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ف :  الحعٍش

ا ثصذس محىمة دولُة علمُة مجلة  عً ؼهٍش
 بالذساظات وجعجي العلمي البحث حُل مشهض

ة ألادبُة ش هُئة باؼشاف والفىٍش  ولجىة ثحٍش

 عذة مً وباحسحن أظاثزة مً مؽيلة رابحة علمُة

 ٌ  .عذد ول في دوسٍا ثخؽيل ثحىُم وهُئة دو

 :أبعذاها و املجلة اهحمامات

 عذة على وألادبي الفىشي  الخؼاب ًىفحح
حمىطع اعحباسات،  ظىظُىرلافي ظُاق طمً ٍو
 مىطعُات ثأخز ثمسالثه مً ًجعل وظُاس ي،
 ثماط معافة والفىشي  الجمالي فبحن محباًىة،

 ثىؽفها الحلاء هلاغ والجمالي الىاكعي وبحن…

ا…املىاكف
ً
 التزام الحشف بأن مىا ،وئًماه

 مجلة ئنف واسثلاء، وعي اليلمة وبأن ومعإولُة،
ة ألادبُة الذساظات حُل  املجلة والفىٍش

 بيؽش ثخحص والتي املحىمة الذولُة ألاوادًمُة
ة الىلذًة وامللاسبات ألادبُة البحىذ  والفىٍش

ة العاحة ئلى حذًذا ثلذم ألن جععى  الفىٍش

. العشبُة

: ألاهذاف 

ض ألاصُلة، املعشفة وؽش ـ  العلمي الحىاس وجعٍض

. املخالف والشأي الشأي وؽش خالٌ مً العلالوي

 مً ظىاء العلم وػلبة الباحسحن حاحات ثلبُة ـ
 محذدة مىاطُع في املعشفي الاهحفاء هاحُة

 اليؽش هاحُة مً أم املجلة وهذف ثحماش ى

. واملبحىشة الشصِىة البحىذ وجشجُع

 اليلمة بحن الحمُحز حذوده كشاتي وعي خلم ـ
 في حذًذا ثلذم ال التي املبحزلة واليلمة ألاصُلة

 .هُة الالىترو املحاحات مع اليؽش اظخعهاٌ ظل
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 ؼشوغ اليؽش

 

ة ألادبُة الذساظات حُل مجلة  وامللاسبات ألادبُة البحىذ بيؽش ثخحص محىمة دولُة علمُة مجلة والفىٍش
ة، الىلذًة ا ثصذس والفىٍش ًٍ ش هُئة باؼشاف العلمي، البحث حُل مشهض عً دوس  وباحسحن أظاثزة مً مؽيلة ثحٍش

 التي وامللاالت ألابحاذ املجلة ثلبل.عذد ول في دوسٍا ثخؽيل ثحىُم وهُئة الباحسحن مً هخبة مً ثحألف علمُة وهُئة

: الحالُة اليؽش كىاعذ وثحترم والجذًة والذكة العلمُة ألاصالة فح ا وثحىافش واملى جُة، املىطىعُة ثلتزم

. بيؽشها املجلة جعجى التي املىطىعات طمً امللذم البحث ًىىن  أن• 

ححمل هفعه، الىكد في مإثمش أو مجلة، ألي لليؽش كذم أو وؽش كذ البحث ًىىن  أال•   املعإولُة وامل الباحث ٍو

. لليؽش معشوطة أو ميؽىسة معاهمحه بأن اهخؽاف حاٌ في

:  على البحث مً ألاولى الصفحة ثححىي  أن• 

. البحث عىىان- 

ة، ودسححه الباحث اظم-   ُ . ئلح ا ًيحمي التي والجامعة العلم

ذ-  . للباحث  لىترووي ال ًر

ص- 
 
. 12 خؽ وب جم  ولمة 150  حذود في للذساظة ملخ

 .امللخص بعذ املفحاحُة اليلمات- 

ة الفشوعُة العشبُة،: الحالُة اللغات باحذي امللذمة البحىذ ثىىن  أن•   .و هجلحًز

ذ   ال أن•  ٌ  واملشاحع والشظىمات ألاؼياٌ رلً في بما صفحة( 20  )على البحث صفحات عذد ًٍض . واملالحم والجذاو

  أن• 
 
  ًىىن

 
ا البحث ًُ ً   خال ة والىحىٍة اللغىٍة ألاخؼاء   م   ُ . و مالة

ها بالخؼىغ الباحث ًلتزم أن•  :  جي الىحى على وأ جام 

  جم مع الخؽ هفغ الهامؾ وفي املتن، في( 16 )الخؽ و جم( Traditional Arabic )الخؽ هى : العشبُة اللغة- 

(12 .)

  جم مع الخؽ هفغ الهامؾ وفي املتن، في( 14 )الخؽ و جم( Times New Roman )الخؽ هى : ألاحىبُة اللغة- 

(10.) 

ً ثىح -   .الخؽ ثطخُم مع  هلؼة 18   ب جم والفشعُة الشةِعُة العىاٍو

. صفحة ول   اًة في Microsoft Word بشهام  ؼشوغ حع  ه امي بؽيل الحىاش ي ثىح  أن• 

فا البحث صاح  ًشفم أن•  . والسلافي العلمي ووؽاػه بىفعه مخحصشا جعٍش

ذ ع ر ملؽاسهحه الباحث ئسظاٌ عىذ•   .بزلً ئؼعاس سظالة مباؼشة ظِعحلبل الالىترووي، ال ًر

للى مخحصة لجىة كبل مً والححىُم لللشاءة للمجلة امللذمة ألابحاذ ول ثخظع • ٌ  البحث ٍو  بعذ الج اتي اللبى

.  املحىمىن  ًؼل  ا التي الحعذًالت الباحث ًجشي  أن

. م رسات بحلذًم ملضمة غحر و ي ئلح ا ًشظل ما ول بيؽش املجلة ثلتزم ال• 

  الىتروهُة بصُغة املعاهمات ثشظل• 
ً
 :املجلة عىىان على حصشا
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9  عبذ ؼامل باحث. م العبىدي، غجي طُاء. د.أ ؼعالن، لعىاء الحياًا أسض مجمىعة في العىىان عحبة 
 العشاق ـ كاس ري حامعة اللؼُف،
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33  ة املجمىعة في واملظمىن  اللغة محزات ُّ ُخ، لحىان" الّصحشاء وسدة" اللصحرة اللصص
ّ

 عىابعة غال .د الؽ

    -فلعؼحن

43  ش، عابش سواًة في امليان كظاًا  الجضاةش ـ كاملة حامعة ـ ػشػ علي.أ ظٍش

53  ل  " هحابه خالٌ مً العّشاج الىصٍش لذي الحألُف مى ج
 
ل ة الح  ُّ ىذظ اس عبذ.أ الحىوعُة، ألاخباس في الع 

ّ
 العح

. ثىوغ. باحث/  الجامعي

67  ة  العحرة/ امللامة)ألاحىاس ي الحذاخل مُمىن، البً( املشطُة الححفة) في الحجىِغ وئؼيالُة العشدًة الهٍى

خ ىػ محمذ/د ،(والحاٍس ( -الجضاةش –الؽلف  -بىعلي بً حعِبة حامعة/ داب ولُة) ٍص

79  ظُذي حامعة ـ غشبي مصؼفى.د ،الجضاةشي  املذسس ي الىحاب في اللعاوي  ًحاء ومبادب الىصُة الصىسة 

 الجضاةش/بلعباط

93  الؽعش في اللغىي  العىف  ٌ   -وصو ثحزي  معمشي  مىلىد حامعة ـ حالبي محمذ. أ همىرحا، ألاهذلعُات اليعاء غض
 الخؼاب ثحلُل مخ ر ـ العشبُة اللغة كعم

107  اللغة كعم حىدي، العادات هىس .أ/ صفُة بً هللا عبذ.أ واملحذرحن، اللذماء هحابات في وبالغحه الحلابل 

 باثىة  –لخظش الحاج حامعة وآداب ا العشبُة

121  داب بيلُة وآداب ا العشبُة اللغة كعم سؼُذ، أمل. أ الىىوي، ئبشاهُم أدب في وظلؼحه الىامىط كذاظة  

 الجضاةش  -ثلمعان حامعة  -واللغات

135  ة الفىاصل ( املغشب)  عحُم أحمذ املحللي، وكهش املعلً سبح بحن.. الاؼهاٍس

145  حامعة/  ًىوغ ظمُحة. أ ،"ألامساٌ مً ملجمىعة ظىظُىلىحُة كشاءة"الجضاةشي  الؽعبي املسل في املشأة صىسة 
ٍش ، بشج  بشاهُمي، البؽحر محمذ  الجضاةش بىعٍش

153  أهمىرًحا،  حالُة الشخصُة الظماةش: والعُمُاةُات الحذاولُات ئلى الذاللُات مً الحىاصلي الخؼاب 

 .املغشب الشباغ، الخامغ، محمذ حامعة التربُة، علىم ولُة هىن، حعً.أ
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... الافححاحُة   

بعم هللا الشحمً الشحُم 

 

 على الترهحز هىا واملالحظ محىىعة، دساظات ثلذًم خالٌ مً العشبي العشد أولهما: محىسًٍ على العذد هزا ٌؽحغل
ش عابش وسواًة ؼعالن لعىاء الحياًا أسض سواًة في هلذًة ظُاحة ع ر هىخؽفه الزي اليعىي  العشد  ألحالم ظٍش

لذم هزا الؽُخ، لحىان اللصصُة الصحشاء وسدة مجمىعة وهزا معحغاهمي  أدب في كشاءة حضاةشي  باحث لىا ٍو

حه الىامىط ظلؼة على بالترهحز ورلً الىىوي ئبشاهُم .  وسمٍض

 ممحزات ا لها ساهىُة عً ثبحعذ التي اللبلُة الحلبة به هلصذ هىا وئن اللذًم والؽعش العشد هى املحىسًٍ راوي وأما
 ئلى مُمىن  البً املشطُة الححفة في الحجىِغ ئؼيالُة في البحث فمً والاخحالف، الحغاًش على املىبيُة ومعاًحرها

 ئلى الاهحلاٌ ومً الحىوعُة، ألاخباس في العىذظُة الحلل مإلف في العشاج الىصٍش لذي الحألُف مى ج في البحث
 مً املشأة وصىسة الجضاةشي  الؽعبي املسل عً الحذًث ئلى واملحذرحن اللذماء هحابات في وبالغحه الحلابل عً الحذًث
 على وألاخشي   كلُمُة املفاطالت على سهضت ئحذاهما دساظححن في املحمحز حظىسه ألاهذلس ي للؽعش لُىىن  خالله،

 ٌ . ألاهذلعُات اليعاء غض

ة للذساظات وان  اللعاوي  ًحاء مبادب عً ثحذذ أولهما ببحسحن هزلً العذد هزا في ال هىس  حظ اللغٍى
 دساظة مغشبي باحث لىا لُلذم الحىاصلي، الخؼاب عً ثحذذ و خش الجضاةشي  املذسس ي الىحاب في الىصُة والصىسة

 ٌ ة الفىاصل حى . املحللي على وأرشها  ؼهاٍس

 أعذاد مً ثلذمه ما على للحفىق  محاولة في للباحسحن حُذة مادة ًىفش ،حُث ومحىى   رشي  كشاؤها جعىد هما العذد

 املؽشفة) املجلة أظشة ئلى ؼىشها ثىحُه هيس ى ال عذد ول وهما. وجعلُباثىم مشة ول في مالح اثىم مً الاظحفادة بعذ

شـ، هُئة العامة، ة الححىُمُة اللجىة العلمُة، اللجىة الححٍش .  امللذمة الىبحرة الجهىد ول على( للعذد الاظخؽاٍس

 ومىاػج م أكؼاسهم وجغاًشت العلمُة مشاث  م اخحلفد مهما الباحسحن حمُع أمام أبىاب ا ثفحح املجلة أن على وهإهذ

.  داةما هفعه ًفشض الجُذ البحث ،ئر أعماسهم وحتى ومشحعُات م ولغات م

 

ش غضالن هاؼمي . أ: سةِعة الححٍش



ة  2015أًلٌى  11العذد  -العام الساوي    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 8 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

  

  

 

 

 

 

 

ة  ش املجلة معإولُت ا عً أي اهت ان لحلىق امللىُة الفىٍش ثخلي أظشة ثحٍش
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 ؼعالن لعىاء الحياًا أسض مجمىعة في العىىان عحبة
 العشاق ـ كاس ري حامعة، اللؼُف عبذ ؼامل باحث. م، العبىدي غجي طُاء. د.أ

: ملخص 

 الىهىم ؤصخاب بلحها ٞخيبه ؤ٢المهم بإَغاٝ الى٣اص َغ٢ها التي الخضًشت الى٣ضًت الضعاؾاث ؤبىاب مً مهما بابا الٗىىهت حك٩ل  
 ظهت مً الىهىم َظٍ ميصخيء ٢بل مً ألاَمُت جل٪ ٌُٗى ال الٗىىان ٧ان ان بٗض ونىاٖت ٞىا ههىنهم في ٞإنبدذ ألاصبُت،

 ٞاهه لٟٓخحن ؤو لٟٓت مً ًخ٩ىن  ٖىىاها ه٣غؤ ٖىضما وهدً.  هٟؿه الىو مً ؤَمُت ٣ًل ال ٞهاع  ؤزغي، ظهت مً الى٣اص ومً
ضم الًُإ مً وجدضًضٍ ، الىو طل٪ بلى الٍُغ٤ لىا ًسخهغ ؤو ًه٠ ان ٌؿخُُ٘ واإلاحزة السانُت بهظٍ  طًَ في الخدضًض ٖو

ت في الٗىىان ؤٚىاع لدؿبر الضعاؾت َظٍ ظاءث الٗىىان ؤَمُت يىء وفي. اإلاخل٣ي  . قٗالن لؿىاء(( الخ٩اًا ؤعى)) مجمٖى

 

Abstract 

 

          Form tagging Pope whatever doors of modern monetary studies roads critics parties pens then 

it is notified to literary texts owners, became the texts art and industry, after the address can not be 

given such prominence by the Originator of these texts on the one hand, and critics on the other 

hand, became no less important from the text itself. When we read the title consists of a word or 

Feztin and it is this feature that can describe the property or abbreviated us the way to the text, 

select it from the loss and the lack of specificity in the mind of the recipient. In light of the 

importance of the title of this study was to probe the depths of the address in the group ((Land of 

tales)) to Sanaa Shaalan.                                                                                 

 

: الحمهُذ

 الىهىم ؤصخاب بلحها ٞخيبه ؤ٢المهم بإَغاٝ الى٣اص َغ٢ها التي الخضًشت الى٣ضًت الضعاؾاث ؤبىاب مً مهما بابا الٗىىهت حك٩ل
 ظهت مً الىهىم َظٍ ميصخيء ٢بل مً ألاَمُت جل٪ ٌُٗى ال الٗىىان ٧ان ان بٗض ونىاٖت ٞىا ههىنهم في ٞإنبدذ ألاصبُت،

 ل٨ك٠ ٖلحها الخٟاوى ًجغي  التي الٗخبت ؤو اإلاضزل بىنٟه)) هٟؿه الىو مً ؤَمُت ٣ًل ال ٞهاع  ؤزغي، ظهت مً الى٣اص ومً
. 1(( الٗىىان طل٪ ًخ٣ضمه الظي الىو مسبىءاث

٣ه  للىا٢ض جطخيء التي ألاولى البىابت بمشابت لظل٪ هدُجت ؤنبذ و٢ض  ػواًاٍ ٖلى والخٗٝغ الىو ٖالم بلى الضزى٫  ؾبُل في ٍَغ
ت وجغؾباجه وججاُٖضٍ، الىو هبٌ به ًجـ ج٣جي مٟخاح ٞهى الٛامًت، ؿه البيٍُى حن ٖلى التر٦ُبُت وجًاَع  الضاللي اإلاؿخٍى

 2. والغمؼي 

                                                           
 
 .13، ضياء راضي الثامرم ،(ُنث)العنواف يف الشعر العراقي ادلعاصر،  . 

 .96مجيل محداكم، ص-، د(ُنث)السيموطيقيا كالعنونة، : ينظر . 2
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 التي للىهىم ؤولي ٞهم في هاجخا ومٟخاخا ؤولُت ٦ٗخبت عوخه ًٖ وال٨ك٠ الىو بياءة في الؿاب٤ ٞٗله الٗىىان ًماعؽ وبطا

ىاء ٞٗل ًماعؽ آزغ ظاهب مً ٞهى ٖلحها، ًدبىؤ  الا٢خهاص ٍَغ٤ ًٖ ًخ٣ضمه الظي الىو وازخهاع ،1 والىن٠ والخُٗحن ؤلٚا
 ؤو ًه٠ ان ٌؿخُُ٘ واإلاحزة السانُت بهظٍ ٞاهه لٟٓخحن ؤو لٟٓت مً ًخ٩ىن  ٖىىاها ه٣غؤ ٖىضما ٞىدً به، ًخمخ٘ الظي اللٛىي 

ضم الًُإ مً وجدضًضٍ ، الىو طل٪ بلى الٍُغ٤ لىا ًسخهغ . اإلاخل٣ي طًَ في الخدضًض ٖو

 ج٩اص ٦شحرة بخٗاٍع٠ ّٖغٝ ٣ٞض الىهىم جل٪ ٖلى ًماعؾها التي وم٣انضٍ وصالالجه ألاصبُت الىهىم في الٗىىان ألَمُت وهٓغا

ٟاث َظٍ ٖجها جسغط ال مكتر٦ت ٢ىاؾما َىا٥ ان بال له ها٢ض ٧ل ٞهم ٖملُت جإزظ . الخٍٗغ

ٟا ُٞه ٢ضم الظي( الٗىىان ؾمت) ٦خابه في للٗىىاهاث اإلااؾؿحن ؤ٦بر ٌٗض الظي( َى٥ لىي )َاالء ؤبغػ  ٞمً       ص٢ت ؤ٦ثر حٍٗغ

ت) بًاٍ ظاٖال وقمىال،  وحُٗىه، ٖلُه لخض٫ الىو عؤؽ ٖلى جٓهغ ٢ض ههىم وختى وظمل ٧لماث مً اللؿاهُت الٗالماث مجمٖى

 2((. اإلاؿتهضٝ ظمهىعٍ وججظب ال٨لي، إلادخىاٍ وحكحر

ه ٣ٞض باعث عوالن اما   .3((وبًضًىلىظُت واظخماُٖت ؤزال٢ُت ٢ُما َُاتها في جدمل ؾُمُىلىظُت صاللُت ؤهٓمت ًٖ ٖباعة)) ٖٞغ

غي  حن ظىن  ٍو  مؿىضا اإلابٗثرة بإ٩ٞاٍع ٧ان بطا ٞالىو  زم ومً اإلاى٣ُي، والغبِ والىنل ؤلاؾىاص مٓاَغ مً الٗىىان)) ان ٧َى
 ؤو ٖامت ٨ٞغة بمشابت َى الظي الٗىىان ؤظؼاء ٌك٩ل الىصخي السُاب بِىما الٗام، اإلاىيٕى ٞهى بلُه مؿىضا الٗىىان ٞان

. 4((٦لي هو بمشابت ؤو مدىعٍت

ه و٢ض اإلاهُلر لهظا ال٨بحر الجهض ناخب ٌٗض الظي ظُيذ ظحراع ال٨بحر بالىا٢ض اعجبِ الٗىىان ًٖ الخضًض ان بال  ب٣ىله ٖٞغ

ٟغى ٦خابا هٟؿه مً الىو به ًهى٘ ما َى)) مىما ٢غاثه ٖلى الهٟت بهظٍ طاجه ٍو  ؾُاط مً بال٨خاب ًدُِ ما ؤي الجمهىع  ٖو
خباث ؤولي ت ٖو ت بهٍغ . 5((ولٍٛى

اث٠ وخى٫  اث٠ ؤعب٘ ظُيذ ظحراع ًدضص الٗىىان ْو ُٟت)) له ْو  جخٗل٤ ووُْٟت ال٨خاب، بحن ًمحٍز اؾما ال٨خاب حُٗي حُٗيُه ْو
ه ؤو ال٨خاب بمًمىن   جخهل جًمُيُت ٢ُمت طاث ؤو جًمُيُت ووُْٟت ، ٚامًا اعجباَا باإلاًمىن  جغجبِ ؤو مٗا بهما ؤو بىٖى
٣ت وجخٗل٤ الىنُٟت بالىُْٟت  الخًمُيُت بالىُْٟت جخهل اٚغاثُت ووُْٟت ال٨خاب، به الٗىىان ٌٗحن الظي ألاؾلىب ؤو بالٍُغ

جض6(( ٢غاءجه ؤو ال٨خاب با٢خىاء ال٣اعت  بٚغاء بلى وحؿعى اث٠ َظٍ))  ان ال٣اعت  ،ٍو  الضاللُت الاؾخٗماالث جًمىتها ٢ض الْى

ت ؾُا٢اث ،في  الٗغبُت الش٣اٞت في الٗىىان ل٩لمت اإلاسخلٟت اث٠ َظٍ جخد٤٣ ٢ض.  ٖضًضة وجضاولُت قٍٗغ  واخض، ٖىىان في ٧لها الْى
ىحي اإلادخىي، ًه٠ بدُض ٛغي  ؤزغي، بإقُاء ٍو  ٚحٍر ًٖ ًمحٍز لل٨خاب مدضص اؾم ٞهى طل٪ مً وؤ٦ثر بال٣غاءة، اإلاخل٣حن َو

ً وبٌٗ ُٟت ٞحها جدًغ الٗىاٍو ا مً ؤ٦ثر ْو . 7(اإلاىخج َٝغ مً م٣هىص ٞجي ظمالي ؤو مىيىعي، ازخُاع بؿبب ٚحَر

                                                           
 .16العنواف يف الشعر العراقي احلديث، حسب الشيخ جعفر، ص : ينظر . 1
 .67عتبات جًنار جينت، عبد احلق بلعابد، ص . 2
 
 .99السيميوطيقيا كالعنواف، ص  . 

 .97نفس ادلصدر، ص . 4
 .44عتبات جًنار جينت، ص . 5
 .126معجم نقد الركاية، لطيف زيتوين، ص . 6
 .16العنواف يف الثقافة العربية، زلمد بازم، ص . 7
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 الًٟاء حجم لهٛغ وطل٪ ألازغي؛ ألاصبُت الٟىىن  ب٣ُت مً وؤٖم٤ ؤص١ ٦خابُت ٖالمت ال٣هحرة ال٣هت في الٗىىان ٖخبت وجمشل

 ٌكخٛل ال٣هحرة ال٣هت في ٞالٗىىان ، 1والخل٣ي ال٣غاءة مى٣ُت في الؿغصًت الىهىم جخهضع ًجٗلها بما ال٣هحرة لل٣هت ال٨خابي
  .2الىو مجها ًدك٩ل التي الىىوٍت الىىاة الٗىىان لُٛضو ٌؿمُه، الظي الىو ٖلى ٞاثًت َا٢ت ٖلى ًخىاٞغ اط اؾتراجُجي ٦ضلُل

: الحياًا أسض اللصة عىىان بيُة

ْعى)) مىٓىع  البً الٗغب لؿان في ظاء
َ
ِتي: ألا

َّ
ْحَها ال

َ
ل هثى َٖ

ُ
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َ
ْىهُ  وَخ٩ ا َٖ

ً
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َ
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ت ًَ ا

َ
 بحن الجم٘ زال٫ ،ومً((ِخ٩

ما٫ مً الخ٩اًا ان هجض اإلاٗىُحن تها التي الكٗبُت ؤلٖا  الىٟىؽ في اإلاخٗت جد٤ُ٣ ألاؾاؾُت ٚاًتها و٧اهذ ال٣ضم مىظ ألامم ٖٞغ
٣ت جىا٢لها ًخم والدؿلُت ٣ت جخٛحر لظل٪ ظُل،وجبٗا بلى ظُل مً ألاظُا٫ بحن ؾهلت بٍُغ  مًمىن  ان بال الٗمل َظا ؾغص ٍَغ

ما٫ ليكىء ألاؾاؽ الغاٞض الخ٩اًا ًخٛحر،وجمشل ال زابخا ًب٣ى الٗمل ا والغواًت ال٣هت٥ الخضًشت الؿغصًت ألٖا حَر . ٚو

ت م ٖلى( الخ٩اًا ؤعى) ال٣ههُت الكٗالن ؾىاء ومجمٖى  مً جسلى ال اجها بال الخضًشت الؿغص ج٣ىُاث بلى ومُلها خضازتها مً الٚغ

٤ واإلاخٗت الخ٩اًت ٖىهغ . والدكٍى

، بلُه إلاؿىض مؿىضا ظاء ٣ٞض للٗىىان التر٦ُبُت البيُت ًٖ ؤما ى مدظٝو  جل٪) بلُه اإلاؿىض وج٣ضًغ اؾمُت، ظملت  –اإلاؿىض  –َو

. بلُه مًاٝ وخ٩اًا مًاٞت و ي ماهشت ،وؤعى( الخ٩اًا ؤعى َظٍ ؤو الخ٩اًا، اعى

: الهىعٍت وحك٨ُالجه الٛالٝ ٖىىان

 ًً٘ ٖىضما الكاٖغ ؤو ،ٞال٣ام ًخ٣ضمه الظي الىو ؤو ال٨خاب ٖلى ًىي٘ عؾم مجغص ؤو ٞغاٙ مً ؤصبي هو ؤي ٖىىان ًيكا لم
 بلى بالضزى٫  لىا ٌؿمذ الظي الٗمل مٟخاخا الٗىىان َظا ،٩ُٞىن  الٗمل بهظا جغبُه زٍُى َىا٥ ج٩ىن  ان بض ال لٗمله ٖىىاها

 اؾخسضام قإ) ٣ٞض ال٨ٗـ، ؤو ٖىىاجها ٞهم ٖلى ٦بحر بك٩ل ًخى٠٢ ؤنبذ الىهىم لبٌٗ ٞهمىا ٞان وبىاَىه، الىو ٖالم
ا البلُٛت الٗىىاهاث ت ز٣اٞت ًاؾـ ان ًىق٪ قُٖى ُّ  ظيـ طل٪ مً ًخإؾـ وعبما الىهىم، صون  الٗىىاهاث جسو ههىن

 ٚالٝ ان هجض الىو  –الٗىىان بحن الخىاع ؤو اإلاخباصلت الٗال٢ت َظٍ بَاع ،وفي 3(السانت وبالُٚاجه ومغامُه خضوصٍ له ٦خابي

ت  ًخإؾـ التي الضاللت لخىلض جخًاٞغ وؤظؼاء ٖىانغ مً حك٨ُله زال٫ مً للمخل٣ي ظاطبا ًٞاء ٌك٩ل(   الخ٩اًا اعى)  مجمٖى
ت مً ًخ٩ىن  ،ٞالٛال4ٝوالخٗٝغ الا٢خىاء بلى ًضٖى بٚغاء ٖىهغ ولخ٩ىن  ظهت مً ال٣هصخي الىو ٖلحها  الهىع  مً مجمٖى

ت السلٟي الٛالٝ ًٖ ًٞال وألالىان والغؾىم . الهىع  َظٍ م٘ جىاٚمذ ٢ض بضوعَا التي ال٩اجبت نىعة جًمىذ التي للمجمٖى

                                                           
 .5سعيد امحد يونس، ص-، د(ُنث)فاعلية العنواف يف النص القصصي،  . 1
 .359خالد حسٌن حسٌن ،-يف نظرية العنواف، د: ينظر . 2
 
 .48ثقافة االسئلة، عبد اهلل الغذامي، . 

 667ىشاـ زلمدعبد اهلل ، ،ص -،د(من انت ايها ادللك)اشتغاؿ العتبات يف ركاية :ينظر . 4
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ت ٖىىان ًٖ اما ت ههىم صازل مً مغجض ٖىىان ٞهى( الخ٩اًا اعى) ال٣ههُت اإلاجمٖى  ألخضي ٖىىاها بىنٟه –اإلاجمٖى
ت ٢هو ت ٚالٝ مخسظا زاعظها بلى  -اإلاجمٖى ت الضاللُت بُا٢اجه لُطخيء له م٩اها اإلاجمٖى  اهخسبخه التي الىهىم والاقهاٍع

 حؿم الضازلُت الٗىىاهاث ٞان الىو، ٞهم في ألاولُت السٍُى لحرؾم ٩٦ل ٌٗىىجها الساعجي ال٣هت ٖىىان ٧ان ٞاطا. ٖىىاها

  الٗىىاهاث م٘ الساعجي الٗىىان –مٗا لُخأػعا وز٣ُا اعجباَا بها بها،وجغجبِ وجىحي مًامُجها، وجدضص الضازلُت الهٛغي  ألاظؼاء
 1.اإلاخل٣ي لضي وخهٍغ صاللُا وجدضًضٍ الىو عمىػ  ٞ٪ في  –الضازلُت

ت ل٣هو عثِؿا ٖىىاها وظٗله للٗىىان الاعجضاص َظٍ جٟؿحر في وهجض  َى ال٣هت ههىم إلخضي ٖىىاها ٧ان بٗضما اإلاجمٖى

ت ٖىىان ،ل٩ُىن (الخ٩اًا ؤعى) َى واخض بسُِ جغجبِ ظٗلها ،مما الىهىم َظٍ بحن ال٣ىي  الاعجباٍ . ٩٦ل اإلاجمٖى

إحي ت ٚالٝ لىخت في الٗىىان َظا م٩ان ٍو لى، بلى الٛالٝ وؾِ في اإلاجمٖى  بسِ اعى لٟٓت وظاءث طَبي بلىن  ٦خب و٢ض ألٖا

ـــ٩اًا ؤعى الخـ) خ٩اًا جدتها نٛحر ــ   ؤنبدذ ٢ض الخ٩اًا ٨ٞإن ألاعى لٟٓت اخخًيذ خ٩اًا ٞلٟٓت(  ــ
ّ
. ألاعى لهظٍ ؤما

ت ٖملها ظيـ ال٣انت خضصث و٢ض ت ٖىىان بلى باليؿبت ظضا نٛحر بسِ عؾمذ ٢ههُت مجمٖى  ؤٖلى في وي٘ اإلاجمٖى
 له ألاولى اللخٓت مىظ بالؿغص اعجبُذ التي الخ٩اًا لٟٓت مً اؾخٛجى ٢ههُا ٖمال الخ٩اًا ٞاعى الُمحن، ظهت مً الهٟدت

 ٢هصخي ٖمل ٞهى الخ٩اًا، بضاللت الٗمل ظيـ جدضًض في ٧اُٞا ٧ان( الخ٩اًا اعى) ٖىىان ان ؤي ٖىه، الجىٟهل و ي آلان وختى
ت ،ٞٗىىان الٗمل ظيـ ال٣انت جدضص لم ولى ختى  حُٗجي ًٞاء ٞهىا٥ التر٦ُبُت، نُٛخه في ختى ال٨خابي الٗمل ّٖحن اإلاجمٖى

. ال٣غاءة لٗملُت ألاولى اللخٓت مىظ اإلاخل٣ي طًَ في الٗىىان ويٗه ٢ض وصاللي

ى عماصي بلىن  الٛالٝ َظا ظاء ٣ٞض والىاجها الٛالٝ لىخت ًٖ اما  ؤزغي  صالت ،وفي ومٓلمت باَخت َا٢ت وله بالخظع ًىحي لىن  َو
 ؤًًا َى وا٢ُٗت ؤ٦ثر ه٩ىن  ان ؤعصها واطا ، ٢ىة وال له خى٫  ال ٞالغماصي بُٗىه الخُاص َى ، الاللىن  ٖالم في اللىن  اهه اللىن  لهظا

ت مدضص ٚحر اإلاالمذ مبهم الالق٩ل، ت ًدمل ٞهى الهٍى ًال وألابٌُ، ألاؾىص ٍَى  ظاءث ؤزغي  صالت ٞهىا٥ الؿاب٣ت صالالجه ًٖ ٞو
ت ههىم م٘ مخىا٣ٞت ىه َبُٗت زال٫ مً جخطر خ٣ُ٣خه الغماصي اللىن  ان و ي اإلاجمٖى  ؤخغ٢تها التي ألاقُاء زالنت ٞهى ج٩ٍى
ظا ألاقُاء، جل٪ في ألازغي  واإلا٩ىهاث اإلااء لظل٪ هدُجت جدبسغ الىحران  الىظىص ؤنل بلى الٗىصة حٗجي الغماصي خ٣ُ٣ت ان ٌٗجي َو

اث مً ًدمل وما باإلااضخي اعجبِ التي  الخ٩اًا هاؾبذ الغماصي للىن  الضالت ،َظ2ٍ . لها لىن  ال ؤنبدذ ط٦ٍغ

ت َىا٥ ان زم ت ٚالٝ لىخت في نىع  مجمٖى  ٌؿب٤ صاللي مىظه َىا٥ ٧ان ٣ٞض)) الٗىىان َظا م٘ مخىاؾبت ظاءث اإلاجمٖى
 ٍَغ٤ ًٖ ،((للىو ما ٢غاءة طاتها بدض جمشل ألجها مُٗىت؛ باعة في ال٣غاءة جستز٫  التي اللىخت جل٪ َى...  الىهىم ب٣غاءة الكغوٕ

 البالٚت ٖلى جُػي ٢ض الدك٨ُلُت)) الهىع  بالٚت الخضًض،اط الٗهغ في الٟهم ؤؾاؾُاث مً ؤنبدذ التي وألالىان الغؾىم َظٍ
 لضًه ؤلاصعا٥ مغا٦ؼ بلى بالخسُُُاث ًدٟؼ امامه مازال خضزا بىنٟها الهىعة م٘ اإلاخل٣ي جٟاٖل هدُجت ٦شحرة، ؤخاًحن في ال٨خابُت

. 3((ما شخيء بلى

ىا٥ والاؾخمغاع، الؿحر ٖلى ًض٫ وق٩له مالمده في ٢ضًم ٢ُاع ٞهىا٥ ىا٥ جهغ، وؾِ في ػوع١  َو  مهُبت ٖلى ججلـ ٞخاة َو
٣ها في بالُٛىم ملبضة وؾماء  والهبر، الاهخٓاع بدالت وؾُمُائها مالمدها حكحر ٢ضًمت  الغؾىم ظضًضة،ٞجمُ٘ خ٩اًا عوي بلى ٍَغ
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ت اللىخت في  اوخذ ما طل٪ ،  بامخُاػ والتر٢ب الاهخٓاع  لىخت  ي. الىو ٞهم في ألاولُت الىو ؤبٗاص جغؾم ان اؾخُاٖذ للمجمٖى
ت ٢هو اخضي مهضا٢ُخه و٧اهذ به  الكابت جل٪  ، اإلاؿاٞغة ابيخه بلى ًدً  جىػ  ٞهىا٥ ، هٟؿه الٗىىان خملذ التي اإلاجمٖى

 ،عؾام وعخمخه َهٍغ مً بًٗا ٖلحها ًهبٜ ،لٗله  الجهاص في ابجها ٣ٞضث ،امغؤة ٌٗض ولم ؾاٞغ خبِبا جيخٓغ جسُلتها الهٛحرة

.  ألامل وجغ٢ب والاهخٓاع ال٣ٟض لىخت  ي ،  والضَا ٚجى ؤؾىاع زل٠ اإلاسجىهت خبُبخه بلى  ًغؾم

ت ههىم مً هها ويٗذ و٢ض الٛالٝ، لىخت ظمُ٘ قٛلذ نىعتها ال٣انت ويٗذ ٢ض الٛالٝ لىخت ْهغ وفي  هٟؿها اإلاجمٖى

 للخ٩اًا ؤعيا َىا٥ ان اخؿب ٦ىذ نٛحرة ٦ىذ ٖىضما)) ُٞه ج٣ى٫  للٛالٝ ٖىىاجها ازخاعث التي هٟؿها ال٣هت مً وبالخدضًض
ىضما. للخ٩اًا اعى ال ان ؤصع٦ذ ٦برث ٖىضما ول٨ً قئىا، اوى مجها الخ٩اًا هدهض ان وؿخُُ٘ ذ ٖو  ال٣هت ٦خابت ًٞ اختٞر

ٗٝغ جسىمها، الى ًضل٠ ان ٌؿخُُ٘ إلاً َىبى ول٨ً للخ٩اًا، ؤعيا َىا٥ ان بٗىاص ظؼمذ ((. بلحها الؿبُل َو

لذ وبظل٪
ّ
ىىان الهىع  َظٍ ق٩ ت ٖو ت السلٟي الٛالٝ في ال٣انت ويٗخه الظي والىّو  اإلاجمٖى ىاإلاه للىو ببٗاصا للمجمٖى  ٖو

ً لهظٍ والضاللت اإلاٗجى ا٦خىاػ ٖملُت ٞخهبذ اإلاخل٣ي، طًَ في  له لُاطن اإلاخل٣ي، امام جٟخذ التي ألاولى البىابت والهىع  الٗىاٍو
ت ههىم بحن واضخت مىاؾبت ٞهىا٥ الىّو، بِذ بلى بالضزى٫   واضخت جبضو اإلاىاؾبت َظٍ ول٨ً الهىعٍت، وعؾىماتها اإلاجمٖى

غبِ ظُضا الىهىم ٣ًغؤ ٖىضما لل٣اعت   ٖىىان وصاللت الهىع  ؾُمُاء وبحن ال٣انت  ؤعاصتها التي وعؾالتها مًامُجها بحن ٍو

ت . اإلاجمٖى

ُٟت خملذ ٢ض السلٟي الٛالٝ في ال٣انت نىعة ٞان طل٪ ًٖ ًٞال ت ْو  ال٣انت لجما٫ طل٪ لل٣اعت؛ واٚغاثُت اقهاٍع
غاثُت الىُْٟت َظٍ ماعؾذ ٢ض طاتها بدض ٞالهىعة الٗهغ، ػلُست و٦إجها وقٟاُٞتها ت الٚا  َظٍ قٛلذ و٢ض اإلاخل٣ي، ٖلى والخإزحًر

حها الكٟاٝ والغماصي ألابٌُ مابحن ًتراوح ظضا َاصت لىجها و٧ان الٛالٝ ْهغ ظمُ٘ الهىعة . والهبر الاهخٓاع خالت ٖلى صاللت ٞو

: امللذمة عحبة

 ، ال٣غاءة بٗملُت الكغوٕ ٢بل وبُاهه الىو بًًاح ٖلى ال٣اعت  مؿاٖضة في مهما ٖىىاها لل٨خاب الخهضًغ ؤو اإلا٣ضمت ٖخبت جمشل
 م٘ جخداوع  او لل٣اعت  مكى٢ت ،او الىو ومًمىن  ال٨خابت الؾتراجُجُت مىضخت ال٨خب جخهضع التي اإلا٣ضماث ج٩ىن  ما ٞٛالبا

ت 1 الىّو  بلى الا٢تراب مً ال٣اعت  ٌؿاٖض مما طل٪ ٚحر ؤو ال٨ُُٟاث مً ب٨ُُٟت الىو ا ؤولُت ٦ٗخبت زٟاًاٍ ومٗٞغ )  ،ٞهي ًَُا
 مً ؤنبذ ل٨ىه الىّو  مً لِـ ٞهى بإَُاٞه لئلًداء الىّو  مل٨ُت مً ،ؤضخذ الىّو  زاعط مً م٣خبؿت قظعة ؤو ا٢خباؽ

ت الخضاولُت ٢ُمتها ًٖ ًٞال 2( الضاللي والدكاب٪ الجىاع بد٨م ممخل٩اجه  وم٩اهخه ل٩اجبها هدُجت ال٣اعت  ٖلى جماعؾها التي والاقهاٍع
ى زلُل ابغاَُم بسِ اإلا٣ضمت َظٍ عؾمذ ألاصبي،و٢ض الجيـ عواط في ٌؿهم طل٪ ٩ٞل وال٣ّغاء الجمهىع  بحن والى٣ضًت ألاصبُت  َو

٘ مسخهغ ٍَغ٤ ٧اهذ اإلا٣ضمت ؤّن  ٦ما الى٣ضًت الؿاخت مؿخىي  ٖلى اإلاٗغوٞحن الى٣ّاص مً ت لخلسُو وؾَغ  ال٣ههُت اإلاجمٖى

. اللٛىي  الا٢خهاص ٍَغ٤ ًٖ ال٣اعت  ًضي بحن وويٗها
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: اللصص عىىاهات

 :الحياًا أسض كصة- 1

ت ٢هو جغجِب خُض مً الخ٩اًا  ؤعى ٢هت جإحي  آزغ في ؤجها ؤي ٖكغ الشالشت اإلاغجبت في ٢هت ٖكغة ؾذ جبلٜ التي اإلاجمٖى
ت ت ًٖ ال٣هت َظٍ وجخدضر اإلاجمٖى  ؤعى الٗىىان َى بُجها ُٞما والغابِ الىاخض اإلاكهض طاث اإلاخسُلت الخ٩اًاث مً مجمٖى

 وال٨الم الؿم٘ ٖلى ال٣ضعة بٗضم مٗه ٌكتر٥ البدغ؛ألهه ظاهب بلى خُاجه ٢طخى الظي الغظل طل٪ َى ال٣هت َظٍ الخ٩اًا،وبُل
غخلىن،٧ان اخؼاجهم ًبشىن  البدغ وػواع الىاؽ بلُه والًخ٨م،ُٞإحي الٌؿم٘ البدغ َى ٦ما  ،بل الخ٩اًا َظٍ بخضي هٟؿه الغظل ٍو

 خ٩اًت ؤ٧ىن  ؤن به خلمذ ما ٚاًت الخ٩اًا،َظٍ ؤعى في آلان اهجي البّض ))  جضعي  ال خُض مً الخ٩اًا َظٍ بخضي ٧اهذ ال٣انت ّ   ؤن

 ٌكاَض الظي الىخُض الكاَض ٧اهذ و ي(( الخ٩اًا ؤعى مً خ٩اًت ؤوي ببالي ًسُغ لم ٠ُ٦!!  ًالخم٣ي الخ٩اًا ؤعى خ٩اًا مً
 مغا٢بت ٖلى اٖخضث الُىم طل٪ ٞمىظ))  السخ٣ُت ؤٖما٢ه في ؾّغا لخب٣ى حؿمٗها ان صون  مً البدغ ٖلى هل٣ى التي الخ٩اًاث جل٪

ىضخى اإلااعة وظلبت البدغ نىث له،ل٨ً الؼواع ٣ًىله ما ؤؾم٘ ؤن خاولذ ما ٦شحرا. ال٣ضًمت هاٞظحي مً الدجغي  الؿلم  ٞو
...((.  مؿخدُال طل٪ ظٗلذ الخاٞالث

 ال٣انت اؾخُاٖذ التي الخ٩اًا م٩ان َى والبدغ الٗىىان، َى ظمُٗا ًغبُها  الظي الغابِ ول٨ً مسخلٟت ٞالخ٩اًا

ت ٖىضي ٧ان قهغ بٗض))ججمُٗها  ألالم، اؾمه بصخيء حكتر٥ الخ٩اًا َظٍ ٧ّل  ،((الخ٩اًا اعى ؤؾمُتها عاجٗت ٢ههُت مجمٖى

ض الظي م ًدٟٔ ان ٌؿخُُ٘ الظي الىخُض  ألهه البدغ؛ بلى بشهّ  الؼواع َاالء ًٍغ . الخ٩اًا ؤعى َى ٞالبدغ ؤؾغاَع

 ووؿُجها ال٣هت نلب ومً اعجضاصًا ٖىىاها ظاء الظي ٖىىاجها زال٫ مً ٨ٞغتها ٖلى ٣ًبٌ ؤن ٌؿخُُ٘ ال٣هت لهظٍ ٞال٣اعت 
 التي السانت قٟحراتها َى ، اؾخ٣اللُخه له بظاجه م٨خُٟا الٗىىان َظا ظاء و٢ض ال٣هت، ٨ٞغة زالنت ًمشل ؤهه ؤي الضازلي

ىذ
ّ
ها مً اإلاخل٣ي م٨

ّ
لها ٨ٞ  ه٣لخه التي وؤلاًداثُت الضاللُت الُا٢ت  ًٖ ًٞال الىّو، ٖالم لٟخذ له مٟخاخا وج٩ىن  لدؿاٖضٍ وجإٍو

 ًماعؽ و ل٣هخه الٗام الٗىىان ؾلُت ٣ُٞخىو ال٣هت واظهت بلى-ال٣هو ألخضي ٖىىاها بىنٟه -الضازلي ال٣هت ًٞاء مً
. اإلاخل٣ي ٖلى الضاللي و البهغي  هٟىطٍ

 والىو( الابخضاء) مىي٘ الٗىىان ٞحها ًخسظ واخض مغ٦ب ؤجهما ٖلى بال٣هت ٖال٢خه زال٫ مً بلُه هىٓغ ؤن ًم٨ً ال٣هت ٞٗىىان

ظٍ ،(اإلابخضؤ) قاون ًٖ باالؾخٗالماث اإلاخل٣ي ًمّض  الظي َى بالىو اإلاخمشل َىا والسبر ،(السبر)  الىو بحن الٗال٢ت َبُٗت  ي َو
ت  ي الخ٩اًا ٞاعى والٗىىان،  الظي اللجىػ  طل٪)  ٞـ ٖىىاجها َى واخض بسُِ وعبُتها ال٣انت بُجها وخضث ال٣هو مً مجمٖى

ًّ  الغئوم ػوظخه اإلاىث ز٠ُ ٢ض عظال جسُلخه البدغ ػاع د ًّ  لٗلها الىخُضة اإلاغؤة ،جل٪ اإلاؿاٞغة ابيخه بلى ،ٍو  ًضل٠ عظل بلى جد
 ،٢ض ٖلُه جدىى نٛحر بُٟل جمؿ٪ التي اإلاؿّىت اإلاغؤة ،جل٪ ٌٗض ولم ؾاٞغ خبِبا جيخٓغ جسُلتها الهٛحرة الكابت ،جل٪ خُاتها بلى

 حك٩ى زلتها الخؿً الخامل ،جل٪ البدغ في الٛاع٢ت عوخه وجىاجي اإلا٣ضؽ الجهاص ؾاخت في اؾدكهض الظي ابجها الهٛحر ٩ًىن 
 خبُبخه بلى ًغؾلها ،لٗله للبدغ لىخت ًغؾم الغؾام ،وطل٪ وعخمخه َهٍغ مً بًٗا ٖلحها ًهبٜ ،لٗله البدغ بلى ًُٞدتها

 الخ٩اًا َظٍ ٩ّٞل (.  اإلاىاعة قاَئ صسىع  ٖلى ،ؤٖجي الخ٩اًا ؤعى في ٧اهذ الخ٩اًا آالٝ...  ،  والضَا ٚجى ؤؾىاع زل٠ اإلاسجىهت
. الخ٩اًا اعى بلٟٓت الٗىىان ظمٗها ٢ض ال٣انت وسجتها التي
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: الحشمان ظذاظُة- 2

ى الخغمان ؾضاؾُت ٖىىان ؤما ت،٣ٞض ٢هو في ألاو٫  الٗىىان َو ت ٖىىاها ظاء اإلاجمٖى  مغ٢مت ٢هو ؤو ٖىىاهاث إلاجمٖى
ى ال٣هو ظمُ٘ في ًخ٨غع  الظي الخغمان زُِ بُجها ًجم٘ بإع٢ام ىت وٛمت ًٖ ٖباعة َو  لؿضاؾُتها ال٣انت ازخاعتها ٢ض خٍؼ

. ال٣هو َظٍ بحن الجام٘  ي الخغمان ولٟٔ ال٣هو ع٢م ٖلى صالت  ي ؾضاؾُت ٞلٟٓت َظٍ،

ُما ت بىهىم الٗىىان ٖال٢ت ًسو ٞو ت ؤو اإلاجمٖى ت، مً الٗىىان مغ٦ٍؼ  َظٍ عخم مً زغط اعجضاصي ٖىىان ٞهى اإلاجمٖى
ىع  ٞتى) وههىنها،ٞٗىىان ال٣هت ت بىّو  ه٣اعهه ؤن لىا ًم٨ً الؿخت الخغمان ٢هو بخضي( الَؼ  ه٣اعهه زم ؤوال اإلاجمٖى

. بُجهما والٗال٢ت الاعجباٍ مضي لجري  الىهىم –الخغمان ؾضاؾُت –لخل٪ الغثِـ بالٗىىان

 جسل٤ التي اإلاٟاع٢ت َظٍ زال٫ مً اإلاخل٣ي جى٢٘ ؤ٤ٞ ٨ًؿغ ٞالٗىىان وهّهه، الٗىىان بحن  مٟاع٢ت ال٣انت جسل٤ الٗىىان َظا في
اث٠ مً الٗىىان،و ي في ظمالُت مؿاٞت  ا٦بر ج٩ىن  اإلاخل٣ي طًَ في ظمالُت مؿاٞت جدضر التي ٞالىهىم ، الىاجر ألاصًب ْو

ت ج٩ىن  التي جل٪ مً وؤَمُت قاها ظٍ ؤي اخضار مً اإلاخل٣ي لضي هٟؿه الى٢ذ في ومخى٢ٗت مإلٞى  في الجمالُت اإلاؿاٞت شخيء،َو
ىع  ٞتى ٖىىان ان  ي الٗىىان ىع  ٖاق٣ا ٧ان اهه بلُه ًىحي ؤو للمخل٣ي ًسُل الَؼ  ٧ان ؤهه وخؿجها،ؤو وبجمالها بها مخمخٗا  للَؼ

 
ّ
ىع  َظٍ ٞخاجُه والٗكا١ اإلالجبحن ؤهٓاع مدِ ك٣هم خبهم ًٖ حٗبحرا بلُه وتهضي الَؼ  ٖىضما جماما ًسخل٠ ألامغ ؤن له،بال ٖو

 ًدمل الٗىىان َظا ،ولّٗل  عؾمتها التي ألاولى الهىعة لضً٪ جسخل٠ ؤو جى٢ٗ٪ ًخٛحر ال٣هت ٢غاءة ،ٞٗىض ال٣هت َظٍ ه٣غؤ

 الجملت َظٍ بىٟؿه ًً٘ الظي لؼوال ٢خامت ألا٦ثر الغواًت ؤجها ٚحر( الِٗل بهجت) ػوال بمُل عواًت مشل لىّهه مًاصة ؤَغوخت

ُا) مباقغا ٖىىاها شخيء ٧ّل  ٢بل ؤعصث) ٢اثال اإلاًاصة  ،ٞٗىىان 1(ألازحر َظا ول٨ىجي الِٗل بهجت مً ألسسغ الِٗل ؤلم مشل( خٞغ
ىع  ٞتى ىع، خّب  ٌؿاوي  ال الَؼ ىع  ًدب ال)) الٟتى ؤن ٞخجض ال٨ٗـ بل الَؼ  ًٓل ؤن ٖلى مجبر ٞاهه زمجها واعجٟإ ل٣ٍٟغ هٓغا الَؼ

ىع؛ألهه ٞتى ٌؿمى اهه ،بال(  لها مدّب  ٚحر جُض بها ٌٗمل الَؼ ٗٝغ لٛتها ٍو غة ٧ّل  اؾم َو ضل٪ َػ  ًدب لم ٞهى لىن  ٧ل مٗجى ٖلى ٍو

ىع ))  ؤن قِئا،بل مجها  الايُغاب بمكاٖغ مصخىهت جدمغ و ي الىظٍى ًُال٘ ٖىضما بكضة ًس٤ٟ الظي ٢لبه تهّؼ  بالظاث الخّب  َػ
ىع  جل٣ي ٖىض والخب ىع  جضاٖب التي الٗاق٣ت،ألاهامل الَؼ  ما ٢لبا ؤن لى ًخمجى ؤو ٖم٣ُا ،ًخجهض الضامي ٢لبه ؤوجاع ٖلى  حٗٝؼ الَؼ

غة حهضًه ((. خب َػ

ىع  ٟٞتى ىع  في ٌٗمل ألهه بظل٪ ٌؿمى الَؼ ىع  ٌٗك٤ ألهه ال ِٖكخه ؤظل مً الَؼ  في ال٣هت ٖىىان بلُىا ًىحي ٦ما ًدبها ؤو الَؼ
 مً الخغمان،الخغمان َى الٟهل َظا في ج٣٘ ال٣هت َظٍ ظٗل الظي ؤن بال هّهه م٘ بالٗىىان ٦مٟاع٢ت ال٣غاءة،ٞهىا بضاًت

. الىّو  م٘ حٗايضَا و الٗىىان الٗخبت زال٫ مً اإلاٗاوي جل٪ ٧ل ا٦خملذ و٢ض والٟغح، والؿٗاصة الغاخت مً الخب،الخغمان

ً ب٣ُت حك٩ل ٦ظل٪  ٢هت هسخاع ال٣انت،ٞدحن ؤعاصجه الظي(  الخغمان ؾضاؾُت) الغثِـ ٖىىاهه وؿُج الٟهل َظا في الٗىاٍو

ىىان مال٨ه ٢هغ في زاصما  ٧ان الظي( السصخيّ ) م ٖلى  –السصخيّ   –الساصم ٞهظا ههه ًترظم ال٣هت َظٍ ٖو  ٣ٞضان مً الٚغ
ت ؤخّب  ٞدحن ،  بًٗهم بها ًدبجر التي الٟدىلت نٟاث ال ال٨شحر ًٟخ٣ضَا التي الغظىلت بهٟاث ًخمخ٘ ٧ان اهه بال عظىلخه  ظاٍع

ام ال٣هغ ظىاعي  مً  ؤن الؿلُان ٢ّغع  البضع ا٦خما٫ لُلت وفي ، وبِىه بُجها ألاؾىاع خالذ آزغ ٞتى جدّب  ؤجها ا٦دك٠ بها َو
ها ٩ىن  خبُبها م٘ لخ٩ىن  الٟغاع ٖلى ٌؿاٖضَا ؤن السصخي ،٢ّغع  ًٟتٖر ٤ ٢ض السصخي عؤؽ ،ٍو

ّ
 ًإحي َىا مً ، ال٣هغ بىابت ٖلى ٖل

ت ههىم م٘ ؤوال،ومخىا٤ٞ ًخ٣ضمه الظي الّىو ٞهم في صالت ل٩ُىن  الٗىىان ت صاللت لها( السصخيّ ) ٞٗباعة زاهُا، اإلاجمٖى  جإزحًر

                                                           
 
 .80عتبات جًنار جينت، ص . 
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ا ظاهب بلى واهٟٗالُت  ما ب٣ضع باإلَاهت  ؤلاخؿاؽ ٖم٤ ٖلى جض٫ الىو،ٞهي إلاًمىن  مهٛغة نىعة ٧ان الظي اللٛىي  ا٦خىاَػ

. آلازغ ؤظل مً والخطخُت الظاث َظٍ خغمان جترظم

٣ت ه٣ضا( السصخيّ ) ٢هت مًمىن  زال٫ مً ال٣انت وحؿتهضٝ  مً ًجٗل الظي ال٣ٗل طل٪ الٗغبي البكغي  لل٣ٗل ؤصبُت بٍُغ
اث خؿاب ٖلى طل٪ ٧ان ولى ختى ألا٦بر َمىخه قهىجه  للغظىلت م٣ُاؾا ؤنبذ اإلاغؤة بجؿض ٞالخمخ٘ ومًا٣ًاتهم، آلازٍغً خٍغ
  الجيؿُت عظىلخه مً مدغوم ألهه  بظل٪ ؾمي السصخي ،ٞهظا والكٝغ والىسىة ألازال١ ج٩ىن  ان مخى٢٘ ماَى ٨ٖـ ٖلى الٗغبُت
 مً جإحي ال الُٗاء ٖلى ال٣ضعة ان بل ، ظلي بك٩ل اإلاجخم٘ ًٟخ٣ضَا التي الكهامت مٗاوي جدمل التي عظىلخه مً ًدغم لم ول٨ىه
ٟخسغ الٗغبي ٖجها ماًخدضر ٦شحرا التي الٗغبُت الٟدىلت زال٫  شسو ًٖ جهضع عبما التي ، اإلاىا٠٢ زال٫ مً جإحي واهما ، بها ٍو

.  الٗغبُت الىٓغ وظهت بدؿب الجيـ مماعؾت ٖلى بال٣ضعة اإلاخمشلت الٟدىلت جل٪ ٣ٞض

 :الضحاجي الجذاس-3

تها لخماعؽ عمؼا او ٢ىاٖا الؼظاجي الجضاع ٢هت في ال٣انت وجخسظ  ال٣هت ،ٞٗىىان اإلاجخم٘ ُٖىب حصسُو في ال٨خابُت خٍغ
 ٞٗل حؿخُُ٘ ان صون  مً بمامها اإلاى٨ؿغة ؤخالمها جغي  ،و ي ؤلاوؿاهُت الظاث ُٞه حسجً الظي اإلا٩ان َى الؼظاجي الجضاع

ظٍ قِئا جٟٗل ان لها ًد٤ ال ول٨ً ؤخالمها بلى جىٓغ الؼظاجي الجضاع في شخيء،ٞالظاث  ال ٦ٗىىان الؼظاجي للجضاع الضاللت ،َو
 ازخُاع ؤن ُٞجض الضاللي الٗىىان عنُض ًٖ ٨ًك٠ ؤن ال٣اعت  ٌؿخُُ٘ اللخٓت جل٪ وفي وجإملها ال٣هت ٢غاءة بٗض الا جخطر

 الجضاع ٢هت ،ٞإخضار الخ٩اجي اإلاتن في اإلاؿاٞاث َظٍ ٧ّل  ٖلُىا ٢ّغب اهه ٦ما ٖم٣ُت صاللت ٦خُٟه جدذ يّم  ٢ض الٗىىان
ت َظٍ ًٟاع١  ال الظي الخغمان ًٖ جخدضر الؼظاجي ىىاهاتها ؤلىاجها ب٩ّل  اإلاجمٖى  ال٣انت وعائها مً ازخٟذ خ٩اًت ؤهه ،٦ما ٖو

 الظي الٟتى طل٪ خى٫  جضوع  ،ٞإخضاثها الٗغبي اإلاجخم٘ مىه ٌٗاوي مًمغ وؿ٤ ٖلى اقخٛالها زال٫ مً اإلاجخم٘ لهظا ه٣ضا لخىظه
ى الؼظاجي الجضاع في وؤجهاَا الؼظاجي الجضاع مً خُاجه بضا  ال شسو مً والبراءة الُٟىلت بٗمغ جؼوظذ التي اإلاغؤة جل٪ ابً ،َو

 بإزغي  اإلاغؤة َظٍ باؾدبضا٫ ال٣انت جٟاظئىا ،و٢ض ٧اهذ ؤًىما وقهىجه الجؿضًت اللظة َى الىخُض َمه واهما ؤلاوؿاهُت تهمه

ِكه قاَغ َما َٟلحن وعائها جغ٦ذ ،و٢ض  َى الؿُاعة هاٞظة ػظاط ٧ان)  َٟلحها وبحن بُجها ٞانال الؼظاجي الجضاع ،ل٩ُىن  ٖو
ؼ٫  صهُاٍ ًٖ ٞهلها الظي الؼظاجي الجضاع  ٣ًل ال الظي الؼظاجي الجضاع بؿبب ٌؿمٗها لم ٧لماث ٢الذ مؿمٗها ًٖ نىتها ،ٖو
اصعث  ي بال الجحران ٧ل ؾمٗها ٦شحرة ٧لماث و٢ا٫ ،وزاله ؤبُه ٢ؿىة ًٖ ٢ؿىة  ،٣ٞض ؤبضا ٖجها ؤو مجها ٌؿم٘ ولم حٗض ولم ٚو

ؼ٫  الخُاة َظٍ مً ههِبه وازظ ػظاجي ظضاع في وي٘ ٢ض قاَغ ابجها ال٣هت بُل ان ،زم(  الؼظاجي الجضاع ابخلٗها )  ؤزخه ًٖ ٖو

 التي الؼظاظُت الؼهؼاهت  ي الؼظاجي ٞالجضاع ،.( ؤمه وبحن بِىه ٞانال ٧ان ٦ما ِٖكت وبحن بِىه ٞانال الؼظاجي الجضاع وب٣ي
 ؤبُه مً ؤزىجه ًغا٢ب ٧ان الؼظاط ٦ٍغ و٦م!!  الؼظاجي الجضاع ٦ٍغ ٦م)  ٦ُٟل الىعوص بٗمغ  ي و ؤخالمه و٢خلذ بها خبـ

٣ت ًجض لم ٦ما ألؾئلخه ؤظىبت ؤبضا ًجض لم ل٨ىه...  الهباح َل ٦ما قٟاٞت ػظاظُت ٧اوؽ في ٌكغبىن   الجضاع ٞحها ًستر١  ٍَغ
ما مباالجه ال في وال وألزخه له بةَماله ًىما ق٩ى ما الظي ألبُه ق٩ىاٍ لُىنل الؼظاجي  ؤمه ظؿض صٝء ٌؿخمغت  صام ما بمهحَر
 ل٩ُىن  ؤزخه بىظه ج٠٣ ،وؤزحرا ؤمه بىظه و٢ٟذ ،٦ما خاظؼا بىظه و٢ٟذ مضببت ؤَغاٝ طا حجغا ؤنبذ ٞالجضاع ،.( ٖاٌكه

ضا وخُضا باء ٢ا٫ آزغ، ػظاجي ظضاع ٖجها ٞهله ظضًض مً)  ٍٞغ  مؼ١  مً بال ظلض صون  اإلاٗغاة ٖٓامها ،وان زُحرة خالتها ان ألَا

ا للجغازُم ٖغيت مٗتر٢ت ا والب٨خحًر ت ،ٞىيَٗى   ي ٦ما الؼظاجي الجضاع ًّض  ٖلى خُاجه وجيخهي... ( م٣ٗم ػظاجي نىضو١  في ٖاٍع
 الجضاع ًُغ١  ؤن خاو٫ )   وألاػ٢ت الكىإع بحن مدؿىال ظٗله الظي ٖمله في وطل٪ الجضاع َظا ضخاًا آزغ ل٩ُىن  وؤزخه ؤمه خُاة

 خلمه في عؤي...  الؼظاجي الجضاع مً بال٣غب ج٩ّىم زجله ،وؤبغػث ٖؼمه ؤطابذ ما ٢ىة ،ول٨ً الضٝء ًٖ ًٟهله الظي الؼظاجي
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ى اإلا٩ان ٧ان الهباح في...  وخُاما قٓاًا ص٦ذ و٢ض الضهُا ظضعان ٧ل ت ظاهب ،والى الجمُل الشلج مً ابٌُ بشىب ًَؼ  الكٞغ
بت ٖم٣ُت ،وبابدؿامت بالشلج وظهه ٦سخي ،الظي قاَغ اؾمها مخجمضة ٦خلت الؼظاظُت  (. ؤبضًت عاخت ٖلى جض٫ّ ...  ٍٚغ

غ هّو  ال٣هت ٞٗىىان
ّ
 ٞهمه ٞان زم ،ومً الخ٣ابل ؤق٩ا٫ مً ق٩ل بإي ج٣ابله مىؾٗت ز٣اُٞت مىٓىمت في امخضاصاث ،له مهٛ

له  الضاللُت َا٢خه ل٨ك٠ ، 1... ( ،الترمحز ،ؤلاًداء ،الخ٨ش٠ُ الازتزا٫)  م٣ىماجه م٣ابلت ،ٖبر اإلاىُل٣اث َظٍ مً ًخمان وجإٍو
خه  بلى طل٪ ال٣انت جغ٦ذ و٢ض الٗغبي، مجخمٗىا مىه ٌٗاوي الظي الٍؼ٠ بْهاع في ال٣انت م٣هضًت ًدمل ٖىىان بىنٟه وعمٍؼ

خىؾ٘ اإلاٗجى ل٨ُمل اإلاخل٣ي  مً ًدمل ٖىىان َى ما بم٣ضاع الىو لًٟاء جدضًض ٨ًً لم( الؼظاجي ٞالجضاع)،ٞـ الضالالث في ٍو
لُت ال٣ضعة تها ًم٨ً ال التي الغؾالت ،جل٪ ال٣انت عؾالت بُان في والؿُمُاثُت الخإٍو  خ٣ها ألالٟاّ حُٗي واُٖت ٢غاءة بٗض بال مٗٞغ

لي  بلى وؤقاعث السٍُى عؾمذ ٢ض ٞهي ومكا٧له اإلاجخم٘ ًٖ بمٗؼ٫  لِـ وألاصبُت الش٣اُٞت بمىٓىمتها ،ٞال٣انت الخإٍو
ه الظي ،ٞالجضاع للمخل٣ي ألامغ وجغ٦ذ الٗالماث ت عئٍخ٪ ٌلجب الظي اإلاىُ٘ الؿض او الخاظؼ َى ال٣اعت  ٌٗٞغ  والظاجُت البهٍغ

ت) الصسهُت  الظي الؼظاجي وبحن الجضاع بحن الجم٘ َى ظمالُت بالُٚت بلٗبت الٗىىان زل٣ها التي الجمالُت اإلاؿاٞت ،ول٨ً( الخٍغ
تها مماعؾت حؿخُُ٘ ال ؤلاوؿاهُت الظاث ان بال الغئٍت ٌلجب ال ٧ىهه ،وم٘ الغئٍت ًذجب ال  الؼظاجي الجضاع َظا ْل في خٍغ

 وال جغي  ٞهي الخغمان وخاالث خاالتها ؤؾىء حِٗل ٞهي الؼظاجي الجضاع ْل في ج٩ىن  ٖىضما ؤلاوؿاهُت الظاث ان ؤزغي  ،بٗباعة

 ٧ل هستز٫  ؤن وؿخُُ٘ للٗىىان ال٣غاءة ،بهظٍ  لها ظضعان ال التي  ي السجىن  ؤهىإ ؤ٢سخى ان:  ٣ًا٫ ٦ما بل هٟؿه، الى٢ذ في جغي 
 لظة آلازٍغً يض والخغمان ال٣ؿىة مماعؾت في ًجض مجخم٘ ًٖ جخدضر ألاولى اللخٓت مىظ ،ٞهي ال٣هت لهظٍ الخ٩اجي اإلاتن

ا ٦ؿغ التي ؤّمه مً ًبضؤ الؼظاجي ،ٞالجضاع ووكىة  والازخُاع،زم ؤلاعاصة ،ومهاصعة وال٣ىة للغظل الؿلُت ػواط الؼظاجي ظضاَع

ًغبها البِذ باب ٌٛل٤ ،وان مالبؿها مً ٌٗغحها ان اٖخاص الظي( بغبِل)  ؤبُه يغباث جدذ ُٚبذ (  ي) ،لِـ...  ًضمحها ختى ٍو
ت ًامً ال ط٧ىعي مجخم٘ ْل في اليؿاء مً جدصخى ال ؤٖضاص بل ٣ِٞ . اإلاغؤة بدٍغ

ت ؤما ا ل٩ُىن  ال٣هت نلب مً ولض ٢ض ٞهى اعجضاصي الٗىىان ان ال٣اعت  ًجض الٗىىان مغ٦ٍؼ  لُسخهغ اإلاخل٣ي لضي الىخُض ؾٟحَر
لت اإلاؿاٞاث َظٍ ٧ل ماعؽ الؿُىع  بحن الٍُى  ًمى٘ ٦داظؼ الجضاع بحن اإلاٟاع٢ت زال٫ مً والخإزحري  والجمالي الضاللي ٞٗله ٍو

ى  –الى٣ضي ٞٗله وؤزحرا الغئٍت، ًمى٘ ال ٦داظؼ والؼظاجي الغئٍت،  وببٗاصَا ألالٟاّ مسبىءاث ٦ك٠ زال٫ مً  –ألاَم َو
لُت . الخإٍو

 وال٣ؿىة بال٣ىة ًىماػ الجضاع ان ،طل٪(والؼظاجي الجضاع،) بحن الجم٘ في ال٣انت مً وحّٗمض ٢هضًت َىا٥ ؤن طل٪ ًٖ ًٞال
ظٍ والكضة، . الؼظاط بها ًىماػ التي والكٟاُٞت والهٟاء بالغ٢ت جىماػ ما ٚالبا التي للمغؤة مٗاملتهم في الغظا٫ بٌٗ هاؾبذ ٢ض َو

ب٣ى  ٖلى ٧ان ؾىاء امخضاصاث مً ًجمٗه بما ؤلاوؿاهُت الظاث حٗاهُه الظي ألالُم الىا٢٘ ٖلى بخالت الؼظاجي الجضاع ٖىىان ٍو

ت،ٞجاء او الضاللت مؿخىي   2اإلاجخم٘ َظا مًمغاث ًٖ ٧اقٟا له وها٢ضا الاظخماعي بىا٢ٗه له٣ُا الغمٍؼ

ض صذًلي -4  : العٍض

ؼ نض٣ًي) ال٣هت ٖىىان بحن الخىا٤ٞ ٦ؿغ زال٫ مً ٖىىاهُه مٟاع٢ت ال٣انت وجسل٤  ٍَغ٤ ًٖ ال٣هت ومًمىن ( الٍٗؼ
 في ال٣هت اٖخمضث ،و٢ض ال٣هت َظٍ ٦خابت في الكغوٕ ٢بل لها عؾمخاَا التي الىظهت وجىظحهها الىهُت ال٨خابت بخ٣ىُاث الخالٖب
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 في لِؿاَم الىو م٘ طوباهه زال٫ مً الىو وباًَ اإلاٗجى اؾخسغاط في صوعٍ لُخسظ للمخل٣ي جغ٦تها التي الىو ٞغاٚاث ٖلى طل٪
ل ال٣غاءة ٖملُت في الىو مسبىءاث ًٖ وال٨ك٠ الٛامٌ بًًاح ل للمٟاع٢ت ال٣هىي  ألاَمُت جيب٘ َىا ،ومً والخإٍو  والخإٍو
 ال زاصٖت مغاًا ج٩ىن  ٢ض اإلاغاًا َظٍ ؛ل٨ً ال٣ّغاء ُٖىن  بلحها ،جخىظه الىهىم واظهت في مٗل٣ت مغاًا بّٗضَا الٗىىاهاث مً ل٨شحر

ت بالهىعة ج٨خٟي  يىثُت بقاعاث مجغص ،ٞهي مىظىص َى ما بٛحر جىحي ؤجها ،ؤي الىّو  باًَ في الٛىم جخُلب بل لها الٓاٍَغ
 بلى جمخض بل الىو ؾُذ ٖىض ج٠٣ ال ٢غاءة وُٗي ؤن ًم٨ً ج٣ضم ما يىء وقٟغاجه،وفي الىّو  عمىػ  ٞخذ في صوعٍ للمخل٣ي جى٧ل1

. بىيىح وم٣هضًخه الٗىىان بيُت ًٖ ال٨ك٠ ٖلُىا لدؿهل الىو وعاء ما

ظٍ)) ... ((  –بٟغاٙ ال٣هت جبضؤ  اؾم ًٖ هاثب َى الٟغاٙ َظا اطن الخل٣ي ٖمل جيكِ التي  ي الىّو  في والخغ٧اث الٟغاٚاث َو
ؼ نض٣ًها ب لم التي الٍٗؼ .  الاؾخٟهامُت وألاؾئلت الٟغاٚاث ٍَغ٤ ًٖ طل٪ بٗض ال٣هت جبجى ،زم لل٣اعت  جظ٦ٍغ ؤن جٚغ

ؼ نض٣ًي ول٨ى٪ - ... (( الٍٗؼ

 (( ؤ٦ً لم ؤم ُٞه ؤ٦ىذ بِخ٪ ؾ٩ُىن  اإلا٩ان ؤن صاثما ز٣ي بُتي مٟخاح ،َا٥ ٦ظل٪ صاثما وؾإب٣ى -

 ... ((٢ضمُ٪،ول٨ً جدذ لُبظ٫ ٢لبي حؿخد٤ ،ؤهذ عوٖخ٪ بمشل لؿذ الوي آؾٟت ؤها -

 (( ٦ظل٪؟ ؤلِـ جدبجي ال ؤهذ -

 ...(( ال ؤ٢هض...  وٗم -

 مغة طاث ٖجها ،ٚاب ًىم ٧ّل  في بلُه جدخاط جٟاع٢ه ال بكضة به مخٗل٣ت و٧اهذ نض٣ًا اجسظجه ٢ض و ي خبِبت اجسظَا ٢ض َى
ك٣خه ؤخبخه اؤَا  ي ال٣هت ٞحها جيخهي التي اإلاٟاظئت ل٨ً الى٣ىص، الجمل٪ ؛ألجها لِؿاٖضَا به واجهلذ  واهما نض٣ًا لِـ ٖو

 ؤن ألامغ بضاًت في َى ؤعاص ٦ما حٗك٣ه ظٗلتها التي وؤخاؾِؿها ٖىاَٟها ب٣ىة حٗلم ان صون  ومً حكٗغ ان صون  مً ػوظا او خبِبا

ًذ خبِبت له ج٩ىن  ًلذ طل٪ ٞٞغ  .الخّب  ٖلى الهضا٢ت ٞو

 ز٣اُٞت اوؿا١ ًٖ ٖباعة و ي الٗغبي ؤلاوؿان ٌِٗكها التي والش٣اُٞت الاظخماُٖت ال٣ُم ًٖ لل٣هت الخ٩اجي اإلاتن لىا ٨ًك٠
 بالخظع مداَت ألاهثى م٘ اإلاجخم٘ طل٪ ٖال٢اث ختى طل٪ مً ابٗض ،بل ط٧ىعٍا مجخمٗا الٗغبي اإلاجخم٘ مً ظٗلذ ٖجها مؿ٩ىث
ضم الكضًض   لىا ج٨ك٠ ،ٞال٣انت باآلزغ الش٣ت ٣ٞضان بلى ؤصي ألامغ طل٪ ، والخ٣الُض الٗاصاث مً جل٣ىه إلاا هدُجت الىُت خؿً ٖو

ؼ نض٣ًي) ٖال٢ت ،ٞهي ًلىثها ما ٧ل ًٖ بُٗضا بضؤث التي الهضا٢ت جل٪ ؼ ػمُلي)   –مشال  –،ولِـ( الٍٗؼ ٣ُي ،او الٍٗؼ ؼ ٞع  ؛(الٍٗؼ
 اإلاجخم٘ في وظىصَا ٣ٞضث الٗال٢ت َظٍ مشل ان بال ،(  نض٣ًي)  لٟٓت مً واله٤ ا٢غب ج٩ىن  ال ٢ض ألازحرة ألاؾماء َظٍ ان طل٪

 الش٣ت َظٍ حُٗض وؤن ؤلاوؿاهُت الظاث بىاء ٖملُت في حؿهم ؤن قإجها مً ال٣اعت  بلى عؾالت ه٣ل بلى ال٣انت ٖمضث ،لظل٪

(.  ي)  حكٗغ ؤن صون  مً خّب  ٖال٢ت بلى ونض٢ها لهٟائها هدُجت جدىلذ الهضا٢ت َظٍ ؤن ٠ُ٦ ،زم بالهضا٢ت

ي عظل ؾإلها ٣ٞض  الخبِب ان ٣ًى٫  ٣ًُىا جمل٪ ،ول٨ً ظاجٗت مخٗبت اإلاجاوع  ال٨غسخي في ججزل٤ و ي ٢الذ(( :  ػوظ٪ ؤَى))  الكَغ
ؼ خبُبي َى...  ا٢هض...  خبُبي َى...  ال: ))  نض٣ًها َى اإلاىخٓغ  ٖىا٠َ ٣ِٞ جمل٪  ٣ٖال جمل٪ لم ؤنبدذ ٨َظا... ((  الٍٗؼ
ا ًىجر لم ول٨ً نض٣ًها ٩ًىن  ان لخٓت آزغ بلى مهغة ،ٞهي لىٟؿها جىدبه ؤو بظل٪ حكٗغ ان صون  مً  بها جخالٖب  ٣ٞض بنغاَع

. وخبُبها ٖك٣ُها ؤنبذ
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 في للدؿلر ؤولُت ٖملُت واؾدُٗابه الٗىىان ٞهم ٖملُت جهبذ خُض الىو حكٟحر ٖملُت في ؤَمُخه الٗىىان ٨ًدؿب َىا مً     

 هٟهم ؤن الٗىىان هٟهم ختى هدخاط ٞىدً ظضلُت، بُجهما الٗال٢ت) ٞـ الىو ًٖ بمٗؼ٫  الٗىىان ٞهم ًم٨ً ال اط الىو ٞهم ٖملُت
همه، الىو بلى اهُال١ ه٣ُت الٗىىان ٌك٩ل. ؤخُاها صخُذ وال٨ٗـ الىو،  ال و٦إهىا الىو هبٌ هجـ الٗىىان زال٫ ٞمً ٞو

. 1)هٟؿه الىو ج٩ىن  ما ٚالبا بها ًدؿلر مغظُٗت بلى ًٟخ٣غ الٗىىان ٞان هٟؿه الى٢ذ وفي الهٟغ، ه٣ُت مً الىو هضزل

ظا ضا صٞ٘ ما َو ا) ب حؿمُخه بلى صٍع  ،2 الىىع  بلى الىّو  وبْهاع الٛمىى وبػاخت ال٣غاءة ؾدؿل٨ه الظي الٍُغ٤ جطخيء التي( الثًر

ؼ نض٣ًي) َىا ٞالٗىىان اث٠ ًٖ ًٟٞال ال٣انت، عؾالت وبًها٫ الٗال٢ت َظٍ لىا ٨ٌٗـ ان بمٟغصٍ ٧اُٞا ٩ًىن  ٢ض(الٍٗؼ  الْى
بت صاثغة في الىّو  خهغ في ٦بحر بضوع  ؤؾهم ٢ض ٞاهه َىا، الٗىىان خ٣٣ها التي الازغي  ضم اإلاخل٣ي طًَ مً ٢ٍغ  بحن يُاٖه ٖو

. وؤلٟاْه الّىو ؤؾُغ

: الُخُمة اللىحة-5

 ُٞه عؾمذ مهٛغة مغآة ٦إهه ظاء  ج٣ضمه الظي الّىو ازتزا٫ ٖلى و٢ضعجه الضاللُت َا٢خه ًٖ ًٞال الُدُمت اللىخت ٖىىان بن
 في ال٣اعت  ٖلى مباقغ جإزحر لها ٧ان بالُٚت ظمالُت َا٢ت ًدمل ٖىىان ٞهى طل٪، ٧ّل  ًٖ ًٞال ه٣ى٫  وػواًاٍ الىّو  طل٪ مٗالم
 َى ؤلاوؿان واهما ًدُمت ج٩ىن  ال اللىخت ان و ي الٗىىان َظا ًدملها التي الاؾخٗاعة زال٫ مً وطل٪ و٢غاءتها ال٣هت َظٍ مخابٗت

. الىظىص جغي  وظٗلها اللىخت َظٍ ؤوكإ مً بلى وؿبت الجمالُت، َظٍ ٖىىاجها يمىذ ٢ض ال٣انت ان بال ًدُما ٩ًىن  الظي

، ا٢غاهه بها ًغؾم التي وألالىان ؤلانباٙ ًمل٪ ال اهه ختى ٣ٞحرا اللىخت َظٍ عؾم الظي الغاؾام ٧ان  َظٍ عؾم و٢ض وػمالٍئ
م ٖلى ألاولى باإلاغجبت ٞاػ وبالٟٗل الضولت مؿخىي  ٖلى بمؿاب٣ت ٞحها لِكاع٥ اللىخت  جمل٪ ال ٧اهذ التي لىخخه جىاي٘ مً الٚغ

 حؿلُم خٟل الى الخًىع  ٌؿخُ٘ ولم َاع١  ٚغ١  ،٣ٞض لغاؾمها ج٣ضم التي الجاثؼة ؾب٤ ٢ض ال٣ضع ان ،بال ًدخىحها بَاعا ختى

...  ؤًام مىظ جِخمذ ٢ض ؤجها اإلاىخٓغة اللىخت حٗلم ؤن صون  لؤلبض ٚاب ،٣ٞض ٚىاع لىخت عاؾم وظه بال خٓغث الىظٍى ٧ل)) الجىاثؼ
 في اإلاىظىصون  الكباب...  ٚغ٢ا َاع١  مىث ًٖ الش٣اٞت وػٍغ بدًىع  ؤٖلً ٖىضما لؤلبض اهخهى ،بل لُاع١  اللىخت اهخٓاع ًُل لم

 ًمشل ،((  بابجها اإلاىجىعة َاع١  ؤم هٓغي  ؤمام ألاه٣ُت بالبضالث جحها جخماًل التي الًٛت ؤظؿاصَم مً زام بصجل قٗغوا الخٟل
ت ٖال٢ت ال٣هت ٖىىان لىا  َى الظي الُخم وبحن والب٣اء للجما٫ عمؼ  ي التي اللىخت مٟغصة بحن الًضًت ؤو اإلاٟاع٢ت ٖلى ٢اثمت عمٍؼ

ت نٟت اإلاٟاع٢ت بهظٍ الكضًض،ل٨ُدؿب والخؼن  للمىث عمؼ اح)  ي التي الكٍٗغ  طل٪ وآًت الىثر في الٗىىهت إلابضؤ واهتها٥ وزغ١  اهٍؼ

٤ ٖلى الٗىىهت ان ما 3(اإلاى٣ُُت وال٣ىاٖض الىنل ٖلى ٢اثم الىثر الّن  الىثري  الىّو  ؾماث مً ٧اَحن ظىن  ٞو ُّ  الٗىىان ؤن) ،والؾ
اء م٣خىٗا للىو ٖىىهخه في ٌٗض لم ٞالىام ألاصبُت ال٨خابت في مشحرة لٗبت ؤيخى  ،واهما ٞدؿب به والالتزام للىّو  الٗىىان بٞى

ظا... ال٣اعت  ٣ًل٤ ؤن ٖلُه دضر 4( ومجاػا وصاللُا جغ٦ُبُا باإلزاعة الٗىىان زُاب بخٟسُش بال ًدضر ال َو اح ،ٍو  بيُت في اهٍؼ

. اإلاخىا٢ًاث بحن الجم٘ زال٫ مً الٗىىان
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غاُٞت نىعة بمشابت ٩ُٞىن  وال٣ٟغاث اإلاؿاٞت َظٍ ٧ل لىا لُسخهغ الٗىىان صوع  ًإحي َىا مً  طل٪ ٧ل لل٣اعت  ججؿض ٞىجٚى

. ال٨الم

ظا  ؤ٦ثر ٞهى  جُبا جلسُها ُٞه ًجض ٞال٣اعت  ألاؾاؾُت، وم٩ىهاجه الىو نلب مً زغط اهه ؤي اعجضاصي ٖىىان َى الٗىىان َو

ت ٖىىاهاث  (.الُدُمت اللىخت) َى ٣ِٞ ب٩لمخحن الىّو  ازخهغ ٣ٞض اللٛىي  الا٢خهاص في ٢ضعة اإلاجمٖى

 :املصادس

. ث.،ص واليكغ للُباٖت الؼمان صاع ، الهىفي وال٨ٟغ ال٣غان في اللىن  صاللت:نالر مٓهغ ْاَغ ـ1
ل، مدمض عواًاث في الٗىىان ٖلي،ؾُمُاء عخماوي ـ 2  اإلالخ٣ى ؤلاوؿاهُت،ظامٗتبؿ٨غة والٗلىم آلاصاب ٧لُت ظبًر

 .ألاصبي والىو الؿُمُاء السامـ الضولي

٣ُُا ظمُل-ص ـ 3  . 1997 ماعؽ ،ًىاًغ( 3)،ٕ( 25)ال٨ٟغ،م ٖالم مجلت والٗىىهت، خمضاوي،ؾُمَُى
ل بلى الدكٟحر مً الٗالماث قاون خؿحن، خؿحن زالض ـ 4 ً، صاع -الخإٍو  .صمك٤ الخ٩ٍى

 .2008، 1ٍ الازخالٝ، ميكىعاث اإلاىام، الى الىو مً ظُيذ، ظحراع ٖخباث بلٗابض، الخ٤ ٖبض ـ 5
،ألخمض زالنت عواًت الغواجي،ٖىىان الىو ،ٖخباث هللا ُٖا هجىص-ص ـ 6  التربُت ،مجلت ،(ؤهمىطظا) الٗغوص الجٝز

 . 2012،( 1) ،ٕ(  19)والٗلم،م

. 2013، 1ٍ البهاثغ، وم٨خبت صاع الخضًض، الٗغاقي الكٗغ في ٞغط،الٗىىان الكُش ـ 7
 والٗلىم آلاصاب في ال٣اصؾُت ظامٗت مجلت ووْاثٟه، ؤهماَه اإلاٗانغ، الٗغاقي الكٗغ في الٗىىان الشامغي، يُاء ـ 8

ت،م  .2010،(2) ،ٕ(9) التربٍى
. 2012، 1ٍ الازخالٝ، ميكىعاث الٗغبُت، لش٣اٞت ُٞا باػي،الٗىىان مدمض ـ 9

 ظامٗت ،مجلت هىعي، ظما٫ ٢هو في ال٣هصخي،صعاؾت الىو في الٗىىان ،ٞاٖلُت ًىوـ اخمض ؾُٗض-ص ـ 10
. 2014،( 1) ،(21) ال٣اصؾُت،م

ت في خؿحن، خؿحن زالض-ص ـ 11 ً، الٗىىان، هٍٓغ . 1ٍ،2012 صاعالخ٩ٍى

 . 3ناصع،ٍ الٗغب،صاع لؿان ـ 12
خىوي،ملجم ل٠ُُ ـ 13  .لبىان ،1ٍ الغواًت، ه٣ض مهُلخاث ٍػ

 ،(17) م الاوؿاهُت، للٗلىم ج٨ٍغذ ظامٗت مجلت الٛالٝ، ولىخت الٗىىان ٖخبت بحن مكا٧لت صاوص، ٖكخاع-ص ـ 14
 .2010هِؿان ،(4)ٕ

ت مدمض ـ 15 ل باػي،هٍٓغ  . 2013، 1،ٍ الازخالٝ ميكىعاث الخ٣ابلي، الخإٍو

 

 

 

 

 



ة  2015أًلٌى  11العذد  -العام الساوي    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 21 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

 

  كلُمُة املفاطالت خالٌ مً ألاهذلعُة الزات ئربات
 الجضاةش ، ثمىؼيد عحن الجامعي املشهض ، محاطشة أظحارة ،مىصىس  بً آمىة/  د

 

:  ملخص

 صخُذ و ، الخبُٗت و ؤلازباث بحن ألاهضلؿُت الظاث  ي و ؤال ، ال٨شحر الخبر ؤؾالذ ه٣ُت ٖلى الى٢ٝى بلى البدض َظا حهضٝ         
 طل٪ ًٟٗل َى و ٌكٗغ بل خغظا طل٪ في ًجض ال ، بًاٍ مدا٦ُا ، له م٣لضا ، مكغقي َى ما ل٩ل مخبٗا ؤمٍغ ؤو٫  في ألاهضلسخي ٧ان

 حٗىص ؤن لبض ما ل٨ً...  الخًاعاث و الغؾاالث ؤعى ، اإلاكغ١  ؤعى بلى الكى١  و الخىحن ٌكضٍ ، ألانل بلى الٗىصة و باالهخماء
ان و ، الجضًضة ألاعى ٖلى  مخجاوؿا مجخمٗا ٞك٩لىا ، مٗها الخٗاٌل الخُاة ٖلُه ٞغيذ التي ال٨شحرة ألاظىاؽ م٘ جإ٢لم ما ؾٖغ

...  بغبغي  و بك٨يسخي و ٖغبي بحن ٞغ١  ال

 ؤنبذ  ، الٗظاب و الك٣اء مً يغب مجها السغوط ؤنبذ ل٣ض ختى ،  ألاهضلـ لبالص بدبـه و ، بظاجه ٌكٗغ ألاهضلسخي بضؤ َىا مً
ه حٗض لم اإلاكغ١  ؤعى ختى ، ألامهاع ؾاثغ ٖلى ًًٟلها و ، لها اهخماثه ًٖ ز٣ت و ب٣ىة ٌٗبر  ؤنبدذ بل ، اإلااضخي في ٦ما حٍٛغ
 ؤوكإ طاجه لُشبذ و ، ج٣بله آلازٍغً ٖلى و جمحٍز التي زهىنِخه له ؤهضلسخي ؤهه لُشبذ مىه، الخسلو ظاَضا ًداو٫  ز٣ُال ٖبئا

 ما جا٦ض التي الىماطط بٌٗ َىا ؾىٗغى و ، ألازغي  البلضان مً زهىمه ًداوع  و ًىاْغ و بل ، ظضًض ٧ل ًبضٕ و ًىٓم و ٨ًخب

.   بلُه طَبىا

 الظاث بزباث ، ؤلا٢لُم ، اإلاىاْغة ، ألاهضلـ : مفحاحُة ولمات

Summary: 

This research aims to stand on a very important point, relating specifically to the Andalusian between proof and 

dependency, and it was true in the first Andalusian following every command What is the 

Levantine, imitating him, does not find it, but feel embarrassed and is doing it of belonging and 

return to the original , Ahdh nostalgia and longing to the land of the Orient, the land of messages 

and civilizations ... but soon to return to the new land, and quickly adapt to the many races that were 

imposed by the coexistence of life with them, formed a homogeneous society where there is no 

difference between an Arab and Pi_kins and Burberry ... 

From here it began the Andalusian feel alone, and his love of Andalusia, so I've become out of them 

hit of misery and suffering, now reflects strongly and confidence for belonging to her, and favored 

by the rest of the regions, so that the land of the Orient is no longer tempted as in the past, it has 

become a heavy burden is trying hard to get rid of it, to prove that he Andalusian his privacy 

distinctiveness and others that accept, and to prove itself established writes and regulates and 

innovate all new, and even corresponds and interviews opponents from other countries, and we'll 

show here some of the models that emphasize what we went him. 

Keywords: Al-Andalus, the debate, the county, self-assertion 
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:  ثمهُذ

 بلُه البالص ؤخب ألاهضلـ ناعث و ، بلحها قى٢ه ًٖ ٖبر لُاإلاـا و  –ألام ألاعى  –باإلاكغ١  مٗل٣ا ، بضاًت ألاهضلسخي، ٢لب ٧ان   

.  الك٣اء و الٗظاب مً يغبا مجها السغوط ؤنبذ لضعظت

 َظٍ ؾ٣ُٟض بإهه اإلاؿخمغ قٗىعٍ بلى عاظ٘ الؿبب لٗل و ، اإلاكغ١  في مشُله هجض ؤن ٢ل هاصع حٗل٤ بإعيه ألاهضلسخي حٗل٤ و

.  1خبها في ًخٟاوى ٞهى طل٪ ألظل و ، ًىما ألاعى

با لِـ و  ال ألاهضلـ مداؾً"  اإلا٣غي  ٣ًى٫  ، ظمُٗا ألاعى ب٣إ ٖلى جًُٟلها و ونٟها في ألاصباء ًبالٜ ؤن ٦ظل٪ الخا٫ و ، ٍٚغ

 ال و ،  2" الكغ١  و الٛغب ؤ٢ُاع في الؿب٤ ٢هب الخاثؼة  ي و   ججاعي  ؤوى و ، ٚباٍع ٌك٤ ال ًٞلها مجاعي  و ، بٗباعة حؿخىفى
  َىضًت ، اؾخىائها و اٖخضالها في ًماهُت ، َىائها و َُبها في قامُت"  ٞهي ألاهضلـ في ٧لها الٗالم مضن ًسخهغ مً عؤًذ بطا حلجب

ا في ت ، ط٧ائها و َُٖغ  خاملي و الخ٨مت ؤَل للُىهاهُحن ُٖٓمت آزاع ٞحها..  مٗاصجها ظىاَغ في نِىُت ، ظباًتها ٖٓم في ؤَىاٍػ
.  3" الٟلؿٟت

:  ٣ًى٫  بط ، ٞحها بال الجىت ًغي  ال زٟاظت ابً الب٣إ،ٞهظا ؾاثغ ٖلى ألاهضلـ جًُٟل في ؤٞايىا ٣ٞض الكٗغاء ؤما

ه   أهذلغٍس  أهل   ًا
ّ
م لل

 
ّسه ـاس و أ  اسٌء  و ظلٌّل  و ماءٌء ** د 

 
 أشجـ

ة ما
ّ
ى ذ ح 

ْ
م في ئال الخل

 
س ه

 
ًا زه و** د    ه 

 
ىد

 
ه   لْى    

 
ّحرت

 
حاس خ

ْ
   أخ

ي ؾٟغ ابً ٢ى٫  بلى اهٓغ و :  5اإلاَغ

  فح ا
 

لْعد
 
ىض ب ا ما عزاس ي  خ ْحشاء ألاسض   وّل  و الّشٍاض   فهي** ع    ص 

.  ألاؾاؽ اإلاىيٕى ًٖ زغظذ  ٢ض لىظضججي ،  ألاهضلـ ون٠ في هٓم ما ٧ل ط٦غ ٖلى ؤجِذ ؤوي لى و ، ٌُٞ مً ٌُٚ َظا 

٣ي الكما٫ و ألاهضلـ بحن ٢اثما  الخىاٞـ ٧ان  ، الٛىاء بإعيهم قضًضا ب جابا و  ، واضخا جٟى٢ا ألاهضلؿُىن  ؤْهغ ٢ض و ، ؤلاٍٞغ
با ٨ًً لم لظل٪ و ألازغي  الًٟت في   باالػصعاء الكٗىع  زل٤ ما َى و  و ألاهضلـ اهخ٣اص ًداو٫  مً آلازغ و الخحن بحن ًٓهغ ؤن ٍٚغ

  الظي الغبِب ابً َاالء مً ،و عظالها

                                                           
يشق عليهم " تعلق األندلسي ّنسقط رأسو تعلق نادر ، فهو يشعر بالغربة ّنجرد أف ينتقل إىل مدينة أخرل أندلسية فكيف إذا غادر األندلس فاألندلسيوف .  

 دتعات غًن رلتمعهم لذلك أكثركا من الشكول االندماج يف مج
 243:فاطمة طحطح : الغربة ك احلنٌن يف الشعر األندلسي :ينظر "-ك التذمر ك احلنٌن إىل الديار اليت خلفوىا كراءىم 

 
 127:  1: نفح الطيب  . 

 129:  1: نفسو  .  

 
 364: الديواف  . 

 .نسبة إىل مسقط رأسو ادلرية : ادلريي  .  
 202:  1: نفح الطيب  .  
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 و.. ]  ملى٦هم ؾحر و ًٞالئهم مأزغ و ، ٖلمائهم ؤزباع جسلُض في ألاهضلـ ؤَل ج٣هحر"  ٖلى بًاٍ مٗاجبا 1خؼم بً اإلاٛحرة ؤبا عاؾل
ىع  و ٖلمائها ٦ثرة م٘..  بالص٦م في ٨ٞغث[ :  ٠ًًُ  جهاًت و ، الخ٣هحر ٚاًت في طل٪ م٘[ ؤهخم]و..  ملى٦ـها ظاللت و ؤصبائها ٞو

  ألامهاع ٖلماء ؤن ؤظل مً الخٍٟغِ

م ًٞاثل صوهىا  جهل لم ل٨جها ٦خبا ؤلٟىا و ٖلماثىا مً طل٪ مشل ٧ان بهه ٢لذ ٞةن..  بلضاجهم مأزغ ال٨خب في زلضوا و ، ؤمهاَع
 مهضوع  بلض٦م مً هٟض لى ٢اعب، عخلت ؤو عا٦ب عوخت ٚحر بِى٨م و بُيىا لِـ ألهه ، جد٤ُ٣ ًصخبها لم صٖىي  ٞهظٍ ، بلُىا

.  2" ال٣هىع  و الضوع  في ٖمً ًٞال ال٣بىع، في ببلضها مً ألؾم٘

 ًٞاثل و ، ٖلمائهم مأزغ جسلُض ًٖ ج٣اٖؿهم ألاهضلؿُحن ٖلى ًى٨غ ٞهى ، 3الخضة مً هٕى ُٞه -ًبضو ٦ما  -الغبِب ابً ٦الم

ه عصا ٖلُه عص و الغبِب ابً م٣هىص ٟٞهم ، 4خؼم ابً  ًضي بحن الغؾالت و٢ٗذ ل٣ض و بالصَم  ال ختى ،  الخضة  خُض مً ًىاٍػ
           ... ألاهضلؿُحن مأزغ في ٌك٨٪ ؤن هٟؿه ألخض حؿى٫ 

ٗه خؼم ابً ؤههى ؤن بٗض و  بً ؤخمض طل٪ في ؤل٠ ٣ٞض بلضها مأزغ ٞإما:"  ٣ٞا٫ ، ألاهضلـ ًٞاثل  ٌٗضص ؤزظ الغبِب البً ج٣َغ
ذي الغاػي  مدمض  5" مضجها ؤمهاث و مغاؾحها و ألاهضلـ مؿال٪ ُٞه ط٦غ ضسم ٦خاب:  مجها ظمت ٦خبا الخاٍع

بت مشال ًظ٦غ ٞهى ، ٢الها ٨ٞغة له ّٖىذ ٩ٞلما مُٗىا جغجِبا عصٍ في ًيخهج ال خؼم ابً بن زم  ؤَلها جم٨ً و ، ونٟها في ًٌُٟ و ٢َغ
   باالهخ٣اص ؤولى َم و لؤلهضلؿُحن الغبِب ابً اهخ٣اص مً ًخلجب زم

ا في عؤًذ ؤوي ؤط٦غ ما ، لىا اإلاساَب بلض ال٣حروان َظٍ"  ٣ُٞى٫   جأل٠ُ خاقا و ،(  اإلاٛغب ؤزباع ًٖ اإلاٛغب) ٚحر جإلُٟا ؤزباَع
غان و جحهغث ؤزباع في ؤل٠ ٞةهه الىعا١ ًىؾ٠ بً مدمض  ،6" الٟٕغ و ألانل ؤهضلسخي َظا مدمض و..  سجلماؾت و      جيـ و َو

م ًسلض ٞلم ، بلضَم هدى م٣هغون ٦ظل٪ ال٣حروان ٞإَل .   ألانل ؤهضلسخي َى عظل بال آزاَع

ت و البهغة و بٛضاص ؤن  ي و ؤزغي  ه٣ُت بلى خؼم ابً ٌٗغط زم  بهما و ، بها زانت ٦خب ٞحها جال٠ لم اإلاضن َظٍ ٖٓمت ٖلى ال٩ٞى
.  7اإلااعزحن ٦خب في مخىازغة ٖجها ؤزباع جىظض

 اؾدكهض ٢ض و  –هٟؿه ٣ًهض لٗله و  –الٗلم ؤَل ج٣ضًغ ٖضم بلى الخىال٠ُ ٢لت ؾبب خؼم ابً ؤعظ٘ هخى٢ٗها ه٨ً لم ؾاب٣ت في و

ض"  الؿاثغ باإلاشل  ؤظاص بن..  1مجهم اإلااَغ ٞحهم الٓاَغ للٗالم ؤَلها خؿض مً زهذ ؤهضلؿىا[  وبن.. ]  ؤَله ٖالم في الىاؽ ؤَػ

                                                           
( ىػ438ت )ىو عبد الوىاب بن أمحد بن عبد الرمحن بن سعيد بن حـز .  1
 
 3-2-1: صالح الدين ادلنجد : فضائل األندلس ك أىلها  . 

 
رد أبو ادلغًنة ابن حـز على ىذه الرسالة ، لكن رده مل يكن شافيا كرد احلافظ ابن حـز ، أك رّنا ألف ابن بساـ حذؼ جزءا كبًنا منها  . 

 85:  1: الذخًنة : ينظر  –

 
ك ىي بال شك تعطينا دليال حامسا على تعد ىذه الرسالة  من أعظم شواىد التفوؽ العلمي لألندلسيٌن منذ بداية عصر اإلمارة  إىل عصر ادلؤلف نفسو ،  . 

 108-107: سعد عبد اهلل البشرم : احلياة العلمية يف عصر اخلالفة يف األندلس  –نضوج الشخصية األندلسية 
 142:  4: نفح الطيب  .  

 
 145-144:  4: ادلصدر السابق،  –قدـ ابن حـز أدلة ك حججا للتأكيد على صحة نسب زلمد الوراؽ إىل األندلس . 

 145:  4: نفسو  .  
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 ٧ان ال٨الم َظا ؤن ًبضو و ، 2؟ ٢غؤ ػمان ؤي في و ؟ حٗلم متى و ؟ َظا ٧ان متى ٢الىا جىؾِ بن و ، مضٕ مىخدل و ُمٛحر ؾاع١  ٢الىا
ان و ، الٓاَغي  اإلاظَب جبيُه ظغاء ايُهاص مً به قٗغ ٖما جىِٟـ مجغص  التي الخىال٠ُ ٌّٗض  ؤزظ و طل٪ اؾخضع٥ ما ؾٖغ

 جٟؿحر في مؼن  بً بسخا١ ؤبي ٦خاب مجها و..  صًىاع بً لِٗسخى الهضاًت ٦خاب"  مجها و ، ججاَال ؤو ٢هضا بما ، الغبِب ابً ًٖ ٚابذ

إ إ مٗاوي اإلاؿخ٣هُت ال٨خب و اإلاَى  ال٣غآن ؤخ٩ام في مجها و..  مسلض بً ب٣ي الغخمً ٖبض ؤبي ٦خاب ال٣غآن جٟؿحر في و..  اإلاَى
ش مجها و..  ؤنبٜ بً ٢اؾم مدمض ؤبي مهى٠ الخضًض في مجها و..  الدجاعي  ؤمُت ابً ٦خاب  اللٛت في مجها و..  ؾُٗض بً ؤخمض جاٍع

 ألاهضلـ قٗغاء ؤزباع"  في الؿماء ماء بً ٖباصة ٦خاب الكٗغ في ؤل٠ مما و..  ال٣اؾم بً بؾماُٖل ؤلٟه الظي"  البإع"  ال٨خاب

ش ألازباع مً و..  اإلاخىبي لكٗغ ؤلاٞلُلي ال٣اؾم ؤبي قغح بظل٪ ًخٗل٤ مما و" ..   ومجها..  ألاهضلـ ملى٥ ؤزباع في الغاػي  ؤخمض جىاٍع
.  3" ألاهضلـ ؤَل ؤوؿاب في"  الُىال٘"  ٦خاب

 جىالُٟهم ًٖ بضوعٍ مدؿاثال باإلاشل ٖامله و ٖلُه اهخ٣اصٍ عص خحن ألاو٫  الىظه:  وظهحن مً الغبِب ابً ٦الم4 خؼم ابً ه٣ٌ ٨َظا
 لم ؤهه ًبضو التي و ، عظالها و ألاهضلـ مأزغ سجلذ التي بال٨خب -مجاػا اإلاساَب َى و  –الغبِب ابً ؤَل٘ خحن الشاوي الىظه و ،

.  ٖمضا ججاَلها ؤو ٖلحها ًُل٘

:  املغشب عذوة على لألهذلغ( هـ 629 ت) الؽلىذي ثفظُل - 

م ٖلى و"  ، اإلاىخضًً ٖهغ في ألاهضلؿُحن و اإلاٛاعبت بحن الخىاٞـ اقخض        بال ؾُاؾُا للمٛغب جابٗت ٧اهذ ألاهضلـ ؤن مً الٚغ
 ٩ًىهىا لم  الظًً 5" اإلاٛاعبت ؤمام به ًدباَىن  و الخٟى١  بهظا ٌٗتزون ألاهضلؿُىن  ٧ان و ؤصبُا و ،  ز٣اُٞا ٖلُه جخٟى١  ٧اهذ ؤجها

 مجلـ في ٧اهذ التي جل٪ ظغث التي اإلاىاْغاث مً و ؟  ألاخؿً مً و ، ألاًٞل مً: ٢بُل مً مىايُ٘ بزاعة صون  ٞغنت ًٟىجىن 

ا ؤبي ابً ًخي ؤبي  ٚحر ، ببالصٍ الٟسغ بلى واخض ٧ل ٖمض خُض ، 6الُىجي اإلاٗلم بً ًخي ؤبي و الك٣ىضي بحن ، ؾبخت ناخب ػ٦ٍغ
 ألاهضلؿُحن اإلااعزحن ٢بل مً حٛايُا بال طل٪ هًٓ  ال ،و ٧املت ٞىنلخىا 7الك٣ىضي عؾالت ؤما ، جهلىا لم اإلاٗلم ابً عؾالت ؤن

ا ًٖ ً بحن اإلا٣اعهت في   ؤزظ زم هللا بدمض مىاْغجه الك٣ىضي اؾتهل ٢ض و ، ط٦َغ "  ٣ًا٫ ؤن ٣ٌٗل ٠ُ٦ بط حلجبه ببضاء م٘  البرًّ
ساَبه..] ؟ الجهاع مً ؤيىء اللُل  َظٍ مـا ؟ طلُال ٩ًىن  ؤن هللا خ٨م بما جخٗؼػ  و ، ٢لُال هللا ظٗله بما جخ٨ثر ٠ُ٦[ ٣ُٞى٫  ٍو

                                                                                                                                                                                                 
جلد علي ما ضاع من ذكرم *** كلو أنين من جانب الشرؽ طالع  كلكن عييب أف مطلعي الػغرب ***أنا الشمس يف جو العلـو مػنًنة : ك يؤيد ىذا قولو   -.  

