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الزخلت ﻋبرمؿزفي ًﻮمُاث الزخالت الﺒلجُهي أنطُلﻢ أدورنﻮ (1471م)
وألاإلااني أرنﻮلﺪ ﻓﻮن ىارف (1497م)
دراضت مﻘارنت في قﻮء الزخالث ألاوروبُت زالى نؿﻒ الﻘزن ألازحر
من العؿزاإلاملﻮمي
د .ﻋﺒﺪالعشٍشﻋﺒﺪهللا دمحم أﺑﻮداىؼ

(*)

ظامعت اإلالو زالﺪ

اإلالخـ
تهضَ ٝظٍ الضعاؾت بلى مىا٢كت الخجغبت الخانت التي مغ بها ٧ل مً الغخالت البلجُ٩ي ؤوؿُلم ؤصْعهٓ ْألاإلااوي ؤعهٓلض
ٓٞن َاع ٝفي مهغْ ،م٣اعهتها بٛحرَا مً الخجاعب اإلاٗانغة بهض ٝجٟؿحر الٗٓامل التي صٗٞذ ؤْلئ ٪الغخالت بلى
ً
جًُٟل ج٨بض ٖىاء الؿٟغ ٖبر مهغ بضال مً الاهخ٣ا ٫اإلاغٍذ مباقغة بلى ال٣ضؽ ٖبر الغخلت الغؾمُت اإلاىٓمت مً
ً
البىضُ٢ت بلى ًاٞاًٞ ،ال ًٖ عنض اإلاهاٖب ْاملخاَغ التي ْاظَِٓا ْ ٠ُ٦حٛلبٓا ٖلحها بضاًت مً الخهٖٓ ٫لى
ً
الخهاعٍذ التي حؿمذ لِم بدغٍت اإلاغْعْ ،الخٗامل م٘ مْٟٓي اإلآاوئ ْال٣هغًٞ ،ال ًٖ الخٟاْى م٘ بداعة الٓ٣اعب
َُ
الجماْ ،٫مٓاظِت ظك٘ اإلاؿخٛلحن ؤْ زُغ اللهٓم ُْ٢إ الُغ،١
الىُلُت ْمِ ٩اعٍت الخمحر ْالبٛاْ ٫ؾاث٣ي ِ
ْالخٗاَي م٘ مك٨الث الازخال ٝاللٓٛي ْالش٣افي ْالضًجي.
الهلماث اإلافخاخُت :أنطُلﻢ أدورنﻮ؛ أرنﻮلﺪ ﻓﻮن ىارف؛ الحجاط ألاوروبُﻮن؛ الزخلت ئلى مؿز؛ العؿزاإلاملﻮمي.

(*)

ٖبضالٗؼٍؼ ٖبضهللا دمحم ؤبٓصاَل ،ؤؾخاط الخاعٍش اإلاؿاٖض٧ ،لُت الٗلٓم ؤلاوؿاهُت ،ظامٗت اإلال ٪زالض
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The Journey through Egypt in the Diaries Two Voyagers the
Belgian Anselm Adorno (1470),
and the German Arnold von Harff (1497)
Dr. Abdulaziz Abdulah Mohammed Abu Dahesh)*(
King Khalid University

Abstract
This study aims to discuss the individual experience that both voyagers the Belgian Anselm Adorno and the
German Arnold von Harff had in Egypt, and compare it with other contemporary experiences through
explaining the factors that prompted these travelers to prefer incurring the difficulty of traveling through Egypt
instead of moving directly to Jerusalem via the official and well-organized trip from Venice to Jaffa. The study
also observes the difficulties and dangers these two voyagers faced and how they overcame them. The study
tries to give answers to the following questions: How did they obtain permits that allow them free passage, how
did they deal with port and governmental employees? How did they negotiate with Nile boat sailors, and those
renting donkeys, mules and camel drivers, and finally how did they confront the greed of exploiters bandits, and
deal with the problems of linguistic, cultural and religious differences?

Keywords: European pilgrims, Arnold Harff, Anselm Adorno, Mamluk Sultanate, Voyage to Egypt.
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مجلت ظامعت اإلالو زالﺪ للعلﻮم ؤلانطانُت
دٌطمبر 2020
الشاني -
2020
العﺪدﺴﻤﺒﺮ
العػزاوﻟﺜﺎنﻧ -ﻲ ـ دﻳ
الخاضع ـو اﻟﻌﺪد
جلﺪﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
د .ﻋﺒﺪالعشٍشﻋﺒﺪهللا دمحم أﺑﻮداىؼ ،الزخلت ﻋبرمؿزفي ًﻮمُاث
الزخالت الﺒلجُهي أنطُلﻢ أدورنﻮ (1471م) وألاإلااني أرنﻮلﺪ ﻓﻮن ىارف (1497م)

مﻘﺪمت:
ًخ ٤ٟالباخشٓن الخضًشٓن ٖلى ؤن بؿِ ؾالَحن اإلامالُ ٪ؾُاصتهم ٖلى مهغ ْبالص الكام –بٗض بؾ٣اَِم لب٣اًا
اإلاكغْٕ الهلُبي في اإلاىُ٣ت  -لم ًازغ بالؿلب ٖلى خغٍت عخالث الدج ألاْعْبي بلى ال٣ضؽ ْاإلاؼاعاث اإلاؿُدُت ألازغٔ
في مهغ ْٞلؿُحن ،بل ٖلى الٗ٨ـ مً طل ٪جؼاًضث ْجحرة َظٍ الغخالث مىظ مىخه ٠ال٣غن الغاب٘ ٖكغ ختى ؤْاثل
ال٣غن الؿاصؽ ٖكغ اإلاُالصًحن(.)Ladić, 2014: 95-111; Webb :29; Legassie, 2017: 134-135; Weber, 2001: 47
ٍْ٣ترح ؤْلئ ٪الباخشٓن ً
ٖضصا مً ألاؾباب لِظٍ الؼٍاصةٟٞ ،ي خحن ًغصَا ػْعان الصٌل  Zuran Ladićبلى ٖٓامل مٓٚلت
في املخلُت ألاْعْبُت جخٗل ٤بتزاًض الاَخمام بكب٨ت الُغ ١البدغٍت ْالبرًت الضازلُت ْجإمُجها ْإوكاء الجزْ ٫اإلاكافي
ٖبرَا ،مما "ْٞغ عخالث ؤ٦ثر عاخت ْؤماها ًٖ طي ٢بل" (٣ً ،)Ladić, 2014: 103ترح ظٓن بغٍٓع  John Pryorؤن" :جؼاًض
حجماْٞ ،غ خغ٦ت مالخت ؤ٦ثر ً
خغ٦ت الخجاعةْ ،مً زم بىاء الؿ ًٟألا٦بر ً
ً
َْؿغا ْٗٞالُت" (.)Pryor, 1988: 51-55
ؤمىا
َْظا الٗامل الخجاعي ؤ٦ضث ٖلُّ قاًجي لُجاسخي  Shayne Legassieفي صعاؾتها اإلآؾٓمت بـ "ازترإ الؿٟغ في الٗهٓع
الٓؾُى" ،بٓ٣لِا" :بن ؤخض الاججاَاث الٓاضخت التي بؼٚذ بحن ٖامي 0221م ْ0411م َٓ بٖاصة ا٦دكا ٝاإلاىاَ٤
ٖبر الُغٍ ٤بلى ال٣ضؽ ْ ...هخج َظا الخُٓع ًٖ ٖضة ٖٓامل؛ بط ْٞغث الغخلت البدغٍت بلى ألاعاضخي اإلا٣ضؾت ً
زُاعا ؤؾغٕ
ْؤ٦ثر ً
ؤماها مً الغخلت البرًت٦ ،ما ؤن صزٓ ٫ججاع ؤًبحرًا ْإًُالُا في اجٟاُ٢اث ججاعٍت م٘ الخا٦م اإلاؿلم ؤصٔ بلى
اؾخ٣غاعَم بإٖضاص ٦بحرة في اإلاضن الخايٗت لؿُاصجّْ ،ؤؾِم في ب٢امت ٦ىاجـ ْمكافي ْمجخمٗاث مؿُدُت الجُيُت
ْمهالر ججاعٍت ٖبر البدغ اإلاخٓؾَِْ ،ظا ٧لّ ق٩ل مهضع ظظب لغخالث الدجاط ألاْعْبُحن ْٟ٦ل لؿٟجهم اإلاخجِت
بلى ال٣ضؽ الخٖٓ ٠٢لى َٓ ٫الُغٍ ٤لئلمضاص ْالخمًٍٓ" (.)Legassie, 2017: 152
ْال عٍب في ؤن ازخُاع ٖام 0241م ٦بضاًت لِظٍ الخُٓعاث ال ًسلٓ مً صاللتْ ،لٗلّ ًٓ٣ص بلى ؤخض ؤَم الٗٓامل
الخاؾمت ألازغٔ لِا؛ َْٓ بيٟاء الُاب٘ اإلااؾسخي ٖلى عخالث الدج ألاْعْبي بلى ال٣ضؽ؛ ٟٞي زالزُيُاث ال٣غن الغاب٘
ٖكغ مىدذ الؿلُاث اإلاملُٓ٦ت َُئت عَبان الٟغوؿِؿ٩ان ( )van Eck, 2017: 393في ال٣ضؽ الامخُاػ الخهغي
باإلقغاٖ ٝلى الدجاط ألاْعْبُحن بلى اإلاؼاعاث اإلاؿُدُت بٟلؿُحن (ْ .)Legassie, 2017: 112في ٖام 0231م نضع
ً
عؾمُا امخُاػ "الٓناًت الضًيُت" ٖلى اإلاؼاعاث اإلاؿُدُت في ٞلؿُحنْ ،اإلاٗغْ ٝبـ "خغاؾت
مغؾٓم بابٓي بمىدِم
ألاعاضخي اإلا٣ضؾت"  ،Custodio terrae sanctaeبما في طل ٪مِام الًُاٞت اإلاىٓمت للدجاط ألاْعْبُحن ْإعقاصَم،
ْجٓٞحر ألاصلت ْال٨خِباثْ ،ؤلاقغاٖ ٝلى ظٓالتهم ٖبر َظٍ اإلاؼاعاث (ْ .)Moore, 2017: 118fمىظثظ ناع
الٟغوؿِؿ٩ان اإلاؿاْلحن ً
ٗٞلُا ؤمام الؿلُاث اإلاملُٓ٦ت ًٖ ؾلٓ ٥الدجاط ألاْعْبُحن في ٞلؿُحن(.)Webb: 29
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٦ظل ٪قِضث طاث الٟترة طعْة الىٟٓط الخجاعي إلاضًىت البىضُ٢ت في ؾٓاخل مهغ ْالكام بٗض ؾلؿلت مً
الاجٟاُ٢اث الخجاعٍت ؤبغمتها م٘ ؾالَحن اإلامالٌُْ ،٪مىدذ بم٣خًاَا امخُاػ الى٣ل الخهغي لدجاط ؤْعْبا مً
البىضُ٢ت بلى مُىاء ًاٞا (ْٖ .)Casola: 14fلى َظا ِْغ ما ًمْ ً٨ن ّٟبغخالث الدج الجماعي الىٓامُت طاث الُاب٘
اإلااؾسخي ،ناعث الغخلت البدغٍت مً البىضُ٢ت بلى ًاٞا هي ال٣ىاة الغؾمُت للدج ألاْعْبي بلى ال٣ضؽْٞ ،حها حكغٝ
بدغا ً
البىضُ٢ت ٖلى ٖملُاث ه٣ل الدجاط ً
طَابا ْٖٓصة ،بِىما ًخٓلى الغَبان الٟغوؿِؿ٩ان مؿئٓلُت اؾخ٣بالِم مىظ
عؾٓ ؾٟجهم ْؤلاقغاٖ ٝلى ػٍاعاتهم صازل ٞلؿُحن ختى مٛاصعتهم ًاٞا في عخلت ٖٓصتهم ٖلى متن الؿ ًٟبلى البىضُ٢ت
(ْ .)Webb :29, 116م٘ الدؿُِالث ْالٗغْى الجاطبت التي ٢ضمتها البىضُ٢ت للترٍْج لٗملُاث الى٣ل البدغي للدجاط
ظظبا ً
بلى ًاٞا ،ناع َظا الُغٍ ٤البدغي –الغؾمي َٓ -ألا٦ثر ً
ً
زهٓنا م٘ بجاخت ما ؤَلٖ ٤لُّ الباخشٓن
ْؤمىا،
"خ َؼم" ألاؾٗاع اإلاخٟاْجت التي جدىاؾب م٘ مسخل ٠ال٣ضعاث اإلاالُت للدجاط ألاْعْبُحن ( Zieman, 2001:
الٛغبُٓن ِ

َْ .)239ظا بضْعٍ ؤصٔ بلى اهسٟاى ؤؾٗاع الغخلت ْظٗلِا في مخىاْ ٫الجمُ٘ ،ؤٚىُاء ْ٣ٞغاء ،عظاْ ٫وؿاءٍْٓ .ن٠
الصٌل َظا الخُٓع باؾخسضام مهُلر "صم٣غَت" الدج؛ ً
ً
ٞهاٖضا قض
٣ٞٓٞا لٓ٣لّ" :مً مىخه ٠ال٣غن الغاب٘ ٖكغ
الدج ألاْعْبي ً
هٖٓا مً الضًم٣غاَُت الاظخماُٖت ْالىُٖٓت ]ؤي الظٓ٧ع ْؤلاهار[ْ ،ناعث ال٣ضؽ ْظِت لدج ألاٚىُاء
ْال٣ٟغاء ْالغظاْ ٫اليؿاء ٖلى خض ؾٓاء مً ظمُ٘ ؤهداء ؤْعْبا" ( ،)Ladić, 2014: 103ؤْ ٦ما ْنٟتها ماعظغٍذ ػٍمان
 Margaret Ziemanبإجها ٚضث "عخلت الجظب الؿُاحي ألاْلى في ؤْازغ الٗهٓع الٓؾُى" (.)Zieman, 2001: 255
ىﺪف ومنهج الﺪراضت:
في الٓ٢ذ الظي ٧اهذ َظٍ الغخالث الجماُٖت اإلاىٓمت جخم جدذ خماًت الضْلت ،ألامغ الظي ظٗلِا ٖلى خض ٫ٓ٢
ً
ظاَ ٥حرؽ " Jacques Heersالغخلت الٓخُضة التي ًم ً٨ؤن جخم صْن مٟاظأث ٦بحرة"ٌ .ؿخُغص ظاَ ٥حرؽ ٢اثالٞ" :هي
عخلت ٧اهذ جبضؤ مً البىضُ٢ت في ق٩ل ٓ٢اٞل مىخٓمت مغة ؤْ مغجحن ً
ؾىٍٓاْ ،ج٣ل٘ مً َىا ٥جدذ مؿاْلُتها ْإقغاٝ
ُ
مخسههحن في ه٣ل الدجاط بلى ًاٞاْ ،جغا٢ب ًٖ ٦شب مً ٢بل مْٟٓحن مسههحن لِظٍ اإلاِمت ،مً بُجهم مخٗضصي
ً
ْؤزحرا حِٗضاث بًمان
اللٛاث ْالتراظمت ،م٘ بُان ْاضر بالخ٩لٟت ْألاؾٗاع ْؤلاٖاقت ٖلى متن الؿُٟىت ْالُٗام.
ً
ؾالمت اإلاؿاٞغًٍ ْإمضاصَم٧ْ ...ان َظا الىٕٓ مً الغخالث الجماُٖت اإلاىٓمت ب٩ل الخٟانُل مبٗشا للُمإهِىت ْالش٣ت
ً
ً
ً
ْيغبا مً املخاَغة ج ٘٣مؿاْلُخّ
ْمدُضا للمجاػٞت ْاإلاٛامغة" (٧ .)Adorno: 2ان الخغْط ٖجها الخٟاٞا ٖلى اإلااؾؿُت
ٖلى اإلاؿاٞغ ْخضٍ؛ ٓ٣ٗٞص الؿٟغ التي ؤبغمتها البىضُ٢ت م٘ اإلاؿاٞغًٍ ألاْعْبُحن ٢بل مٛاصعتهم مُىاءَا ً
هاصعا ما
ً
زهٓنا في مهغْ ،لم ً ً٨مً مؿاْلُت عَبان الٟغوؿِؿ٩ان
جًمىذ ػٍاعة اإلاؼاعاث اإلاؿُدُت زاعط ٞلؿُحن،
مهاخبت ؤْلئ ٪الغاٚبحن في ػٍاعة صًغ ؾاهذ ٧اجغًٍ بجبل ؾِىاء؛ ْمً زم ٧ان ؤلا٢ضام ٖلى مشل َظا الىٕٓ مً الغخالث
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ًخم بك٩ل ٞغصي صْن بقغا ٝعؾمي ؤْ مؿاْلُت خٓ٩مُت ،ألامغ الظي ٧ان ًترجب ٖلُّ مساَغ ٢ض تهضص خُاة اإلاؿاٞغ
طاجّْ .عٚم ؤن ً
ٖضصا مً الباخشحن الخضًصُحن ؤقاع بةًجاػ –ْٖلى هدٓ ٖغضخي -بلى بحجام ؤ٦ثر حجاط َظٍ الٟترة ًٖ
ً
زهٓنا بلى ظبل ؾِىاءْ ،ؤعظٗٓا طل ٪بلى مك٣ت ْزُٓعة الُغٍ ،٤بال ؤجهم لم ًٓضخٓا َبُٗت
الؿٟغ ٖبر مهغ،
َظٍ اإلاك٣ت ْجل ٪الخُٓعة في يٓء ما صْهّ بٌٗ مً ؤْلئ ٪الدجاط في ًٓمُاتهم؛ ً
٣ٞٓٞا ل ٫ٓ٣ؾٓ٩ث َْؿترًم" :لم
ًخم ً٨ؤ٦ثر حجاط الٗهٓع الٓؾُى بلى ألاعى اإلا٣ضؾت مً ػٍاعة صًغ ؾاهذ ٧اجغًٍ في ظبل ؾِىاء ،بط ٧ان الُغٍ٤
ً
ً
ً
جهغٍدا مً الؿلُاث اإلاؿلمتْ ،مً زم اٖخمض ٖلى الاؾخ٣غاع الؿُاسخيً .
ْهاصعا
ْزُحرا٧ْ ،ان ألامغ ًخُلب ٖاصة
قا٢ا
ما اقخملذ خؼم عخالث الدج الؿُاخُت التي هٓمتها البىضُ٢ت ٖلى َظٍ الغخلت الجاهبُت ٚحر اإلاغبدت ْالتي حؿخٛغ١
ً
ً
ْ٢خا ٍَٓال".)Westrem, 2001: 239( .
ْعٚم زُٓعة َظٍ الغخلت ْمك٣تها بال ؤن هٟغا ٢لُال مً الدجاط ازخاعْا زٓيِا بُٛت الٓنٓ ٫بلى ظبل ؾِىاء،
ْاجسظْا لظل ٪ؾبُلحن :بما بالتزام الغخلت البدغٍت الىٓامُت ْالغؾمُت مً البىضُ٢ت لُاٞا ،زم الخغْط ٖجها -بٗض ػٍاعتهم
لل٣ضؽ -بالؿٟغ ٖبر الُغٍ ٤مً ٚؼة بلى ال٣اَغة ،زم ٖبٓع الصخغاء بلى ظبل ؾِىاء٦ ،ما ٗٞل البلجُ٩ي ظٓؽ ٞان
ِٚؿدُل ٖ Joos van Ghisteleامي 0372-0371مْ ،ألاإلااوي بغهاعص بغٍضًيبار ٖ Bernard Breyedenbachام 0372م،
ْالبىضقي ٞغاوؿِؿ ٓ٩ؾٓعٍاهٓ ٖ Fransesco Surianoام 0383مَْ .م الغخالت الظًً جم جًُْٓٓ ٠مُاتهم في مٓيٕٓ
مٛاًغ ً
ً
ً
جماما لِظٍ الغخلتْ .مً بحن
مؿاعا
البدض الخالي .ؤما الؿبُل الشاوي ٩ٞان بؿلٓ ٥الغخالت مىظ مٛاصعتهم ؤْعْبا
ال٣الثل الظًً ازخاعْا مىظ البضاًت اإلاٛامغة باجساط الخُاع ألازحر البلجُ٩ي ؤوؿُلم ؤصْعهٓ  Anselm Adornoالظي
اهُل ٤مً ظىٓة ٖلى متن ؾُٟىت ججاعٍت ؤبدغث بمداطاة الكاَئ الجىٓبي للبدغ اإلاخٓؾِ بلى جٓوـْ ،مجها بلى مُىاء
ؤلاؾ٨ىضعٍت ٖام 0361م (ْ ،)Adorno:.1ألاإلااوي ؤعهٓلض ٓٞن َاع Arnold von Harff ٝالظي ٚاصع البىضُ٢ت ٖلى متن
ؾُٟىت ججاعٍت ؤبدغث بلى عْصؽ ْمجها بلى ؤلاؾ٨ىضعٍت ٖام 0386م (ْ .)von Harff: 89, 92باؾخصىاء ؤصْعهٓ ْٓٞن َاعٝ
لم ٌٗثر الباخض بال ٖلى خالت ْخُضة لغخالت (خاط) ازخاع ؤلاؾ٨ىضعٍت ٧إْ ٫مدُت لّ في عخلخّ بلى ال٣ضؽ زال ٫هه٠
ال٣غن ألازحر مً الٗهغ اإلاملٓ٧يْ ،هي خالت ألاإلااوي ماعجً بٓمجاعجً ٖ Martin Baumgartenام 0416م .صخُذ ؤن
الٟغوسخي ظان زِىٓ  Jean Thenaudػاع مهغ ًٖ َغٍ ٤ؤلاؾ٨ىضعٍت ٖام 0401م ،بال ؤهّ ْٞض بلحها في مِمت صبلٓماؾُت.
ْ٢ض اٖخمض البدض ٖلى ٦خاباث ٧ل مجهما.
ْمبرعاث جىاْ ٫الضعاؾت الخالُت لخجغبت الغخلت ٖبر مهغ مً زالًٓ ٫مُاث َظًً الغخالحن ال ج٨مً ٞدؿب في
ؤْظّ الدكابّ بُجهماْ ،ال٩امىت في مٗانغة ٧لحهما لىه ٠ال٣غن ألازحر مً ٖهغ اإلامالُ ٪الجغا٦ؿت ،ؤْ في ازخُاعَما
الخغْط ًٖ الُغٍ ٤الخ٣لُضي للدج ألاْعْبي بلى ال٣ضؽ ْجًُٟلِما الغخلت ٖبر مهغ ،مً ؤلاؾ٨ىضعٍت بلى ال٣اَغة
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ٞجبل ؾِىاء ،ؤْ في اهخمائهما بلى الُب٣ت الىبُلت طاث اإلا٣ضعة اإلاالُت لخٓى مشل َظٍ اإلاٛامغة ،بل حكمل ً
ؤًًا ؤْظّ
الازخال ٝفي َاجحن الخجغبخحن مً ػاٍْخحن :جخٗل ٤ألاْلى ب٨م املخخٓٔ الظي ٢ضمّ ٧ل مجهما لٓن ٠ججغبخّ الخانت ،ؤما
الشاهُت ٞخخهل بىُٖٓت َظٍ الخجغبت ْما جسللِا مً هجاخاث ؤْ بزٟا٢اثْٖ .ىض مىا٢كت َظًً الازخالٞحن :ال٨مي
ْالُٟ٨ي ،مً اإلاِم الٓي٘ في الاٖخباع ؤن لِما مدضصاث ؤؾاؾُت٨ً ،مً ؤَمِا في "الِض ٝمً ال٨خابت".
بن ال٣اعت لُٓمُاث ٧ل مً ؤصْعهٓ ْٓٞن َاعً ٝخٓلض لضًّ مً الَٓلت ألاْلى اهُبإ بإهّ بػاء باٖشحن لل٨خابت
ً
بؾِاما
مخ٣اعبحن بلى خض ما ،ؤْلِما ًخٗل ٤بالغٚبت في بهخاط ٖمل ُحهضٔ بلى الخا٦مْ ،زاهحهما ج٣ضًم ما اٖخبرٍ ٧ل مجهما
ً
مُٟضا في الخبراث ألاْعْبُت اإلاترا٦مت ًٖ عخالث الدج بلى مهغ ْالكام .ل٣ض ؤَضٔ ؤصْعهٓ ًٓمُاجّ بلى ؾُضٍ ظُمـ
الشالض  James IIIمل ٪بؾ٨خلىضا (0377-0351م) ( ،)Adorno: 31, 33مشلما ؤَضٔ ٓٞن َاع ٝعخلخّ بلى ؤمحرٍ ْلُم
الغاب٘  William IVصْ ١ظٓلُدل 0400-0344( Jülichم) ْػْظخّ (ْ .)von Harff: 1في الٓ٢ذ الظي ؤْضر ؤصْعهٓ ؤن
ً
اٖخُاصا ْ ًِ ٢
هغا"ْ ،جًُٟلّ جل" ٪بالٛت الُٓ َٓ ،"٫الغٚبت في
الِض ٝمً بحجامّ ًٖ اجساط "مؿاع الغخلت ألا٦ثر
"ا٦دكا ٝألاعاضخي ْالبداع املخخلٟت ْٖاصاث البكغ املخخلٟت ْ ...مٓاظِت ألازُاع الٗضًضة التي ججٗل الغظا ٫ؤ٦ثر
ً
ً
مىاؾبا ْز٣ت"ْ ،ؤن َضَٓ ّٞ
خ٨مت" ( ،)Adorno: 31ؤ٦ض ٓٞن َاعٖ ٝلى ؤن "َظا ال٨خاب ؾُجض  ُّٞاإلاغء صلُال
"ْن ٠عخلتي مً بلض ألزغ ْمضًىت ألزغٔ ْ٢غٍت ألزغْٔ ،مً ًٓم ألزغْ ،لٛت ألزغْٔ ،مٗخ٣ض ألزغ ،م٘ ٧ل ما عؤًخّ
ْزبرجّ مً اإلاضن ْألاخُاء ْٖاصاث الىاؽ  ...بدُض بن ؤي شخو ً٨ٟغ في الُ٣ام بغخلت حج ِ٦ظًٍ ،م٨ىّ جهٟذ َظا
ً
ً
ً
ً
ؤؾاؾُا لُبُٗت
مدضصا
ال٨خابٍْ ،خسظٍ بامخىان صلُال مٓزٓ٢ا بّ"(ْ .)von Harff: 2, 4إلاا ٧ان الباٖض ٖلى ال٨خابت
املخخٓٔٞ ،ةن الازخال ٝال٨مي ْالىٓعي في ؾغص الخجغبت الظاجُت ل٩ل مً ؤصْعهٓ ْٓٞن َاع ٝمغصٍ بلى ؤن ألاْ٧ ٫ان
مِخما بٓن ٠مكاَضاجّ ْججغبخّ ٖلى خض ؾٓاء ،بِىما ٧ان الشاوي ؤ٦ثر ً
ً
ً
م٣خًبا
قٟٛا بٓن ٠مكاَضاجّ في خحن ٧ان

