس من عغسطس/اب  ُٔٔمن اؼبعلـو عف ؾبلس األمن الدكِف اصدر ال رار اؼبرقم     

بفرض ع وبات اقيصادية علف العراؽ . كاف اؽبدؼ من ا اليضييق عليه رغامه علف  َُٗٗ
األمور اُف مت   اؼبرحلة   قادت الواليات اؼبيحدة سحب قواته من الكوي  . لكن قبل عف تصل 

األمريكية قوات اليحالال   كاةرج  ال وات العراقية من الكوي  . كظل  الع وبات ناا ة 
ب ريعة الييكد من ةلو العراؽ من اسلحة الدمار الشامل   كتطبي ه ل رارات ؾبلس األمن الدكِف   

يثناء اؼبواد الطبية كالغ ائية كاؼبواد الل ؽبا صفة كمشل  مت   الع وبات حهرا ذباريا كامبل بيس
 انسانية .

ل د عاْف العراقيوف من تدمري البىن اليحيية للببلد كعلف صبيع انواع ا . كيف ذلك الهرؼ اؼبؤَف      
الال عاَف كباحث كاسياذ جامعي كطبيب كم ندس ـبيص كغريمتم  لينضموا  ِّغادر العراؽ اكثر

وف عراقي متربوا من بطش النهاـ ليعيشوا يف اؼبنايف . الواقع   ل د ادل ملي ٓ.ِاُف اكثر من 
اغبصار اُف نيائج ـبيفة م صبيع ؾباالت اغبياة العراقية السيما األجيماعية . عف اػبطري يف اآلاار 
السلبية للحصار متو طابع ا الرتاكمي كاميداد  تياريمتا علف كل ال طاعات االةرل . ا د ادل 

كبري يف النسيج األقيصادم كاألجيماعي   إذ عف تسري   الثي ال ول العاملة نييجة ذلك اُف ةلل  
توقال اؼبشاريع يف ال طاعات اغبكومية كاألمتلية  سجل  زيادة كبرية يف نسبة البطالة فبا سامتم 
بيمزؽ النسيج العائلي   كازدادت ظوامتر العنال األجيماعي كالسرقة كجنوح األحداث كالبغاء 
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ك من عبلمات تفكك كاهنيار اجيماعي. إف األكثر مبلمة يف ذلك الوضع كمامابه ذل
األجيماعي اؼبيدمتور متو اؼبرعة العراقية   إذ ربمل  عبء الع وبات بشكل اعنال عند كااة الزكج 

 عك الش يق عك األب عك عند اهنيار الزكاج كيف زيادة حاالت العنوسة كاألكبراؼ األةبلقي . 
 

 عادؿ خير من الحاكم المسلم الظالم :الحاكم الكافر ال    
رب  كطية اغبصار كتداعياته الكاراية علف تردم آّيمع العراقي معر مسعود ؿبمد دبسؤكلييه      

ذبا  الشعب العراقي كتلمس بواطن األهنيار األسرم ككجد من اؼبناسب عف يسيثمر صداقيه كقربه 
 ال م معر به كب ية العراقيني   كاحساسه من مسؤكؿ يف النهاـ العراقي ليبثه الشكول كاألَف

باػبوؼ علف مت ا الشعب كربديدا علف اؼبرعة العراقية . ا د اسيش د مسعود باغبوادث اليارىبية  
كي تكوف مدةبل له يف اني اد النهاـ البعثي كالويبلت الل غب   بالعراقيني جراء سياساته 

ر النهاـ ضبليه األيبانية اؼبزعومة . االعباسيوف يف اػباطئة   إذ غمز قناة النهاـ من بعيد عندما اق
نهر مسعود قبل سيطرهتم علف السلطة كانوا ككبلء اؿ البي  النبوم يف دعوهتم لكن م كانوا امد 
من األمويني علي م عندما ت لدكا اغبكم   كل لك راض ن يب الطالبيني تسلم كظيفيه من 

كاار . إف اغبكمة الل توةامتا مسعود من مت   اؼبسيعصم العباسي لكنه قبل ا من متوالكو ال
اغباداة اليارىبية   كان  تدكر حوؿ ادعاء رعس النهاـ بينه من السبللة النبوية الشريفة كي ود 
العراقيني حبملة ايبانية   يف الوق  ال م كاف آّيمع العراقي علف مفف من األقبراؼ األةبلقي 