 77:الديواف    -النهب
 146:  4: نفح الطيب  .  
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 باإلاكِب الٛىاوي بلى اإلاخدبب..بالىدُب اإلاٛغص ؤحها خُاء٥ ؤ٢ً.. ؟ اللجىػ  الٟخاة ؤمام جبضي ٠ُ٦ و ؟ ججىػ  ال التي اإلاباَخت
تراى ؤبىاب زهمه ؤمام ، البضاًت ،مً ًىنض ٞالك٣ىضي.1" السًِب  طل٪ م٘ و الخ٩اٞا الوٗضام ججىػ  ال ؤنال ٞاإلا٣اعهت ، الٖا

 بال هدً ما و ؤًًا مىا اإلالى٥ ٧ان ٣ٞض ، مىا اإلالى٥ ٢ىل٪ ؤما:"  ٣ًى٫  ، ألاهضلؿُحن مً الاهخ٣ام في ظغؤجه ٖلى الغص مً ماو٘ ٞال

:  الكاٖغ ٢ا٫ ٦ما

ىا فُىمٌء  ُْ اء ًىمٌء  و**  لىا ًىمٌء  و عل ع 
 
ّش  ًىمٌء  و و ع 

 
 و

ىا١ مً ألاًام صخاث٠ في ؤزبذ ،وناع آلاٞا١ في اقتهغ ما الكٗغاء و الًٟالء مً مضتهم في وكإ ٢ض و..   ، 2" الخمام ؤٖىا١ في ألَا
 ؤبي بً اإلاىهىع  الخ٨م جىلى السالٞت ٞترة اهتهاء ؛ٞبٗض خ٩امها ٦ظل٪ و ألاهضلـ ٖلى مغث التي الخ٨م ٞتراث الك٣ىضي ٌٗغى زم

ا الىهاعي  بالص في بلٜ الظي"  ٖامغ  و الهغ٢ل ظِل في ًبرح لم و ، اإلاؿلمحن مً بالصَم في ؤؾحرا ًتر٥ لم و ألازًغ، البدغ بلى ٚاٍػ

:  ٢بٍر ٖلى ٦خب هدبه ٢طخى إلاا و ، ؤلاؾ٨ىضع ٖؼمت

ً   آراسه   ُ ىب 
 
ً ث ه ع  اف  تى**  أوص  ً   ح  ُان   هأه ـشاه بالع 

 
 ثـ

ه   ثا
ّ
  ًأجي ال الل

 
ْحمي ال و أبًذا**     بمسله الّضمان ىاه السغىس   ً   ظ 

 بط ، الٗباص لًٟالء الىٗم ٖلى اظخمإ جٟغ٢هم في ٧ان و ، البالص في جٟغ٢ىا و الُىاث٠ ملى٥ ، الىٓام َظا اهدشاع بٗض زاع، إلاا و.. 
٣ىا ّٟ  بىى و نماصح بىى و ٖباص بىى الٗغبُت اإلالى٥ ًٖ ؾمٗذ و..اإلاىٓىم و اإلاىشىع  ٖلى اإلاشىبت في جباعوا ،و الٗلىم ؾى١  ه

.  3"َىص بىى و الىىن  طي بىىا و ألاُٞـ

ل خضًض في الك٣ىضي ًشجي و  بهالر ؤم ؟ الخاظب بؿ٣ىث ؤ"  ًٟسغون بمً اإلاٗلـم ابً ٌؿإ٫ زم ، اإلالى٥ َاالء ٖلى ٍَى

ىاَي  بابً ٌّٗغى و ، 5" ط٦غا له ؤظغوا ما مضخه في ألاهضلـ لكٗغاء ٖباص ابً جىؾِ لىال الظي جاقٟحن بً بُىؾ٠ ؤم 4؟ البٚر

  6ًٟهمها ٞلم اإلاٗخمض له ؤعؾلها التي باألبُاث اإلاشل ،ياعبا الٗغبُت اللٛت ًدؿً وال  الكٗغ ٣ًٟه ال ألهه  -اإلاٛاعبت مٟسغة  –جاقٟحن

 مشل ال٣ٟه في ل٨م َل ٞإزبروي بالٗلماء للمٟايلت حٗغيذ بن به٪ و: " ٣ٞا٫ ، بالٗلماء الٟسغ بلى باإلالى٥ الٟسغ بٗض واهخ٣ل

 في ل٨م َل و..  ؟ ألا٦بر عقض بً الىلُض ؤبي مشل و ، الٗغبي بً ب٨غ ؤبي مشل و الباجي الىلُض ؤبي مشل و..  خبِب بً اإلال٪ ٖبض
اّ في ل٨م َل و..  خؼم بً مدمض ؤبي مشل الخٟٔ ّٟ  و اللخىن  ٖلىم في ل٨م َل و..  اإلاد٨م ٦خاب ناخب ؾُضة ٧ابً اللٛت خ

غ ابً مشل و..  َُٟل ابً مشل الُب في ل٨م َل و..  باظت ٧ابً الٟلؿٟت  الظًً ألاهضلـ ٖلماء ٌٗض الك٣ىضي  مطخى و ، 7.." ؟ َػ
ل ب٨الم ٞسههم  الكٗغاء َب٣ت بلى ونل ؤن بلى ، الٟىىن  و الٗلىم مسخل٠ في جبدغوا  اؾخُاٖىا ؤجهم طل٪ بهم، ٞازغ و ، ٍَى
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 1الجغاوي  الٗباؽ ؤبي قٗغائهم ب٨بحر ٌّٗغى عاح و بل ، اإلاٛغب ٖضوة قٗغاء ٖىه  جؼ ما َى و ، اإلاكغ١  قٗغاء ٦باع ٌٗاعيىا ؤن
 مً ٢ىله في ٖل٨ُم الًُٟدت مً ظغي  ما ٦ٟا٦م ٣ٞض ، ط٦ٍغ جيؿىا و ، ٞسٍغ ججخضوا ؤن ل٨م ؤولى:"  ٣ًى٫  ، ًٟازغون به الظي

:  2زلُٟت بها ًمضح ٢هُضة

  ئرا
 
ما الضمان   أمالن   وان ً  **  أساك  م فاه  زْعبان الّذهش   داةم   فح  

.   3"  الش٣الت في جدىاؾب قٍٗغ و وؿبه و عوخه ظٗل مً ٞؿبدان..  الضَغ صاثم ظاء ما ؤي٠ٗ ما و سٗبان و٢٘ ما ؤ٢بذ ٞما

ا و ؤؾض بال ٚابت"  ٞةقبُلُت ، ألاهضلـ بمضن اإلاٟازغة بلى َظا بٗض الك٣ىضي اهخ٣ل و بت ؤما و..  جمؿاح بال هُل جهَغ  ٨ٞغسخي ٢َغ

 ٞةجها ٚغهاَت ؤما و..  ٢لٗت ألاهضلـ لبالص ٞةجها ظُان وؤما..  الخُٗٓم مدل و الخ٣ى مىاع و الٗلم مغ٦ؼ و ، ال٣ضًم في اإلامل٨ت

 التي البروط ،و اإلاخهلت بال٨غوم البر و البدغ مىٓغ بحن ظمٗذ ٢ض ٞةجها مال٣ت ؤما و..  ألاهٟـ مُمذ و..  ألاهضلـ بالص صمك٤
 ولئن... ٖلمائها مً اقتهغ ما و ، مضًىت ٧ل به جمخاػ ما و...  مُىع٢ت و بليؿُت و ٦مغؾُت ؤزغي  مضها ًظ٦غ و ، 4" الؿماء قابهذ

٤ ج٩لم الك٣ىضي ؤن هغي  ٞةهىا ، 5لؤلهضلؿُحن السِ َى٫  ٖلى حٗهب الك٣ىضي بإن ال٣ى٫  بلى ؤمحن ؤخمض ألاؾخاط طَب  ما ٞو
ىِخه ٖلُه جملُه  ؤَلها و ألاهضلـ ًٞل مً اهخ٣و الظي زهمه ٖلى بالغص ملؼم َى و اإلاىاْغة، مجا٫ في ٧ان ؤهه ٖلى ًٞال ، َو

 .

ا بزالنا و قضًضا خبا ؤْهغا و ، ؤهضلؿُتهما ًٖ الك٣ىضي و خؼم ابً ٖبر ٨َظا  ؤُٖىا الضاعؾحن بٌٗ ؤن ٖلى ،  لؤلهضلـ ٢ٍى

ً الك٣ىضي و خؼم ابً ٧ان بِىما ، للٟاَمُحن مخدُـــؼا قُُٗا ٧ان الغبِب ٞابً"  ، ؾُاؾُا بٗضا للمىاْغجحن  للبِذ مخدحًز
.  ؤزغي  ٢ُمت ٨ًؿبها ما َى و ، 6"ألامىي 

( : هـ776 ت) الخؼُ  البً  ظال على ماللة ثفظُل -

 حٗهبا"  ؾال ٖلى 7 مال٣ت ٞحها ًٞل م٣امت ٦خب الظي السُُب بً الضًً لؿان بها ٞبّروا ألاهضلـ ؤهجبتهم الظًً ألاصباء مً     

ىه، جدؼبا و ، لها  ؾاالا بلُه جىظه مٟتريت شسهُت اؾخدًغ[  و٢ض.. ]  ٌؿاوحها ؤو ألاهضلـ ًًٟل مً الضهُا في ًغي  ال ٞهى لَى
.  1" اإلا٣امت بُل هٟؿه مً ًجٗل و ، ٚغيــه بلى للىنى٫  ظؿغا ٩ًىن 

                                                           
 فأبو العباس اجلراكم ك ىو شاعر بربرم مل يتصد للدفاع عن قومو ، ك مل يرد ىجاء األندلسيٌن ذلم ك ىو ما كانت تفرضو طبيعة انتمائو" يقوؿ فوزم عيسى  .  
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٘"  ٞهي ؾال بحن و بُجها للم٣اعهت مجا٫ ال بإهه و ، مال٣ت ٖلى بالشىاء السُُب ابً ًبضؤ و  الخماؾا ؤبٗض و..  ط٦غا ؤقهغ و ٢ضعا ؤٞع
غ ال قغوٍ  ؤؾاؽ ٖلى إلاال٣ت جدحٍز السُُب ابً ًبرع و ،2" جُاو٫  ؤو جٟازغ ؤن مً  جخٟايل التي ألامىع "   ي و ؾال ٖلحها جخٞى

ها و.. البلضان بها  3.." الٗماعة و والخًاعة اإلاؿا٦ً و ، الكىٗت و ، الب٣ٗت و ، الهىٗت و ، اإلاىٗت.. :  الىلضان و    الىالثض ختى حٗٞغ

ت و الاعجٟإ ًٞل هللا خغؾها ٞلمال٣ت اإلاىٗت ؤما"   ، ٗها و      ، ٦غؾُا الجبل ٞا٢خٗضث  ٢هبتها ؤما ؛ الامخىإ مٍؼ  م٩اها هللا ٞع
 و اإلاىُٗت الخهىن  طاث مال٣ت لهالر بطن ٞاإلاىٗت" ٣ٞحر الدكُِض و الخجىُض بلى ٢ىع  و خ٣حر ؾىع  ٖلمذ ما ٖلى ؾال و..  ٖلُا

 هللا خغؾها مال٣ت"  ٣ًى٫  ٖجها و ، الهىٗت  ي و الشاهُت الى٣ُت بلى ٌٗغط و ، ٧له طل٪ مً لها خٔ ٞال ؾال ؤمـا ، اإلاغجٟٗت ألابغاط
 في نىاٖت ؤي و..  ؤلاًاب بلى الخجاع مذج و ، الشُاب نىاج٘ نىٗاء و..  اإلاىخسب الجلض نىاج٘ مٗضن و   ، اإلاظَب الضًباط َغاػ

 و الب٣ٗت  ي و الشالشت الى٣ُت جإحي و  ، مال٣ت خاػتها ٦ظل٪ ٞالهىٗت ،  4؟ ُٖض في بها ًخجمل ؤو... ٖلحها ٌٗى٫  ؤو ، بلحها ٣ًهض ؾال
..  الجبا٫ زهب و الغما٫ عمض بحن ظمٗذ ،بط َىاَا التي اإلاداؾً بها وكغ و ، ؾىاَا في اٞتر١  بما مال٣ت هللا زو:"  ٣ًى٫  ٖجها

ذ بن و ، الؿىابل جىجب ال بُُدت ، الجمـا٫ مغا٦ب و الغما٫ بلض ؾال و    5.." الىابل اإلاُغ ٖٞغ

 ًٖ بالكهغة ٚجي ، ؤلاؾالم في مل٪ طاث و..  ال٣غوم و اإلاهاٖب مشىي  و ، الغوم في اإلال٪ صاع مال٣ت: " ٢ا٫ ٞٗجها الكىٗت ًٖ ؤما
الم الم الهىاهجت و ال٨غام ألاصاعؾت ملى٥ ؾ٨جها ، ؤلٖا ت َظٍ مً ؾال ؤًً و..  ؤلاؾالم ؤههاع ههغ بىى زم ، ألٖا  الكىٗت و اإلاٍؼ

. 6" ؟ الٗلُت

اث ٧ل ٖلى ؾال ٖلى جخٟى١  مال٣ت السُُب ابً ظٗل  بهظا و ُا هٟؿه ًغي  َى و ، اإلاؿخٍى  ال حجج"  ٞهظٍ  مخدحز، ٚحر مىيٖى

ا صالثل و جضٞ٘ اء باب مً و ، 7" ًىٟ٘ ال به٩اَع  ل٨ً الًٟل لؿال و"  ٣ٞا٫ الُُب ال٨الم ببٌٗ ؾال زاَغ ًُُب ؤن عؤي الٞى

 مً و" ، 8" بجبالها ال٨غام اإلالى٥ مضًٞ و..  الٟتن مً ؤمجها و اٖخضالها ًٞل ًى٨غ ال بط..  اإلاٛغب بالص مً هٓغائها و ؤمشالها ٖلى
م ٖلى و السُُب ابً ؤن هالخٔ ؤهىا  اللجب   ٞةن مدىخه ؤو٢اث في   بلحها لجإ التي بالظاث ؾال إلاضًىت و اإلاٛغب لبالص خبه مً الٚغ
جي قٗىعٍ خباعاث َظٍ ٧ل ًٖ ًخٛاضخى ظٗله الَى  و ، الضوام ٖلى اإلاًٟلت ُٞجٗلها ، مال٣ت الٛغهاَُت اإلاضًىت بلى ًخدُـؼ و ، الٖا

 ٨ًً لم السُُب وابً ، 9" اإلاٛاعبت و ألاهضلؿُحن بحن ؾاثضة ٧اهذ التي ال٣ضًمت الخ٣لُضًت اإلاىاٞؿت عوح بلى الكٗىع  َظا ًغظ٘ ٢ض

اس ت ئن و بالدي:    الكاٖغ ٢ا٫ ٦ما ٞهى ، جل٪ مدىخه هٓحر بالصٍ ٖلى  لُى٣م   عليّ  ح 
ٌء
ة ض  ٍض ي و** ع    و أهل 

ْ
ىا ئن

ّ
ى
 
شام عليّ  ط  ه 

( : هـ 685 ت) ظعُذ البً  ظالمي املغشب و املؽشق  بحن املفاطلة -

 بزاعة بلى ؤصخابها ٖمض ٢ض و ، اإلاٛغب و ألاهضلـ:  الٗضوجحن بحن الؿاب٣ت اإلاىاْغاث صاعث       
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ش و ؤلاهجاػاث في الخٟى١  ه٣اٍ  مً ألاهضلسخي جم٨ً واضخا بضا ٢ض و ، ًىايلىن  و ًٟازغون ٞغاخىا ، ٖضوة ب٩ل  اإلاخٗل٤ الخاٍع
 ولضث التي ال٨شحرة عخالجه بد٨م و ،  ؾُٗض ابً و لبالصٍ ال٨بحر خبه و بىٟؿه الٗالُت ز٣خه طل٪ في ؾالخه ، زهىمه مىاْغة

اجه ٌؿترظ٘ عاح ، بالٛغبت مؿخمغا قٗىعا لضًه  ؤهه ٖلى ، بها الغخا٫ خِ التي اإلاكغ١  بلضان بحن و بُجها ٣ًاعن  و باألهضلـ ط٦ٍغ

ه ًجب  و باإلاكاع١  ٖهغ ٧ل في البالٚت جؼ٫  لم:"  ٢ا٫ ٦ما بهما و ، ٖىىاها لبالصٍ الخٗهب ًخسظ لم ؾُٗض ابً ؤن بلى الخىٍى
هاع مً ٖهغا بالًُٟلت ًسو لم و ، ا٢خهاع صون  الازخباع ٖىان ؤَا٫ مً اإلاىه٠ و...  اإلاٛاعب  مً مهغا ال و ، ألٖا

.  1"ألامهاع

 ال َظا ل٨ً و ، مٛغبها و مكغ٢ها ألامهاع ٖلى الخ٨م في اإلاىيىعي و اإلاداًض جىظهه ًبحن ؤن ال٨الم بهظا ؤعاص ؾُٗض ابً لٗل و

ّٗغى مً ؤمام الهمذ ًلتزم ؤن خا٫ بإي ٌٗجي ا مً ًيخ٣و ؤو ، ببالصٍ ٌُ ض و ، ٢ضَع  و اإلاكغ١  بحن اإلاىاْغة و: " ٢ىله َظا ًٍا

 ؾمُذ و...  ظهت ٧ل مً اإلاٛاعبت ٖلى اإلاكاع٢ت اجساط قضة مً طل٪ بلى صٖذ لًغوعة  بالكام نىٟخه ٢ض و ٦خابا جدخمل اإلاٛغب
 ٖلى ٌٗخمض ال٨خاب َظا في ؾُٗض ابً"  و ، 3( "2اإلاٛاعبت و اإلاكاع٢ت بحن ؤلاههاٝ في الشا٢بت الكهب) طل٪ في ويٗخه الظي ال٨خاب

سُت و الجٛغاُٞت اإلا٣اعهاث  ط٦غ في ًترصص ال َى و ، ؤؾاؽ بلى حؿدىض ال التي الظاجُت ألاخ٩ام بَال١ ًخجىب و ، الاظخماُٖت و الخاٍع

.  4" ألامىع  بٌٗ في اإلاٛغب ٖلى جًُٟله في و ، اإلاكغ١  ًٞاثل

 جدذ الٗضوجحن ُٞه ظم٘ خُض ،(الشا٢بت الكهب) ٦خابه ٖىىان مً ابخضاء واإلاٛاعبت ألاهضلؿُحن بحن ًٟغ١  لم ؾُٗض ابً"  و
٘ ولم ،"اإلاٛاعبت" مهُلر  ال٨خاب، َظا في ألا٢ل ٖلى عآَا؛ ؤوياٖا اهخ٣ض وبهما ؤخضا، ًظم ولم ،"ألاهضلؿُحن" ب٣الوـ ٖلحهم ًتٞر

.  5" التزمه بما ٖمال

 عصٍ طل٪ مً و ، مضاٞٗا مىاٞدا َب ألهضلؿه اػصعاء اؾدكٗغ ٞمتى ، جماما ال٨ٗـ ٖلى بل لبالصٍ مخدؼب ٚحر بإهه َظا ٌٗجي ال و

غة َظٍ في    ما ؤ جب مً و: "  ٢اثال ألاهضلـ ون٠ الظي 6خى٢ل ابً ٖلى ا الجٍؼ  ، ؤَلها ؤخالم نٛغ م٘ ًضٍ في  ي مً ٖلى ب٣اَئ
    ألاهجاص مغاؽ و ، الغظا٫ ل٣اء و ، البؿالت و الٟغوؾُت و الصجاٖت و البإؽ مً بٗضَم و ، ٣ٖىلهم ه٣و و  ، هٟىؾهم يٗت و

                                                           
 
 03: عنواف ادلرقصات ك ادلطربات  . 

 
، ك الباقي مذكور يف كتاب ابن  203:  1: مل يصلنا ىا الكتاب كامال أك لعلو ال يزاؿ حبيس ادلخطوطات ، ك ما ذكر منو فشيء قليل يف نفح الطيب  . 

ىذا الكتاب ّنهارة  نقل ابن سعيد يف "ك قد . الذم خصص فيو  جزءا للرد على ابن سعيد يف كتابو ادلذكور " مسالك األبصار يف شلالك األمصار " فضل اهلل 
، يف جلباب كاحد باسم ادلغاربة، إىل عقر دار "أك العدكتٌن" الربين"كذكاء النفرة الطبيعية بٌن األندلسيٌن كادلغاربة، يف الوقت كادلكاف ادلناسبٌن، من خندؽ ما بٌن 

شرؽ كلو، بعد أف كانت بغداد حتتضر آنذاؾ، كالقاىرة كما رآىا ادلشارقة، على قدـ مساكاة ادلفاضلة معهم، كبالذات إىل دمشق، حيث أصبحت مركزا علميا لل
رللة احلوار ادلتمدف ، العدد : جاسم العبودم / د : يف رده على الشهب الثاقبة  العمرم  اهلل كتاب ابن فضل نقال عن مقدمة –"  ابن سعيد امسها أعظم منها

2678  ،15-06-2009 

 
 76:  3: ابن فضل اهلل : ك النص موجود يف مسالك األبصار يف شلالك األمصار  137: رؽ التفاعل الثقايف بٌن ادلغرب ك ادلش . 

 
 138: التفاعل الثقافي بين المغرب و المشرق  . 

 
 جاسم العبودم ، رللة احلوار ادلتمدف ، ـ س: نقال عن ابن فضل اهلل العمرم يف رده على الشهب الثاقبة  . 

 "صورة األرض " ىو أبو القاسم زلمد  بن حوقل ادلوصلي ، صاحب كتاب  .  



ة  2015أًلٌى  11العذد  -العام الساوي    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 29 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

ت ٧ل ألاهضلـ ؤَل خى٢ل ابً ؾلب ٣ٞض ، ؤ٢غب للٗبُض لىن٠ بهه لٗمغي  و ، 1" ألابُا٫ و  ٞغص ه٣ُهت، ٧ل بلحهم وؿب و  مٍؼ
غة َظٍ ؤَـل ؾلب بط قٗغي  لُذ: "  ٢اثال ؾُٗض ابً   الجٍؼ

 ؾىت زمؿمئت مً لها اإلاجاوعًٍ ؤٖضائها مغانضة م٘ ٣ٖىلهم و بأعائهم صبغوَا الظًً ٞمً ، الصجاٖت و الهمم و آلاعاء و ال٣ٗى٫ 
٠ُّ و ا الظًً مً و ؟ ه  صلٟذ ٢ض ػمان في ٧ان بط مىه أل جب بوي و ؟ زاعظها و صازلها في بهم اإلاخهلت ألامم مً ببؿالتهم خمَى

غة و الكام بلى الهلُب ٖباص ُٞه  ما ٞحها ٞٗلىا و... الٗٓمى ال٣بت و الجمهىع  خُض ، الكام بالص في الُٗض ٧ل ٖازىا و  ، الجٍؼ
. 2" ظهت ٧ل مً بها مخهلت ؤلاؾالم بالص ،و ٞٗلىا

 ٖلحها ج٩الب التي الكام بالص ًؼصعي  ؤن له ؤولى ٧ان و ؤَلها، و ألاهضلـ اػصعي  الظي خى٢ل ابً مً ؾُٗض ابً حلجب طل٪ ؤظل مً
لى ، ؤلاؾالم بالص جىؾُها طل٪ في ًمىٗهم لم ، ٞؿاصا ٞحها ٞٗازىا ، ظهت ٧ل مً اللجم  ْلذ ألاهضلـ ٞةن طل٪ مً ال٨ٗـ  ٖو

م ٖلى الٗضو مداوالث ٧ل ؤمام نامضة ٢اثمت حن ُٞه جتربهها بدغ في مىٟغصة وخُضة وظىصَا  مً الٚغ .   ٧لل بال ألٖا

ا و ألاهضلـ مضن بحن اإلاٟايلت في ؾُٗض ابً ًمطخي و ا التي ألامهاع مً ٚحَر  مً خٓها و الجٛغافي مى٢ٗها ٖلى بىاء ػاَع

ت الضًاع صزلذ إلاا حلجبذ ل٣ض و:"  ٢ىله مجها و ، الٗمغان و الخًاعة  ٤ًًُ ،و بؿىاصَا الٗحن ج٨ضع التي ٢غاَــا ؤويإ مً اإلاهٍغ
 مً جىظهذ بطا ؤه٪ طل٪ في اإلاشا٫ و ، مشلها مً اإلامهغة الُٗٓمت اإلاضًىت ٞحها ج٣غب ظهاث ألاهضلـ في ؤوياٖها،و ب٤ًُ الهضع

. 3" الىًاعة و الخًاعة مً جهاًت في  ي و ، قَغل مضًىت آزغ بٌٗ و ًىم مؿحرة ٞٗلى بقبُلُت

غة مً زغظذ مىظ:" ٣ُٞى٫  ألامغ في ًٟهل زم  و ٞاؽ و ٦مغا٦ل الُٗٓمت مضجها عؤًذ و ، الٗضوة بغ في َٟذ و ألاهضلـ ظٍؼ
٣ُت في َٟذ زم ، ؾبخت و ؾال ت الضًاع صزلذ زم ، جىوـ و بجاًت ٞغؤًذ ألاوؾِ اإلاٛغب مً ظاوعَا ما و بٍٞغ  ٞغؤًذ اإلاهٍغ

ت  ٞابً ، 4" ألاهضلـ  ٌكبه ما ؤع لم ، بُجهما ما و خلب و صمك٤ ٞغؤًذ الكام صزلذ زم ، الٟؿُاٍ و ال٣اَغة و ؤلاؾ٨ىضٍع

ا التي جل٪ مً    –مضًىت جىظض ال بإهه  ًجؼم ؾُٗض  ٞاؽ في ٠َُٟ قبه وظىص طل٪ مً ٌؿدشجي ؤهه ٚحر ، ألاهضلـ  جًٟل   –ػاَع
.   الدكُِض ظما٫ و ألاشجاع هًاعة خُض مً صمك٤ و مغا٦ل و

 الٗمغي  هللا ًٞل ابً عص ٦ما و ، خى٢ل ابً ٞٗل ٦ما اإلاكغ١  لبالص اػصعاء ؤو اهخ٣انا ؾُٗض ابً ٦الم في هجض ال ٞىدً طل٪ م٘ و

م ؟ الهىض ظىىبها بالص حؿخىي  و٠ُ٦:" ،٣ٞا٫ مظَب ٧ل حٗهبه في طَب ٞل٣ض ،"  الشا٢بت الكهب"  ٖلى( َـ 749 ث)  ؤَل مً َو
 اإلاكّىَت ؤلىاجهم، اإلادتر٢ت الؿىصان؛ خشالت ظىىُبها ببالص...  الخسُُِ و٦ما٫ الهىعة وخؿً ألالىان، نٟاء م٘ والخ٨مت، الٗلم

  ؤ٢غب َم بٞهام، وال لهم ٣ٖى٫  ال البهُمُت، والىٟىؽ ، الجهالت ٚاًت ، جساَُُهم اإلاسخلٟت نىعَم
ً
   بجي مً قبها

 . 5... باألوٗام آصم

ًّ  الٗمغي  ٦الم في  بن   ، اإلاٛغب و اإلاكغ١  بحن ًضوع  ما في ظمل ال و لها ها٢ت ال بالص ٖلى واضر جج

                                                           
 105-104: ابن حوقل : صورة األرض  .  
 204:  1: نفح الطيب  .  

 
 198:  4: ادلصدر السابق  . 

 201:  4: نفسو  .  
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                                                                          ؟ 1ظحراجها ؤق٩ا٫ و بإلىان ألاهضلـ ٌٗحر ٠ُ٦ زم                   

با لِـ و ل":  ٣٦ىلهم ، بالٗبُض بال جل٤ُ ال التي الهٟاث بإخ٣غ ونٟهم و اإلاٛاعبت امتهان ٖلى اإلاكاع٢ت بٌٗ صعط ٣ٞض ٍٚغ  َو
 بلى الضازل، الغخمً ٖبض صزل إلاا اإلابخظ٫؟ السلُ٘ مً ؤٖاٍع ما بال لبـ الكغ١،ؤو ًٖ ًٞل ما بال الؿاصص، مً الٛغب بلى ونل
غة  بالٛغب الىاؽ ناع ٞدُيئظ اإلال٪، ؤؾغة ولٟٓتهم اإلاكاع١، مؼاوص هًٟتهم مً ال٣ىم قظاط مً بلُه واظخم٘ ألاهضلـ، ظٍؼ

 
ً
 ؤن وٗخ٣ض هدً و ، 2" الخُىان ٖلى بالى٤ُ وامخاػوا الٗغبُت، باللٛت ج٩لمىا الى٢ذ طل٪ ٞمً.  الؿاثمت ٧البهاثم ٧اهىا وبال ، هاؾا
ا الشاهُت في و ٖباؾُا ٧ان ألاولى ٟٞي ؛ الخ٨م َبُٗت بلى مغصٍ ألاهضلـ بالص ٖلى اإلاكاع٢ت خى٤  ؤن وصخُذ ، زالها ؤمٍى

حن ٖلى ٢ًىا الٗباؾُحن ت صولت بىاء مً ًمى٘ لم َظا ل٨ً و ، اإلاكغ١  في  ألامٍى ت ؤمٍى ً ؤخض ًض ،ٖلى ألاهضلـ في ٢ٍى  مً الٟاٍع
ـا ؤًام بٛضاص ياَذ ، ٢بًتهم ا بٗض ٦ظل٪ اؾخمغث و َٖؼ  بهلت ًمذ ما ٧ل ٖلى هٟؿُت خغبا ٩ًىن  ؤن ٌٗضو ال ٞاألمغ ،  اهدشاَع

ت للضولت  في ٞٗلٍى ما ٖلى اإلاكاع٢ت ٌؿب مً هجض لم ؤهىا اللجُب مً و ، اإلاؿاٞت لبٗض بلحها الىنى٫  حٗظع ؤن ،بٗض ألامٍى

حن .  الٗباسخي الخ٨م ؤًام ألامٍى

 اإلاٛغبي ٧اجبىا ؤن َظا في صلُلىا و       ، الشاوي مً ؤلاههاٝ بلى ؤ٢غب ألاو٫  لىظضها محزان ٦ٟتي في الٗمغي  و ؾُٗض ابً ويٗىا لى و

 و٢ض اإلاٛاعبت، ظىض ٖلى وجٟى٢هم اإلاكاع٢ت ظىض ًٞاثل ٦بُان ؤنُلت بإزـباع جٟغصٍ"  مجها مىاي٘ ٖضة في اإلاكغ١  بًٟاثل ؤ٢غ
ُخه ؾا٢خه م٨ىىا. ألاهضلـ بٟغؾان الدكهحر بلى ُٞه مىيٖى  ماصجه ُٞه سسغ خُض اإلاىاْغة، ؤصب في خؿىا مضزال وٗضٍ ؤن ٍو

غ  البالص ألخىا٫ اظخمإ ٖالم بٗحن الض٣ُ٢ت مالخٓاجه في ٦ما مٗخبر، ظضًض مً جسلى ال التي وألاصبُت، الاظخماُٖت الخُاة لخهٍى

 ما ًبلٜ ال جلظط،ٞلٗله[ اإلاٛاعبت] ملى٦هم لبٌٗ ٧ان بن"  الٗمغي  ٢ى٫  بلى اهٓغ بِىما ، 3" اإلاٛغبُت بالبالص وم٣اعهتها اإلاكغ٢ُت
. 4"  باًَ وال ْاَغ لهم ال واإلاٛاعبت اإلاكاع٢ت، ؾى٢ت لبٌٗ

 ؾىاء، خض ،ٖلى اإلاٛاعبت ؤو اإلاكاع٢ت بلى  ًىٓغوا لم ؾُٗض، ابً و الك٣ىضي و خؼم ابً بن: ٢لىا بطا الهىاب هجاهب ال لٗلىا و
م لم ٦ما ، الاخخ٣اع و الامتهان بٗحن  زىاٍئ ٧لٟه الظي ؾُٗض، ابً ٖلى عصٍ في الٗمغي  ٞٗل ما هدى ،ٖلى الٗبُض مىاػ٫  ًجزلَى

اٍئ و بـالصٍ ٖلى اإلاٗخض٫ .  واخض مً ؤ٦ثر ٖضاء لها ٞو

 الكضًض ؤلازالم و    ال٨بحر، الخب بْهاع َى و ، ٖىه جدُض ال واخض اججاٍ في ؤلا٢لُمُت اإلاٟايالث ،ؾاعث بطن ٨َظا    

.  اإلاٟايلت و اإلاىاْغة بإؾلىب ٖجها الضٞإ في الاؾخماجت و لؤلهضلـ،

 

 

 

                                                           
مفاخر " لف كاف ادلشارقة ينظركف نظرة ازدراء لكل ما ىو آت من الغرب اإلسالمي ، ك ِناصة الرببر الذين كصفوىم بأحقر الصفات ، ك يؤيد ىذا قوؿ مؤ .  

لوكهم يف اإلسالـ ك رؤساءىم ك ثوارىم ك رأيت أف أذكر ـ..دلا كانت الرببر عند كثًن من جهلة الناس أخس األمم ك أجهلها ، ك أعراىا من الفضائل" : " الرببر 
 31: مؤلف رلهوؿ : مفاخر الرببر  .."-أنساهبم 
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:  املشاحع و املصادس

 ظابغ مدمض : عصشه ثحىالت و املؽشكُة سحالثه و  املغشبي ظعُذ ابً آراس في املغشب و املؽشق  بحن السلافي الحفاعل -
  صث ، صٍ ، ؤلاؾالمي الٛغب صاع ، ألاههاعي 

 ؤلاؾالمي الترار بخُاء و ؤلاؾالمُت البدىر مٗهض البكغي  نالر هللا ٖبض ؾٗض:  ألاهذلغ في الخالفة عصش في العلمُة الحُاة -

 1997 ، ،الؿٗىصًت

م ٖبض عقاص نبخي:  جذ : ال اهشي  حضم ابً دًىان -   صث ، صٍ ، مهغ للترار الصخابت ،صاع ال٨ٍغ

شة أهل محاظً في الزخحرة - جي بؿام ابً:  الجٍض    1998 ، لبىان ، 1،ٍ الٗلمُت ال٨خب صاع ، البضعي  مهُٟى  ؾالم:  جذ  –الكىتًر

  1992 لبىان ، الخُاة م٨خبت صاع ، الىهُبي خى٢ل ابً ال٣اؾم ؤبى:  ألاسض صىسة -

                2007 ، لبىان ، 2،ٍ الٗلمُت ال٨خب صاع  –ؤمحن ؤخمض:   ظالم ظهش -

حن بحن العالكات - لــي الؽماٌ و ألاهذلغ في الفاػمُحن و ألامٍى غوث ٞخخي:   فٍش  ،1،ٍ ؤلاؾالمُت اليكغ و الخىػَ٘ ،صاع ٚػ
                                2006 ، ال٣اَغة

 َـ 1286 ، اإلاٗاٝع ظمُٗت ، الىجاعي  ؾالمت مهُٟى:  ظمٗه ، اإلاٛغبي ؾُٗض بً مىسخى بً ٖلي:  املؼشبات و املشكصات عىىان -

 1993 ، الغباٍ  ، 1ٍ ، آلاصاب  ٧لُت ، َدُذ ٞاَمت:  ألاهذلس ي الؽعش في الحىحن و الغشبة -

 1968/  1ٍ ، الجضًض ال٨خاب صاع ، اإلاىجض الضًً نالح:  الؽلىذي و ظعُذ ابً و حضم ابً  –أهلها و ألاهذلغ فظاةل -

ؿاث،ٖهام  مدمض:  جذ ، الٗمغي  هللا ًٞل ابً:  ألامصاس ممالً في ألابصاس معالً -  مغ٦ؼ ، ًاؾحن ًىؾ٠ ، َؼاًمت زَغ
ش و للترار ػاًض  صث ، صٍ.  اإلاخدضة ؤلاماعاث  الخاٍع

 ، الجامٗت قباب ماؾؿت ، ٖباصي  مسخاع ؤخمض:  ألاهذلغ و املغشب بالد في الخؼُ  بً الذًً لعان مؽاهذات -
ت،  1983 ؤلاؾ٨ىضٍع

ت اإلا٨خبت ، الهىاعي  الضًً نالح:    قغح ، ال٩لبي  صخُت بً ٖمغ السُاب ؤبى:  املغشب أهل أؼعاس مً املؼشب -  ، 1ٍ ، الٗهٍغ

 2008 ، لبىان

                  2005 ، الغباٍ ، 1ٍ ، ع٢غا١ ؤبي بىباًت،صاع ال٣اصع ٖبض:  جذ ، مجهى٫  مال٠:  ال ربش مفاخش -

 2009 ، ال٣اَغة ، 1ٍ ، ال٣ىمُت الىزاث٤ و ال٨خب صاع ، الكىاوي  مدمض الٍٛغب ٖلي:  املىحذًً عصش في ألاهذلس ي الىثر -

غ صاع ، َال٫ بً الخؿً  ظامٗت ، الهغوٍ الخلُم ٖبض:  الخؼُ  بً الذًً لعان عىذ الفجي الىثر -  ، الخىػَ٘ و للكغو١ ظٍغ
1ٍ/2006 

م:  يبِ و  قغح  ـ اإلا٣غي  مدمض بً ؤخمض:  الشػُ  ألاهذلغ غصً مً الؼُ  هفح  - ل ٢اؾم مٍغ ل ٖلي ًىؾ٠ ، الٍُى  الٍُى
 1995 ، لبىان  ، 1،ٍ الٗلمُت  ال٨خب صاع  -
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اء صاع ، ِٖسخى ٞىػي:  ألاهذلس ي ألادب في ال جاء - ت ، الٞى                           2000  ، 1ٍ ، ؤلاؾ٨ىضٍع

Language and Theme in The Short Stories of Hanan al-Shaykh: “Wardat al-sahra’ ” Collection   
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ة املجمىعة في واملظمىن  اللغة محزات ُّ  اللصحرة اللصص

ُخ لحىان" الّصحشاء وسدة" 
ّ

 الؽ
  Dr. Ghaleb Anabseh - فلعؼحن عىابعة غال .د

 

Abstract 

This study deals with Lebanese writer Hanan al- Alshaykh`s short story collection entitled the rose of desert . 

The study deals with issues that related to the content which is inseparable from the linguistic style, so that 

the content and the style integrated. The content of the story related with the female issues such as the social 

strict canonization by which the Arabic woman is suppressed. In addition, the study explains deeply the 

different space and place between village and city, the cultural and the social alienation which all accused 

suffering to the women. and are reflected in the author’s writing. 

the study of the short stories under discussion, examine the dynamic strategies by which style and the content  

are articulated and interrelation within the narrative voice which represented in  various literary styles, such 

as the narrative language, the language of dialogue, a combination of classical and vernacular, and other 

methods.  

It is important to emphasis that the author have written her collection entitled the rose of the desert during 

her various trips in the Arab world, so that she explicitly challenges the roles of women in the traditional 

social structures , and she was courageous to writes boldly under a hard circumstances of conservative 

society. 

 

: امللّذمة

ٌ  اليؽأة: اللصحرة اللصة ثؼىس   والححى

ً، ال٣غن  مُل٘ م٘ الخضًض الٗغبي ألاصب في ال٣هحرة ال٣هت ْهغث  مجها مسخلٟت، بمغاخل مغث خُض ٚغبُت بخإزحراث الٗكٍغ

ما٫ جغظمت ، مىباؾان ؤٖمل زانت الٗغبُت، للٛت ألاوعوبُت ألٖا  ٧ان ل٣ض. الخإل٠ُ مغخلت جالَا الخ٣لُض، مغخلت زم وحكُسٝى
غ ال٩اجب َضٝ ت ببغاػ ٦ظل٪ وه٣ضٍ، الىا٢٘ جهٍى ا ال٣ىمُت الهٍى حَر  ألاصباء، مً الٗضًض ؤٖما٫ في طل٪ بغػ . اججاَاث مً ٚو

، ٦ىجُب ىؾ٠ مدّٟى ا بصَعـ، ٍو م جامغ ػ٦ٍغ حَر  ٦خابت ٢ىاٖض ؤعسخى الظي َى بصَعـ ال٩اجب ؤن لىا الىاضر مً ل٨ً. ٚو
 ؤزغي  ؤصبُت مضاؽ ْهغث زم الكمىلُت، الىا٢ُٗت اإلاضعؾت مشل خُض اإلااضخي، ال٣غن  مً السمؿُيُاث في ال٣هحرة، ال٣هت

ت، الُت، ٧الغمٍؼ .  الالوعي ومضعؾت والىظىصًت، والؿٍغ

 الخضًض، الٗغبي ألاصب في ؤزغا ًتر٥ لم ألاصب َظا ؤن اإلاٗلىم ٞمً ال٣هحرة، ال٣هت ال٣هت مجا٫ في اليؿىي  لؤلصب باليؿبت ؤما

م م٨ً. وؿبُا مهمكا الاصب َظا ػا٫ ما ؤٖجي ٖامت، الٗغبُت اإلاجخمٗاث ٖلى َغؤث التي الخٛحراث ٚع  ألاصب بضاًت ان الاصٖاء ٍو

                                                           
1 Ghaleb Anabseh, Ph.D., Post Doctorate, Senior Lecturer,  Palestinian researcher. 
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 مهغ، في الؿٗضاوي  وهىا٫ الغخمً ٖبض ٖاجكت مشل، ٦خاباث الىىع  عؤث ٖىضما ألاعبٗحن، ؾىىاث في بضؤ مؿخ٣ل ٦جؿم اليؿىي 
ذ، في الهباح ؾٗاص الٗشمان لُلى ؾىعٍا، في الؿمان ٚاصة لبىان، في بٗلب٩ي ولُلى َاقم لبِبت ٟت ال٩ٍى  في الكمالن وقٍغ

حر الؿٗىصًت  بضؤث الشماهحن ؾىىاث بضاًاث مىظ ؤهه لىا ًبضو ل٨ً. ال٣هحرة ال٣هت خ٣ل في الباعػاث ال٩اجباث مً طل٪ ٚو
ت، ال٨خابت صٖم في ظضًضة مٓاَغ اث وكغ حصجُ٘ زم ألاصب، بهظا حٗجى مجالث ْهىع  مشل اليؿٍى  ال٣هحرة، ال٣ههُت اإلاجمٖى

 وؤخالم ؾىعٍا، في الؿمان ٚاصة ميكىعاث مشل اإلاالٟاث، بٌٗ اؾم جدمل وكغ صوع  ْهىع  ألاَم ل٨ً اإلاسخلٟت، اليكغ صوع  في

. ألاصب مً مسخلٟت مجاالث في الٗغبي الٗالم في اليؿىي  ألاصب جىاولذ بدشُت ٦خب ْهىع  وٟٛل وال. الجؼاثغ في مؿخٛاهمي

 مذخــــــــــــــــــــــــــــل

  ؤ٦ثر ال٣هحرة ال٣ّهت حٗخبر
ً
  عواظا

َ
  ٢غاءة

َ
اص ق٨غي  مدّمض اإلاهغّي  الىا٢ض ؤّن  ختى ،الخضًض الٗغبي ألاصب في وبهخاظا ُّ ا ٖ  اٖخبَر

 السمؿُيُاث في ،ألاصبّي  مجاله في الًٟ َظا بصَعـ ًىؾ٠ ال٨بحر ال٩اجب عسخىأ ؤن بٗض طل٪ ظاء (285: 1988 ُٖاص) الٗهغ بضٖت
ً، ال٣غن  مً   الٗكٍغ

ً
ًال . ال٣هحرة لل٣هت الّٟجي وال٣الب ًخالءم الظي الٗىإلات، ٖهغ مىار ًٖ ٞو

ت الضعاؾاث ؤّن  قّ٪  ال ًّ ت الى٣ض ُّ ٟذ الضعاؾاث ٚالبُت ل٨ً جدصخى، ال ج٩اص الًٟ َظا خى٫  وألاؾلىب
ّ
َغ في جى٢

ُ
يكإة ٢بل ما ؤ

ّ
 ال

  الًٟ لهظا
ً
ّخاب باليؿبت ٢لُلت وصعاؾاث ،(بصَعـ ًىؾ٠) ال٣هت عاثض خى٫  وؤًًا

ُ
 ألا٢ُاع وبٌٗ وؾىعٍا مهغ في اإلادضزحن لل٨

خب مّما الٗغبُت،
ُ
( اليؿىّي ) باألصب اٖخيذ التي الّضعاؾاث ؤن ال٣اعت  هٓغ ًجظب الظي الٍٛغب وألامغ اإلاجا٫، َظا في الىجاح له ٦

  ٢لُلت، ج٩ىن  ٢ض
ً
 ٖؼام ؾمحرة اللبىاهُت ال٩اجبت ؤصب جىاولذ ،قاملت صعاؾاث ٖلى وٗثر ال ٢ض اإلاشا٫ ؾبُل ٞٗلى. ًدُمت وؤخُاها

هم) الكُش لخىان باليؿبت ألامغ و٦ظل٪
ّ
ٗت ؤلاقاعاث بٌٗ الل  ؤو الٗغبُت اإلاجالث في ألامغ ؤ٧ان ؾىاء ،(مسخلٟت ٦خب في الؿَغ

ظا ألاظىبُت، . الخٗبحر صّر  بن مهّمكا ػا٫ ما آلازغ م٘ باإلا٣اعهت اليؿىّي  ألاصب ؤن ٌٗجي َو

تها في الكُش خىان اللبىاهُت لل٩اجبت ال٣هحرة ال٣هو بٌٗ ال٣هحرة الضعاؾت َظٍ في ؾىدىاو٫   وعصة" ال٣ههُت مجمٖى
ىاَغ بٌٗ ٖلى و٦ظل٪ ال٣هو بحن اإلاكتر٦ت اإلاًامحن ٖلى ازترهاَا التي ال٣هو زال٫ مً وؾى٠٣ ،"الصخغاء

ّ
 الٓ

 ألاصبّي  الىّو  م٘ الّخٟاٖل في ٦بحر صوع  لها اللٛت ؤّن  زانت وعائها، مً اإلابخٛاة اإلاًامحن ليسج ال٩اجبت اؾخسضمتها الّتي ألاؾلىبُت

، الازخُاع ٖلحها و٢٘ التي ال٣هو ؤما زالهت، ٞهخى ؤو ٖامُت(5: 1980 ؾىمُش)
ً
ت مً همىطظا  وعصة" ال٣ههُت اإلاجمٖى

: ٞهي  "الصخغاء

ؿىان خّمام -1
ّ
 الي

 الّىب٘ عؤؽ -2

مجي مً حٗٝغ َل -3
ّ
  البُاهى؟ ٌٗل

غ الظي ظاعها -4 ّٟ   ًه

 بٗلب٪ َىاء -5

 لالاة -6
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  الصحشاء وسدة: الىص مبجى في .1

ة1.1
ّ
اثه الحىاس لغ .  اللصص في ومعحٍى

هغث زام، بك٩ل الغواًت طل٪ في بما ألاصبُت الٟىىن  في الخىاع لٛت خى٫  الّضعاؾاث جباًيذ ل٣ض  والى٣ّاص ألاصباء بحن السالٞاث ْو

ت، الٟهخى بحن(. 40-20: 1993 السغاٍ ؛6: 1984 ؾىمُش) اللٛت الؾخسضام باليؿبت ُّ ٔ خُض والٗام ّٟ  اؾخسضام مً بًٗهم جد
ظ٦غ الٟهخى، الؾخٗما٫ ألاصباء بٌٗ ٖلى مىعؾذ التي الًٍٛى بلى الى٣ّاص بٌٗ ؤقاع و٢ض الٗامُت،  مً اإلال٪ ٖبض ػ٧ي ٍو

)  اإلاٗاٝع لىػاعة بعياءً  بالٟهخى ال٨خابت ؾُداو٫  بإهه" الؿ٣اماث عواًت" م٣ضمت في ؤقاع الظي الؿباعي ًىؾ٠ ال٩اجب بُجهم
ىٓغ  (.138: 1972 ػ٧ي(. )ال٨خاب م٣ّضمت ًُ

سُت الغواًاث مً ؤ٦ثر والاظخماُٖت الىا٢ُٗت ال٣ّهت في مخجّؿضة واإلاك٩لت سُت الغواًت ٧اجب ألن. الٟلؿُٟت ؤو الخاٍع  ًلجإ الخاٍع

 
ً
   .ال٨الؾ٨ُُت الٟهخى وعّبما الٟهخى الؾخٗما٫ ٖاصة

ة -1.2 ُّ :  الحىاس في العام

 اإلاك٩لت َظٍ ٢بل، مً ؤقغها ٦ما َظٍ، ؤًامىا في والى٣ّاص الباخشحن مً ال٨شحر مك٩لت جؼا٫ ال الخىاع، لٛت ؤّن  بالظ٦غ الجضًغ مً
ت للٛت الباخض ازخُاع في جخجّؿض ال التي ُّ ت الهُاٚت وبهما الٟهخى، ؤو الٗام ُّ ت جسً٘ التي ألاصب غاث مً إلاجمٖى

ّ
 والضالالث اإلااق

ت، ُّ   الٟى
ً
(. ال٨خاب م٣ضمت: 1955 وؤهِـ الٗالم. )ومًمىهه ألاصب نىعة بحن الٗال٢ت َبُٗت في اإلاك٩لت جىدهغ وؤًًا

ت، اؾخسضام ل٣ًُت خؿاّؾت ج٨ً لم ال٩اجبت ؤّن  ؤلاقاعة وججضع ُّ  حؿخسضم ؤن ظٗلتها التي للضواٞ٘ باليؿبت اإلاك٩لت وجب٣ى الٗام
اث َظٍ ت مؿخىي  َل الخىاع، في اإلاسخلٟت اإلاؿخٍى ُّ   الصسه

ُ
  ز٣ا٢ُا

ً
 ؤو بالّىو مخٗل٣ّت مسخلٟت ؤزغي  صواٞ٘ َىا٥ ؤم واظخماُٖا

 الكُش" )بىٗمل؟ قى البىؾُت ؤظذ ما بطا بىتي بيذ ًا" الجّضة ٢ى٫ " اليؿىان خّمام" ٢ّهت اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى ولىإزظ ال٣ّهت، في
لى ٖلُ٪، عاخذ واخض عّظا٫ قاٞ٪ بطا"  آزغ مى٠٢ وفي ،(10: 1982 ت ٞالجمل ،(12: 1982 الكُش" )بلض...ؤّم٪ ٖو ُّ  َىا الٗام

ت ؾغصث ُّ   جسل٤ ؤن ال٩اجبت واؾتهضٞذ السالهت، اللبىاهُت بالٗام
ً
  ظىا

ً
 اظخماعي مى٠٢ هدى الجّضة طًَ في ًضوع  ّٖما وا٢ُٗا

ت إلاؿخىي  الخىاع ال٩اجبت الءمذ ؤزغي  هاخُت ومً جدغعّي، ُّ . ز٣اُٞا الصسه

  ولىإزظ
ً
") ُٖب ب٣ى خاط ظماهت: ٣ًى٫  آزغ نىجا ؾمٗذ: "ج٣ى٫  الٟخاة ٖاص٫ ؤبى اهتهغ ٖىضما" بٗلب٪ َىاء" ٢ّهت مً آزغ مشاال

ىع  ٖاص٫ ؤبى ظاعها َُضا: "الّطخ٪ مخهّىٗت ٢الذ وآزغ( 37: 1982 الكُش
ّ

  َىا هغي ( 37: 1982 الكُش" )خك
ً
 ٢ض الخىاع ؤن ؤًًا

ت، وعص ُّ م بالٗام ت لضحها ٨ًً لم ال٩اجبت ؤن مً بالٚغ ُّ اث، الش٣افي للمؿخىي  خؿاؾ ُّ خدّضر بؿُِ بوؿان ٖاص٫ ٞإبى للصسه  ٍو

ت ُّ   بالٗام
ً
٣ا اب الٟخاة ؤما لش٣اٞخه، ٞو

ّ
ت جدّضزا ٣ٞض ًغا٣ٞها الظي والك ُّ   بالٗام

ً
٣ا . الش٣افيّ  ولِـ والٗاَٟي البُئي للمىز٤ ٞو

 
ً
م َظا بخٗٝغ ؤهذ بـ" الٟخاة ج٣ى٫ " ًّهٟغ الظي ظاعها" ٢ّهت مً هسخاٍع آزغ ومشاال

ّ
  جبرػ( 36: 1982 الكُش" )بُاهى؟ بُٗل

ُ
 في ؤًًا

ت اإلاشا٫ َظا ُّ دت، الٗام اث ازخالٝ وعٚم الهٍغ ت، الش٣اُٞت اإلاؿخٍى ُّ ت، اؾخسضام ٖلى ٖمضث ال٩اجبت ٞةن والاظخماٖ ُّ  الٗام

. الخُاة بلٛت جخدّضر الصسهُاث ٞجٗلذ

م٨ً ت مؿخىي  ؤن هدُجت بلى الخىّنل ٍو ُّ   الصسه
ً
، لضحها اإلاؿخسضمت اللٛت ٣ًّغع  ال ز٣اُٞا

ً
ض ؤخُاها  ال٩اجبت ؤن ؤًًا، ؤقحر ؤن وؤٍع

ت ؤبؼ خُض ٢ههه في بصَعـ لهىث نىتها يمذ ٢ض ُّ اث في َاللحن بحن بهُاٚتها الٗام  نضعث التي ألاولى ال٣ههُت اإلاجمٖى
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 . السمؿُيُاث في له
ُ
ىا هالخٔ  وؤًًا

ّ
ت هجض لم ؤه ُّ حر اإلاش٣ّٟحن ٖام ت  اإلاش٣ّٟحن ٚو ُّ حن واخضة ٞالٗام م للُٞغ  البِئاث ازخالٝ ٚع

ت ُّ . الاظخماٖ

ت ؤن والسالنت ُّ ت اللٛت  ي الٗام ُّ اث٠ اؾخسضامها في جدمل التي الُبُٗ ت ْو ُّ   الىا٢٘ إلاكا٧لت ٞى
ً
غب ؤوال

ُ
ت مً الّغاوي  َو٢ ُّ  الصسه

 
ً
.  زاهُا

: املىخفظة املبّعؼة، 1.3

 في الٟخاة ٢ى٫  اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى ولىإزظ ؤزغي  ٢هو م٘ باإلا٣اعهت ازترهاَا التي ال٣هو في ٢لُلت مىا٠٢ في ججضَا اللٛت َظٍ

م ؤّن  مخإ٦ضة ٧اهذ َل وؾإلتها" :"اليؿىان خّمام" ٢ّهت لت مٍغ مها ؤظابخجي الّؼٍخىهت، حٗٝغ الٍُى  ولؿاجها  هباث ؾ٨غ ًمّو  ٞو
  ًدضر

ً
م اإلابّؿُت بالٟهخى ْهغ اإلاشا٫ َظا في ٞالخىاع( 13: 1982 الكُش)". ًضّبغ هللا" نىجا  ظضتها م٘ جدضزذ الٟخاة ؤّن  ٚع

ت ُّ   ولىإزظ ال٣ّهت، مغاخل مٗٓم في بالٗام
ً
غ الظي ظاعها" ٢هت مً آزغ مشاال ّٟ  باليؿبت الجاع حؿإ٫ الٟخاة ؤن هجض خُض" ًه

م
ّ
ى ابدؿم" ج٣ى٫  البُاهى، لخٗل " لالاة" ّنت١ في آزغ ومشا٫( 37: 1982 الكُش" )ال ؤ٢ى٫  وؤها اعجب٨ذ اؾمه؟ ًٖ ل٪ ٢ل: ٌؿإلجي َو

تها لى ؤظاب: " (. 137: 1982 الكُش". )ؾّمُتها ٦ىذ ٖٞغ

مجي مً حٗٝغ َل" ٢هت في وآزغ
ّ
". ؾىت ٖكغة بخضي ًسخى٤، ونىحي ًضٍ ًٖ وظهي ؤبٗض وؤها وؤظبخه: "ج٣ى٫ " البُاهى؟ ٌٗل

ت ٚلبت وعبما هاصعة، ج٩ىن  وج٩اص ٢لُلت ٧اهذ ازترتها التي ال٣هو في وعص ام٥ بالٟهخى الخىاع وؿبت بّن  ال٣ى٫  وزالنت ُّ  في الٗام
  ؤقغث ٦ما الٟهخى م٘ باإلا٣اعهت الخىاع

ً
اوي للىا٢٘، اللٛت مالءمت ألاو٫  لهضٞحن، ٧ان ؾاب٣ا

ّ
ما ؤهه والش

ّ
ت الغاوي  اؾخسضم ٧ل ُّ  الٗام

ما
ّ
ت مً ا٢ترب ٧ل ُّ (. 1984 ؾىمُش. )البُل هٟؿ

ة الفصحى بحن املضج 1.4 ُّ  والعام

  الٓاَغة َظٍ جخجّؿض
ً
  ال٣هو في ٚالبا

ً
٣ا ت إلاؿخىي  ٞو ُّ   الصسه

ً
ظٍ ز٣اُٞا  ال٣هحرة ال٣ّهت ٦ّخاب بٌٗ ٖىض هجضَا الٓاَغة َو

ُش خىان لضي مٗضومت ج٩ىن  ج٩اص الٓاَغة َظٍ ل٨ً والغواًت،
ّ

 The")الشالشت اللٛت" ٌؿّمى ما ؤو وظهحن طاث لٛت هجض وباألخغي  الك
Third Language )ت الىهىم ل٨خابت مداولت و ي ت بالٟهخى ٢غاءتها ًم٨ً بدُض الخىاعٍّ ُّ  صالالث جدمل ظمل ٖلى وٗثر ؤو والٗام

ت ُّ م ٖام   ٌٗخبر مبىاَا ؤّن  مً وبالٚغ
ً
ت الٟهخى بحن  مكتر٦ت لٛت وعبما ٞهُدا ُّ . والٗام

". واظلسخي حجغ ٢ّغبي بىتي بيذ ًا: "ج٣ى٫  ظّضحي وؾمٗذ": "اليؿىان خّمام" ٢هت في الجّضة ٢ى٫  اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى ولىإزظ
غاب ٖالماث ججّىبذ ال٩اجبت ٞهىا( 11: 1982 الكُش) ت الجملت ٢غاءة ال٣اعت  ٌؿخُُ٘ ؤن ؤظل مً ؤلٖا ُّ   والٟهخى، بالٗام

ً
 آزغ ومشال

مجي مً حٗٝغ َل" ٢ّهت في
ّ
(. 22: 1982 الكُش". )والبُاهى ؤهذ ٖمغ٥ ٣ًه٠ هللا! وناخذ:" ألام ٢ى٫ " البُاهى؟ ٌٗل

 
ً
حن، خؿب ج٣غؤ الجملت َظٍ وؤًًا ٛخان، جخضازل خُض ؤزغي  ظملت ولىخمًٗ مؿخٍى

ّ
٪ ب٨ٍغ هللا بوكاء"الل

ّ
 ختى ٢بر٥ ٖلى بدُل

٪، ب٨ٍغ هللا ٞاوكاء(. 22: 1982 الكُش". )لدكبعي ٖلُه جغ٢ضًً
ّ
ت، صاللت جدمل ٧لمت بدُل ُّ  ظملت ٞهي الجملت جهاًت وؤما ٖام

. ٞهُدت

م وعاء اإلا٣و زّبىا ما لِل":" لالاة" ٢ّهت في آزغ ومشا٫ (. 136: 1982 الكُش". )ال٨ِـ و٢ُٗىا وظهها وصاعوا ْهَغ
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ت مً مُٗىت مٟاع٢ت جدمل ط٦غتها التي الجمل َظٍ مشل بن ُّ غة اإلاالخٔ ومً. واإلابجى الك٩ل هاخ  الجملخحن في الٟهُدت الّخٗابحر ٞو
ظا ؤٖالٍ، غها َو

ّ
ت جبضؤ الجمل مً ال٨شحر هجض خُض" َاقم ؤم ٢ىضًل" ب٣هت ًظ٦ ُّ ( 1981 ؛1975 ؾىمُش) بالٟهخى وجيخهي بالٗام

. اإلابجى خُض مً

 

 الّعشد لغة. 1.5

ت خّؿاؾت ال٩اجبت ؤن لىظضها لضعاؾدىا، ازترهاَا التي ال٣هو في الّىٓغ ؤمٗىا لى ُّ ت الاػصواظُت ل٣ً ت في Diglossia اللٍٛى ُّ  ٖمل
خاب مٗٓم ههج خُض الؿغص، ٧لٛت الٟهخى اؾخسضام ظٗلها طل٪ ٞغّبما الّؿغص

ّ
ىضما طل٪، الٗغبي الٗالم في ال٨  الٟهخى ه٣ى٫  ٖو

ما ال٣ضًمت ال٨الؾ٨ُُت الٟهخى حٗجي ٞال
ّ
  وهالخٔ اإلاٗانغة، وبه

ً
 لٗضم الّخ٣ُٗض، ٌكىبه ال ٧اجبدىا لضي الجملت مبجى ؤّن  ؤًًا

م٨ىىا اللٛت، مؿخىي  في والهبٍى الاعجٟإ مشل اإلاسخلٟت والترا٦ُب اإلاباوي وظىص   ههجذ بجها ال٣ى٫  ٍو
ً
  همُا

ً
ىا ُّ  ًٖ بُٗضا مٗ

ت والهىضؾت الّخ٣ُٗض ُّ ى ٦ما للجملت ؤلا٣ًاٖ
ّ
خاب بٌٗ ٖىض الٓاَغة جخجل

ّ
. ال٨

ان، ق٪ زُمت في ؤها: " اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى هإزظ الباب، َظا في ٦شحرة ألامشلت بّن 
ّ
 ل٨ً( 9: 1982 الكُش)،"الّخبٜ ٚغؾاث جال٫ بحن الضز

 
ً
ت ٖالُت اللٛت ج٩ىن  ؤخُاها ت ٦غة صازل مغة ألو٫  عؤًخه مىظ َاظسخي البدغ باث: "ج٣ى٫  وقاٖغٍّ ُّ  ول٨ً( 49: 1982 الكُش".)ػظاظ

  جمتزط ٢ض اللٛت َظٍ
ً
ت ؤخُاها ُّ اص خىله عمؼي  الخٟذ: "بالّؿغص الخىاع ًسخلِ ٖىضما وزانت بالٗام ظي ظماهت وظه بلى ٖو

ّ
خه ال

ّ
ُٚ 

ض( 37: 1982 الكُش." )خكىع  ٖاص٫ ؤبى ظاعها َُضا الطخ٪ مخهّىٗت ٢الذ والتي الخمغة  الّؿغص لٛت ا٢تراب ؤن بلى ؤقحر ؤن وؤٍع

ت مً ُّ ت البِئت مً الا٢تراب جداو٫  ال٩اجبت بإّن  ًىحي الٗام ُّ  ح٨ٗـ" خكىع " ٧لمت ال٩اجبت اؾخسضام وعبما الىاؽ، لٗاّمت الُبُٗ
. مخباًىت اظخماُٖت مىا٠٢

  وهجض
ً
ٟت اللٛت ؤخُاها

ّ
  ولىإزظ مىي٘ مً ؤ٦ثر في جٓهغ التي الّؿغص في اإلا٨ش

ً
 وؤٞخذ وؤخلم، ؤُٖل، ؤخلم، هٟسخي ؤظض: "مشاال

ٗغ، لٛت بلى ؤ٢غب اللٛت ؤن وعٚم( 36: 1982 الكُش)،"ال٩لماث ؤلتهم الخلبت،
ّ

ىت بهىعة ح٨ٗـ ؤجها بال الىثر لٛت بلى مجها الك ِّ  ب
. آزغ ظاهب مً وألامل ظاهب، مً والايُغاب ال٣ل٤ مً هٟؿُت خالت

ت ْاَغة آزغ وؤمغ ُّ  ازخٟى إلااطا: " ج٣ى٫  بظَجها جسُغ التي ألاؾئلت بٌٗ ٖلى للّغص هٟؿها جداوع  ال٩اجبت و٦إن الّؿغص في الجضل
 ؤها مً: "آزغ ومشا٫(. 36: 1982 الكُش)،"ألازغي  والخُاة البُاهى ٖالم بلى ًيخمي بهه اإلاّغة، َظٍ ؾُُٗضٍ بخؿاسخي ؤن ؤ٣ًىذ ظاعي 

( 7: 1982 الكُش". )نامذ البدغ ألّن  الخؼن  ٣ًخلجي خّتى

ت بالضاللت جخٗل٤ ؤزغي  محزة وزمت ُّ  الضاللت َظٍ الباب، َظا بلى ؤقاعث التي الضعاؾاث مً ال٨شحر هجض خُض الٟهُذ، واإلابجى الٗام
ت بلى حكحر ُّ ذ و٢ض الاعجٟإ، زم ومً اللٛىي  اإلابجى في الاهسٟاى ٖمل

ّ
 الٟهُذ اإلاؿخىي  بحن الّخضزل ٖلى الضعاؾت َظٍ في ألامشلت صل

ً ؾذ ًا قى: ٣ًى٫  ٚالب ؤبى ؤؾم٘ وؤجهٌ ؤُٖل:"اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى ولىإزظ( 1980 ؾىمُش) اللٛىّي، هسٟاىالاو اإلاغجٟ٘  لٍى

(. 9: 1982 الكُش". )ُٖكاهت:" ٢اثلت ظّضحي بلى وؤجىّظه عاًدت؟

ت، بلى ؤ٢غب ال٩لمت ظٗلذ ل٨ً" ؤبا" ج٣ى٫  ؤن لل٩اجبت ُٞم٨ً" ٚالب ؤبى ؤؾم٘" وؤما ٞهُدخان، ٧لمخان وؤجهٌ ٞإُٖل ُّ  الٗام

ت، ظاء ٢ى٫  مً ًلي وما ُّ ت جيخهي ٞهُدت ظملت جبضؤ زم بالٗام ُّ  طل٪ وم٘ ازخٟي خؼوي بكّضة ًًغب ٢لبي:" آزغ ومشا٫. بالٗام

(. 37: 1982 الكُش)". مٗلِل الباب ٖلى مؿّمغ ووظهي ال٣ى٫  اؾخُٗذ



ة  2015أًلٌى  11العذد  -العام الساوي    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 38 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

٪ مً ولِـ" مٗلِل" ٧لمت بىاؾُت الهبٍى زم الاعجٟإ هغي  ؤال
ّ

 البُل ؤ٩ٞاع ًٖ للخٗبحر ظاء الّؿغص في والهبٍى الاعجٟإ ؤن ق
 
ً
٣ا ت ال٣ّهت، في للمىا٠٢ ٞو ُّ ت ؤو ٧اهذ اظخماٖ . عمؼٍّ

ت ُّ ت ٢ً ُّ ٤ ؤزغي  ؤؾلىب
ّ
 ًم٨ىىا التي ألا٩ٞاع وازخهاع اإلاى٠٢ لخ٨ش٠ُ ألاؾلىب َظا بلى جلجإ ال٩اجبت ٞجري  ال٣هحرة، بالجمل جخٗل

  ولىإزظ( 1974 بِؿخىن )ؤخُاها، ٣ٞغاث ؤو ٢هحرة، بجمل ٖجها الّخٗبحر
ً
 وؤجهٌ ؤُٖل: "ج٣ى٫ " اليؿىان خّمام" ٢ّهت مً مشاال

جه
ّ
ر اإلاُاٍ، خاووػ بلى ؤج

ّ
(. 9: 1982 الكُش". )اإلاسًّغة الؼع٢اء اإلاُاٍ وؤعي  الترابّي، بالّغمل ؤحٗث

.  اللصص بحن املؽترهة املظامحن. 2 

ل
ّ
ت مداولت اإلا٣الت، مً الجؼء َظا ٌك٩ ُّ م الكُش، خىان لضي ألاصبي اإلاًمىن  في اإلاكتر٦ت الٗىانغ إلبغاػ ؤول  ازخالٝ مً وبالٚغ

ت والًٟاءاث ألاظىاء ُّ تها في ال٣هه  الغمىػ  ولّٗل  زىاًاَا، في ًبضو ٦ما واخض الهضٝ ؤّن  بال( الّصخغاء وعصة) ال٣ههُت مجمٖى

اها صلُال ؤنض١ ال٩اجبت ٖىض الجملت نُاٚت في . جيكضَا التي لؤلَضاٝ وبَغ

: ط٦ٍغ ًلي ٦ما ٞهي لضحها ال٣هو في الباعػة الٗىانغ وؤما

ت اإلاغؤة ظٗل ٖلى ال٩اجبت خغنذ ل٣ض -املشأة عالم 2.1 ُّ  ججض خُض الصخغاء، في ؤم اإلاضًىت في ٧اهذ ؤًىما لل٣هو بُلت الٗغب
تها، ٢ُىصَا وؤخالمها ؤوظاٖها وؤخؼاجها ؤٞغاخها اإلاغؤة ا مايحها وخغٍّ . وخايَغ

 لِـ الٗغبُت اإلاغؤة وا٢٘ جهّىع  ؤن جداو٫  ال٩اجبت لّٗل  ال٣هو؟ َظا مىار اإلاغؤة ال٩اجبت ظٗلذ إلااطا هٟؿه، ًُغح الظي والؿاا٫

 
ً
غا ما ٞدؿب جهٍى

ّ
ت صٖىة بمشابت وبه ُّ  للمغؤة ٌؿمذ لم مٗاهاة بٗض ال٣اعت  ؤمام( اإلاّغ  الىا٢٘ ٦ك٠) زىعي ههج ؤو مدًت التزام

ما والؿُاؾت الش٣اٞت في مسخلٟت، مُاصًً في عؤحها ًٖ حّٗبر ؤن الٗغبُت حَر ا ال٩اجبت ّٞجغث ل٣ض. ٚو لذ بهُاٚت ؤ٩ٞاَع
ّ
 ق٩

ً وخّتى اإلاغؾىم، والىا٢٘ اإلاًمىن  ت صالالث لها ال٣هو، في اإلاسخاعة الٗىاٍو  ولىمًٗ الظاجُت، وبدُاتها اإلاغؤة بىا٢٘ جطّج  عمؼٍّ

٦غث ظملت في اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى الىٓغ
ُ
، ؤخّب  ولم" ج٣ى٫ " لالاة" ٢هت في ط

ً
". ٖمله مً ػوجي ٖىصة ٢بل بُتي بلى الّضزى٫   ًىما

(. 127: 1982 الكُش)

ت البِذ؟ مً للسغوط باليؿبت الٟخُاث، عؤي ًٖ الخٗبحر ال٩اجبت مداولت بلى الجملت َظٍ جغمؼ ؤال
ّ
 ال٣هحرة الٟترة جل٪ مؿخٛل

ت، لخىٗم ت ٍَغ٤ وبحن بُجها جدى٫  التي الخىاظؼ وج٨ؿغ بالخغٍّ . الخٍغ

 خّمام" ٢ّهت ٟٞي  ألاظُا٫، نغإ وٗجي الخايغ، وظُل اإلااضخي ظُل بحن للخُاة الّىٓغة ازخالٝ ال٣هو، َظٍ في آزغ وؤمغ
ت وآلاٞا١ السانت الىٓغة مجهما ول٩ل خُٟضتها، م٘ جلخ٣ي الجّضة هجض" اليؿىان  قضًضة مٗاهاة بٗض البدغ ونىلها وعٚم.  ال٨ٟغٍّ

٨ٟي جضزله لم الجّضة ؤن بال ُُان ؾّمُه: "٢ىلها ٍو
ّ

". ٖلُ٪ عاخذ واخض عّظا٫ قاٞ٪ بطا: "و٢ىلها( 11: 1982 الكُش"  )َالك
(. 12: 1982 الكُش)

ت، مً ال٣ُىص مً الخدّغع  هدى الٟخاة، ومُلب هٓغة ٖلى جض٫ّ  الٗباعاث َظٍ مشل بّن  ُّ  مايحها في حِٗل التي الجّضة وهٓغة هاخ

ابذ اإلاداٞٔ
ّ
 ال٣ّهت مجا٫ في الٓاَغة َظٍ جىاولىا ٢ض الٗغبي، الٗالم في ال٨ّخاب بٌٗ ؤّن  ؤلاقاعة وججضع. ؤزغي  هاخُت مً والش

  الغواًت مجا٫ وفي ال٣هحرة،
ً
ىٓغ) ؤًًا  لىجُب ؾاٖت الؼمً مً والباقي خ٣ي، لُدحى َاقم ؤم و٢ىضًل لُىؾ٠، الىاؽ ٢ّهت: ًُ

(. مدّٟى
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مجي مً حٗٝغ َل" ٢ّهت ؤن بال اإلاداٞٔ، ال٣ضًم الجُل جمشل التي" ماعي " الؿُضة ٞخٓهغ ،"الّىب٘ عؤؽ" ٢ّهت في وؤّما
ّ
 ٌٗل

، ؤ٦ثر اإلاداٞٔ اإلاجخم٘ ْاَغة ٞحها ج٩ىن  ج٩اص" البُاهى؟
ً
ضة اإلاداٞٓت ألام ٞخٓهغ بغوػا ّٖ ضوي: " البىتها اإلاخى ّٖ ما ؤّمي جخى

ّ
 ؤخض ػاعها ٧ل

   "اإلاُبش بلى بها ؤلخ٤ لم بطا وظهي في جدّغ٦ه بنبٗها جمّض 
ً
  والضي ٧ان: " ج٣ى٫  اإلاداٞٔ، ألاب ؤًًا

ً
ىا ًّ  لغ٦بتي عئٍخه". "مخض

ت ؿم ٖىضَم ًبِذ ٧ان الظي زلُل الكاب وخّتى( 19: 1982 الكُش" )ٞاثضة وبال ؤجذّجب ؤن خاو٫  جاإلاه، م٨كٞى
ّ
 بالشجل اح

غاٝ بالٗاصاث وجمؿ٨ه اإلاداٞٓت وكإجه ٖلى ُٞض٫ّ  َظا ص٫ّ  وبن الٗم٤ُ .          وألٖا

غ الظي ظاعها" ٢ّهت ؤما ّٟ غ هدى الازخالٝ َظا ٧ان وبن الخيّ  ؤبىاء ًٖ ًسخل٠ بمٓهغ الجاع ُٞٓهغ" ًه ًّ  (Urbanization ) الخد
  ٞحها( Irony) اإلاٟاع٢ت هجض" لالاة" ٢ّهت في و٦ظل٪

ً
ت ٖالم بحن ؤًًا  والخضًض، ال٣ضًم الجُل والخًغ، الباصًت واإلاضًىت، ال٣ٍغ

اث بٌٗ اإلاجا٫ َظا في هظ٦غ ا ٢هو مجمٖى (. 19: 1982 الكُش. )بصَعـ ًىؾ٠ و٦ظل٪ ال٣هحرة، جامغ ػ٦ٍغ

  وظماهت عمؼي  بحن ل٣اء ظغاء ًٚب الظي ٖاص٫ ؤبى الجاع ًبرػ" بٗلب٪ َىاء" ٢هت وفي
ً
 ب٣ى خاط ظماهت ولي ظماهت: "ج٣ى٫  لُال

ىع  ظاعها، ٖاص٫ ؤبى َُضا: "الطخ٪ مخهّىٗت ٢الذ زم ،" ُٖب
ّ

(. 37: 1982 الكُش". )خك

ى
ّ
 في مٟاع٢ت ًىلض الظي الهغإ َظا خضًثي، ؾُا١ في ٢لذ و٦ما الخايغ، وزاهحهما اإلااضخي، ؤولهما ظاهبان الهغإ َظا مً ًخجل

. مسخلٟت خُاجُت لجىاهب والىٓغة الغؤي

 

ة عالم 2.2  ت الٟخاة ؤخالم ؤن ؤلاقاعة ججضع  -واملذًىة اللٍش ٍّ ت، الٟخاة ًٖ جسخل٠ ال٣غو ُّ  هجض" اليؿىان خّمام" ٢هت ٟٞي اإلاضه
ت مً عخلت  عؤًخه مىظ َاظسخي البدغ باث: "٢اثلت وج٠ًُ( 9:  1982  الكُش" )الّضزان ق٪ زُمت في ؤها: "ج٣ى٫  اإلاضًىت بلى ال٣ٍغ

(. 9: 1982 الكُش" )ػظاظُت ٦غة صازل مُخت َىا مّغة ألو٫ 

ت مً البُلت اهخ٣ا٫ حكهض ٞال" الّىب٘ عؤؽ" ٢ّهت في ؤّما  ٞغؤؽ" البُلت ٖالم في ججؿضث ٢ض حُٛحراث هغي  وبهما اإلاضًىت بلى ال٣ٍغ

ان" الغؤؽ" َظا ول٨ً ٢غوّي، حيّ  ٖلى ًّض٫ ٖىىان" الّىب٘  َظا جبّض٫ وبطا: "ج٣ى٫  اإلاضًىت، ٖالم مً ٢ٍغب ظّى  بلى ًخدّى٫  ما ؾٖغ
، (. 6: 1982 الكُش". )الّغن٠ُ وطا٥ البىاًت وجل٪ الكإع

جي، الجضاع َل" ج٣ى٫  آزغ ومشا٫ ت ٌٗٞغ ُّ غ اه٣ُٗذ التي الؿبُل ماء وخىٟ
ّ
 (.6: 1982 الكُش) ".ًضّي  ؾدخظ٦

مجي مً حٗٝغ َل" ٢ّهت ؤما
ّ
ت ٖالم بلى جغظ٘ زلُل، ٦صسهُت الصسهُاث ول٨ً بحروث في ٞجّىَا" البُاهى؟ ٌٗل . ال٣ٍغ

 ٟٞي. اإلايكىص الهضٝ بلى ونىلها صون  جدى٫  الٟخاة ؤمام ٣ٖباث وظىص ألازغي  اإلاكتر٦ت الؿماث مً لّٗل  -ثللُذًة حىاحض 3.2
م ومً الؿاث٤ مً ال٣ٗبت هجض" اليؿىان خّمام" ٢ّهت ضة مٍغ ُّ ، والؿ

ً
 نضعي، يا١: "٢ىلها اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى ولىإزظ ؤًًا

م ؤن مخإ٦ضة ٧اهذ َل وؾإلتها لت مٍغ ٍى
ّ
مها ؤظابخجي الّؼٍخىهت، حٗٝغ الُ   ًدضر ولؿاجها هباث ؾ٨غ ًمّو  ٞو

ً
". ًضّبغ هللا" نىجا

ظٍ(. 12: 1982 الكُش)   هغاَا اإلاحزة َو
ً
 الكُش" )البدغ وبحن بُجي الٍُغ٤ حؿّض  قىُتي، في ما تهضم بجها: "ج٣ى٫  ال٣هت، هٟـ في ؤًًا

مجي مً حٗٝغ َل" ٢ّهت في وؤّما(. 12: 1982
ّ
" بخبهضلُىا ٖم والبُاهى، ؤهذ ٖمغ٥ ٣ًه٠ هللا: "ج٣ى٫  ألام،  ي ٞال٣ٗبت" البُاهى؟ ٌٗل

غ الظي ظاعها" ٢ّهت ؤما(. 122: 1982 الكُش) ّٟ  ٢هت وفي ؤخالمها، الٟخاة جد٤٣ ؤن صون  خا٫ الظي الّجاع في ج٨مً ٞال٣ٗبت" ًه
دت ٖباعاث هجض" لالاة" (. 144: 1982 الكُش. )الًٍٛى  َظٍ إلاشل نٍغ
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ل ال٣ٗباث َظٍ بّن 
ّ
ض. ؤَضاٞه جد٤ُ٣ صون  جدى٫  التي ؤلاوؿان ٍَغ٤ في ج٠٣ التي والهغاٖاث الّخدضًاث جمش  بلى ؤقحر ؤن وؤٍع

ظٍ حكتر٥ عواًاث وظىص ت وال٣ىالب اإلاًامحن هاخُت مً ال٣هو َو ما٫ بلى الهجغة مىؾم" عواًت مشل ال٨ٟغٍّ
ّ

ُّب" الك  للُ

٤ُ" بحروث َىاخحن"و. نالر م بصَعـ، لؿهُل" الالجُجي الخي"و ّٖىاص ًىؾ٠ لخٞى  الغواًاث َظٍ بحن اإلاسخل٠ ألاؾاسخي الّىهج ٚع
 .

ة املجمىعة في للبؼلة الضمجي العمش 2.4 ُّ  ٟٞي الٗمغ، م٣خبل في ال٣هو، َظٍ ؤبغػتها التي الٟخاة ؤّن  هالخٔ خُض  - اللصص
ٗان في ٞخاة" اليؿىان خّمام" ٢هت ا ال٩اجبت جظ٦غ ولم قبابها، َع  َل" ٢هت ؤما" الّىب٘ عؤؽ" ٢هت في ألامغ و٦ظل٪ الض٤ُ٢، ٖمَغ

مجي مً حٗٝغ
ّ
غ الظي ظاعها" ٢هت وفي ؾىت، ٖكغة بزيخا الٟخاة ٞٗمغ" البُاهى؟ ٌٗل ّٟ " بٗلب٪ َىاء" وؤما ؾىت ٖكغة بخضي" ًه

ا بلى ٖاص٫ ؤبى عمؼ ٣ٞض ". نٛحرة بٗض٥ ظماهت،" ٢ىله ٖمَغ

ل ال٣هو، في ْهغ الظي الّؼمجي الٗمغ ؤّن  ؤلاقاعة مً لىا بّض  وال
ّ
  ًمش

ً
  ههجا

ً
ا   ًغجبِ ٨ٍٞغ

ً
  اعجباَا

ً
 هدى اإلاجخم٘ بىٓغة ؤًضًىلىظُا

ت الغئٍت و٦ظل٪ الٟخاة، ُّ ت جغاَا التي الخُاة ٍَغ٤ هدى الٟخاة بك٠ٛ اإلاخجّؿضة الظاج ُّ . َبُٗ

ض خضًثي، جهاًت وفي ت الضالالث بلى ؤهّىٍ ؤن ؤٍع  و" اليؿىان خّمام" ٢ّهت في اإلاظ٧ىع  ٧البدغ ال٣هو، َظٍ في اإلاخجّؿضة الغمؼٍّ
مجي مً حٗٝغ َل" ٢ّهت في اإلاظ٧ىع  والبُاهى ،"بٗلب٪ َىاء" و" الّىب٘ عؤؽ"

ّ
ً حٗابحر ٞجمُٗها ،"البُاهى؟ ٌٗل ىاٍو  لٗالم جغمؼ ٖو

ت ًذ التي الاظخماُٖت الخىاظؼ بؿبب عبما الٗغبُت، الٟخاة بلُه جهبى الظي الخغٍّ
ّ
 اإلاجخم٘ في والخ٣الُض الٗاصاث ًٖ جمس

ت الٟخاة بلُه ونلذ الظي وال٨ٟغي  الاظخماعي للخ٣ّضم الٟخاة مىا٦بت صون  خالذ التي الخىاظؼ جل٪ الٗغبي، ُّ . الٛغب

ت الكُش خىان ؤٖما٫ مٗٓم في ؤن ق٪ ال: والاححماعي الحظاسي  الاغتراب 2.5 تراب، هٖؼ تراب ؤي الٚا  الجاهب مً الٚا

 الكُُان، ٞغؽ الغواثُت، ؤٖمالها في طل٪ بغػ  و٢ض ،(1975) للخغب هدُجت لبىان جغ٦ذ ؤن بٗض زانت والجؿضي، الؿ٩ُلىجي
غة، وخ٩اًت ت في ل٨ً( 2000 َىىؽ) ال٩اجبت ٖلى الٛغبُت الش٣اٞت جإزحر وٟٛل وال. الؿُىح ًٖ الكمـ وؤ٦يـ َػ  اإلاجمٖى

تراب هجض بهضصَا هدً التي ال٣ههُت ت، في للصسهُاث الظاحي السالم وٗجي اإلا٩ان ًٖ الٚا  واإلا٩ان، الؼمان صاثغة مً اإلاجمٖى
م الشىابذ ٖلى ًداٞٔ مجخم٘ يىء في م ًخٛحر، الىا٢٘ ؤن ٚع  ٖىضما ل٨ً الٗغبُت، الشىعاث في الٗىن  ًض لها ٧ان اإلاغؤة ؤن ٞٚغ

. بؾ٩اتها َى جّم  ما هجخذ

ة ُّ : وهحاة  خحام

ت ًٖ اإلاغؤة ٦بدض ال٩اجبت، لضي ال٣هو في اإلاكتر٦ت اإلاًامحن بلى اإلاخىايٗت الضعاؾت َظٍ زال٫ مً ؤقغها ل٣ض  الخغٍّ
هىع  واإلاجهى٫، ت اإلاالمذ ْو ٍّ ت، ال٣غو ُّ حر للمغؤة، باليؿبت زانت الشىابذ ٖلى ٖام بك٩ل ًداٞٔ الظي الٗغبي واإلاجخم٘ واإلاضه  ٚو

  ط٦غهاَا ؤمىع  مً طل٪
ً
. ؾاب٣ا

ت ؤما ُّ خاب مً ٨٦شحر ٧اجبدىا ٞكإن وألاؾلىب اللٛت ٢ً
ّ
 ؤو الّؿغص في الٟهخى اللٛت  اؾخسضام ٖلى جدغم الٗغبي، الٗالم في ال٨

ت لهجت ُّ اجه الخىاع في ٖام ت ؤي ،(لبىاهُت لهجت) اإلاسخلٟت بمؿخٍى ُّ ت اإلاش٣ٟحن، ٖام ُّ ام ُش خىان بّن  الٗاّمت، ٖو
ّ

 ؤن اؾخُاٖذ الك
٠

ّ
  الؿىاء، ٖلى والّؿغص الخىاع في اإلاسخلٟت ألاؾالُب جْى

ً
٣ا ٤ ٨ًً لم لضحها الخىاع مؿخىي  ول٨ً والٓغوٝ، للمىا٠٢ ٞو  ٞو

ت الش٣اٞت ُّ ، للصسهُاث الظاج
ً
ظا ؤخُاها  ومً .ٖام بك٩ل الٟهخى اللٛت اؾخسضام ٖلى ال٩اجبت خغم مضي ٖلى ًض٫ طاجه بدض َو

ظٍ الٗامُت، ًًٟل مً ومجهم الٟهخى ًًٟل مً ٞمجهم ال٨خاب، مً ال٨شحر حكٛل ػالذ ما الخىاع لٛت ؤن اإلاٗغوٝ  اإلاك٩لت َو

.  اإلاؿغخُت الىهىم في زام بك٩ل جدؿ٘
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 السلُج صو٫  بحن عخالتها زانت الٗغبي، الٗالم في عخالتها مً ال٩اجبت اؾخىختها ؤٖالٍ، بلحها ؤقغها التي ال٣هو ؤن ق٪ ال
 اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى هإزظ ال٨خاب، في بجغؤة ههجً ٖغبُاث ٧اجباث م٘ اوسجاما مدكضصة، ٖغبُت بِئت في بجغؤة ج٨خب ٞهي وبحروث،

ً اإلاغهِسخي ٞاَمت بٗلب٩ي، لُلى الٗشمان، لُلى: ال٩اجباث حَر .   ال٩اجباث مً   ٚو
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ش عابش سواًة في امليان كظاًا  ظٍش
 الجضاةش ـ كاملة حامعة ـ ػشػ علي.أ

ال٢ت اإلا٩ان ٞهم في اإلاٗخمض ألاؾاؽ ٧ان لظل٪ الٟلؿُٟت، اإلا٩ان مك٩لت مً اهُال٢ا الى٣اص ٖالجها مك٩لت الغواًت في اإلا٩ان  ٖو
 ًٟخذ بما ووْاثٟه مٟهىمه في بالبدض وؾى٨خٟي آلان، بلحها الخُّغ١  ًم٨ىىا ال زانت ٞلؿٟاث مً ؤؾاؾا ًىُل٤ به ؤلاوؿان

 .وخؿب الخُب٤ُ في للكغوٕ اإلاجا٫ ؤمامىا

 :ومفهىمه امليان مؽيلة -1

م والظي الًٟاء ًٖ الخضًض مً ظؼء َى البٌٗ لضي الٟجيّ  الٗمل في اإلا٩ان ًٖ الخضًض بّن  ٣ؿَّ : بُجها مً ًٞاءاث ّٖضة بلى ًُ
ًاء الؼمان، ًٞاء  .الّغواًت ؤع٧ان مً ع٦ً و٦الَما اإلا٩ان، ٞو

٤ خحن الّغواجّي  ٞاإلا٩ان. مسخلٟا مٟهىمهما ٧ان وبن وز٣ُت نلت بُجهما مهُلخان الّغواجّي  واإلا٩ان الّغواجّي  ٞالًٟاء »
َ
ُل  ؤّي  مً ًُ

 مهُلر م٣ابل في اإلا٩ان مهُلر هً٘ خحن ول٨ّىىا. ّٖضة ؤم٨ىت ؤم واخضا م٩اها ٧ان ؾىاء الّغواًت، صازل اإلا٩ان ٖلى ًض٫ُّل  ٢ُض
ىا مٟهىمحهما، بحن الخمُحز بُٛت الًٟاء

ّ
 الّغواًت ؤم٨ىت الّغواجّي  بالًٟاء وه٣هض ٚحر، لِـ اإلاٟغصَ  الّغواجيَّ  اإلا٩ان باإلا٩ان ه٣هض ٞةه

 . «ظمُٗها

ىا
ّ
اع خضوص وفي ػمجّي، بَاع يمً ٞاٖلحن مً الخضر لظل٪ بّض  ٞال مٗحن خضر ًٖ هخدضر بط به  الخّحَز  ٌٗضُّل  الظي اإلا٩اوّي  ؤلَا

اجيَّ  ًُ  ألاخضار، ُٞه جضوع  الظي الٟحًز   الّغواًت وؤما٦
ً
 .الّغواًت ًٞاء  ي مجخمٗت

ت الّضالالث مً زا٫ ٚحر اإلا٩ان بّن  ُّ ت، ؤو الىٟؿ ُّ اث اعجبُذ بطا ألاما٦ً بّن  بط الّغوخ ا ؤشسام بظ٦ٍغ ت ؤنبدذ ؾ٨ىَى
ّ
 صال

غة،
ّ
ٗغ في الُللُت الى٢ٟاث و٧ّل  وماز

ّ
 .به مّغوا بمً وعؾىمه اإلا٩ان العجباٍ  ي الجاَلي الك

ى بالّؼمان واعجباَه اإلا٩ان ٞلؿٟت ًٖ للخضًض جضٞٗىا ؤزغي  واٖخباعاث َظا،  بلى عاظ٘ بغ٦ت ألازًغ الىا٢ض طل٪ بلى ًظَب ٦ما َو

ت ؤخضزخه ما ت"  مّخهَل  ؤُٖى مّما الّؼمان ًٖ مٟهىال لِـ اإلا٩ان ّٖض  في Einstein  ألًيكخاًً اليؿبُت هٓغٍّ ُّ  َى ٦دّحز"  الّؼم٩اه
 مدّضص م٩ان هُا١ في ججغي  خغ٦ت و٧ّل  مخّٛحران ول٨ّجهما ٦ظل٪، اإلا٩ان وال زابذ الّؼمان ٞال اإلاخدّغ٥، الٗالم في ألاقُاء اهخٓام

 لها مؿغحٌء  َى الظي باإلا٩ان اجهاله في الخغ٦ت مهضع الّؼمان ٞةّن  »  Sameul Alexander ال٨ؿىضع نمىثُل وخؿب. وػمان

ا بل الخغ٦ت، لهظٍ ؾلًبا لِـ ٞهى الّؿ٩ىن  ؤّما ومدل، ًٖ ه. ؤهىاٖها مً هى
ّ
ضم الخغ٦ت ٞاهخٟاء«  مالمدها بٌٗ ُخظٞذ خغ٦ت به  ٖو

ه ٌٗجي ال ؾ٩ىهه، ؤي الجؿم م٩ان جبّض٫
ّ
ِخِه، اؾخمغاع له ًًمً ؤنال وظىصٍ بّن . للّؼمً باليؿبت زابذ ؤه َِّ ؿبت ٞالّؿا٦ً ػمى

ّ
 بالي

ه الّؼمان في مؿخمّغ  للم٩ان
ّ
 .الّؼمان في وظىصٍ ٖلى خاٞٔ أله

 :بدغاوي  خؿً ٣ًى٫ 

ل اللّٟٓي  اإلا٩ان َى مدّضص مٟهىم ٖلى ًض٫ّ  البيُىّي  الّى٣ض في الّغواجّي  اإلا٩ان مهُلر بّن  » ُّ  اللٛت نىٗخه الظي اإلا٩ان ؤي. اإلاخس

غاى اههُاٖا ىن  ٢ّضمه ما ؤبغػ  َى الّغواجّي  اإلا٩ان إلاٟهىم الّخدضًض َظا ولّٗل . وخاظاجه الّغواجّيِ  الّخسُُل أٚل  ظهضوا الظًً البيٍُى
ت جدضًض في ُّ خه اإلا٩ان ؤصب ت والّخهىعاث اإلاكاٖغ ًٖ الّخٗبحر ٖلى اللٛت بةم٩اهاث الّغواجّي  اإلا٩ان عبُىا ألّجهم. وقٗغٍّ ُّ  . «اإلا٩اه
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خدّضر ها، بةخؿاؾاجىا اإلا٩ان جغبِ التي اإلا٣ىالث بٌٗ ًٖ بغ٦ت ألازًغ ٍو
ّ
ت ًدّضص وخضٍ البهغ ٞلِـ ٧ل ُّ  بل اإلا٩ان، م٩اه

 وخضٍ البهغي  ؤلاخؿاؽ ٞلِـ ٧لها، بخؿاؾاجىا م٩اهُت ًٖ ظُمـ ولُام جدضر ٦ما»  والّؿم٘، والظو١  والكّم  واللمـ البهغ
ت بالخجؿُمُت ًخه٠ الظي  . «والامخضاص واإلا٣ضاٍع

٣ي اإلا٩ان بإن ج٣ى٫  التي ٢اؾم لؿحزا ٖضها وبطا  وبصعا٦ه باإلا٩ان ؤلاوؿان زبرة ؤّن  خُض مً»  البكغ بدُاة الخها٢ا ؤ٦ثر َى الٟحًز
 بصعا٧ا ًضع٥ اإلا٩ان ٞةّن  ألاقُاء، في ٞٗله زال٫ مً مباقغ ٚحر بصعا٧ا الّؼمان ًضع٥ ٞبِىما للّؼمان؛ وبصعا٦ه زبرجه ًٖ ًسخلٟان له

ت ال٣ىي  " –م٨مً" ؤزغي  بٗباعة لى٣ل ؤو " –م٩ان"  َى الجؿض َظا: لجؿضٍ ؤلاوؿان بسبرة ًبضؤ مباقغا، خّؿُا ُّ ت الّىٟؿ ُّ  وال٣ٗل

ت ُّ ت والٗاَٟ ُّ  . «الخيّ  لل٩اثً والخُىاه

ت، ألابٗاص طو اإلالمىؽ الًٟاء َى اإلاٟهىم بهظا ٞاإلا٩ان ُّ اث ىت ٢ىي  ؤو ألٞٗا٫ م٨مىا ٩ًىن  الٟحًز ُّ ت مٗ ًّ  ماّصًت، ٚحر ؤو ٧اهذ ماص
حر  اإلااّصًت للٗىالم جهىعاتهم حك٨ُل في اإلا٩ان بلى الّىاؽ لجىء ًٖ ٢اؾم ؾحزا وجخّدضر م٩اها، الجؿم لُٛضو  ٖلى اإلااّصًت ٚو

ت الٗال٢اث ٖلى ؾلُت لها«   الاعجٟإ و والاهسٟاى والبٗض ال٣غب»  طل٪ ًٖ ؤمشلت وحُُٗىا الّؿىاء، ُّ  ٦بري، وؤَّمُت ؤلاوؿاه

ظا( ال٣لب ًٖ بُٗض الٗحن ٖحن بُٗض)  اإلاشل في ظاء لظل٪ ٖجها، بُٗض ٖىه والبُٗض الغوح، مً ٢ٍغب الجؿض مً ٞال٣ٍغب  َو

ِل  في ؾاَم الظي َى اإلا٩اوي  الاجها٫
ُّل
مَّ  ومً ال٣باثِل  حك٩

َ
م٨ً»  الّضو٫، ز  Mall etعومحر و ، مى٫   لخ٣ؿُم َب٣ا هدّضص ؤن ٍو

Romer ألاما٦ً َظٍ لها جسً٘ التي الؿلُت خؿب ألاما٦ً مً ؤهىإ ؤعبٗت: « 

ى" ٖىضي" -1 ٩ىن  ؾلُتي، ُٞه ؤماعؽ الظي اإلا٩ان َو ؿبت ٍو
ّ
 .وؤلُٟا خمُما م٩اها لي بالي

ى ،"آلازٍغً ٖىض" -2 إة ُٞه ؤزً٘ -بالًغوعة  –ؤهجي خُض مً ٖىه ًسخل٠ ول٨ّىه ٦شحرة هىاحٍس  في ألاّو٫  ٌكبه م٩ان َو  ؾلُت لَى

جي خُض ومً الٛحر،
ّ
 .الؿلُت بهظٍ ؤٖتٝر ؤن بّض  ال ؤه

ظٍ ،"الٗامت ألاما٦ً" -3  والتي الجماٖت مً الّىابٗت( الضولت) الٗاّمت للّؿلُت مل٪ ول٨ّجها مٗحن، ألخض مل٩ا لِؿذ ألاما٦ً َو
لها

ّ
ّي  ًمش َغ

ّ
م الك

ّ
م ؾلُخه، ًماعؽ شسو َىا٥ ألاما٦ً َظٍ ٧ّل  ٟٞي. ٞحها اإلاخد٨

ّ
ىٓ  ول٨ّىه خّغا، لِـ ٞالٟغص الّؿلى٥؛ ٞحها ٍو

ُم  ؤخضٍس  ٖىض
َّ
 .ُٞه ًخد٨

٩ىن  ،"الالمخىا ي اإلا٩ان" -4  مشل ؤخض، لؿلُت جسً٘ ال التي ألاعى ٞهى الّىاؽ، مً زالُا -ٖاّمت بهٟت  –اإلا٩ان َظا ٍو

ا جماعؽ ؤن حؿخُُ٘ ال بدُض بُٗضة وؾلُاجها الّضولت وج٩ىن  ؤخض، ًمل٨ها ال ألاما٦ً َظٍ.  الّصخغاء  . «...٢هَغ

 اإلاجّغصة ؤلاوؿاهُت ال٣ُم ٞاعجبُذ ال٨ٟغ، هُا١ في ٦شحرة مجاالث بلى الاعجباٍ َظا وامخض  باإلادؿىؾاث اإلاجغصاث اعجبُذ ول٣ض

ت بةخضازُاث ُّ  :الخالُت اإلاٗاصالث مشال وهالخٔ مدؿىؾت، م٩اه

م=     مىسٌٟ/   ٖا٫ » ُّ م ٚحر/      ٢ ُّ ٢ 

غ=         ًمحن/     ٌؿاع  زّحر/   قٍغ

غاب/   ألاَل=         بُٗض/    ٢ٍغب  ألٚا

 . «الض...  الٟهم ٖلى مؿخٗوٍس /      للٟهم ٢ابل=       مٛل٤/  مٟخىح
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ؿبت ٞالٗالي ، بُجها الّخٗال٤ مضي ًضع٥ اإلاخ٩اٞئت، الشىاثُاث لهظٍ اإلاالخٔ
ّ
م ًىا٣ٞه اإلااصّي  للم٩ان بالي ُّ  اإلاجّغصة، ال٣ُم في ال٣

، ٚحُر  واإلاىسٌٟ مٍس
ُّ ٨ظا، زّحر والُمحن بُٗض والٍٛغب ٢ ظٍ َو ًّ  ؤّن  ٚحر ألاّو٫، اإلا٣ام في ز٣افيّ  هخاط ًٖ حّٗبر َو لها ٣ًىم الٟ  بخدٍى

ا و٢ض ما٫ في هبدض ؤن ًجب ال لظل٪»  ٌّٛحَر  لل٣ُم زاّنت عئٍت له ّٞىان ٩ّٞل .  « ... ّٞىان ب٩ّل  الساّنت ألاوؿا١ ًٖ الّٟىُت ألٖا
غوعة جغجبِ ول٨ّجها اإلاجّغصة، ًّ  ال٣ُم م٘ ٣ًؿها لم ما اإلاجّغصاث ٞهم ًٖ ٖاظؼ ؤلاوؿاوّي  ال٣ٗل ألّن  وز٣ُا، اعجباَا باإلادؿىؾاث بال

ٗىع  ؤّما اإلالمىؽ، بلى ًمُل ٖاصة جغاٍ لظل٪ اإلالمىؾت،
ّ

ه الك
ّ
 ؤلاوؿان خُاة في مهّم  صوع  للم٩ان ٧ان لظل٪. ٞغاٙ مً ًدك٩ل لً ٞةه

ًّ  وفي ًّ  ٖال٢ت له ؾخ٩ىن  باإلوؿان ًغجبِ ما ٧ّل  ألّن  ؤًًا، الٟ  ؤقُاء ًٖ ال وحهّمه ٌٗىُه ٖما ٌّٗبر ٞاإلوؿان بالًغوعة، بالٟ

 .اَخماماجه صاثغة زاعط

ىا
ّ
  به

ْ
ىا ، اإلا٩ان ًٖ هخدّضر بط

ّ
 الالخ٣اء ه٣اٍ مً ٦شحر لهما ٞةّن  ازخلٟا بطا والىا٢٘ ٞالّغواًت ما، ز٣اٞت ًٖ هخدّضر بالًغوعة ٞةه

ت بّن  بُجهما، ججم٘ التي ىضؾخه اإلا٩ان ػزٞغ ا، في ٚحٍر الصخاعي  في ٞالبىاء للخُاة، مّٗحن ٞهم ًٖ حّٗبر َو  الّىاؽ وبٌٗ ٚحَر
غة ألاما٦ً ازخاعوا وآزغون الؿهى٫  ازخاعوا غوٝ ٖلحهم ٞغيذ وآزغون الٖى

ّ
ىا الّضًيُت اإلاٗالم بلى هٓغها ٞةطا ما، م٩اها الٓ

ّ
 ٞةه

ها عؤًتها التي ٞال٨ىاجـ زاّم، َاب٘ طاث هجضَا
ّ
تٍس  ؤما٦ً في ٧ل

َ
ِغٞ

ْ
ت ولها ُمك ت ًٖ جسخل٠ ػزٞغ  ًهُبٜ ٞاإلا٩ان اإلاؿاظض، ػزٞغ

 بال٪ ٞما مجهم الىاخض ٖىض زابخا لِـ الّغواثُحن ٖىض ٞمٟهىمه الّغواًت، في اإلا٩ان ٦ظل٪. ؤصخابه ز٣اٞت بلى عاظٗت مُٗىت بهبٛت

 .الجمُ٘ ٖىض بصباجه

 في هٟؿه اإلا٩ان مسخلٟان ظؿمان ًدخل وال اللخٓت، هٟـ في مسخلٟحن م٩اهحن واخض ظؿم ًدخل ال ٞةهه اإلا٩ان، زهاثو ومً

 .ؤ م٩ان لىٟـ مدخال ط الجؿم ٩ًىن  ؤن ٌؿخدُل ٞةهه ب، اإلا٩ان ًدخل ؤ الجؿم ؤّن  ٢لىا ٞةطا اللخٓت، هٟـ

ٟهم ه ٖلى»  الًٟاء ٍو
ّ
ُل٤. ٖاّمت الخ٩ّي  ؤو الّغواًت في اإلا٩اوّي  الخّحز  ؤه  بالُب٘ به ٣ًهض وال...  الجٛغافيّ  الًٟاء ٖاصة ٖلُه ٍو

لت ٢ّهدىا جهّىعٍ الظي اإلا٩ان طل٪ ول٨ً الّغواًت، بها ٦خبذ التي الُباُٖت ألاخٝغ جدخله الظي اإلا٩ان ُّ  .  «اإلاخس

ت، صاللخه ًٖ مٟهىال اإلا٩ان لضعاؾت مداوالث َىا٥ ؿدُٟا ظىلُا ؤن ٚحر اإلاًمىن، ًٖ جام اؾخ٣ال٫ وفي الخًاعٍّ  Julia ٦َغ
Kristiva ت، صاللخه ًٖ ًىٟهل ال ٦م٩ّىن  الّغواجي الًٟاء ًٖ جدّضزذ التي   ٞهى»  الخًاعٍّ

ْ
ل بط

ّ
 ال٣هصخيّ  الٗالم زال٫ مً ًدك٩

َ٘  مٗه ًدمل ػمت الّضالالث ظمُ
ّ
ضعؽ ؤن الّغواجي للًٟاء ًيبػي لظل٪... الٗهىع  مً بٗهغ مغجبُت ٖاصة ج٩ىن  والتي له، اإلاال  في ًُ

ت لخ٣بت ؤو ما لٗهغ اإلاخّٗضصة الّىهىم م٘ ٖال٢خه في ؤْي  جىاّنِخه، ُّ س  .  «مدّضصة جاٍع

ؿدُٟا ظىلُا ؤّن  قّ٪  ال تها حٗمُم خاولذ ٦َغ ت، والّخ٣ىُاث آلالُاث مسخل٠ ٖلى الّخىام ًٖ هٓغٍّ ُّ  ألام٨ىت، ون٠ في ختى الٟى
ت للم٩ان الّؿاعص ون٠ عبِ جداو٫  َىا و ي ٣اٞت الّؿاب٣ت باإلاٗٞغ

ّ
 ًم٨ً ٞال ٖمىما، اإلاؿغوص الّىو ؤو الّغواًت بٗهغ الساّنت للش

ل الٛض ٖالم ًه٠ ٦ما ؤو والسُل، الؿ٠ُ ٖالم ًه٠ ٦ما الُىم ٖالم الّغواجّي  ًه٠ ؤن َُّ  عواًاث جغبُه ما ٖاصة والظي اإلاخس

 .ُٞه مهُمً ٖىهغ بلى آلالت وجدّى٫  اإلااء وهضعة والّضماع بالخغوب الٗلميّ  السُا٫

 :امليان وظاةف -2

اث٠ ًٖ الخضًض ، البِذ، اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى ومجها الّؿغصّي  الٗمل في ألام٨ىت حّٗضص ًٖ هخدضر ًجٗلىا اإلا٩ان ْو إع
ّ

  واإلا٣هى، والك

ا بٗضا ًإزظ ؤن ًم٨ً شخيء و٧ّل ...  الؿِىما و٢اٖت ، والٛابت ُّ َمًىا ٩ًىن  ألن ٢ابال ؤو ظٛغاٞ
ْ
 ُبٗضا ؤزظ ؾىاء وألاٞٗا٫ لؤلخضار َم٨

ا ُّ إزظ ؤن بّض  ال الّؿغصّي  الٗمل في ول٨ً ًإزظ، لم ؤو ؾ٩ُىلىظ
َ
اث٠ ولٟهم ما، بٗضا ألاما٦ً ج  بٌٗ مً ؾيىُل٤ اإلا٩ان ْو

 :٢ىله في باقالع ٚاؾخىن  ًُغخها التي ألاؾئلت
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ت، للدجغاث ًم٨ً ٠ُ٦: ألاؾئلت وجخىاعص. البِذ ظمالُاث مؿإلت هُغح ؾٝى »  ؤن الىظىص مً ازخٟذ التي والدجغاث الؿغٍّ
يسخى؟ ال إلااىٍس  مالجئ جهبذ ه ًدضر ٠ُ٦ مىا٠٢؟ الّغاخت ججض و٠ُ٦ ؤًً ًُ

ّ
خا مإوي  ًهبذ ألاخُان بٌٗ في ؤه

ّ
٩ا ما٢

َ
 في ُممخل

 . ...مىيىعي؟ ؤؾاؽ لها لِـ ؾماث الخمُمت، ٣ًٓخىا ؤخالم

ُٟت لها ج٩ىن  ؤن ًم٨ً الدؿائالث َظٍ خؿب ٞاألما٦ً ا الؾخمغاٍع مداولت في اإلااضخي خمل ْو ُّ ؿُان، مًاص ٞٗل في ػمى
ّ
 للي

خا ومإوي  للّغاخت، ؤًًا وج٩ىن 
ّ
٣ت بهظٍ اإلا٩ان بّن .  ال٣ُٓت ؤخالم في ُممخل٩ا ما٢ ٍغ

ّ
اصة ؤلاوؿان، خُاة في َام ظؼء َى الُ  ما ٖو

ت ًغجبِ ُّ ت، بىٟؿ ُّ سه
ّ

لما ؤو مضًىت ػعها ٞةطا الص ْٗ بت، هدـ مّغة ألّو٫  ما َم ىا٥ بَغ  ػعهاَا ٞمهما َُبتها ٖلى جداٞٔ ؤما٦ً َو
ؿبت زانت ًخًا٠ٖ، ؤن ًم٨ً بها ؤلاخؿاؽ ٞةّن 

ّ
اعة اإلا٣ّضؾت، لؤلما٦ً بالي ه مشال، الخغام هللا بِذ ٦ٍؼ

ّ
 مً ؤ٦بر الىا٢٘ في أله

ش في وامخضاص عاسض اٖخ٣اص ٞهى م٩ان،  .الّخاٍع

ه بدؼن  ٌكٗغ ٖىضما الّهٛحر الُٟل بّن 
ّ
ت، ع٦ً بلى ًإوي  ٞةه ٤ اإلاٛل٤، هه٠ الغ٦ً طل٪ الٛٞغ ُّ  الخؼن  قٗىع  ًالثم الظي الً

٤ُ للمجّغص، اإلااّصي مكاع٦ت بّجها لضًه، ًّ ٟل طل٪ به ٌكٗغ الظي ٞال
ّ
 الظي اإلاٛل٤ اإلا٩ان طل٪ ُٞه ٌكاع٥ هٟؿه في الّهٛحر الُ

 .الخؼن  ؤو بالىخضة بخؿاؽ ًٖ ٌٗبر

 :باقالع ٚاؾخىن  ٣ًى٫ 

اث، ًدخٟٔ ؤن ًجب مٛل٣ا م٩اها بّن  » دُذ بظ٦ٍغ ت ب٣ُمها الاخخٟاّ طاجه الى٢ذ في لها ٍو ُّ ىا... ٦هىع  ألاؾاؾ
ّ
 نىع  هضعؽ خحن به

ا٦غة بحن ال٣اثم الّخًامً جدُُم ٖضم م٘ البِذ
ّ
ىا والسُا٫، الظ

ّ
ت باإلاغوهت ٌكٗغون آلازٍغً هجٗل ؤن هإمل ٞةه ُّ  التي الّىٟؿ

دُذ ال٣ُٓت ؤخالم ًدمي البِذ... مضاَا جهّىع  ًم٨ً ال ؤٖما١ٍس  مً جدّغ٦ىا  ".بهضوء ًدلم ؤن لئلوؿان ٍو

 لىا ل٣ُّضم الّؿاعص ٌٗخمضَا الظي الىن٠ لٛت في ألاما٦ً َظٍ وجخجلى ومٟخىخت، مٛل٣ت بلى ألاما٦ً ه٣ّؿم ؤن ًم٨ً ؾب٤ مما
ما ويىخا ؤ٦ثر ألاما٦ً وجبضو ألاخضار، ُٞه جضوع  الظي اإلا٩ان ًٖ هٓغة

