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ف  : الخعٍط

ا جلسض محىمت زولُت علمُت مجلت  عً ؿهٍط
 بالسضاػاث وحعني العلمي البحث حُل مطهع

ت ألازبُت ط َُئت بةؿطاف والفىٍط  ولجىت جحٍط

 عسة مً وباحثحن ؤػاجصة مً مـيلت زابخت علمُت

 ٌ ُئت زو  .عسز ول في زوضٍا جدـيل جحىُم َو

 :ؤبعساَا و حلتالم اَخماماث

 عسة على وألازبي الفىطي  الخٌاب ًىفخح
خمىهع اعخباضاث،  ػىػُىزلافي ػُاق همً ٍو
 مىهعُاث جإدص جمثالجه مً ًجعل وػُاس ي،
 جماغ مؼافت والفىطي  الجمالي فبحن مخباًىت،

 جىـفها الخلاء هلاي والجمالي الىاكعي وبحن…

ا…املىاكف
ً
 التزام الحطف بإن مىا ،وبًماه

 مجلت فةن واضجلاء، وعي اليلمت وبإن ،ومؼاولُت
ت ألازبُت السضاػاث حُل  املجلت والفىٍط

 بيـط جذخم والتي املحىمت السولُت ألاوازًمُت
ت الىلسًت وامللاضباث ألازبُت البحىر  والفىٍط

ت الؼاحت بلى حسًسا جلسم ألن حؼعى  الفىٍط

. العطبُت

: ألاَساف 

ع ألاكُلت، املعطفت وـط ـ  علمياٌ الحىاض وحعٍع

. املذالف والطؤي الطؤي وـط دالٌ مً العلالوي

لبت الباحثحن حاحاث جلبُت ـ  مً ػىاء العلم ًو
 محسزة مىاهُع في املعطفي الاهخفاء هاحُت

سف جخماش ى  اليـط هاحُت مً ؤم املجلت َو

. واملبخىطة الطكِىت البحىر وحصجُع

 اليلمت بحن الخمُحز حسوزٍ كطاجي وعي دلم ـ
 في حسًسا جلسم ال التي املبخصلت واليلمت ألاكُلت

 .هُت الالىترو املخاحاث مع اليـط اػدؼهاٌ ظل
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 ؿطوي اليـط

 

ت ألازبُت السضاػاث حُل مجلت  وامللاضباث ألازبُت البحىر بيـط جذخم محىمت زولُت علمُت مجلت والفىٍط
ت، الىلسًت ا جلسض والفىٍط ًٍ ط َُئت بةؿطاف العلمي، البحث حُل مطهع عً زوض  وباحثحن ؤػاجصة مً مـيلت جحٍط

ُئت ُئت الباحثحن مً هذبت مً جخإلف علمُت َو  التي وامللاالث ألابحار املجلت جلبل.عسز ول في زوضٍا جدـيل جحىُم َو

: الخالُت اليـط كىاعس وجحترم والجسًت والسكت العلمُت ألاكالت ف  ا وجخىافط واملى جُت، املىهىعُت جلتزم

ا املجلت حعنى التي املىهىعاث همً امللسم البحث ًىىن  ؤن•  . بيـَط

خحمل هفؼه، الىكذ في ماجمط ؤو مجلت، ألي لليـط كسم ؤو وـط كس البحث ًىىن  ؤال•   املؼاولُت وامل الباحث ٍو

. لليـط معطوهت ؤو ميـىضة مؼاَمخه بإن اهدـاف حاٌ في

:  على البحث مً ألاولى اللفحت جحخىي  ؤن• 

. البحث عىىان- 

ت، وزضحخه الباحث اػم-   ُ . بل  ا ًيخمي التي والجامعت العلم

س-  . للباحث  لىترووي ال ًر

م- 
 
. 12 دٍ وب جم  ولمت 150  حسوز في للسضاػت ملخ

 .امللخم بعس املفخاحُت اليلماث- 

ت الفطوؼُت العطبُت،: الخالُت اللؼاث بةحسي امللسمت البحىر جىىن  ؤن•   .و هجلحًز

س   ال ؤن•  ٌ  واملطاحع والطػىماث ألاؿياٌ شلً في بما كفحت( 20  )على البحث كفحاث عسز ًٍع . واملالحم والجساو

  ؤن• 
 
  ًىىن

 
ا البحث ًُ ً   دال ت والىحىٍت اللؼىٍت ألادٌاء   م   ُ . و مالث

ها بالخٌىي الباحث ًلتزم ؤن•  :  حي الىحى على وؤ جام 

  جم مع الخٍ هفؽ الهامف وفي املتن، في( 16 )الخٍ و جم( Traditional Arabic )الخٍ هى : العطبُت اللؼت- 

(12 .)

  جم مع الخٍ هفؽ الهامف وفي املتن، في( 14 )الخٍ و جم( Times New Roman )الخٍ هى : ألاحىبُت اللؼت- 

(10.) 

ً جىخب-   .الخٍ جطخُم مع  هلٌت 18   ب جم والفطعُت الطثِؼُت العىاٍو

. كفحت ول ج اًت في Microsoft Word بطهام  ؿطوي حؼب ه امي بـيل الحىاش ي جىخب ؤن• 

فا البحث كاحب ًطفم ؤن•  . والثلافي العلمي ووـاًه بىفؼه مذخلطا حعٍط

س ع ر ملـاضهخه الباحث بضػاٌ عىس•   .بصلً بؿعاض ضػالت مباؿطة ػِؼخلبل الالىترووي، ال ًر

للى مذخلت لجىت كبل مً والخحىُم لللطاءة للمجلت امللسمت ألابحار ول جذوع • ٌ  البحث ٍو  بعس ال  اجي اللبى

.  املحىمىن  ًٌل  ا التي الخعسًالث الباحث ًجطي  ؤن

. م رضاث بخلسًم ملعمت ػحر و ي بل  ا ًطػل ما ول بيـط املجلت جلتزم ال• 

  الىتروهُت بلُؼت املؼاَماث جطػل• 
ً
 :املجلت عىىان على حلطا
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 الفهطغ

  اللفحت

7  فخخاحُتالا 
9  ت الىهع حلُلت بحن ألازب في الالتزام   زاب ولُــت عالوي،  الخامؼت. ز ، الاػخعماٌ ومجاٍظ

  الجعاثط  -كؼىٌُىـت ، مىخىضي حـامعت واللؼاث،
23  الطئٍت  

ً
 العطبُت ملط حمهىضٍت ـ املىُا حامعت ،ملٌفى ػعُس ػلُمان ػىاء. ز ، ػطزًا ملٌلحا

35  بي املؼطح في الخساولُت ألابعاز  ؿيُدؼلط  ضجىض " امللحري  الؼااٌ" مؼطحُت ،املترحم الخجٍط

طان،الجعاثط حامعت/ ػلُماوي ًاػحن.ؤ ،ؤهمىشحا  .َو
49  ن  بلى الـفهي مً:  ػالمي الترار  ػُسي الُابؽ الجاللي:  حامعت -مباضن بـحر.ز ،واملىزم املسوّو

 الجعثط  –بلعباغ
61  حامعت/ التربُت ولُت ،الىاثلي ماًىز هاكط ضعس. ز.م.ؤ ،ألاهسلؽ ؿىاعط عً الجيؽ ؿ  ت زفع 

 العطاق/واػٍ
79  ت  الحمساهُت حامعت ،َُاغ ؿىطي  دلُل. ز ،الؼطزي للمتن العخباجُت الطئٍت وحسازت العىىهت ؿعٍط

 العطاق ـ التربُت ولُت ـ
89  ت ملاضبت ـــــ الجعاثط ــــ جبؼت والًت في العجُبت الحياًت  ـــ" كلطاث في بىاث ػبع حياًت" ،بيُــــــــٍى

ىت بىكفت. ، ؤ ؤهمىشحا  الجعاثط/  ـ جبؼت ـ الخبس ي العطبي الـُر حامعت/ ك ًر
101  عبسالعلُم محمىز ،(الحسازت بعس ما) لـ الؼِؼُىلجي الخى حر دلفُت على: الافتراهُت املجخمعاث 

 ملط  –الاحخما  علم في باحث ،ػلُمان محمس
115  ت ت الطواًت في الهٍى   مىمً.ؤ ،1945-1920  الحطبحن بحن ما فترة في الفطوؼُت باللؼت املىخىبت الجعاثٍط

- جُاضث – دلسون  ابً الطحمً عبس حامعت ،ػعس
135  MAIN ISSUES AND CHARACTERISTICS OF POLITICAL DISCOURSE: 

“AL QAEDA” AS A CASE STUDY. Mourad EL Khatibi, Mohammed 5 

University, Rabat, Morocco 
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 ٞخخاخُتالا

 

 الطحُم الطحمً هللا بؼم

 
 ألازبُت السضاػاث حُل مجلت علُه ػاضث الصي العام الخٍ على العسز َصا ًحافظ

ت ٌ  الصي املىهىعاحي الخىى  في ًخمثل والصي وـإت ا، مىص والفىٍط  على الىكىف ًحاو

 بحن مىازٍ جىظعذ وعلُه والاَخماماث، اقألاشو لخىى  مطاعاة مذخلفت معطفُت محٌاث

ت ػطزًت زضاػاث ت وؤدطي  وؿعٍط   املاػؼت الافتراهُت وهصا  ػالمي، الترار حؼاثل فىٍط

. الحسازت مابعس لح ت في مؼاًط احخماعي لىعي

 شاحي لخلسًم املجاٌ فاسححن ملومىهُت ا، الخلمُح ًىفي بش املىهىعاث لهصٍ هلسم لً

ع جىىن  كس معطفُت حؼائالث بزاضة حلؤ مً مىهى  ول ًفطهه  كازمت لبحىر مـاَض

. حسًسة وبؿيالُاث

 ًبذلىا ؤال هإمل هما و فازة، املخعت بحن ًجمع ما اللطاء ًجس ؤن هإمل الخىى  َصا ومع

.  وحعلُبات م مالح ات م بجمُل علُىا

 حمُل لى  العسز َصا في املؼاَمحن حمُع بلى املجلت ؤػطة هحً ؿىطها هلسم ألادحر في

م  .العلمُت واللجىت الخحىُم لجىت كبل مً امللسمت املالح اث ليل جلبلهم وعلى ك َر

ط ػعالن َاؿمي . ؤ: ضثِؼت الخحٍط
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ت  ط املجلت مؼاولُت ا عً ؤي اهت ان لحلىق امللىُت الفىٍط جذلي ؤػطة جحٍط

 ال حع ر  ضاء الىاضزة في َصا العسز بالوطوضة عً ضؤي بزاضة املطهع

 2015 © ضهع حُل البحث العلمي لمحمُع الحلىق محفىظت 
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ت الىهع حلُلت بحن ألازب في الالتزام  الاػخعماٌ ومجاٍظ
، مىخىضي حـامعت واللؼاث،  زاب العطبُت،ولُــت واللؼت  زاب كؼم في محاهطة ؤػخاشة عالوي،  الخامؼت. ز/  بللم

 الجعاثط  -كؼىٌُىـت

 

 

 :امللخم

ت اإلاظاَب ْل في الىامي اإلاخُىع  اإلاٟهىم َى بما الالتزام بمٟهىم ؤلاخاَت  مداولت بلى الضعاؾتٌ َظ حؿعى  وألاصبُت ال٨ٍٟغ
ٍى ولم ألا٢ضمىن  ٌؿخسضمه لم ، ألاصب مُضان في ظضًض مهُلر ؤهه ما٦ضة الخضًشت،  َى الخ٣ُ٣ي الالتزام  ّن  ، ٌٗٞغ

  . والخ٣ضم الجهًت مٓاَغ مً ومٓهغ ، الىعي ولُض

 والجض الٗم٤ مً ب٨شحر ٖىضٍ جخى٠٢ مهم وبًضًىلىجي ٞلؿٟي ٦مىيٕى اؾخٗغايه بلى طل٪ جختاوػ   زم              
ش في زُحر جدى٫   ه٣ُت بًاٍ مٗخبرة  والىظىصًت اإلااع٦ؿُت الؾُما الخضًشت الٟلؿٟاث ؤبغػ  والغناهت  الى٣ضي الىٓغ جاٍع
لؿٟت تبا ٖال٢خه ًٖ ،مدؿاثلت ٖامت بهٟت الًٟ ٞو  والخدغع  والشىعة لخٍغ

 .الىظىصًت الٟلؿٟت ، الىظىصي ألاصب ، ، ؾاعجغ ، الىظىصًت ، الالتزام:  اإلاٟخاخُت ال٩لماث