ة من مسعود اُف النهاـ بيف الوق  كفيل عف هبعل الشعب نييجة سياسيه اؼبدمرة . كما اهنا رسال
يفضل اليغيري حىت لو تطلب األمر اليحالال مع الشيطاف مثلما اعل ن يب الطالبيني مع متوالكو 

. 
من اؼببلح    اننا كلما اقرتبنا من هناية رسالة مسعود كلما اقرتبنا من مدة اني اد  للنهاـ      

عاء رعس النهاـ كاسرته كانيحاله النسب النبوم الشريال   تسائل بطري ة مبطنه . اعلف ذكر اد
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مسعود بي كم كاض  قائبل : ) ماظنك باؼبنيمي اُف العرتة النبوية حني يصل اُف ال وة كاعبا  
كييواُف نسله يف ذلك اما عسا  عف يكوف ااعبل بالناس ؟ ( ) عَف تر كيال اعل ككيل األماـ 

راف ؟ ( . إف اؼبشكلة اغب ي ية الل انيبه إلي ا مسعود بكل كعي متي الغائب بالناس يـو دان  له إي
ظامترة األسيبداد الشرقي علف حد توصيال األدب السياسي اؼباركسي . االسمة الغالبة علف 
اغباكم الشرقي متو األدعاء بالسبللة األؽبية عك اغبق األؽبي اؼب دس لي ر ّٔا كل جرائمه حبق 

مه كقادته   ازب  من  الدين كالنسب النبوم ليكوف ؽبم  غطاء الشعب . كيف االسبلـ كحكا
مرعي م دس ؼبمارسة سلطي م علف الناس . كحسب تصور مسعود كتعبري  اؼببدع   ) ا نه علف 
قدر ماتشيد الدعول يف األسيناد اُف األرث السماكم } الدين { ييسع آّاؿ لزيادة الطغياف دبا 

لف تنزيه ال ات كزبوين اػبصـو  كلسنا نضمن كجود علي كعمر يف مت ا األرث من قدسية قادرة ع
بن عبد العزيز كغاندم من ال ديسني اغب ي يني يف اغبكم كالسلطاف حىت نيوقع زيادة اػبري بزيادة 
األسيطاعة ( . ّٔ ا اليصور اػببلؽ نسال مسعود العدالة الزائفة اؼبيسرتة بالدين كاظ ر تشائم 

 الزماف دبثل اكلئك ال ديسني اؼبع ين اغب ي يني عن الدين كعداليه . الحد له عندما نفف عف يي 
متنا   البد ِف من ال وؿ   عف تشائم مسعود َف يكن ي صد بيف الدين اغب ي ي اليبكن عف ينجب 
مرة اةرل مثل اكلئك ال ديسني   إمبا ي صد الدين الشعبوم اؼبليء باػبرااات كاألساطري الل زبلق 

ما   كيعمف البسطاء رب  تياري    كمن إ يسيغل طغاة الياريآ مت ا الدين الشعيب من الناس اصنا
 بوصفه اقبع اايوف ليخديرمتم به. 

بعد ذلك يبدع مسعود بيوجيه األني اد اؼببامر كالصري   اُف ادعاء النهاـ  باألمرتاكية يف      
زيع الثركة الوطنية بينما ينعم ّٔا الوق  ال م تنعدـ يف العراؽ ةبلؿ اغبصار كل اكجه العدالة يف تو 

رعس النهاـ كالدائرة اؼب ربة من قرار     كاحمليطني به  كال ين باعوا كراماهتم من ظباسرة اؼبياجرة 
بسوؽ الرقيق األبيض كلباسيه   ت ربا ألزالـ النهاـ البعثي . كيف مت ا اؼب اـ الاجد ابل  كاحكم من 

ألسيش د به    إذ ي وؿ مانصه ) ااي  عيت علف عراؽ النص ال م كيبه مسعود يف مت ا الشيف 
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من اكبسار متيمنة االقبليز عنه كتضاعال دةله  ُٖٓٗاليـو بعد عربع كابلاني سنة من  سبوز 
عشرات اؼبرات كعقارف بينه كبني ذرائعية الرعظباؿ األمريكي اؼبلعوف كقداسة إرث العراؽ السماكم } 

رل ؟ ( . بالييكيد عف السؤاؿ ال م كج ه مسعود ليس من الدين { كعدالة امرتاكييه  اماذا ع
الس ل عف هبيب عليه سعدكف ضبادم ػبطورة اعبواب يف ظل سلطة النهاـ ال معية . كلكن 
مسعود طلب من سعدكف عف ييحمل صراحيه بكل ماسيطرحه عليه من اني اد المرتاكية السلطة 

الوق  عف كبلمه سوؼ يب ف سرا بين ما   إذ  اؼبزعومة كعدالي ا الل تيبج  ّٔا   كيطمئنه بنفس
 ي وؿ ) متل ربيمل صراحل؟  كَف ال   إهنا ليس  للنشر ( . 