ً
ً
ْاَغٍا بإهّ ؤمام ججغبخحن مخباًيخحن٢ .ض
اهُباٖا
في حسجُل ججغبخّ الخانت ،ألامغ الظي ٢ض ًٓلض لضٔ ال٣اعت لِما
ًٓ٩ن مً الخغي بىا َىا ا٢خباؽ مٓ٣لت ُٞبر" :لم ً ً٨الغخالت ً٨خب ٧ل ما ًغاٍ ؤْ ًٟٗلّ زال ٫عخلخّ ،بل ؤن عْاًخّ
حٗ٨ـ ما ًْ ؤهّ ظضًغ باإلاٗغٞت ْؤلابالْ .ٙمً زم ٞةهّ ؤزىاء ظمّٗ للمٗلٓماث لخضٍْجها٧ ،ان في الٛالب ًً٘ ههب
ُٖيُّ خاظاث ٢غاثّ" (ْ .)Weber, 2001: 47لٗل ازخال ٝاَخماماث ٧ل مً ؤصْعهٓ ْٓٞن َاعً ٝخطر في خغم ألاْ٫
ً
ً
ً
يغْعٍا لل٣اعت؛ مشال ججاَلّ ْن ٠مضن قما ٫بًُالُا الخجاعٍت
ٖلى ٖضم ؤلاؾِاب في ْن ٠ما ًغاٍ مٗغْٞا ؤْ ٚحر
بٓ٣لّْ" :بلٛىا عْما في  07ؤبغٍل بٗض ؤن ٖبرها ؤ٢الُم ٖضة هي البىضُ٢ت ْبحزا ْمُالن ،جل ٪التي ؤزبر ٥بها عٖاًا ممل٨خ٪
الظًً ًظَبٓن بلحها للخجاعةْ .لظا لً ؤجدضر ًٖ َظٍ ألا٢الُم اإلاٗغْٞتْ ،ؾإبضؤ بغْما" .بِىما ًِٓغ اَخمام ٓٞن َاعٝ
بٓن ٠مكاَضاجّ في اإلاضن التي ػاعَاْ ،إٖغايّ ًٖ حسجُل ٧ل ما َٓ شخصخي ،في ا٢خًابّ الكضًض ٖىض ْن٠
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ججغبت عخلخّ البدغٍت ٖلى متن الؿُٟىت مً البىضُ٢ت بلى ؤلاؾ٨ىضعٍتْ ،طل ٪بٓ٣لّ" :لً ؤن ٠ظمُ٘ ألازُاع
ً
ً
لُال ً
شخها آزغ ًبدغ في طاث اإلاؿاعْ ،في هٟـ الٓ٢ذ ؤْ اإلا٩ان،
ْجهاعا ،خُض ؤن
ْاإلاٛامغاث التي خانغجىا في البدغ
٢ض ًهاصً ٝ
َ٣ؿا ؤًٞل ؤْ ؤؾٓؤ مما ناصٞخّ .لظا ؾإن ٠اإلاضن ْالٗضًض مً اإلآاوئ التي جٖ ٘٣لى الِؿاع ٖلى البر".
()von Harff: 72
ْبإي خاٞ ،٫ةن ٢غاءة مخإهُت في ججغبت ٓٞن َاع ٝاإلا٣خًبتْ ،م٣اعبتها بخل ٪الخانت بإصْعهًٓ ،م ً٨ؤن حؿاٖضها
في ج ًٍٓ٩نٓعة ْاضخت ًٖ ججغبت الغخلت ٖبر مهغ زال ٫هه ٠ال٣غن ألازحر مً الٗهغ اإلاملٓ٧ي (0406-0361م)،
م٘ الٓي٘ في الخؿبان ؤَمُت م٣اعهتهما بالخجاعب ألازغٔ التي صْجها عخالت آزغْن مٗانغْن لظاث الٟترةْٖ .لى طل٪
ٞةن الٛاًت مً الضعاؾت الخالُت لِؿذ عنض مكاَضاث َظًً الغخالحن ْما صْهاٍ مً ْن ٠لُبٓٚغاُٞت مضن مهغ
ْمؼاعاتها الضًيُت ْٖىانغ ؾ٩اجها ْٖاصاتهم ْج٣الُضَم ،ؤْ ْن ٠ال٣هغ الؿلُاوي ْخُاة َب٣ت اإلامالُْ ،٪م٣اعهت
طل٧ ٪لّ بمكاَضاث الغخالت ألازغًٍ اإلاٗانغًٍ َْٓ ،الاججاٍ الظي جبيخّ ؤ٦ثر الضعاؾاث الٗغبُت التي جىاْلذ ٦خاباث
الغخالت ألاْعْبُحن –٦ما ؾُِٓغ في ٖغى الضعاؾاث الؿاب٣ت ،-بل ج٨مً في مىا٢كت الخجغبت الخانت التي مغ بها ٧ل
مً ؤصْعهٓ ْٓٞن َاعْ ،ٝم٣اعهتها بٛحرَا مً الخجاعب اإلاٗانغة بهض ٝجٟؿحر الٗٓامل التي صٗٞذ ؤْلئ ٪الغخالت بلى
ً
جًُٟل ج٨بض ٖىاء الؿٟغ ٖبر مهغ بضال مً الاهخ٣ا ٫اإلاغٍذ مباقغة بلى ال٣ضؽ ٖبر الغخلت الغؾمُت اإلاىٓمت مً
ً
البىضُ٢ت بلى ًاٞاًٞ ،ال ًٖ عنض اإلاهاٖب ْاملخاَغ التي ْاظَِٓا ْ ٠ُ٦حٛلبٓا ٖلحهاْ .بٗباعة ؤزغٔ؛ بطا ٧اهذ
الغخلت التي ؤ٢ضم ٖلحها ٧ل مً ؤصْعهٓ ْٓٞن َاعٖ- ٝلى خض ْن ٠ظاَ ٥حرؽ لغخلت ؤصْعهٓ" -جىُٓم ٞغصي"
( )Adorno: 3.ج ٘٣مؿاْلُخّ ٖلى ٖاج ٤اإلاؿاٞغ ْخضٍٞ ،ةن البدض الغاًَ حهض ٝبلى مىا٢كت ماَُت اإلاهاٖب التي
ً
ْاظِذ َظا اإلاؿاٞغ ْاملخاَغ التي َضصث خُاجّ ْمالًّٞ ،ال ًٖ ُُٟ٦ت حٗاَُّ مِٗا ،بضاًت مً الخهٖٓ ٫لى
ً
الخهاعٍذ التي حؿمذ لّ بدغٍت اإلاغْعْ ،الخٗامل م٘ مْٟٓي اإلآاوئ ْال٣هغًٞ ،ال ًٖ الخٟاْى م٘ بداعة الٓ٣اعب
َُ
الجماْ ،٫مٓاظِت ظك٘ اإلاؿخٛلحن ؤْ زُغ اللهٓم ُْ٢إ الُغ،١
الىُلُت ْمِ ٩اعٍت الخمحر ْالبٛاْ ٫ؾاث٣ي ِ
ْالخٗاَي م٘ مك٨الث الازخال ٝاللٓٛي ْالش٣افي ْالضًجي.
الﺪراضاث الطاﺑﻘت:
عٚم ؤن َىا ٥صعاؾاث ؾاب٣ت ٖىِذ بمىا٢كت مدخٓٔ ٦خاباث الغخالت ألاْعْبُحن زال ٫الٗهغ اإلاملٓ٧ي ،بال ؤن
َظا الاَخمام اههب بال٩امل ٖلى ما ٢ضمّ ؤْلئ ٪الغخالت مً مكاَضاث جه ٠اإلاضن اإلاهغٍت ْؤٖضاص ْٖىانغ ؾ٩اجها
ْالٗاصاث ْالخ٣الُض املجخمُٗت (الؿالْيْ )130-100 :1101 ،خُاة ْعؾٓم ٢هغ الؿلُان اإلاملٓ٧ي َْب٣ت اإلامالُ٪
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الخا٦متْ ،طلٖ ٪بر الٗهغ اإلاملٓ٧ي بإ٦ملّ ؤْ ًؤًا مً قُغٍّ (صْب71-52 :0841 ،؛ ٖلي)037-014 :1103 ،؛ دمحم،
1108؛ ؾبُمان)78-26 :1102 ،؛ ؤي ؤجها ع٦ؼث ٖلى الجاهب الٓنٟي مً َظٍ ال٨خاباث صْن ببغاػ ْمىا٢كت ما
جًمىخّ مً بقاعاث بلى الخجاعب الخانت التي زبرَا ؤصخابها في مهغَْ .ىا ٥صعاؾاث ؤزغٔ جدىاًْ ٫
ؤًًا الجاهب
الٓنٟي في مكاَضاث الغخالت ألاْعْبُحن ٖبر ٞترة ػمىُت مسخلٟت ًٖ الضعاؾت الخالُت (ُٖض٦ .)1106 ،ظل ٪ال جٓظض
ً
زهٓنا مً ػاٍْت ججغبتهما
–ٖلى خض ٖلم الباخض -صعاؾت ها٢كذ ما ظاء في ًٓمُاث ٓٞن َاع ٝؤْ ؤوؿُلم ؤصْعهٓ،
الخانت في مهغ.
ْفي َظا الؿُا٢ ١ضم ؤ.صٞ .اًؼ هجُب بؾ٨ىضع صعاؾت ُ٢مت ًٖ مضًىت ال٣اَغة في ٖهغ اإلامالُ ٪الجغا٦ؿت في
يٓء عخلت ٓٞن َاع( ٝبؾ٨ىضع ،ص.ث) ،ها٢ل ٞحها ْن ٠ألازحر لل٣هغ الؿلُاوي ْمغاؾمّْ ،ملخت ًٖ الايُغاباث
الؿُاؾُت في ِٖض دمحم بً ٢اًدبأَْ ،ب٣ت اإلامالَُْ ٪با٢ ١لٗتهمْ ،ال٣اَغة ْقٓاعِٖا ْمىاػلِا ْمؿاظضَا ْمىازِا
ْوؿائهاَْ ،بازحها ْزباػحها ْؾ٣اثحها ْلهٓنِا ْم٩اعٍتها ْصْابها؛ ْهي مٓيٖٓاث جبخٗض بال٩لُت ًٖ مٓيٕٓ البدض
ً
زهٓنا البلجُ٩ي
الغاًَْ .اٖخمضث َظٍ الضعاؾت ٖلى ههج اإلا٣اعهت بحن ٓٞن َاعْٚ ٝحرٍ مً الغخالت اإلاٗانغًٍ،
ظٓؽ ٞان ِٚؿدُل (0372-0371م) ْؤلاًُالي ٞغاوؿِؿ ٓ٩ؾٓعٍاهٓ (0383م) ْالٟغوسخي ظان زِىٓ (0401م)َْ ،ظا
ً
ً
ْإؾِابا في ْن٧ ٠ل مجهم إلاغاؾم ال٣هغ الؿلُاوي ْالجامُ٨تْ .عٚم ؤن َظٍ الضعاؾت
ْيٓخا
الىهج ٧ان ؤ٦ثر
اٖخمضث ٖلى ٦خاباث عخالت ؾاب٣حن ٖلى ٓٞن َاع ٝبإ٦ثر مً ٢غن ْهه ،٠ؤمشا ٫ألاإلااوي ْلُم ٓٞن بلٓصًيؿُل
0222-0221( Wilhelm von Boldenseleم) ْؾُمٓن ؾُمٓهِـ 0212( Symon Semeonisم) (بؾ٨ىضع ،ص.ث:
 ،)10لم حكغ مً ٢غٍب ؤْ بُٗض بلى عخالث ؤزغٔ مِمت مٗانغة لٟٓن َاع ،ٝمشل جل ٪الخانت بالبلجُ٩ي ؤوؿُلم
ً
ً
ؤؾاؾُا للضعاؾت الغاَىتْ ،باألإلااوي ماعجً
مهضعا
ؤصْعهٓ (0361م)ْ ،التي حك٩ل –بلى ظاهب عخلت ٓٞن َاع-ٝ
بٓمجاعجً (0416م)ْ .م٘ ؤن الضعاؾت الخالُت جسخل ٠بلى خض بُٗض في مٓيِٖٓا َْغخِا ْماصتها اإلاهضعٍت ،جٓل
صعاؾت ؤ.صٞ .اًؼ بؾ٨ىضع ،بُ٣متها الٗلمُت ْإقاعاتها الٗغيُت اإلاخىازغة بلى ؤمٓع جخٗل ٤بالخجغبت الخانت لٟٓن َاع ٝفي
ً
مغظٗا ً
مِما ًم ً٨ؤلاٞاصة مىّ ٦ما ؾِخطر في الخٓاشخي الالخ٣ت للضعاؾت الخالُت.
مهغ،
ً
أوال .قزارالطفزئلى مؿز:
في الٓ٢ذ الظي ًجض ال٣اعت لُٓمُاث ٧ل مً ؤصْعهٓ ْٓٞن َاع ٝؤْظّ قبّ ٖضًضة في الٓغْ ٝاملخُُت بسغْط ٧ل
مجهما في عخلت الدجْ ،الُغٍ ٤الظي ؾل٩اٍ ختى ْنٓلِما بلى مضًىت عْماً ،لخٔ ؤن َىا ٥ؤْظّ ازخال ٝفي اإلابرعاث التي
صٖتهما بلى اجساط ْظِتهما هدٓ مهغ .ل٣ض بضؤ ؤصْعهٓ عخلخّ في الخاؾ٘ ٖكغ مً ٞبراًغ 0361م بسغْظّ مً مؿِ٣
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عؤؾّ في بغْط ٖ( Brugesانمت ب٢لُم ٚغب الٟالهضعػ ،في الجاهب الٟلمىجي مً بلجُ٩ا) ٖلى عؤؽ ٢اٞلت مً الدجاط،
مً بُجهم ابىّ ظٓن ،بهض ٝاجساط َغٍ ٤الغخلت الخ٣لُضي مً البىضُ٢ت بلى ًاٞا .بال ؤهّ بمجغص ْنٓلِم بلى عْما ْجل٣حهم
ً
جهغٍدا بالؿٟغ بلى ال٣ضؽ مً البابا بٓلـ الشاوي (0360-0306م)  ،)Adorno: 39( Paul IIاهٟهل ؤصْعهٓ م٘ ؤعبٗت
مً مغا ًٖ ُّ٣ٞال٣اٞلت مخٓظِحن بلى ظىٓة لبضء عخلتهم ٖلى متن ؾُٟىت ججاعٍت ظىٍٓت في الؿاب٘ مً مآً( Adorno:
.)1,3,53
ْٖلى هٟـ الكا٧لت َ
ؤًًا زُِ ٓٞن َاع ٝللخغْط مً مؿ ِ٣عؤؾّ بٓ٩لٓن م٘ بٌٗ الىبالء الظًً ٧اهٓا ٢ض
ْٖضٍْ بمغا٣ٞخّ بلى البىضُ٢ت الجساط عخلت الدج البدغٍت بلى ًاٞا ،بال ؤن مسالٟت ألازحرًً الجٟاِ٢م مّٗ ايُغٍ بلى
الاهخٓاع ختى خال ّٟالخٔ بغ٣ٞت ازىحن مً ججاع ٓ٧لٓن اإلاخجِحن بلى البىضُ٢ت (ْ .)von Harff: 2,4بٗض ؤن ػاع عْما،
ً
شخهُا ْالخهٖٓ ٫لى جهغٍذ زُي بالدج
ْجم ً٨مً ل٣اء البابا ؤل٨ؿىضع الؿاصؽ (0412-0381م) Alexander VI
( ،)von Harff: 40جٓظّ بلى البىضُ٢تَْ ،ىا ٥اجسظ ٢غاعٍ بالٗضْ ًٖ ٫اؾخ٣ال ٫ؾُٟىت الدجاط اإلاخجِت بلى ًاٞا،
ً
ْالاعجدا ٫بضال مً طلٖ ٪لى متن بخضٔ ؾ ًٟالبىضُ٢ت الخجاعٍت ال٣انضة مُىاء ؤلاؾ٨ىضعٍت (.)von Harff: 50, 69
ُ
َْىا جشاع بٌٗ الدؿائالث :ؤلم ً٧ ً٨ل مً ؤصْعهٓ ْٓٞن َاعٖ ٝلى صعاًت بدبٗاث حُٛحر مسُُِما بالٗضْ ًٖ ٫الؿٟغ
ٖبر عخلت الدجاط "الجماُٖت ْالىٓامُت ْالغؾمُت" بلى ًاٞاْ ،اجساط مؿاع الغخلت "الٟغصًت" بلى ؤلاؾ٨ىضعٍت؟ ْإطا ٧اهذ
ؤلاظابت باإلًجاب؛ ٞما اإلابرع الظي ص٦ ٘ٞال مجهما بلى طل٪؟ َْل ٧ان ألامغ بهظٍ البؿاَت؟ ؤم ٧اهذ َىآٖ ٥امل
مؿاٖضة مدضصة شجٗتهما ٖلى اجساط مشل َظا ال٣غاع؟
العٍب في ؤن مجاػٞت الخغْط ًٖ مؿاع عخلت الدج الخ٣لُضًت مً البىضُ٢ت بلى ًاٞا ْالؿٟغ ٖبر مهغ ٧اهذ
مٗغْٞت في ػمً ؤصْعهٓ ْٓٞن َاعْ ،ٝاإلاُال٘ ل٨خاباث الغخالت الؿاب٣حن ٖلحهما ًجض بقاعاث جدظًغٍت في َظا الهضص؛
ً
ٞمشال ٢ضم البرًُاوي الؿحر ظٓن ماهضًُٟل – John Mandevilleالظي ٌؿبِ٣ما بإ٦ثر مً ٢غن٢ -اثمت باألؾباب التي
٢ض جض ٘ٞالدجاط بلى هبظ ٨ٞغة اإلاغْع ٖبر مهغ ،بٓ٣لّ" :ألن بًِٗم ًٟخ٣غ بلى اإلاا ٫ال٩افيْ ،البٌٗ ألازغ بلى ٖضص
٧ا ٝمً اإلاغا٣ٞحنْ ،البٌٗ ال ًخدمل مك٣ت َٓ ٫الؿٟغْ ،ؤزغْن ًسكٓن ً
٦شحرا مً مساَغ الصخغاء ،ؤْ ألجهم في
ً
عجلت مً ؤمغَم للٗٓصة بلى ؤَْاجهم ،بما جٓ٢ا لغئٍت ػْظاتهم ْؤْالصَم ،ؤْ ألؾباب ؤزغٔ ْظحهت جدخم ٖلحهم الٗٓصة بلى
ً
ً
ؾغَٗا" (٦ .)Mandeville: 83ظل ٪مً اإلاِم الٓي٘ في الاٖخباع ؤن ً
٦شحرا مً ٦خب َظٍ الغخالثًٞ ،ال ًٖ
صًاعَم
ُ
ال٨خِباث ؤلاعقاصًت التي جبإ للدجاط ٢بل اهُالِ٢م في عخلت البىضُ٢تً-اٞا ،طإ نُتها في ؤهداء ؤْعْبا زال ٫ال٣غهحن
الغاب٘ ٖكغ ْالخامـ ٖكغ اإلاُالصًحن٢ْ .ض ٧ان ِْٓع الُٟغة الٓاضخت في ٖضص ًٓمُاث الغخالث زال ٫ال٣غن الغاب٘
ٖكغ ْالخامـ ٖكغ اإلاُالصًحن –٦ما حكحر لُجاسخي ً -Legassieغظ٘ بلى جؼاًض اهخاط الٓع ١في مضن بًُالُا الخجاعٍت،
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ْمً زم ِْٓع ؤهماٍ ظضًضة في نىاٖت ال٨خب ،بما في طل ٪صٞاجغ الُٓمُاث (ٍْ .)Legassie:134-135, 152بضْ ؤن
ً
ٖملُت َباٖت ْوكغ مشل َظٍ الغخالث ْال٨خِباث لم ج ً٨حؿخٛغً ١
ْ٢خا ٍَٓال؛ ٞةعقاصاث الغخالت ؤلاًُالي ٧اٞالُحر
ُ
ؾاهخٓ بغاؾ٩ا  ،Cavalier Santo Brascaالتي صْجها ْ٢ذ حجّ بلى ال٣ضؽ ٖام 0371م َبٗذ في الٗام الخالي مباقغة،
ُ
ً
زم ؤُٖض وكغَا زاهُت ٖام 0386م (ْ .)Casola: .9-10ألا٦ثر اخخماال ؤن َب٘ ْوكغ َظٍ الغخالث ْال٨خِباث ؤلاعقاصًت
٧ان َض ّٞه٣ل الخبراث الؿاب٣ت ،ؤْ حكُ٨ل ما ًم ً٨حؿمُخّ بـ "اإلاٗغٞت اإلاؿب٣ت"ْ ،التي اٖخمض ٖلحها اإلاؿاٞغْن٦ ،ما
ً٣ترح بًٟان بًجىاجٓ ،Ivan Ignatov ٝفي عؾم جهٓعاتهم ًٖ الكغ١؛ بط ً" :٫ٓ٣ق٩ل اإلاؿاٞغْن ألاْعْبُٓن في
عخالتهم جهٓعاث مٗ٣ضة ْص٣ُ٢ت للكغ ١مً زال ٫ل٣اءاتهم م٘ الكٗٓب ْألاما ً٦آلاؾٍُٓت٧ْ .اهذ اإلاٗغٞت اإلآظٓصة
ً
ً
هٓغا ألجهم ٧اهٓا ًؼْعْن ً
ً
مجِٓال ً
ظؼءا ً
مؿب٣ا ًٖ الكغً ١
مِما مً َظٍ الٗملُتً .
جماما.
م٩اها ٚحر مإلٓٞا ،ل٨ىّ لِـ
ْ٢ض اٖخمض اإلاؿاٞغْن ً
صاثما ٖلى اإلاٗغٞت اإلاؿب٣ت في ج ًٍٓ٩جهٓعاتهم ًٖ الكغْ .١م٘ طل ،٪جإزغْا بٗمٖ ٤لى مضاع
عخالتهم بما ْاظٍِٓ بالٟٗل" (.)Ignatov, 2013: 120
ً
ً
مضع٧ا ً
جماما ملجاػٞخّ بالخغْط ًٖ َغٍ ٤الدج الخ٣لُضي ْاجساطٍ َغٍ٤
ْاضخا مً ًٓمُاث ؤصْعهٓ ؤهّ ٧ان
ٍْبضْ
ً
ً
قُٖٓا ْج٨غ ًاعا"ْ ،زاَب ٢غاءٍ ٢اثال:
مو؛ بط بهّ ؤ٦ض ٖلى ؤن الُغٍ ٤البدغي ٖبر البىضُ٢ت بلى ًاٞا َٓ "اإلامغ ألا٦ثر
ً
عؾمُا ظمُ٘ ؤْلئ ٪الظًً ً٣ضعْن الخُاة مً الاهُال ١في عخالث الدجاط التي جبضؤ في البىضُ٢ت ٧ل ٖام"،
"بهجي ؤهصر
٦ما ؤْضر ؾبب اهٟها ٫عٞا ّ٢الظًً ًٞلٓا بضء عخلتهم مً البىضُ٢ت بٓ٣لّ" :ل٣ض عآ٣ٞها مً بغْط بلى عْما ،ب٣هض
ً
قُٖٓا
الاؾخمغاع مٗىا ،لٖ ً٨ىضما ٖغٓٞا ؤهىا ال هغٍض الُ٣ام بالغخلت ٖبر َغٍ ٤الدج الخ٣لُضي َْٓ ،اإلامغ ألا٦ثر
ْج٨غ ًاعاٚ ،اصعْها زكُت اجساط َغٍ ٤مسال ٠للمإلٓ .)Adorno: 55( "ٝؤما ٓٞن َاعٞ ،ٝغٚم ؤهّ لم ً٣ضم ؤًت بقاعة
جخٗل ٤بةصعا ّ٦مساَغة الخغْط ًٖ الُغٍ ٤الخ٣لُضي ْالاججاٍ نٓب مهغ مباقغة ،بال ؤن ال٣اعت لُٓمُاجّ ًلخٔ مً
الَٓلت ألاْلى ؤهّ ؤمام قاب مٛامغ في ؾً الخامؿت ْالٗكغًٍ ق ٝٓٛباإلاٗغٞت ْالخضْ ٤ُ٢الخ٣صخي ًٖ ٧ل نٛحرة
ْ٦بحرة جخٗل ٤بمكاَضاجّ في ؾاثغ مدُاث عخلخّ؛ ْهبُل بهظٍ الكا٧لت مً اإلاؿدبٗض ؤن ًخسظ ٢غاع الظَاب بلى مهغ
ً
مشالً -
قِئا ًٖ البىضُ٢تْ ،ا٦خٟى بخ٣ضًم ملخت م٣خًبت ًٖ
صْن "مٗغٞت مؿب٣ت"؛ ٟٞي الٓ٢ذ الظي لم ًظ٦غ ؤصْعهٓ –
ظىٓة ْمُىائها ْبٌٗ ٦ىاجؿِا ،ظاب ٓٞن َاع ٝفي قٓاعٕ ْمُاصًً البىضُ٢ت ْ٦ىاجؿِا ْٞىاصِ٢ا ْمىا لِا٢ْ ،ضم ً
ْنٟا
ػ
ً
ً
ً
جٟهُلُا لِاً ،
مدترما" ْ"ؤزبروي ؤخضَم" ْ"ؤزبروي عظل مدترم" ْ"ؤزبروي جاظغ" ( von
بىضُ٢ا
ْ٦شحرا ما ًظ٦غ" :ؾإلذ
. .)Harff: 50-77, esp. 56, 57, 62, 65
ْعٚم َظا ٧لّ ،لم ًٓضر ؤصْعهٓ نغاخت ؾبب زغْظّ ًٖ َظا الُغٍ" ٤الخ٣لُضي" ْ"اإلاإلْٓ "ٝجًُٟلّ بضء عخلخّ مً
ظىٓة بلى ؤلاؾ٨ىضعٍت٧ْ ،ل ما ط٦غٍ في َظا الهضص ؤن الغخلت الىٓامُت مً البىضُ٢ت بلى ًاٞا لم ج ً٨زالهت مً املخاَغ
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ؤً ً
ًا؛ ٞىجضٍ بٗض ؤن ؤؾضٔ الىهُدت ل٣غاثّ املخخملحن "الظًً ً٣ضعْن الخُاة" بؿلٓ ٥مؿاع َظٍ الغخلت ،اؾخُغص بٓ٣لّ:
"ْم٘ طلٞ ٪ةهّ بؿبب يُ ٤ألاما ً٦التي ًجخم٘ ٞحها ٖضص مً الىاؽ مً مسخل ٠ألامم؛ ٞةجهم ًى٣لٓن ألامغاى لبًِٗم
البٌٗ ًٖ َغٍ ٤ؤهٟاؾِم .في الٓا ،٘٢ماث َظا الٗام حؿٗت ْؤعبٗٓن ً
خاظا ْؤ٦ثر ،ؤعبٗت مجهم مً ع٣ٞخىا" (.)Adorno: 55