              

ى ، مخل٣ُه ٖلى ؾاا٫ مً ؤ٦ثر ًُغح الٗىىان َظا ؤّن  ق٪ ال  في ؤؾحر ختى والخ٨ُٟ٪ لإلظابت مًُغة ًتٗلجي ما َو

  ٖغضخي
ًا
.   اإلاجهجي الجاهب مً ألا٢ل ٖلى الٗىىان َظإ م ومخىه مًمىهه ًخماشخى ؾحرا

ت اإلاظاَب ْل في الىامي اإلاخُىع  اإلاٟهىم َى بما الالتزام بمٟهىم ؤلاخاَت بلى حؿعى الضعاؾت ٞهظٍ   الخضًشت وألاصبُت ال٨ٍٟغ
ٍى ولم ألا٢ضمىن  ٌؿخسضمه لم ، ألاصب مُضان في ظضًض مهُلر ؤهه ما٦ضة ،  الىعي ولُض َى الخ٣ُ٣ي الالتزام  ّن  ، ٌٗٞغ

. والخ٣ضم الجهًت مٓاَغ مً ومٓهغ ،

 ؤبغػ  والغناهت والجض الٗم٤ مً ب٨شحر ٖىضٍ جخى٠٢ مهم وبًضًىلىجي ٞلؿٟي ٦مىيٕى اؾخٗغايه بلى طل٪ جختاوػ  زم     
ش في زُحر جدى٫  ه٣ُت بًاٍ مٗخبرة الىظىصًت و اإلااع٦ؿُت الؾُما الخضًشت الٟلؿٟاث لؿٟت الى٣ضي الىٓغ جاٍع  ًٞا٫ ٞو

ت ٖال٢خه ًٖ مدؿاثلت ٖامت، بهٟت ت بل ، باإللؼام ٖال٢خه وما  الالتزام؟ َى ٞما...والخدغع  والشىعة بالخٍغ  والشىعة وبالخٍغ

...  والخدغع؟

ه ٧اجب ؤو قاٖغ ٢ا٫ بطا:" زىعي عث٠ُ ٣ًى٫ 
ّ
ه. جهض٢ٍى ٞال هٟؿه لظاث ًىٓم ؤو ٨ًخب ؤه

ّ
  ٌعي ٧ان بطا مًلل به

ًا
 خ٣ا

ه
َ
ه ٢ىل

َ
مل ذي اظخماعي ال٣لم ٦ٟٗل ٞٗل لِـ"وببؿاَت  هه1"ٌعي ال ٧ان بطا ومًلل ، ٖو  ٧لمت ٖلُه جىُىي  ما ب٩ل وجاٍع

                                                           
 .  47، ص967 ،   بَتكت ، ط  –األدب ادلسؤكؿ ، دار اآلداب : ئيف خورم ،ر  - 
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ً وال٣ىم والكٗب ألامت قاون مً اظخماعي  وا٢٘ هي وبهما ، مهمخت ٢ُمت لِؿذ" التي ألازحرة َظٍ ،1" ؤلاوؿاهُت و والَى
خباعاث بكتى ًخإطي ، ؤنُل ت في والخُإ وٛال١والا ؤلاَما٫ ًاطحها خخمُت هي ، الٖا  ، الخُىع  مً والخٝى ، الغئٍت ػاٍو
ًّ  طل٪ ٚحر و٦شحر ضم ، الاظخماُٖت الٗضالت يُإ ؤي) الُب٣ي بالخٟاوث ؤلاًمان َى ؤًًا ًاطحها ما ؤ٦ثر ،ول٨  ٖلى الىعي ٖو

سخ٤ ٢ىة ؤّجها إلاتغص ال٣ىة وجمتُض ، اللىوي ؤو الٗىهغي  الخمُحز ًُ٘ وال٣ٟحر ال٠ًُٗ ٞحها ٌُ ( .  بلخ... ؤلاوؿاوي الخ٤ ٍو

م زّم  مً وهي ل ٖجها زغوط و٧ل مُل٣ت ٢ُمت وا٢ُٗتها ٚع ِ
ّ
  ًمش

ًا
  ؤو قغزا

ًا
ُٟت في ظغخا  ٞةّن  ٦ظل٪ ألامغ ٧ان وبطا ، الكٗغ ْو

 مٟهىم ًد٤٣ ألاو٫   ّن . واإلاتخم٘ الٟغص بحن الهغإ ٖلى ؤلالخاح مً ب٨شحر ؤَم اإلاتخم٘ في الُب٣اث نغإ ٖلى ؤلالخاح
  ،2" الشاوي ًد٣٣ه مما عؤ٦ض الالتزام

ًا
ه ًضع٥ ؤن ألاصًب ٖلى بطا

ّ
ى.  ٖهٍغ وقاون متخمٗه خُاة بةبغاػ مُالب" ؤه  لً َو

 بل3" اإلاايُت الٗهىع  في وؤصبُا طَىُا والِٗل ، الٛابغة با متاص الخٛجي َىاة مً ٧ان بطا الغؾالت َظٍ اهتاػ مً ًخم٨ً
  ٩ًىن  ؤن ًم٨ً ال  –ًض١ و ٖم٤ي خحن  –بالخايغ الىعي"  ؤّن  ًضع٥ ؤن ألاصًب ٖلى

ّ
ُا بال  ٧لمت في ما ب٩ل بوؿاهُا ٖو

 وهدً ، مّىا ظؼء مايِىا وؤّن  ، الٗالم مً ظؼء ؤهىا البضحهُت ألامىع  مً ، ن واإلا٩ان الؼمان في الامخضاص مٗجى مً ؤلاوؿاهُت

ُىا في ٨ظا ، ُٖاص ق٨غي  حٗبحر خض ٖلى4"ؤلاصعا٥ ؤخؿً َظا هضع٥ الٗام ال٣ىمي ٖو ُٟت ّْل ث َو  الكاٖغ/ ألاصًب ْو
ؿ٩ي، ٣ًى٫  ٦ما الٗالم َظا في ؤلاوؿان بوؿاهُت ًٖ الضٞإ   ألاصب ًّٓل  و ماًا٧ٞى

ًا
 ٧اهذ مهما ومكا٧لها باإلوؿاهُت ٖال٣ا

٨ٍغ َل َىا هٟؿه ًُغح الظي والؿاا٫. واإلابرعاث اإلاؼاٖم ٣ت ما مىيٕى َغ١  ٖلى ألاصًب ًُ ه ؤم ، ما بٍُغ
ّ
 مُل٤ له ؤه

ت اث ًاعازذ في الخٍغ   ؟ ٖجها الخضًض ًىىي  التي اإلاىيٖى

 الى٣ضي الجضو٫  في ٖىه اإلاؿ٩ىث اإلاهُلر َى بما ، الالتزام مهُلر ٖىض الى٢ٝى مً البض الؿاا٫ َظا ٖلى مىا وبظابت

ً ال٣ٗضًً في .  ألازحًر

:  اللؼىي  الىهع في الالتزام

 ًلؼمه الصخيء لِؼمَ ( :"لؼم) ماصة الٗغب لؿان في ظاء ؛بط اللٛىي  الىي٘ في ٢ضًمت الالتزام لٟٓت ؤّن  ُٞه ق٪ ال مما         
 
ًا
اٍ وؤلؼمه والتزمه وِلؼاما ومالػمت والػمت ولؼوما لْؼما ًّ ؼمت وعظل. ٞالتزمه ب

ُ
خىا١:والالتزام...ًٟاع٢ه ٞال الصخيء ًلؼم: ل  ،5"الٖا

  ٦َؿِم٘ ، لِؼمه:" للٟحرػآباصي اإلادُِ ال٣امىؽ في ظاء ٦ما
ًا
  ،لْؼما

ًا
ؼوما

ُ
  ماوِلؼا ول

ًا
ْؼمت ولؼامت

ُ
  ول

ًا
 والػمه ، بًمهما ولْؼماها

 
ٌة
والتزمه مالػمت

ًا
ى.  ٞالتزمه بًاٍ وؤلؼَمه وِلؼاما   َو

ٌة
َؼَمت

ُ
ِؼم بطا ؤي ٦ُهمؼة ل

َ
َزَمهُ )...( ، ًٟاع٢ه ال قِئا ل

َ
.  6" اٖخى٣ه: والت

ضم ألامغ اٖخىا١ خ٣ل ًٖ اللٛىي  ويٗها في جسغط لم بطن الالتزام ٞضاللت  ؤلالؼام صاللت ًٖ جبخٗض ٥بظ٫ وهي مٟاع٢خه ٖو

 .زاَغ وعيا هٟـ َُب ًٖ ٞظل٪ ما بصخيء هٟؿه ًلؼم بط الغظل  ن ، ؤلا٦غاٍ حٗجي التي

 

                                                           
.  نفسو ، نفسها  - 
، فرباير    الكويت ، العدد –اجتاىات الشعر العريب ادلعاصر، سلسلة عامل ادلعرفة ، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب : عباس ، إحساف - 

 .  59 ، ص 979 
 .   0 ، ص 990 ط ، .اجلزائر ، د –األديب اجلزائرم احلديث ، ادلؤسسة الوطنية للكتاب النقد : بن زايد ، عمار  - 
 . 6 ، ص 994 ،   مدينة الصحفيُت ، ط –جتارب يف األدب كالنقد ، أصدقاء الكتاب للنشر كالتوزيع : عياد ، زلمد شكرم  -4
 .  495-494، ص ص  997 ،   بَتكت ، ط–، دار صادر  اجمللد اخلامس: ابن منظور ، أبو الفضل رتاؿ الدين زلمد بن مكـر -5
 .  74   - 7  ، ص ص  007 ،   لبناف ، ط –خليل مأموف شيحا ، دار ادلعرفة ، بَتكت : القاموس احمليط ، ترتيب كتوثيق  -6
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 :  الاكٌالح في الالتزام

خحن في  ظاء بما ه٨خٟي الجضًض الانُالحي اإلاٗجى في للىٓغ( :" الٗغبي الكٗغ في الالتزام) ٦خاب ناخب ٣ًى٫   مىؾٖى

ت اؤوالَم خضًصخحن ٞغوؿِخحن ت والشاهُت 1961 َبٗت  « Larousse »  العوؽ مىؾٖى  الٗاإلاُت اإلاىؾٖى
« EncyclopaediaUniversalis »"1  .خان جخ٤ٟ خُض  في الٟٗالت اإلاكاع٦ت مى٠٢ الصخو اجساط َى الالتزام ؤّن  ٖلى اإلاىؾٖى

٨ظا. والؿُاؾُت الاظخماُٖت ال٣ًاًا  ؤلاوؿان  جدضًض" ٖلى ٣ًىم صاظضي مٗجى الالتزام الخضًض ال٨ٟغي  الخُىع  ٨ًؿب َو

 ٖلى. والًٟ وألاصب ال٨ٟغ متا٫ َى ؤوؾ٘ ومتاال ، 2" مٗجى مً بًاَم ًمىده ما خؿب ٖلى وبا قُاء باآلزٍغً ٖال٢اجه
 بالترظمت قبحهت ٢هىعَا في وهى" Engagement" ل٩لمت واُٞت ٚحر ٖغبُت جغظمت ج٩ىن  ٢ض التزام ٧لمت" ؤن َىا وسجل ؤهىا

ت   ٌؿخسضم بل ، اإلاخٗاٝع الٟلؿٟي باإلاٗجى ٌؿخسضمها ال ؾاعجغ بى٫  ظان  ن طل٪"Commitment" ؤلاهتلحًز
ًا
 مٗاهحها ؤًًا

:  مٗانٍن  زالزت ٖلى الٟلؿٟت في جٟهم وال٩لمت الٗاصًت اللٛت في ألازغي 

ظا ٖاجي، بغط في اإلاتغص الاوٗؼا٫ ب٨ٗـ,  مكغوٕ ؤو لهضٝ الىالء ؤو ؤلازالم بمٗجى الالتزام ( -1)  مما ٣ًغب إلاٗجىا َو

. الخاالث بٌٗ في" ؾاعجغ" ٣ًهضٍ

 الظي ؤوالالمىخمي اإلاىٟلذ ٨ٖـ َى َىا اإلالتزم ، الؿلى٥ ؤق٩ا٫ مً مدضص بك٩ل الاعجباٍ بمٗجى الالتزام ( -2)

