األسطورية الكورية؛
من الكمتشي إىل التكنولوجيا الرفيعة
ال شك أف كوراي اعبنوبية أسطورة تكنولوجية كاقتصادية يف العقدين اآلخَتين .ال أدؿ على ذلك من ىذا الكم
قلت إ ٌف
من اؼبنتجات ؿبل الثقة لدل الشعوب العربية بشكل عاـ كيف مصر على كبو خاص .كال أابلغ إف ي
الكوريُت يعيشوف مشاعر من الفخر ال يتأيت لغَتىم كصفها عندما رؤية السيارات كورية الصنع ذبوب شوارع
كجنواب ،كاؽبواتف الذكية كشاشات العرض تزين كاجهات احملبلت كاؼبراكز
مصر كطرقها شرقنا كغرناب ،مشاالن
ن
التجارية الضخمة .األمر الذم ذبدر اإلشارة إليو ىنا ىو تشبث الكوريُت دباضيهم العريق بكل تفاصيلو
ربديدا ،الذم اجتاح أرجاء عاؼبنا اؼبعاصر .بكل أتكيد
االجتماعية كالثقافية رغم طوفاف التمدف الغريب كاألمريكي ن
مؤخرا بفعل السياحة متعددة األغراض كازدايد عدد األجانب اؼبقيمُت للعمل أك
ىناؾ انفتاح شهدتو كوراي ن
الدراسة بشكل غَت مسبوؽ اترىبيِّا ،كصحيح أف ىناؾ ؿببلت للوجبات السريعة بكل مكاف ،كمطاعم لكافة
أيضا أف الكوريُت شعب وبب
أنواع األطعمة من أكركاب كأمريكا البلتينية كالشرؽ األكسط كشرؽ آسيا ،كصحيح ن

أف هبرب كل شيء كلو ؼبرة كاحدة على األقل ،لكن كل ىذا مل يي ً
نس الكوريُت ماضيهم؛ اؼببلبس العصرية مل
تتغلب على الػػ"ىاف بوؾ" يف اؼبناسبات كاالحتفاالت العديدة .فالكوريوف شعب يعشق التجمعات اؼببهجة كلذا
خاصا .كما أهنم شعب قادر على أف يبٍت متح نفا لكل شيء يتعلق بًتاثهم.
يصنع من كل مناسبة احتفاالن ن
مطاعم الوجبات السريعة العاؼبية مل تينسهم الكمتشي ،بل ال أابلغ إف قلت إف أم مواطن كورم ال يشعر ابلشبع
كثَتا ما
اغبقيقي إف مل أيكل األرز مع الكمتشي ،كال يبر يوـ كامل دكف أكل الكمتشي إال للضركرة القصول ،بل ن
وبمل الكوريوف يف سفرىم الوزف الذم تقرره شركات الطَتاف كامبلن؛ أكياس الكمتشي اليت ال ربلو اغبياة كال

ارأتيت
الطعاـ بدكهنا عند االنتقاؿ للعيش ببلد آخر لعدة شهور للدراسة أك العمل .من مثل ىذه التفصيبلت
ي
أف أعنوف قراءيت البسيطة حوؿ اؼبنجز الكورم األسطورم من الكمتشي رمز اؼباضي العريق بشحناتو كدالالتو
كقباحا على
فخرا
ن
االجتماعية كالثقافية الزاخرة ابلكثَت من العرؽ كالكفاح كاؼبقاكمة كاألمل الذم استحاؿ ن
اؼبستوايت كافة ،كصوالن للثقافة التكنولوجية الرقمية الرفيعة اليت هبا كمعها أصبح كل ما يتعلق ابإلنساف يتم إدارتو
عرب تكنولوجيا متقدمة جدِّا تعتمد على شبكة اإلنًتنت الذم ربتل كوراي اعبنوبية اؼبرتبة األكىل عاؼبيِّا يف سرعتو.
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ربديدا؛
مهما يف احتبلؿ كوراي ىذه اؼبكانة اؼبرموقة
ِّ
اقتصاداي كثقافيِّا يف العامل العريب ن
لعبت عوامل عدة ن
دكرا ن

جودة اؼبنتجات الكورية كحسن تصنيعها ،كالتنطيم اعبيد لكأس العامل لكرة القدـ عاـ ََِِ مع الياابف،
إعجااب من اؼبشاىدين العرب كزادت من
كالدراما التليفزيونية اليت مت بثها يف معظم الدكؿ العربية ،كاليت القت
ن
عددا من السمات االجتماعية كاألخبلقية اؼبتشاهبة مع
رغبتهم يف معرفة اؼبزيد عن الثقافة الكورية اليت كجدكا فيها ن
(ُ)
أيضا وبضر األدب كواجهة ثقافية كحضارية ذات انتشار سريع كأتثَت كبَت يف
الثقافة العربية  ،يف ىذا السياؽ ن

زمن التقدـ التكنولوجي الذم نعيشو ،كىنا يربز الدكر الفاعل كاؼبهم للًتصبة يف تقدمي صورة جادة عن الشعوب
كاترىبها كحضارهتا ،دبا يكشف عن طبيعة اؼبكوانت اػباصة يف شخصيتها كيقرب اآلخرين من التعرؼ على

ربديدا تظهر الفجوة اليت مل تستطع اعبهود العربية اؼبتواضعة -حىت اآلف -يف سدىا
ىويتها عن قرب .كردبا ىنا ن
تعمي نقا كاقًت نااب من الكوريُت كاإلفادة منهم كمن منجزىم اإلعجازم أبية مقاييس موضوعية .ىذا اؼبنجز الذم يقوـ
أكؿ ما يقوـ على ثقافة "التحديد" ك"الدقة" الرفيعة اليت سنحاكؿ يف السطور التالية تبياف بعض جوانبها عرب عدد

من اؼبستوايت الثقافية كالسياسية كاالقتصادية كالتارىبية كالفنية كاألدبية قدر اؼبستطاع.

أوالً :على ادلستوى الثقايف العام
ىناؾ حس عاـ كبو تفضيل "التحديد" ك"الدقة" ضارب بعمق يف اتريخ الشعب الكورم .فليس ىناؾ شيء
من اؼباضي؛ رمز اترىبي أك أثر أك حدث يشار إليو بلفظة "تقريبنا" ،أك على كجو االحتماؿ أك غَتىا من تعبَتات
كثَتا ما يستخدموف عبارة " ماذا تقصد؟" أك "ما معٌت ىذا
عدـ التحديد الدقيق عند اإلشارة .بل إف الكوريُت ن

الكبلـ؟" إف شعركا أف الذم يتحدث إليهم يلمح أك يومئ دبعاين عباراتو أك أنو يدكر من بعيد حوؿ و
غرض ما
ردبا ال يريد اإلفضاء بو بشكل مباشر .ىندسيِّا يبكن كصف ىذه اغبالة من إيثار الوضوح كالدقة يف كل شيء
كأم شيء ابلقوؿ إف أقصر الطرؽ بُت أية نقطتُت ىو اػبط اؼبستقيم .ىناؾ ربديد دقيق لعدد القصائد اليت
يكتبت على النمط الصيٍت القدمي اؼبعركؼ ب" شي جو" أك على غَته يف العصور اؼبختلفة .ال أريد اؼبقارنة ىنا
كليس ىذا ؾباؽبا كلكن حبكم زبصصي يف األدب اؼبقارف فليس لدينا حىت اآلف ربديد دقيق متفق عليو بشأف
اؼبعلقات اعباىلية إف كانت سبع معلقات أـ عشر! ىناؾ توثيق يومي بسجبلت اغبكاـ كاؼبلوؾ الكوريُت لكل
األحداث كالقرارات اليومية على كبو ما ستشَت ىذه القراءة .ىناؾ دبتحف األدب الكورم ابلعاصمة سيوؿ
خريطة األدابء كالكتاب الكوريُت اليت ربدد بدقة عدد الكتاب كاألدابء يف كل بقعة من أرض كوراي اعبنوبية
بشكل مذىل .ىناؾ أيضَّا قصاصات كرقية لكيفية قياـ دكر النشر بدفع اؼبقابل اؼبادم لل يكتَّاب يف ضوء حساب
عدد الكلمات بدقة حاسوبية متناىية قبل اخًتاع اغبواسيب .كما مت ربويل عدد من بيوت بعض الكتاب
كالفنانُت الذين انضلوا ضد االحتبلؿ الياابين كمهدكا لقياـ الدكلة اؼبتحضرة اؼبدنية إىل متاحف ،كمت االحتفاظ
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ابؼبقاىي اليت كانوا هبسلوف عليها كنوع اؼبشركابت اليت كانوا يتاكلوهنا ككل شيء موجود حىت اآلف ككأف الزمن مل
يبر على تلك األماكن كمل يسلبها ما يستحق ال ًٌذكر .كابلتايل أعتقد أف "حس الدقة" اليت ربتاجها كتقوـ عليها
التكنولوجيا الرقمية الراقية موجود بعمق لدل الكوريُت قبل اخًتاع التكنولوجيا بعقود بل بقركف طويلة إف شئنا
الدقة.
قيمة حس الدقة الرقمية ابختصار أنو يصدؽ األرقاـ كيعطيها األكلوية األكىل عن التحليل كالتفسَت ككذلك
أيضا ؼبقارنة ليس ىذا سياقها ألقوؿ إف الثقافة
عند التخطيط بعد ازباذ من يلزـ من قرارات؛ كال أريد التطرؽ ن
العربية زبشى األرقاـ ألهنا كاشفة كيف ؾباالت عديدة يبكن القوؿ إهنا فاضحة لكل أالعيب اللغة اليت هبيدىا
أنصار اإليدكلوجيات السياسية أك الدينية اػباصة كمن على شاكلتهم .حس الدقة كالتحديد كما يتعلق بو من
شفافية يب ٌكن القائمُت على إدارة الببلد من حسن تنظيم كل شيء كأم شيء ألف القاعدة العريضة كاألساسية
أيت بنفسي خبلؿ عدة سنوات كيف قبحت
ىي التحديد الدقيق للموارد كاؼبمتلكات اليت ستتم إدارهتا .لقد ر ي

جامعة جوصن دبدينة جوانج جو يف تنظيم احتفاؿ "الوركد" ،فقد خصصت اعبامعة مساحة لغرس كركد عديدة

من دكؿ ـبتلفة كأطلقت عليها "حديقة" الوركد ،كيف شهر مايو من كل عاـ أييت الناس من أطراؼ اؼبدينة لرؤية
الوركد كاالستمتاع بقضاء يوـ بساحات اعبامعة رغم أف الوركد منتشرة يف الشوارع كالطرقات كأماـ البناايت حيثما
كجهك  .على اؼبستول العاـ كبشأف االحتفاالت الكربل فقد مت ربويل كل مدينة من اؼبدف إىل عاصمة
ليت
ى
ك ى
خاصة؛ كوانج جو يف اعبنوب مثبلن ىي مدينة الفن .ىناؾ معارض كحفبلت موسيقية مستمرة طواؿ العاـ تقاـ
ابؼبدينة" .دهبوف" مثبلن ىي مدينة العلوـ .توفر جامعاهتا العديد من الفرص للمنح الدراسية للطبلب األجانب من
شىت بقاع األرض.

اثينًا :على ادلستوى السياسي
انضل الكوريوف يف العصر اغبديث للتخلص من االحتبلؿ الياابين ،كما انضلوا إلهناء اغبرب الكورية يف
طبسينيات القرف العشرين (من َُٓٗ حىت ُّٓٗـ) ،كيف الثامن عشر من مايو عاـ َُٖٗـ انضلوا كدفعوا
شبننا ابىظنا للتخلص من اغبكم الديكتاتورم العسكرم .أريقت دماء كثَتة ألجل إقامة دكلة ديبقراطية مدنية.
كاستمر النضاؿ حىت ربقق اؽبدؼ .نضاؿ ابألمواؿ كاؼبمتلكات كاألركاح ارتكزت فيو الدكلة اؼبدنية اغبديثة أكؿ ما
بعيدا عن السياسة ،كعلى إقامة بنية ربتية متميزة ال يبكن قياـ دكلة عصرية بدكهنا،
ارتكزت على تنحية األدايف ن
كعلى االىتماـ كل االىتماـ ابلتعليم كؿبو األمية فبا دعم ثقافة االنفتاح دكف أف يتخلى الشعب عن ىويتو .ىذا
الشعب الذم دفع كل ما يبلك لدعم حكومة ببلده يف أزمة صندكؽ النقد الدكيل بنهاية تسعينيات القرف
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العشرين لكي تيطول حقبة االقًتاض من اػبارج لؤلبد بعد أف اصبح الناتج اإلصبايل احمللي العاـ اؼباضي ُْ.
قدما عرب زبطيط سليم كدقيق كعدالة اجتماعية متميزة قبح الكوريوف ىذا
تريليوف دكالر أمريكي .كمع اؼبضي ن
العاـ كيف شهر السعد السياسي؛ شهر مايو ،يف انتخاب رئيس جديد للببلد "موف جيو إف" كحبكم قضائي مت
سجن الرئسية السابقة " ابؾ يكن ىيو" دكف إراقة دماء على اإلطبلؽ.
 -1منوذج "حركة اجملتمع اجلديد"
ىذا النموذج الفذ يكشف كيف تنتقل الدكؿ من الفكر احملدكد أك التقليدم إىل الفكر االبتكارم اػببلؽ
اؼبتناسب مع القدرات اػباصة لؤلفراد كاؼبؤسسات .فمن السهل تطوير القرل اليت يسكنها اؼبئات أك اآلالؼ
كاالرتقاء أبحواؿ الفبلحُت كالصيادين كربسُت معيشتهم قبل تطوير اؼبدف اليت يسكنها مبليُت البشر .ففي بداية
السبعينيات طورت اغبكومة الكورية حركة اجملتمع اعبديد من أجل ربديث القرل الزراعية كقرل الصيادين ،ككاف
اؽبدؼ من ىذه اغبركة ىو إيقاظ الوعي لدل صباىَت الشعب الكورم كدعم كتطوير مستوايهتم اؼبعيشية من
خبلؿ بث ركح االجتهاد كالعمل كاالعتماد على النفس كالتعاكف بُت الفبلحُت كصيادم األظباء .من جانبها
قامت اغبكومة بتحسُت الظركؼ اؼبعيشية لسكاف القرل .كمن خبلؿ التجاكب السريع من الفبلحُت كالصيادين
ارتفعت مستوايت دخوؽبم كمستوايت معيشتهم بشكل ملحوظ .كبعد النجاح الذم حققتو حركة اجملتمع اعبديد
يف القرل بدأت اؼبدف كاؼبصانع يف تنفيذ تلك اغبركة .كهبذه الطريقة مت زرع ركح جديدة يف قلوب اؼبواطنُت
اقتصاداي سول
الكوريُت مفادىا إنو لن يعتٍت ابلوطن كيبٍت مصانعو كيبد شبكات طرقو كيرتقي بو اجتماعيِّا ك
ِّ
الكوريُت كحدىم(ِ).
 -2على ادلستوى التعليمي
عاما اليت أعقبت االستقبلؿ.
كما ككي نفا خبلؿ اػبمسُت ن
حدثت على اؼبستول التعليمي تطورات مذىلة ن
فحسب اإلحصاءات الصادرة عاـ ُٓٗٗـ كاف بكوراي اعبنوبية َِّ كلية كَََُ مدرسة اثنوية كََِْ
مدرسة إعدادية كََٔٔ مدرسة ابتدائية كعدد كبَت جدِّا من دكر اغبضانة ،األمر الذم يكشف عن مدل تقدير
اغبكومة الكورية آنذاؾ لدكر التعليم كأنبيتو فبا دفعها لتزكيده ابلتكنولوجيا األساسية البلزمة اليت رفعت من
كفاءتو يف فًتة زمنية كجيزة ،كما نوعت يف اؼبضامُت كاؼبقررات الدراسية دبا ساىم يف ربقيق مبو اقتصادم
كاجتماعي تعرب عنو أرقاـ فلكية دبقايسس تلك الفًتة .كمع االنفتاح على العامل ظلت اغبكومة الكورية ؿبافظة
على استقبللية التعليم كإبعاده عن التبعية للغرب هبدؼ اإلبقاء على الركح كالقيم الوطنية اػباصة ،مع الوضع يف
االعتبار أف يكوف اؼبتعلموف الكوريوف مواطنُت عاؼبيُت يتحلوف ابلوعي الوطٍت(ّ).
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حدثت كذلك تطورات يف ؾباؿ األحباث األكاديبية تزامننا مع التطورات اليت حدثت يف اجملاؿ التعليمي .كبعد
تطوير ؾباالت الدراسة كالبحث يف اللغة كاألدب كالتاريخ الوطٍت؛ تلك اجملاالت ذات الصلة الوثيقة ابؽبوية
قسرا يف فًتة االحتبلؿ الياابين للببلد ،كبعد انتهاء كوراي من بناء قواعدىا االجتماعية
الوطنية كاليت أنبلت ن
كاالقتصادية اؼبستقلة ظهرت توجهات جديدة يف األحباث األكاديبية ،حبيث ذباكز العلماء كاألكاديبيوف الكوريوف
ما تعلموه من الغرب كشرعوا يف االبتكار من منظور خاص يضع األكلوايت كاػبصوصيات الثقافية كاالحتياجات
الكورية يف اؼبقاـ األكؿ(ْ).

اثلثًا :على ادلستوى التارخيي
 -1من التفتت القسري إىل التناغم السحري
مل تعد كوراي دكلة مكافحة من دكؿ العامل الثالث .فهي منذ تسعينيات القرف العشرين دكلة حديثة كعاؼبية
تسَت بثبات كبو التقدـ ،كقد أصبحت منذ عاـ ُٓٗٗـ رابع أكرب دكلة منتجة للمعدات اإلليكًتكنية يف العامل،
كاثين أكرب دكلة يف صنع األجهزة اؼبنزلية اإلليكًتكنية .فخبلؿ كقت قصَت ظهرت كوراي إىل األفق كمعجزة للتوسع
اؼبتواصل دكف التعرض ؼبخاطر اقتصادية .يرل الكوريوف أنفسهم ابعتداد شعبنا يعمل جبد كاجتهاد ،يبلك سوقنا
صناعية فبيزة مفتوحة أماـ الفرص التجارية الغربية -بشكل أساسي يف تصدير السلع كاػبدمات الكورية-
كيشجعوف فكرة سرعة اللحاؽ ابلياابف من الناحية االقتصادية ،كيفخركف أبهنم يسبقوف الياابنيُت فيما يتعلق
بتطوير اؼبديرين متعددم الثقافات كاللغات(ٓ) .بعد أف مت انتخاب الرئيس كيم يونج سام

Kim Young-Sam

عاما .ككذلك ،أعلن مولد كوراي جديدة
عاـ ُّٗٗـ ،بدأت أكؿ حكومة مدنية أصيلة يف كوراي خبلؿ ِّ ن
تقود شعبها إىل العدالة كاالستقرار االجتماعيىُت .كقد قدمت إدارة الرئيس كيم برانؾبنا عن العوؼبة مت تصميمو من
أجل أف تصبح كوراي قوة ىائلة يف اؼبنطقة الباسيفيكية اآلسيوية ،كأف تنعم ابلسبلـ الذم يدفع موقفها التنافسي

يف اجملاؿ االقتصادم (ٔ).
بعيدا عن خبلفات العامل كنزاعاتو .فقد
اترىبيِّا ،يعرفت شبو اعبزيرة الكورية ابنعزاؽبا رغبة يف العيش بسبلـ ن
تعرضت كوراي قديبنا كحديثنا غبمبلت عسكرية دفعتها ؼبثل ىذه العزلة حىت أطلق عليها يف بعض األكقات تعبَت
"الناسك اؼبنعزؿ" .كقد دعم اؼبوقع اعبغرايف لشبو اعبزيرة الكورية من ىذا االنغبلؽ أك االبتعاد عن العامل اػبارجي

لفًتة من الزمن أهناىا االحتبلؿ الباابين عاـ َُُٗـ.
 -2أسطورة التأسيس؛ من التخييل إىل التحديد
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بعيدا يف التاريخ ،تكشف أسطورة أتسيس كوراي عن طبيعة الركح اليت يتمتع هبا الشعب الكورم ،كاليت
ن
ميزتو يف الوقت اغباضر على اؼبستول االقتصادم كالتكنولوجي عاؼبينا ،كما جعلت أدبو مًتصبنا كمقركءنا يف احملافل

الدكلية ،كيكفي تدليبلن على ذلك ترشيح الشاعر الكبَت كو أون عبائزة نوبل يف اآلداب أكثر من مرة ،آخرىا
عاـ َُِّـ .كنيل "ىانج جاف" جائزة البوكر اإلقبليزية عاـ َُِٔـ عن ركايتها "النباتية" .تقوؿ األسطورة إف
األمَت ىواننج ابن معبود السماء األعظم ،نزؿ على جبل اتيبك ،حيث استطاع بناء "مدينة هللا" دبساعدة
َََّ من اػبدـ .كقد كضع ىواننج ؾبموعة من القوانُت كعلم شعبو أكثر من َّٔ مهنة دبا يف ذلك التجارة
كالزراعة ،كالصيد ،كالطب .كاف يعيش يف تلك اؼبدينة دب كمبر يرغباف يف التحوؿ إىل ـبلوقُت هبيئة أخرل .كقد
أخربنبا ىواننج أف ىذا األمر سيتم إذا استطاعا البقاء يف كهف مظلم ؼبائة يووـ ،كأف أيكبل فقط الثوـ كاغبشائش
كصربا ،كلكن الدب انتصر كربوؿ إىل امرأة صبيلة ،كتزكجها ىواننج .كيقاؿ إف ابنو
الربية .كاف النمر أقل إصر نارا ن

اتن جن ىو أكؿ مؤسس ألكؿ فبلكة كورية يف الثالث من أكتوبر عاـ ِّّّ قبل اؼبيبلد .يف منطقة يطلق عليها
"الصباح اؽبادئ" ألنو أثناء الفجر ،يظهر ضوء كىاج ،مع عدـ كجود أية نسمة على اإلطبلؽ .كيعتقد علماء
دراسة أصل اإلنساف كتطوره " ،"Paleontologistsأنو منذ ما ال يقل عن ثبلثُت ألف سنة ،كانت شبو
اعبزيرة الكورية موطننا للقبائل كالعشائر اؼبتنقلة ،كقد ظلت شبو اعبزيرة ىادئة كمنعزلة عن ابقي العامل اؼبعركؼ حىت
بداية اغبقبة اؼبسيحية يف الغرب(ٕ) .يلفت نظران يف األسطورة السابقة مدل الدقة يف ربديد يوـ كشهر أتسيس

اؼبملكة كليس فقط العاـ ،كىو ما يدعم فكرة زبصيص موعد سنوم اثبت لبلحتفاؿ هبذا اليوـ حىت اآلف ،كما
يلفت نظران كذلك ركح الدأب كالصرب كالقدرة على ربمل الصعاب تلك اليت سبثلت يف البقاء بكهف مظلم-
الظبلـ ىنا معادؿ لغياب اؼبعرفة كالظلم كاغباجة كالتخبط كغَتىا من اؼبعاين السلبية األخرل -كأكل اغبشائش
كالثوـ ؼبائة يوـ!
عددا من اؼبمالك منذ القرف العقد السادس قبل اؼبيبلد
حسب اؼبصادر التارىبية فقد شهد التاريخ الكورم ن
حىت العقد األكؿ من القرف العشرين كما يلي - :كوكوريو حىت ٕٓ قبل اؼبيبلد  -شيبل من ٕٓ قبل اؼبيبلد إىل
ِّٗـ  -كوريو من ِّٗـ إىل ُِّٗـ  -جوصن ُِّٗـ إىل َُُٗـ .كسنكتفي ىنا بعرض موجز كاشف
ؼبا يتعلق بسياؽ ىذه الورقة للمملكتُت األكىل كاألخَتة فحسب.