ٖلى ؤن َظا ال ًم ً٨اٖخباعٍ ؾبب ب٢ضام ؤصْعهٓ ب٣ضع ما َٓ صٞإ ًٖ ازخُاعٍ لٓ٩ن الخُغ ً
ْاٗ٢ا في الخالخحن.

ْٖلى الى ٌُ٣مً ؤصْعهٓ ،نغح ٓٞن َاع ٝبمبرع اجساطٍ الُغٍ ٤البدغي مً البىضُ٢ت بلى ؤلاؾ٨ىضعٍت؛ ً
٣ٞٓٞا
ً
ؾىٍٓا ؤعب٘ ٖكغة ؾُٟىت بلى ؾاثغ ألاُ٢اع لخمل البًاج٘ بلحها ْظلب
لٓ٣لّ٧" :ان مجلـ الكُٓر البىضقي ًغؾل
ؤزغٔ :ازيخان لئلؾ٨ىضعٍت ْ ...ازيخان لُاٞا؛ ْألازحرجان َما اللخان اٖخاص الدجاط اؾخ٣اللِما في عخلتهم الؿىٍٓت بلى
ال٣ضؽ ْٖ ...ىضما ؾمٗذ بإن َىا ٥ؾُٟيخحن مخٓظِخحن بلى ؤلاؾ٨ىضعٍت ،جا٢ذ هٟسخي بلى الظَاب لجبل ؾِىاء" ( von
ْٖ .)Harff: 69لى طلً ٪م ً٨ال ٫ٓ٣بإن ٧ل مً ؤصْعهٓ ْٓٞن َاع– ٝقإن ٚحرَم مً الدجاط ألاْعْبُحن الظًً ػاعْا
ً
زهٓنا صًغ ؾاهذ ٧اجغًٍ بجبل ؾِىاءْ ،إن ٧ان َظا ال ًمى٘
مهغ -ؤعاصا ببؿاَت عئٍت اإلاؼاعاث اإلاؿُدُت في مهغ،
ؤجهما عٚبا ً
ؤًًا في ؤن حك٩ل مهغ ،مً ؤلاؾ٨ىضعٍت بلى ظبل ؾِىاءً ،
ظؼءا مً ًٓمُاتهما.

ً
ً
زهٓنا ؤن هٍُٓذ
زايٗا لغٚباث الغخالت،
ٍْبضْ ؤن ألامغ لم ً ً٨بمشل َظٍ البؿاَت ،بمٗجى ؤهّ لم ًً٨
– Newettفي الضعاؾت الُ٣مت التي يمىتها في م٣ضمت جغظمتها لغخلت ؤلاًُالي ٧اهٓن بُترْ ٧اؾٓال مً البىضُ٢ت بلى ًاٞا
في ٖام 0383مٖ -غيذ لٗضص مً الدكغَٗاث التي ؤنضعَا مجلـ الكُٓر البىضقي للخض مً ْاَغة اؾخ٣ال ٫الدجاط
لؿ ًٟاإلاضًىت الخجاعٍت؛ ٟٞي ٖام 0287م ؤ٢غ ً
٢اهٓها ًدٓغ ٖلى ؤي ؾُٟىت ججاعٍت مخجِت بلى ؤلاؾ٨ىضعٍت ؤْ بحرْث
خمل حجاط ؤظاهبْٞ ،غى ٖلى ٢بُاجها ٚغامت ٢ضعَا ماثت صْ٢ت ْالسجً اإلاكضص لؿخت ؤقِغْ ،اؾدشجى َظا ال٣اهٓن
الدجاط البىاص٢ت ْعٖاًا اإلاضًىت ألازغًٍ٢ْ .ض خاْ ًٖٓ ٫مجلـ الكُٓر ماظُٓع ٓ٧وؿُلُٓ Maggior Consiglio
الخهٖٓ ٫لى جهٍٓذ مً املجلـ بةلٛاثّ في ٖام 0311م ،ل٨ىّ ٞكل ( .)Casola: 45-46بال ؤن ِْٓع خاالث الؾخصىاء
بٌٗ ألامغاء ْالىبالء ألاظاهب مً ٢بل مجلـ الكُٓر هٟؿّ ( )Casola: 46-48صٗٞذ بٌٗ ؤصخاب الؿ ًٟالخجاعٍت
بلى اهتها ،ّ٦ألامغ الظي ؤصٔ بلى ِْٓع الخاظت إل٢غاع حكغَ٘ ظضًض في ٖام 0310م يض مً ًجغئ ٖلى خمل حجاط ٖلى
متن ؾُٟيخّ الخجاعٍت صْن الخهٖٓ ٫لى جغزُو بظل.)Casola: 49-50( ٪
ٍْبضْ ؤن ٓٞن َاع ٝؤخض الىبالء الظًً خالِٟم الخٔ في الخهٖٓ ٫لى اؾخصىاء مً َظا الخٓغ؛ ٣ٞٓٞا لغْاًخّ
ً
جهغٍدا بلى الٓصخي ٖلى الؿُٟىت
جمَ ًٖ ً٨غٍ ٤بٌٗ الخجاع ألاإلاان مً الٓنٓ ٫بلى الضْ ١البىضقي الظي مىدّ
الخجاعٍتْ ،جٓنُت بالغٖاًتْ .في طلٓٞ ٫ٓ٣ً ٪ن َاعْٖ" :ٝىضما ٢ضمىا الخُاب بلى الٓصخي ،جل٣اها ب٩ل اخترامْ ،مىدىا
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ٚغٞت زانتْ ،عجب لىا جىاْ ٫الُٗام ٖلى ماثضجّ م٘ الخجاع ألازغًٍ" (ْ .)von Harff: 71في الٓ٢ذ الظي ًبضْ ؤن ٓٞن َاعٝ
٧ان في خاظت بلى مشل َظا الخهغٍذ للؿماح لّ باؾخ٣ال ٫ؾُٟىت ججاعٍت مً البىضُ٢ت ،ؤٚلب الًٓ ؤن ؤصْعهٓ الظي ٚاصع ٖلى
ً
زهٓنا في ْل ُٚاب اإلاٗلٓماث ًٖ خٓغ ممازل إلاا اجسظجّ
متن ؾُٟىت ظىٍٓت لم ً ً٨بداظت بلى مشل َظا الخهغٍذ،
البىضُ٢ت مىظ ٖام 0287م ،ؾٓاء في ظىٓة ؤْ في مهغ؛ ٞةقاعة ؤصْعهٓ بلى يغْعة ؤن ٌٗلً الدجاط ًٖ ٍَٓتهم ٖىض ْنٓلِم
اٖخُاصًا (ْ .)Adorno: 171م٘ طل ٪لم جسل خالت ؤصْعهٓ ً
ً
ؤًًا مً جُْٓ ٠للٗال٢اث
بلى ؤلاؾ٨ىضعٍت جٓحي بإن ألامغ ٧ان
الصخهُتَْ ،ىا مً اإلاِم الاهدباٍ بلى ؤن ٖاثلت ؤصْعهٓ ظىٍٓت ألانل ؤ٢امذ في بغْط ْْلذ جدخ ٟٔبٗال٢اث ْزُ٣ت بالًَٓ
ألام (ْ .)Adorno: 51, 53لٗل َظا ًٟؿغ إلااطا ازخاع ؤصْعهٓ ابخضاء عخلخّ البدغٍت مً ظىٓة ْلِـ مً البىضُ٢تْ .بإي خا٫
ً
زهٓنا ألازحرْ ،اَغ للُٗان بالضعظت الظي حؿخضعي
ٞةن ؤزغ الٗال٢اث الصخهُت ٖلى مجغٍاث عخلتي ؤصْعهٓ ْٓٞن َاع،ٝ
بٞغاص ٖىهغ مؿخ٣ل إلاىا٢كخّٚ .حر ؤهّ ؾِخم جإظُل طل ٪بلى ما بٗض مىا٢كت "ؤزغ اإلا٣ضعة اإلاالُت في الغخلت".
ً
زانُا .نفﻘاث الزخلت:
مً البضهي ؤن مؿاع ؤي عخلت جدضصٍ اإلا٣ضعة اإلاالُت لهاخبهاْ ،ؤجها ؤخض املخضصاث ألاؾاؾُت التي ؤزغث في ٢غاع
ؤصْعهٓ ْٓٞن َاع ٝباجساط َغٍ ٤مهغ٦ْ .ما ُؤقحر ً
ؾاب٣ا –ٖلى خض  ٫ٓ٢الغخالت البرًُاوي الؿحر ظٓن ماهضًُٟل John
0211( Mandevilleم)–٧ان الاٞخ٣اع بلى "اإلاا ٫ال٩افي" ؤْ ٫ؤؾباب بٖغاى الدجاط ًٖ اإلاغْع ٖبر مهغ
()Mandeville: 83؛ ٞال عٍب في ؤن اجساط الخاط ْظِت بياُٞت بلى عخلخّ ألاؾاؾُت لل٣ضؽ ٧ان ٌك٩ل ً
ٖبئا ً
مالُا لم
ٌؿخُ٘ ال٨شحرْن جدملّْ .ختى ًم ً٨جسُل حجم َظا الٗبء مً اإلاِم م٣اعهت مخٓؾِ الى٣ٟاث التي ٢ض جٟغيِا َظٍ
الغخلت بلى مهغ بىٓحرٍ الظي ًى ّ٣ٟالخاط اإلاؿاٞغ مً البىضُ٢ت بلى ًاٞاْ ،طل ٪في يٓء ألاع٢ام اإلاخاخت في ًٓمُاث
الغخالت اإلاٗانغًٍ لىه ٠ال٣غن ألازحر مً الٗهغ اإلاملٓ٧ي.
ُ
ً
ْلىبضؤ بالخإُ٦ض ٖلى ما ؤقحر بلُّ ٢بال مً ؤن اخخ٩اع البىضُ٢ت لى٣ل الدجاط في الغخلت الىٓامُت مً البىضُ٢ت بلى
ًاٞا صِٗٞا بلى الترٍْج لِا بخ٣ضًم ٖغْى ْ"خؼم" مسًٟت جدىاؾب م٘ مسخل ٠قغاثذ املجخمٗاث ألاْعْبُت؛ ألامغ
الظي ؤصٔ بضْعٍ بلى اهسٟاى الخ٩لٟت ًٖ طي ٢بل (ْ .)Webb: 29; Zieman: 58ختى جخطر الهٓعة ًٟ٨ي مٗغٞت ؤن
ج٩لٟت الدج بلى ال٣ضؽ في ال٣غن الشاوي ٖكغ اإلاُالصي ٧اهذ جبل ٜهدٓ ماثتي صْ٢ت (ْ ،)Savage, 1977: 43عٚم مغْع
هدٓ زالزت ٢غْن جالُت ،لم ٌكِض َظا الغ٢م ؤي اعجٟإ ،بل لٗلّ اهس٦ ،ٌٟما حكحر اإلاهاصع ألانلُت ْ٦خاباث الغخالت
في الىه ٠ألازحر مً ال٣غن الخامـ ٖكغ اإلاُالصي؛ ٟٞي ٦خِبّ ؤلاعقاصي ًىصر بغاؾ٩ا 0371( Brascaم) الخاط
اإلاخجّ بلى ًاٞا بدمل ماثتي صْ٢ت ،ؤْ ماثت ْزمؿحن صْ٢ت ٖلى ألا٢ل" :ماثت ًدخاظِا لغخلخّ ،ختى ال ًٟخ٣ض الغظل
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ً
املخب للخُاة ،ؤْ اإلاٗخاص ٖلى ؾٗت الِٗل في مجزلّ ،بلى شخيءْ .الخمؿٓن ألازغٔ اخخُاَا للمغى ؤْ ؤًت ْغْ ٝؤزغٔ
ً
٢اثال" :ع ً
ابٗا ... :زم ًجب ؤن ًظَب بلى
َاعثت" (َْ .)Casola: 10ؿخُغص بغاؾ٩ا بإن َظٍ الخ٩لٟت حكمل ؤظغة الؿُٟىت
البىضُ٢تٞ ،مً َىاً ٥م٨ىّ اجساط َغٍ ّ٣بك٩ل ؤ٦ثر مالءمت مً ؤي مضًىت ؤزغٔ في الٗالمٍْ .خم ٧ل ٖام ججِحز
ؾُٟىت ْاخضة  ِ٣ٞلِظٍ الخضمت؛ ْعٚم ؤهّ ٢ض ًجض ؾُٟىت ؤزغٔ مبدغة ؤ٦ثر ً
عزها ،ال ًيبغي لّ ؤن ًتر ٥الؿُٟىت
ً
املخههت للدجاط بإي خا ٫مً ألاخٓاْٖ .٫لُّ ؤن ٌٗ٣ض اجٟا٢ا م٘ ال٣بُان ،الظي ٖاصة ما ًتراْح بحن زمؿحن ْؾخحن
صْ٢تْ .ل٣اء َظا الؿٗغً ،جب ٖلُّ ]ال٣بُان[ ه٣لّ بلى َىاً] ٥اٞا[ ً
طَابا ْٖٓصةْ ،جٓٞحر ظمُ٘ اإلآاص الٛظاثُت
(باؾخصىاء جل ٪الالػمت ٖلى البر)؛ ْص ٘ٞؤظغة عٓ٧ب صْاب الى٣ل في ألاعى اإلا٣ضؾت٦ْ ،ظل ٪ص ٘ٞظمُ٘ الغؾٓم
امُت[" (َْ .)Casola: 10ىا ٥ما ًا٦ض الغ٢م ألازحر؛ ً
ْاملجامالث ]ب٦غ ّ
٣ٞٓٞا ألْ٢ ٫اهٓن ًدضص الخض ألا٢صخى للغؾٓم التي
ًضِٗٞا الخاط ل٣بُان الؿُٟىت اإلاخجِت بلى ًاٞاْ ،الظي ؤ٢غٍ مجلـ الكُٓر البىضقي في  08مآً 0330م ،جم بلؼام
٢باَحن  patroniالؿ ًٟبٗضم مُالبت الخاط بإ٦ثر مً زمؿحن صْ٢ت (ْٖ .)Casola: 96-71لى ألاعجر ؤن الؿخحن صْ٢ت
التي خضصَا بغاؾ٩ا ٧اهذ الخض ألا٢صخى لخ٩لٟت الغخلت بلى ًاٞا –باؾخصىاء الى٣ٟاث الصخهُت للخاط ْج٩لَٗ ّٟامّ
ً
بضًال ؤ٢ل ج٩لٟت؛ ً
٣ٞٓٞا لبراؾ٩ا " :بما ؤهجي ال ؤعٚب في
ٖلى الُابؿت ْٖالظّ -باليؿبت للمٓؾغًٍ؛ بط بهّ ؤجاح لل٣ٟغاء
زجي الغظا ٫ال٣ٟغاء -الظًً ال ٌؿخُُٗٓن ظم٘ ال٨شحر مً اإلاا -٫مً الُ٣ام بهظٍ الغخلتً ،م٨ىجي ؤن ؤئ٦ض لِم ؤن
ال٣بُان ٖىضما ٌٗلم بإن بٌٗ الدجاط ال٣ٟغاء ٖلى اؾخٗضاص للمٓا٣ٞت ٖلى زالر ْزالزحن ؤْ ازيخحن ْزالزحن صْ٢ت،
ٞةهّ ً٣بل ؤن ٌُٛي َظا اإلابل ٜج٩لٟت ه٣لِم ً
بدغا ْاؾدئجاع صْاب الى٣ل ْص ٘ٞالغؾٓم ْاملجامالثٖ ،لى ؤن ًخدملٓا َم
ه٣ٟت َٗام ؤ٢ل ج٩لٟت مً ؤْلئ ٪اإلآؾغًٍ".)Casola: 12-13( .
ْختى ًم ً٨جهٓع الُ٣مت الؿُٓ٢ت لِظٍ اإلابال ،ٜؤْ الٓ٣ة الكغاثُت للضْ٢ت الٓاخضة ،مً اإلاِم م٣ابلتها ببٌٗ
ألاع٢ام التي ط٦غتها ٦خاباث الغخالت ًٖ ألاؾٗاع ْألاظٓع ْ٢خظا٥؛ بط ًظ٦غ ٓٞن َاع ٝؤن ؤظغ الٗامل في صاع نىاٖت
ً
ؤؾبُٖٓا (ْ ،)von Harff: 62ؤن الٟغص في َب٣ت اإلامالُ ٪بمهغ ًخ٣اضخى ؾذ
الؿ ًٟبالبىضُ٢ت هدٓ ؤعب٘ صْ٢اث
ً
قِغٍا ( .)von Harff: 108بِىما ط٦غ ٧ل مً ظٓؽ ٞان ِٚؿدُل (0372م) ْ Joos van Ghisteleظان زِىٓ
صْ٢اث
ً
ً
قِغٍا (٣ْْٞ .)van Chistele: 31; Thenaud: 49ا لبرًضًيبار
(0401م)  Jean Thenaudؤن ؤظغٍ ٖكغ صْ٢اث
٧ Breyedenbachان زمً الٗبض ألاْعْبي ٖام 0372م هدٓ ٖكغ صْ٢اث (.)Breyedenbach: 50
ْٖىض م٣اعهت الؿخحن صْ٢ت التي ًضِٗٞا الخاط ً
زمىا لـ "خؼمت" الغخلت الىٓامُت بلى ًاٞا بما ًم ً٨ؤن ًخ٨بض ٢غٍىّ في
الغخلت بلى مهغ -صْن الٓي٘ في الاٖخباع الى٣ٟاث الصخهُت (ْ ،)Casola: 12-13بهغ ٝالىٓغ ًٖ الخ٩لٟت ؤلاياُٞت
لغخلت ألازحر ألانُلت بلى ال٣ضؽً -يبغي بٖاصة الخإُ٦ض ٖلى ؤن ألازحر٦ ،ـ "ٞغص" ًخدغ ٥زاعط اإلاىٓٓمت الغؾمُت لغخلت
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الدجاط ألاْعْبُحن بلى ال٣ضؽ٧ ،ان ٖلُّ ؤن ًخٟاْى خُٓ٢ ٫مت ما ًض ّٗٞل٩ل زضمت ؤْ شخيء ٌؿخسضمّ :م٘ ٢بُان
َُ
الؿُٟىت التي ؾدى٣لّْ ،الترظمان الظي ؾحرا ّ٣ٞؤزىاء عخلخّ؛ ْمْٟٓي اإلآاوئ ْاإلاىاٞظ ْال٣هغ؛ ْاإلاِ ٩اعٍت ْٚحرَم.
ْعٚم ؤن ؤصْعهٓ ٧ان صاثم الك ٔٓ٩مً ألاؾٗاع البآَت ْاإلابال ٜالتي ج٨بضَا ؤزىاء عخلخّ ٖبر مهغ بال ؤهّ لم ً٣ضم
ع٢ما ً
ً
بال ً
خغٍها ٖلى حسجُل ؤع٢ام ألاظٓع ْالغؾٓم ْألاؾٗاع؛ َْٓ
ْاخضا (ْ ،)Adorno: 209في اإلا٣ابل هجض ٓٞن َاعٝ
ما ٌؿاٖض ٖلى م٣اعهت ما ص ّٗٞمً مبال ٜؤزىاء عخلخّ م٘ "خؼمت" عخالث البىضُ٢تً-اٞا طاث الخمؿحن ؤْ الؿخحن صْ٢ت.
ٍْٟ٨ي للضاللت ٖلى البٓن الكاؾ٘ بحن الغخلخحن مٗغٞت ؤن ٓٞن َاع ٝحٗا٢ض م٘ الترظمان -الظي صلّ ٖلُّ الخجاع
ً
ألاإلاان في البىضُ٢تٖ -لى ؤن ًغا ّ٣ٞفي عخلخّ مً البىضُ٢ت بلى ظبل ؾِىاء م٣ابل ؤعب٘ صْ٢اث قِغٍا ،باإلياٞت بلى جٟ٨لّ
ُ
َٗامّ ْقغابّ ْمىدّ ماثت صْ٢ت ٧ة٦غ ّ
امُت (ب٣كِل) في جهاًت الغخلت (ٞ ،)von Harff: 69ةطا ؤيُ ٠بلى طل ٪الى٣ٟاث
ألازغٔ التي سجلِا ٓٞن َاع ٝزال ٫عخلخّ ٖبر مهغ ْ -اإلابِىت في الجضْ ٫الخالي -لهاع ؤلاظمالي هدٓ  018صْ٢ت
(جٟهُل َظا اإلابل٧ ٜالخالي 5 :صْ٢اث للترظمان ٧إظغ قِغي ًٖ الٟترة مً  13مآً بلى ًٓ 02لُٓ  12 + 0386صْ٢ت
عؾٓم ْؤظٓع اهخ٣اْ ٫إ٦غامُت  011 +صْ٢ت َضًت للترظمان).
غهل ( :)1ظﺪوى ﺑنفﻘاث ﻓﻮن ىارف في رخلخﻪ ئلى مؿز
()von Harff: 71, 93, 96, 101, 134-135, 148
الخﺪمت أو الزضﻢ