ّ
ظا ص٣ُ٢ا، الىن٠ ٧ان ٧ل  ًخمخ٘ التي ال٣ضعة بلى عاظ٘ َو

 .اإلاازغة الش٣اُٞت وللسلُٟاث ألام٨ىت إلاسخل٠ اإلامّحزة بالسهاثو صعاًت ٖلى ٩ًىن  ؤن ًجب الظي اإلاخل٣ي وبلى هٟؿه الّؿاعص بها

ش عابش سواًة في امليان داللة: رالسا  ظٍش

ى ألاخضار ؤَّم  ُٞه ؾخجغي  الظي اإلا٩ان بلى بةقاعة الّغواًت بضؤث  بىيُاٝ مدمض مُاع في الّغواًت وجيخهي باَعـ، مضًىت َو

اث اؾخ٣بل الظي ب٣ؿىُُىت اص) البُل ٞع  ُٞه خضزذ الظي اإلا٩ان ل٩ىجها باَعـ مضًىت َى اإلا٣ام َظا في ؾيؿخٗغيه ما وؤّو٫ (. ٍػ
 .الغواًت وظىص في ؾببا ٧اهذ التي ألاخضار

 

غ مذًىة  -1  :باَس

لت مً باَعـ مضًىت جدمل ت اإلاضن ٨ٖـ ألامان نٟت ألاولى الَى ُّ  مغا٢بت ًٖ بُٗضا اإلاغء ٞحها ٌِٗل ؤن ًم٨ً مضًىت ٞهي. الٗغب
م وال٣ا٫، لل٣ُل مجا٫ مً َىا ٞلِـ بإهٟؿهم، بال ًيكٛلىن  ال ٞحها ٞالّىاؽ له، الّىاؽ  الظًً اإلاٗاٝع بٌٗ وظىص اخخما٫ ٚع

ت اإلاغء قٗىع  ًٟؿضون  ٢ض  .ٞحها بالخٍغ

ضا اإلاهاصٞت لهما عجبذ اإلاُغ، جدذ ٖاق٣حن ألاولى، اللهٟت مؿاء ٦ّىا » ت اإلاضن زاعط مٖى ُّ  .للسٝى الٗغب

 ".الٗكا١ خغاؾت جمتهً باَعـ ؤّن  مىا ْىا خظع، ٖلى ه٩ىن  ؤن للُلت وؿِىا
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ًَّ  جماما، آمىا لِـ ٞاإلا٩ان  ،(خُاة) ٖىه جبدض ٧اهذ ما َى اإلا٩ان ؤّن  طل٪ الخظع، ًيؿُان ظٗلهما باألمان مؿب٣ا قٗىعا ل٨
ت زاعط" مضًىت لذ ٣ٞض لظل٪. زٝى صون  ٞحها ًلخ٣ُان" الٗغبُت السٝى زاَع

ّ
 الظي الّغاخت وملجإ آلامً اإلا٩ان اإلاضًىت َظٍ مش

ا١ ٖىه ًبدض
ّ

ت خُاتهم إلاىانلت الٗك ُّ  .ؤخض مً زٝى صون  الٗك٣

ىا: ج٣ى٫  ٧اهذ مً  ي ؤلِؿذ"
ّ
 زاعط مضًىت. مضًىتها وال مضًىتي ج٩ىن  ال الجؼاثغ، وال ٢ؿىُُىت لِؿذ زالشت مضًىت بلى هدخاط به

ت ت السٝى زاَع ُّ  طٖغ؟ صون  ٞحها هلخ٣ي. الٗغب

خاء، ًيخمي وخّب  باَعـ، طي  ي
ّ

ت ال٨ؿدىاء لباج٘ للك  ". ...اإلاكىٍّ

  باَعـ الّؿاعص ًظ٦غ ٞلم الجّى، بدالت اإلا٩ان اعجبِ و٢ض
ّ
خاء، ؤو اإلاُغ مٗها وط٦غ بال

ّ
 بما بل طاجه؛ في صاللت للم٩ان ج٨ً ٞلم الك

 .ؤهاؽ مً ُٞه ًخدغ٥ وبمً ؤخىا٫، مً ٖلُه ًخٛحر

ا ٖىامل، مً به ًغجبِ بما بل هٟؿه؛ في صاللت له لِـ الّغواًت في ٞاإلا٩ان ًًّ  آلزغ، شسو مً جسخل٠ ٞةّجها الٗىامل جل٪ ٧اهذ وؤ
سو، مؼاط خؿب جسخل٠ باألما٦ً ألاشسام ٖال٢ت ٞةّن  لظل٪

ّ
 ٢بلها ٌؿمٗه ما و٦ظا اإلا٩ان، بظل٪ وظىصٍ ؤّو٫  في زانت الص

ا١ ؤل٤ُ باَعـ و٦إّن  لل٣اءاتهما، جهلخان ال مضًيخحهما بإّن  ًىحي زالشت مضًىت بلى بداظت بإّجهما و٢ىلها. آلازٍغً مً
ّ

 وؤومً، بالٗك
ا مً ؤ٦ثر خّغا ٞحها ٌِٗل الخّب  ٦إّن  ؤو    جُبت مهاصٞت ٧ان بباَعـ ل٣اءَما ؤّن  وعٚم. ٚحَر

ّ
ه بال

ّ
 هٟؿحهما، في ًَىي  وا٤ٞ ؤه

ً ًٖ بُٗضا الل٣اء َظا ؤعاصث َاإلاا التي خُاة وزانت ، الاختراػ ٌٗلمىا الظي الَى كٗغها والسٝى  جغا٢ب ؤُٖىا َىا٥ بإّن  صاثما َو

اجىا ً. جهٞغ ل الٗغبّي  ٞالَى
ّ
ا١، باليؿبت اإلاٛل٤ اإلا٩ان ًمش

ّ
 مدل ٧اهذ لظل٪. الخّغٍاث ٖلى اإلاٟخىح الًٟاء  ي وؤوعوبا للٗك

 :اٚخُاله مداولت مً هجا ؤن بٗض( مغاص) ازخُاع

برة ...» ه لىال اإلاش٣ّٟحن، مً لٛحٍر ٖو
ّ
خُا٫ مداولت مً هجا بْن  ما ؤه   «ؤوعوبا بلى بالهغب ؾإع ختى الٚا

ُٛب ً مً الهغوب ؤنبذ بل ؾلبُت؛ ٦ٓاَغة بالٛغبت الاَخمام َىا َو سو وب٣اء خُاة، الَى
ّ

ت في مىجه اخخما٫ ٌٗجي ُٞه الص ًّ  ؤ
ت ؤو َاجكت بغنانت لخٓت ُّ  .الخُاة ٢ُض ٖلى الب٣اء في الُامٗحن اإلاجخم٘ قغاثذ ل٩ّل  مالطا ؤوعوبا جٓهغ لظل٪. ما لٛم ضخ

ا ٢هض باألم٨ىت الّؿاعص حهخم وال ت نىعة بُٖاء ؤو ببغاَػ ُّ ت بالىُْٟت حهخم لم الّؿاعص ؤّن  طل٪ ٖجها، وا٢ٗ ُّ  بل للم٩ان؛ اإلاغظٗ

ت بالىُْٟت اَخمامه اههّب  اٖغٍّ
ّ

 .ظمالُا بٗضا الغواًت للٛت لُُٗي الك

 :ؤ٦ثر طل٪ ؾِخطر الّغواًت مً اإلا٣خبؿت اإلا٣اَ٘ بٌٗ اؾخٗغيىا ٞةطا والبرص، والكخاء باإلاُغ باَعـ ون٠ اعجبِ و٢ض

٪ بضٞئها، حؿدب٣ُ٪ ال٣اٖت ٧اهذ»   « باَعـ قىإع في اإلاكىي  ال٨ؿدىاء ٖغباث ؤمام البرص، جدذ ٧ى٢ٞى

 «الجّىٍت اليكغة  ؾتهؼم٪ بليّ  الخىحن حهؼم٪ لم بن باَعـ، في هدً »

 بلى خىِىه بلى ملّمدا وبغوصتها بالٛغبت وبخؿاؾه الكما٫  ن٣ُ٘ لىا لُمشل الباعصة، الُبُٗت بدالت اإلا٩ان عبِ خاو٫  ٞالّؿاعص
ً  ن٣ُ٘ بلى ٣ِٞ ٌكحر ول٨ّىه الضاٞئت،  ي ألاما٦ً ؤظمل بإّن  ٣ًى٫  ؤن ٌكإ ٞلم وؿاءَا وال باَعـ ٢اٖاث صٞإٍ حّٗىى ال صافئ َو

 .للخّب  ألاوؿب اإلا٩ان بالًغوعة لِؿذ ٞةّجها للخّغٍت اإلاٟخىح الًٟاء ٧اهذ وبن ٞاإلاضًىت الباعصة، البالص ؾىء لىضع٥ ؤوعوبا

م   اهٟخاح مً( خُاة) طًَ في باَعـ جمشله ما ٚع
ّ
ت وجضّبغ الاختراػ مً ًمىٗها لم طل٪ ؤّن  بال

ّ
ه طل٪ خبُبها، لل٣اء مّٗحن وو٢ذ زُ

ّ
 ؤه

ت جُاعصَا ؤوعوبا في وختى ُّ ت ال٣ٗل ذ، ؤًىما الجؼاثغٍّ
ّ
ت بمشل جماما جهبذ لً ٞةّجها ؾ٨ىتها ٞمهما خل ُّ  في ٧ان بطا زاّنت ؤَلها، ٣ٖل
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ا ٖلى ًجغئ  ال ٖاصاث ؤو جسّىٞه ؾلُت اإلاغء ٢لب ت، َى الّؿاعص م٘ ل٣اءَا ألّن  ٖلىا، ٦ؿَغ ت زاعط ل٣اءً  ٧ان وبن مجاٞػ  زاَع

ت، السٝى ُّ ت ٣ٖلُتها ٞةّن  الٗغب ُّ ا جُاعصَا الٗغب ها بمداطًَغ  :ومساٞو

ً، ٟٚلت مً مؿغو٢ا ٧ان الهاج٠ طل٪ بّن  ٢الذ ل٨ّجها » ً لً وبّجها آلازٍغ
ّ
 ووالضتها هانغ مدانغة بؿبب الُىم ل٣اجي مً جخم٨

  «لها

 وؤن اللُل، في لل٣اثه خُلت جخضّبغ بّجها بل ٞدؿب؛ طل٪ ولِـ الخّغٍت؟ مضًىت باَعـ بّن  ٢ا٫ ٞمً مدانغة، باَعـ في طي  ي َا

ه اللُل
ّ
ضا له جًغب ؤن حلجؼ التي و ي له، ٧ل  :الّجهاع في مٖى

ىجي خُلت ٖلى ٖثرث ل٨ىجي"
ّ
 ؾاٖت هه٠ ؤعا٥ ؤن ٖلى ٧املت لُلت ؤعا٥ ؤن ألاؾهل مً جهّىع،. مٗ٪ الٛض لُلت ؤ٢طخي ؤن مً جم٨

 ".الّجهاع في

ا١؟ ٞاضخا باَعـ في الّجهاع ًهبذ ؤْن  ٚغابت ٞإيُّل 
ّ

ت ٣ٖضة آلازٍغً ُٖىن  مً السٝى ؤّن  ٌٗجي َظا بّن  للٗك  ٖال٢ت وال ظؼاثغٍّ

ل الظًً ٞىدً. بها للم٩ان ىا وهدّمله واٖخ٣اصاجىا، ٣ٖضها للم٩ان هدّمِ ا١، خغؾذ َاإلاا التي ٞباَعـ. زٞى
ّ

 ٖاظؼة طي  ي َا الٗك
هما بل ٦ظل٪؛ ألّجها ال ٖاق٣حن، خغاؾت ًٖ حن بإّن  واٖخ٣اصَما لسٞى ت ألٖا  خّل  ؤًىما ٣ٖضٍ ًدمل اإلاغء و٦إّن  م٩ان ٧ل في الجؼاثغٍّ

ا، ٖلُىا ؤّن  وجغي  ب٣ٗضها، الاَخمام جخجّىب التي البالص في ختى واعجدل،   وهإبى ٦ؿَغ
ّ
 .صًيُت بإنى٫  العجباَها جب٣ى ؤن بال

 ما بدؿب اإلا٩ان جإزظ ؤن اؾخُاٖذ وال ٣ٖضَا، مً الخسلو حؿخُ٘ لم اإلا٩ان َظا مشل في بل٣اء خلمذ َاإلاا التي خُاة بّن 
ت؛ مً جخهىعٍ ٧اهذ ها بّن  بل خٍغ ا ٧ان لظل٪ لها، مالػما ّْل  الّىاؽ ُٖىن  مً زٞى  ل٣ًاء وال٨ظب الاخخُا٫ ًخُلب ؤمغا ل٣اَئ

 .الٗك٤ُ م٘ لُلت

  اإلا٩ان هدّمل ؤن ًم٨ً ال لظل٪
ّ
 طل٪ ٧ان آلازٍغً بإٖما٫ حهخمىن  ال الظًً مً ٧اهىا ٞةْن  ُٞه، ًخدغ٧ىن  الظًً الّىاؽ نٟاث بال

داؾبىجهم الّىاؽ ٖلى ع٢باء ؤهٟؿهم ٌٗخبرون الظًً مً ُٞه ًخدغ٧ىن  مً ٧اهىا وبن مٟخىخا؛ ًٞاءً  اإلا٩ان  طل٪ ّْل  الّىىاًا ٖلى ٍو
حن بٌٗ يّمذ التي ٞباَعـ ٧ان، ؤًىما ؤلاوؿان ًدانغ مٛل٣ا اإلا٩ان ا الجؼاثٍغ ؿبت ٞهي الّهٟت، َظٍ ؤَُٖى

ّ
 مشل المغؤة بالي

ؿبت ؤّما مٛل٣ت؛ مضًىت( خُاة)
ّ
ا١ وخامُت للخّب  مضًىت ٞةّجها ألَلها بالي

ّ
البي الٗك ؿبت ألامغ ٦ظل٪. الخّغٍت َو

ّ
 للّغظا٫ بالي

حن ى مبالُا ال الجؼاثغ في ٧ان( مغاص) ٞـ. آلزغ واخض مً ًسخل٠ ألامغ ٞةّن  الجؼاثٍغ ؿاء ٌٗاقغ ٦ظل٪ باَعـ في َو
ّ
خمّخ٘ الي  بدّغٍت ٍو

ت، ُّ ل ٞلم خُاة، مجيء ؤلٛاَا التي( ٞغاوؿىاػ) م٘ بٗال٢خه ملتزما ّْل  ٣ٞض الّؿاعص ؤّما وؿب
ّ
 َى مايُه بّن  بل الخّغٍت؛ باَعـ له جمش

 .باَعـ بمضًىت جىاظضٍ ال به، اعجبِ الظي

 في ألام٨ىت ل٨ً ال٨ٗـ، ال اإلا٩ان ًُب٘ ما  ي هٓغجىا ؤّن  وعؤًىا الّغواًت ؤخضار ؤَم يّم  مغظعي ٦م٩ان باَعـ ًٖ جدّضزىا ل٣ض
غ؟ ومجها ٖضًضة، الّغواًت غ، في الّؿاعص ًغي  ٞماطا الؿٍغ سهُاث ٖال٢خه وما الؿٍغ

ّ
 والٗىىان؟ بالص

ش داللة  -2  :العٍش

ل اإلاتن، وفي. زبر بلى مًاٞا ظاء و٢ض الٗىىان، مً ٦جؼء للغواًت الساعظُت الهٟدت مىظ اإلا٩ان ًىاظهىا
ّ
غ مشـ  ألاَم اإلا٩ان الّؿٍغ

 .اإلاىث بلى اإلاُالص مً عجبه ٖلى هخضعط ؤو ٖلُه هدىاوب والظي خُاجىا في
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ل ٣ٞض
ّ
غ مش ا، بلى الّغواًت ؤّو٫  مً خايغا ّْل  ٣ٞض الّغواًت، في اإلا٩ان بىاء في َاما ظؼءا الّؿٍغ غ بلى اإلاىلض مهض مً آزَغ اة ؾٍغ  الٞى

غ ألازغي، الخُاة بلى الخُاة مً الٗبىع  خالت ًمشل َىا ٞاإلاىث ال٣بر، بلى ومجها  ألزغي، خالت مً الٗبىع  ًمشل الٗىىان في والؿٍغ

ى غ مشل ٣ٞض ؾبُل، ٖابغ  ي ؤنل ٖباعة ًٖ مجزاح َو  :٢ىله في ؤزغي  بلى خالت مً للٗبىع  ؾبُال الّؿٍغ

غ ٚاصعث مظ"  .ؾىىاث لٗضة( ظضجه ٌٗجي) ٞغاقها ٖلى للّىىم واهخ٣لذ عيُٗا ؤمي ؾٍغ

غ ٦ٗابغ مكىاعي  بضؤث ألاعضخّي، ٞغاقها ٖلى غ ختى آلازغ بٗض واخضا ألاؾغة ؾدخل٣ٟه ؾٍغ  ".ألازحر الؿٍغ

غ مً باهخ٣اله الخُاة في واهخ٣اله خُاجه مؿحرة ًسخهغ الّؿاعص بّن  غ واهتهاء ألاعضخيّ  ظّضجه ٞغاف مً ابخضاء آزغ بلى ؾٍغ  بالّؿٍغ

غ  ي الخُاة و٦إّن  ٖلُه، ؾُمىث الظي ألازحر ان وٗبٍر ؾٍغ  .ٖلُه جىاظضها ًى٣طخي ما وؾٖغ

إزظ غ ٍو ان) ٧ان و٢ض. ؤلاوؿان ٖلُه ًمىث وم٩ان الخّب، إلاىاػلت م٩ان ٞهى ؤصواع، ّٖضة الّؿٍغ ب( ٍػ  ٖلى الخُاة جمجُض في ًٚغ

ٍغ  :٢ىله في وطل٪ ؾٍغ

غ، في اإلاىث مًاظٗت ؤخّب  ال» غ ٢هضث ٣ٞض ؾٍغ   «للخُاة مجي جمجُضا الخّب، إلاىاػلت صوما الؿٍغ

ان) ول٨ً ب َاإلاا الظي( ٍػ غ ٖلى اإلاىث ًٟاظئه الخُاة في ٚع غ طل٪ ٖلى اإلاغؤة ًٖ ًبدض ٧ان الّؿاعص وختى. ؾٍغ  في لِؿخ٣ّغ  الّؿٍغ
 :خُاجه ُٞه ٣ًطخي َاصت ٦م٩ان الخؼن، عخم

غ ٧ّل  في ، ل٨إهجي" ا، هدى ٧اطبت ألؾٟاع خ٣اثبي ؤّٖض  ٦ىذ ؾٍغ  ".ُٞه ؤؾخ٣ّغ  ؤعخم، ؤهشىي  خؼن  ًٖ بدشا الخؼن، في ؤجململ نضَع

غ ى الاؾخ٣غاع، ًٖ بدشا هٟؿه الّؿاعص ُٞه ٌّٗض  مٟخىح م٩ان َىا ٞالّؿٍغ  خاو٫  و٢ض. ؾلُخه الغظل ُٞه ًبؿِ الظي الٗالم َو

غ ؤوؿىت الّؿاعص  :٢ىله في ٦ما الؾدىُا٢ه مداولت في الّؿٍغ

غ ٧ان خخما" ض طل٪ في الّؿٍغ  ".طا٦غجه اؾدىُا١ مداوال بظل٪ ؤقٗغ ٦ىذ ووخضي بلُه، ؾب٣ىوي مً بإقباح مؼصخما ألاّو٫  اإلاٖى

غ م وجغ٧ىا ؤشسام مً ٖلُه مغوا بمً بل ؤقُاء؛ مً ُٞه بما لِـ مؼصخم، م٩ان ٞالّؿٍغ  ٌكٗغ الّؿاعص َى ٞها ٖلُه، آزاَع
ّضعي بإقباخهم،   َظا وما طا٦غجه، الؾدىُا١ مداولخه ٍو

ّ
ت في بٚغا١ بال ٗغٍّ

ّ
ت الىُْٟت خؿاب ٖلى الك ُّ  بها حهخّم  لم التي اإلاغظٗ

 .الؿغصّي  البىاء م٩ىهاث مً ظؼثُت ؤّي  في الّؿاعص

جٗل غ بحن ًّٟغ١  ٧اإلوؿان الىضم الّؿاعص ٍو غ، ؾٍغ ل وؾٍغ ِ
ًّ غ ٖلى الىخضة ُٟٞ  :٢ىله في وطل٪ الؿىء، ؾٍغ

غ مً ؤًٞل الىخضة ؤّن  ًضعي  ٧ان الظي الّىضم ..." غ بازخباع ًلهى ٧ان الؿىء، ؾٍغ  ".هضمه ل٨ُظب ٦ما ظضًض، ؾٍغ

إزظ غ ٍو  :٢ىله في ؤزغي  صاللت الّؿٍغ

غ خاصر بزغ مى٪ جدبل التي  ي ؤزغي  امغؤة ول٨ً ...  ". !ؾٍغ

غ ؤنبذ ٣ٞض ي ٞحها، مدؿببا ؤو للخىاصر م٩اها الّؿٍغ
ّ
غ خاصر" ٖباعة بلى" مغوع خاصر"  بٗباعة ًجزاح به و٦إو  ٢بلها اهؼاح ٦ما" ؾٍغ

غ ل٣ُى٫ " الؿىء ظلِـ" ٖباعة ًٖ غ الؿىء، ؾٍغ  اإلاخل٣ّي جهضم لٛت زل٤ بلى ٌٗمض الّؿاعص ؤّن  بؿبب صالالجه في ًخىؾ٘ ٞالّؿٍغ
ت بٗباعاتها لضًه، الاهخٓاع ؤ٤ٞ وج٨ؿغ ٗغٍّ

ّ
ةٍس  ؤلاوؿان ًمغ اللخض بلى اإلاهض ٞمً اإلاٟبر٦ت، وؾىعَا الك  بزغ ؤخضَا ٞى١  ًمىث بإؾغَّ

غ ًٖ خضًصىا به هسخم ما آزغ ولّٗل . ما خاصر  :(خُاة) ٢ى٫  الّؿٍغ
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غ ٖابغ ألاؾّغة، بله ًا» ٍغ عاخت ٞإَضٍ خّل، ما خُض َى ؾٍغ ٤ ؾٍغ ُّ   «ألازحر الً

ت جإزظ الٗباعة بهظٍ ً٘ الّىاؽ ًلػي َى َا ًغخمه، ؤن الّىاؽ بله مً ًُلب ؤن بض٫ خُض ال٣هىي، ؤبٗاصَا اإلا٩ان قٗغٍّ  ٍو
ٍغ عاخت حهضًه ؤن ألاؾّغة بله مً له ُُٞلب الٗاصًحن، الىاؽ مى٤ُ ًخجاوػ  اٖخباعا  لؤلؾّغة  بقاعة في وطل٪ ألازحر، ال٤ًُ ؾٍغ

 .ُٞه ًىي٘ الظي لل٣بر

غ ٧ان ل٣ض   الّؿٍغ
ّ
 لم الّؿاعص اَخمام وألن ٖضة، بداالث ومغجبُا ٦شحرا، ط٦ٍغ وعص مدىعٍا م٩اها ٧ىهه خُض مً الّؿاعص اَخمام مدِ

غ ٖلى مىهبا ٨ًً ا، ؤو خضًض ؤو خُب مً مهُإ ٦م٩ان الّؿٍغ ه ٚحَر
ّ
 في ٦ما  –الخضًض اعجبِ بل ماصًا؛ ونٟا بىنٟه حهخم لم ٞةه

ت م٘ ًخىا٤ٞ وما ججاَه ٌكٍٗغ بما -ألام٨ىت ب٣ُت ُّ ت الظاج ُّ  .لٛخه َبٗذ التي والاهٟٗال

غ مً غ مً ًيخ٣ل ال٣بر وخؼن  اإلاهض ٞغخت بحن ؤلاوؿان ٢ضع َى ال٣بر بلى الّؿٍغ ً ومً آزغ، بلى ؾٍغ ً بلى َو  جّهىع  ٠ُ٨ٞ. َو
غ ٧ان و٢ض ٖىضٍ؟ ال٣بر وما آلازغة؟ بلى ؤلاوؿان ٖبىع  الّؿاعص  ُٚاَب في الكهىة ُٚاب في ٞهل مٗا، والكهىة لؤللم مدُت الّؿٍغ

ؿإ مً ال٣بر
ّ
ه ؤم واهٟخاح؟ اح

ّ
 ال٣بر؟ وي٤ُ الّجهاًت ي٤ُ ؤه

 :امللابش داللة -3

غ َى ال٣بر ى. لئلوؿان ألازحر والٟغاف آلازغ، الّؿٍغ   مٗه ًب٣ى ال خُض اإلاُذ صًٞ م٩ان الٗٝغ في َو
ّ
 ٚحر ؤبًُا ٢ماقا بال

٤ ألامىع  ًٟلؿ٠ َىا الّؿاعص ول٨ً مسُِ، ان) ٞـ زانت، عئٍت ٞو  ويىخا، ؤ٦ثر ألاقُاء ًغي  اإلاىث، بٗض الّؿاعص، بلى باليؿبت( ٍػ
ه

ّ
ُا ًإزظ و٦إه ه لضعظت ألاخُاء، وعي مً ؤ٦بر ٖو

ّ
ه وألانل للّغؾم، خاظت في ٌٗض لم ؤه

ّ
 مً الضهُا في به ٣ًىم ٧ان ٖما جماما ٖاظؼ ؤه

 :الّؿاعص ٢ى٫  في هٓغها ولى. اه٣ُاٖها ٌٗجي اإلاىث ألّن  ؤٖما٫،

ىضما"  التراب نىب طاَب ألالىان، ُٚاب مى٣ُت صزلذ. جغؾمها ؤن بةم٩اه٪ ٌٗض لم بىيىح ألاقُاء جغي  ؤنبدذ ٖو

ى٪ ؤؾمُخه بلُه، جخى١  ٦ىذ جغاب ى٪؟. )َو ض ٢بل ٦ٗاصج٪ حؿخّٗض  ؤن صون  خؿاب٪، ٖلى بلُه جظَب ؤن بةم٩اه٪( َو  ".مٖى

ىا
ّ
ا بٗضا لؤلمغ ؤُٖى الّؿاعص ؤّن  ٠ُ٦ هالخٔ ٞةه ُّ ه ختى باإلاىث اعجبِ الظي الضًجيّ  البٗض طل٪ ٚحر ٞى

ّ
ه الّغ٢و بلى ًضٍٖى ؤه

ّ
 و٦إه

ًّ  ،"لىٟسخي صٖىوي:"ل٣ا٫ ه٤ُ ولى الغ٢و، اإلاُذ بةم٩ان ولِـ َام، شخيء بلى ًضٍٖى ت ول٨ غا١ بلى جضٞٗه الّؿاعص قٍٗغ  في ؤلٚا
ض ما الىا٢٘، في َى ٦ما ألامغ ًبضو ٞال الخجٍغ

ّ
 ؾمٗها لى التي الٗباعاث َظٍ هٟؿه في خّغ٥ ما َى الّغظل طل٪ ٣ٞض ٖلى الخؼن  وبه

ن وبه٩اع باإللخاص الّتهمه بًٗهم
َ
 .الُؿج

جاٍ َظا
ّ
جاٍ قبُه الاج

ّ
ت في الٗبثيّ  باالج غاٝ مً السسغٍّ ٣ت ألٖا  صٖىة ؤنبذ للخؼن  صٖىة اإلاىث ٩ًىن  ؤن ٞبض٫ مباقغة، ٚحر بٍُغ

 :٢ىله في وطل٪ للّغ٢و،

ان) َُا" ض جهبذ جمىث ٖىضما ٦ما جغ٢و ٖىضما ٞاع٢و، شخيء ٧ل آلان اهخهى( ٍػ ُّ  ".اإلا٣ابغ مً حسسغ ٧ي ؤع٢و الٗالم، ؾ

ت ٖلى اإلاُذ ٣ًضع ٞهل ؿخمغ ؤنال، للمىث اؾدؿلم ٧ان إلاا اؾخُإ ولى اإلا٣ابغ؟ مً السسغٍّ  :٢ىله في الخؼن  ومٛالبت الاؾتهؼاء َو

 .خظاء صون  مً وحٗالى ألازحرة، لغ٢هخ٪ ِعظلحن جضبغ"

 ".. !ؤخظًت بلى هدخاط ال اإلاىث في ٦ما الغ٢و في
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ت َظٍ  وجدىٕى. والهظًان الاجهُاع بداالث ؤقبه بّجها والسُبت، الخؼن  قٗىع  إلاٛالبت الّؿاعص مً مداولت  ي واإلا٣ابغ اإلاىث مً السسٍغ
 :٢ىله في ٦ما ال٣بىع 

ه، للمىث ؤّن  ؤجإ٦ض ؤن ظمُال ٧ان" م ؤخُاء وآزغون التراب، هىاعحهم مىحى ٞشّمت جىٖى  .مساػحهم وخل في هُمَغ

ان) مىث ٞاظٗت في طل٪ بٗض ججاَها بغوصحي ّٞؿغث( ٞغاوؿىاػ) ج٩ىن  و٢ض ...  في ؤخملها التي اإلا٣برة حجم حٗٝغ ؤن بضون ( ٍػ
 ".٢لبي

، الظًً ألانض٢اء ٞحها ًضًٞ التي اإلا٣برة جل٪ الىا٢٘، في اإلا٣برة مً مؿاخت ؤ٦بر و ي ٢لبه، في م٣برة الّؿاعص خمل ل٣ض  زاهٍى

م والظًً هحر مساػحهم، وخل في ؾُُمَغ م ٖلى ؤؾٟه ٍو  :٢ىله في م٣برة، ؤًًا ٞالّغواًت ٦ظل٪. لها خضوص ال م٣برة بذجم ٚضَع

  « اإلاىئوصة ؤخالمىا ٞحها جىام م٣برة بلى لخاظخىا بال الّغواًاث زل٣ذ ما »

ت، الىُْٟت ٖلحها تهُمً ألام٨ىت ب٣ُت مشل مشلها الّغواًت َظٍ في ٞاإلا٣ابغ اٖغٍّ
ّ

ت مإزظ ألامىع  الّؿاعص ؤزظ ٣ٞض الك ُّ ت الٗبص  والّسسٍغ

ان) مىث ٖلى الكضًض خؼهه هدُجت   ٦شحرة الّغواًت في ألاما٦ً ؤّن  وعٚم ،(ٍػ
ّ
ىا بال

ّ
غث الخ٩ي مؿاع ّٚحرث التي بخل٪ جهخم ؤه

ّ
 .ُٞه وؤز

ة اللشي   -4  :الجضاةٍش

ت ال٣غي  عػخذ إة جدذ الٛاباث بمداطاة الىا٢ٗت الجؼاثٍغ ، َو اف السٝى إة جدذ اإلاىث ؤو الدكّغص ؤو الترخُل بّما ؤَلها ٖو  َو

، ت اإلاٟخىخت اإلاؿاخاث  ي الٛاباث ؤن طل٪ السٝى ت ال٣غي  بٌٗ ٖلى حيٌّي  مشا٫  ي( َلخت بً) و٢ٍغ  وبا٫ طا٢ذ التي الجؼاثغٍّ
 .الالؤمً

ت ال٣غي  ٧اهذ و٢ض ا الّؿاعص حٛغي  طل٪ ٢بل الجؼاثٍغ َغ  ؤنبذ والُىم، طا٦غجه، في ٖاَّٟي  مسؼون مً َبُٗتها جدمله إلاا بخهٍى

مئىان بلى ًضٖى وال ماؾ٠ ؤمغ الالؤمً بلى ألامً خالت مً اإلا٩ان ٞاهخ٣ا٫ زُحرا، ؤمغا الجبا٫ وخىاشخي ال٣غي  في الخجّزٍ  .الَا

ت ال٣غي  ٧اهذ » جي ؤم٨ىت الجؼاثغٍّ ا حٍٛغ َغ   «طا٦غحي في ٖاَُٟا مسؼوها لها ألّن  عّبما. بخهٍى

ا بٗضا ًإزظ َىا ٞاإلا٩ان للسغاب، حّٗغيذ ؤن بٗض مىخكت ال٣غي  َظٍ ؤنبدذ و٢ض  الهضوء ٖلى صلُال ٧ان ؤن بٗض مإؾاوٍّ

ا الّغواًت َظٍ َب٘ الظي َى اإلاىث ًٟٞاء. والّى٣اء  في م٩ان، ٧ّل  في هجضٍ ٚالبت ؾمت ٞاإلاىث. الشالزُت عواًاث باقي ًٖ ومّحَز
لى ال٣غي  وفي اإلاضن قىإع  .اإلاؿدكُٟاث ؤؾّغة ٖو

ت، جل٪ مكاٝع ٖلى ٧اهذ لٛابت مىظ٘ مىٓغ ٞاظإوي .. اعحي بٗض وزّم  ال٣ٍغ  ...الؿلُاث ٢بل مً جاما خغ٢ا ُخغ٢ذ ألازحرة ٍػ

 ".الٛاباث ٞهم مى٣ُها ًخجاوػ  مٗاع٥ في ألاشجاع، مً ًمىث البكغ، مً ظُلحن بحن خؿاب جهُٟت ؤزىاء خغب ٧ّل  في

ت لٛت في اإلاى٠٢ بكاٖت ًهّىع  اإلا٣خ٠ُ َظا بّن  ظا ٞهم، للم٩ان ؤنبذ ٣ٞض بًداثُت، عمٍؼ  َظٍ مى٤ُ بصعا٥ ًٖ ٖاظؼ الٟهم َو

 .واإلاىث للّغٖب م٩اها اإلادبب اإلاإلٝى اإلا٩ان مً ججٗل التي اإلاٗاع٥

. الّىٟىؽ في الّغٖب ًبٗض م٩اها الغواًت ػمً في ؤنبدذ للّغاخت م٩اها ٧اهذ ؤْن  ٞبٗض زاّنت، صاللت ػمً ٧ل في ال٣غي  خملذ و٢ض
م٨ً  :٢ىله في ٦ما ألوؿيخه ؾعى و٢ض زانا، اَخماما الّغواًت َظٍ في للم٩ان ؤُٖى الّؿاعص ؤّن  ٠ُ٦ هالخٔ ؤن ٍو

ت اؾخى٢ٟخىا ٖىضما ػمُل م٘ ٦ىذ »   «مىتها ؤمام مظَىلت ػالذ وما ٧ابىؾها، مً حؿد٣ُٔ لم ٢ٍغ
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ت ج٩ىن  ؤن مت، ٞضاخت ًٖ ٌّٗبر قاٖغّي  ٦الم ٞهظا مظَىلت، ال٣ٍغ  مظَىال ػا٫ ما الجماص ختى بل ٣ِٞ؛ ؤلاوؿان ًظَل ٞلم الجٍغ

، خّض  ٖلى اإلاىث، ؤمام غ الظي الكاٖغّي  ألاؾلىب لٛلبت الّغواًت، في ٦شحر ال٨الم َظا ومشل حٗبحٍر
ّ
 .اإلاخل٣ي في ًاز

ى البِذ، لضاللت بالخٗغى ؤزحرا وؾى٨خٟي خه ؤبُه، بِذ ًٖ ًخدّضر خُض الّؿاعص، لضي اَخماما ال٢ذ التي ألام٨ىت مً َو ٞغ  ٚو

ت
ّ
ـلذ. بىلىهُت امغؤة حؿ٨ً خُض اإلا٣ابلت البىاًت ٖلى اإلاُل

ّ
 .ألاّو٫  خّبه له مش

 :البِد -5

ا، بٗضا البِذ ؤزظ ل٣ض  :٣ُٞى٫  مغظعّي، ٦م٩ان الّؿاعص له ٌٗغى لم خُض قاٖغٍّ

َب  ؤن جساٝ ٦ىَذ  بطا بالظاث، البِذ َظا بلى بها ظئَذ  ٞلماطا »   «٢ضمحها؟ بلى الخؼُن  ًدؿغَّ

 :٣ًى٫  و

  «باؾها؟ في مدكابهت ظمُٗها البُىُث . البِذ طل٪ ٖلى ؤؾخض٫ُّل  ٠ُ٦ »

 وجدٟٓىا الُمإهِىت ُٞىا جبٗض بُىث ٞهىا٥ ٦ظل٪، َى بِذ ٧ّل  ولِـ والباؽ، الخؼن  مهضع البِذ بإّن  جىحي الجمل َظٍ بّن 

 :باقالع ٚاؾخىن  ٣ًى٫  الدكدذ، مً

ه. مّٟخخا ٧اثىا ؤلاوؿاُن  ًهبذ البِذ بضون "
ّ
 ".ألاعى وؤَىا٫ الّؿماء ٖىان٠ مً ًدٟٓه -البِذ ؤي  –به

، في الّؿاعص بِذ ومجها الّغواًت، في ؤمشلت لظل٪ وهجض البِذ، ز٣اٞت في الٛالبت  ي باقالع لٛاؾخىن  الغئٍت َظٍ  ٧ان والظي نٍٛغ
 :٣ًى٫  بط بلُه، بالهغب ٞغخت ًجض ٧ان خُض( الخ٤ ٖبض) بِذ ؤو ألاولى، ججاعبه مسخبر

غ لكهىاحي ؤنبذ خُض ،(الخ٤ ٖبض) بِذ بلى الهغوب في طل٪ بٗض ٞغختي ؤظض ٦ىذ"  ."خُاة م٘ قغعي ٚحر ؾٍغ

ظا الّغواًت، في والخؼن  الٟغح بحن البِذ جغاوح و٢ض  ٢بىال، اإلا٩ان ل٣َي  ؾُٗض بدضر اإلا٩ان اعجبِ ٞةطا الّؿاعص، لىٟؿُت عاظ٘ َو

ظٍ زهىنِخه، بِذ ٞل٩ّل  زابذ، ٚحر م٩اها الّؿاعص لٛت في البِذ ٧ان ٣ٞض. وال٨ٗـ ُ٘  ال السهىنُت َو   جيب
ً
 زهاثَو  مً ٖاصة

ت ٍغ باث ًٖ هاججت  ي بل هِٟؿه؛ اإلا٩ان في ظَى
ّ
ت الخ٣ل ُّ َخِىُع  التي الىٟؿ ْٗ َ

له٤ ٞخجضٍ الّؿاعص، ح  باإلا٩ان، ؤلاوؿاهُت ألاوناٝ ًُ

ظا ت في ألام٨ىت ٧ّل  ٖلى الخٓىاٍ ما َو ُّ الز
ّ
با الش  .ج٣ٍغ

 :خالصــة

ِ٘  مً اإلا٩اُن  خمَل  ل٣ض   ؤّما الاؾَم؛ الىا٢
ُ

ُبٌء  اإلااصيُّل  الىن٠
ّ
با ٞمٛ ًَ  ٞلم. ج٣ٍغ ٗ ًِ  اإلااصّيِ  بالىن٠ الّؿاعصُ  ٌُ  عبُها ما ب٣ضعِ  لؤلما٦

ـِ  في ألاما٦ً جشحرٍُ  وما الّىٟؿُِت  بالخالِت  ٟ  .اهٟٗاالث مً الىَّ

  ؤّن  عؤًىا و٢ض
َ
واًت ضوُع  الّغِ

َ
ًَ  في ؤخضاُثها ج ٣تٍس  ؤما٦ ُّ  له ٨ًً ٞلم للم٩ان، ألاشسام هٓغاث ازخلٟذ و٢ض واؾٗت، عخبت وؤزغي  ي

ٌ٘ء  زامٌّي  جإزحر َغاُتهم ٧اهذ بل ُٞه؛ طاجُتٍس  زهاثَو  مً هاب
َ
 ٞبض٫ ُٞه، ًدكاع٧ىن  الظًً ألاشسام بؿلى٦ُاث اعجباَه خُض مً هٓ

ُ٘  اإلا٩ان ٩ًىن  ؤن  مً ٦جؼء اإلا٩ان الغواًت َظٍ وخملذ. ألاخُان بٌٗ في َاعصا مٛل٣ا ٩ًىن  ؤن ًم٨ً ٧ان مٟخىًخا الىاؾ
غ ٞحها َُمً التي الّغواًت و ي الٗىىان،  ألاؾّغة بحن ؾٟغ في وؤلاوؿان اللخض بلى اإلاهض ٞمً مسخلٟت، صاللُت ؤبٗاصا وؤزظ الّؿٍغ

ٍغ ختى جخل٣ّٟه  .ألازحر ؾٍغ
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ل  " هحابه خالٌ مً العّشاج الىصٍش لذي الحألُف مى ج
 
ل ة الح  ُّ ىذظ  في الع 

 (  )"الحىوعُة ألاخباس
اس عبذ.أ

ّ
 .ثىوغ. باحث/  الجامعي العح

 

ص
ّ
لخ  : الذساظة م 

ٗجى
ُ
بٗه الظي اإلاىهج ٖلى الًىء بدؿلُِ الّضعاؾت َظٍ ح

ّ
ذي للمىهج بًٟاثه ومضي ألازباع، لهظٍ جإلُٟه في" الؿّغاط الىػٍغ" اج  الخاٍع

باٖه، ًغوم الظي
ّ
ت اج ُّ ذي اإلاىهج َظا جضازل و٦ُٟ  مً ؤولى مغخلت في ؾُٗىا، و٢ض. ألازباع َظٍ نُاٚت في ألاصبي اإلاىهج م٘ الخاٍع

٠ الخٍٗغ٠ بلى الٗمل، َظا
ّ
ت الُخلل" وب٨خابه" الؿّغاط الىػٍغ" باإلاال ُّ ت ألازباع في الؿىضؾ ُّ  زّم  جإلُٟه، ٖلى والباٖض ،"الخىوؿ

بٗه الظي اإلاىهج بلى مىه، زاهُت مغخلت في جُّغ٢ىا،
ّ
٠ اج

ّ
ىه في اإلاال ت ؤؾالُب مً جخ٩ّىن  ؤّجها ووظضها ألازباع، لهظٍ جضٍو ُّ  ٢هه

ذي اإلاىهج -اإلاىاؾباث مً ٦شحر في -ٞحها ًخضازل مخّٗضصة  زّم . وؤهماَه والخىاع وؤؾالُبه، الؿغص: ٢بُل مً وطل٪ باألصبي، الخاٍع
ش جضازل ْاَغة بلى ؤزحرة، مىاؾبت في جُّغ٢ىا ٗغ م٘ الخاٍع ِ

ّ
اَغة بًجابي، جضازل َى الخضازل َظا ؤّن  وعؤًىا ألازباع، َظٍ في الك  ْو

ت ُّ ثري  ؤن قإجها مً صخ
ُ
 .ألازغ َظا ُممّحزاث ؤَّم  ٖلى ٞحها ؤجِىا ٖاّمت، بساجمت الٗمَل  -ألازحر في  -وجّىظىا. الٗمل َظا ج

ش  –ألازباع  –اإلاىهج:  املفاثُح اليلمات  .الخاٍع

 

 :مذخل

 الىػٍغ" واإلايكإ اإلاىلض الخىوسخيّ  للماّعر" الخىوؿُت ألازباع في الؿىضؾُت الُخلل" ٦خاب ٖلى الًىء حؿلُِ اإلا٣الت َظٍ جغوم
ى". الؿّغاط ٤َ  ولم اهدباَىا، اؾترعى مهّم، ٦خاب َو

ْ
هُ  ًل

ّ
ه ٦ما. الباخشحن لُضن مً والخمدُو البدض مً َخٓ

ّ
 ماّصة ًدىي  ٦خاب ؤه

سُت غة، مهّمت جاٍع ٍؼ ٠ ناٚها ٚو
ّ
 .بالبدض ٢مُىا ًجٗله الظي ألامغ ٍَغ٠، ؤصبّيٍس  بإؾلىب اإلاال

ف ـ1 ف الحعٍش  
ّ
 :باملإل

م٨ً ما ؤّو٫  لّٗل  ً ٖىه باإلزباع الصخيء بٌٗ ييُىت جبضو الٗغبُت واإلاهاصع اإلاغاظ٘ ؤّن  الؿّغاط الىػٍغ ًسّو  ُٞما مالخٓخه ًُ  ٖو

٠ لهظا بها ال٣ُام وٗتزم التي للّضعاؾت خاٞؼ َى ما الىضعة َظٍ في ولّٗل . ٦خابه
َّ
 . ًُغخها التي ولل٣ًاًا الُليّ  اإلاال

ْ
 ط٦ٍغ ما ٖضا بط

 اإلااّعزحن ؤَّم  ًٖ خضًشه ؾُا١ في ظاءث م٣خًبت، مٗلىماث في" الؼمان ؤَل بجداٝ" ٦خابه في الًُاٝ ؤبي بً ؤخمض

غ –الخىوؿُت اإلامل٨ت َظٍ: "٣ًى٫  الخىوؿُّحن،
ّ
ر ؤٖضاصَا، هللا ٞو

ّ
ا اٖخجى -ؤمضاصَا و٦ث ٌ٘ء  ملى٦ها وؤزباع بإزباَع : الًٟالء مً ظْم

جي الًٟل ؤبي بً مدمض هللا ٖبض وؤبي الؼع٦صخي، ببغاَُم بً مدمض هللا ٖبض وؤبي زلضون، ابً الّضًً ٧ىليّ  ُْ  ال٣حرواوي، الّغٖ

                                                           
 
غرب اإلسالمي، بًنكت، احلُلل السُّنُدسّية يف األخبار التونسّية، تأليف، زلمد بن زلمد األندلسي الوزير السرّاج، تقدمي كحتقيق، زلمد حبيب اذليلو، دار امل . 

 .1985، 1لبناف، ط
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م الؿّغاط والىػٍغ صًىاع، ؤبي بابً اإلاٗغوٝ حَر ٠ حٍٗغ٠ ؤَّم  ٞةّن  ،( 1")ٚو
ّ
م٨ً للمال ٗخضُّل  ؤن ًُ  الؼع٦لي الضًً زحر حٍٗغ٠ َى به ٌُ

الم ملجم في  مهُٟى بً مدمض بً مدمض َى: "ب٣ىله م٣خًبت، بضوعَا ظاءث ولئن مٗلىماث، في"الؿّغاط الىػٍغ" ألٖا

ل" له ال٨ّخاب، مً جىوسخي، ماّعر بالىػٍغ، اإلاكهىع  الؿّغاط هللا ٖبض ؤبى ألاهضلسخي،
َ
ىضؾُت الُخل  و٢ض ،"الخىوؿُت ألازباع في الؿُّل

؛ بٌٗ باقا ٖلي ؤخغ١  ٗٝغ لم ألانل، جىوؿُت ٖاثلت مً ًىدضع وؾالث، ظبل في ّٖمه ٖلى ٢ُامه زبر ٖلى القخماله اإلاُبٕى ٌُ 
ش ش ول٨ً مُالصٍ، جاٍع اجه جاٍع  مدّمض" "الّؿىضؾُت الُخلل" ٦خاب مد٤٣ّ ول٨ً(. 2" ) م18 ١ 1738-1149ٌ ؾىت في ٞهى مٗلىم ٞو

٨ظا ؛17 ١ -م1659 ؾىت خىالي ٧ان مىلضٍ ؤّن  ًغّجر" الهُلت الخبِب  الّؼع٦لي، الّضًً زحر: بلى بالىٓغ -خُاجه مدّهل ٞةّن  َو

 .(م1738 -م1659)الشماهحن هاَؼ ٢ض "-الُخلل"٦خاب ومد٤٣ّ

ة ـ2 ُّ  :وأكعامه الىحاب ماه

ٟه الظي الىخُض ال٨خاب َى" الخىوؿُت ألازباع في الؿىضؾُت الُخلل"
ّ
ى ،(3) الؿّغاط الىػٍغ ؤل كحر ٦ما-َو ت -الٗىىان ٌُ  مً مجمٖى

٠ ناٚها الخىوؿُت، ألازباع
ّ
ا  –ضسم ٦خاب صّٞتي بحن اإلاال ُّ ضاث زالزت)  -وؿب

ّ
ًاٝ( الُى٫  مخٟاوجت مجل ٣ض، عاب٘ ظؼء بلحها ًُ

ُ
ٞ 

خغ١  و٢ُل
ُ
٠ و٢ض. ؤ

ّ
  ٦خابه؛ الؿّغاط الىػٍغ ؤل

ً
 اإلامخّضة الٟترة في الخؿُيُت الضولت ماّؾـ ،"ٖلي بً خؿحن" لُلب اؾخجابت

جل٠ الظي الجؼء ملجمه في الّؼع٦لي الضًً زحر ًظ٦غ لم ولِئْن (.  4)ؤبىاثه ؤخض ٖلى وبمالءً  ،(م1735-1705)بحن
ُ
خغ١  ؤو ؤ

ُ
 ٦خاب مً ؤ

ؼ ٖبض بً مدمض بً خمىصة" الخىوسخي اإلااّعر ٞةّن  ،(5") اإلاُبٕى بٌٗ باقا ٖلي ؤخغ١ : "ب٣ىله م٨خُٟا" الُخلل"  -1202ٌ ث")الٍٗؼ
خغ١  الظي الجؼء بلى ؤقاع ٢ض" الباشخي ال٨خاب" ٖىىان ًدمل الظي ٦خابه في( م1787

ُ
ض ؤن بٗض ٣ًى٫،. ال٨خاب مً ؤ

ّ
ت ؤ٦ ُّ  ؤخ٣

ً بلى وؾْب٣ه الؿّغاط الىػٍغ ا، لِـ ما الٟغاٙ مً ٌؿخضعي اإلاُلب َظا: "٣ًى٫  الخىوؿُت، ألازباع بٌٗ جضٍو
ً
٣خطخي مؿاٚ  ٍو

ؿإ
ّ
  الغظا٫، ؤٞىاٍ مً ألازباع وجدّب٘ اإلاجا٫، اح

ْ
ضّون  لم  ي بط

ُ
٣ْض، في لىٓمها ؤخض حّٗغى وال بٗض، ج ِٖ  

ّ
 ٖبض ؤبى ألاصًب به ؤلّم  ما بال

سه في الؿّغاط الىػٍغ مدمض هللا  بلٜ -هللا عخمه -والضٍ لضولت الخّٗغى مً ،"الخىوؿُت ألازباع في الؿىضؾُت بالُخلل اإلاؿّمى جاٍع
٠، وماثت وؤعبٗحن ؤعب٘ ؾىت بلى ُٞه

ّ
ا باقا؛ ٖلي ؤخغ٢ه الغاب٘ الجؼء ؤّن  ٚحر وؤل

َ
ٌّ  مً ٖلُه اقخمل إلِا  ّٖمه ٖلى ٢ُامه في ٖىه الٛ

 .( 6)"ؤزغ وال ْٖحن آلان مىه ًىظض ٞال ِوْؾالث، بجبل

ِ َظا مً ًدُمت وسست وظىص بلى اإلاغاظ٘ بٌٗ وجظَب
ّ
اث م٨خبت في اإلا٣ٟىص الغاب٘ اإلاسُ ى بمُىهُش، اإلاسَُى  الظي الغؤي َو

ض ؤن بٗض -٣ًى٫  ،(Les historiens Tunisiens)"الخىوؿُىن  اإلااّعزىن " ٦خابه في" الؿالم ٖبض ؤخمض" بلُه ًظَب
ّ
 ٦خاب اخخىاء ؤ٦

 الغاب٘، الجؼء مً واخضة وسست ٖلى مُىهُش م٨خبت جدخىي : " الُى٫  مخٟاوث ج٣ؿُما م٣ّؿمت -عثِؿُت ؤبىاب زماهُت ٖلى" الُخلل"

                                                           
 
 .03، ص، 1، ج1990، أمحد بن أيب الضياؼ، إحتاؼ أىل الزماف بأخبار ملوؾ تونس كعهد األماف، الدار التونسية للنشر . 
 
 .66، دار العلم للماليٌن، بًنكت، لبناف، ص، 1999، 14، ط، 7خًن الّدين الزركلي، معجم األعالـ، مج  . 
 
 35احلُلل السندسية يف األخبار التونسّية، مقّدمة التحقيق، ص،  . 

 
 .96 ص، احلُلل السندسّية يف األخبار التونسّية، . 
 
 66 ص،، 7مج، ، جم األعالـمعخًن الدين الزركلي،  . 

 
 .43-42، ص 1، ج1970محودة بن زلمد بن عبد العزيز، الكتاب الباشي، ترمجة، زلمد ماضور، الدار التونسية للنشر،  . 
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خغ١  الظي الجؼء َظا
ُ
ؼ ٖبض بً خمىصة عؤي خؿب -ؤ ضَا هٟؿها والغواًت(.  1")باقا ٖلي َٝغ مً -الٍٗؼ

ّ
 ؤبي بً ؤخمض" ًا٦

هض جىوـ ملى٥ بإزباع الؼمان ؤَل بجداٝ" ٦خابه في" الًُاٝ  .( 2)" ألامان ٖو

م ومّما ّٖ ض ض بىظىص ال٣ى٫  ًُ
ّ
٠ بقاعة لؤلزغ عاب٘ مجل

ّ
ض زاجمت في( الؿّغاط الىػٍغ)هٟؿه اإلاال

ّ
ه بلى" الُخلل" مً الشالض اإلاجل

ّ
 ؤه

٠
ّ
ضا ؾُال

ّ
ؼ عّبه لغخمت الٗباص ؤْخىط  –ظمٗه ما آزغ َظا: "٣ًى٫ . عابٗا مجل خلٍى ال٣ضًغ، الٍٗؼ  الغاب٘ الجؼء -هللا قاء بْن  -ٍو

 .( 3)"ٖلي ابً باي خؿحن هللا ُٖض ؤبي ألاؾٗض ألامحر مً الٗهض بىالًت مبضٍئ

ت الُخلل" الؿّغاط الىػٍغ ٦خب ُّ  الباًاث وؤّو٫  الخؿُيُت الضولت ماّؾـ" ٖلي بً خؿحن" مً بُلب بطن" الؿىضؾ
ِيُِحَن  ُْ ش ال٨خاب وحهخّم (. م1735 -1705 بحن خ٨م)الُخؿ بري، ؤبىاب زماهُت: بلى ناخبه ٢ّؿمه و٢ض. ؤلاؾالمي الٟخذ مىظ جىوـ بخاٍع

ُ
٦ 

ض وزّهو. ٖاّمت وزاجمت
ّ
ض زّهو خحن في ألاولى، السمؿت لؤلبىاب ألاّو٫  اإلاجل

ّ
بضو. والؿاب٘ الؿاصؽ للبابْحن الشاوي اإلاجل ه ٍو

ّ
 ؤه

سظ ٢ض
ّ
ت ماّصة ومىجؼاجه ؤٖماله، بُىالجه،: ٖلي بً خؿحن خُاة مً اج ُّ  ٢ام و٢ض. ال٨خاب َظا مً الشالض الجؼء لخإل٠ُ ؤؾاؾ

ُٖض زّم  ،1970 الكغ٢ُت ال٨خب صاع ًٖ بخىوـ ونضع الهُلت، الخبِب مدمض اإلااّعر وج٣ضًمه ال٨خاب بخد٤ُ٣
ُ
 1985 ؾىت َبٗه ؤ

 .ببحروث ؤلاؾالمي الٛغب صاع بمُبٗت

الخٔ ألازباع َظٍ في الىاْغ ولّٗل  ٠ ؤّن  ًُ
ّ
ا ٍَغ٠، ؤصبي بإؾلىب ناٚها ٢ض اإلاال ُّ ى. زاّنا مىهجا طل٪ في مخىز  ظٗلىا ما َو

ً اإلاىهج، َظا ًٖ هدؿاء٫ ٠ صوع  ٖو
ّ
ه ؤم الغظا٫؟ ؤٞىاٍ مً لها ظام٘ مجّغص ٣ِٞ ٧ان َل: ألازباع لهظٍ نُاٚخه في اإلاال

ّ
 به

 .ٖلُه  ي الظي الىظه ٖلى ؤجذ ختى نُاٚتها في جهّغٝ

لل" ثألُف على الباعث ـ3 ة  الح  ُّ ة ألاخباس في العىذظ ُّ  :"الحىوع

ً مً الٛاًاث ؤّن  ٦خابه م٣ّضمت في ل٣ّغاثه" الؿّغاط الىػٍغ" زّهها التي اإلا٣ّضمت زال٫ مً هدبّحن  ؤّولها لّٗل : مخّٗضصة" الُخلل" جضٍو

ت وؤَّمها، ش مٗٞغ ٗاّ بهضٝ وِؾَحِرَم ألاَولّحِن جاٍع
ّ
اِم  خىاصِر  في ظٗل الظي هلل الخمض: "٣ًى٫  طل٪، مً الٗبرة وا٢خىام الاح  ألاًّ

َضب واإلاجاهحن، لل٣ٗالء ٖبرةٍس  ؤَٖٓم  والّؿىحِن 
َ
٣ّاصًً، ًٞالء مً ظهابظة اإلاايحن، ِؾَحرِ  ؤزباعِ  لخ٣ُُْض وه

َ
 ؤمم ؤبىاء ًٖ ٟٞدهىا ه

ٟهم اإلاايُت، ال٣غون جل٪ ش في الىٓغ ؤّن  طل٪ ٖلى ِػصْ  ،(4") والٗاصًت الخمُضة ؾحرتهم في وجهاٍع ً ألاواثل جاٍع ّٗ  -ًًمً ٞحها والخم

٠ اٖخ٣اص في
ّ
  ألازباع َظٍ لضاعؽ -اإلاال

ً
  ُمخٗت

ً
 ناع خّتى: "٣ًى٫  آوؿت، ؤّي  ًٖ حٛىُه  ي بل ؤزغي، مخٗت جًاَحها ال ٢ض طَىُت

ُ٘  ٞحها الّىُٓغ  ا والخمّخ ه ٦ما(. 5") آلاوؿت مً ؤخّب  بلحهم بإزباَع
ّ
ى الخإل٠ُ لهظا زالض َضٝ ًىظض ؤه  ألاخضار َظٍ جسلُض َو

سُت   وجشبُتها؛ الخاٍع
ْ
ا بط

ّ
ه الغظا٫، ؤٞىاٍ مً مكاٞهت ألازباع َظٍ الخ٣ِ ٢ض الؿّغاط الىػٍغ ٧ان إلا

ّ
 ألازباع َظٍ بإّن  ًامً ٧ان ٞةه

ت في مّٗغيت  ي ًّ ؿُان لخٓت ؤ
ّ
 جدؿا٢ِ  ي طل٪ ٖلى ِػصْ  جٟانُلها، ظمُ٘ اؾخدًاع ٖلى الظا٦غة ٢َِهغِ  وبٟٗل الؼمً بٟٗل للي

ّمخى
ُ
جها يغوعة عؤي لظل٪ عّواتها؛ بمىث الخ٣اث٤ مً الٗضًض ٞخمىث خٟٓتها، طا٦غة مً وج تي بحن وج٣ُُضَا جضٍو

ّ
. ٦خاب صٞ

                                                           
1
 . Ahmed Abdesselem. Les historiens Tunisiens. Des XVIIIe. XVIIIe SIECLES. Essai d’histoire 

culturelle. Librairie C.Klincksiech .PARIS. P.224-225 

 
 .133-132أمحد بن أيب الضياؼ، ادلصدر نفسو، ص  . 
 
 .372، ص، 3الوزير السرّاج، احلُلل، ج،  . 

 
 117، ص 1ج،   األخبار التونسّية،احلُلل السندسّية يف . 

 
 .117ادلصدر نفسو، مقّدمة الكتاب، ص،  . 
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لض وبال٨خابت
ْ
ش، َظٍ جس ش َظٍ وما. عّواتها بخّٛحر جخّٛحر وال وجشبذ الخىاٍع   اإلاضّوهت الخىاٍع

ّ
  بال

ٌء
ت قهاصة ُّ  َاالء مؿحرة ٖلى خ

 الضهُا ًٖ باهىا وبْن  ٞهم اليكىع، ًىم بلى خُاة ال٨خب في الًٟالء ًٞاثل جسلُض ؤّن  القّ٪ : "٣ًى٫  ،(لل٩اجب الخٗبحر)الًٟالء

اجىا، باألظؿام  . ( 1)"ماجىا ما ؤخُاءٌء  الخؿىت اإلاأزغ مً ٞحها جغ٧ىا ٞبما ٞو

 :الحألُف مى ج في ـ 4

ؼ ٖبض بً خمىصة ؤقاع ل٣ض  في الخىوؿُت ؤلاًالت ؤزباع جإل٠ُ بلى ؾب٤ مً ؤّو٫  َى الؿّغاط الىػٍغ ؤّن  بلى اإلاظ٧ىع  ٦خابه في الٍٗؼ

ّهو ٦خاب َى" الُخلل" ٦خاب ٧ان ولئن. الٗهغ طل٪
ُ
ش لضعاؾت ألانل في ز ى. جىوـ جاٍع  مً واإلا٣هض:" ٢ىله مً هٟهمه ما َو

باع٥ َظا
ُ
ًْ  مطخى ما ط٦غ -هللا قاء بن -اإلا ْخِدها، ػمً ِم

َ
ٞ  

ْ
 الضولت ٢بل ملى٦ها ط٦غ زّم  قغخها، ًٖ َمدُض ال م٣ّضمت جل٪ بط

ت، ُّ اِمها ط٦غ زّم  الٗشماه
ّ
ماوي الٟخذ بٗض ُخ٩

ْ
  ،( 2")وؤل٠ وحؿٗحن ازيخحن ؾىت مً خضر ما جٟهُل زّم ]...[ الٗش

ّ
 ًمى٘ ال طل٪ ؤّن  بال

٠ ؤنَّ  مً
ّ
ذي، ألاصبي -اإلاىاؾباث مً ٦شحر في -ٞحها ًخضازل ٍَغ٠، ؤصبّي  بإؾلىب ألازباع َظٍ ناٙ ٢ض هٟؿه اإلاال  خّض  بلى بالخاٍع

ىا
ّ
ىا في ألاخُان، بٌٗ في وكّ٪  ال ه٩اص ؤه

ّ
ش في ٦خاب بػاء ولِـ ألاصب في ٦خاب بػاء ؤه  ؾمت َى الظي -الخضازل َظا ولّٗل . الخاٍع

ت ؤ٦ؿبه ٢ض -ال٨خاب ُّ   طل٪ ٖلى ؤص٫ّ  ولِـ. اإلااّعزحن لضي مغمى٢ت م٩اهت ًدخّل  وظٗله زاّنت، ظمال
ّ
 ٖخبت -هٟؿه الٗىىان بال

ْل، ؤّن  مىٓىع  ابً ط٦غ و٢ض". الُخلل"  -الغثِؿت ال٨خاب
َ
، ومٟغصَا الُخل

ٌء
ت

ّ
ي"  ي ُخل

ْ
ّؼ  والِخبَرة الَىشخ

َ
ْغِويُّل  وال٣ُىِ يُّل  وال٣ؼُّل  والس

َ
 واإلا

ُغ،  : الُمامي و٢ا٫ والَخٍغ
ُ
ت

ّ
ض زىب ٧لُّل  الُخل ُّ   ٩ًىن  وال ص٤ُ٢ ؤو ٚلُٔ جلبؿه ظضًض ظ

ّ
 .( 3)"زىبحن طا بال

بٗه الظي اإلاىهج َى ٞما
ّ
سُت؟ ؤزباٍع نُاٚت في الؿّغاط الىػٍغ" اج ذي م٘ ألاصبي ًخضازل مضي ؤي وبلى الخاٍع  ال٨خاب؟ َظا في الخاٍع

لل" بيُة في ـ 5 ة الح  ُّ ىذظ ة ألاخباس في الع  ُّ  :"الحىوع

 العىذ بيُة ـ 5-1

م٨ً  التي وم٣ّىماتها الهاعمت الٗلمُت ال٨خابت قغوٍ بلى -جإلُٟه في -ٌؿخجُب ٦خاب َى" الؿىضؾُت الُخلل" ٦خاب بّن  ال٣ى٫  ًُ

 ألاصب مُضان بلى -الّىخاثج ُٖٓم الاؾخٗما٫ لهظا و٧ان -بضاًت الخضًض مُضان مً اوسخبذ والتي واإلاتن، الؿىض: زىاثُت ٖلى حٗخمض
ا ال٨خاب ؤ٦ؿب ما َظا ولّٗل  ؛ زاهُت مغخلت في ًٗ ا َاب ًُّ ا ٖلم محن ٦خاًبا ًجٗله ظاصًّ

ّ
 الؿّغاط الىػٍغ خغم ٞل٣ض ؤولى؛ بضعظت للمخٗل

. والخ٣ُ٣ت الهض١ مسغط البضاًت مىظ وبزغاظها السبر، ٖلى اإلاهضا٢ُت َاب٘ بيٟاء قإجها مً بإؾاهُض ؤزباٍع ظمُ٘ جهضًغ ٖلى

ى -الشاوي الباب مً ألاّو٫  الٟهل في ٣ًى٫  ى –ٖمغ بً ًخي خّضزىا: "  -ٖمىما اإلاٛغب ًٞل في: "ٖىىان ًدمل الظي الٟهل َو  َو
ىخسبت ناخب

ُ
ض بً قٗبت ًٖ ًىوـ، بً ِٖسخى ًٖ ، خماصن بً وُٗم ًٖ ًخي، بً خغملت خّضزىا:  ٢ا٫ -اإلا  ًٖ ُخَهْحن، بً ًٍؼ

٣ى٫ (.. 4") مٛاعبها ألاعى زحر( : م)هللا عؾى٫  ٢ا٫: ٢ا٫ ؾٗض بً عاقض ت ًٞل في ٍو ُّ ٣  َب٣اث ناخب ٢ا٫:  باألخاصًض بٍٞغ
٣ُت ٖلماء غاث خّضزجي:  بٍٞغ

ُ
ْدصخي، خؿان ؤبي بً هللا ٖبض خّضزىا: ٢ا٫ مدمض بً ٞ َُ اص بً الغخمان ٖبض ًٖ ال  ٖبض ؤبي ًٖ ٍػ

                                                           
 
 .117، ص، لل السندسّية يف األخبار التونسّيةااُ  . 
 
 .121ادلصدر نفسو، ص،  . 

 
 (144ص )، 1997، 1، ط2، دار صادر، بًنكت، مج (حلل)ابن منظور، لساف العرب، مادة . 
 
 .221، ص 1جاحلُلل السندسّية يف األخبار التونسّية،  . 
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٣ُت مً ؤّمتي مً ؤهاؽ لُإجّحن: " ٢ا٫( م) هللا عؾى٫  ؤّن  -ٖجهما هللا عضخي[ –ٖمغو ] بً هللا ٖبض ًٖ الُخَبلي الغخمان  ًىم بٍٞغ
هم ال٣ُامت،  . ( 1)"البضع لُلت ال٣مغ هىع  مً هىًعا ؤًٞل وظَى

دُل ألاؾاهُض في" الخّٗضص" َظا بّن  م الَجْهض ٖلى ًُ ُّ ٠ بظله الظي ال٣
ّ
ال

ُ
دُل وجإلُٟها، ألازباع َظٍ ظم٘ في اإلا الٖه ؾُٗه ٖلى وٍُ

ّ
 واَ

ي؛ ٖلى وخغنه دُلىا ٞهى الخ٣صخّ ما طل٪ و٧ّل . اإلاٗلىمت مجها اؾخ٣ى التي الغثِؿت السبر مهاصع ٖلى بظل٪ ًُ
ّ
بت َى به  مّض  في مىه ٚع

م. الغثِؿت السبر بمهاصع اإلاخل٣ي   لل٣اعت  ٢ل٤ مهضع ؾىي  الخ٨غاع َظا في ًغي  ال ٢ض البٌٗ ؤّن  مً وبالٚغ
ّ
 الؿّغاط الىػٍغ ؤّن  بال

ى -ٌٗٝغ ه -اإلااّعر َو
ّ
ت طو ج٨غاع ؤه ُّ ش ٦خب صاعسخي لضي ٦بري  ؤَم ً ألاؾاهُض، َظٍ ًٖ له ج٨ك٠ ٞهي ؛ الٗغبي الخاٍع  اإلااّصة ٖو

 .مجهم ٧ّل  اؾخ٣اَا التي

ًٟي مّما ولّٗل  ًضا ال٨خاب َظا ٖلى ًُ ٠ ؤنَّ  َى الخىز٤ُ في اإلاهضا٢ُت مً مٍؼ
ّ
 ط٦غ بلى ٌٗمض ألاخُان بٌٗ في هجضٍ هٟؿه اإلاال

 الباب مً الشاوي الٟهل ٟٞي.  الىاخض للسبر الخ٨غاع َظا مً الٛاًت ًٖ هدؿاء٫ ًجٗلىا مّما ؛ مخّٗضصة بغواًاث الىاخض السبر
٠ ًىعص الشاوي

ّ
بضؤ ،"نٟا٢ـ ط٦غ" زبر اإلاال  ،"الخُجاوي ؤخمض بً إلادمض" الخُجاوي" عواًت ٖلى مٗخمَضا" نٟا٢ـ" بىن٠ ٍو

ًغب بُجها، الّغا٦ب ًمصخي ؾىعًٍ، طاث خايغة، مضًىت  ي: "٣ًى٫  خىن  ٚابت ٢بل بها و٧ان مجهما، الساعط في البدغ ٍو  مالن٣ت ٍػ

 في ٢ا٫: "٣ًى٫  هٟؿه، للسبر زاهُت عواًت ط٦غ بلى في ٌٗمض زّم  ،(  2") ٢اثمت شجغة آلان بساعظها ٞلِـ ؛ الٗغب ٞإٞؿضتها لؿىعَا،
ا وفي مًمىمت، ٢اٝ ألال٠ وبٗض والٟاء، الؿحن بٟخذ -ؾٟا٢ـ:  هّهه ما الؿحن باب في الجمان ٣ٖض   ي -مهملت ؾحن آزَغ

 مً مؿخىي  في و ي ٌؿحرة، بؿاجحن ولها مجها، ٌكغبىن  وآباع، ؾىع  ولها نٛحرة، و ي الجىىب، بلى ماثلت اإلاهضًت، قغقي مضًىت

ؿّمى مغخلخان، ٢ٟهت وبحن بُجها. ظىىبحها والجبل ألاعى، ٠ ٌٗىص زّم (.  3")الؿب٘ ظبل الجبل طل٪ وَُ
ّ
 عواًت بلى ظضًض مً اإلاال

٣ى٫  الخُجاوي، ه َمً لبٌٗ ٢ا٫ اإلالى٥ بٌٗ ؤّن  بلى طل٪ في ألامغ وبلٜ هللا، بلٗىت نٟا٢ـ حؿمُت الىاؽ في قإ ٢ض:" ٍو َٗ  عاَظ

َب:  ال٨الم
ْ
 .( 4)"نٟا٢ـ بلى الاعجدا٫ في ٞإزظ ، هللا لٗىت بلى اط

ٓم الّؿىاص محزة َى الىاخض السبر ٌكمل الظي الغواًت في الخّٗضص َظا بّن  ى ،"الُخلل" ؤزباع مً ألٖا اصة -َو كحر ٧ىهه ٖلى ٍػ  بلى ٌُ

ُت اإلااّعر ز٣اٞت ا ججٗله التي اإلاىؾٖى
ً
دُل -الىاخض للسبر اإلاخّٗضصة بالغواًاث ُمدُُ ًْ  الّؿام٘، ًُ  مهاصع ٖلى ال٣اعت  بٗضٍ وِم

ى. الغواًاث لهظٍ ؤمحنٍس  ها٢لٍس  مجّغص ٞهى ، اإلاخّٗضصة اإلاكهض ػواًا لل٣اعت  لُه٠ ؛ الغئي في الازخالٝ وؤوظه الغثِؿت السبر  ال َو
ما ٖاج٣ه، ٖلى قِئا ًإزظ

ّ
تر٥ بةؾىاصَا، الخاصزت ًظ٦غ به ت لل٣اعت  ٍو  .ألازغي  ًٖ بخضاَا وجًُٟل الغواًاث ازخُاع خغٍّ

ت الُخلل" في اإلاتن بيُت    -5-2 ُّ ت ألازباع في الؿىضؾ ُّ  "الخىوؿ

 الؿغص - ؤ

ت آلالُت َى الؿغص بّن  ُّ ٠ بها ناٙ التي ألاؾاؾ
ّ
سُت ؤزباٍع اإلاال ا. الخاٍع

ّ
سُت ألاخضار َظٍ ٧اهذ وإلا ا الخاٍع

ً
 في واه٣ًذ مًذ ؤخضاز

٠ مىام ال ٞةهه اإلااضخي، ػمً
ّ
سُت ألاخضار َظٍ جمشُل بٖاصة ؾبُل في الؿغص اؾخٗما٫ مً للمال  الىا٢٘ بلى وبزغاظها ، الخاٍع

ش وما. والخ٣ُ٣ت الهض١ مسغط   الخاٍع
ّ
ٌٕء  بال  والترابِ، الخىاؾ٤ مً ٢ضًعا ألزباٍع اإلاال٠ ًًمً وبالؿغص. الؿغص ؤهىإ مً هى

                                                           
 
 .225، ص 1، ادلصدر نفسو،ج . 
 
 .311، ص1،ج،احلُلل السندسّية يف األخبار التونسّية . 
 
 .312، ص 1،جصدر نفيوامل . 
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ًمً جى ال ٞالؿغص. مخىاؾ٤ هدى ٖلى ألاخضار َظٍ حك٨ُل بٖاصة له ٍو  ال٨خابت ؤق٩ا٫ وفي ال٨خاباث، مً الىٕى َظا في ٖىه ِٚ
ى. ظمُٗها  ؤهىإ ظمُ٘ بّن : " ٢ىله في ( Bruner Jurom) م٘ هخ٤ٟ ٢ض َىا ومً ؛ السُاباث َظٍ لجمُ٘ الخاوي  ال٣الب بمشابت َو

مىده الخ٣ُ٣ي، الٗالم ًخًّمىه ما لٗغى بَاعٍس  بمشابت حّٗض  الخسُُلي الؿغص ٞحها بما الؿغص  ول٣ض(. 1") الىا٢ُٗت مً ٢ضًعا بالخالي ٍو

ٟه في (Jorge Sumprun)"ؾمبرون زىعدي"ؤقاع
ّ
 بهخاط في الؿغص ؤَّمُت بلى ، (l’écriture ou la Vie)"ؤوالخُاة ال٨خابت" الُليّ  مال

ا ٧ان" -ألاإلااهُت اإلاٗخ٣الث ؤخض مً الىاظحن ؤخض لكهاصة ونٟه في  –٣ًى٫  ، مخماؾ٪ زُاب
ً

ؿهب ومًُغًبا، مكّىق  في بكّضة َو

ت ًمخل٪ ٨ًً ولم الخٟانُل، ط٦غ ًّ  مً ٖضًصا ؾا١ خُض جغجِب، صون  و٢ٗذ ٦ما ألاخضار ٖلى بكهاصجه ؤْصلى ل٣ض]...[ قاملت عئٍت ؤ
 َغح ؤظل مً م٣اَٗخه ؤمل٪ وال ُٚٓي، ؤ٦ٓم ٦ىذ. ال٣ُٗمت والخٗل٣ُاث والاهُباٖاث بالى٢اج٘ ًبىح ٧ان اإلاسخلُت، الهىع 

 ٚحر مهضا٢ُخه ٧اهذ]...[مٗىاَا جىيُذ بُٛت اإلاٟهىمت ٚحر اإلاًُغبت ألا٢ىا٫ مً الٌُٟ َظا جغجِب ٖلى بظباٍع ؤو ألاؾئلت،
اجه جغجِب ٖلى مؿاٖضجه بىؾعي ٨ًً لم]...[مٟهىمت ٨ظا(. 2") ط٦ٍغ   ٨ًدؿب -٧ان ؤزغ ؤي -ألازغ ٞةّن  َو

ً
ت   َىٍّ

ً
 التي  ي ، مدّضصة

٩ىع  بى٫  ٖلحها ًهُلر ت" ٍع ت بالهىٍّ ًّ ت". الؿغص ّٗض  بظاباث. ؤلاظاباث َظٍ بمسخل٠ الٟٓغ لىا جًمً َىٍّ
ُ
ت َظٍ بضون   –ح  -الهىٍّ

دُذ التي ألاؾالُب ؤًٞل  -بالخالي  -َى ٞالؿغص ؛(. 3")لها خّل  ال جىا٢ًاث مجّغص"
ُ
 الؼمً، ٖبر ؤلاوؿاهُت ألاٞٗا٫ ٖلى الى٢ٝى لىا ج

 .الخايغ في ) (Actualiser وجدُُجها بوٗاقها وبٖاصة

 ًّ   الؿّغص ٌٗخمض الؿّغاط الىػٍغ ؤّن  ًجض" الُخلل" ؤزباع في واإلاخمٗ
ً
  ع٦حزة

ً
سُت ألاخضار َظٍ جمشُل بٖاصة في ؤؾاؾُت ها الخاٍع  ونٚى

جّىبها الخماؾ٪ مً يغًبا لها ًًمً مخّهل، ؾُا١ في  الباب في زاّنت ظليّ  بك٩ل ًٓهغ الؿغص ؤّن  ٦ما. والخهّضٕ الاهٟغاٍ ٍو

ض مً ألاّو٫ 
ّ
ش في"بـ واإلاٗىىن  ألاّو٫، اإلاجل ٠ ٣ًى٫  ،"الخاٍع

ّ
ش وي٘ ؤؾباب طا٦ًغا -اإلاال   -ٖىه هللا عضخي -ٖمغ ٧ان:" -ؤلاؾالم في الخاٍع

ش، وي٘ مً ؤّو٫   نالة في الىاؽ ظم٘ مً وؤّو٫  ، الىلض ؤّمهاث بُ٘ ًٖ ههى مً وؤّو٫  ٢ُام، والىاؽ باللُل ّٖمغ مً وؤّو٫  الخإٍع

ش، في ال٣لم مغجبت ط٦غ بلى زاهُت مغخلت في ٌٗغط َى زّم (. 4") ج٨بحراث ؤعب٘ ٖلى الجىاػة  اإلاؿلمحن الٗغب اَخمام بلى بقاعة في الخاٍع
 وما عّبي: ٢ا٫ ا٦خْب،: له ٢ا٫ ال٣لم، هللا زل٤ ما ؤّو٫  بّن : "٢ىله بدؿب وطل٪. هللا زل٤ مً ؤّو٫  ؤّجها: طل٪ ، وال٣غاءة بال٨خابت

ًضا ،(  5")الّؿاٖت ج٣ىمُ  خّتى شخيء ٧ّل  م٣اصًغ ا٦خْب : ٢ا٫ ؤ٦خْب؟
ّ
ب في مخٟاوجت وؤّجها ٢لما، ٖكغ ازىا  ي ألا٢الم ؤّن  بضاًت وما٦

َ
ج .  الغُّل

ضعط ش ٢لم وٍُ ها ألا٢الم ؤّو٫  ال٣لم ٞهظا:" ٣ًى٫  ألا٢الم، َظٍ يمً الخاٍع
ّ
ى٢ُ٘ ٢لم والشالض. الىحي ٢لم الشاوي وال٣لم]...[ وؤظل

ْ
 الّخ

ّبِ  ٢لم والغاب٘. وعؾىلِه  هللا ًٖ تها به ًدٟٔ الظي ألابضان َِ ّىابهم، اإلالى٥ ًٖ الّخى٢ُ٘ ٢لم والسامـ. صخَّ
ُ
ؿاؽ وبه وه

ُ
. اإلامال٪ ح

ى الِخؿاب، ٢لم والّؿاصؽ ًبِ الظي َو
ُ
 والٗاقغ. الخٗبحر ٢لم والّخاؾ٘. الكهاصة ٢لم والشامً. الُخ٨م ٢لم والّؿاب٘. ألامىا٫ به ج

ش ٢لم ٛت ٢لم ٖكغ والخاصي. وو٢اجٗه الٗالم جىاٍع
ّ
ى الجام٘، ال٣لم ٖكغ والشاوي. وجٟانُلها الل  وعٞ٘ اإلابُلحن ٖلى الغصّ  ٖلم َو

حن قبه  .( 6)"اإلادٞغ

                                                           
1
 . Bruner.Jérom. Pourquoi nous racontons-nous de l’histoire ?. Paris.Galimard.Retz.2002.P.12 

2
 . - Jorge Semprun. L’écriture ou La Vie. Edition Gallimard. 1994. P.310. 
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٨دسخي ت الؿغص ٍو ُّ ت، نبٛت طو َىا ٞهى زاّنت ؤَم ُّ ل ٞى
ّ
سُت، ألاخضار بحن والخيؿ٤ُ الغبِ في ؤؾاًؾا جخمش  في: ٣ًى٫  الخاٍع

ت خّض  في" الشاوي الٟهل ُّ ٣  :( 1)بٍٞغ

 َاثٟت ٢الذ -

 َاثٟت  و٢الذ -

 ٣ُٞل -

 و٢ُل -

ؿ٨ُذ، -  ٣ًى٫  زّم  َو

 الحىاس  -ب

ت بّن  سُت الجٖز ذي الؿغص مً ججٗل والتي ،"الُخلل" ٦خاب ٖلى جُػى التي الخإٍع ا الخاٍع
ً
ى لها، َضٞ ٠ خّضصٍ َضٝ َو

ّ
 مىظ اإلاال

. ألازباع َظٍ بٌٗ في مددكمت بهىعة ٧ان وبْن  ًٓهغ، الظي ٧الخىاع: ألازغي  ال٣ههُت ؤلاقاعاث بٌٗ ْهىع  حٗضم ال البضاًت،
٠ ًجٕز وبالخىاع

ّ
سُت، ألاخضار َظٍ جمشُل بٖاصة بلى اإلاال مؿغخها الخاٍع ى الىا٢٘، ؤعى ٖلى وٍُ ُُٗىا ؤن قإهه مً ما َو ٌُ 

ا بخؿاًؾا
ً
ت ألاخضار َظٍ بد٣ُ٣ت ناص٢ ٍّ ٠ زّهه الظي السبر وفي. اإلاغو

ّ
ى)جىمغث بً اإلاهضي بترظمت اإلاال  جىمغث بً مدمض َو

 َى ٞبِىما: " ٣ًى٫  ٖلي، بً اإلاامً ٖبض وبحن اإلاىّخضًً، صولت ماّؾـ: بحن ًضوع  مباقًغا، خىاًعا هجض( 2() الهغغي باإلاهضي اإلاىٗىث
ا عؤي الٍُغ٤ في  ٖبض: ٣ٞا٫ قاب؟ ًا اؾم٪ ما: ججاوػٍ و٢ض مدمض له ٣ٞا٫ ٖلُه، ٧اهذ التي الهٟت ٖلى ؤقّضٍ بلٜ ٢ض قابًّ

ُِخِه  في وهٓغ ُبُٛتي، ؤهذ ؤ٦بر هللا: و٢ا٫ بلُه ٞغظ٘ اإلاامً،
ْ
 ؤًً: ٣ٞا٫ ٧ىمت، مً: ٣ٞا٫ ؤهذ؟ مّمً: له ٣ٞا٫ ٖىضٍ، ما ٞىا٣ٞذ ِخل

ا ٖلًما وظضث ٢ض: ٣ٞا٫ ٖلما، ؤَلب ٣ٞا٫ جبػي؟ ما: ٢ا٫. الكغ١ : ٣ٞا٫ م٣هض٥؟
ً
ه، اصخبجي وط٦ًغا، وقٞغ

ْ
ِىل

َ
 ٖلى ٞىا٣ٞه ج

 . "طل٪

٠ ُٞه ظّؿض الظي الشاوي الخىاع ؤّما
ّ
 الؿلُان ابً ؤجبإ ؤخض: بحن صاع الظي الخىاع ٞهى ال٣هصخي ألاؾلىب َظا ُؾلُت اإلاال

ٛغ٫، بً ٖشمان د٩ى: "٣ًى٫  اليؿاء، بخضي وبحن الٗشماهُت، الضولت ماّؾـ ؤَع ه: ًُ
ّ
ه، بٌٗ في ٧ان ؤه  بٌٗ ُٞٗل مٛاٍػ

ت في ٞإحى خىاقُه،  والباؽ، الكام في اإلاشل بها ًًُغب البؿىؽ، مً ؤقإم و٧اهذ ماء، قغبت مجها ُٞلب اليؿاء، بٌٗ ٢ٍغ

 َظا: ٣ٞالذ ٞكغبه، لبن قغبت ٢غبت في ٖىضَا وعؤي ٚلبه، ٢ض الُٗل و٧ان! والجخٗب ٍَغ٣٪ ٞسظ حكغب، ما ٖىضي ما: ٣ٞالذ

، ه٣مخه قّضة ٞساٝ واؾخٟؿٍغ ُٞلبه، ٖشمان، البً ٖلُه واقخ٨ذ الّهبُان، ٢ىث َببه، ؤبلج ؤها: للمغؤة ٣ٞا٫ ٞإه٨ٍغ
َ
 وؤبّحن ٢

بن، بُىه في ْهغ ٞةن و٦ظبه، نض٢ه
ّ
مً، ؤُٖ٪ الل

ّ
ىُذ  وبن الش ِّ ه وهللا: ٣ٞالذ ،"مشله ظٗلخِ٪  ٢ىله بالّهض١ جب  وما قغبه، بهَّ

 .( 3)"بالٟهل الخ٩ىمت:  َظٍ وبجهاء الٗض٫، بظغاء مً البّض : ٣ٞا٫" طمخه وؤبغؤث ٦غبخه، ؤٞغظذ ول٨ّجي ب٨ظبت، خ٣ِّه  في ٞهمُذ 
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اظّىت ط٦غ"وفي اظّىت بىاء خ٣ُ٣ت اإلاال٠ لىا ًبّحن ،(1") بىاَا ومً ٢َغ اظّجي قُش بحن صاع خىاع زال٫ مً ٢َغ  بً ومىسخى ٢َغ
اظّجي ههحر بً مىسخى ٢ا٫" ههحر، اظّىت ؤ٢مذ ٦م: لل٣َغ  له ٣ٞا٫ ؾىت، ماثتي وباألهضلـ ؾىت زالزماثت بها ٖمغث ٢ا٫ ؟ ب٣َغ

اظّىت زبر ٧ان و٠ُ٦: ههحر بً مىسخى اظّجي ٢ا٫ ؟ بىاَا ومً ٢َغ ت بىاَا:  ال٣َغ ُّ  بالّغٍذ؛ ٢ىمهم َل٪ الظًً ٖاص ٢ىم مً ب٣

 .( 2)"ألاّو٫  البىاء ٖلى ٞبىاَا الجّباع؛ الوط بً الّىمغوط ؤحى ختى ؾىت ؤل٠ زغابا بٗضَم ب٣ُذ زّم  حٗالى، هللا قاء ما ٞٗمغوَا

٠ ًًٟي وبالخىاع
ّ
ت مً يغًبا ؤزباٍع ٖلى اإلاال ت مً الؿغص ٌكهضٍ ما م٣ابل في الخٍُى ُّ و وبالخالي وحؿلؿل، واؾترؾا٫ زُ

ّ
 ًخ٣ل

٠ صوع 
ّ
لتزم ألازباع، َظٍ في اإلاال ٟسر بالخُاص، ٍو م ٧ي للصسهُاث اإلاجا٫ ٍو

ّ
 لهظا هجض ال وه٩اص. بىٟؿها هٟؿها ًٖ وحّٗبر جخ٩ل

٠
ّ
  خًىًعا اإلاال

ّ
 .الخىاع ؤَغاٝ بحن الّغبِ زال٫ مً بال

 الحألُف لغة -5-3

٠ ٌؿخٗملها التي وألاؾاؾُت ألاولى الىؾُلت  ي اللٛت بّن 
ّ
 في الىاْغ ولّٗل . الىا٢٘ ؤعى ٖلى جمشُلها وبٖاصة ؤزباٍع ؾغص في اإلاال

الخٔ" الُخلل" ؤزباع ْؿغ  –ًُ ُِ ٛت ؤّن  -ب
ّ
سُت اإلاٗلىمت مً ججٗل وؤلاًجاػ؛ الا٢خهاصُ  ٖلحها ٌٛلب مسخهغة، لٛت: لٛخان ٞحها الل  الخاٍع

ا
ً
٠ ًجٕز بىاؾُتها التي و ي لها، َضٞ

ّ
سُت؛ ألاخضار ٖلى التر٦حز بلى اإلاال  َظا في -اللٛت وما. ٚاًاجه ؤ٢صخى السبر مً ُٞجٗل الخاٍع

  -اإلاؿخىي 
ّ
سُت اإلاٗلىمت ٞحها جتراظ٘ زاهُت، ولٛت. للمخ٣ّبل اإلاٗلىمت لبؿِ وؾُلت بال ٛت لهظٍ اإلاجا٫ ٞاسخت الخاٍع

ّ
 ًُػى التي الل

ن لٛت. والخمُُِ الامخضاص ٖلحها
ّ
٠، ٞحها ًخٟج

ّ
هبذ اإلاال

ُ
ً؛ مً ألاؾاؾُت الٛاًت -طاتها خّض  في - ي وج   بظل٪ ٞتهُمً الخضٍو

ُ
ت  الجٖز

 
ُ
سُت، الىا٢ٗت ٖلى ألاصبُت  ٖملُت وجهبذ وج٠ًٗ، ٞٗالُتها ٞختراظ٘ اللٛت؛ َظٍ زل٠ وجظوب بضوعَا، ألازحرة َظٍ وجسخٟي الخاٍع

ذي الخضر جى٣ُت ؿحرة ٦ّؼة ٖملُت اللٛت َظٍ قىاثب مً الخاٍع  .ٖو

 ًّ ان وؤؾلىب ؤه٣ُت، بٗباعاث نُٛذ ؤزباٍع ؤٚلب ؤّن  ًلخٔ" الخلل" في ٞاإلاخمٗ
ّ
 ٌٛلب ،( 3) الؿالم ٖبض ؤخمض ٖباعة خّض  ٖلى عه

٠ ٖمض ٞل٣ض.  اللٟٓي والؼزٝغ الّسج٘ ٖلُه
ّ
٠ ٖىىان بحن ما عابِ زمت ولّٗل   -ؤزباٍع جدلُت بلى اإلاال

َّ
 َظٍ وبحن" الُخلل" اإلاال

ش مباصت ط٦غ في" اإلاٗىىن  مىه الشاوي الٟهل في ألاّو٫  الباب في ٣ًى٫ .   اإلاىخ٣اة اللٛت بهظٍ  -الخدلُت ا( : "4") ؤلاؾالم ٢بل الخاٍع
ّ
 إلا

٘ ٢ىلهً ؾُُذ ؾم٘ ذ، ٖلى وفى و٢ض َؾُُذ، بلى ظاء ُمكُذ، َظَمل ٖلى اإلاؿُذ، ٖبض: و٢ا٫ عؤؾه، بلُه ٞع ٍغ ًّ  بجي َمِلُ٪  بٗش٪ ال
ا الىحران، وزمىص ؤلاًىان، العججاط ؾاؾان،   عؤي اإلاىابظان، وعٍئ

ً
  ج٣ىص نٗاًبا، ببال

ً
ال ُْ  واهدكغث الىاص، في ا٢خدمذ خّتى ، ٖغاًبا ز

الوة، ْهغْث  بط اإلاؿُذ، ٖبض البالص، في   الّخِ
َ

اى الِهغاوة، ناخب وُبٗض ايذ الؿماوة، واصي ٞو ام ٞلِـ ؾاَوة، ُبدْحرة ٚو
َّ

 الك

مل٪ قاما، لَؿُُذ اث، ؾ٣ٍى ٖضص ٖلى ومل٩اث، ملى٥ مجهم ٍو ٞغ
ّ

٠ًُ(. 5") آث آثٍس  َى ما و٧ّل  الك  اإلاسّهو الٟهل في  -ٍو

ام ألاقهغ لظ٦غ ا -وألاًّ ًٟ ن ؤول٘ و٢ض ألاخىا٫، مسخلٟت ٞهى٫  ؤعبٗت بلى جى٣ؿم هٟؿها في الؿىت بّن " ألاعبٗت الٟهى٫  وان
ّ
 في بالخٟج

ايها البالٚت سخب ؤمُغجه ما طل٪ مً البالٚت، ؤعباب ؤ٧ابغ ؤخىالها  مً واوؿاب ، خُايها بدغ ٞهاختها بإمىاط وجالَمذ ، بٍغ
تها ٖلى البُان صوخت وجاَذ ، بؿى٢ها ٧السالزل ٞضاعث الجضاو٫  ؤعا٢م بضٌٗها هِؿان

ّ
 الؿى١، بلُجها جسخا٫ ومالذ بؿى٢ها، ٖال
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  ٢لب الخٓها ما لُاٞت زال٫ في
ّ
 الجىاؽ،: ؤهىإ ٧ّل  ألازباع مً الىٕى َظا ٖلى وجُػى(. 1") الّهبا وؿُم ًضٖىهه ولظل٪ وَنَبا، بال

 -ههٍغ صام  –ؤمحرها ظىض مً ال٨شحر ٨ًً لم: "ؤٖضاثه م٘ مٗاع٦ه في ٖلي بً خؿحن ون٠ في ٣ًى٫ . والدكابُه والُبا١، والّسج٘،

َضي جبّحن بل مٗه، خايًغا ِٗ ضٍ مكاٞهت لل ًّ ل -ّ  "وظل ّٖؼ  –مىالها وؤ
َ
ْبر بُدل ل الغاث٤، والغؤي الىاز٤، الهَّ

ْ
اِخ٤، والَبُ

َ
 والجاٍ اإلا

اِل٤، َٟ غب الساِع١، وؤلا٢ضام ال ًّ ٤، والٗالم الّهاِص١، والٗهض الّغاِق٤، وال ِٞ باث اإلااع١، والّؿْهم السا
ّ
٤، والش ِٞ ض الضا

ّ
 والخجل

ضٍ  –بُجهم َى]...[الٟاج٤ والخضبحر الكا٤َ، ًّ هب ٧الباػي  -الىهغ بٗؼاثم هللا ؤ
ْ

ٌُّل  ألاق  .( 2)"ال٣ُا ٖلى ًى٣

ى ض ما َو
ّ
٠ ؤّن  ًا٦

ّ
ذي اإلاىهج ًٖ اهؼاح ٢ض اإلاال ذي، م٘ ألاصبي ألاؾلىب بظل٪ ُٞخضازل. ؤزباٍع بضاًت في اٖخمضٍ الظي الخاٍع  الخاٍع

سغط ؤن قإهه مً ما ت زىب في ألازغ ًُ
ّ
 .هٟؿه الٗىىان ٖلُه ًض٫ّ  ما هدى ٖلى الُخل

كّبه َى ؤزغي  وؤخُاها اٖغة ؤدي بصسغ، ٖلي، بً خؿحن ٌُ
ّ

ٗخمض زيؿاء، الك ا َو ٗت -صسغ ألزحها عزائها في  -قَٗغ  لهظا طَع

ه: "٣ًى٫  الىن٠، ىوـ َمَىاُع  وؤهَّ
ُ
ْهض ج َٖ هُ  ِطَماِمها، و ُٗ

ِٞ ُىن  ٦إّجها وَمضا غاٚم، ُٖ ًّ ْغُم٤ ال
َ
ضي ج ِٗ ه ؤو آظامها، مً ال

ّ
 الظي الّصسْغ  ؤه

ه: والٟساعِ  اإلاجِض  ظاّصةِ  ٖلى ُٞه ٢ُل
ّ
م ٦إه

َ
ل ى(. 3")هاع عؤؾه في َٖ  .ألازباع َظٍ في ألاصبي الُاب٘ ٨ًّغؽ ما َو

ى ؿخّٛل  الخإل٠ُ، آلُاث مً آلُت ال٣غآن ٌٗخمض آزغ مؿخىي  في َو  للمداججت ووؾُلت الخٗبحر ٖلى ٢ضعة مً ال٣غآن به ًخمّحز ما َو
م بله ؤخُاًها،

ّ
ت الته٨ جٗل ال٣ضاؾت، مغجبت بلى بإٖضاثه ٖلي بً خؿحن ظمٗذ التي اإلاٗغ٦ت بهظٍ ٞحرجٟ٘ ؤزغي؛ ؤخُاًها والسسٍغ  ٍو

اع هللا ؤلخ٣ه الظي بالٗظاب ٩ًىن  ما ؤقبه بإٖضاثه ٖلي بً خؿحن ؤلخ٣ه الظي الٗظاب ّٟ  : بال٨
ْ
 ما: "اإلاٗغ٦ت َظٍ في الّىاؽ بط

ىا ُٖ م ،"ُمْىخِهٍغً ٧اهىا وما ٢ُِامٍس  مً اؾَخُا ضاء ونٟه في -ٌكحر َى  -ؤزغي  مىاؾباث وفي(. 4" !!!) بؿ٩اعي  وماَم ؾ٩اعي " َو  أٖل

ًما اؾخٛغاًبا( 5) الُخْهغي  بغصة بلى ٖلي بً خؿحن
ّ
 مً ٖلي بً الخؿحن به ؤهؼ٫  ما ظّغاء الّٗضو ٖلحها ؤنبذ التي الخالت مً وته٨

ؿإله ٖظاب، َ٪ : َو
َ
ا مؼظذ" َمال ًٗ ًْ  ظغي  َصْم ًٟي ؤن قإن مً طل٪ و٧ّل (. 6") ِبضمٍس  ُم٣ْلتٍس  ِم ا ًُ ًٖ ى اإلابالٛت مً هى

ْ
ً والخك ًْ  مً الظ

ذي بالخضر ًجزاخا ؤن قإجهما ضَضَه الخاٍع ش ٍَغ٤ ٖلى مً وٍُ ذي ألاصبي بحن الخضوصُ  بالخالي ٞتهُم ألاصب، ٍَغ٤ بلى الخاٍع  .والخاٍع

لل -5-4 عش الح   
ّ

 والؽ

ش مؼط ولّٗل  الكٗغ، ٖلى مىه ٦بحر ظؼء في ٢ُامه َى" الُخلل" ٦خاب به ًّخه٠ ما ؤَّم  مً بّن  َ٘  بالكٗغ الخاٍع  ؤّن  ٖلى صلُلٍس  ؤؾُ

خه ٧اهذ مهما  -زُاب ؤي ُّ اَي، زُاب َى  -مغظٗ
ّ
 خّتى  –٧اهذ ٦خابت ؤّي  وؤّن  ألازغي، السُاباث ؤهماٍ قّتى الخخىاء ٢ابل مُ

سُت م٨جها ال -مجها الخاٍع ش ٖلم واي٘ -عوػهشا٫ ٞغاهؼ. السُاباث بحن الخٟاٖل َظا ًٖ بمٗؼ٫  جيكإ ؤْن  ًُ  هٟؿه -اإلاؿلمحن ٖىض الّخاٍع

٣ّغ  ه ًُ
ّ
ش ٦خاب هغي  ؤن ًىضع" ؤه ا جاٍع ًُّ ت الا٢خباؾاث مً جماًما زال  ال٨خاباث َظٍ في الكٗغ جًمحن ؤنبذ" لظل٪ ؛( 7") الكٍٗغ
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سُت ، الخاٍع
ً
غ لم ٖاصة

ّ
٨ٟ ، الٛالب في  ي" الُخلل" في هجضَا التي الا٢خباؾاث َظٍ ؤٚلب ولّٗل (. 1) مىا٢كتها في ؤخضٌء  ًُ  هٓمه قٗغٌء

٠
ّ
ض مّما بىٟؿه اإلاال

ّ
ها التي الُٟداء اإلاؿاخت زال٫ مً طل٪ هٟهم ال٣ٍغٌ، ٢ى٫  ٖلى م٣ضعجه ًا٦

ّ
 َظٍ في الكٗغ ظيـ ًدخل

ه ألازغ ٖلى مىّػٖت ٞهي ؛ ألازباع
ّ
٠ بلى ميؿىبت الٛالب في و ي(. 2.) ٧ل

ّ
ض ومّما. هٟؿه اإلاال

ّ
 اؾخٗاهخه للىػٍغ ألاقٗاع َظٍ وؿبت ًا٦

ت ب٣غاثً
ّ
لذ،: "٢بُل مً طل٪ ٖلى صال

ُ
 وبك٩ل ؤزغي، ؤقٗاع جًمحن ٌٗضم ال طل٪ ول٨ً(.  3") الخا٫ في وؤوكضث ٞإ٢ى٫، ٣ٞلُذ، ٢

ما ال٣حرواوي، عق٤ُ وابً الُبدتري،: ؤمشا٫ مكهىعًٍ لكٗغاء -ؤًًا  –٦ش٠ُ حَر ىا ٦ما(.  4)ٚو
ّ
٠ هجض ما ٦شحرا ؤه

ّ
 َظٍ مً ٨ًثر اإلاال

ًّ  في هجضٍ ما هدى ٖلى ألاقٗاع ت مً زلّىا ًىعصَا َى ؤزغي  مّغاث وفي ،( 5)الى٣اثٌ ٞ ًّ ٨خٟي ؤؾاهُض، ؤ  هللا عخم: "بال٣ى٫  ٍو

 .( 6)٣ٞا٫ بًٗهم هٓمها ال٣اثل،

ش ٦خابت -بطن  -حٗض لم ًغا الخاٍع
ْ
ش َظٍ ٖلى ِخ٨   -صاثما عوػهشا٫ ٖباعة خّض  ٖلى -م٨ًُىا م٩اًها للكٗغ بّن  بل وخضَا، الخىاٍع

ً
 ومؿاَمت

الت ّٗ ُضن مً ألاصبُت الخّضزالث َظٍ بلى ؾلبُت هٓغة الؿالم ٖبض ؤخمض هٓغ ولئن. الخأل٠ُ مً الىٕى َظا في ٞ
َ
ضا ال٩اجب ل

ّ
 ؤّجها ما٦

ذي، ألازغ َظا مْجَمَجْذ  ٢ض ،( 7)ؤصبُت اّصٖاءاث مجّغص   الخاٍع
ّ
٠ اٖخمضَا التي ألاقٗاع َظٍ بّن : ال٣ى٫  بلى هظَب ؤهىا بال

ّ
 بهضٝ اإلاال

غث ٢ض زالشت، ؤخُاًها الاؾخظ٧اع ؤو ؤزغي، ؤخُاًها الخمشُل وبهضٝ ؤخُاًها، وؤلا٢ىإ الخإزحر
ْ
 ال٨شحر ٖلُه وؤيٟذ ،"الُخلل" ٦خاب ؤز

ت مً ُّ ت الخغ٦ ٘ ؤصاة" بمشابت -عوػهخا٫ ٞغاهتز ٖباعة خّض  ٖلى  –٧اهذ ول٣ض. والخٍُى ش ٖلم لٞغ  الخىلُاث نى٠ مً ؤلاؾالمي الخاٍع
ش الاَخمام بزاعة ؤق٩ا٫ مً وق٩ل الجاٞت ى(. 8" الٗاّمت الش٣اٞت طوي  ٖىض بالخاٍع  السُاب بحن الٗال٢ت ؤّن  ًٖ ٨ًك٠ ما َو

ذي ساَب ناعم زُاب َى بما  –الخاٍع ٣خهغ ال٣ٗل ًُ ٗغي  والسُاب -باألؾاؽ اإلاجّغصة الخ٣اث٤ حٗضاص ٖلى ٍو ِ
ّ

 زُاًبا ب٩ىهه الك
ًبا ا الّىٟىؽ، مً ٢ٍغ

ً
٠ُ الاؾخضٖاء ٖلى ج٣ىم ما ب٣ضع وال٣ُُٗت الخىاٞغ ٖلى ج٣ىم ال ٖال٢ت  ي  –بال٣لىب الثُ  في ولّٗل .  والخْى

٠ بلحها ًلجإ التي الاؾدكهاصاث َظٍ
ّ
سٟي مىي٘ مً ؤ٦ثر وفي مّغة، ٚحر في اإلاال

ُ
بخه بلى بياٞت -ج  في وخظ٢ه م٣ضعجه ببغاػ في ٚع

ش،: الهىاٖخحن بج٣ان ٗغ الخاٍع ِ
ّ

بخه  -اإلاّغة، َظٍ والك ٗاع َظٍ نُاهت في ٚع
ْ

ُإ مً وِخٟٓها ألاق ًَّ م٨ً ٦ما.  واليؿُان والّخل٠ ال ًُ 
بّحن ؤن

ُ
بخه ج ذّيٍس  هّوٍس  بهخاط في ٚع  ٖىض وؤْؾهل بالظا٦غة، ؤٖل٤ ًب٣ى خّتى مُضاهه، في ؾب٣خه التي ال٨خب ًٖ ُمخٗا٫ٍس  همىطجّيٍس  جاٍع

 .الاؾخٓهاع

 :الحألُف مىؼم -5-5

٣ت الخدلُل مً اإلاؿخىي  َظا في جهخّم  ٠ اٖخمض َل: هٟؿه ألازغ صازل ألازباع جىُٓم بٍُغ
ّ
ًىا مىهًجا اإلاال ُّ ؟ جغجِب في مٗ  ؤم ؤزباٍع

مها؛ ًدّضَا عابِ صوهما جيشا٫ ٧اهذ ألازباع َظٍ بّن 
ّ
ىٓ ى بضاًت، بلُه ؤقاع الظي إلاىهجه اؾخجابت ٍو  ؤّن  مٗلىمٌء  ؤلامالء؟ مىهج َو
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ىت مىهجُت ٖلى حٗخمض ال  -بمالءً  جل٣ى ٧اهذ التي الضعوؽ و ي -ألامالي ُّ  في ًدًغ وما الساَغ ٖٟى جإحي  ي بهما الّضعؽ، في مٗ
 ."بُٝغ شخيء ٧ّل  مً ألازظ" َى بما الجاخٓي اإلاٟهىم مً ألاصب إلاٟهىم حؿخجُب ألامالي بّن . الخا٫

ٗت هٓغة بّن    اٖخمض ٢ض الؿّغاط الىػٍغ بّن : بضاًت ال٣ى٫  لىا جدُذ ألازباع َظٍ بلى ؾَغ
ً
؛ جهي٠ُ في ناعًما مبضؤ  وّػٕ ٢ض ٞهى ؤزباٍع

ضاث زالزت ٖلى ألازباع َظٍ
ّ
٤ و٢ّؿمها الُى٫، مخٟاوجت مجل ش مً حٗخمض مدّضصة، وؤ٢ؿام ؤبىاب ٞو   الٗام الخاٍع

ً
 نالًخا مضزال

ش، صعاؾت ٞىاثض ط٦غ بلى ًخدّى٫  زّم  ومً الخأل٠ُ، مً الىٕى لهظا ش صعاؾت بلى ٞكًِئا قًِئا ًخضّعط زّم  الخاٍع  ط٦غ مً السام الخاٍع
٣ُت ط٦غ بلى اإلاٛغب ٨ظا ملى٦ها؛ وؤَّم  بٍٞغ ه في ٌٗخمض ٞهى َو ُّ ش ط٦غ مً ًخضّعط واضًخا، مىهًجا َظا جمك ش بلى الٗام الخاٍع  الخاٍع

 .الساّم 

م وّمما ّٖ ض ت، بىظىص ال٣ى٫  ًُ
ّ
٠ ٌٗخمضَا زُ

ّ
ه ؤزباٍع جغجِب في اإلاال

ّ
 ختى وجإظُله ما مىيٕى في الخضًض ٢ُ٘ بلى ٌٗمض ما ٦شحرا ؤه

، في ًسىى هّغح و٢ض ٚحٍر ه، جإظُل بلى ًضٞٗه الظي بالؿبب ًُ ا:" ٢ىله في مىيٖى
ّ
 مضًىت هللا وؤزغط الٗشماوي، الٟخذ و٢٘ وإلا

 مؿخىفى الّؿاب٘ الباب في -حٗالى هللا قاء بن –جٟهُله ًإحي خؿبما اإلاىهىع، ؤلاؾالم بؿ٠ُ الىىع، بلى الٓلماث مً جىوـ

ا، عؤي مً ٧ان ؤلام٩ان بدؿب ا ؤوظه في واإلاخهّغٝ ؤمحَر كحر ،(1) الىاصي خل٤ ب٣إل ًُٖٓما خهًىا ػاص ؤن جضبحَر  جغظمخه في -وَُ

خىهت لجام٘ ٦ضا ٞخاجت، مدمض هللا ٖبض ؤبي للكُش زاَٟت بقاعة -ومضّعؾُه ؤًّمخه وبٌٗ الٍؼ
ّ
ه ما

ّ
ُه ؤه  ال٣ؿم في خ٣ّه ؾُٞى

ؼا ال٨خاب، مً له اإلاسّهو
ّ
خه ط٦غ ؾيؿخىفي: "٣ًى٫  باألؾاؽ، زبٍر ًسضم ما ٖلى بظل٪ ومغ٦ ُّ  في -حٗالى هللا قاء بن  -الم

 .( 2)جغظمخه

٠، طًَ في ٢اثم -بطن  –الخهي٠ُ ؤو الترجِب مبضؤ بّن 
ّ
ى اإلاال ى. به ٧اُٞت وصعاًت وعي ٖلى َو كحر ما ٦شحًرا َو ت ب٣غاثً بلُه ٌُ

ّ
 صال

 .ٖلُه

 
ّ
ب، ي٠ٗ: و ي: هٟؿه ألازغ صازل ألازباع بها جخمّحز ؤؾاؾُت ؤزغي  محزة ّٖىا ًْذجب ؤْن  ًجب ال طل٪ ؤّن  بال ت الخبٍى

ّ
. الخىُٓم و٢ل

ً؛ بال٣ل٣لت ًخمّحز -ألاخُان مً ٦شحر في -َى ألازباع َظٍ ٖلُه حؿحر الظي الىٓام ؤّن  ًجض" الُخلل" ٦خاب في ٞالىاْغ  ؤّن  طل٪ والَى

٠
ّ
٣ت بلى -ؤزباٍع مً ٦بحر آزغ ٢ؿم في -اؾخجاب ٢ض اإلاال ب َظا بّن  والىا٢٘. بضاًت بلحها ؤقاع التي َظٍ، ؤلامالء ٍَغ  الظي الخبٍى
ِؿُم  ب ي٠ٗ ّٖىا ًْذجب ؤن ًجب ال ألازغ ْاَغ ٌَ ض. اإلاضعوؽ اإلاتن صازل الخبٍى  ؤخاًحن في -جيشا٫ ٧اهذ ألازباع َظٍ ؤّن  بظل٪ هٍغ

ت صوهما -٦شحرة ُّ ىت، مىهج ُّ م وطل٪. ًدّضَا عابِ وصوهما مٗ ىحي لل٨خاب الٗامّ  اإلآهغ ؤّن  مً بالٚغ  جغجِب بلى ٌٗمض اإلاال٠ بإّن  ًُ
٣ّؿمها ظٗله الظي ألامُغ  ألازباع؛ َظٍ ؾْى١  في مّٗحن هى٫  ؤبىاب في ًُ ىت، ٞو ُّ ٠ ٌٗمض ما ٦شحًرا بط مٗ

ّ
 ًٖ ؤزباٍع ج٣ضًم بلى اإلاال

ا ٍَغ٤ ، ؾغص في ًمطخي زّم  بإؾاهُض، جهضًَغ  ج٩ىن  عّبما مٗلىمت اؾخدًغ ما بطا ط٦ٍغ ؾب٤ ٢ض زبر بلى الٗىصة في ًترّصص وال زبٍر
ا ٞاجه ٢ض ا ًغي  ال ٞهى لظل٪ ؛ ط٦َغ ًٗ ، مهضا٢ُت نالر في طل٪ صام ما بها الخظ٦حر في خغًظا وال ماو سُت للخ٣ُ٣ت ووٞاءً  زبٍر  الخاٍع

ت   الؿام٘ نالر في  ي وماصامذ بٗهضجه، اإلاىَى
ً
 الباب مً الشالض الٟهل اٞخخاخه طل٪ بلى ؤلاقاعاث ؤهه٘ مً ولّٗل .  وؤزحًرا ؤّوال

غي  بً ًىؾ٠ بترظمت الؿاصؽ  مغخلت في ٌٗىص زم ، الهجهاجي وباصٌـ الهجهاجي، اإلاىهىع : جغظمت بلى ًيخ٣ل زم الهجهاجي، ٍػ
غي  بً ًىؾ٠ زبر بلى مىالُت ى ؛ الهجهاجي ٍػ ض َو

ّ
ْىصٌء : " ٢ىله في نغاخت الٗىصَ  َظا ًا٦ غي  بً ًىؾ٠ والًت ط٦غ بلى َٖ  ولّٗل (.  3")ٍػ
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٠ ٌٗخمضَا التي الاؾتراجُجُت َظٍ
ّ
٠ ،(  1)ألازباع َظٍ ؤٚلب في ؾبُله  ي اإلاال

ّ
  -الًغوعة ا٢خًذ ما بطا -ًخىاوى ال بالخالي ٞاإلاال

م٨ً ما طا٦ًغا بلُه ٌٗىص زّم  ، السبر ٌؿى١  ؤْن  ن في وؿُه ٢ض ٩ًىن  ؤن ًُ
ْ
ى ؛ له اإلاترظم اإلا٩ان ؤو الترظمت ناخب قإ  قإهه مً ما َو

ًٟي ؤن ٠ اٖخماص ٌٗىص ولغّبما. ألازباع َظٍ ٖلى اإلاهضا٢ُت َاب٘ ًُ
ّ
٣ت لهظٍ اإلاال  ٞهى ؤوالَما ؤّما: عثِؿُحن ؾببحن بلى الٍُغ

٣ت ش، في صعوؽ  ي ُمد٣٣ّها طل٪ بلى ؤقاع ٦ما الؿىضؾُت والُخلل " –ألامالي" جٟغيها ٧اهذ التي الٍُغ  ٖلى الىػٍغ مً ُممالة الخاٍع
ْملي ٖلى ًٟغى ، قٟىي  َاب٘ مً به جخمّحز وما ؤلال٣اء، في الضعوؽ ؤو -ؤبىاثه ؤخض

ُ
بإ ٖضم اإلا

ّ
ىت، مىهجُت اج ُّ  ٧اهذ خُض ُمٗ

ل٣ى الضعوؽ
ُ
بت ٞهى زاهحهما، وؤّما. الخا٫ في ًدًغ ما وبدؿب ٢لب، ْهغ ًٖ ج ملي ٚع

ُ
ؿخملي مّض  في طاجه اإلا

ُ
 بٗضٍ ِمً وال٣اعت  اإلا

 .جىّىٖها ٖلى اإلاٗلىماث مً ٢ضع بإ٦بر

 :الخاثمة

ت ألازباع في الؿىضؾُت الُخلل" ٦خاب ٞهل وبُٗض، ُّ ش في ٦خاب َى" الخىوؿ ه ؤم ؟ الخاٍع
ّ
ىا ؟ ألاصب في ٦خاب به

ّ
 الظي الغؤي هغّجر به

ش مً زلُِ" َى ألازغ َظا ؤّن  مً للُخلل، اإلاسّهو الٟهل زاجمت ٦خابه في الؿالم ٖبض ؤخمض بلُه طَب َحْر  وألاصب الخاٍع ) والّؿِ
ش، في ٦خابٌء  بطن َى ؛(  2 ٠ مً ٢هًضا ألاصبي ألاؾلىب بلُه اوؿغب الخاٍع

ّ
ش ٞما ؛ طل٪ في ٚغابت وال. ٢هض ٚحر ًٖ ؤم اإلاال   الخاٍع

ّ
 بال

 ًّ م. الاجداٝ ناخب ٖباعة خّض  ٖلى ألاصب ٞىىن  مً ٞ  الى٣ض ؾهام مً الٗضًض بلُه ُوظّهذ ٢ض ال٨خاب َظا ؤّن  مً وبالٚغ

٪ ما، مغخلت في ألاصبُت بالؿغ٢ت واّتهامه ،( 3) ٦خابه في الؿالم ٖبض ؤخمض ط٦ٍغ ما  -زانت  -مجها والاٞخئاث،
ّ
إل بم٩اهُت في وق٨

ّ
 اَ

٠
ّ
سُت اإلاهاصع بٌٗ ٖلى اإلاال   ًى٣ل َى ؤزغي  ؤخُان وفي(.  4)ؤزغي  مغخلت في ؤزباٍع مجها اؾخ٣ى التي الخاٍع

ً
ًدا" ه٣ال  ؾاطًظا نٍغ

 .  5")مىه
ّ
ىا بال

ّ
  الخىوسخي ال٨خاب َظا اٖخباع بلى هظَب ؤه

ً
ئت ظاّصة ناص٢ت، مداولت ش جهي٠ُ في وظٍغ ٠ ناٚه الخىوسخي، الخاٍع

ّ
 اإلاال

غ ٍَغ٠، بإؾلىب
ّ
ى.  الٗلمُت الجزاَت قغوٍ ؤَّم  ُٞه جخٞى م٨ً ٦خاب -الٗمىم ٖلى -َو ضعط ؤن ًُ ش" يمً ًُ  الظي" ألانلي الخاٍع

ظ
ّ
ى. لغواًاجه ماّصة اإلاِٗكت ألاخضار مً ًخس ش": َُجل" الُٟلؿٝى ٖباعة خّض  ٖلى َو ٣ّضمه اإلااّعر، ٨ًخبه" الظي الخاٍع  بهٟخه ٍو

ا ؤو ٖلُه، قاًَضا ا ؤو به مهخمًّ
ً
ظا(. 6") ُٞه، مكاع٧ ش ٞحهما جىاو٫  الظي الشاوي: الجؼؤًً ٖلى ًهض١ ما ؤ٦ثر ًهض١ ٢ض ال٨الم َو  جاٍع

م -ول٨ّىه. ٖلي بً لخؿحن اإلاسّهو الشالض الجؼء في و٦ظل٪ وؤلاْؾهاب، الخٟهُل مً بصخيء الخىوؿُت ؤلاًالت   -طل٪ مً بالٚغ

ش ش، ٦خابت في الجاّصة ألازغي  اإلاداوالث ًٖ  -٦شحرا  –ًسخل٠ ال ٦خاب بطن ٞهى ؛ ناعمٌء  -الٛالب في -َى بمىهج، مًبٍى جاٍع  الخاٍع

َُذ ٢ض ألازغي  الخهيُٟاث َظٍ ؤّن  ًب٣ى ًَ  ل٣ ًْ  الاَخمام ِم ذ، ما الّى٣اص لُضن ِم َُ  َظا مً" الُخلل" ههِب ٩ًىن  ٩ًاص خحن في ل٣
٠ُ مً هغظى التي -اإلاداولت نلب في اإلا٣الت َظٍ جىضعط ٢ض َىا وِمً. مى٩ىًصا الاَخمام

ُ
ًاء بٗحن بلحها ًىٓغ ؤْن  ال٣اعت  ل  ؤلٚا

جُذ ُٞما  –٧ىجها بؿبب
ُ
إل لىا ؤ

ّ
ا ؤْن  ؤمل ٖلى –الخىوسخي ألازغ َظا بلى جُّغ٢ذ صعاؾت، ؤّو٫  -بدىر مً ٖلُه الَا ض جخلَى  مً اإلاٍؼ
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اصة -اإلاداوالث خباع إٖل ش لهظٍ الٖا ، ؤصبي بإؾلىب نُاٚتها الؿّغاط الىػٍغ ؤٖاص التي الخىاٍع  ألاخضار َظٍ جدّى٫  في ؾاَم عا١ٍس
سُت ًّ " مً الخاٍع ُّذ ٞ ًّ " بلى" م  ( 1) .صاٚغ قاعبل ٖباعة خّض  ٖلى" حيّ  ٞ

 الهىامؾ

 املصادس ـ 1

ت الُخلل(: هللا ٖبض ؤبى) الؿّغاط ُّ ىُضؾ ت، ألازباع في الؿُّل ُّ  ج٣ضًم الؿّغاط، الىػٍغ ألاهضلسخي مدمض بً مدمض جإل٠ُ، الخىوؿ

 .1985 ،1ٍ لبىان، بحروث، ؤلاؾالمي، اإلاٛغب صاع الهُله، خبِب مدمض وجد٤ُ٣،

 

 املشاحع ـ 2

 .1997 ،1ٍ ،2 مج بحروث، ناصع، صاع ،(خلل)ماصة الٗغب، لؿان:  مىٓىع  ابً -

- ً هض جىوـ ملى٥ بإزباع الؼمان ؤَل بجداٝ(: ؤخمض) الًُاٝ ؤبي ب  .1990 لليكغ، الخىوؿُت الضاع ألامان، ٖو

ذي، واإلاىهج آلازاعي  اإلاىهج بحن ؤلاؾالمي الًٟ(: قاعبل)صاٚغ -  وآلاصاب للٗلىم الخىوسخي اإلاجم٘ الخ٨مت، بِذ مدايغاث الخاٍع

 .2014 جىوـ، هضواث، ؾلؿلت والٟىىن،

ً زحر)الؼع٦لي  - ًّ الم، ملجم(: الض  .1999 ،14ٍ، لبىان، بحروث، للمالًحن، الٗلم صاع ،7 مج ألٖا

٩ىع  - الح الٛاهمي ؾُٗض جغظمت اإلاغوي، الؼمان والؿغص، الؼمان(: بى٫ )ٍع  بحروث، ،1ٍ  اإلاخدضة، الجضبضة ال٨خاب صاع عخُم، ٞو

 .2006 لبىان،

ش ٖلم(: ٞغاهؼ) عوػهشا٫ -  .1983 بحروث، الغؾالت، ماّؾؿت الٗلي، ؤخمض نالر جغظمت اإلاؿلمحن، ٖىض الخاٍع

ش، ٞلؿٟت في مدايغاث: َُجل - ش، في ال٣ٗل ألاّو٫، الجؼء الخاٍع  صاع امام، الٟخاح ٖبض امام وحٗل٤ُ، وج٣ضًم جغظمت الخاٍع

غ،  .1983 بحروث، ،3 ٍ، الخىٍى

ؼ ٖبض بً مدمض -  .1970 لليكغ، الخىوؿُت الضاع مايىع، مدمض جغظمت، ،1ط الباشخي، ال٨خاب(: خمىصة) الٍٗؼ

 

-Abdesselem (Ahmed).Les historiens Tunisiens.Des XVIIIe. XVIIIe SIECLES.Essai d’histoire culturelle. Librairie C.Klincksiech 
.PARIS. 