 -3أوىل ادلمالك الكورية :كو كوريو
أتسست كوكوريو من خبلؿ تنظيم ارباد لتجمعات سياسية حوؿ الركافد الوسطى لنهر أمنوك .كربت
حلم اؼبلك سوسورمي يف أكاخر القرف الرابع ،مت ازباذ إصبلحات متعددة دبا فيها استحداث القانوف اؼبكتوب
6

وبسن النظاـ.
كاالعتماد الرظبي للبوذية ،كأتسيس مؤسسة اتيهاك (أكاديبية الفلسفة الكونفوشيوسية القومية) فبا ٌ

كانت كوكوريو ،كىي أكؿ اؼبمالك الثبلثة اليت أسست نظامها كدكلة ،قد كصلت إىل ذركة إقبازاهتا بدخوؿ
القرف اػبامس بعد اؼبيبلد .مع الفتوحات اػبارجية للملك األعظم كوانغيتو كاؼبلك جانغسوا اليت أدت إىل اتساع
أراضي كوكوريو حىت هنر سونغهوا اغبايل (هنر سنغارم الصيٍت) يف الصُت إىل الشماؿ ،كهنر ىان كؿبافظة
كيونغسانفبوك دو يف شبو اعبزيرة الكورية إىل اعبنوب ،كهنر يوىا (لياك ابلصينية) إىل الغرب ،كيونبيون يف الصُت
إىل الشرؽ .بقيت ىذه اغبدكد اإلقليمية ابستثناء حوض هنر ىان بدكف تغيَت حىت الدمار النهائي للمملكة .قبح
اؼبلك جانغسو ،خليفة اؼبلك العظيم كوانغييتو ،يف تطوير كوكوريو إىل أعظم قوة يف شرؽ آسيا من خبلؿ
أيضا العاصمة من كوكنيسونغ (منطقة
السعي إىل إقامة الركابط الدبلوماسية ابؼبمالك اؼبختلفة يف الصُت .نقل ن
جياف اغبالية ابلصُت) إىل بيونغيانغ يف اؼبنطقة الشمالية من شبو اعبزيرة الكورية إلرساء قاعدة راسخة كإعادة

تشكيل نظاـ الدكلة(ٖ) .مع أفوؿ قوة أسرة ىان ازدىرت اؼبمالك الكورية كوسطاء ذباريُت بُت الصُت كالياابف،
ككانوا السبب يف تطوير الكثَت من األفكار الصينية كتقدمي بعض الفنوف كاغبرؼ األصلية اليت أصبحت فيما بعد
عناصر تقليدية للثقافة الياابنية .اربدت ثبلث فبالك كورية ربت حكم شيال يف عاـ ٕٔٔ بعد اؼبيبلد .كقد
جاءت بعد ذلك فبلكة كوريو كاليت أعطت كوراي اظبها اغبديث ،كازدىرت بُت عاـ ُٖٗـ كحىت ُُِّـ
عندما أمر جنكيز خاف ابلغزك اؼبنغويل ،كالذم قبح يف مد سيطرتو على الببلد ألكثر من قرف من الزماف .كيف عاـ
ُِّٗـ جاءت أسرة تشوصن أك أسرة يي

Yi

اليت قامت إبصبلحات نظمت فيها اللغة الكورية كالثقافة

كاؼببادئ األخبلقية البوذية اؼبغلفة ابلكونفوشيوسية .كقد استطاع الرجاؿ العسكريوف األذكياء يف حقبة أسرة يي
رد الغزكات اليت قاـ هبا الياابنيوف يف القرف اػبامس عشر ،كاؼباتشو يف القرف السادس عشر(ٗ).

 -4آخر ادلمالك الكورية :جوصن
أسس يل سونغ غيو ىذه اؼبملكة عاـ ُِّٗـ بدعم من األدابء اعبدد كعلى رأسهم جونغ جو جون.
كاف يل سونغ غيو جنراالن استطاع أف يكسب قلوب الناس كثقتهم من خبلؿ ما قدمو من خدمات جليلة لببلده
يف مواجهة ىجمات القراصنة الياابنيُت كقطاع الطرؽ من ذكم العمائم اغبمراء .أما األدابء اعبدد فهم لببة من
اؼبثقفُت كاؼبوظفُت اؼبتعلمُت اؼبوىبُت الذين تشربوا الكونفوشيوسية اعبديدة فكرِّاي ،كالذين ظهركا يف أكاخر عصر
كوريو من بُت صغار مبلؾ األراضي كالفئات اؼبتوسطة كاؼبزارعُت اؼبستقلُت يف احملافظات احمللية ،ككانت ؽبم
ربفظاهتم على العائبلت ذات السيادة كالنفوذ ككذلك على الداينة البوذية .أثناء نقاش يل سونغ غيو مع األدابء
اعبدد حوؿ إصبلح اجملتمع الكورم ،الحت فرصة للتغيَت ،حيث كانت فبلكة مينج اعبديدة قد طلبت من
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كوريو إعادة اؼبنطقة اليت كانت خاضعة للسلطة القضائية لسانغسوتغ تشونغوانبو التابع ل ػـيوان (مقاطعة اغباكم
العاـ يف سانغنسونغ) .كؼبا كانت كوريو قد استعادت تلك األرض من يوان ابلوسائل العسكرية ،كدبا أف طلب
فبلكة مينغ مل يكن مطلبنا عادالن ،فقد أعلنت كوريو عزمها قهر منقطة يودونغ اػباضعة غبكم مينغ .بقى تشوي
يونغ قائد عاـ اغبملة العسكرية يف العاصمة كايغيونغ مع اؼبلك ،بينما توجو يل سونغ غيو انئب القائد إىل

يودونغ .مل يكن يل سونغ غيو مواف نقا على فكرة توجيو ضبلة عسكرية إىل يودونغ من البداية ،كلذلك سحب
قواتو إىل كايغيونغ يف ويهوادو ،كىي جزيرة صغَتة على هنر أمنوكغانغ ،على اغبدكد بُت مينغ ككوريو .مث قاـ
بعد ذلك إبسقاط اؼبلك أو وتشوي يونغ ،كتسلم زماـ السلطة .كقد بدأ يل سونغ غيو سياسة كاسعة النطاؽ
لئلصبلح الزراعي مع لببة ظهرت حديثنا من اؼبسؤكلُت األدابء اعبدد ،كصادر مزارع ضخمة من العائبلت
اإلقطاعية كاؼبعابد البوذية .ككزعت بعض اؼبزارع بُت أفراد الطبقة اغباكمة اعبديدة ،بينما استخدمت أخرل
لتحسُت ميزانية الببلد بدؾبها يف األراضي العامة .كدبجرد أتمُت األكضاع العسكرية كالسياسية كاالقتصادية أرغم
عاما من
اؼبلك كونغيانغ على التنازؿ عن العرش كحل يل سونغ غيو ؿبلو ،كبذلك أسدؿ الستار على ْٕٓ ن
عاما انتهت ابالحتبلؿ الياابين يف هناية العقد
اتريخ كوريو كبدأ عصر فبلكة جوصن اليت استمرت طيلة ُٗٓ ن
األكؿ من القرف العشرين(َُ).

كاف الداعية األكرب لتبٍت عقيدة سونغريهاك (الكونفوشيوسية اعبديد) ىو جونغ دو جون الذم دعم
تشكيل إدارة تركزت على رئيس الوزراء .كقد احتج اؼبقربوف كاؼبوالوف للملك -الذم أصبح معزكالن سياسيِّا خبلؿ
تلك اؼبرحلة -ضد ىذا التوجو ،كحدث أف استوىل يل اينغ وون ،ابن يل سونغ غيو -مؤسس اؼبملكة -على
السلطة بعد ؿباكلتُت من "ثورة األمَت" ،فبا أدل إىل تصفية جونج دو جون سياسيِّا .بعد سبكنو من السلطة ،أراد
يل ابنغ ون (ملك اتهبونغ) تعزيز السلطة اؼبلكية أكالن ،فقاـ حبل القوات اػباصة ربت سيطرة العائلة اؼبالكة
مؤسسا لنظاـ سياسي جديد يتمركز حوؿ اؼبلك،
كاؼبوظفُت الكبار ،كما أضعف من قوة سلطات رئيس الوزراء
ن

فاستغٌت عن الوزراء الستة كجعل أمور ىذه الوزارات يف يده كي يهيمن بشكل كامل على كافة الشؤكف الرظبية يف

الببلد .كما درج على القياـ بعمليات تفتيش كمراقبة مستمرة ؼبوظفيو عمبلن على استمرار اؽبيكل السياسي
كاإلدارم لنظاـ اغبكم بشكل مستقر .كأعيد تنظيم أقاليم الدكلة بتقسيمها إىل ٖ ؿبافظات ،كمت إرساؿ قضاة إىل
قانوان ييلزـ كل من ذباكز السادسة عشرة من عمره من الرجاؿ أف وبمل بطاقة
كل مقاطعة أك كالية ،كما َّ
سن ن

ىوية (ىوابم) ،كبتطبيق ىذه اإلجراءات استطاع ذلك اؼبلك أتسيس إدارة مركزية كأحكم سلطتو على الشؤكف
الوطنية .كدبجرد استقرار األحواؿ يف الببلد ،زبلى اؼبلك اتجيونغ عن العرش البنو الثالث ،الذم أصبح معركفنا

ابؼبلك سي جونغ العظيم ،كبعد أف ثبت دعائم اغبكم الذم تركو أبوه ،شرع يف أتسيس عصره اػباص كالفريد
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نظرا ؼبا شهدتو الببلد يف عهده من استقرار سياسي كازدىار اقتصادم
على كبو ما كصفتو اؼبصادر التارىبية؛ ن
كثقايف .بعد اعتبلء العرش ،شجع اؼبلك سي جونغ اؼبشركعات العلمية كالتقنية اليت يبكن أف تطبق يف اغبياة
اليومية للرعية ،فأشرؼ على إعداد الكتب اػباصة أبساليب الزراعة اؼبناسبة كف نقا للظركؼ اؼبناخية لكوراي هبدؼ
رفع معدؿ اإلنتاج الزراعي ،كما أشرؼ على توزيع تلك الكتب .كذلك كاف كراء ابتكار مقياس للمطر -الذم
مت ابتكاره قبل نظَته الغريب حبوايل ََِ سنة -كالساعة الشمسية كالساعة اؼبائية كأجهزة الرصد الفلكي .ككاف
انبعا من صلتها الوثيقة ابلزراعة .عبلكة على ذلك أعاد تنظيم جيبوىوجنون (قاعة
اىتمامو الكبَت هبذه اجملاالت ن
ذبمع العلماء) لكي يتمكن العلماء من دراسة الكبلسيكيات كاألعماؿ السياسية الصينية العظيمة(ُُ).

كقد مت تقسيم فبلكة جوصن إىل ثبلث فًتات رئيسة - :الفًتة األكىل ،امتدت ؼبا يقرب من ََِ و
عاـ منذ
بداية أتسيسها ،كشهدت الغزك األجنيب مرتُت؛ الغزك الياابين عاـ ُُٗٓـ ،كالغزك اؼبنشورم عاـ ُّٔٔـ .رغم
ذلك كانت تلك الفًتة متميزة على اؼبستول االجتماعي بشكل خاص .ففي هناية عصر كوريو انقسم األدابء
اعبدد إىل صباعتُت يف بداية عصر جوصن ،اعبماعة األكىل (عصبة اعبدارة) قادت عملية أتسيس فبلكة جوصن،
كانشغلت ابلشؤكف السياسية اؼبختلفة .اعبماعة الثانية (األدابء التقدميُت) ،تكونت من اؼبسؤكلُت الذين اعتكفوا
اعا بُت اعبماعتُت،
يف مساقط رؤكسهم كقت أتسيس اؼبملكة كتفرغوا للعلم .كقد شهدت تلك الفًتة األكىل نز ن
انتهى بوصوؿ اعبماعة الثانية ؼبقاليد السلطة كقيامها بفرض نظامها األخبلقي يف الببلد – .الفًتة الثانية ،كخبلؽبا
انقسمت صباعة األدابء التقدميُت إىل فئات صغَتة تنافست فيما بينها على السلطة ،لكن الثابت أف النظاـ
الفلسفي الذم تبنوه قد ذبذر يف كجداف اجملتمع الكورم ،فبقيت اػبصائص الفكرية كاالجتماعية التقليدية على
حاؽبا حىت القرف السابع عشر اؼبيبلدم ،عندما مت تبٍت النظاـ الفكرم كالفلسفي للكونفوشيوسية اعبديدة .ىذه
الفًتة شهدت مولد بعض العادات اعبديدة كتشكلها ،مثل تفضيل األبناء على البنات ،كسبييز االبن األكرب يف
توزيع اؼبواريث ،كفيها كذلك مت التأكيد على كتابة األنساب كدراسة الطقوس االجتماعية كالفلسفية .كبتوقيع
معاىدة كانغهوادو عاـ ُٕٖٔـ ،كفتح اؼبوانئ البحرية للمراكب األجنبية يف أكاخر القرف التاسع عشر ،فتحت
إيذاان ببداية مرحلة اترىبية جديدة ىي الفًتة الثالثة اليت امتدت حىت
اؼبملكة أبواهبا للعامل اػبارجي ،ككاف ذلك ن
َُُٗـ(ُِ).

كاف من اؼبظاىر الواضحة يف عصر جوصن ،االىتماـ بتدكين األحداث التارىبية بدقة كفق تسلسل زمٍت ؼبا
شهدتو اؼبملكة يف سجبلت اترىبية مكنت الدارسُت كاؼبهتمُت ابلتاريخ من معرفة الكثَت عن ىذه اؼبملكة .كقد
عمد الكتاب كاؼبؤرخوف إىل تكوين ؾبموعة من السجبلت للملوؾ اؼبتعاقبُت أصبحت فيما بعد مدكنة اترىبية
كبَتة توثق ؽبذا العصر .ككاف يتم كتابة تلك السجبلت دبكتب خاص ييعرؼ دبكتب السجبلت التارىبية يشرؼ
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عليو مسؤكؿ كزارم رفيع اؼبستول ،ككاف اؼبؤرخوف يقوموف جبمع السجبلت اػباصة بعهد كل ملك من اؼبلوؾ
كترتبيها حسب التسلسل الزمٍت لتويل كل منهم اغبكم ،كقد كانت مدكانت األجهزة اغبكومية كمسودات
اؼبؤرخُت كمفكرة الديواف اؼبلكي (سونغجونغوف إيلغي) كسجبلت ؾبالس الدكلة ،كسجبلت اؼبراقبة ،كاؼبتابعة
اليومية ،كأية مدكانت خاصة ،ىي اؼبصادر األساسية اليت اعتمدت عليها تلك السجبلت التارىبية يف استقاء
معلوماهتا .كمن بُت ىذه الواثئق؛ ساتشو (اؼبخطوطات األكىل) ذات األنبية اػباصة ،ألهنا ربتوم على سجبلت
مسموحا ابالطبلع على ساتشو سول للمؤرخُت اؼبشاركُت يف ذبميع
الشؤكف الرظبية بُت اؼبلك كرجالو .كمل يكن
ن

مادهتا كتصنيفها ،حىت اؼبلك نفسو مل يكن يسمح لو ابالطبلع عليها .ككاف يتم اختيار اؼبؤرخُت بعناية شديدة

نظرا ألنبية عملهم كطبيعتو اػباصة جدِّا ،اليت كانت تتعلق بتسجيل كل شيء عن حياة اؼبلك اػباصة ،كصبع
ن
السجبلت اؼبتعلقة بو بعد موتو ،كؽبذا كانت القدرات الفردية كالشخصية للفرد ،كخلفيتو العائلية من األمور اليت
توضع يف االعتبار عند اختياره للعمل كمورخ(ُّ).
النموذج الثاين لتدكين األحداث التارىبية بدقة يتمثل يف مفكرة الديواف اؼبلكي (سونغجونغوف) ،كقد كتبها
يوميِّا جوسو؛ أصغر موظفي الديواف اؼبلكي اؼبكوف من دوسونغجي (كبَت األمناء) كاتبعيو من السكراترية،
حيث كاف يتم تسجيل األكامر اؼبلكية إىل اؼبسؤكلُت اإلداريُت ،كرفع أفكار أكلئك اؼبسؤكلُت إىل اؼبلك ،إىل
جانب األعماؿ الرظبية كتقاليد اؼبراسم .يكتبت ىذه اؼبفكرة بشكل يومي ،ككانت يذبمع يف كتاب كل شهر يف
ؾبلد كاحد أك ؾبلدين -حسب كمية األكراؽ اؼبدكنة -كتقدـ إىل اؼبلك للتصديق عليها ،مث حفظها بعد ذلك،
مسموحا ألحد ابالطبلع عليها قبلو .كقد احًتقت مفكرات أكاخر عصر جوصن أثناء الغزك الياابين
كمل يكن
ن
عاـ ُِٗٓـ ،كما حدث كذلك للسجبلت اليت يحفظت بُت عامي ُِٓٗـ كُِّٔـ .كإىل جانب األكامر
اؼبلكية كأفكار اإلداريُت اؼبرفوعة إىل اؼبلك اؼبدكنة بتلك اؼبفكرة ،كاف يتم تسجيل اؼبناقشات اؼبلكية الشهرية

كربركات اؼبلكة يف القسم االفتتاحي منها ،كحقائق إدراة سونغجونغون كاألظباء كحضور اؼبوظفُت يف القسم
األكسط ،كأعماؿ سونغجونغون كأحواؿ األسرة اؼبالكة كاؼبعلومات عن اؼبوظفُت يف سونغجونغون يف القسم
النهائي ،كقد بلغت ؾبلدات ىذه اؼبفكرة -سونغجونغون إيلغي -يف الفًتة من ُِّٔـ إىل يونيو عاـ
ؾبلدا ،كسونغسونغون ْ ؾبلدات يف الفًتة من يوليو ُْٖٗـ إىل سبتمرب ُْٖٗـ،
ُْٖٗـ َّْٓ ،ن
ككونغنايبو أيلغي (مفكرة قسم العائلة اؼبلكية) من ٓ ؾبلدات يف الفًتة من أكتوبر ُْٖٗـ إىل مارس
ؾبلدا ،كبيسون إيلغي (مفكرة السكرتَت) من
ُٖٓٗـ ،كبيسوغام إيلغي (مفكرة السكرتَت الرئيس) من ُْ ن
ؾبلدا ،يف الفًتة من أبريل ُٖٓٗـ إىل أكتوبر َُٕٗـ ،كاؼبفكرة األخَتة كيوجانغاك إيلغي (مفكرة
ُُٓ ن
ؾبلدا .كتكمن قيمة ىذه اؼبفكرة -سونغجونغون إيلغي -يف أهنا كاحدة من أكرب
اؼبكتبة اؼبلكية) من ِّ ن
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مصدرا اترىبيِّا غبقبة فبتدة من فبلكة جوصن،
حجما على مستول العامل ،كيف أهنا تيعد
ن
السجبلت التارىبية اؼبوثقة ن
كقد سجلتها اليونسكو عاـ ََُِـ كذاكرة عاؼبية ابعًتاهبا جزءنا من الًتاث اإلنساين بشكل عاـ(ُْ).