اإلاﺒلغ ﺑالﺪوقت
3

ؤظغ الؿُٟىت التي خملخّ مً البىضُ٢ت بلى ؤلاؾ٨ىضعٍت

1

عؾم صزٓ ٫ؤلاؾ٨ىضعٍت ٦خاظغ

0

ؤلا٢امت في ٞىض ١البىاص٢ت باإلؾ٨ىضعٍت

؟

ؤظغ اإلا٩اعي الظي ه٣لّ بالخماع مً ؤلاؾ٨ىضعٍت بلى عقُض

0

ؤظغ ال٣اعب الظي ه٣لّ ٖبر الىُل مً عقُض بلى ال٣اَغة

1

عؾم صزٓ ٫ال٣اَغة ٦خاظغ

1

ؤظغ ؾاث ٤الجمل الظي ه٣لّ مً ال٣اَغة بلى ظبل ؾِىاء

01-01
0

ب٦غ ّ
امُت "ب٣كِل" لؿاث ٤الجمل
ؤظغ ؾاث ٤الجمل الظي ه٣لّ مً صًغ ؾاهذ ٧اجغًٍ بلى َٓع ؾِىاء
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مجلت ظامعت اإلالو زالﺪ للعلﻮم ؤلانطانُت
دٌطمبر 2020
الشاني -
2020
العﺪدﺴﻤﺒﺮ
العػزاﻟوﺜﺎنﻧ -ﻲ ـ دﻳ
الخاضع ـو اﻟﻌﺪد
جلﺪﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
د .ﻋﺒﺪالعشٍشﻋﺒﺪهللا دمحم أﺑﻮداىؼ ،الزخلت ﻋبرمؿزفي ًﻮمُاث
الزخالت الﺒلجُهي أنطُلﻢ أدورنﻮ (1471م) وألاإلااني أرنﻮلﺪ ﻓﻮن ىارف (1497م)

ْبم٣اعهت ٓٞن َاع ٝبٛحرٍ مً الغخالت الظًً ػاعْا مهغ زال ٫هه ٠ال٣غن ألازحر مً الٗهغ اإلاملٓ٧يً ،الخٔ
جٟغصٍ بدسجُل ؤع٢ام مٗٓم ألاظٓع ْالغؾٓم التي صِٗٞا زال ٫مغْعٍ بمهغْ .م٘ طلٞ ٪ةن م٣ابلت َظٍ ألاع٢ام بخل٪
ال٣لُلت الٓاعصة –بك٩ل ٖغضخي -في ٦خاباث ؤْلئ ٪الغخالت حكحر بلى ؤن عخلت ٓٞن َاع٧ ٝاهذ ألا٢ل ج٩لٟت ٖلى ؤلاَال،١
ْلٗلِا ج٨كً ٠
ؤًًا ًٖ ؾغ ق ٔٓ٩ألازحرًً اإلاخ٨غعة مً َْإة ه٣ٟاتهم زال ٫طاث الغخلت؛ ٟٞي الٓ٢ذ الظي ٧ان ؤظغ
ال٣اعب الظي ه٣ل ٓٞن َاع ٝمً عقُض بلى ال٣اَغة ال ًخجاْػ صْ٢ت ْاخضة ،ايُغ ألاإلااوي بغٍضًيبار Breyedenbach
في ٖام 0372م بلى ص ٘ٞؤظغة ال٣اعب –مً ال٣اَغة بلى عقُض -مغجحن بٓا ٘٢زالر ْزالزحن صْ٢ت (.)Breyedenbach: 64
ً
ْ٢غٍبا مً طل ٪ص ٘ٞألاإلااوي ماعجً بٓمجاعجً  Martin Baumgartenؾذ ٖكغة صْ٢ت لى٣لّ ٖبر الىُل مً عقُض بلى
ال٣اَغة ٖام 0416م (٦ .)Baumgarten: vol.1, 438ما ص ٘ٞألازحر هٟـ اإلابل ٜالؾدئجاع جغظمان ًغا ّ٣ٞفي عخلخّ مً
ال٣اَغة بلى ظبل ؾِىاء (٦ .)Baumgarten: vol.1, 448ظل ،٪في خحن صٓٞ ٘ٞن َاع ٝصْ٢خحن ٦غؾم صزٓ ،٫بٓنّٟ
"جاظغ" ،ل٩ل مً ؤلاؾ٨ىضعٍت ْال٣اَغة ،صزل البلجُ٩ي ٞان ِٚؿدُل 0371( van Ghisteleم) ؤلاؾ٨ىضعٍت ٦ـ "جاظغ"
بضْ٢خحن ( ،)van Ghistele: 115بِىما ص ٘ٞزمـ صْ٢اث ٖىض صزٓ ٫ال٣اَغة بٗضما اجسظ الُغٍ ٤بلحها مً ٚؼة ٦ـ
ً
"خاط" (ْ .)van Ghistele: 16ال عٍب في ؤن جباًً الى٣ٟاث بحن ٓٞن َاعْٚ ٝحرٍ مً الغخالت اإلاٗانغًًٍٞ ،ال ًٖ
الٟاع ١الٓاضر بحن عؾٓم صزٓ٧ ٫ل مً الخاط ْالخاظغ ،ؤمغ ًٓ٣ص بلى الدؿائ :٫ما الظي ًض ٘ٞالخاط بلى صزٓ ٫مهغ ٦ـ
"جاظغ"؟ َل  ِ٣ٞملجغص جٓٞحر ٞغ ١الشالر صْ٢اث بحن عؾٓم صزٓ ٫الخاط ْالخاظغ بلى ٧ل مً ؤلاؾ٨ىضعٍت ْال٣اَغة؟
ؤم ؤن زمت ٓٞاثض ؤزغٔ ًم ً٨اؾخسالنِا مً زال ٫ججغبتي ٧ل مً ؤصْعهٓ ْٓٞن َاعٝ؟
ً
زالشا .الزخلت ﺑحن ىﻮٍتي الحاط والخاظز:
في صعاؾتها اإلآؾٓمت بـ " حجاط م٣ىٗٓن في عْاًاث ؤْازغ الٗهٓع الٓؾُى"٢ ،ضمذ الباخشت ؤلاًُالُت بُاجغَـ
ؾالُتي  Beatric Salettiهماطط ٖضة لدجاط في الىه ٠ألاْ ٫مً ال٣غن الخامـ ٖكغ اإلاُالصي ؤزٟٓا ٍَٓتهم في
ٞلؿُحن؛ ٞؼٖم ؤخضَم ؤهّ ق٢ ٤ُ٣بُان الؿُٟىت التي ؤ٢لخّ بلى ًاٞاْ ،ؤزغ ؤهّ مملٓ ٥في َغٍ ّ٣مً صمك ٤بلى
ال٣ضؽ ْمجها بلى ال٣اَغةْ ،زالض ؤهّ مجض ٝبةخضٔ الؿ ًٟالغاؾُت في مُىاء ًاٞا (ْ .)Saleti: 201-202حٗؼْ ؾالُتي
طل ٪بلى ؤن "الجماَحر لم جىٓغ بلُ ٠بلى الٛغبُحن"ْ ،ؤن ألاْبئت ْٖضم الاؾخ٣غاع الؿُاسخي ْاملجاٖاث اإلاخ٨غعة صٗٞذ
الجماَحر بلى الخىِٟـ ًٖ ًٚبها بمًاً٣ت "الٟغهجت" ْالاٖخضاء ٖلحهم بـ "بةل٣اء الدجاعة ْال٣اطْعاث ٖلحهمْ ،الًغب
ْالبهْ ٤الهٚ .)Saleti: 202( "...ٟ٘حر ؤن اعج٩اػ َغح ؾالُتي ٖلى خالتي ؤلاًُالُحن مُلُاصْػ صا بؾتي Meliaduse
 d„Esteالظي جسٟى في ػي اإلامالُ ٪ؤزىاء عخلخّ مً صمك ٤بلى ال٣اَغة مغْ ًعا بال٣ضؽ ٖام (0331م) (Saleti: 204-
ْ ،)207عْبغجٓ صا ؾاوؿُٟحرًىٓ  Roberto da Saneverinoالظي جى٨غ في ػي اإلاؿلمحن في ًاٞا ٖام 0347م ( Saleti:
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ً
زهٓنا خالتي ؤصْعهٓ ْٓٞن َاع ،ٝاللظان لم ًؼٖما ؤجهما
 ،)202; 204;208ظٗلِا ال حكحر بلى جل ٪الخانت بمهغ،
مً اإلامالُ ٪ؤْ اإلاؿلمحن ،بل مً الخجاع؛ ِٞل ًيسجم َظا الُغح م٘ َاجحن الخالخحن؟
حكحر ٦خاباث الغخالت ألاْعْبُحن بٗامت بلى ؤلاظغاءاث الخٓ٩مُت اإلاكضصة لل٨ك ًٖ ٠هُٖٓت البًاج٘ ٍَْٓت ع٧اب
الؿ ًٟالخجاعٍت بمجغص ْنٓلِا بلى مُىاء ؤلاؾ٨ىضعٍت؛ بط ٌسجل ؤصْعهٓ ؤهّ" :بمجغص صزٓلىا ،نٗض مْٓ ٟٓألامحر
خا٦م اإلاضًىت بلى ؾُٟىدىاْ ،ج٣صخى ًٖ َبُٗت خمٓلتها ْاؾم ٢بُاجهاْ ،سجل ال٩اجب ؤلاظابتْ ،ؤُٖاَم ]ال٣بُان[
٢اثمت بالبًاجْٖ٘ .لى الٟٓع عبُٓا الخُاباث في ؤظىدت خمامخحن ػاظلخحن َاعجا في الخا ٫هدٓ صاع ألامحر لخٓنُلِا
بلُّ" (٢ْ .)Adorno: 162ض ؤ٦ض ٓٞن َاعٖ ٝلى ؤن هٟـ ؤلاظغاء -بخٟانُلّ -خضر لؿُٟىت الخجاع البىاص٢ت التي ٧ان
ٌؿخ٣لِا ٖىضما ا٢تربذ مً ؤلاؾ٨ىضعٍت ْ٢بل صزٓلِا اإلاُىاءْ ،ؤقاع بٓيٓح ال ً٣بل اللبـ بإن َظا ألامحرٞ" :دكىا
ْجدغٔ ًٖ ٍَٓدىا ْؾبب ٢ضْمىا؛ ٞإظبىا بإهىا ]ججاع[ بىاص٢ت ْهدمل بًاج٘" (ْ .)von Harff: 92إلاا ٧اهذ ال٣اثمت التي
جخًمً ٍَٓاث الغ٧اب جُحر مباقغة بلى صاع خا٦م ؤلاؾ٨ىضعٍت –َْٓ ال ًؼٖ ٫لى متن الؿُٟىتْ ،-مىّ بلى ال٣هغ
الؿلُاوي في ال٣اَغة مباقغةٞ ،إٚلب الًٓ ؤن مْٟٓي بٓابت الخغْط مً اإلاُىاء لم ًٓ٩هٓا ٖلى صعاًت بمدخٓاَاً( .ظ٦غ
ؤصْعهٓ ْ" :صْن جإزحر ٢ام ألامحر بغبُِا زاهُت ]ً٣هض ٢اثمت البًاج٘ ْألاؾماء[ جدذ ؤظىدت الخمامخحنْ ،ؤَلِ٣ما بلى
صاع الؿلُان في مضًىت ال٣اَغة بالٛت ال٨بر" .ؤما ٓٞن َاعْ" :٫ٓ٣ُٞ ٝؾغٖان ما جهل َظٍ الخمامت بلى صاع ألامحر
ُ
ً
ج٣غٍغا بلى الؿلُان٢ْ .ض ؤزبرث ؤن َظا ًدضر بظاث الُغٍ٣ت ،ؤي بالخمام
جدمل ؤزباعهاٞ ،حرؾل ألازحر بضْعٍ
الؼاظل ،مً ؤلاؾ٨ىضعٍت بلى ال٣اَغة خُض ٢هغ الؿلُان ،ل٨ىجي لم ؤعٔ طل ٪بىٟسخي" ( Adorno: 162, von Harff:
)92
ْم٘ طل٪؛ ٧اهذ َىا ٥مغخلت زاهُت لل٨كٍَٓ ًٖ ٠ت الٓاٞضًً ٖلى مىٟظ اإلاُىاء اإلااصي بلى صازل اإلاضًىت؛ ً
٣ٞٓٞا
ألصْعهٓ" :مً الهٗب ،بل ْاإلاؼعج ،الضزْٓ ٫الخغْط مً اإلاضًىت ألن خغاؽ البٓابت ٌؿإلٓن ال٣اصمحن ْاإلاٛاصعًٍ ًٖ
ٍَٓتهم ْمِىتهمْ ،ماطا ًدملٓنْ ،ماطا ؾُإزظْن مِٗمْ .ألا٦ثر مً طل ٪ؤجهم ًجغصْن الىاؽ مً زُابهم بدماؽ قضًض
إلاٗغٞت ما بطا ٧ان مِٗم ؤي شخيء ٌؿخد ٤الًغٍبتْ .ال ًٓظض شخيء ال ًسً٘ للًغٍبت ،ختى اإلابال ٜاإلاالُت التي ًدملِا
اإلاغء حؿخد ٤يغٍبت بم٣ضاع ( %1لم ٌكغ ؤي مً الغخالت اإلاٗانغًٍ لىه ٠ال٣غن ألازحر مً الٗهغ اإلاملٓ٧ي،
ؾُٓضر ً
ْاإلاؿخسضمت ًٓمُاتهم في َظا البدض ،بلى َظٍ الًغٍبتْ ،إهما ؤقاعْا –٦ما ُ
الخ٣ا في اإلاتن -بلى وؿبت %01
ًضِٗٞا الخاط ُ٢مت ؤمخٗخّْ .م٘ طل ٪زمت بقاعة مب٨غة حٗٓص بلى ٖام 0273م سجلِا الغخالت ؤلاًُالي ؾُمٓوي ؾُجٓلي
ٖ Simone Sigoliىض صزٓلّ ؤلاؾ٨ىضعٍت؛ ًٞ ٫ٓ٣حها٢ْ" :بل صزٓلىا اإلاضًىت ،طَبىا بلى بٓابت الغؾٓم ،خُشما ًخم جٟخِل
البًاجَْ٘ ،ىا ٥مشلىا ؤمام مْٟٓحن ٖغب ٧ان قٛلِم الكاٚل البدض ًٖ الظَب ْالًٟت ،ألن ٖلحهما يغٍبت
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م٣ضاعَا  .)Sigoli: 160-161( ."%1ل ً٨بدمض هللا صزلىا صْن ؤن ًخٗغيٓا لىاٍْ ،بضْ ؤجهم ْىٓا ؤهىا ججاع مً ظىٓة"
(ْ .)Adorno: 171مً اإلاِم الخٖٓ ٠٢ىض َظٍ الغْاًت إلاا جدملّ مً ٚمٓى؛ بط ً ٠ُ٦م ً٨جهٓع ؤن ؤصْعهٓ ْعٞاّ٢
ألاعبٗت ججاْػْا الخغاؽ ٦خجاع صْن ؤن ٌُؿإ ٫ؤي مجهم ًٖ ٍَٓخّْ ،طل ٪بالغٚم مً اٖترا َٓ ّٞهٟؿّ باإلظغاءاث
اإلاكضصة التي جدىافى م٘ بم٩اهُت اإلاهاصٞت ؤْ "الًٓ" الظي ًؼٖمّ؛ ٞاألعجر ؤن ؤصْعهٓ ْعٞا ّ٢حٗمضْا الاخخُا ٫للتهغب
مً الغؾٓم ْالًغاثب اإلاؿخد٣ت ٖلى الدجاطَْ .ظا ًم ً٨صٖمّ بةقاعة الخ٣ت لًّ ،هٞ ٠حها  ٠ُ٦ؤهّ بٗض مطخي
ازجى ٖكغ ً
ًٓما في ؤلاؾ٨ىضعٍت "صْن ؤن ًلخٔ ؤخض ؤهىا حجاطْ ،بمجغص ؤن ٖلم ألامحر ْاإلآْٟٓن ألازغْن في اإلاضًىت ؤهىا
حجاط ْلؿىا ججاع ظىٍٓت ،جم اؾخضٖائها ،ألهّ ٧ان مً الًغْعي ؤن وٗلً ًٖ طل ٪بطا ؤعصها مٓانلت َغٍ٣ىا"
(.)Adorno: 171
ً
ٚامًا في عْاًخّ ،احؿم ٓٞن َاع ٝبالهغاخت مىظ البضاًت؛ بط ؤقاع بلى ابدُاّٖ ػي "جاظغ"
ْبِىما ٧ان ؤصْعهٓ
ٞازغ مً بحن الخاظُاث التي اقتراَا في البىضُ٢ت ٢بل اهُال ١عخلخّ البدغٍت بلى ؤلاؾ٨ىضعٍت (٦ ،)von Harff: 69ما
سجل ؤهّ ٖىض عؾٓ الؿُٟىت في اإلاُىاءُ ،مى٘ ع٧ابها مً مٛاصعتها باؾخصىاء ال٣بُان ْجغظماهّ الظي اؾخإظغٍ مً
ُ
البىضُ٢ت ْعا ّ٣ٞفي عخلخّْ ،اللظان طَبا بلى بٓابت اإلاىٟظ "للخهٖٓ ٫لى جهاعٍذ اإلاغْع التي جمىذ للخجاع البىاص٢ت"
(ْ .)von Harff: 93ؤٚلب الًٓ ؤن مترظمي الخجاع ألازغًٍ هؼلٓا مِٗماْ ،ؤن ٓٞن َاع ٝلم ًظ٦غ طل ٪لؿبب بضًهي
َْٓ ؤهّ ًخدضر ًٖ ججغبخّ الخانتْ .مً الٓاضر ً
ؤًًا ؤن هؼْ ٫جغظماهّ للخهٖٓ ٫لى جهغٍذ مغْع لّ ٦ـ "جاظغ
بىضقي" ٌكحر ً
يمىا بلى ْظٓص جٟاَم بُجهما خٓ ٫ألامغْ .بإي خا٫؛ هجخذ خُلت ٓٞن َاعْ ٝلم ًخم ا٦دكا ٝؤمغٍ،
ْخهل ٖلى جهغٍذ اإلاغْع ٦خاظغ ل٣اء صْ٢خحن ِ٣ٞ؛ ٍْ ٫ٓ٣في طلْ" :٪لٓ ٖلمٓا ؤهجي خاط لضٗٞذ زمؿت صْ٢اث
ْ٣ٞضث خٓٓة الخا٦م بسضاعي"(٦ .)von Harff: 93ظل ٠ًًُ ٪بإهّ ٧ان لؼ ًاما ٖلى ٧ل ْاٞض ٖلى اإلاضًىت ؤن ًضًٖ ٘ٞ
ؤٚغايّ ٖكغ صْ٢اث ًٖ ٧ل ماثت صْ٢ت ٦ـ "يغٍبت للؿلُان"(٢ْ .)von Harff: 93ض ؤ٦ض بغٍضًيبار َظا ألامغ ؤزىاء
صزٓلّ ؤلاؾ٨ىضعٍت ً
٢اصما مً عقُض ٖام 0372م؛ بط ً" :٫ٓ٣ظغصْها مً مالبؿىا للخٟخِلً ،
بضءا ممً َٓ ؤٖالها مجزلت،
ُ
زم ْيٗٓا ؤٚغايىا ً
ظاهباْ .بٗض الخٟخِل َلب مىا مبلً ٜىاؾب ُ٢مت ؤٚغايىا ،م٘ اؾخصىائهم للغَبان ْعظا ٫الضًً؛
ِٞم ًإزظْن ٧ ًٖ %01ل ما ًضزل ؤْ ًسغط مً اإلاضًىت" (ٍْ .)Breyedenbach: 67بضْ ؤن ب٢ضام ٓٞن َاعٖ ٝلى َظٍ
الخُلت لم ً ِ٣ٞ ً٨ملجغص جٓٞحر زالر صْ٢اث ،هي الٟاع ١بحن عؾمي صزٓ ٫الخاظغ ْالخاط ،ؤْ ختى لخٓٞحر الًغٍبت
اإلاؿخد٣ت ٖلى ما ًدملّ مً ؤٚغاىْ ،إهما لٟٓاثض ْامخُاػاث ؤزغٔ ملر لِا في ٧لمخحن" :خٓٓة الخا٦م"؛ ْهي "الخٓٓة"
التي ُٞما ًبضْ ٧اهذ حؿخد ٤املخاَغة بما ًم ً٨ؤن ًدل بّ مً ٖ٣اب بطا ما اه٨ك ٠ؤمغٍ.
ْٖ٨ـ ٓٞن َاع ،ٝلم ًدال ٠الخٔ ؤصْعهْٓ .عٚم ؤهّ لم ًٓضر الُُٟ٨ت التي اه٨كٟذ بها خُلخّ ،بال ؤن ب٢امخّ
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ً
في ؤلاؾ٨ىضعٍت ازجى ٖكغ ً
خغنا ٖلى الازخٟاء؛ بط ًدضزىا ؤهّ
ًٓما عبما ٧اهذ ُٟ٦لت بظل ،٪بِىما ًبضْ ٓٞن َاع ٝؤ٦ثر
بٗض ؤن ؤمطخى ًٓمحن في ٞىض ١البىاص٢ت ،زغط بغ٣ٞت الخجاع البىاص٢ت في ظٓلت ٖبر اإلاضًىت زم ٚاصع مباقغة بلى عقُض
ْؤًا ٧ان ؾبب اه٨كا ٝؤمغ ؤصْعهٓ؛ ٞما حهمىا َىا ٖا٢بت ألامغً ،
(ً .)Adorno: 93, 96
ْْ٣ٞا لغْاًخّ" :اؾخضٖاها ألامحر،
َْلب مىا ص ٘ٞمبل٦ ٜبحر مً اإلاا ٫لُهضع لىا جهغٍذ مغْع ]٦ذجاط[ْٖ .ىضما ٢لىا لّ ؤهىا ال وؿخُُ٘ ص ٘ٞمشل َظا
اإلابل٘ ْؤهىا هغظٓ بخؿاهّْ ،إال لً وؿخُُ٘ مٓانلت عخلخىا ،ؤمغ في الخا ٫خغاؽ البٓابت بٗضم الؿماح لىا بالخغْط ؤْ
الضزٓ ٫زكُت ؤن جهغب٨َْ .ظا ؤظبرها بالٓ٣ة ٖلى بُٖاثّ اإلابل ٜاإلاُلٓب" (ٗ٦ْ .)Adorno: 171اصة ؤصْعهٓ لم ًدغم
ٖلى حسجُل ُ٢مت َظا اإلابلْ ،ٜبال٧ ُ٘٣اهذ َظٍ الُ٣مت ج ١ٟٓب٨شحر الشالزت صْ٢اث التي جمشل الٟغ ١بحن عؾمي صزٓ٫
الخاظغ ْالخاطْ ،إال إلاا ٧ان ألامغ اؾخد ٤اؾخضٖاءَم مً ٢بل ألامحر هٟؿّ ،ؤْ ختى ٖىاء اؾخجضائهم لّْ .في َظا
ً
الؿُا ١جيب٘ ؤَمُت عْاًت ٞان ِٚؿدُل (0371م) ،الظي اه٨ك ٠ؤمغٍ ً
ؤًًا ،ل٨ىّ ٧ان ؤْٞغ خٓا؛ طل ٪ألن مٟاْيّ
لم ً ً٨ألامحر هٟؿّ ،بل ؤخض مغئْؾُّ.
ً
ْجبٗا لغْاًت ٞان ِٚؿدُل ٞةهّ بلْ ٜع٣ٞخّ بلى ؤلاؾ٨ىضعٍت مً عقُضْ ،هؼلٓا بٟىض ١البىاص٢ت في يُاٞت بٌٗ
ججاعٍ "الظًً ؤ٦غمٓا ْٞاصتهم ْؤَٖٟٓم مً ص ٘ٞؤي شخيء زالٞ ٫ترة ب٢امتهم بّ"ٚ ،حر ؤهّ ٖىض ْنٓلِم اؾخضٖاَم
جغظمان اإلاضًىت لؿاالِم ًٖ ٍَٓتهم ْمً ؤًً ْٞضْا ْإلى ؤًً ْظِتهمٞ ،ؼٖمٓا ؤجهم مجمٖٓت مً الخجاع ٢ضمٓا مً
ظؼٍغة ٦غٍذ لكغاء بٌٗ البًاج٘ .بال ؤن الترظمان ٦ك ٠لِم ٦ظب ػٖمِم ْؾغص لِم مدُاث عخلتهم مً ال٣ضؽ بلى
ً
ال٣اَغةْ ،اإلاضة التي ؤمًَٓا في ٧ل مضًىتَْ ،الب ٦ال مجهم بض ٘ٞزمـ صْ٢اث ٦غؾم صزَْٓ .٫ىا جضزل الخجاع
البىاص٢ت اإلاهاخبحن لِم لضٔ الترظمان؛ ْلظا ا٦خٟى ألازحر بإزظ صْ٢خحن ْْٖ ،ِ٣ٞض بالخجاْػ ٖجهم َاإلاا جهغٓٞا
ُ
٦خجاع ْْل ألامغ بُجهم صْن ؤن ٌٗلم ؤخض بّ ،ؤما "بطا ٞطر ؤمغَم؛ ٞؿُ٩لِٟم طلٖ ٪كغة ؤيٗا ٝما صٓٗٞا" ( Van
.)Ghistele: 115
ٍْبضْ ؤن عْاًت ٞان ِٚؿدُل َظٍ ج٨ك ٠ؾغ اؾخجضاء ؤصْعهٓ ْعٞا ّ٢ألمحر ؤلاؾ٨ىضعٍتْ ،جٓضر ُ٢مت "اإلابلٜ
ال٨بحر" الظي َلبّ مجهم إلنضاع جهغٍذ مغْع لِم ٦ـ "حجاط" ،بط ًبضْ ؤجهم ايُغْا بلى صٖ ٘ٞكغة ؤيٗا ٝعؾم
صزٓ ٫ؤلاؾ٨ىضعٍت ،ؤي زمؿحن صْ٢تْ .ال عٍب في ؤهّ "مبل٦ ٜبحر" بالٟٗل؛ بط ٌٗاص ٫ج٩لٟت الدج مً البىضُ٢ت بلى ًاٞا،
ٍْمشل هدٓ زمؿت ؤيٗا ٝما ًخ٣اياٍ اإلاملٓ ٥مً ؤظغ ً
قِغٍاَْ .ظا ًٓ٣ص بلى الدؿائ :٫بطا ٧اهذ ٖٓ٣بت بزٟاء ٍَٓت
الخاط حٗغيّ لض ٘ٞمشل َظا "اإلابل ٜال٨بحر"؛ ِٞل ٧ان جٓٞحر الشالزت صْ٢اث –الٟغ ١بحن عؾم صزٓ ٫الخاط ْالخاظغ-
ْوؿبت الـ  %01اإلاؿخد٣ت ًٖ ؤٚغايّ ظضًغ بهظٍ املجاػٞت؟ َْل ٧ان ألامغ مغجبُا باٖخباعاث ماصًت مدًت ،ؤم ٧اهذ
َىا ٥ؤؾباب ؤزغٔ ؤ٦ثر ؤَمُت؟ ْؤلاظابت ٖلى َظٍ الدؿائالث ٢ض حؿخضعي اؾخدًاع الُغح ؾال ٠الظ٦غ للباخشت
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ؤلاًُالُت ؾالُتي ْ ،Salettiاإلاخٗل ٤بـ "٦غاَُت الٟغهجت" ْما جغجب ٖلحها مً مًاً٣اث ْمىٛهاث للدجاط زال ٫عخلتهم
(ْ ،)Saletti: 202عبِ َظا بخلمُذ ٓٞن َاع ٝبلى ما ًخمخ٘ بّ الخاظغ مً "خٓٓة الخا٦م"ْ ،التي زصخى ٣ٞضَا خا٫
٦ك ٠ؤمغٍ (ْ .)von Harff: 93الٓا ٘٢ؤن ال٣اعت لُٓمُاث ؤصْعهٓ ًخٓلض لضًّ اهُبإ بإن ٦ك ٠خُلخّ في ؤلاؾ٨ىضعٍت
٧ان هُ٣ت جدٓ ٫في ججغبخّ ايٟى ٖلحها َاب٘ "اإلاإؾاة"؛ ٞمىظ طل ٪الخحن ٚلب ٖلى عْاًخّ الكْ ٔٓ٩الخدظًغ مً
َُ
الابتزاػ ْالخىمغ ْؾٓء اإلاٗاملت ،ؾٓاء مً اإلآْٟحن الخٓ٩مُحن ؤْ اإلاترظمحن الخهٓنُحن ؤْ اإلاِ ٩اعٍت ؤْ بداعة الٓ٣اعب
الىُلُت٢ْ .ض ًٓ٩ن مً ألاوؿب ٖغى َظٍ الخجغبت م٘ َظ الٟئاث ٧ل ٖلى خضة.
ر ً
ابعا .ججزبت الخعامل مع اإلاﻮيفحن الحنﻮمُحن:
ًظ٦غ ؤصْعهٓ ؤهّ بمجغص ال٨كٍَٓ ًٖ ٠خّ الخُ٣ُ٣ت ٦ـ "خاط" حٗغى البتزاػ مً مْٟٓي الجماع ٥في ؤلاؾ٨ىضعٍت؛
ً
ٞخبٗا لٓ٣لّ" :هسغ مْٟٓٓن آزغْن ٖٓامىا ختى الىسإْ ،ؤػعجٓها باؾخمغاع مُالبهم٧ْ ،لما جسلهىا مجهم ِْغ
مْٟٓٓن ظضص ،ؾٓاء ؤ٧اهٓا خُ٣ُ٣حن ؤم مؼٍٟحن ،لُلب الخهٖٓ ٫لى اإلاا٧ْ ،٫ان مً الًغْعي مٗاعيتهم .ل٣ض بضا
مً الًغْعي لِم ابتزاػ اإلاا ٫مً ألاْعْبُحن ،الظًً اٖخبرَْم ؤٖضاءَمَ .ظا َٓ الؿبب الظي ظٗلىا وؿعى ظاَضًً
إلاٛاصعة َظٍ اإلاضًىت بإؾغٕ ما ًم ،ً٨ألهّ ٧لما مغ الٓ٢ذ جؼٍض مدىدىا ْباؾىا .لظل ٪ؤهصر الجمُ٘ باالبخٗاص ،لِـ ًٖ
اإلاضًىت ،بل ًٖ َظا الهى ٠اللٗحن .ل٣ض ٖاهِىا مً الاهتها٧اث في ٧ل م٩ان ما ٖاهِىا َىا٦ْ ،ىا ؾىٗاوي ؤ٦ثر ب٨شحر لٓ لم
هًُغ بلى الضٞإ ًٖ ؤهٟؿىاْ ،صٖمىا في طل ٪الخجاع الجىٍٓت ْالبىاص٢ت ،الظًً هصخٓها بمٓانلت عخلخىا" ( Adorno:
ْ .)174-175جخًمً َظٍ الغْاًت زالزت ٖىانغ ؤؾاؾُت" :الابتزاػ اإلاالي" ْ"الٗضاء لؤلْعْبُحن" ْ"صٖم الخجاع
ؤلاًُالُحن"ْ .الٓا ٘٢ؤن َظٍ الٗىانغ مخ٨غعة في ٦شحر مً عْاًاث الغخالت اإلاٗانغًٍ ،باؾخصىاء ٓٞن َاع ،ٝالظي ال
ه٩اص هلمذ في ًٓمُاجّ ؤًت بقاعة بلى "الابتزاػ" ْ"الٗضاء"ْ ،إن ٧ان صٖم الخجاع ألاْعْبُحن ْٚ-حرَم مً اإلاُ٣محن طْي
ؾُٗغى ً
ً
جماما في عْاًخّ ٦ما ُ
ْاضخا ً
الخ٣ا.
ألانٓ ٫ألاْعْبُت-
ْٖىض الخٗامل م٘ خالت ٓٞن َاع ٝعبما ًٓ٩ن مً اإلاىاؾب الٓي٘ في الاٖخباع ؤجها خالت زانت ،طل ٪ألهّ الىمٓطط
الٓخُض الظي ْنلىا لخاط هجر في  ُ٘٢عخلخّ بإ٦ملِا َْٓ مخى٨غ في َُئت الخجاعْ .ال ههاص ٝفي ًٓمُاجّ ؤهّ ْاظّ
مهاٖب في ؤلاؾ٨ىضعٍت؛ ٣ٞض هؼ ٫م٘ الخجاع البىاص٢ت في ٞىضِ٢م (ْ )von Harff: 93ججٓ ٫م٘ بًِٗم في قٓاعٕ
اإلاضًىتْٚ ،اصعَا بلى ال٣اَغة صْن ؤصوى مك٩لت (ْ .)von Harff: 93في اإلا٣ابل لم ً ً٨همٓطط ؤصْعهٓ ْما حٗغى لّ مً
ً
مخاٖب ً
اؾخصىاثُا؛ ٞبرًضًيبار (0372م) ،الظي سجل ججغبخّ م٘ خغاؽ بٓاباث ؤلاؾ٨ىضعٍت ٖىض صزٓلّ ْصخبخّ
ؤمغا
بٗض عخلتهم ال٣اصمت مً عقُضً ،محز بحن بٓابخحن :ألاْلى ؤَلٖ ٤لحها "الباب ال٨بحر"ٖ ٠٣ٍْ ،لحها خاعؾان عًٞا صزٓلِم
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ً
بالجماْ ٫الخمحر بال بٗض ؤن صٓٗٞا لِما مبلٛا مً اإلااْ ،٫الشاهُت بٓابت خضًضًت ع ٌٞخاعؾَٓا صزٓلِم ْؤْؾَٗٓم
ِ
ً
يغبا بٗهحهم ،ألامغ الظٔ ؤصٔ بلى اخخجاػَم بٌٗ الٓ٢ذ بحن البٓابخحن (٦ .)Breyedenbach: 66ظلً ٪ه٠
بغٍضًيبار  ٠ُ٦ؤهّ ْصخبخّ بظلٓا ٢هاعٔ ظِضَم ٢بل مٛاصعتهم مُىاء ؤلاؾ٨ىضعٍت ٧ي ال ًغاَم ؤخض ُٞبتزَم،
زهٓنا مْٓ ٟٓم٩اجب الجماع ٥الظًً ٢ض ًدهلٓن يغٍبت الـ  %01اإلاٟغْيت ٖلى ألامخٗت ؤ٦ثر مً مغةَْ .ىا ً
ً
ؤًًا
ٌكحر بغٍضًيبار بلى ؤجهم لم ٌؿخُُٗٓا اإلاغْع بإمخٗتهم صْن جٟخِل بال بٗض ؤن صٓٗٞا عقٓة لترظمان ؤلاؾ٨ىضعٍت
(ْ .)Breyedenbach: 76-77باؾخصىاء ؤصْعهٓ ْبغٍضًيبار ،ال هلمذ ؤي ط٦غ إلاٗاملت مْٟٓي ؤلاؾ٨ىضعٍت م٘ ٞان ِٚؿدُل
باؾخصىاء ال٣هت اإلاظٓ٧عة ً
ؾلٟا بكإن ػٖمّ بٓ٩هّ جاظغاْ ،ال ٖىض بٓمجاعجً (0416م)ْ .بالٞ ُ٘٣ةن ٍَٓت الٟغوسخي
ظان زِىٓ (0401م) ٦ؿٟحر ججٗلّ زاعط َظٍ اإلاىا٢كت لخمخّٗ بٓيُٗت زانت.
ً
ْعٚم ؤن ؤصْعهٓ ٖىضما ٢اعن ال٣اَغة باإلؾ٨ىضعٍت ْن ٠ؤَلِا بـ "ألا٦ثر ً
جمحزا ْم٩اهت"ْْ ،ظض ؤجهم "ؤًٞل ؾلٓ٧ا
ْؤ٦ثر بوؿاهُت ججاَىا مً ؤي م٩ان ؤزغ؛ بط لم ٌٗض نبرها ًدخمل ً
مؼٍضا مً ألاما ً٦التي وٗاوي ٞحها ؤلاَاهت" ( Adorno:
 ،)193بال ؤن ألامغ لم ًسل مً مداْلت ابتزاػ لشالزت مً مٓاَجي اإلاضًىت ػٖمٓا ؤجهم مْٟٓٓن خٓ٩مُٓن؛ ٞخدذ ٖىٓان
ُ
" ٠ُ٦وٗامل في ال٣اَغة" ً ٫ٓ٣ؤصْعهٓٓٞ" :ع ْنٓلىا بلى ال٣اَغة اجسظها َغٍ٣ىا بلى صاع جغظمان الؿلُانْ .بِىما هدً
في مىخه ٠الُغٍ ٤ظاءها زالزت مً مٓاَجي اإلاضًىتً ،غ٦بٓن الخمحر .عآ٣ٞها بلى صاع الترظمانْ ،ؤ٦ضْا لىا ؤجهم جلٓ٣ا
ً
ؤمغا مً الؿلُان بمغا٣ٞت ظمُ٘ الٟغهجت ْالالجحن الظًً صزلٓا اإلاضًىت لخجىُبهم ألاطٔ .ل٨جهم ٧اهٓا ً٨ظبٓن ،ألاْٚاص،
٧اهٓا ًداْلٓن  ِ٣ٞابتزاػ ألامٓا ٫مىا"َْ .)Adorno: 208-209( .ؿغص لىا ؤصْعهٓ ً
ً
جٟهُلُا ْمِما لئلظغاءاث
ْنٟا
ْالٓ٣اٖض الخٓ٩مُت التي ٧ان ٖلى الخاط اإلااع بال٣اَغة اجباِٖا٧ْ .ان ؤَْ ٫ظٍ ؤلاظغاءاث م٣ابلت "٦بحر جغاظمت
ً
شخهُا ،بلُْ ٠عْح الضٖابت ،بال ؤهّ بغع َظا الاؾخ٣با ٫بإن
الؿلُان"ْ ،عٚم ؤن ؤصْعهٓ ًه ٠ُ٦ ٠ؤهّ اؾخ٣بلِم
ألازحر "٧ان ًبخهج بٓنٓ ٫ظمُ٘ ؤْلئ ٪الظًً اٖخ٣ض ؤهّ لً ًجؼَم ٞدؿب ،بل ؾُلتهمِم بال٩امل" (.)Adorno: 209
َْؿغص ؤصْعهٓ بٗضثظ ػٍاعة مغئْسخي ٦بحر التراظمت لَّْ ،م زالزت ًخمخٗٓن بالؿلُت الً٣اثُت ْؤلاقغاٖ ٝلى قاْن
ألاظاهب ٠ُ٦ْ ،ؤهّ ا٦دك ٠ؤن ؤخضَم ٌٗغٖ ٝاثلخّ ً
ظُضاْ ،ؤن ؤٞغاصَا ؤؾضْا لّ الٗضًض مً الخضماث ؤزىاء جٓاظضٍ
في زُٓؽ ْظىٓة (ْ .)Adorno: 209عٚم ؤن ألازحر قملّ بالغٖاًت ْؤْصخى ؤخض ػمُلُّ بمٗاملخّ ْعٞا٧" ّ٢إنض٢اء
ْلِـ ٟ٦غهجت" ( ،)Adorno: 209بال ؤن ألامغ لم ًسل ً
ؤًًا مً ابتزاػ؛ ً
ٞخبٗا ل٩لماث ؤصْعهٓ" :ل٣ض قملىا ،في الٓا،٘٢
بدؿً مٗاملخّ ْخؿً اؾخ٣بالّ٧ .ان لضًّ ػْظت ظمُلت ْقابت ،ؤمًذ ً
ً
ممخٗا في صخبدىا ،جغا٢ب ؾلٓ٦ىا
ْ٢خا