ظا ، الجىضًت مً لل٩لمت،اإلاؿّغح ألانلي باإلاٗجى ؤي"disponibleunattachac""ظُض"ٌؿمُه  ًهؤهضع" ٣ًى٫  ٦ما ، الالمىخمي َو
ٌ  شخيء ول٩ل  شخيء  ي خغاعجه حكخٗل شخو ،"ظُض ٞغ  ًسلو وال. بىٟؿه ختى وال بصخو وال بصخيء ًغجبِ وال ، ٍو
  ًتغي  بل ، شخيء  ي

ًا
إحي ، الهىي  وعاء صاثما   ظؼاُٞا الٟٗل ٍو

ًا
  َىاٍ ٩ًىن  بإن بال ًدؿم ال ، متاهُا

ًا
ا   ٖاٞع

ًا
ا  ًىدهغ ال مَٟغ

ًها ؤهه ؤٖلً و مغة مً ؤ٦ثر" ظُض ًهؤهضع" ٨ٞغة ؾاعجغ ها٢ل و٢ض.  واخض شخيء في خمحز ٞع  ٞالجاهب طل٪ ٖجها،وم٘ ٍو
. ظُض ٖىض الالتزام ٖضم ؤو الاهٟالث ٨ٞغة مً ٣ًترب ؾاعجغ ٖىض الالتزام في الؿالب

ظا مدضصة ؤولُت مباصت ؤؾاؽ ٖلى اإلاظَبي ؤو الٟلؿٟي الاهُال١ بمٗجى الالتزام ( -3) ًه مٗجى َو  و. جماما ؾاعجغ ًٞغ
  جُٟض الٗاصًت الٟغوؿُت اللٛت في ٞال٩لمت طل٪ ًٖ ًٞال

ًا
 الغخمً ٖبض الض٦خىع  ًضٞ٘ مما الاوٛماؽ ؤو الخىعٍ مٗجى ؤًًا

 .3"٦شحرة ؤخُان في الالتزام مً بضال" الاهسغاٍ" ٧لمت اؾخسضام بلى مشال بضوي 

م الالتزام مٟهىم ؤن"  Max Adreth" ؤصعر ما٦ـ عؤي" ول٣ض َظا   لِـ ؤهه مً بالٚغ
ًا
  مٟهىما

ًا
  ؤصبُا

ًا
 مٟهىم بهه بل زالها

 ال٨ٟغي  الاحؿا١ ٖلى اإلابجي اإلاىٓم الىاعي الك٩ل َى ناع ختى ؛4"ألاصب خ٣ل في بالٛت بض٢ت قغح ٣ٞض  ، ٞلؿٟي
ت ا ال٨خابت جتؿضٍ ، الالمخىاَُت والاؾخمغاٍع تراٝ بُٛت آلازٍغً يمحر بلى ال٩اجب لجىء" باٖخباَع ا ٖامال به الٖا ٍغ  في ظَى

بت ، ال٩ىن  متمٕى ا ًدُا ؤن ال٩اجب مً ٚع ٨ظا ، 5" الىاؽ مً وؾُاء ًض ٖلى بظل٪ له مٗتٞر ٣ا ال٨خابت ؤمؿذ َو  مً ٍَغ
ت بعاصة َغ١  َذ  ٞمتى ، الخٍغ ْٖ ا بن  –ٞحها قغ ا ؤو َٖى .  ؾاعجغ حٗبحر خض ٖلى6ملتزمٌة  ٞإهذ  –٦َغ

                                                           
 .    ، ص  979 ،   بَتكت  ، ط –االلتزاـ يف الشعر العريب ، دار العلم للماليُت : أبو حاقة ، أزتد  - 
 .  90 ت ، ص.ط، د.األدب ادلقارف ، د: ىالؿ ، زلمد غنيمي - 
، دار الكاتب العربى للطباعة والنشر،  1967مارس ،  25العدد ، مجلة الفكر المعاصر ، فلسفة االلتزام عند سارتر : المهداوى ، إسماعٌل- 

  .96ص ،  1967القاهرة 
4 -Adreth, M . : What is the Littératureengagée . االلتزام فً األدب والنقد متاح على الشبكة: نقال عن رمضان الصباغ   

5
 59ت، ص.ط، د.القاىرة ، د –زلمد غنيمي ىالؿ ، هنضة مصر للطباعة كالنشر ، الفجالة . ما األدب؟  ، تر: سارتر ، جاف بوؿ   -

6
 .  63نفسه ، ص  -
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لى الؿاثضة ثاإلاىايٗا ٖلى مخمغصا ٧اجبا ًبضو الشاهُت الٗاإلاُت الخغب ٢بل ؾاعجغ" ٧ان ولئن  بط ، ألامىع  مً اإلاإلٝى ٖو
ه ، والٟغصًت اإلاتاهُت ٖلى ؤٚلبه ٣ًىم هُا١ في جخدغ٥ اإلاب٨غة مداوالجه  ٧اهذ

ّ
  سجل الخغب بٗض  ٞةه

ًا
 اجتاٍ في جُىعا

 اإلاٟهىم لهظا عئٍخه ظاءث وبن" Commitment Engagement" الالتزام إلاٟهىم َغخه في طل٪ جتلى و٢ض اإلاؿاولُت، و الجماٖت
 عؾامحن مً الٟىاهحن وؾاثغ ، الكاٖغ صون  الالتزام إلابضؤ ًسً٘ الظي وخضٍ َى ال٩اجب ؤن عؤي بط ، زانت َبُٗت طاث ،

م مىؾ٣ُُحن ؤو حَر  ٢ىم" ٖىضٍ الكٗغاء وٗم ،2"ًسضمها ول٨ىه بدا٫ ال٩لماث ٌؿخسضم ال" ؾاعجغ ٖىض الكاٖغ  ّن  ،1ٚو

ٗىن    ًخم ال الخ٣ُ٣ت ًٖ البدض بّن  وخُض ، هُٟٗت ج٩ىن  ؤن ًٖ باللٛت ًتٞر
ّ
 لىا ٞلِـ. ؤصاة واؾخسضامها اللٛت بىؾاَت بال

م ٖغيها، ؤو الخ٣اث٤ اؾخُإل في َى الكٗغاء َضٝ ؤّن  هخهىع  ؤن ، بطن ،  ، الٗالم ٖلى الضاللت في ٦ظل٪ ٨ًٟغون ال َو
 ، اإلاؿمى ؾبُل في باالؾم جامت ةجًخي جخُلب الدؿمُت  ّن  ، با لٟاّ اإلاٗاوي حؿمُت بلى ًغمىن  ال وبالخالي ، ُٞه وما

لى غي  ٚحر الاؾم ًبضو :Hegel( َُتل) حٗبحر خض ٖو غي  َى الظي مضلىله بلى بال٣ُاؽ ظَى  بمخ٩لمحن الكٗغاء ٞلِـ ، ظَى

ٌ و٦ما. 3"آزغ قإن لهم بل ، بهامخحن وال   الكٗغ ًتٗل ؤن ؾاعجغ ٞع
ًا
 َى ؤلِـ الٟىىن  م٘ قإهه ٧ان ٦ظل٪ ، ملتزما

ض ال ٦ال:"  ال٣اثل  ٖلى ج٩ىن  ؤن الٟىىن  َظٍ ٖلى هٟغى ال با خغي  ؤو ، ملتزمت ج٩ىن  ؤن واإلاىؾ٣ُى للىدذ وال للغؾم هٍغ

 . 4"طل٪ بلى هغم ولم الالتزام، في ألاصب م٘ اإلاؿاواة ٢ضم

غاب في ال٩اجب ظهض ًىدهغ خحن ٖلى ، ؤلخان في جىي٘ وال ، جغؾم ال اإلاٗاوي" ؤّن  طل٪ مبرع ظٗل و٢ض  ،5"اإلاٗاوي ًٖ ؤلٖا

ه ب٩اجب ال٩اجب لِـ"و
ّ
ه ،بل ؤقُاء بٌٗ ًٖ الخدضر ازخاع  ه

ّ
٣ت ٖجها الخدضر ازخاع  ه  بإّن  ق٪ مً ،وما مُٗىت بٍُغ

  ،6"الىثر ب٣ُمت ٌؿمى ألاؾلىب
ًا
  ٩ًىن  ؤن ال٩اجب ٖلى" الؿاعجغي  الخهىع  خؿب ، بطا

ًا
 ًغبإ وؤن ، ٨ًخب ما ٧ل في التزامُا

  ًلٗب ؤن ًٖ بىٟؿه
ًا
  صوعا

ًا
 مِؿ٠ ؾلبُا

ًا
 خاػمت بعاصة ًخمشل ؤن ٖلُه بل ، يٟٗه ومٓاَغ ق٣اثه ووظٍى مؿاوثه بٗغيه ا

٣ها حك٤ . 7"٢هض ًٖ الىتاح بلى ٍَغ

ا ٖلى
ّ
.  الٟىان ؤو ألاصًب ؤو اإلا٨ٟغ ًخسظٍ الظي اإلاى٠٢ ٖلى ألاولى الضعظت في ٣ًىم" ٖمىمه في الالتزام مٟهىم ؤّن  ها٦ض ؤه
ظا  بزال و وويىخا نغاخت ٣ًخطخي اإلاى٠٢ َو

ًا
  نا

ًا
  التزامه ٖلى ًداٞٔ  ن اإلالتزم اإلا٨ٟغ مً واؾخٗضاصا ، ونض٢ا

ًا
 ، صاثما

خدمل   ، بال٣ُٗضة مغجبُا الالتزام ٧ان َىا مً. الالتزام َظا ٖلى جترجب التي الخبٗت ٍو
ًا
 في ناصعا ، بها ؤلاًمان قضة مً مىبش٣ا

.  آزغ شخيء وؤلالؼام ، شخيء الالتزام ؤّن  ومٗلىم . اإلالتزم اإلا٨ٟغ بها ًضًً مُٗىت بًضًىلىظُت ًٖ وؤخىاله ؤق٩اله ظمُ٘
ت ٌٗجي ٞااللتزام ى الازخُاع خٍغ   ، ناخبه طاث مً الخغة الاًتابُت اإلاباصعة ٖلى ٣ًىم َو

ًا
 هابٗت وظضاهُت لضواٞ٘ مؿختُبا

                                                           
الشبكة   االلتزاـ يف األدب كالنقد ، متاح على: الصباغ ، رمضاف  - 
.     ما األدب ؟ ، ص: سارتر ، جاف بوؿ  - 
 . نفسو ، نفسها  - 
 .  9نفسو ، ص  -4
 . نفسو ، نفسها  -5
 .    نفسو ، ص -6
 .  4 نفسو ، ص  -7



ت  2015ؤهخىبط   12ز العس -العام الثاوي    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 13 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

لُه1". و٢لبه هٟؿه ؤٖما١ مً ت مً هب٘ ؤصبه ؤّن : مٗىاٍ ؤصبه في ألاصًب التزام"ٞـ ٖو  ٌِٗكها التي الخُاة بىا٢٘ اإلالتزمت الخٍغ

ت جتاعبه بَاع في الكاٖغ . 2" والخُا٫ ال٣ٗل بحن بالخىاػن  والكغوص الجمىح مً جدغعث التي ، الكٍٗغ

ت         ولِـ ، الالتزام قغوٍ مً ؤؾاسخي قٍغ( " والشىعة الش٣اٞت) ٦خابه في الٗالم ؤمحن مدمىص حٗبحر خض ٖلى ٞالخٍغ

  التزامه ٧ان مً ملتزما
ًا
ما ،3"اظخماعي هٟا١ ؤو مماالة ؤو متاعاة ؤو ٢ؿغٍن  ًٖ ناصعا ت الالتزام ؤي  –َو    –والخٍغ

ًا
 م٣ابل في مٗا

ظا وألانى٫، ال٣ُم ًٖ الخغوط بؿاَت وب٩ل ٌٗجي الخدغع   ّن  بال لصخيء ال ؤبضا ًتخمٗان ال يضان الخدغع  ًه ما َو  جٞغ

ت مً ٧ل وماَُت َبُٗت ت ؤّن  ٖلمىا بطا الؾُما ، والالتزام الخٍغ  الكٗىع  مٗجى الالتزام  ٖلى جًٟي التي هي" الخٍغ

 . باإلاؿاولُت

 ظؼء ومؿاولُخه.  ٢اَبت ؤلاوؿاهُت وؤمام ، بلُه ًيخمي الظي اإلاتخم٘ وؤمام ، ٣ُٖضجه وؤمام يمحٍر ؤمام مؿاو٫ ٞاإلا٨ٟغ
بُٗخه ٦ُاهه مً ه صعظت ،بلى َو