 -4الغزو األجنيب يف القدمي
يف الذكرل السنوية ال ػ ََِ لتأسيس جوصن عاـ ُِٗٓـ ،غزت القوات الياابنية اؼبملكة الكورية ،حيث
بدأ تويوتومي ىيديوشي -موحد جزر األرخبيل الياابنية -اغبرب السًتضاء صباعة ؿباريب الساموراي .كقد كانت
أخَتا قبح
نظرا لعدـ االستعداد للحرب ،كامتدت تلك اغبرب لسبع سنوات ك ن
اػبطوط الدفاعية لػجوصن كاىية ن
األسطوؿ البحرم ؼبملكة جوصن ابلتنسيق مع قوات فبلكة مينغ الصينية اؼبتحالفة معها ،ككذلك ابلتنسيق مع
قوات متطوعي الببلد ،يف ىزيبة اعبيوش الياابنية .كرغم االنتصار ،فقد عانت جوصن من أضرار ىائلة ،حيث
كد ًٌمرت كل األراضي تقريبنا ،فبا أدل لنقص رىيب يف مساحات األراضي
كجرح العديد من اؼبواطنُت ،ي
قتل ي
الزراعية ،كما مت هنب بعض الًتاث الثقايف الكورم كأخذه إىل الياابف مع عدد من اغبرفيُت كذلك .ككاف ؽبذه
اغبرب كذلك أتثَتاهتا السلبية على مشاؿ شرؽ آسيا ،حيث اختفت فبلكة مينغ بينما سيطرت تشونغ -اليت
أسسها اؼبنشوريوف -على منطقة جونغوان يف الصُت ،كيف الياابف استولت عائلة دودوغاوا على السلطة
عاما تقريبنا .كرغم أف فبلكة جوصن قد استطاعت النجاة من ؿباكلة غزكىا تلك ،لكنها
كحكمت ؼبدة ََّ ن
كاجهت ؿباكلة أخرل من جانب قوات تشونغ اليت ىاصبت اؼبملكة عاـ ُّٔٔـ ،فيما أطلق عليو
بيونغجاىوران ،أم الغزك اؼبنشورم .كيف أعقاب ىاتُت الفًتتُت العصيبتُت مرت جوصن بتغيَتات سياسية
كاقتصادية كاجتماعية كثقافية كبَتة .فعلى اؼبستول السياسي استولت فئة قوية معادية ل ػـتشونغ على السلطة،
أفكارا صينية سبيز بُت الصينيُت كجونغهوا (مركز الثقافة اؼبتقدمة) كأورنغكاي (الربابرة)،
كتبنت ىواي ساسانغ ن
كذلك رغم أف شعب جورتشني الذم أسس تشينغ كاف من الربابرة ،ككانت جوصن تعترب جونغهوا اؼبصغرة،
حيث كانوا ينظركف ابحتقار لكل ما جاء من تشونغ ،كيفخركف ب ػجوصن كيعتقدكف بتفوقها ،إىل حد التفكَت يف
زبطيط ىجوـ ضد تشونج يف ؿباكلة الستعادة أراضيو الشمالية(ُٓ).
خبلؿ ىاتُت اغبربُت تعرضت األراضي الزراعية ل ػجوصن لدمار كبَت .فقد شارؼ االقتصاد الزراعي على
االهنيار ،كتناقصت مساحة األراضي الصاغبة للزراعة بشكل حاد بلغ ثلث نسبتها قبل اغبربُت .كقد بيذلت جهود

كبَتة للتغلب على ىذه اؼبشكلة من خبلؿ توسيع مساحة األراضي الزراعية كرفع اإلنتاجية الزراعية لؤلراضي

الصاغبة للزراعة ،فتطورت طريقة زراعية ؽبذا الغرض يعرفت بػ ػكوانغاك (توسيع الرقعة الزراعية) ،كف نقا لذلك ظهرت

ؾبموعات غنية من مبلؾ األراضي يعرفت بػتشونسوكغون (العوامل الثرية) كمانسوكوغون (العوامل األكثر ثراء).
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كتطور االقتصاد التجارم بظهور الزراعة التجارية كتنشيط األسواؽ احمللية كتطوير الصناعة اغبرفية يف الوقت
نفسو .ىذا التحوؿ االقتصادم اؽبائل كانت لو آاثره على االجتماعية كالثقافية .فطبقة األدابء -اينغبان -مل
يستطيعوا التكيف مع ذلك التحوؿ ،فتدىورت أكضاعهم االقتصادية كأصبحوا فبلحُت مستأجرين-
سوجاكنونغ -بينما ترقى التجار الناجحوف إىل مرتبة اجتماعية أعلى .يف تلك األثناء دعت طبقة األدابء
الكادحُت إىل ضركرة التمسك ابلقيم الكونفوشيوسية التقليدية هبدؼ استعادة النظاـ االجتماعي ،كانتشرت قيم
تفضيل الذكور على اإلانث كسبييز االبن األكرب يف اؼبواريث .كقد سعى علماء الكونفوشيوسية اؼبعركفة ابسم
سيلهاكجا (العلماء العلميوف) من خبلؿ أفكار خاصة غبل اؼبشكبلت اؼبتعددة اليت ظهرت يف تلك الفًتة على
اؼبستوايت السياسية كالتجارية كالصناعية كاالجتماعية ،كرغم أف أفكارىم مل تنعكس على السياسات السائدة
آنذاؾ ،لكن توارثها علماء التنوير كالنشطاء القوميوف يف أكاخر القرف التاسع عشر (ُٔ).
اغبركؼ األجبدية الكورية ،ىومنينجونغوم ،كتعٍت األصوات الصحيحة لتعليم الناس" ،كىي اؼبكوف الصويت
لؤلجبدية الكورية اليت ابتدعها اؼبلك سي جونغ ،اؼبلك الرابع ؼبملكة جوصن ،كابتكرت من قبل علماء من
جيبهيوجنون (قاعة ذبمع العلماء) .كمع اإلقرار اؼبلكي ب ػىومنينجونغوم ،نشر جونغ إن جي كعلماء آخركف
تعلقيات كتعقيبات عليها ابألحرؼ الصينية بناء على رغبة اؼبلك .يعرؼ ىذا الكتاب ،اؼبكوف من ّّ فصبلن،

أيضا ابسم ىومنينجونغوم(ُٕ).
ن

أشران من قبل إىل اؼبلك سي جونغ كدكره الفريد يف الفًتة التارىبية األكىل ؼبملكة جوصن ،كاىتمامو
ابلزراعة كعلوـ الفلك كالكبلسيكيات كاألعماؿ السياسية الصينية اؼبتميزة .ىذا اؼبلك شعر ابألسف ألف العديد
من اؼبواطنُت كانوا أميُت ،حيث كانت اغبركؼ الصينية ىي اؼبستخدمة يف الكتابة ،كمن أجل التغلب على األمر،
فقد رأل يف عاـ ُّْْـ ضركرة ابتداع نظاـ كتابة مبلئم للغة الكورية كأصواهتا ،كقد قبح يف ذلك كظباىا
ىومنينجونغوم ،كمت رظبيِّا إعبلف النظاـ اعبديد بعد ثبلث سنوات ،كيف الوقت نفسو ،قاـ علماء مثل جونغ إن
أيضا (ىومبينجونغوـ)،
جي بنشر كتاب توضيحي أبحرؼ صينية مكوف من ّّ فصبلن يف ؾبلد كاحد ،ككاف اظبو ن

مكوان من جزئُت ،األكؿ كتبو
كقد كتب ىذا الكتاب ٖ علماء جيبهيوجنون ،دبن فيهم جونغ إن جي ،ككاف ن

اؼبلك سي جونغ نفسو ،كيتضمن اؼبقدمة كأسباب ابتكار األجبدية اعبديدة ،مث أمثلة لكل حرؼ من ال ػ ِٖ حرفنا
اعبديدة كتفسَتاهتا اػباصة ،حبيث مت تقدمي أمثلة أكضحت كيف تشكل ىذه اغبركؼ اؼبقاطع ،ككيف تشكل
كشرحا للنظرية كراء ابتكار
اؼبقاطع الكلمات .أما اعبزء الثاين فيحتوم على التعليقات اليت كتبها العلماء،
ن
األجبدية كالكورية كما يتعلق بنظامها الكتايب كالصويت(ُٖ).
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عندما بدأ عصر جوصن عاـ ُِّٗـ ،تقرر نقل العاصمة إىل ىانيانغ (سوؿ اليوـ) ،اليت كانت تيعرؼ
يوما ما
ب ػانمغويونغ يف عصر كوريو ،كتقع يف مكاف جيد جدِّا من انحية طوبوغرافية ،ككاف ييتنبأ ؽبا أبهنا ستكوف ن

عاصمة الببلد ،لوقوعها يف مركز شبو اعبزيرة الكورية ،كما وبيطها من جباؿ منحتها ميزات جديدة كعاصمة

مقررا بناء قصر
يبكنها التصدل لؤلعداء األجانب ،كما أف مركر هنر ىان هبا قد أاتح ؽبا النقل النهرم .كقد كاف ن

كيونغبوكوغونغ كأكؿ مبٌت يف العاصمة اعبديدة ،حىت يقع ربت جبل بوكأكسان .كمت بناء ضريح جونغيمو إىل
اليسار كاؼبذبح القومي إىل اليمُت .كانت اؼبناسك اػباصة إبلو األرض كإلو اغببوب تؤدل يف الببلد ،ككاف ضريح
جونغيمو كالدكلة من رموز اؼبملكة ككسائل ضماف شرعيتها ،مث بعد ذلك مت تشييد قلعة تربط بُت جباؿ بوكأك
سان كانك سان كانم سان كإنوانغ سان ،كما مت بناء أربع بواابت عظيمة كأربع بواابت صغَتة بينها .مث بدأ بناء
فورا بعد انتقاؿ العاصمة إىل ىانيانغ ،كاكتمل يف سبتمرب من السنة التالية عندما
ضريح جونغيمو عاـ ُّْٗـ ن

مت نقل توابيت كمدافن أربعة من أجداد اؼبلك اتجيو كأسبلفو لذلك الضريح .كالقاعة الرئيسة لذلك الضريح

مكونة من سبع غرؼ اتيسيل ،كغرفتُت إضافيتُت إىل اليسار كاليمُت ،كقد احًتؽ أثناء الغزك الياابين لكوراي عاـ
اتبوات ؼبلوؾ
ُِٗٓـ ،كأعيد بناؤه الح نقا كسبت توسعتو ليشمل تسع عشرة غرفة اتيسيل ،كبو حالينا ْٗ ن
كملكات جوصن ،دبن فيهم اؼبلك اتجيون كزكجتو يف تسع عشرة غرفة اتبعة للقاعة الرئيسة ،بينما يوجد ّْ
اتبوات ؼبلوؾ كملكات يف ست عشرة غرفة من يونغنيونغجون .فبا منح ىذا الضريح قيمة اترىبية كمعمارية كبَتة يف
ن

شرؽ آسيا (ُٗ).

خبلؿ القرنُت الثامن عشر كالتاسع عشر احتفظت كوراي ابستقبلؿ كاهو ربت اغبماية الصينية .كخبلؿ ىذه
الفًتة ،أصبحت أرض الصباح اؽبادئ معركفة ابسم فبلكة ىَتميت  The Hermit Kingdomلوقوفها يف كجو
اجملهودات الغربية لفتح ىذه الدكلة للتجارة .ككانت الصُت ال تثق ابلشياطُت األجانب  -Foreign Devilsكما
كاف يطلق على األجانب يف ذلك الوقت -ككانت الياابف قد بدأت مرحلة التصنيع ،ككقعت كوراي يف فخ
الصداـ بُت ىاتُت القوتُت العظميُت .كيف عاـ ُِٖٖـ ،كقَّعت كوراي ،يف ؿباكلة منها للوقوؼ يف كجو هتديدات
جَتاهنا ،معاىدة صداقة كذبارة مع الوالايت اؼبتحدة األمريكية ،كىي أكؿ دلة غربية تقيم معها كوراي عبلقات
دبلوماسية"(َِ).
على مستول الفنوف كاألدب ،ىناؾ الكثَت من النقوش كالرسومات اليت توضح أسلوب حياة الكوريُت
القدماء ،كاليت يبكن مشاىدهتا على جدراف اؼبقابر اؼبلكية كخباصة خبلؿ حقبة اؼبمالك الثبلث (من ٕٓ ؽ.ـ
حىت ٖٔٔـ) ،كخبلؿ الفًتة األخَتة من حكم فبلكة كوريو ،كعندما بلغت البوذية قمتها ،نيًقشت أعداد ال
حصر ؽبا من الرسومات كالصور البوذية يف اؼبعابد اؼبوجودة ابلببلد ،كبعد ذلك ،كخبلؿ حكم فبلكة جوصن أتثر
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ىذا الفن بشدة ابلفكر الكونفوشيوسي .كقد اخًتع الكوريوف آلة طباعة متنقلة مصنوعة من الربكنز قبل اخًتاع
يوىاف جوتنربج ؼبكاينة الطباعة يف أؼبانيا دبائيت عاـ" .كما أف األدب الكورم القدمي الذم أمكنو البقاء حىت اآلف
يوضح أهنم أصحاب اخًتاع اغبركؼ اؽبجائية  .Han-gulبعد ذلك ظهر شكل من كلمات األغاين الشعرية
كاف يطلق عليها شيجو

Sijo

تغٌت على النغمات اؼبوسيقية .كتدرهبيِّا تطور إىل أسلوب قائم بذاتو .كمل تظهر

القصص كالركاايت إال قبل القرف الثامن عشر .ككاف أكثر ىذه القصص شعبية ،ىي القصص اليت ذبسد بعض
عناصر السخرية االجتماعية كاألفكار اإلصبلحية"(ُِ).
 -5عقود من النضال واألمل حتت االحتالل الياابين
يف الثالث كالعشرين من يناير عاـ َُْٗـ ،كقبل أف تندلع اغبرب الياابنية الركسية ،أعلنت اغبكومة الكورية
موقف اغبياد ،لكن الياابف قامت سر نيعا بطرد الوزير الركسي إىل كوراي ،كما قامت بتنحية اغبكومة اؼبوالية لركسيا
بكوراي ،كمت توقيع الربكتوكوؿ الكورم -الياابين األكؿ يف الرابع من فرباير من العاـ نفسو .كبُت التأييد كاؼبعارضة
عرب اؼبستشارين من البلدين تبع ذلك الربكتوكوؿ الثاين يف عاـ َُٓٗـ ،كالذم معو مت انتزاع اغبقوؽ الدبلوماسية
لكوراي لتصبح بيد الياابف .يف الرابع كالعشرين من يوليو عاـ َُٕٗـ مت توقيع الربتوكوؿ الثالث بُت كوراي كالياابف
كذلك بعد أ ٍف سعت كوراي لبلستقبلؿ خبلؿ مؤسبر الىام ( .)Hagueمث يف أغسطس من العاـ نفسو مت
تسريح اعبيش الكورم ،كيف الثاين كالعشرين من أغسطس عاـ َُُٗـ كقَّع رئيس الوزراء الكورم يي كاف يونغ
الض َّم بعد أف كانت الياابف قد احتلت الببلد فعليِّا حىت عاـ
كاعبنراؿ الياابين تَتاكتشي ماسااتكي معاىدة ى
ُْٓٗـ(ِِ) .كىي فًتة عصيبة مرت على الكوريُت على اؼبستوايت كافة على كبو ما تشَت الدراسات التارىبية
كاالجتماعية كالتقارير االقتصادية كالزراعية كغَتىا.

 -6سول العاصمة أسطورة البالد
جنويب اغبدكد الكورية الشمالية،
تقع العاصمة "سوؿ" مشاؿ غرب شبو اعبزيرة الكورية ،على بعد َٓ كم
ٌ
كىي عاصمة الشطر اعبنويب منذ ُْٖٗـ ،كما أهنا اآلف اؼبركز الرئيس لكوراي اعبنوبية على أكثر من مستول،
فهي مركز صنع القرار السياسي ،كهبا مقر اغبكومة كاؼبقرات األساسية للشركات الكربل التجارية كالصناعية كما
يتعلق ابلتعليم كاالتصاؿ كالثقافة كالفنوف ،ككذلك سفارات الدكؿ األجنبية ،كأىم مكاتب األجانب للتجارة
أيضا اعبامعات ذات اؼبستول الرفيع كالسمعة العريقة ؿبليِّا كدكليِّا ،ككذلك اؼبعاىد الدكلية كأىم
كاألعماؿ ،كهبا ن
اؼببلعب كالصاالت الرايضية ؼبختلف اللعبات(ِّ) .كفضبلن عن أهنا كاحدة من أىم اؼبدف الكورية اعبنوبية ،فهي
أيضا مدينة متميزة كمهمة على الساحة اآلسيوية ،بل كالعاؼبية كذلك .كقد انتقلت سر نيعا من طور الشكل
ن
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التقليدم التارىبي إىل مرحلة متقدمة جدِّا تكنولوجيِّا كمعمارِّاي كاتصاليِّا ،كبشكل يتطور ابستمرار(ِْ) .كما تزاؿ
ربتفظ دببانيها كآاثرىا التارىبية كالثقافية القديبة ،كقد بي ًذلت جهود حثيثة يف ىذا الشأف .كما يك ًضع يف االعتبار
النسبة كالتناسب بُت الكتل اغبجرية كاألظبنتية كاألسفلتية كاؼبساحات اػبضراء عند تصميمها حديثنا؛ دبا وبقق
اضحا بُت عناصرىا التكوينية ،فنسبة اؼبسطحات اػبضراء كاغبدائق العامة مثبلن "حديقة جبل انـ" ،تبلغ
توازنان ك ن

ِٕ ابؼبائة من مساحتها .كما يزاؿ هبا منازؿ تقليدية ،معابد ،جباؿ ككدايف ،مقابر ملكية على مشارؼ التبلؿ،
أيضا لنرل ثقافة التحديد كالدقة بل إف شئنا الدقة لقلنا إيدكلوجيا
مزارع كمسطحات خضراء ربيطها .نعود ىنا ن

الدقة يف التخطيط اعبغرايف لتشييد اؼبدف كتطويرىا حبساب النسب اؼبئوية بُت اؼبساحات اػبرسانية كاؼبسطحات
اػبضراء يف ضوء تلبية اغباجة الضركرية للسكاف ابالستمتاع دبقامهم يف اؼبدينة اليت يعملوف كيعيشوف فيها ليل

هنار.
ذبمع مدينة "سوؿ" ،كما كانت يف اؼباضي ،كل ظبات اعبذب ،فكل اؼبواطنُت يبغوهنا ،حبيث بدا سكناىا
ككأنو مفتاح النجاح ،فهي مكاف التعليم كفرص العمل اؼبتعددة كإمكانيات التقدـ كتوفَت مستول معيشي كحيايت
أفضل .ىناؾ ابلطبع سلبيات يف اؼبدينة نتاج التحديث كالتطور اؼبستمرين ،لكن فيما يبدك أهنا تتعامل مع ذلك
بطريقتها مع الوقت .فهي تعزؼ أغباهنا اػباصة بتناغم بُت احملافظة على حركة الرقص اؼبتواصل على اإليقاع
اؼبوسيقي ذاتو ،ـبًتقة قلب التنُت ،ألهنا سبلك شيئنا يبكنها أف تقدمو للجميع .كقد مت اكتشاؼ فخارايت عديدة

دبناطق ـبتلفة منها تشَت إىل أهنا كانت مأىولة ابلسكاف ؼبا يزيد عن ثبلثة آالؼ سنة .منذ ألفي و
عاـ تقريبنا،
سكنتها عشَتة ما ىان ،كذلك قبيل عصر اؼبمالك الثبلث ،حيث كاف قد مت إخضاعها غبكم فبلكة بيك جايو،

ككاف اظبها األكؿ ىو ىانسونج 한성؛ حيث كانت عاصمة تلك اؼبملكة قد انتقلت عاـ ْٕٓ إىل جوقبو ،مث
بدأ عصر كوكوريو .خبلؿ حقبة شيال ،ردبا مل تكن سوؿ أكثر من ؾبرد مستنقعات لقرل صغَتة يًظبٌيت ىانساف
جو ،كمت تسميتها بعد ذلك ىاقبو  .한주خبلؿ عصر كوريو ،عندما كانت العاصمة يف سونج دو -الواقعة
يف كوراي الشمالية اآلف -زادت مساحة "سوؿ" كما زاد عدد سكاهنا كأصبحت عاصمة اؼبملكة اعبنوبية ،ككانت
تسمى يف ذلك الوقت اينج جو  ،양주كما أصبحت اؼبركز اإلدارم ألقاليم القطر احمليطة .كيف الفًتة من القرف
و
سبيزا بينها اؼبراعي اػبضراء ،مثل تشانج
اغبادم عشر حىت القرف الرابع عشر مت بناء مباف إضافية هبا ،ككاف األكثر ن

ميونج جونج ،الذم ردبا مت استخدامو كقصر صيفي(ِٓ).