ْٖاصاجىا .ل٣ض ًِ٢ىا ألاًام الشماهُت في ْغَُْ ٝبتْ ،لٖ ً٨لى ه٣ٟخىا الخانتْ ،التي ٧اهذ بآَت ،ألن مًُٟىا لم
ً
ْؤزحرا،
ًتر ٥مىاؾبت بال ْزضٖىا ؤْ اخخاٖ ٫لُىاَ .االء الغظآٌُٗ ٫ن ال٩لماث ،ل٨ىجي ال ؤز ٤بهم" (.)Adorno: 209
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ًغْي ؤصْعهٓ  ٠ُ٦ؤهّ ٧ان ٖلى الترظمان ؤزظَم بلى مْٓ٦ ٠بحر ل٣بّ "هاْغ الخام"  ٫ٓ٣ٍْ ،Naldarchasفي طل:٪
ً
زهٓنا الٟغهجتَ .ظا اإلآْ َٓ ٠ؤقبّ بمؿدكاع ؤْ ؾ٨غجحر للؿلُان،
"بط ٧ان مً اإلاٗخاص بخًاع ألاظاهب لّ،
ً
زهٓنا الؿل٘ ْألاشخام الظًً ًضزلٓن ال٣اَغة .ؾإلىا مً ؤًً ؤجِىا ْإلى ؤًً
مِمخّ ْي٘ ج٣اعٍغ ًٖ ٧ل شخيء،
ً
ْؤزحرا
طاَبٓنْ ،ما وٗغ ًٖ ّٞاػصَاع التر ٥الٗٓام (الٗشماهُحن) ،الظًً ٧ان اإلامالُ ٪ؤهٟؿِم ًسكٓن ٓ٢تهم مشلىا؟
نغٞىا بٗض عئٍت عؾالت ؤمحر ؤلاؾ٨ىضعٍت التي حكِض بإهىا صٗٞىا الًغٍبت َىا.)Adorno: 210-211( "٥
ْعٚم ؤن ًؤًا مً الغخالت اإلاٗانغًٍ ألصْعهٓ ال ٌكحر بلى مؿإلت ل٣اء هاْغ الخام َظٍ ،بال ؤجهم ً٣ضمٓن بقاعاث
ممازلت الزخهام التراظمت بالخٗامل م٘ الدجاط ألاْعْبُحن اإلااعًٍ بمهغَْ .سجل ٓٞن َاع ٝال٣اصم ٖبر الىُل مً
ً
عقُض ؤخضازا مكابهت لخل ٪التي ؤْعصَا ؤصْعهْٓ ،إن ازخلٟذ في جٟانُلِا؛ ٟٞي الٓ٢ذ الظي حٛاٞل ؤصْعهٓ ًٖ ط٦غ
ؤلاظغاءاث في مُىاء ال٣اَغة ٖىض بلٓ ّٚمً عقُضً ،غْي ٓٞن َاع ٝؤهّ" :بمجغص ؤن عؾٓها في ال٣اَغة ٧ان ٖلُىا ؤن
هغؾل بلى ٦بحر التراظمت للخهٖٓ ٫لى بطن ٢بل ؤن هخم ً٨مً الجزْ َْٓ ،٫ؤلاطن الظي ؾغٖان ما خهلىا ٖلُّ
ً
بمؿاٖضة الترظمان زانتي ،الظي ٧ان مٗغْٞا َىاْٚ .٥اصعها الؿُٟىت ْهؼلىا ٖلى البر .جم ٞدو ظمُ٘ ؤُ٦اؾىا في صاع
ظمغ٧ي ًٖ ٘٣لى الغنُ٠؛ بط ٧ان ٖلُىا ص ًٖ %01 ٘ٞؤٚغايىا٦ .ما ٧ان ٖلى ٧ل شخو ص ٘ٞصْ٢خحن للخهٖٓ ٫لى
بطن اإلاغْع ،ل ً٨باليؿبت لخاط ٧ان ٖلُّ ص ٘ٞزمـ صْ٢اث٢ْ .ض ٖبرث ٦خاظغ ،ل ً٨لٓ ٖلمٓا ؤمغي ل٨ىذ بالخإُ٦ض
٣ٞضث خُاحي ْؤٚغاضخي" (.)von Harff: 101
ْٖلى ٖ٨ـ ؤصْعهٓ الظي هؼٖ ٫ىض ؤخض مغئْسخي ٦بحر التراظمت ،جم ا٢خُاص ٓٞن َاعْ ٝع٣ٞخّ مً مُىاء ال٣اَغة بلى
مجز٦ ٫بحر التراظمت ،خُض ؤ٢ام ٧ل ازىحن في ٚغٞت ْنِٟا بـ "خٓحرة الخىاػٍغ" الخالُت ً
جماما بال مً ألاعى الٗاعٍتْ .عٚم
ً
ؤن ألامغ بضا بال ٜالؿٓء لٟٓن َاعًٞ ،ٝال ًٖ مداْلت ناج ٜؤإلااوي ب٢ىاّٖ ْع٣ٞخّ بالظَاب بلى مجزلّ ،بال ؤجهم اٖخظعْا
ً
زٓٞا مً ٦بحر التراظمت ( .)Adorno: 102ج٣ترح ٞاًؼة نالر سجُجي ٖلى هدٓ مٗ ٫ٓ٣ؤن زٓٓٞ ٝن َاع ٝمً بزاعة
ًٚب ٦بحر التراظمت باهخ٣الّ بلى مجز ٫الهاج ٜألاإلااوي ًٓحي بإن " :التراظمت ٧اهٓا ًخلٓ٣ن ً
ؤظغا ل٣اء اؾخًاٞتهم للخجاع
ألاظاهب" (سجُجيْ .)100 :مشل ؤصْعهٓ٧ ،ان الخٓ ٤ُٞخلُٓٞ ٠ن َاع ٝبمهاصٞخّ ازىحن مً التراظمت الخٓ٩مُحن طْي
ؤنل ؤإلااوي ( ،)von Harff: 102خُض وكإث بُجهم نضا٢ت ظٗلتهما ال ٌٛاصعاهّ ِ٢؛ ٞغا٣ٞاٍ في ظٓالجّ صازل اإلاضًىت،
ْاؾخًاٞاٍ في مجزلحهما (ْ ،)von Harff: 102ؤجاخا لّ الخجٓ ٫ع ً
ا٦با ( ،)von Harff: 111بل ْؾاٖضاٍ في م٣ابلت
الؿلُان ْالخهٓ ٫مىّ ٖلى جهغٍذ مغْع في ظمُ٘ اإلاىاَ ٤الٓاٗ٢ت جدذ ؾُاصجّ (٣ٍْ .)von Harff: 103ترح بؾ٨ىضع
ً
ؤن اإلاٗلٓماث التي ط٦غَا ًٖ ال٣اَغة "مً اإلاا٦ض ؤهّ جدهل ٖلحها مً اإلاملٓ٦حن ألاإلااهُحن"٢ْ .ض ًٓ٩ن َظا مدخمال ل٨ىّ
ً
ما٦ضا؛ ٟٞان ِٚؿدُل ً٣ضم ً
لِـ ً
ْنٟا ممازال صْن مهاخبت ممالُ ٪لّ( .بؾ٨ىضع.)45 :
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ٍْ٣ضم بغٍضًيبار (0372م) عْاًت ممازلت لٟٓن َاعٝ؛ ُٞظ٦غ ؤهّ بمجغص صزٓلّ َٓ ْصخبخّ ال٣اَغة ؤعؾلٓا بلى
٦بحر التراظمت إلٖالمّ ب٣ضْمِمٍْ ،برع طل ٪بٓ٣لّ" :ختى ٌؿمذ لىا باإل٢امت في اإلاضًىت ،ألهّ بضْن خماًخّ ال ٌؿخُُ٘
ألاظاهب صزَٓ ٫ظا اإلا٩ان بإمً ْؾالم" (َْ ،)Breyedenbach: 39ؿخُغص بٓ٣لّْ" :بمجغص ؤن ؤبل ّٛالغؾٓ ٫ختى
خًغ بلُىا ْبغ٣ٞخّ خغاؾت ٦بحرة" (٦ .)Breyedenbach: 40ظلً ٪ظ٦غ ؤجهم ؤ٢امٓا في مجز ٫الترظمان الظي عاِ٣ٞم مً
َُ
اإلاُغٍت بلى ال٣اَغة (٦ ،)Breyedenbach: 50ما ٌكحر بلى مملٓ٦حن –ؤٚلب الًٓ ؤجهما مً التراظمتْٞ -غا لِم اإلاِ ٩اعٍت
ْالخمحر إلاغا٣ٞتهم في ظٓلت صازل اإلاضًىت(ْ .)Breyedenbach: 50باإلاشل ًؼْصها بٓمجاعجً (0416م) بمٗلٓماث مِمت
بكإن ٦بحر التراظمت ْمغئْؾُّ؛ بط ًخدضر ًٖ م٣ابلخّ ْع٣ٞخّ ل٨بحر مترظمي الؿلُان اإلاضٖٓ حٛغي بغصي في ٢هغٍ،
ٍْه ٠ُ٦ ٠اؾخ٣بلِم بترخاب بالْ ،ٜؤٖض لِم ْلُمت ٞسمتْْٞ ،غ لِم ؾبل الغاخت (٦ ،)Baumgarten: 443ما ٌكحر
بلى هؼْلِم في مجز ٫ؤخض التراظمتٍْ ،ه ٠مغا٣ٞخّ لِم ؤزىاء ظٓالتهم صازل اإلاضًىت ( .)Baumgarten: 442, 443ؤما
ٞان ِٚؿدُل (0372-0371م)٣ُٞ ،ضم جٟهُالث مكابهت –بلى خض ماْ-مِمت ًٖ الصخٓم الظًً حٗامل مِٗم ٓٞع
ْنٓلّ بلى ال٣اَغة مً ٚؼة؛ ُٞظ٦غ ؤهّ ْع٣ٞخّ هؼلٓا في مجز ٫ؤخض ججاع َْجهم –الٟالهضعػ -اإلاُ٣محن في ال٣اَغة جدذ
عٖاًت الؿلُان ْػْظخّ (ٍْ )Van Ghistele: 15ه ٠ُ٦ ٠ؤن ٦بحر مترظمي الؿلُان بمجغص ؤن ٖلم بسبر ْنٓلِم
ْهؼْلِم في بِذ َظا الخاظغ ؤمغ بمشٓلِم ؤمامّْ ،ؾإلِم ًٖ ٍَٓتهم ْمً ؤًً ؤجٓا ْإلى ؤًً ْظِتهم (.)Van Ghistele: 16
ْمشلما ؾاٖض اإلاترظمان ألاإلااهُان ٓٞن َاعٖ ٝلى م٣ابلت الؿلُان ْالخهٓ ٫مىّ ٖلى جهغٍذ مغْع زام ،هجر ٞان
ِٚؿدُل في ألامغ طاجّ بمؿاٖضة ٦بحر التراظمت ،بالُب٘ بٗض ؤن ٢ضمٓا لّ َضًت هِٟؿت (.)Van Ghistele: 21
ْبإي خا ٫حٗ٨ـ عْاًاث ؤْلئ ٪الغخالت ُٚاب ق٩أْ ظضًت مً ؾٓء اإلاٗاملت مً ٢بل مْٟٓي الخٓ٩مت في
ظؼثُا ْظٓص الؿلُت اإلاغ٦ؼٍت في ال٣اَغة التي خالذ ً
ال٣اَغة٨ٖ ،ـ مضًىت ؤلاؾ٨ىضعٍتٍْ ،بضْ ؤن َظا ًبرعٍ ً
هٖٓا ما