- Jérom (Bruner). Pourquoi nous racontons-nous de l’histoire? Paris.Galimard.Retz.2002. 

-Semprun(Jeorge). L’écriture ou La Vie. Edition Gallimard. 1994. P.310. 

                                                           
 
اضرات بيت احلكمة، اجملمع التونسي للعلـو كاآلداب كالفنوف، سلسلة أفدنا ىنا من مقاؿ شاربل داغر، الفن اإلسالمي بٌن ادلنهج اآلثارم كادلنهج التارخيي، مح . 

 .313 -289، ص ص 2014ندكات، تونس، 



ة  2015أًلٌى  11العذد  -العام الساوي    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 66 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

  

  



ة  2015أًلٌى  11العذد  -العام الساوي    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 67 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

 

ة  مُمىن  البً( املشطُة الححفة) في الحجىِغ وئؼيالُة العشدًة الهٍى

خ العحرة/ امللامة)ألاحىاس ي الحذاخل  (والحاٍس

 (-الجضاةش –الؽلف  -بىعلي بً حعِبة حامعة/ داب ولُة) ٍصىػ محمذ/د

 :امللخص

ت ٖلى ٖمىمها في اإلا٣امت ج٣ىم  الهمضاوي، الؼمان بضٌ٘ ؤنىلها وي٘ ٦ما ٦خابها، ظمُ٘ ٖىض واخضة ج٩ىن  ج٩اص ال٣ىاٖض مً مجمٖى
غي  طل٪ في وجبٗه ما الخٍغ حَر  وؤلاوكاء الخٗبحر وج٣ىُاث ال٣ى٫  ٞىىن  الهبُت حٗلُم ٖملُت حؿهُل بٛغى ألاواثل، الغواص مً ٚو

٣ىؾه، ماؾؿاجه ب٩ّل  زاللها مً الىا٢٘ والهتها٥ ْاَغا، خه َو ىمت، عناهخه مً وحٍٗغ  ًغوٍه جسُُلي ٦ٟٗل اإلا٣اماث ٩ٞاهذ اإلاٖؼ
و الاظخماُٖت والًىابِ الغ٢ابت لخجاوػ  ُٚاء مجهى٫  عاو

ّ
ـاث مً والخسل  ؾعى مُمىن  ابً ؤّن  ٚحر اإلاٟغويت، واإلادّغماث اإلامىٖى

سُت ماصة خٟٔ بلى اإلاغيُت الخدٟت زال٫ مً  هّو  ٞٛضا ؤخضاثها، م٘ وجٟاٖل ٖاٌكها، باٖخباٍع بها مىزى١  الالخ٣ت لؤلظُا٫ جاٍع

ش/الؿحرة)الى٣ٌُ بلى(السُا٫/اإلا٣امت)الى٣ٌُ مً ٖبىعا اإلاغيُت الخدٟت  وظىص ٖلى مخى٠٢ ٚحر وظىصٍ صاثمت، خغ٦ت في( الخاٍع
ض ألاصب ُّ ت: اإلاىؾىمت اإلا٣الت َظٍ ؾدؿعى لضي ألاظىاؾُت، للتراجبُت الساي٘ الج  الخدٟت في الخجىِـ وبق٩الُت الؿغصًت الهٍى

ش الؿحرة/ اإلا٣امت)ألاظىاسخي صازلالذ  -مُمىن  البً اإلاغيُت  َا٢خه بؿبب به، ؤلامؿا٥ ًم٨ً ال الىّو  َظا ؤّن  ببغاػ بلى (-والخاٍع
ت اث في بها اإلاٗتٝر الخضوص زل٠ صاثما الىّو  جمى٢٘ ظٗلذ التي ال٣ضًمت، الخهيُٟاث بػاء اإلاىظهت الخضمحًر  التي ال٣ضًمت الكٍٗغ

 .ؤلا٢هاء ٩ٞان ؤصبُت، ولِؿذ اظخماُٖت جدضًضاتها ؤبٗاص ٩ٞاهذ اظخماُٖت، ماؾؿاث بلى ألاصبُت ماؾؿت مً جدّىلذ

ت   -اإلاغيُت الخدٟت  –الؿحري  الىّو  :اإلاٟخاخُت ال٩لماث  . اإلا٣امت  –الؿغصًت الهٍى

Résumé 

Les séances se basent en totalité sur un ensemble de règles presque semblables chez  tous les écrivains, 

comme les a fondé Badi al Zaman al-Hamadani, suivie par al-Hariri ainsi que d'autres écrivains de la 

première génération, afin de faciliter le processus d'enseignement de l'art de la parole  et les techniques 

d'expression et de création chez leurs élèves apparemment, et la violation de la réalité à travers Avec toutes 

ses institutions et rituels; Et dépouillé sa sobriété présumée, Cependant,  Ibn Maïmoun  a ésséyé à travers  

son texte:(" Tohfat el mordia…") d'enregistrer un corpus historique d'une expérience vécue et expérimenté 

fiable pour les générations suivantes.  Ce texte a établi  un passage de l'écriture  imaginaire à l'écriture 

biographique et historique  devenue indépendante de la belle littérature imposé par la hiérarchie générique. 

Cet article intitulé: "l'identité narrative et la problématique générique dans le texte (Tohfat el mordia...)-

interférence générique (séance/biographie et histoire)- " tente de démontrer que ce texte ne peut être classé 

génériquement en raison de son énergie  destructrice envers les anciennes  classifications génériques. Ces 

dernières ont positionné les textes dans des matrices reconnues par les anciennes poétiques qui les ont  

transformées de  l'institution littéraire à l'institution sociale, et la détermination était d'une dimension sociale, 

et non littéraire, résultant l'exclusion. 

Mots clés: -  Le texte biographique -Tohfat el mordia - l'identité narrative - Les séances. 
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ت ٖلى ٖمىمها في اإلا٣امت ج٣ىم  الؼمان بضٌ٘ ؤنىلها وي٘ ٦ما وطل٪ ٦خابها، ظمُ٘ ٖىض واخضة ج٩ىن  ج٩اص ال٣ىاٖض مً مجمٖى

غي  طل٪ في وجبٗه الهمضاوي، ما و الخٍغ  ٞل٩ل واخضا، اججاَا واججهىا واخضا، وسجا بوكائهم في وسجىا"ٞـ ألاواثل الغواص مً ٚحَر
ت م٣اماجه في ٧اجب  مىيٕى خى٫  جضوع  واخضا َضٞا حؿتهضٝ وظمُٗها الخىاصر، خىله جضوع  بُل م٣امت ول٩ل ألازباع، ًغوي َعاٍو

ها وحكتر٥ واخضا، ٩ًىن  ٩ًاص
ّ
ٛىي  ألاؾلىب َظا في ٧ل

ّ
ا ظيؿا" ٞٛضث 1" مالٟحها ظمُ٘ به جمؿ٪ الظي الل ُّ ا ؤصب ُّ " بامخُاػ ٖغب

ت ولّٗل 2
ّ
ًّ  بلى الخاظت َى الّى٣اص ؤٚلب ٣ًى٫  ٦ما طل٪ في الٗل  الخٗبحر وج٣ىُاث ال٣ى٫  ٞىىن  الهبُت حٗلُم ٖملُت به حؿهل ٞ
غي  الهمضاوي الؼمان بضٌ٘ ٖىض ٞاإلا٣امت وؤلاوكاء،  الثروة ٞحها ٢هض ما ب٣ضع والسُا٫ ال٣هت بلى ٞحها ٣ًهض لم: " زانت والخٍغ

ت ؿان، ٖلحها ًجغوا ؤن الىاؽ ٧اص ؤو بها، الهلت اه٣ُٗذ التي وألالٟاّ اللٍٛى
ّ
ا ؤن ظغاء الل  ؤخاصًثهم في ظضًض مً ٌؿخسضمَى

اهاث حٛؼوَا ؤو الٗامُت مدلها جدل ال ختى ٦خبىا بطا وؤؾالُبهم  ا٦خٟىا اإلا٣امت مبضعي ؤّن  ؤبضا ٌٗجي ال َظا ؤّن  ٚحر 3" ألاظىبُت الَغ

لىمها اللٛت في جبدٍغ" ًبرػ ؤن ؤعاص ال٨٪ ٨ٞخىع  ًغي  ٦ما ٞالهمضاوي الهضٝ، بهظا خه وقمى٫  وآصابها ٖو  الضًيُت للمظاَب مٗٞغ
اصة 4" ألاصبُت ال٨خابت يغوب مسخل٠ ٖلى والا٢خضاع ال٨المُت واإلاؿاثل لى الاظخماعي، الهضٝ ًٖ ٍػ م ٖو  ٞةّن  طل٪ مً الٚغ

ا جهّى٠ اإلا٣امت جها ٖلما وال٣اعت، اإلابضٕ بحن اإلاغظعي اإلاُشا١ بَاع في للخ٣ُ٣ت ٦م٣ابل بيٍُى
ّ
 الخُاة ًٖ نىعا لىا ٢ضمذ ؤ

ظا الٗهىع، مسخل٠ في وجمٓهغاتها  ؤخضار بزباث ٖلى ٢ضعتها في ٧امً الجاهب َظا مً اإلا٣امت سخغ بّن  ه٣ى٫  ًجٗلىا الُغح َو

 الىا٢٘ نىعة بهخاط -الخسُُل مُشا١ باب في الىا٢ٗت ألاظىاؽ ٩٦ل -اإلا٣امت حُٗض آزغ وبمٗجى وا٢ُٗت، ؤّجها ٖلى وج٣ضًمها جسُلُت
ت َب٣ا اللٛت، ٍَغ٤ ًٖ ه م٣اماجه، في مُمىن  ابً ؤما اإلادا٧اة، لىٍٓغ

ّ
 خُض الخ٣لُضًت، اإلا٣اماث مبضعي ًٖ ببضاٖه في ًسخل٠ ٞةه

 شسهُت ًبخضٕ لم مُمىن  ابً ؤّن  بط  الؿغصي، جغازىا مً ظاهبا جمشل التي الخ٣لُضًت اإلا٣اماث ًٖ ظىاهبها بٌٗ في جسخل٠ هجضَا
ت م، ؤن ؤظل مً ٨ًخب ولم ، عاٍو

ّ
شّبذ ًى٣ل ؤن ؤظل مً ٦خب وبهما ٢ّهت، زُاله وحي مً ٣ًّضم ؤن ؤظل مً وال ٌٗل  و٢اج٘ ٍو

سُت، ض وا٢ُٗت بصسهُت مغجبُت جاٍع ش ًٍغ ش ٧ان ػمً في لها، الخإٍع  جخمىي٘  الؿحرة وماصامذ والؿالَحن، اإلالى٥ ًسّو  الخإٍع
ا ا للخ٣ُ٣ت، الى٣ٌُ الُٝغ في جخمىي٘ التي اإلا٣امت بسالٝ للخسُُل، ٦م٣ابل بيٍُى

ّ
ت بق٩الُت ؤمام ؤهٟؿىا هجض ٞةه  الهٍى

٣ت الىّو  ظيـ يبِ بم٩اهُت خُض اإلا٣امت َظٍ في الؿغصًت  مً مىهجُا ؾيىُل٤ َظا وألظل مؿخدُلت، ج٩ىن  ج٩اص ق٩لُت بٍُغ

 :لىظىن  ُٞلُب جدضًضاث

 :حٗجي ؤّجها ٖلى الخالي الاؾخٗما٫ بدؿب( ؾحرة) لٟٓت  بُٗض ٚحر ػمً مىض لىظىن  ُٞلُب خّضص ل٣ض

ش - ؤ ى( آزغ شسو َٝغ مً مغوي ٖمىما مكهىع )بوؿان جاٍع ا وألا٦ثر ال٣ضًم اإلاٗجى َو ًٖ  .قُى

ش - ب ا مغوي(  ٖمىًما ٚامٌ) بوؿان جاٍع ه مً قٍٟى ش َظا ؤزاع آزغ لصسو َٞغ  الٗلىم في الؿحرة مىهج) صعاؾخه ؤظل مً الخاٍع

 ( الاظخماُٖت

ش - ث ه مً مغوي بوؿان جاٍع  5(حك٩لها في الؿحرة) خُاجه في الخىظه ٖلى ؾماٖهم، ٍَغ٤ ًٖ ٌؿاٖضوهه ؤشسام ؤو لصسو َٞغ

                                                           
 
 .26:،ص1998، ط د للكتاب، العامة ادلصرية اذليئة ، اذلمذاين مقامات يف السرد ، بكر أدين . 

 
 1998 ، األكؿ كانوف/ديسمرب - تالكوم - آلداب ك الفنوف ك للثقافة الوطين لسدلجا إصدار ادلعرفة، عامل سلسلة الركاية، نظرية يف مرتاض، ادللك عبد . 

 .18:ص
 
 .373:ص.ت د ، ط ،د للكتاب العامة اذليئة ادلصرية ، الثاين العباسي العصر يف العريب األدب تاريخ ، اخلشب أبو إبراىيم . 
 
 .65:،ص1961 ، ط د ، بًنكت الكاثوليكية، ادلطبعة ، الزماف بديعات ، الكك فكتور . 
 
 10:،ص1994، 1ترمجة كتقدمي عمر حلّي، ادلركز الثقايف العريّب، ط  -ادليثاؽ كالتاريخ األديبّ  -فليب لوجوف، السًنة الذاتية . 
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 ٢هت: "بإّجها ٌّٗغٞها التي ألازحرة َاجه الظاجُت، الؿحرة ٣ٖض جدضًاث مً ٣ًترب الظي ألاّو٫  الخدضًض َى َىا ٌٗىِىا والظي
ت اؾخٗاصًت لى الٟغصًت خُاجه ٖلى خضًشه مغ٦ؼا السام وظىصٍ ٢هت خ٣ُ٣ي شسو ٞحها ًغوي هثًر ش ٖو  شسهِخه جاٍع

ى1" بالسهىم ظا خ٩ي الظاجُت الؿحرة ؤّن  ه٣ى٫  ًجٗلىا ما َو  الخخاب٘ ٨ٞغة ٖلى جض٫ّ  ٞةّجها خ٩ي ؤّجها بما الظاجُت الؿحرة ؤّن  ٌٗجي َو

هاع ال٩افي الؼمجي الخخاب٘ ٌُٛي ؤن ًجب" ؾخاعوبُيؿ٩ي ظان ًدّضصٍ ٦ما الؿغصي  ج٣دؿمها التي الؿمت و ي 2" خُاة مؿاع إْل
ظا الغواًت، م٘ الؿحرة  والظاث الخُاة ٌٗجي الظي الُىهاهُت ألانى٫  طي اإلاهُلر في الىا٢٘ الازخهاع بإّن  ال٣ى٫  بلى ًضٞٗىا َو

 ٧اإلاظ٦غاث، مسخلٟت، ؤصبُت ؤق٩ا٫ ٖبر جخجؿض الازتزا٫ بهظا الظاجُت ٞالؿحرة بق٩ا٫، مً ؤ٦ثر ًُغح  autobiographie وال٨خابت

اث،  ...قٗغ وم٣االث وط٦ٍغ

 خ٩ي: الخّض :" ٣ًى٫  ؤظىاؾُا، مجها ج٣ترب التي ألاظىاؽ وبحن بُجها الخمُحز بٛغى الظاجُت للؿحرة خضوصا ًً٘ لىظىن  ؤّن  ٚحر
لى الٟغصًت، خُاجه ٖلى ًغ٦ؼ ٖىضما وطل٪ السام، وظىصٍ ًٖ وا٢عي شسو به ٣ًىم هثري  اؾخٗاصي ش ٖو  بهٟت شسهِخه جاٍع

 .زانت

 .مسخلٟت ؤنىاٝ ؤعبٗت بلى جيخمي ٖىانغ الخّض  َظا ٌٗغى

غة ؼيل ـ 1
ّ
 .الل

 .خ٩ي - ؤ

 .هثري  - ب

ش ٞغصًت،  خُاة: إلاُغو١ اإلاىيٕى -2 ىت شسهُت وجاٍع ُّ  .مٗ

 .الؿاعص و( وا٢ُٗت شسهُت بلى اؾمه ًدُل الظي)اإلاال٠ جُاب٤: اإلاال٠ ويُٗت -3

 :الؿاعص ويُٗت -4

سهُت و الؿاعص جُاب٤ - ؤ
ّ

 .الغثِؿُت الص

 "3.للخ٩ي اؾخٗاصي مىٓىع  - ب

 .اإلاغظعي اإلاُشا١(/الؿحرة/اإلا٣امت)  •

ا الؿحرة ؾىً٘ بضاًت  خُض الخُاة، ٚؿ٤ في ٨ًخب ٖمل الظاجُت والؿحرة جسُلي ٖمل اإلا٣امت ؤّن  ظاػمحن اإلا٣امت، م٣ابل بيٍُى
بخه ٌؿخجُب ال٩اجب غ الخظ٦غ في لٚغ ىضما وبض٢ت، ظضًض مً ألاخضار عؾم ٢هض والخبًر  ابً بها ٢ضم التي اإلا٣ضمت بلى وٗىص ٖو

دا ًهغح هجضٍ ل٨خابه، مُمىن   :الخالُت الى٣اٍ في بظمالها ًم٨ً والتي جإلُٟه، بلى صٞٗخه التي باألؾباب مباقغا جهٍغ

 لىاء وهاقغ الٗشماهُت الّضولت ٞسغ مىالها الٗلماء، وؤمحر ألامغاء، ٖالم"ٞهى: وبإٖماله 1 ب٨ضاف بمدمض الكضًض ؤلا جاب 1-
ت ظمُ٘ ٖلى الٗض٫ ه" البًر

ّ
غان، خّغع  أله ى َو ه اإلا٣امت وؿُج خىله جمدىع  ظلل خضر َو

ّ
 ألامان ْل في ؤهام الظي"  الصسو أله

                                                           
1
 .Philippe lejeune ; Le pacte autobiographique ;edition du seuil ; paris 1975 ;p14.                                                   

 
 .13:، ص2003منشورات ادلوجة، الرباط،  توماس كلًنؾ، ترمجة زلمود عبد الغين، الكتابة الذاتية كإشكالية ادلفهـو كالتاريخ، . 
 
   .23-22:فيليب  لوجوف، ادلرجع السابق، ص . 
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 الٗلم، ناخب ألامً ومد٤٣ اإلاى٣ظ، البُل نىعة ٖىضٍ نىعجه ٞاعحؿمذ  ،2"البلضان ظمُ٘ ؤهىاٍع ؤهاعث[ و] … ألاهام ظمُ٘
 .الٗاص٫ الخا٦م

بخه 2- ش اؾمه، جسلُض في ٚع  بلُه، ال٨خاب َظا بٝؼ الٗالي مجلؿه: " زضمت بٛغى مىا٢به جسلُض ٍَغ٤ ًٖ لؿحرجه بالخإٍع

 3"وؾمه هىع  و٦ؿىجه باؾمه، ٞىؾمخه ًضًه، بحن بمشىله مداؾىه وؤقٝغ ٖلُه، اإلادمضًت الؿحرة مً وكغ ما ٖلى اإلادخىي 
ت ؤلٟاّ مً ُٞه ججضٍ ما ٖلى وصخُده السبر ناص١ مً" ٞضبجه  ."4...مؿخملخت وؤزباع بضٌُٗت وؤهىإ لٍٛى

ش بلى ؾُٗه 3- غ وؤخضار ب٨ضاف، مدمض  لؿحرة الخإٍع غان، جدٍغ سُت اإلااصة وخٟٔ  َو سُت ماصة و ي الالخ٣ت، لؤلظُا٫ الخاٍع  جاٍع
سُت ماصة ٞهي وبظل٪ ؤخضاثها، م٘ جٟاٖل ُٖان قاَض باٖخباٍع وألاماهت، الهض١ ظمٗها في جدّغي   باٖخباٍع بصختها مىزى١  جاٍع

 "5.وصخُده السبر ناص١ مً وجإلُٟه، جى٣ُده ،في ظهضا آ٫ ولم: " ٢اثال به ًهغح ما وطل٪  ٖاٌكها،

بت لها اإلا٣اماث َظٍ في اإلاخ٩لمت ألاها ؤّن   وؿخيخج ج٣ّضم ما ٖلى بىاء  الخ٣لُضًت اإلا٣اماث في اإلاىظىصة جل٪ ًٖ مسخلٟت ال٨خابت في ٚع
ظا ٦خابه، م٣ضمت في نغاخت ٖجها ؤٖلً التي ال٩اجب صواٞ٘  جدضصٍ ما وطل٪  اإلا٣اماث َظٍ في ألاها صواٞ٘ بّن  ه٣ى٫  ًجٗلىا َو

 مغظعي، َى ما م٘ ال٣ُُٗت جً٘ الترازُت م٣اماث في اإلاخ٩لمت" ؤها" بّن  خُض الخ٣لُضًت اإلا٣اماث في اإلاىظىصة جل٪ ًٖ مسخلٟت
ت الىُْٟت َّمه سخغي  ٖالم زل٤ مداولتها في وحّٗى٫  ت ٖلى الكٍٗغ  اإلاؿخدُل مً ؤخضار بزباث ٖلى و٢ضعجه اإلابضٕ ٖب٣ٍغ

ى وا٢ُٗت، ؤّجها ٖلى وج٣ضًمها ، مم٨ىت ؤو وا٢ٗت ؤّجها ٖلى الىو ٣ًّضمها التي اإلاٗلىماث خ٣ُ٣ت ًهّض١ ال٣اعت  ًجٗل ما َو  الى٢ٕى
اء مداولت في جغوٍه، ما صخت ٨ٞغة ج٨َغـ بلى البضاًت مىظ ؾٗذ التي مُمىن  ابً م٣امت بسالٝ  ٖلُه وبىاء اإلاٗاف، للىا٢٘ للٞى
اء جى٣له بل الىا٢٘ جدا٧ي ال ٞةّجها وخ٣ُ٣ُت، وا٢ُٗت ألخضار بؿغصَا مُمىن  ابً م٣امت ؤّن  ال٣ى٫  ًم٨ً  اإلا٣امت بسالٝ بٞى

ت الىُْٟت خُض ؤصبُت بلٛت الىا٢٘ بهخاط حُٗض التي الخ٣لُضًت  خؿاب ٖلى اإلابضٕ ٖىض الخ٨ٟحر ٖملُت مً ٦بحرا خحزا جدخل الكٍٗغ
ظا اإلاغظُٗت، الىُْٟت ذي الخىز٣ُي ال٣هض ؤّن  ٌٗجي َو  م٣اماجه، ٦خابت ٖلى مُمىن  البً اإلادٟؼ الهضٝ ٧ان والؿحري  الخاٍع
ؿاهُت الٗالماث ؤّن  َى اإلا٣اماث َظٍ في واإلاٟاع٢ت

ّ
 ملخه٤ اإلاىيٕى ماصام لها، اإلاخىاجغ الاؾخٗما٫ زال٫ مً جخجؿض ؤن ٖىى الل

ش/  بالخ٣ُ٣ت  الخسُلي الٟجيّ  بالىثر ٖٝغ ما جدض ؤظىاؾُا اإلاهىٟت الخسُلُت ال٨خاباث بإؾلىب جلخه٤ هجضَا والؿحرة، الخاٍع
 .اإلا٣امت بجيـ اإلاٗغوٝ

 

                                                                                                                                                                                                 
 
ىل ىو زلمد بن أيب احلسٌن نور الدين علي بن زلمد النكيد، نسبة إىل نيكيدا ناحية من بالد تركيا، حيث نشأ كترىب كىو عريب األصل ينتمي إ: زلمد بكداش . 

قضى على . ـ1707 /ىػ1118جلس على أريكة احلكم )...( آؿ البيت، كبكداش لقب تركي معناه احلجر القاسي أك ىو لفظ فارسي معناه ادلتفرد بالسوء 
ـ، كأعدـ معو صهره حسن 1710مارس 22ىػ 1122زلـر 21دترد اجلند كتآمركا ضده فقتلوه خنقا يـو السبت ( ـ1708/ىػ1120)حكم االسباف يف كىراف يف

العاـ، دار األمة برج الكيفاف  ينظر عبد الرمحاف بن زلمد اجليالين، تاريخ اجلزائر. أكزاف كخلف الدام يف منصبو دايل ابراىيم كىو أحد ادلتآمرين ضده
 209،210،220.: ،ص2009،دط،03اجلزائر،ج
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غ   العلم اظم ّظ 
 
إ

 
ص امل

ّ
 .العحري  للى

غ مداولخه في الٗغبّي  ؤلابضاعي الجهض ؤّن  1 الٗغبُت الؿغصًت في اإلاسخهحن الّى٣اص ظهىص ؤباهذ ل٣ض  ٖهىعٍ ومىض الٗغبي، الىثر جٍُى
 هٓام مدّهلت الخ٣ُ٣ت في ٧ان والظي ؤصبّي، ٦ىّو  جإؾـ ؤن ٩ٞان الخ٣لُضًت، البالٚت ماؾؿت مً الّخٟلذ ًداو٫  ٧ان ال٣ضًمت

ه وجدضًشه، ألاصب قٗبىت بًغوعة ًىاصي الجاَليّ  الٗهغ ومً الّؼمً، مّغ  ٖلى ًداو٫  ٧ان  وؤصبّي  مٗغفيّ 
ّ
 ٖم٣ُت ٖملُت هخاط به

ش في الجظوع  ه الٗغبي، ؤلابضاعي الخاٍع
ّ
اث، مسخل٠ مؿخىي  ٖلى زانا وا٢ٗا لىٟؿه ؾُاؾـ الظي الىّو  به  مً لُىته٪ اإلاؿخٍى

٣ىؾه، ماؾؿاجه ب٩ّل  الىا٢٘ زالله ّٗغحها َو ىمت، عناهتها مً َو  ُٚاء مجهى٫  عاو ًغوٍه جسُُلي ٦ٟٗل اإلا٣اماث ٩ٞاهذ اإلاٖؼ

و الاظخماُٖت والًىابِ الغ٢ابت لخجاوػ 
ّ
ـاث مً والخسل  بُتر طل٪ الخٔ ٦ما -ال٨خاب مً ٨ٞشحر اإلاٟغويت، واإلادّغماث اإلامىٖى

ىن  - Peter Penzoldt- بجزولضث  بخجـاوػ  ٌؿمـذ[ ــه]ألّن  وا٢عي بك٩ل جىاولـها ًم٨ً ال التي ألاقُاء لىن٠"  ٧ىؾُلت بالسُالي ًخظٖع

 بمسخل٠ الغ٢ابت يّض  الـهغإ لسىى وؾُلت ُٞهبذ الظاجُت، والغ٢ابت (Tabou) الاظخماعي اإلادّغم وازترا١ اإلاٛل٣ت الخضوص
لُه.   2." واظخماُٖت طاجُـــت ؤق٩الها  مً واإلا٣صخيّ  والهىامل للب٣اًا واؾخجالء مٛامغة، الغوح بهظٍ اإلادكّبٗت ال٨خابت حٛضو ٖو
 ألاولى الضعظت مً وز٣ُت الىّو  ؤّن  ٌٗجي ال َظا ؤّن  ٚحر الغ٢ابت، ؤهىإ وقّتى واإلادّغماث، ال٣ىاهحن، بًِٛ اإلادانغة ٦ُىىهدىا

سُت ؾىاء  في ظا٧ىبؿىن  جدضًض بدؿب ألاصبي الخجىِـ يمً ًضزل جسُُلي ٣ٖض َى ال٣ٗض ؤّن  طا٥...ؤو اظخماُٖت ؤو جاٍع
 الظي الجضًض الٗلم مىيٕى جدضًض زالله مً مداوال(  اإلاٗانغ الّغوسخي الكٗغ)  بٗىىان له م٣ا٫ في نّغح خحن 1921 ؾىت بٖالهه

ٟها وبُٖائها ألاصبُت َى   ؤصبُا، ٖمال مُٗى ٖمل مً ًجٗل ما ؤي ألاصبُت بهما و ألاصب َى لِـ ألاصبي الٗلم مىيٕى: "الجهاجي حٍٗغ
 ًىظض ما ٧ل بالهضٞت ًجم٘ ٞةهه ما شسو ٖلى ال٣بٌ ًل٣ي ؤن ٖىى الظي البىلِـ ألاصب ماعزى ٌكبه آلان لخض طل٪ وم٘

ت في  -الىٟـ ٖلم -الصسهُت الخُاة شخيء ٧ل ألاصب ماعزى ٌؿخٗمل ٨َظا و الكإع في ًمغون الظًً الىاؽ ٦ظا و الٛٞغ

ت ٌؿخٗملىن  ألاصب بض٫... الٟلؿٟت  -الؿُاؾت  ٖلىم بلى جغظ٘ ألاصواث َظٍ بإن ًيؿىن  ٦إجهم الخ٣لُضًت ألابدار مً مجمٖى

ش -مىاْغة ش -الٟلؿٟت جاٍع  ها٢هت وزاث٤ مشل ألاصبُت ألازاع حؿخٗمل ؤن ًم٨ً ألازحرة الٗلىم َظٍ وؤن...الىٟـ ٖلم -الش٣اٞت جاٍع
 "3.الشاهُت الضعظت ومً

ظا ؿاوي ألاظىاسخي الخدضًض ًٖ البدض بلى ًضٞٗىا الخدضًض َو
ّ
ل اإلاًمىوي، ولِـ الل ّٗ  الظاجُت للؿحرة لىظىن  ُٞلُب جدضًض في ول

 .اإلاىهجُت ألاصواث ببٌٗ ًمّضها

 الىا٢عي الخ٩ي ٟٞي الغاوي، ٍَغ٤ ًٖ ًخمٓهغ والسُالي الىا٢عي بحن( الظاجُت الؿحرة مُشا١) اإلاُشا١ في الٟغ١  ؤّن  لىظىن  ًبّحن
ه ًخٗضي ال ؾاعص بػاء ه٩ىن  السُالي الخ٩ي في بِىما ًد٩ي، وا٢عي شسو بػاء ه٩ىن 

ّ
 ؤّن  ال٨الم َظا  وماصي وع٢ُت، حجت مجغص ؤه

لت، شسهُت ٖلى ولِـ ملمىؽ، يمحر ٖلى ًدُل الؿحري  الّىو في الّغاوي  ُّ   ي الٗلم ؤؾماء ؤّن  ال٣ى٫  ًم٨ً ٖلُه بىاء و مخس
بت له الخ٣ُ٣ت، ٖالم مً ٞغص بلى جغظ٘ ألّجها ناعمت مدضصاث ٘ اإلاال٠ خُض ٧لُخه، في هخل٣اٍ زُاب بهخاط في ٚع

ّ
 ما صون  هّهه ًى٢

                                                           
 
 ".العربية احلديثة السردية"ك" السردية العربية"عبد اهلل إبراىيم يف كتابيو . كد" ادلقامات" عبد الفتاح كيليطو يف كتابو. د  :ينظر على سبيل ادلثاؿ ال احلصر . 

2
 . M. Rodinson, la place du merveilleux et de l’étrange dans la conscience du monde musulman médiéval, in l’étrange 

et le merveilleux dans l’Islam médiéval, Ed.J.A,Paris, 1978, p:174 
(. 76)ص(1991)1ط.الدار البيضاء ) إفرقيا الشرؽ : ط.د.لّذة النص أك مغامرة الكتابة لدل بارث : عمر أككاف  .  

- Théorie de la littérature ( texte des formalisttes russes ).réunis présenté et traduits par   Tzvetan Totorov . Seuil 

(1965).B.Eikhenbaum ( La théorie de la méthode formelle) p(37-38). 
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بت ٨ظا 1..." صخُدت و السبر ناص١ مً جإلُٟه و جى٣ُده في ظهضا آ٫ لم: "٢اثال مجهىال والب٣اء الخسٟي في ٚع  مُمىن  ابً ٞةّن  َو
ى اإلاغوي، الخضر بىا٢ُٗت ٣ًّغ  سُت مغظُٗت طا خضزا مىه ًجٗل ما َو ذي، الؿُا١ م٘ جماقُا جاٍع  اإلا٣امت ٦خاب ٧ان وبطا الخاٍع

لت شسهُت َى الظي اإلاٗلىم الغاوي  جدّضص باٞخخاخُاث م٣اماتهم ًبخضئون ُّ ى مخس ّٟ  خضزىا: مشل اإلاجهى٫  الغاوي  وعاثه مً ًخس

 بّما م٣اماتهم في الؿغص ًبخضثىن  اإلا٣اماجُحن مٗٓم ٧ان" خُض... ًد٩ى ؤو ًغوي ؤو َمام، بً الخاعر وخضر َكام، بً ِٖسخى
 لُلت ؤل٠) في قهغػاص جهُىٗها ٧اهذ ؾغصًت ؤصاة و ي( خضزجي)بــــ وبّما( ؤزبر)بــــ وبما( خ٩ى)بـ وبما(خضر)بٗباعة وبما( خضزىا) بٗباعة

ه اإلا٣امُت، الاٞخخاخُاث في الٗغب ؤلٟخه بما م٣امخه ؾغص ًبضؤ لم مُمىن  ابً ٞةّن  2( " ولُلت
ّ
ا ًخسظ لم أله  ألاخضار ًغوي عاٍو

ت ٩ٞان بىٟؿه، ألامىع  بؼمام ؤزض بل زالله، مً ٨ٞغجه لخىنُل ى ب٨ضاف، مدمض  لؿحرة ألامحن الّغاٍو  ولِـ ٞاٖل َظا ٧ّل  في َو
ع، الخضر بػاء ًخسظَا التي الىيُٗاث بازخالٝ جسخل٠ هٍٓغ ػواًا ؤّن  ٚحر ٣ِٞ، هاْما

ّ
 ٞاٖل ومّغة زاعجّي، ٞاٖل َى ٞمّغة اإلابإ

 َى عوي، ما اججاٍ ٞى٢ُت ؾلُت ماعؽ مُمىن  ابً بإّن  ال٣ى٫  ًم٨ً َىا ومً الخضر، في مكاع٥ صازليّ  ٞاٖل زالشت ومغة طاحّي،
  ألاخضار، ٖلى الُٗان وقاَض ًغوي التي ألازباع مهضع َى بط الخضر، ؤو بالسبر الٗالم ؤهه مىُل٤ مً ٞى٢ُت ؾلُت ماعؽ بظل٪

ى ألازباع، ٖىه جهضع الظي الىخُض واإلاهضع ت الىُْٟت  ي الىّو  َظا في اإلاهُمىت الىُْٟت بّن : ه٣ى٫  ًجٗلىا ما َو ُّ  لها إلاا اإلاغظٗ

 ٖلى جخ٩ئ مُمىن  ابً م٣اماث ألّن   3."ألاولى بالضعظت مغظُٗت بىُْٟت ٣ًىم بدُض مى٢ٗا ًإزظ ٞالىو بالؿُا١ ٖال٢ت" مً

سُت مغظُٗت ُت بحن ًجم٘ ؤن ناخبها ٖلى خّخم مما" مخجها، بىاء في جاٍع ش، عظل مىيٖى ىُت الخاٍع ى 4" ألاصب عظل ٞو  الٟٗل َو
 في الخاظت: مخىا٢ًخحن يغوعجحن بحن جخىّػٕ و ؤلابضاُٖت، الٗملُت في ؤؾاسخي ٦ٗىهغ جخجلى( مُمىن  ابً) ألاها ظٗل الظي

ت، الىُْٟت هدى بالىّو  ججزاح التي اإلا٣اماجُت ألاصبُت والهُاٚت اإلاغظُٗت، الىُْٟت هدى بالىو ًجزاح الظي الخىانل ٍٗغ
ّ

 الك

 .ألاظىاؾُت ألاصبُت اإلاباصت مً مخٟلخا بظل٪ الىّو  ٞٛضا

 .الخُالي/ العُاوي( العحرة/امللامة)  •

ٟي ماقغ"َى خُض مً ؤَمُخه اهبش٣ذ لظا الىّو، متن بلى همّغ  زاللها مً والتي ألاولى، الىّو  ٖخبت الٗىىان ٌّٗض    5"وجدضًضي حٍٗغ
اع ؤمام ال٣اعت  ًً٘ مً َى الٗىىان ؤلِـ  ختى 6" الىّو  بلى ال٣اعت  وصلُل الٗالم ٖلى الىّو  هاٞظة" لُهبذ للىّو، الٗام ؤلَا

 ؤٖما٫ وؤّو٫  ال٩اجب ؤٖما٫ آزغ َى... و والىو ال٣اعت  بحن ل٣اء ؤّو٫  َى" الٗىىان ألّن " الٗىىان وظىص مً الىّو  وظىص:" ٌٛضو
ظا ،7" ال٣اعت   الضولت في اإلاغيُت الخدٟت: بــ وؾمُخه:" ٣ًى٫  خحن ٦خابه م٣ضمت في مُمىن  ابً ٦الم زال٫ مً هلخمؿه ما َو

 بٗض وي٘ الٗىىان ؤّن  بىيىح جبّحن ال٨خاب م٣ضمت في الٗىىان ٢بل الىاعصة( وؾمخه) ٞلٟٓت  8"اإلادمُت الجؼاثغ بالص في الب٨ضاقُت
 لظا الخ٣ُ٣ت،  ٖلى مىه ُٞخّٗغٝ ٖمله ًخإّو٫ " الجؼاع ٨ٞغّي  مدمض حٗبحر خّض  ٖلى اإلاال٠ ٧ان وبطا مّٗحن، بٛغى ال٨خاب بجهاء

                                                           

133:ابن ميموف، التحفة ادلرضية ص  1
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َل  ى للخسُُل، ؾالبت خمىلت الٗىىان ُخّمِ  والٍٛغب:"...ٖلُه مٗل٣ا ٢ا٫ خحن بالٍٛغب هللا ؾٗض ال٣اؾم ؤبى ونٟه الظي الٗىىان َو
 اإلا٣اماث مشال ٌؿمه ولم( اإلادمُت الجؼاثغ بالص في الب٨ضاقُت الضولت في اإلاغيُت الخدٟت) طل٪ في ٦خابه ؾمى ٢ض مُمىن  ابً ؤّن 

لى 1..." اإلادخىي  م٘ جدؿ٤ خّتى الدؿمُاث مً طل٪ هدى ؤو اإلاغيُت م ٖو ه اإلا٣امت ظيـ بلى ًدُل ال الٗىىان ؤّن  مً الٚغ
ّ
 ًدُل ٞةه

ظًً وؤلا٣ًإ السج٘ زال٫ مً يمىا لها
ّ
 ًغبِ لم" السج٘ خُض ب٣ًاُٖت ومٗاوصة مخمّحزا مىؾ٣ُُا ظغؾا الٗىىان ٖلى ؤيُٟا الل

 ٢لُال، للخى٠٢ مًُغا هٟؿه ال٣اعت  ًجض الّسج٘، خغ٦ت جيخهي ٞٗىضما الٗىىان، ؤظؼاء بحن ٞهل بل ٞدؿب، بجيؿه الّىو

خضّبغ ل٨ُٟغ شام ُٞمُِ ًلُه الظي ٢غاءة ٌؿخإه٠ زم الجؼء، َظا في ٍو
ّ
 ببٗضٍ الٗىىان بّن   2..." ؾب٣ه الظي الجؼء ًٖ الل

ىله الاخخٟالي،  مً ناخبه ٌؿعى... و...ال٣اعت  النُُاص الُٗم صوع " ًاصي ٞىانلها، ؤوازغ اإلاخ٣ٟت اإلاخىاػهت، اإلا٣اَ٘ طي َو
به اهدباَه، وجلٟذ ٞخشحٍر اإلاخل٣ي، ؤو ال٣اعت  جىزؼ التي الهضمت  ي مدضصة ٚاًت لخد٤ُ٣ صاثما زالله . اإلاتن ٖلى ؤلا٢با٫ في وجٚغ

ض ٖجها، الٟٗل ٚاب الىدىي، التر٦ُب خُض مً زالهت اؾمُت ظملت الٗىىان ظاء لظا 3." ٖلُه ال٩اجب  ؾلُت جخد٤٣ّ وبظل٪  لحًز
 ال٩اجب ؤل٠ ؤظله مً الظي الهضٝ م٘ ًخالءم الٗىىان ظٗلذ التي الازخُاع، ٢هضًت في الشباث ًٖ وحٗبحرا صاللُت، ٢ىة الٗىىان

ى ؤال ٦خابه ش ب٨ضاف، مدمض شسهُت جمجُض َو  الخا٫ وماصام وم٩ان، بؼمان مدضصا لِـ ال٣اعت  وألّن  خ٨مه، لٟترة والخإٍع
ل٘ ٢اعت  ٧ّل  ٞلِـ ٨َظا،

ّ
ش ٖلى مُ  التي ألاخضار واخترام الخ٣ُ٣ت، ب٣ى٫  الالتزام ؤظل مً هضاء الٗىىان ٩ٞان الضولت، َظٍ جاٍع

ا التي  -الخدٟت -٩ٞلمت( اإلاغيُت الخدٟت) الٗىىان مً ألاو٫  اإلا٣ُ٘ ٟٞي لغواًتها، اإلاال٠ ٌؿخٗض : حٗجي وعي، ًٖ ال٩اجب ازخاَع
اصة ب٨ضاف، إلادمض َضًت ٢ّضم ال٨خاب َظا ؤّن  والخ٣ُ٣ت الٟازغ، الشمحن والصخيء  الهضًت ت الضاللُت الهاالث ٖلى ٍػ  التي الشاهٍى

ٟٓت جدملها
ّ
ت حٗال٣اتها في الل سُت الخًاٍع ه( الب٨ضاقُت الضولت في)الشاوي اإلا٣ُ٘ ؤما والش٣اُٞت، والخاٍع

ّ
ت ٖلى ًدُلىا ٞةه  َظٍ ٍَى

ا في الّضولت ذي، بَاَع  ٞال٩اجب ٖلُه، الؿغص ؾِخمدىع  ،الظي الؼماوي الخّحز ٖلى ًدُلىا الٗىىان مً ال٣ؿم َظا خُض الخاٍع

ؼ
ّ
 ٞهى( اإلادمُت الجؼاثغ بالص في) الشالض واإلا٣ُ٘ ب٨ضاف، مدمض خ٨م ٞترة  ي مدضصة، ػمىُت ٞترة ٖلى م٣اماجه في خضًشه ؾحر٦
اع يبِ ٖلى ًدُل  ابً بّن  الٗىىان زال٫ مً ووؿخسلو الجٛغاُٞت، الخضوص ججاوػ  َى الّىو مً اإلاغاص ماصام اإلا٩اوي، ؤلَا

 جغجُبها جّم  م٣امت، ٖكغة وؾذ م٣ضمتـ ًًم ال٨خاب ؤّن  طا٥ مىايُ٘، مً اإلا٣اماث به ؾخدٟل ما مًمىن  جىنُل ؤعاص مُمىن 

ا جغجِبا ُّ ا، ع٢م ًّ  :الخالي الك٩ل ٖلى وعوصَا و٧ان به، اإلاىؾىمت اإلا٣امت في ؾحرص ما مًمىهه ًدمل بٗىىان ومىؾىما جهاٖض

ُت الؿاصاث بٌٗ ٖلُه به ؤقاع ومما اإلاغيُت، ؤزال٢ه ًٖ هبظة في: ألاولى اإلا٣امت -  .الهٞى

 .ألازُاع الهاصًً بلٛت صاع ؾاهجا١ ٧ىهه في:الشاهُت اإلا٣امت -

 وججبر َػى خحن الٓالم هٕؼ و٠ُ٦ الٗؿ٨غ زبز ج٣ؿُم ٖلى جىلُخه في:الشالشت اإلا٣امت -

 . صاع جٟتر بلى هٟؿه ٞؼخل٤ ؤلانضاع و لئلًغاص مل٩ا ًخهضي ؤهه ٖلى:الغابٗت اإلا٣امت -

به في:السامؿت اإلا٣امت - ه و الجؼاثغ مً حٍٛغ  . ال٣اصع الخ٨ُم ب٣ضع بلحها عظٖى

 .عواخا و ٚضوا الضولت ألَل ظغي  ما و نباخا، اإلال٪ اؾخٟخاح في:الؿاصؾت اإلا٣امت -
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 .عؾمه و ممل٨خه وؤَل اؾمه في:الؿابٗت اإلا٣امت -

 .ه٣له ؤو ؾٍُغ بما واخض ٧ل وحٍٗغ٠ ، له ومضخهم الكٗغاء ٞئت في:الشامىت اإلا٣امت -

غان السغوط ط٦غ في:الخاؾٗت اإلا٣امت -  م٣اجلت مً بٗضٍ خضر وما ال٨ٟغة ٚؼو  ب٣هض لَى

ئام
ّ
 .الٟجغة الل

 .اإلاؿلمىن  -ٖىىة -اؾخٟخده ٠ُ٦ و الُٗىن  خهً خهغ في: الٗاقغة اإلا٣امت -

ه و٠ُ٦ الجبل، خهً اؾخٟخاح في:ٖكغ الخاصًت اإلا٣امت -  . جل ًٖ ال٨ٟغة ؤًضي مً هٖؼ

ىة، بً خهً خهغ في:ٖكغ الشاهُت اإلا٣امت -  .ٖىىة اإلاؿلمىن  اؾخٟخده ٠ُ٦ و َػ

غان، مضًىت اؾخٟخاح في:ٖكغ الشالشت اإلا٣امت -  .َىان بلى ال٨ٟغة ٖؼ ناع و٠ُ٦ َو

 .اإلا٣الُض الٟخىح ألبي ال٣ىا ٠ُ٦ و الجضًض و ألاخمغ بغط اؾخٟخاح في:ٖكغ الغابٗت اإلا٣امت -

 .ألاسخى بازخخامه وػا٫ اإلاؿلمىن  اٞخخده و٠ُ٦ اإلاغسخى خهً خهغ في:ٖكغ السامؿت اإلا٣امت -

 .والظزاثغ باألؾغي  ٚاهما ؾاإلاا للجؼاثغ  -هللا ههٍغ -ؾُضها زلُٟت بًاب في:ٖكغ الؿاصؾت اإلا٣امت -

 :الخالي الىدى ٖلى عثِؿحن ٢ؿمُحن بلى" اإلاغيُت الخدٟت" ٢ّؿم مُمىن  ابً ؤّن  خخما ؾُالخٔ اإلا٣اماث َظٍ إلاىايُ٘ واإلاخدب٘

 :ألاّو٫  ال٣ؿم

٣خه ومىا٢به، ب٨ضاف، مدّمض ٖلى ُٞه الخضًض ٧ان ٍغ ُت، َو اصة ومىا٢به، الهٞى ٟه ٖلى ٍػ  ٢ُل ما ط٦غ م٘ و٢ًاجه، بىػعاثه حٍٗغ

ت ٧اهذ ؾىاء وبَغاءاث مضاثذ مً ُٞه ت، ؤو قٍٗغ مخض هثًر  . الشامىت بلى ألاولى اإلا٣امت مً ال٣ؿم َظا ٍو

 :الشاوي ال٣ؿم

مخض خ٨مه، ٞترة في جد٣ُ٣ها جّم  التي ؤلاهجاػاث ٖلى ُٞه التر٦حز ٧ان  .ٖكغة الؿاصؾت بلى الخاؾٗت اإلا٣امت مً ال٣ؿم َظا ٍو

ش جسللتها ٦غوهىلىظُا، جغجِبا مغجبت ظاءث اإلاغيُت الخدٟت م٣اماث ؤّن  َى ٢ىله ًم٨ً وما  باألخضار جخٗل٤ مدّضصة، جىاٍع
ها ؤزىاء ال٩اجب ٧ان الٟترة، جل٪ في والباعػة اإلاكهىعة،  ؤّجها ؾغصًا ال٣ى٫  ًم٨ً لظا ٣ِٞ، هاْما ولِـ ٦ٟاٖل ُٖان قاَض و٢ٖى

ُت، بالىا٢ُٗت جمخاػ  ؾىاء ألاخضار ًى٣ل و٧ان الخضر، ؾاٖت خايغا ٧ان عئاٍ بمسخل٠ ٞاٖال باٖخباٍع ال٩اجب مضام واإلاىيٖى
ت َظٍ مً ال٣ى٫  ًم٨ً لظا الؿمإ، ؤو اإلاكاَضة ؤو الٟٗل زال٫ مً الخضر مٗاٌكت ٍَغ٤ ًٖ  باألخضار اإلا٣اماث َظٍ ؤّن  الؼاٍو
غان، إلاضًىت واؾخٗاصة ؤلاؾبان، ٖلى اهخهاع مً صوهتها التي ، بٗض لؤلمً وجد٤ُ٣ َو  ب٨ضاف، مدّمض ؾحرة بد٤ّ  جمشل  السٝى

م ٖلى وطل٪ ت ؤّن  مً الٚغ ُّ ٣ت لىا ٢ّضمذ ب٨ضاف مدمض شسه لت ٞٗلذ بط ٞحها، ما السُا٫ مً ٞحها بٍُغ ُّ  ج٣ضًمها ي ال٩اجب مس

 .ه٣ُهت له ًٓهغ ٞلم مٗهىمت، و٦إّجها ألاهبُاء شسهُت مً ج٣ترب شسهُت ب٨ضاف لىا ٞبضا ٞٗلها،

خ/ امللامة  .الحاٍس

ش ؤّن  ٞى٧ى ًغي  ش  ههىنهم، اإلااعزىن  ٖلُه ًبجي ؤن ًم٨ً (model) ؤهمىطظا ًمخل٪ ال الخاٍع  ؤو َبُٗخه خُض مً ؾىاء ٞالخاٍع
سُت ؤخضازه وجهي٠ُ ظم٘ َغ١  خُض مً سُت ال٨خابت ونى٫  صون  ًدى٫  الخاٍع ت و ي ٖلمُت، خ٣ُ٣ت بلى الخاٍع

ّ
 صٞٗذ التي الٗل
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ت بٗض ما بإصخاب ل باعر، ظىن ) البيٍُى ابٍغ غ وعوبغث ٞاولؼ، وظىن  ماع٦حز، ٚو سُت ال٨خابت اٖخباع بلى( ٧ٞى  هو مُخا) الخاٍع
ذي ش ماصام( جاٍع  1.ههىنهم آلازغون اإلااعزىن  ٖلحها ًبجي ؤولُت ههىم ؤو هو ٖبر ًىظض الخاٍع

ذي ٧الىو الٗلمُت ًّضعي ٧ان ولى ختى الىو، في ٧امً ٚحر الضاللي الاؾخ٣غاع ٞةّن  ٦ظل٪ ألامغ صام وما  الُاب٘ ؤّن  بد٨م الخاٍع

سُت ال٨خابت مً ًجٗل مما واإلاضلى٫  الضا٫ بحن الٗال٢ت ٌصخً ًٓل للٛت الاظخماعي  بض٢ــت بزًـاٖـه ًم٨ً ال" زُابا الخاٍع
  لِـ بهه الهــض١، الزخباع

ً
  وال ناص٢ا

ً
ش ًمّحز ما ؤّن  ٚحر ،2" ٧اطبا  وا٢ٗت ؤخضار ًغوي خ٣ُ٣ي شسو وظىص َى الخسُُل ًٖ الخاٍع

ش في د٩ى ال٩اجب وعاثه مً ًخسٟى مٗلىم ؤو مجهى٫  عاو ُٞه الخ٩ي ٖملُت ًخىلى الظي الخسُُل بسالٝ الّخاٍع  ٖالم ًٖ ُٞه ًَ
ل، ُّ ذي الؿغص ٟٞي مخس ش، ُٞه اإلاال٠ ًغجبِ الخاٍع ت، الىُْٟت مً ؤ٦ثر اإلاغظُٗت الىُْٟت ٖلى التر٦حز ُٞخّم  بالخاٍع ٍٗغ

ّ
 خُض الك

ُّب ت الىُْٟت حٛ ٍٗغ
ّ

ا الك ذي، الىّو  ٖلى الٛالبت الؿمت باإلبضإ الخطخُت وج٩ىن  جام، قبت ُٚابا هٍٓغ  بلى طل٪ ومغصّ  الخاٍع
ذي، الجاهب ٖلى ال٣بٌ اإلاال٠ مداولت ظٍ الخاٍع ذي الىّو  جمّحز التي اإلاحزة َو  ؾغص ؤزىاء مُمىن  ابً م٣اماث في هجضَا ال الخاٍع

ُٟي للٛت، السام الاؾخٗما٫ ٍَغ٤ ًٖ اإلا٣امت بلُه ججٕز الظي الجمالي بحن الٍُغ٤ مىخه٠ في ج٠٣ ٞهي ألاخضار،  الظي والْى
ض سُت ماصة ج٣ضًم زالله مً جٍغ ش، لخبلُٜ وؾُلت اللٛت ماصامذ لؤلظُا٫، جاٍع ت َظٍ ومً الخاٍع ه ال٣ى٫  ًم٨ً الؼاٍو

ّ
 لٛت ٧اهذ بطا ؤه

ش/الخ٣ُ٣ت ج٣ّضم مُمىن  ابً به ما م٣ابل في الخاٍع
ّ
ىا اإلا٣امت،/الخسُُل ًخُل

ّ
 ٖهٍغ مً ًىُل٤ ٧ان وبن مُمىن، ابً خضًض هجض ٞةه

 الاظخماعي وا٢ٗه مً مىُل٤ ٖهٍغ في ناص١ ٧اجب ٧ل" ؤن ومٗلىم الىا٢ُٗت، ؾمت م٣اماجه ٖلى بظل٪ ًُٟٞي وا٢ُٗه، ونىع 
 آصاب م٘ ما بهىعة وظضث الىا٢ُٗت ؤن ٖلى ًخ٣ٟىن  الباخشحن ؤن ختى وا٢ُٗا ٧اجبا ٌٗض ؤن الهىع  مً بهىعة ًم٨ً به مغجبِ

ا ّٞىا اؾخّٛل  مُمىن  ابً ٞةن 3"  اإلاايُت الٗهىع  ُّ ٣ا ؤصب ى الٗغبُت، الؿغصًت في ٍٖغ ًّ  َو  ٖلى التر٦حز ًخّم  ُٞه زالو ٖغبّي  ٞ
ت الىُْٟت ٍٗغ

ّ
سُت، اإلااّصة جىنُل ؤظل مً الك ش ٚضا خُض ال٩اجب ٖهغ في قاٖذ ْاَغة و ي الخاٍع ً، ألزباع  ٢ّها الخاٍع  آلازٍغ

ت مٟهىم في ألاصب  صام وما ُٟت" طا الٗغبُت الكٍٗغ اَا ْو ظا  4"واإلاىٟٗت اإلاخٗت َٞغ " له مٛاًغة ؤزغي  بإقُاء ًغجبِ ؤهه ٌٗجي َو

ش ٧ان ًّ  َظا ٍَغ٤ ًٖ مُمىن  ابً ٖىض الخإٍع سُت الٗغبُت الؿغصًت في قاجٗت ج٣ىُت الٟ ش ال٣هصخي اإلاٟهىم"ٞــ الخإٍع  َى للخاٍع
 الصسهُاث حؿمُت ٖلى خٍغها مُمىن  ابً ٧ان خُض للدؿمُت، ال٨بحر الخًىع  بلى باإلياٞت5" ٖىضثظ قاجٗا ٧ان الظي

ت الخ٣ُ٣ُت، بإؾمائها ٟه خحن وبسانت بإوؿابها، مكٟٖى اصة ب٨ضاف، مدمض و ي الغثِؿت بالصسهُت حٍٗغ  اإلا٩ان خًىع  ٖلى ٍػ
ذي الًبِ و٦ظا و٢تها، اإلاٗغوٞت بدؿمُاجه ش ًشبذ مشال، الغابٗت اإلا٣امت ٟٞي للى٢اج٘ الخاٍع  ٖام ٧اجب صاع صٞتر مىهب بؾىاص جاٍع

ش ًشبذ السامؿت اإلا٣امت وفي... " وؤل٠ ماثت و ٖكغة ؾب٘ ؾىت في طل٪ ٧ان"  ب٣ىله ب٨ضاف إلادمض" للضولت به جاٍع  الجؼاثغ مً حٍٛغ
ش ًدضص الؿاصؾت اإلا٣امت وفي" الٗام طل٪ مً الخغام اإلادغم ؤوازغ طل٪ ٧ان: " ب٣ىله  ب٨ضاف إلادمض الضاي مىهب بؾىاص جاٍع

ش َظٍ ومشل" وؤل٠ ماثت و ٖكغة زمان ؾىت الخغام ال٣ٗضة طي مً والٗكٍغً الدؿٗت في طل٪ ٧ان: "ب٣ىله  في ٦شحرة الخىاٍع

 .ٞحها ألاخضار ؾغص ؤزىاء ؤو بضاًتها في ؾىاء ، اإلا٣اماث

 

                                                           
1
BARTHES ,Roland : historical discours, basic books,(1970) . 

 
 .ادلقدمة. 1/1990ط.ادلغرب. دار توبقاؿ للنشر.شكرم مبخوث ك رجاء سالمة: الشعرية، ترمجة: تودكركؼ، تزفيتاف . 
 
 .308:ص.1985ت،  د ، ط ،د اجلزائر للكتاب، الوطنية ادلؤسسة ، التونسية القصة يف فاسي،البطل مصطفى . 
 
 .23:عالؿ سنقوقة، ،ص . 
 
 .332:أبو القاسم سعد اهلل، تاريخ اجلزائر الثقايف، ص . 
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ة اللغة/العلمُة اللغة • عٍش
ّ

 .الؽ

ت اإلاغظُٗت الىُْٟخحن بحن الخىجغ ؤّن  ظا٧ىبؿىن  ًغي  غ َى  والكٍٗغ بت الؿحرة ههىم ٧اهذ لهظا ألاصبي، الجيـ ظَى ُّ  ًٖ مٛ
اث اث في الؿحري  السُاب به ًخدلى الظي الجمالي ٞاللجؼ ال٨بري، الكٍٗغ ٛت بلى الؿحرة اهخماء هدُجت الٛغبُت الكٍٗغ

ّ
ت الل  الىثًر

 الؿحرّي  السُاب ؤّن  بؿبب الخجىِـ جخجاوػ  ٞهي الٗغبي ؤصبىا في ؤّما طل٪، ؾبب ٧ان البؿُُت الخىانلُت ال٣هضًت بلى الهاصٞت

٘ الخانل ال٨خابت ٞٗل:" ؤؾاؽ ٖلى جخدّضص ٖامت بهٟت الٗغبُت والؿغصًت زانت، بهٟت  لٛغى الٟهُذ الٗغبي الىثر بخَُى
٤ ببضاعي ٦خابي ٤ مخد٤٣ لٛىي  ٞٗل اإلاٗجى، بهظا و ي الٗغبُت، ؤلاباهت قغوٍ ٞو بر مدضص ؾُا١ ٞو  مخمحز لؿاوي وؿ٤ ٖو

ت زغاء ظاء َىا ومً ومدضص،  في ببغاَُم خاٞٔ مً ٧ّل  بجهىص ممشلت الخضًشت الٗغبُت الؿغصًت ٧اهذ وبطا 1"الٗغبي اللؿان في الىثًر

دلي ،(ؾُُذ لُالي) حر( الخاثغ الغوح لُالي) في ظمٗت ومدمض ،)َكام بً ٖسخى خضًض) في واإلاٍى  بٗض مداوالتهم في مشال طل٪ ٚو

لى 2" ٦بحر خض بلى الٗهغ عوح الءم ٢كِب زىب... في... مجضصا اإلا٣امت بٗض خاولىا: "خحن مجضصا اإلا٣امت م ٖو  الجهض َظا مً الٚغ
غاوي ٖىض ٖضا الٗغبُت للؿغصًت ألامامُت مىا٢ٗها مً ال٨خابُت وألاق٩ا٫ اليؿ٣ُت الخ٣الُض بػاخت الٗغبُت الؿغصًت حؿخُ٘ لم  الَى
  ٖىضٍ الؿغص ٚضا خحن ال٨بحر مىامه في

ً
ت ذ ألاصبُت اإلااؾؿت ؤ٢ّغتها التي وخضوصَا الخ٣لُضًت ألاصبُت ألاظىاؽ ججاِوُػ  مٗٞغ  واٖتٞر

ً، ال٣غن  بضاًاث في الغواًت ْهىع  خّتى الٗغبي اإلاكغ١  في َظا ٖلى الخا٫ واؾخ٣غ 3 خُىه، بلى بها ذ خُجها الٗكٍغ  الؿغصًت ٖٞغ

ؿاهُت ؤوؿا٢ها في ٖىُٟت َّؼة الٗغبُت
ّ
اح:"بلى َظا وؤصي ٦خابتها، وؤق٩ا٫ الل جي الاهٍؼ ت الخضٍع  جاع٦ت زلُٟت، مىا٢٘ بلى الترازُت للىثًر

ت ألامامي اإلاى٢٘ ت في مخٟاوجت الخًىع  مً بضعظاث وم٨خُٟت خضًشت، ٖغبُت لىثًر  4"اإلاجخمٗاث لهظٍ ألاصبُت الىثًر

 وألازال٢ُت والاظخماُٖت الؿُاؾُت الٛاًت جد٤ُ٣ زالله مً ناخبه عام هّها وظضهاٍ اإلاغيُت، الخدٟت هّو  بلى ٖضها بطا ؤّما

ُٟت ٖبء" خمل ًغوم هّو  ؤّي  وألّن  الؿلُان، َظا اججاٍ "  ًد٤٣ ؤن ٖلُه" اظخماُٖت، ؤو ٞلؿُٟت ؤو ؾُاؾُت ؤو ؤزال٢ُت ْو
ُٟت لُه  5"ظمالُت ْو ش ًمّحز ما ٞةّن  ٖو ش في وا٢ٗت ؤخضار ًغوي خ٣ُ٣ي شسو وظىص َى الخسُُل ًٖ الخاٍع  بسالٝ الخاٍع

ل، ٖالم ًٖ ال٩اجب وعاثه مً ًخسٟى مٗلىم ؤو مجهى٫  عاو ُٞه الخ٩ي ٖملُت ًخىلى الظي الخسُُل ُّ  ًغجبِ اإلاال٠ خُض مخس
ش ذي الجاهب ٖلى ال٣بٌ لهالر باإلبضإ ٞالخطخُت طاجه، ؤلابضإ مً ؤ٦ثر ؤَمُت له جهبذ الظي بالخاٍع  َظٍ مّحزث محزة الخاٍع

لُه ألاخضار، ؾغص ؤزىاء اإلا٣اماث  بلُه ججزح الظي الجمالي بحن الٍُغ٤ مىخه٠ في ج٠٣ مُمىن  ابً م٣اماث بّن  ال٣ى٫  ًم٨ً ٖو
ُٟي للٛت السام الاؾخٗما٫ ٍَغ٤ ًٖ اإلا٣امت ش، لخبلُٜ وؾُلت اللٛت باٖخباع والْى  ج٣ّضم مُمىن  ابً لٛت وماصامذ الخاٍع

ش/الخ٣ُ٣ت  ٖلى بظل٪ ًُٟٞي وا٢ٗه، ونىع  ٖهٍغ مً ًىُل٤ مُمىن  ابً خضًض هجض اإلا٣امت،/الٍؼ٠ ًخُلبه ما م٣ابل في الخاٍع
 الهىع  مً بهىعة ًم٨ً به مغجبِ الاظخماعي وا٢ٗه مً مىُل٤ ٖهٍغ في ناص١ ٧اجب ٧ل" ؤن ومٗلىم الىا٢ُٗت، ؾمت م٣اماجه

 . " 6اإلاايُت الٗهىع  آصاب م٘ ما بهىعة وظضث الىا٢ُٗت ؤن ٖلى ًخ٣ٟىن  الباخشحن ؤن ختى وا٢ُٗا ٧اجبا ٌٗض ؤن

                                                           
 
 .77:، ص2001دار األمٌن، القاىرة،  -قراءة لظهور األنواع كاألشكاؿ –زلمد األمٌن كلد موالم، الّشعرية التارخيية كأدبية األدب ادلوريتاين  . 
 
 .13 -12زلمد يوسف صلم، القّصة يف األدب العريب، ص . 
 
 .84-81:.ص -ص.2012، آب، أيلوؿ 85ألفة لفعل العجائيب كعجائبية التقنية السردية، كتابات معاصرة، العدد  -امات الوىراينزلمد زيوش، من . 

 
ة، ادلكتبة األكادديية، القاىر -مسامهة يف الكشف عن خصوصية الّسرد ادلوريتاين -زلمد األمٌن كلد موالم، بنية اخلطاب كداللتها يف ركاية القرب اجملهوؿ . 

 .58:، ص1999
 
 .22، ص،1995، 1دار ادلعارؼ ،مصر،ط. زلمد فتوح أمحد/ يورم لودتاف، حتليل النص الشعرم، ترمجة د . 
 
 .308:ص.1985ت،  د ، ط ،د اجلزائر للكتاب، الوطنية ادلؤسسة ، التونسية القصة يف فاسي،البطل مصطفى . 
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ش/الؿحرة)الى٣ٌُ بلى( الخسُُل/اإلا٣امت)الى٣ٌُ مً ٖبىعا ٚضا اإلاغيُت الخدٟت هّو  بّن  ال٣ى٫  وزالنت  صاثمت، خغ٦ت في( الخاٍع
ض ألاصب وظىص ٖلى مخى٠٢ ٚحر وظىصٍ ُّ  َا٢خه بؿبب به، ؤلامؿا٥ ًم٨ً ال هّو  ٞهى 1 ألاظىاؾُت للتراجبُت الساي٘ الج

ت اث في بها اإلاٗتٝر الخضوص زل٠ صاثما الىّو  جمى٢٘ ظٗلذ التي ال٣ضًمت، الخهيُٟاث بػاء اإلاىظهت الخضمحًر  التي ال٣ضًمت الكٍٗغ

 .واإلاى٘ ؤلا٢هاء ٩ٞان ؤصبُت، ولِؿذ اظخماُٖت جدضًضاتها ؤبٗاص ٩ٞاهذ اظخماُٖت، ماؾؿاث بلى ألاصبُت ماؾؿت مً جدّىلذ

 :واملشاحع املصادس كاةمة

 ،1ٍ بحروث، الٗغبي، الش٣افي اإلاغ٦ؼ ، -الٗغبي الخ٩اجي للمىعور الؿغصًت البيُت في بدض –الٗغبُت الؿغصًت هللا، ٖبض ببغاَُم •
1992. 

  الٗغبي، الش٣افي ،اإلاغ٦ؼ(اليكإة جٟؿحر وبٖاصة الاؾخٗماعي  السُاب ج٨ُٟ٪) الخضًشت الٗغبُت الؿغصًت هللا، ٖبض ببغاَُم •

 .(2003)1ٍ بحروث،

ة: ٖمغ ؤو٧ان   •
ّ
 ،( البًُاء الضاع)  الكغ١  بٞغ٢ُا: ٍ.ص. باعر لضي ال٨خابت مٛامغة ؤو الىو لظ

1ٍ(1991). 

ت الهُئت ، الهمظاوي م٣اماث في الؿغص ؤًمً، ب٨غ •  .1998، ٍ ص لل٨خاب، الٗامت اإلاهٍغ

ش ، مدمض بً الغخمان ٖبض الجُالوي •  .صٍ الجؼاثغ، ال٨ُٟان بغط ألامت صاع الٗام، الجؼاثغ جاٍع

 مدّمض ظامٗت ؤلاوؿاهُت، الٗلىم مجلت اإلاغيُت، الخدٟت م٣امت في والهامل اإلاغ٦ؼ ؾمُاثُت صلُلت، والباح اإلاجُض ٖبض ص٢ُاوي •

 .2014 ماعؽ ،34/35 الٗضص بؿ٨غة، ، زًحر،

 الّؿغص زهىنُت ًٖ ال٨ك٠ في مؿاَمت -اإلاجهى٫  ال٣بر عواًت في وصاللتها السُاب بيُت ، ألامحن مدمض مىالي ولض •
 .1999 ال٣اَغة، ألا٧اصًمُت، اإلا٨خبت -اإلاىعٍخاوي

ت ، ألامحن مدمض مىالي ولض • ٍٗغ
ّ

سُت الك  ال٣اَغة، ألامحن، صاع -وألاق٩ا٫ ألاهىإ لٓهىع  ٢غاءة  –اإلاىعٍخاوي ألاصب وؤصبُت الخاٍع
2001 

غاوي مىاماث ، مدمض ٍػىف •  ؤًلى٫  آب، ،85 الٗضص مٗانغة، ٦خاباث الؿغصًت، الخ٣ىُت و جاثبُت اللجاثبي لٟٗل ؤلٟت -الَى
2012. 

ت، ماظؿخحر عؾالت الجؼاثغي، مُمىن  البً اإلاغيُت الخدٟت في اإلا٣امت ًٞ ، الُاَغ خؿُجي •  .2008وع٢لت، ظامٗت مسَُى

 .1996 ،1ٍ/ واليكغ للُباٖت ناصع صاع الٗغبي، ألاصب في ال٣ّهت ، مدمض هجم ًىؾ٠ •

 .1961 ، ٍ ص ، بحروث ال٩ازىل٨ُُت، اإلاُبٗت ، الؼمان بضٌٗاث ، ٨ٞخىع  ال٨٪ •

ش، اإلاٟهىم وبق٩الُت الظاجُت ال٨خابت الٛجي، ٖبض مدمىص جغظمت ، جىماؽ ٧لحر٥ •  .2003 الغباٍ، اإلاىظت، ميكىعاث والخاٍع

                                                           
 
 .كما بعدىا 189، ص1999، 1ركالف بارث، ىسهسة اللغة، ترمجة منذر عياشي، مركز اإلمناء احلضارم، حلب، ط: ينظر ِنصوص ىذا ادلوضوع . 
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ش اإلاُشا١ -الظاجُت الؿحرة ، ٞلُب لىظىن    •  الش٣ا اإلاغ٦ؼ خلّي، ٖمغ وج٣ضًم جغظمت -ألاصبّي  والخاٍع

 .1994 ،1 ٍ الٗغبّي، في •

 .1995 ،1،مهغ،ٍ اإلاٗاٝع صاع. ؤخمض ٞخىح مدمض/ ص جغظمت الكٗغي، الىو جدلُل ، ًىعي لىجمان •

• ً  ٖبض بً مدمض وجد٤ُ٣ ج٣ضًم ، اإلادمُت الجؼاثغ ص بال في الب٨ضاقُت الضولت في اإلاغيُت الخدٟت ، الجؼاثغي  مدمض مُمىن  اب
م،  .1981 ،2ٍ الخىػَ٘، و لليكغ الىَىُت الكغ٦ت ال٨ٍغ

ت في ، اإلال٪ ٖبض مغجاى • ت، ٖالم ؾلؿلت الغواًت، هٍٓغ جي اإلاجلـ بنضاع اإلاٗٞغ ذ  -آلصاب و الٟىىن  و للش٣اٞت الَى   -ال٩ٍى
 .1998 ، ألاو٫  ٧اهىن /صٌؿمبر

ل ، ٖال٫  ؾى٣ى٢ت • ُّ  . 2000، ،1ٍ الازخالل٠، عابُت وكغ والؿلُت، اإلاخس

ش ، ال٣اؾم ؤبى هللا ؾٗض •  .1981. ٍ.ص الجؼاثغ، والخىػَ٘، لليكغ الىَىُت اإلا٨خبت الش٣افي، الجؼاثغ جاٍع

ش ، ببغاَُم السكب ؤبى • ت الهُئت ، الشاوي الٗباسخي الٗهغ في الٗغبي ألاصب جاٍع  .ث ص ، ٍ ،ص لل٨خاب الٗامت اإلاهٍغ

 .1986 ،1ٍ الؿٗىصًت، بجضة، ألاصبي الىاصي ميكىعاث والخ٨ٟحر، السُُئت ، هللا ٖبض الٛضامي •

 .1985 ث، ص ، ٍ ،ص الجؼاثغ لل٨خاب، الىَىُت اإلااؾؿت ، الخىوؿُت ال٣هت في ،البُل مهُٟى ٞاسخي •

 .1999 ،1ٍ خلب، الخًاعي، ؤلاهماء مغ٦ؼ ُٖاشخي، مىظع جغظمت اللٛت، َؿهؿت باعر، عوالن •

ُخان • ، جٞؼ ت، جىصوعٝو  .1ٍ/1990.اإلاٛغب. لليكغ جىب٣ا٫ صاع.ؾالمت عظاء و مبسىر ق٨غي : جغظمت الكٍٗغ

ت في خؿحن، زالض • ً، صاع الٗىىان، هٍٓغ  .2007 ،1ٍ صمك٤، الخ٩ٍى

 .1986 ،1ٍ الؿٗىصًت، بجضة، ألاصبي الىاصي ميكىعاث والخ٨ٟحر، السُُئت ، هللا ٖبض الٛضامي •

 

 

• BARTHES ,Roland : historical discours, basic books,(1970). 

• M. Rodinson, la place du merveilleux et de l’étrange dans la conscience du monde musulman médiéval, in l’étrange et le 
merveilleux dans l’Islam médiéval, Ed.J.A, Paris, 1978, p:174. 

•  Philippe lejeune ; Le pacte autobiographique ;edition du seuil ; paris 1975 ;p14. 

• Théorie de la littérature ( texte des formalistes russes ).réunis présenté et traduits par   Tzvetan Totorov . Seuil 
(1965).B.Eikhenbaum - La théorie de la méthode formelle- p(37-38). 
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 الجضاةشي  املذسس ي الىحاب في اللعاوي  ًحاء ومبادب الىصُة الصىسة
 الجضاةش/بلعباط ظُذي حامعة ـ غشبي مصؼفى.د

 

ت الؿُمُاثُاث ٢ًاًا في البدض ٌكٛل  الٞذ صوع  مً الهىعة جاصًه إلاا اإلادضزحن، الضاعؾحن ظهىص مً َاما خحزا البهٍغ

ت الٗىالم حكٛله ٖالم في الُىم وِٗل ٞىدً " الٟلؿُٟت، وامخضاصاتها بالخُاة اإلاخل٣ي وعي حك٨ُل في ومازغ  ب٩امل البهٍغ
غ٢ها جمٟهالتها ظا... الاقخٛا٫، في وؤهماَها الخضلُل في َو غ ؤ٦ثر الاَخمام ًٟغى ما َو  الجهاػ م٘ الخٗامل في َغ٢ىا بخٍُى

ىا جدهُل في ال٣ىاة َظٍ مً وؿخُٟض ؤن ًم٨ً ختى ٖمىما البهغي  ا ،1"مٗاٞع  الٗهغ جدضًاث واخخىاء ؤلاوؿان لسضمت وحسسحَر

 ...واإلاخىامُت اإلاخجضصة

  للهىعة ٧ان وإلاا
ُ
ت  الىخضاث مً ٢لُل ٖضص في وج٨شُٟه وبًجاػا، ازخهاعا ٦لي بك٩ل اإلاىيىعي الٗالم ه٣ل"  َمٍؼ

ت ام، ؤؾاسخي الخٗلُمُت اإلاىٓىمت في خًىَعَا ٞةن ،2"البهٍغ ت، للماصة التربىي  الخسُُِ" في مجها الاؾخٟاصة ًم٨ً بط َو  اإلاَضعؾَّ
مها وجىُٟظَا مجها، اإلاُلىبت ال٨ٟاًاث جد٤ُ٣ وفي  ج٣بل بلى بالخلمُظ بالضٞ٘ حؿهم ٦ما لها، الخالمُظ اؾدُٗاب مضي وجدضًض وج٣ٍى

ت ؤَغ ِو٤ٞ 3..."والخدهُل الضعؽ ٖلى لئل٢با٫ وجدٟحٍز الضعاؾُت، اإلااصة ...  ومدضصة مغؾىمت ومىهجُت جغبٍى

ت الضٖامت ؤَمُت بلى وبالىٓغ حر اإلاخٗلم اهدباٍ بزاعة" في البُضاٚىظُت البهٍغ  ألازغ ٖلى والخٟاّ والجهض الى٢ذ وجٞى

 مً ٨ًٟحها" التي الٟاٖلت الٗلمُت الىؾاثل بحن مً واخضا ًب٣ى اإلاضعسخي ال٨خاب ٞةن ،4"الاهُباٖاث نض١ م٘ والؿلى٧ي اإلاٗغفي
لى اإلاغاظٗت ٖلى وحؿاٖضٍ الخلمُظ طًَ في اإلاٗلىماث جشبذ ؤجها ألاَمُت  ٖلى ٢اصعا ُٞهبذ اإلاُالٗت ٖلى وحٗىصٍ الظَجي، الٗمل ٖو

ظٍ.. والخدهُل الضعؽ مضاومت ضَا الٟاثضة َظٍ مً ٌٗم٤ و٢ض... 5"التربُت ٚاًاث مً ُٖٓمت ٚاًت َو ٍؼ  اإلاخٗلم، ٖلى ًٞال ٍو

غ التي الجىصة إلاٗاًحر الامخشا٫ ٖلى الخٗلُمي الؿىض َظا ٢ضعة مضي ِ
ّ
  …اإلاؿاع جهاًت وبلى البضاًت مىظ لها ُسس

 الىهىم جهاخب ٞهي... ؤلابالُٚت م٩ىهاجه مً عثِؿا ظؼءا الجؼاثغي، الخٗلُمي ال٨خاب في الىهُت الهىعة جمشل

اتها وجدى٫  ال٣غاثُت، ها مازلت مكاَض بلى مدخٍى   جدىاٖػ
ُ
محُزَا ٢ض ما م٘... واإلاؿاخاث وألالىان ألاق٩ا٫ لٛت  مىانٟاث مً ًَ

                                                           
 17ص ، 1العدد  ،قوناتأميقونة يف السيميائات البصرية، ، رللة عبد اجمليد العابد، األ  - 1
.                    http://www.doroob.com،  2010مجيل محداكم، سيميائية الصورة ادلسرحية،    - 2
 . نفسو   - 3
 . 67تدريس الدراسات االجتماعية ص ، براىيم ادلنويف إزكي   - 4
 :كقد رصد بعض الدارسٌن مجلة من معايًن جودة الكتاب ادلدرسي، منها أنو، 31مقاالت يف الرتبية كالتعليم ص، كاصف الباركدم   - 5 

. يشكل الوعاء الذم حيتوم ادلادة التعليمية . أحد األركاف الرئيسة اليت يستند إليها ادلنهج -
 ديثل ادلرجع األساسي الذم يستقي منو التلميذ معلوماتو أكثر من غًنه من ادلصادر  -

الكتاب ادلدرسي  دعاء زلمد سيد عبد الرحيم،/د ينظر،..ادلعلم يف إعداد دركسو قبل أف يواجو تالميذه يف حجرة الدراسةاألساس الذم يستند إليو  -
www.slideboom.com  ،317الرتبية كالتعليم ص  إىلادلدخل   ،عبد اهلل الرشداف كنعيم جعنيين ك   .
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ل والخسُُل والخهٛحر، والازخهاع الازتزا٫، ل والخطسُم، والخدٍى ا 1واإلابالٛت والخ٨بحر والتهٍى حَر  اإلاغجي الخمشُل ؤهماٍ مً ٚو
 . للىا٢٘

ٗبر الاججاٍ َظا ٌؿاًغ –اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى  –2للمبخضثحن" الٗغبُت اللٛت في ٦خابي"  مً البُضاٚىجي اإلاىجؼ َظا... ٖىه َو
ة، الىػىُة التربُة وصاسة بنضاع ى الجضاةٍش ؼ الخٗلُمُت، اإلاىا٠٢ بٞاصة بلى ومغامُه ٚاًاجه في حهضٝ َو  الٟغصًت اإلاهاعاث وحٍٗؼ

 الخٗلُم مً الغابٗت للؿىت الٗغبُت اللٛت ٦خاب ؤًض٨ًم بحن هً٘ ؤن ٌؿغها" م٣ضمخه في ظاء ،...الهٛاع اإلاخٗلمحن ٞئت لضي

ى الابخضاجي، ذ الظي ؤلانالح لسِ امخضاصا ًمشل ؤًًا َو ٤ ظاء و٢ض...  الىَىُت التربُت وػاعة ُٞه قٖغ ى الغؾمي، البرهامج ٞو  َو

 وخضة زالزحن بلى بضوعَا جخىػٕ مداوع  ٖكغة بلى ال٨خاب َظا ًخىػٕ.. الىهُت واإلا٣اعبت بال٨ٟاءاث اإلا٣اعبت ٖلى ٦ظل٪ مبجي
ت ٖلى جدخىي  وخضة و٧ل حٗلُمُت،  ونٟدخحن والخٗبحر لل٣غاءة نٟدخحن نٟداث، ؤعب٘ ٖلى جمخض التي اليكاَاث مً مجمٖى

٠ُ  مغة ؤُٖيىا ههب ويٗىاٍ الظي ألاؾمى الهضٝ َى اللٛت مً الٟٗا٫ الخم٨ً جد٤ُ٣ بلى للىنى٫  ؾُٗىا بنَّ ... اللٛت لخْى

 .  3.."اإلاجخم٘ في اإلاؿاو٫ الٟغص شسهُت بىاء في يغوعي  الخم٨ً َظا ألن ؤزغي،

: ؤبغػَا لٗل ٖضًضة ؤمىع  بلى هسلو ًجٗلىا لل٨خاب اإلاهظب الخ٣ضًم َظا 

 مىاعصٍ ججىُض ٖلى اإلاخٗلم ٢ضعة" ٌٗجي الظي بال٨ٟاءاث اإلا٣اعبت مىهج وو٤ٞ... ومدخىي  بىاء الٗغبُت اللٛت حٗلُمُت في الىحاب -

 واإلاُى٫  الاججاَاث وب٦ؿاب اإلاهاعاث جىمُت" بلى ًغمي مشلما ،...والخٗلُمُت الٗامت خُاجه في جهاصٞه ٢ض 4" م٣ٗضة ويُٗت لخل
 .اإلاسخلٟت الخٗلمُت اإلاىا٠٢ زال٫ م5ً"الجضًضة والؿلى٧اث

ات - ُت بظغاثُت مؿاعاث ٖلى جخىػٕ ال٨خاب مححٍى  نٟدت،( 190) وحؿٗحن ماثت مؿاخت ال٨خاب مً حكٛل ومىهجُت مٗٞغ
ّىِف الض٤ُ٢ ٦خابخه وزِ اإلاجهغي، ٖغيه ٌُٗبه ما ؤ٢ل ال٨خاب اؾخٗما٫ ل٨ُُٟت صلُل اإلا٣ضمت بٗض ًضٖمها

َ
 ال٣غاءة لٗملُت اإلاك

٘ مً جدخه ًيخٓم وما للمدخىي، الؿىىي  للخىػَ٘ ٖغى طل٪ ًلي...والاؾدُٗاب والٟهم  و٢ُم وههىم، ومداوع  ٦خابُت، مكاَع
اث ت، ومؿخٍى ... ال٨خاب في جمىيٗها م٩ان بلى ؤلاقاعة م٘ لٍٛى

اث اإلاىخٓم الخىػَ٘ َظا يمً ُت ال٨خاب إلادخٍى ت، اإلاٗٞغ  الهىعة مً اهُال٢ا ال٣غاثُت الىهىم حؿعى والتربٍى
 مٟغصاجه، مٗاوي ٖلى الخٗٝغ زال٫ مً الىو بمداوعة جبضؤ مخالخ٣ت مضاعط ٖبر اإلاخٗلم بظًَ الاعج٣اء بلى ٖلحها واٖخماصا

هم  ... وِمغان وجظ٦غ مالخٓت مً طل٪ ًضٖم ما م٘....  ؤؾالُب مً ًمازلها ٖما والخٗبحر مًامُىه ٞو

                                                           
قدكر عبد اهلل ثاين، سيميائية الصورة، مغامرة سيميائية يف  كينظر،  http://www.doroob.comسيميائية الصورة ادلسرحية، ، ، مجيل محداكم  - 1

 . 21ص، اشهر االرساليات البصرية يف العامل
، كحتت رقم اإليداع 2011- 2010، كىو طبعة منقحة من منشورات الديواف الوطين للمطبوعات ادلدرسية اجلزائر26،5× 19،5الكتاب من حجم   -  

 .9947 -20 -449-9( ردمك)كالرقم الدكيل ادلوحد للكتاب  2006-218القانوين 
 . 3-2كتايب يف اللغة العربية، السنة الرابعة ابتدائي، صاجلزائرية ،كزارة  الرتبية الوطنية   - 3
اكرد صاحب الكتاب مجلة من ادلبادئ اليت تقـو عليها أكقد،   23يبداغوجية الكفاءات، ما ىي الكفاءة؟ كيف تصاغ الكفاءة؟ ص، زلمد الطاىر كعلي  - 4

) التكرار ( )application) التطبيق ( )alternance) التناكب ( construction) البناء(  Globalite)ادلقاربة بالكفاءات كىي االمجالية
iteration )االدماج  (integration)    التمييز(distinction)     ادلالءكة  (pertinence)الرتابط (coherence)  التحويل(transfert) 

 .ما بعد ادلقدمة 1من صيس يالكفاءات تدرىل اؿإادلدخل  ،كزلمد الصاا حثركيب  كما بعدىا، 4، صمقاربة التدريس بالكفاءات، كينظر خًن الدين ىين 
 .من التعليم االبتدائي  4الوثيقة  ادلرافقة دلناىج السنة ، للمناىج اجلزائرية اللجنة الوطنية  - 5
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ىُت شسهُت بىاء ٖلى حٗمل ال٨خاب مظامحن - ع نالخت َو ٣ّضِ
ُ
ً زضمت بلى وحؿعى الاهدغاٝ، وجيبظ اإلاؿاولُت ج  والاعج٣اء الَى

سُت بم٩اهخه ًل٤ُ ما بلى به ت الخاٍع ... والخًاٍع

حن بلى ؤلابالُٚت آلُاجه في ٌؿدىض ال٨خاب في والتربىي  الخٗلُمي الفعل - حر لؿاهُت: الٗالماث مً مسخلٟحن هٖى  ٧ان وبطا لؿاهُت، ٚو
 اإلاغثُت، والغمىػ  اإلااقغاث ؤو اإلاغوع، ٦ٗالماث اإلاىُى٢ت ٚحر ؤلاقاعاث" مً هٓاما -الٗام مٟهىمه في  –ًمشل الشاوي الىٕى

ا والهىعة وؤلاقهاع واإلاله٣اث حَر  ،(طَجي مٟهىم) واإلاضلى٫ ( نىجُت نىعة)الضا٫ بحن الٗال٢ت" زال٫ مً ًخد٤٣ ألاو٫  ٞةن ،1"ٚو
ت الٗال٢اث مً وؿ٤ َى م٨خىب ؤو مىُى١  زُاب ٩ٞل  ... اإلاخضازلت 2"اللٍٛى

ت، الٗالمت مٟهىم ْل ل٣ض ه اللٍٛى ًْ  خض ٖلى واإلادضزحن ال٣ضامى الباخشحن اَخمام ٌؿخ٣ُب والانُالحي، اإلالجمي بُبٗض
 اللٛت وا٢٘ م٘ ال٣ٗاثضي واإلاىخى الٟلؿٟي، الخإمل عخابها في ًخ٣اَ٘ مشحرة، وحؿائالث مدكٗبت ٢ًاًا مً ًُغخه إلاا ؾىاء،

  ج٣اؾمذ و٢ض لل٨الم، الٟٗلُت للمماعؾت مُضاها باٖخباٍع
َ

ت مخٗضصة مىُل٣اث ومً مسخلٟت آساء   الىاؾ٘ اإلاجا٫ َظا في البدض  لٍٛى

لؿُٟت ...  وصًيُت ٞو

 واخض جىظه في ازتزالها بم٩اهُت بٗضم جىحي ٢ض والخضازت، الترار بحن الؿُمُاثُت/ اللؿاهُت اإلاٟاَُم لهظٍ ألاولى ال٣غاءة بنَّ 
ت للٗالمت ًدضص  مً اإلاٟاَُم جل٪ اهخ٣ا٫ ؤمام واؾٗا اإلاجا٫ ًٟسر ٢ض مما صٖاثَمها، وجشبذ مٗاإلاها، جغسخي مشالُت ماَُت اللٍٛى

ا ت، طاجُت وججاعب عئي مً به جىبئ وما السُاب لٛت اؾدكغاٝ بلى ماصًا، وق٨ال جهىعا اللٟٔ، ؤخاصًت في اهدؿاَع حًر  و٢ض ٚو
 ٌؿخ٣غ وال زابخت، مغظُٗت بلى ٌؿدىض ال الظي الخجؼيء ٞٗل ججاوػ  في وؤٖمـ٤ ؤقمل ؤزغي  ٢غاءة بلى اإلا٣ـام بهظا ؤلاخاَت جدخاط

.  ٢غاع ٖلى

حر اللؿاهُت الٗالمخحن بحن الٟهل مداولت ؤن ٖلى اإلا٣ام َظا في الدكضًض ًيبػي  ال الضًضا٦خ٩ُي، بٗضَما في اللؿاهُت ٚو

 حؿخٛجي ال ؤجها بخىاي٘ حٗلً َىا والهىعة الهىعة، ًٖ ٌؿخٛجي ال" الظ٦غ ؾبُل ٖلى ٞالىو حؿخ٣ُم، ؤو جخد٤٣ ؤن ًم٨ً
بت ج٩ىن  ؤن ٖلحها ٞالهىعة حٗلُمُت، يغوعة مٗا والىو الهىعة واعجباٍ آلازغ، ًٖ ألخضَا ٚجى ٞال ال٩لمت، ًٖ  الىو مً ٢ٍغ

لى ،3"الهٟدت هٟـ في ٩ًىن  ؤن ًجب ٨ٞالَما ٌكغخها، الظي .          اإلاضعسخي ال٨خاب مؿاخت َى٫  ٖو

 الىحاب في الىصُة الصىسة فظاء

، لبيُت جبٗا ٖضًضة، بمىانٟاث الابخضاجي الُىع  مً الغابٗت للؿىت اللٛت ٦خاب في ال٣غاثُت الهىعة ًٞاء ًىٟغص  اإلاىيٕى

ى.. ؾىاء خض ٖلى ووظضاهه اإلاخٗلم ٣َٖل  -الخل٣ي لخٓت –جُا٫ التي السُاب وم٣هضًت اإلاٗغفي، ومدخىاٍ  ٌؿخضعي ما َو
 ًم٨ً وبُضاٚىظُت، حٗلُمُت مضازل ٖبر..واؾخ٣غاء وجدلُال ٖغيا ال٨خاب في اإلاغثُت الضٖامت َظٍ ٖلى الاهٟخاح بالًغوعة

٤ م٣اعبتها : الخالُت اإلاؿاعاث ٞو

                                                           
 .al-khalilia.blogspot.com،  2013نظمة الداللية، ، األ، عبد الكرمي بن زلمد   - 1
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 والتربىي  الحعلُمي العىذ هزا في املشةُة املذسوات ف جم والفد، كىي  حظىس  الىحاب في البُذاغىحُة الصىسة خًىع  -

ً ماةة ًحجاوص  ٌ  الىى  ًمسل داعمة، وأخشي  أظاظُة هصُة وحذة( 120)وعؽٍش  الساوي ًمحذ بِىما ، % 26 وعبة مج ا ألاو

 ..% 73 وبيعبة وحذة،( 88) ورماهحن رمان حىالي لِؽمل

 الضٖامت بإَمُت ووٖحها الىنُت الىػاعة خغم بجالء ٨ًك٠ ال٨خاب، نٟداث ٖلى اإلاازلت الهىع  مً الهاثل ال٨م َظا
خباعاث مخٗضصة، ظىاهب مً الخٗلمُت اإلاهاعاث جدهُل في وصوعَا اإلاغثُت،  ٖىهغ ٖلى ج٣ىم ظاهب مً ٞهي...  ؤؾاؾُت واٖل

٤ زاعةؤلا  والاؾخيخاط، الاؾخضال٫ ٖلى ال٣ضعة وجمىدهم اإلاخٗلمحن جمض آزغ ظاهب مً و ي والى٢ذ، الجهض في والازتزا٫ والدكٍى

م والخ٨م، والخإمل واإلا٣اعهت . 1..والخ٣ُُم والغبِ والخ٣ٍى

ت عؾىم مٗٓمها في ٞهي ،2مسخلٟحن بىظهحن جبرػ ال٨خاب في الصىسة -  وخضة( 77)وؾبٗحن ؾب٘ بدىالي ج٣ضع مٗبرة، ًضٍو
كٍغً ماثت مً غاُٞت هماطط و٢لُلها ،(120) ٖو ت ٞىجٚى ٍغ  ؤن والٓاَغ... % 35 وبيؿبت وخضة،( 43)وؤعبٗحن زالزا جخٗضي ال ج٣ٍغ
ا، ألاقُاء ج٣ٍغب آلُت حٛلُب هدى الىاضر الجىىح َظا ؿاًغ الخلمُظ طو١  ًالثم وج٣ضًَغ  ًىحي مما واَخماماجه، مُىله َو

ُا اإلاخل٣ي في والخإزحر الخٗلُمُت الٗملُت جىظُه في الغؾىم ظاطبُت اؾدشماع ٖلى البُضاٚىجي اإلاىجؼ َظا بدغم  ووظضاهُا مٗٞغ

. وخغ٦ُا

باٖض باإلالل، الىٟىؽ ًهِب ؤن قإهه مً الظي الشباث ججاهب ال٨خاب في الىصُة الصىسة -  بمخٗت ؤلاخؿاؽ وبحن بُجها ٍو

لُّل  ٞهي ،...واإلاخى٣ل الخي اإلاكهض ُِ
ُ
 ..(.ظاهب/وؾِ ٌؿاع، ًمحن ؤؾٟل،/ ؤٖلى) وظهت ظاهب ٧ل مً الهٟداث ٖبر وجخض٤ٞ ج

إة ًٖ بُٗضا الىو خضوص صازل وبعؾائها الهىعة بصعاط ٦ُُٟت في اإلامحز الخىظه َظا حن َو  ب٣ُىص واإلاش٣ل اإلاىمظط الخَى

ا حٗلُمُا ٞٗال اإلاخل٣ي لضي الخغ٧ي/الخسخي الجاهب مً ًجٗل... الجاَؼة الىمُُت  واإلاخابٗت والاهدباٍ الخإمل ؤؾاؾه هاظٗا، وجغبٍى
 .واإلاؿخمغة الضاثمت

ا الىهُت الصىسة مىىهات - حَر ت، مخٗضصة ال٨خاب في ٚو  الخؿُت بمضع٧اجه اإلاخل٣ي ٌٗاٌكه ومخدغ٥ ظامض ٧ل جُا٫ ج٩اص ومخىٖى