يف إحدل الركاايت حوؿ اتريخ "سوؿ" ،كخبلؿ حقبة شيال ،ييقاؿ إف الراىب دوسون قد تنبأ أبف ىان اينج

ستكوف عاصمة الببلد ،كأف اؼبلك سيكوف من عائلة يي .كعندما توىل يي سونج جي زماـ األمور عاـ ُِّٗ
مؤذان ببداية فبلكة جوصن ،طلب من مستشاره؛ الراىب البوذم موىاك ،أف ىبتار موقع العاصمة اعبديدة.
ن
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خبلؿ حبثو ،كبينما كاف موىاك يعرب اعبباؿ كالودايف إىل أف كصل إىل منطقة أبسفل ىي اؼبعركفة ب ػ ػ ػ"سوؿ" اآلف،
غيب مثل موىاك،
ظبع ن
كعندما كاف يبر أبحد اغبقوؿ ،ى
فبلحا كاف يضرب بفأسو يف ابطن األرض كيقوؿ" :أنت ٌ

كدائما تذىب للمكاف اػبطأ" -معٌت موىاك؛ ببل تعلُّوم -كقد اعترب موىاك كلمات الفبلح تلك دبثابة إشارة
ن
خاصة ،فذىب إليو كسألو عن أفضل موضع ليكوف مدينة جديدة ،فطلب منو الفبلح أف يعود إىل الطريق الذم
جاء منو أبعلى ؼبسافة أربعة كيلو مًتات (َُ رم حسب كحدة القياس ابلكورية) ،مث يضع أساس تلك اؼبدينة،
كقد قاـ الراىب بذلك ابلفعل ،كمت بناء اؼبدينة ىناؾ ،كالبقعة اليت قابل موىاك فيها ذلك الفبلح تسمى اآلف
وانج شم -ين ،كتعٍت؛ اذىب ؼبسافة َُ رم؛ أربعة كيلو مًتات ،كىي ابلقرب من جامعة ىان اينج .يف عاـ
ُّْٗ ،مت تشييد قصر العاصمة كأسوارىا ،فقد كانت اؼبدينة اؼبسورة قد أنشئت على بيعد عدة كيلو مًتات من

منيعا كاف قد
سورا ن
هنر ىان أبسفل جبل بوكأك سان .كرغم أف اؼبدينة سبتلك قدرات دفاعية مكانية طبيعية ،فإف ن
مت بناؤه حوؽبا ،كرغم ذلك ىاصبتها القوات الياابنية عاـ ُِٗٓ ،مث ىاصبها اؼبنشوريوف عاـ ُّٓٔ(ِٔ).

تغَت اسم "سوؿ" عدة مرات ،فقد يعرفت ابسم كيريو سونج  위례성خبلؿ عهد ابيك جيو ،كخبلؿ حقبة

فبلكة جوصن كانت تيعرؼ ابسم ىاف اينج  ،한양ككانت يف اللغة الدارجة آنذاؾ سوؿ ،كتعٍت العاصمة ،كىو
اسم مل يكن مشت نقا من اغبركؼ الصينية ،حيث ييكتب ابلكورية كحدىا ،كفيما يبدك أنو اختصار السم اؼبدينة
القديبة سورابوؿ  서라벌العاصمة خبلؿ حقبة شيال .كبعد أف اختار الراىب موىاك موقع العاصمة اعبديدة،
كاف قد قرر موضع بناء أسوارىا؛ فذات ليلة سقط الثلج يـبل نفا دائرة من رقاقاتو البيضاء حوؿ األطراؼ احمليطة
دبركز اؼبكاف الذم اختاره ؽبا ،كعلى امتداد اػبط األبيض من رقاقات الثلج ،مت بناء أسوار اؼبدينة .كمنذ ذلك
الوقت ،فإف العاصمة اعبديدة مل يكن يطلق عليها اسم ىان اينج ،كإمبا كاف يطلق عليها سول اليت كانت عبارة
عن تركيب يبزج بُت اؼبقطع " "설ابلنطق الكورم للحرؼ الصيٍت كيعٍت الثلج ،مث اؼبقطع " "울كىو مقطع كورم
يعٍت السور(ِٕ).
يف العصر اغبديث ،عندما احتلت الياابف كوراي عاـ َُُٗ أصبحت سول عاصمة شبو اعبزيرة الكورية احملتلة،
كمت تغيَت اظبها إىل كيجو خبلؿ فًتة االحتبلؿ .كفقدت اؼبدينة آنذاؾ إحدل صفاهتا اؼبميزة كمدينة قوية منيعة
أماـ األعداء ،فقد اكبلت ركابطها كأسوارىا كانفتحت على السهوؿ اؼبتاطبة بعد أف مت ىدـ أجزاء كبَتة من
أسوارىا ،فتغَت بذلك منظورىا كازبذ أشكاالن جديدة .لكن رغم ذلك ،فقد عرفت التجارة كالصناعة طريقها إليها
خبلؿ تلك الفًتة ،بعد أف بدأت تتخذ مسحة حداثية كاضحة .كابنتهاء اغبرب العاؼبية الثانية كرحيل االحتبلؿ
كزا للقوات األمريكية إىل أف مت أتسيس اعبمهورية عاـ ُْٖٗ ،كأصبح اظبها الرظبي ىو
عن كوراي ،صارت مر ن
سول ،لكنها ما لبثت أف شهدت حالة تدمَت شبو كاملة خبلؿ اغبرب الكورية اليت بدأت عاـ َُٓٗ .كقد قاؿ
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شهود عياف آنذاؾ إف ما غبق هبا من تدمَت جراء تلك اغبرب يعد أسوأ فبا غبق بػ ػربلُت بعد اغبرب العاؼبية الثانية.
كبعيدا عن الدمار كبقااي رماد اغبرائق كجثث اؼبوتى ،بدأت سول طريقها كبو التمدف كاغبداثة لتكوف مدينة عاؼبية
ن
ربت اسم متوافق مع توجهها اعبديد ،كىو "مدينة العنقاء "Phoenix City -يف عاـ ُّٔٗ ،كبعد أف
عددا من اؼبناطق اؼبتاطبة ،مبت سول لتكوف مدينة خاصة دبنطقتها كبلدىا .حىت عاـ ُُٗٗ
استوعبت اؼبدينة ن

خاضعا يف مسؤكليتو لرئيس الوزراء ،لكن يف ذلك العاـ،
كاف رئيس اعبمهورية يقوـ بتعيُت عمدهتا ،الذم يكوف
ن

مت تشكيل ؾبلس للمدينة ،كأصبح يتم اختيار أعضائو كعمدهتا ابالنتخاب اؼبباشر ،كما أصبح ؾبلس اؼبدينة

خاضعا ؼبسؤكلية اغبكومة اؼبركزية يف الببلد .كتتمع العاصمة ،مع حجمها ككثافتها السكانية العالية ،بعدد من
ن
قسما أك حيِّا ،منها ُْ تقع مشاؿ
اؼبزااي اليت قد ال تتوفر للمدف الكورية اعبنوبية األخرل .كىي مقسمة إىل ِٓ ن
هنر ىان ،كأحد عشر جنوبو ،كما يوجد هبا ِِٓ نقطة حراسة .كقد احتفلت عاـ ُّٗٗ دبركر ستمائة عاـ

(ِٖ)
أيضا مقر الشركات الكورية الكربل األشهر يف العامل مثل سامسونج ،كإؿ جي،
على أتسيسها  .يف سول ن
ئيسا يف كوراي رغم أهنا سبثل فقط ستة يف اؼبئة من مساحة
كىيوندام ،ككيا ،كقد أصبحت اؼبدينة مر ن
كزا ذبارِّاي ر ن

أراضيها .كيبثل الناتج اإلصبايل ؽبا ُِ ابؼبائة من الناتج احمللي اإلصبايل للببلد .كما يوجد هبا مقر كربل الشركات
العاؼبية العاملة يف كوراي ،ابإلضافة إىل البنوؾ الدكلية .كقد جاءت يف اؼبرتبة السادسة عاؼبيِّا يف تصنيف ؾبلة
فوربس لقوة اؼبدف االقتصادية عاـ ََِٖ ،كما جاءت عاـ ََُِ ضمن أىم عشر مدف يف العامل يف مؤشر

اؼبدف العاؼبية ،كجاءت يف اؼبرتبة السابعة يف مؤشر قوة اؼبدف العاؼبية عاـ َُُِ (ِٗ).
زاد عدد سكاف "سوؿ" بشكل ملحوظ منذ هناية عصر جوصن ،فقد كاف عدد السكاف عاـ ََُٗ مائة
كطبسُت أل نفا تقريبنا ،كبنهاية اغبرب العاؼبية الثانية كصل ىذا العدد إىل نصف مليوف نسمة ،مث حبلوؿ عاـ َُٓٗ

كاف قد بلغ اؼبليوف نسمة .اليوـ يبلغ عدد سكاهنا حوايل عشرة مبليُت نسمة ،أم ما يعادؿ يطبس سكاف كوراي

اعبنوبية كلها ،كهبذا فهي تعترب كاحدة من أكثر اؼبدف اؼبكتظة ابلكثافة السكانية يف العامل دبعدؿ ََُِٕ.
شخص للكيلو مًت اؼبربع ،كتبلغ ىذه النسبة ببعض مناطقها مثل اينج تشن -جو ََْ ِٔ.شخص للكيلو
مًت اؼبربع .كؽبذا فمنذ التسعينيات تيبذؿ جهود شديدة إلعادة توطُت السكاف كاؼبصانع كشركات األعماؿ
التجارية يف مناطق جديدة جنوب هنر ىان ،كدبناطق أخرل داخل الببلد .كقد قبحت ىذه اعبهود بدرجة ما،
حيث إف َٔ ابؼبائة من تعداد سكاف اؼبدينة قد انتقل إىل مناطق جديدة هبا ،مقابل َّ ابؼبائة يف عاـ ُٕٓٗ.
كحىت عاـ َُٗٗ كانت اؼبدينة تتسع ،رغم جهود اغبكومة للحد من اؽبجرة اؼبتعددة من األقاليم اؼبختلفة إليها.
فقط يف منتصف التسعينيات تغَت ىذا التوجو نتيجة للعبلقة بُت مستول اؼبعيشة كالكثافة السكانية ،ككذلك مع
إنشاء العديد من اؼبدف الصغَتة حوؽبا؛ كىي دبثابة أماكن للنوـ كاؼبعيشة للعديد من العاملُت ابلعاصمة يوميِّا يف
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ـبتلف الوظائف كاؼبهن .كيذكر أف َْ ابؼبائة من مساحة "سوؿ" ىي أماكن للسكن كاإلقامة ،كبينما يف كقت
غَت بعيد يف اؼباضي كاف معظم السكاف يعيشوف يف بيوت تضم كل منها أفراد العائلة الواحدة ،أما اآلف فيعيش
معظم السكاف يف شقق ،كخباصة بعد أف بدأت مرحلة بناء الشقق ابؼبدينة عاـ ُِٔٗ(َّ).
"سوؿ" مدينة للعصر اغبايل؛ فبها من األماكن السياحية كالقصور اؼبلكية كاؼبتاحف كأماكن الًتفيو كالتسوؽ ما
موقعا أثرِّاي ،كما ال يوبصى
كنزا أثرِّاي كطنيِّا ،كّٔٔ ن
هبعل زائرىا منشغبلن ألسابيع ،كما أهنا تضم ُِْ ن
كنزا ،كْٔ ن

من القطع األثرية يف العديد من متاحفها .كلبلسًتخاء ،فهي تضم العديد من اغبدائق العامة كاؼبتنزىات القائمة
على اؼبساحات الشاسعة اػبضراء ،كالعديد من اعبباؿ كأماكن الًتفيو التقليدية كاغبديثة ،كقد صارت مدينة
سياحية مهمة ال يف آسيا كحدىا ،بل يف العامل أصبع .كمنذ التسعينيات بدأ إنشاء شبكة من اعبسور كاألنفاؽ

لتوفَت السيولة اؼبركرية داخلها ،فحىت َُٔٗ كاف عدد اعبسور على هنر ىان أربعة فقط ،اآلف كصل ىذا العدد
جسرا ،ابإلضافة إىل شبانية جسور للقطارات كاؼبًتك ،كىناؾ خطط مستقبلية إلنشاء اؼبزيد من ىذه
إىل اثٍت عشر ن

اعبسور .كما سبتلك "سوؿ" شبكة من السكك اغبديدية تعد من أطوؿ الشبكات يف العامل سواء ما يتعلق
ابلقطارات أك مًتك األنفاؽ(ُّ) ،كما سبتلك قدرات متميزة أىلتها الستضافة أحداث عاؼبية كربل مثل استضافة
األلعاب اآلسيوية عاـ ُٖٔٗـ ،كاأللعاب األكليمبية عاـ ُٖٖٗـ ،ككأس العامل عاـ ََِِـ ،كقمة ؾبموعة
العشرين االقتصادية العاؼبية عاـ ََُِـ ،كقد أطلق عليها اجمللس الدكيل ؽبيئات التصميم الصناعي اسم
أيضا.
"عاصمة التصميميات العاؼبية" يف ذلك العاـ ن
إطبلؽ أظباء على الشوارع ليس ابألمر الشائع يف كوراي كما ىو اغباؿ عليو يف الغرب -أك يف الشرؽ األكسط
العريب -لكن يف قلب العاصمة ىناؾ عدد من أظباء الشوارع تستخدـ لتحديد االذباىات كاألماكن ،مثل؛
سيجونج -نو ،جونج -نو ،بوشُت -جاؾ ،تيبيونج -نو ،شينموف -نو ،جبانب عدة أظباء أخرل مثل؛ انـ
ديبوف -نو ،سو سومبوف -نو ،كالشوارع الرئيسة يف اؼبناطق األخرل من العاصمة ؽبا أظباء كذلك ،لكنها ليست
شائعة االستخداـ يف احملاداثت العامة فيما عدا بعض الشوارع اػباصة مثل جانج انـ دم -رك ،كأظباء أخرل
دبناطق جنوب هنر ىان .فالشائع لتحديد األماكن كاالذباىات عادة ىو كلمة دكنج " "wardدبعٌت حي أك
منطقة ،ككلمة "جو" للمقاطعة ،كمعرفة مثل ىذه الكلمات مفيد جدِّا عند استخداـ اؼبواصبلت العامة كخباصة
التاكسي .الشوارع الرئيسة فسيحة كمقسمة إىل حارات للسيارات كاغبافبلت العامة ،كهبا أرصفة للمشاة
كالدراجات العادية كالبخارية ،بينما الشوارع الصغَتة كاغبارات ليست على الشاكلة نفسها .كىناؾ تقاطعات
الط رؽ اؼبتعددة عند ملتقى الشوارع الكربل ،ككذلك معابر للمشاة فوؽ األرض أك ربت األرض لبلنتقاؿ سواء
بُت الشوارع الكربل أك الصغرل(ِّ) .أما اؼبباين الدينية كالكنائس كسط اؼبدينة كاؼبعابد البوذية أبطرافها كعلى
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مشارؼ جباؽبا ،كاؼبقابر كاألضرحة الكونفوشيوسية اليت ترجع إىل حقبة جوصن بشكل خاص ،فتعد من اؼبعامل
الواضحة ؼبدينة "سوؿ" ،كصبيعها ؽبا دكر مهم يف حياة الكوريُت(ّّ).

ابعا :ادلعتقدات الدينية واالجتماعية
رً
فيما يتعلق دبنظومة اؼبعتقدات الدينية الكامنة داخل الوعي اعبمعي الكورية كاؼبًتاكمة على امتداد أكثر من
ثبلثة آالؼ عاـ ،سنجد حالة من الًتكيز اؼبستمر على ضركرة اكتشاؼ الذات؛ معرفة الصاحل كالطاحل يف ؿبيط
كجودىا داخليِّا كخارجيِّا مع حالة من اإليباف القوم بضركرة الثقة فيها كيف قدراهتا البل ؿبدكدة اليت سبتلكها ،كىو
ما قبد بعض أصدائو يف كلمات كونفوشيوس يف كتابو "العلم الكبَت" بشأف أنبية الوعي ابلذات" :إذا كنت تريد
حكيما ينشر األخبلؽ النبيلة يف األرض ،هبب عليك هتذيب الذات ،كما هبب يف اؼبقاـ األكؿ
إنساان
أف تكوف ن
ن
تقومي أعماؿ الذات حىت يتحقق هتذيبها ،كتقومي الذات وبتم إخبلص األفكار اليت يعرب عنها اإلنساف .إف تعميق

أحباث حقيقة كل األشياء كإدراكها إدرا نكا كامبلن ىو بلوغ الغاية القصول للمعرفة ،كذلك يعٍت حقيقة األفكار
اليت تعرب عنها الذات اليت تسيطر على أعماؽ النفس ،كتعمل على هتذيبها ،إف تقومي األفكار يعٍت هتذيب
أيضا ،إف بلوغ اإلنساف مرحلة التثقيف الذايت ضركرة إلصبلح بيتو كتقويبو"(ّْ).
الذات ن
فيما يتصل إبزاحة اإليدكلوجيا الدينية كتوظيفها يف السياسة؛ من البوذية تًتدد أصداء ؿباكلة التخلص من كل
الرغبات كالشهوات ألهنا سبب ىبلؾ النفس البشرية ،كبسبب استغبلؿ اؼبعتقدات الدينية كاأليديولوجية كأدكات
لقمع الشعوب كشن اغبركب كسفك الدماء ،كما تؤدم إليو من تواكل البشر يف انتظار حلوؿ ظباكية دكف أف
معربا ككاش نفا ؽبذه األصداء على كبو ما
يقدموا أبيديهم شيئنا ذا قيمة كنفع ،كاف للشاعر الكبَت "كو أكف" موق نفا ن

جسدت قصيدتو بعنواف "حبَتة اعبنة".

ِ
ست وعشرون ىامةَ منتصبةًٌّ ،
ورايحٌّ ،
ست وعشرون
األداين،
كل
أبعِ ُد َّ
ْ
أمطار ٌ
ىاجت ٌ

ِ
احلب ،وبعد فرقعات ِّ
العدو،
كل
الرغبات  ...أبع ُد َّ
ىامةً ...تالشت ،أبع ُد َّ
ٍ (ّٓ)
ِ
احللفاء ،فإن ىذا ادلكان قد ال يكو ُن ٍ
ألحد ،وقد يؤول إىل أحد
وبعد اهنيار

كىو ما تكرر بدرجة أكثر كضوحا عندما سبٌت أف يولد و
دبكاف حيث ال توجد معتقدات دينية ،حيث ال أحد
ي
ن

يصلي ،طالبنا العوف من السماء أك القول الغيبية اليت يعتقد يف كجودىا .مكاف يقضي عمره كلو فيو غَت معتمد
على شخص أك عقيدة أك مذىب ،بل يعتمد على نفسو فحسب .كأعتقد أف ىذا اؼبكاف اآلف ابلنسبة لو ىو
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كوراي اؼبدنية اليت يعرؼ مواطنوىا معٌت اغبرية بكل مستوايهتا االجتماعية كالسياسية كالثقافية كاالقتصادية،
ككذلك معٌت العدالة االجتماعية.
ِ
ندم ،أحندر من دي ِر بونج جونجِ ِ َ ،
بال ٍ
دائما،
حتت قمة دي تشونج ،ج ّدي ألمي صلى ً
ُ

ضا ،اآلن ،أمتىن أ ْن أول َد ٍ
حيث ال أح َد يُصلِّي
مبكان ُ
جديت ألمي كذلك ،وأمي أي ً

(ّٔ)

على اؼبستويُت االجتماعي كالزمٍت يف كوراي .فإف مسقط الرأس مثبلن كفيل خبلق رابطة بينك كبُت من ال تعرفو
ىناؾ" .مسقط الرأس" مفهوـ وبمل الكثَت من اؼبعاين يف كل الثقافات اإلنسانية ،فهو مكاف اؼبيبلد كالتكوين
الشخصي الذم ال ينساه اؼبرء مهما ابتعد عنو مكانينا ،كمهما مر عليو من زمن ،كىو وبمل يف كوراي من اؼبعاين

فبيزا" ،فمرشحوا الرائسة أك الربؼباف مثبلن ،وبصلوف على أصوات الناخبُت ،ال
اػباصة اغبميمية ما هبعلو
مفهوما ن
ن
اعتمادا على قدراهتم أك براؾبهم السياسية كحدىا ،قدر اعتمادىم على مساقط رؤكسهم ،كسائق التاكسي غَت
ن
كمتعاكان إف تصادؼ ككنت من مسقط الرأس نفسو ،ألف ذلك
مهذاب
ن
سباما ،كسيكوف ن
اؼبتعاكف سيغَت موقفو منك ن