ّ
ذ خاو٫  لى ؤه

ّ
 هٟؿه هضب التي َمتالم وبمىظب ، ٖمله بد٨م ٞهى ، اؾخُإ إلاا مجها الخٟل

 ًتغي  ما ًختاَل ؤن ٖلى ٢اصع ٚحر ، لها هٟؿه هضب التي اإلاهمت وبمىظب ، خىله ًتغي  ما ًختاَل ؤن ٖلى ٢اصع ٚحر ، لها

 ؤن ٖلى. 4"ًيبػي ٦ما وظىصٍ لُد٤٣ مٗالجخه في اإلاؿاولت الخّغة اإلاباصعة ًخسظ لظل٪ ، ٖىه بمىإي ٩ًىن  ؤن ؤو ، خىله
 ،و الغاًَ الىا٢٘ ًٖ ال٨ك٠ َى ، َضٝ ال٨ٟغي  ولاللتزام.  مدضصة ٚاًت بلى َاصٞا ٩ًىن  ؤن اإلاؿاو٫ الٗمل َبُٗت"

 زحرا ال و ٖضال وال خ٣ا لِـ ما ٌٗاًً اإلالتزم اإلا٨ٟغ ؛ ّن  ُٞه ؾلُما لِـ ما حُٛحر بلى الؿعي َى: ٢ل ؤو ، حُٛحٍر بلى الؿعي

ٗمل ، به ،ُٞىضص ى ،5" جدُُمه ٖلى َو  بوؿاهُت جد٤ُ٣ ٨ًٟل الظي اإلاُلىب الخُٛحر بخضار يب٫ ًهبى طل٪ ٧ل في َو
 ٖال٢ت مً الاًتابي الجاهب َى الالتزام ٣ًا٫ ؤن ألامغ َظا خ٣ُ٣ت ًلخو ما زحر ولٗل.  نىعَا ؤؾمى في ؤلاوؿان

ُاء ؤزظٍن  ٖال٢ت لِؿذ"  –ٖباؽ بخؿان حٗبحر خض ٖلى  -وهي واإلاتخم٘، الٟىان/  ألاصًب/ اإلا٨ٟغ بحن مخباصلت  ال و ، ٖو
ا ،6"جُاب٤ ٖال٢ت وبهما ، طوبان ؤو اهههاع ٖال٢ت  ولٗل ، هِٟؿه ألاصب بمٟهىم بُٗض خض بلى الالتزام مٟهىم اعجباٍ ًٟؿَغ

 ٖلى ُٞه ؤظاب الظي ٦خابه ٖلى(  ؟ ألاصب ما)  ٖباعة بَال١ الٗال٢ت َظٍ جٟؿحر ٢غع  ٖىضما ؾاعجغ بى٫  ظان ظٗل ما َظا
ال٢خه ظهت مً ٨ًخب بما صًبألا بٗال٢ت اإلاخٗل٣ت ألاؾئلت مً ظملت  زاهُت ظهت مً متخمٗه في به اإلادُُت بالٓغوٝ ،ٖو
. الخ٣ا طل٪ ًٖ ؾىٟصر ٦ما

 : الالتزام فىطة حاهً الىحىزي ألازب

ا في حكتر٥ اإلاظاَب ظملت هي وبهما ، ألابٗاص و اإلاٗالم مدضص واخضا مظَبا الىظىصًت لِؿذ"  الٟلؿٟت مىيٕى ؤّن  اٖخباَع
ه خُض مً ونٟه و  الُٗجي الىظىص جدلُل َى

ّ
ت ٞٗل ؤه  ؾىي  ؤؾاؽ ؤو ميكإ ؤي لها ولِـ طاتها، جد٤٣ بإن جخ٩ىن  خٍغ
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تي ،1" للظاث الخد٤ُ٣ َظا  وؿُج ،بجها َبُٗتي زهاثو مً زانُت ؤو مًاٞت نٟت لِؿذ" ؾاعجغ حٗبحر خض ٖلى ٞدٍغ

ت ؤظل2"وظىصي .  الالتزام في جٓهغ ٦ما ٞٗله ٢ىام وهي ، ؤلاوؿان وظىص ٢ىام هي ٖىضٍ الخٍغ

ض خحن الىظىصًت الٟلؿٟت ؤّن  ٖلى ِ
ّ
٦
َ
ت ؤن جا دكه ٧اهِ جغار جىانل بهما ، ال٣ُم ؤؾاؽ هي ؤلاوؿان خٍغ  الظي َُتل و ٞو

ض ِ
ّ
 ؤلاوؿان ؤٞغاص حٗجي بهما الىظىصًحن ٖىض الظاث ؤّن  الٗلم م٘ ، والخ٤ والىاظب ال٣اهىن  مهضع هي الظاث ؤّن  ًا٦

ٓم لخم مً اإلاغ٦بحن  متغصة ٨ٞغة َُتل و ٞدكه و ٧اهِ ٖىض حٗجي بِىما. مدضصة ُٖيُت مىا٠٢ ًدُىن  نالظي ، ٖو

 التي الٟلؿٟت ، ن اإلاى٠٢ ؤصب ؤو الالتزام ؤصب: الىظىصًت الٟلؿٟت ٖلى ال٣اثم  الىظىصي ألاصب ؾمي و٢ض لإلوؿاهُت،
  الٟلؿُٟت اإلاهُلخاث ؤ٦ثر مً اإلاى٠٢ مهُلر"مىا٠٢،و ٞلؿٟت مجها ًىبش٤

ًا
ا   في ،والًٟل الخضًض لٗهغا في قُٖى

ه ( .  مىا٠٢)  اإلاؿمى ؾاعجغ ٦خاب بلى عاظ٘ قُٖى

اع بم٩ىهاث ؤلاوؿان ٖال٢ت َى واإلاى٠٢  بلى باليؿبت ؤظاهب ظمُٗا ٞهاالء ، وألاقُاء وبالىاؽ ... ُٞه ٌِٗل الظي ؤلَا

ت َظٍ جغظمت مً ًخم٨ً ختى ٣ًاومها ؤن له بض ال ٖىاث٤ ٞهم زّم  ومً ، ؤلاوؿان  اإلا٣اومت َظٍ وفي.وؤٞٗا٫ ؤ٢ىا٫ لىب الخٍغ
 وبختاوػٍ ما خالت في بىظىصٍ ٞاإلوؿان وظىصٍ ًٖ ٌٗلً ول٩ي ، ًىظض ٧ي ؤمامه الٟغنت جخاح الهغإ وفي ، الهغإ ًىلض

 َى ما و٦ٟى ؤلاوؿاوي الىظىص... الخ٣ُ٣ت ٖلى ؤلاوؿاوي الىظىص... اإلاكغوٕ ؤلاوؿاوي الىظىص  ّن  وظىصٍ ًد٤٣ الخالت َظٍ

 
ّ
 ُٞما بىا ًل٣ى ٧ي ؤوال هٓهغ ال بهىا:" ؾاعجغ ٣ًى٫ 4" الٗالم في ؤلاوؿان اوٛماؽ" َى بما اإلاى٠٢ ،3.. " اإلاى٠٢ في وظىص بال
ه ؤي ، مى٠٢ في مباقغة َى وظىصها بل. ؤٖما٫ في بٗض

ّ
ضع٥ ؤٖما٫ في ًىبش٤ ؤه ه خُض مً ؤوال هٟؿه ٍو

ّ
 َظٍ في ًى٨ٗـ ؤه

ما٫ ٨ظا. 5"ألٖا ه ، ظضًضة بوؿاهُت وؤؾبابا ظضًضة بوؿاهُت ٢ُم بصعا٥ اإلاى٠٢ب الالتزام ٌؿخدب٘ َو
ّ
 َظا زال٫ مً  ه

ختاوػٍ مى٢ٟه ٖلى ؤلاوؿان ٌٗلى ؤلاصعا٥   لإلوؿان طل٪ ًخىاٞغ ؤًٞل،وال َى ما بلى ٍو
ّ
 ٨ًٟي ما الىعي مً ٖىضٍ ٧ان بال

تمتم م٘ زىعجه في مخًامىا ، وببالصٍ لبالصٍ زاثغا ٩ُٞىن  بالصٍ ؾل٪ في ًسٍغ ل٩ي ت الكٗىب ٖو  ما َظا وعبما  ،6" البكٍغ

 ظضًضة إلاكا٧ل ابخضاء ه٣ُت بل ، جهاثُا خال لِـ ، هٟسخي ًٖ هُابت به ؤ٢ىم الظي الخغ الازخُاع بّن :" ٢ا٫ خحن ؾاعجغ ٖىاٍ
"7 .

 التاإلا٤ مً ؤًٞل  -ألانٟغ الغػا١ ٖبض حٗبحر خض ٖلى -هتض لم  الىظىصي لألصب الٗامت الخٍُى عؾم ؤعصها بطا هدً و

ض 1945 ٖام ؾاعجغ بى٫  ظان ٦خبها التي ُْ َٗ خه م٣ضمت وظٗلها ٞغوؿا جدّغع  ُب
ّ
  ؤنبدذ زمَّم  ومً( الخضًشت ألاػمىت) إلاتل

ًا
 صؾخىعا

: 8ًلي ُٞما وجخلخو الىظىصي لألصب
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 بنَّم  ختى نضاَا، ٧لمتٍن  ول٩ّل  ٖامت، بهىعة وؤلاوؿاهُت متخمٗه جتاٍ ومؿاولُت ٖهٍغ في مى٢ٟا ٧اجب ل٩ّل  بّن  -1

 الٗهغ مؿخ٣بل وبن. ومىا٢ٟه وظىصٍ زال٫ مً ػماهه في الخإزحر ٖلى ٢اصعٌة  وألاصًب. صاللخه له مى٠٢ ثالهم
ه، ٖهٍغ ًٖ ٨ًخب ٞا صًب ، ألاصباء ٖىاًت مدىع  ٩ًىن  ؤن ًتب الظي َى خدضر ومٗانٍغ جهم هٟؿه ًٖ ٍو  ٖو

ُت ، واخض آن في .   بُٗىه لخُاع ًىداػ وال مُٗىت َب٣ت  ٖلى ٣ًخهغ ؤال قٍغ

 مىا٠٢ زل٤ ٍَغ٤ ًٖ اإلاؿخ٣بل حُٛحر ال٩اجب ومهمت زاعجي، مى٢٘ يمً والظاث الٟغص ٞلؿٟت الىظىصًت -2
. اإلايكىص الخُٛحر لخدضر وجخأػع  جترا٦م التي َاجه ، إلاى٢ٟه مكابهت

٪ التي  اإلاداٞٓت ال٣ىي  م٘ بزاء وال مهاصهت ال -3 ت ٖلى جًِٛ طل٪ و ظل بالخىاػن  جخمؿَّم  م٘ال٤ وجماعؽ الخغٍّ
ٓل. اإلاٗغ٦ت  نمُم في و٢ًُت مى٠٢ وال٩اجب. الىًا٫ مً بوؿان، ول٩ّل  ٧اجب، ل٩ل والبض. والٓلم  مى٠٢ ٍو
م ُٞٗمل الخغ٦ت، اإلاؿلىبي و اإلاًُهضًً ظاهب بلى الىظىصي ألاصًب َغ   لخدٍغ

ًا
 طواتهم ؤمام ًًٗهم زم ؤوال

خسظوا مىا٢ٟهم لُدضصوا وبعاصاتهم،  الظي مى٢ٟه ًسخاع ؤن ملتزم َى بل ًسخاع، ؤن ٖلُه الخّغ  والٟغص. ٢غاعاتهم ٍو

.. البكغ ومهحر مهحٍر ٣ًغع 

ٍ٘ن  ؾىي  ٌٗٝغ ال الىظىصيُّي  واإلاتخم٘،و الٟغص بحن اهٟها٫ ًىظض ال والجؿض الغوح بحن اهٟها٫ ًىظض ال ٦ما -4  وا٢

 ال ماصامذ الظاحي َاجٟخذ جدترم ؤن ٖلحها بل الٟغصًت جلػي ال والجماُٖت" .ؤلاوؿاوّي  الىا٢٘" َى ًختّؼؤ ال واخض
هاصع

ُ
ت ج ً، خٍغ ت لجمٍن  و٧لُّي  آلازٍغ  ٌٗخبر الٟغصًت الٟغو١ ًٖ حٗامٍن  ؤو ظاَؼة قمىلُت بأعاء له بلؼامٍن  ؤو الٟغص لخٍغ