اني د مسعود إصرار سلطة البعث علف طرح من ج ا علف انه نهاـ امرتاكي   يف الوق       
 ال م كاف العراؽ يعيش ايه رب  كاراة اغبصار الدكِف   كظ ور الطب ات الغنية الفاسدة
كالفاحشة داةل آّيمع العراقي   كالفارؽ الكبري بين ا كبني عامة الشعب الف ري . ا د اعي د 
مسعود عف شبة سلوؾ فبن ج كقوة ةفية تدير   بيعمد   مت ا الفحش يف الغىن الفاسد   إذ ي وؿ : 

َف يوجد مثله يف ) عما األمرتاكية .. من عبلماهتا اؼبميزة .. اتساع الش ة بني الغت كالف ري اُف حد 
ماضي زماننا كازدياد اؼبليونريية عن طريق اغبراـ كاألجراـ الساار بشكل م متل حىت كيف قوة ةفية 
تضآ يف بنيينا م ادير من الفساد   كااية ليحل ؿبل غريمتا يف كل ميء : عراة مفاليس عصبحوا 

 يبلكوف قصورا ةيالية كسيارات عسطورية كميعا َف توجد يف األحبلـ ( . 
كلكي اةيم   كاف النهاـ العراقي علف دراية كااية بالوضع األجيماعي اؼبرتدم   كاحيانا     

لغرض ذر الرماد يف العيوف تنشر صحاايه اضائ  ماكصل اليه الواقع األجيماعي   كاضائ  رجاؿ 
النهاـ   ال ين عاركا علف حساب جوع الشعب كيبددكف عمواؿ السح  علف مل اهتم كم واهتم . 

 لك   عكد عف امري اُف ذركة األني اد الصري   ال م تضمنيه رسالة مسعود   حسب النص اآل  ل
:   ) قرعنا يف صحيفة عراقية عف احدمتم عل ف علف قدمي  انانة ف يف حفلة عامة بصك من 
مليوف دينار عكرم ا به كمتـز ايه منااسيه يف تكرٔف اػباتوف .. مليوف دينار علف ح اء مومس 
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هنارا بعد اـ اؼبعارؾ كانيشار اؼبيسولني كعارضي اػبدمات من كل صنال  يدقوف باا ج ارا 
يطلبوف مايفطركف به يف رمضاف ايقطع من ل مل حىت الاةيب اي م كالىبيبوف يف رضبة رّٔم ف 
يشح   احدمتم  كفا من النفط يف بعض اجزاء مت ا الوطن يرد به اؼبوت عن كليد  يف زم رير 

لم كعلمك عف األمرتاكية اؼبفيعلة بفرض ا من ععلف كاراة اجيماعية اقيصادية يف الشياء ف انا اع
حد ذاهتا ... لكن اذا كان  حاالت اعبوع كالف ر الكارث ؾباكرة للب خ الرككفيللرم كمشفوعة 
دبليوف دينار علف ح ا مومس .. ا د ةرج ذلك عن عف يكوف مندرجا رب  ام كصال عك تفسري 

 عود ؿبمد عك سعدكف ضبادم .. (. عك تعليل ييكلفه مس
يب ف اةريا عف امري   عف رسالة مسعود ؿبمد اك  من عف زبيزؿ بورقة حبثية تي  علف      

م يطفات من بعض ااكارمتا الكبرية  كبدقائق معدكدة ل رائي ا . ل لك اقرتح علف رئاسة جامعة  
كليال كدعم عدد من األكاديبيني كويسنجق اؼبوقرة كعلف اؼب يمني بفكر مسعود عف يعمدكا اُف ت

اؼبخيصني لل ياـ حبف  تراث مسعود كصبع كل كاائ ه ككضع دراسات عن ا حسب مواضيع ا   
إكراما كت ديرا ؼبسعود اكال  كحفاظا علف تراث كاكر النخبة الكردية العراقية   كتواي ا ؼبسرية اغبركة 

 ال ومية الكردية  يف العراؽ  اانيا . 
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