يعٍت أنكما قد أصبحتما يف رابطة كاحدة يطلق عليها ابللغة الكورية  ،우리أم كبن"(ّٕ) .ىذه الرابطة اليت
تتسع لتشمل سنة اؼبيبلد نفسها أك التعلم ابؼبدرسة نفسها أك اعبامعة ذاهتا.
فيما يتعلق ابعبانب الديٍت؛ يبكن القوؿ إف كوريو كانت فبلكة بوذية ،فبا جعل ىذه الداينة داينة شعبية.
كرغم أف الكونفوشيوسية كانت اؼبذىب السياسي ؽبا ،إال أف البوذية كانت دليلها الركحي ،فضبلن عن أتثَتىا
الكبَت يف الواقع اؼبعيش .كقد دعم ملوؾ كأرستقراطيو كوريو البوذية كداينة للدكلة هبدؼ ربقيق درجة من
االستقرار االجتماعي كالسياسي يضمن ؽبم بقاءىم يف مناصبهم؛ فقامت اؼبملكة ببناء معابد بتكلفة ضخمة،
ككفرت ؽبا األراضي البلزمة ،اليت زادت نتيجة لتربع العائلة اؼبالكة كاألرستقراطيُت ،كما أعفيت من الضرائب،
ككذلك أعفي الكهنة من العمل العاـ؛ فبا شجع العديد من الناس ،كأعضاء العائلة اؼبالكة كاألسر األرستقراطية
بشكل خاص ،لدخوؿ ساحة الكهانة ،األمر الذم أضفى خصائص أرستقراطية معينة على بوذية اؼبملكة (ّٖ).
نتيجة لذلك عملت اؼبعابد البوذية على امتبلؾ اؼبزارع الضخمة اليت يحرمت اؼبملكة من عائداهتا ابلطبع بعد أف

تبٍت األدابء اعبدد سياسات مناىضة للبوذية ،كالتوجو كبو
استغلها كهنة فاسدكف شر استغبلؿ؛ فبا أدل إىل ًٌ
الكونفوشيوسية بعد أتسيس فبلكة جوصن .كبذلك تطورت الكونفوشيوسية اعبديدة من قًبل الكونفوشيوسيُت
الصينيُت كنظرائهم الكوريُت كفلسفة موجهة مت اعتبارىا العقيدة اعبديدة للمملكة اغباكمة ،كاليت مت تسيَت
اؼبؤسسات كف نقا لتعاليمها(ّٗ).
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مهما يف حياة الشعب الكورم منذ زمن بعيد ،فخبلؿ عصر فبلكة
دكرا ِّ
الثابت اترىبيِّا ،أف للعقيدة الدينية ن
جوصن "صارت كوراي أكثر ؾبتمع كونفشيوسي يف العامل ،أكثر من الصُت نفسها منبع الكونفشيوسية ،كىذا ما
و
حبماس أكثر فبا فعلنا
سجلو الصينيوف أنفسهم يف كتاابهتم عندما قالوا :ىؤالء الكوريوف يتعبدكف لكونفشيوس
كبن"(َْ) .كرغم َّ
أف اؼبعابد كانت تيبٌت عادة يف اعبباؿ حبيث تكوف بعيدة عن قصور األمراء كاؼبلوؾ ،حىت يتعبد
بعيدا عن االلتزاـ ابلتعليمات السياسية .فإف ذلك مل يقف حائبلن بُت رجاؿ الدين
الرىباف كرجاؿ الدين حبر وية ن

كدكرىم اؼبهم يف اغبياة السياسية كاالجتماعية كقت حاجة الببلد إليهم ،فضبلن عن َّ
أف الدين يف كوراي كاف قد
مصدرا أساسينا يف
ربوؿ إىل شعائر حياتية ،ال ؾبرد شعارات أك خطب للوعظ كاإلرشاد .فالشامانية مثبلن صارت
ن

اؼبعتقد الكورم ،كتسربت إىل طقوس اغبياة اؼبختلفة(ُْ).

كالكونفوشيوسية ،سواء أدرؾ بعض الكوريُت ذلك أك مل يدركوا ،صارت جزءنا منهم ،فهي لديهم دبثابة معيار
أخبلقي أساسي يف اغبياة أكثر منها داينة" .كرغم أف األجياؿ اعبديدة ال سبيل إليها بسبب تعاليمها البطريركية
اؼبتشددة اليت سبيز بُت الذكر كاألنثى ،لدرجة أهنم يقولوف إهنا ال عبلقة ؽبا حبياهتم اؼبعيشة ،لكن لو دققت يف
حياهتم ،ستجد أتثَتاهتا .كمن األمثلة البسيطة على ذلك ،االستخدامات اللغوية اؼبعربة عن احًتاـ الكبَت ،مثل
كلمة ( 형ىيونج) لنداء األخ األكرب أك الشخص األكرب سننا ابلنسبة للشاب ،ككلمة ( 누나نوان) لنداء البنت

األكرب سننا كنوع من االحًتاـ"(ِْ) .كألف الكوريُت شعب مسامل ،فقد اجتمعت على أرضهم دايانت متعددة دكف
تصارع أك تناحر حىت أف البعض قد كصف كوراي بشكل طريف فقاؿ إهنا مركز ذبارم للدايانت (ّْ) .فهي من

الدكؿ القبلئل يف العامل اليت كفدت إليها دايانت شرقية كغربية كاستقرت فيها بتوازف مدىش .فقد كفدت البوذية
من اؽبند ،كالكونفوشيوسية من الصُت ،كاؼبسيحية من الغرب ،كجاء اإلسبلـ مع اعبنود األتراؾ يف اغبرب العاؼبية
كخصوصا اليت كانت بُت العرب
الثانية ،فضبلن عن معرفتهم بو عرب االتصاؿ ابعبزيرة العربية من خبلؿ التجارة
ن
كالصُت عرب طريق اغبرير الشهَت .كقد تعايشت ىذه األدايف -كما تزاؿ -دكف صراعات عقائدية أك مصادمات
مذىبية ضد حركة اجملتمع لبناء دكلة مدنية حديثة كمتقدمة على اؼبستوايت اؼبختلفة.
أما عن أىم القيم اػباصة ببعض تلك الدايانت كأتثَتىا يف اجملتمع الكورم ،فهناؾ مثبلن منذ أكثر من ألفي
سنة ،الفضائل األربعة األساسية اليت حددىا كونفوشيوس ،كاليت كاف ؽبا دكر كبَت يف تشكيل الفكر الكورم ،كما
تزاؿ حاضرة بوضوح شديد مل تفلح كل رايح االنفتاح على اغبضارات األكربية كاألمريكية يف هتميشو ،كىي:
الوالء ،احًتاـ الوالدين ككبار السن ،اػبَت ،الصبلح كاالستقامة .كما رسم معامل أىم طبس عبلقات داخل
اجملتمع .اغباكم ذباه شعبو؛ يف مقابل الوالء الكامل من شعبو هبب أف يكرس اغباكم نفسو على ربسُت أحواؿ
الرعية .الزكج ذباه الزكجة؛ وبمي الزكج زكجتو كما وبمي صاحب األرض رعيتو ،كالزكجات هبب أف يكن
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مطيعات كـبلصات ،كما هبب أف يوفر الزكج لزكجتو كل طلباهتا .الوالداف ألبنائهما؛ ال هبب على األبناء مطل نقا
سؤاؿ الوالدين أك عدـ طاعة أكامرنبا .كالوالداف ملتزماف برعاية األبناء كتربيتهم ،كيف مقابل ذلك هبب أف يظهر
دائما حبهم كاحًتامهم كرعاية كالديهم عند الكرب .الكبار ذباه الصغار؛ يرتبط السن ابغبكمة ،كلذلك
األبناء ن
أيضا داخل اجملتمع ككل .الصديق ذباه
هبب أف وبظى كبار السن دبعاملة ـبتلفة ،ليس فقط داخل األسرة كلكن ن

الصديق؛ هبب أف ىبلص األصدقاء ،كيكونوا على استعداد لتقدمي اؼبساعدة لبعضهم البعض .إف عدـ األمانة بُت

األصدقاء سلوؾ مداف كوبتاج إىل عقاب (ْْ).
ابإلضافة إىل تعاليم كونفوشيوس ،أتثر الفكر الكورم دبفهومي " ،"Han and Kibunك"ىاف" ىي الطاقات
كاالنفعاالت اؼبكبوتة اليت سبر هبا النفس البشرية ربت ظركؼ القهر كاؼبصاعب الشديدة .كقد كاجو الكوريوف
اعا عديدة منها ،بعضها نبع من االحتبلؿ األجنيب أك اعبمود االجتماعي ،كبعضها اآلخر من
ألسباب ـبتلفة أنو ن

التفرقة اعبنسية ،أك الضغائن العائلية ،أك نتيجة للفقر كاؼبشاكل االقتصادية .يف التاريخ اغبديث ،كمع حصوؿ
الكوريُت على اغبرية ،فقد سبكنوا من إطبلؽ الكثَت من تلك الطاقات اؼبكبوتة .أما "كيبوف" فهو العنصر

كحسن النوااي؛ حيث وباكؿ الكوريوف أف يكونوا يف منتهى
األخبلقي الذم يضع قيمة عالية لفكرة التناسق ي
اللطف كالود كذبنب اؼبواقف اؼبتوترة ،كىم كذلك يتجنبوف نقل األخبار السيئة حىت اؼبساء ،كي ال ييفسدكا النهار

على اآلخرين" .كيف العمل ،يفرض الكيبوف على الكوريُت أف يكونوا شديدم الرظبية كاألدب حىت يف كجود

اؼبشكبلت ،كىو ما ال يفهمو األجانب بسهولة"(ْٓ).

خامسا :إدارة كل ما يتعلق ابلبشر من خالل التكنولوجيا
ً
تنظيما كرفاىية كأمننا
أحدث كاىم صيحات استخداـ التكنولوجيا يف ربويل حياة اإلنساف إىل منظومة أكثر ن
يلخصها كتاب "تكنولوجيا إدارة األمواؿ يف الغد القريب" لػ ػ ىونج جانغ ككف ،كالصادر يف فرباير َُِٔـ .يرل
اؼبؤلف أ ٌف تكنولوجيا األمواؿ مصطلح عاؼبي يتضمن داخلو ؾباالت عديدة .كما يرل أف ىناؾ مباذج بسيطة
جدِّا يف ىذا اجملاؿ مثل القياـ بعمليات مالية كدفع فواتَت كالقياـ خبدمات بنكية كاالقًتاض ككذلك القياـ
مثبل من خبلؿ اؽباتف الذكي .فبعض شركات التأمُت تقوـ اآلف
بعمليات تتعلق بشركات التأمُت على السيارة ن
اؼبؤمن عليها ،كما أنو متصل كذلك ابلبنك الذم يتعامل معو
"حساس" متصل ابإلنًتنت داخل السيارة َّ
بوضع ٌ

صاحب السيارة كذلك لتسهيل الكثَت من األمور اؼبتعلقة ابلسيارة حاؿ كقوع اغبوادث .يف كوراي بنوؾ عديدة ؽبا

خربات متقدمة يف استخداـ االنًتنت حبيث يبكن لعمبلء تلك البنوؾ القياـ بكل ما يريدكنو من بيع أك شراء
بسهولة كدكف قلق أك انزعاج عرب اغبواسيب كاأللواح اإلليكًتكنية كاؽبواتف الذكية .كيقدـ اؼبؤلف مثاالن ؼبا يبكن
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ؽبذه التكنولوجيا أف تقوـ بو فيقوؿ لو أ ٌف صاحب أحد احملبلت قاـ بتشغيل خدمة الدفع الفورم عرب اإلنًتنت
حبساب احملل فإنو يستطيع أف يعرؼ عدد اؽبواتف القريبة من احملل كاليت لديها خاصية الشراء أك التسوؽ عرب
اإلنًتنت ،كابلتايل يبكنو أف يرسل رسائل تركهبية كتقدمي عركض زبفيضية ؼبثل ىؤالء العمبلء كيف أكقات قرهبم من
ؿبلو .اؼبثاؿ الثاين من فرنسا ،حيث يذكر بنك "مرحبنا" يف ابريس يتيح ؼبستخدمي اؽبواتف الذكية أف وبصلوا
على قركض بنكية دبجرد القياـ بكتابة البياانت اؼبطلوبة كإرساؽبا إىل البنك عرب اؽباتف ،ككذلك شراء تذاكر
الطَتاف كإرساؿ النقود إىل الغَت دكف اغباجة إىل الذىاب إىل البنك(ْٔ).
لقد طورت شركة "سامسونغ" بطاقة ائتمانية تقوـ بعمليات حسابية متقدمة جدِّا حبيث تزيد من استخداـ
عمبلئها لتلك البطاقة .ىذا فيما يتعلق دبعرفة العميل ألرقاـ استهبلكو كنسب الفوائد اليت عليو ربملها بدقة
كربديد شديدين ،أما ابلنسبة لشركة "سامسونغ" ذاهتا فالبطاقة اعبديدة سبدىا دبعلومات قيمة عن عدد مرات
استخداـ العميل ؽبا ،كعدد مرات قيامو ابلتسوؽ كاحملبلت كاؼبطاعم كاؼبقاىي اليت يًتدد عليها كنوع اؼبنتجات اليت
يشًتيها ،كابلتايل تتحرؾ الشركة لعمل اتفاقيات مع أكرب عدد فبكن من تلك األماكن حبيث تضمن استمرار قياـ
عمبلئها ابستخداـ البطاقة اعبديدة ،كما تضمن تلك األماكن زابئن دائمُت مقابل حصوؿ ىؤالء الزابئن على
أيضا .مث يتطرؽ اؼبؤلف ؼبسألة البطاقة الذكية اليت أنتجتها إحدل الشركات اؽبندية
زبفيضات يمرضية كمتميزة ن
كاليت تتيح لشركة ً
"شن ىاف" مثبلن إدماج (ٖ) بطاقات ذكية يف بطاقة ببلستيكية كاحدة مزكدة خباصية الضغط
على زر موجود هبا فيقوـ على الفور بتحويلها إىل بطاقة اثنية حبساب للعميل نفسو يف بنك آخر حىت شبانية
بنوؾ! أم أهنا ابختصار شباين بطاقات ذكية مدؾبة يف بطاقة كاحدة .كما يرل اؼبؤلف أنو عندما تنجح شركات
اؼباؿ يف ربويل خدماهتا إىل اإلنًتنت ،فإهنا ستضمن إقباالن أكرب من عمبلئها على استخداـ تقنيات تكنولوجيا
إدارة األمواؿ عرب اؽبواتف الذكية فيما يقوموف بو من بيع أك شراء كبشكل يومي تقريبنا .يف ىذا السياؽ سيكوف

آمننا للعميل أف يعطي بياانتو اؼبتعلقة دبا يبلكو من أمواؿ إىل اغباسوب اؼبتصل بشركات استثمار األمواؿ ،كسيقوـ
اغباسوب بتزكيده بكل اؼبقًتحات اؼبتعلقة بتحقيق أرابح مضمونة بدكف كساطة أك ظبسرة من شركات توظيف
األمواؿ اؼبألوفة .أسواؽ إدارة األمواؿ مستقببلن متطورة جدِّا إىل حد دفع إحدل شركات التأمُت الكورية إىل تزكيد
السيارات اليت تتوىل مسؤكلية التأمُت عليها بشروبة إليكًتكنية متصلة ابإلنًتنت سبد الشركة دبعلومات دقيقة عن
تعويضا عن
أسلوب قيادة مالك السيارة كعاداتو يف القيادة ،األمر الذم يسمح ؽبا أف تقرر إف كانت ستعطيو
ن
األضرار الناصبة عن كقوع حوادث من عدمو!

(ْٕ)

اقتصاداي تكوف متقدمة كذلك يف ؾباالت
من اغبقائق الواضحة يف عاؼبنا اؼبعاصر أف الدكؿ اؼبتقدمة ثقافيِّا ك
ِّ
ائعا يف
تطورا ر ن
العلوـ كالتكنولوجيا .كمنذ االستقبلؿ شرعت كوراي يف االستثمار يف ىذين اجملالُت إىل أف حققت ن
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العلوـ التطبيقية اغبديثة كالتكنولوجيا العامة .يف ىذا السياؽ ،كحسب تقييم األمم اؼبتحدة للحكومة اإلليكًتكنية
ربتل كوراي اؼبرتبة الثالثة على مستول العامل .كعلى مستول مبيعات أشباه اؼبوصبلت كاأللياؼ الصناعية ربتل
اؼبرتبة الثانية عاؼبيِّا .على مستول اؽبواتف احملمولة ربتل اؼبرتبة األكىل عاؼبيِّا .كحسب ترتيب خدمة اؼبطارات
كدرجاهتا ربتل اؼبرتبة األكىل عاؼبيِّا كذلك .كما ربتل اؼبرتبة الثانية على مستول بناء السفن ،كاؼبرتبة اػبامسة على
مستول إنتاج السيارات(ْٖ) .كقد اكتسب الشعب الكورم اػبربات العلمية كالتكنولوجية العصرية بسبلسة تثبت
أف األرضية التارىبية كالوعي اعبمعي الكورم مؤسس دبا يسمح دبثل ىذه النقبلت النوعية يف اتريخ الشعوب على
كبو ما حاكلنا يف ىذه القراءة أف نكشف عرب ؾباالت معرفية متعددة.

سادسا :اإلبداع الفردي واجلمعي
ً
على مستول اإلبداع الفردم؛ يبكن القوؿ إف ما ينقل عمبلن إبداعينا من نطاؽ احمللية إىل رحاب العاؼبية ىو

قدرة مبدعو على اإلمساؾ جبوىر اإلنساف كذبسيد ظباتو كمعاانتو بشكل صادؽ ك واع دكف زيف أك ربييد ،ذلك
ألف اإلنساف مهما اختلف لونو أك جنسو أك لغتو أك عقيدتو يظل يف جوىره اإلنساف ذاتو .األمر اآلخر ىنا
بشأف اإلبداع الفردم يتعلق ابؼبخزكف اعبمعي كاؼبوركث الثقايف الذم يبتاح منو الكتاب كاؼببدعوف كل حسب
كتبعا ؼبقدرتو على التقاط عناصر كتوظيفها لتأدية رسالة معينة ىي مبتغى كل عمل فٍت يف
صلتو هبذا اؼبوركث ،ن

األساس .كىنا سنجد مباذج كثَتة انبنت على ىذا اؼبوركث كقدمت لوحات عصرية لكل ما مرت بو ؾبتمعاهتا من
غبظات سبزؽ أك ضعف دكمبا تزييف .على مستول األدب الكورم لدينا مبوذج فذ يف استلهاـ اؼبوركث الكورم

كجنواب يف رسم صورة لتاريخ ببلده بنصوص شعرية عظمية للشاعر "كو أكف" يف ديوانو "أماكن خالدة"
مشاالن
ن
اؼبنشور ابؼبركز القومي للًتصبة ابلقاىرة عاـ َُُِـ ،كمبوذج ديواف "اغبياة داخل بيضة" للشاعرة الكورية اعبنوبية
"كيم سنغ ىي" (ْٗ) ،حيث تتأسس أفعاؿ السرد الشعرم يف الديواف األخَت على اؼبفارقة اؼبذىلة اليت تكاد
يسهل كسره كربطيمو -اغبياة أك الركح اليت
تكوف من نواميس اغبياة؛ كىي أف ذلك الكياف اؽبش اللُت الذم ي
داخل البيضة -يعيش كيقاكـ كل درجات التجمد اليت تقتل اغبياة يف األحياء .مبوذج قد يرل فيو البعض معادالن
موضوعيِّا للمرأة ،أك معادالن لقسوة اغبياة ككطأهتا يف اجملتمعات الرأظبالية اليت يتحوؿ فيها اعبميع إىل كياانت
نجز على النحو الذم هبعلها فاعلة
ىشة .لكن األىم كالبلفت للنظر ىو أف قراءة ىذا الديواف ال يبكن ؽبا أف تي ى

دكف رؤيتو يف ضوء األساطَت الكورية؛ حيث َّ
إف العديد من الشخصيات اؼبقدسة كاؼبلوؾ األكائل لآلابء الذين
أسسوا اؼبمالك الكورية ،قد يكلًدكا ًمن البىيض .كعندما نضع ىذا يف اغبسباف ،فإف إمكانيات اغبياة اؼبزدىرة
عدا مؤثػَّنرا(َٓ)".إف اػبركج من قشرة البيض أك ما يسمى (الفقس) ىو تشبيو سبثيلي
اػبارجة من البيضة أتخذ بي ن
رمزم غبالة اػبلق ذاهتا ،فالكوريوف القدماء كانوا يركف األرض ذاهتا على أهنا بيضة"(ُٓ) .فتلك اغبياة اؽبشة
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الضعيفة الكامنة داخل البيضة ،اليت تتحُت فرصة اػبركج ،سيكوف ؽبا شأف عظيم مستقببلن؛ أمل يكن ؽبؤالء اؼبلوؾ
شأف عظيم من قبل؟! ىذا التساؤؿ لو ما يسوغو من خبلؿ قصائد الديواف على كبو ما سعت قراءات سابقة
لصاحب ىذه السطور أف تقدـ يف أكراؽ حبثية منشورة دبجلة اعبمعية الكورية للغة العربية كآداهبا.
انفتاحا على التاريخ اإلنساين كحضارتو كخباصة يف تشابكها اؼبذىل
ابلرجوع اثنية إىل اإلبداع الفردم ،قبد
ن
الذم قد يظل التاريخ صامتنا أمامو حىت يكتشف من الوقائع كاغبقائق اؼبلموسة ما ينطقو .ذلك االنفتاح اؼبؤسس