صْن ِْٓع خاالث ناعزت مً الٟؿاص ْالغقٓة٦ .ظلً ٪بضْ ؤن طل ٪عاظ٘ ً
ؤًًا بلى ازخال ٝهُٖٓت اإلآْٟحن الظًً
ًخٗامل مِٗم الدجاط في ٧ل مً ؤلاؾ٨ىضعٍت ْال٣اَغة؛ ٟٞي ألاْلى ًخٗاملٓن م٘ مْٟٓي الجماعْ ٥اإلاىاٞظ الظًً مً
ً
زهٓنا بطا ٧ان ؤْلئ ٪الدجاط
مِامِم جٟخِل ؤٚغاى ْظُٓب الدجاط ،ألامغ الظي ًٓٞغ ٞغنت ؾاهدت البتزاػَم،
ً
مسخلٟا ً
هٖٓا ما؛ بط ًخٗامل الدجاط َىا مباقغة م٘
مسالٟحن بةزٟاء ٍَٓتهم ؤْ ؤمٓالِم .ؤما في ال٣اَغة ٩ٞان الٓي٘
ً
شخهُا٨٦ ،بحر التراظمت ْهاْغ الخامْ ،مشل
مْٟٓحن مً الخٓ٩مت اإلاغ٦ؼٍت ،بًِٗم ًسً٘ لؿلُت الؿلُان
ً
ؤخُاها ما ٌكبّ الِضاًا التي ٢ضمِا
َاالء مً اإلاؿدبٗض مماعؾتهم ؤي ابتزاػ ججاٍ الدجاطْ .م٘ طل٪؛ ٧ان ألامغ ٌؿخضعي

ً
بٌٗ الدجاط َٓاُٖت للتراظمت هٓحر مؿاٖضتهم في جد ٤ُ٣عٚباث اؾخصىاثُتٞ ،مشال ٌكحر ٞان ِٚؿدُل بلى ؤجهم

٢ضمٓا ل٨بحر التراظمت َضًت هِٟؿت ٧ي ًخٓؾِ لِم في م٣ابلت الؿلُان (٦ .)Van Ghistele: 21, 42ظل٢ ٪ضم
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ً
"مبلٛا ً
٦بحرا مً اإلاا "٫للترظمان ٧ي ٌؿاٖضَم في صزٓ ٫خضً٣ت البلؿان باإلاُغٍت ( Breyedenbach:
بغٍضًيبار ْعٞاّ٢
.)41
ً
زامطا .ججزبت الخعامل مع أرباب اإلاهن الحزة:
 .1الخعامل مع التراظمت الخؿﻮؾُحن:
بالغٚم مً ؤن الؿلُاث اإلاملُٓ٦ت ْٞغث للدجاط ألاْعْبُحن زضماث التراظمت الغؾمُحن صازل ال٣اَغة
ْؤلاؾ٨ىضعٍت ل٣اء ؤظغ ؤْ عؾم –٦ما ؤْضر ؤصْعهٓ (ٞ ،-)Adorno: 209ةن َظٍ الخضمت لم ج ً٨حُٛي ٧اٞت ؤعظاء ؤعى
مهغْ .ألن ازخال ٝاللٛت هي بخضٔ الِٓاظـ ألاؾاؾُت التي حٗتري ؤي مؿاٞغ ٖبر ؤعى ٚغٍبت٣ٞ ،ض لجإ بٌٗ
الدجاط اإلاغجدلحن ٖبر مهغ بلى اؾدئجاع جغاظمت زهٓنُحن ًغآ٣ٞجهم ٖبر الُغٍ ٤مً ؤلاؾ٨ىضعٍت بلى ال٣اَغة ،زم
بٗض زغْظِم مً ال٣اَغة بلى ظبل ؾِىاء.
ً
ً
خغٍها ٖلى اؾدئجاع جغظمان ٢بل مٛاصعجّ ؤلاؾ٨ىضعٍتْ ،ألن
ْاضخا في خالت ؤصْعهٓ؛ بط ٧ان
ٍِْٓغ َظا الِاظـ
ألامغ جم بك٩ل ٖكٓاجي صْن مٗغٞت ؾاب٣ت ؤْ جٓنُت مً ؤخض الخجاع ألاْعْبُحن في ؤلاؾ٨ىضعٍتٞ ،ةن الك ٪في َظا
الترظمان لم ًٟاع ١ؤصْعهٓ َٓا ٫عخلخّ الىُلُت مً عقُض بلى ال٣اَغة؛ ٞهمذ الترظمان ًٖ حكاظغ ؤصخاب اإلاغا٦ب
الىُلُت ٖلحهم ْلجٓء بًِٗم بلى سخبهم بالٓ٣ة ظٗل ؤصْعهٓ ًًٓ ؤهّ "جم ازخُاٞىا لبُٗىا"ْٖ ،ىضما ؤصع ٥ؤن ألامغ ال
ً
ً
جىاٞؿا ٖلى الغػٖ ،١بر ًٖ صَكخّ مً مٓ ٠٢الترظمان ٢اثال" :ل٣ض جٟاظإها بمٓ ٠٢الترظمان زاندىا،
ٌٗضْ
ْحؿاءلىا في ؤهٟؿىا :ؤلم ًٌ ً٨عي ما ًدضر؟ ْإن ْعى؛ ٞما ؾبب نمخّ ْٖضم بزباعها بّ باإلًُالُت؟ ؤلم ٌؿخُ٘
ً
بزباعها ؤم ؤهّ لم ًغص طل٪؟" (ْ .)Adorno: 178عٚم ؤن ؤصْعهٓ لم ٌسجل ٗٞال ؤ٢ضم ٖلُّ َظا الترظمان مً قإهّ ؤن
ً
ً
ج٣هحرا ْٞكال صِٗٞم بلى الاؾخٛىاء ٖىّ بمجغص
ًشحر الك ،٥ٓ٩بال ؤن نمخّ ْحٛاٞلّ ًٖ جغظمت ما ًدضر خٓلِم ُٖض
بلِٓٚم ال٣اَغة.
ٍْبضْ ؤن الخجغبت التي مغ بها ؤصْعهٓ ْعٞا ّ٢م٘ َظا الترظمان صٗٞتهم ٢بل زغْظِم مً ال٣اَغة في عخلت ظبل
ؾِىاء بلى الترْي ْالخض ٤ُ٢في الازخُاع؛ ٞالؿٟغ ٖبر الصخغاء ال ًم ً٨م٣ابلخّ باالهخ٣اٖ ٫بر الىُلْ .لظا ٞةن ؤصْعهٓ،
جدذ ٖىٓان "الخضابحر الٓاظب اجساطَا الظخُاػ الصخغاء"ْ ،ظض الٟغنت مٓاجُت لخ٣ضًم ههاثدّ ل٣غاثّ بكإن ؤَمُت
ً
ً
ً
ً
ً
ْمؿدىحرا
مسلها
مترظما
َظا الترْي ْطا ٥الخض٤ُ٢؛ بط ً" :٫ٓ٣ؤْال ْ٢بل ٧ل شخيءً ،جب ؤن هٓٞغ ألهٟؿىا صلُال ؤْ
ًغا ٤ٞالدجاطْ ،حهخم ب٩ل قاْجهم بغٍْتٍْ ،ضاٖ ٘ٞجهم ٍْغقضَم٦ ،ما ًٓ٣ص الغاعي الهالر زغا .ّٞبن الخهٖٓ ٫لى
مشل َظا الصخو ؤمغ يغْعيْ ،مً اإلاغٓٚب  ُّٞؤن ًٓ٩ن ً
ؤمُىاْ ،إن ٧ان الترظمان ألامحن َاثغا هاصعا في َظٍ البلضان.
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ً
ْاخضا ً
مسلها! ْإطا ْظضث ً
ً
ظُضا ْناص٢اٞ ،ةهجي
َىاٖ ٥ضص ٢لُل مً ألاصالء ْاإلاترظمحنْ ،ؤ٢ل مً طل ٪ب٨شحر بطا ؤعصجّ
ؤهصخ ٪بٗضم جغًٟ ّ٦لذ ،مِما ٧ان الشمً الظي ؾُُلبّ ؤْ اإلا٩ان الظي ؾخ٣ابلّ  ُّٞألهّ ؾُٓٞغ ٖلُ ٪الٗضًض مً
املخاَغ" (ٍْ .)Adorno: 201بضْ ؤن ؤصْعهٓ ْعٞا ّ٢صٓ٣٢ا ً
ظُضا في ازخُاعَم َظٍ اإلاغةْ ،ؤزًٗٓا جغظماهّ الجضًض

لالزخباع؛ ٟٞي البضاًت ؤْناَم ؤخض الخجاع باؾخسضام جغظمان ٖغبي مً ٚغهاَت ًجُض ؤلاؾباهُتٌُ ،ؿمى ٖبض هللا.
ْبٗض ؤن ا٦دكٟٓا جضلِؿّ في ؤزمان ما اقترٔ لِم مً اخخُاظاث ْمان ،اؾخٛىٓا ٖىّ ْنغْ ٍٓٞاؾدبضلٍٓ بترظمان
ؤزغ ؤ٦ثر ز٣ت عٚم ؤن َظا ٧لِٟم ً
مؼٍضا مً اإلااَْٗ .٫ل ٤ؤصْعهٓ ٖلى َظا بٓ٣لّ" :ل٣ض ٧ان ً
حُٛحرا ؤصٔ بلى ْالصة ؤًٞل"
(.)Adorno: 212-213
ؤما ٓٞن َاعٝ؛ ُٞبضْ ؤن جض ّ٣ُ٢مىظ البضاًت في ازخُاع الترظمان ظىبّ الك ٥ٓ٩التي ؾاْعث ؤصْعهٓ ْعٞاّ٢
ْْٞغث ٖلُّ الخ٨ٟحر في حُٛحر جغظماهّ الخام ْما ًترجب ٖلى َظا مً ما ٫مِضعْ .لٗل َظا ًٟؿغ ؾبب خغم ٓٞن

َاعٖ ٝلى اؾدئجاع جغظمان مٓزٓ ١بّ ٢بل اهُال ١عخلخّ مً البىضُ٢ت٦ ،ما ًبرع ألاظغة البآَت التي جم الاجٟا١
ً
٣ٞٓٞا لٓ٣لّ" :ؾاٖضوي الخجاع ألاإلاان في
ٖلحهاْ ،هي اإلابل ٜألاٖلى ٖلى ؤلاَال ١الظي ايُغ بلى ص ّٗٞزال ٫عخلخّ؛

الٗشٓع ٖلى جغظمان ٌٗغً ٝ
ٖضصا مً اللٛاث ،اؾمّ الؿُض ُٞيؿُيذ ْ .Vyncentلم ؤ ً٦ؤٖلم ؤهّ مؿُخي ؤؾلم٧ .ان
ً
ؾُٗضا للٛاًت بهظا.
ًجُض الٗضًض مً اللٛاث ٧الالجُيُت ْؤلاًُالُت ْؤلاؾباهُت ْالُٓهاهُت ْالترُ٦ت ْالٗغبُت٦ْ .ىذ
ْاج٣ٟذ مّٗ ٖلى ؤن ًإزظوي مً البىضُ٢ت بلى ال٣اَغة ،زم بلى ؾاهذ ٧اجغًٍ ْٖبر ؾاثغ ؤعاضخي الٗغب بلى ال٣ضؽ،
ْطل ٪ل٣اء ؤعب٘ صْ٢اث ً
قِغٍا ،باإلياٞت بلى َٗامّ ْقغابّ ْماثت صْ٢ت ٧ة٦غامُت" (.)von Harff: 69

ٍُِْٟم مً ًٓمُاث ٧ل مً ؤصْعهٓ ْٓٞن َاع ٝؤن مِمت الترظمان لم ج٢ ً٨انغة ٖلى ٖملُت الترظمت اإلاباقغة بحن
الدجاط ألاْعْبُحن ْاإلاخٗاملحن مِٗم ،بل امخضث بلى ٓ٧جهم ال٣ىاة ألاؾاؾُت في ٖملُاث الكغاء ْاؾدئجاع ْؾاثل الى٣ل
املخخلٟت؛ ٨ٞما ؤقاع ؤصْعهٓ بلى ايُالٕ الترظمان ٖبض هللا بكغاء اخخُاظاتهم ْماجهمْ ،إلى هجاح الترظمان لٓعان في
ً
الجماْ ٫نُاٚت الٗ٣ض مِٗم
ججىُبهم ه٣ٟاث ْٚغاماث مخٗضصةٌ ،سجل ؤًًا جٓلي الترظمان مِمت الاجٟا ١م٘ ؾاث٣ي ِ
(َْ .)Adorno: 215سجل ٓٞن َاع ٝاٖخماصٍ ٖلى جغظماهّ في قغاء مخُلباث الغخلت (ْ )von Harff: 69جبضًل الٗملت
في البىضُ٢ت (ْ ،)von Harff: 71في الخٗامل م٘ مْٟٓي اإلاىٟظ الجمغ٧ي في مُىاء ؤلاؾ٨ىضعٍت الؾخسغاط جهغٍذ مغْع لّ
َُ
(ْ .)von Harff: 93عٚم ؤن ٓٞن َاع ٝلم ًظ٦غ صْع الترظمان في الخٟاْى م٘ اإلاِ ٩اعٍت ْؤصخاب الٓ٣اعب الىُلُت زال٫
الغخلت مً ؤلاؾ٨ىضعٍت بلى ال٣اَغةْ ،ؤن الترظمان لم ٌٗض لّ ط٦غ زال ٫ب٢امخّ في ال٣اَغة بؿبب ْظٓص جغاظمت
خٓ٩مُحن مً ؤنل ؤإلااوي ،بال ؤن صْعٍ ٖاْص الِٓٓع زاهُت ؤزىاء الاؾخٗضاصاث إلاٛاصعة ال٣اَغة بلى ظبل ؾِىاء٢ْ .ض بغػ
الجماْ ٫نُاٚت ٖ٣ض اجٟا ١الى٣ل مِٗم ( von Harff: 132,
صْع الترظمان زالَ ٫ظٍ اإلاغخلت في البدض ًٖ ؾاث٣ي ِ
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ْ ،)134جٓؾُّ في ج٣ضًم ٓٞن َاع ٝإلابٗٓر ؾلُان الِىض الظي جهاصْ ٝظٓصٍ ؤزىاء عخلت ٖٓصجّ بٗض ا٦خما ٫مِمخّ
الضبلٓماؾُت (.)von Harff: 134
ٍْبضْ ؤن ٓٞن َاع ،ٝالكاب طا الخامؿت ْالٗكغًٍ ْالك ٝٓٛباإلاٗغٞتَ ،ض ٝبلى ؤلاٞاصة مً جغظماهّ ألبٗض مً
ً
ً
مخٟغصا باإلإلاام بٗضص ٚحر ٢لُل مً اللٛاثَْ .ىا ًم ً٨جٟؿحر بقاعة ٓٞن َاع٦ْ" :ٝىذ
زهٓنا ؤن ألازحر ٧ان
َظا،

ً
ؾُٗضا للٛاًت بهظا"٦ْ ،ظل ٪جٟؿحر ؾغ جمحزٍ ًٖ ٚحرٍ مً الغخالت اإلاٗانغًٍ بدغنّ ٖلى جؼٍْض ًٓمُاجّ بما ٌكبّ
ً
اإلاٗاظم اإلآظؼة ألَم ال٩لماث ْالٗباعاث ألاؾاؾُت التي ًدخاظِا الخاط في عخلخًّٞ ،ال ًٖ ق٩ل الخغْ ٝألابجضًت
ملخخل ٠اللٛاث التي حٗلمِا ُٞما ًبضْ مً الترظمانٖ ،لى ألا٢ل ُٞما ًسو اللٛت الٗغبُت التي اؾخإظغٍ مً ؤظلِا
ً
زهُها (.)von Harff: 89-91
غهل ( :)2ظﺪوى ًﻮضح اإلافزداث العزبُت ونهﻘها لما ذلزىا ﻓﻮن ىارف
()von Harff, 129-130
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غهل ( :)3ؾﻮرة الحزوف العزبُت لما سجلها ﻓﻮن ىارف
()von Harff: 130

ٍْ٣ضم الغخالت ألازغْن اإلاٗانغْن لىه ٠ال٣غن ألازحر مً الٗهغ اإلاملٓ٧ي مٗلٓماث ممازلت ًٖ التراظمت الظًً
اؾخإظغَْمْ ،إن جٟاْجذ َظٍ اإلاٗلٓماث في ٦مِا؛ ٞغٚم ؤن بٓمجاعجً (0416م) لم ً٣ضم ؤًت مٗلٓماث ًٖ عخلخّ مً
ً
"جغظماها" ناخبهم ٞحها ،بال ؤهّ ُٞما حٗل ٤بغخلت ظبل ؾِىاء ًسبرها ؤهّ ْعٞاّ٢
ؤلاؾ٨ىضعٍت بلى ال٣اَغة ؾٓٔ ؤن َىا٥
ً
ً
ً
ًٓهاهُا مٗغْٞا ًجُض ؤلاًُالُت ْالٗغبُت ْ ...الظي ٢ام بالتزْص بالخاظُاث الًغْعٍت لغخلخىا،
"جغظماها
اؾخإظغْا