 
ًا
. والض٦خاجىعٍت الاؾدبضاص مً يغبا

  ٦ُٛاعص ٦حر هتض ٞبِىما الىظىصًحن، ألاصباء مىإػ جسخل٠ -5
ًا
 ٚاع١  ٧امى ؤلبحر هغي  للمؿُدُت، مخدّمؿا

ًا
 مإؾاة في ا

بصُت ؤلاوؿاوي الىظىص ت ٞلؿٟت وكغ ٣ٞض ؾاعجغ ؤما. والُإؽ  ال٨أبت وؤظىاء والخُاة ألا٢ضاع ٖو  والالتزام الخٍغ
  ؤلاوؿاهُت  ظل وال٨ٟاح واإلاؿاولُت

ًا
 مخٗل٤ٌة  اإلاهحر ؤن بصعا٦ه و الىاػّي، الاخخال٫ مً ٞغوؿا بمٗاهاة مخإزغا

ت،   ول٣ي الاجتاٍ َظا ؾاصَ  و٢ض. اثلالىؽ ب٩ل اإلا٣اومت مً مىام وال بالخٍغ
ًا
 ؤظل مً. الٗالم ؤهداء ٧ل في ٢بىال

ت ألاو٫  اإلاٗلم ؾاعجغ ٌّٗض   طل٪  الٗكٍغً ال٣غن  ؤوازغ بلى الخُاع َظا اؾخمغ و٢ض. اإلاىايلت الىظىصًت للجٖز

. والشىعٍحن اإلاش٣ٟحن الكبان مً ال٨شحر واٖخى٣ه

 ًساَب خّغ  ٧اجب والىازغ ٕ، ؤزغ مً الجماَحر في  ًدضزه إلاا ،والخُٛحر ال٨ك٠ ؤصاة  َى الىظىصًحن ٖىض الىثر -6
 
ًا
.  ؤخغاعا

ت، لألظىاؽ الّٟجي الك٩ل خُض مً ؤما-7 ُّ ٣ّضؾىن  ال -الٗكٍغً ال٣غن  ؤصباء قإُن  طل٪ في قإجهم -ٞالىظىصًىن  ألاصب ًُ 
غ دُمىن  وألاؾالُب الُغاث٤ ٧ّل  في الىٓغ ٌُٗضون  بل الكاجٗت وألاق٩ا٫ ال٣ضًمت ألَا اثا ٍو  الؿاب٣ت إلاإلٞى

داولىن    ل٨جهم ظضًضة؛ ج٣ىُاث زل٤ ٍو
ًا
  ألاصب في يغوعيٌة  ٖىهغ الجمالُت ؤن ٖلى مخ٣ٟىن  ظمُٗا

ًا
  قٗغا

ًا
 وهثرا

ب، ٦ثر ولظل٪. الخاعظُت واإلاخُلباث اإلاىيٕى َبُٗت مً وحؿخمض  اإلاؿغخُت مً ظضًضة ؤهماٍ وولضث الختٍغ

. والكٗغ والغواًت

ٌ  ودالكت          :  اللى

 وؾُلت زحر  جهما والغواًت، اإلاؿغخُت متالي في ظلُا واضخا طل٪ و٧ان ، الىظىصي با صب امتزظذ الىظىصًت ؾٟتالٟل بن

 ٖلى الجماٖت وؤمام هٟؿه ؤمام مؿاو٫ وؤلاوؿان.  وجدضًاث يٍٛى مً ًستزهه ٖما وال٨ك٠ ؤلاوؿاوي الىا٢٘ لخدلُل
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ت  وجد٤ُ٣ آلازغ ومااػعة ، ظهت مً وظىصٍ إلزباث متخمٗه في ًدضر ما بػاء مدضص مى٠٢ التزام  ظهت مً والٗضالت الخٍغ
 مما مدضص مى٠٢ التزام ٖلى  ًىم خغ حٗا٢ض ال٩اجب وبحن بِىه ٩ًىن  ؤن ًٟترى ل٣اعت  بل لىٟؿه ٨ًخب ال ،وال٩اجب ؤزغي 

 في ال٨ُىىهت)ٌ بًها٫ ًم٨ً ال ما بًها٫ بلى ال٩اجب" بالتزام ؾاعجغ ٖىض ًخدضان ومٗىاٍ الالتزام َضٝ ؤّن  ٖلى ، ًدضر
الم مً الكاجٗت اإلاكتر٦ت اللٛت ٖلحها جىُىي  التي ال٣ضعة مؿخٛال( اإلاٗاف الٗالم  الخىجغ ٖلى ؤلاب٣اء بلى حهضٝ ٦ما ، ؤلٖا
 مٗجى َى الخىجغ َظا ؤن اٖخباع ٖلى ، الٗالم في وال٨ُىىهت الٗالم بحن ،والخ٩لُل ال٩لُت بحن ، والجؼء ال٩ل بحن

ىاظه ٖمله،وال٩اجب .  1"والٗام الخهىنُت بحن الخىا٢ٌ ًهإع ، بالظاث مهىخه في ًُ

ب٣ى َظا غ و باإلااَُت ٧ان التزامه  ّن  وصازله ألاصبي ألازغ زاعط التزامه ٖلى ال٩اجب ٍو  وال ، ٖاعى هدى ٖلى ولِـ الجَى

 بإهه ٦ماال ٩ًىن  ما وؤبلٜ  ، ظالءًا  ٩ًىن  ما ؤ٦ثر وعي لضًه ًخد٤٣ ؤن في ًتتهض"  الظي ال٩اجب ٖلى بال الالتزام مٟهىم ًُل٤

ؼي  الكٗىع  خحز مً الالتزام طل٪ ، ولٛحٍر لىٟؿه ًى٣ل ٖىضما ؤي ،( مىتؼ)  بظل٪ مدىال ،2"الخ٨ٟحر خحز بلى الىٓغي  الٍٛغ
ا طاتها خض في  الٟجي وؤلابضإ ألاصبي الخل٤ ٖملُت"  الٗضم ٖلى بإصبه ًى٣ٗض َىا ألاصًب و٦إهما ، لظاجه اإلاغء ازخُاع مً هٖى

ى ، بهخاظه في وظىصٍ ًد٤٣ نحي غ مً مكغوُٖخه ٌؿخمض الظي ؤلاهخاط َو  الخغ الٟٗل بعاصة مً ؤٖجي ، ؤلاوؿان ظَى

. 3"جمحٍز الظي

٨ظا ضٞ٘ ، لىٟؿه ازخُاٍع بإصبه ؾاعجغ ًد٤٣" َو  ألاه٤ُ ألاصب زىب ؤ٩ٞاٍع ًلبـ و الٍٗغٌ الجماَحر الىظىص بلى بىٟؿه ٍو

 الىٓغة هٟـ ألاصب مُضان في الجضًض اإلاهُلر َى بما الالتزام بلى الاقترا٦ُت الىا٢ُٗت هٓغث َل َىا اإلاُغوح والؿاا٫. 4"
 ؟ طاجُت مً جسلى ال التي الىظىصًت

.   الضعاؾت َظٍ مً اإلاىالُت الى٣ُت في ٖىه ؤلاظابت هىص ما َظا

 :  الاؿتراهُت الىاكعُت  في الالتزام

  ؾاعجغ بى٫  ظان ٌٗض ج٣ضم ما ٖلى وبىاءًا 
ًا
 ؤن ولخإ٦ُض ألاصًب، مؿاولُت ٖلى للضاللت الالتزام مهُلر بلىع  مً ؤو٫   بطا

 ٌؿخدب٘"مى٠٢ اإلاؿاولُت،ؤظل ٌؿخدب٘ مى٠٢ َى وبهما ظمالي، حٗبحر ؤو الىٟـ ًٖ جغوٍذ متغص لِـ ألاصبي ال٨الم

 
ًا
  ًيؿِىا ؤن ًتب ال ؾاعجغ ًض ٖلى الالتزام مهُلر طًٕى ول٨ً.  بصعا٧ا

ًا
 ألامغ خ٣ُ٣ت في ٌٗىص هٓمالم الالتزام مٟهىم ؤن ؤبضا

  ٣ًىم الظي الاقترا٧ي الىا٢عي اإلاظَب ؤصبُاث بلى
ًا
 جإ٦ُض زم ومً ، الخدخُت بالبيُت ألاصبي الىخاط اعجباٍ جإ٦ُض ٖلى ؤنال

مت الخُاة ؤظل مً الخُٛحر ؾبُل في للٗمل والًٟ ألاصب عؾالت  حٗالُم مً" التزامها في جىُل٤ وهي. ألاًٞل والٛض ال٨ٍغ

                                                           
 . االلتزاـ يف األدب كالنقد ، متاح على الشبكة : الصباغ ، رمضاف  - 
 . رمضاف الصباغ ، االلتزاـ يف األدب كالنقد ، متاح على الشبكة : نقال عن .   9دفاع عن ادلثقفُت ، ص: سارتر ، جاف بوؿ  - 
 .8 ،ص967 ،مارس   اب العريب للطباعة كالنشر، القاىرة ،عسارتر كتفسَت الالمعقوؿ، رللة الفكر ادلعاصر ، دار الكت: فرحات ، عبد احلميد- 
 . نفسو ، نفسها  -4
كمن أىم الفركؽ بينهما أّف . تقـو الواقعية االشًتاكية على أساس فلسفي سلالف للواقعية األكركبية ، كلكنها تتفق معها يف أكثر النواحي الفنية  -5

جربة كما ىي ، حىت لو كانت تدعو إىل تشاـؤ عميق ال أمل فيو ، يف حُت حتتم الواقعية االشًتاكية أف الواقعية األكركبية كاقعية نقدية تعٍت بوصف الت
. كلو أد ذلك إىل تزييف ادلوقف بعض الشيء . يبث الكاتب يف تصويره للشر دكاعي األمل يف التخلص منو ، فتحا دلنافذ التفاؤؿ يف أحلك ادلواقف 

بارة الواقعية الشًتاكية ، كيف نيتو دتيزىا عن الواقعية االنتقادين اليت عرفها األدب الغريب كما أشرنا إىل ذلك سلفا ، أك من صاغ ع(مكسيم غوركي ) يعد 
 -80 األدب ادلقارف ، ص ص: غنيمي ىالؿ : راجع . كغَتىم ...كقد جتلى ذلك ؼ أعماؿ بلزاؾ ،كستنداؿ كزكال كشيلر كغوتو كبايركف كديكنز 

 .    االلتزاـ يف الشعر العريب ، ص: اقة كأزتد أبو ح.   8 
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خه ؽماع٥ ٧اع٫   والضًً والٗلم بالؿُاؾت الاَخمام ٢بل له بّض  ال ؤلاوؿان ؤّن  ، طل٪ ،وزالنت اإلااصي الجض٫ في وهٍٓغ
 ٞا ؾاؽ ، الِٗل  في الاؾخمغاع له ًامً ما ،وؾاثغ ومؿ٨ىه وملبؿه ، وقغابه َٗامه ٖلى ًدهل ؤن مً والًٟ

ت و والاظخماُٖت ًتالؿُاؽ الخُىعاث اإلاُاٝ جهاًت في ًدضص الظي َى)...(  الا٢خهاصي . 1"الخًاٍع

:  آلاجُت بالخهاثو  ألانٟغ الغػا١ ٖبض جدلُالث خؿب ألاصب في الاقترا٦ُت الىا٢ُٗت اإلاضعؾت ؾماث وجخلخو

 ؾخٟطخي التي والهغاٖاث ُٞه الٟٗالت والٗىامل اإلاتخم٘ لبيُت ٖم٤ٍُن  ٞهمٍن  زال٫ مً اإلااصّي  الىا٢٘ مً جىُل٤ بجها -1

ت وال٣اٖضة الىخُض الهاص١ ٌو ٞالىا٢٘. الخُٛحر بلى ُّ ت الٗلم ُّ .  اإلاىيٖى

الثٍن  مً ؤوحي بما متخمٗه َلُٗت ألاصًب -2 ت مَا ت ٨ٍٞغ ُّ ى الثٍن  للٗالم ووعيٍن  ٞو ت ومَا ًّ ىه ٢ُاص
ّ
 في الخإزحر مً جم٨

ت عؾالت بطن ٞله والؿلى٥؛ وال٣ىاٖاث وال٣ٗاثض ألا٩ٞاع ٍغ ت ظَى ُّ  مؿخ٣بلٍن  لبىاء اإلاتخم٘ م٘ الاجتاٍ وهي بًتاب