على كعي عميق كمدىش أبدؽ تفاصيل التاريخ الكورم قديبو كحديثو يف أعماؿ " كو أكف" ،ففي قصائده ،كيف
الشعر الكورم اغبديث ،إشارات متواترة عن اتصاؿ كوراي ابلعامل العريب ،فهناؾ مفردات :اغبرير ،الزخارؼ،
األكلواف ،الصحراء العربية ،األكز العراقي ،كيف ديواف "أماكن خالدة" بعض ىذه اؼبفردات ،لكن األىم ىو كركد
تشنج قريةه بشماؿ ىاـ يونج ،حيث نيسبت
تشنج؛ رقصة قناع األسد" كبوؾ ي
رقصة كورية شهَتة اظبها "بوؾ ي
الرقصة إىل ذلك اؼبكاف ،كىي رقصة رباكي رقصة أسد أفريقي يتساءؿ "كو أكف" عن كيفية ؾبيئو إىل كوراي:
كيف حدث ىذا من ُذ ِ
ألف سنة؟ حيث أفريقيا وكوراي كانتا بعيدتني جدًّا
َ

لدي فكرة؛ وال واحدة .يكفي أن أوق َد
وما زال شيءٌ كهذا ،ليس ًّ
(ِٓ)
موق َد مئات األلوان ادلُ َّ
شنج ،رقصة قناع األسد
لتفة،
وأرقص بوك ت ُ
َ

يف قصيدة أخرل بعنواف "اؽباقبوؿ" إشارة مهمة إىل اتصاؿ كوراي ابلعامل قديبنا كحديثنا ،حيث دخلت اللغة
الكورية مفردات من الصينية كالياابنية كاؼبنغولية كالتتار كالًتؾ .من فنلندا البعيدة ،كمدغشقر ،كاؽبند ،كببلد فارس،
كشبو اعبزيرة العربية ،كاأليرلنديُت ،كالربتغاليُت .كصبيعها قد مت تصفيتو كصهره داخل اللغة اليت أصبحت -كما
كصفها الشاعر -اللغة الكورية .اؼبذىل أف الواقع الراىن للمعجزة الكورية يثبت ىذه اؼبقوالت كيعمقها .فبل تكاد
تطأ قدماؾ مطار إنشوف حىت ترل الفتات ترحيبية ابلعديد من اللغات اغبية اليت توحي للزائر أكؿ ما توحي دبدل
انفتاح ىذا البلد كاىتمامو بكل القادمُت إليو.
لدينا كلمات من ادلنغوليني .....بالد ال ُفرس ،شبو اجلزيرة العربية ،من القبائل

السامية ....مجيعها قد مت تصفيتو داخل اللغة الكورية ،لغتنا ،وأصبحت لغتنا

(ّٓ)

على مستول اإلبداع اعبمعي تبدك اؼبسألة مثل قطع أثرية تزداد قيمتها دبركر الزمن .فما تًتكو الشعوب من
مرجعا ال غٌت عنو يف التعرؼ عليها كعلى
أساطَت كحكاايت تتناقلها األجياؿ بزمن وبسب ابلقركف أمر يبقى ن
الطريقة اليت رأت هبا نفسها يف عبلقاهتا ابلكوف ككل ما فيو كمن فيو يف الوقت نفسو .إف أركع ما يف الفن أنو
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يقوؿ شيئنا ال تقولو اغبياة ،كيرسم ابللوف أك ابلكلمة أك ابغبجر نور اؼبعرفة .لقد كاف الفناف القدمي يبد يده ليتكلم

أك يرسم يف ؿباكلة للخركج إىل اؼبطلق أك ردبا من قبيل االستغراؽ الصويف يف الكوف ،لكنو كقد بدأ ابألعاجيب

الصغَتة ،ملك نفسو كاطمأف أينما سار .كيف رحلتو تلك أفضى بكل شيء ألنو كاف قريبنا من كل شيء اترنكا

إفضاءه كديعة على لساف الزمن يف انتظار الكشف مع األجياؿ .فالزمن جزء من الوجود البشرم؛ شريك ينطق
كيتحدث ابلقدر الذم نقًتب منو فيو كابلقدر الذم يكشف عن تقديران لو كقدرتنا على مساءلتو .فما أصبل أف

سر عنايتنا دبا تركو األكلوف
يربز مع اغباضر كل نصب اؼباضي ليتحقق ما يبكن تسميتو ابلتكامل اغبضارم .إف َّ
ىو حبثنا عن اغبكمة كتنمية بواعث العطاء ،فضبلن عن معرفتنا دبن نكوف من منظور أننا امتداد ؽبم ،كال يبكن
حباؿ من األحواؿ يف ظل التقدـ الراىن على ـبتلف األصعدة أف ننكر حاجتنا اؼبلحة إىل بداىتهم ككلوج عواؼبهم
مثَتا فحسب ،بل ىو
بكل بساطتها ككضوح تكويناهتا اليوـ .إف الصوت اؼبتصاعد يف اؼبعجزات التشكيلية ليس ن
أيضا .فهو يعطي اؼبعٌت الذم نبحث عنو ،يف الوقت الذم يبنحنا فيو التأمل كالتسلية دكمبا تعارض،
ذبربة كجود ن

كمن ىنا يبكن أف نفهم ارتياحنا لسماعو كقت األكل أك العمل أك النوـ ألف لو رنيننا عمي نقا كحقيقة أعمق .ككما
يف اعبواىر الغالية ،ال تكوف الصور اؼبتعانقة يف رموز الًتحاؿ كالتيو كاؼبوت كالبحث عن اػبلود فذة فحسب ،بل

أيضا أصبل من كل ما نراه يف كاقعنا من ألواف؛ فهي ليست من أشعة الشمس كال من هباء الشفق كال من
إهنا ن
الزانبق اليت تضحك لداعبات البللور يف ندل الصباح ،إهنا مَتاث اآلابء الذين كانوا يعرفوف الكثَت! كإذا كاف
التاريخ يف أشباعو غباجاتنا ؼبعرفة األكلُت يقف عند حدكد مرتبطة ابإلثبات كالواثئق ،فاؼبوركث الشعيب يسمح
ابستفتاء اغبكاايت كاؼبواكيل كتقصي اػبوارؽ كجزء من مادة الوجود اليت قررت مصَت البشر على كبو ما .إننا ىنا
أماـ رغبة جديدة ؼبعرفة اإلنساف؛ أفعالو كسلوكو كنتاجاتو ،نريد أف نقًتب منو كمن كعيو اعبمعي يف عاداتو
كعباداتو كشعائره كطقوسو من منظور ردبا مل يولو العلم القدر الكايف من االىتماـ(ْٓ).
إف الطقوس كالسحر كميبلد الطفل البطل ككثَت من خياالت اغبكاايت اػبرافية أمر ال وبتاج إىل شرح فلكلورم
فحسب ،كإمبا وبتاج كذلك إىل الكشف عن اعبذكر اليت ينبع منها؛ دبعٌت الكشف عن تلك االىتمامات الركحية
اليت دفعتو إىل الظهور .فاألسطورة الكونية كأساطَت األخيار كاألشرار كاغبكاية اػبرافية كاغبكاية الشعبية كغَتىا
من األشكاؿ األدبية الشعبية تقوـ هبذا الدكر اؼبهم معتمدة على اللغة دبا لديها من قدرات على خلق الصور
كتشكيلها حبيث يبكننا أف ندعي معرفة أبكديسيوس كفاكست كدكف كيخوتو كعنًتة أعمق من معرفتنا بشخصيات
أخرل حية تعيش معنا(ٓٓ) .من اللغة كهبا يتشكل األدب؛ ذلك الذم يغَتان أك يزلزلنا كيبنحنا فرصة جديدة
فبزكجا دبوقفنا الشخصي أك اعبمعي منو يف فرصة قد ال يدعي التاريخ الرظبي أنو يبلكها.
لتسجيل اترىبنا ن
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يف ضوء اؼبعاين السابقة كلها يبكن قراءة العديد من اغبكاايت كاألساطَت الكورية ككضعها ابستمرار يف سياؽ
النتاج الفٍت الذم هبسد ؿباكلة الكوريُت األكائل يف أتمل الكوف كما فيو .كيبكن ىنا التمثيل بتلك اغبكاية
البسيطة اؼبعربة؛ حكاية تلك الفتاة اليت طرحت أمامها أكواـ من اغببوب اؼبختلفة اؼبختلط بعضها ببعض ،مث
طيلب منها أف تنظم ىذه األكواـ أبف تفصل كل نوع من اغببوب عن النوع اآلخر كيف مدة كجيزة .فلما شعرت
بعبء اؼبهمة أعانتها الطيور يف أداء مهمتها ،فلما طلع الصباح كجاء اؼبارد أك اإلنساف الشرير لَتل ما فعلتو
نظاما .كىكذا يفعل اغبس الشعيب يف تعبَته عن نبومو كغبظات أزماتو
الفتاة ،فإذا بو يرل الفوضى كقد أصبحت ن
كمشكبلتو؛ وبوؿ الفوضى إىل نظاـ(ٔٓ).

زبتص األسطورة ابلظواىر الكونية ،مث ربدد معناىا لتعٍت اغبكاية اليت زبتص أبفعاؿ اآلؽبة كمغامراهتا .كيف ىذا
السياؽ قد مرت بنا أسطورة أتسيس كوراي قبل آالؼ السنُت .كمل يكن اإلنساف البدائي يتساءؿ عن كجود اآلؽبة
يف حد ذاتو ،كلكنو تساءؿ عنها بوصفها اؼبصدر األكؿ للظواىر الكونية كاؼبنظم ؽبا خبلؿ رحلتو لتفسَت أك
إرجاع الظواىر الكونية كالرعد كالربؽ كاؼبطر كاإلنبات كاعبدب إىل مصادرىا ؿباكالن تعليل كجودىا أك غياهبا.
كارأتل يف رحلتو تلك ضركرة أف يكوف يف كائـ مع اآلؽبة فشرع يف تقدمي التضحيات كالقرابُت لتنشأ بذلك
الطقوس الدينية .إف األسطورة ابختصار عملية إخراج لدكافع داخلية يف شكل موضوعي بغرض ضباية اإلنساف
من دكافع اػبوؼ كالقلق الداخليُت .كمن ىنا تولد حب الشمس كتقديسها إؽبنا للنور كنظر إىل الظبلـ ابعتباره

كائننا شر نيرا تصارعو الشمس ابستمرار(ٕٓ) .لدينا ىنا مثاؿ "الضفدع العنيد"(ٖٓ) .حكاية تكشف عرب التمثبلت

معا ،عن أمرين أساسيُت؛ اإلنصات اؼبتعقل
الرمزية لعناصرىا ،كمن خبلؿ التعايل على أطر اؼبكاف كالزماف ن
للصوت الناصح بعد فوات األكاف كعواقبو .ؿباكلة تفسَت ظاىرة نقيق الضفادع يف ضوء البحث عن اغبزف أك
لنقل األمل العميق اليت ذبلبو النفس البشرية أك الكائنات اغبية لذاهتا جراء أفعاؽبا.
إف اغبكاية اػبرافية ربقق لئلنساف ما يفتقر إليو يف كاقعو اؼبعيش من ؿببة كعدالة .إهنا مع ربررىا من اغبوادث
كالتجارب الفردية ،تقدـ أبساليب خاصة اعبواب الشايف عما يدكر خبلد الشعب بشأف مصَته .حىت لكأهنا تود
مغامرا بفضل إيبانو بتلك القول السحرية يف عامل الغموض
أف زبربه كيف يعيش متخف نفا من كل ضبل ،متفائبلن ن

(ٗٓ)
الذم يستظلو  .ففي اغبكاية اػبرافية يستحيل كل ثقيل غَت مرئي إىل خفيف يبكن رؤيتو بكل سهولة .فضبلن

عن أهنا ال تقدـ خلفيات عن شخوصها ،فبل نعرؼ من أين أتت كال أين تتجو ،كال ؼباذا جاءت .أما اإلجابة
اليت تقدمها اغبكاية اػبرافية عن أحواؿ الناس فهي إجاابت ال تتوسل ابلتفسَت كالشرح كإمبا بوسائل من العرض
السحرم اليت ال هتدؼ لتعديل أك تغيَت قناعاتو أك معتقداتو ،كإمبا أتمل لو أنو عاش خفي نفا كفراشة غَت ؿبملة
أبم ثقل من العامل الواقعي(َٔ).
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مستمتعا بركايتها كاالستماع إليها
أما اغبكاية الشعبية فهي قصة ينسجها اػبياؿ الشعيب حوؿ حدث مهم،
ن
جيبلن بعد جيل عن طريق الركاية الشفوية .كذلك اغبدث ىو يف العادة ما يهم الشعب بوصفو كحدة كاحدة،
سواء يف نطاقو الضيق كاألسرة كالقبيلة ،أك يف النطاؽ الواسع الذم يشمل الشعب أبسره .كال هتدؼ اغبكاية
الشعبية لعرض اتريخ األسرة أك القبيلة بقدر ما هتتم بعرض دكرىا يف صنع التاريخ هبدؼ اغبض على التمسك
بوحدة الشعب أك القبيلة أك األسرة يف سبيل القياـ بدكر فعاؿ يف بناء اجملتمع .كال هتتم بتمجيد القبيلة بقدر
اىتمامها بتاريخ ىذه األسرة أك القبيلة ،كدكرنبا الفعاؿ الذم ىو صنع التاريخ .إف ؾباؿ االىتماـ الركحي يف
اغبكاية الشعبية ينبع من التمسك بوحدة الشعب أك القبيلة أك األسرة يف القياـ بدكر يف بناء اجملتمع كىذا أىم ما
يبيزىا عن سائر األنواع األخرل من اغبكاايت .كللقياـ هبذه الوظيفة ترتكز اغبكاية الشعبية على الواقع الذم
يعيشو الشعب على اؼبستويُت السياسي كاالجتماعي ،كلذا فهي ربدد زماهنا كمكاهنا .كما أهنا ال هتتم بذكر
اغبوادث التارىبية قدر اىتمامها ابلتعبَت عن آراء الشعب ذباه حوادث عصرىا(ُٔ) .إهنا جزء مهم من تراث
الشعوب ،كياف قصصي مكتمل األركاف يكشف بوضوح عن مواقف الشعب من قضااي عصره االجتماعية
كالسياسية كاالقتصادية .كابلتايل فإف صبع اغبكاايت الشعبية ألمة من األمم يعٍت اإلمساؾ جبوىر شخصيتها منذ
اترىبها القدمي يف ؿباكلة مبدئية لفهمها من جهة كلربطها ابغباضر ككضعها يف سياؽ يسمح برؤية ما طرأ عليها
من تغَتات من جهة اثنية.
لدينا من تلك اغبكاايت الشعبية القديبة اؼبًتصبة عن الكورية ابلكتاب اؼبشار إليو من قبل مثاؿ ؼبا يبكن أف
ؾبازا -اغبدكتة .ففي قصة "اؽبدااي الثبلث" اليت تنحل فيها -كالعادة -أطر الزماف كاؼبكاف،
نطلق عليو -كلو ن
كتنبٍت األحداث على دعامات السرد اػبرايف الذم تستحيل معو اؼبلعقة من كوهنا أداة لتناكؿ الطعاـ إىل كوهنا
الطعاـ اؼبشتهى اؼبتخيل .كما يستحيل اغبصَت من القش إىل بساط من ريش النعاـ يف قصر مشيد! ؾبموعة من
التحوالت اؼبستمرة من الواقعي للخيايل اؼبغرؽ يف اػبياؿ تبحث عن تعميق جذكر احملبة كاؼبودة كالتسامح كتبغًٌض
صبيعا .فضبلن عن أهنا ال سبر على ـبيلة القارئ العريب دكف أف تذكره
يف اغبقد كالطمع بُت اإلخوة ،بل كالناس ن
بدرجة أك أبخرل حبكاية سيدان يوسف عليو السبلـ مع إخوتو(ِٔ).
عند ىذا اغبد ننتقل من اؼباضي إىل اغباضر لعرض أىم مبلمح اعبتمع الكورم اؼبعاصر على مستوايت متعددة
اتركُت لدرس أك حبث آخر مسألة الكشف -دبساعدة من ىذه اؼبقدمة بشقيها عن كوراي كما تبدت يف
حكاايهتا القديبة ككما تبدت يف العقود األخَتة على كافة اؼبستوايت -عن العبلقة العميقة بُت اغبس الشعيب
الكورم الذم أنتج تلك اغبكاايت كمرت جيناتو الثقافية إىل أجياؿ العصر اغبديث اليت أسهمت يف بناء دكلة
اقتصاداي يشار إليها ابلبناف كسط كربايت الدكؿ اؼبتقدمة يف العامل اليوـ .ىذا الكياف العمبلؽ
متحضرة كمتقدمة
ِّ
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صبيعا يف حكاية يف غاية األنبية من حكاايت
العصرم التكنولوجي قاـ على عدد من اؼببادئ يبكن أف قبدىا ن
ىذه اجملموع" ،اعبدة العجوز كشربة الفوؿ كالنمر"(ّٔ)! ففي ىذه اغبكاية ذبسيد رمزم لكل معاين النجاح
كالتغلب على الصعاب .لقد تغلبت اعبدة العجوز على النمر القوم الشديد ابغبيلة ،ابلتفكَت كالتخطيط،
كابلتعاكف مع أضأؿ األشياء كاؼبخلوقات .إذف التفكَت ،كالتخطيط ،كالتعاكف ،كتوزيع األدكار ،كالعمل بركح
اعبماعة ،كلها عوامل أساسية بلغت هبا اعبدة مأرهبا لتتغلب على النمر لؤلبد دبساعدة قشرة اؼبوز كالرافعة كقطعة
اغبصَت كالسلحفاة لتكوف ىي نفسها صورة لكوراي اليت تتغلب على الصعاب كأتيت من بعيد يف اؼباضي لتقف
بُت الكبار يف عامل اليوـ.

سابعا :الفنون وخباصة األدب
ً
على مستول الفنوف كاألدب ،ىناؾ الكثَت من النقوش كالرسومات اليت توضح أسلوب حياة الكوريُت
القدماء ،كاليت يبكن مشاىدهتا على جدراف اؼبقابر اؼبلكية .كما اخًتع الكوريوف آلة طباعة متنقلة مصنوعة من

الربكنز قبل اخًتاع يوىاف جوتنربج ؼبكاينة الطباعة يف أؼبانيا دبائيت عاـ .كبعد اخًتاع اغبركؼ اؽبجائية اذلان جول
 ،Han-gulظهر شكل من كلمات األغاين الشعرية كاف يطلق عليها شيجو

Sijo

تغٌت على النغمات

اؼبوسيقية ،كتدرهبيِّا تطور إىل اسلوب قائم بذاتو .كمل تظهر القصص كالركاايت إال قبل القرف الثامن عشر .ككاف
أكثر ىذه القصص شعبية ،ىي القصص اليت ذبسد بعض عناصر السخرية االجتماعية كاألفكار اإلصبلحية(ْٔ).
ىناؾ أشعار كورية يكتبت ابغبركؼ الصينية ،لكن أفضل مباذج الشعر الكورم ىي اليت كتبت ابللغة الكورية

على النمط الشعرم الكورم .إنو ليس من التصنع الفصل بُت الشعر اؼبكتوب على النمط الكورم كالنمط
الصيٍت للشاعر الواحد ،ألف التبلزـ بينهما ليس كما عليو اغباؿ لدل الشعراء يف الغرب عندما كتبوا أبكثر من
لغة؛ مليتوف ابإليطالية كريلكو ابلفرنسية على سبيل التمثيل ال اغبصر(ٓٔ) .كطب نقا للسجبلت التارىبية الصينية،
فإف الكوريُت شعب يستمتع ابلغناء كالرقص .ففي الشماؿ ،كخبلؿ قركف عديدة قبل اؼبيبلد ،كجدت ست قبائل
كانت تتحدث اللغة ذاهتا تقريبنا ،كما كاف ؽبا العادات كالتقاليد نفسها .لقد قدموا تضحيات يف الشهرين األكؿ

كالعاشر من شهور السنة القمرية .كخبلؿ االحتفاالت بتلك التضحيات كاف الناس وبتشدكف كيرقصوف كيغنوف

معا .أما القبائل الثبلث يف اعبنوب فقد قدموا قرابينهم لآلؽبة يف الشهرين اػبامس كالعاشر القمريُت ،ككاف الناس
ن
وبتشدكف كذلك ألجل تلك اؼبناسبات مغنُت راقصُت طواؿ الليل .ككانت تلك اآلؽبة تيعبد يف الربيع كاػبريف.