الجماَْ ٫لب ؤن هٓ٩ن ٖلى ؤَبت الاؾخٗضاص في اإلآٖض املخضص" (ْ .)Baumgarten: 446في الٓ٢ذ الظي ال
ْاؾخإظغ لىا ِ
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ً٣ضم ٞان ِٚؿدُل (0372-0371م) مٗلٓماث مُٟضة لِظا الؿُا ،١ال ٌكحر بغٍضًيبار (0372م) ؾٓٔ بلى الترظمان
الظي ناخبهم بلى عخلتهم مً ال٣اَغة ْعقُضٍْ ،ه ٠ُ٦ ٠ؤهّ جٓلى ٖجهم مؿإلت الخٟاْى م٘ ؤعباب اإلاغا٦ب الىُلُت
ً
ْؤزحرا ًهٞ ٠غاوؿِؿ ٓ٩ؾٓعٍاهٓ (0383م)  ٠ُ٦ؤن ْظٓص ٖضص ٧ا ٝمً
ْص ٘ٞؤظغَم (.)Breyedenbach, 62, 64
ً
التراظمت م٘ ٢اٞلت الدجاط ٖبر الغخلت الٗ٨ؿُت مً ظبل ؾِىاء بلى ال٣اَغة ٧ان ً
يغْعٍا لؿالمتها؛ بط ً:٫ٓ٣
ؤمغا
"ْزالَ ٫ظٍ الغخلت ٦ىا ً
ٚالبا في زُغ ٦بحر٦ْ ،ىا في مغاث ٖضًضة ٖلى ْق ٪ال٣خل بُض البضْ ،طل ٪ألهىا ٦ىا ٖاثضًً بلى
ال٣اَغة بصخبت جغظمان ْاخض .)Suriano, 188( "ِ٣ٞ
 .2الخعامل مع أرباب وضاةل النﻘل النهزي والبري من ؤلاضننﺪرٍت ئلى الﻘاىزة:
مشلما ٧ان الغخالت ألاْعْبُٓن بداظت بلى التراظمت زاعط ال٣اَغة ْؤلاؾ٨ىضعٍت٧ ،اهٓا ً
ؤًًا بداظت بلى مً ًٓٞغ لِم
َ
ْؾُلت الاهخ٣ا ،٫ؾٓاء مً ُمِ ٩اعٍت الخمحر ْالبٛا ٫لى٣لِم مً ؤلاؾ٨ىضعٍت بلى عقُض ،ؤْ ؤصخاب الٓ٣اعب الجهغٍت لى٣لِم
الجماٖ ٫ىض مٛاصعتهم ال٣اَغة بلى ظبل ؾِىاء.
ٖبر الىُل بلى ال٣اَغة ،ؤْ ؾاث٣ي ِ
َ
أُ .مه ِارٍت الحمحروالﺒغاى:
َ
َُ
جغص ؤلاقاعة بلى اإلاِ ٩اعٍت في ًٓمُاث الغخالت ألاْعْبُحن بمؿماَم الٗغبي؛ ِٞم ٖىض ؤصْعهٓ َْ mucariكملٓن ُمِ ٩اعٍت
َُ
الجما .٫ؤما ٓٞن َاع٣ٞ ٝض ط٦غ لٟٓت "اإلاِ ٩اعٍت" بهُٛخحن :ألاْلى ؤْعصَا ٢بل مٛاصعجّ
الخمحر ْالبٛاْ ٫ؾاث٣ي ِ
ؤلاؾ٨ىضعٍت بلى عقُضْ ،هي ْٖ ،makariغِٞم بإجهم "الظًً ًاظغْن الخمحر"ْ ،الشاهُت ٢ْ mokarijهض بها ؾاث٣ي
الجما ٫اإلاغجدلحن بّ ْعٞا ّ٢مً ال٣اَغة بلى صًغ ؾاهذ ٧اجغًٍْ ،ؤ٢غاجهم الظًً خملَٓم مً َىا ٥بلى َٓع ؾِىاء.
ِ
ْْعصْا ٖىض بغٍضًيبار باؾم ْٖ ،moucresىض ظان زِىٓ باؾم Adorno: 215; von Harff: 96, 135, ( .moucheron
 )148; Breyedenbach: 50حكحر ًٓمُاث الغخالت ألاْعْبُحن زال ٫هه ٠ال٣غن ألازحر مً الٗهغ اإلاملٓ٧ي بلى ؤن
ٖملُت الاهخ٣ا ٫مً عقُض بلى ؤلاؾ٨ىضعٍت ْالٗ٨ـ ٧اهذ جخم صْن ؤًت مهاٖب ظضًت؛ ٟٞي الٓ٢ذ الظي لم ً ً٨ؤصْعهٓ
مًُغا بلى اللجٓء بلى اإلاُ َ٩اعٍت ألؾباب ؤمىُت (ٍْ ،)Adorno: 175غْي بٓمجاعجً (0416م) عْاًت مكابهت ً
ً
هٖٓا ما؛ بط
ِ
ٌكحر بلى ؤهّ ْعٞا ّ٢ع٦بٓا البٛا ٫مً ؤلاؾ٨ىضعٍت بلى عقُض ْبصخبتهم ججاع بىاص٢ت ْمملٓ .٥زم ًظ٦غ بٗض طل ٪مباقغة
ؤجهم عؤْا ؤٖغاب ًدكاظغْنْ ،ما ؤن عؤَْم ختى ؤظبرَْم بالٓ٣ة ٖلى ص ٘ٞبٌٗ اإلاا ،)Baumgarten: 96( ٫ال ًظ٦غ
َ
ٓٞن َاع ٝؾٓٔ ؤهّ ْعٞا" ّ٢جٟاْيىا م٘ ُمِ ٩اعٍت َْ ،makariم الظًً ًاظغْن الخمحر ،لخملىا مً ؤلاؾ٨ىضعٍت بلى
عقُض" (َْ .)von Harff: 96سجل بغٍضًيبار عْاًت ٚغٍبت جخٗل ٤بؿبب ٖضم الؿماح لؤلْعْبُحن بمٓانلت عخلتهم بلى
الجما ٫في َظٍ اإلاىُ٣ت للٓنٓ ٫بلى ؤلاؾ٨ىضعٍتُ٢ْ .ل لىا ؤهّ ًخٗحن
ٞغٕ عقُض بٓ٣لّ٧" :ان الدجاط ًغ٦بٓن الخمحر ؤْ ِ
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ٖلحهم طل ٪ختى ال ً٨دكٟٓا مهباث الىُل الغثِؿُت زكُت ؤن ًإحي هجٓم ألاٖضاء ٖبر َظٍ اإلاهباث"
(ْ .)Breyedenbach: 63لٗل الهٗٓبت الٓخُضة التي هجضَا في ًٓمُاث الغخالت ألاْعْبُحن بكإن الغخلت مً عقُض بلى
ؤلاؾ٨ىضعٍت هي ما سجلِا بغٍضًيبار ٖىض بلٓ ّٚعقُضْٖ" :ىضما ؤهؼلىا ؤمخٗخىا مً ال٣اعبُ٢ ،ل لىا :بن الخمحر ْالجما٫
ٚحر مخٓٞغة الُٓم الؾخسضامِا في ٖمل آزغ ٖاظلْ ،ؤجها لً جخٓٞغ بال في الٛض" (.)Breyedenbach: 63
ؤما باليؿبت إلاضًىتي ال٣اَغة (عخُلْ )010-64 :ؤلاؾ٨ىضعٍت؛ ِٞىا ٥بقاعاث في ٦خاباث الغخالت حكحر بلى خٓغ
عٓ٧ب ألاْعْبُحن الخمحر ْالبٛاْ ٫الخُٓ ٫صازلِما؛ بط ًظ٦غ ؤصْعهٓ ُٞما ًخٗل ٤بضازل ؤلاؾ٨ىضعٍت" :اإلامالُِ٣ٞ ٪
َم مً ًمخُٓن الخُٓٗ٦ ٫المت ٖلى الخ ١ٟٓالؿلُاوي ،ؤما اإلاؿلمٓن ِٞؿمذ لِم بالبٛاْ ٫الخمحر  ،ِ٣ٞؤما باليؿبت
للمؿُدُحن ]بما في طل ٪الٟغهجت[ ْالحهٓص ٞال ٌؿمذ لِم بالخُْٓ ٫ال البٛاْ ٫ال الخمحرْ ،مً زم ًُدغمٓن مً الخجٓ٫
ٖبر اإلاضًىت" (ٍْ .)Adorno: 171م ً٨م٣اعبت طل ٪بغ ٌٞخغاؽ بٓابت ؤلاؾ٨ىضعٍت صزٓ ٫بغٍضًيبار ْعٞا ّ٢ؤلاؾ٨ىضعٍت
ْالجماْ ،٫يغبّ بالٗصخي ٖىضما خاْ ٫ألازحرْن مؿاْمتهم (ٍْ .)Breyedenbach: 66لمذ ؤصْعهٓ بلى
َْم ٖلى الخمحر ِ
حكابّ الٓي٘ صازل ال٣اَغة ،ل ً٨صْن جهغٍذ ،بط ً" :٫ٓ٣ج٨خٔ ظمُ٘ الكٓاعٕ بدمحر ْبٛا ٫مُٛاة بالسجاص
ْاإلاٟاعف الؼاَُتٍْ ،م ً٨اؾدئجاعَا م٣ابل اإلاا ٫الؾخ٨كا ٝاإلاضًىت ،ألجها ْاؾٗت ً
ظضا بدُض ًٓ٩ن مً الًغْعي
ً
ؤخُاها ألْلئ ٪الظًً ًيخ٣لٓن ٞحها ؤن ًٓ٩هٓا عا٦بحنً .
ج٣غٍبا ًغ٦ب ظمُ٘ اإلآاَىحن ْألاُٖان الخمحر ْالبٛا٫؛ اإلامالُ٪
َ ِ٣ٞم مً ًغ٦بٓن الخُْٓ .)Adorno: 193( "٫في م٣ابل َظا الخلمُذ مً ظاهب ؤصْعهًٓ ،ظ٦غ ٓٞن َاعَ ٝظا
ْالجماْ ٫البٛا ٫في اهخٓاع الخإظحر... ،
الخٓغ نغاخت ُٞما ًخٗل ٤بال٣اَغة" :ج٨خٔ الكٓاعٕ ال٨بحرة بالخمحر ْالخُِٓ ٫
ل ً٨اإلاؿُدُحن ]بما ٞحهم الٟغهجت[ ْالحهٓص ال ٌُؿمذ لِم بالغٓ٧بْٖ .لى الغٚم مً طل٦ ٪ىذ ؤع٦ب ً
٦شحرا ٖبر اإلاضًىت م٘
اإلاملٓ٦حن ألاإلااهُحن؛ بط ٦ىذ ؤعجضي ْؤع٦ب مشلِم" (.)von Harff: 111
ً
ً
ً
ظامضا؛ ٞبرًضًيبار ٌكحر بلى ؤهّ:
مُل٣ا ؤْ
ْاَغٍا بإن َظا الخٓغ لم ًً٨
ْم٘ طلَ ٪ىا ٥بقاعاث ؤزغٔ جٓحي
"ؤحى بلُىا مملٓ٧ان م٘ ٖضص ٦بحر مً اإلا٩اعٍت ْ moucresالخمحر ألزظها في ظٓلت لبٌٗ ألاما ً٦في اإلاضًىت"
(ْ ،)Breyedenbach: 51ؤهّ ٧ان مً بحن َظٍ ألاما ً٦نٗٓص ظبل لغئٍت ال٣اَغة مً ؤٖلى٦ْ" :ىا بال٩اص همخل ٪ػمام
الخمحر التي هغ٦بهاْ ،لم ههل بلى ال٣مت بال بٗض ٖىاء قضًض" ( .)Breyedenbach: 55بال ؤن بغٍضًيبار هٟؿّ ًمحز َىا
بحن ال٣اَغة التي ٚاصعَْا ْبابل التي صزلَٓا"ْ ،التي ال جبٗض ًٖ ال٣اَغة مؿاٞت ٦بحرة ختى ؤجها حٗض مضًىت ْاخضة"
ً
(ْ .)Breyedenbach: 53مٗجى طلٞ ٪ةن "ال٣اَغة" التي ٌؿغي ٖلحها الخٓغْ ،التي ً٣هضَا ٓٞن َاع ،ٝجمشل هُا٢ا
اُٞا ً
مُٗىا لم ًدضصٍ بض٢تْ ،إن جى٣الث بغٍضًيبار ٧اهذ زاعط َظا الىُا( ١عخُلَْ .)66 :ظا ألامغ ًا٦ضٍ ً
ظٛغ ً
ؤًًا
ألاإلااوي بٓمجاعجً ٖام 0416م؛ بط ًخدضر ًٖ عخلخّ ْعٞاٖ ّ٢لى البٛا ٫بلى اإلاُغٍتٍْ ،محزَا ًٖ ال٣اَغة بٓ٣لّْ" :بٗض
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ؤن اؾخإظغها البٛاْ ٫مملٓ٦حن لخغاؾدىا ،طَبىا بلى اإلاُغٍت؛ ْهي مضًىت لِؿذ بُٗضة ًٖ الىُلْ ،جبٗض هدٓ مُل ْاخض
ًٖ ال٣اَغة" (.)Baumgarten: 446
ب .أصحاب الﻘﻮارب النُلُت:
٧ان ْنٓ ٫الدجاط ألاْعْبُحن مً عقُض بلى ال٣اَغة ؤْ الٗ٨ـ ٌؿخضعي اؾدئجاع ٢اعب ٖبر جهغ الىُلْ .مً بحن
الغخالت الظًً ػاعْا مهغ زال ٫هه ٠ال٣غن ألازحر مً الٗهغ اإلاملٓ٧ي ٧ان ؤصْعهٓ ْبغٍضًيبار الٓخُضًً اللظًً
ً
ْهٓغا لخٟغص ججغبت ؤصْعهٓ في عقُض ْخغنّ ٖلى حسجُلِا
سجال نٗٓبت في الخٗامل م٘ ؤصخاب الٓ٣اعب الىُلُت.
بالخٟهُل؛ ٣ٞض ًٓ٩ن مً ألاوؿب ا٢خباؾِا ٦ما عْاَا؛ بط ً” :٫ٓ٣ل٣ض عبِ البداعة خبا ٫ال٣اعب في ؤٖمضة ٖلى الًٟت
ختى هخم ً٨مً بمًاء اللُل في َظا اإلا٩انْ .زغظىا مً ال٣اعب بغ٣ٞت اإلاملٓ ٥لؼٍاعة اإلاضًىتْٖ ،ىضما ٖضها ْظضها
البداعة ًدكاظغْن ٍْلٓ٣ن بًِٗم البٌٗ في اإلااءْ .للىا نامخحن ْلُُٟحن مشل الخمل الٓصٌ٘ .في جهاًت اإلاُا ٝابخٗض
ُ
البداعةْ ،ؤزظها ؤزغْن بلى ٢اعبهم ْسخبٍٓ ً
بُٗضا ًٖ الكاَئ ْبضؤْا الخجضً .٠قٗغها ْ٢تها بالخٓ ٝالكضًضْ ،قل
ج٨ٟحرها ْاوٗ٣ضث ؤلؿىدىاْ ،لم ه ً٨هغٔ ً
قِئا بؿبب ْلمت اللُلْْ .ظضها اإلاملْٓ ٥الترظمان نامخحنْ ،قٗغها بإجهم
ًخٓاَغْن بالخؼن ْالًٛب ْٖضم الغيا ٖما خضرْ .الخ ٤ؤن الك ٥ٓ٩ؾاْعجىا ؤجهم بآٖها ْؤن خؼجهم ما َٓ بال هٕٓ
ؤزحرا ً
٦بحراْٖ ،لى الٟٓع ؤؾغٕ بداعجّ باهتزإ امخٗخىا ْخملَٓا ٖلى مخىّ ً
٢اعبا ً
مً الخٓاَغ .ناصٞىا ً
عٚما ٖىاْ .لظل٪
اٖخ٣ضها ؤهّ جم ازخُاٞىا لبُٗىا ،ل٨ىىا ْظضها ٖلى متن َظا ال٣اعب ال٨بحر ججاعا مٛاعبت ٧اهٓا ٢ض اهًمٓا بلُىا في عخلخىا
مً جٓوـ بلى ؤلاؾ٨ىضعٍتْ .بمجغص ؤن عؤْها ظاءْا بلُىا َْضؤْا مً عْٖىا ٢اثلحن" :ال جغحٗضْاِٞ ،االء البداعة ال ًبخٓٛن
خُاج٨م ؤْ ما جدملٓهّ مٗ٨م ،بل ًغٍضْن  ِ٣ٞخمل٨م بلى ال٣اَغة ً
َمٗا في ألاظغة التي ٦ىخم ؾخُٗٓجها للبداعة
ألازغًٍ .ل٣ض مىدِم الؿلُان في الٓا ٘٢امخُاػ جدمُل ٢اعبهم ٢بل ظمُ٘ الٓ٣اعب ألازغٔ" .ؤخالذ َظٍ ال٩لماث زٓٞىا
بلى بهجتْ .م٘ طل٪؛ ٞاظإها مٓ ٠٢الترظمان زاندىاْ ،حؿاءلىا في ؤهٟؿىا :ؤلم ًًِٟ ً٨م ما ًدضرْ ،إن ِٞمٞ ،ما
مبرع نمخّ ْٖضم بزباعها بّ باإلًُالُت؟ ؤلم ٌؿخُ٘ ؤم لم ًغٚب في طل٪؟ ْفي َظا ال٣اعب ْظضها نٗٓبت ٦بحرة للٗشٓع
ٖلى م٩ان لٓي٘ ؤمخٗخىا ْالخٟاّ ٖلى ؤهٟؿىا ،ألن َىا ٥ال٨شحر مً البًاج٘ ْالىاؽ ْالغظاْ ٫الٗاثالث .ل٣ض ٖاهِىا
ال٨شحر مً الك٣اء بؿبب يُ ٤اإلا٩ان٧ْ .ان ٖلُىا ؤن هجلـ ْهٟسر اإلا٩ان لجمُ٘ الغ٧اب ،ختى ألا٦ثر خ٣اعة ً
ْباؾا،
ألجهم ال ٌٗخبرْها بكغا ،بل خُٓاهاث ْ ...م٘ طل٧ ،٪ان َىا ٥بٌٗ اإلاؿلمحن الظًً لم جخٓ ٠٢ػْظاتهم الىبُالث،
بلُ ٠اليؿاء ًٖ ،مٓاؾاجىا .ؤُٖحن لىا الخلٓٔ ْالكغاب ْالؿ٨غ ْالٗؿلْ ،ؤعًٍ مجَٓغاتهًْ ،جدضزً بلُىا بإصب
ً
ْلُْٖ .٠لى الغٚم مً طل٧ ٪لّ ،جدضزىا مِٗم بدظع قضًض زٓٞا مً ؤن ٌؿخسضم اإلاؿلمٓن َظٍ املخاصزاث ٦ظعَٗت
للبدض ًٖ شجاع مٗىا٧ .اهذ خمٓلت ال٣اعب زُ٣لت للٛاًت لضعظت ؤهىا اٖخ٣ضها ؤهّ ؾُٛغ ١بىاْ .لِظا ايُغ اإلاؿاٞغْن
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ٖضة مغاث بلى الؿحر بمداطاة الكاَئ في اإلاىاَ ٤الطخلتْ .طاث نباح هؼلىا ْؾغها لىهًٓ ٠م ،خٟاة ألا٢ضام ٦ما
مُٟضا ً
ًٟٗل ؤَل البلضْ ...ل ً٨الخ٣ُ٣ت ؤن الجزْ ٫مً ال٣اعب ،عٚم ؤهّ ؤ٢ل٣ىا ْؤػعجىا في البضاًت٧ ،ان ً
ظضا ً
ْؾببا في
به٣اطها .خُض خاْ ٫بٌٗ الٗغبان الاؾدُالء ٖلى ال٣اعبْ ،هجٓها مً ؤًضحهم اإلاخٓخكت بًٟل ْظٓصها ٖلى الكاَئ.
ً
ُ
ُ
ؤْال؟ ٦ىا ُ
ؾىسخُ ٠ؤْ ه٣خل ؤْ هبإ ٗ٦بُض" ( Adorno: 175, 177,
ٞماطا ٦ىا ؾىٟٗل في ال٣اعب الهٛحر الظي ع٦بىاٍ
 .)179ؤما الغْاًت الشاهُتْ ،اإلاكاع بلحها ً
ؾلٟاٞ ،هي لبرًضًيبار ،الظي ٌكحر بلى ؤن ؤصخاب ال٣اعب الظي خملّ مً
ال٣اَغة بلى عقُض ؤه٨غْا ٖضم اؾخالمِم ؤظغتهم مً جغظماجهم في ال٣اَغة؛ مما ايُغٍ ْعٞا ّ٢بلى صِٗٞا مغجحن
(.)Breyedenbach: 64
ْجخًمً َاجان الغْاًخان ٖضة ٖىانغ)0( :اخخُا ٫ؤصخاب الٓ٣اعب الىُلُت ْجىاػِٖم ٖلى خمل الدجاط
ً
ألاْعْبُحن ً
ؾُٗا بلى الغػْ ،١ما ؾببّ َظا مً مساْْ ٝق ٥ٓ٩لضٔ ؤْلئ ٪الدجاط –الظًً لم ًِٟمٓا ما ًجغي -زٓٞا
مً الازخُاْ ٝبُِٗم ٗ٦بُض؛ ()1ؤن ظك٘ ؤصخاب الٓ٣اعب صِٗٞم بلى ج٨ضٌؿِا ْمً زم جضاْ ٘ٞجؼاخم الغ٧اب ،ألامغ
الظي ٖضٍ ؤصْعهٓ مٗاملت ال آصمُت لِم؛ (ْ)2ظٓص مٛاعبت ْوؿاء مهغٍاث خاْلٓا التهضثت مً عْٕ الدجاط ْالخس٠ُٟ
ٖجهم؛ ْم٘ طلْ ٪ل الكً ٪
ٚالبا ٖلى ؤصْعهٓ ْعٞاّ٢؛ ()3هجماث الٗغبان ٖلى الٓ٣اعب ْجهبهم لِا؛ ْججضص مساْٝ
الدجاط مً ال٣خل ؤْ الازخُاْ ٝبُِٗم ٗ٦بُض.
ْالٓا ٘٢ؤن َظٍ الٗىانغ هجضَا مخ٨غعة ْبهٓع مسخلٟت في الٗضًض مً اإلآا ٠٢التي مغ بها الغخالت ألاْعْبُٓن في
حٗامالتهم م٘ قغاثذ ؤزغٔ مً املجخم٘ اإلاهغيْ ،م٘ طل ٪ال ًم ً٨اٖخباع َظا ًمشل ٢اٖضة زابخت ؤْ ٖامت جىُبٖ ٤لى
ظمُ٘ الدجاط ؤْ ٢انغة ٖلحهم ِ٣ٞ؛ ٞصجاع ؤصخاب الٓ٣اعب الىُلُت ٧ان ًم ً٨ؤن ًدضر ٖلى ه٣ل البًاج٘ ً
ؤًًا،
ْصا ّٗٞظلب الغػْ ١لِـ ٦غاَُت ألاظاهب (٦ ،)Breyedenbach: 51, 65ما ؤن التزاخم ٧ان ً
ؤمغا ال مٟغ مىّ م٘ ٦ثرة
الؿ٩ان٧ْ ،ان مً قإهّ ؤن ٌؿبب جضاٗٞا ْمً زم ً
ً
ْيغعا (٦.)Adorno: 211ظل ٪لم ٌٗان ظمُ٘ الغخالت مً
يُ٣ا
مًاً٣اث في قٓاعٕ مهغ (ْ ،)Breyedenbach: 454إن خضزذ مشل َظٍ اإلاًاً٣اث ٞةجها لم جمشل ْاَغة ٖامتْ .إطا
٧ان َىا ٥ممالُ ٪جىمغْا يض الدجاط ٞةن ؾٓء مٗاملتهم –٦ما قِض بظل ٪الغخالت ألاْعبُٓن ؤهٟؿِم -امخض بلى
اإلاهغٍحن (ْ ،)Adorno: 199, 200; von Harff: 121-122; Baumgarten: 454م٘ طل٧ ٪ان َىا ٥ممالُ ٪آزغْن
َغٖٓا بلحهم لخ٣ضًم ًض اإلاؿاٖضة (ْ .)van Ghistele: 29, 74; Breyedenbach: 48ؤ ً
زحرا ٧ان الٗغبان ْجهبهم ً
ؤمغا ؤ٢ل٤
اإلاهغٍحن ْالؿلُاث الخٓ٩مُت طاتهاْ ،ؾٗذ ألازحرة –٦ما ٌٗ٨ـ الغخالت ؤهٟؿِم -بلى خماًت الدجاط مً زُغَم
(ْ .)Breyedenbach: 73; Adorno: 175; Baumgarten: 438عٚم طل٧ ٪لّ ٞةن ْظٓص مشل َظٍ ألاخضار – ًؤًا ٧ان
٦مِا ؤْ صعظت ٖمٓمُتها٧ -ان مً قإهّ ؤن ًبض الخٓ ٝفي هٟٓؽ ؤي ٚغٍب ًٖ ؤَل البلض.
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املﺠﻠ
اﻟﻤ
د .ﻋﺒﺪالعشٍشﻋﺒﺪهللا دمحم أﺑﻮداىؼ ،الزخلت ﻋبرمؿزفي ًﻮمُاث
الزخالت الﺒلجُهي أنطُلﻢ أدورنﻮ (1471م) وألاإلااني أرنﻮلﺪ ﻓﻮن ىارف (1497م)

الجماى:
ط .الخعامل مع ضاةﻘي ِ
ناعث ال٣اَغة مىظ ٖام 0371م املخُت ألاؾاؾُت لظَاب ْٖٓصة الدجاط ألاْعْبُحن اإلاخجِحن بلى ظبل ؾِىاء؛
ً
ٞخبٗا لؿٓعٍاهٓ (0383م) هجغ الدجاط مىظ طل ٪الٗام الُغٍ ٤اإلاباقغ الٓانل بحن ظبل ؾِىاء ْٚؼة ،عٚم ؤهّ ؤ٢هغ
ً
ظمُٗا ًخسظْن الُغٍ٤
بمؿاٞت ؤعبٗت ؤًام" ،ل٨ىّ ٚحر آمً ْزُغ؛ ْمىظ جل ٪الؿىت بلى آلان هجغٍ الدجاطْ ،ناعْا

ً
جإمُىا" (ْٖ .)Suriano: 186لى طل ٪باث لؼ ًاما ٖلى الدجاط ال٣اصمحن ٖبر َغٍ٣ي ٚؼة
مً ال٣اَغة لٓ٩هّ ؤ٦ثر
ْؤلاؾ٨ىضعٍت بلٓ ٙال٣اَغة لبضء َظٍ الغخلت (ً .)Suriano: 186-187
ْهٓغا ألن الدجاط الٗاػمحن ٖلى الُ٣ام بهظٍ الغخلت
٧اهٓا ٌٗغٓٞن ً
ؾلٟا ؤجهم ؾُٗبرْن صخغاء قاؾٗت ْ٢اخلتً ،خٓٓٗ٢ن ٞحها اإلاك٣ت ْمٓاظِت الهٗاب٣ٞ ،ض ٧ان ٖلحهم
ً
ً
زانا (ْ ،)Suriano: 186الخض ٤ُ٢في ازخُاع مغا٣ٞحهم مً التراظمت ْؾاث٣ي الجما٢ْ .٫ض ٖبر
ججِحزا
الخجِحز لِا
ً
ؤصْعهٓ ًٖ َظا بٓ٣لّ" :بن َظٍ الصخاعٔ ظاٞت٢ ،اخلت ،عملُت ،هاصعة اإلااءٚ ،حر مؼعْٖت ،في ٧ل ؤعظائها ج٣غٍباِ٣ٞ .