 ـ َاثغة جلٟاػـ: شخيء) ،...( خهان: خُىان) ،...(ٞغاقت ـ هدلت: خكغة) ،...( خغفي ـ ٖالم ـ قهُض ـ مجاَض ـ مٗلم: بوؿان: )واإلااصًت
 ..(.خاؾىب

ُت اإلاخٗلم صاثغة جىؾُ٘ بلى خشِشا ؾُٗا ال٨خاب، في اإلاغثُت اإلاضع٧اث مً الؼزم َظا خًىع  في ولٗل   الهىعة به جدٟل بما اإلاٗٞغ

 . ومسخلٟت ٦شحرة ألقُاء ٢ُمُت مٟاَُم مً

                                                           
 www.albayan.co.uk/،  2010ماـ حتدم التعليم بالصورة البصرية، ، أتربيتنا ، عبد اجمليد العابد   - 1
 

خاصا كتشكل كسيلة التعبًن البياين األقرب كاألكثر تطابقا مع الواقع، ىذا بالرغم من أف احلصوؿ عليها يتطلب إعادة التنظيم كاقعا "الصورة الفوتوغرافية، دتثل   -
صادقا مع  أداة أكثر مشولية كأقرب إىل ادلفهـو من الصورة الفوتوغرافية بالرغم من أنو يبقى"الرسم يف مقابل ذلك ديثل  ".كاختيار زاكية النظر كاإلطار كاإلثارة

مناط توظيف أ ،يت حسٌن، ينظر آ"الواقع، كديكن اعتباره كذلك نتيجة اختيار لعناصر اتفق على أهنا ذات داللة فهو تبسيط ككشف عن ما ىو أساسي كجوىرم
.  ww.diwan-svt.com. 2011كثائق الكتاب ادلدرسي، 
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ت عثِؿت ؤحجام في جمشلها ٖبر ٖمىما ال٨خاب في الهىعة خًىع  ًححلم  -  الٞذ بك٩ل وجدؿ٘ ج٨بر ؤخُاها ٞهي مخٟاوجت، وزاهٍى

ؼاخم
ُ
 ًٖ وجخىاعي  الهٛغ في جدىا ى ج٩اص ختى ج٤ًُ ٦شحرة ؤخاًحن في و ي...  وظهت ظاهب ٧ل مً وجدانٍغ ال٣غاجي الىو مٗه ج

... واإلاكاَضة الىٓغ

 مً الهىعة َظٍ مى٢٘ بلى ألاؾاؽ في ٌٗىص ال٨خاب، في ال٣غاجي الىو وهُا١ الهىعة خحز بحن اإلاىيعي الخجاطب َظا

ُت اإلااصة ج٣ٍغب في صوعَا واهدؿاع ل٨شاٞتها الضاٖمت، ٞاإلاغثُاث.. ُٞه وؤَمُتها ال٣غاجي اليكاٍ  ًيبػي ال اإلاخل٣ي، وزضمت اإلاٗٞغ
ا ًخجاوػ  ما ال٨خاب خحز مً حكٛل ؤن لها ٟى١  ٢ضَع ... والٟاثضة الىٟ٘ مً وػجها ٍو

ه في ٞهى والىيىح، البؿاَت بلى -بُبُٗخه  –ًجىذ ال٨خاب في الهىعة فظاء ئن -  وؿُج الٗامت، وم٩ىهاجه وؤلىاهه زَُى

خما ى اإلاخٗلم، ٞهم مً ٣ًترب مخ٩امل  .ووظضاها ج٨ٟحرا الظاجُت ٢ضعاجه م٘ ٍو

ت الهىعة م٩ىهاث مً ؤؾاسخي م٩ىن  اللىن   -  جدهُل ًغظ٘ وبلُه ٧امال، الخٗلُمي الٟٗل ًخد٤٣ به ال٨خاب، في البهٍغ
 اإلاازغة وؾلُتها عوخها حؿخمض ال٨خاب نٟداث ٖلى اإلاازلت ٞالغؾىماث ، اإلاسخلٟت الخٗلُمُت اإلاىا٠٢ وبٞاصة  الٟغصًت اإلاهاعاث

 ،1الخضًشت الضعاؾاث زلهذ و٢ض... والٟاثضة والخغ٦ت الخُاة ُٞمىدها وألاحجام ألاق٩ا٫ ٌٛصخى الظي الٗاعم ألالىان ٌُٞ مً

 .وجإزحرا ؤَمُت الضًضا٦خ٩ُي بٗضٍ في ألالىان ٠َُ مٗها ًخٟاوث التي اإلاازلت الخ٣ُ٣ت َظٍ بلى مجها، َام ظاهب في

 وظىصًت ٢ًاًا مً ج٣ضمه ما زال٫ مً وؤخاؾِؿه اإلاخل٣ي بمكاٖغ الاؾخئشاع بلى ججىذ ال٨خاب في  الىصُة الصىسة -

ً، باإلوؿان الظاث ٖال٢ت نمُمها في جمشل  الىبي ٢هت ، 18م اللجاثب ًهى٘ الُُب الٗمل)واإلاخسُل واإلاٗخ٣ض والَى

ت والٛاجي اإلاٗلً الخىظه لهظا ٩ًىن  و٢ض ،...(50م" وؿىمغ اللت" البُلت ،36م ؾلُمان ش باألعى الظاث اعجباٍ مٍؼ  والخاٍع
 . عا٢ُت و٢ُم مباصت ٖلى وجيكئتها

ت ال٨خاب نىعة في الشخصُة -  عبِ يغوعة بلى الخاظت ٌؿدكٗغ ومخ٩امل واؾ٘ وخًاعي  حٗلُمي مكغوٕ مً ظؼء البهٍغ

ت ؾلُت مجها ٌؿخمض ْل التي ببِئخه اإلاخل٣ي  في الخًىع  وزانُت الِٗل، وؤؾالُب ؤلاوؿاهُت الٗال٢اث ٞضفئ ،...والاهخماء الهٍى
 وحٗىص ،28م الشالزت ؤلازىة ،25م وؤبي ؤمي) ال٨خاب، في الخٗلُمي اإلاغجي اإلاكهض جخ٣اؾم مٗالم ظمُٗها الاظخماعي، الىؾِ

 ...(.  86م الىاصي باب بلى الخُاة

 وؤحجام ؤق٩ا٫ مً ًخ٣اؾمها ما ٖبر  اإلاخٗضصة الىو مًامحن اخخىاء بلى ال٨خاب في الىهُت الصىسة جععى -

حٍر َظا ٧ل ،...(90م ألاعى وتهتز ،126م الخلٟاػ ٢هت ، 180م ؾىضباص عخلت) مىيٕى ًٖ ٞالخضًض...وؤلىان اث مً ٚو  اإلادخٍى

 َظا مشل ًلمـ ؤن الضاعؽ وخؿُب .. الىا٢٘ وؾلُان اإلاخسُل ؾلُت بحن ًخإعجر الظي مى٢ٗه اإلاغثُت الهىعة واظهت في ًجض
٨خمل الؿىض ٌؿخ٣ُم ؤن وبلى ألاولى الهٟدت مىظ ومخ٩املحن مخباًىحن ٢ُاٖحن بحن واإلاىخٓم اإلاُغص الخىا٤ٞ  .  ٍو

٣ُا، وؾِ الجؼاثغ،...) اإلاخٛحر الؼم٩اوي بٗضٍ في الخضر جىا٦ب ال٨خاب في الىصُة الصىسة - مبر زىعة ؾىىاث ؤٍٞغ  ،...(هٞى
ت اإلاخٗلم مغظُٗت حٛظًت في ٦بحر، خض بلى ٌؿهم، وازخالٞها واإلاىا٢٘، اإلاىاي٘ وجىٕى الخ٣ب ٞخٗا٢ب  م٨دؿباجه وصٖم ال٨ٍٟغ

ُت  ... والىظضاهُت اإلاٗٞغ

                                                           
.    2009كالتطبيق، جواف   الكتب ادلدرسية  بٌن النظرية ف قراءة الصورة يفؼ عطية العمرم،:  ينظر على سبيل ادلثاؿ    - 1

http://www.alfusha.net/t11747.html     
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ً وآلاحي والخايغ اإلااضخي الهىعة في الؼم٩اوي الخحز َظا ًدخًً ا والَى ى ؤزغي، وعبٖى  ٖلى اإلاخل٣ي ًدمل بظل٪ َو

 .. اللٛىي  مجخمٗه في جد٣ُ٣ه بلى ًُمذ وما وطا٦غجه، هٟؿه مً بلُه ؤ٢غب عبما  ي ؤظىاء في الاعجدا٫

 الخٗٝغ مداولت" ٖلى ج٣ىم همُُت ؾُمُاثُت م٣اعباث ٖلى الاهٟخاح بلى ج٣ىصها والضاللي، الخًمُجي بٗضَا في ال٨خاب في الصىسة -

اث ٖلى ت، ألاؾاؾُت الىهُت/الىهُت الهىعة مدخٍى اتها الٗىانغ َظٍ بحن جغبِ التي الٗال٢اث ٖلى والخٗٝغ والشاهٍى  بمؿخٍى

سُت وصًيُت بوؿاهُت 1" ؤبٗاص مً اؾخيخاظه ًم٨ً وما اإلاسخلٟت لمُت ووَىُت و٢ىمُت وجاٍع ا ٖو حَر  ..ٚو

اصاث ؤزال٢ُت ٢ُم مً ٖجها ًخىلض وما والاظخماُٖت الش٣اُٞت بدمىلتها جؼزغ ال٨خاب في الىهُت الهىعة ئن      ؾلى٦ُت ٖو
ى اإلاؿخ٣بلُت، وجُلٗاجىا الخًاعي  مىعوزىا م٘ جدؿاو١   ألامت ٖماص اإلاخل٣ي ِوظضان في ٚغؾه ٖلى الىنُت الىػاعة جدغم ما َو

جي، والٗلم اإلاضعؾت،) بـ اإلاغجي للىا٢٘ ٞالخمشُل... وؾىضَا حر..( وألاؾغة الَى :   2ٖلى جدُلىا ٖالماث طل٪، ٚو

ت الخالمُظ هٟىؽ في الخماؽ بض - ا والٗغبُت، الىَىُت للهٍى  حٛغؽ التي و ي خُاتهم، ٖلحها ج٣ىم التي الغاسست ال٣اٖضة باٖخباَع
(... ال٨خاب مً 50 م.) ٖجها الضٞإ ٢ىة

 

ً خب ٨ٞغة ببغاػ ٖلى الٗمل - ً مً بضءا الَى ً بلى الهٛحر الَى  م) ؤلاوؿان وخ٣ى١  الخ٤ ًٖ الضٞإ ٢ُم وخب ال٨بحر، الَى

(... ال٨خاب مً 54

 

ض الاَخمام - ٟهم والٗىاًت... وبُىلت و٦غم شجاٖت مً ألانُلت السها٫ ٖلى الخالمُظ بخٍٗى ش اإلااضخي بإمجاص بخٍٗغ جي والخاٍع  الَى

(.... ال٨خاب مً 86م.) ؤلاؾالمي والٗغبي

ض - ( ...  100م)الاؾخٗماع ؤق٩ا٫ و٧ل الٓلم، م٣اومت ٖلى الخالمُظ حٍٗى

                                                           
 http://kenanaonline.com،  2012كجيو ادلرسي، قراءة الصورة،  - 1
    .104صاا بلعيد، دركس يف اللسانيات التطبيقية ص - 2
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هم الخٗاون، خب ٖلى الخالمُظ جيكئت - ت ُٞه ٌِٗكىن  الظي اإلاجخم٘ ٞو ضَم خاظاجه، ومٗٞغ  الُضوي  الٗمل اخترام ٖلى وحٍٗى
(...  108م)

 

 وجغابُها، الهىعة ؤلىان اوسجام َى الجؼاثغي  الُٟل/اإلاخل٣ي طًَ في وجغؾُسها اإلايكىصة الٛاًاث َظٍ حٗم٤ُ ٌٗؼػ  ما ولٗل

ت ال٣ًاًا ج٣ٍغب ٌؿهل مما ...    ألاٞهام بلى اإلاخىٖى

ت، مسخلٟت بمًامحن ال٨خاب في الىهُت الصىسة وسدت -  اإلابخضثحن، اإلاخٗلمحن مً مدضصة ٞئت بٞاصة حؿتهضٝ ومخىٖى
ت الىؾُلت لهظٍ ٩ًىن  ان ٖلى اإلاىخى َظا في( والخٗلُم التربُت وػاعة) الىنُت الجهت خغنذ و٢ض ا البهٍغ  ٖلى الىاضر جازحَر

:  ي زالر ظهاث مً اإلاخل٣ي طاجُت

 املعشفي/ دساوي العللي الجاه   -1

اث ُٞه الىهُت الهىعة وج٣ترن   :الخالُت باإلاىيٖى

(... 158م) والٟخاة ب٩ُاؾى ،(126م)الخلٟاػ ٢هت ،( 122م) الغاج٘ الازترإ -

 

 الىحذاوي/ الاهفعالي الجاه   -2

اث ًٖ ُٞه الىهُت الهىعة وحٗبر ً وجدذ بُٗجها مىيٖى  : مجها الٞخت ٖىاٍو

( ... 43 م)الُدُم ؤم ،(28م)الشالزت ؤلازىة ،(25م)وؤبي ؤمي
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  والىفس ي الحشوي الجاه   -3

اث ُٞه الىهُت الهىعة وجغجبِ  :الخالُت باإلاىيٖى

ايت في الخضٍعب ،(140 م) خاؾم ًىم  -  (.... 144 م) الٍغ

 

 :1ومجها ال٩امىت ٢ضعاجه مً ظملت جُٟٗل ًغوم بهما اإلاخٗلم، شسهُت مً ؤلاوؿاهُت الجىاهب َظٍ اؾتهضاٝ ؤن ق٪ وال

بت -  . اإلادُِ ٖلى والخٟخذ ألاٞغاص، بحن والاجها٫ والا٦دكاٝ، والدؿائ٫  الًٟى٫  في الٚغ

  والجمالي الٟجي وؤلابضإ والخ٨ىىلىظُا والخ٣ىُت الٗلم خب -

 . الؿامُت وال٣ُم واإلاىاَىت واإلاؿاولُت الاؾخ٣اللُت عوح -

ت اإلاجخم٘ بلى باالهخماء الكٗىع  -  . جغ٦ُباتها ٧ل زال٫ مً الش٣اُٞت وبالهٍى

:    ي اإلاؿاعي َظٍ... صعظاث اإلاخٗلم بظًَ ظمُٗها، جغقى، زالزت مؿإ ًٖ ًسغط ٩ًاص ال للىا٢٘، اإلاغجي الخمشُل َظا ؤن والخ٤

 اإلاجهى٫  بلى اإلاٗلىم مً الاهخ٣ا٫ -

 اإلا٣ٗض بلى البؿُِ مً الاهخ٣ا٫ -

 اإلاجغص بلى اإلادؿىؽ مً الاهخ٣ا٫ -

                                                           
 .من التعليم االبتدائي  4الوثيقة  ادلرافقة دلناىج السنة  ،للمناىجاجلزائرية اللجنة الوطنية  - 1



ة  2015أًلٌى  11العذد  -العام الساوي    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 87 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

 

ّض، الظي الخضعط ٖامل ًد٨مها مؿإ و ي َٗ  ٢ابلُت وجدٍغ٪ الاؾدُٗاب ٖلى ال٣ضعة جُٟٗل قغوٍ ؤَم مً الخٗلُمُت، الٗملُت في ٌُ

. الخٗلم

  وألارش الىظُفة: الىحاب في الىصُة الصىسة

 صٖىة مً ًبضؤ الابخضاجي، الُىع  مً الغابٗت الؿىت ٦خاب في الىهُت الهىعة ًٞاء مً الاؾخٟاصة مكغوٕ ؤن الىاضر مً

ت، ؤؾاؾُت م٩ىهاث مً الًٟاء طل٪ مىه ًدك٩ل ما عنض ومداولت والتر٦حز، الخإمل مهاعاث بٖما٫ بلى اإلاخٗلم/اإلاخل٣ي  ماصًت وزاهٍى

ت جُا الاججاٍ َظا في الخل٣ُجي اإلاؿاع ٩ُٞىن  ،...( عمىػ  ؾ٨ىاث، خغ٧اث، ؤلىان، ؤما٦ً، ؤقُاء، ؤشسام،: ) ومٗىٍى ا جضٍع  ومخىٖى
. والخًمُيُت الك٩لُت بإبٗاصَا الىهُت الهىعة جٟاع١  ال التي ومجاالجه خضوصٍ له

بت مً ًصخبه وما ال٨خاب، نٟداث ٖلى واإلا٣غوء اإلاغجي بحن والالمخىا ي اإلاخىاٚم الخماػط َظا  ًٖ الخٗبحر في ظامدت ٚع

 ٧ل ،1"مٗىاَا وجىضر ٖلحها جض٫ وؤلٟاّ ٖباعاث في جغظمتها" بلى اإلاغثُت م٩ىهاتها مً الاهخ٣ا٫ مداولت ٖبر الىهُت الهىعة مكاَض
ت اؾخ٣ُاب مهضع ال٨خاب في الىهُت الهىعة مً ًجٗل طل٪  اإلااؾؿت والا٦دؿاب الخدهُل ومغج٨ؼاث اإلاهاعاث، مً إلاجمٖى

ها والخٗبحر والخضُٖم والخىيُذ ٞالخسُُل...اإلايكىص الخٗلُمي للٟٗل
ُ
 البُضاٚىظُت، وآلالُاث الخٗلُمُت اإلاضازل مً آلازغ وَمشُل

 حٗلُمُت إلاؿاعاث ٧امل وبصعا٥ ٖم٤ُ، ٞهم حك٨ُل ؤظل مً ٖلُه وحٗى٫  ال٨خاب، في الىهُت الهىعة ًٞاء بلى ظمُٗها حؿدىض

ت ٢ىاٖض جظ٦غ، حٗبحر، الىو، ٞهم اإلاٟغصاث، مٗاوي) اإلاسخلٟت اللٛت ُت، هدٍى ..(. لٛىي  بزغاء نٞغ

ُت ال٣ضعاث" مً باٖخباٍع بالٛت بإَمُت الخٗلُمُت الٗملُت في الخسُُل ٖىهغ ًدٓى (:(Fiction الحخُُل  ًىٟغص التي الغا٢ُت اإلاٗٞغ

.     "ألازغي  ال٩اثىاث ؾاثغ ًٖ ؤلاوؿان بها

٤ ؤلازاعة ٖىهغ بلى ٖمىمه، في ٌؿدىض، اإلاضعسخي ال٨خاب في ال٣غاجي الىو ٧ان وبطا اث مً ًُغخه بما والدكٍى  مىيٖى

 مً وؤخضار مسخلٟت خؿُت نىع  الؾترظإ ٣ٖلُت ٖملُت" ٌك٩ل الظي الخسُُل ًٞاء بلى لخىٟظ اإلالمىؽ اإلااصي الىا٢٘ جخجاوػ 

 إلاشل حؿخجُب جىٟ٪ ال الىو لهظا اإلاغا٣ٞت الهىعة ٞةن ، 3"ظضًضة وؤخضار خؿُت لهىع  وحك٨ُلها وجًمجها اإلاايُت الخُاة
. ٖىه وحٗبر الخىظه َظا
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بت جدغ٥ التي الخسُُل بىاٖض جخٗضص الابخضاجي، الُىع  مً الغابٗت الؿىت ٦خاب في  ٖىالم ازترا١ ٖلى وجدٍٟؼ الخلمُظ ٚع

اتها جخىػٕ مشحرة، َالمُت  الؼع٢اء الخىجت خ٩اًت جخ٣اؾمها ٖىالم...والٗىٟىان والٟخىة والًُٟلت والخ٨مت الظا٦غة بحن مدخٍى
 حؿائالث مً طل٪ ًهاخب ما م٘ ،180م الؿىضباص وعخلت ، 100م ٖؿىلت الىدلت واهخ٣ام ، 32م الغمان وشجغة ،14م

: مشل مً مىظهت ومُالب مؿخٟؼة

 .23م.٦غاؾ٪ في ا٦خبها زم ػمالث٪ ألخض ؤو ألم٪ اخ٨ها ٢هت جسُل -

 .33م ال٣هت لهظٍ ؤزغي  جهاًت اِٖ -

 . 181م لؼمالث٪، واخ٨ها الؿىضباص ٢هت حكبه ٢هت جسُل -

 الهٟداث ٖبر الٗىهغ َظا لُب٣ى وجىمُخه بٖماله بلى الضٖىة ؤؾالُب وجدىٕى ال٨خاب في الخسُُل مىاًَ بطن، جخٗضص،

اث ال٣ٗلُت والغمىػ  الهىع  حك٨ُل"و للغئٍت ؤمُىا مهضعا . 1"الساعجي اإلاشحر ازخٟاء بٗض بها وؤلاخؿاؽ وألاقُاء للمىيٖى

   الحىطُح

ت اإلااصة لخ٣ضًم مهاخب خضر ؤو ٞٗل ٧ل" مٗجى الخٗلُمُت الٗملُت في( جىيُذ) مهُلر ًإزظ  لخظلُل وقغخها، اللٍٛى
 الُبُُٗت نلتها في جمشلها بٗض اإلاسخلٟت اإلاهاعاث ٨ًدؿب ًجٗله مما اإلاخٗلم، لضي والاؾدُٗاب ؤلاصعا٥ ٢ضعة وحؿهُل الهٗىباث

ى ، 2"الخسخي السبرة لىا٢٘ بُٗت نٟخه ٧اهذ ؤًا جغبىي  ؾىض ٧ل صؤب َو ُت خمىلخه َو  واُٞت حٗلُمُت ماصة ٖلى ٌكخٛل خحن اإلاٗٞغ

ا مً اإلاِؿغة واإلاٗالجت والخبؿُِ الكغح بلى ؤخىط  ي .  ٚحَر

حر مغثُت بضٖاماث ًدٟل ٞهى ، ًىا٢ًه وال الؿُا١ َظا ًجاهب ال ابخضاجي الغابٗت الؿىت ٦خاب  الهىعة جمشل مغثُت ٚو
٤ بىائها وبٖاصة اإلا٣غوء الىو مٗاوي ج٨ُٟ٪ ٖلى ُٖٓمت ٢ضعاث مً به جخمخ٘ إلاا َالجٗها ؤخض الىهُت  وم٩ىهاث وؤلىان ؤق٩ا٫ ٞو

. مٗاهُه وجغظمت الىو لٟهم مٟاجُذ ؤو مٟخاح بلى ٞحها ما ظمُ٘ ُٞخدى٫ ... ومخجاوؿت مخٗضصة

 م٣ضعاجه واؾدُٗاب ال٣غاجي اإلادخىي  ٞهم ٖلى ٖلجي، ٚحر وبك٩ل البضاًت، مىظ ٌٗى٫، ال٨خاب في الٗغبُت اللٛت جل٣حن بن

ى... واإلاخ٣اَ٘ اإلاخٗضص الهىعة ًٞاء زال٫ مً ال٩امىت، اللؿاهُت ..  ومىيٕى مدىع  ٧ل مُل٘ م٘ همُي بك٩ل ًخ٨غع  ما َو

لى وجُب٤ُ واظب مً" الُاثغة" هوَّ  ؤ٣ٖب ما في اإلاشالي همىطظه  والهىعة، الىو بحن الخٟاٖل مً الىٕى َظا ًجض : هدى ٖو

(:  134م) آلاجُت ألاؾئلت ًٖ اظب زم له اإلاهاخبت الهىعة والخٔ الىو ا٢غا

 ؟ الُاثغة مجهما جخ٩ىن  اللظان الغثِؿُان الجؼآن َما ما 

 الُاثغة؟ م٣هىعة ٖلحها جدخىي  التي ألاظهؼة ما ي 

 الُاثغة؟ ٞىاثض ما ي  
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 الحذعُم

 ظمُ٘ لضي الخٗلم خهى٫  بلى باإلياٞت تهضٝ والتي اإلاىضمجت، الخٗلُمُت ألاوكُت مً ظملت" الٗام مٟهىمه في الخضُٖم
 ، 1" اإلاؿخمغة اإلاغا٢بت زال٫ ا٦دكاٞه ًخم الظي للى٣و مالثم و٢اجي ٞغصي حٗلُم ج٣ضًم بلى ٖاصي، بك٩ل( مٗٓمهم ؤو) الخالمُظ

ؼ في وصوعَا ٖمىما اإلاضعسخي ال٨خاب في الىهُت الهىعة ًٖ الخضًض ٖىض ًدؿ٘ ؤو اإلاٟهىم َظا ٤ًًُ ٢ض  ٖال٢ت حٍٗؼ

...    ومسخلٟت مخٗضصة مؿاعاث ٖلى جخىػٕ حٗلمُت ماصة مً ؤزظٍ ٖلى ٣ًبل بما اإلاخٗلم،/اإلاخل٣ي

برػ ومٓاَغ وؤبٗاصا ؤق٩اال الخضُٖم ًخسظ ابخضاجي الغابٗت الؿىت ٦خاب في
ُ
 ٖلى البُضاٚىجي الؿىض َظا خغم مضي ج

 مخُلباث وخؿب بم٩اهُاتهم، خؿب اإلاغؾىمت ألاَضاٝ جد٤ُ٣"و الٗلمُت اإلااصة م٘ الخٗامل آلُاث مً الخالمُظ جم٨حن مداولت

.  الخٗلمُت اإلاىا٠٢ مسخل٠ وفي ،2.."ُٞه ًىظضون  الظي الضعاسخي اإلاؿخىي 

:  ٖضة ظىاهب مً وجسضمه الخٗلُمي الخىظه َظا جضٖم ال٨خاب في الىهُت الهىعة

ت واإلاهاعاث اإلا٨دؿباث صٖم - ت، اللٍٛى اتها، في والخض٤ُ٢ الهىعة بم٩ىهاث الاؾخٗاهت زال٫ ٞمً والخٗبحًر  ًخٗٝغ ٢ض مدخٍى

ثري  اإلاٟغصاث مٗاوي ٖلى ال٣غاجي الىو مً اإلاخٗلم ؿخيبِ لٛخه ٍو  ...  الجؼثُت وؤ٩ٞاٍع الىو ٨ٞغة َو
 ...    اإلاخسُل ومٗاه٣ت اإلاىظىص مً الاوؿالر في ظامدت وعٚبت بلهام مً الىهُت الهىعة جمىده بما الخلمُظ مسُلت صٖم -

 مً واؾٗت قب٨ت زاللها مً ٌُٛي ٞهى ال٨خاب، في الىهُت الهىعة مهام مً عثِؿا ظؼءا الخضُٖم ٩ًىن  الىدى َظا ٖلى

...  البُضاٚىظُت اإلاؿاعاث

 ((Expression الحعبحر

 التربُت وػاعة ويٗتها التي اإلاؿُغة ألاَضاٝ يمً الابخضاجي الُىع  مً الغابٗت الؿىت ٦خاب في الخٗبحر وكاٍ ًىضعط

...  ومىاؾبا صخُدا اؾخٗماال اللٛت ؤؾالُب واؾخٗما٫ الخضًض مهاعة مً الخلمُظ جم٨حن بٛغى والخٗلُم،

ؼ في لدؿهم ال٨خاب في ال٣غاجي للىو اإلاغا٣ٞت الضًضا٦خ٨ُُت الهىعة جإحي الخٗلُمي، الخىظه لهظا وجغؾُسا  َظا حٍٗؼ

بىن  الخالمُظ بلُه ًمُل" وكاٍ َى اإلاغثُت اإلاكاَض ًٖ ٞالخٗبحر مىه، اإلايكىصة الٛاًت وجد٤ُ٣ اإلاؿعى، ٚغ  َظا مً واإلاغاص ُٞه، ٍو

 مً 3 "مٗىاَا وجىضر ٖلحها جض٫ وؤلٟاّ ٖباعاث في جغظمتها بلى الهىعة في اإلاغثُت اإلااصة مً الخالمُظ اهخ٣ا٫ الخٗبحر مً الىٕى
.   مدضصة بصماظُت ويُٗاث اهجاػ ٖلى ؤلا٢با٫ زال٫

 ٣ٞض و٦خابت، مكاٞهت مدُُه م٘ والخىانل بُئخه ًٖ الخٗبحر ٖلى الخلمُظ ٢ضعة جىمُت في الشابخت اإلاغثُاث هجاح ولًمان

: ٍَغ٤ ًٖ والجماعي الٟغصي اليكاٍ َظا مٗالجت بًغوعة 4 الخضًشت الضعاؾاث بٌٗ ؤونذ
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. ال٣غاءة ٦خب في اإلاىظىصة الهىع  اؾخٛال٫ ؤو مُٗىت مكاَض جمشل نىع  ٖغى ـ

. ب٦مالها الخالمُظ مُالبت زم ٢هت مً ظؼءا جمشل نىع  ٖغى ـ

. ٞحها والخىؾ٘ ال٣غاءة هو مُُٗاث بٌٗ اؾخٛال٫ ـ

 الخىظه َظا مٗالم بعؾاء مداولت ٖلى ونىعة، هو ٧ل بٗض الابخضاجي، الُىع  مً الغابٗت الؿىت ٦خاب مالٟى صعط ل٣ض
اث مضازل زال٫ مً الخل٣ُجي :  ِبُِٗجها ومىيٖى

 ا الىو لسو   51م( الىو ٖجها وجدضر الهىعة ٖغيتها ٦ما)وؿىمغ ٞاَمت اللت نٟاث مبرػا قٍٟى

 ىت ألاظىاء ًٖ ػمالث٪ بلى( له اإلاغا٣ٞت والهىعة بالىو باالؾخٗاهت) جدضر تها التي الخٍؼ  جضٞٗهم ختى بىصواو مضًىت ٖٞغ
 . 91م اإلاخًغعًٍ بزىاجهم م٘ الخًامً بلى

 جم٨حُن  اإلاغظىة، وآزاٍع اإلاٗلىت زماٍع مً ؾ٩ُىن  ومكاٞهت، ٦خابت الىهُت الهىعة م٘ الخٗاَي في الخىظه َظا مشل ؤن واإلاا٦ض

ُت الهىجُت لٛخه ٢ىاٖض مً اإلاخٗلم ُٟها والتر٦ُبُت، والهٞغ ...  ومخىٕى زغي  وصاللي ملجمي ًٞاء يمً وجْى

ى الابخضاجي، الُىع  مً الغابٗت الؿىت ٦خاب في والضاٖمت 1الىهُت بالهىعة ًدُِ ما إلاجمل ٖغى َظا   ألامغ وا٢٘ في َو

ت الىَىُت التربُت وػاعة حؿعى إلاا م٣ضمت  ؤن ٖلى...  بها الىا٣َحن للمبخضثحن الٗغبُت اللٛت حٗلُم مُضان في اؾدشماٍع بلى الجؼاثٍغ
 مىُل٣ها اإلاضعسخي ال٨خاب في الىهُت الهىعة جمشل ظاصة جُب٣ُُت مماعؾاث ٖبر الُمىح َظا ججؿُض في الخٗلُم ؾل٪ ًجتهض

ماص ألامت خا٫ لؿان الًاص بلٛت ججهٌ التي ٚاًتها ومىخهى  ...ب٣ائها ٖو

 املشاحع

اث صًىان ، -اللٛاث حٗلُمُت خ٣ل -الخُب٣ُُت اللؿاهُاث في صعاؾاث ، خؿاوي ؤخمض -  .م2000 الجؼاثغ الجامُٗت اإلاُبٖى

 ، http://www.doroob.com ، 2010 اإلاؿغخُت، الهىعة ؾُمُاثُت خمضاوي، ظمُل -

ت مجلت ، الخُاة؟ ٢ُض ٖلى ًٓل ؤن الىعقي اإلاضعسخي لل٨خاب ًم٨ً َل الخمُض، ٖبض ؤخمض خىان -  ال٣غي، ؤم ظامٗت اإلاٗٞغ

 http://uqu.edu.sa/page/ar/5228. 175 ٖضص

 .2005 بً/ٕ مُبٗت1ٍ بال٨ٟاءاث الخضَعـ م٣اعبت ، َجي الضًً زحر -

 . www.slideboom.com اإلاضعسخي ال٨خاب الغخُم، ٖبض ؾُض مدمض صٖاء -

 م2007 صمك٤  والخىػَ٘ لليكغ وؤلاًمان الٗلم صاع ، الاظخماُٖت الضعاؾاث جضَعـ اإلاىىفي، ببغاَُم ػ٧ي -

ت، بالهىعة الخٗلُم جدضي ؤمام جغبُدىا الٗابض، اإلاجُض ٖبض -  www.albayan.co.uk ، 2010 البهٍغ

ت بحن  اإلاضعؾُت ال٨خب في الهىعة ٢غاءة ًٞ الٗمغي، ُُٖت -  2009  ظىان والخُب٤ُ الىٍٓغ

                                                           
ة للنص ػ  موضع كل صورة يف الصفحة ػ  مكونات كل عدد الصور ادلرافق: كقد عرض الكاتب عطية العمرم جلملة من مواصفات الصورة البيداغوجية، منها - 1

عطية العمرم فن قراءة الصورة يف الكتب ينظر ،  ...صورة ػ اجلزء ادلركزم يف الصورة ػ حجم كل مكوف من مكونات الصورة ػ االلواف اليت تظهر يف الصورة 
   http://www.alfusha.net/t11747.htmlكالتطبيق    ادلدرسية  بٌن النظرية

http://www.doroob.com/
http://uqu.edu.sa/page/ar/5228
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م ٖبض -  al-khalilia.blogspot.com ، 2013 الضاللُت، ألاهٓمت مدمض، بً ال٨ٍغ

ت، الؿُمُاثاث في ألا٣ًىهت الٗابض، اإلاجُض ٖبض -  ؾُما عابُت ميكىعاث م2010 ًىاًغ 1 الٗضص ؤ٣ًىهاث مجلت ، البهٍغ
 الجؼاثغ الؿُمُاثُت للبدىر

 . م2006 ٖمان الكغو١ صاع  والخٗلُمً التربُت بلى اإلاضزل  ظٗىُجي، ووُٗم الغقضان هللا ٖبض -
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ٌ  الؽعش في اللغىي  العىف  همىرحا ألاهذلعُات اليعاء غض
 وصو ثحزي  معمشي  مىلىد حامعة ـ حالبي محمذ. ؤ

 الخؼاب ثحلُل مخ ر ـ العشبُة اللغة كعم

    
  ملخص

 ما شخص طذ اللىة اظحعماٌ خالٌ مً ثحجعذ التي والحصشفات ألافعاٌ مً مجمىعة العىف أن الىفغ علماء ًشي         

ترث  ة صفة فهى, املماسط العىف كىة بحع  دسحت ما ثحفاوت وهفس ي حعذي وطشس  أري عىه ٍو  للىفغ مالصمة بؽٍش
ٌ  حىاحض  وعان جعترض حُىما ًحىلذ  وعاهُة ً، سغبات مع ثصؼذم حُىما أو سغباثه ثحلُم دون  ثحى   أبشص  لعل و  خٍش

.  خش طذ العىف مماسظة في سغبحه  أو طذه، املماسط للعىف سفظه عً للحعبحر  املحيلم لغة معحىي  على ثىىن  ثجلُاثه
ٌ  في وثحذًذا العشبي، الؽعش في اللغىي  العىف ظاهشة في للبحث امللاسبة هزه ثأجي         جعمذها وكذ ألاهذلعُات، اليعاء غض

ٌ  ؼعش املشأة،:  عزوبة و سكة و لحن فُه ما بيل البحث مىطى  ئحاػة  على الظعُف كذسة إلربات ألاهذلعُة، والبِئة الغض
ة ػاكاثه اظحغالٌ ٌ  فاهىا وعلُة  سغباثه، وثحلُم اللىي  على الحأرحر ظبُل في اللغٍى  العىف ثجلُات عً الىؽف ظىحاو

ٌ  في اللغىي   . ألاهذلعُات اليعاء غض

 

Abstract 

                Psychologists believe that violence is a set of actions and behaviors that are embodied in the use of 

force against a person and its consequent of hurt and harm; which are both physical and psychological; they 

vary according to the power of the violence being practiced. Violence is a linked trait to the human self that 

is generated when man encounters barriers that prevent him from fulfilling his desires or when they collide 

with the desires of the others. The most prominent signs of violence are at the level of the speaker’s language 

to express his denial of the violence practiced against him or to express his desire to practice violence against 

the others. It is deliberate to consider investigating the phenomenon of the linguistic violence in the Arabic 

poetry and in the Andalusian-feminist-Romantic-poetry, as an approach needed for such study. We have 

deliberately surrounded the topic with all what is flexible, tender and gentle to prove the ability of the weak 

to use his linguistic energies for the sake of influencing the poor and fulfilling his desires and to uncover the 

signs of the linguistic violence in flirting the Andalusian women. 

   

غاى ؤبغػ  ولٗل ظضا، مدكٗب الكٗغ في اللٛىي  الٗى٠ مىيٕى بن ت ألٚا  ؾىداو٫  ؤهىا ٚحر الهجاء، َى للٗى٠ ججؿُضا الكٍٗغ
ُه والىظضاهُت، الٛىاثُت مً ًدمل الظي الٛؼ٫  َى آزغ ٚغى في مٓاٍَغ هدبحن ؤن البدض َظا زال٫ مً  والٗظوبت، الغ٢ت مً ٞو
ىا اإلاهخمحن ؤن ٖلُىا ًسٟى وال  حؿمُخه زال٫ مً ألازحر َظا لىا ًبضو و٢ض ماظً، وآزغ ٠ُٟٖ ٚؼ٫  بلى الكٗغي  اللىن  َظا ٖٞغ

.   الشاوي بالىٕى م٣اعهت اللٟٓي للٗى٠ مخًمىا

ت هماطط ازخُاع بلى ٖمضها لهظا     ألاهضلـ، في والاظخماُٖت واإلا٩اهُت الؼماهُت البِئاث مسخل٠ بلى ًيخمحن ؤهضلؿُاث، ليؿاء قٍٗغ
 للخدغع  ومُله للجما٫ وخبه ألاوعبُت الخُاة وٗىمت ٖلُه ٚلبذ الظي اإلاؿالم واإلاجخم٘ السالبت الجمُلت الُبُٗت ؤن طل٪
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خ٣اص بلى ًضٞٗىا والخٟخذ،  ٧اهىا وألامغاء اإلالى٥ ؤن بلى بياٞت. اللٟٓي الٗى٠ ؤق٩ا٫ ًٖ مبخٗضة الغ٢ت بلى جمُل ؤَلها لٛت ؤن الٖا
ضٖىن  الُغب، مجالـ ٣ٌٗضون  سًً مجالؿهم الغظا٫ ٌكاع٦ً اليؿاء ٞىجض والكاٖغاث، الكٗغاء بلحها ٍو غاى ٧ل في ٍو  ألٚا

ت ٘ ؤن ًٟترى ال٣هىع  في ٣ًا٫ وما اإلاٗغوٞت، الكٍٗغ .   اللٟٓي وؤلاؾٟاٝ الابخظا٫ ًٖ ًتٞر

 بيذ والصة وألامحرة الغم٨ُُت ٧اٖخماص)ألامحراث ٞىجض َب٣اتهً، ازخالٝ ٖلى ألاهضلؿُاث الكاٖغاث وكإث البِئت َظٍ في    
ً وبلى ،(جاقٟحن بً ًىؾ٠ بيذ جمُمت َلخت ؤم وألامحرة اإلاٗخهم بيذ ال٨غم ؤم وألامحرة اإلاؿخ٨ٟي  َب٣ت مً قاٖغاث ظىاَع

ؼ وؤمت البٛضاصًت ٣٦مغ) الجىاعي  اء َب٣ت مً قاٖغاث وبُجهما ،(ومهجت الٍٗؼ ىن  الغ٧ىهُت خٟهت) ومجهً ألازٍغ   الٛغهاَُت وهَؼ

اص بيذ وخمضة ( . اإلااصب ٍػ

ٌ  ؼعش في اللغىي  العىف ثجلُات: ًٖ ال٨ك٠ ؾىداو٫  اإلاىُل٣اث َظٍ مً  مىا٢كت ؟ ألاهذلعُات اليعاء عىذ الغض

ا ٖىٟا و ٢ىة ال٠ًُٗ الغ٤ُ٢ الٛؼ٫  ًخدمل ؤن ًم٨ً َل: آلاجُت الدؿائالث  اللٟٔ في السكىهت بلى واإلاُل ال٣ىة ٧اهذ وبطا ؟ لٍٛى
 ٖلى حؿُُغ ؤن لها و٠ُ٦ ٦المها؟ في الٗى٠ بلى ججىذ ؤن باللحن ًدؿم لُُٟا ظيؿا بىنٟها للمغؤة ًم٨ً ٞهل الغظل، َبإ مً

ل ؟ اللٛت باؾخسضام اإلاخل٣ي اء، وظه في الًٟٗاء ًمخل٨ه ؾالح بلى ؤنىاث مجغص مً جخدى٫  ؤن للٛت ًم٨ً َو  خ٨غ ؤجها ؤم ألا٢ٍى
        ؟ الؿلُت ًمخل٪ الظي ال٣ىي  ٖلى

:  اللغة في العىف .1

ْى٠: 1 الٗغب لؿان في ظاء      ُٗ ٤ و٢لت  باألمغ السغ١  َى ال ى,  به الٞغ ٤ يض َو َى٠,  الٞغ لُه به َٖ ْىٟا ٖو ت َٖ
َ
َىاٞ ِٖ ه و َٟ َى ْٖ َ

ه وؤ َٟ ىَّ َٖ  و

ى حٗىُٟا ِى٠ُ َو ٣ُا ٨ًً لم بطا َٖ  ".العىف على ٌعؼي ال ما الشفم على ٌعؼي جعالى هللا ئن":  الخضًض وفي,  ؤمٍغ في ٞع

َخَى٠ ْٖ ه ؤي ألامغ ؤو الصخيء وا غابي ابً ٢ا٫,  ٦َغ .  وؿُا لها ؤ٦ً لم ألاعى ؤٖىٟخجي بطا:  ألٖا

ه َٟ َخَى ْٖ ى ؤزظٍ ؤي ٣ًهض ولم ظاع بطا وا ى٠ُ به ٖالم ٚحر َو ْٗ  أحذهم أمة صهد ئرا":  الخضًض في ظاء, واللىم الخُٗحر والَخ

 ٧ل في والٗىٟىان,  الخض ٖلحها ٣ًُم بل ٞٗلها ٖلى بخىبُسها ٣ًى٘ ال ؤعاص:  الخضًض مٗجى في السُابي ٢ا٫ " ٌعىفها وال فلُجلذها

 والٟاء والىىن  الٗحن اللٟٓت وعصث ٣ٞض اللٛت م٣اًِـ في ؤما.وبهجت ٢ىة مً ٞحهما إلاا والىباث الكباب ٖلى ٚلب و٢ض ؤوله شخيء
٤ زالٝ ٖلى ًض٫ واخض ؤنل . الٞغ

 وؤلاًظاء بالٗى٠ اإلاٗاملت ٖلى ًض٫ الظي  violare  الٟٗل مً violentia  الالجُجي اللٟٔ مً مكخ٣ت   violence:  ألاظىِبت اللٛاث في  

ٟاث َظٍ ،وزالنت الاهجلحزي   oxforde و٢امىؽ le petit rebert الٟغوسخي ال٣امىؽ في وعص ٦ما اإلاهحن اإلاظ٫  الٗى٠ لٟٓت ؤن الخٍٗغ
:  ٖلى صالت

.  ؤلاطال٫ او ال٣ىة باؾخسضام ب٦غاَا مٗحن شسو في الخإزحر( 

.  الٗى٠ زالله مً ًخم الظي لؤلطي اإلالخ٤ الٟٗل( 

  ؤلاخؿاؾاث ًٖ الٗى٠ُ للخٗبحر الُبُعي ؤلاؾخٗضاص( 

.  ال٣اَغة الصخيء ٢ىة( 

                                                           
1

 208_207،ص  1968، دار صادر للطباعة كالنشر ،بًنكت ،  9ابن منظور،لساف العرب،ج    
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 1. ما لخضر الٗى٠ُ اإلآهغ( 

حن للٗى٠ ؤن ًخطر ؾب٤ ما زال٫ مً       ٣ابله الٟٗل مؿخىي :  ؤولهما مؿخٍى  الكٗىع  مؿخىي  وزاهحهما, والىٓام الؿلم ٍو

٣ابله .  الاهٟٗاالث في والخد٨م والهضوء التروي ٍو

ت الٗى٠ ؤن الىٟـ ٖلماء ًغي  الانُالحي الجاهب في    اث ألاٞٗا٫ مً مجمٖى  ال٣ىة اؾخٗما٫ زال٫ مً جخجؿض التي والخهٞغ
ترجب ما شسو يض ت نٟت ٞهى, اإلاماعؽ الٗى٠ ٢ىة بدؿب صعظتهما جخٟاوث وهٟسخي ظؿضي ويغع  ؤطي ٖىه ٍو  مالػمت بكٍغ

باجه جد٤ُ٣ صون  جدى٫  خىاظؼ ؤلاوؿان حٗترى خُىما ًخىلض ؤلاوؿاهُت للىٟـ باث م٘ جهُضم خُىما ؤو ٚع  مما, آلازٍغً ٚع

٨ظا,  والخؿض والٛحرة الخضاٞ٘ الىٟىؽ في ٣ًظٝ خىاظض, ؤلاوؿاهُت الٗال٢اث ٌؿم الٗى٠ ٞةن" َو  ٧ل وؤزىاء جال١ لخٓت ٧ل في ٍو
 اإلاجخم٘ زاعط الِٗل ٖلى ٢اصعون وآلالهت الىخىف ووخضَم ؤعؾُى ٢ا٫ ٦ما اظخماعي مسلى١  ؤلاوؿان ألن 2"  الىاؽ بحن جداوع 

ىظض ًٓهغ ٞهى,  م جدذ بل, ظيؿه ؤبىاء م٘ مخباص٫ جٟاٖل في ٣ِٞ لِـ ٍو  ٌِٗل مً ؤن الىٟـ ٖلماء ًغي  ولهظا ؤًًا جإزحَر
.  3 بوؿاهِخه مً ًسغظه هٟسخي بمغى مهابا ٩ًىن  ؤن وبما مخىخكا ٩ًىن  ؤن بما اإلاجخم٘ ًٖ بمٗؼ٫ 

ٓهغ ٧ابذ، بضون  الٛغاثؼ ٞحها وحٗبض هٓام، ًًبُها ال ؤلاوؿان هٟـ في مٓلمت مى٣ُت الباًَ ال٣ٗل ؤن ٞغوٍض ًغي  ٦ما   ٍو
تها ٞخٓهغ اللٛت، ٢ىاٖض ًٖ زاعظا اللٛىي  اليكاٍ ٩ًىن  بط الى٩اث، و اللؿان ػالث و ألاخالم زال٫ مً للٗلً  و السال٢ت ٞىيٍى

  4. بظل٪ وابتهاظها لؤلٖغاٝ ٖهُاجها

 : الشغبات ثحلُم ظبُل في باللغة العىف .2

ش قهض     باث جد٤ُ٣ ؾبُل في والىاع الؿ٠ُ ؾالخها ٧ان صامُت وهؼاٖاث ونغاٖاث ٖىُٟت ؤخضازا البكغي  الخاٍع  مً بضءا, الٚغ

 ؤهٟؿهم وؾلب آلازٍغً ٖلى الؿُُغة َى َضٞها, الٗالم ب٣إ قتى في خالُا اإلاكخٗلت الخغوب بلى واهتهاء و٢ابُل َابُل ٢هت
اتهم خ٩ا ويغاوة ٖىٟا ج٣ل ال خغوب ناخبها و٢ض وممخل٩اتهم، وخٍغ  الخإزحر َى واخض والهضٝ, ؾالخا اللٛت مً اجسظث ٞو

 الخ٣اء َى الٗى٠ ؤن ؾاعجغ ًغي  ،5 الخًلُل وؾبل الغؤي ٖلى الؿُُغة آلُاث ظمُ٘ باؾخسضام آلازٍغً هٟىؽ وؾلب والهُمىت
 وال٨ٗـ الخاظت مً جخىلض ٞالىضعة والىضعة، الخاظت بحن الجضلُت الٗال٢ت بؿبب وطل٪ ؤلاوؿان، هٟـ ٖبر باإلوؿان ؤلاوؿان
 ؤهه ٖلى بلُه ًىٓغ بط ق٪، مىي٘ ؤلاوؿان ُٞهبذ ؤلاوؿان وؤزُه ؤلاوؿان بحن الىظىصي الخٗاٌل ٌؿخدُل الىضعة وم٘ صخُذ،

.  6 الٗى٠ ًيكإ َىا مً و ه٣ًُه ؤلاوؿان مً ًجٕز ،ؤي بوؿان ال

زغط ؤن مىظ الهغإ َظا مً ظؼء ٦ظل٪  ي و الٗالم، َظا مً ظؼء اإلاغؤة  ؤن ق٪ ال      
ُ
ُهَما}:  حٗالى ٢ا٫ الجىت، مً آصم ؤ

َّ
َػل

َ
إ
َ
ٞ 

اُن 
َ
ُ ُْ َّ

ْجَها الك َغَظُهَما َٖ
ْ
ز

َ
إ
َ
ا ٞ ا ِممَّ

َ
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َ
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ْ
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ُ
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ْ
ىا

ُ
ِبُ َْ ْم  ا

ُ
٨ ًُ ْٗ ٌٍس  َب
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ُ
٨

َ
ْعِى  ِفي َول

َ
غٌّي  ألا

َ
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َ
 ٖؼ و٢ا٫ 7{  ِخحنٍس  ِبل
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ا}  وظل َها ًَ حُّل
َ
ًَ  ؤ ِظً

َّ
ًْ  ِبنَّ  آَمُىىا ال ْم  ِم

ُ
ْػَواِظ٨

َ
ْم  ؤ

ُ
ِص٦

َ
ْوال

َ
ا َوؤ ُضوًّ ْم  َٖ

ُ
٨

َّ
ْم  ل َُ ُعو

َ
اْخظ

َ
ىا َوِبن ٞ ُٟ ْٗ َ

ُدىا ح َٟ ْه
َ
ُغوا َوج ِٟ

ْ
ٛ

َ
ِةنَّ  َوح

َ
هَ  ٞ

َّ
ىعٌء  الل ُٟ ِخُمٌء  َٚ {  عَّ

٨ت اإلاغؤة ٧اهذ ل٣ض ، والىظىص للظاث وبزباث ججاطب نغإ بل وجىاخغ جىاٞغ نغإ لِـ ؤهه ،ٚحر1  َمىخاجه في الغظل قٍغ

 ٢ا٫,  بلحها الغظل وهٓغة, والجؿضي الىٟسخي يٟٗها َى بلُه جهبى ما جد٤ُ٣ صون  ًدى٫  ٢ض الظي الٗاث٤ ؤن بال, وعٚباجه

 :  الكاٖغ

ن                         اء   ئ  ع   
ّ
   الي

ْ
ن ئ 

  و 
 
ْحن ع  د  ةٍس    ا 

 
ف ع  مٌء      ل  ا  س م       

ّ
ل
 
ل

 
ىس    ث ع 

ُّن
م   الي ى   الح 

ل   في                     
ُْ ن   الل  ذ 

ْ
ى ا ع  ه  شُّن ا ظ    

 
ًث ذ 

ح  ًذا    و 
 
غ ْحر ن   و 

 
غ ا ل  ه 

 
اك م   ظ  ْعص  امل   و 

ان                       
 
الخ

 
ه   و

 
ى

 
ْعى

 
ح   ج ْصب 

 
ث   و 

ً
ال اح  يء      س    

 ٍ ن   و  ْعذ  ُه   ب  ًْ  ف    م 
 
م   ال

 
ْعل

 
 ج

 : الكاٖغ ٢ا٫ الكُُان وبحن بُجها ؾاوي  البٌٗ ؤن طل٪ مً وألا٢سخى

ن                       اء   ئ  ع   
ّ
حنٌء  الي اػ   ُ  

ً   ؼ
ْ
ل ل 

 
  خ

 
ىا

 
 ...  ل

 
ىر ع 

 
اهلل  أ ًْ  ب  م  ذ     

ُْ  
حن   ه اػ   ُ  

 الؽ

 مماعؾا بجمالها للخمخ٘ بال جهلر وال لها ٢ُمت ال ؤصاة الغظل هٓغ في اإلاغؤة مً ظٗلذ الًُٟٗت اإلاىعٞىلىظُت البيُت بن       
ا ٖىٟا يضَا  زال٫ مً الٗالم َظا في وظىصَا جشبذ ؤن ؤعاصث باإلا٣ابل  اإلاغؤة ل٨ً الجؿضي، الٗى٠ ًٖ  وجإزحرا قضة ٣ًل ال عمٍؼ

بُت ؤخمض بيذ ٖاجكت ٢الذ  آلازٍغً ٖلى ٌؿُُغ مً ٖلى ؾُُغتها زال٫ مً بل آلازغ، ٖلى ؾُُغتها  ؤخض زُبها خحن ال٣َغ

 :  الكٗغاء

ا               
 
ه
 
، أ

ٌء
ة ْبى 

 
ـي  ل ى 

 
ى ى 

 
   ل

 
ي   ال ض  

 
ْسث

 
ي              أ س  

ْ
ف

 
ا ه

ً
اخ

 
ى ٌ   م  ى

 
ْهش ي   ػ ًْ  د  ْذ  م  ح 

 
 أ

ْى  و                 
 
ي ل ج 

 
ه
 
اس   ا

 
ح

ْ
خ

 
ً   أ ل 

 
ْ   ْ   لم   ر ح 

 
ًبا              أ

ْ
ل
 
ْم  و

 
ه   و 

 
د

ْ
ل

 
ل
 
ي   غ ْمع  ًْ  ظ  ْذ  ع  ظ 

 
 2 أ

 : الٟاجىت الُٗىن  نغعى ٌؿ٣ُىن  وبإؾا يغاوة الغظا٫ ؤقض هجض لهظا و

ن                     ئ 
 
ىن  ُ ي الع   

ّ
   في    الت

 
ها ْشف 

 
س   ػ ى  ا     ٌء  ح 

 
ى
 
ى
ْ
ل
 
ح
 
   لم    ّ   رم    ك

 
حن  ُ ْح

 ً   
 
ها

 
ال

ْ
ح
 
  ك

                  ً ْع ْصش  ا ً 
 
ّ    ر

ُّن
ى الل ت    ح 

 
ان   ال ش  ه   ح  ً     ب  ه    و 

 
ف ْطع 

 
م   أ

ْ
ل
 
    خ

  هللا 
 
اها ع 

ْ
و  ئ 

اصيء وع٤ُ٢ زٟي نغإ ل٨ىه اإلاغؤة، و الغظل بحن نغإ بلى  اإلاؿخ٣غة ٚحر الٗال٢اث َظٍ ؤصث ل٣ض        والخىاٞغ الخجاطب ًمحٍز َو
٣ُت ظهت مً ٞهي طاجه، آلان في  بٛحر الؿُُغة َى اإلاغؤة َمُّل  ٧ان ل٣ض ، له ؤمان ال ٖضو ؤزغي  ظهت ومً ماوؿخه و الغظل خُاة ٞع

ظا, آلازٍغً ٖلى وحهُمً ٌؿُُغ مً ٖلى ؾالح  مً ظاَضاث ؾٗحن اللىاحي ألاهضلـ في الكىاٖغ اليؿاء ؤظله مً حؿاب٣ذ ما َو

 ٖلى اإلاخإصباث الجىاعي  ًًٟلىن  ألاهضلـ زلٟاء ٧ان ٣ٞض والٛىاء، الكٗغ  ي ٍَغ٤  وؤٌؿغ,  والىالة ألامغاء ٢هىع  بلٙى ؤظل
ً ضٞٗىن  اليؿاء مً ٚحَر  الغم٨ُُت بٖخماص:  اإلال٩ي ال٣هغ ؾضة بلًٛ الالجي الجىاعي  ؤقهغ ومً, 3باًَت ؤزماها قغائهً في ٍو

ى ٖباص بً اإلاٗخمض الكاٖغ اإلال٪ ٢ى٫  ؤ٧لمذ التي و ي, وألاصب بالٓٝغ اقتهغث, ال٨بري  بالؿُضة وحٗٝغ  خحن مغ٦ب ْهغ ٖلى َو
 : ٞإٞدم ٨ًمله ؤن وػٍٍغ مً َلب

                                                           
 14سورة التغابن آية    1
 290،ص  1968إحساف عباس،دار صادر ،بًنكت،.،حتقيق د 04ادلقرم، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،مج    2
 118،ص5،1983مصطفى الشكعة،األدب األندلسي موضوعاتو ك فنونو،دار العلم للماليٌن ط    3
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ع                   
 
ى ً   الّش ٍح   ص  دْ  املاء   م  س   

 ....ص

 : ٢اثلت الجهغ يٟت ٖلى حٛؿل و٧اهذ بٖخماص ٞإظابخه

ي                                                   
 
ْس ٍس  أ ٌٍس  د  ا

 
ح ل  ْى  ل 

 
ْذ  ل   حم 

ت اإلال٪ ٞإ جب  الٛاؾلت ٧اهذ": ٚاعؾُا بًمُلى" ؤقاع طل٪ بلى قٗغي، بِذ مً بكُغ مغاصَا وجد٤٣ 1 مجها وجؼوط الجىاب بؿٖغ
 2"  ال٣هغ ٢مت بلى الجهغ يٟت مً جيخ٣ل

اص بً مدمض ال٣اضخي ػوظت ٖٟاٝ الؿُضة ألاهضلسخي اإلاجخم٘ في ؤهٟؿهً ٞغيً اللىاحي اليؿاء ومً  التي لىقت مضًىت ٢اضخي ٍػ

 : مؿتهؼثا ؤخضَم ٣ٞا٫ ، ال٣ًاء ؤمىع  مً ٖلُه اؾخٗصخى ُٞما حُٗىه ٧اهذ

                   
 
ة

 
ْىؼ

 
ل اضٍس  ب 

 
ه    ك

 
   ل

ٌء
ة ْوح   

ا و        ص ه  ام 
 
ْحي

 
ي في   أ س  ى 

ْ
هْ  ال  ُ

اط   م 

ا                    ُ ه   ف 
 
ح ُْ ًْ   ْ   لم   ل 

 
ى  ً  

ً
ُا اط 

 
ا      ك  ٍ ا  و  ت    ُْ

 
د    ل

 
اه

 
هْ    و  ُ

اط 
 
ل

ْ
 ال

 : ٖٟاٝ الؿُضة ٞإظابخه

ى                       ه 
 
خ ُْ  

ىءٍس  ؼ سٍس   ظ 
ْضد  ه           م 

 
ىبٌء  ل  ُ  

ــــهْ  ؼ  ُ اص    ع 

                  
 
ال

 
    ه

ْ
ن   

 
ه      ْ   لم    ل

 
ح
ْ
ي  ً          

ً
عا

 
ْعف

 
ي
 
ـــــهْ  ل  ُ اص 

 
الى  3  ب 

 الخ٨م لُب٣اث اَخمام مغ٦ؼ ظٗلها طل٪ ٧ل, والٗى٠ اللحن, وال٠ًٗ ال٣ىة: الى٣ًُحن بحن ألاهضلؿُت اإلاغؤة ظمٗذ ل٣ض
تها ب٩امل مخمخٗت وألامغاء السلٟاء ٢هىع  جستر١  ؤن ٞاؾخُاٖذ اإلاخٗا٢بت،  بإٖباءٍس  ج٣الُضَا جغجبِ لم ظضًضة بِئت ْل في خٍغ

.  اإلاكغ١  بِئت بها اعجبُذ ٧التي َ   وؤز٣ا٫

 :ألاهذلعُات  اليعاء ؼعش في اللغىي  العىف . 

  بط والضاللي اإلالجمي اإلاؿخىي  ٖلى ؤخُاها طل٪ ًخُلب ألهه, الهجاء ٢هاثض في الٗى٠ ؤلٟاّ هلمـ ؤن الؿهل مً    
ُ
ٔ َّٟ خل  بإلٟاّ ًُ

ذ و الخٗى٠ُ و والتهضًض الؿب و الكخم ٢امىؽ بلى جيخمي  وألازال١ ٧الجيـ اإلادٓىعة اإلاىايُ٘ بلى جدُل وؤلٟاّ ، الخجٍغ
، الٗغى وجُا٫ تهحن وؤزغي  الخُاء، زضف و والضًً  ٧ل مخسُُت الباب َظا في اإلاغؤة جىسٍغ ؤن للىٓغ اإلالٟذ ؤن ٚحر والكٝغ

ًَ  مً ؤقهغ ومً, زلٟها وجخدهً بها جخمخ٘ ؤن ًٟترى التي الٟٗت خىاظؼ ًْ ُ
ىن  الطٖت لؿاهُت خغوبا ز  التي ال٣الُٖت هَؼ

 4: ٢اثلت ونلها ؤعاص خحن ؤخضَم ٖلى جغص ،ٞجراَا جدٟٔ ٚحر مً وطما ٢ظٞا الغظا٫ ؤقٗبذ

وم                          ش   ً   ٌ ا ا الى ص  م  ْى  ب 
 
ى ل

 
ج
 
وم       أ ش  ه   ً  ع   ب 

ْ
ف ع لم   الص 

 
ْصف  ً     

طٍس                        
ْ
أ ش  حرٍس   ب  ل 

 
لى    ف ـةٍس   ئ   ُ

 
ْحهٍس       ه و  حرٍس   و  ل 

 
لى    ف ع     ئٍس

 
ْشك   ب 

                                                           
 211ادلصدر السابق ،ص    1
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  ؾازغة ٖلُه ٞغصث, صخبتها ؾبُل في الٗظاب ؤهىإ ظمُ٘ جمجى آزغ وعظل

ي                        ر 
ةٍس  و 

ى 
ْ
ل   ؼ 

 
ا
 
آوي مل ي س 

 
أ ه س 

 
ُه             ل  

ّ
ى م 

 
  ث

ْ
ن

 
ى أ

 
ْصل ي ً  ع 

م   م  اح  ْشب   ح   الظ 

                        
 

د
ْ
ل
 
ل

 
ه   ف

 
ا ل ه 

ْ
ل
 
  و

ً
ِئا ى 

ا ه  اهم 
 
               ف

 
د

ْ
ل ل 

 
لى   خ ْبغ   ئ  اس ف   ل 

 
ؼ

 
ْشب   امل

ُّن
الؽ  و 

غ الكاٖغ وبحن بُجها ظغي  ما وؤن دكا بظاءة ؤ٦ثر ٧ان ؾُٗض بً ب٨غ ؤبي الىػٍغ مجلـ في اإلاسؼومي ب٨غ ؤبي الًٍغ  و٢ٟذ ٣ٞض, ٞو
 ما ألالٟاّ مً ٞلبؿذ وألاهىزت والٟٗت الخُاء ؾترة َخ٪ مً ًمىٗها لم ط٧ىعي مجلـ وفي مٗغوٝ هّجاء وظه في للىض هضا

ت ٖلى ٢اصعة ًجٗلها   اإلاسؼومي قٗغ مًاٖع

ْل                         
 
ُع     ك ط  ى 

ْ
ل    ل 

ً
اال

 
ل لى             م 

ْ
ح لى   ً    ئ 

 
حن ْش   ح 

 
ْحؽ  ً 

                        
 

د ٍْ اص  ْعًشا ح  ْعشٍس   ؼ  ؽٍس ْل            ب 
 
ل

 
ْمش ي  ف ع 

 
ًْ  ل ْش  م  ع 

ْ
ؼ

 
 ا

  ئن                      
 

د
ْ
ى

 
م في ه

ْ
ل
 
ى الخ

 
ث
ْ
ه
 
أ ان              

 
ْعش ي   ف ْش    ؼ 

 
ه

 
ز  1 م 

ت ٖلى ظغؤة ؤ٦ثر ًجٗلها و٢ىة وؤماها خهىا لها وعٖاًخه ألامحر ٦ى٠ في الكاٖغة وظضث وعبما . الهجاء ٞدى٫  م٣اٖع

ٌ  في اللغىي  العىف  .4 :   ألاهذلعُات الؽاعشات عىذ الغض

جم٘ وال٣ىة ال٠ًٗ صالالث ًخًمً  ٚؼ٫  للٟٓت اإلالجمي اإلاٗجى بن        ًهبذ ال٠ًُٗ ٞالهٝى طاجه، آلان في الًضًً بحن ٍو
ا ؼلها، ٞخلها وجم زُُاهه مضث بطا ٢ٍى ا، ال٠ًُٗ ًهحر بالٛؼ٫  بط ٚو م ل٨ىه الض٤ُ٢ الخبل َى واإلاٛؼ٫  ٢ٍى  والٛؼ٫  ٢ىي، طل٪ ٚع

 مً ؤؾاسخي مٓهغ بطن ٞال٣ىة  2 اإلابخػى بلى الىنى٫  ٢هض الُغ١  بكتى وبٚغائهً ٞحهً والخإزحر الىاٖم بالخضًض اليؿاء مغاوصة

ىاء والسخغ,  وللؿُُغة والؿلُت لل٣ىة عمؼ اللٛت ،و الخُاة مٓاَغ  ًٖ ألاٞغاص ٌٗبر ،بها جمٓهغاجه ب٩اٞت والخًلُل وؤلٚا
ىجؼ ٦المي ٞٗل ؤو  لٛىي  خضر بلى ُٞخدى٫  الىٟؿُت ؤخىالهم  ًخم, 3 والسهام الخىإػ  ي الباعػة ؾمخه جٟاٖلي جىانلي م٣ام في ًُ

اتها في ٖجها الخٗبحر ت مؿخٍى ت الغمٍؼ ُت,   ملجمُت,  نىجُت)  والبيٍُى  ٌؿخُُ٘ ال٩لمت ٢ىة ًمخل٪ ومً ،(صاللُت و,  جغ٦ُبت, نٞغ
ً، آعاء ٖلى الؿُُغة ضم اللجؼ ومً اإلاخ٣ًُ ٚحر الًٓ مً مدك٩ل ـ الُىهان الٟالؾٟت هٓغ في ـ الغؤي ألن آلازٍغ  ال٣ضعة ٖو

 جٟغى(  جدٍغًُت ؤم ٧اهذ بٚغاثُت) اإلاخدغ٦ت الضًىامُت ٌٗخبٍر خُض الغؤي ٖلى ال٨الم ؾُُغة ٚىعظُاؽ ؤزبذ و٢ض,  والخىا٢ٌ

امُتها  ال٠ًُٗ ال٣ى٫  ًهبذ وبظل٪. 4 الخًلُل والجاطبُت والسٝى السخغ م٘ وحٗىٟه به وجخالٖب ُٞه وجازغ الغؤي ٖلى بٚع

٣ا الجظاب الٟاجً وال٨الم ظباعا، ٢ىال الىا ي  ظغي  ما طل٪ ومشا٫,  السُاالث مً ٖالم في والضزى٫  الخ٣ُ٣ي الىا٢٘ وؿُان بلى ٍَغ
ىن  ملجبا ٧ان الظي ؾُٗض بً ب٨غ ؤبي الىػٍغ بحن :  بِخحن بلحها ٦خب بها اإلالجبحن ٦ثرة مً ٚحرجه ًٖ وحٗبحرا بجَز

ًْ  ًا                            ه   م 
 
  ل

 
ف

ْ
ل
 
ّل  أ ًْ     خ  مٍس  م  اؼ  ًم   ع  ذ 

ص   و 

ان                             س 
 
  أ

 
د ُْ ل 

 
ــا خ

 
ـ
ّ
لى   ط     ل 

ً
ز ال

ْ
ج ش ٍم   في   م 

 
  الؼ
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ها باقي مً الهضاعة م٩ان ًدخل وؤهه اإلا٣ضم الخبِب ؤهه له وجا٦ض ٢لبها في م٩اهخه ٖلى جُمئىه ٞغصث  : مٗاٞع

         
 

د
ْ
ل
 
ــــل ا ح  ب 

 
شٍس  أ

ْ
ى   ب 

ً
ال ح  ه   م 

 
ْعح

 
ى ان       م  ى  ْل  ظ  ه  ْحر   و 

 
ه   الحبِ    غ

 
ْذس ي  ل  ص 

         
ْ
ن ئ 

  و 
 
ان

 
ْم  لي   و

 
ًْ  ه ِ ٍس  م  ب 

ا ح  م 
 
ه ا 

 
م         ف ّذ 

 
ل ْهـــل   ً 

 
ّ  أ م 

بي ح     الح 
 
ـــــش   أ

ْ
ىـ    ب 

ىن  اؾخُاٖذ ل٣ض          ظٗلخه  بؿُُت بإلٟاّ اإلاٛغم ألامحر هٟؿُت في وجازغ زُالُت ٖىالم بلى الخ٣ُ٣ت ٖالم مً جى٣له ؤن هَؼ

 ؤبي خب الخ٤ ؤَل ٣ًضم" ٣ٞىلها,  الخ٣ُ٣ت ٢لب ٍَغ٤ ًٖ ؾلُتها ٖلُه ٞغيذ ل٣ض الغظا٫ مً ٚحٍر ٖلى جًٟله ؤجها ٣ًخى٘
  ي وال ب٨غ ؤبي م٩اهت ًبلٜ ال ؤهه الخ٣ُ٣ت ؤن بال,  الهض٤ً ب٨غ ؤبي الغاقض بالسلُٟت الٗاق٤ ألامحر اؾم عبُذ ط٦ُت جىعٍت" ب٨غ

م, الخ٤ ؤَل مً ت الٗاَُٟت للخسُالث مهضع ٞالَى مُت جسُالجه ؤن ًًٓ اإلاخل٣ي مً ًجٗل والاٞخخان وللجاطبُت الٛغاثٍؼ  الَى
.   وا٢ُٗت خ٣اث٤

م َظا جؼعٕ ؤن ألاهضلؿُت الكاٖغة اؾخُاٖذ ل٣ض ,  ًهل وال ونلها ًُلب واخض ٧ل ٞهاع اإلالجبحن هٟىؽ في الٛغاثؼي  الَى
ا بجمالها ػماجها قٗغاء ٞخيذ التي اإلاؿخ٨ٟي بيذ والصة ٞهظٍ ا، الىاؽ وعصص, وز٣اٞتها وط٧ائها وسخَغ ا ماعزى ًغوي قَٗغ  ٖهَغ

 :  ألاًمً ٖاج٣ها ٖلى بالظَب ٦خبذ ؤجها

ا                     
 
ه
 
هللا أ     و 

 
ْصل

 
الي   أ ع  م 

ْ
ل ي  ل  ْمص  

 
أ ي و  ت 

 ُ ْ
ؽ ُه   م  ث 

 
أ ا و  ح    ث 

 : ألاٌؿغ ٖلى و٦خبذ

                       ً
ّ
ى م 

 
ي أ ل  اؼ  ًْ  ع  ً   م  ْح

ي ص  ّذ 
 
ي   خ ْعؼ 

 
أ ي و  ت 

 
ْبل

 
ًْ  ك ا م  ح     

ت 
ْ

ؽ  ٌ 

ٌ والٟغح الىٟؿُت واللظة الخإزحر َى البِخحن َظًً مً الهضٝ والاهدغاٝ؟ؤم الٟجىع  بهظا والصة ٧اهذ ٞهل  زال٫ مً والخٍٗى

ىاء، السضإ ٤ ًٖ الىاشخئ السخغي  الٗى٠" ٚىعظُاؽ" الؿٟؿُاجي ٌؿمُه ما ؤو وؤلٚا ُب الدكٍى  باإل٢ىإ والخمل٤ والتٚر

ٟا وا٢ٗا جسل٤ ال٩لمت بن    ،2ؤلاعاصة حُٛحر بلى ًاصي مما الىٟـ بلى ال٨الم ُٞدؿلل والٛغاثؼ الٗىا٠َ ًضٚضٙ ألهه ال٨المي  ال مٍؼ
ا وا٢ٗا ، له وظىص بت الخىا٢ًاث مً مهىٖى  ب٩ل" الٗىا٠َ مى٤ُ" َى مٛاًغا مى٣ُا حؿخسضم ألجها ، اإلاى٤ُ و ال٣ٗل ًٖ الٍٛغ

دب٘ ممىهج ألهه" مى٤ُ" ظهت مً ٞهى مازغاث، مً ًدمله ما  ؤزغي  ظهت مً و الهضٝ، بلى للىنى٫  والخسُُِ الخ٨ٟحر آلُاث ٍو
ساَب ال٣ٗل ال الىٟـ ٌؿتهضٝ ألهه"  الٗىا٠َ" بـ زام باث الكهىاث ٍو  التي والصة ٢ى٫  في هلمؿه الخىا٢ٌ ،َظا3 والٚغ

 : ٢اثلت بال٩لماث ٖٟتها ًٖ وجضاٞ٘ جخ٠ٟٗ هجضَا بٟجىعَا، الؿاب٣ت ألابُاث في نغخذ
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ّ
و      ئ 

ْ
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ه
 
ي  ألا ت 

ْ ج  ب  اء         ل 
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ً         ف ه  ذُّن ص   ٍ ً   و 

ا ع 
 
ى

 
م   الخ

 
    ْظال

ضون  بابً صٞ٘  الخىا٢ٌ َظا  : ٢اثال ومٗاهاة ؤلم مً ُٞه ؤخضزه وما ونٟه بلى ٍػ
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ش ن   و                        
 
ًْ  غ ْهذ   م  ةٍس  ع 

د 
 
ال ابٌء       و  ش  ي ظ  اء  ش 

 
ْشق  ث ب  ْمع   و   و 

ي                             
 
ضُّن  املا ع 

لى   ٌ  عٍس  ع  اب 
 
ع   و        ك

 
ْمى ه   ً 

 
ث ْبذ  ًْ  ص  ع   م 

 
   مخ

ت الىٟىؽ،الىٟـ في الخإزحر ٢ىاٖض ؤَم مً ٢اٖضة( الؼمً اللٛت، الىٟـ،)  اإلاؿخ٣غة ٚحر الشالزت الٗىانغ حك٩ل   بُبُٗتها البكٍغ
 والؼمً ومساصٖت، مؼصوظت لئل٢ىإ ٦إصاة واللٛت الساعط، مً جخل٣اٍ إلاا وحؿدؿلم ج٣اوم، ال ؾلبُت ًجٗلها مما مخىا٢ًت مخ٣لبت
لى مخىا٢ًحن، بكٗىعًٍ مُٗىت خالت وفي واخض آن في ؤلاوؿان ٌكٗغ ٣ٞض ومخ٣لب، مخٛحر ٦ظل٪  الُاب٘ َظا مً مالٙغ ٖو

ت الىٟـ في اإلاخإنل الاػصواجي  اإلاازغة اللٛت ووُْٟت بلُه، جخى١  إلاا مسالٟت بإٞٗا٫ ج٣ىم ؤجها بال والٟٗت، الُهغ بلى الخىا٢ت البكٍغ
ملُت آزغ، ٖلى ظاهب حٛلُب  ي اًاجه، اإلاخ٩لم ؤَضاٝ بدؿب ًخ٩ىن  وقٗىعَا بالىٟـ الخالٖب ٖو  بزاعة َى الهضٝ ٧ان ٞةطا ٚو

 السبِشت الىاٖمت ال٣ىة ٌؿخٗمل ٞةهه وبٚىاءَا الىٟىؽ ظظب الهضٝ ٧ان وبطا الخدٍغًُت ال٣ىة ٌؿخسضم ٞةهه وبًٚابها الىٟـ
ت، ظا الىٟـ، في الًضًً اظخمإ ب٣اهىن  مخالٖبا اإلاٍٛى  السُباء بلحها ًلجإ ما ٦شحرا التي باإلاٛالُاث الٟالؾٟت ٌؿمُه ما َو

.   والكٗغاء

 بلى ٌؿعى اإلاٛالِ ألن ال٣هض، م٘ السُإ وظىص ٖلى جض٫ اإلاٛالُت ٞةن ال٣هضًت،  مً زالُا  السُإ ٖلى ًض٫ الٛلِ ٧ان بطا 

ه   2. ألاويإ مً لىي٘ مىا٢ًت ال٣ُاؽ هدُجت ج٩ىن  ، السُإ مً ؤٖم اإلاٗجى بهظا والخًلُل اإلاٛالُت ٞخ٩ىن  والخٓلُل، الخمٍى

 :الل٣اء بلى الكى١  بها اؾدبض خحن ظٟٗغ ؤبي الىػٍغ بلى الغ٧ىهُت خٟهت به بٗشذ ما طل٪ ؤمشلت ومً

وس ن                          
ص

 
مْ  أ

 
وس   أ ض 

 
ن   ث ا 

 
بي ف

ْ
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لى        ك ا ئ  ه ي م 
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ْ
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ْل   أ  ُ
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ز ٌٌء  ع 
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ْش    و        ص

 
ي ف ت 

اب 
 
ؤ

 
لٌّل  ر ُْل    ظ  ل 

 
 ظ

ْذ  و                        
 
  ك

 
د

ْ
ى ّم 

 
  أ

ْ
ن

 
ا أ م 

ْ
 

 
ى ث ْظح 

 
ث ا  و 

 
ر افى   ئ  ً   و  ُْ ل  ُْل  بي   ئ  ل 
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ْل                        ّج 
  
 
اب   ف ى  الج  ا ب  م 

 
ُلٌء  ف ن    حم 

 
اؤ ب  ًْ  ئ    ع 

 
ة

 
ى ِْ س  ا    ب  ُْل  ً   حم 

غاء، ؤلىان ج٣ضم مُلىبت، ال َالبت اإلاغؤة جهىع  ألابُاث َظٍ بن اعة ًباصع ؤن بما جسحٍر و تهضصٍ ٞهي ؤلٚا  ٞمً  ي، جؼوٍع ؤوؤن بالٍؼ
 ًجٕى ال الظي الٓلُل والٓل الٗظب واإلااء الجىت خُض ظؿضَا ون٠ في للٛتها اؾخسضامها لىال جل٪ التهضًض ٢ىة اؾخمضث ؤًً

 زالض ال ؤمٍغً بحن جسُحر ٞهى ، جؼوع ؤم ؤػوع٥:  ٢اثلت بالخسُحر اؾتهاللها في ج٨مً اإلاٛالُت ،بن واٞاَا مً ًٓمإ ال و صزلها مً

ظا لهما  ٢لبها بلى الؿبب جغظ٘ بجها ال٣ٗلُت، الىاخُت مً م٣ىٗت ٚحر ٖلت ل٨جها لظل٪، الٗلت ج٣ضم زم ،3 الؼاث٠ ؤلاخغاط ٌؿمى ما َو
 و٢ٗذ ٢ض ج٩ىن  لجؿضَا الخسخي الىن٠ بلى باهخ٣الها و ، اإلاُلىب ال الُالب مىه ظٗلذ ؤجها ؤي ناخبها ٌكتهُه ما وا٤ٞ الظي

لها بمائها ظىت هٟؿها نىعث ٖىضما الدكبُه مٛالُت  ي ؤزغي  مٛالُت في  عؾالتها، به بضؤث الظي الخسُحر جىا٢ٌ وبالخالي ، ْو

اعة ؤهذ جباصع ؤن ٖلُ٪" يمىُا ج٣ى٫  ٞةجها مىه ،و ًدى٣ل ال ٞالغوى ىا". بالٍؼ  ٖلى للؿُُغة وؾُلت ؤلاًداثُت اللٛت ج٩ىن  َو
 التي والخمشالث الهىع  و ألا٩ٞاع جإزحر جدذ وج٣ىصَا الظاث في جخٛلٛل مباقغة ٚحر زُٟت بقاعاث بجها بها، والخالٖب الىٟىؽ

هبذ ٖجها، جخىلض مه م٣اومت، بال اإلاخل٣ي ٍو  وألا٩ٞاع والخمشالث الهىع  َظٍ جدىامى مهالخه، زالٟذ وبن ختى ٢بىلها ٖلى ٞتٚر
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ظا ؤٞٗا٫، بلى جخدى٫  ختى ٧امال همىا ظًٖ ٣ًخى٘ الىػٍغ ظٗل ما َو ها بإهه مجُبا الىاٖمت ال٣ىة لهظٍ ٍو
ُّل
جل ا ًُ ٣ّضَع  ؤن ًجىػ  وال وٍُ

اعجه  ي جيخ٣ل  : طل٪ ًٟٗل ؤن َى ٖلُه بل لٍؼ

ْم                       
 
ى بُّن ح 

 
ا أ ام   م    بي د 

ٌء
ة

 
ْ ظ

 
       ًْ   ع 

ْ
ن

 
وا أ وس  ض 

 
  ث

ْ
ن   ئ 

 
ْذت ح  ُْل  و  ب 

 الع 

ا                        ْوض   م  اسٌء  الش  و   
ا و   ص م 

 
ى ى 

 
ه      ل وس  ض  ُم     ه  ُّن  ً  ع 

 
ُْل      الي ل 

 الع 

، السٝى خضوص ٧ل ألاهضلؿُت الكاٖغة ٦ؿغث اإلاٗجى بهظا      ائها ويغبذ والٗٝغ  مغاصَا، جد٤ُ٣ ؾبُل في الخاثِ ٖغى ب٨بًر
ت الىُْٟت  ي جل٪ ت عاثض ؤوؾخحن ظىن  ٖجها جدضر التي للٛت ؤلاٌٗاٍػ  ال٨المُت ألاٞٗا٫ مً اإلاؿخىي  َظا في ال٨الم ؤٞٗا٫ هٍٓغ

ض: بت،عصٖا،: اإلاخل٣ي في جإزحراث ًدضر ؤن ٢ىله مً ال٣اثل ًٍغ ... ب٢ىاٖا،زكُت،َع

ىاجي ال٨الم ؤن آزغون ًغي  طل٪ م٣ابل في بٚىاء، بل ٖىٟا لِـ الخالٖب ؤن الضاعؾحن بٌٗ ًغي    الكٗىع  له ٌؿخجُب ؤلٚا

ىص ًٖ الىٓغ بٌٛ ٖاَُٟت اؾخجابت   1. طاتها اللظة مً بًظاء ؤ٦ثر اللظة ٞٗملُت الؿمإ، لظة مً اهُال٢ا به اإلا٣ترهت وآلاما٫ الٖى
 ٖلُه و بلُه، ٌؿ٣ِ ل٩ي ظضي ٞحها ًىي٘ للظثب جدٟغ التي الخٟغة  ي اإلاٛىاة ؤن هجض بٚىاء للٟٓت اللٛىي  اإلاٗجى بلى ٖضها وبطا
ا، الغظل لجظب َٗما ظؿضَا مً ججٗل اإلاغؤة ٞةن ىن   جه٠ ٞدحن هدَى ضا ٞاضر مجىن  في ال٣الُٖت هَؼ  ٖىه ٟٚلذ مٖى

:                                     ٢اثلت الٓالم ظىذ جدذ الُٗىن 

سُّن  هلل                       الي د   ُ ـــ
 
ا اللـ ا م  ــــه 

 
ى ع 

ِْ ح 
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اص م 
 
ًذْي  في خ اع  ذ   ظ 

ظ 
 
 أ

ض التي اللظة جل٪ ًلمـ ٩ًاص اإلاخل٣ي ٞةن  بلى الٗاَٟي الكاٖغي  اإلاى٠٢  اؾخدا٫ ختى ٚىاًتها ب٩ل لٛتها، ٖبر ه٣لها الكاٖغة جٍغ

ى الؿام٘ مسُلت له تهتز ٖى٠ُ ل٣اء ؿخه ألاؾض اٞتراؽ لخٓت ًغي  َو .  ؤمامه مازلت لَٟغ

 : الخب باصلها الظي ؾُٗض بً اإلال٪ ٖبض بً ؤخمض ظٟٗغ ؤبي الىػٍغ في الغ٧ىهُت خٟهت ٢ى٫  السخغي  الٗى٠ طل٪ ومً 
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ىوي في خ  ُ لى       ع  ىم    ئ  ة   ً 

ُام  ا    الل  ي م  او 
 
ف

 
 ه

 الكضًض، الخغم ٖلى صلُل و اإلاغؤة، ؾماث مً ج٩ىن  ج٩اص هٟؿُت خالت و ي باألهىزت جىحي" ؤٚاع:"  بلٟٓت ألابُاث اؾتهال٫ ألن  
 ؤما ،( ع٢ُبي ُٖجي مً)الٗضو مً ٖلُه خغنها هخ٣بل ٣ٞض بالٜ، ٖى٠ بلى جدى٫  الكاٖغة ؤوعصجه الظي الك٩ل في الٛحرة ؤن بال

ت، ؾلُب ًجٗله طل٪ ٞةن(  اإلا٩ان و ػماه٪ مً و ومى٪)  هٟؿه مً ٖلُه خغنها بتها يمىُا ًىحي مما الخٍغ  الخمل٪ في ٚع
.  ٖلُه والؿُُغة

 : ٢ىلها في ؤما 

ي ات 
 
ى
 
ى ر

 
ل ً   ع 

ْ
ل ا ث   ً ا
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ٌ       أله ى
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ْ
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ا ه 
 
ف ص 

ْ
ه
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ب   ال ز 

ْ
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د

ْ
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ؼ   ب ا س 

ً
  س ٍلا

قُّن س 
 
ً   أ  الخْمش   م 

ذ والهُام الٗك٤ مٗاوي ٖلى جهجم ألجها اإلاغؤة َبُٗت مً ؤ٢ىي  وظغؤة اهضٞاٖا ٨ٌٗـ ٞةهه    مستر٢ت والخلمُذ بال٨ىاًت ال بالخهٍغ

ذ مٗاوي بال ٞحها هجض ال ألابُاث َظٍ ه٣غؤ خحن بهىا الؿاثضة، الىٓم ٧ل  جضوع  ٧لها(  ؤ٦ظب ال, ؤهه٠, ؤه٤ُ,  ؤ٢ى٫ ,  زىاجي) الخهٍغ
 ٞٗال ؤهخجذ الجغؤة َظٍ الخضر، ون٠ وؤعاصث به، والاؾخئشاع بالخبِب السلىة اإلا٣هىص ؤن بال ،" ال٣ى٫ " َى واخض مٗجى في

ا  ٞضبغ, طل٪ خٟهت خب ٖلى ظٟٗغ ؤبي الىػٍغ ومىاٞـ ٚغهاَت ؤمحر اإلاامً ٖبض بً ٖشمان ألامحر ًخدمل لم خُض ٖىُٟا بهجاٍػ
.  و٢خله م٨ُضة له

اٖلُتها وج٣خل حؿمم ال٩لمت بن          ال٨شحر مً الخسلو في ؾببا وج٩ىن  جضاوي  ٢ض باإلا٣ابل ٚحرؤجها ألاؾلخت، ٞاٖلُت مً ؤ٢ىي  ٞو

ا السهم جضمحر بهضٝ بالخدضًض ال٨ٟغ بلى مىظه الىٕى َظا ،" الؿم" مشل مشلها آلاالم مً  السٝى وبزاعة وبعاصًا، وهٟؿُا مٗىٍى
٤ شخيء وال له ؾُدضر إلاا الاهخٓاع مً خالت في ؤلاوؿان ُٞهبذ بضازله،  جدمل ًٞل قِئا ٢غع  ما وبطا ٧االهخٓاع، ؤلاوؿان ًَغ

ه اهخٓاع ٖلى ألالم  الٗاَُٟت، خغوبها في اإلاغؤة خلُت ؤًًا َى بهما الخغوب، به ًسىى الغظل ٖلى خ٨غا ٌٗض لم ٞالؿالح.  و٢ٖى

:  اإلاٛغب بدؿىاء اإلال٣بت اإلااصب بيذ خمضة ٢الذ ٦ُاجها، ًٖ به جضاٞ٘
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 : اللغة على العىف . 

 الخضر حؿىص التي ال٣ىاٖض و ؤلاقاعاث مً قب٨ت َى اللٛت ،ٞىٓام" ال٨الم" و" اللٛت هٓام" ٌؿمُه ما بحن صوؾىؾحر ًمحز           
ت، واؾخٗماالتهم ألاشسام ب٨الم ؤي اإلاباقغ، اللٛىي  بالخضر ال٨الم ًخٗل٤ بِىما اللٛىي، غ٦ؼ اللٍٛى  ٖلى اَخمامه صوؾىؾحر ٍو

ت، الدك٨ُالث في ٖلُه اإلاخٗاٝع لىٓام زغ٢ا باٖخاٍع الٟغصي ال٨الم حهمل و الىٓام صعاؾت  ؤو الاهدغاٞاث  َظٍ هالذ ل٣ض اللٍٛى
حن ظىن  وؤبغػَم ألاؾلىبُحن، اَخمام اللٛت ٖلى السغو٢اث  وعنض الكٗغي، السُاب للٛت البيُىي  الدك٨ُل جىاو٫  الظي ٧َى

، اإلاشالي ؤو ألانلي وؿ٣ه ًٖ ال٨الم اهدغاٝ  بىاؾُخه ًم٨ً والظي الهُاٚت، في ًدضر الظي الاهتها٥: " نضصٍ في ٣ًى٫  اإلاإلٝى

".  طاجه ألاؾلىب َى الاهتها٥ َظا ٧ان عبما بل ألاؾلىب، َبُٗت ٖلى الخٗٝغ

حن في اللٛت بلى ألاؾلىبُىن  هٓغ َىا ومً :  مؿخٍى

.  الٗاصي ألاصاء في اإلاشالي مؿخىاَا:  و٫ ألا
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               1.  واهتها٦ها اإلاشالُت َظٍ ازترا١ ٖلى ٌٗخمض الظي ؤلابضاعي مؿخىاَا:  لشاويا

ُٟتها( صوا٫) لٛت بال  ي ما ٞال٣هُضة    الىخُضة ألجها وال٣ٗل الجؿض بحن الهلت  ي اللٛت ٞةن وبظل٪.  اإلادخىي  بلى ؤلاخالت ْو

اجي نىث) ظؿم مً اإلا٩ىن  اإلاؼصوط الك٩ل جمخل٪ التي   ي بل خُاصًت ؤصاة لِؿذ ٞاللٛت ، ،( مٗجى)  ماصي ال مدخىي  ومً(  ٞحًز
ت باث ب٣ىة اإلاصخىهت ال٩لماث مً مجمٖى  زال٫ مً وبهما ألالم مهضع  ي ولِؿذ الظهب، ومكاٖغ والخب وألاخ٣اص، بالٚغ

ى٠ ؤلاوؿان، طًَ صازل ألانىاث جدضزه الظي الٗى٠  ؤن وبما 2 ظؿضي ٖى٠ بلى بالخدى٫  صاثما ًىبئ والتهضًضاث الخلمُداث ٖو
 ؤو اللٛت ظؿض ٖلى ؾىاء  ظؿضي ٖى٠ بلى بالخدى٫  حهضص الظي َى الخغفي والٟهم مسُلخه ٖلى الؿُُغة ٌؿخُُ٘ ال ؤلاوؿان

بخه  بزغاط بلى ٌٗمض لظا ، طاجه، ؤلاوؿان ظؿض  ًدضر زّم  ومً ُٞه ٚحٍر م٘ ٌكتر٥ الظي اللٛىي  الىٓام ًستر١  لٛىي  ق٩ل في ٚع

.  اللٛت ٖلى الٗى٠

ت اللٛت ًٖ الخضًض بن      ت، واإلاخٗت الخال٫ السخغ ًٖ خضًض َى الكٍٗغ  ًظَل الظي ألازغ بهه السُاب، لظة و واليكىة اللٍٛى
ٟتن ال٣ٗى٫  ُغب ال٣لىب ٍو  َى خُض مً ــ الكٗغي  السُاب  3"الىو لظة"٦خاب في باعر عوالن ٣ًى٫  ٦ما وألاؾمإ آلاطان ٍو
ت، ٞٗالُت َى ــ عؾالت ذ لٍٛى ، الٗاصة مىايٗاث ًٖ اهدٞغ ٗتها التي الخدضي بسانُت وجمحزث واإلاإلٝى  مىيٗها ًٖ ٞع

   4. ًسهها ظضًض مىي٘ بلى الانُالحي

اص بيذ خمضة ؤبُاث في اللٛت ٖلى ظلُا الاهتها٥  ًٓهغ      ؤ جبها وؾُم وظه طاث عؤث وإلاا للىاصي، ِنْبُت م٘ زغظذ خحن اإلااصب ٍػ
 :٢الذ
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 جماما جىا٢ٌ ؤلٟاْا وظضها ال٣غاءة ؤٖضها ما ٞةطا زباًاَا، ًٖ جلهُىا ٢ض الىٟىؽ، وحكض آلاطان جُغب ألابُاث ٚىاثُت ؤن ق٪ ال

 الخضاص حؿغبل، خؼن، ماث، الضآصي، ًمىٗجي، مل٨ذ، لبي، لها الضم٘، ؤباح،)  ألابُاث َظٍ ٞحها ؤوكضث الظي والٟغح الؿغوع ظى

 حٗاهُه الظي ألالم و الخؼن  ؾبب ًٖ الدؿائ٫  بلى جضٞ٘ ال٨ؿُٟت اللٛت ،َظٍ وال٣ىة الدؿلِ مٗاوي  ٖلُه تهُمً ملجم ٞهى ،(

                                                           
 . 268،ص  1994،  1ألسلوبية ،مكتبة لبناف ناشركف ، ط زلمد عبد ادلطلب ، البالغة كا   1
 439عنف اللغة ،ص    2
  . 12،ص 2006رابح بوحوش ،اللسانيات ك تطبيقاهتا على اخلطاب الشعرم ،دار العلـو للنشر كالتوزيع،عنابة،اجلزائر ،  3
  . 17اللسانيات كتطبيقاهتا على اخلطاب الشعرم ،ص   4
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م  ،(الضآصي)و( البضع) لٟٓتي مجها ألانلُت مضلىالتها مً الضوا٫ جٟٙغ هجضَا طل٪ بلى باإلياٞت بها، جىٗم التي البهجت ؤظىاء ٚع
:  ٢ىلها الخٗبحر في ألانل و( اإلادا١) ٌؿمى ما ؤو الكهغ مً ألازحرة الشالزت ألاًام  ي والشاهُت ال٣مغ، ا٦خما٫ مغخلت حٗجي ٞاألولى

ىا اإلادا١، ٞترة في ال٣مغ عؤًذ  والغوى الخؼن، مٗجى للهبذ ؤُٖذ ،٦ما ال٣مغ جُى٫  مغاخل مً ػمىِخحن ٞترجحن بحن ؾاوث َو

ىع  ٖلى صالا ؤنبذ الكاٖغة خؿب .  للٟخُاث بضوعَا جض٫ التي الَؼ

ضولها الٛاثب، نُٛت بلى اإلاخ٩لم نُٛت ًٖ ٖضولها َى ألابُاث َظٍ في الاهتها٧اث ؤَم بحن مً  ًٖ للخضًض الخإهِض ًٖ ٦ظل٪ ٖو
غاى طل٪ و٧ل اإلاظ٦غ، ا البىح ٖلى ٢ضعتها ٖضم في ج٨مً بالُٚت أٚل  بن الىاصي، يٟاٝ ٖلى باصًت ؤنبدذ التي جل٪ بإؾغاَع

ا ٞهى الؿٗاصة لها ًجلب ؤن بض٫ الظي الٟخاة، بجما٫ ب جابها َى مٗاهاتها ؾبب  ألامغ وطا٥: " ٢الذ ألالم، و بال٨أبت ٌكَٗغ

غاٝ ل٩ل واهتها٥ ٚغابت مً بإهثى ؤهثى حٛؼ٫  في ما هظ٦غ ؤن َبٗا وظلي ،" ع٢اصي ًمىٗجي م وال٣ُم ألٖا .     وببضاٖه ظمالُخه ٚع

بت ٌٗىص طل٪ ولٗل ، اإلاجهىعة ألانىاث اؾخٗما٫ ٖلُه ٌٛلب ألاهضلـ وؿاء قٗغ ؤن الضعاؾاث ؤْهغث ٦ما  في الكاٖغاث لٚغ
 وعوخه، الخٝغ ظؿم بحن اإلاالءمت و٢ٗذ وبظل٪ ، 1 الهضوع  خبِؿت مهمىؾت جب٣ى ؤن لها ًغصن ال التي وآالمهً ؤخالمهً ببغاػ

ت ٢ى٫  طل٪ ومً  : خؼم ابً بالىػٍغ جخٛؼ٫  ال٣لىب ؤوـ الجاٍع
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 :  الخاثمة   

ىا هدُِ ؤن خاولىا         ؤو(  الٛؼ٫ )  السُاب هٕى ؤو(  اإلاغؤة)  اإلاساَب ظيـ ازخُاعها في ؾىاء بال٠ًٗ ًخه٠ ما ب٩ل مىيٖى

 الىع٢ت َظٍ مً اؾخسالنه ًم٨ً ما وؤَم اللٛىي، الٗى٠ ججلُاث ًٖ وعائها مً لى٨ك٠ ،(ألاهضلؿُت البِئت)  السُاب ؾُا١
:  ؤن

 والخمل٪ وال٣خل ٧الخغب الٗى٠ مجاالث ًٖ حٗبر وصالالث أللٟاّ اؾخسضامه خُض مً الًضًً بحن ًجم٘ الٛؼ٫  ٚغى ؤن  

   اتها بجمُ٘  اللٛت هٓام ٦ؿغ في جخجلى  الٗى٠ مٓاَغ ؤبغػ .  اإلاخل٣ي في الىٟسخي الخإزحر لخد٤ُ٣ مؿخٍى

 الىٟـ ٖلى والؿُُغة الغؤي في الخإزحر َضٞها مٛالُاث ًخًمً ال٠ُٟٗ الٛؼ٫  ؤن. 

                                                           
، ص 2008/2009شاعرات األندلس من عهد اإلمارة إىل هناية عصر ادلوحدين،إشراؼ مخيس محيدم،جامعة اجلزائر،:سهيلة عربيق ،رسالة دكتوراه   1
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 بُُٗت اظخماُٖت بِئت ٖلى ج٣خهغ ال الٓاَغة ؤن  صام ما وؤهثى ط٦غ بحن وال وي٠ُٗ، ٢ىي  بحن ُٞه ٞغ١  وال مدضصة، َو
باجه جد٤ُ٣ ؾبُل في ؤلاوؿان وؤزُه ؤلاوؿان وبحن والُبُٗت ؤلاوؿان بحن مخىانال الهغإ  .ٚع

 بت بةقبإ ؤؾاؾا مغجبِ الكٗغ في اللٛىي  الٗى٠  ؾُٓل الجؿضي الٗى٠ قإن قإهه آلازغ، ٖلى والؿُُغة  الخمل٪ في الٚغ

دؿتر ؤق٩اال ًخسظ ٢ض  مخىانال، ت، ٞاجىت ؾىاجَغ  زل٠ ٍو : ؤن  ي واخضة لخ٣ُ٣ت ػاثٟت جلبِؿاث مجغص جب٣ى ل٨جها وُمٍٛى
.  لؤل٢ىي  الب٣اء

 وبلى ؟ اإلاٗانغ اليؿىي  السُاب في اللٛىي  الٗى٠ مٓاَغ جخجؿض ؤن ًم٨ً َل:  هدؿاء٫ ؤن لىا ًد٤ الهغإ َظا ْل في
ت اللٛت مً اإلاٗانغة اإلاغؤة جخسظ ؤن ًم٨ً مضي ؤي   ؟ بال٣ىة اإلاخه٠ آلازغ ٖلى والهُمىت للؿُُغة وؾُلت الغا٢ُت الكٍٗغ

 

 : املشاحع

م ال٣غآن .   . ال٩ىِفي ٖانم ًٖ خٟو بغواًت ال٨ٍغ

.  1968 ، ،بحروث واليكغ للُباٖت ناصع ،صاع 9 الٗغب،ط مىٓىع،لؿان ابً . 

  2005، 1 ٍ ،بحروث، للترظمت الٗغبُت اإلاىٓمت ، بضوي  مدمض:،جغ اللٛت ،ٖى٠ لىؾغ٧ل ظا٥ ظان . 

 2006، والخىػَ٘،ٖىابت،الجؼاثغ لليكغ الٗلىم ،صاع الكٗغي  السُاب ٖلى جُب٣ُاتها و ،اللؿاهُاث بىخىف عابذ . 

 خمُضي،ظامٗت زمِـ اإلاىخضًً،بقغاٝ ٖهغ جهاًت بلى ؤلاماعة ٖهض مً ألاهضلـ قاٖغاث:ص٦خىعاٍ ،عؾالت ٖبًر٤ ؾهُلت . 
 2008/2009الجؼاثغ،

لى ،اإلاجلـ الُىمي وزبزها الشاهُت َبُٗخىا اإلاى٣ُُت ،اإلاٛالُاث مهُٟى ٖاص٫ .   2007 ، للش٣اٞت،ال٣اَغة ألٖا

اث ،صًىان الهىعي اإلاى٤ُ ،ؤؾـ عقُض ٢ى٢ام .   ،الجؼاثغ 2008الجامُٗت، اإلاُبٖى

  الٗغبُت الجهًت ،صاع الغؤي ٖلى الؿُُغة وآلُاث ال٨المي الخًلُل ًىهان، ٧لىص . 

 1994 ، 1 ٍ ، هاقغون لبىان ،م٨خبت وألاؾلىبُت البالٚت ، اإلاُلب ٖبض مدمض . 

ىب، مغاص .0  ى٠ الٗى٠ لٛت: م٣ا٫ مَى  اإلامل٨ت مال٫، ،بجي ؤلاوؿاهُت والٗلىم آلاصاب ٧لُت هٟؿُت، لؿاهُت م٣اعبت:  اللٛت ٖو

 . اإلاٛغبُت

بت مغاص .     1996 ،1 الش٣اٞت،ال٣اَغة،ٍ ،صاع اإلا٣ضؽ و ،الٗى٠ َو

اجه ألاهضلسخي الك٨ٗت،ألاصب مهُٟى .    5،1983 ٍ للمالًحن الٗلم ٞىىهه،صاع و مىيٖى

ُب ألاهضلـ ٚهً مً الُُب هٟذ اإلا٣غي، .    1968ناصع،بحروث، ٖباؽ،صاع بخؿان.ص ،جد٤ُ٣ 04 ،مج الَغ

الم و اللٛت في اإلاىجض .    . 1998، 36 ،ٍ بحروث ، اإلاكغ١  ،صاع ألٖا
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 واملحذرحن اللذماء هحابات في وبالغحه الحلابل

 الجـــــــضاةــــش  -باثىة  –لخظش الحاج حامعة، وآداب ا العشبُة اللغة كعم، حىدي العادات هىس .أ/ صفُة بً هللا عبذ.ؤ

 

 

:      ملخص

ت اإلا٣خًُاث ؤ٦ثر ؤخض الىهُت ومًامُىه اإلاسخلٟت بدك٨الجه الخ٣ابل بّن          ٣ًىم ألاصبي ٞال٩ىن  للىو، بٞغاصا ؤلابضاُٖت اللٍٛى

لى. بإهىاٖه الخ٣ابل ؤؾلىب ٖلى صوما ٖىصٍ ا، الخ٣ابل ؤَمُت ٖو م بيٍُى ه الظي الضاللي الخُىع  مً وبالٚغ  الى٣ضي ال٣امىؽ في ٖٞغ
  الىهُت، الضعاؾاث م٘ الُىم ٌٗىُه باث ما بلى ونىال ال٣ضًمحن والبالغي اللٛىي  الانُالح مً بضاًت الٗغبي،

ّ
ه بال

ّ
 ًدٔ لم ؤه

ُه الظي ال٩افي باالَخمام . الضاللُت وجُىعاجه الىهُت حك٨الجه ٖلى الًىء لِؿلِ اإلا٣ا٫ َظا ظاء الؿبب ولهظا. خ٣ه ًٞى

  :اللغة في الحلابل: أوال

زظ مهضع َى      
ُ
ذ و٢ض ،( ٫ ب ١)  الشالسي ألانل مً ؤ  الصخيء ٢ابل(: " َـ458ث) الخ٣ابل مٗجى في" ؾُضٍ ابً" ٢ا٫ مٗاهُه، جىٖى

 والباء ال٣اٝ: "ملجمه في( َـ395ث) ٞاعؽ ابً ٢ا٫ و٢ض. (1)"بًٗا بًٗهم اؾخ٣بل ال٣ىم وج٣ابل. ٖاعيه: و٢باال م٣ابلت بالصخيء
 مشله والخ٣ابل اإلاىاظهت،: اإلا٣ابلت"  الٗغب لؿان وفي. (2)"للصخيء الصخيء مىاظهت ٖلى ٧لها ال٩لمت جض٫ صخُذ واخض ؤنل والالم،

ى  ًض٫ آزغ مٗجى وفي. اإلاىاظهت مٗىاٍ في ٞالخ٣ابل ،(3)"ٖاعيه بالصخيء الصخيء ٢ابل ؤًًا، و٢ا٫ ججاَ٪، ؤي و٢بالخ٪ ٢بال٪ َو

. واخض اللٛت في واإلا٣ابلت والخ٣ابل. ٖاعيه: بالصخيء الصخيء ٢ابل ألّن  اإلاٗاعيت؛ ٖلى

ُا،(  الخ٣ابل)  نُٛت ٖلُه صلذ ما ؤّما         ٖلى جض٫ّ (  ج٣ابل)  الٟٗل نُٛت ٖلُه الظي(  جٟاٖل)  الىػن ؤّن  اإلاٗغوٝ ٞمً نٞغ

ظا ،( اإلاكاع٦ت)  مٗجى  ٞٗل بخضار ٖلى اظخمٗا ٢ض ألاقُاء مً ازىحن ؤّن  اإلاكاع٦ت ومٗجى. (4)واإلادضزىن  ال٣ضماء بلُه طَب ما َو
(.  الخ٣ابل) ؤو(  اإلا٣ابلت)  خضر بخضار ٖلى اظخمٗا ٢ض ٧لمخحن َىا٥ ؤّن  ٌٗجي ٧لمخحن ٖلى(  الخ٣ابل) لٟٔ ٞةَال١ مٗحن،

 ًىاظه مجهما ألاو٫  ٩ًىن  قِئحن، بحن جخم التي )اإلاىاظهت( ًٖ الٗام بَاٍع في ًسغط ال الخ٣ابل ؤّن  بلى هسلو َظا ٖلى وبىاء     
خ٣ابل الشاوي حر ٢ىجحن، ج٣ابل ؤم َا٢خحن ج٣ابل ؤ٧ان ؾىاء مٗه، ٍو  ؤخُاها ًخٗضي و٢ض الكِئحن، بحن جخم التي الخ٣ابالث مً طل٪ ٚو

ت اإلاٟغصاث مً ٖضصا جدخه هً٘ ؤن لىا ًدُذ الخ٣ابل مٟهىم بإّن  ال٣ى٫  ؤم٨ً ومىه. اإلاٗاعيت مٗجى بلى ؤو ،)الُا٢ت( مٗجى بلى  اللٍٛى

 جخًمً اإلاٟغصاث َظٍ ألّن  وطل٪ اإلاسالٟت؛ الخىا٢ٌ، الخًاص، الخ٩اٞا، اإلاُاب٣ت،: بالخدضًض و ي اإلاىاظهت، بلى مٗىاَا ٌكحر التي

 .باإلامازلت ،ؤو باإلاسالٟت ؤو بالخًاص، الخ٣ابل ٧ان ؾىاء ، الخ٣ابل َغفي بحن اإلا٣ابلت مٗجى

 

                                                           
 
. 263، ص6،ج1971، 1مطبعة مصطفى البايب احلليب كأكالده، القاىرة، ط .مراد كامل.د : علي بن إمساعيل بن سيده، احملكم كاحمليط األعظم، تح . 
 
 . 51، ص 5ىػ، ج 1368، 1عبد السالـ زلمد ىاركف، دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، ط: تح. أمحد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغة . 
 
 .540، ص 11،ج 1956دار صادر، بًنكت، . مجاؿ الدين زلمد بن مكـر بن منظور، لساف العرب . 
 