فكاف يصلى ؽبا يف الربيع ألجل ازدىار احملاصيل ،كيف اػبريف كانت الصبلة لشكرىا على اغبصاد الوفَت .قلب
االحتفاؿ كجوىره كاف الصبلة اعبماعية للجنة ،كتنمية الوعي اعبمعي لدل عامة الشعب .حبيث طور مبوذج
اغبس اعبمعي إيقاعو اؼببلئم يف الرقص كالغناء(ٔٔ).
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كمن مث ،فقد كانت قيمة الشعر الكورم تكمن يف جانبو الديٍت أك السحرم .كؽبذا نظن أف مبوذجو كاف عبارة
عن سطور قليلة بلغة بسيطة تعقبها عادة الزمة أك صبلة تكرارية .لغتو كانت تعويذية غنية بقوة ترابطها،
ملزما على الرجاؿ كحدىم،
إبحاالهتا ،إبيقاعها كعذكبة األصوات اليت أنشدهتا .كمل يكن ما يبذؿ عبعل أتثَتىا ن
بل كعلى اآلؽبة كاألركاح .لقد كانت على أية حاؿ كسيلة للتواصل بُت الرجاؿ كاآلؽبة .إف القوة السحرية
للكلمات كانت تنبع من مدل قدرة الشعر على إسعاد اآلؽبة ،كذبنب كوارث الطبيعة ،كألجل نزكؿ اؼبطر
كإيقاؼ الريح كاالرتقاء بعبلج لؤلمراض .لقد كاف اجملتمع البدائي قبليِّا كبطريركيِّا ،أما اغبياة البدائية فكانت قائمة
على ما يطلق عليو القيم اعبماعية .من ىنا فقد كانت العناصر اغبيوية الثبلثة ؼبا قدمو اؼبعتقد الديٍت من خدمات
للكوريُت :الشعر ،اؼبوسيقى ،الرقص ،متبلزمة كال غٌت عنها .كحسبما نعرؼ عن الشعر الكورم يف مراحلو
اؼببكرة؛ فقد كاف مرتبطنا ِّ
جدا ابؼبعتقد الديٍت عند الكوريُت ،كما كاف مؤل نفا بشكل أساسي من الًتانيم اؼبقدسة.
لقد كاف فنِّا شعبيِّا ذلك الذم مبا بشكل طبيعي من رحم حياهتم الزراعية(ٕٔ).

كمنذ أف أصبح للشعر دكر مهم كحيوم يف الثقافة الكورية ،فقد كاف للكوريُت اػبلصاء نوع من الشعر العامي
يي ُّ
أيضا كانت ؽبا أنواعها الشعرية.
عد أكؿ تطوير إبداعي متكامل للكوريُت يف فبلكة "شيبل" .اؼبمالك الناجحة ن

شعرا
لكن اغبقيقة األىم يف ىذا السياؽ أف الشعر الكورم مل يكن مل نكا لفئة بعينها دكف أخرل ،لكنو كاف ن
للجميع .ككاف لكل كاحد -رجل أك امرأة -مسؤكلية ذباه ميبلده كمبوه ،كما تشارؾ اعبميع يف مستقبلو .الشعراء
أيضا انغمسوا يف تقاليد ؾبتمعهم اػباصة ،لكنهم مع ذلك مل يتجاىلوا تقاليد الشعر الصيٍت .لقد كاف الشعر
ن
لدل الكوريُت أىم كأرقى أنواع الفنوف كلها(ٖٔ).
بداية من القرف الرابع ،شهدت أكىل اؼبمالك الكورية الثبلث أكؿ أنواع الشعر الكورم اؼبدكف ابلسجبلت
التارىبية ،كالذم قيل يف مناسبات خاصة كاف ؽبا دكر يف نظم ىذا الشعر .لكن معظم ىذه النصوص مفقود.
فهناؾ كاحد كأربعوف قصيدة من فبلكة شيال كطبس قصائد من فبلكة كوريو كأربعة من فبلكة بيك جايو(ٗٔ).
علينا أف نبلحظ ىنا مدل الدقة كالتحديد يف ذكر عدد القصائد اليت مت العثور عليها بكل فبلكة من اؼبمالك.

لقد كاف يف فبلكة شيال ،على أية حاؿ ،أكؿ ازدىار حقيقي لشعر ابللهجة الدارجة .السبب يف ذلك يرجع إىل
كجودا للمعتدين األجانب أك اضطراابت كقبلقل داخلية ،بينما كانت تلك اؼبملكة
أف اؼبمالك األخرل شهدت ن

قادرة على تطوير ثقافتها كرعايتها بسبلـ كعزلة يف شبو اعبزيرة الكورية ،األمر الذم ساىم يف مبو الثقافة اػبالصة

للكوريُت حىت بعد انتهاء عصرىا .فلقد أمدت الثقافة البوذية يف حقبة تلك اؼبملكة الكوريُت دبا أاتح ؽبم إدراؾ
قيمة ثقافتهم كاالعتزاز هبا كبًتاثهم اػباص .كم ٌكنهم من ربقيق ثقافة انضجة تتعلق هبم كحدىم .كيبكن القوؿ
شاىدا على ذلك أف سبع عشرة قصيدة من نصوص الشعر الكورم القدمي يف ىذه اؼبملكة كاليت بلغ عددىا
ن
طبس كعشركف قصيدة ،ىي أشعار بوذية؛ حيث استخدـ البوذيوف األساطَت البوذية كمادة إلبداعهم ،ككانت
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كلها بشكل كحساسية شديدة كأساليب كورية خالصة .الكاتب العظيم "كيو نيو" (ُٕٗ~ ّٕٗ) مع أنو
قادرا على ترؾ اغبساسية الكورية
كتب قصائده بعد الًتانيم البوذية "عهود دبمارسات بوذاسف" لكنو كاف ن
تنساب يف ثنااي أشعاره(َٕ).
أما أكثر ما يسم الفنوف كاآلداب كالتعليم يف فبلكة شيال فقد كاف "ىوارانج" اليت سانبت بشكل كاسع يف
تنمية اآلداب كالفنوف .كقد كانت الػ "ىوارنج" تتألف من شباب عائبلت الطبقة األرستقراطية ،ككانت طبيعة
كظيفتها ىو خدمة الوطن يف األكقات اغبرجة ،كأف تبث ركح التضحية كتعزز من كجودىا من أجل الوطن" .كيم
يو شُت" الذم ساعد على ارباد شبو اعبزيرة الكورية كاف من ىذه اعبماعة ،كمن مث فقد كاف ييطلق على أعضاء

ىذه اعبماعة مسميات من قبيل "أعمدة اؼبملكة"" ،القدكة كاؼبثل العليا للشباب" ،ك"قادة اجملتمع" .فضبلن عن
جنودا بواسل كذلك يف أكقات اغبركب ،أما يف أكقات السبلـ فكانوا يزكركف كل بقاع اؼبملكة يكتبوف
أهنم كانوا ن
عن صباؽبا كركعة الطبيعة فيها كيف جباؽبا كأهنارىا ،ككاف من بُت البقع احملببة لديهم؛ جباؿ اللؤلؤ بقممها اليت ال

حصر ؽبا اؼبواجهة للبحر الشرقي .كقد كانت ركحانية اػبصوبة مؤكدة .كما تعلموا من تلك الزايرات كاؼبناسبات
كيفية االلتزاـ دببادئهم ،كيف ينَتكف بصَتة أحدىم اآلخر كيقومونو إف أخطأ ،بل ككيف يصبحوف أبطاؿ التنوير
كركاده يف كطنهم .كما خدمت ىذه اعبماعة كذلك يف التعليم اؼبتحرر ،الذم مل يقتصر على قراءة الكبلسيكيات
بل ىدؼ إىل النقاش كتبادؿ اآلراء ككجهات النظر كاؼببلحظات فيما بينهم .من ىذا اؼبنظور تناقشوا يف األشعار
صعودا كىبوطنا ليس من خبلؿ التعليم الثانوم فحسب ،بل من خبلؿ جباؿ
كاؼبوسيقى ،كما سلكوا الطرؽ
ن
اللؤلؤ أك بطوؿ الساحل الشرقي .الكثَتكف منهم برعوا يف الشعر كاؼبوسيقى ،كما كاف ؽبم مسانباهتم العديدة يف
الشعر اؼبرذبل .فالشاعر "شَتك" -أحد أعضاء ىذه اعبماعة" ،تعد إحدل قصائده "تيمارا" كاحدة من نفائس
حقبة فبلكة شيبل .فبل عجب إذف أف يكوف شعراء ىذه اعبماعة يف تلك اغبقبة اؼبثل العليا للوطن ،لذكاء كطٍت
خاص ،ككذلك قدكة الشباب كاجملتمع(ُٕ).
لقد تبُت من خبلؿ ما سبق عرضو كيف أف عصر فبلكة شيال كاف أكؿ عصر شهد ظهور أكؿ شكل انضج
للشعر الكورم ابلعامية؛ كىي قصائد "سينيو نوريو" أم "أغنيات من الشرؽ" كتعٍت بذلك أغنيات كوراي ،معربة
عن أغنياهتا اػبالصة اػباصة اليت تقف أماـ األغنيات األجنبية ،كالشعر الصيٍت ،كتشمل بشكل خاص أربع
عشرة قصيدة ل ػػ" ساـ جوؾ يوسا" أك بقااي اؼبمالك الثبلث" (ُِٖٓـ) ،كإحدل عشرة قصيدة ل ػػ"كيونيو
تشوف" أك "حياة العظيم كيونيو" (َُٕٓـ) .كمن بُت األشكاؿ األساسية الثبلثة للشعر الكورم القدمي ،فإف
الشكل اؼبتطور بعناصره اػباصة كأساليبو كمسحة اغبزف كاغبياة فيو كاف أعلى الثبلثة مرتبةن .ككاف يتألف من
مقطعُت كأربعة سطور تطورت فيها الفكرة األساسية ،كمقطع من سطرين كاف يتم فيو تلخيص الفكرة اليت
تطورت يف شكل أمنيات ،أكامر ،أك اقًتاحات .كاؼبقطع األخَت ييعطي خبلصة القصيدة(ِٕ).
31

مع عصر فبلكة كوريو ،فقد البوذية قيمها اؼبتعلقة ابإلبداع أك االبتكار اليت ميزت الفن البوذم كأدبو بشكل
عاـ يف عصر فبلكة شيال .لقد أعاقت االعتداءات اؼبستمرة فبن حوؿ فبلكة كوريو ِّبرا مبوىا -اؼبنغوليوف كغَتىم
على سبيل اؼبثاؿ -أما من جهة الساحل فكانت اعتداءات القراصنة الياابنيُت .كربت ضغوط تلك االعتداءات
كىن اقتصاد اؼبملكة كتفتت اجملتمع كفسد الببلط .كمع أف البوذية كانت قد فقدت أنبيتها فإف الشعب الكورم
خبلؿ تلك اغبقبة سبكن من القياـ دبسانبة مهمة فيما يتعلق بتطوير أساليب الطباعة؛ حيث قدموا النقش البوذم
الكامل "تربتكا" من قبيل اإلشفاؽ على األمة أماـ اؼبعتدين ،كىناؾ كاحد كشبانوف أل نفا كمائة كسبعة كثبلثوف

(ّٕ)
أيضا لنبلحظ مدل الدقة يف
قطعة خشبية لتلك النقوش البوذية دبتحف "ىاين" بكوراي اعبنوبية  .نعود ىنا ن
ربديد عدد القطع اػبشبية للنقوش البوذية ككيفية االحتفاظ هبا يف أحد اؼبتاحف الكورية.

لقد تطور الشعر الكورم كخباصة يف عبلقتو ابؼبوسيقى يف فبلكة كوريو ،حيث مت غناء القصائد يف مناسبات
معينة كاحتفاالت اغبصاد مثبلن ،اليت كانت تتم يف الشهرين األكؿ أك الثاين كاغبادم عشر من الشهور القمرية؛
معا ،يرقصوف كيغنوف ،فتطورت القصائد العامية يف مثل تلك اؼبناسبات ،كدخل معها
حيث كاف الناس وبتشدكف ن
عنصر اثلث ىو "الرقص" .كاالسم الشهَت لتلك القصائد ىو "تشانج جا" أك "القصائد الطواؿ" ،كقد يظبيت
بذلك االسم لطوؽبا بسبب تكرار الزمة أك دكر بكل منها يف فواصل أييت موقعها يف هناية كل مقطع شعرم
بشكل عاـ .ىذه البلزمة كاف ؽبا دكر مهم يف خلق حالة كجدانية معينة بكل قصيدة .كيبكن فهم ىذا الدكر
بدرجة كاضحة إذا عرفنا الطابع الشعيب الشفاىي ؽبذه القصائد يف تلك اؼبرحلة الزمنية آنذلك ،ككيف أهنا اتكأت
على األغنيات الشعبية أك اليت اشتهرت بطابعها الراقص .كؽبذا فنموذج القصيدة يف تلك اغبقبة كاف كحلقة ال
غٌت عنها يف سلسلة الشعر مثل "تشانج جا"(ْٕ) .كقد سجلت اؼبصادر التارىبية ستُت عنو ناان لتلك القصائد يف
فبلكة كوريو .عشركف منها مع نصوص كاملة ،كالباقي بدكف نصوص.
كفبا ذبدر اإلشارة إليو ىنا أف شعراء قصائد "تشانج جا" كانوا من الناس العاديُت .اؼبرأة الكورية كعنصر ترفيو،
كاغبب كثيمة أك موضوعة أساسية يف اآلداب العاؼبية ،كاان اؼبوضوعُت األساسيُت يف شعر تلك اغبقبة .كقارئ
تلك األشعار تدىشو كثافة العاطفة كتدفقها كصدقها؛ سواء يف توقفها أماـ صباؿ الربيع اػببلب ،تطهَت القلب
كالعقل ،قمر سبتمرب اؼبكتمل ،رسم صور للحزف كالفرح ،اغبكاايت األسطورية ،التعبَت عن اغبب ببل خجل؛
حبيث غدت تلك القصائد أغنيات يتشاركها اغببيباف أينما التقيا .ما هبب التأكيد عليو يف ىذا السياؽ ىو أف
خاصا مع الطبيعة كاغبياة بشكل مستى ىمد من
شعورا ن
ؿبددا يتخذ منحى ن
األىم للشاعر الكورم آنذاؾ مل يكن ن
ذبارب اآلخرين الشعرية ،كإمبا مستى ىمد فقط فبا أحسو بنفسو فحسب .لقد كاف ما يشغل الشاعر قيمةي اػبربة
الداخلية اػباصة بو ىو .تلك الشجاعة األدبية -إف جاز التعبَت -مع الصدؽ يف التناكؿ مثَّبل السمة العامة ،ال

عند شعراء فبكلة كوريو كحدىا ،بل يبكن القوؿ إهنما مثَّبل حساسية الشعر الكورم بشكل عاـ(ٕٓ).
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حقبة "يي" مع اعبنراؿ "يي سونج جي" عاـ ُِّٗ كانت فًتة االكتشاؼ كالتنوير ،حيث مت اخًتاع آلة
الطباعة الكورية .لكن األكثر قيمة كأنبية كذلك كاف اخًتاع األجبدية الكورية مع اؼبلك "سي جونج" عاـ
صبيعا حق
ُّْْـ .فقد دعم ذلك نشر األعماؿ األدبية العظيمة ابللغة ذاهتا اليت يتكلمها الشعب كيفهموهنا ن
كبَتا يف اؼبوسيقى
الفهم بعد أف كانت الكتابة الصينية غَت متاحة للجميع .كما شهدت تلك اغبقبة ن
تقدما ن
الشعبية دبا هبعلها حقبة اؼبوسيقى ببل منازع .يف العقد األخَت من القرف اػبامس عشر كمع بداية القرف السادس
احدا تلو اآلخر .ككاف من بُت األشكاؿ الشعرية اليت ظهرت ،بل
عشر كانت األنواع األدبية كالرباعم تزىر ك ن
سباما حىت
كأكثرىا أنبية؛ ال ػػ"شيجو" اليت ظهرت يف القرف الرابع عشر .أما أصل تلك القصائد فليس معركفنا ن
اآلف .لكن أحد مؤلفيها األكائل ىو "يواتؾ" (ُِِٔ~ ُِّْ) .كىي بشكل عاـ قصائد قصَتة مصقولة
بعناية ،ؿبددة كشخصية كما أهنا ذات طابع ؿبلي مع هناايت رشيقة للمقاطع سريعة اػباطرة لكن ركح القصيدة
مع ذلك ليست سريعة بل شديدة اغبساسية .لقد كانت قصائد "شيجو" فننا للمتعلمُت من الرجاؿ كالنساء يف

كوراي وبقق كل أك أم غرض ينشدكنو؛ كل حالة مزاجية ،سواء على مستول اؼبوضوع أك األسلوب(ٕٔ).

لقد كانت تلك القصائد -بشكل ما -موجهة من حيث نظمها للغناء .لكنها مع ذلك حافظت على تقاليد
نظمها من حيث تناغمها كظبوىا كمن مث كانت قصائد "شيجو" ل يكتَّاب حقبة "يي" فننا حيث استطاعت اللغة
أف سبتزج ابؼبوسيقى يف كحدة كاحدة .كقد مت ذبميع شكل عظيم لتلك القصائد يف دكاكين شعرية خبلؿ القرنُت
الثامن عشر كالتاسع عشر .أما الشكل اؼبعيارم ؽبذه القصائد فيتكوف من مقطوعة من ثبلثة أسطر بكل منها
مقطعا صوتيِّا بكل سطر ،كابلتايل فاجملموع الكلي للمقاطع بكل قصيدة ال يتجاكر
أربع عشرة أك ست عشرة ن
اػبمسة كأربعُت .داخليِّا؛ يتم تقسيم ىذه الًتكيبة ثبلثية األسطر إىل ثبلثة أقساـ :بداية ككسط كهناية .ككل سطر
يتكوف عادة من أربع ؾبموعات من اؼبقاطع الصوتية ،كىناؾ كقفة تعادؿ الوقفة بُت كسط البيت الشعرم أتيت
عقب اجملموعة الثانية للمقاطع الصوتية بكل سطر شعرم .أما الشكل التمثيلي ؽبذه القصائد فهو على النحو
التايل (ٕٕ):
السطر األكؿ

ّ

ْ

ْ

ّْ/

السطر الثاين

ّ

ْ

ْ

ّْ/

السطر الثالث

ّ

ْ

ْ

ّْ/

إف قصائد ال ػػ"شيجو" اليت كتبت أكاخر فبلكة كوريو كبداية حقبة "يي" كانت مرتبطة ابؼبناسبات .كما أهنا
كانت تتناكؿ األحداث اؼباضية أك تتعلق ابؼبديح .قصائد التعلق ابؼباضي كتبها اػبدـ أك العاملُت الناجُت يف
اؼبملكة .أما قصائد اؼبديح دبوضوعاهتا اعبديرة ابلتقدير للمملكة اعبديدة ذات الطابع الرحب فيما يتصل
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ابألعماؿ اؼبلكية .لقد حفزت العديد من التغيَتات السياسية الكتاب لراثء حاؿ الوطن اؼبضطرب كإلظهار كل
من قدرهتم على الشفقة عليو كبراعتهم يف أسلوب الكتابة عنو .يف إحدل اؼبناسبات ،كخبلؿ االحتفاؿ ابلنصر
على االعتداءات الياابنية يف الفًتة بُت (ُِٗٓ~ ُٖٗٓ) أنشد أحد اعبنود الشعراء؛ "يي سوف شن"
(ُْٓٓ~ ُٖٗٓ) العديد من قصائد "شيجو" اؼبشهورة كاؼبتميزة دبكانتها الراقية يف األدب الكورم .يف
مناسبات أخرل أنشد اعبميع دبن فيهم اؼبلوؾ أغنيات ثبات اعبأش كالوالء .تلك اغبقبة أفرزت كذلك العديد من
قصائد اؼبديح على اؼبستويُت االجتماعي كالسياسي ،كاليت مل تكن خشنة األلفاظ كما أهنا كانت مصقولة بعناية،
شعرا(ٖٕ).
فضبلن عن أهنا كانت عبقرية كمهذبة لدرجة تسمح بقراءهتا ابعتبارىا ن

يف القرف السادس عشر ،كمع حكم اؼبلك "تشونج جونج" .بدأ اؼبتدربوف كالدارسوف ألجل كتابة الشعر نشاطنا

ملحوظنا على الساحة األدبية .ككاف من أشهرىم آنذاؾ من الكونفوشيسيُت اعبدد الشاعر "يي ىوانج"
(َُُٓ~ ُُٕٓ) كالشاعر "يي آم" (ُّٔٓ~ ُْٖٓ) اللذاف كتبا قصائد "شيجو" رائعة تتناكؿ إعجاهبم
جبماؿ الطبيعة .ككاف ىناؾ نوعاف من دارسي الشعر كاؼبتدربُت عليو :الذين سلكوا الطريق الواقعي فبن ذاقوا مرارة
اإلحساس خبيبة األمل .كالذين توظفوا يف اؼبكاتب اغبكومية عازمُت على قضاء شيخوختهم على اؼبعاش .لقد
كانت دكافع كل فريق منهم للكتابة ـبتلفة دكف شك ،لكنهما كاان يبحثاف عن حياة ىادئة يف رحاب الطبيعة
بعيدا عن أشكاؿ
اليت مثلت ؽبم كإلبداعهم كل شيء تقريبنا .ككانت قصائد "سيجو" كحضرة الطبيعة فيها اؼببلذ ن
الشعر الصيٍت الدارجة آنذاؾ(ٕٗ).