ت الىٟـ مهىضؾى) َم ألاصباء بن. الٍٗغًت للجماَحر ؤًٞل  مؿخ٣بلُتٍن  عئٍت مً لهم البض ولظل٪( البكٍغ
.  ٩ًىن  ؤن ًتب إلاا واضخت

ت الخىا٢ًاث ٦ىه بلى والىنى٫  الُب٣ّي  للهغإ اإلااع٦سخيّ  الخدلُل مً للمتخم٘ الٗم٤ُ الٟهم ًىُل٤ -3 ُّ  في الجضل
.  والىاجج الخإزغو الخإزحر ٖلى ٣ًىم الظي الهغإ َظا

غ الا٦خٟاء ٖضم -4  الخ٣ضمي، اإلاؿخ٣بل نُاٚت في الٟٗالت الٗىامل واؾخسالم بالخدلُل قٟٗه مً البض بل بالخهٍى
ىا اع يمً الٗىُض وهًالها ؤلاوؿاهُت ؤلاعاصة قإن وبٖالء ال٩اجب عؾالت جبرػ َو  لهى٘ الُب٣ي الجماعيّ  ؤلَا

٤ اإلاهحر ذي اإلاى٤ُ ٞو   ًب٣ى ال بال٩اث وبّن . الخاٍع
ًا
  مكاَضا

ًا
ؼ ؤلاًتابُاث لخٛلُب ًخضزل بل ؾلبُا .  الىًا٫ وحٍٗؼ

ت ؤلاعاصة باهخهاع جامً مخٟاثلت، الاقترا٦ُت الىا٢ُٗت -5   جخته التي الجماَحرًّ
ًا
 مً وجخم٨ً والخحر الخ٤ ٍَغ٤ في صوما

.  الجضًض اإلاتخم٘ بىاء بٖاصة

 الجماَحر م٘ الىًالي الخالخم بَاع في" البُىلي الىمىطط" ػوببغا لغؾم ٦بري  ؤَمُت الاقترا٦ُت الىا٢ُٗت جىلي -6

  همُه ًهبذ بدُض والخطخُت، والىعي والهالبت ؤلاعاصي والخهمُم
ًا
٣خضون  ًدّبىهه للمىايلحن، مشاال .  به ٍو

ت الاقترا٦ُت الىا٢ُٗت -7 َُّم ت بوؿاه ُّ اإلا  يالاظخمإ الخدّغع  ؾبُل في هًالها ووخضة الكٗىب ٢ًاًا بىخضة جامً ٖو

ذي، الخِ ووخضة والؿُاسخي .  والضًجيّ  الٗىهغي  والخمُحز والٟغصًت والاؾخٛال٫ الاؾخٗماع ؤق٩ا٫ وجضًً الخاٍع

ت ؤن وجغي  ُّ ٌ الٗاإلاُت، بلى ظؿغٌة  ال٣ىم خضاء وجٞغ ِ الٖا
ّ
.  والخغوب والدؿل

ت اإلا٣ىماث تهمُل  ال -8 ُّ ت ٧اإلا٣ضعة الٟى غ وبغاٖت وألاؾلىبُت اللٍٛى  الٗاَٟت وخغاعة ٞسخيّ والً الُبُعي الخهٍى

ٍـن  ب٩ل الخانت واإلا٣ىماث  وال. اإلاخضاولت الؿهلت اللٛت جسخاع ولظل٪ زُابها في الجماَحر بلى جخته وهي ؤصبّي  ظي
  ج٣ُم

ًا
ٍن  صون  ألاَضاٝ ًاصي  صب وػها

ـّ ٠ٍن  خ  ؤخضَما ًىٟهل ال مخًامىان والك٩ل ٞاإلاًمىن . ّٞجي وؤصاءٍن  مَغ

...  آلازغ ًٖ

 وؾاثل مً ووؾُلت ، اإلاتهى٫  وا٢خدام الٟخذ مً وهٕى ، الٗالم جمشل ؤق٩ا٫ مً ق٩ل َما صبوألا الًٟ ؤّن  جغي  ٦ما

ت  ًدضص الظي َى الىاؽ وعي لِـ:"ماع٦ـ  ُٞه ٣ًى٫  الظي الىعي َظا ، ؤٞغاصٍ ووعي اإلاتخم٘  بيُت في ٖجها ٚجى ال ، اإلاٗٞغ

                                                           
 .  9 االلتزاـ يف الشعر العريب ،ص : أبو حاقة ، أزتد  - 
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حهم صًدض الظي َى الاظخماعي وظىصَم ،بّن  طل٪ مً ال٨ٗـ ٖلى بل ، وظىصَم . 1"ٖو

 
ًا
ُه ألاصب هي الىعي َظا ٖلى خهىلهم ٞىؾُلت بطا ُٟت طو ٞهى بىٖى  ٖلى اإلاىاَىحن" ًغبي بط ؛ الاقترا٧ي ال٨ٟغ في هُٟٗت ْو

ت الٗلُا ؤلاوؿاهُت اإلاباصت ؾبُل في والىًا٫ والشىعة والخُىع  والخدغع  الىعي هم وألاهٓمت ال٣ىاهحن ومٗٞغ  ٚاًاتها ٞو
توا٫ والاظخماُٖت الؿُاؾُت لى ، البكغ بحن الٗال٢اث جدؿحن ٖلى والٗمل ، خًاٍع  والخًامً الخٗاون  عوح وكغ ٖو

حر والاؾخٛال٫ والٟؿاص والٓلم الكغ ومداعبت ، واإلادغومحن اإلآلىمحن بههاٝ و والٗض٫ والخحر  في ًضزل مما طل٪ ٚو

. 2"والخُىع  صياإلاا والجض٫ الٟلؿُٟت اإلااصًت مٟهىم يمً ٖلحها واإلاداٞٓت ال٣ُم ًٖ الظوص هُا١

٨ظا سُت اإلااصًت مً ًىُل٤" الاقترا٧ي ٞااللتزام َو  ، جلتزمه الظي باإلاى٠٢ شخيء ٧ل ٢بل جمخاػ"و3" الىا٢٘ لب هي التي الخاٍع
ى  الاقترا٧ي والٗالم الٗاملت الُب٣ت ؤَضاٝ ٖلى الٟىان ؤو الكاٖغ ؤو ال٩اجب ظاهب مً ألاؾاؾُت اإلاىا٣ٞت ، بازخهاع َو

سُت اللخٓت بلى بالىٓغ ج٨خٟي ال هي"و ،4" ا ؤو مايحها في الخاٍع ا جمّض  بل ، خايَغ  ول٣ض ، اإلاؿخ٣بل في ؾ٣ُٗبها ما بلى بهَغ

 ًضاٞٗىن  الاقترا٦ُحن الىا٢ُٗحن ل٨ً. الىا٢ُٗت باؾم ، به الخىضًض مً ل٨شحر اإلاؿخ٣بل اؾخجزاٝ مً الىٕى َظا حٗغى
 مً طل٪ ًصخب ما ب٩ل الُىم مً الٛض مُالص بخهىع  ضخيج٤ مؿخ٣بلُت هٓغة  التزامهم ؤؾاؽ في ؤّن  مىضخحن ، ٖىه

 ٞغصوؽ بلى الىنى٫  ًم٨ً ٫ بدُض الخُىع  ٖلى اإلادضوصة ٚحر ؤلاوؿان ب٣ضعة بًماجهم ٖلى مٗخمضًً ومك٨الث ٢ًاًا

. 5"الهضص َظا في ِٞكغ ؤعوؿذ ٣ًى٫  ، اإلاشمغ الجضلي الخُىع  اؾخمغاع اهخٟى وبال ، ٧امل جهاجي ؤعضخي

ُت ؤو اإلاداًضة الىا٢ُٗت َظٍ خضوص وفي"  ت مً ًخىاٞغ ؤن ًتب الاقترا٦ُت اإلاىيٖى  ٚاًاث الٟىُت ؤٖماله ٌٗض به ما الخٍغ
ُت ج٣خطخي ؤال ُٞتب.  للخُاة وؾاثل متغص ٌٗضَا ٞال ، له ًدُا الظي مشاله جسضم  جها ، طاتها في  ٖلى شخيء ٞغى اإلاىيٖى

. 6"ٞىه في ؤنُال  مسلها ناص٢ا ٩ًىن  ٧ي وطل٪ ، الٟىان ؤو ال٩اجب

  جلّر  ول٨جها)...(  ملتزمت بًضًىلىظُت مضعؾت الاقترا٦ُت الىا٢ُٗت ؤن ًدبحن ج٣ضم ومّما
ًا
  الالتزام ٩ًىن  ؤن ٖلى صوما

ًا
 هابٗا

  ولِـ طاجه جل٣اء مً ًخض٤ٞ ال٣ىاٖت، نمُم مً
ًا
  ؤو متلىبا

ًا
  ؤو مٟغويا

ًا
  ؤو مغاثُا

ًا
 َى الاقترا٧ي الىا٢عي ألاصب بن. متامال

ى م٘ الخالخم ؤصب ُا ؾلى٧ا بال ج٩ىن  ؤن ًم٨ً ال التي بال٨ٟغة مٗخض مدٌ، اظخماعي مًمىن  طو الجماَحر،َو  مىيٖى
ا ج٨خٟي الٟلؿٟت ٧اهذ ٞةطا ، مى٠٢ ؤو خالت جتاٍ  َى مجها مى٠٢ اجساط بلى عؤؾا ًخته ألاصب ٞةّن  وقغخها بخٟؿحَر

.  والخبضًل الخُٛحر مى٠٢

ضة اإلاؿغخُت ل٩اجبتوا الغواثُت وهي ،( لؿىج صوعَـ)  ٧اهذ وبطا   اإلاٍا
ًا
 ب٣ًاًا جلتزم الكُىعي للمظَب ٧امال جإًُضا

  الٗاملت الُب٣ت
ًا
  التزاما

ًا
دا واضخا  وظُيُه وؾاعجغ ٧امى ؤصب ٖلى بالالثمت جىخي" ٞةجها ، ٚمىيا ؤو ُٞه لبـ ال نٍغ

  ه٩ىنا الُإؽ َظا في جغي  وهي ، الُإؽ مً ُٞه إلاا وب٨ُُذ
ًا
ُٟا وظبىا   للىا٢٘ وجٍؼ

ًا
غوبا  البراءة مً خالت بلى مىه َو

 ، ٞدؿب الا٢خهاصًت الىٓغ وظهت مً ؤلاوؿان بلى بالىٓغ ؤ٤ٞ ي٤ُ في اإلالتزم الغواجي جساط٫ ًٖ ٣ًل ال اإلاهُىٗت
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غوبه ا في الُإؽ َظا ٌٗضو وال.  الىا٢٘ جتاٍ مؿاولُخه مً َو  الظًَ ومخٗت ال٣ٗل جٝغ ؤلىان مً لىها ٩ًىن  ؤن هَٓغ

خلخو َظا. 1"عيابها لظة بلٛذ مهما ٖجها ًخسلى ؤن ال٩اجب ٖلى ًتب  ؤن ًتب ال٩اجب ؤّن " في صوعَـ ٖىض الالتزام ٍو
 ًيبػي ال اإلاتمٕى إلعاصة ظاهبه مً الاؾدؿالم َظا ول٨ً.  ْهغاهُه بحن ٌِٗل الظي اإلاتمٕى إلعاصة الٟغصًت بعاصجه ًسً٘

.  بها ٣ًىم اؾدؿالم ٖملُت ٧ل ٢بل الخام مهخ٪ ًهضع ؤن ٖلى ؤلانغاع ٖلُه ًدخم ٞىاظبه.  ٧امال اؾدؿالما ًهبذ ؤن
 في الالتزام  ّن  ؛2"الاخترام ٌؿخإَل ال الاظخماعي الًِٛ ؤو الخٝى مً بضاٞ٘ الهمذ ًلتزم ال الظي ال٩اجب ؤّن  عؤحها وفي

.  3ؾُاسخي خؼب ؤو إلاظَب الضٖاًت خا٫ بإي َى ولِـ بالهض١، ًيبٌ الظي ؤلاوؿاوي ؤلاخؿاؽ ٌٗجي مٟهىمها

 

ٌ  ودالكت        :  اللى

ت الىظىصًت بن"  ٧ل في مؿاو٫ ألاصًب ؤّن  وحٗخبر ألاصب في بااللتزام جخمؿ٪ الاقترا٦ُت الىا٢ُٗت قإن قإجها الؿاعجٍغ