البضْ ًُ٣مٓن َىا ٥في بٌٗ اإلاىاَ ٤الىاثُتْ ،بال٣غب مً الُىابُ٘ .لظا مً الًغْعي ؤن ًخسظ ؤْلئ ٪الظًً ؾُٗبرْن
َظٍ اإلاىاَ ٤ؤ٦بر ٢ضع مم ً٨مً اخخُاَاث ألامان للب٣اء ٖلى ُ٢ض الخُاة ،لِـ  ِ٣ٞيض الجٕٓ ،بل ً
ؤًًا يض ُ٢إ
الُغ ١الظًً ٌؿغٓ٢ن اإلاؿاٞغًٍ ٖبر الصخاعي" (٣ٍْ .)Adorno: 211ضم ؤصْعهٓ بٗض طل٢ ٪اثمت ٍَٓلت مً الىهاثذ
ل٣غاثّ ،نىِٟا في زالزت ؤ٢ؿام عثِؿُت)0( :الخض ٤ُ٢في ازخُاع التراظمت؛ ()1ألاَٗمت ْألاقغبت ( Adorno: 213; von
ْ )Harff: 135ألاصٍْت ( )Adorno: 213التي ًيبغي خملِا؛ ()2هُٖٓت الضْاب ْؾاث٣حها ْالخغاؽ اإلاغا٣ٞحن لل٣اٞلت.
ُْٞما ًخٗل ٤بالٗىهغ الشالض ًىٟغص ٧ل مً ؤصْعهٓ ْٓٞن َاعٚ ًٖ ٝحرَم مً الغخالت اإلاٗانغًٍ لىه ٠ال٣غن
الجما٫
ألازحر مً ٖهغ الضْلت اإلاملُٓ٦ت بظ٦غ جٟانُل مِمت ًٖ َبُٗت الٗال٢ت بحن الدجاط ألاْعْبُحن ْؾاث٣ي ِ
َُ
الجما ،٫ألن خُاة
( )Van Ghistele: 6-10؛ بط ْعص في ههاثذ ؤصْعهًٓ" :جب ؤن هٓ٩ن خظعًٍ في ازخُاع اإلاِ ٩اعٍت ِ mucari
ً
ظاَضا إلًجاص ٢ىٓاث مٗغْٞت ْمٓزٓ٢ت لخإظحرَم؛ ٞةطا لم ًٓ٩هٓا مٗغْٞحن
اإلاؿاٞغًٍ في ؤًضحهم .لظلً ٪جب ؤن حؿعى

لْ ٪جسصخى مً اخخُالِمٟ٨ً ،ي ؤن ًٓ٩ن لضً٣ٖ ٪ض م٨خٓب ًخم بٖضاصٍ مً ٢بل ٧اجب الٗض ٫الٗام public notarius

ً
ً
الظًً ٌؿمٓهّ الكاَض  ،temoinالظي ًدغع ٖ٣ضا ْإًهاال في خالت الض .٘ٞفي الٓاً ٘٢سصخى َاالء الٗٓ٣ص اإلا٨خٓبت.
ل٣ض اؾخإظغها ألهٟؿىا ْللترظمان زاندىا ؾخت ظما ٫بشالزت ُم َ٩اعٍت ٖغب٢ْ ،مىا بخدغٍغ ٖ٣ض٦ .ما ؤزظها ً
ٖغبُا آزغ
ِ
لًمان ؾالمخىا" (.)Adorno: 215

الجما٫؛ ٞحرْي ؤهّ عا ٤ٞالترظمان ْزالزت حجاط ْجاظغًٍ مً
ٍْا٦ض ٓٞن َاعٖ ٝلى آلُت الاجٟاَ ١ظٍ م٘ ؾاث٣ي ِ
َُ
الجما ،٫اإلاٗغْٞحن َىا باإلا٩اعٍت  ،)von Harff: 134( "mokarijبدُض طَب ٧ل مجهم إلاؿاْمت
ظىٓة للبدض ًٖ "ؾاث٣ي ِ
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ؤخضَمً .
ْْ٣ٞا لٟٓن َاعْ" :ٝخغعها ً
ٖ٣ضا بلٛتهم بمؿاٖضة ازىحن مً ٦خاب الٗض magistrates ٫الٗغب" ( von Harff:
ْ .)134بِىما لم ٌسجل ؤصْعهٓ جٟهُالث الٗ٣ض الظي خغعٍ م٘ ؾاث ٤الجمل الظي خملّ ،خ ٟٔلىا ٓٞن َاع ٝنُٛخّ
٧املت؛ ْهي ٧الخالي"" :ؤ٢غ ؤها .... /ؤن ؤخمل الؿُضَ ،.... /ظا الٟغهجي (َ٨ظا ًضٖٓن الظًً ًإجٓن مً بلضاهىا) مً َىا مً
ال٣اَغة بلى الضًغ ال٩اثً ؤؾٟل ظبل ؾِىاء ٖلى ظمل ظُضٖ ،لى ؤن ًجلـ ٖلى ؤخض ظاهبُّ في نىضْ ١زكبي مُٛى
الجماْ .٫ؾإخمل لّ يغٖحن ،مً ظلٓص اإلااٖؼ ،مآلهان باإلااء لّ
بجلض ؾمُْٖ ،٪لى الجاهب آلازغ ماهّ َْٗام ِ
ْللجمل .باإلياٞت بلى طل ،٪ؾإؾاٖضٍ ٖلى الهٗٓص ْالجزْ ٫مً  ١ٓٞالجماْ ،٫ؾإب٣ى مّٗ لُل جهاع ْؤَخم بغٖاًخّ.
ْؾُُُٗجي َظا الٟغهجي .... /صْ٢خحنْ ،اخضة في ال٣اَغة ْألازغٔ ٖىضما ههل بلى الضًغ ؤؾٟل ظبل ؾِىاء" ( von Harff:
.)134
ْفي الٓ٢ذ الظي اقترٔ ٓٞن َاع ٝمٓلت زكبُت جدمُّ مً خغاعة الكمـ (اهٓغ ق٩ل ،)3لم ٌكغ ؤصْعهٓ بلى ؤهّ
ؤ٢ضم ٖلى مشل َظا الاختراػْ .م٘ طل٣ٞ ٪ض اج ٤ٟالازىان ٖلى جًُٟل –٦ما ًِٓغ في ٖ٣ض ٓٞن َاع -ٝظمل خامل
لهىضْ٢حن زكبُحن ٖلى ظاهبُّ؛ بط ًٓصخي ؤصْعهٓ يمً ههاثدّ" :بن ماظغي الجماًًٟ ٫لٓن جٓٞحر ظمل ْاخض ل٩ل
ً
شخو ،بضال مً جدمُل شخهحن في نىضْ٢حن ٖلى ظاهبي ظمل ْاخض .لظل ٪بطا هصخٓ ٥بالؿٟغ بضْن َظًً
ً
الهىضْ٢حنٞ ،ال ج٣بل بإي ق٩ل مً ألاق٩ا ،٫ألهّ في خالت مغى ؤخض اإلاؿاٞغًٍٞ ،ةن الهىضْ ١ؾُٓ٩ن
يغْعٍا
ْمُٟضا ً
ً
ظضا الؾترزاء اإلاغٌٍ"؛ بط ًه ٠ؤصْعهٓ مك٣ت عٓ٧ب الجمل ٖلى الدجاط ألاْعْبُحن بٓ٣لّ" :ال ؤهصر بإزظ

الجما ٫التي جخٛظٔ ٖلى ال٣لُل ٍْم٨جها الؿحر زالزت ؤْ ؤعبٗت ؤًام صْن قغاب .هي ؤًًا
ألاخهىت ؤْ الخمحر ،بل ِ
خُٓاهاث ٍٓ٢ت جدمل خمٓالث زُ٣لت .ؾتر٦بهم في ؤػْاط ،ؤٖجي شخهحن ٖلى ٧ل ظمل ،في نىضْ٢حن مٗل٣حن ٖلى ظاهبي
ً
الجمل .في البضاًت٢ ،ض ًبضْ ألامغ ً
ْ٢اؾُا باليؿبت ل ،٪ألن الجما ،٫مشل الؿ ًٟفي الٗٓان ،٠ج٣ظْ ،٪ٞل٨ى٪
ٚغٍبا
ً
خغٍها ٖلى عؾم لٓخت ٖلٖ ٤لحها بٓ٣لّ:
لً تهخم بمجغص ؤن حٗخاص ألامغ"٢ْ .)Adorno: 213-215( ".ض ٧ان ٓٞن َاعٝ
"ْبالُغٍ٣ت اإلآضخت ؤصهاٍ ظلؿذ في نىضْٖ ١لى ؤخض ظاهبي الجملْٖ ،لى الجاهب ألازغ ،بؿبب الخغاعة٢ ،غب ظلٓص
اإلااٖؼ ملُئت باإلااء ْالضْ ٤ُ٢الخبز ْٚحرَا مً ألاَٗمت لي ْللجمل" (.)von Harff: 135
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٧اُٞا ؤْ ً
ْبإي خا٫؛ ًبضْ مً عْاًتي ؤصْعهٓ ْٓٞن َاع ٝؤن َظا الٗ٣ض ْخضٍ لم ًً ً٨
م٣ىٗا لؿاث٣ي الجماْ ،٫ؤهّ
ٖلى الٗ٨ـ مما جٓ ٘٢ؤصْعهٓ لم ًصىحهم ًٖ َلب اإلاؼٍض؛ ٣ٞٓٞا لّ" :ؤجه٨ىا اإلاا٦غْن بالثرزغة ْالُلباثْ ،لم ًىُ٘٣
َلبهم للُٗام عٚم ؤهّ بال٩اص ًُٟ٨ىاَْ ،ضصْها مغ ًاعا بالخٓ ًٖ ٠٢اإلاؿحرة ؤْ الخسلي ٖىا" ()Adorno: 215؛ ْ "بضؤْا في
بػٖاظىا ْإؾاءة مٗاملخىا؛ ٣ٞض ججاصلٓا ْحكاظغْا ُٞما بُجهم ألن ؤخضَم جل٣ى مىا ً
ؤظغا ؤ٦ثر مً ألازغ٢ْ .الٓا لىا :بن
ً
مسخلٟا في
ٖلُىا بٖاصة الاجٟا ١مِٗم ٖلى ألاظغة ْإال لً ًٓانلٓا اإلاؿحرة" (٧ْ .)Adorno: 217ان ؤؾلٓب ٓٞن َاعٝ
ً
الجما٦ ،٫ما َٓ صْما عبما بؿبب ز٣اٞخّ ْمٗغٞخّ اإلاؿب٣ت؛ بط ًىصر ٢غاءٍ ٢اثالٖ" :لُ ٪ؤن ج٣ضم لّ
حٗاملّ م٘ ؾاث٣ي ِ
ُ
َضاًا ؾغٍتْ ،التي حٗغ ٝفي لٛتهم باملجامالث ]ؤلا٦غامُاث[ْ ،مكاع٦ت ماه ٪مّْٗ ،إال ٖاهِذ مً ؤلاَاهاث ْاإلاهاٖب.
ل٨ى ٪بن ؤزغظذ ٖكغة ؤْ ازيخا ٖكغة صْ٢تْ ،ؤُُٖتهم لّ ٦مجاملت ،ؾُ ٠٣بلى ظاهب ٪ب٩ل ْالء٦ ،ما خضر لي في
ألاٚلب زال ٫الغخلت؛ ٟٞي ٦شحر مً ألاخُانٖ ،ىضما ٧ان ًضاَمىا بضْ البرًت بهغازِم الٗالي٦ ،ما لٓ ؤجهم ؾًُغبٓهىا
َُ
ً
ختى اإلآث ،مُالبحن باإل٦غ ّ
مؿخٗضا بةزالم
امُاث ،التي هي جدُت ؤْ َضاًاٖ ،ىضثظ ً ٠٣اإلاِ ٩اعي  mokarijزانتي
للغص بًغباث ؤْ بسٓى الٗغا ،٥ألهّ َٓ هٟؿّ بضْي (.)von Harff: 134-135
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الخاجمت:
مً زال ٫الٗغى الؿابً ٤م ً٨الخغْط بالىخاثج آلاجُت:
مً اإلاِم الٓي٘ في الاٖخباع ؤن ما صْهّ الغخالت ألاْعْبُٓن ؾال ٟٓالظ٦غ ٌٗبرْن بّ ًٖ ججاعب شخهُت٢ ،ض
ً
ً
مغحكُا
مْٟٓا
جسخل ٠في جٟانُلِا مً ْاخض بلى آزغ ،جبٗا لٓغْْ ٝجُٓ٢ذ ٧ل مجها؛ ٞةطا ٧ان بًِٗم ٢ض ناصٝ
ؤْ ً
مبتزاِٞ ،ظا ال ٌٗجي ؤن ٧ل ؤ٢غاهّ ناصٓٞا َظا الهى ٠مً اإلآْٟحنْ ،إطا ٧ان بًِٗم ٢ض حٗغى إلاًاً٣اث مً

ُ
الجماٞ ،٫ال ٌٗجي َظا بالًغْعة ؤن طل٪
٢بل اإلااعة في الكٓاعٕ ؤْ مً اإلا٩اعٍت ْؤصخاب الٓ٣اعب الىُلُت ْؾاث٣ي ِ
٧اهذ ججغبت ٖامت ل٩ل الدجاط ألاْعْبُحن؛ ُٓٞمُاث ٓٞن َاعْٞ ٝان ِٚؿدُل ْظان زِىٓ ال جلمذ بلى ؤي مً َظٍ
اإلاًاً٣اث.
ؤن ما ًظ٦غٍ الغخالت في عْاًخّ ًسً٘ لٗٓامل هٟؿُت ياُٚت ًدباًً جإزحرَا ً
جبٗا للُبُٗت الصخهُت ْال٣ضعة ٖلى
الخدمل؛ ْمً َىا ٢ض ًجض ؤخضَم في جٟهُل ما ٖاهاٍ ً
هٖٓا مً الخىِٟـ ًٖ ًٚبّ ْسخُّ ،مشل ؤصْعهٓ
ْبغٍضًيبار ،بِىما ٢ض ال ًجض آزغ ً
صاُٖا ألن ًًمً عْاًخّ ما ًغاٍ ججغبت شخهُت زًٗذ لٓغْ ٝمُٗىت لِؿذ
بالًغْعة مخ٨غعة م٘ الجمُْ٘ ،لٗلّ ً
ؤًًا ْظضَا لِؿذ ب٣ضع ؤَمُت حسجُل مكاَضاجّ ًٖ ألاما ً٦التي ػاعَا؛
ً
ٛٞالبا ما ًسخاع الغخالت ما ًغٍض ه٣لّ ل٣غاثّ ْلِـ الٗ٨ـْ ،لى٣غؤ ما ٦خبّ بٓمجاعجً في َظا الؿُا" :١بن ما ؤصْهّ
َٓ ما ؤٖخ٣ض ؤهّ ألا٦ثر ؤَمُتْ ،عبما ؤٓ٧ن ،بؿبب ؤلاَما ٫ؤْ اليؿُان ،حٛاٞلذ ًٖ ؤمٓع ٖضًضة ٢ض تهم ال٣اعت"
(ْ .)Baumgarten: 445-446في َظا الهضص ً
ؤًًا ْظض ٓٞن َاع ٝؤن ال خاظت ألن ًى٣ل لل٣اعت ججغبخّ اإلاإؾاٍْت
ً
ً
٢اثالْ" :ألن ألامغ ؾُإزظ ً
ْ٢خا ٍَٓال لدسجُل ما ٗٞلٍٓ بي في جل ٪ألاًام الشالزت،
في بِذ ٦بحر التراظمت؛ ٞأزغ ؤلاًجاػ
ْألهّ ال ًلُ ٤بإْعْبُحن؛ ٞؿإججاْػٍ" (.)von Harff: 106
ؤن ٍَٓت الخاط ٖىض ٖبٓعٍ ؤعى مهغ ؤزغث في ججغبخّ؛ ٞلجٓء بٌٗ الدجاط ألاْعْبُحن بلى الخسٟي في َُئت الخجاع
عبما ٧ان لخدؿحن ْغْْْ ٝي٘ عخلتهم ٖبر مهغ؛ ْم٘ طلً ٪بضْ ؤن الٗامل اإلااصي اإلاغجبِ بى٣ٟاث الغخلت ٧ان
ً
مازال بٓ٣ة٦ ،ما جٓضر خالت ٓٞن َاع ،ٝالظي جض ٫ه٣ٟاجّ ٖلى ؤن عخلخّ ٧اهذ ألا٢ل ج٩لٟت ٖلى ؤلاَال ١م٣اعهت
بإ٢غاهّْ .م٘ طل٪؛ ٧ان ٓٞن َاع َٓ ٝالخالت الٓخُضة الىاجخت في َظا الهضصَْ .ظا ًضٖ ٫لى ؤن ألامغ لم ًً٨
ً
ؾِال في ْل ؤلاظغاءاث اإلاكضصة للؿلُاث اإلاملُٓ٦ت٢ْ .ض ٖ٨ؿذ خالت ؤصْعهٓ  ٠ُ٦ؤن ا٦دكا ٝألامغ ٧ان مً
قإهّ –٦ما حٗ٨ـ ًٓمُاجّ -ؤن ًهب ٜججغبت الخاط في مهغ بالُاب٘ الؿٓصاْي.
ال عٍب في ؤن ما ٖ٨ؿخّ ًٓمُاث الغخالت مً مًاً٣اث ْمهاٖب حٗغى لِا الدجاط ألاْعْبُٓن في مهغ– ًؤًا ٧ان
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 الزخلت ﻋبرمؿزفي ًﻮمُاث، ﻋﺒﺪالعشٍشﻋﺒﺪهللا دمحم أﺑﻮداىؼ.د
)م1497( م) وألاإلااني أرنﻮلﺪ ﻓﻮن ىارف1471( الزخالت الﺒلجُهي أنطُلﻢ أدورنﻮ

،ان مً قإهّ ؤن ًهضع نٓعة ؾلبُت ًٖ الغخلت ٖبر ؤعاضخي مهغ بلى ظبل ؾِىاء٧ -ُتها ؤْ صعظت ٖمٓمُتها٢مهضا
ً
،ُام بها٣ٗذ البٌٗ بلى ما ٌكبّ الخدظًغ مً الٞ ْهي الهٓعة التي ص،تها ْصعظت زُٓعتهاٟل٩ بخ٤ُما ًخٗلٞ زهٓنا
، ٖلى ٖضص الدجاط ألاْعْبُحن الٗابغًٍ إلاهغ٪ ْعبما ؤزغ طل،ُلًٟما ؤِْغ الغخالت ؤلاهجلحزي الؿحر ظٓن ماهض٦
 بقاعة مِمت٥ بال ؤن َىا،ي٧ٓ ؤٖضاصَم ٖبر الٗهغ اإلامل٫ ًٖ جُٓع مٗض٤ُ٢م ؤهّ مً الهٗب بظغاء بخهاء صْٚع
ٓها٣ابلخىا ْجل٣ "زغط الغَبان إلا:٫ا٢ ،اجغًٍ بجبل ؾِىاء٧ ّ صًغ ؾاهذ٢اٞ ْعٝٓن َاعٞ ٜٗىضما بلٞ ؛٪جغجر طل
ىٓا زاهُت مً عئٍت مؿُدُحن مً بلضاهىا؛ خُض ؤزبرْها ؤهّ لم ًهل ؤي خاط٨غختهم ألجهم جمٞ ًٖ بترخاب ْٖبرْا
.)von Harff: 140( "ان مىظ ٖكغ ؾىٓاث٩غهجُت بلى َظا اإلاٟمً البلضان ال
قاةمت اإلاؿادرواإلازاظع
: اإلاؿادرألاؾلُت.أوال
Anselm Adorno, Itineraire d„Anselme Adorno en Terre Sainte (1470-1471), trad. Jacques Heers
Georgette de Groer, Paris, 1978.
Arnold von Harff, The Pilgrimage of Arnold von Harff. Trans. Malcolm Letts. Hakluyt Society, 2nd ser. n.
94. London, 1946.
Bernard Breyedenbach, Le saintes Pérégrinations de Bernard de Breydenpach 1483, trad. F. Larrivaz, Le
Caire, 1904.
Canon Pietro Casola, Pilgrimage to Jerusalem in the Year 1494, trans. Margaret Newett, Manchester,
1907.
Francesco Suriano, Treatise on the Holy Land, trans. Eugene Hoade, [Publications of the Studium
Biblicum Franciscanum 8], Jerusalem, 1949.
Jean Thenaud, Le voyage a outremer de Jean Thenaud, ed. & trad. C. Schefer, Paris, 1884.
John Mandeville, The Travels of Sir John Mandeville. The Version of the Cotton Manuscript in Modern
Spelling, London, 1915.
Joos van Ghistele, Voyage en Egypt (1482-1483), trad. Renée Bauwens-Préaux, [Collection des
voyageurs occidentaux en Egypte 16], Institut fran ais d archeologie orientale du Caire, Le Caire,
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Martin Baumgarten, “The Travels of Martin Baumgarten, A Nobleman of Germany, Through Egypt,
Arabia, Palestine and Syria”, in: A Collection of Voyages and Travels, ed. Awnsham & John
Churchill, London:, 1704, vol. 1.
Simone Sigoli, “Pilgimage of Simone Sigoli to the Holy Land”, in: Visit to the Holy Places of Egypt, Sinai,
Palestine and Syria in 1384 by Frescobaldi, Gucci & Sigoli, trans. Theophilus Bellorini & Eugene
Hoade, Franciscan Press, Jerusalem, 1948.
ً
زانُا .اإلازاظع العزبُت واإلاعزبت:
ابغاَُم دمحم خامض ؾبُمان" ،مضًىت ؤلاؾ٨ىضعٍت في ٖهغ اإلامالُ ٪البرظُت مً زال٦ ٫خاباث الغخالت ألاْعْبُحن" ،مجلت
٧لُت آلاصاب ب٣ىا ،ظامٗت ظىٓب الٓاصي1102( 31ٕ ،م).
بًمان ُٖض دمحم ُٖض ،مهغ في ٦خاباث الغخالت ألاْعْبُحن في الىه ٠ألاْ ٫مً ال٣غن الخامـ ٖكغ اإلاُالصي/الخاؾ٘
الهجغي ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكٓعة٧ ،لُت آلاصاب ،ظامٗت ٟ٦غ الكُش1106 ،م.
صْب ،بَ .ـ" ،.ال٣اَغة ٦ما عآَا الغخالت الٛغبُٓن في الٗهغ الٓؾُِ" ،جغظمت ٖبض الغخمً خمُضة ،مجلت الجمُٗت
اإلالُ٨ت الجٛغاُٞت اإلاهغٍت0841( 14ٕ ،م).
ؾماح الؿالْي" ،عئٍت الغخالت ألاْعْبُحن لٗاصاث ْج٣الُض اإلاؿلمحن ببان الٗهغ اإلاملٓ٧ي (َ812-537ـ-0141/
0406م)" ،مجلت التربُتُ٢-غ( 067ٕ ،ماعؽ 1101م).
ٖلي الؿُض ٖلي" ،ال٣اَغة في ُٖٓن الغخالت ألاْعْبُحن في ال٣غن الغاب٘ ٖكغ ْالخامـ ٖكغ" ،ميكٓع في بدٓر في
الخاعٍش الاظخماعي مً الٗهغ اإلاملٓ٧ي ،املجلـ ألاٖلى للش٣اٞت ،ال٣اَغة1103 ،م ،م.037-014
ٞاًؼ هجُب بؾ٨ىضع ،ال٣اَغة ػمً اإلامالُ ٪الجغا٦ؿت في ُٖجي الغخالت ألاإلااوي ؤعهٓلض ٓٞن َاع0386( ٝم811/م):
صعاؾت جدلُلُت ه٣ضًت م٣اعهت بمهاصع الغخالت ألاْعْبُحن اإلاٗانغًٍ ،صاع الجهًت اإلاهغٍت ،ال٣اَغة ،ص.ث.
ٞاًؼ هجُب بؾ٨ىضع "ػمً اإلامالُ ٪الجغا٦ؿت في ُٖجي الغخالت الٟغوسخي ظان زٓهٓ (ماعؽ ؾىت 0401م /مدغم ؾىت
 :)ٌ807صعاؾت جدلُلُت ه٣ضًت م٣اعهت بمهاصع الغخالت ألاْعبُحن اإلاٗانغًٍ" ،ؤٖما ٫اإلااجمغ الضْلي الشالض
"الٗال٢اث اإلاهغٍت الٟغوؿُت ٖبر الٗهٓع"٧ ،لُت آلاصاب ،ظامٗت ٢ىاة الؿَٓـ1100 ،م.
ٞاًؼة نالر سجُجي" ،الخجاع ْالدجاط ألاْعْبُٓن في مهغ ٖهغ ؾالَحن اإلامالُ :٪صعاؾت في يٓء ٦خاباث الغخالت
ألاْعْبُحن" ،مجلت بدٓر الكغ ١ألاْؾِ ،18ٕ ،مج1110( 0م).
َ
دمحم ٓٞػي مهغي عخُل"ُ ،م٩اعٍت ال٣اَغة في ٖهغ ؾالَحن اإلامالُ ،"٪آٞا ١الش٣اٞت ْالترار ،مغ٦ؼ ظمٗت اإلااظض
للش٣اٞت ْالترار ،ؾىت ،83ٕ ،13عمًان َ0326ـًٓ/هُٓ 1105م.
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 الزخلت ﻋبرمؿزفي ًﻮمُاث، ﻋﺒﺪالعشٍشﻋﺒﺪهللا دمحم أﺑﻮداىؼ.د
)م1497( م) وألاإلااني أرنﻮلﺪ ﻓﻮن ىارف1471( الزخالت الﺒلجُهي أنطُلﻢ أدورنﻮ

-0271( خاباث الغخالت ألاْعْبُحن٦ ؿت في٦ الجغا٪ُىضعٍت في ٖهغ اإلامال٨ ؤلاؾ،وؿمت خامض ٖبض هللا دمحم
.م1108 ، ظامٗت بجها،لُت آلاصاب٧ ،حر ميكٓعةٚ  عؾالت ماظؿخحر،)َـ812-673/م0406
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