كمل تكن اؼبرأة غائبة عن ساحة الشعر الكورم ،فالتقاليد الراقية لقصائد "شيجو" كانت قد استمرت دكف
توقف .يف تلك اغبقبة ،برعت الشاعرة اؼبتميزة "ىوانج تشن إم" (َُٔٓ~ ُْْٓ) كما أهنا تعد أعظم شاعرة
كورية على مر التاريخ .كانت أشعارىا كموسيقاىا كاسعة االنتشار يف عاصمة الببلد .كما كانت خبَتة سبتعت
دائما بسيطة
بقدرات خاصة يف تطوير أساليب انتقاء الصورة كالتعبَت من خبلؽبا بشكل حيوم .كانت صورىا ن

صورا ـبتارة للتشابو كالرؤل اؼبزدكجة .مل تكن صورىا عن الطبيعة
كحسية مستمدة عادة من الطبيعة .لكنها كانت ن
ؾبازية متعلقة دبشاعر اؼبتح ًٌدث يف القصيدة ،فلقد مت أنسنة الطبيعة كتشخيصها بشكل سبثيلي لتقدـ العديد من
اؼبعاين .كمن خبلؿ ىذا النوع من التصوير أتيت دقتها أك براعتها الشعرية الفريدة على كبو ما يتجلى يف مقطوعتها
التالية:
اجلبال الزرقاء تُعرب عن اشتهائي /ادلياه اخلضراء تعكس عشق حبييب
أحياان أن ادلياه
اجلبال ال تتغري /وادلياه تنساب عربىا /يبدو ً
دموعا /اندمة على رحيلها بعي ًدا!!
ال تستطيع نسياينُ /
تنفلق ً
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إف صورىا كأمثوالهتا ـبضبة ابؼبيتافيزيقا مع مسحة دينية غَت خافية .إف إدراكها كإحساسها البديهي بعظمة
موضوعة التحويل أك التغيَت كالعبلقة بُت التأصيل كالسمو ترجع إىل صورىا اغبسية الظاىرة .إهنا شاعرة
ميتافيزيقية .شعرىا سبيز حبضور ثرم للرموز كما أنو كاف أكركسًتا موزكنة لتناغم الكلمات ،فضبلن عن تطور

موضوعاهتا البارعة ببل نقيصة(َٖ).

دكرا
لقد ربقق كماؿ الػػ"شيجو" خبلؿ القرنُت السابع عشر كالثامن عشر ،حيث أدل دارسو الشعر مرة أخرل ن
دارجا عند الناس .كالرائد العظيم الذم قدـ قصائد "شيجو" متميزة
مهما يف جعل ذلك الشكل الشعرم شكبلن ن
ن
يف القرف السابع عشر ىو الشاعر "سوف سوف دك" (ُٕٖٓ~ ُُٕٔ) ،كىو ردبا أكثر الشعراء الكوريُت على

ابتكارا .أشعاره متنوعة يف حاالهتا كأساليبها كقصائده عن الطبيعة ملضومة بلباقة رائعة .معجمو
اإلطبلؽ ن
تنويعا ك ن
بسيط كمع ذلك قوم ،شائع لكنو نبيل ،كاختياره اغباذؽ للكلمات ال نظَت لو .إيقاعو اؼبتوافق مع شاعريتو كاف

رشي نقا كمرى نفا كدقي نقا ،فلكل قصيدة من قصائده اليت بلغ ؾبموعها طبس كسبعوف قصيدة أسلوهبا كنغماهتا
اػباصة .إنو ابختصار مكتشف أسرار اللغة الكورية اػبفية كمفجرىا للوجود .فلم يقدـ تطورناي لقصائد "سيجو"

فحسب ،بل إنو أكصلها للكماؿ .من القرف الثامن عشر مرت "شيجو" بتطور جديد .فتلك الفًتة شهدت
ابلتوازم مع ذلك بزكغ قبم الطبقة الوسطى كالركاية .على مستول الشعر ،كاف ذلك يعٍت أفوؿ قبم الطبقة
األرستقراطية اليت سيطرت على اؼبشهد األديب لقركف .كما شهدت كذلك ظهور كتاب من الطبقتُت الوسطى
كالدنيا ،ىؤالء الكتاب اعبدد ألفوا قصائد "شيجو" مرذبلة متحررة من النغمات أك اإليقاعات اؼبوجودة آنذاؾ.
لغتهم كانت بسيطة كمباشرة كمل تتخل عن خشونة طابعها الريفي ،كما كاف معجمها غَت متكرر .نغماهتم كانت
فبتعة ،كأعماؽبم كانت كاقعية كطريفة ،كمن أشهر شعراء تلك الفًتة "كيم تشوف تيك" ك"كيم سو جانج" ،كمل
تكن ميزاهتما أهنما كاان شاعرين كبَتين نظما قصائد "سيجو" ،بل كموسيقيُت شهَتين آنذاؾ .لقد ارتكزكا على
القيمة اؼبوسيقية ل ػػ" سيجو" فألفوا الكلمات كغبنوىا على ىذا األساس .كما أنشدكىا حبضرة الرفقاء قبل إنشادىا
أماـ حشود اعبماىَت .مث ظهر شاعراف كبَتاف قبل هناية القرف التاسع عشر نبا" :ابؾ ىيوف جواف" ك" آف مُت
يونج" ،ككبلنبا ذك منزلة متميزة يف اتريخ الػ ػػ"سيجو" .لقد منحوىا الشكل الشعرم النهائي قبل هناية فبلكة
"يي"؛ حيث كانت ما تزاؿ الشكل الشعرم احملبب لدل الشعراء .الػ ػػ"كاسا" أك الشعر االستطرادم كاف من

األشكاؿ الشعرية لذلك العصر ،كقد كاف ظهوره حوايل منتصف القرف اػبامس عشر اؼبيبلدم .ككاف ييعرؼ
ابعتباره شكبلن من أشكاؿ القصائد الطواؿ يف عصر فبلكة كوريو ،كما كاف يبيزىا عن قصائد "تشانج جا" أهنا
غَت مقسمة إىل مقاطع؛ فهي متتابعة كتتابع حلقات السلسلة مع نزكع للوصف كالتوضيح كلو على حساب
الشعرية ،كما تتسم ابغبضور الواضح لئليقاع من خبلؿ كقفات منتصف األبيات كتوازم اعبمل كؽبذا قارهنا أك
لنقل شبهها بعض الدارسُت بشكل "فو" يف الشعر الصيٍت(ُٖ).
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أما تركيبة ىذا الشكل الشعرم فهو عبارة عن ؾبموعة من اؼبقاطع اؼبتنوعة بُت مقطعُت صوتيُت إىل أربعة،
حبيث تشكل كحدة كاحدة يتم تكرارىا يف شكل متوا وز .فقصائد "كاسا" متفاكتة الطوؿ مقارنة بقصائد "تشانج
جا" خبلؿ حقبة فبلكة كوريو بعدة آالؼ من السطور .فقد سجلت الدكاكين الشعرية ثبلشبائة نوع من ىذه
القصائد على األقل .أما أكؿ ظهور ؽبا فهو "ترنيمة للربيع" للشاعر "تشونج كونج إف" (َُُْ،)ُُْٖ -
ك"تشونج تشوم" ،ك"ىو انسورىوف" ،ك"ابؾ إف نو" الذين قدموا مباذج رائعة من ىذا الشكل .مع القرف الثامن
عشر أصبحت قصائد "كاسا" شعبية لدل النساء كما اتسمت بطابع فولكلورم .ىذا التغَت بدكف شك كاف
مديننا لبزكغ الركاية يف الوقت نفسو كغبضور األنواع الشعرية .تلك القصائد تتسم -كما كانت من قبل -أبهنا يف
تغيَتا على مستول
منزلة بُت الشعر كالنثر .كمع ازدىار النثر كالطبقة الوسطى على اؼبستول االجتماعي أكسبتها ن
الًتكيب الداخلي؛ موضوعها ،مادهتا ،صبهورىا كنغماهتا ،بينما قصائد "كاسا" السابقة تعاملت أساسي مع هبجة
الطبيعة الغامرة ،صباؿ الفصوؿ األربعة ،بزكغ فجر اؼبدنية .لكن اؼبادة أك اؼبوضوع اعبديد لقصائد "كاسا" اعبديدة
كاف اغبياة ذاهتا؛ حياة الرجل كاؼبرأة يف مستول الطبقتُت الوسطى كالدنيا اجتماعيِّا .لقد رفض الشعراء
يوما ما .لقد عوؿ الشعراء
كالشاعرات اعبدد العامل اؼبثايل اػبايل الذم ابتكره فبلسفة الشعراء كدارسو السياسة ن
اعبدد على اؼبعجم العامي كاإليقاع الناجم عن لغة اغبديث بغية التأثَت ،كما صبعوا يف غبمة كاحدة اللغتُت اؼبنطوقة
معربا عن ىذا النوع من القصائد خبلؿ القرف الثامن عشر(ِٖ).
كاؼبكتوبة ،كأغنية "مصباح العيد" تعترب مثاالن ن

اتما مع اؼباضي الكورم .كبينما تطورت أنواع مت التعبَتات
لقد مثل األدب اغبديث -تقريبنا-
ن
انقطاعا ن
كالصور يف الصُت كالياابف بشكل متأخر عن أكركاب ،فحىت القرف العشرين مل تكن قد سبكنت من الظهور.
كخببلؼ األدب اغبديث يف أكركاب ،الذم اتبع تقاليده األدبية من اؼباضي ،فقد جنح لقبوؿ النماذج األجنبية

عاما تقريبنا قد أربكت
كؿباكاهتا .فبدا أف النجاح السريع لؤلفكار كاغبركات األدبية خبلؿ فًتة كجيزة ػبمسُت ن
األدب العاؼبي .كمع ما أظهرتو البداايت ،فإف األدب الكورم اغبديث ردبا يكوف قد كلد لثمرة غضة إف تركت ؽبا
صفعت بشدة
الفرصة لتنضج يف جو دافئ مفعم ابغبرية .إف براعم األدب اغبديث كانت ،على أية حاؿ ،قد ي
بصقيع غَت موظبي عندما فقدت كوراي استقبلؽبا عاـ َُُٗـ ،فخبلؿ ستة كثبلثُت سنة من االحتبلؿ الياابين
كحىت اغبرب العاؼبية الثانية ،أجرب األدب اغبديث على النمو يف ظل أجواء من التوتر كالقلق كالقهر كاالستغبلؿ
أداب يتسم ابغبزف كيعكس كآبة اؼببتلُت ،يستشرؼ الغد جبزع شديد .كمع فقداف أية
كسلب اإلرادة كاغبرية ،فكاف ن

سيطرة للكوريُت على كطنهم ،مل يستطع األدب الكورم ضباية اللغة -كعاء الثقافة كالتقاليد -كما مل يكشف عن
انتصارا لتلك الركح؛ الركح اليت صانت اللغة
القيمة القصول أك اؼبطلقة للحساسية الكورية .لكنو كاف مع ذلك
ن
رغما عن االحتبلؿ الياابين(ّٖ).
ن
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الفًتة من َُٖٖ حىت َُٓٗـ اتسمت بشيوع الًتصبات كالدراسات اؼبختلفة عن اآلداب األكركبية إىل
الكورية .أما العقد التايل لذلك فقد كاف عقد الركاد؛ حيث ظهر كاتباف عظيماف نبا "تشوم انـ سوف" ك"يي
كوانج سو" ،كالسابق ىو الذم أكجد "سونيو" أك "األطفاؿ"؛ أكؿ دكرية شهرية لؤلدب الكورم .أما عن الشعر
فيقاؿ إف حركتو قد بدأت مع "من البحر إىل األطفاؿ" مع ثبلث قصائد أخرل لتشوم ابجمللد األكؿ لتلك اجمللة،
الذم صدر يف أكتوبر َُٖٗـ .أما "يي كوانج سو" فكاف أكؿ من قدـ ركاية الوعي اعبديد .كما كاف مع
"تشوم" من ركاد النضاؿ ضد االحتبلؿ الياابين من َُُٗـ كبعد ذلك .فكتب "تشوم" احتفاء حبركة
االستقبلؿ اليت أؽببت نفوس اعبميع كضبستهم لنيل اغبرية يف األكؿ من مارس ُُٗٗـ .كبوقت قصَت قبيل ىذه
الثورة كاف الطبلب الكوريوف اؼبوجودكف يف الياايف للدراسة قد أصدركا ؾبلة "تشانج جو" أك "إبداع فرباير
ُُٗٗ" .ككاف ىدفها ىو بث الوعي الوطٍت يف نفوس الكوريُت ككذلك تنمية األدب الكورم اغبديث .لقد
قدما ككذلك قدرتو على
أظهرت تلك اؼبسافة الكبَتة اليت قطعها األدب الكورم اغبديث قدرتو على اؼبضي ن
التطور كبو االكتماؿ كأدب جديد لو أساليبو اػباصة .كقد أعقب ذلك ظهور ؾبلتُت أخريُت "يي ىو" أك
"أطبلؿ يوليو" عاـ َُُٗـ ،ك"بيك تشو" أك "الرابط األبيض يف يناير" عاـ ُِِٗـ(ْٖ).
أعود كأكرر أنٍت مل أكن منشغبلن ابؼبقارنة يف ىذه القراءة لكن سياقات علمية معربة ككاشفة ىي اليت فرضت
انتقاصا من قدران أف نقر أبننا كنا دكلة قوية بكل معاين الكلمة يف الوقت الذم كانت فيو
ذلك ،فليس عيبنا كال
ن
كوراي تبحث عن االستقبلؿ من جانب كتطمح يف إهناء اغبرب مع الشطر الشمايل من جانب آخر .كانت

مهما لكي يلتقي قادة العامل ألجل "شبو جزيرة كورية مستقلة كموحدة" .كمع دكراف عجلة
مقرا سياسيِّا ٌ
مصر ن
الزمن سحبتنا قوة ما إىل اػبلف بينما مضى الكوريوف اعبنوبيوف لؤلماـ .على أية حاؿ سأختم ىذه القراءة بنقطة
كاحدة تتعلق ابألدب .بعد أف رأينا التحديد الدقيق لكل نص أديب قدمي يف كوراي ،فماذا كتب أحد أىم مؤرخي
األدب العريب يف العصر اغبديث ،كىو األستاذ الدكتور شوقي ضيف ،عن مصادر الشعر العريب القدمي؟ يقوؿ" :
ث فيها عصوره من اعباىلية إىل
بح ي
ال أابلغ إذا قلت إف اتريخ أدبنا العريب يفتقر إىل طائفة من األجزاء اؼببسوطة تي ى

اتما ،جبميع حدكده
عصران اغباضر كما تبحث شخصياتو األدبية حبثنا مسهبنا ،حبيث ينكشف كل عصر انكشافنا ِّ

كبيئاتو كآاثره كما عمل فيها من مؤثرات ثقافية كغَت ثقافية ،كحبيث تنكشف شخصيات األدابء انكشافنا كامبلن،
جبميع مبلؿبها كقسماهتا النفسية كاالجتماعية كالفنية"(ٖٓ).

تضعها أماـ العديد من الصورة اؼبماثلة من األدب
كتبدك مبلمح الصورة اليت كانت ىذه الورقة معنية أبف
ن
الكورم ،كاؼبتعلقة بوصف كربديد مصادر ىذا األدب يف تعقيب مهم لشوقي ضيف لبتم بو ىذا التطواؼ مع
األسطورة الكورية .يقوؿ" :رأينا علماء البصرة كالكوفة كركاهتما هبمعوف مادة الشعر اعباىلي ،كقد توزعتها
منتخبات عامة كدكاكين مفردة للشعراء كأخرل للقبائل غَت كتب الطبقات كالًتاجم ككتب التاريخ كاللغة.
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كسنحاكؿ كصف طائفة منها كبياف مقدار الثقة هبا .كنبدأ من اؼبنتخبات العامة ابؼبعلقات ،كقد مر بنا أهنا مل
تعلق ابلكعبة كما زعم بعض اؼبتأخرين ،كإمبا ظبيت بذلك لنفاستها أخ نذا من كلمة العلق دبعٌت النفيس ،كيقاؿ إف
أكؿ من ركاىا ؾبموعة يف ديواف خاص هبا ضباد الراكية ،كىي عنده سبع :المرئ القيس كزىَت كطرفة كلبيد كعمرك
أيضا ،غَت أنو أسقط اثنُت من ركاية ضباد
سبعا ن
بن كلثوـ كاغبارث بن حلزة كعنًتة .كنراىا عند صاحب اعبمهرة ن

نبا اغبارث بن حلزة كعنًتة كأثبت مكاهنما األعشى كالنابغة ،كردبا أضاؼ ضباد اغبارث بن حلزة يف مقابلة عمرك

عشرا
بن كلثوـ التغليب ألف كالءه كاف يف بكر .على أننا مبضي يف عصر التربيزم حىت قبده هبعلها يف شرحو لو ن
(ٖٔ)
أمورا مل
ن
جامعا بُت الركايتُت كمضي نفا قصيدة عبيد بن األبرص( :أقفر من أىلو ملحوب)"  .كلعلنا الحظنا ىنا ن
ترد يف سياؽ رصد اؼبصادر كإحصاء النصوص يف األدب الكورم مطل نقا مثل عدـ االتفاؽ أك عدـ التحديد،

كاألخطر ىو اكبياز الركام لفئة معينة ذبعلو يقدـ نصوصها على ما عداىا .لقد أثبت جامعو الشعر الكورم
القدمي قصائد لفبلحُت فاقت من حيث عددىا بشكل كبَت جدِّا ما نيسب لبعض األمراء كاؼبلوؾ الذين
عاصركىم!
اجملموعة الثانية من مصادر الشعر اعباىلي للمفضل الضيب أحد ركاة الكوفة الثقاة كؽبذا ظبيت ابؼبفضليات
كىي مائة كست كعشركف قصيدة أضيف إليها أربع قصائد مت العثور عليها يف بعض النسخ ،بينما يقوؿ ابن
الندمي إهنا مائة كشبانية كعشركف قصيدة ،كردبا تزيد كتنقص كتتقدـ القصائد كتتأخر حبسب الركاية عن صاحب
اؼبفضليات .كابلتايل فإف أكثق نسخة للمفضليات نشرهتا دار اؼبعارؼ أشار فيها انشراىا -عبد السبلـ ىاركف
كأضبد شاكر -إىل نص منسوب لؤلخفش يقوؿ فيو إف اؼبفضليات كانت شبانُت قصيدة ألقاىا اؼبفضل على
شاعرا منهم سبعة
اؼبهدم مث زاد فيها األصمعي أربعُت كزاد تبلميذه الباقي! كىي موزعة على سبعة كستُت ن
كأربعوف جاىليِّا .أما اجملموعة الثالثة فهي "األصمعيات" اليت نشرىا "آلورد" عن نسخة كجدىا يف برلُت عاـ
شاعرا منهم أربعُت
َُِٗـ ،كقد بلغ عدد قصائدىا كمقطوعاهتا اثنتُت كتسعُت موزعة على كاحد كسبعُت ن
تسعا كأربعُت
جاىليِّا .كاجملموعة الرابعة "صبهرة أشعار العرب" أليب زيد دمحم بن أيب اػبطاب القرشي ،كتضم ن
قصيدة طويلة مت توزيعها على سبعة أقساـ يتعلق األكؿ منها ابؼبعلقات يليو اجملهرات مث اؼبنتقيات مث اؼبذىبات مث

عيوف اؼبراثي مث اؼبشوابت -ؼبخضرمُت شاهبم الكفر كاإلسبلـ -مث اؼبلحمات كصبيعها إلسبلميُت .يدخل يف ىذه
أيضا دكاكين اغبماسة كأشهرىا أليب سباـ اؼبتوىف ُِّق .كفيما يتعلق ابلدكاكين اؼبفردة ىناؾ دكاكين
اؼبختارات ن
أيضا دكاكين القبائل كمنها
الشعراء اعباىليُت الستة كىم امرؤ القيس كالنابغة كزىَت كطرفة كعنًتة كعلقمة .كىناؾ ن
ما صبعو الشبياين كىي نيف كشبانُت ،كقد عٍت السكرم بكثَت منها ،ففقدت يف الطريق ،كمل يبق منها إال قطع من

شعرا جاىليِّا فمنها
ديواف ىذيل نشرت يف طبس ؾبموعات ،أربع منها يف أكركاب! أما الكتب اعبيدة اليت تتضمن ن
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شرح النقائض أليب عبيدة ،كالشعر كالشعراء البن قتيبة كالبياف كالتبيُت للجاحظ كالكامل للمربد كعيوف األخبار
البن قتيبة كأمايل أيب علي القايل كاؼبؤتلف كاؼبختلف لآلمدم كمعجم الشعراء للمرزابين ككتابو الثاين اؼبوشح .أما
أشعارا جاىلية فمنها نقد الشعر لقدامة كالصناعتُت أليب ىبلؿ العسكرم كالوساطة بُت
كتب النقد اليت تضمنت ن
اؼبتنيب كخصومو للجرجاين كالعمدة البن رشيق .كمن الكتب اؼبهمة اليت احتفظت ابلكثَت من ىذه األشعار

األغاين أليب الفرج األصبهاين الذم ترجم فيو للشعراء من القرف السادس إىل القرف التاسع للميبلد .كمن الكتب
اؼبتأخرة اليت احتفظت ببعض ما فقد من الركاايت كاؼبصنفات القديبة خزانة األدب للبغدادم اؼبتوىف
َُّٗق(ٕٖ).
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