ت الاظخماُٖت الخدىالث وجد٤ُ٣ والخُٛحر ال٨ك٠ عؾالت هي عؾالت لألصب وؤّن  ، ٨ًخب ما لخ٣ي.  والخًاٍع  في اإلاظَبان ٍو

ما غ الخُاة َا٢اث جٟتحر ٚاًخه ٖمل ألاصب وؤّن  ، ٞٗل ال٣ى٫  وؤّن  و٠٢م ؤلاوؿان ؤّن  اٖخباَع  ٦ما. ؤلاوؿان وجدٍغ
ت اٖخباع في ؤًًا ًلخ٣ُان ا الخٍغ  ٌؿخُُ٘ ال ألاصًب وؤّن   ألاصبي، الٗمل نمُم مً وؤجها الالتزام، قغوٍ مً ؤؾاؾُا قَغ

 والىظىصًت الاقترا٦ُت الىا٢ُٗت –طَبحنالم بحن ؤن ٖلى)...(  مى٠٢ اجساط بلى مضٖى ٞهى خىله ًتغي  مما الهغوب

ت  اٖخباع في ظاء ما الخباًً وظٍى ؤبغػ  ومً)...(  الخباًً وظىص بٌٗ ألاصب في الالتزام مٟهىم خُض مً -الؿاعجٍغ
 صإ ُٞما ول٨ىه خض، بلى باإلااصة ًخإزغ ال٨ٟغ بّن :  ٣ُٞى٫  ؾاعجغ ؤما. ٖجها مؿخ٣ل ٚحر للماصة او٩ٗاؽ ال٨ٟغ ؤّن  الاقترا٦ُحن

ت طل٪  خحن في ، ؾلبُا ؤلاوؿاهُت الظاث صوع  جتٗل الاقترا٦ُت الىا٢ُٗت  ؤّن  طل٪ ًٖ ووكإ.  الاؾخ٣ال٫ جمام مؿخ٣لت خٍغ
 ال٩ىن  َظا في اإلاىظىصة ألاقُاء جمىذ التي هي وؤجها ، الىظىص مدىع  ؤجها مٗخبرة الظاث بًتابُت ٖلى ج٣ىم الىظىصًت ؤن

ت مى٤ُ في ًختلى بألاص في طل٪ وجإزحر الخ٣ُ٣ي وظىصَا  .4"اإلاظَبحن مً ٧ل في ألاصًب لضي الخٍغ

 ٖىض هابٗت هي بِىما ، الضهُا البيُت مً الاقترا٧ي ألاصًب ٖىض جيب٘ هي واخض؛بط ٧ّل  ٖىض مىبٗها ازخالٝ حسجُل م٘
ت ًٖ ونضوعٍ ال٨ٟغ اؾخ٣ال٫ بلى ًظَبىن   الىظىصًحن ؤن ؛طل٪ طاجه مً الىظىصي ألاصًب  حُٛحر بلى جغمي بًتابُت خٍغ
ت الىعي َظا مضاع ؤّن  ٖلى بال٣ُم الىعي ٍَغ٤ ًٖ اإلاى٠٢ ت وهي الٟغص، خٍغ  التي اإلاىا٠٢ ٖلى بىٟؿه ٞحها ٠٣ً خٍغ

.   ال٣ُم ٞحها جخىاٞغ

 الىظىص ؤّن  ٖلى ألاو٫  بلخاح في ُٞختلى الاقترا٦ُت الىا٢ُٗت التزام وبحن الىظىصي الالتزام بحن ألا٦بر الخباًً" ؤما

 جلّر  الاقترا٦ُت الىا٢ُٗت خحن في)...(  والٟتُٗت بالخٝى والكٗىع  والٛشُان وال٨أبت والخمغص ال٣ل٤ ؤلاوؿان في عجثي ، مإؾاة
سُت الىٓغ وظهت ٖلى  باإلاؿخ٣بل وجخٟاء٫ بالجماَحر جامً التي اإلااع٦ؿُت ألاًضًىلىظُت مً جىُل٤ و الٗاملت للُب٣ت الخاٍع

 والخ٣ضم والبىاء الٗمل ًٖ صاثما الخٗبحر ٖلى وجدغم ، الك٣اء زال٫ مً صةوبالؿٗا ، اإلاىث زال٫ مً بالخُاة وجخٛجى
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. 1"اإلادضوص ٚحر الخُىع  ٖلى ؤلاوؿاهُت  ال٣ضعة  مً واز٣ت

" الخ٣غب َظا ؤّن  في ق٪ مً ولِـ ، اإلااع٦ؿُت مً ج٣غب ؾاعجغ ؤن ٖلى الخإ٦ُض َى الضعاؾت َظٍ به هسخم ما وزحر
ت جهىعٍ مً الخُٛحر يٖل الٗمل في ٦بحر خض بلى ؤؾهم ٢ض  بما ألاصًب ٖلى الٟٗا٫ صوعٍ له ٧ان الظي ألازحر َظا ،2"  للخٍغ
اث صازل الخانلت للخُىعاث صًىامُت ألا٦ثر والغانض اإلاتخم٘ في ٞٗالُت ألا٦ثر الٟغص َى  في والهٛغي  ال٨بري  اإلاتمٖى

ى ، الىاخض اإلاتخم٘ .  الكٗىب خُاة في امهم ظاهبا ًمشل ؤنبذ ألاصبي  ؤلابضإ ؤّن  ٌٗجي ما َو
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  الطئٍت
ً
 ػطزًا ملٌلحا

 العطبُت ملط حمهىضٍت ـ املىُا حامعت، ملٌفى ػعُس ػلُمان ػىاء. ز

 

: البحث ملخم

ت بالخاء الغئٍت بحن والٟغ١  ، الغئٍت حٍٗغ٠ ٖلى والى٢ٝى الؿغصًت، الغئٍت مهُلر صعاؾت البدض َظا ًداو٫        اإلاغبَى
ٗٝغ والغئٍا  زم ومً خىله، مً اإلاتخم٘ بغئٍت ال٩اجب عئٍت اعجباٍ جىضر التي الٗالم عئٍت مهُلر مً الغئٍت با ل٠،َو

ٗالج.اإلاِٗل بالىا٢٘ الؿاخت،وحٗجى ٖلى جُغح التي اإلاهمت ال٣ًاًا مٗالجت  مً الىُت الغئٍت مٟهىم جدضًض البدض َو
ت زال٫ خه بتاال٨ذ مٟهىم ػاٍو ض الظي الغواجي للمًمىن  وعٍئ . لل٣اعت  وجىنُله َغخه ًٍغ

: للبحث الافخخاحُت اليلماث

ت.الؿغصًحن ٖىض الغئٍت مهُلر. الغئٍت مٟهىم جدضًض ت. الخل٠ مً الغئٍت ػاٍو ت.ألامام مً الغئٍت ػاٍو . م٘ الغئٍت ػاٍو

 

: الطئٍت مفهىم جحسًس

اث مً الغئٍت مٟهىم ٌٗض              َب٣ت  ٦بر جهل التي ال٨خاباث في وبسانت ؤلابضاُٖت الٗملُت في ألاؾاؾُت، اإلاىيٖى
ال ػمىا اإلاٟهىم َظا ْل و٢ض ال٣غاء، مً ىضما والالخباؽ، بالٛمىى م٨خىٟا ٍَى  َظا ون واإلا٨ٟغ الباخشىن  جىاو٫  ٖو

 ، الالخدام خض بلى بًٗها مً ج٣ترب ما مجها والضالالث، ألابٗاص مخٗضصة ؤق٩اال ٖلُه زلٗذ والخدلُل، بالضعاؾت اإلاهُلر
 ؤومٗاصال ومىهجا، ؤصاة الغئٍت لختٗل بُجها؛ ُٞما وجإجل٠ الىٓغ وظهاث جسخل٠ و٢ض الاهٟهام، خض بلى جبخٗض ما ومجها

ىت وؤ ؤخُاها لألصب اإلاًمىوي للم٩ىن   وبٗض الشاهُت الٗاإلاُت الخغب بٗض الٗغبي ٖاإلاىا اإلاٟهىم َظا اظخاح ل٣ض بها، ٌٗٝغ ٢ٍغ
ال بٓاللها ؤل٣ذ  هٓمت والا٢خهاصي والاظخماعي، الؿُاسخي، الؿ٣ٍى  والظي والضعاؾت، البدض مىيٕى ؛لُهبذ ٍَى
.  ال٨خابت ؤهىإ ل٩ل ؤلابضاعي الهضي يىثه في ًدضص

 بالخاء)الغئٍت مٟهىم وبحن بُجها الٟاع١  بُان م٘( با ل٠) الغئٍا مٟهىم جدضًض خى٫  ألاصبُت إلاٗاظما ؤٚلب جخ٤ٟ           

ت  وؤضؤي حلمت ا: حؼىت ضئي عىً وضؤًذ مىامً في ضؤًخه ما والطئٍا...  والللب بالعحن الى ط الطئٍت" :-بإجها( اإلاغبَى

 ابً وكاٌ ضعى، مثل بالخىىًٍ ضئي، الطئٍا وحمع ضئٍا، مهمىا في وضؤي. ؤحالمه و ى. ضعاٍ بىظن ضئاٍ هثرث بشا الطحل

ف للطئٍا فى ر: الطاعي كاٌ الُل ت في الطئٍا حاء وكس: بطي   كىله فؼط وعلُه ًلىمها كبل وان هفؼا وبـط فاازٍ َو

ىان التي الطئٍا حعلىا وما: حعالى ٌ  فؼط وعلُه للىاغ فخىت بال ؤٍض ان:الٌُب ؤبى كى  بن: ولهوق  العُىن  في ؤحلى وضٍئ
ل ؿإج م مً وان ،فةشا للخفت ًلبا الطئٍا كالىا الطئٍا، مً الهمع العطب جطهذ حع رون،بشا للطئٍا هىخم  بلى الىاو جحٍى

: آلاحي وضر ٣ٞض الغئٍت، مهُلر مخابٗت زال٫ ومً   "ًجىظ  فال اللطآن في وؤما الىالم في ضئٍان جللم ال كالىا ًاء

ان مهُلخا الغئٍت حٗض              ًًا ا ٢ض ًًا ا، وؾغص ًٗا  مىا٠٢ ًٖ الخٗبحر ُٞه  عؤوا الباخشحن، مً ٦شحر اؾخسضمه و٢ض قاج
 بِئت بلى بِئت مً الغئٍت جخٛحر وعبما زالو، ؤصبى ٢الب في وج٣ضًمها ببضاُٖت، بغئٍت الخُاجُت اإلاىا٠٢ وؾغص خُاتهم،
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ىه صازل مً جيب٘ التي عئٍخه له م٩ان ٩ٞل آزغ؛ متخم٘ بلى متخم٘ ومً ، ؤزغي  ىاثٟه؛ ٞئاجه بمسخل٠ الاظخماعي ج٩ٍى  َو
 ؤ٦ثر مً ٞا صب ٞغوٖه؛ بمسخل٠ ألاصب ٖلى جازغ هخاثج مً والاظخماُٖت والؿُاؾُت الا٢خهاصًت الخالت ٖلى ًترجب وما

 ٝي ألاصبي اإلاتخم٘ و الغئٍت بحن الغبِ وهتض حؿختض، التي الخٛحراث ،ؤو الؿاخت ٖلى جُغؤ التي با خضار جإزغا اإلاتاالث

ت الطئٍت) ألاًسًىلىحُت على حـخمل الاحخماعي الىعى ؤي الطئٍت ":-بإجها للغئٍت الباخشحن حٍٗغ٠  والؼُىىلىحُت( الفىٍط
ىان الاحخماعُت  والعالم الفً في مذخلفت حىاهب حؼمى التي الخبؼٌُُت الجزعت جلً فهىان بُ  ما؛ بساجي دلٍ َو

ت، ضئٍت السادلي ت العللُت الحؼُت ألاوحه ول ماعُتالاحذ الؼُىىلىحُا وحـمل فىٍط   زضان في والحسػُت و زاٍض

 ألاًسًىلىجي الاهخلاء عىس جلف وال معلسة عملُت الفىُت ألازبُت الطئٍت حـىُل عملُت ؤن في ؿً وال.  وؼاوي
 الخالق زًبألا ًاهس وال الالؿعىضٍت، والسوافع والاهفعاٌ والخُاٌ الحسغ جخومً فهي العللي؛ و زضان والخلُُم

 فال للعالم، الجمالي الخمثُل في هبحر زوض  له  وؼاهُت للصاث الاهفعالي فالخإهُس حىاػه بيل بل وحسٍ، بالفىط ضئٍخه