. 1982، 2عبد السالـ زلمد ىاركف، مكتبة اخلاصلي، القاىرة، ط: شر/أبو بشر عمرك بن عثماف بن قنرب، كتاب سيبويو، تح: انظر . 
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: اللذامى العشب البالغُحن اصؼالح في الحلابل/ راهُا

ى البالٚت ؤ٢ؿام مً الشالض ال٣ؿم يمً ال٣ضًمت الٗغبُت البالٚت في صعؽ الخ٣ابل        ، )اإلاٗتز ابً( ٖىض طل٪ وهجض البضٌ٘، َو

م، )الجغظاوي(و ، )الٗؿ٨غي  َال٫ ؤبى(و حَر ٟا ال٣ضماء اللٛت ٖلماء ٦خب في هجض ٞلم" جدضًضا اللٟٔ بهظا ًضعؽ لم ل٨ىه ٚو  حٍٗغ
م ٖلى الخ٣ابل، ٖىىان جدذ ظاء مال٠ بلُىا ًهل ولم للخ٣ابل، ظامٗا  الخإل٠ُ مً مخ٣ضمت مغاخل في ألايضاص في ؤل٠ مما الٚغ

.  وألايضاص والُبا١، باإلا٣ابلت، ٌٗٝغ ما البالُٚىن  ٖٝغ بل ،(1)"اللٛت مجا٫ في

بضو ؛(2)"ألايضاص ٦خب في اإلاخ٣ابلت لؤللٟاّ باب ب٣ٗض اإلاجا٫ َظا في  الٗلماء وا٦خٟى       ألالٟاّ ؤّن  بلى ٌٗىص طل٪ في الؿبب ؤّن  ٍو
.  جىٓحر ؤو جهي٠ُ بلى جدخاط وال لبـ ؤو زلِ ٞحها ٣ً٘ ال خُض للٗغبي، مٗغوٞت ٧اهذ وألايضاص اإلاخ٣ابلت

 ٖلى مجملها في ج٣ىم خُض الىنٟي، الجاهب ٖلحها ًُػى و٧ان والجمل، ألالٟاّ خضوص ٖىض جخى٠٢ ؤٚلبها في صعاؾاتهم و٧اهذ    
ا؛ ٚالبا وج٨خٟي البضٌُٗت ألاؾالُب َظٍ جدب٘  ًٖ ًخدضزىا ولم ؤوؾ٘، هُا١ ٖلى ج٣ابالث ٣ًُمىا ؤن صعاؾاتهم في ٨ًً ٞلم بةبغاَػ

ُٟت ؤّن  ٖلى الٗغبُت البالٚت في اؾخ٣غ ٣ٞض الضاللت، بهخاط في الخ٣ابل ٞاٖلُت  ٢ض الخدؿحن، َظا وؤّن  ،(الخدؿحن)  ي البضٌ٘ ْو
. اإلاٗجى في ٩ًىن  و٢ض اللٟٔ، في ٩ًىن 

 اإلادؿىاث مً واإلا٣ابلت الُبا١ ٖىضَم واؾخ٣غ مخٗضصة، ؤ٢ؿاما الخ٣ابل البالُٚت الضعاؾاث ؤصخاب ٢ؿم" لظل٪ وهدُجت    

ت  وألاؾىص والجهاع، ٧اللُل الجملت في مخ٣ابلحن مٗىُحن ؤي مخًاصًً، بحن الجم٘" َى و ،(3)"البضٌ٘ باب في الضازلت اإلاٗىٍى
. (4)"وألابٌُ

 مدكابهخحن لٟٓخحن بًغاص َى الُبا١ ؤن ًغي  الظي ظٟٗغ بً ٢ضامت ومجهم واإلا٣ابلت، الُبا١ بحن البالُٚحن بٌٗ ٞغ١  و٢ض َظا     

.  (5)"اإلاٗجى في مسخلٟخحن البىاء في

. (6)"اإلاسالٟت ؤو اإلاىا٣ٞت وظهت ٖلى واللٟٔ اإلاٗجى في م٣ابلخه زّم  ال٨الم بًغاص"ٞهي الٗؿ٨غي  َال٫ ؤبي ٖىض اإلا٣ابلت ؤّما    

ىضما         جيبحهحن، بًغاص طل٪ ٖلى ػاص بهما اإلا٣ابلت، ؤهىإ بظ٦غ ٨ًخ٠ لم ٞهى ٖىضٍ، ًسخل٠ الخا٫ ٞةّن  مٗهىم، ابً بلى ههل ٖو
  ج٩ىن  ال اإلا٣ابلت ؤن ظماٖت ٦الم ْاَغ ؤن ؤخضَما في عؤي

ّ
 بإقُاء الىاْم ًإحي ؤن آلازغ في وعؤي واإلا٣ابلت، ٧اإلاُاب٣ت باأليضاص بال

بضو الًض، بٛحر ؤو الترجِب ٖلى اللجؼ في بًضٍ مجها شخيء ٧ّل  ٣ًابل زم البِذ نضع في مخٗضصة  ال الىٓم في اإلا٣ابلت ؤّن  َىا ٍو
، البِذ نضع في ؤلٟاّ بحن ج٩ىن  ٣ابل بلٟٓحن ًاحى بإن و جٍؼ البِذ نضع مً ٧ل في ج٩ىن  ٢ض بل ٦ظل٪، ولِـ و جٍؼ  بًضٍ ٍو

. ) 7(اللجؼ و٦ظل٪ الهضع في بٛحٍر ؤو

                                                           
 
 . 1913األصمعي كالسجستاين كابن السكيت ، ثالثة كتب يف األضداد، نشر أكغست ىفنر، بًنكت، : انظر . 
 
.  6، ص 1960أبو الفضل إبراىيم، الكويت،  زلمد: زلمد بن القاسم، األنبارم األضداد، تح . 
 
 .95، ص 1981منشورات اجلامعة التونسية، . زلمد اذلادم الطرابلسي، خصائص األسلوب يف الشوقيات . 
 
 .49، ص1981، 2زلمد احلبيب ابن اخلوجة، دار الغرب اإلسالمي، بًنكت،  ط : أبو احلسن حاـز القرطاجين، منهاج البلغاء كسراج األدباء، تح . 
 
 . 163، ص 1979،  1زلمد عبد ادلنعم اخلفاجي، مكتبة الكليات األزىرية، القاىرة، ط : أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح . 

 
يب كشركاؤه، علي زلمد البجاكم كزلمد أبو الفضل إبراىيم، عيسى البايب احلل: تح. احلسن بن عبد اهلل بن سهل العسكرم، الصناعتٌن، الكتابة كالشعر . 

 .   346، ص 1971، 2القاىرة، ط

 
  300،ص 1968، 1مطبعة النعماف، العراؽ، ط.شكر شاكر: ابن معصـو ادلدين، أنوار الربيع يف أنواع البديع، تح . 
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ٟاجه، حٗضصث الٗغبُت البالٚت في ٞالخ٣ابل بطا        ت ُٞه وجضازلذ وج٣ؿُماجه، حٍٗغ  وازخلٟذ خُىا، ج٣اعبذ اإلاهُلخاث مجمٖى
 ؤو مخىا٢ًت ؤو مخمازلت ٧اهذ ؾىاء اإلاخ٣ابلت، واإلاٗاوي  ألالٟاّ بحن ال٨الم في الجم٘ خى٫  جضوع  ٧لها اإلادهلت في ل٨ً ؤخُاها،

 ظمالُاث ًٖ الخضًض في ٦شحرا ًخىؾٗىا ولم والجملت اللٟٔ هُا١ جهيُٟاتهم في ًخجاوػوا لم الٗلماء وظل مخًاصة، ؤو مخسالٟت

. الخ٣ابل

حن ٖىض ال٣ضًمت، الضعاؾاث في الخ٣ابل جىاولذ والتي َظٍ الخإؾِـ مداولت بٗض       لماء اللٍٛى  للخضًض الضوع  ظاء البالٚت، ٖو
اث، مً الخضًض الٗهغ قهضٍ ما م٘ الخضًشت، الضعاؾاث في ٖىه  ٞاهخ٣ل وألاصبي؛ اللٛىي  البدض حٗم٤ُ في صوع  لها ٧ان هٍٓغ

 اإلاٟغصاث، هُا١ جإزحٍر ًخٗضي ال ي٤ُ هُا١ في خهغجه والتي ال٣ضًمت، الضعاؾاث في ؾاص الظي الخدؿُجي، البٗض مً الخ٣ابل

. للىهىم والبالُٚت الجمالُت ألابٗاص بزغاء وفي الىو، جغابِ في  ؤصواعا ًلٗب مهم، ٖىهغ بلى اإلادضوصة، والجمل

: والىص الجملة بحن الحلابل/ رالسا

 في َى ما ؤو الجملت، خضوص ٖىض ال٣ضًمت البالٚت و٢ٕى َى ٖىه، هخٛاضخى ؤن ًم٨ً ال الظي الصخيء ؤّن :" ه٣ى٫  بضاًت     
غا١ ًٖ هخٛاضخى ؤن وؿخُُ٘ ال ٦ما…خ٨مها  الضعاؾاث قهضث لظل٪ ،(1)" ظملت البالغي البدض في والاهٟهالُت الجؼثُت في ؤلٚا

ُت ه٣لت الخضًشت  الجؼثُت الضعاؾت مً اهخ٣لذ ه٣ضًت مضاعؽ ْهغث ٣ٞض وألاصبي، واللؿاوي اللٛىي  الضعؽ مجا٫ في هٖى
  ٩ًىن  ال اإلاٗجى جد٤٣ ؤن جغي  التي ال٩لُت، الىٓغة بلى والجمل ألالٟاّ ٖىض جخى٠٢ التي ال٣ًُت الىٓغة ومً للىهىم،

ّ
 بغبِ بال

 الؿب٪ ٖملُت زال٫ مً الىو ًيخجها خهُلت  ي الضعاؾاث َظٍ ؤصخاب هٓغ في ٞالضاللت البٌٗ، بًٗها م٘ الىو ؤظؼاء
ا ًم٨ً وال والسُاباث، الىهىم حك٩ل التي الٗىانغ ظمُ٘ بحن والخب٪  ؤظؼاء بضعاؾت ٖجها ال٨ك٠ بلى الىنى٫  ؤو خهَغ

 اإلاٗاوي بحن الجم٘ َظا مدهلت بلى والىٓغ الىو، م٣اَ٘ مسخل٠ بحن بالغبِ ال٩لُت الىو صاللت جخد٤٣ بل مخٟغ٢ت، الىو

. والجمل وألالٟاّ

 مؿخىي ) ٖىضٍ جى٠٢ الظي اإلاؿخىي  البالغي البدض مجاوػة بلى "السىلي ؤمحن" ألاؾخاط صٖا" ال٣غن  َظا زالزِىاث ؤوازغ في      

 ومىاهجه مالمده بضؤث مٗانغ، لؿاوي اججاٍ ْهىع  م٘ الضٖىة َظٍ وجإ٦ضث. والىو ال٣ٟغة بلى الجملت وعاء مؿخىي  بلى( الجملت
ى الؿخِىاث، مىخه٠ مىظ الخبلىع  في وبظغاءاجه ى الىو، وهدى الىهُت باللؿاهُاث ٖٝغ اججاٍ َو  ٧له الىو ًخسظ هدى َو

 الٟغى مؿخىي  ٖلى-له ٞغؤث الىهُت؛ اللؿاهُاث مىٓىع  مً البضٌ٘، في الىٓغ بٖاصة خاولذ صعاؾت ولل٩اجب. للخدلُل وخضة

 .(2)"الىو ؤظؼاء عبِ في ٞاٖلُت-الىٓغي 

اع َظا في        ؤظؼاء عبِ في -الخ٣ابل ٞحها بما -البضٌ٘ ٞىىن  ٞاٖلُت ببغاػ ٞحهما خاو٫  الخمُض، ٖبض لجمُل (3)صعاؾخان َىا٥ ؤلَا

 مىٓىع  مً البضٌ٘ في الىٓغ الضعاؾت َظٍ حُٗض(: "الىهُت واللؿاهُاث الٗغبُت البالٚت بحن البضٌ٘) ٦خابه م٣ضمت في ٣ًى٫  الىو،
 ؤّن  ٖلى الٗغبُت البالٚت في ألامغ اؾخ٣غ ٣ٞض البضٌعي، الضعؽ ججضًض هدى ًىدى ظضًض، ٍَغ٤ اعجُاص في ؤمال الىهُت، اللؿاهُاث

                                                           
 
 .19، ص1997، 1الشركة ادلصرية العادلية للنشر، لوصلماف،ط.)قراءة أخرل(زلمد عبد ادلطلب، البالغة العربية . 
 
. 7، ص1999دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة، .)مدخل نظرم كدراسة تطبيقية(مجيل عبد احلميد، بالغة النص . 
 
 ).مدخل نظرم كدراسة تطبيقية(بالغة النص/ : 2البديع بٌن البالغة العربية كاللسانيات النصية / 1 :الدراستاف مها . 
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ُٟت  َظا و٧ان الىو، ؤظؼاء عبِ في لٟاٖلُخه الىهُت، اللؿاهُاث مىٓىع  مً ظضًضا ؤ٣ٞا ؤنبذ بِىما(... الخدؿحن)  ي البضٌ٘ ْو
. (1)"الىهُت اللؿاهُاث مىٓىع  مً  البضٌ٘ في الىٓغ  بٖاصة بلى" مهلىح ؾٗض"الض٦خىع  صٖىة في ؾببا

 الٗهغ في الضاعؾحن ٖىض الخًاص ٢ًُت بلى "ألاصبي الى٣ض في الخًاص" ٦خابها في )الؿاخلي ؾلُمان ٖلي مجى( الباخشت وحٗغيذ      

 الخدؿحن في صوعَما ًىدهغ...والخًاص الُبا١ ؤّن  ٨ٞغة ٖلُه ؾُُغث ٢ؿم ٢ؿمحن؛ بلى اه٣ؿمىا الباخشحن ؤن وط٦غث الخضًض،
  ٞىىهه بمسخل٠ للبضٌ٘ ًغون ال الُغح َظا ٞإصخاب ،(2)"

ّ
 مٛاًغا مى٢ٟا ؤصخابه ٞى٠٢ آلازغ ال٣ؿم ؤما. ٚحر ال ق٩لُا صوعا بال

. (3)باإلادؿىاث حؿمُتها وعًٞىا الخدؿحن، صاثغة زاعط...البضٌ٘ بٟىىن  واَخمىا لظل٪،

 الكٗغ، لباب  ي...الكٗغ في ؤنُل ؤمغ الاؾخٗاعة"ؤّن  ًغي  الظي )مىضوع  مدمض( ال٨خاب ناخبت ؤوعصتهم الظًً الباخشحن مً      

 والُبا١...اللٛت مٟغصاث اؾخسضام في ومهاعة باإلاٗاوي لٗب وبما...  لٟٓي ٖبض بما ٞالخجىِـ...واإلاُاب٣ت الخجىِـ ٦ظل٪ وال
. (4)"اإلاٗاوي بحن م٣ابالث مجغص

اع هٟـ في خضًثها الباخشت وجىانل        حن الخدؿحن ؤق٩ا٫ مً ق٩ل ؤجها ٖلى البضٌ٘ ٞىىن  بلى الىٓغ ؤي  –ؤلَا  ٚحر، ال والتًز

ً مً لىن   ي... ٖامت البضٌ٘ ٞىىن  ؤن بضوعٍ َى ًغي  ،الظي"  جالن بُىمي ٖباؽ" الباخض وجظ٦غ  لخجمُل وؤصاة البُاوي، الخلٍى
. ) 5(الهىٗت ؤهماٍ مً وهمِ ال٨الم،

 الُبا١ ؾُما وال البضٌ٘، بٟىىن  بلُه اإلاىدؿبىن  ،اَخم الضاعؾحن مً آزغ ٍٞغ٤ َىا٥ اإلاى٠٢، لهظا اإلا٣ابلت الجهت في       

ا والخًاص، واإلا٣ابلت حَر  ال٣ى٫  ًيخ٣ض الظي  "ُٖض عظاء" الباخض ط٦غث ؤبغػَم ومً الخدؿحن، صاثغة زاعط البضٌ٘ ؤلىان مً ٚو
ى الؿاثض، الخ٣لُضي ً، بإجها -البضٌ٘ ٞىىن  ؤي- ألاهىإ جل٪ بلى الىٓغ َو حن جلٍى  ٖٝغ إلاا الخ٣ت جابٗت، وؤجها بال٨الم، ًلخ٤ وجٍؼ

ت لُٟٓت بلى باإلادؿىاث ٖٝغ إلاا البالُٚحن ج٣ؿُم"ؤن ٣ًغع  لظل٪. (6)..."باإلاٗاوي،والبُان  هٟؿه والانُالح مغصوص، ج٣ؿُم ومٗىٍى

 ظؼء ٞهي الٗام، اللٛىي  اليؿ٤ ًٖ ٞهلها ًم٨ً ال" ألاهىإ ؤو الهىع  َظٍ ؤن ًغي  ٞهى وبظل٪ ،(7)"... بلُه هُمئن ال )مدؿىاث)
سّو  ،(8).."ظمُٗه الٟجي التر٦ُب بيُت مً ى الكٗىع  مىاوقت ٖلى ٢ضعجه في" جخمشل الٟىُت ٢ُمخه بإن الُبا١ ٍو  ؤلاباهت ٍَغ٤ ،َو

حٍر ٞالُبا١ وبهظا ،(9)..."اللٛىي  التر٦ُب وؾاثل مسخل٠ ؤلاباهت َظٍ  في جخأػع  خُض ألاقُاء، ؤو الخُاة، وظهي ًٖ الساَٟت  مً ٚو
.  الىو صاللت بهخاط في حؿاَم ٖال٢اث في وجضزل جىضمج ال٩لُت، الىو بيُت مً ظؼءا ٌٗض الخ٣ابل ؤق٩ا٫

                                                           
 
 .7ص. 1998ة العربية كاللسانيات النصية، اذليئة ادلصرية للكتاب،مجيل عبد احلميد، البديع بٌن البالغ . 
 
.                                235منشورات جامعة خاف يونس، دار الكتب الوطنية، بنغازم، ص. مىن علي الساحلي، التضاد يف النقد األديب . 
 
                                                                                            .                                        238ادلرجع نفسو، ص . 
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 .                    243، ص1985مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، . الف، عناصر اإلبداع يف شعر األعشىعباس بيومي عج . 
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غي           ا جمخض ؤن ًيبػي والتي البضٌ٘، لٟىىن  الخضًشت الخاظت" قٟلىح ٖلي" ٍو  ًيبػي بط وجدلُالتهم، الضاعؾحن جىاو٫  بلى آزاَع
ىت بالؼزٝغ الاَخمام مً الخ٣لُل  ًداو٫  زمت ومً ،(1)..."والبهغط والُالء بالك٩لُاث جامً ال ؤنبدذ الخضًشت الظَىُت ألن:"والٍؼ
ا، ب٨ك٠ الٟىىن، لهظٍ ظضًضة وؤبٗاصا صالالث ٨ًدك٠ ؤن الباخض  ًٖ بُٗضا ظضًضة، ؤصواع مً جلٗبه ؤن ًم٨ً وما ؤؾغاَع

  الٟىىن  لهظٍ جغي  ال التي  -ال٣ضًمت البالٚت في واإلاؿتهل٨ت اإلاٗغوٞت ألاصواع
ّ
م٨ً  -جدؿُيُا بٗضا بال  باالؾخٗاهت طل٪ جد٤ُ٣ ٍو

اث بلُه جىنلذ وما البدض، مجا٫ في الخانل بالخُىع  غ١  ج٣ىُاث مً الخضًشت الىٍٓغ غ١  اإلاٗجى، ًٖ ال٨ك٠ في حؿاَم َو  َو

. والسُاباث الىهىم في والبالٚت الجما٫ مىاًَ ًٖ ؤًًا وج٨ك٠ بىاثه،

ٗخبر         ا الُبا١" الؿٗضوي مهُٟى"َو حن بحن الخىا٢ٌ ببغاػ" بها ٣ًهض التي اإلاٟاع٢ت ؤهىإ مً هٖى  ؤو مخًاصًً َٞغ

 الىٕى و ي واإلا٣ابلت، الُبا١ بحن ًغبِ زم (2)"٩٦ل بال٣هُضة واهتهاء بالجؼثُاث بضاًت للىو الكٗغي  البىاء بَاع في مخ٣ابلحن،
غاَما ٖىضٍ للمٟاع٢ت الشاوي " اإلاٗغي  الٗالء ؤبي" لؼومُاث ًٖ للخضًض لُىُل٤ بإهىاٖه للخ٣ابل اإلاى٣ُُت بالخهىعاث مغجبُحن ٍو

 صزُلت ؤو ٖاعيت ؤقُاء لِؿذ ٞاإلاٟاع٢اث بإهىاٖه،... وألاقُاء ال٨ٟغ في اإلاؼصوط الخهىع  ٖلى مبيُت"ٖمله في اإلاٟاع٢ت ْهغث خُض
. (3)..."الشىاثُت َظٍ بةبغاػ بىاثُان،ًغجبُان ٖىهغان واإلا٣ابلت ٞالُبا١: "لظل٪ مىه ظؼء  ي وبهما الىو، ٖلى

:  الحذًسة الذساظات في الحلابل/ سابعا

ىن  واَخماماث ؤبدار في بُٗض خّض  بلى اللٛىي  الخ٣ابل ٢ًُت ؤَملذ ل٣ض         الضعاؾاث زالٝ ٖلى ال٣ضامى، الٗغب اللٍٛى

ا الٓاَغة، بهظٍ اَخمذ التي الٛغبُت ظا وصاللُا، لٍٛى : ًلي ُٞما مدُاجه بٌٗ ٖىض ه٠٣ ؾٝى ما َو

ا صعؾذ اللٛىي  الخ٣ابل ٢ًُت ؤّن " ًجز ال" ِٞكحر ال٣ضًم الٛغبي الترار ًسو ُٞما     ... ؤَمُت الضاللُت الٗال٢اث ؤ٦ثر باٖخباَع
 -اللٛىي  الخ٣ابل-ال٣ًُه َظٍ خُٓذ وقمىال،خُض ٖم٣ا واػصاص الاَخمام َظا اؾخمغ و٢ض َظا. (4)للتراصٝ مخمما الخ٣ابل واٖخبر

لم اإلالجمُت، الضعاؾاث بها واَخمذ اإلاٗانغة، الٛغبُت الضعاؾاث في بٗض ُٞما  بلى باإلياٞت الىو، ولؿاهُاث الىٟسخي، اللٛت ٖو

 الٓاَغة َظٍ اؾخ٣هاء في اإلاب٨غة اإلاداوالث ؤَم بخضي  )م1932(" ؤوظضن" صعاؾت وحٗض. واإلاى٤ُ والبالٚت الٟلؿٟت صعاؾاث
ت  اَخماما ومىدتها واؾٗت آٞا١ بلى ال٣ًُت الٗكٍغً ال٣غن  مً الشاوي الىه٠ في اللؿاهُاث زىعة صٞٗذ و٢ض.(5)الضاللُت اللٍٛى

اصًت ) ًجز ال ( ٦خاباث وحٗض اؾخصىاثُا  التي للٛت الضاللي التر٦ُب في الشىاجي الخ٣ؿُم مبضثُت ؤ٦ض ٣ٞض ، السهىم َظا في ٍع

ً.للخ٣ابل ٖضة ؤهىإ بحن محز ٦ما الخ٣ابل ْاَغة ٖجها جى٨ٗـ ٠ًُ ،"باإلاغ ٞغاه٪" ًإزظ" ًجز ال ظىن " ٖو  جىػَٗها ال٣ًُت بلى ٍو
ت ألاهىإ ٖلى ت،٦ما مهُلخاث ْغوٞا، ،ؤٞٗاال، ؤؾماء اللٍٛى ت ٠ًًُ هدٍى  اإلاخ٣ابالث بحن الؿُا٢ُت الٗال٢اث مً مجمٖى

ت والخٗضًت الخىاْغ ٦ٗال٢ت . (6)وؾىاَا واإلاُاٖو

                                                           
 
 .44، ص1964( يوليو)رللة اآلداب، بًنكت، عدد  .شفلوح، قضية التعبًن يف الشعر احلديث علي . 
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 .100ادلرجع نفسو، ص . 
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ىض       مىن " ؤمشا٫ وؾىاَم َاالء ٖو دٓى اللٛت، ٖلم اَخماماث باعة في الخ٣ابل ًخجلى ،"اًىى آن"و" لىبالن ٍع  بإَمُت ٍو
ىن  ٢ضم الهضص َظا وفي. اللٛت ٖلىم بؿُض ًىن٠ باث الظي الضاللت ٖلم مجاالث في مدىعٍخه مً هابٗت اؾخصىاثُت  اللٍٛى

" لضًه الخًاص" الخ٣ابل محز الظي" الًجز" ٢ضمه ما ؤلاؾهاماث َظٍ مً واضخت، مى٣ُُت نبٛت طاث مخٗضصة بؾهاماث الٛغبُىن 

 ) 1(ظضا مسخل٠ هٕى مً مىيُٗخان ٖال٢خان بىنٟهما، التراصٝ ًٖ

 في وؾىاَم" ظاعصن ظىلي"و" ٦مبؿىن " و"  لُدل"  مً ٧ل ٢ضمها ج٣ابلُت ألهماٍ جهيُُٟت مؿاَماث بلى ظبر ؾُٗض ؤقاع       

 ؤو آلاهٟت الخٗا٦ـ ٖال٢ت مٟهىم جىؾُ٘ مً" عوؽ" م٣ضمتهم وفي الضاللت، ٖلماء بٌٗ ٢ضمه ما ؤَمها لٗل مخباًىت، مؿاَماث
ت جًم التي( الاججاَُت) الٗال٢ت  ي ؤقمل ج٣ابلُت ٖال٢ت يمً بصعاظها ُت الخ٣ابلُت الٗال٢اث مً مجمٖى  ؤبغػَا مً الٟٖغ

: ) الخىاْغي  والخ٣ابل ،... (٢ضم عؤؽ، ٢إ، ٢مت،: ) الامخضاصي الخ٣ابل و ،... ( زل٠ ، ؤمام ، ظىىب قما٫،(: الاججا ي الخ٣ابل
 ،...(ُٚى ٦ك٠، - نٗض َبِ، - صزل زغط: )الاو٩ٗاسخي الخ٣ابل و ،...(ال٨ؿى٫  اإلاخدمـ، ألاخىم، الجاخٔ، الٛاثغ، الىاحئ،

م٨ً...(. ؾل٠ زل٠ -مسضوم زاصم،  -بٗض ٢بل،: ) ال٨ٗسخي والخ٣ابل  الخ٣ابلُت، الٗال٢اث يمً( الخًاعب) مٟهىم بصعاط َىا ٍو

ى ،(الخًاص)ٖال٢اث  زاعط  بلُه ؤقاع ٢ض" الًجز" و٧ان  الخ٣ل ٖىانغ بحن ؾُا٢ُا ًدضر الظي الخًاص قبه ًٖ لضًه ٌٗبر َو
ت حك٩ل ألالىان ؤلٟاّ ؤن وعؤي الىاخض، الضاللي .  (2) ةاإلاخًاعب اإلالجمُت الٗىانغ مً مجمٖى

: العشبُة الذاللُة الذساظات في الحلابل/ خامعا

ت، الٗغبُت الضعاؾاث في بالٛا ؤزغا اللٛىي  الخ٣ابل بضعاؾت اَخمذ التي الٛغبُت الضعاؾاث ؤخضزذ       خدذ اللٍٛى  َظٍ ٞو
 الىهىم في الخ٣ابل ًدضثها التي والبالُٚت والجمالُت الضاللُت، ألابٗاص ا٦دكاٝ في ؤ٦ثر للخٗم٤ واؾٗا اإلاجا٫ الضعاؾاث

 الظي ؤلاعر َظا ال٣ضًم؛ الٗغبي والبالغي اللٛىي  ؤلاعر مً والى٣اص الباخشىن  وجدغع  وؤهىاٖها، ؤق٩الها بمسخل٠ والسُاباث
حٍر بالخ٣ابل، اإلاخٗل٣ت الضعاؾاث وخضوص َبُٗت ٖلى ل٣ٗىص ؾُُغ  والخ٩اٞا والتراصٝ ٧الخًاص مٗه جخضازل التي ألاهماٍ مً ٚو

ا والخمازل، حَر اث اإلاىاهج ٖلى الاهٟخاح بًٟل الخ٣ابل بضؤ وبهظا. البضٌ٘ ٞىىن  مً ٚو  خ٣ل في مهمت م٩اهت ًإزظ الٛغبُت، والىٍٓغ
. ُٞه البدض بم٩اهُاث ؤًًا وحٗضصث مضازله وحٗضصث الٗغبُت، الضاللُت الضعاؾاث

 لهظٍ الٛغبُت اإلاُُٗاث جمشلذ ،التي" ٖمغ مسخاع ؤخمض" صعاؾت الضاللت ٖلم بَاع في للخ٣ابل الخضًشت الٗغبُت الضعاؾاث مً  

 صعؽ و٢ض وآزغون،" مدمض ؾٗض مدمض"و" الضاًت ٞاًؼ"و" ال٨غاٖحن وُٗم ؤخمض" مً ٧ل مخٟاوجت بضعظاث وجمشلها ، ال٣ًُت
 بخإل٠ُ جدٔ ولم وآزغ، باخض بحن جخٟاوث مدضوصة مؿاخاث في ؾىاَا يمً الخ٣ابل ٢ًُت ٖمىمُاث  جل ٖلى َاالء

خضاص ًم٨ً و٢ٟاث ؤو مؿخ٣ل م ٖبض" الباخض و٢ضم...  اإلاجا٫ َظا في بها الٖا  ْاَغة)  بٗىىان ماظؿخحر عؾالت" الٗبُضي ال٨ٍغ

 اإلاٟهىم جىؾُ٘ بلى اإلاٟغصاث خضوص في الخ٣ابل خهغ في ال٣ًُت الخ٣لُضًت الىٓغة مخجاوػا ،) م1989((  الٗغبُت اللٛت في الخ٣ابل
 مً ؤؾالُبه جاصًه وما للخ٣ابل الٟجي الجاهب صعؽ خُض. والىهىم والهىع  الجمل بحن ج٣ابلُت ٖال٢ت ؤي ًٖ ٌٗبر ناع الظي

ُٟي الجاهب صعؽ ٦ما وجإزحر، وبًجاػ وبًداء ج٨ش٠ُ م ال٣غآن في الخُب٣ُُت الكىاَض يىء في طل٪ ٧ل للخ٣ابل، الْى  وؤقاع ال٨ٍغ

ت الٗغبُت في الضاللُت الخ٣ابالث) اإلامحزة صعاؾخه في الٗملحن َظًً بلى َامصخي با٢خًاب" ظبر ؾُٗض" الض٦خىع   جدلُل( )وؤلاهجلحًز
حها ،(ج٣ابلي لٛىي  ت صعاؾت في  الخضًض  الضاللت ٖلم بَاع  في الخ٣ابل  ٢ًُت  جىاو٫   ٞو  ؤوظه ًٖ ال٨ك٠ بلى تهضٝ جُب٣ُُت هٍٓغ

                                                           
 
 .15، ص1997، 1فرانك بادلر، مدخل إىل علم الداللة، دار العركبة، الكويت، ط . 
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 مجا٫ في للمكخٛلحن حٗغى ؤن اإلادخمل مً التي باإلاك٨الث والخيبا وألاصاء، الىٓام في( اللٛخحن) بُجهما والازخالٝ الدكابه
خطر... واإلاىاهج والخٗلُم الترظمت  َظا في الٛغبُت الضعاؾاث مً اؾخٟاصتها مضي الضعاؾاث َظٍ ٢ضمخه ما زال٫ مً ظلُا ٍو
اث بلى بها وصٞٗذ ٢بل، مً مىظىصة ج٨ً لم ؤٞا٢ا لها ٞخدذ والتي اإلاجا٫،  يىء في الىٓغي  اإلاٟهىم جىؾُ٘ خُض مً عخبت مؿخٍى

اث ٖلى الخُب٣ُُت الىهىم ال٢اث والىهُت والتر٦ُبُت اإلالجمُت اإلاؿخٍى ٤ الانُالخُت والخٗبحراث الخىام ٖو  جدلُلُت عئٍت ٞو

جى مىهجُت، ؤ٦ثر خضًشت، . وجىؾٗا ٚو

ة اللعاهُة الذساظات في الحلابل/ ظادظا : والؽعٍش

 ؾىسخي صي ٞحرصًىاهض" اللؿاهُاث ٖالم ٢ضمها التي اإلاهمت ألابدار بٗض اللؿاهُت، الضعاؾاث  قهضجه الظي ال٨بحر الخُىع  م٘        
ت مدايغاث في"  ا ظى٠ُ في َالبه ٖلى ؤل٣اَا قٍٟى اجه بٗض 1916 ؾىت َالبه ،وكَغ  ،(الٗام اللٛت ٖلم في صعوؽ)٦خاب في ٞو

ت، الضعاؾاث بها ٖم٤ والتي  اإلاازغاث ٧ل ًٖ وببٗاصَا للبدض مجاال اللٛت مً جخسظ التي الٗلمُت الضعاؾت بلى ٞحها واججه اللٍٛى
سُت  الٗلم مهاٝ بلى باللٛت اعج٣ذ التي لآللُاث وويٗه طاتها، وألظل طاتها في اللٛت صعاؾت ؤي وؤلاًضًىلىظُت، والىٟؿُت الخاٍع

ىا. وماصجه مىهجه ًمل٪ الظي ا التي اإلاباصت مً و. اللٛاث صعاؾت وفي الضاللت جدضًض في الخ٣ابلي البٗض ؤَمُت ججلذ َو  صي" ؤ٢َغ
ت ٖالمت ؤي صاللت جدضًض ؤّن  عؤي ؤهه" ؾىؾحر   ًخد٤٣ ال لٍٛى

ّ
 بال مٗىاٍ ًخطر ال مشال ٞالبُاى: اللٛت وؿ٤ في ٣ًابلها بما بال

ت ٧اهذ ؾىاء ٞالٗالمت بطا الؿىاص، بخهىع  ت ٚحر ؤو لٍٛى ا بالًغوعة حؿخضعي لٍٛى ا ٩ًىن  زاهُا َٞغ  اٞترى و٢ض" لها مىاٍػ
 الخٗاعياث مٟهىم وؤ٦ض ،(الظَىُت الهىع ) واإلاضلى٫ ( الؿمعي الهىث) الضا٫ بحن اليؿ٤ صازل ظضلُت ٖال٢ت وظىص" ؾىؾحر"

ظا. اللٛت في الشىاثُت  ؤهثى،/ وط٦غ ؾماء،/ وؤعى باعص،/ ؾازً: مشل اإلاخًاصة، الٗىانغ بحن الخىؾِ ٖلى" قتراوؽ" ؾاٖض ما َو

ل والخٟؿحر للخدلُل ٦ألُت اللٛت في الشىاثُت َظٍ ٖلى اٖخمضث التي وألابدار الضعاؾاث جىالذ َىا ومً.(1)"ظضًض/ و٢ضًم . والخإٍو

ظٍ وخضة، ًمشل ٞال٩ىن  الشىاثُاث، جىاػي  ًٖ خضًشا ٌٗجي الًضًت الشىاثُاث ًٖ الخضًض بّن       حٗضصًت الجهاًت في  ي الىخضة َو

 ؤهه ٖلى خض ٧ل بلى ٞىٓغوا ،(٧ىن ) ومىيٕى( بوؿان) طاث بلى ٣ٞؿمٍى ال٩ىن، ًٟهمىا ؤن الٟالؾٟت خاو٫  و٢ض. الىخضة يمً

غاٝ بحن الٟهل َظا ًٖ وهجم ٖىه، ومؿخ٣ل آلازغ، ًٖ مىٟهل َٝغ ت وظىص ألَا / الخ٤ الكغ،/ السحر: الشىاثُاث مً مجمٖى
ت الىٟـ صازل ٟٞي...اإلآلىم/  الٓالم: الىىع،واظخماُٖت/ الٓالم الباَل، ا ًلخ٣ي البكٍغ  ال٨ٟغ بها اوكٛل التي الشىاثُت َظٍ َٞغ

. والشىاثُاث ألايضاص ٨ٞغة ًٖ بمٗؼ٫  الخٟؿحر نٗبت الخُاة وبضث ٖهىعٍ، ازخالٝ ٖبر ٦شحرا ؤلاوؿاوي

 لل٩ىن  اإلاٟؿغة اإلاباصت بؼوظُت ال٣ى٫   ي والشىاثُت ق٣حن، طا ٧ان ما ألاقُاء مً الشىاجي" بإجها الشىاثُت الٟلؿٟي اإلالجم ٖٝغ      
حر الىاخض زىاثُت ؤو  –الخُٗحن ٖضم مبضؤ  ي ما ظهت مً -واإلااصة الىاخض زىاثُت ؤو وحٗا٢بها، ألايضاص ٦شىاثُت  ٖىض اإلاخىا ي ٚو

الم اإلاشل ٖالم زىاثُت ؤو الُٟشاٚىعزُحن  طاث الُبُٗت ٧ىن  و ي لؤلزىِىُت، مغاصٞت والشىاثُت الض"... ؤٞالَىن " ٖىض اإلادؿىؾاث ٖو
٣ابلها مبضؤًً، ت) مباصت ٖضة ؤو واخض، مبضؤ طاث الُبُٗت ٧ىن  ٍو . ) 2(("وألازىِىُت الشىٍى

 ٞالخًاص مىٟهلت، ؤجها ًبضو التي الٓىاَغ بحن الغبِ ٖلى ٢ضعة زمت ؤن ٨ٞغة ٖلى ٞلؿُٟت ٨ٞغة بىنٟها الشىاثُت وج٣ىم      
 في والٓالم الىىع  ًضزل لظا الٓالم؛ وظىص ًىٟي الىىع  ٞىظىص الى٣ٌُ، هٟي ٌٗجي ألهه عابُت؛ والخىا٢ٌ، الخمازل، مشل عابُت
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 ؤو جخالخا، بطا اإلاخًاصجان ٞالخالخان" جًاص، ٖال٢ت بُجهما ٞالٗال٢ت ألاؾىص، م٘ ُٞخًاص ألابٌُ وظىص ؤما جىا٢ٌ، ٖال٢ت
ظا وؤوضر ؤجم بهما قٗىعٍ ٧ان اإلاضع٥ هٟـ في مٗا اظخمٗخا  ٞدؿب؛ ال٣ٗلُت والهىع  وؤلاصعا٧اث ؤلاخؿاؾاث ٖلى ًهض١ ال َو

 بًٗا، بًٗها ًىضر اإلاخًاصة الىٟؿُت ٞالخاالث... والغاخت والخٗب وألالم ٧اللظة الكٗىع  خاالث ظمُ٘ ٖلى ًهض١ بل

 ال٨ٟغ في واإلاىظب الؿالب بحن وؾُى مى٣ُت زمت ل٨ً ،(1)"والخ٣ابل الخضاعي ٢ىاهحن ؤخض الخًاص و٢اهىن  ألاقُاء، جخمحز وبًضَا
حن، بحن جغبِ الٟلؿٟي ؿخُُ٘ الُٞغ  الىا٢٘ ألاوؾِ الجؼء ؤو الشىاثُت، َغفي بحن الىؾُى اإلاى٣ُت ًلخ٣ِ ؤن البكغي  الضماٙ َو

. ) 2("وؾِ مى٢٘ ًٖ ُٞبدض ال٣ُبي، الخ٣ابل َظا مشل ب٢امت ًٖ الىاظم الاهٟها٫ ًٖ البكغي  الضماٙ ًغضخى ال"  بط خضحها بحن

ك٩ل       ىدضع البيُىي  والخدلُل الى٣ض في البىاثُت اإلاضعؾت ٖهب الًضًت الشىاثُاث مٟهىم َو  مٟهىما بىنٟه اإلاٟهىم َظا ٍو

ا  والخًاعة الُبُٗت ؤؾماٍ ُٞما ؤبدازه، ظمُ٘ ٖلى وؾُُغث باله قٛلذ بط"ألاؾاَحر، خى٫ " قتراوؽ لُٟي" صعاؾاث مً بيٍُى

٨ظا...   وال٩ىن  ألاقُاء م٘ حٗامله زال٫ ؤلاوؿان،مً ٨ٞغ بىاء بلى الىنى٫  بهضٝ الخُاة مىاحي ٧ل في ًبدض قتراوؽ لُٟي ْل َو
 ؤن بلى ؤًًا َىا ووكحر. (3)"بُجها مخىاػن  خل بًجاص بلى ؤلاوؿان جضٞ٘ التي  ي الشىاثُت، الخٗاعياث ؤن بلى ونىال والخُاة،

 الىو ج٣الُض ظهت مً بل ٞدؿب واإلاٟاَُم ال٩لماث ظهت مً الًضًت الشىاثُاث ٨ٞغة حؿخسضم ال البيُىي  والخدلُل اللؿاهُاث

. وعمىػٍ

ت الالواُٖت ألاع٧ىلىظُا ًٖ ال٨ك٠ مداولخه في الشىاثُت الخٗاعياث( "1984-1926" )ٞى٧ى مِكُل" ج٣بل ٦ظل٪         في للمٗٞغ

ت ؤع٧ىلىظُا) ٦خابه ماؽ" واؾخٟاص ،(4)("اإلاٗٞغ : ؤهىإ ٖضة بلى الخ٣ابالث نى٠" بط  اإلاٗجى صعاؾت في الًضًت الشىاثُاث مً" ٍٚغ
/  متزوط: "مخىا٢ًت ج٣ابالث نٛحر،/  وؾِ/  ٦بحر" مغاجبُت ج٣ابالث ػوظت/  ػوط" وؾُا ج٣بل ال مدىعٍت ج٣ابالث

. (5)"اقتري /  بإ" جباصلُت وج٣ابالث و هؼ٫ /نٗض" مخًاصة ،وج٣ابالث"ؤٖؼب

 ٦ك٠ في ؤَمُت مً لها إلاا والخًاصًت، الخ٣ابلُت بالٗال٢اث بالٛت ؤَمُت ؤولذ الخضًشت الضعاؾاث ٞةّن  ٢لىا وؤن ؾب٤ ٦ما     
بضو والسُاباث، الىهىم جدلُل وفي الضاللت ت لخُاع ؤن ٍو  ٣ٞض اججاَه، وحٗم٤ُ البدض، مؿاع جدى٫  في ؤزغا الخضًض البيٍُى

ا ؤصث   الباخشحن  بٌٗ ظٗل  خُض ،(6)..."لٛىي  مؿخىي  ٧ل ٖىانغ بحن والخٗاعى والخ٣ابل الخمازل هماطط بدض بلى" مباصَئ

خماص بلى ُٞمُلىن  الخًاص، في الىٓغ ٌُٗضون   ٞهى وبظل٪ الىو، بيُت مً ظؼءا ٖضٍ مً طل٪ في مىُل٣حن ،(7)الخدلُل في ٖلُه الٖا

ا والىهىم ال٣هاثض جدلُل بلى ٞمًىا اللٛت مجا٫ مً  م٩ىهت، ٖىانغ -بالخالي -اإلاخىا٢ًاث ٞهظٍ اإلاخىا٢ًاث، مً بجى باٖخباَع
ا اؾخسغاط ٖلى -الىو لٛت اؾدىُا١ في -ٌٗىلىن  ٞهم"  زمت ومً الكٗغ، لجىصة زهاثو ؤو مؼاًا ٧ىجها ًٖ ًٞال  ٖىانَغ
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 الهىحي، اإلاؿخىي  في والاجٟا١ والدكابه، والخىاػي، الخ٣ابل ٖال٢اث يىء في وجدلُلها جهيُٟها زم واإلادكابهت، اإلاخًاصة

. (1)"والتر٦ُبي والهغفي،

 لىماطط جدلُله في" صًب ؤبى ٦ما٫" ٞٗل ؤبداثهم،٦ما ٖلى َػى ختى اإلاىهج، َظا مً اإلاٗانٍغً الباخشحن بٌٗ اؾخٟاص و٢ض      

ُٟها الًضًت، الشىاثُاث اؾخ٣غاء في ًجتهض خُض الترار، مً  مازلت الًضًت الشىاثُاث َظٍ بإن مكٗغا" الىو جدلُل في وجْى
. ) 2(..."مجها ظؼء ٧ل في الخًىع  باعػة ال٣هُضة، امخضاص ٖلى بالٟٗل

ت الٟاٖلُت ًٖ ج٨ك٠ الشىاثُاث بحن ال٣اثمت  -الٗال٢اث جل٪ صعاؾت بن         َى بما للىظىص، جهىع  مً"... حؿخ٣ى التي الكٍٗغ

 ًخدى٫  ؤي. الٛاثب بلى للخىنل الخايغ، الىو اؾدىُا١ مداولت بلى ًخجهىن  ؤجهم بل ،(3)"والخًاص الدكابه ٖال٢اث مً قب٨ت
 ٢ض اإلا٣ابل ؤو الى٣ٌُ اللٟٔ ؤن جُٟض الخضًشت، الضاللُت الضعاؾاث ؤن بسانت الُٛاب، زل٤ بلى للخًىع  ببغاٍػ مً هٟؿه الىو

 الىو في ًسل٤ والظي( 4)..."وؤلاخباٍ ألالم لُسٟي بالؿٗاصة، -مشال -الكاٖغ ُٞخٛجى الظا٦غة، في مازال الىو، ًٖ ٚاثبا ٩ًىن 
ا ؿاَم الٗم٣ُت، بىِخه في اإلاٟاع٢ت مً هٖى لُت والبالُٚت الجمالُت ألابٗاص حٗم٤ُ في َو  في اإلاًمغة اإلاٗاوي جيخجها  التي والخإٍو

. اإلاخل٣ي هٟؿُت

ظا        التي الًضًت الشىاثُاث مىْٟا (5)"الجاَلي السُاب في اإلاغؤة لجؿض ٢غاءة: "م٣اله في) خغب َال٫( ؤًًا ًىضخه ما َو

غي  والُٛاب، الخًىع  زىاثُت خى٫  جتر٦ؼ والتي الجاَلي، الكاٖغ زُاب ٖلحها ٌكخمل . (6)"٧لها خُاجه مدىع  ق٩لذ" ؤجها ٍو

 ٖىانغ جدلُل في اإلاىهج بهظا ٞاؾخٗان ،(7)"لها ؤؾلىبا اإلاٗاعيت اٖخمضث"٢هاثض" الجُاع مضخذ" خلل )اإلاىٟى ٢هُضة( في      

. بيُتها في والخًاص الىهىم، َظٍ

 جدلُلها ؾب٣ذ و٢ض ،"جمام ألبي"  ٢هُضة )ألاصبي الى٣ض في الخًاص( ٦خابها في" الؿاخلي ؾلُمان ٖلي مجى" ال٩اجبت خللذ وؤًًا     
ً، ال٣ضماء بحن الكاٖغ جًاص ًٖ ُٞه جدضزذ هٓغي  بمضزل  م٣ضمت في وؤقاعث بالخدلُل، لل٣هُضة جخُغ١  ؤن ٢بل واإلاٗانٍغ

ت الخًاص،  يىء في ٞحها للىٓغ الباثُت" جمام ؤبي" ٢هُضة ازترها ؤهىا بلى لل٣هُضة جدلُلها  وصوع  الىو في وؤزٍغ  نىعٍ ومٗٞغ

  .(8)"له جىُْٟه في الكاٖغ

 في صعاؾاث( الًضًت الشىاثُاث بٗىىان" الضًىب ؾمغ" ٢ضمتها صعاؾت الًضًت الشىاثُاث ٞل٪ في صاعث التي الضعاؾاث ومً     

غ زهىنُت صعؾذ زم اإلاُل٣ت بالُاء اإلاىتهُت ال٣هاثض في الًضًت الشىاثُاث جىاولذ والتي )ال٣ضًم الٗغبي الكٗغ  الٟجي الخهٍى
 والٗهغ ؤلاؾالم نضع في والسجً ألاؾغ قٗغاء لضي اإلا٩ان ظمالُاث ًٖ جدضزذ  وؤًًا الظبُاوي، يغاع بً الكمار لضي

                                                           
 
 .111ص 1990مركز اإلمناء القومي، بًنكت، .7273رللة الفكر العريب، عدد . ج ادلبتور يف قراءة الرتاث الشعرمزلمد الناصر العجيمي، ادلنو . 
 
 .112ادلرجع نفسو، ص . 
 
 .248، ص1979، بًنكت، 1دار العلم للماليٌن، ط.)دراسات بنيوية يف الشعر (كماؿ أبو ديب، جدلية اخلفاء كالتجلي . 
 
 .112ادلرجع السابق، ص . 
 
 .76، ص1988، بًنكت، 50طالؿ حرب، قراءة جلسد ادلرأة يف اخلطاب الشعرم اجلاىلي، رللة الفكر العريب ادلعاصر، عدد  . 
 
 .ادلرجع نفسو كالصفحة . 
 
 .145، ص1992، القاىرة، 34عبد العزيز موايف، اجلذكر السوسيو تارخيية حلركة اإلحياء، قراءة يف كتاب قصيدة ادلنفى، رللة فصوؿ، عدد  . 
 
.         277مىن علي سليماف، الساحلي، التضاد يف النقد األديب، ص . 
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ت مً الٗظعي  الٛؼ٫  الخ٤ ٞهل في وجىاولذ ألامىي، ت ػاٍو   الى٣اص وؿحها  التي الكاٖغة ألازُلُت لُلى ؤما والُٛاب، الخًىع  قٍٗغ

ا في الٟدى٫  الكٗغاء م٘ والازخالٝ اإلامازلت ظىاهب صعؾذ ٣ٞض  الٗالء ؤبى"  ػمىا ال٣ٗى٫  قٛل الظي الكاٖغ ؤما... قَٗغ
. قٍٗغ في الًضي اليؿ٤ ظمالُت صعؾذ ٣ٞض ،"اإلاٗغي 

ؼ ٖبض الخمُض ٖبض ناص١" الباخض ؤًًا وحٗغى       ت( بٗىىان ماظؿخحر عؾالت في "ال٣اضخي الٍٗؼ  مدمض صًىان -الخ٣ابل قٍٗغ
 حك٨ُل بلى بدشه، م٣ضمت في الباخض ؾا٢ها والتي ألاَضاٝ زال٫ مً الضعاؾت َظٍ وؾٗذ ،) الخ٣ابل (لٓاَغة )همىطظا البرصووي

ب ٖام مٟهىم ونُاٚت الاؾخصىاثُت، الٓاَغة لهظٍ ظضًضة قمىلُت عئٍت  ؤق٩الها، زال٫ مً الٗامت وؤؾؿها ؤهماَها ٌؿخٖى

ت وبيُاتها  ال٣ًُت َظٍ في ظضًضة وظىاهب ٢ُم ٖلى الًىء الباخض ؾلِ ل٣ض". البرصووي" صًىان في اإلاخجلُت والؿُا٢ُت، اللٍٛى

. الضعاؾت َظٍ ومباخض ٞهى٫  ج٣ضمها ٦ما الخٟانُل، ؤو الٗامت السٍُى مؿخىي  ٖلى

حن ٖلى ال٣ًُت َظٍ بق٩الُاث مً ال٨شحر الىٓغي  ج٣ضًمه  في الباخض ها٢ل        مً ؤم٨ً ما واؾخٗغى والٟجي، اللٛىي  اإلاؿخٍى
لم اللٛت ٖلم بَاع في وخضًشا ٢ضًما لها حٗغيذ  التي والٛغبُت الٗغبُت واإلاىاهج الضعاؾاث  زهاثو ٢ضم ٦ما اإلاى٤ُ، ٖو

حن ٖلى الٓاَغة َظٍ وؾماث غى والٟجي، اللٛىي  اإلاؿخٍى  جُل ٦ما ألاصبي، الىو مجمل جيخٓم التي اإلامخضة بهىعجه الخ٣ابل ٖو
 الترار ومسغظاث الكاٖغ ههىم بحن الىهُت الٗال٢اث زال٫ مً زم الكاٖغ، ههىم بحن الجضلُت الٗال٢اث زال٫ مً

. ) 1( الخ٣ابالث َظٍ جدب٘ زال٫ مً ٖجها ال٨ك٠ ًم٨ً التي ألاصبُت ال٣ًاًا ؤَمُت ٖلى الخإ٦ُض م٘ ؤلاوؿاوي

 الدك٨ُل ٢ًُت الشالض الٟهل في ،)والدك٨ُل الغئٍا: الخلمؿاوي مضًً ؤبي قٗغ( بدشه في" الجُاع مضخذ" ؤًًا جىاو٫        
٣ت ّٖضٍ والظي الخ٣ابل، ؤؾلىب الًىء ٖلحها ؾلِ التي ألاؾالُب ومً الخلمؿاوي، مضًً ؤبي قٗغ في ألاؾلىبي  في وؤؾلىبا ٍَغ

ُت ال٣هُضة بىاء  ٞال ٞحها، مهُمىت ؤؾلىبُت زهُهت وؤْهغ الباهُت، م٩ىهاتها مً م٩ىن  ؤَم عآٍ بل جسالُٟا، ج٣ابلُا بىاءً  الهٞى
ُت ٢هُضة جسلى ج٩اص ُت الخجغبت َبُٗت بلى هٓغا وطل٪ مىه، نٞى  بحن والخسال٠ الخ٣ابل ٖلى ؤؾاؾا ج٣ىم التي طاتها الهٞى

ما اإلاٗهىصًً بٗضحها  بلى ًغظ٘ بما ألامغ حٗل٤ ؾىاء الضالت، الٗم٣ُت للبيُت ألاؾاؾُان اإلا٩ىهان الخًىع، وبٗض الُٛاب، بٗض َو
ُت الخجغبت ت الخجغبت بلى ًغظ٘ بما حٗل٤ ؤو هٟؿُت، بيُت بىنٟها الهٞى   ي ألاولى ٧ىن  خُض مً لؿاهُت، بيُت بىنٟها الكٍٗغ

. (2)ٞحها وجخجلى الشاهُت حؿىؽ التي

: العشدًة الذساظات في الحلابل/ ظابعا

ا وعواًت ٢هت مً الؿغصًت الٟىىن  جىاولذ التي الضعاؾاث بن: ه٣ى٫  بضاًت       حَر  جدذ قاملت صعاؾاث بة٢امت ٦شحرا حًٗ لم ٚو
... وم٩ان وػمان وشسهُاث ؤخضار مً الؿغص بم٩ىهاث مغجبُت ظؼثُت صعاؾاث َىا٥ ٧اهذ بل الخ٣ابل، مؿمى

 ٖىىان جدذ ال٨خاب مً الشاوي الٟهل في )مى٠ُ الغخمً لٗبض  اإلالر مضن عواًت في وصاللخه اإلا٩ان( ٦خابه في" ولٗت نالر" ٢ضم    
ى" الخ٣اَب مبضؤ ًٖ ٞحها جدضر صعاؾت( الخ٣اَب مبضؤ) الغواجي اإلا٩ان بىاء ج٣ىُاث"  ٢ىي  بحن ججم٘ يضًت زىاثُاث ًٖ ٖباعة َو

. (3)..."ألاخضار بإما٦ً شسهُا الغاوي  اجها٫ ٖىض جدضر التي والخىجغاث الٗال٢اث ًٖ حٗبر بدُض مخٗاعيت

                                                           
 
اللغة العربية  ، رسالة ماجستًن ،جامعة تعز كلية مركز اللغات،قسم)زلمد الربدكين منوذجا ديواف(صادؽ عبد احلميد عبد العزيز القاضي، شعرية التقابل: ينظر . 

 .   ادلقدمة.2005اليمن، 

 
 .139ص . 2002مدحت اجليار، شعر أيب مدين التلمساين؛ الرؤيا كالتشكيل، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق،  :نظرم . 
 
 .4،ص2010عامل الكتب احلديث، إربد، األردف، .ة مدف ادللح لعبد الرمحن منيفصاا كلعة، ادلكاف كداللتو يف ركام . 
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 َظا زىاًا في ظاء ومما ،"الغػاػ ماوـ" ؤٖما٫ ًٖ ُٞه جدضر ٞهال" الغواقضة ؾامذ" جىاو٫  ،"الخ٩اًت مىاػ٫ " ٦خابه في      
ً، ججاوع  ٖلى ٣ًىم" الغػاػ" ؤٖما٫ في باعػ  بٗض ٖلى اللجالت َظٍ ؾى٠٣" الٟهل خحن مً اإلاخىاٍٞغ  وو٢ٟت الٗىىان،: ازيخحن ػاٍو

ً ماوـ ٌك٩ل الٗىىان مجا٫ ٟٞي. ٢هحرة عواًت ٖلى ظا ؤٖماله ٖىاٍو ى ٖلُه، ٌؿُُغ ؤلاخؿاؽ َو  وظىص ٖلى ٢اثم بخؿاؽ َو
 حؿا٦ً مً ٖىه ٌٗبر ؤن ؤعاص إلاا ممشال ٖمله ٖىىان ُٞإحي هٟؿه، آلان في ججاوعَما  وبم٩اهُت ألايضاص، بحن الهغإ

. (1)"اإلاخىا٢ًاث

 اإلا٩ان ٢ًاًا( ٦خابه في" نالر نالح" ٢ضمه ما هظ٦غ الغواًت في الخ٣ابلي البٗض ًٖ بالخضًض ٖىِذ التي الضعاؾاث ومً         

 جغؾُش ٖملُاث يمً الخضًض الٗغبي ألاصبي الى٣ض في اإلا٩ان ظمالُاث اهدكاع بلى ال٩اجب ؤقاع خُض ،)اإلاٗانغ الٗغبي في الغواجي
م ٖلى اإلاٗغفي، الجمالي الى٣ض مىهجُت غة ٖلى ال٩افي بَالٖه ٖضم مً الٚغ  ٖلى خ٨م خحن الغواجي، باإلا٩ان اإلاخٗل٣ت الضعاؾاث ٞو

 الاهخ٣ا٫ ٞٗاًً خُىه، ختى الٗغبُت الغواًت في اإلا٩ان ظمالُاث ًٖ ألاقمل بلحهما اإلاكاع ٦خابُه في صعاؾخه و٧اهذ ٦خابه، في هضعتها
اجي اإلا٩ان ؤبٗاص وصعؽ الغواجي، اإلا٩ان بلى اإلا٩ان مً اضخي الٟحًز ذي والؼمجي والجٛغافي والهىضسخي والٍغ  الىٟسخي و والظاحي الخاٍع

ا اإلا٩ان وج٣اَٗاث زىاثُت ج٣ابالث بخدلُل وؤعصٞها. الجمالي  والخ٣جي والظَجي  لٟلؿٟيوا اإلاىيىعي و والىا٢عي  في للخٗم٤ مشىٍى

 الٓهىع ) والضازل والساعط ،(والخىا٢و التزاًض) وال٣ٟغ والثراء ،(والهٛغ اإلاؿاخت) والخ٨ش٠ُ الخىؾُ٘ مشل اإلا٩ان ظمالُاث ٞهم
م٤، ؾُذ وج٣اَ٘ الجهىي، والخ٣اَ٘ بالسُالي، الىا٢عي ج٣اَ٘ لخبُان ،(والخىاعي   خغ٦ت وج٣اَ٘ وظهاص، خُاة وج٣اَ٘ ٖو

 مخدغ٥ اإلا٩ان مخدغ٥، والؼمً زابذ اإلا٩ان: حٗال٣اث زال٫ مً والصسهُاث بالؼمً الغواجي اإلا٩ان ٖال٢ت ؤياء مما وؾ٩ىن،
 في اإلا٩ان بؾهام اإلا٩ان، لٗىامل الؼمان وبزًإ الؼمان لٗىامل اإلا٩ان بزًإ مخدغ٥، والؼمً مخدغ٥ اإلا٩ان زابذ، والؼمً

. (2)وحك٩له اإلا٩ان جدغ٥ الصسهُاث الصسهُاث، حك٨ُل

 ٢ًُت ٦خابه في ٖالج الظي" الغواجي للىو اللٛىي  الخدلُل في" اإلاىؾىم ٦خابه في" قلبي ؾٗض َاع١ " صعاؾت بلى ؤًًا ووكحر       
. (3)الصسهُاث بحن الخ٣ابل

 بٗىىان" صًب ؤبى ٦ما٫" للباخض صعاؾت هظ٦غ الغواًت، في والخ٣ابلُت الًضًت الشىاثُاث جىاولذ التي ٦ظل٪ الضعاؾاث مً        

 عواًت ؤٖاًً: "بدشه مؿتهل في ٣ًى٫  الًضًت، الشىاثُاث ٢ًُت: ٞحها ٖالج" الغواًت جدلُل في بيُىي  مىهج هدى:ولُلخان لُلت ؤل٠"
 للخىا٢ًاث ججؿُض  ي خُض ومً بضوعٍ، ًتهاوي  وا٢٘ ،في والساعظُت الضازلُت الاجهُاعاث عواًت  ي خُض مً الغاَب َاوي

ت  الؿمت ولٗل...  الجزوٕ َاظـ مٟهلت صعاؾت  في  ؤؾمُخه ما خحز في الغواًت  ج٣٘...الىا٢٘ َظا بيُت جخسلل التي الٗضًضة الجظٍع
 َظٍ بحن للٗال٢ت مدضص مخمحز مًمىن  ًٖ الضاثب البدض زم ٞحها، الًضًت الشىاثُاث اهدكاع ٩ًىن  ؤن الجزوٕ لهاظـ ألاولى

 الخىا٢ٌ زىاثُت والاهٟخاح، الاوٛال١ زىاثُت والهالبت الخٟخذ زىاثُت: الباخض لها حٗغى التي الشىاثُاث ومً. (4)"الًضًت الشىاثُاث
ا والالججظع الىا٢٘ مً والاهٟالث التراسي، الىا٢٘ في الدكغؽ زىاثُت والاوسجام، حَر . ٚو

   
                                                           

 
 .179، ص2006، 1دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، ط(. دراسات يف الركاية العربية(سامح الركاشدة، منازؿ احلكاية  . 
 
 .12: ، ص1997صالح صاا، قضايا ادلكاف الركائي يف األدب ادلعاصر، دار الشرقيات، القاىرة،  . 
 
 .2008، 1طارؽ شليب، يف التحليل اللغوم للنص الركائي، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، ط: ينظر . 
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  :الحلابل بالغة/ رامىا

 ٖمل ول٩ل. اإلاخل٣ي اإلاىخج، الىو،:  ي ؤؾاؾُت ؤ٢ُاب زالر مً َبُٗخه ٧اهذ مهما ٖمل ؤّي  في الخىانلُت الٗملُت جدك٩ل     

٤ ههه بىاء زال٫ مً لخد٣ُ٣ها، ال٩اجب ٌؿعى وؤَضاٝ ٚاًاث ببضاعي  بلى ؤصبي ظيـ مً جسخل٠ الٛاًاث َظٍ. زانت ٢ىاٖض ٞو
 ألاظىاؽ زهاثو اإلابضٖىن  ٌؿدشمغ ولظل٪ الؿغصي، الىو لٛت ًٖ جسخل٠ الكٗغ ٞلٛت السانت، لٛخه ًٞ ل٩ل بط آزغ،

 السل٤ ٖملُت لُماعؽ ًٞاء )...اللٛت واإلا٩ان، الؼمان الصسهُت،( الؿغص م٩ىهاث مً ًخسظ  -مشال  –ٞالؿاعص ال٨خابت؛ في ألاصبُت
ؿدشمغ والبىاء،  في  والجمالي البالغي ألازغ بخد٤ُ٣ ٦ُٟال ًغاٍ ما مجها ُٞسخاع و٢ضعاث، بم٩اهُاث مً اللٛت له جدُده ما طل٪ في َو
داو٫  الخ٣ىُاث، جل٪ ل٨ك٠ الخدلُل بلى ٌؿعى لظل٪ اإلاخل٣ي، لُه اإلاباقغة، ال٣غاءة زال٫ مً ٍو  جدمله ما ٖلى ٠٣ً ؤن والخإٍو

. الخٗبحر و٢ىة ال٩لمت، وسخغ  الٟجي الخمحز ؤؾغاع مً ونىعٍ وجغا٦ُبه، مٟغصاجه،

ٗمل للىا٢٘، عئٍخه ججؿُض ٖلى ٌٗمل اإلابضٕ" ؤّن  ق٪ ال       غ ججاوػ  ٖلى  –هٟؿه الى٢ذ في  –ظاَضا َو ت الهُاُٚت ألَا  اإلاإلٞى
 ما وانُُاص اللٛت، في الثراء مٓاَغ ٧ّل  ا٢خىام بلى الخاظت جإحي َىا و للٛت، الخُاحي الخٗامل مؿخىي  بلى بسُابه ًجز٫  ال ختى

 -الخ٣ابل  ٞحها بما  –البضٌُٗت ألاق٩ا٫ وحٗخبر. اإلاازغ البلُٜ، الجمُل، ال٣ى٫  ونىاٖت (1)"الجمالي الهضٝ لخد٤ُ٣  جىٕى مً جدمله
ت الٓىاَغ ؤ٦ثر مً . اإلايكىصة والبالُٚت الضاللُت آلازاع وزل٤ الخسُلُت، ٖىاإلاه لدك٨ُل اإلابضٕ، بلحها ًلجإ التي اللٍٛى

٣ت نىاٖخه َى وببضاُٖخه ال٣ى٫  وظما٫ بالٚت ألن" وهثرا، قٗغا: ال٨خابت ؤق٩ا٫ مسخل٠ ٌكمل الخ٣ابل بّن         ج٣ابلُت، بٍُغ
اث ؤبٗاصا لها جخسظ لي الجمالي، البٗض َظا مً ًىُل٤ الظي وألاصبي، الى٣ضي الخدلُل ًبرػَا ٖضًضة، ومؿخٍى  ٞهم في والخإٍو

 الظي البضٌ٘ الخ٣ابلي البىاء َى للىاؽ، وبقٛاله ؤقٗاٍع في  -مشال " –اإلاخىبي  الُُب ؤبي" ؤؾغاع ؤ٦بر ولٗل والسُاباث، الىهىم

م٨ً. ههىنه ٖلُه جخإؾـ  ؤو اإلا٣ابلت ؤو الخًاص ٖلى اٖخمض ؾىاء ،(2)"اإلاٗىىي  الاػصواط طل٪ ًالخٔ ؤن ؤقٗاٍع في مخمًٗ ألي ٍو

ا ؤو الدكبُه ىا بلى َىا ووكحر. ٚحَر
ّ
 ٖال٢ت لها التي اإلاهُلخاث بحن الٟانلت الخضوص وي٘ في باإلابالٛت البدض مجا٫ ه٤ًُ لً ؤه

 لى ألهىا اإلاهُلخاث، َظٍ بحن والٟىاع١  الخضوص وضر في ًبالٛىن  ؤصخابها ٧ان التي ال٣ضًمت الضعؾاث في ؾاص مشلما بالخ٣ابل،
 قخاتها، ًلم ظام٘، مهُلر في ألاصبي ؤو اللٛىي، الىو في ٖجها، الخضًض ًستز٫  ؤن ٨ًمً ؤهه هجض اإلاهُلخاث، َظٍ ٢لُال جإملىا

٩ىن   والازخالٝ والخىا٢ٌ، الخًاص،" ٌؿ٘ ٞالخ٣ابل مٗلىم، َى ٨ٞما ؛(الخ٣ابل)َى اإلاهُلر َظا الضعاؾت، في هجاٖت ؤ٦ثر ٍو

. ) 3(..."ألايضاص وبٛحر باأليضاص ج٩ىن  ٞاإلا٣ابلت والخىاػي، والخمازل، والُبا١،

٣ت ؤو ؤؾلىبا باٖخباٍع ٞالخ٣ابل بطا،         الىو ؤؾغاع ًٖ لل٨ك٠ وؾُلت هخسظٍ ؤن ًم٨ً والسُاباث، الىهىم ٖلحها جبجى ٍَغ
حن ٖلى ى واإلاىيىعي، البىاجي اإلاؿخٍى  في خايغة وججلُاجه ٢ىاهِىه ألن ظيؿه، ٧ان مهما هو ؤي ٖلى هُب٣ها ؤن ًم٨ً آلُت َو

 ٖلى ٖىه ه٨ك٠ ؾٝى بل والجمل، ألالٟاّ مؿخىي  ٖىض للخ٣ابل ال٣ًُت الخضوص ٖىض هخى٠٢ لً ل٨ىىا. الىهىم مسخل٠

. ٩٦ل الىو مؿخىي 

 

 

                                                           
 
 . 17، ص)قراءة أخرل(زلمد عبد ادلطلب، البالغة العربية  . 
 
 .32، 31، ص1957، 1مكتبة هنضة مصر، الفجالة، ط. حنفي زلمد  شرؼ: تح .ابن أيب األصبع، بديع القرآف . 
 
 176، ص 1986، طرابلس، 1الدار العربية للكتاب، ط. يوسف احلناشى، الرفض كمعانيو يف شعر ادلتنيب . 
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: الخحام ظبُل على

ذي، اإلاؿاع ٞحها جدبٗىا الظي الخىن٠ُ، َظا بٗض         َظا زخام في ههل الخ٣ابل، لٓاَغة والبالغي والضاللي، واللٛىي، الخاٍع

: اإلاىالُت الؿُىع  في هىعصَا واإلاالخٓاث،  الىخاثج مً ظملت بلى الٗمل

 ٖال٢اجه وفي مٗخ٣ضاجه، في ؤًًا وخايغة ؤلاوؿان؛ ٧ل ووكاٍ ٨ٞغ، خُاة، في ومازغ ٢ىي  خًىع  لها ْاَغة الخ٣ابل بن -أوال  
... وآصابه ٞىىهه وفي الاظخماُٖت،

لماء الضاعؾحن، اَخماماث مً خحزا الخ٣ابل قٛل ل٣ض -راهُا حن، البالٚت ٖو  له ؤن ٖلى آعائهم ؤٚلب واج٣ٟذ وخضًشا، ٢ضًما واللٍٛى

.  البلُٛت الترا٦ُب  نُاٚت وفي واإلاٗاوي، الىهىم زغاء في و٦ظا ال٨الم، جدؿحن في ٞاٖلُت

لىم واللؿاهُاث الى٣ض مجا٫ في الخضًشت، الىهُت اإلاىاهج خملخه بما الخضًض، البالغي الضعؽ في اؾخجض ما زال٫ مً -رالسا  ٖو
 الضعاؾاث ٧اهذ ٞةطا زالله؛ مً ًضعؽ الخ٣ابل ٧ان الظي اإلاجا٫ جىؾ٘ زهىنا، الؿغص مجا٫ وفي ٖمىما، والضاللت اللٛت

ىا والجمل، ألالٟاّ  مؿخىي  في الخ٣ابل ٞٗالُت جدهغ -ؤٚلبها في  -ال٣ضًمت
ّ
اث  َظٍ بلى باالؾدىاص ٞةه  التي  -الخضًشت الىٍٓغ

 بالخ٣ابل ٖال٢ت له ما ٧ل هغنض بدُض ٧له، الىو لِكمل صعاؾخه، مجا٫ جىؾُ٘ ًم٨ً ؤهه وٗخ٣ض -وؤصواٍع مٟاَُمه وؾٗذ

.  ٩٦ل والىهىم واإلاكاَض باإلا٣اَ٘،  حٗل٤ ؤو وألالٟاّ، بالجمل ألامغ حٗل٤ ،ؾىاء
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 الىىوي ئبشاهُم أدب في وظلؼحه الىامىط كذاظة
 الجضاةش  -ثلمعان حامعة  -واللغات  داب بيلُة وآداب ا العشبُة اللغة كعم، سؼُذ أمل. أ: ئعذاد

 

 : ملخص

غ مغجبُت اإلاضًىت عواًت ٧اهذ بطا  حٗخمض الّصخغاء عواًت ٞةّن  لها، خّض  ال التي اإلا٣ّٗضة اإلاجخم٘ و٢ًاًا اإلااّصي، الىا٢٘ بخهٍى
ٟت اإلااّصة ٖلى ألاولى بالّضعظت ُّ ت و٢ُم وهباجاث خُىاهاث مً بظاتها اإلاخ٨ ُّ ت عوخ  . وعمؼٍّ

ل ؤلاوؿان ٧ان وبطا
ّ
لي الٗالم مغ٦ؼ ًمش ُّ  َى) ظماص هباث، خُىان، بوؿان، ( ظيؿه ٧ان مهما ال٩اثً ٞةّن  اإلاضًىت، عواًت في الخس

 اؾخمض وؿُج ًٖ ٖباعة والش٣اُٞت والظَىُت الاظخماُٖت الصخغاوي  اإلاجخم٘ بيُت ألّن  الصخغاء، عواًت في الضوع  َظا ًلٗب الظي

ه ا والّضًً والّسخــغ واإلاُشىلىظُا ٧األؾُىعة مخّٗضصة، مىاب٘ مً زَُى حَر ا ال٣ًاًا َظٍ ٧ّل . ٚو حَر  ألازحر في لخ٩ّىن  جضازلذ ٚو
  .والّؿلى٥ الّخ٨ٟحر في زاّنا همُا

لى  ب٣اًا الىا٢٘ في  ي بِىما م٣ّضؾت، ٦إقُاء وظىصَا ٞغيذ التي ألامىع  مً ٦شحرا الّصخغاوي  اإلاجخم٘ في هجض ٢ض ألاؾاؽ، َظا ٖو

ا مُشىلىظُا ت ج٨ّبل ٢ُىص بلى ألاػمىت مّغ  م٘ جدّىلذ زم ألاّو٫، ؤلاوؿان ابخ٨َغ ، الٟغص خغٍّ ٨ٍغ   .٢م٘ وؾُلت جهبذ لم بن َظا ٞو

ىء حؿلُِ الّضعاؾت َظٍ جداو٫  ًّ ت ٖلى ال ُّ ت ٦ظا٦غة الّىامىؽ .ال٩ىوي ابغاَُم ٦خاباث في الّىامىؽ ٢ً ُّ  ٖىض وكإ ٠ُ٦ : ؤزال٢

ت اإلاجخمٗاث ُّ ٣ ت ؤلاٍٞغ  التي الّؿلُت جل٪ امخل٪ ٠ُ٦ ألازحر وفي. ؟ ٢ضاؾخه اؾخمّض  ؤًً مً زم .؟ السهىم وظه ٖلى والّصخغاٍو
ىخه

ّ
ُّذ بمشابت ؤيخى ختى والاؾخمغاع، الب٣اء مً م٨  . الخايغ الٛاثب ؤو الخيّ  اإلا

ة اليلمات ُّ   .اللُبُت الغواًت ال٩ىوي، ابغاَُم ؾلُت، ٢ضاؾت، هامىؽ، صخغاء،: املفحاح

 :ملذمة

ت زُاب في جإملىا بطا ت الّغاٍو ُّ سظث التي الٗغب
ّ
ا ًٞــاءا الّصخغاء اج ُّ اَا لها، عواث

ّ
غة ْهغث بإجها لىظضها اإلاضًىت بغواًت و٢اعه

ّ
 مخإز

ا ت، ٦دالت ما، هٖى ُّ ت ًسً٘ وال بالّغمىػ  مليء زا٫، م٩ان – البٌٗ ٌٗخ٣ض ٦ما -الّصخغاء ألّن  طل٪ ببضاٖ  حٗٝغ ٞلم ؾلُت، ألًّ
ت  .ؾبُال بلُه الّغاٍو

غا،
ّ
هغ ب٨شاٞت، اإلاترامُت ألاما٦ً جل٪ في ؤلاوؿان اؾخ٣ّغ  الّىاصعة، اإلاٗاصن وبٌٗ الّىِٟ ا٦دكاٝ وبٗض ماز  في الّخىاٞـ ْو

 مىي٘ الالخ٣اء َظا وي٘ ل٣ض. اإلاضًىت مى٤ُ يغوب م٘ الاخخ٩ا٥ و٢٘ ٖىضما ؤػمت في الّصخغاوي  الًٟاء ٞضزل الاؾدُُان،

 .للٗالم جهّىعٍ ٖلحها ٞغى ٦ما ال٣ضًمت، واإلاٗاًحر ال٣ُم حؿائ٫ 

ت اإلا٣ّضؾاث ؤنبدذ ل٣ض ُّ هجاث، بٌٗ اه٣غيذ ٦ما مهّضصة اإلادل
ّ
ت الّهىاٖاث ؤّما الل ُّ ا اٖخبرث ٣ٞض اإلاخإّنلت ألاول  مً هٖى

ٗىطة
ّ

 . والّخضظُل الك
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داص بظل٪ ٌكٗغ ال الّصخغاوي  الٟغص ؤنبذ ٣ٞض الىٟعي، اإلاظَب ٖلى ٣ًىم الجضًض الّخهّىع  َظا ؤّن  وبد٨م
ّ
 م٘ والاوسجام الاج

 . ٢بل مً مجخمٗه في ؾاثضة ٧اهذ الّتي واإلاباصت ال٣ُم جل٪ بلى ًٟخ٣غ ؤيخى ٦ما بُئخه،

٨ظا ت ؤُُٖذ َو خ٣ضم ألاولٍى
ّ
ت اإلاجخمٗاث ٞىظضث اإلااضخي، ًٖ الّخ٣ضٌـ هٕؼ خؿاب ٖلى والّخُىع، لل  هٟؿها الّصخغاٍو

ل وماى مس٠ُ ٚامٌ خايغ بحن مدانغة ُّ  . بُٗض مخس

ض زغواتها، اؾخٛال٫ في ؤلاٞغاٍ زال٫ مً بطن، الّصخغاء م٘ الّخٗامل ٞؿىء ض بِئتها، وجلــٍى ي بوؿاجها وججٍغ
ّ
 ٖاصاجه مً اإلادل

غوا الّغواثُحن بٌٗ هٟىؽ في ألازغ بالٜ له ٧ان طل٪ ٧ّل . م٣ّضؾاجه في وحك٨ُ٨ه وهٓمه،
ّ
بُٗت َظٍ ًٖ للّضٞإ ؤ٢المهم ٞسس

ّ
 الُ

 . الب٨غ

 ؤحٛجى اإلااضخي، ؤؾاَحر مً ؤؾُىعة ػماهىا في ناعث الّتي الًٟاثل بهظٍ الّخٛجي بال الُىم ؤٞٗله ما ؤظض ال : " ال٩ىوي ابغاَُم ٣ًى٫ 

ٗغاءٌ ابخضٕ عظما ج٨ً ولم ًىما وظضث الًٟاثل َظٍ ؤّن  ؤ٢ى٫  ٧ي الّغواًاث في ؤظاَض ألاظُا٫، بها ؤزبر ؤن وؤخاو٫  بها
ّ

 1 " الك

ل ما ؤو ألاؾالٝ، وناًا ؤي ألازال٢ُت، الظا٦غة : ؤٖماله في ال٩ىوي بلحها ًخُّغ١  الّتي الًٟاثل َظٍ ؤَم مً ولّٗل  ًّ  ٌؿّمُه ؤن ًٟ

 .الّىامىؽ

ؿائ٫  ؤّن  هجض الّؿُا١ َظا في
ّ
 مً الصخغاوي؟ اإلاجخم٘ في مٟهىمه َى ما الىامىؽ؟ وكإ ٠ُ٦ : َى اإلا٣الت َظٍ في اإلاُغوح الد

 .؟ ؾلُت للّىامىؽ ؤّن  مٗجى ما ألازحر وفي ؟، ٢ضاؾخه اؾخمض ؤًً

 .ووكإجه الىامىؽ ْهىع  بضاًاث ٖلى وّٗغط ؤن ،طل٪ ٢بل ٖلُىا الػما ٧ان ألاؾئلت َظٍ ٖلى ولئلظابت

 : الىامىط وؽأة -1

ت، اإلاٗاظم ّٖغٞخه ٦ما الّىامىؽ مٟهىم ًٖ هخدّضر ؤن ٢بل ٍٛى
ّ
 ؤن ؤوال بىا ًجضع ؤٖماله، في الىىوي ابشاهُم ّٖغٞـه و٦ما الل

 .وكإ؟ ٠ُ٦ : ٨ٟ٦غة الّىامىؽ ًٖ هخدّضر

ذيّ  جظ٦حر مً بّض  ال ٦هظا، ؾاا٫ ٖلى لئلظابت  ٣ُت اإلاجخمٗاث في ال٣ُٗضة ؤو الّضًً مٟهىم بلى بىا ٌٗىص جاٍع  مجخم٘ ؤّن  بد٨م : ؤلاٍٞغ

ىاع١ 
ّ
ًاءٍ الّغواجي ال٩ىوي ببغاَُم ٖالم )الُ ٣ُت صٖابت َىا٥ .اإلاجخمٗاث َظٍ ؤخض َى( ٞو لُا: " ج٣ــــــــــــى٫  ٢ضًمت بٍٞغ ىة ئفٍش ًّ  محذ

 (2)" باعظاٌ

٣افي، الّؿلى٥ ًٖ الاظخماعي الّؿلى٥ همّحز ؤن وؿخُُ٘ ال الّصخغاء ظىىب في وبالٟٗل،
ّ
٣افي والال الش

ّ
٣ىسخي الّضًجي ًٖ ز

ّ
 لكّضة الُ

كاَاث ألّن  وطل٪ الٗىالم، َظٍ جالخم
ّ
ت الي ه. الّضًيُت باإلاٗخ٣ضاث الدكّب٘ قضًضة البكغٍّ

ّ
ع به

ّ
ل ال مجا٫ بًجاص ٖلُىا ًخٗظ

ّ
 ًخضز

 وال٣غابت الّؿلُت ووكاَاث الٗمل بحن الخضوص عؾم اإلاؿخدُل مً بهه " بُٗض مً ؤو ٢ٍغب مً ؾىاء اإلاٗخ٣ض ؤو الّضًً ُٞه

                                                           
 
 1996، آذار السويسريةاإلذاعة  مع مقابلة . 

2
 . René Bureau. L'Afrique noire. Encyclopédie des Religions -  Encyclopaedia Universalis - France 

S.A. 2002 - P.42 
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ت والخُاة ُّ ت ؤو الّضًيُت الّىٓغة وبحن الُىم ًّ ًا ؤو جإًُضا : آلالهت بةعاصة الىا٢٘ ًغبُىن  بّجهم ،(1)" للٗالم ال٣ٗاثض  لهظا وعبما ٞع

ـــا٫ الؿبب لُا"  :٣ًـ   (2)" امللّذط أسض ئفٍش

ت الّىاؽ خُاة في الخًىع  صاثم ؤلاله بإّن  ٌٗجي ال َظا ؤّن  ٚحر   ُّ ٣ىؾُت، ومماعؾاتهم الُىم
ّ
 الّتي ألاؾاَحر ؤٚلب " ألّن  الُ

ا٦غاث، بها جدخٟٔ جؼا٫ ال
ّ
لخجإ ال ؤلاله بإّن  - السل٣ُت بضاًت مىظ ٢ًذ الظ   بلُه ًُ

ّ
غوعة، ٖىض بال ًّ  السُىعة قضًضة الخاالث وفي ال

ت، وبٗضٍ ؤلاؾالم " بإّن  ًا٦ض ألامغ َظا. (3) " ُّ ٣ُا في اهدكغا ٖىضما اإلاؿُد ؿبت ٢غون مىظ بٍٞغ
ّ
 ٖكغ الّخاؾ٘ ال٣غن  ومىظ لؤلّو٫، بالي

ؿبت
ّ
اوي، بالي

ّ
ُت واإلاٗخ٣ضاث ألاؾاَحر ٖلى ٣ًًُا لم للش

ّ
  (4) " اإلادل

خىّؾل مً ٞةلى ٦ظل٪، ألامغ ٧ان بطا   ٣ّضم ًُ
ُ
 ؟ بطن ال٣غابحن وج

لى الّؿل٠ َى الّؿاخت، ٖلى مؿُُغا ًب٣ى الظي ت مصخىبا " ئله هأكىىم " ألٖا ؿبت مغثُت ال ال٩اثىاث مً بمجمٖى
ّ
 :لئلوؿان بالي

ت ٚحر ال٣ىي  ٖالم" ُّ ت ٚحر و٣٦ىي . البكغ ٖــالم نىعة ٖلى َى اإلاغث ًّ غة، ماص
ّ
ل ماز

ّ
 جدذ الىا٢٘ الّٓل  لٗالم ال٣اَىىن  َاالء ًخضز

ت الخُاة في ألاؾمى، ال٩اثً ؾُُغة ُّ ت الُىم ُّ ال ؤلاوؿاه
ّ
 له، وجابٗا ال٩ىن  َظا مً ظؼءا ؤلاوؿان ًهبذ وبهظا. (5) " مخىاجغ جضز

ه " : جُاو٫  مهما ؤلاوؿان، َظا ألّن  له، مال٩ا لِـ ل٨ّىه جهّغٞه، جدذ َى صخُذ
ّ
مغثُت، ال٩اثىاث جل٪ عخمت جدذ ٞةه

ّ
  الال

حن الّؿاصة ُّ   (6) " للخُاة الخ٣ُ٣

لُه مسّحر، ال مجبر – بطن  -ٞاإلوؿان ٣ىؽ وج٣ضًم اإلاؿخمّغة والالخماؾاث الّضاثـــمت، بالّخىؾالث الّخبُٗت جل٪ جغظمُي  ؤن ٖو
ّ
 الُ

ت ال٣ىي  لخل٪ ُّ ت ال٩اثىاث " السٟ ُّ ها في ج٩ّىن  الٗضص، مدهىعة ٚحر السٟ  بما ألاعواح، اؾم ٖلُه ًُل٤ إلاا ال٨بري  الٗاثلت مجمٖى

ل ما ٖاصة و ي ...والجان ألاؾالٝ ؤعواح ٞحها
ّ
  (7)" مخىّىٖت م٣ّضؾت ؤٚغاى ؤو هُمـاثُم  ق٩ل ٖلى جمش

٣ىؽ
ّ
   ي ما – الخ٣ُ٣ت في – والُ

ّ
ت بظغاءاث بال ُّ ت صًي ُّ تها في جسلى ال اخخُاَ ُّ  هُل َى ج٣ضًمها مً الهضٝ الّتي ال٣غابحن مً ؤٚلب

ت، ال٣ىي  جل٪ عضخى ُّ  ٣ًىم ألامغ و٦إّن  اؾُخضع٥، ٢ض بالّىٓام السلل ٩ًىن  ٣ِٞ بهظا. جؼ جها ٢ض الّتي اإلاىاؾباث في وزاّنت السٟ

  (8) "جعؼُجي وي أعؼًُ " ٢اٖضة ٖلــى

٘ ( حذاد ،صفاف ،والدة ) الخُاة مغاخل : ط٦غ ًم٨ىىا اإلاىاؾباث َظٍ ؤَم مً    ( أظفاس ،كىص ،صُذ ) السُحرة اإلاكاَع

٣ـ، ؤو ٞالكٗحرة .(مغى) الخِٗؿت الخاالث وؤزحرا
ّ
   ي ما الُ

ّ
 ٖىض لظل٪ ؤؾلٟىا، ٦ما صاثما، اإلاهّضص ال٩ىن  لىٓام بىاء بٖاصة بال

                                                           
1
 . Ibid-P.42 

2
 . Emmanuel Terray.L'Afrique noire - Encyclopédie des Religions Encyclopeadia Universalis - 

France S.A. 2002 - P.392 

3
 . Rene Bureau ; L' Afrique noire -  P.43 

4
 . Ibid-P. 45 
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بُُٗت اإلاىاعص ؤظل ومً ؤلا٩ًىلىجي، بالّىٓام مغجبِ الّضًجيّ  ٞالّىٓام " الّٗغاٝ، بخىظحهاث ألازظ ًجب ج٣ضًمها
ّ
 ويٗذ ٢ض الُ

٣ُت اإلاجخمٗاث ت ٖلُا ؾلُاث جدذ وجهّغٞه الٟغص ؤٞٗا٫ إلاغا٢بت هٓاما ؤلاٍٞغ ُّ   (1) " عوخ

بت ُٞه ال٩اثىاث " وؤّن  مّخهــلت، ٖىالم مً ًخ٩ّىن  الىظىص َظا بإّن  ألاٞاع٢ت ال٩ىؾمىلىظُا ٖلماء ٌٗخ٣ض ٦ما
ّ
٤ مغج  حؿلؿل ٞو

ب عجِب
ّ
ضا زال٣ا " ال٣ّمت في هجض (2)" مغ٦ ل ؤوخضا، ٍٞغ

ّ
 خى٫  البكغ ًُغخها ؤن ًم٨ً الّتي ألاظىبت ج٣ضًم في الّغثِـ صوعٍ ًخمش

 بإًت م٣هىص ٚحر ٞهى لظل٪ الضهُا، الُب٣اث ج٩ابضَا ٢ض التي بالخ٣لباث مبا٫ ال مجغص، خهحن، بُٗض، اإلاهحر، وخى٫  الٗالم

اهُت اإلاغجبت في ًلُه.  (3)"ؤبضا ًدسجُب ال ألهه ٢ضاؾت،
ّ
٣ىؽ لالخخٟاالث ؤَل َم واإلاىحى ألاؾالٝ" الش

ّ
 ظماٖت زم.  (4) " اإلاخىّىٖت والُ

ب َغم، ق٩ل ٖل نُٛذ ٢ض" ألازغي   ي ألاخُاء،
ّ
م ؤظىاؾهم خؿب ألاٞغاص ُٞه عج اتهم وؤٖماَع  في ٧لٌّي  الاظخماُٖت، ومؿخٍى

  (5) ."وؤجباٖه عئؾاثه بحن م٩اهه

رجِب َظا ًمخّض  البكغي، الىٕى ؤؾٟل
ّ
ُا٫ الت َُ  وظىص ال الٗىالم َظٍ في.  " (6) الجماص وممل٨ت الّىباث وممل٨ت الخُىان ممل٨ت" : ِل

 الٗالم." اإلاىاٞظ ٦ك٠ ٌؿخدُل زاللها مً والتي اإلادؿىؾت ٚحر الّخضعظاث مً ؾلؿلت يمً هدى٣ّل بط اإلاٗالم، واضخت لخضوص
م مّخهل وؿُج و٦إهه ٌٗاف بهما

ّ
غ ًىٓ

ّ
٨ٟ  التي ألاقباح بط اإلاغثُت، الٗىانغ ٣ِٞ حؿ٨ىه ال ٖالم َى بط مخ٩امل هدى ٖلى ُٞه ٍو

بُٗت، في خُٟٟها ٌؿم٘
ّ
ٟا٢ها ًٖ ٞحها وحٗبر الُ

ّ
  " (7) ألاؾالٝ ؤعواح ألاخىا٫ ٚالب في  ي الخُت، ال٩اثىاث م٘ اج

بٗا  ٞىانل َىا٥ ألن ال٩اثىاث، وؿُج في اإلاخمّحز ٚحر الّخمازل ؤو الّخجاوـ بظل٪ ه٣هض ال مّخهلت ٖىالم ه٣ى٫  ٖىضما َو

ت ُّ ضة، ٖال٢اث جىظض ٦ما الٗىالم، َظٍ بحن اؾتراجُج
ّ
 . زاّنت مهاعاث حؿخضعي قاث٨ت جُّىعاث ٖبر بال ًدضر ال طل٪ ؤّن  بال مَى

ٟا١ ببغام " طل٪ ؤمشلت مً
ّ
ت ل٣ُٗت مؿخّٛل  ؤّو٫  بحن بج ُّ ٣ت مُذ جل٣حن السٟاء، ؤَل مً اإلا٩ان وؤصخاب ؤعي  بلى الاهًمام ٍَغ

  "(8) ...الّىهغ الّصخت، اإلاُغ، في اإلاخهّغٞحن الجان اؾترياء ألاؾالٝ، ظماٖت

 ؤؾالٞهم ٢بلهم ٖلحها ٖاف ل٣ض صخُذ لهم، مل٩ا لِؿذ ؤعى ٖلى ٌِٗكىن  - زاّنت مجهم ألاخُاء -البكغ بإّن  ؾب٤، مّما وؿخيخج

 ًّ   ًخّم  لم طل٪ ل٨
ّ
٥ بمىا٣ٞت بال

ّ
حن اإلاال ُّ حر  اإلاٗغوٞت آلالهت مً الٗضص ٦شحرة ٞغ٢ت"  للم٩ان، الخ٣ُ٣  الّتي  ي (9) "اإلاٗغوٞت ٚو

ُاٞت قغوٍ جٟغى ًّ اث، ج٣غع "  ال  ٞةّجها ؾلبُت ؤم بًجابُت ؤ٧اهذ ؾىاء وحٗلُماتها(10)" الّىظوع  وجهُٜ الىاظباث، وجهضع اإلامىٖى
ـّ  كاٍ، الّؼمً، : الخُاة مىاحي ظمُ٘ جم

ّ
اَغة، ألاما٦ً اإلا٩ان، الي

ّ
 ٞغصًا الاظخماعي الّؿلى٥ اإلاىاعص، اؾخٛال٫ الّؿٗاصة، ؤًام الُ
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2
 . Emmanuel Terray- L'Afrique noire- P.393 

3
 . Ibid-P.393 

4
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5
 . Ibid-P.393 

6
 . Ibid-P.393 
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ا ظماُٖا، ؤم ٧ان حَر  ؤّن  ٦ما.  .(1) "ظٟاٝ خضاص، مغى، ب٣ٞاع، : ق٩ل ٖلى ج٩ىن  ٣ٖىبت ٌؿخضعي "الّىامىؽ لهظا اهتها٥ ٧ّل "و. ٚو
اث مً ًب٣ى ٖلُه، الخٟاّ لى ألاولٍى راجب مً بَاع في الّخىُٟظ اإلاجمٕى مً آلازٍغً ٖو

ّ
 . الهغمي الت

خه ال : َما عثِؿخحن بؿمخحن ٦ظل٪ الّىامىؽ ًمخاػ ُّ   .ومغوهخه قٟاٞ

 :ؼفافُحه ال -أ

ت غ١  ؤّن  ٦ما الجمُ٘، مخىاو٫  في لِؿذ اإلاسخلٟت وبعاصاتها آلالهت ؤهىإ ٧ّل  مٗٞغ
ّ
 مً لِؿذ واؾخُٗاٞها بمىاظاتها حؿمذ التي الُ

ىت ٢ضعاث ًمخل٩ىن  مخسّههحن ؤهاؽ مهام مً ال٣ًاًا َظٍ الٗاّمت، ال٣ًاًا ُّ  صوع " وجبلُٛها ألاوامغ باؾخ٣با٫ لهم حؿمذ مٗ

بت ؾلُت وال٨هىت للّٗغاٞحن ٌُٗي ؤلالؼامي الىؾُِ   .(2)" مٖغ

٣ىؽ ؤهىإ جدضًض في الّٗغاٝ مهمت وجخجّؿض
ّ
٣ت ؤو الّؿبُل عؾم و٦ظل٪ وونٟها، الُ ٍغ

ّ
ً التي الُ

ّ
تها مً جم٨ ًّ  ون٠ بطا ": جإص

٣ت ٖلى ٞلِـ الّٗغاٝ ٣ت وال ال٣اضخي ٍَغ بِب، ٍَغ
ّ
٣ت وبهما الُ  ٚحر والسّٟي  الىاضر الجليّ  ٖال٢اث ًًبِ الظي اإلاسغط ٍَغ

٣ـ مستٕر َى لِـ الّٗغاٝ ألّن  (3) " اإلاغجي
ّ
ٗاثغ ٩٦ّل  ــ قٗحرة ؤّي  " : ًدّضصٍ الظي الُ

ّ
   ي ما ــ ألازغي  الك

ّ
ت بال ُّ  وناًا مً ون

  .(4) "قِئا مجها ٌّٛحر ؤن بم٣ضوعٍ ولِـ الجماٖت ؤو الٗغ١ 

ه
ّ
٣ـ، خب٨ت ٌُُٗه الظي ألاؾالٝ بعر الّىامىؽ، به

ّ
 . وألاصواث وؤلاوؿان واإلا٩ان الّؼمان بىائها في قاع٥ خب٨ت الُ

  :مشوهحه - ب

ت ٖلى اإلاُل٣ت ؾُاصجه ًّضعي ؤن آلالهت مً ؤّي  ٌؿخُُ٘ ال ًّ  ؤّي  ٌؿخُُ٘ ال وباإلا٣ابل ٧اهذ، مهما اظخماُٖت ؤو ظٛغاُٞت ب٣ٗت ؤ

  البكغ، ٖلى وما آزغ بله ًبُده ٢ض ما، بله ًمىٗه ما" ألّن  بالٟاٖلُت، اؾخئشاٍع ًّضعي ؤن ّٖغاٝ
ّ
ىا ؤن بال ىا ٠ُ٦ ٌٗٞغ

ّ
 َظا ٌؿخٛل

يء َى َظا ولّٗل . " (5) "لهالخهم الازخالٝ
ّ

 .واإلاؿخمغ الضاثم الاهٟخاح وطل٪ اإلاغوهت جل٪ للّىامىؽ ؤُٖى الظي الصخ

٦ها، ظمُ٘ ٌٗٝغ ال صاعا ٌؿ٨ً ؤلاوؿان بإّن  ه٣ى٫  ؤن ًم٨ىىا ؾب٤، إلاا وزالنت
ّ
 ٖضا ٖىه مى٘ ٢ض " اؾخٗمالها صلُل  "ؤّن  ٦ما مال

ض ُّ   . الّىامىؽ بخٗالُم  الخ٣

  : الىامىط مفهىم  -2

ت اإلاٗاظم في الّىامىؽ اؾم وعص ُّ سُت واإلاهاصع الٗغب  مٗجى ٖلى جّخ٤ٟ لم اإلاهاصع َظٍ ؤّن  ٚحر وألاهثروبىلىظُت والّضًيُت الّخاٍع

  .ومضلىله الاؾم
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 ٢ترة والّىامىؽ والسضإ، اإلا٨غ : والّىامىؽ .الاخخُا٫ مً الّغظل به ًىمـ ما : الّىامىؽ " همـ " ماصة الٗغب لؿان في ظاء
٣ا٫ الّغاَب، بِذ والّىامىؽ للّهُض، ٞحها ٨ًمً التي الّهاثض غ٥ ٍو

ّ
اء، والّىامىؽ. ألاعى جدذ ًىاعي  ألهه هامىؽ للك  ٖو

ل والّىامىؽ لُه مدمض هبِىا ٖلى هللا نلى ظبًر  وباًَ ؾّغٍ ٖلى ًُلٗه الظي الّغظل ؤو اإلال٪ ؾّغ  ناخب والّىامىؽ وؾلم، ٖو

سّهه ؤمٍغ ، ًٖ ٌؿتٍر بما ٍو   (1) ."الكغ ؾّغ  ناخب والجاؾىؽ السحر، ؾّغ  ناخب الّىامىؽ و٢ُل  ٚحٍر

ت الجماٖت مماعؾاث ؤٞغػتها التي ألازال٢ُت للّخجغبت هخاظا اٖخبٍر ٣ٞض ال٩ىوي، ابغاَُم ؤّما  ٣ٖل  ي ألاؾالٝ عوح " ٣ًى٫  البكغٍّ
ا٦غة

ّ
ت ال٣ُم جدهحن في البُىلت صوع  ًلٗب الظي ال٣ٗل َظا ألاظُا٫، مؿحرة في ٦خمُمت اإلادمى٫  الظ ُّ  ألاظُا٫، عخلت في ألازال٢

ظٍ م َو ُّ ل اإلاىعوزت ال٣
ّ
  .(2) " آزغ خُىا الّىامىؽ اؾم ؤوفي خُىا الٗٝغ اؾم في ٌؿخ٣ُم صًجيّ  بٗض طا مظَال، م٩ّىها جغا٦مها في حك٩

ٟحن مً بها هسغط ؤن ًم٨ىىا التي اإلاالخٓت اء ٌٗجي ٢ض الّىامىؽ بإّن  سّجل ٢ض ٧ان بطا مىٓىع  ابً ؤّن   ي الؿاب٣حن الّخٍٗغ  مً ٖو

اء اٖخبٍر ٢ض ال٩ىوي ابغاَُم ٞةّن  الٗلم، ت، لل٣ُم ٖو ُّ  في جبدض ،"وؤؾغاع وناًا ق٩ل ٖلى ألاؾالٝ جغ٦ها الّتي ال٣ُم جل٪ ألازال٢

ض ظاءث ٦ما (3)" .اإلاماث وؾّغ  الخُاة ٞلؿٟت
ّ
ما ج٨ً لم البُٗض الّؼمان طل٪ في وخُاتهم ًىما وظضوا ؤّجهم " بـ لخا٦  ٖلى ظاء .(4) " َو

سهُاث بخضي لؿان
ّ

ُل ٖكب" عواًت في الص
ّ
ؿُان ولىال شخيء، ٧ل في وناًا جغ٧ىا ألاؾالٝ  ": (5) " الل

ّ
 لضواء الُىم اخخجىا إلاا الي

اع
ّ
ت " بلى ألاؾالٝ جدّى٫  الىناًا بخل٪6) " ّٖغاٝ لىبـــىءة وال الُٗ

ّ
ما٫ب الخُاة، ٢ُض ٖلى مل ت  (7) "ألامىاث ٖضاص في ؤجها مً ٚع

ّ
 ٖلى مل

ا٦غة ٚىُمت ألجها " الخُاة ٢ُض
ّ
 .الظ

ىا الّىامىؽ، وناًا الّصخغاء ؤَل جل٣ّى
ّ
ا زم ٦بحر باَخمام عمىػَا ٩ٞ ًّ  بها، الٗمل في جباعوا ٦ما ٢لب، ْهغ ًٖ خَٟٓى  م٘ ل٨

ًز٠ُ ٖغيت الىناًا وؤضخذ اليؿُان، صّب  الّؼمً مغوع
ّ
الىر صٞ٘ الظي ألامغ والّخدٍغ٠، للت

ّ
 والّسخغة ال٨هىت: اإلا٣ّضؽ بالش

٣ت في الّخ٨ٟحر بلى ــ اإلاٗاوي ًدخ٨غون ٧اهىا الظًً ــ والّٗغاٞحن ؿُان زاللها مً ٣ًاومىن  ٍَغ
ّ
دٟٓىن  الي  الّىامىؽ ؤي الىناًا، بها ٍو

  (8) "آههي  ي الّىامىؽ  ي الىناًا "

كىا
ّ
ؿُان وم٣اومت الّؼمً مٗاهضة ٖلى ال٣ضعة له شخيء بلى اَخضوا ؤن بلى ملل، صون  وه٣ّبىا ٦شحرا ٞد

ّ
ه .الي

ّ
 ألاؾالٝ ٢ّضؽ " الدجغ به

، ٢ّضؾٍى الّغؾالت، ُٞه خمل الظي الُىم طل٪ مىظ الدجغ بضٍو  ألاههاب ألاظُا٫ ٢ّضؾذ ل٣ض.  (9) "ؤههابا ؤلىاخه مً ونىٗىا ٖو

ت مٗالم مجها وظٗلذ ال٣غابحن لها و٢ّضمذ حن الجمعيّ  الىعي ٖلى بُٗض خّض  بلى خاٞٓذ ؤزٍغ  . للّصخغاٍو

ؿائ٫  هُغح ؤن ًم٨ىىا َىا مً
ّ
 :الّخالي الد

                                                           
 
 178 ص2008- ، 1 الثالث، مادة منس، ط بًنكت، ادلعجم كالنشر كالتوزيع  للطباعة الفكر دار ادلصرم، لساف العرب، اإلفريقي منظور ابن . 

  .91ص   –2012يونيوالثامنة،  السنة  -85ديب الثقافية، العدد  االلكوين، الذاكرة األخالقية ، رللة ابراىيم .  
 
 .305ص،  5،2007 الوطنية بنغازم، ط دار الكتب -اجلزآف معا -اجملوس الكوين،  ابراىيم . 
 
 97 ، ص1998، 1الفارس للنشر كالتوزيع، عماف ط الكربل، دار صحرائي الكوين، ابراىيم . 

. 2007،  3 الكتب الوطنية، بنغازم، ط دار الليل ، عشب الكوين، ابراىيم .  
  41.ك 40الليل، ص  الكوين، عشب ابراىيم .  
 
 91 ص الكوين، الذاكرة األخالقية  ابراىيم . 
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ىن  خّمل إلااطا ت وألالىاح الجبا٫ صسىع  الّصخغاٍو ت الدجغٍّ ُّ  .؟ الّغؾالت ه٣ل مؿاول

: َىاع١  ٧لمت مٟهىم بلى وٗىص ؤن ًجب الّؿاا٫ َظا ًٖ لئلظابت

ؿان ملجم ٖلى مٗخمضا ال٩ىوي ابغاَُم ًغي 
ّ
رجيّ  " ٧لمت بإّن  البضجي الل

ّ
ل٤ُ  "حٗجي"  الت

ّ
 ال الظي الٗبىع  ٖاق٤ ؤي الخّغ  ؤي الُ

م اإلا٩ان بلى ًغ٦ً ٛت زٟاًا في حٗجي بهما َىاع١، ؤو َىاعط ٧لمت ألّن  اإلا٩ان، خىان بٚغ
ّ
ل٣اء، اإلاؿخترة الل

ّ
  ال٣ىم  لخمُحز  وطل٪ الُ

غقيّ  ؤّن  الّىٓغة، َظٍ مً هٟهمه ؤن ًم٨ىىا الظي.  (1)"الاؾخ٣غاع ؤمم ًٖ
ّ
ل ٢ض الُ ًّ رخا٫ الّخى٣ل ٞ

ّ
ت اٖخ٣اصٍ في ألن والت  ال الخغٍّ

  جخد٤٣ّ ؤن ًم٨ً
ّ
ظا الاؾخ٣غاع، ولُضة الٗبىصًت ؤزغي  وبٗباعة طل٪ زال٫ مً بال  ٌٗجي الاؾخ٣غاع " الّىامىؽ وناًا مً َو

ت وال٣ــــُض الاؾترزاء ًّ   (2) " الّىامىؽ َى َظا:  والٗبىص

  ما، بم٩ان لِؿخ٣ّغوا ٧اهىا ما بطن الّصخغاء ٞإَل
ّ
 ما ًىدخىا ؤن ؤهٟؿهم ٖلى آلىا مكغب، ؤو مـإ٧ل مً بلُه قّضَم ما بطا بال

٣ىؽ وبقاعاث عمىػ  مً اؾخُاٖىا  . آههي ؤو اإلا٣ّضؽ ال٨خاب ؾّمٍى ؾٟغا الدجغ مّخسظًً - خًاعتهم لخسلُض – َو

امىط كذاظة  -3
ّ
  :الى

ى ال 
ّ
ض لخٗالُمه، الامخشا٫ في الّىامىؽ ٢ضاؾت جخجل ُّ ٣ىؽ، إلاماعؾت الّٗغاٝ ٣ًّضمها الّتي بالخٗلُماث والّخ٣

ّ
ما الُ

ّ
ى وبه

ّ
 في جخجل

٣ـ بلى الّىٓغة
ّ
ه إلاً باليؿبت طاجه خّض  في الُ

َ
ِبل

َ
ه قّ٪  ال .بمماعؾخه وعضخي ٢

ّ
٣ـ) الٟٗل بظل٪ ٣ًىم ٖىضما ؤه

ّ
 وفي ما و٢ذ في (الُ

مإهِىت مً هٕى ًٖ ًبدض ٩ًىن  ما، ْغوٝ وفي ما وؾِ
ّ
ا في ًجضَما لم الّىٟؿُت والّغاخت الُ غوٝ مً ٚحَر

ّ
 الباخض " ٣ًى٫ . الٓ

ش في  عوجه ٧لما ألاظضاص، ؤو آلالهت ٞٗلخه ما ٧ّل :"  MIRCEA ELIADE  ( 1986 -1908 ) -ئلُاد مشظُا واإلاٗخ٣ضاث ألاصًان جاٍع

١، وكاَهم ًٖ ألاؾاَحر
ّ
ه م٣ّضؾا قِئا الىامىؽ اٖخباع ًم٨ىىا َىا مً.  (3) " اإلا٣ّضؽ صاثغة بلى ًيخهي السال

ّ
 وناًا ًٖ ٖباعة أله

ــــاًا جغ٧ىا ألاؾالٝ " بّن  خُض ــ ت بلى الّؼمً م٘ جدّىلذ بدُض  والدجغ، الّصسغ ٖلى مىدىجت  (4) " شخيء ٧ل في ونـ  جىاعزتها َىٍّ

 .ألاّمت عوح زاللها مً وججّؿضث اإلاخٗا٢بت ألاظُا٫

ه الّصخغاء، في اإلاّخب٘ الٗام ال٣اهىن  َى والّىامىؽ
ّ
ؿبت اإلا٣ّضؽ ال٨خاب بمشابت به

ّ
ت إلاجخم٘ بالي  " هجض بط ال٩ىوي، ابغاَُم ٖىض الّغاٍو

ـ حِٗل ال٩ىوي شسهُاث ظمُ٘ ّٟ ٟه الظي ألاظضاص وجغار الّىامىؽ ٖلى اإلاداٞٓت مىار في وجدى
ّ
دُِ ٌٛل  (5) الّضوعي الّؼمً به ٍو

م ٞهى. "
ّ
ىاع١، خُاة ًىٓ

ّ
ً ًهبدىا خّتى اإلاشلى الّؿبل بلى وحهضحهم الُ  ظاء. ُٞه ووظهتهم الٗالم مً مى٢ٟهم جدضًض ٖلى ٢اصٍع

سهُاث بخضي لؿان ٖلى
ّ

ت، ألالىاح في" آههي" ؤظضاص٦م ٣ًغؤ لم لى " اإلاجىؽ عواًت في الص ى١  الدجغٍّ  ل٣ٟضوا الجبا٫ صسىع  ٞو

 .( )" الّصخغاء مً واه٣ُٗىا الخُاة صلُل

                                                           
 
 99 ص، 2011، فرباير 69 العدد ديب، ديب الثقافية، الطّلقاء ، رللة الكوين،  ابراىيم . 

 
 41 اجملوس، ص ابراىيمي الكوين، . 

 
 74 ص، 1988، 1 دار دمشق للطباعة كالنشر كالتوزيع ط اذلادم عباس،  مرسيا إلياد، ادلقدس كادلدنس، ترمجة عبد . 

 
 41_40 ص الليل، عشب الكوين، ابراىيم . 

 
 52 ص،   2000، 1ط البيضاء، ادلغرب، الدار العريب،  الثقايف أدب ابراىيم الكوين، ادلركز يف الصحراكم ادلخياؿ: سعيد الغامني، ملحمة احلدكد القصول . 
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ه
ّ
ٍغ٤ بلى اإلاىّظه الّضلُل به

ّ
ٍغ٤ الّصخُذ، الُ

ّ
 وؤ٦ثر مؿخ٣ّغة، َاصثت ٞترة بلى الخُاة جخدّى٫  ٧ي طل٪ ٧ّل . ألاؾالٝ عؾمه الظي الُ

م ال الّىامىؽ " ألّن  ٚجى
ّ
م الّىامىؽ بلؿاهه، ًخ٩ل

ّ
 .  (1) "الخ٨ماء بلؿان ًخ٩ل

ت ؤٖمالهم في الّىاؽ بعقاص بلى حهضٝ الّىامىؽ ٧ان لى وختى ًّ خُاص ت، الٖا ُّ ه الُىم
ّ
كىة مً لخٓاث بلى ًإزظَم ٞةه

ّ
 ٖىضما الي

خل٣ّى الّىامىؽ بلى ٌٗىص ٖىضما الّصخغاوي  ألّن  اإلاشالّي، الّىمىطجي الٗالم بلى الٗىصة ؾبل بلى ًغقضَم  ٢ض ٩ًىن  ألاؾالٝ، وناًا ٍو

 .ال٣ضاؾت ٖالم صازل بُٗضا واعجدل البكغّي، الىي٘ ي٠ٗ وعاءٍ جغ٥

ه 
ّ
ض الّتي الجضًضة اإلاكاعب ًٖ البدض به ت وكىة وجىجؼ ظضًضا، ؤمال وحُٗي مٗجى الخُاة جٍؼ ُّ  " الٗاصّي  ؤلاوؿان. ٖاعمت عوخ

ٗاثغ بىاؾُت ٌؿخُُ٘
ّ

ت اإلاّضة مً زُغ بضون  اإلاغوع الك ُّ ت الى٢خ ًّ ٣ىسخي الى٢ذ ألّن . "(2) اإلا٣ّضؽ الّؼمً بلى الٗاص
ّ
  َى ما الُ

ّ
 بال

ي اإلا٣ّضؽ للخاصر جدُحن بٖاصة
ّ
ى ،بامخُاػ الخ٣ُ٣ّي  َى اإلا٣ّضؽ" :  بلُاص محرؾُا ٣ًى٫  : الّسخ٤ُ اإلااضخي في  خهل الظ  آن في َو

ت ٢ىة واخض ُّ ه ؤي ،( )" وزهب خُاة ومهضع ٞاٖل
ّ
ه الخ٣ُ٣ّي  َى به

ّ
  .عظٗت ٞضون  طَب بطا ٚحٍر ؤما ًخّٛحر، وال ٌؿدىٟظ ال أله

امىط ظلؼة   -4
ّ
  :الى

اثٟت جل٪ يمً " الّؿلُت مهُلر بصعاط ًم٨ىىا
ّ
ت اإلاهُلخاث مً الُ ُّ  ٖجها، جدّضزىا الظًً ؤٚلب ألّن  طل٪ ،(4) " اإلابهمت الٟلؿٟ

تها بلى ًخُّغ٢ىا لم ُّ ي ماَ
ّ
ما حٗىُه، والظ

ّ
إن َى ٦ما  َبُعي مىُل٤ مً جىاولها مً َىا٥ وبه

ّ
 Aristote (233-384) -أسظؼى ٖىض الك

ىا٥. م ١  (1527ــ1469) NICCOLO MACHIAVELL   -ماهُافُللي هُىىلى ٞٗل ما مشل ٖمـــليّ  جُب٣ُّي  مىُل٤ مً جىاولها مً َو

ب٘ ٖمل مً  ي الّضولت بّن  ":ألاّو٫  ٣ًــــــــــى٫ 
ّ
ه قّ٪  وال ، (5)  "الُ

ّ
اوي ؤّما .الّؿلُت َىا بالّضولت ٣ًهض ؤه

ّ
 الّؿلُت ٌّٗغٝ ؤن مً ٞبضال الش

ؼ ،
ّ
ه " ٣ًى٫  إلاماعؾتها، ألامشل ألاؾلىب ٖلى ع٦

ّ
ا. ًدّبى٥ وؤن الّىاؽ، ًساٞ٪ ؤن الىاظب مً به

ّ
 بحن ًجم٘ ؤن الٗؿحر مً ٧ان وإلا

،ً   (6) " ًدّبى٥ ؤن ٖلى ًساٞى٥ ؤن ألاًٞل مً ٞةّن  ألامٍغ

ىا وبد٨م
ّ
ىا اإلا٣ّضؽ، الّىامىؽ : الّىامىؽ ؾلُت ًٖ – اإلا٣ا٫ َظا في – هخدّضر ؤه

ّ
ٟاث هخُّغ١  لً ؾٝى  ٞةه  الٟالؾٟت لخٍٗغ

ل جؼا٫ ال والّتي اإلاخّٗضصة،
ّ
غ، ٖجها  بالخضًض وه٨خٟي (7) "مدخضم وظض٫ زالٝ مدّل  " جمش  ألّن  والّؿلبي، ؤلاًجابي بمٗىُحها ؤي ٦جَى

غ، الّؿلُت بلى الّىٓغ ا مً ًسغظها الظي ألامغ ألازالقّي، اإلاُٗاع زال٫ مً ٖلحها الخ٨م بلى ًجّغها ٦جَى ضزلها الىا٢عيّ  بَاَع  في ٍو

 . اإلا٣ّضؽ بَاع
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غا بىنٟها والّؿلُت ا ظَى ُّ ّٗض  طل٪ ألّن  َاٖتها، ٖضم ؤو ٖلحها الخمّغص ًم٨ً ال " بًجاب "  : الّؿلبي بمٗىاَا ؤّما.  (1) "م٣بى٫  ٚحر ؤمغا ٌُ

 خّض  في ٢ّىة لِؿذ : ٢ّىة ؤو ٢ضعة حٗخبر الّؿلبي مٗىاَا ؤو ؤلاًجابّي  بمٗىاَا ؾىاء والّؿلُت.  (2) "مىه مٟغ ال قّغا جمشل َاٖتها ٞةّن 
ض وؾُلت وبهما طاتها،  . ٢ّىة ناخبها جٍؼ

ت ألاؾالٝ  "( :الّىامىؽ)ألاؾالٝ وناًا ًٖ مخدّضزا ال٩ىوي ابغاَُم ٣ًى٫ 
ّ
ت الُض، مخىاو٫  في لِؿذ مل

ّ
م الخُاة ٢ُض ٖلى مل  ؤّجها بٚغ

ت ألامىاث، ٖضاص في 
ّ
ا٦غة ٚىُمت ألّجها الخُاة ٢ُض ٖلى مل

ّ
ا٦غة ٣ٖل  ي ألاؾالٝ، عوح ألّن  الظ

ّ
 مؿحرة في ٦خمُمت اإلادمى٫  الظ

ت ال٣ُم جدهحن في  البُىلت صوع  ًلٗب الظي ال٣ٗل َظا ألاظُا٫، ُّ  ٖمضث الّؿبب لهظا وعّبما.  (3) " ألاظُا٫ عخلت في ألازال٢

ت ألاهٓمت ًّ لحن ) ألامىاث ٢خل بلى -  الّؼمً ٖبر - الاؾدبضاص
ّ
ت في جٟلر لً بإّجها ل٣ُُجها " ألاخُاء ٢خل ٢بل( الّىامىؽ في اإلامش ٖؼ  ٖػ

اصة – وحُُٛبهم ألاخُاء   - ٦ٗبُض اهخاظهم  إٖل
ّ
لىن  بّجهم.  (4)" باألصّر  الّؿل٠ عوح ؤو الّؿل٠ حُِٛب في مؿب٣ا ؤٞلخذ بطا بال

ّ
 ًمش

 . السالم لها وجد٤٣ّ والاؾدبضاص الٟىضخى مً ألاّمـــت ججحر الّتي ال٣ّىة

غص لِـ بهه :الّىامىؽ وناًا ازترا١ هٟؿه له حؿّى٫  مً ججاٍ ناعمت ٣ٖىبت ألاؾالٝ وي٘ هٟؿه، للّؿبب ولّٗل 
ّ
 مً الُ

 ال٣ُم لخدهحن ألاؾالٝ ويٗه الظي الىظاء ّٖغى ٢ض ٩ًىن  طل٪ بٟٗله ألهه وال٣هام، اإلاٗا٢بت ٦ظل٪ بل ٣ِٞ، الٟغصوؽ

 . والاهضزاع للّؼوا٫

 اإلاجخم٘ بيُت ألّن  ألاؾالٝ، وجغار الّىامىؽ ٖلى الخٟاّ بَاع في جخدّغ٥ ،الىىوي ابشاهُم شسهُاث ؤٚلب بإّن  ؾاب٣ا عؤًىا

 . ٖىا٢به مدمىصة ٚحر مجهى٫، مهحر بلى ناخبه ٌّٗغى الّىمِ َظا ًٖ زغوط وؤّي  ألاؾاؽ، َظا ٖلى ج٣ىم الّصخغاوي 

 اإلاهحر لىدبّحن الّىامىؽ، وناًا ًٖ السغوط خاولذ الىىوي ؤٖما٫ في شسهُاث زالر صعاؾت بلى الّخُّغ١  اإلا٣ام َظا في ؾىداو٫ 

 . بلُه اهتهذ الظي

خصُة
ّ

ذ  :ألاولى الش ُّ  : (5) (الّخبر) عواًت في  أوخ

سهُاث بخضي لؿان ٖلى وعصث الّتي جل٪ الّىامىؽ، وناًا مً
ّ

 حٗٝغ لم  ":ؤبل٤ مهغا جساَب و ي ٢الذ  :اإلاجىؽ عواًت في  الص
ا امخل٪ ٞاعؾا آلان ختى الّصخغاء  ال ؟ مجٟه َل ًسخٟي، ؤن البض ؤخضَما ؟ جٟهم َل مٗا، ٌِٗكا ؤن لهما و٦خب مشل٪ ؤبل٤ مهٍغ

( 6) "الّىامىؽ َى َظا ول٨ً الّؿبب، ًٖ حؿإلجي

ت، َظٍ ججّؿض التي الىىوي ابشاهُم عواًاث ؤَم مً لّٗل   ُّ  ر عواًت ال٣ً
ّ
ذ ٞاعؽ عظل  ٢ّهت ًٖ جخدّضر ألجها ،الح ُّ  وكإث  أوخ

ت ٖال٢ت مهٍغ وبحن بِىه ُّ ت جل٣ّاٍ " اإلاهغ َظا ، خمُم ًّ ُم مً َض  .  (7) " ؤ٢غاهه به ًٟازغ و٧ان  ؤهّجاع، ٢باثل ٖػ
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ضث (1) "مهغي  نىعة في ٚؼالا عؤي ؤن ألخض٦م ؾب٤ َل ":ًغّصص ما ٚالبا ٧ان
ّ
ه صعظت بلى ومهٍغ الٟاعؽ بحن اإلادّبت ٖال٢ت وجَى

ّ
 ؤه

 مً ألابُا٫ بالٟغؾان ؤؾىة مىاَبه وجُغي  زهاله جمّجض  "للمهغي  مضًذ ٢هُضة ج٣غى ؤن قاٖغة مً ألاًام ؤخض في َلب

  (2)" اإلاداعبحن

مه ل٣ض
ّ
ُلُت بٛؼواجه ٣ًىم خحن ْهٍغ ٖلى ًسغط ٧ان ٦ما الّغ٢و ٖل

ّ
دؿامغ ًخٛاػ٫  " الل سخ٠ُ ٍو  ٦ظل٪، ومهٍغ (3) " ال٣بالث ٍو

ه
ّ
ُلُت، اإلاٛامغاث َظٍ بخضي وفي .(4)" خؿىاء ها٢ت ٚغام في و٢٘ ٢ض الّغق٤ُ ؤبل٣ه ؤّن  ا٦دك٠ " أله

ّ
ذ الل ُّ ا يبِ " أوخ  ٦ما (5) " ٖاٍع

ا. الّصخغاء مغاعي في الّؿاعخت الّىى١  م٘ ٧ان خحن مهٍغ ٖلى ال٣بٌ ؤل٣ي
ّ
ضٍ للمؿاءلت، ال٣بُلت قُش ؤمام مشل وإلا ُش ٖو

ّ
 الك

ذ ٢ـــــبل ألابل٤، بمهٍغ ال٣بُلت هى١  جل٣ّذ ؤن ٢بل َى بن بالٟٗى ُّ   ،أوخ
ّ
ٟذ الّؼاثضة الٟدىلت ؤّن  بال

ّ
. الجغب بضاء ؤلانابت اإلاهغي  ٧ل

ُـــــــــش ًىصر
ّ

سهُاث بخضي ) مىسخى الك
ّ

ذ ( الص ُّ ٟاء له ؤعاص َى بن آظُاس هبخت مً مهٍغ بةَٗام أوخ
ّ

  اإلاهغي  ًخٗافى. الك
ّ
ه بال

ّ
 ؤه

ه ) الجىىن  ٌكبه بما ًهاب
ّ
ذ ًًُّغ  الخالت َظٍ في.  (آؾُاع هبخت آزاع مً لٗل ُّ  بله الّصخغاء، وليّ  ًا" : الّخالي الّىظع ج٣ضًم بلى أوخ

 الّؿمُ٘ ؤهذ  آؾُاع، ظىىن  مً واخمه السبِض اإلاغى مً ؤبل٣ي اق٠ وال٣ٗل، الجؿم ؾلُم ؾمُىا، ظمال ل٪ ؤهظع ألاّولحن،

  ألابل٤ ًىجى.  (6)" الٗلُم ؤهذ
ّ
  ج٨خمل لم هجاجه ؤّن  بال

ّ
  ناع بٗضما بال

ّ
  .زهُا

غوٝ َظٍ في
ّ
ذ ٣ًترن  الٓ ُّ ىســ ــ بامغؤة أوخ ًّ ظي الجمل ًىدغ و ٢بُلخه ٚحر مً أ

ّ
ض ٢ض ٧ان ال  ٨ًً لم ٖغؾه، خٟلت في ٦ىظع به ٖو

ذ هؼ٫  ٖىضثظ ُٞغصٍ، الّؼواط َظا ًٖ عايُا ؤبٍى ُّ  اإلاجاٖت، ٞخىدكغ ظٟاٝ مغخلت الىاخت حٗٝغ مّضة بٗض. الىاخت في ل٣ُُم أوخ

ظي ألامغ
ّ
ذ ٖلى ًدّخم  ال ُّ ً أوخ ً ػوظخه ؤ٢اعب ؤخض ٖىض ؤبل٣ه َع

ّ
حر مً لُخم٨ ٗام جٞى

ّ
 . ألؾغجه الُ

ٗىص الجضًض ناخبه مً ًّٟغ  صاثما ٧ان لظل٪ ناخبه، ًٖ الابخٗاص ألابل٤ ًخدّمل لم ذ خُض ألاولى مًاعبه بلى َو ُّ  ٖىضما. أوخ

ت، ج٨ّغعث ُّ ذ ٖلى ) الجضًض اإلاال٪ )  دودو ٣ًترح الٗمل ُّ ،  اؾترظإ  ؤعاص َى بن أوخ ٤ ؤن مهٍغ
ّ
ه َى لُتزّوظها ػوظخه  ًُل

ّ
 " أله

  (7)" َٟلحن ٧اها مىظ ٖك٣ها

ٌ َب مً ٢لُل م٣ابل ألازحر في اؾدؿلم ل٨ّىه ألامغ، ؤّو٫  ٞع
ّ
َب: " الظ

ّ
َب الظ

ّ
 َظا ؤن نّض١ ٣ِٞ آلان. البهغ ٌٗمي الظ

 . (8) " خ٣ّا ملٗىن  الّىداؽ

ذ ؤّن  الىاخت في قإ ُّ ه وابىه، ػوظخه بإ أوخ
ّ
ه
ّ
م . الّه٣ٟت ٢بل أل

ّ
٫ّ  وقٗغ ٦شحرا لظل٪ جإل

ّ
 هامىؽ في الاخخ٣اع " والاخخ٣اع، بالظ

  (9)" لخٓت ٧ل ؾاٖت، ٧ل ًىم، ٧ّل  اإلاىث، َى الاخخ٣اع الٟىاء، مً ؤؾىؤ اإلادى، مً ؤؾىؤ الّصخغاء
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اٝ لُلت في  ظؿضٍ ٖلى وهثر ٣ٞخله ٌؿخدّم، البئر في وظضٍ الّخبر، ناخب ًٖ بدشا الىاخت وهؼ٫  مٗتزله ٚاصع ػوظخه، مً دودو ٞػ

َب
ّ
  .ألاًام مً ًىم في مىه ٢بله الظي الظ

ى     ذ ٌؿخُ٘ لم دودو، ؤجبإ مً َاعب َو ُّ  الٛغباء ظاء مٛاعاجه، بةخضي واخخمى ظبل بلى َٕغ مٗه، مهٍغ ؤزظ أوخ

ىا  بدبل عظلُه وقّضوا به ؤمؿ٩ىا .ؾ٣ُخل بإهه ٌٗلم ٧ان. اإلادخىم مهحٍر بلى هؼ٫  اإلاكهض َظا ؤمام ؤمامه، مهٍغ حٗظًب في وقٖغ
ىتٕز لُدباٖضا بالؿُاٍ الجما٫ ظلض ؤلهبىا زّم  آزغ، ظمل م٘ بدبل عظلُه وقضوا بجمل مكضوصة

ُ
ضاٍ، عظالٍ وج مىث ٍو  بهظٍ ٍو

٣ت  .واإلااإلات الُٟٓٗت الٍُغ

 :الساهُة الشخصُة

لمت ناخب ؤو واهت اي
ّ
لماث ؾلُل ؤو الٓ

ّ
ُل عؽ  " عواًت في اإلاىلى ؤو الٓ

ّ
 : " الل

ت في جضاوال ألا٦ثر الاؾم الم ؾلُل َى الّغاٍو
ّ
 قُىر مً ٖانٍغ مً ًغي  "و الٟاخل بثرائها اقتهغث الّتي ئمغاد ٞئت بلى ًيخمي. الٓ

ه ال٣بُلت
ّ
ه، وخُض ٧ان ؤه  . (1) " ببل و٢ُٗان وؤ٢ىاها بماءا ٖجهـــما وعر و٢ض ؤبٍى

سهُت لهظٍ الّىٟسخي الجاهب َػى ل٣ض
ّ

ت، في الص بت ؤّجها ٖلى الّؿاعص ٞهّىعَا الّغاٍو ل ٚامًت ٍٚغ ًّ ُل جٟ
ّ
 قضًضة الّجهاع، ٖلى الل

لمت للٗخمت الخّب 
ّ
  .والّؿىاص والٓ

الم ظلُل ؤن وبد٨م
ّ
بخه ٖلى البٌٗ ؤزجى ٖىضما قاٖغا، ٧ان ال  ه " ٢الىا مَى

ّ
ت ظىاهب ا٦دك٠ به ُّ  الٗخمت لىن  في زٟ

  .(2) " ال٣بُلت قٗغاء مً ؾب٣ه مً ٧ّل  ٖلى اؾخٗهذ

ٗال، ٢ىال الّىامىؽ ؤه٨غ الّغظل َظا  ؤلاوؿان ؤه٨غ بطا "  و٦ظل٪ ، (3) " هامىسخي لِـ هامىؾهم  "٢ا٫ ٖىضما به ٌٗتٝر ولم ؤه٨ٍغ ٞو

ما الّىامىؽ، ًى٨غ لم بهظا.  (4) " شخيء وظهه في ٠٣ً ٞلً الّىامىؽ
ّ
 صعظت ونل ؤن بلى جماصي بل مٗغ٢ال، ؤو خاظؼا اٖخبٍر به

 . (5) " هامىؾهم ؤم هامىسخي ؤ٢ىي، الّىىامِـ ؤي هغي  ؾٝى خ٣ّا، هامىؾهم زالٟذ "٢ا٫ خحن الّخدضي

  ًخد٤٣ّ ال طل٪ بإّن  مٗخ٣ضا السلىص ًٖ ًبدض ٧ان
ّ
م ٢لب ٍَغ٤ ًٖ ؤي الّىامىؽ، ازترا١ ٍَغ٤ ًٖ بال ُّ  حّٗىص ّٖما والسغوط ال٣

ىن  ٖك٣ه ؤّن  ٦ما .الّىاؽ ٖلُه
ّ
٣ي الّؿىاص ٖلى ٣ًخهغ لم ألاؾىص لل  بيذ ؾىاص ألاهشىي، الّؿىاص ٖك٤ بلى حّٗضاٍ بل الجامض، الٟحًز

 ألجهم قماجت، ؤقض ال٣ٗالء مىالي، ًا ٖلُ٪ ؤزٟي ال " السضم ؤخض لؿان ٖلى ظاء للّىامىؽ، زغ١  ؤو٫  َى َظا ولّٗل  .ألاصٚا٫

غاب بؿاللت وؤحى الّىامىؽ زال٠ ًىم مىالي اؾخد٣ّها لٗىت ب٪ ؾُدّل  ما ؤّن  ًّٓىىن   ال٣بُلت اؾدى٨غث. (6) "الّؿاصة مسضٕ بلى ألٚا

م، بالّغٌٞ ػواظه يّض  وو٢ٟذ مىه، الٟٗلت َظٍ
ّ
ه والّته٨

ّ
 . ًبا٫ِ  لم ل٨ّىه ال٣بُلت، هامىؽ زال٠ أله

                                                           
 
 17 الليل، ص الكوين، عشب ابراىيم . 

 
 5 نفسو، ص ادلصدر . 

 
 104 نفسو، ص ادلصدر . 

 
 112 نفسو، ص ادلصدر . 

 
 74 نفسو، ص ادلصدر . 

 
 73 نفسو، ص ادلصدر . 



ة  2015أًلٌى  11العذد  -العام الساوي    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 132 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

ُذ بيخا، ألامت له ؤهجبذ ٟلت وب٣ُذ الىي٘، بٗض جٞى
ّ
اًت في الُ ا ػّوظها الّؼواط، ؾً ؤصع٦ذ خحن والضَا، ٖع  ٖبُضٍ ألخض ؤبَى

ا الّؼواط ًهحر ختى ـــ الٟسظًً بحن ما ًٖلت – الخُاة ًٖلت له اؾخإنل بٗضما  انُدب الٗغؽ، اهتهاء بٗض. الّىاؽ ؤمام عمٍؼ
ىمت ػوظخه الٗبض ٌّ  الٗكبت، جإزحر وجدذ الٗبض، اههغاٝ وبٗض. والضَا صاع بلى اإلاٖؼ  مٗها وماعؽ ابيخه ٖلى ال الم ظلُل اه٣

ُت، ٚحر الٗال٢ت ٖغ
ّ

ُل، في وجٓهغ الّجهاع في جسخٟي  جُبت، هبخت بّجها الك
ّ
 ألجها َاثج، ٧لب بلى مٗضوصاث ص٢اث٤ في آ٧لها جدّى٫  الل

ِ
ّ

ا٫، ظيسخي ميك ّٗ ت مجخم٘ ٢بل مً مجهىلت الٗكبت َظٍ ٧اهذ. لؤلهثى ألالم حؿّبب ما ٖاصة ٞ  الٟخاة ويٗذ مّضة بٗض. الغاٍو
الم ظلُل وؤنبذ بيخا، ٧اهذ خملها،

ّ
 . هٟؿه الى٢ذ في الجّض / ألاب ال 

ىضما بالٛت، وؤضخذ البيذ، / الخُٟضة ٦برث ُالي بخضي في ػاعجه ٖو
ّ
ٌّ  ـــ ٦ظل٪ الٗكبت جإزحر وجدذ – الل   ي واٚخهبها ٖلحها اه٣

 الّؿى١  في ٞطخه بلى ألازحر في الٟخاة وايُغث الجّض  / ألاب تهضًضاث جدذ ألامغ ج٨ّغع . ٢بل مً ؤّمها م٘ ٞٗل ٦ما جماما ألازغي 
ا ألازحر في ل٨ّجهم حلّجب مً ومجهم نّض١ مً الّىاؽ مً. ٖالهُت  .ظّضَا بلى ؤٖاصَو

غؾتها سخبتها اإلاضًت، بلى ونلذ ؤن بلى ٞكِئا قِئا الخُٟضة اؾخمالخه اإلاخ٨ّغعة، والّتهضًضاث الُإؽ بٗض   .  ظؿضٍ في ٚو

ظٍ الّؿٟاحي، الا٢تران بهظا ُت، ٚحر الٗال٢ت َو ٖغ
ّ

ت جهاًخه ٩ٞاهذ الّىامىؽ، ازتر١  ٢ض ال الم ظلُل ٩ًىن  الك   .مإؾاٍو

ت في العلؼان الجاللة صاح   : السالسة الشخصُة :   .(1)" الخُحعىس  بّش  " عاٍو

 ويٗه هامىؽ مً ؤ٢ىي  بالخبّض٫ ٢طخى الظي الخُاة هامىؽ " بإّن  حٗخ٣ض ألجها مبضثُا، الّىامىؽ لىناًا عاًٞت شسهُت َظٍ

 ؤظُاال، ؤهثى بلهت ٖبضجم ل٣ض " : مىخ٣ضة ٢الذ : ال٣ًُت َظٍ خى٫  الّٗغاٝ م٘ ظضا٫ في جضزل ٧اهذ ما ٚالبا بل  ، (2)" ألاؾالٝ
ً وحّٛىِخم ـــــُاال، ألاهثى ًض في الّؿلُان وويٗخم ؤظُاال، ؤهثى بَى  ٖلى وآزغجمٍى  مىلى، ألاهثى ابً ٞىّهبخم لؤلهثى، ألامغ وؤوعزخم ؤظـ

  .(3) " الخاظت ٚحر ظىِخم ماطا ؟ الجظب ٚحر ؤٞضجم ٞماطا ظمُٗا، ال٣باثل صون  مً خُاة ألاهثى ل٨م ٩ٞاهذ ؤبىاث٨م،

غا الّىامىؽ، مً اإلاى٠٢ َظا ًٖ ًتراظ٘ ٧ي الؿلُان ٣ًى٘ ؤن وخاو٫  الاهخ٣اصاث َظٍ ؤمام الّٗغاٝ بضن جغاٖل
ّ
اٍ مظ٦ ًّ  بإّن  ب

لمها ووناًاَا خ٨مها ال٣باثل مىه حؿخٗحر الظي اإلاهضع َى الّىامىؽ ىضما. بالُٛب ٖو عا ٢ا٫ ناُٚت آطاها ًجض لم ٖو
ّ
 ال  ": مدظ

  (4)" السٟاء خى٤ جثر

ض نلبه مً ابً الجاللت لهاخب ٧ان    الىعٍض) ؤزذ ابً له ٧ان ٦ما) الّىامىؽ ٣ًّغٍ إلاا زالٞا) الٗغف ًىّعزه ؤن ًٍغ

غعي
ّ

ض( الك ت جىجر وختى. الّىامىؽ ٣ًّغٍ إلاا زالٞا الٗغف، ًٖ ًبٗضٍ ؤن ًٍغ
ّ
و السُ

ّ
يخه مً جسل هض ٢ٍغ  ٦ما ابىه، بتربُت لئلماء ٖو

و
ّ
غعي الىعٍض ؤم) ق٣ُ٣خه مً جسل

ّ
 . مهحٍر خى٫  آلاعاء جًاعبذ ٣ٞض ،(الىعٍض) ألازذ ابً ًٖ ؤّما وػوظها،) الك

ىضما َغط الىاخت ّٖم  مجلؿه، في الجاللت ناخب وبِىما الؼمً، مً مّضة بٗض  الّىامىؽ ًإبى " ؤظابه مؿخٟؿغا، خاظبه ؾإ٫ ٖو

 
ّ
ىا١ ٖلى مدمىال الّؿلُان بلى ألازذ بابً ًإحي ؤن بال ي ؤزخ٨م ابً : مىالها َظا (5) " ألٖا

ّ
ا بضٞىه ؤمغجم الظ ُّ ام ؤخض في خ  لم. ألاًّ

                                                           
 
 2007، 3 الوطنية، بنغازم، ط الكتب دار بّر اخليتعور، الكوين، ابراىيم . 
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 اؾتهىذ بط ؤ٦بر زُُئت واعج٨بذ الّؼمان، ؤمىذ بط ؤزُإث ول٨ّى٪ جهّض١، ال ؤو نّض١  ": الخاظب ٞؼاصٍ اإلال٪، ًهّض١

  .(1) " ألازىاث ؤبىاء بض٫  آلاباء ؤبىاء ًض في اإلال٪ جً٘ ؤن وؤعصث بالّىامىؽ،

غجه وبٗضما اإلال٪، ٞحها خا٦مذ ظلؿت، ال٣بُلت مجلـ ٣ٖض طل٪ بٗض
ّ
 مً اقخ٩ى بالّىٟي، ٖلُه خ٨مذ ظغاثمه، بمسخل٠ ط٦

لب الّهضإ ا٢ا ٌؿخسضمه ؤن اٖخاص ٣ٖاعا بّجها ٢ا٫ مهمت ٖكبت" زاصمه مً َو  بل ٣ٖاعا، الٗكبت ج٨ً لم .(2) " الّغؤؽ ألوظإ جٍغ
ل ل٣ض:  ؾـاّمت هبخت ًّ  . الاهخداع ٞ

ظي بإن ط٦غهاَا، التي الّىماطط زال٫ مً ًّخطر  
ّ
 ؾلُت ؤمامه ًجض خضوصٍ، ٖىض ٠٣ً وال بالّىامىؽ، ٌٗتٝر ال ال

ت ًّ ُما ٧ان ولى خّتى به، ألاطي وبلخا١ مٗا٢بخه في جخىاوى ال ناعمت جىُٟظ  .ؾلُاها ؤو ل٣بُلت ٖػ

ا٦غة بمشابت الّىامىؽ ًب٣ى ؤن َى ،َظا مً الهضٝ ولّٗل 
ّ
ت الظ ُّ تي ألازال٢

ّ
ؼمً ٖبر - الجماٖت جدمي ال

ّ
ت ألاهٓمت مً - ال ًّ  الاؾدبضاص

م التي الّهماء الّصسغة بمشابت  ٦ظل٪، ًب٣ى  وؤن واإلاٗخضًً،
ّ
امٗحن ؤخالم ٖلحها جخدُ

ّ
 .الُ

 : خاثمــــــــــــــــــة

  -ألاؾالٝ جغ٦ها وناًا ًٖ ٖباعة َى الّىامىؽ بإّن  لىا جبّحن ال٩ىوي، ابغاَُم ٦خاباث مً هماطط لبٌٗ صعاؾدىا زال٫ مً  

ظًً
ّ
ً بال قِئا ًتر٧ىا لم ال ٍغ٤ جبُان بهضٝ وطل٪ ألاػمىت، ٖبر ٦خمُمت اإلاخٗا٢بت ألاظُا٫ لخدملها – جضٍو

ّ
 الساَئ مً الّصخُذ الُ

 .السحر بلى والهضي

ًّ  و٢ض    الّخىُٟظًت الّؿلُت بُض ظٗلها ٖلُه، الخمّغص ؤو ازترا٢ه هٟؿه له حؿّى٫  مً ٧ّل  ججاٍ ناعمت ٣ٖىبت الّىامىؽ ؾ

ما الجماٖت مهحر في الّخد٨م َى الّىامىؽ َضٝ ألّن  ،(الّٗغاٝ)
ّ
 . ألاولى ال٣غاءة َظٍ مُل٣ا، جد٨

اهُت ال٣غاءة ؤّما
ّ
ت به ٣ًهض ٧ان بطا الّىامىؽ ؤّن  ٞهي : الش تي الىناًا مجمٖى

ّ
ل َىا ٞهى ألاؾالٝ، جغ٦ها ال

ّ
ت، ًمش  ال لظل٪ اإلاٗٞغ

 ألاؾاؽ َظا ٖلى وعّبما بالىناًا، وزبرة صعاًت له الظي َى ألازحر ٞهظا .ال٩اًَ ؤو الّٗغاٝ بلى ؤلاقاعة صون  الّىامىؽ ط٦غ وؿخُُ٘

ل َى ٧ان
ّ
لى اإلامش ت مً هٕى َى الّىامىؽ بّن  ؤي. الّعلؼة ًمحلً ،املعشفة ًمحلً الزي : ؤزغ بٗباعة. للّؿلُت ألٖا تي اإلاٗٞغ

ّ
 ال

ُبت ؾلُت جمخل٪ ت ؾلى٦ُاجه مٓاَغ ظمُ٘ في الّصخغاوي  اإلاجخم٘ ٖلى َع ًّ ت الٟغص ُّ ظٍ . والجماٖ ىه الّؿلُت َو
ّ
 في الّخد٨م مً جم٨

  .والّؼمان اإلا٩ان ٖبر جهّغٞاتهم ويبِ الّصخغاوي  اإلاجخم٘ ؤٞغاص

  : املشاحعو املصادس

 : املصادس (أ

  2007 ،3 ٍ بىٛاػي، الىَىُت ال٨خب صاع ، السُخٗىع  بغ ال٩ىوي، ابغاَُم  -1

غ صاع ، الخبر ال٩ىوي، ابغاَُم  -2  1992 ،3ٍ جاؾُلي، واليكغ، للُباٖت الخىٍى

  2007 ،3 ٍ بىٛاػي، الىَىُت ال٨خب صاع   -مٗا  الجؼآن - السخغة ال٩ىوي، ابغاَُم  -3
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  1998 ،1 ٍ ٖمان، والخىػَ٘ لليكغ الٟاعؽ صاع ، ال٨بري  صخغاجي ال٩ىوي، ابغاَُم  -4

  2007 ،3 ٍ بىٛاػي، الىَىُت، ال٨خب صاع ، الُل ٖكب ال٩ىوي، ابغاَُم  -5

  2007 ، 5 ٍ بىٛاػي، الىَىُت، ال٨خب صاع ،-مٗا الجؼآن - اإلاجىؽ ال٩ىوي، ابغاَُم  -6

  2012 ًىهُى الشامىت، الؿىت ،85 الٗضص الش٣اُٞت، صبي مجلت ، ألازال٢ُت الظا٦غة ال٩ىوي، ابغاَُم  -7

  2011 ٞبراًغ الؿابٗت، الؿىت ، 69 الٗضص الش٣اُٞت، صبي مجلت ، الُل٣اء ال٩ىوي، ابغاَُم  -8

 : العشبُة املشاحع

  .2008 ،1ٍ الشالض، اإلاجلض بحروث، والخىػَ٘، واليكغ للُباٖت ال٨ٟغ صاع ، الٗغب لؿان اإلاهغي، مىٓىع  ابً  -1

  ث ص ٍ، ص واليكغ، للُباٖت ال٣ىمُت صاع الؿُض، لُٟي ؤخمض جغظمت، الؿُاؾت، ؤعؾُى،  -2

ش الُبُٗت ؤوصعاو٧ى، بحرهاعص ظان  -3 ٣ُا، في والش٣اٞاث والخاٍع  الضاع الٗغبي، الش٣افي اإلاغ٦ؼ ٢ىِىحن، ال٣اصع ٖبض جغظمت بٍٞغ

  2006 ،1 ٍ اإلاٛغب، البًُاء

 البًُاء، الضاع الٗغبي، الش٣افي اإلاغ٦ؼ ال٩ىوي، ابغاَُم ؤصب في الصخغاوي  اإلاسُا٫:  ال٣هىي  الخضوص ملخمت الٛاهمي، ؾُٗض   -4

  .2000 ،1 ٍ اإلاٛغب،

ـ، اإلا٣ّضؽ بلُاص، مغؾُا   -5
ّ
.  1988 ،1 ٍ والخىػَ٘، واليكغ للُباٖت صمك٤ صاع ، ٖباؽ الهاصي ٖبض جغظمت واإلاضو

 .ث ص ٍ، ص اإلاٛغب، ، الجضًضة آلاٞا١ صاع  ؾٗض، ٞاعو١ ص: جغظمت ألامحر، ما٦ُاُٞللي، ه٩ُىلى  -6

  1،2009 ٍ ال٣اَغة، ، والخىػَ٘ لليكغ عئٍت صاع ، ظضًضة ٢غاءة:  الؿُاؾت ٞلؿٟت في ٢ىهىة، ًاؾغ  -7

 

 : ألاحىبُة املشاحع  -ج

 1 - Encyclopédie des Religions - Encyclopaedia Universalis France S.A;2002). 
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ة الفىاصل  املحللي وكهش املعلً سبح بحن.. الاؼهاٍس
  (املغشب)  عحُم أحمذ

 

 :الضعاؾت ملسو

 ججاعبه لخٓاث مً لخٓت ؤي في ؤخضها، ٩ًاص ال الًٟاثُت، ال٣ىىاث واوؿُابُت الاجهاالث، ج٨ىىلىظُا ٞىعة ػمً في

المُت، ا، ولى ٌٟٛل ؤن ؤلٖا  Télécommande/Remot بٗض ًٖ الخد٨م آلت في اإلاخمشل ألابىي، الؿلُىي  ؾالخه صل٤ ًٖ م٨َغ

control، حكٝى خالت في اإلاكاَض،-اإلاخل٣ي ًً٘ الظي ألامغ. بقهاعي -بٖالوي هجىم ألي جدؿًبا ًضًه، بحن ًمدك٣ه الظي 
ؿخٟؼ الضعامي، الخما ي عوٖت ًٟتر عوجُجي، واهٟٗا٫ اؾخٟؼاػي، المي للمدخىي  اإلاىظه الىظضاوي اهدباَه َو .  ؤلٖا

ت الىنالث جىالي بن ا، وجغاصٞها ؤلاقهاٍع ًٖ المي، الاؾخ٣با٫ لخٓاث نّحر البض، خ٣ب َُلت م٨ش٠ بك٩ل ِجبا  مخ٣ُٗت ؤلٖا

ت ألاٞالم باجذ َىا، ومً. اإلاالخٔ َى ال٨ٗـ بل الؼواًا، مٟخخت مدكُٓت، الهُت، والىنالث ؤلاقهاٍع ت، مكاَض جخسللها ؤلٖا  بزباٍع
غؽ وبؾال٫ الخىزب، ل٣ىي  الباب ًٟخذ مما الُىمي، الٗغى ٞتراث جازض حسجُلُت، وبغامج

ُ
 ٖلى الخٟاّ ً في ؤمال اإلاىازبت، ج

.   الىاُٖت الؾخ٣اللُخه وببغاًػا اإلاخل٣ي، ٦ُىىهت

ت، الىنالث بٗض، ًٖ الخد٨م آلت اإلاىازبت، :اإلاٟاجُذ ال٩لماث . اإلاٗلً اإلاخل٣ي، ؤلاقهاٍع

 

: الضعاؾت هو

باث ًٖ بقهاعي  ٖمل ؤي جل٣ي ججغبت جىم ىاع في صُٞىت هٟؿُت ٚع ام في مخجظعة ظْمُٗت ومغامٍس  ألٚا  ز٣اُٞت الؿىؾُى ألاَو
 بٗض مداولت ٖىه جخمسٌ ؾ٩ُىلىجي، ٖىػ  ؤو ؤؾغي  جأل٠ ؤو اظخماعي لىا٢٘ اٞترايُت مجاعاة بلى جخى١  ؤجها بد٨م للمكاَض،

 وػمً واإلاىانالث الاجهاالث زىعة ٖهغ في ؾُما ال البالُت، للُٟىلت هؼقي وبخُاء اإلاجخمعي، ال٣ٗل في مى٣ىف ؤؾُىعي بُل

ت متها وعاء جًمغ ججغبت و ي. والىاهى واإلا٨ُغو  الؿٖغ
َ
 ال٨بدُت، والجمىخاث ألاٞٗا٫ وعصوص والاهُباٖاث الاهٟٗاالث مً جالال ؤ٦

.  وعهِىا اَتزاػا اإلامخلئت الهىجُت الىبرة م٘ اإلاتزاوظت الهىعة، خغ٦ُت ؾٟغ زِ م٘ والخما ي الخ٣ضًغ بلى اإلاخُلٗت

 وحك٨ُلها للبِذ جؼو٣ٍها في لِـ ل٨ً والٗغيُت، الظاجُت م٩ُاهحزماتها ؾُاط خى٫  والخُىاٝ الالخٟاث حؿخد٤ ججغبت بجها
كغر الخل٣ي َظا ًٟىث ما خى٫  الضهضهت في وبهما الخل٣ي، لض٩ًىع  ٣ىى ؾُىلخه َو ٨بذ اوؿُابِخه ٍو  ٖلى اإلاخض٣ٞت ظمالُخه ٍو

 ؤؾلىب خى٫  واػوعاٍع اإلاىازبت بِمَجً اإلاؿخ٣بل اخخماء زال٫ مً البض، ٞتراث امخضاص َى٫  ٖلى وجهاعا، لُال الٗغى قاقاث
ت الىنالث ٢ظاث٠ مً الظ٧ي الٟغاع  ماَُت خى٫  ؤلاق٩الُاث مً زلت ًُغح الظي الصخيء بٖالمي، ْٖغى ٧ل ؤزىاء اإلاخ٨غعة الاقهاٍع

المُت، الا٦ؿؿىعاث مً اؾخٟاصتها ومضي ْهىعَا، وم٩ان الخ٣ىُت، َظٍ  ججغبت نحروعة في الخإزحر ٖلى ٢ضعتها مجا٫ زم ؤلٖا

. اإلاؿتهل٪-اإلاكاَض لضي الخل٣ي

                                                           
 

  البيضاء، ادلغربالدار -باحث يف اإلعالـ كاإلشهار، كلية ابن مسيك -
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    املفهىم ثحذًذ: أوال

ت وزهىنا ألاظىبُت باللٛاث Zapping ؤو اإلاىازبت ل٩لمت مىظؼا ولى مٟاَُمُا جدضًضا وؿُغ ؤن ًجب بضاًت  ألجها ؤلاهجلحًز

 والجهىى والٛلبت والُٟغ ال٣ٟؼ ٖلى الضا٫ ب-ذ-و ظظع مً مكخ٣ت اإلاىازبت ؤن بلى 1الٗغبُت ال٣ىامِـ حكحر. لها اإلايكئت التربت
ت، وال٣ُام . واإلاؿاب٣ت واإلاباصعة واإلاؿاوعة واإلاهاولت اإلاٛالبت حٗىُه ُٞما حٗجي التي اإلاىازبت ظاءث ومىه بؿٖغ

ت والخدغ٥ الخُٛحر مٗجى في حكتر٥ ٧لماث و ي ى ؤزغي، بلى ظهت ؤو م٩ان مً بسٟت والاهخ٣ا٫ بؿٖغ  الظي اإلاٗجى هٟـ َو
الم؛ خ٣ل في للمىازبت ؤلاهجلحزي  الانُالحي الخٍٗغ٠ جالبِبه مً ًضهى : بإجها Oxford ؤ٦ؿٟىعص ملجم ًدضصَا خُض الٖا

ت ال٣ىاة لخُٛحر Télécommande/Remot control بٗض ًٖ الخد٨م آلت اؾخٗما٫ ت الخلٍٟؼ   2.بؿٖغ

 ؤخض مً ؤو ؤزغي  بلى ٢ىاة مً الاهخ٣ا٫ ًغمي ٢هضي ٞٗل بلى جىمئ التي الانُالخُت، الضاللت َظٍ مً ٞاهُال٢ا بطن،
، بلى ٦خاب مً وختى بل آزغ، بلى الانُىاُٖت ألا٢ماع  الىؾاثل بحن مخخالُا وزىبُا ٢ٟؼا اإلاخًمً اإلاىازبت مٟهىم لىا ًخجلى هٓحٍر

المُت ت، ؤلٖا لُه. بٖالمُت عؾالت ألي حٗغيه ؤوان اإلاخل٣ي مً اإلاخىٖى ا بوؿاهُا ؤؾلىبا جهبذ ٖو  اإلاسغظت الجضًضة للٓىاَغ مىاٍػ
الم خًىع  آزاع مً . اإلاٗانغة خُىاجىا في الٖا

 ملحظ  أسهُىلىجي هبؾ: راهُا

ا الاهٟٗالُت الٓاَغة َظٍ قُٕى مالخٓت في لئلقهاع، الخإزحري  بالكإن اإلاهخمىن  اهبري   في لئلٖالم اإلاخابٗحن لضي واهدكاَع

٨ُت اإلاخدضة الىالًاث  خُض اإلااضخي، ال٣غن  مً الشماهِىاث ؾىىاث بضاًت م٘ -بامخُاػ الهىلُىصًت والهىاٖت الضٖاًت بلض-ألامٍغ
غ ٦ك٠  % 40 ًىاَؼ ما ؤن ،1982 بٗام السام (Television Audience Assessment, T.A.A) اإلاكاَضًً صعاؾاث مغ٦ؼ ؤٖضٍ ج٣ٍغ

٨ُحن اإلاكاَضًً مً ىن  في اقتر٧ىا الظًً ألامٍغ ىن  مخابعي مً % 15و ال٩ابلي، الخلٍٟؼ  البرهامج ٌٛحرون ألاعيُت، وسسخه في الخلٍٟؼ

هجغون ًخابٗىهه الظي المُت الخجغبت ٍو ت ل٣ُت ٚغة، خحن ٖلى ٢ٟؼث ٧لما ؤزغي، بلى ؾاٖخئظ اإلاخل٣اة ؤلٖا  Spot بقهاٍع
publicitaire،3 ان وج٣ُ٘ ال٣ىاة ٞؿُٟؿاء جازذ  هخاثج ا٢ترخذ الجضًضة، الٓاَغة َظٍ جمى٢٘ آلُاث ولخدلُل. الخلٟؼي  ؤلاهخاط ظٍغ

: ٧اآلحي هىعصَا وا٢خهاصًت، وؾ٩ُىلىظُت ج٣ىُت مىاحي طاث بإجها وِؿمها ؤن ًم٨ىىا ألاؾباب، مً ظملت الضعاؾت هٟـ

ى بٗض، ًٖ الخد٨م آلت بازترإ مغجبِ: Cause efficiente وظُه ؾبب -  ؤلاياٞاث م٘ للىظىص بغػ  ج٣جي بٗض َو
 اإلاؿتهل٪؛ اَخمام لجظب وألازغي  الُٟىت بحن الخلٟاػ قغ٧اث حؿى٢ها التي اإلاخالخ٣ت

بت: Cause motivante مدٟؼ ؾبب -  مدضوص ظض ػمً في ًطض الظي اإلاٍٟغ ؤلاقبإ هخاثج مً و ي ؤلاقهاع، هجغ في الٚغ
 والكٗىعٍت؛ والخىُٓمُت الاصعا٦ُت ل٣ىاٍ ُٞه مبالٜ وبٞٗام اإلاخل٣ي لخىاؽ

                                                           
 رلمع اللغة العربية بالقاىرة، دار الدعوة، باب الواك: ادلعجم الوسيط - 1

لساف العرب، دار صادر، باب الباب، فصل الواك : ابن منظور    
، حرؼ الواك 1980، دار الرشيد للنشر، كزارة الثقافة كاإلعالـ، العراؽ، 32سلسلة ادلعاجم كالفهارس رقم : تكملة ادلعاجم العربية    

2 - «Oxford advanced» (2010), Oxford University Press, 7 ed. p. 1713 
3 - Chateau Dominique (1990) : «L'effet zapping», In Communications, n° 51, pp. 45-46 
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ظا 1 ٖىه؛ ماصي ؤي بال٩ابل، مغجبُا الخلٟاػ ٩ًىن : Cause amplificatrice م٩ل٠ ؾبب -  بخؿاؾا اإلاؿتهل٪ لضي ًسل٤ َو
خدمل السام ماله مً ًاصي ٞهى جل٣ُه، في الٛغع  مً ونىٟا الٛبن مً ولىها بالسضإ  ٌؿخمخ٘ ختى اإلاهاٍع٠، مً ٧لٟت ٍو

الم وصزالء َٟلُاث مً الاوٗؼالُت والغاخت الىٟسخي السالء مً بىىبت  الاؾخٟاصة ٖلُه ًدخم مىه اإلابظو٫  ٞاإلاهغوٝ. ؤلٖا
ظا جل٣ُه، زال٫ ًبض إلاا الىاظ٘ والاؾدشماع ال٣هىي  بت وال٣ىىاث البرامج بحن والخى٣ل الخمغص ٖلى ًدغيه َو  قضو في ٚع

. الخلٟاػ ل٩ابل الخٗبئت ٢ُمت ًىاؾب ومبخػى مخىٟـ

داٍ اإلاكاَض آما٫ مً بن
ُ
ا٢اث الٓغفي الا٢خهاص ومخٛحراث الؼمً بة٦غاَاث اإلا  ًلبي ٖما ًبدض ؤن اإلا٣ؿم، الٗمل وبَع

ترِٕ خاظاجه باجه وٍُ المُت، الىؾاثِ في ٚع لت في اإلاترب٘ الجهاػ -الخلٟاػ وزهىنا ؤلٖا
ُ
 ل٨ً -للمكاَضًً الجاطبت الىؾاثِ َغم ٢

ت، الٟىانل جىٛهها جل٪، مخابٗخه غة اإلاكاَض بانغحي ٖلى  بٛؼاعة اإلاخض٣ٞت ؤلاقهاٍع ضاء ٖلى وبٞى  ٖلُه ج٣ضص بط ٖاَٟخه، ؾٍى
ىاءٍ الغوحي جماَُه  والخا٫ ٖلُه ٞخماعؽ الكاقت، ٖلى اإلاظإ الُٟلم ؤو اإلاؿلؿل ؤو البرهامج م٘ الىظضاوي واجداصٍ الىٟسخي ٞو

ا، هُٟا َظٍ، هال ؾ٩ُىلىظُا، وجهجحرا ٢ْؿٍغ  وبخالت الخغ٦ت" جىام" بلى الاَتزاػي، ؤلاقغا١ وخلم اإلاخابٗت وا٢٘ مً صاللُا ٞو
ؼو  اللىن، ىاجي؛ والدك٨ُل الجظابت بالىبرة اإلابدىح الهىث ٖو ( الؿلبُت) اإلاجغصة اإلاكاَضة ًٖ ؤلا٢إل بلى ٞجإة الضاعي الٚا
٪ الخمىي٘ وحُٛحر ٣الهُت ب٣ىة والىلىط الخ٣لُضًت، الضعامُت بالغوماوؿُت الاعجباٍ ٞو  وؤؾىا١ الجضًضة الؿل٘ ٖالم بلى ٖو

ٟاوة الخمحز َالت م٣خىحها ٖلى جًٟي التي ألاؾُىعٍت واإلااع٧اث الساع٢ت البًاج٘  الٗهغهت وعوح الٟغصاهُت وؾب٤ الخٟى١  َو

. والخضازت

ت الؿلِ باقي بلى جىًاٝ ظضًضة ؾلُت ال٣ؿغي  الترخا٫ بهظا جؼاو٫  الٟىانل ٚضث الجهت، َظٍ مً  والش٣اُٞت اللٍٛى
ىت والؿُاؾُت والخ٣ىُت ًّ  بلىن  الى٢ذ طاث في جهُبٜ وؤجها الؾُما الٗغبي، ٖاإلاىا في اإلاكٖغ اعة والخبا ي اإلا  ٞخ٣ى٫  خُاء، صون  والٍؼ

ذ بلٛت للمكاَض، ت الخهٍغ ت ؤها" جىاعٍس  وصون  واإلاباقٍغ  وؤها.. الٗاملحن ومكٛلت ال٣ىاة ماظغة وؤها.. ومضٖمخه وناوٗخه الُٟلم مكتًر

 بصعا٦٪، وحٗحروي خىاؾ٪ جمىدجي ؤن ألازالقي وختى والبراٚماحي الا٢خهاصي خ٣ي ٞمً وبالخالي، ،.."والخجهحز الاؾدشماع ناخبت
ضٞٗ٪ وججاعحي، اؾدشماعي  في ٌٗىيجي ما ل٪ ؤبض ٦ُما  واؾخحراص البرامج جض٤ٞ اؾخمغاع في اإلاؿاَمت بلى -وجًُِٟي بمكاَضحي –ٍو

.  اإلاٗغويت للسضماث وا٢خىاث٪ للمىخجاث قغاث٪ ٖبر ألاٞالم،

غ في ؤخض ًماعي  ٩ًاص ال ٢ض ا ؤزغ ل٨ً للُٗان، لجالئها للٟىانل، -الىا٢عي ال٣ٗلي– الغبخي الخبًر  وجُاولها الٟاخل، ج٨غاَع
 َظا زل٠ ال٩امىت الخ٨مت ًٖ الدؿائ٫  بلى باإلاؿتهل٪ ؾخضٞ٘ جتري، الض٢اث٤ ٖكغاث بلى جهل بجها ختى ٖغيها، مضة وجىالي

. ُٞه اإلابالٜ الخ٨غاع

 املىاربة دواعي مً: رالسا

ل مً خالت-جماَُه ل٣ُ٘ الخٍؼً –اإلاكاَض لضي ًسل٤ ٢ض اإلابشىر، ؤلاقهاعي  ؤلاٞغاٍ بن  اإلاٗىىي  والىٟىع  الٗاَٟي التَر

اح ا اإلاخض٣ٞت الغؾاثل ٌؿخ٣بل ٞاإلاخل٣ي. اإلا٣ترح وؤلاقهاع اإلاٗلىت الؿلٗت هدى الىالجي والاٍػ ا جىخُضًا بهخاظا باٖخباَع  مُٗاٍع

                                                           
1 - Ibid. pp.46-47 
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Normative ُا ولِـ  ميؿ٤ لَخْؼم ٞا٢ض صعامي ؤو ؤصبي ؤو ٞجي ٖمل بهخاط ٍٞغ٤ مسغظاث بُٗض خض بلى ًدا٧ي Subjective،1 طاجُا جىٖى
غ وجىظُه ميؿ٤  بظاث بلُه اإلاغؾلت الهىعة ٌٗالج اإلاكاَض-ٞاإلاخل٣ي الغئي؛ وجضازل ألاصواع قخاث ًجم٘ مسغط وإلاؿت مَا

٣ه ٌٗالج الظي ألاؾلىب  زّم  ومً. اإلاال٠ َٝغ مً جسُُل ؤو صالت هُت بإي جغجبِ ال بال٣ىة، زام مٗلىماث بىنٟها اإلاٗلىمت؛ ٞو

. الٟٗل ب٣ىة ًىظضَا إلاً جٟخ٣ض ؾاثبت َاثمت ؾلُت جدذ عاػخت الهىعة، -اإلاٗلىمت جمسخي

ا اإلاكاَض ًلجإ اإلاُل٣ت، الىلهت الٗهابُت الخالت َاجه مً وللسغوط رؽ الاخخماء بلى م٨َغ
ُ
 مغ ٦ما –حكحر التي اإلاىازبت، بت

 بطا هٟؿها، Bouquet البا٢ت مٗمٗت وؾِ ألزغي  ٢ىاة مً بٗض ًٖ الخد٨م بألت باالؾخٗاهت 2اإلاكاَضة، ال٣ىاة حُٛحر بلى -آهٟا مٗىا
ت والسضماث البرامج مً ؾلؿلت ج٣ضم ٧اهذ  ؤو آزغ، اظخماعي ٞٗل بلى والاهخ٣ا٫ بغمتها، اإلاكهضًت الخجغبت حُٛحر عبما ؤو اإلاخىٖى

دت ؾ٩ُىلىظُت لخٓت ت، ه٨هت طاث مٍغ ٨ُىن  ٣ًى٫  ٦ما ؤلاقهاعي  الٟٗل جُٟل مً َغوب بجها ٢هٍغ  ًم٨ً ج٣ىُت و ي 3.ألامٍغ

 Amplificatrice اإلا٩ل٠ الؿبب ؾى٣صخي خُض الؿاب٣ت، الضعاؾت بلُه جىنلذ إلاا زالٞا ؤؾاؾِخحن، ٖلخحن في صواٖحها جٟؿحر
ت ال٣ىىاث ًخابٗىن  الٗغب وهٓغائهم اإلاٛاعبت اإلاخل٣حن ظل ؤن بد٨م  اإلالخ٣ُت اإلاجاهُت الكٟغاث طاث والًٟاثُت ألاعيُت الخلٍٟؼ

. ال٩ابلي الخلٟاػ عؾىم ؤصاء زال٫ مً اإلاؿب٤ بالضٞ٘ ٌكاع٧ىن  الظًً للٛغبُحن زالٞا الانُىاُٖت، ألا٢ماع مً

ت الا٦ؿؿىاعاث مً ٚضث :الححىم أداة ظهىس  -   الخد٨م آلت بضون  جلٟاػ ظهاػ ًخسُل ال بل الخلٟاػ، إلاكاَضة الًغوٍع
 مً ٌؿخ٣بله وما ًغاٍ ما ٖلى اإلاكاَض به ٌؿُُغ اهٟٗالي، م٩ُاهحزم ؤمؿذ وبهما جد٨م، آلت مجغص لِؿذ بجها. بٗض ًٖ

 . عؾاثل

ىهه م٣ٗضٍ بحن -وبًابا طَابا الخغ٦ت بلى الجزوٕ ٢لُل الؿاب٤ في اإلاكاَض ٧ان ل٣ض ما -وجلٍٟؼ
ّ
ب ٧ل  ال٣ىاة جبضًل في ٚع

ت، ى ياجٗا، ػمىُا وو٢خا بضهُا ظهضا ٩ًلٟه ٧ان الظي الصخيء الخلٍٟؼ  الاؾخ٣با٫ وقب٤ الغاخت لظة م٘ ًدىافى ما َو

ت واؾترواح ؿخمغت  بالىا٢٘ ٣ًبل ًجٗله مما ججغبخه، في ٖجها ًجّض  التي البَر  . مًٌ ٖلى الغؾالت َو

اصاجه، ؾلى٧اجه مً ٚحرث الجضًضة ألاصاة ؤن ٚحر  له وؤجاخذ الٟى٢ُت بؿٍى وؤجدٟخه الؿُُغة مهام ٖلُه وؾهلذ ٖو
باجه ًلبي الجهض، زامل الخغ٦ت، ٢لُل ٞإنبذ الؿلـ، الازخُاع ُم٨ىت  الًِٛ بمجغص وبهما ال٣ُام، صون  وخاظُاجه ٚع

غصاهُت الخد٨م َُمىت َى ألاص ى بل. ٌكاء ما ٞحر٢ب ألاصاة ؤػعاع ٖلى  ؤو الهىث بهمت ؤو الُض بقاعاث بمجغص ال٣غاع ٞو

 ج٣ىُاث و ي. ٞؿُٟؿاثُت قاقت م٣اماث ٖلى ألابٗاص مىػٖت واخضة نىعة في ال٣ىىاث مً زلت جًُٟل ؤو... الٗحن هٓغة
غ في مخسههت قغ٧اث صعاؾاث وهخاثج مٗاَض ؤبدار مً مؿخ٣اة خضًشت ظض بل٨تروهُت  الكاقاث ػظاط ؤهىإ جٍُى

(Cristal, LED, AMOLED, 4K, 3D… )ْهىع  في ًخمشل ال٨باع؛ ٞئت اؾتهضٝ ظضًض لٗبي ؾلى٥ ؾْب٪ مسغظاتها مً ٧ان 

 ٖلى يغبه ؤزىاء ؤهامله وجىاؾ٤ البُاهى ٖاٝػ خغ٧اث حكبه ،Pianotage4 ٖلحها ًُل٤ ٦ما ؤو ألاصاة ؤػعاع ٖلى اللٗب َىاًت

                                                           
1 -  Goumay Chantal, Mercier Pierre-Alain (1988) : «Le coq et l'âne : du zapping comme symptôme 
d'une nouvelle culture télévisuelle». In Quaderni. n° 4, Printemps. Les mises en scène télévisuelles. p. 
100                        
2 - Perin Pascal (1992) : «Le zapping», In Réseaux, vol 10, n°51. p.119 
3 - G. Chantal, M. Pierre-Alain, Op. Cit. p. 92 
4 - Chateau Dominique. Op. Cit.  p.47. 
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ها ايت ًٖ الخٟخِل في ؤمال ؤوٌ اخخُاظاث جلبي ٢ىاة ًٖ البدض َعْوم وبُٛتها. ؤخٞغ  حٗىى لؤلناب٘، لٗبُت بضًلت ٍع
ايت ٣حن اإلاصخي ؤو الجغي  في الجؿض ٍع  .اإلاَغ

ت ال٣ىىاث في به مغخب والال به، مإطون  الٛحر الا٢خدام ًمشل : ؼهاس ثخمة -   الش٣ُل ال٠ًُ طل٪ َٝغ مً الخلٍٟؼ
 البض مضة َى٫  ٖلى وج٨غاعي  صوعي بك٩ل ؤلاقهاع ًماعؾه زكال به٣ا جُٟال بالسُا٫، اإلاخسم الل٣ُت، الؿمحن الىػن،

ِؿه، ؤجىن  في اإلاكاَض ؤلجإ الظي الصخيء الُىمُت،  ؤو زاهُت ٢ىاة بلى للٟغاع مخىبها وامدكا٢ها الخد٨م، بألت الدؿلر بلى َو

ت ال٨غ بىاصع بضث ؤو" وهىانل ٞانل" البرهامج م٣ضم ط٦غ ٧لما بضًل، بغهامج  مً ْغوٞا مًُٟت الكاقت، ٖلى ؤلاقهاٍع

 1.الىقُ٪ الهجىم مً للسالم اإلاىازبت بال اإلاخل٣ي ًجض ٞال اإلاكاَضًً، ٖلى والؿأمت اإلالل

ا ألاؾباب َظٍ ؤن لىا ًدبضي حَر  وهجغة الخد٨م، آلت ٦بؿىلت امخُاء بلى ،(اإلاٗىلم) واإلاٛغبي ٖمىما اإلاكاَض صٞٗذ ٢ض ٚو

اث؛ بلى ٧لهم ؤو( في حي 1 ومُضي والشاهُت ألاولى: مخابٗت ألا٦ثر) الشالث ال٣ىىاث ؤزافي ت خُض ؤزٍغ  واإلاخٗت والش٣اٞت والخضازت الخٍغ
، ٣ًخٟي ؤلاقهاعي  الكبذ ؤن بُض.. واإلاجاهُت   ًتر٦ه وال ؤزٍغ

ً
 ال٣ىاة بجؼع  ال٣ضم ووٍء الجزوح ٞبمجغص ٌكاء، ما ًٟٗل َل٣ُا خغا

بض بقهاعاث ؾُجض الشالشت، ؤو ألاولى ؤو الشاهُت
ُ
 هجغة ٖىه ًترجب مما ؤلاقهاعي، الُٟلم وطاث اإلاىخىط ٖحن وعبما وقغاَت، بجهم ج

ً زاعط بلى ألاصمٛت هجغة حكبه مٛاًغة، ٢ىىاث هدى ٖلحها مإؾٝى ٚحر جهاثُت َغصًت بت الَى تراٝ الخ٣ضًغ في ٚع  وبزباث والٖا

دترم ب٣ٗىلهم ٌٗخجي مً ٞىظضوا ألانلُت، صولهم لهم جى٨غث إلاا الظاث،  اإلاخل٣حن-اإلاكاَضًً ؤ٦ثر مً الكباب ٧ان ولظا طواتهم، ٍو
غبا ٞغاعا 2اإلاىازبت لخ٣ىُت اؾخسضاما اصة بض٫ ؤلاقهاع، ؤونُاء مً اإلاماعؽ Streaming الٗالي الخض٤ٞ مً َو  الاهترهذ نبُب جض٤ٞ ٍػ

. Vidéo voice بـ والخمخ٘ الىلىط لخدؿحن

ٌ ٢غاع بن
ْ
 يمجي بك٩ل ٌٗض ٖجها، والامخٗاى اإلابرمجت الٟتراث ؾحروعاث ببان ل٣ُاجه ب٢دام ًٖ والاػوعاع ؤلاقهاع، ٞع

 ؤو الش٣اٞت ؤو اإلاخٗت ًٖ وجٟخِكا جى٣ُبا عاجها التي الخجغبت لخل٪ باثىا وجُل٣ُا البرهامج، ًٖ َغصًا اه٣ُاٖا ؤًًا، مباقغ وعبما

 ٖالي اؾتهال٧ا حك٩ل بجها بل 3.ٞغوٍض ٖىض ٦ما ومدبُاجه الىا٢٘ م٣ُٗاث مً الهاعب ؤلابضاعي الدؿامي ؤو ألاعؾُي الخُهحر
المي الطض اؾخ٣با٫ زال٫ مً الٗانٟت، وجدضًاتها ال٩ىهُت الٗىإلات وألظىاؽ للٗالم الهبُب بت صون  ُٞه والخما ي ؤلٖا  الٚغ

 الاؾتهال٥ ًبتر خحن جغصص، وصون  ؾهىلت ب٩ل به الاعجباٍ ًٖ ؤلاحجام وبهما الهُىلي، ٦جهه بلى الىلىط في ؤو ٞٗالُخه في الدكاع٦ُت

 4.اإلادُت ؤو ال٣ىاة بخُٛحر

ا املىاربة آراس مً: سابعا ( ئعالهُا) ئؼهاٍس

ٜ ًٚبه بخهٍغ٠ للمكاَض بالخالي ؾمدذ اإلاىازبت ج٣ىُت ؤن لىا ًخطر  وجُب٣ُا بباثه ًٖ بظغاثُا والخٗبحر شخىاجه، وجَٟغ
خه؛ ٞىعٍا خه ل٨ً لخٍغ  ٞٗله عص مً جىظؿهم ًا٦ضون  اهبروا بط اإلاٗلىحن؛ َٝغ مً مخى٢ٗت ٚحر زكُت بلى ؤًٞذ آلاهُت خٍغ

                                                           
1 - Perin Pascal, Op. Cit. p.120. 
2 - Ibid. p. 121. 

 30، الكويت، ص 1987، يناير 109اإلبداعية يف فن التصوير، عامل العرفة، العدد العملية : شاكر عبد احلميد - 3
4 - G. Chantal, M. Pierre-Alain, Op. Cit. p. 101 
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 اججاَُا وهمُا به ًدخمى ِمجىا اإلاىازبت وجحرة جهبذ ٖىضما ؾُما وال ؤلاقهاع، لٟاٖلُت وتهضًضٍ مىاظهخه بد٨م َظا، الؿلبي

الم، بهخاط باؾتهال٥ مغجبِ ٞئىي  ٞٗل عص مجغص ولِـ ا٢خىاُٖا، ومىهجا ى ؤلٖا   1.و٢ُمت ز٣اٞت بلى جدىله ما َو

ظا ٨ُت الضعاؾاث بخضي ٖىه ٦كٟذ ما َو  في اإلاى٣ٗض الٟغه٨ٟىوي ؤلاقهاع خى٫  الشاوي الضولي الل٣اء في اإلا٣ضمت ألامٍغ

ا٫ ت عؾالت 500 بحن مً ؤهه جبحن خُض ب٨ىضا، مىهتًر  12 بـ بال ًدخٟٔ وال ٣ِٞ، 76 ؾىي  مجها اإلاكاَض ًالخٔ ال ًىمُا، جبض بقهاٍع

ض 2(.٣ِٞ 2.5 ٌٗاص٫ ما ؤي) طا٦غجه في عؾالت ٍؼ  ألاظهؼة بٌٗ بٟٗل مىه، ٌٗاهىن  ؤنبدىا الظي الهل٘ اإلاٗلىحن، وزٝى جظمغ مً ٍو
ب التي وألازباع والىزاث٣ُاث البرامج مً مُٗىت ؤهىإ حسجُل في اإلاسخهت ،TiVo ٦ـ الجضًضة، الخ٣ىُت  عئٍتها، في اإلاكاَض ًٚغ

الهاث ؤلاقهاعاث حسجُل آلُا وجمى٘  بقهاعاث ختى بل اإلاىنضة، البىابت َظٍ ٖىض ألامغ ٠٣ً وال3.الخلٟاػ ٖلى بٛؼاعة اإلاخض٣ٞت وؤلٖا
 وؾاَم ه٣ضًت عؾىما ؤصي َى بن اإلاؿخسضم، خاؾىب قاقاث َْغ١  ًٖ ؾُخ٨بذ الىزابت ونىعَا و٢هاناتها الاهترهذ

   .الخإقحر زمً وصٞ٘ اإلاى٢٘ طا٥ في الدسجُل بلى باصع ؤو مالُت باقترا٧اث

لي، ٞغاعي  ؾلى٥ ههج اإلاخل٣ي-للمكاَض اإلاىازبت وؿ٤ ؤجاح ل٣ض ْٟ  ٚغاثبُت ؾماث طاث صٞاُٖت ج٨ئت طاجه آلان وفي َظ

ت َب٣ت لضي 19 ال٣غن  ز٣اٞت ؤوان ؾاثضا ٧ان م٘ جخ٣اَ٘ ٚابغة، ٣ٖىص بلى  بإنىلها جمخض  Exotisme و جاثبُت دت البىعظىاٍػ  وقٍغ
 مً ألاظىبُت والٛغاثب الضزُلت الىٟاجـ مً عػهاماث وا٢خىاء  اهخ٣اء ٖلى بًٗهم َىاًاث اه٨بذ الظًً ألاوعوبُحن، اإلاِؿىعًٍ

انها اؾخٗمالها وجإظُل جدُُض ؤو (Orientaliste) الكغ١  مً ال٣اصمت جل٪ ٢بُل  م٘ ًدىافى بهغجي ووقم بغبغي  جىخصخي بٗض ًٖ إلَع
غ؛ َاب٘  واإلاىخجاث وؤلاقهاعاث وال٣ىىاث البرامج اإلاخل٣ي زاللها مً ًاظل التي باإلاىازبت، الاخخماء م٘ خهل ألامغ طاث الخىٍى

ا ال والتي مىظهت الٛحر اظا جُٟال لضًه ٞدك٩ل الاَخمام، مً ٢ضع ؤي ٌٗحَر ا وبٖػ . مضٍو

الُت واعصة ؤو اهُباُٖت قاعصة ٧ل اإلاخ٣ٗب الخاط١ الٟىان بلىن  ؾهىلت ب٩ل الانُبإ بىؾٗها بل هىٟها لحرا٦مها ؾٍغ  ٍو

اث مً لٟت في  4مٗاعى في والدك٨ُالث اإلادالث مً با٢ت والٗاعى واإلاهىضؽ والخجاعي  اإلاهمم ًغا٦م ٦ما واللىخاث اإلاىيٖى
 م٨ؿغة نىعة ؤو والهىع  الاق٩ا٫ مخىاٚمت ٞؿُٟؿاء بما ٞخٛضو الضًىامُت، وؤلاياءاث وألالىان بالهىع  جؼصان ومدلُت صولُت

غاٝ ، مخضازلت ألَا  5باؾ٩ىن  بى٫  ون٠ خؿب اإلاٛغبي اإلاجخم٘ بيُت َبُٗت مً حكٗباجه ٌؿخ٣ي مغ٦با ح٣ُٗضا م٣ٗضة السٍُى

  6 .طاجه الٟغص بيُت ؤو اإلااضخي ال٣غن  ؤواؾِ في

 ؾلى٧ا ٩ًىن  ؤن ٌٗضو ال باٖخباٍع اإلاىازبت، ٞٗل خى٫  آلاه٠ ٢ىلىا لخضُٖم الى٣ُت، َظٍ ٖىض لخٓت الُغؾى بةم٩اهىا
ُا، ٨ٖؿُا اؾتهال٦ُا  بحن مخٗغظت جًا٠ُٖ زىاًا في ًمخض ؾلى٥ 7.ال٩لبُت باٞلٝى بًٟان وججاعب جٟؿحراث في نضاٍ ًجض قَغ

إ ال بصعا٧ي جٟسض بلىعة بلى الى٢ذ م٘ لُجىذ اإلاٗغوى، واإلاىيٕى اإلاؿخ٣بلت الظاث ت ؤي بلى ًٞغ ؿب٪ الخل٣ي، ػواًا مً ػاٍو  في َو

مؼ١  اإلاضع٥ الخل٣ي اؾدُٗاب ؾحروعة ٌٗغ٢ل صاللي جىن٠ُ كٓي الاؾخ٣با٫ ؾالؾت ٍو . ؤزىاءٍ اإلاخىالي الؼمجي الخىاجغ َو

                                                           
1 - Ibid. p. 95 
2 - Chateau Dominique. Op. Cit. p.53 

 69-68، الكويت، ص 2012، مارس 386إصبع، عامل ادلعرفة، العدد كسائل اإلعالـ كاجملتمع، كجهة نظر نقدية، ترمجة صاا خليل أبو : آرثر أسا بًنغر - 3
4 - G. Chantal, M. Pierre-Alain, Op. Cit. p. 101 

 37، ص 1981، يونيو 4تكوين المجتمع المغربي، تعريب أحمد حمايمو مجلة المشروع، العدد : بول باسكون  - 5
6 - Abderrahman  Nouda (2011) : Le Sociétal, exploration critique de  la société, p. 57 

       .115-114األردف، ص -، عماف2001دار كائل، الطبعة الثالثة،  -مدخل سلوكي-سلوؾ ادلستهلك : عبيدات زلمد ابراىيم - 7
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 High modernity الٗالُت للخضازت ؤؾاؾِخحن ؾمخحن في مخجظعة وبىجحرة مى٨ٗؿا بقٗاٖا جهضع ومهتزة ظامدت حكُٓت 
٤  في الؿاثضة واإلا٩ان الؼمان ٢ُبي اهًٛاٍ ٖلى ٢ُىصَا ؤعزذ خضازت ؛Antony Giddens 1ظُضهؼ ؤهُىوي الؿىؾُىلىجي ٞو

ل خضازُا، بٗض ما مٗلب ٢الب في حك٨ُلهما بٖاصة ٖبر الخ٣لُضًت، اإلاجخمٗاث  الخىانل ج٣ىُاث زال٫ مً بُجهما البٗض مؿاخت ًٍؼ

ت ٖلى الؿخاع ؾض٫ الظي الال٨ترووي، والخ٣اعب  الٗال٢اث جسلُو في ٞخمشلذ الشاهُت الؿمت ؤما. الجٛغاُٞت الخضوص زاَع
 مما الكٟهُت، اإلا٣ابلت ٖىى الخاؾىب في ججؿض ج٣جي" زبحر وؾُِ"بـ وؤبضلتها واإلاباقغ، اإلادلي الخٟاٖل مً البُيُت الاظخماُٖت

اح الساعظُت ال٣ُىص لخدُُم اإلاجا٫ ؤٞسر  ؤي ؾلٟا اإلاٗضة وال٣ىاٖض للمماعؾاث الخبُٗت مً والخدغع  الش٣ت يىابِ واهٍؼ
ت ًجٗل الظي الصخيء ظُضهؼ، حؿمُت خؿب اإلااؾؿاجُت الاو٩ٗاؾُت ت اإلاٗٞغ  نٟاث ب٩ل مخهٟت الخ٣جي اإلاغح٘ َظا في البكٍغ

ش في ٢غون مضي ٖلى اإلاخجظع والشباث الؿ٩ىهُت ًٖ وبُٗضة والخ٣لب والخى٢ُذ اليؿبُت  .واإلاجخمٗاث البكغ جاٍع

 ظلؼحه للمؽاهذ املىاربة جعُذ سبما: خامعا

م اإلاؿخ٣بلت الظاث ؤن ٖلى الخإ٦ُض في ،ؾب٤ إلاا مٗا٦ـ اججاٍ ًماخ٪ إة جدذ عػوخها ٚع ضًغ الىنالث ٢ه٠ َو  َو
ت الىبراث وصمضمت ألانىاث ٘ وظىصَا بزباث بلى اإلا٣ابل في حؿعى ٞةجها للهجىم، ومكاُٖتها ؤلاقهاٍع  بخٟاٖلُت م٣اومتها مً والٞغ

: ج٩ىن  ؤن بما ٞهي اإلاخل٣ي، ًبضحها الاؾخجاباث مً ؤهىإ 2زالزت في جخمشل واإلاخابٗت، ال٣ىة مىدىُت

 ٌؿخ٣بل ،(الؿِىماثُت) ال٨بري  الٗغى قاقت ؤمام اإلاكاَض ٞحها ًجلـ: Interactivité intransitive محعذًة غحر ثفاعلُة -
المي ؤلاعؾا٫  نىجا اإلا٨شٟت البض ومىظاث الشسحن الْٗغى ظى م٘ خُجها ًخما ى خغ٦ت، وصون  ؾلبُت بهىعة اإلاخض٤ٞ ؤلٖا
 بلى اإلاىظه وال٣ٗلي، والٗاَٟي الخسخي الخٟاٖل ٖلى صوعٍ ٣ًخهغ وبهما الُٟلم، ؤو البرهامج حُٛحر ًم٨ىه ٞال ونىعة،

ل ٞهم ُت" الخالت في والاهههاع السُاب وجإٍو  ُٞىمخي ال٣ُبُت، ووالًتها الكاقت ضسامت" خًغة"بـ" الاقغا٢ُت الهٞى
خه وجى٣طخي الى٢ذ ٨ت، بلى الاؾدىاص م٘ بَغ ٘ واؾتهال٥ ألاٍع  بلى خُيئظ، اإلا٩ان ُٞخدى٫ . Chips اإلا٣لُت الظعة لخباث ؾَغ

خُاص الؼمً وبمغوع الاٞتراضخي، الجى م٘ الخٟاٖل صاثم( ؾِىماجي آوي) عمؼي  ًٞاء  َظا ؤظىاء صازل ألالٟت ٖلى والٖا
 3. والاٞتراى الىا٢٘ م٩اوي بحن مكدخا الٟغص ًمسخي اإلاٛترب الجضًض اإلا٩ان

 ؤمام ًجلـ ٖىضما ،الضعظت َظٍ ًبلٜ ؤن اإلاكاَض ٌؿخُُ٘: Interactivité transitive faible بعُؼة محعذًة ثفاعلُة -
ىن   اإلاغشخت البرامج ٞمدخىي  اإلا٣ترخت، البرامج ب٣ُت يمً مٗحن، بغهامج مكاَضة ٞحها ًسخاع التي اللخٓت في الخلٍٟؼ

ا صعظت ٧اهذ مهما الازخُاع، بهظا جخإزغ ال للمكاَضة تها ج٨غاَع ٍٟى ا جًٟي الخٟاٖلُت َظٍ. ٖو  ل٨ىه الازخُاع مً هٖى
٤ مبرمج ازخُاع  ".٧ان مما ؤًٞل ؤلام٩ان في لِـ" مبضؤ ٞو

                                                           
، (رلد)، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع كالربيع العريب... الثقافة كتكنولوجيا االتصاؿ، التغًنات كالتحوالت يف عصر العودلة: عبد الغين عماد - 1

 ,A.Giddens (1991) Modernity and self-identity, Polity Pressعن . 27-25، بًنكت، ص 2012الطبعة األكىل، 
Cambridge 

2 - Chateau Dominique. Op. Cit.  p.49 
نطقة العربية، قراءة معرفية يف الركاسب الثقافية، الدار ادلتوسطية للنشر كمؤسسة زلمد بن راشد آؿ اإلعالـ كتفكك البنيات القيمية يف امل: عبد الرمحن العزم - 3

، الطبعة األكىل،  . 48، مدينة تونس، تونس، ص 2009مكتـو
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ة محعذًة ثفاعلُة -  ؤزىاء ًخضزل ؤن اإلاغخلت، َظٍ في اإلاخل٣ي-اإلاكاَض بم٣ضوع  خُض: Interactivité transitive forte كٍى
ىهُت الخهو  . البرهامج ؾحر في ًازغ ٞٗله عص وبالخالي الخهت، م٘ واإلاكاع٦ت والخٟاٖل مشال، الهاج٠ بىاؾُت الخلٍٟؼ

الم ال٣اثم زُت خؿب ٌؿحر جٟاٖل ؤهه بُض  الصخيء. الجمهىع  ل٨ُىىهت اإلاؿتهِضٞت اإلاؿُغة الاؾتراجُجُت وو٤ٞ باإٖل
 ٖما والخٟخِل، البدض ٖلى ًدغيه مما والاًجابي، الخ٤ الخٟاٖل م٣ابل في والًُإ الدكغطم حٗم٤ُ ٖلى اإلاؿاٖض

بن ٖاَٟي زىع  مً ٌٗاهُه ما ًٟٗم  وبزباث والخٟى١  اإلاجض بلى ًدُله وعبما 1ؤمجاص، ؤو بُىالث صون  ًُمٍغ ا٢خهاصي ٚو

اث ٖباصة في اإلاخمشل ،"الجضًض صًىه" نىعة في الظاث  لٗبت مجغص مً اهخ٣لذ التي والٗاإلاُت، اإلادلُت ال٣ضم، ٦غة مباٍع

ايُت،  مٗاًحر ٣ٞضان في وألاها الظاث واؾخٗغاى الضعاؾت، ًٖ والاه٣ُإ والدكغص 2الباؽ خاظؼ ٖلى لل٣ٟؼ خلم بلى ٍع
ت واإلا٩ان الؼمان  ؤو َىا بقهاع لىثر طَبُت ٞغنت  ي طا٥، ؤو البلض َظا مً ٍٞغ٤ حصجُ٘ ٞلخٓت والسهىنُت، والهٍى

ً الساعط، مً جٟاٖال حكغثب َىا٥ ونلت بغمجت اث بلى الىلىط في بٗض، ٖو  اؾخىصًى"و" الٗغوؾت اللت" اؾخىصًَى

 بالخه٤ُٟ وؤلاخؿاؽ الاٞتراضخي، والخٟاٖل الىٟؿُت اإلاكاع٦ت بلى ُٞلخجئ"... ؤ٧اصًمي ؾخاع" و" قى ٧ىمُضًا"و" صوػٍم
ى والدصجُ٘،  ًٖ وظضًت بخٟان ًبدض. SMS الىهُت الهاج٠ عؾاثل زال٫ مً الخلٟاػ، قاقت ؤمام مدؿمغ َو

ٗت الىجىمُت  3.الؿَغ

 وز٤ُ اعجباٍ له والاؾخ٣با٫، اإلاكاَضة وظضاو٫  الخل٣ي ؤوؿا١ ؾحر زٍُى ٖلى اإلامخض الُىالوي الخىا٢و ؤن اإلاالخٔ مً
ىهُت، اإلاكاَضة ججغبت هُا٢اث في بالٜ جإزحر ٖىه ًىجم الظي ألامغ اإلاخىزبت، الجؼثُت باإلاكاَضة  مخٗت ؾحروعة ٖلى زم ومً الخلٍٟؼ

 م٘ والثُت، ؤو خمُمت نلت ؤي ًيسج وال مخٗت، اإلاخل٣ي ًجض ؤال اإلاى٣ُي ٞمً(. بالجما٫ وؤلاخؿاؽ وؤلاصعا٥ الاهدباٍ) اإلاكاَض
ىإي الاوسجام خالت ًٖ ٣ًهُه واللخٓت، الٓل ز٣ُل وي٠ُ ٍٚغب ٞجاجي خضر  ؤو اٖخباع ؤي صون  ال٣هغ صع٧اث في هُٟا به ٍو

ُا ؾاالا ٌؿخجلي َىا والخا٫. بوؿاهُت  مغاث اإلاى٠٢ هٟـ ًخ٨غع  ٖىضما الىي٘ ؾ٩ُىن  ٠ُ٦ جغي  عومى٣ُُُت، نبٛت طا مٗٞغ
. طاجه البرهامج ؤو الُٟلم وفي بل الىاخضة، ألامؿُت في ومغاث

 لٗىت وال مؿخُحرا قغا ٧لها لِؿذ اإلاىازبت ج٣ىُت ؤن بالخىانل، اإلاهخمحن الى٣اص بٌٗ ًغي  ؤزغي، هاخُت مً ؤهه ٚحر
ا ًم٨ً بل واؾتراوخه، اؾخجمامه ٖلُه وجىٛو اإلاكاَض عاخت ج٣خٟي قُُاهُت  مً وحٗلي ؾلُخه حٗؼػ  ج٣ىُت مىدت اٖخباَع
الم، ال٣اثمحن لهُمىت م٣ابلت ؾُىة ألا٢ل ٖلى ؤو الٟى٢ُت، ؾُىجه ت وتهبه باإٖل ض، ما واؾخ٣با٫ الخمخ٘ في الخٍغ  وكىة وحؿبٛه ًٍغ

ت ٖلى وج٣طخي ؾاخ٣ت، ظا 4والخىانل، لئلٞهام الى٢ذ مً هؼعا ظهتها مً جُلب التي الٛحًر  ًماعؾها التي الؿلبُت مً ًس٠ٟ ما َو
٤ اإلاىازبت، وجهبذ ٖلُه، الخلٟاػ  في بُبٗه واهخ٣اجي وكُِ الجمهىع  بإن ًغي  الظي اإلابضؤ يمً مىضعظت اإلا٣ابل، الغؤي َظا ٞو

باجه، بقبإ زم ومً. وخاظُاجه ازخُاعاجه ٛكُه الخضازت ومٟغػاث ال٣ٗالهُت ٢ُم ًجاعي  بما ٚع ٨ؿبه ال٣ُاصة جاط َو  نىلجان ٍو

بخه جد٤٣ ال ٢ىاة ؤو بغهامج ٧ل صًٞ بل ومٗا٢بت وال٣هغ، الخد٨م   .ٚع

                                                           
 205دار البيضاء، ص ، اؿ2005اإلنساف ادلهدكر، دراسة حتليلية نفسية اجتماعية، ادلركز الثقايف العريب، الطبعة األكىل، : مصطفى حجازم - 1
 235-233نفسو، ص  - 2
 232نفسو، ص  - 3
 63-62، بًنكت، 2012اإلعالـ ليس تواصال، دار الفارايب، الطبعة األكىل، : دكمينيك ككلتوف - 4



ة  2015أًلٌى  11العذد  -العام الساوي    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 143 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

 Hypertexte 1الىصخي الدكٗب ؤو بـالترابِ ٌؿمى ما ؤي( الاهترهذ) الاٞتراى ٖالم في اؾخسضامه قإ ما جمازل ج٣ىُت بجها
ت الهىجُت واإلا٣اَ٘ وألاق٩ا٫ والغمىػ  الىهىم مً مدكاب٨ت ؤ٦مت بلى اإلا٣غوءة الىهىم ًدُل الظي  جسلو التي والُٟضًٍى

ت له وجدُذ اإلاخالخ٤، الؿغص زُُت مً وجدغعٍ اإلاكاَض-ال٣اعت  ت هَؼ  الضماٙ زالًا ٖمل مً وظضواَا عوه٣ها حؿخمض ٨ٍٞغ

٨ت ٖلى باالهبُاح اث لؤل٩ٞاع الخغ بالخضاعي والاؾترواح ألاٍع . والظ٦ٍغ

ها الاخخىاء ؾلُت وم٣اومت مماوٗت بلى جغمي ومهتزة مى٨ؿغة ؤظىدت طاث ؾُىة
ّ
 والا٦دؿاح الٛؼو  ٢ىة مً جس٠ٟ ٖل

اح م٘ ال٣اصم  مما الازخُاعي، والخباص٫ الُىعي الخ٩امل بض٫ ال٣ؿغي  الخىؾ٘ بلى جىدى ز٣اُٞت ؾُُغة الكما٫، مً الكما٫ ٍع
 الؿالح، ب٣ىة ًجغي  الظي الازترا١ م٘ بالتزامً وطل٪ الش٣اٞاث، ؾاثغ ٖلى عمؼي  ٖضواوي خًاعي  اٚخهابي ؾلى٥ ٖباء ٨ًؿحها

.  اإلاجخمٗاث ؾاثغ في الش٣اٞت ؾُاصة ٞحهضص

ظا ت ٞاٖلُتها مً ؤ٦ثر البرامج في ومازغا ٞاٖال ٖىهغا( اإلاخمغص اإلاكاَض) مىه ًجٗل َو  ٦ظل٪ ًا٦ض و2طاجه، في  ي الخإزحًر
إة مً وزٟٟذ السخغ بُٗض خض بلى ؤبُلذ ٢ض الؿىؾُىلىظُت، الضعاؾاث بإن ال٣اثل الغؤي الخىظه، َظا  الاصٖاءاث َو

ٟه ًٖ وؤباهذ الباَغة، و٢ىجه لئلقهاع الؿ٩ُىلىظُت مه ٖىاع وصخًذ3 ال٩اطب، ٍػ  ًىماػ  جإزحٍر في ال٩امً وعي الال ؤن اإلاىحي ٖػ

ت بالٗها لُام لىبىن، ٚىؾخاٝ الػوٍل، َاعولض) السخٍغ ل ٍو ت وال٣ضعة( ...ما٦ضٚو ٟذ الخإزحر، ٖلى ؤلا جاٍػ  بىاصع للؿُذ َو

. Culture de flot4  ٖاثمت ز٣اٞت وظه في مخمغص إلاخل٤ٍس  الخإؾِـ

ما ًٖ والخٟخِل ٢هت بجهاء ؤو ٦خاب ٚل٤ ؤو بم٣خل وبنابخه ؤلاقهاع هجغ ؾلبُت ٖىض ج٠٣ ال اإلاىازبت زُىعة بن  ٚحَر

ت ٢ىاة جبضًل ؤو  ؤلاوؿاهُت الٗال٢اث بلى -باعر 5عوالن خؿب -طل٪ جخجاوػ  وبهما... بطاُٖت مىظت ؤو ًٞاثُت ؤم مدلُت جلٍٟؼ
ت والغوابِ ا والاظخماُٖت ألاؾٍغ

ّ
ا ؾ٩ىهُت زابخت زُت الخدُت وبؾضاء الؿالم بٞكاء ٌٛضو إلا  الٛحر بلى خغ٦ُت ه٣لت الخحن في جخلَى

ت وال جىز٤ وال جٟدو صون  البضًل ت. ٚحًر اث ؤنال مىه حٗاوي الظي الخُه و٧لىخت ُبهم في بؿالؾت جيسخب ٚحًر  الاجها٫ هٍٓغ
لىم الم ٖو ت بحن الٖا المي اإلابضؤ جىاٍْغ ت الخش٣ُٟي ؤلٖا المي اإلاكهض واخخ٩اٍع  في بؾ٣اَُا و٢ٗا ٌك٩ل مما ال٣اَغة، وؾلُخه ؤلٖا

. وببضإ وجغبُت لٛت مً الش٣اٞت ٞغوٕ مٗٓم

  

                                                           
 70عبد الغين عماد، مرجع سابق، ص  - 1

2 - Perin Pascal, Op. Cit. p.124 
3 - Valérie Sacriste (2001) : «Sociologie de la communication publicitaire», L'Année sociologique 
2001/2, Vol. 51, p.489 
4
 - G. Chantal, M. Pierre-Alain : Op. Cit. p.95 

5
 - Idid. p. 100 
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 الجضاةشي  الؽعبي املسل في املشأة صىسة

" ألامساٌ مً ملجمىعة ظىظُىلىحُة كشاءة
ٍش ، بشج  بشاهُمي، البؽحر محمذ حامعة / ًىوغ ظمُحة. أ  الجضاةش بىعٍش

 

: ملخص

 الُىمُت، خُاجه مجاالث ٧اٞت في جىظض بط وألاظضاص، آلاباء ًٖ اإلاىعوزت والخ٣الُض بالٗاصاث الجؼاثغي  الكٗب ًخمؿ٪ 
 والتي ما، ػمً في و٢ٗذ التي الخُاجُت والٓىاَغ وألاخضار الى٢اج٘ مً نىعتها حك٩لذ والتي الكٗبُت، ألامشا٫ ؤبغػَا مً ولٗل

. و٢ُمه وؤ٩ٞاٍع وخًاعجه ؤلاوؿان بدُاة نلتاإلاذ والٟىاثض الٗبر مً ال٨شحر َُاتها في جدمل

ت في اإلا٣الت َظٍ وجبدض  ت الكٗبُت ألامشا٫ مً مجمٖى ا جدىاو٫  ؤو اإلاغؤة ًٖ جخ٩لم التي الجؼاثٍغ اث مً مىيٖى  اإلاىيٖى
دت بهىعة ؾىاء بها، جخٗل٤ التي  والخدلُل والى٣ض الضعاؾت زال٫ مً مباقغة، ٚحر وبُغ١  الخلمُذ زال٫ مً ؤو مباقغة، نٍغ

ت اإلاغؤة نىعة إلبغاػ . الكٗبُت ألامشا٫ مغآة زال٫ مً مجخمٗها في الجؼاثٍغ

Résumé : 

       Le peuple Algérien comme les autres peuples du monde respecte les coutumes et les traditions léguées 

par les parents et grands-parents, ainsi que les traditions de la société algérienne, la sagesse populaire, qui est 

construite à partir des faits et des événements de l'époque, et qui porte en elle de nombreuses leçons et les 

avantages liés à la vie de l'homme et de la culture et des idées et des valeurs. 

       Par cet article, nous avons étudié quelques proverbes populaires algériens qui traitent  de la présence de 

la femme algérienne, avec une critique sociologique et en analysant l’image de la femme dans la société 

algérienne à travers le prisme des proverbes ancrés dans les traditions et les coutumes algériennes.   

 

: ثمهُذ

ت مً الٗالم مجخمٗاث مً مجخم٘ ؤي ز٣اٞت جخ٩ىن   غاٝ والخ٣الُض والٗاصاث ال٣ُم مً مجمٖى ا...وألٖا حَر  جغجبِ التي ٚو

. طا٥ ؤو اإلاجخم٘ لظل٪ نىعة لترؾم ٖاٌكها، التي وألاخضار وبخجاعبه، ؤلاوؿان بدُاة وز٣ُا اعجباَا

اصاجه ؤزال٢ه جهىع  والتي الُىمُت، مٗامالجه في ؤلاوؿان ٌؿخسضمها التي ألامشا٫ مً مجخم٘ ؤي ز٣اٞت جسلى ج٩اص وال   ٖو
ت ٧ىؾُلت ال٣ضم مىظ الىاؽ اؾخسضمها ٞاألمشا٫ ألازغي، للمجخمٗاث وؤ٩ٞاٍع  و٢ض ألاطَان، بلى وجىنُله ٞهمه اإلاغاص لخ٣ٍغب ٢ٍى

ؼ، ٦خابه مً ٦شحرة مىاي٘ في ألامشا٫ هللا يغب  بِخا اجسظث الٗى٨بىث ٦مشل ؤولُاء هللا صون  مً اجسظوا الظًً مشل: " ٣٦ىله الٍٗؼ

ً وبن . 1"لآلزٍغً ومشال ؾلٟا ٞجٗلىاَم: " حٗالى و٢ىله 1"ٌٗملىن  ٧اهىا لى الٗى٨بىث لبِذ البُىث ؤَو

                                                           
 
 .41:سورة العنكبوت، اآلية . 
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 صازل اإلاخضاولت الكٗبُت ألامشا٫ زال٫ مً اإلاغؤة نىعة ٖلى الخٗٝغ اإلا٣الت َظٍ زال٫ مً ؤعصها اإلاىُل٤، َظا مً 

. الجؼاثغي  اإلاجخم٘

 ة؟ املشأة الؽعبُة ألامساٌ خؼاب ًصىس  هُف  الجضاةٍش

: الؽعبي واملسل املسل مفهىم/ 1

ه ٖلى اإلاشل ٌّٗغٝ
ّ
ها وخؿً بالٚها ومً والبالٚت، باإلًجاػ جمخاػ حٗابحر في ظمٗذ خ٨م ًٖ ٖباعة: ؤه  ٖلى ٌؿهل نٚى

ا، خٟٓها ؤلاوؿان  ٞهي جخٛحر، ال التي الشابخت الخُاة خ٣اث٤ مً خ٣ُ٣ت ٖلى جض٫ ألجها ؾماٖها، بمجغص بالظًَ وجخٗل٤ وجظ٦َغ

. 2وم٩ان ػمان ل٩ل نالخت

٣غع   بما ال٣اثل ًإحي و٢ض مشال، حؿمى ؾاثغة خ٨مت ٧ل ؤن "ألامساٌ حمهشة": ٦خاب ناخب الععىشي  هالٌ أبى ٍو

  .3مشال ٩ًىن  ٞال ٌؿحر ؤن ًخ٤ٟ ال ؤهه بال به ًخمشل ؤن ال٨الم مً ًدؿً

ه ٖلى ٌّٗغٝ خُض اإلاشل، مٟهىم ًٖ الكٗبي اإلاشل مٟهىم ًسخل٠ وال َظا
ّ
 التي اإلاسخهغة والٗباعاث ال٣هحرة الجمل: ؤه

 ٖلى هٟؿه الؼمً ٌُٗض ٖىضما الىاؽ ًدىاولها مٗحن، ػمً في ؤشسام بها مغ مُٗىت ججغبت ًٖ وجخدضر ال٣هحرة، ال٣هت حكبه

.  الؼمً مً خ٣بت ؤي في وِٗكها ألامشا٫ َظٍ ٞحها ٢ُلذ التي الى٢اج٘ بِىما الىاؽ، مً مسخل٠ ق٩ل

 بترصًض ما قٗب ًىٟغص و٢ض الكٗىب، مً قٗب بها ًدؿم التي الش٣اُٞت السهىنُاث بخضي ًٖ الكٗبُت ألامشا٫ وحٗبر

ت  ألامشا٫ وج٩ىن  4ولهجخه ؤؾلىبه خؿب ٧ل بؿُُت ازخالٞاث وظىص م٘ الكٗىب مً ٚحٍر م٘ ٞحها ٌكتر٥ و٢ض مجها، مجمٖى

با بؿُُت ٖامُت بلٛت الكٗبُت   .للمٗجى ج٣ٍغ

: الؽعبي املسل خصاةص/ 2

ا والتي ألامشا٫، وزهاثو مٗالم وببغاػ جدضًض ًم٨ً ، الكٗبي واإلاشل اإلاشل مٟهىم اؾخٗغاى زال٫ مً ا ًٖ جمحَز  مً ٚحَر

: الخالي في ألازغي، ألاصبُت ألاق٩ا٫

  الت ألن ألا٦ثر، ٖلى ظملخحن ؤو واخضة ظملت مً ًتر٦ب ٦إن ألالٟاّ، ٖضص ٢لُل الٗباعة، ٢هحر اإلاشل ٩ًىن  الٗامت ٖلى حٗؿغ ؤلَا

ت بؿهىلت وجضاوله خٟٓه  .وؾٖغ
  ٧اؾدكهاصاث مُٗىت، مىا٠٢ في ٌؿخٗمل ما ٚالبا ألاصب مً الىٕى َظا َبُٗت ؤن خُض الضاللت، بؿُِ اللٛت، ؾهل اإلاشل ٩ًىن 

 .ومًمىها ق٨ال وبؿُُا وؾهال واضخا اإلاشل ٩ًىن  ؤن جٟغى
  ٓي ألاؾلىب مً زالُا ٩ًىن ذ ال بالخلمُذ ُٞه ٨ًخٟي ؤن ًجب خُض اإلاباقغ، الٖى  الىٟـ، ٖلى و٢ٗا ؤ٦ثر ٩ًىن  ختى بالخهٍغ

ُٓت الغوح اهُال٢خه في اإلاشل حٗى١  التي الٗىامل ؤبغػ  ؤن باٖخباع  .الٖى

                                                                                                                                                                                                 
 
 56: سورة الزخرؼ، اآلية . 

 
 .35:، ص1967زلمد مرزكقي، األدب الشعيب، . 
 
 .366:، ص1988، دار الفكر، لبناف،2، اجلزء2زلمد أبو الفضل إبراىيم ك عبد اجمليد قطامش، ط :أبو ىالؿ العسكرم، مجهرة األمثاؿ، حتقيق . 
 
 . http//www :ar.wikipedia.org, le : 02/04/2009,19 :01 
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 غا اإلاشل ًإحي خه ظاهب بلى اإلاشل ًغجضي ما ٞٛالبا السجعي، اإلاىؾ٣ُي اليؿ٤ مً بؿُِ ولى ٢ؿِ ٖلى مخٞى  حٗبحٍر وبؿاَت ٍٖٟى
ه ٖلى ٌؿاٖض الظي السج٘ في جخمشل زُٟٟت مىؾ٣ُى  في جخ٨غع  التي اإلاىا٠٢ في به الخمشل بُٛت وخٟٓه، وجضاوله واهدكاٍع قُٖى

 . الهىاء اهدكاع ألاٞغاص بحن اهدكاٍع ٩ُٞىن  الىاؽ، خُاة

 ٠ُ مجا٫ َىا٥ ٩ًىن  ٞال وؤؾلىبا، ؤؾاؾا الظو١  حٗخمض ظمالُت نىعة في اإلاشل ًإحي ما ٚالبا . ٖجها الاؾخٛىاء ًم٨ً ؤلٟاّ لخْى
 مخ٣ضمت م٩اهت ًدخل الكٗبي اإلاشل ظٗل ما َظا ولٗل وؤزتها، ال٩لمت ججم٘ ظضًضة صاللُت ٖال٢اث زل٤ وظىب طل٪ بلى ًًاٝ

 .1ألازغي  ألاصبُت ألاق٩ا٫ يمً

: العىظُىلىجي املجاٌ في للبحث همىطى  الؽعبُة ألامساٌ كُمة/ 3

 صازل ألاٞغاص ؾلى٦ُاث ٖلى جإزحر له ول٨ً ٞدؿب، وألاصبُت الكٗبُت الٟىىن  ؤلىان مً لىن  الكٗبي اإلاشل ٌٗخبر ال 

. الؿىاء ٖلى ُٞه ٌِٗل الظي واإلاجخم٘ بالٟغص ًًغ ؾلبُا ٩ًىن  وؤخُاها بًجابُا، جإزحٍر ٩ًىن  ٞإخُاها مٗحن، مجخم٘

 ٦بحر ٖضص اَخمام مدىع  ًجٗلها مما اإلاجخم٘، واججاَاث ؤهماٍ حك٨ُل في مباقغ ٚحر بك٩ل حؿاَم الكٗبُت ٞاألمشا٫ 
 ؤجها وٟٛل وال الضًيُت، ومٗخ٣ضاجه ألازال٢ُت مٗاًحٍر ؤو مِٗكخه ٦إؾلىب ٧امل قٗب مالمذ جدمل ٞهي والباخشحن، الٗلماء مً

م ؤًًا اعجبُذ بل والهىاٖت، والخجاعة والؼعاٖت ٧الُب الخُاة مجاالث ظمُ٘ في حٛلٛلذ  اإلاغآة بجها واإلاىار، واإلاىاؾم بالخ٣ٍى
غ التي و ي الخُاة، وهمِ والخ٣الُض الٗاصاث ٖلحها جى٨ٗـ التي  ٖلحها، السغوط ًيبػي ال بىٓم وجد٨مها الىاؽ بحن الٗال٢اث جَا

.  2اإلاجخم٘ و٢ُم واججاَاث ؤهماٍ حك٨ُل في حؿاَم ؤجها ٦ما

 مً َىا٥ ٧ان وبن للٗالم مُٗىا جهىعا ًدمل الكٗبُت، الش٣اٞت ٖىانغ مً ٖىهغا ٧ىهه بلى باإلياٞت الكٗبي اإلاشل بن 
 اظخماُٖا الٟغص ٨ًدؿبها والخ٨ٟحر، الؿلى٥ مً هماطط لخهبذ ج٣ا٫ ٞاألمشا٫ اإلاؿخىي، َظا الكٗبُت الٟئاث بلٙى بم٩اهُت ًى٨غ

. 3خُاجه ويغوعاث الكٗب مً جيبٗض الجماَحر، ٞلؿٟت جمشل بجها اظخماُٖا، وجى٣ل

٨ظا   نغإ  ي وبهما الكٗبُت، الٟىىن  ؤق٩ا٫ مً ق٩ل مجغص لِؿذ الكٗبُت ألامشا٫ ؤن ج٣ضم ما زال٫ مً لىا ًدبحن َو
ت هالخٔ لظل٪ اإلاشل، نُاٚت بلى الجماٖت ؤو بالٟغص ًضٞ٘ الخضر، م٘  ؤٖم٤ بلى الخإزحر َظا واوؿُاب اإلاجخم٘ في جإزحٍر ؾٖغ

.     4جغ٦ُباتها بمسخل٠ الكٗبُت ألاوؾاٍ ؤٖما١

: الجضاةشي  الؽعبي املسل خؼاب في املشأة صىسة/ 4

ت الكٗبُت الش٣اٞت في اإلاخإمل بّن   جخدضر التي ألامشا٫ مً ال٨بحر ال٨م طل٪ ًالخٔ الكٗبُت ألامشا٫ وبالخدضًض الجؼاثٍغ
ت، ٖضًضة بمىايُ٘ جخٗل٤ طل٪، ٨ٖـ ؤو بًجابُت بهىعة ٧اهذ ؾىاء اإلاغؤة، ًٖ  واإلاغؤة، الغظل بحن ال٣اثمت ٧الٗال٢ت ومخىٖى

... الكغ ال٣ٗم، ؤلاهجاب، الؼواط، الخب، الجما٫،
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 في -٦شحرة ؤخُان في -والخىا٢ٌ والخٗاعى الاػصواظُت جل٪  باإلاغؤة اإلاخٗل٣ت الكٗبُت ألامشا٫ زُاب في الاهدباٍ ًشحر وما
 اإلا٨غ ؤجها ًغي  مجها والبٌٗ ٢ىة، وال لها خى٫  ال ي٠ُٗ مسلى١  اإلاغؤة في ًغي  مجها ٞالبٌٗ ألامشا٫، في اإلاخًمىت وألا٩ٞاع ال٣ُم

دظع بظاجه ا مجها ٍو حَر .  الخ٣ا ؾيؿخٗغيه مما ال٨شحر ٚو

: والضواج الخؼبة في/ 1.4

بخه ًٖ ٌٗلً الغظل ؤو الكاب ٨ًض لم  صوهما والخىظحهاث الىهاثذ ٖلُه ججها٫ ختى وؤنض٢اثه ألَله الؼواط في ٚع
 باخخ٣اع بلُه ًىٓغون وظضَم َاإلاا الظي ال٩اثً طل٪ باإلاغؤة، مغة ألو٫  ًخهل ؤن الكاب َظا ٖلى ًساٞىن  َاالء و٦إن اه٣ُإ،

ت، ا ألامشا٫ مً الٗكغاث ًجض الكٗبي الترار في الىاْغ ًجٗل الظي الؿبب َى َظا ولٗل وسسٍغ حَر  اإلاغؤة م٩اهت مً جدِ التي ٚو
 مٟاظأث ل٩ل جام واؾخٗضاص بِىت ٖلى ٩ًىن  ختى وطل٪ بالؼواط، حهم الظي للغظل جدظًغاث ًٖ ٖباعة ٧لها و ي قإجها، مً وجى٣و

ت الكٗبُت لؤلمشا٫ ال٣اعت  ولٗل وزُحرة، ؾِئت الكٗبي اإلاشل نىعَا ما ٚالبا والتي اإلاغؤة، ا والتي  –الجؼاثٍغ  -الخ٣ا ؾىظ٦َغ
: بض٢ت بلُه طَبىا ما ؾُالخٔ

ت الكٗبُت ألامشا٫ زُاب في  اإلاخإمل بن" اللذًذ وماولة الؽشدًذ مً اخؼًُ"  -1 ٍغ في ًجضٍ ٖمىما الجؼاثٍغ  زُاب ظَى
ى ختى بامخُاػ، ط٧ىعي لت الخجغبت ناخب الغظل، بلى الغظل مً مىظه زُاب بلؿاجها، ؤو اإلاغؤة ًٖ ًخدضر َو  الخُاة في الٍُى

 بالؼواط، َّم  إلاً الكٗبي اإلاشل جدظًغاث ؤولى لىا ًهىع  اإلاشل ٞهظا ،1 اجباٖها ًجب التي ال٣ىاٖض مً ظملت له ٣ًضم ٞحها اإلابخضت بلى

. 2البٌ الكابت وظؿض السغوٝ ٦لخم الُغي  باللخم ٖلُه ؤي اإلاؿً، البٓغ بخجىب ًىنُه ٞهى

 بش٣ل قٗىعٍ بلى ًاصي مما الكاب جسٝى ٖلُه ًترجب الظي ألامغ لكإجها، وبه٣ام للمغؤة بَاهت الهُاٚت َظٍ ٟٞي
 ٨ٞإهه باإلاغؤة، الاعجباٍ مً الىٕى َظا الكاب ٖلى ٞغى الظي الٗام الاظخماعي الىمِ بؿبب َظا ولٗل الازخُاع، ٖىض اإلاؿاولُت

ض ال ٖمىما الكٗبُت الظَىُت ول٨ً اإلاجخم٘، في اإلاغؤة بًغوعة يمجي اٖتراٝ  الا٢تران َظا نىع  ؤن طل٪ مً ٩ٞان به، الدؿلُم جٍغ
ظا ألاَمُت، َظٍ لها حُٗى ؤن مً ؤ٢ل الخ٣ُ٣ت في و ي اإلاغؤة، ٖلى الغظل ًمجها مىت ؤهه ٖلى  ًً٘ ؤن بلى الكٗبي اإلاشل صٖا ما َو

ا اإلاغؤة حهحن لٛىي  ٢الب في الىهُدت َظٍ . ما هٖى

 ؤو ال٨هل ؤو الكاب ؾىاء بلحها، الغظل وهٓغة اإلاجخم٘ في اإلاغؤة نىعة بهض١ اإلاشل َظا ًهىع "  حشادة على وفؼش عام صام"  -2
. الته٨م بٗىانغ الخٓىا ٦ما ملُئت و ي اإلا٣ضماث مً زالُت نىعة وجىم٤ُ، جؼو٤ٍ ٧ل ًٖ بُٗضة نىعة الخ٣ُ٣ت في و ي الكُش،

 بهظٍ اإلاغؤة قبهذ خُض وخ٣ها، قإجها مً والاهخ٣ام اإلاغؤة، ل٣ُمت الضوهُت الىٓغة م٣ضاع مضي بىيىح هغي  اإلاشل َظا ٟٞي

 ٌؿخُُ٘ ٞال اإلاغؤة، ٢ُمت مً اهخ٣ام الخالخحن ٧لخا وفي ،" بصلة على وفؼش عام صام" : هجض آزغ هو وفي ،(الجغاصة) الخكغة
ت بَاهت مً الدكبُه َظا في ما ًى٨غ ؤن ؤخض  الظًً الغظا٫ مً البٌٗ مٗاجبت َى اإلاشل َظا مً الٗام الٛغى ولٗل مجها، وسسٍغ

ال امخىٗىا ل٣ا زل٣ا ال٣بُدت اإلاغؤة اليؿاء مً ازخاعوا بظل٪ َمىا وإلاا الؼواط، ًٖ ٍَى
ُ
.  وز

ذ اإلاشل َظا في "جعتراح ملشاح بذٌ": ؤزغي  نُاٚت وفي  "ساحة العشوج ثبذاٌ" -3  ؤن: ؤوالَما اإلاغؤة، جغيُان ال بد٣ُ٣خحن جهٍغ
ه ؤن ؤخض ٌؿخُُ٘ وال للغظل خ٤ ٌٗخبر الؼوظاث جبضًل باألخغي  ؤو الؼوظاث حٗضص  لغاخخه، مجلبت طل٪ ؤن باٖخباع ُٞه، ًىاٖػ
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م ٖلى وؾٗاصجه لؿغوٍع  اإلاغؤة قبه ٢ض الكٗبي الخ٨ُم ؤن: زاهُتهما ؤما وسسُها، اإلاغؤة لًٛب مضٖاة الهيُ٘ َظا ؤن مً الٚغ
ا ٖلى مً الؿ٣ٍى ل٣ُُه وطل٪ الٟغؽ، ًغ٦ب خحن للغظل مُُت بال َى ما الؿغط ؤن ؤخض ٖلى ًسٟى وال بالؿغط،  ؤو ْهَغ
غاى ىا للًغوعة، بال الغظل ٌؿخٗملها ال الؿغط حكبه اإلاغؤة ٧ىن  في جخمشل زُٟت صالالث ًدمل َظا ولٗل ؤزغي، أٚل  جٓهغ َو

ت هٓغة للمغؤة، الغظل هٓغة  ؤلاوؿان عاخت في وألازحر ألاو٫  الؿبب ؤن ُٞه ٣ًغع   بط ال٩اثً، َظا مً الته٨م بٗىانغ ملُئت سسٍغ
مإهُيخه،  الخ٨ٟحر َظا مً ٌؿخٛغب وال الؼوظاث، حٗضص ؤو الؼواط ج٨غاع َى والهىاء الؿٗاصة ولىٟؿه له ًجلب الظي والٗامل َو

 بطا ٞهى ػوظاجه، حٗضص ؤو الغظل خ٣ُ٣ت جٟهم ؤن مً بصعا٧ا وؤ٢ل ٣ٖال ؤه٣و اإلاغؤة ؤن جغي  التي الكٗبُت، الظَىُت مؿخىي  ٖلى

. ال٨شحر ٩ًلٟه ال ؾغظا بال اإلاغؤة في ًغي  ال ٞهى مبضا٫، مُال١ مؼواط ؤهه ٖىه ٖٝغ

م ٖلى ؤخض، ٖلى جسٟى ال خ٣ُ٣ت َُاتها في ًدمل واإلاشل   و ي نغاخت، ٣ًغعَا ال الكٗبي الجمعي ال٣ٗل ؤن مً الٚغ
 حٗتٝر ٢ض بد٣ُ٣ت ًهغح ال ط٧ىعي مجخمٗىا ؤن ؤخض ٖلى ًسٟى وال واإلاجخم٘، الٟغص عاخت ٟٞحها اإلاجخم٘، في وصوعَا اإلاغؤة ؤَمُت

.   خؿابه ٖلى وألاَمُت بالًٟل آلازغ للجيـ

لُه،  اء عاخت ُٞه( الؼوظاث)الؿغوط جبضا٫: ؤن هخهىع  ًجٗلىا اإلاشل لهظا الٗام اإلاًمىن  ٞةن ٖو  للغظل، وؾٗاصة و٦بًر

ت ؤًًا ُٞه ٦ما . لهً واػصعاء اليؿاء مً سسٍغ

 ٞالؼواط الؼوظحن، بحن الٗال٢ت نىعة ُٞه ٨ٌٗـ للؼواط، ؾلبُا َابٗا اإلاشل َظا ًمىذ" ٌعشط وال ًبجي ًت شط حاب اللي"  -4
٨ك٠ والهمىم، للمكا٧ل مجلبت اإلاشل َظا خؿب  ؤلا٢ضام ٢بل الخ٨ٟحر ويغوعة الؼواط، بؿلبُت يمجي اٖتراٝ ًٖ بالخالي ٍو

ىا ،"عضم كعذ واللي هذم ثضوج اللي" اإلاكغوٕ َظا ٖلى  ظهت ٞمً الكٗبُت، ألامشا٫ زُاب ًدمله الظي الخىا٢ٌ ٖلى ه٠٣ َو

 ٖلى خٟاْا... "حُؽ ظل وال ساحل ظل" ،"ًحظج ا ك ر وئال ساحلها املشا ظترة"  -للمغؤة باليؿبت زانت-الؼواط بًغوعة ٣ًغ
دظع بالؿلبُت ًىٗخه ؤزغي  ظهت ومً اإلاجخم٘، صازل ؤلاوؿاهُت للٗال٢اث واؾخمغاعا اليؿل . مىه ٍو

: والخذا  املىش في/ 2.4

 هـــاسب حُد ب ت م مً                        ب ححن اليعا ب د"  -1

ـحخـللىا                    باللفـــا  ًححضمىا " بالعلـــاسب ٍو

 حضووي ًـا هُذهم ومـً                   هُـذًـً اليعـا هُـذ"  -2

ٌ                   العبـع ظهش على ساهـبة " ًـاولىهـي لحذا وثلى

3-  "ً  ًذومى فح ا وان لى                      بطحيات اليعا مٍض

" ٌعىمى ما بال هىما و                       املا في ٌعىم الحىت

 الؽُؼان ًذًشو  اللي سكُلة ظبُحة رهات العححن بلغد ئرا لعضوص"  ،"اليعا ضحىة جغشن وال الؽحا، ؼمغ جغشن ال"  -4

ح الؽحا مافي" ،"ثىىشه هشهاثً وال ثىح  اليعا حباثً ئرا" ،"دكُلة في  ي ادًشو  عام في "  ،"صافي عهذ اليعا في وما دافي ٍس

ا ألامشا٫ َظٍ جهىع ... "ولُة ظباب ا بلُة ول حَر  الىٟا١، الخداًل، اإلا٨غ، السضإ،: مً بال٨شحر ًمخاػ ٧اثً ؤجها ٖلى اإلاغؤة ال٨شحر ٚو

ذ او٩ٗاؽ الخ٣ُ٣ت في ،و ي...الٛضع السبض،  والسضإ امغؤة، واإلا٨غ امغؤة، ٞالكغ للمغؤة، وجهىعٍ اإلاجخم٘ لظَىُت وواضر نٍغ
ؿدىض امغؤة،  ٞاإلاغؤة الكُُان وم٨غ زبض اػصاص مهما ؤهه ًغي  ٞاإلاجخم٘ اإلاغؤة، وجلمُظ الغظل ؤؾخاط الكُُان: ب٣ىله طل٪ في َو
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 ٞىٓغة. 1" خغبا طل٪ م٘ ج٩لٟهً وال بخاعة ؤؾلخت اليؿاء صمٕى: " ٣ًى٫  " بىهـابشت هـابلُىن " : ٞــ. طل٪ في ٖلُه وجخٟى١  جٟى٢ه
با واخضة ٞهي جسخل٠ ال للمغؤة اإلاجخم٘  ٞاإلاغؤة الخدًغ، صعظت وػاصث الش٣اٞت ازخلٟذ ٞمهما اإلاجخمٗاث، لجمُ٘ باليؿبت ج٣ٍغ

ؿدىضون  والسضإ، اإلا٨غ مً ٦خلت عؤحهم في جب٣ى م، بال٣غآن طل٪ في َو  ٢ــا٫ صبغ مً ٢ض ٢مُهه عءا ٞلما: " وظـل ٖـؼ ٢ـىله في ال٨ٍغ

ه
ّ
لى ،2" ُٖٓم ٦ُض٦ً بن ٦ُض٦ً مـً به  حؿخسضم ٢ض التي اإلاغؤة مً وبكضة الغظل الكٗبُت ألامشا٫ زُاب ًدظع ألاؾاؽ َظا ٖو

   .الاظخماعي مدُُه صازل إلا٩اهخه وتهضًضا زُغا ٌك٩ل مما اإلاجخم٘ صازل الغظل لؿلُت مًاصة ؾلُت إلهخاط ؤؾلختها

: للمشأة املجحمع ه شة/ 3.4

  ي بل ٞدؿب، قٗب ل٩ل الىٟؿُت السباًا ج٨ك٠ ال مٗلىم َى ٦ما الكٗبُت ألامشا٫ بن "هجاسها والععذ خؽبة املشا"  -1
 جمل٪ وال لها، بعاصة ال اإلاغؤة ؤن اإلاٗاًحر َظٍ بحن ومً ،3الجمُ٘ لها ًسً٘ التي اإلاٗاًحر حؿً ملؼمت قبه اظخماُٖت ٢ىاهحن بمشابت

ه ج٣بل بل بالٟٗل ال٣ُام ، جىظُه في جخضزل ؤن صون  ٖلحها بى٢ٖى  َظٍ مضلى٫  ؤن خُض زكبت،: ٢ىله طل٪ ٖلى والكاَض مؿاٍع
ض الظي بالك٩ل ٌك٩لها ؤو ًىدتها ألن ٧اُٞت ٞغنت لئلوؿان ٌُٗي ال٩لمت  بلى ٖاصة حٗؼي  بعاصتها، ًٖ زاعظت ٖىامل بٟٗل ًٍغ
غ الؿٗض) باإلا٨خىب الٗامت ٖىض ٌٗٝغ ما ؤو ال٣ضع  ال بإن واإلاغؤة اإلاجخم٘ ًامً مىاُٞا، ؤو م٣بىال الؿٗض َظا ٧ان ٞمهما ،(والَؼ
ت هجض الهضص َظا وفي مجخمٗها، صازل ويٗها حٗضًل ؤو جدؿحن في إلعاصتها صزل  ٖلى اإلاشل بهظا الهلت طاث ألامشا٫ مً مجمٖى

ة هُاػ ما ظعىد اليعا" ،"عىد وللصا  ظعىد الععذ": ٚغاع  ما واللي العحن ساط مً جؽشب بضهشها اللي" ،"صهىد جعٍش

 ٢ضع ؤهه باب مً ٖلحها ٣ً٘ ما ج٣بل وؤجها للمغؤة بعاصة ال ؤن ٞل٪ في جضوع  و٧لها... "الؼحن في املخلىض مً جؽشب الضهش عىذهاػ

.   مدخىم

 ٌؽاوس  ما عمشه الشاحل بً الشاحل" ،"ظىة بخشاب اليعا مؽىسة"  ،"وخالفها ؼاوسها" ،" ساًً ودًش مشثً ؼاوس "  -2 

 هٓغة اإلاغؤة، بلى زانت بهٟت والغظل ٖامت، اإلاجخم٘ هٓغة لىا جهىع  ؤزغي  ؤمشا٫ ،َظٍ"بشاي ا ثاخزػ وما ؼاوسها ملشا" ،"مشا
م ٖلى بغؤحها ألازظ ًيبػي ٞال وصًً، ٣ٖل ها٢هت ٞهي الهاثب، الؿضًض الغؤي جمل٪ ال اإلاـغؤة ؤن جغي  بػصعاثُت،  مكىعتها، مً الٚغ

  ؼاوسوهم: ٧لمت ومـا
ّ
٘ مداولت ؤو جدؿحن بال ىا اإلاغؤة نىعة مً الٞغ  . الكٗبُت ألامشا٫ زُاب في والخىا٢ٌ ؤلاػصواظُت جٓهغ َو

 ػعم وال الشاحل اظم"  ،"ًمشاس عِؽها علح ا غاب وئرا بىها مع البيد عض" ،"ًحظج ا ك ر وال ساحلها ملشا ظترة" -3

 صوهُت بلى ألامشا٫ مً الُاثٟت َظٍ حكحر... "دحاحة عؽشة وال ظشدون   اس وعِؾ"  ،"حُؽ ظل وال ساحل ظل" ،"الح جاٌ
 ؤن الكٗبُت الظَىُت في ًترصص و٦ما ػوظخه، ؤو ابيخه، ؤزخه، ؤمه، بما ٞهي به، الضاثم واعجباَها للغظل وخاظتها اإلاجخم٘ في اإلاغؤة
 زايٗت ٞهي الغظل، ًٖ لها ٚجى وال يُٟٗت بهظا و ي الغظل، ؤيإل ؤخض مً وؤٖىط ٢هحر يل٘ مً زل٣ذ ٢هحر، يل٘ اإلاغؤة

اجٗت وؾُىجه لؿُُغجه ، َو اثلها خامحها ٞهى له، بدبُٗتها وج٣بل ألوامٍغ ا، ٞهى وؾىضَا، ٖو ا، ػوظها، ؤبَى  ًصر وال...ابجها ؤزَى
 .الغظل بىظىص بال وظىصَا

را" -4 ـً وحعحً ئ 
 
ْشْظـح

 
ا ط ح   ّح 

 
ا ه

 
ر ح ا بيحً هْ رت وئ   وبلٙى ألاؾىان وظ٘: بحن حكبُه ألاصر ؤو م٣اعهت ل٣ُٗض اإلاشل َظا ًإحي" اْعـؼ 

 ولي ؤر، ؤب،)بوؿان ل٩ل ههُدت وظه ؤهه بمٗجى ،(ال٨بر)البلٙى ٖىض بالٟخاة( الًغؽ)ألاؾىان الكٗبي الخ٨ُم قبه خُض الٟخاة،

                                                           
 
 .89، ص1993رللة التضامن اإلسالمي ، اجلزء األكؿ،كزارة احلج كاألكقاؼ، مكة ادلكرمة، جانفي  . 
 
 .28:سورة يوسف، اآلية . 
 
 .ع سابقمرج،"أنثركبولوجية-دراسة سوسيو"األنوثة كالذكورة يف ادلوركث الشعيب اجلزائرم كتصورات سكاف منطقة تبسة كسيلة بركقي،  . 
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 اإلاجخم٘ في ٞالٟخاة يغؾه، به ًلخ٣ه الظي الىظ٘ مً ًخسلو ٦ما ابيخه، ٦بر ظغاء ًلخ٣ه الظي الىظ٘ مً ًخسلو بإن...( ؤمغ
 الكٗبي باإلاٗجى ؤو والىظ٘ ألالم بال ولٗاثلتها لىٟؿها ججلب ال -الجؼاثغ مً ٖضًضة مىا٤َ في واإلاخضاو٫  اإلاشل َظا خؿب -الجؼاثغي 

ىا للمكا٧ل، ججىبا بابها، ًض١ زاَب ؤو٫  مً وجؼوٍجها مجها الخسلو ُٞجب الٗاع،  للمغؤة الضوهُت اإلاجخم٘ هٓغة جخجضص َو

ا  لبىات هّم ": اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى مجها هظ٦غ اإلاشل، َظا م٘ الؿُا١ هٟـ في جإحي التي ألامشا٫ ٦شحرة  ي و٦م. للمكا٧ل مجلبت واٖخباَع

ً أو) ثفطحً بيحً ٌغىًُ ابىً دلل" ، "للممات "  ،"ماخالػ صوص عىذو واللي محىة، عىذو ػفلة عىذو اللي"  ، ("ثخٍض

 وال الغاس في لفعححن" ،"عشطً اوعتر أخحً ماثد ئرا" ،"حعاب بال ثذًشها واملعِبة الباب كفلة مً ثذًشها امل جىبة

... " الذاس في بيححن

ا الؿاب٣ت، ألامشا٫ لجملت اإلاخإمل بّن     حَر ا اإلاجا٫ ٌؿٗىا ال مما -ال٨شحر ٚو : ًالخٔ اإلاغؤة، ًٖ جخ٩لم التي ألامشا٫ مً -لظ٦َغ

 ٦شحرة ؤخُان في وجىا٢ًها اإلاغؤة، بمىيٕى السانت الكٗبُت ألامشا٫ زُاب اػصواظُت. 
 ٘ٞال لها، والخامي الٗاثل َى ٞالغظل للمغؤة، ألاؾاؾُت اإلاغظُٗت صازله الغظل ًمشل بامخُاػ، ط٧ىعي مجخم٘ الجؼاثغي  اإلاجخم 

 ...ػوظا ٖما، ؤزا، ؤبا، الغظل َظا ٧ان ؾىاء به، وجغجبِ له جسً٘ الغظل، ًٖ للمغؤة ٚجى

  ت الكٗبُت ألامشا٫ جهىع  .للمكا٧ل ومجلبت والٗاع، للسُُئت مهضعا ل٩ىجها ؾلبُت بهىعة اإلاغؤة الجؼاثٍغ
 ىٗتها اإلاغؤة، ٖلى والسضإ اإلا٨غ نٟت الكٗبُت ألامشا٫ زُاب ًًٟي  .والاخخُا٫      بالكُُاهُت ٍو

  الخؿىت واإلاكىعة الؿضًض الغؤي جمل٪ ال ؤجها الغظل،٦ما جٟهم ؤن مً بصعا٧ا وؤ٢ل ٣ٖل ها٢هت اإلاغؤة ؤن الكٗبُت ألامشا٫ جغي .
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 والعُمُاةُات الحذاولُات ئلى الذاللُات مً الحىاصلي الخؼاب

 أهمىرًحا  حالُة الشخصُة الظماةش
. املغشب الشباغ، الخامغ، محمذ حامعة التربُة، علىم ولُة هىن، حعً.أ

 

: ملخص

 في والخضاولُت الضاللُت اإلا٣اعبخحن بحن الٟغ١  بةزاعة وطل٪ الخىانلي، السُاب ٢ًُت مىا٢كت بلى البدض َظا ٌؿعى
همه؛ السُاب صعاؾت  ٧ان ٞةطا بالىا٢٘، ٖال٢خه ظهت مً السُاب بلى جىٓغ اإلاى٣ُُت، الضاللت وزانت الضاللت، بن خُض ٞو

ّض  للىا٢٘ مُاب٣ًا( ال٣ًُت)اإلاًمىن  ا، ُٖ
ً
ُاب٤ لم وبن ناص٢ ّض  الىا٢٘ ًُ  الضاللت ٖىض ٣ِٞ جخى٠٢ ٞلم الخضاولُاث، ؤما. ٧اطًبا ُٖ

ُت  ال٨المُت ألاٞٗا٫ جدضزه وما الخىانلي، الؿُا١ بلى ججاوػتها بل ،(ال٨ظب/ الهض١)زىاثُت َو٤ٞ الخىانلي السُاب لُخ٣ّىِم الخٞغ
ا صوًعا الخىانلي للؿُا١ بظل٪ ٩ٞان وآزاع، بهجاػاث مً لُه،. الخىانلي السُاب مٗجى جدضًض في مغ٦ٍؼ  الخضاولُت اإلا٣اعبت ٞةن ٖو

٣ىم
ُ
 ال٨المي، الٟٗل جد٤٣ ٞةن ؛(والٟكل الىجاح) زىاثُت و ي ؤال الؿاب٣ت، الشاهُت ٚحر ؤزغي، زىاثُت باٖخماص ال٨المُت ألاٞٗا٫ ج

ٗضُّل  ال٨ٗـ، خا٫ وفي هجخذ، ٢ض الخىانلُت الٗملُت ٞةن
ُ
 مً للٗضًض اٞخخان مىيٕى ق٩ل الخىانلي السُاب وألن. ٞاقلت ح

ت اؾخدًاع ٣ٞض والباخشحن، الخسههاث  ومً. ٖضة ظىاهب مً السُاب لٟهم مداولت في الخىانلُت الىماطط مً مجمٖى

اضخي، الىمىطط بها جىؾل التي الىماطط ا اللظًً ،(Shannon & Weaver, 1949) ووٍٟغ قاهىن  للمهىضؾحن الٍغ  مهضع وظىص اقتَر
ت زم للمٗلىماث؛  ٦مهضع (la culture)الش٣اٞت ؾِشحر الظي ،(Jürgen HABERMAS)َبرماؽ ًىعًٚ ألاإلااوي م٘ الخىانلُت الىٍٓغ

 الؿلُت جإزحر ٖىض ؾِخى٠٢ الظي ،(Michel FOUCAULT)ٞى٧ى مِكُل الٟغوسخي الُٟلؿٝى جهىعاث زم للمٗلىماث؛
ت، الٗالمت والهٟخاح. الخىانلي السُاب بهخاط ٖلى وماؾؿاتها  جخًاٞغ ٞةجها الؿُا١، ٖلى الخىانلي، للسُاب اإلاك٩لت اللٍٛى

ت ٚحر والٗالمت  السُاب صعاؾت في الؿمُىلىظُا مؿاَمت ٖىض الخى٠٢ الًغوعي  مً ٧ان لظا السُاب، مٗجى جدضًض في اللٍٛى

همه هاع. ٞو ُت الضاللخحن ٖىض الخى٠٢ جم ٣ٞض السُاب، مٗجى جدضًض في الؿُا١ ؤَمُت وإْل  للًماثغ الؿُاقي واإلاٗجى الخٞغ

. ٌٗترحها الظي الالخباؽ إلبغاػ ؤلاخالُت، الصسهُت

 .ؤلاخالُت الًماثغ الؿمُىلىظُا، الخىانلي، الؿُا١ الخضاولُاث، اإلاى٣ُُت، الضاللت الخىانلي، السُاب :املفحاحُة اليلمات
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: ثىػئة

؛ ًٖ ؤلاوؿان ًمحز ما ؤَم اللٛت بن ش اللٛت، َى بل باللٛت، ًخم وال٨ٟغ لٛت، ٞالش٣اٞت ٚحٍر   ي ما والؿُاؾت لٛت، والخاٍع

ت، لٗبت بال همهما، بها ؤلامؿا٥ الؿهل مً ؤهه ؤخُاها ًبضو ٢ض. شخيء ٧ل بجها لٛت، واإلاجخم٘ لٍٛى  ألاخُان مً ال٨شحر في ول٨جها ٞو

 ٦ظل٪، وألجها. الخٟاَم لؿىء ؾبًبا ج٩ىن  ما و٦شحرا والجماٖاث، ألاٞغاص بحن للخٟاَم ألاهج٘ الىؾُلت بجها. هٟؿها بزٟاء بلى مُالت
ُت الخ٣ى٫  مً ال٨شحر في الضعاؾاث مً للٗضًض اٞخخان مىيٕى ق٩لذ ٣ٞض  الىٓغ بلى البدض َظا ٌؿعى الؿُا١، َظا وفي. اإلاٗٞغ

ت الٗالمت وألن. وجضاولُت صاللُت هٓغ وظتهي مً الخىانلي السُاب في ٣ت ج٩ىن  ما ٚالًبا اللٍٛى ت، ٚحر بالٗالمت مٞغ  بن بل اللٍٛى
همها، الشاهُت اؾخدًاع ٖلى ألاخُان مً ال٨شحر في ًخى٠٢ ألاولى ٞهم ى ٞو  بزاعة بلى الخاظت ٧اهذ بخ٣ضًمه، الؿُا١ ًخ٩ل٠ ما َو

 اؾخدًاع جم ٣ٞض بهخاظه، وبمدُِ الخىانلي بالسُاب اَخمذ ٖضًضة خ٣ى٫  وألن. والؿمُىلىظُا السُاب بحن الٗال٢ت
اضخي الىمىطط مً ٧ل جهىعاث ت ووٍٟغ، لكاهىن  الٍغ  السُاب ٖلى الؿلُت جإزحر زم َبرماؽ، ًىعًٚ لؤلإلااوي الخىانلُت والىٍٓغ

 الٗىهغ جسهُو جم ٣ٞض الخىانلي، السُاب في الخانل الالخباؽ بْهاع وألظل. ٞى٧ى مِكُل الٟغوسخي م٘ وبهخاظه، الخىانلي
لُه،.  الصسهُت ؤلاخالُت للًماثغ جُب٣ُُت لضعاؾت ألازحر : آلاحي الخهمُم َو٤ٞ جيخٓم الضعاؾت َظٍ ا٢ًاي ٞةن ٖو

 صاللُت؛ هٓغ وظهت مً الخىانلُت اللٛت: ؤوال 

 اضخي اإلاىٓىع  مً  الخىانل: زاهُا ت الٍغ  اإلاٗغفي؛ وألاع٦ُىلىجي اللؿاوي الىمىطظحن بلى الخىانلُت والىٍٓغ
 والخضاولُاث؛ الخىانلي السُاب: زالشا 

 الخساَبي؛ والؿُا١ الخىانلُت اللٛت: عابٗا 
 والؿُمُاثُاث؛ الخىانلي السُاب: زامؿا 

 ؤهمىطًظا؛ ؤلاخالُت الصسهُت الًماثغ في الخُٗحن بق٩الُت: ؾاصؾا 

 :داللُة ه ش وحهة مً الحىاصلُة اللغة: أوال
 الضاللت، ٖلماء جىاولها التي ؤلاق٩الُت، اإلاىايُ٘ مً ٖامت، الىا٢٘ و بالخ٣ُ٣ت  اللٛت ؤو باإلاضلى٫، الضا٫ ٖال٢ت

ُٟها زال٫ مً الهىعٍت، الضاللت ؾٗذ بط اللٛت؛ (logiciens) مىا٣َت وزانت  الضلُل مٟهىم م٣اعبت بلى للمى٤ُ، جْى
ا مٟهىًما  (vérité) الهض١ مٟهىم مً وظٗلذ اللٛىي، ًٍّ ا و مدىع مه مغ٦ؼٍَّ . لخ٣ٍى
 اإلاٟهىم َظا ٖىض وللى٢ٝى اللٛت، مىا٣َت لضن مً اللؿاهُاث في وو٠ْ اإلاى٤ُ، مً الهض١ مٟهىم ا٢تراى جم ٣ٞض 

ض همىطط  -الخهغ ال الخمشُل ؾبُل  -ٖلى ؾىدىاو٫  وخضوصٍ، وجىُْٟه  ٌٗض الظي ألازحر َظا ، (Alfred TARSKI)جاعؾ٩ي  ؤلٍٟغ
 نض١ ٞةّن  ومىا٣َتها، اللٛت ٞالؾٟت مً مظَبه طَب ومً بلُه، ٞباليؿبت. للضاللت اإلاى٣ُي لالججاٍ الباعػًٍ اإلامشلحن ؤخض

 للخ٣ُ٣ت مالءمتها َى (proposition)ال٣ًُت ونض١. ال٨الؾ٩ُي باإلاٟهىم (la réalité) بالخ٣ُ٣ت ٣ًهض ما به ٣ًهض الٗباعة

٣ِ بطا ناص٢ت" (il  neige)ٌؿ٣ِ الشلج"  ٞٗباعة   ٌؿ٣ِ الشلج ٧ان si et si seulement si) (بطا ٞو
ً

 في  الخلٟٓاث ل٨ً. ٞٗال
ا َغ  ججاٍ  -(psychologiques)هٟؿُت مُُٗاث بلى ألانل في حٗىص  -(croyances)واٖخ٣اصاث ،(jugements)ألخ٩ام بنضاع  ي ظَى

ت ؤم ٧اهذ ماصًت مُُٗاث ؤو ؤقُاء، ؤو مىايُ٘ ُت ؤ٦ثر اللٛت ظٗل بطن ًم٨ً ٠ُ٨ٞ. مٗىٍى  حُٗحن في ونغامت مىيٖى
  والٟغصاهُت؟ الظاجُت مً جبرثتها بلى الؿبُل و٠ُ٦ ٖلحها؟ اإلادا٫ اإلاىايُ٘

 زهىنُاث م٘ ج٨ُُٟه مداولت بلى ألاعؾُي، للمى٤ُ جبىحهم زال٫ مً للهض١، الضاللي الخهىع  ؤصخاب ؾعى ل٣ض

ٟه وفي. اللٛىي  السُاب ٟىا في ٖلُىا ًجب:" جاعؾ٩ي ٣ًى٫  للهض١ حٍٗغ خباع وُٗض ؤن حٍٗغ  ال٨الؾ٩ُي الخهىع  الؾخلهاماث الٖا
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 للضاللت باليؿبت ال٣ًُت ونض١ الخ٣ُ٣ت، م٘ ال٣ًُت جىا٤ٞ َى ألاعؾُي باإلاٟهىم الهض١ بن. 1."للهض١ ألاعؾُي
اث (désignation)بخُٗحن مغجبِ اإلاى٣ُُت   مىظىصة مىيٖى

ً
ظا الىا٢٘، في خ٣ُ٣ت  ؤو (noms) باؾماء ٩ًىن  الخُٗحن َو

ىضثظ ،(propositions)٢ًاًا  ؤو خاالتها، ؤو ؤقُاء ٖلى جدُل ماصامذ وال٣ًاًا، ألاؾماء نض٢ُت مضي ٖلى الى٢ٝى ٌؿهل ٖو

اث؛   ال٣ًُت ج٩ىن " بط مىيٖى
ً
 ٌٗض خ٣ُ٣ت ٖلحها اإلادا٫ ألاقُاء وظىص واقتراٍ. 2."مىظىص شخيء خالت ُٖيذ بطا ناص٢ت

ا، مُٗى ًُّ ت الٗباعة ٖلى للخ٨م اإلااقغ ؤو ألاؾاؽ اإلاُٗاع ل٩ىهه ؤؾاؾ  جسبر ٧اهذ بن ناص٢ت ٞهي ال٨ظب، ؤو بالهض١ اللٍٛى

. ال٨ٗـ خالت في و٧اطبت ،(الشلج مشا٫) الىا٢٘ في مىظىص ًٖ

ُت، صاللخه ٖىض الى٢ٝى ًخجاوػ  لم اللٛىي  للضلُل اإلاىا٣َت جىاو٫  بن    ؤو بزباع مجغص ؤهه ٖلى بلُه هٓغوا بط الخٞغ
ى مىظىصة، ؤقُاء ؤو لى٢اج٘ ون٠ م مالثما ؤمغا ّٖضٍو ما َو ٤ اللٛت، للخ٣ٍى  بن ناص٢ت ٞهي وال٨ظب، الهض١ زىاثُت ٞو

اث ألاقُاء ونٟذ ؤو ؤزبرث،  جدضًض وخاو٫  الضاللت جاعؾ٩ي ٖٝغ و٢ض. ٦ظل٪ ج٨ً لم بطا و٧اطبت خ٣ُ٣ت،  ي ٦ما واإلاىيٖى
ها مى٢ٗها  في حُٗىه، وما صالالتها بلى بالىٓغ لٛت، ٧لماث ٧ل جهي٠ُ جداو٫  الىدى مً ٕٞغ...الضاللت:" ٢ا٫ خحن ومىيٖى

ّم  ومً وصالالتها، وخضاجه ٞهم ٖلى ًخى٠٢ اللٛىي  السُاب ٞهم بن. 3."السُاب ؤظؼاء
َ
ى مٗىاٍ، بصعا٥ ًم٨ً ز  ؤن ٌٗجي ما َو

ً٘. وخضاجه ٦ظب ؤو بهض١ مغجبِ ٢ًاًاٍ ٦ظب ؤو نض١ ا جاعؾ٩ي ٍو
ً
 بطا ناص٢ت( ؽ)ٞالٗباعة الٗباعاث؛ لهض١ قغوَ

ِ٣ غث بطا ٞو : بالخٝغ ٣ًى٫  بط ،(ف)جٞى

" La proposition X est vraie si et si seulement si P"  

 مً جخم اإلاى٣ُُت، الضاللت جهىع  في (référence)ٞاإلخالت نض٢ها؛ قغوٍ مجمٕى =p )ف)  و ٖباعة، =x )ؽ) بن خُض

 ناص٢ت" ؤبٌُ الشلج" ٞٗباعة الساعجي، الٗالم م٘ جىا٣ٞها َى ال٣ًُت ونض١ وخاالتها، ألاقُاء اججاٍ في السُاب م٩ىهاث
٣ِ بطا . ؤبٌُ الشلج ٧ان بطا ٞو

لى  م ٖو  ال٨الؾ٩ُي اإلاٟهىم ًٖ ًبخٗضوا  لم ٞةجهم باللٛت، زام نض١ بىاء اإلاى٣ُُت الضاللت ؤصخاب اصٖاء مً  الٚغ

 ال ؤمغ ؤظؼاثه بٌٗ ٦ظب خا٫ في بال٨ظب، ٖلُه والخ٨م اللٛىي، السُاب لهض١ قغوٍ وي٘ بن زم. للهض١ ألاعؾُي
مَّ  ومً. وخضاجه ازخالٝ ٖلى وال٨ظب، الهض١ ٞحها ًجخم٘ ما السُاباث مً َىا٥ ألن الدجت، وي٠ُٗ ٌؿخ٣ُم،

َ
 ًم٨ً ال ز

ى ؤظؼاثه، بٌٗ ٦ظب زال٫ مً ٧لُخه في بال٨ظب ٖلُه الخ٨م ه،  له جيبه الظي ألامغ َو  باب" في وجدضًضا ،"ال٨خاب" في ؾِبٍى
ه ٣ًى٫  خُض ،"وؤلاخالت ال٨الم مً الاؾخ٣امت  وما ٢بُذ، ومؿخ٣ُم ٦ظب، ومؿخ٣ُم ومدا٫، خؿً، مؿخ٣ُم ٞمىه: " ؾِبٍى

 بها الخلٟٔ قغوٍ بلى بالغظٕى وبهما وخضاتها، زال٫ مً مٗىاَا ًضع٥ ال ما الٗباعاث مً َىا٥ بن زم.. 5"٦ظب مدا٫ َى

غوٞه، . الخىانلي باإلا٣ام اإلاغجبُت الخُصُاث ومسخل٠ ْو

 في بإخ٣ُتها ؤصخابها وحكبض الىا٢٘، م٘ اإلاُاب٣ت ٖضم ؤو اإلاُاب٣ت ظاهب ٖلى الهىعٍت اإلاى٣ُُت الضاللت جغ٦حز بن 
 بلى بالىٓغ ظىاهبه، مسخل٠ في اللٛىي  السُاب ٞهم في حؿ٠ٗ لً وخضَا ٞالضاللت ٧اٝ؛ ٚحر مُٗى لُٗض السُاب ٞهم

ت ٚحر ؤزغي  مُُٗاث ٞهىا٥ ٚىاٍ، ت الٗالمت جهاخب لٍٛى  ،...(والخغ٧اث، وؤلاًماءاث وخاالتهما، واإلاخل٣ي، اإلاغؾل،)اللٍٛى
                                                           

1
 TARSKI, A., 1974,  logique sémantique, métamathématique, p270. 

2
   Ibid, p 271. 

3
   Ibid, p 22. 

4   Ibid, p136 
 .25الكتاب، ص: سيبويو 5



ة  2015أًلٌى  11العذد  -العام الساوي    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 156 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

ى مىه، واإلاٛؼي  الخىانلي، السُاب مٗجى جدضًض في ٦بحر بك٩ل ٞاٖلت وحٗض  الىماطط ؤصخاب بٌٗ مب٨ًغا له اهدبه ما َو

ت، ٚحر الٗىانغ جىاو٫  خاولىا الظًً الخىانلُت،  ٧ان و٢ض. الخىانلي الٟٗل جد٤ُ٣ في اللؿاهُت والضاللت جخ٩امل التي اللٍٛى
ى. اللٛىي  السُاب صعاؾت مضازل جىؾُ٘ في ال٨بحر ًٞلا٫ الىماطط لهظٍ اضخي الىمىطط ًٖ الخضًض بلى ؾ٣ُىصها ما َو  الٍغ

ت ،(Shannon & Weaver, 1949)ووٍٟغ قاهىن  للمهىضؾحن  ،(Jürgen HABERMAS)َبرماؽ لُىعًٚ الخىانلُت والىٍٓغ
. (Michel FOUCAULT)ٞى٧ى مِكُل م٘ بالسُاب الؿلُت ٖال٢ت زم ،(roman Jakobson)ًا٦بؿً لغومان اللؿاوي والىمىطط

اض ي الىمىرج مً  الحىاصل: راهُا ة الٍش  املعشفي وألاسهُىلىجي اللعاوي الىمىرححن ئلى الحىاصلُة والى ٍش

 مىُل٣ًا ق٩ل الظي الخىانلي، همىطظهما بىاء ٖلى (Shannon & Weaver, 1949) ووٍٟغ قاهىن  اإلاهىضؾان ٖمل ل٣ض

ت ا مً اإلاٗلىماث اهخ٣ا٫ ٖملُت حؿهُل ٦ُُٟت خى٫  الٗاإلاان اقخٛل ،1949 ؾىت ٟٞي. الخضًشت الخىانلُت للىٍٓغ  بلى مهضَع

ا في جيخج اإلاٗلىمت ؤن اؾخسلهاٍ، ومما. حٗتريه التي واإلا٣ُٗاث اإلاكا٧ل ومٗالجت مؿخ٣بلها،  Source de)مهضَع
l'information)، مغؾل َٝغ مً وجبٗض(Emetteur) مؿخ٣بل ٢بل مً لدؿخ٣بل بقاعة، ق٩ل في(récepteur)، ٣ًىم والظي 

لها : ٧1اآلحي الىمىطط وه٣ضم. (Destinataire)بلُه اإلاغؾل ؤو الهضٝ، بلى بخدٍى

 

 

 

  

 

ت خؿب الخىانلُت، الٗملُت بن ا مً بقاعاث بىاؾُت الغؾالت ه٣ل ج٣خطخي اإلاٗلىماجُت، الىٍٓغ  ٞاإلاغؾل مؿخ٣بلها، بلى مهضَع

 مً ٖاث٤ وظىص خا٫ في ؤو ،(code)الؿجن في الاقترا٥ صون  بىجاح جخم ؤن الٗملُت لهظٍ ًم٨ً وال. (canal)٢ىاة بىاؾُت بلُه،

همها ج٨ُ٨ٟها ألظل الهضٝ، بلى الغؾالت ونى٫  صون  جدى٫  والتي الخىانل، (Bruits et parasites)ومكىقاث ٖىاث٤ . ٞو

ى ومغؾلها، الغؾالت مىخج بحن جمُحٍز في الىمىطط َظا ؤَمُت وج٨مً       اإلاخلٟٔ بن. الخىانلُت الىماطط بٌٗ له جىدبه لم ما َو

 ًم٨ً ؤو ،(énonciateur producteur) مىخج مخلٟٔ ؤمام َىا، ه٩ىن، مىخجه، هٟؿه َى ؤن ًم٨ً (énonciateur du discours)بالسُاب

 الىمىطط بن زم. (porte parole)ٚحٍر باؾم ها٤َ ٞهى ًيخجه، لم لسُاب مخلٟٔ مجغص ألاخاًحن، مً ال٨شحر في ٦ما ٩ًىن، ؤن ٣ِٞ
ا، ًشحر، ًً  جدض ؤو جٟكلها زاعظُت، ٖىاث٤ جىاظه ما ٚالبا الخىانلُت الٗملُت ٧ىن  في جخمشل ألاَمُت ٚاًت في مؿإلت بلى الاهدباٍ ؤً

ً َظًً ؤن ق٪ وال. ٞٗالُتها مً غ في ٦شحرا ؾاٖضا ؤلاهجاٍػ .  والسُاب بالخىانل اإلاهخمت الضعاؾاث جٍُى

ت اإلااؾؿحن ؤَم ومً       Jürgen)َابغماؽ ًغوًٚ ألاإلااوي والش٣افي، اإلاٗغفي بمٟهىمه الخىانلي وللسُاب الخىانلُت، للىٍٓغ
HABERMAS) . َبرماؽ ٣ًى٫(HABERMAS, 1987)":ألا٢ل، ٖلى شسهحن بحن الخىانل ًسو الخىانلي الٟٗل ً  ٖلى ٢اصٍع

ا ؤم باللٛت طل٪ ؤ٧ان ؾىاء ،(relation interpersonnelle)بِصسهُت ٖال٢ت في والضزى٫  الخدضر  ًٖ الٟاٖالن ًبدض خُض. بٛحَر

                                                           
1
 Cité par C., BACHMAN et AL-: Langage et communication, p24                 
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ا١  ج٣ضًم بلى ٌؿعى الظي الخىانل بحن الخمُحز بلى2 الباخشحن بٌٗ َظا وؾ٣ُىص. 1."مسُُحهما خى٫  وجٟاَم ٞو
ٗخ٣ض. (communication de l’entente)الخىا٤ٞ جد٤ُ٣ بلى حهضٝ الظي والخىانل ،(communication du faire-savoir)اإلاٗلىمت  َو
ًُ  ظماُٖت ز٣اٞت بىاء ؤن ٖلى َبرماؽ

ّ
َم٨  في لالقترا٥ هخاط الىاجخت الخىانلُت الٗملُت وؤن الخىانلُت، اإلاكا٧ل ججاوػ  مً ًُ

ت مً اإلاك٩لت الش٣اٞت، . اإلاكتر٦ت (règles sociales)الاظخماُٖت ال٣ىاٖض مً مجمٖى

اوي باٚىوي وجغي  ذي الؿُاقي ؤن (PAGONI-ANDREANI Maria, 1999)ؤهضٍع خه َبرماؽ ُٞه َىع  الظي الخاٍع  ًٟغى هٍٓغ

 الش٣ت ٖلى ٣ًىم الظي ،(Kantien)ال٩اهُي الخهىع  بلى وحٗىص ،(philosophie de droit)الخ٤ ٞلؿٟت: 3مخٗاعيحن اججاَحن بحن الخمُحز

بر بلى ُٞٗىص الشاوي، الاججاٍ ؤما ًىا٢ل؛ ال الظي الضًم٣غاَي للخ٤ السالهت،٦إؾـ الخ٣ُ٣ت في الخامت  (Weber)ٍو
ُُٟت ضخُت ؾىي  لِـ الخ٤ ؤن ًغي  الظي ،(Marx)وماع٦ـ  الشىاثُت، َظٍ وؤمام. (fonctionnalité instrumentale) ألاصاجُت للْى

 ًَ
َّ
َم٨

َ
غ مً َبرماؽ ج خه جٍُى ت نُٛت ٖلى جخإؾـ التي (théorie de droit)الخ٤ في هٍٓغ ت اإلاماعؾت في جٓهغ ال ظظٍع  والٟٗل اللٍٛى

ت للمجخمٗاث الٟٗلي اإلااؾـ  ي اللٛت ؤن ٞغيُت مً ًىُل٤ جهىع  بهه. الخىانلي . 4البكٍغ

اضخي، الىمىطط ٧ان وبطا  مً سجل ووظىص للمٗلىمت، مكتر٥ (source)مهضع وظىص اقتٍر ٢ض ووٍٟغ، لكاهىن  الٍغ

، للمٗلىماث زؼان وظىص ًٟترى َبرماؽ ٖىض الخىانل ٞةن واإلاٗلىماث، الغؾاثل  ٞال لظا،. الش٣اٞت اؾمه السؼان َظا واإلاٗاٝع
ت ؤن في ظضا٫ ت َبرماؽ ٖىض الخىانلُت الىٍٓغ  الخدلُلُت، الٟلؿٟت مً جهىعاث جًمً خُض الغئي؛ مً للٗضًض قاملت هٍٓغ

ت والدجاط، ى. الٛغبُت الخضاولُاث م٘ جماػط في طل٪ ٧ل ألاهٓمت، وجدلُل السُاب، وهٍٓغ  الىٓغة جل٪ مً السُاب ًسغط ما َو

ت خه جإزظ خُض اللٛت، ٖلى اإلاغ٦ؼة اإلاإلٞى . وألازال٢ُت الخىانلُت اإلاىا٠٢ في اإلاى٣ُي والخُىع  (le public)الجمهىع  باالَخمام هٍٓغ

اضخي الىمىطط ٧ان،٦ظل٪، وبطا   بحن الخمُحز زال٫ مً السُاب، صعاؾت بٚىاء في ؾاَمذ َامت، مٗلىماث ٢ضم ٢ض الٍغ

ما ،(Juridique)وال٣اهىهُت  (morale)ألازال٢ُت مؿاولُخه ًخدمل الظي السُاب، مىخج حَر  مغؾله، ؤو وها٢له اإلاؿاولُاث، مً ٚو
 ؤزغي، ظهت مً مجها، واإلاؿتهضٝ بها، اإلاٗجي ٚحر ٣ِٞ، لها اإلاؿخ٣بل وبحن ظهت، مً والى٣ل، الخبلُٜ في وؾُِ مجغص ٌٗض الظي

ُت، ٦مُت بةياٞاث ظاء ٢ض (Roman JAKOBSON)   ًا٦بؿً عومان ويٗه الظي الىمىطط ٞةن  للٗىانغ جىؾُٗه في جمشلذ وهٖى
اث٠ جدضًضٍ وفي الخىانلُت، للٗملُت اإلا٩ىهت  اإلاٗغوٝ مسُُه زالله مً ،(les six fonctions linguistiques) الؿذ اللؿاهُت للْى

٨ظا. باؾمه : 5آلاجُت الترؾُمت ج٣ضمها الخىانلُت، للٗملُت ٖىانغ ؾخت خضص ٣ٞض َو

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Cité par JACOB André, 2012, l’intervention interculturelle à la lumière de la théorie de Jürgen HABERMAS, p199. 

2
 CHASKIEL Patric, 2008, Entreprises, risques, de catastrophe et opinions publique, p151. 

3
 PAGONI- ANDREANI Maria, 1999, le développement socio-moral des théories à l’éducation civique, p53. 

 .(Wittgenstein)ين اتكفيدغينش (Mead)ميداُنظر، أيضا، أعماؿ  للمزيد من التفاصيل  4
5
 Cité par JAKOBSON Roman: Essais de linguistique générale, p214. 



ة  2015أًلٌى  11العذد  -العام الساوي    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 158 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا ُٞه ًغي  ًا٦بؿً ل٨ً ،(Référent)مغظٗا الؿُا١ ؤًًا ٌؿمى مٗحن، جىانلي ؾُا١ في مؿخ٣بل بلى عؾالت اإلاغؾل ًغؾُل  بط  هٖى
خدٟٔ الالخباؽ مً خم اؾخٗماله، في ٍو ٠ُ ٍو  (codage)حكٟحر في ٌؿخٗمله ٞاألو٫  واإلاؿخ٣بل، اإلاغؾل ُٞه ٌكتر٥ ؾجن، جْى

ًُ  ُٞما الغؾالت،
ّ
َم٨ ؿمى، اجهاال، ٣ًخطخي الغؾالت ه٣ل بن زم. اؾخ٣بله ما (décodage)ج٨ُٟ٪  مً الشاوي ًُ  ،(canal) ٢ىاة ؤًًا، َو

٩ىن  .  (connexion psychique) هٟؿُا ؤو ،(physique)ماصًا الاجها٫ ٍو

ُٟت ًىلض ؤٖالٍ، الؿخت، الٗىانغ جل٪ مً ٖىهغ ٧ل ؤن عؤي و٢ض          ت، ْو اث٠ مجمٕى بظل٪ ٩ُٞىن  لٍٛى  جدضصَا ؾذ، الْى

: 1آلاجُت السُاَت

  

                                                           
1
 Ibid, p220. 

 سياؽ
(contexte) 

  رسالة
(Message) 

 

 اتصاؿ
(contact) 

 سنن

(code) 

إليو مرسل  

(Destinataire) 

 مرسل
(Destinateur) 
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 ًاث وحُٗحن ألاقُاء، ٖلى ؤلاخالت في للٛت اإلاغظُٗت الىُْٟت ج٨م  .(renseignements)اإلاٗلىماث وج٣ضًم اإلاىيٖى
 ت الىُْٟت جسو  préférences et) ألاخ٩ام وبنضاع عؤًه، وببضاء بخؿاؾه، ًٖ الخٗبحر مً وجم٨ىه اإلاغؾل، الخٗبحًر

jugements.) 
 ت الىُْٟت جغ٦ؼ م٨ً)ُٞه والخإزحر اإلاؿخ٣بل، ٖلى الخإزحًر ت ٧ىُْٟت ؤلاقهاع ط٦غ ٍو  (.جإزحًر
  ٝالخىانل في" ؤلى"  ٣٦ى٫ ) وحٛظًخه ُٞه، والخد٨م الغؾالت، َغفي بحن الاجها٫ ب٢امت بلى الاهدباَُت الىُْٟت تهض 

 (.الؿُمُاجي الخىانل في والض٩ًىع  الهاجٟي،
 ت، الىُْٟت ؤما  في الىُْٟت َظٍ وجٓهغ الغؾالت، مًمىن  ٖلى ٞتر٦ؼ الجمالُت، الىُْٟت ؤًًا، حؿمى، والتي الكٍٗغ

 .لؤلخؼاب الاهخسابُت الكٗاعاث في الخا٫ َى ٦ما ،(slogans)الكٗاعاث
 ت، الىُْٟت  وجىيُداث ملجمُت، حٗاٍع٠ ج٣ضًم زال٫ مً هٟؿها، وجٟؿحر قغح ٖلى اللٛت ٢ضعة في وجٓهغ اإلاُخالٍٛى

ض ما) ٢بُل مً ...(. َى ٢ىله ؤٍع

اثضة ٢ُمت بِىا و٦ما      الخىانل ٖلى  ٣ِٞ لِـ للخُب٤ُ، نالر ٧ىهه في ج٨مً الىمىطط َظا ؤَمُت ٞةن ألاو٫، الىمىطط ٞو
بَض٫َ  ؤن ٖلى الؿُمُاجي، الخىانل في ٦ظل٪ ول٨ً اللٛىي،

َ
ؿد

ُ
 بالىُْٟت الؿُمُاجي، الخىانل في ألازحرة، الىُْٟت حؿمُت ح

. ؤلا٣ًىهـي الخىانل في (méta-iconique)ب٣ًىهُت اإلاُخا ؤو ،(méta-sémiotique)اإلاُخاؾُمُاثُت

ت مىه اؾخٟاصث ٢ض الخىانلُت، الىماطط به ؤجذ ما ؤن في ظضا٫ ال          و والؿُمُاثُاث، واللؿاهُاث الخىانلُت، الىٍٓغ

.  السُاب وجدلُل الخضاولُاث

 مرجعية
(Référentielle) 

 شعرية

(Poétique) 
 

 انتباىية
(Phatique) 

) 

يةلغوميتا   
(Métalinguistique) 

 

 تأثًنية
(Conative) 

 تعبًنية
(Emotive) 
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ت بهخاط آلُاث ٞهم خاولذ التي الباعػة الىماطط ومً  إلاِكُل اإلاٗغفي ألاع٦ُىلىجي الىمىطط الخىانلي، والسُاب اإلاٗٞغ

 ٞى٧ى مِكُل الٟغوسخي للُٟلؿٝى ٣ٞض. وبهخاظه بالسُاب وجمشُالتها الؿلُت ٖال٢ت ُٞه جىاوله الظي ،(Michel FOUCAUT)ٞى٧ى
ت (le pouvoir)الؿلُت بحن ال٣اثمت الٗال٢اث بضعاؾت ٦بحر اَخمام  الاظخماُٖت اإلاٗاًحر ٖلى ؤٖماله جغ٦ؼث و٢ض. (le savoir) واإلاٗٞغ

ت في الؿلُت بها جخد٨م التي واإلااؾؿاث واإلا٩ُاهحزماث اع، َظا وفي. الخ٨ٟحر وؤهٓمت اإلاٗٞغ  في السُاب، بهخاط:"بلى ٞى٧ى ٌكحر ؤلَا
، بهخاط الى٢ذ هٟـ في َى مجخم٘، ٧ل  َى صوعَا ٩ًىن  التي ؤلاظغاءاث مً ٖضص زال٫ مً جىػَٗه ومٗاص وُمىٓم، وُمىخ٣ى، ُمغا٢بٌء

، ؾلُاجه مً الخض  جهىع  َو٤ٞ الخىانلي، السُاب بن. 1."والهُبت الش٣ُلت ماصًخه وبزٟاء اإلادخمل، خضوزه في والخد٨م ومساٍَغ
ت لبيُت وسست السُاب إلاىخج الٟغصًت الظَىُت والبيُت مجخمعي، ٨ٞغي  لىٓام بهخاط بٖاصة وبهما ٞغصًا بهخاظا لِـ ٞى٧ى  ال٨ٍٟغ

 وفي. اإلاجخم٘ ًٖ الٟغص اؾخ٣اللُت ًٖ الضٞإ خاو٫  ٞى٧ى ٞةن لظا،. بماؾؿاتها الؿلت حك٩لحها في حؿاَم والظي للمجخم٘،

بت بحن والهغإ للخٗاعى ونٟه بت ج٣ى٫ : " ٞى٧ى ٣ًى٫  واإلااؾؿت، الٚغ ض ؤ٦ً لم: الٚغ ا الضزى٫  ؤٍع ًُّ  اإلاؿخىي  َظا في شسه
ض ؤ٦ً لم للسُاب؛ الٛامغ  ؤن جسل ال: اإلااؾؿت وججُب... وال٣ُ٘ الخؿم ٖىانغ مً ماله بسهىم ٖال٢ت به لي ج٩ىن  ؤن ؤٍع
ل، مىظ وؿهغ، وبإهىا ل٣ىاهحن؛ زاي٘ السُاب بإن لجًر٪ ًَ ٩ٞلىا جبضؤ؛ ه م٩اها له، ؤٖض ٢ض م٩اها وؤن ْهىعٍ؛ ٖلى ٍَى  ٌكٞغ

ٍُ  ل٨ىه ُص َجّغِ ا ٌؿخمضَا ٞةهه الؿلُت بٌٗ له ٧اهذ ؤن خهل بطا وؤهه. ؾالخه مً ًُ ا مىَّ  ٞالسُاب اإلاٗجى، بهظا. 2."٣ِٞ ومىَّ
بت ًٖ الهاصع ً هخاط َى( ؤلاوؿان) الظاث ؤو الٚغ  وبالخالي. الؿلُت حك٩لُه في ؾاَمذ اظخماعي السُاب ؤو اظخماعي، لخ٩ٍى

سُت بالكغوٍ ٦بحرا اَخمامه ٧ان ول٣ض. والؿلُت السُاب بحن ٖال٢ت َىا٥ ت إلهخاط الخاٍع ال٢تها اإلاٗٞغ  بالؿلُت ٖو
ت، بهخاط ٖلى وال٣ىة الؿلُت جإزحر ًغنض ٩ٞى بن. (subjectivité)والظاجُت  مجخم٘ في َبٗا، وٗٝغ بهىا:" ٢اثال ًا٦ض بط اإلاٗٞغ

ا بضاَت، ؤلاظغاءاث َظٍ ؤ٦ثر الاؾدبٗاص، بظغاء ٦مجخمٗىا، ٝغ بهىا اإلاى٘،  ي ٦ظل٪ جضاوال وؤ٦ثَر  في الخ٤ لىا لِـ ؤهه ظُضا ٖو
 ؤي ًٖ ًخدضر ؤن ًم٨ىه ؤخض ال ؤن ؤزحرا ووٗٝغ الٓغوٝ، ٧ل في شخيء ٧ل ًٖ هخدضر ؤن ًم٨ً ال وؤهىا شخيء، ٧ل ه٣ى٫  ؤن

ت، السُاب بهخاط في وجد٨م ومى٘، ع٢ابت مً بماؾؿاتها الؿلُت جماعؾه ما ٖىض جى٠٢ و٢ض. 3"٧ان شخيء  جى٠٢، ٦ما واإلاٗٞغ
ت ٢ًُت مؿخىي  في ؤهٟؿىا ويٗىا بطا:" ٣ًى٫  بط. 4وألاخم٤ الٗا٢ل زُاب بحن الٟغو١ ٖىض ؤًًا،  ٞةن ما، زُاب يمً مهٚى

٨ظا،. 5. "ٖىُٟا وال ماّؾؿُا وال للخٗضًل، ٢ابل وال اٖخباَُا، ٞهال لِـ زاَئ َى وما خ٣ُ٣ي َى ما بحن الٟهل  ؾُسىى َو
ت الىماطط مٗاعيت بلى طل٪ ؾ٣ُىصٍ ٦ما السُاب، بىاء في ؤؾاؽ ٧ىخضة الٗباعة، حٍٗغ٠ في ٞى٧ى  في واللؿاهُت واإلاى٣ُُت الىدٍى

لت ألو٫  الٗباعة جبضو: " ٞى٧ى ٣ًى٫ . السُاب جدلُل ٣ُم بظاجه ٌؿخ٣ل ألن ٢ابل ًخجؼؤ، ال ظؼء ؤو بؿُِ، ٦ٗىهغ َو  ٖال٢اث ٍو

اث يمً عنضَا باإلم٩ان ؤن ٚحر لها، مؿاخت ال ه٣ُت ٞهي. له مكابهت ؤزغي  ٖىانغ م٘ ُت ؤق٩ا٫ وفي جىػٕ مؿخٍى  هٖى

ُت، بضاللتها لِـ واؾٗت الٗباعة ؤن ق٪ ال. 6."للخجم٘  الخضوص ما ل٨ً. اؾخٗمالها ؾُا١ مً ج٨دؿبه الظي بمٗىاَا وبهما الخٞغ
ّىَن  ؤن ًم٨ً ؤال و٦ُٟا؟ ٦ّما بُجهما الٟغ١  ما آزغ، حٗبحر ؤو والسُاب؟ الٗباعة بحن الٟانلت

َ
٩

ُ
 الىاخضة، ال٩لمت بل الٗباعة، ج

 ه٣غ ؤن لىل ًيبػي التي الخضوص ما اإلامحزة؟ مالمدها ما ٢ىامها؟ ٞما للسُاب، ألاولُت الىخضة الٗباعة ٧اهذ بطا:"ٞى٧ى ٣ًى٫  زُاًبا؟

                                                           
 
 .8صميشيل فوكو، نظاـ اخلطاب،   

 .7ص/6، صنفس ادلرجعميشيل فوكو،   2
 
 .8ص، نفس ادلرجعميشيل فوكو،   
 
 11ص، ادلرجع نفسوميشيل فوكو،   

 
 .11/12ص، ادلرجع نفسوميشيل فوكو،   

 .76مشيل فوكو، حفريات ادلعرفة، ص  6
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ل بها؟ لها ا التي جل٪ ؤو ال٣ًُت اؾم جدذ اإلاىا٣َت بلحها ؤقاع التي جل٪ جمازل وخضة َو  ؤو: الجملت لٟٔ ٖلحها وؤَل٣ىا الىداة محَز
ا الخدلُل ٞالؾٟت خاو٫  التي جل٪  لخل٪ وعاًٞا مىخ٣ضا حؿائالجه، ًٖ ُٞجُب. 1"اللؿاوي؟ الٟٗل ٖىىان جدذ ببغاَػ

ض ٖىضما:"الىماطط  ومً واإلاى٤ُ، الىدى مً اإلا٣خبؿت الىماطط مً همىطط ؤي جدٟٔ بضون  ه٣بل ؤن ًم٨ىىا ال الٗباعاث جمُحز هٍغ
 ٧ل ٖلى  للٗباعة جداٞٔ لً ؤجها خض بلى وز٣ُلت، ٦شحرة اإلا٣ترخت اإلا٣اًِـ ؤن لىا ًدبحن الشالزت، َظٍ ٞبكإن الخدلُلي الخُاع

ت ألاق٩ا٫ ألاخُان، بٌٗ في الٗباعة اجسظث ما بطا وختى احؿاٖها، . 2لها جسً٘ ؤال ٦ظل٪ ًدضر ٣ٞض بض٢ت، ووا٣ٞتها اإلاىيٖى

 بيُت وظىص َى ٖباعة زمت لخ٩ىن  وال٩افي الًغوعي  الكٍغ ؤن ؤٖخ٣ض ال:" ٞى٧ى ٣ًى٫  اللٛت، إلاىا٣َت مباقغ اهخ٣اص وفي
ت  ٖباعجان جىظض ؤن ظضا اإلام٨ً ٞمً ٢ًُت ؤمام ٦ىا ٣ِٞ، و٧لما ٧لما، ٖباعة، ًٖ الخضًض باإلم٩ان وبن مُٗىت، ٢ًٍى

اث بلى جيخمُان مخماًؼجان  وال واخضة، ٢ُمت بال جدمل ال واخضة، ٢ًُت ٖلى بال ٞحها وٗثر وال الخباًً، ؤقض مخباًىت زُابُت مجٖى

٣ضم. 3."الاؾخسضام بم٩اهُاث هٟـ ٖلى بال جىُىي  وال البىاء ٢ىاهحن لىٟـ بال جسً٘ " و" ؤخضٌء  ًهٜ لم"  لهُٛخحن مشاال ٍو
ما ًم٨ً وال اإلاى٣ُُت الىاخُت مً بُجهما الخمُحز ًم٨ً ال" ًهٜ لم ؤخضا ؤن صخُذ  َما خُض مً ؤما. مسخلٟخحن ٢ًِخحن اٖخباَع

خحن ٚحر ٞٛجهما ٖباعجان،  واخض م٩ان في مهاصٞتهما ًخٗظع ٦ما. ٖجها جىىب ؤو ألازغي  م٣ام بخضاَما ج٣ىم ؤن ًم٨ً وال مدؿاٍو
ت طاث بلى مٗا اهخمائهما بم٩ان لٗضم السُاب، صازل ت بيُت ال ٖباعاث زمت:" ٢اثال ٠ًًُ زم. 4."الٗباعاث مً اإلاجمٖى  ٢ًٍى

َبحَّن ال ٦شحرة ٖباعاث وهجض ظمل، ٖلى الٗشىع  ٖلُىا ًخٗظع خُشما ٖباعاث وههاصٝ! لها خ٣ُ٣ُت
َ
د
َ
 ٧ان بطا. 5."لؿاوي ٞٗل ؤي مجها ه

 السُاب؟ ٞى٧ى عؤي ٠ُ٨ٞ الٗباعة، خا٫ َى طل٪

ت ؤزغي  وؤخُاها الٗباعاث، إلاجمٕى الٗام اإلاُضان ٌٗجي ؤخُاها" ؤهه ًغي  للسُاب، ون٠ وفي  الٗباعاث، مً مخمحزة مجمٖى
 الخدلُل لىظه حُٛحري  بدؿب ًخٛحر الٗباعة، للٟٔ الُٛاء ؤو الخض بضوع  ؤن اإلاٟغوى مً ٧ان الظي السُاب زالشت، وؤخُاها

غي  ،(ألاخم٤)الساَئ والسُاب( الٗا٢ل)الخ٣ُ٣ي السُاب بحن ٞهال ٣ًُم زم. 6."جُب٣ُه وإلاىاًَ :" ٣ًى٫ . ٢ضًم جهي٠ُ ؤهه ٍو
م ال٣ىي  باإلاٗجى الخ٣ُ٣ي السُاب ُّ َ

ٍغ٤ قٗغاء لضي لل٩لمت، وال٣ ىا مً ًدٓى الظي السُاب الؿاصؽ، ال٣غن  في ؤلٚا  َٞغ
ُن  ٧ان الظي السُاب والهُبت، باالخترام حَّ َٗ َخ  وخؿب طل٪ في الخ٤ له مً ًٖ الهاصع السُاب َى الؿاثض، َى ألهه له السًٕى ًَ

.  7."اإلاُلىبت ال٣ُىؽ

ت ٞى٧ى جبجي بن  في الٟغصي للبٗض حُِٛبه زانت الاهخ٣اصاث، مً ظملت ٖلُه ؾُجغ 8الٛامًت اإلاٟاَُم مً إلاجمٖى
ىيت اإلا٣بىلت السُاب بحن جمُحٍز و٦ظا،. الؿلُت ٢ىة ًٖ ًضاٞ٘ ؤهه لى ٦ما والسُاب، اإلاجخم٘ بحن وعبُه السُاب،  ٚحر. واإلاٞغ
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اؿ؛ ادلبادئ إعادة النظر يف إرادتنا للحقيقة؛ مث إعادة طابع احلدث للخطاب؛ كأخًنا رفع سيادة : كاستعملها فوكو ء هبااجاليت  كاألفكار من بٌن ادلفاىيم   8 الدَّ
. مبدأ القلب، كمبدأ عدـ االتصاؿ، كمبدأ عدـ اخلصوصية، مث قاعدة اخلارجية: األربعة إلنتاج اخلطاب
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ُت خ٣ى٫  في الى٣اف ؤزغث ٢ض ٞى٧ى بها ظاء التي ألا٩ٞاع و الىخاثج ؤن في ظضا٫ ال ؤهه  بٖاصة ؤصي ٦بحرا ه٣اقا وزل٣ذ ٖضًضة، مٗٞغ

اث مً ال٨شحر نُاٚت اث" بٗىىان اإلاىؾىم الٗمل به ظاء ما زانت الٗلمُت، واإلاٟاَُم الىٍٓغ ت خٍٟغ  l’archéologie du)" اإلاٗٞغ
savoir) .ش بىاء َى ألازحرة، ؾىت الٗكٍغً في ٖملي، مً الهضٝ ٧ان:"٣ًى٫  مكغوٖه، ًٖ خضًشه وفي  الظاجُت ؤهماٍ إلاسخل٠ جاٍع

 1."ز٣اٞخىا في ؤلاوؿان ٖىض

 مٟاَُم وبحن بُجهما بل ٞدؿب َظا لِـ واضخت، ٚحر جب٣ى بُجهما الخضوص ٞةن بالٗباعة، السُاب ٖال٢ت بلى وبالٗىصة

لَّ  ؤزغي، جىانلُت :" ٧اآلحي اإلالّٟى (Oswald DUCROT) ص٨ًغو  ؤوػولض ٌٗٝغ. (énonciation)والخلٟٔ (énoncé)اإلالّٟى: ؤَمها َٖ

 segment)زُابُت ٢ُٗت ٧ىهه صوهه، ما ًٖ اإلالّٟى ًمحز ما بن. 2..."الىو مؿاخت في ماصًا مد٣٣ت زُابُت ب٣ُ٘ ألامغ ًخٗل٤

discursif) حك٩ل ٢ض ٞال٩لمت ٞى٢ها، ٞما واخضة ٧لمت اإلالّٟى ٩ًىن  و٢ض اإلاجاوعة، ألازغي  الىخضاث ًٖ صاللتها في مؿخ٣لت 
 ٞاإلالّٟى ظمل؛ ٖضة مً زُابا ٦ظل٪ ٩ًىن  و٢ض ٧لماث، مً ظملت ٩ًىن  ٢ض اإلالّٟى بن زم بمٗىاَا، مؿخ٣لت ٢ُٗت لىخضَا

ُت صوجهما، ما ؤو هها، ؤو زُابا ٩ًىن  ٢ض  بطن  بهخاط ٖملُت َى الخلٟٔ؟ ًٖ وماطا. الضاللت في والاؾخ٣ال٫ الا٦خما٫ قٍغ

، ه و٢ض للملّٟى ، ْهىع  ٌك٩ل الظي الٟٗل ؤو الخضر: "ؤهه ٖلى ص٨ًغو  ٖٞغ  ٦ةهخاط ٖامت اللؿاهُت الضاللت جهٟه ما َى و ملّٟى
، مدضصًً، وم٩ان ػمً في ،(énonciateur)مخلٟٔ بهخاط ٣ًخطخي الخلٟٔ بن. 3."لجملت  حك٩ل ؤمىع  و ي مُٗىت، ْغوٝ وفي إلالّٟى

ا ، اإلاخل٣ي خاالث بلى بياٞت للخضاولُاث، مىيٖى  وم٩ان ػمان ًٖ زغوظه ٖىض اإلالّٟى ًٖ ماطا ل٨ً مٗه؛ وجٟاٖله للملّٟى
 ؤن ؤم ؟ خُىه في اإلالّٟى بهخاط به ٣ًهض ٞهل ؤزغي؟ حؿمُت وجدذ آزغ شخيء بلى ًخدى٫  ؤهه ؤم الدؿمُت بىٟـ ؤًدخٟٔ بهخاظه؟

بل مً اإلاىخج السُاب ٖلى ًيسخب ألامغ
َ
ٟٔ بٟٗل والـُمَدحَّن ٢

َ
 ؤم للخلٟٔ الخ٣ُ٣ي باإلاىخج ًغجبِ الخلٟٔ َل زم ؟(مخ٩لم)ُمَخل

 بالىو؟ اإلالّٟى ٖال٢ت ما زم وم٣ضمه؟ بىا٢له

 والىو م٨خىبحن ههحن والسُاب اإلالّٟى ٌٗض ؤن ًم٨ً ؤال ل٨ً باإلا٨خىب، (texte)الىو مٟهىم اعجبِ ما ٚالبا
ا؟  في بةل٣اثه زُاب بلى ًخدى٫  ؤن ًم٨ً اإلا٨خىب ٞالىو بالكٟىي، اإلا٨خىب ٦ٗال٢ت  ي باإلالّٟى الىو ٖال٢ت بن ملْٟى
 ٨ٞشحرة م٨خىبا، هها طل٪ بٗض ًهحر ٢ض به اإلاخلٟٔ السُاب ؤن ٦ما مُٗىحن، مؿخمٗحن ؤو مؿخم٘ ؤمام مُٗىت، زُابُت ويُٗت

اث) ٦سُاباث جٓهغ التي الىهىم  ي . م٨خىبت ههىنا لخهحر طل٪ بٗض حٗىص زم ،(ملْٟى

. والحذاولُات الحىاصلي الخؼاب: رالسا

اث م٩ىهاجه ٖال٢ت ٖلى السُاب، جدلُل في اَخمامها، ع٦ؼث ٢ض الهىعٍت الضاللت ٧اهذ بطا       ومضي ٖجها، اإلاسبر باإلاىيٖى
مه بلى وَؾٗذ الساعجي، الٗالم م٘ جُاب٣ها اث م٘ له اإلا٩ىهت اإلادُلت الٗباعاث جُاب٤ ٖلى الى٢ٝى زال٫ مً ج٣ٍى  اإلادا٫ اإلاىيٖى

 ٚحر ؾُا٢ُت مُُٗاث في وبهما الٗباعاث، في بالًغوعة ًىظض ال السُاب مٗجى مً اإلاهم الجؼء ؤن عؤث الخضاولُاث ٞةن ٖلحها،

ت  وؤن مسخلٟت، طواث بحن و٦خٟاٖل اظخماُٖت، هٟؿُت ٦ٓاَغة السُاب بلى وهٓغث ؛(مؿخ٣بل -مغؾل:)اإلادىع  ٖلى جٓهغ لٍٛى

  السُاب مٗجى ًدضص مً َى اإلاخ٩لم
ً

 ٖىض جإزحر بخضار بلى ًغمي ٢ى٫  ٧ل ألن بال٩لماث، ًٟٗل بما اَخمذ ٣ٞض لظل٪. وؤزحًرا ؤوال
. الضاللُاث ٞٗلذ ٦ما ٣ِٞ، وصالالتها ال٩لماث في جىٓغ ولم بهخاظه،

                                                           
1
 FOUCAULT, M.,  Dits et Ecrits, p222/223. 

2
 DUCROT, O., les mots du discours, p193. 

3
 ibid, p33. 
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 تركيب

 داللة

 تداوليات

 سيميائيات

ٗض ى الخضاولُاث؛ عواص مً عاثضا (Charles William Morris)مىعَـ ولُم حكاعلؼ َو ما٫ جا٦ضٍ ما َو  اإلادُلت الخضاولُت ألٖا
ـ حكاعلؼ ًٖ مخدضزا ،(Gérard DELEDALLE, 1998) صًلُضا٫ ظحراع ٣ًى٫ . بةهجاػاجه واإلادخُٟت ٖلُه  زالزت بحن بالخمُحز ٢ام:"مَى

اث اتها في صعاؾتها بلى ًدخاط الٗالمت ٞهم بن. 1"الخضاولي زم والضاللي، التر٦ُبي، البٗض: للٗالمت مؿخٍى . اإلاظ٧ىعة مؿخٍى

 وفي. وجضاولُت ؾُمُاثُت ٢غاءة بلى ًدخاط الٗالماث ٞهم ٞةن لظا،. 2..."باإلاىايُ٘ الٗالماث ٖال٢اث ٧ل جدىاو٫  ال الؿُمُاث"بن
٨ً صاهُِل ٣ًى٫  الٟغوٕ، جل٪ والزخهام الؿاب٤، اإلاىعَسخي للخمُحز قغخه  جى٣ؿم:" (Daniel VANDERVEKEN, 1998)ٞاهضٞع

ٗالج التر٦ُب،: ٞغوٕ زالزت بلى مىعَـ، قاع٫  طل٪ عؤي ٦ما الؿُمُاثُاث،  الك٩ل زال٫ مً الٗالماث، بحن ال٣اثمت الٗال٢اث َو
ٗجى والتي الخضاولُاث، وؤزحرا وصالالتها؛ الٗالماث بحن بالٗال٢اث تهخم والتي الضاللُاث، زم به؛ جٓهغ الظي

ُ
 بحن بالٗال٢اث ح

.  3."واؾخٗماالتها وصالاللتها، الٗالماث،

 (sémantique)والضاللت (syntaxe)التر٦ُب بحن (sémiotique)الؿُمُاثُاث صازل جمُحزا( 1938)ؾىت مىعَـ ؤ٢ام ل٣ض
 ُٞما الٗالماث؛ جل٪ ومؿخٗملي ومىايُٗها الٗالماث بحن الٗال٢اث لضعاؾت الخضاولُاث ظٗل و٢ض: (pragmatique)والخضاولُاث

 الٗالماث بحن الٗال٢اث بضعاؾت ٞحهخم التر٦ُب، ؤما ٖلحها؛ جدُل التي ومىايُٗها الٗالماث بحن للغوابِ صعاؾت الضاللُاث اٖخبر

ىضر عؾًما ،(Sandra GOLOPENTIA, 1985)ظىلىبىهدُا ؾىضعا وج٣ضم. ٖلُه جٓهغ التي ق٩لها في
ُ
 مىعَـ، قاعلؼ جهىع  ُٞه ج

: ٧4اآلحي ه٣ضمه
 
 
 
 

 

 

 

 

لُه، ٩اهاحي ٞغوؿىا ٣ًى٫ . الؿُمُاثُاث في مضمجت بضوعَا والخضاولُاث الضاللت، في ُمضمج التر٦ُب ٞةن ٖو  François)ٍع

RECANATI)،  
ً

ا الخضاولُاث، مىيٕى جدضًض مداوال  الضاللت ؤما بال٩لماث، هٟٗله ما الخضاولُاث جضعؽ:" الضاللُاث ًٖ وجمُحَز
بُٗتها، باإلاضلى٫  الضا٫ ٖال٢ت بضعاؾت الضاللت اوكٛلذ ل٣ض. 5."اؾخٗمالها ٖىض ٖىه هخدضر وما ٖلُه، جض٫ ما ٞخضعؽ  واَخمذ َو

 في اللٛىي، ؤلاهخاط مً ظٗلذ ٣ٞض الخضاولُاث ؤما الخىانلُت؛ (signes) الٗالماث خى٫   (conventions)اإلاىايٗاث مسخل٠ بضعاؾت
ا مخل٣ُه، لضي ًدضزه وما مُٗىت جىانلُت ويُٗاث ًٖ  في مىظىصة السُاب مٗجى مً ال٨بري  الخهت لها ٞباليؿبت لها؛ مىيى
ت، ٚحر اإلاُُٗاث غوٞه الخ٩لم قغوٍ ومً الؿُا٢ُت، اإلاُُٗاث مً ٌؿدك٠ ٞهى اللٍٛى  ٖباعاث في جضزل ٖىضما ٞاأللٟاّ. ْو

                                                           
1
 DELEDALLE G., 1998, la philosophie Américaine, p190. 

2
 ibid, p190. 

3
 VANDERVEKEN, D., 1998, sémantique et pragmatique, p291. 

4
 GOLOPENTIA, S., 1985, les actes locutionnaires en tant  qu’unités ethnolinguistiques, p143. 

5
  RECANATI, F., 1981, Les énoncés performatifs, p12. 
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ت الىخضاث زال٫ مً ال٨ظب ؤو بالهض١ السُاب ٖلى الخ٨م ًم٨ً ٞال ولظا اإلالجمُت، صاللتها ًٖ جبخٗض ما ٚالًبا زُابُت  اللٍٛى

ا صاثًما ج٣ضم ال الٗباعاث بن زم. له اإلا٩ىهت ًٟ اث ًٖ بزباًعا ؤو ون  بن بل نض٢ها، ٖلى الخ٨م ًم٨ً ختى ألاقُاء، ؤو اإلاىيٖى
 ٖىض ج٠٣ لم الخضاولُاث ٞةن ولظل٪ ال٨الم، مً ما مىا٠٢ ًخسظون  وظٗلهم مؿخمٗحهم، في الخإزحر بلى حهضٞىن  اإلاخ٩لمحن ؤٚلب

 مً (sociologie)والاظخمإ (psychologie)الىٟـ يٖلم بلى ؤ٢غب ٞهي هدُجت، ؤو ؤزغ مً ًدضزه بما اَخمذ بل ٞدؿب، الخ٩لم ٞٗل

ها و٢ض واؾخ٣باال؛ بهخاًظا بمؿخٗملحها، اللٛت ٖال٢ت جضعؽ ٞهي واإلاى٤ُ، اللؿاهُاث ٩اهاحي ٖٞغ   ي:"٢اثال  (RECANATI, 1981)ٍع
 صعاؾت في الخضاولُاث مىيٕى واضر بك٩ل ًدضص بظل٪ ٞهى. 1"ومؿخٗملحها الٗالماث بحن الٗال٢ت ًضعؽ الؿُمُاثُاث مً ٕٞغ

ا لها اٖخباٍع ؤما(. (usagersومؿخٗملحها(signes)الٗالماث بحن الٗال٢ت ًٖ  بحن الخانل الازخالٝ بلى ٞمغصٍ الؿُمُاثُاث، مً ٞغ
 َى ٦ما مجها، الٟٕغ وألاولى ألانل الشاهُت ٌٗخبر مً ٞهىا٥ والؿُمُاثُاث؛ اللؿاهُاث بحن الٗال٢ت خى٫  والؿُمُاثُحن ألالؿيُحن

؛ ،(Roland BARTHES)باٍع عوالن طل٪ ًٖ صاٞ٘ و٦ما ؤٖالٍ، الخٍٗغ٠ في الخا٫ حٍر  اللؿاهُاث ٌٗضُّل  الظي آلازغ الاججاٍ زم ٚو
، والؿُمُاثُاث ألانل، ظا الٟٕغ ت الٗالمت ٢ضعة في ؤصخابه حجت وجخمشل. ألالؿيُحن ٖامت ٖىض الؿاثض الغؤي َى َو  ٖلى اللٍٛى

ٌ الخىانلُت، ألاوؿا١ ٧ل في الاؾخٗما٫ ت، ٚحر الٗالماث وحٍٗى  اؾخٗما٫ ُٞه ًخجاوػ  ال الظي الى٢ذ في مدلها، والخلى٫  اللٍٛى

ت ٚحر الٗالماث ت ٞالٗالماث وال٣ًُت، اإلادضصة ألاوؿا١ بٌٗ اللٍٛى  ي٤ُ جىانلي وؿ٤ مشال ،(signalisation routière)  اإلاغوٍع
٨مً الاؾخٗما٫، ٞىاؾٗت اللؿاهُت الٗالماث ؤما ٣ِٞ، ُٞه ٖالماجه اؾخٗما٫ ًىدهغ ومد٨م،  الٗالماث ٧ل حٗىى ؤن ٍو

. مدلها والخلى٫  ألازغي 

 مً السُاب مٗجى حك٨ُل في جضزل الظي الخُصُاث و٧ل اؾخٗمالها، ؾُا٢اث في وجمٓهغاتها اللٛت جضعؽ الخضاولُاث بن        
 و٢ض اللؿاهُاث، مهمالث بؿلت الخضاولُاث ونٟذ لظل٪ وؤَملتها، جاٞهت للضاللت بضث التي الجؼثُت باألمىع  وتهخم بُٗض، ؤو ٢ٍغب

ا ؤن بهم خغي  ٧ان حًرا للٛت  اإلاؿخٗملت الىيُٗاث وؤ٦ثر. اللؿاهُاث ال الهىعٍت الضاللت مهمالث ؾلت ٌؿمَى  الجؼثُاث لخل٪ جٞى
ى ، (discours énoncé)اإلالّٟى للسُاب ،٦ةهخاط(énonciation)الخلٟٔ واإلاُُٗاث،  الخضاولُاث، ٖلحها اقخٛلذ التي اإلاىايُ٘ ؤ٦ثر َو

. ؤخُاًها الخُاب٤ خض بلى جلخ٣ي مىايُ٘ و٧لها والجملت، الىو ظاهب بلى

 (le contexte conversationnel)الحخاػبي والعُاق الحىاصلُة اللغة: سابعا

ُت اللؿاهُت الضاللت ٖلى الا٢خهاع  مؿإلت ؤن الخضاولُاث ؤْهغث   دت الخٞغ  وجدلُله السُاب ٞهم في للٗباعاث  الهٍغ
ت ٚحر الؿُا٢ُت اإلاُُٗاث  مً، ومؿدك٠ في، ٧امً السُاب مٗجى مً مهم ٞجؼء ٧اُٞت، ٚحر  السُاب ٞخدلُل للٗباعاث، اللٍٛى

ا، ألازحرة، َظٍ ٧اهذ وبن الجملت، صاللت جىاولذ التي جل٪ جٟى١  آلُاث ًخُلب ًً  الجملت صاللت" ٞـ السُاب، ٞهم في مهمت ؤً

 sa)صاللتها زال٫ مً ٞاألولى السُاب، مٗجى جدضًض في ًخ٩امالن بل ،2."اإلالّٟى مٗجى جدضًض في ًدىاٞؿان الخلٟٔ وؾُا١

signification)، ت، ٚحر اإلاُُٗاث زال٫ مً والؿُا١ اللٛىي، الُاب٘ طاث  مجهما ٧ل مداولت في ٣ٞاثم بُجها الخىاٞـ ؤما اللٍٛى
غ الىهِب ٧ان ٞةن ، السُاب مٗجى مً ألا٦بر بالجؼء الاهٟغاص  ؤو ي٠ُٗ ؾُا١ ؤمام طا٥ بط ه٩ىن  الٗباعة، في اإلاٗجى مً ألاٞو

ا َىا٥. ٚجي ؾُا١ ؤمام ٞىدً اإلاٗجى، مً ال٨بري  الخهت ًًمغ الؿُا١ ٧ان بطا ؤما ٣ٞحر؛
ً
ان بط ز ٢ض زم الؿُا١، مً هٖى محَّ  بحن ًُ

حن ُت خُض مً آزٍغً هٖى م٣ها، اإلا٣ضمت اإلاُُٗاث هٖى ٟت، واإلاهاصع ٖو  مُُٗاجه ج٩ىن  الظي ال٤ًُ، الؿُا١ ٞهىا٥ اإلاْى

                                                           
1
 ibid, p12. 

2
  Ibid, p21. 
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بت مباقغة  ومغظُٗاث مىاعص ٌؿخضعي الظي اإلاىؾ٘، ؤو الىاؾ٘، الؿُا١ َىال٪ زم وػماًها، م٩اًها الخىانلُت الىيُٗت مً و٢ٍغ

ا، بُٗضة ًُّ م٣ُت ػم٩اه ا، ٖو   وبًضًىلىجي ٢ُمي بٗض طاث وج٩ىن  ٨ٍٞغ
ً
. ٖاصة

ا ٦ظل٪ ًشحر ؤٖالٍ الىو بن   ًٖ  الجملت بحن الخانل الازخالٝ خى٫  خضر الظي بالى٣اف اعجبِ ال٨شحر، ُٞه ٢ُل مىيى

ى والسُاب،  و٦ما للسُاب؛ والشاوي للجملت، ألاو٫  زهو ٣ٞض ،(le sens)واإلاٗجى (signification)الضاللت مٟهىمي بحن الخمُحز َو

٩ّىن  ٣ٞض طل٪، بلى ؤلاقاعة ؾب٣ذ
ُ
ا لها ٩ًىن  ؤن ًم٨ً ٦ما زُاًبا، لىخضَا الجملت ج ًً  الجملت َىا اإلا٣هىص لِـ ول٨ً. مٗجى ؤً

ت ظملت ؤمام خُجها ه٩ىن  خُض بها، ًخلٟٔ خُىما مٗجى، الجملت ٨ًؿب الظي َى ٞاإلاخ٩لم ؾُا٢ها، ًٖ مٗؼولت  phrase)ملْٟى

énoncée)، ُت ملجمُت صاللت طاث  .ؾُاقي ومٗجى خٞغ

ا ٣ِٞ لِـ السُاب بن ت، للضعاؾاث مىيٖى  ٦شحرا ًسخلٟان ال الٗلمحن ؤن ٚحر الؿُمُاثُت، للضعاؾاث ؤًًا، بل اللٍٛى

، في خانل الازخالٝ وبهما وآلالُاث، اإلاىهج خُض مً ا َىا٥ ؤن ٦ما -السُابُت ألاصاة ؤي اإلاىيٕى
ً
 َظا وظىص خى٫  زالٞ

. والؿُمُاثُاث الخىانلي السُاب ًٖ للخضًض اإلاىالي، الٗىهغ بلى َظا، ؾ٣ُىصها،. ٖضمه مً الازخالٝ

. والعُمُاةُات الحىاصلي الخؼاب: خامًعا

، حٗضصث ٦ما الؿُمُاثُاث، لٗلم اإلا٣ضمت الخٗاٍع٠ حٗضصث ل٣ض  بالؿمُىلىظُا ألاوعوبُىن  ِٞؿمُه ألاؾماء ؤما ؤؾماٍئ

(sémiologie)، ٨ُىن  وؤما الٟغوؿُحن، وباألزو ٣ُا ِٞؿمىهه ألامٍغ  باؾم اعجبِ الؿُمُىلىظا ٞٓهىع  ؛(sémiotique)بالؿُمَُى
 ب٣لُل ٢بله و٧ان الؿُمُىلىظُا؛ ُٞه ٖٝغ الظي اإلادايغاث، في الكهحر وبىهه (Ferdinand DE SAUSSURE)صوؾىؾحر ٞغصًىاهض

٩ي لٛت، ُٞلؿٝى ، هٟـ خى٫   ٌكخٛل ،(1883-1914)   (Charles sandres Peirce)بحرؽ ؾىضًغؽ حكاعلؼ ألامٍغ  اؾم جدذ اإلاىيٕى

٣ُا َى آزغ ا وبظل٪. الؿمَُى ضَّ  ًٖ الخضًض في طل٪ ج٣ضم ٦ما مىعَـ، ولُم حكاعلؼ بلى بياٞت للؿمُىلىظُا، اإلااؾؿحن مً ُٖ
 ٌؿخٗمل ؤنبذ مً الٟغوؿُحن ٞمً ألاوعوبُحن، لضي ٢اثما باالؾم  الخمُحز َظا ٌٗض ولم. الؿُمُىلىظُا لٗلم الخضاولُاث،

٣ُا،  بضعاؾت وجسخو اللؿاهُاث، مً ؤٖم ّٖضَا مً بحن ٞازخلٟذ الخٗاٍع٠، ؤما. للؿُمُىلىظُا اؾخٗماله مً ؤ٦ثر الؿُمَُى
ها ٧ان ٦ُٟما الخىانلُت الٗالماث ؤهٓمت ٧ل  بط. 1..." بقاعاث ؾجن، لٛاث،: الٗالماث ؤهٓمت ًضعؽ الظي الٗلم الؿمُىلىظُا:"هٖى

 الٗالماث، بضعاؾت حهخم الظي الٗلم  اللؿاهُاث في عؤي مً وبحن اللؿاهُت؛ الخىانل ؤهٓمت بضعاؾت صازلها اللؿاهُاث تهخم

ت، الٗالمت ٢ىة طل٪ في وصلُلهم ،(non linguistique)اللؿاهُت ٚحر الٗالماث بضعاؾت وتهخم مجها، الٟٕغ والؿُمُاثُاث  و٢ضعتها اللٍٛى

ًها، اللؿاهُت ٚحر الٗالماث ٢غاءة ٖلى ٣ت ٖىه ٖبر شخيء ٧ل ماصام ألازغي  ألاهٓمت ظمُ٘ اللٛت حُٗض" وحٍٗى  ؤن ًم٨ً ما بٍُغ
 الٗالماث بىاؾُت ٖجها الخٗبحر ٌٗاص ؤن ًم٨ً لؿاهُت ٚحر جىانل ؤهٓمت مً بٗالماث مكٟغة عؾالت ٩ٞل ؛2" بال٩لماث ٖىه ٌٗبر

لى اللؿاهُت؛ ىا لؿاهُت، ٚحر جىانل بإهٓمت اللؿاهُت الخىانلُت الغؾاثل ٧ل ًٖ الخٗبحر ًم٨ً ٞال طل٪ مً ال٨ٗـ ٖو  ج٨مً َو
ث لظل٪ ؾىاَا، م٘ م٣اعهت اللؿاهُت الٗالمت وقؿاٖت ٢ىة ضَّ ا والؿُمُاثُاث الٗالماث، ؤنل اللؿاهُت الٗالمت ُٖ ًٖ  مً ٞغ

ىا٥. اللؿاهُاث ٣ُا عبِ مً َو ؿخحن الؿُمَى ى ،(AGUSTIN)بإٚو خان هٟاٍ ما َو :" ٢ىله في (Tzvetan TODOROV)وصوعٝو جٞؼ
ؿخحن ٣ُا، ًاؾـ لم ؤٚو  ؤ٩ٞاع عبِ ٖلى ٖمل ٣ِٞ ٞهى شخيء، ؤي ٨ًدك٠ لم ٞهى ال٨ٗـ، ه٣ى٫  ؤن ًم٨ً بل الؿُمَُى

ٗىص. 3."مسخلٟت خ٣ى٫  مً ومٟاَُم  ٖام ٖلم بمشابت ّٖضٍ بط ،(DE SAUSSURE)صوؾىؾحر بلى الٗلم َظا ًٖ الخضًض في ألانل َو

                                                           
1
 Op cite,  p5 

2
 Op cite, p 53. 

3
  TODOROV, T., 1977, Théories du symbole, p13 



ة  2015أًلٌى  11العذد  -العام الساوي    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 166 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

ٟه زال٫ مً الخىانلُت، ألاهٓمت مجمٕى ؤي للٗالماث،  الظي الٗلم:"ؤجها ٖلى اإلادايغاث في اإلا٣ضم للؿمُىلىظُا اإلاكهىع  حٍٗغ
ىضعط. 1..."الاظخماُٖت الخُاة خًً في الٗالماث خُاة ًضعؽ  (Georges MOUNIN) مىهان ظىعط ٢ى٫  الغؤي َظا يمً ٍو

 والٗلم ،(اللؿاهُاث)الهىحي ألانل طاث الٗالماث ٖلى اإلاغج٨ؼة الخىانل ؤهٓمت ًضعؽ الظي الٗلم بحن السلِ ًجب ال بهه:"آلاحي

م. 2(."الؿُمُىلىظُا ؾ٩ُىن  والظي) الخىانل ؤهٓمت مجمٕى ًضعؽ الظي  مً ظؼًءا اللؿاهُت الٗالمت اللؿاهُحن بٌٗ ّٖض  ٞٚغ
 ؤهٓمت ًضعؽ الظي الٗلم ؤجها ٖلى الؿُمُىلىظُا حٗٝغ ؤن الٗاصة وظغث اللؿاهُحن، ٖامت بحن قإ ٣ٞض  ٖامت، الٗالماث
ا اللؿاهُاث ّٖض  ٌؿّىٙ ال الٗالماث، بحن مً ٖالمت اللؿاهُت الٗالمت بإن ٞال٣ى٫  ،اللؿاهُت ٚحر الٗالماث ًٖ  الؿُمُىلىظُا، مً ٞغ

، بال الٗالمت ٞما  بحن ٣ِٞ هخاثجهما،ال وحجم مىهجهما خُض مً ٞلخ٨ً الٗلمحن، بحن م٣اعبت مً بض ال ٧ان وبن مىيٕى

حهما  مىيٕى بإن ؾلمىا ٞةطا به، زانحن ومىهج مىيٕى مً له بض ال بظاجه و٢اثم مؿخ٣ل، ٖلم ًٖ هخدضر ٧ي. مىيٖى
لى ؤزغي، ٖلىم م٘ ُٞه ٌكتر٥ بظل٪ ٞةهه الٗالمت، َى الؿُمُىلىظُا   الٗلمحن، بحن الخُاب٤ صعظت بلى  اللؿاهُاث عؤؾها ٖو

 الٗلم؟ َظا اقخٛا٫ آلُاث ًٖ ٞماطا

 جم٨ً التي والخ٣ىُاث اإلاٗاٝع مجمٕى:" (Pierre GUIRAUD, 1983)ٚحرو بُحر ٣ًى٫  للؿُمُىلىظُا، قامل لخدضًض مداولت وفي       

ت ٦ٗالماث ًىٓمها ما وجدضًض الٗالماث جمُحز مً ٣ُي ٖمل آلُاث بن ؛ 3."حؿلؿلها جد٨م التي وال٣ىاهحن الغوابِ ومٗٞغ  الؿُمَى

 ؤؾئلت هٟؿها  ي الؿُمُىلىجي ًُغخها التي ألاؾئلت بط اللؿاوي، اقخٛا٫ ؤصواث ًٖ ٦شحرا جسخل٠ ال (sémioticien) واقخٛاله
 الخُىعي للمؿاع ٦شحرا مكابه الؿمُىلىظُا ٞمؿاع ؟(grammaire de l'image)للهىعة هدى َىا٥ َل: مشال وؿم٘ بط اللؿاوي،

ى هخاثجها، مً اؾخٟاصث و٢ض اللؿاهُاث، لٗلم  خؿاب ٖلى بالٗمىمُت بلُه ًىٓغ البٌٗ وظٗل الٗلم، َظا ٢ىي  ما َو

 باؾخمغاع ًمشل عمىػ، ؤو ٖالماث باإلقاعاث، الخىانل ؤهٓمت ل٩ل الٗام الٗلم"...(Georges MOUNIN) اٖخبٍر ٣ٞض اللؿاهُاث؛
ت مهمت بياٞت .  4."ؤلاوؿاهُت الٗلىم ل٩ل ومخىٖى

ُت الخ٣ى١  ٧ل اؾخدًاع بلى خاظت في جب٣ى  الخىانلي، السُاب ؤو الخىانلُت، الٗالماث صعاؾت بن    اإلاهخمت اإلاٗٞغ
ا ق٩ل ألازحر ٞهظا بالسُاب، لم والبالٚت، واللؿاهُاث واإلاى٤ُ، اللٛت لٟلؿٟت مىيٖى ا الجما٫ ٖو حَر  الٗلىم مً ٚو

ٟغى الخسههاث، بحن الخضازل ؤزغي  مغة ٌُٗض الخىانلي السُاب مىيٕى ولٗل. اإلاخسههت ت بلى الٗىصة ٍو ُت اإلاٗٞغ  اإلاىؾٖى
 .الكاملت

 .أهمىرًحا  حالُة الشخصُة الظماةش في الحعُحن ئؼيالُة: ظادًظا

صَ  ؤن ُٞه ًٟترى جلٟٔ ٧ل ؤن في ظضا٫ ال َدضَّ  الخساَبُت الٗملُت في ؤؾاؾُت ٦ٗىانغ ومساَب ومخ٩لم وم٩ان، بؼمً ًُ

 ماقغاث باؾخٗما٫ الٗىانغ َظٍ ٖلى ؤلاخالت وجخم ،(مسُُه في ًا٦بؿً عومان خضصَا التي ألازغي  الٗىانغ بلى بياٞت)

 ملّٟى بإن ال٣ى٫ " بن. واإلاساَب اإلاخ٩لم ٖلى ؤلاخالت ٖىانغ الصسهُت الًماثغ وحك٩ل ،(Indicateurs référentiels)بخالُت
  ٌٗجي ٞظل٪ جلٟٓه، ًه٠

ً
 الًماثغ باؾخٗما٫ اإلاخ٩لم َظا ٖلى ؤلاخالت جخم وال ،5..."مخ٩لم َٝغ مً ٦مىخىط ًخ٣ضم ؤهه ؤوال

ا بل ٞدؿب، (pronoms personnels)الصسهُت ًً ا، اإلاؿخ٣بل، ٖلى ًدا٫ ٦ما الصسهُت؛ (marques)الٗالماث باؾخٗما٫ ؤً ًً  ؤً

                                                           
1
  DE SAUSSURE, F.,  1979, Cours de linguistique générale, p33. 

2
  MOUNIN, G., 1970,  Introduction à la sémiologie, p18. 
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الماث بًماثغ اإلاباقغ، السُاب باؾخصىاء ٌٗحن، اإلاؿخم٘" بن خُض شسهُت، بًماثغ  َظٍ حؿهم ما و٦شحًرا. 1."اإلاساَب ٖو
حر اإلاباقغ السُاب بحن الخمُحز في والٗالماث الًماثغ . (discours direct et discours indirect)اإلاباقغ ٚو

ا الصسهُت الًماثغ ًٖ الخضًض ًبضو ٢ض ًٖ ا، مىيى
ً
حر مؿتهل٩  الٗملُت في ممحزاتها جىاو٫  ل٨ً وظضوي، ظضة طي ٚو

همه السُاب لخدلُل والٟاثضة الجضة ٧ل ق٪ بال ًدمل الخساَبُت  Dominique) ماه٩ىهى صومىُ٪ محز الؿُا١ َظا وفي. ٞو
MAINGUENAU) ٧2اآلحي ؤلاخالُت الصسهُت الًماثغ بحن :

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 ٖلى بخالخه في واضًخا ًبضو ٣ٞض الٛاثب، ٖلى اإلادُل الًمحر ؤما واإلاساَب، اإلاخ٩لم ٖلى اإلادُلت للًماثغ باليؿبت َظا ٧ان
 ؤن ًم٨ً بط ُٞه، الىٓغ صون  ٦ظل٪، ًمغ، لً ؤهه ٚحر ، (passif dans l'acte d'énonciation) الخلٟٔ ٞٗل في الٟاٖل ٚحر الصسو

٠ غ اٞتراضخي، ؤو ٚاثب، إلاساَب اإلاخ٩لم ًدخاط ٣ٞض الٛاثب، ٚحر ٖلى لئلخالت الؿُا٢اث بٌٗ في ًْى  ٚحر بك٩ل زُابه لخمٍغ

: ؤمام آهظا٥ وه٩ىن  ،(الاهخسابي السُاب خا٫) اإلاباقغ، إلاؿخمٗه مباقغ

 
 

                                                           
1
 Ibid, p35. 

2
  MAINGUENAU, D.,  1994,  L’énonciation en linguistique française, p20. 

 نحن

...(أنت )+أنا + أنا   
 

...(أنت)+أنت + أنا   

...(هو)+هو + أنا   

 أنتم
+...أنت+ أنت+ أنت   

+...(هو+)هو  +أنت +أنت   
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ً ٖلى ٣ِٞ جدلُله وع٦ؼ الًماثغ، َظٍ بحن الخانل والالخباؽ الخضازل َظا بلى ماه٩ىهى ًىدبه لم " هدً"و" ؤهخم" الًمحًر

ا، طل٪ ط٦غ ،٦ما حن بحن محز باإلا٣ابل ول٨ىه ُم٣ضمًّ ": هدً" بالجم٘ اإلاخ٩لم ٖلى ؤلاخالت يمحر مً هٖى

. (majesté)للجاللت اإلاؿخٗملت: (nous)هدً-

 1.(modestie)للخىاي٘ اإلاؿخٗملت: (nous)هدً-

٠ الشاوي، الىٕى ؤما اإلال٨ُت، واإلاغاؾُم الؿلُت، صواثغ ًٖ الهاصعة الغؾمُت والسُاباث الىهىم في هجضٍ ألاو٫  الىٕى   في ُْٞى

غي  الٗلمُت؛ السُاباث ُٟخحن له الىاخض اإلاخ٩لم َٝغ مً الًمحر َظا اؾخٗما٫ ؤن ٍو بت في ألاولى ج٨مً: ؤؾاؾِخحن ْو  اإلاخ٩لم ٚع
ي ؤما وال٨الم؛ ألا٩ٞاع هٟـ ج٣اؾمه وعاءٍ، ظماٖت ؤو ٍٞغ٤ و٢ٝى بْهاع  اإلاؿخ٣بل، في الخإزحر مداولت في ٞخخمشل الشاهُت، ٞتالْى

ُٟخان َاجان وجٓهغ. ٖىه والضٞإ السُاب هٟـ مكاع٦خه وبالخالي مٗه، والاهضماط اإلاخ٩لم ن٠ بلى ًىًم وظٗله  بك٩ل الْى
. الاهخسابي الخؼبي السُاب في واضر

م اججاَه، وجدضًض قٟغجه، وخل السُاب، ج٨ُٟ٪ في ج٨مً الصسهُت الًماثغ ٢ُمت بن    جضازل مً جدمله ما ٚع

ىا٥ والخباؽ؛ اث نض١ ٖلى للخ٨م ماقغاث ٞحها عؤي مً َو  ٞخضعؾه الخضاولُاث، ؤما السُاب ٞهم جداو٫  الضاللُاث بن. اإلالْٟى
. وخُصُاجه ظىاهبه ٧اٞت في

 الضاللُاث ٧اهذ ما جدلُله، وآلُاث مٟاَُمه وجدضًض السُاب، صعاؾت في جىٓحر مً الخضاولُاث ؤياٞخه ما ؤن ق٪ وال
ا، مُٗى ٣ِٞ لِـ ٞالسُاب وظىاهبه، ؤبٗاصٍ ٧اٞت في السُاب لٟهم ٧اُٞت ٚحر ٞالضاللت لىخضَا، بلُه جهل ؤن  ٞهى، لٍٛى

ت اإلاُُٗاث ب٩ل ؤلاخاَت لؼاما ٧ان زّم  ومً ألاولى، بالضعظت وهٟسخي اظخماعي ٦ظل٪، ا اللٍٛى حَر . ٚو

: خاثمة

ُت، صاللخه بلى الىنى٫  ٖلى ًخى٠٢ ال الخىانلي السُاب ٞهم بن ال٣ى٫  ًم٨ً ج٣ضم، ما ٖلى جإؾِؿا  بن بل الخٞغ

ت مُُٗاث مً ٣ًضمه إلاا الخىانلُت، والٗملُت السُاب مً اإلاغاص ٞهم في ألا٦بر الضوع  الخىانلي للؿُا١ حر لٍٛى ت ٚو  ق٪ وال. لٍٛى
 مً حؿخٗمل ٖىضما ٞخمخل٨ه اإلاٗجى ؤما ٣ِٞ، صاللت لها ًجٗلىن  الجملت ًٖ ًخدضزىن  خُىما الباخشحن بٌٗ ظٗل ما طل٪ ؤن

 جىانلُت ويُٗت في اإلاؿخٗملت ٚحر الٗباعة، ؤو الجملت، ّٖض  مً الباخشحن مً بن بل. جىانلي ٚغى جد٤ُ٣ ألظل مخ٩لم لضن

،
ً
 الصسهُت الًماثغ في الخانل الالخباؽ الخالُت الضعاؾت ؤْهغث و٢ض. لها ٌُٗحها ؤو الخُاة، لها ٌُٗض مً َى ٞاإلاؿخٗمل مُخت

ى ؤلاخالُت، ا، واإلاغؾل اإلاغؾل خاالث ٌكمل الخباؽ َو ًٗ ، وختى بل م ا الخايغ ؤو الٛاثب الصسو ٩ًىن  خُىما اإلاىيٕى ًٖ  مىيى

 مؿخ٣بل، مغؾل،) الخىانلُت الٗملُت لٗىانغ ال٨الؾ٨ُُت الخهيُٟاث ؤن للك٪، مجاال ًضٕ ال بما ًا٦ض، طل٪ ٧ل بن. للسُاب

 اإلاغؾل وبحن بلحها، واإلاغؾل اإلاغؾلت الظاث بحن الخضوص ٖىض للى٢ٝى وهٓغ، ٢غاءة بٖاصة بلى جدخاط( مغظ٘ ؾجن، ٢ىاة، عؾالت،
بخه، مىيٕى وخ٣ُ٣ت الغؾالت، ومىيٕى  الخضوص بن زم. مٗه والخٟاٖل السُاب لخ٣بل بلُه اإلاغؾل اؾخٗضاص ومضي ظهت، مً ٚع

                                                           
1
 cité par CERVONI, J., 1987,  L'énonciation, p33. 
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خمت، ْلمت ظىاهب ٞحها واإلا٨خىب، اإلاىُى١  وبحن الخىانلي، السُاب في وآلازغ ألاها بحن  باقالع ٚاؾخىن  مٟهىم خؿب ٖو

. لل٨ك٠ جدخاط في جؼا٫ ما لالبؿخمىلىظُا،

 

: الةحة املصادس واملشاحع

 

ت، جغظمت ؾالم ًٟىث، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، ٍ - اث اإلاٗٞغ . ، اإلاٛغب2005، 3ٞى٧ى مكُل ، خٍٟغ
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