 الخالت ًٖ الٟجي الخٗبحر َى ألاصب بن خُض  ."الاهفعالي  زضان عً الجماٌ ملعاًحر وفلا املبس  الخفىحر ًىفعل
ى ؤلاوؿاهُت،  اظخماُٖت، ،ؤم ا٢خهاصًت ؤم ؾُاؾُت ألاخضار َظٍ ؤ٧اهذ ؾىاء ، خىله ًضوع  ما ب٩ل ؤزغاث اإلاتاالث ؤ٦ثر َو

ت عئٍت بلى وج٣ؿُمها الغئٍت، ويىح مً بض ال ٧ان لظا ز٣اُٞت، ؤم  الضازلي، والٗالم الًٟ في اإلاسخلٟت الجىاهب حكمل ٨ٍٞغ
 ٧ان ول٣ض ؤلاوؿاوي، ؤلاصعا٥ في والخضؾُت ٢لُتوال٘ الخؿُت ألاوظه ٧ل  الاظخماُٖت الؿ٩ُىلىظُت الغئٍت حكمل خحن في

ا الخ٣ؿُم َظا  ٦ما ؤلاوؿاهُت، للظاث والضواٞ٘ الاهٟٗاالث ل٩ل قاملت ٞالغئٍت الغئٍخحن؛ بحن الٟهل ٖضم خض بلى م٣ٗضًا

 للياجب الصخلُت باملىاكف بال ًطجبٍ ال فحؼب شاجُا ؿِئا الفىُت الطئٍت لِؼذ" :-الباخشحن ؤخض طل٪ بلى طَب

 احخماعُت مىهىعُت ملسماث َىان بن بل ،(املؼإلت مً مهما حاهبا بال شلً فلِؽ)الصخص ي وشوكه مىازٌٍ ججا
لت في الحُاة بلى الياجب ه طة للىاكع،وجبسو الفىُت الطئٍت جحسز طي  بحن ب ا ًمحز التي الٌٍط  واللٍطب والعطض ي الجَى

ما، ٌؼخدبع للىاكع ججؼُس فيل الخذفُف؛ ؤو الخإهُس ميان وجحسًس والجسًس واللسًم والبعُس  وحسة وزمت جلٍى
 هطوب حعىؽ ال جىلؼخىي  فإعماٌ ألازبُت؛ ألاعماٌ زادل الياجب ه ط ووحهت الفني اللسق بحن بالخىاكى حافلت

 ؤخضار مً الاظخماُٖت،  الؿاخت ٖلى ٌٗغى ما ٩ٞل  "ؤًوا ضئٍخه جىاكواث حعىؽ بل فحؼب  الحُاة في اللطا 
ا، ألاخضار لهظٍ واإلاٗاٌكحن اإلادضصة، الٟترة في وألاصباء والكٗغاء، ال٨ّخاب، التح ٖلى جازغ وجُىعاث ا بسحَر  وب٩ل وقَغ
ما٫ ٧ل ٖلى الخُىعاث َظٍ وجازغ جٓهغ بضؤث لظل٪ اإلاسخلٟت؛ ؤهىاٖها ت ؾىاء وألاصبُت الٟىُت، ألٖا  ؤم مجها اإلاؿمٖى
 اإلاهُلر َظا اؾخٗاع و٢ض ه٣ضًت؛ وؤٖما٫ ومؿغح اًاثوعو ٢هو مً واإلاالٟاث ال٨خب، ٨٦خابت ؛ اإلا٨خىبت ؤم اإلاغثُت
 الكٗغ؛ صعاؾت مً ؤ٦ثر والى٣ض الغواًاث بضعاؾت ازخهانه مً به مٗغوٝ َى إلاا الباخشحن، ؤخض ًض ٖلى الكٗغ لضعاؾت
ها؛ صعاؾت ٖىض ٠٣ً لم ول٨ىه ت؛ ألاصبُت الضعاؾاث مسخل٠ مً والباخشحن ال٨خاب ٖلى ٞغى وبهما بىٖى  ولظل٪ اإلاخىٖى

 ضئٍت مفهىم اهدؼب" :-٢ىلها في ألاواثل للماؾؿحن وجُغ٢ذ الكٗغ في  الغئٍت مٗالجت في الباخشاث بخضي جىاولخه
 الفهم،ؤػاػا َصا مً اجذص هخاباجه،حُث مً هثحر في وشلً البساًت، في لىواحف حىضج ًس على املازطة فعالُخه العالم

ً اللطن  في الىالػُىُت كعُتالىا الىخابت حصو حصوا الصًً الىخاب بحن للملاضهت  وبحن( مان جىماغ مثل)العـٍط
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 ملـاول املبس  بزضان"  حعنى بإج ا العالم ضئٍت لىواؾ عطف وكس(.مثال وافيا) الىخابت َصٍ ؤػؽ ػحروا الصًً الىخاب

عة علٍط لت وهصلً ماهسة، فىُت  بؼٍط              "."عمله في املـاول َصٍ ب ا ًلسم التي الٌٍط

ٟها؛ الغئٍت إلاباصت اإلااؾؿحن مً( لى٧احل ظىعط) ٧ان ل٣ض           ت بإجها وحٍٗغ  ٖمله ج٣ضًم ٦ُُٟت ألاصًب ؤو اإلابضٕ مٗٞغ
٣ت بُئخه في اإلاىظىصة اإلاكا٧ل ج٣ضًم ٦ُُٟت و٦ظل٪ خ٣ُ٣ُت، ٞىُت  بُٟغة  ًتٗل ولم مُٟضة، صاللت وطاث واضخت بٍُغ

ت ظماُٖا، حٗبحرا ٧ىهه مً البض ؤهه ٖلى ؤ٦ض وبهما ٞدؿب؛ ٞغصًا حٗبحرا اإلاهُلر َظا( ظىلضمان)  إلاسخل٠ ظماُٖت وعٍئ
 ؤو َب٣ت ؤو ٞئت ًٖ ٖبر ؤهه ال٣ى٫  لِؿخُُ٘ وؤصبُت ٞىُت بهىعة واإلاٗبر الجمعي، الك٩ل بهظا وج٣ضًمها اإلاىظىصة الهىع 

اع ألاصبي الٗمل َظا في الٗالم عئٍت  ٢ضم و ما، متخم٘  في( لى٧احل) ًٖ( ولضمانط لىؾُان) ًسخل٠ ولم. ؤلابضاعي وؤلَا

ٟه ىع  لها، ؤياٝ وبهما الٗالم؛ عئٍت إلاهُلر حٍٗغ  ؤن حىلسمان ًطي " :-٢ىلها في الباخشاث بخضي ؤوضخذ ٦ما ٞحها، َو
حن في العالم ضئٍت عً حعبحران بج ما حُث مً والفلؼفت ألازب  فطزًت، واكعت لِؼذ الطئٍت َصٍ مذخلفحن،فةن مؼخٍى

صٍ ًبلت، بلى ؤو مجمىعت لىب جيخمى احخماعُت واكعت بل  ؿعىضٍت ال بلىضة الفطز املبس  ًحللها الجمعُت الطئٍت َو

 في ًضوع  ٖما ظماعي حٗبحر الٗالم عئٍت ؤن( ظىلضمان) ًا٦ض  ."للعالم ضئٍخه عً حعبحر َى ،الصي ألازبي العمل ع ر
 مٗبر مد٨م ٞجى ببضاعي ٖمل في عئٍخه ًمج٣ض مً له مخاح َى ما ب٣ضع ٞغصًا حٗبحرا ٩ًىن  ؤن ًم٨ً وال اإلاتخمعي، الىا٢٘

 حٗبر  جها الخُاة، متاالث ٧ل في  الغئٍت قمىلُت وجٓهغ ، خىله ًدضر إلاا وبصعا٦ه.ومتخمٗه بُئخه في ٌِٗكه وا٢٘ ًٖ
. بها اإلادُُت والبِئت اإلاتخم٘ في خىلها ٖما

ا٦ض             خهع زال٫ مً ومتخمٗه اإلابضٕ بحن الٗال٢ت مضي ٖلى( ٖلىف) ٍو  َظا في ًدضر وما مى٢ٟه، ًٖ اإلاٗبرة ٍئ

 في ومخواضبت معلسة فهي زاثما؛ مخىاػمت ؤو زاثما مخياملت ألازب في العالم بلى الى طة لِؼذ"  :-٢ىله في اإلاتخم٘
 في ؤدفم ؤو وهجح كىله اػخٌا  ؤو كاله ما وبحن الياجب شًَ في ما بحن آلي جٌابم َىان فلِؽ ألاحىاٌ، مً الىثحر

 الطػم وعلى. ألاكلُت الياجب هىاًا مً حعسٌ التي املىهىعُت ووكاجعه وعملُاجه الىاكع مىٌلم فهىان لفعل،با كىله

 الاحخماعُت الؼُىىلىحُا مثل داللها ومً ب ا ًىخب التي(املىاز)فةن الفىُت والخ رة وامللسضة املالح ت كىة  ؤَمُت مً
 ؤعمالهم في ًخجاوظون  الىخاب مً والىثحر وعساثه، حعاًفهو لخححٍز هبحرة ملاومت جلسم ؤن على كازضة والفطزًت

ت م مفهىمات م  ال٩اجب هٓغة ج٨ً لم  ."كىض  في مخجؼسة العالم بلى ه طة الفىُت الطئٍت فلِؼذ الصخلُت، وضٍئ
 ٖبري ؤن ال٩اجب ٌؿخُُ٘ ٞال ٦بحر، خض بلى وا٢ُٗت الىٓغة ٧اهذ ول٨ً نىعٍ؛ ؤبهى في الٗالم ومهىعة ومخ٩املت مخىاٚمت

سُئ ؤخُاها ًهِب ول٨ىه هي؛ ٦ما الهىعة ًٖ داو٫  ؤزغي، ؤخُاها ٍو  ٞىُت، نىعة في الىا٢ُٗت ألاويإ ج٣ضًم ظاَضا ٍو
٣ضم ، به اإلادُِ الىا٢٘ ًتؿض ل٩ى ت، الخلى٫  له ٍو تر٥ اإلاخىٖى ض ما ٞهم لل٣اعت  ٍو  ًختاوػ  وؤخُاها ٖلُه ًغ٦ؼ وما ٢ىله ًٍغ

.  اإلاِٗل للىا٢٘ متؿضة نىعة في اإلا٣ضم ألاصبي ملهٕ  ًٖ لُٗبر ، الصخهُت عئٍخه ال٩اجب

 مفهىم هىضح ليى " :-٢ىله في ه٣ضي بظغاء بلى جدىله و٦ُُٟت اإلاهُلر، َظا في ال٣ى٫ (ٖهٟىع  ظابغ) ّٞهل و٢ض            

ا مفهىما بىكفه" العالم ضئٍت"  وحىزي هُان  ي حُث مً الطئٍت َصٍ في هفىط ؤن ،علُىا حىلسمان مى ج في حصٍض

عنى. آن في وداضحه ألازبي العمل زادل كاض( ؤهٌىلىجى)  معطفي ؤػاغ  ي حُث مً الطئٍت َصٍ فهم شلً َو
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 زاهُت، هاحُت مً ألازب ف  ا بما الثلافي الخلم مىجع مً بيُت زادل واليل ألاحعاء بحن العالكت لفهم( ؤبؼخمىلىجي)
ذُت وألاوها  بُ  ا ما وجلل وجى مها جحىمها ؤؿمل ؤدطي  بيُت وبحن حمُعا وبُ  ا  مً الٌبلت ؤو للمجمىعت الخاٍض

 جىظه لهم الظًً اإلاتخم٘ َب٣اث ؤ٦بر ومٗبرة،ًٖ قاملت عئٍت هي الٗالم عئٍت ؤن ٖلى( ٖهٟىع )ًا٦ض  ."ؤدحرة هاحُت
ت زام  والىُْٟت والبيُت اليؿُج هىاحي في ؤلابضاُٖت للٟاٖلُت الكامل الٟهم زالنت هي ٞالغئٍت ؛ مؿخ٣لت وعٍئ
 بلى لال٢تراب الغئٍت جل٪ آٞا١ مً مؿخسلهت الىا٢ض بها حهخضي التي اإلاىٓمت الٗملُاث ؾلؿلت ٞهى اإلاىهج صاللت،ؤماوا٫

  .ؤلابضاُٖت الٟاٖلُت ٖلحها جىُىي  التي ألاَضاٝ

ضم               
ُ
ت، بإق٩ا٫ الغئٍت مهُلر ٢ ا، جدضًضٍ بضاًت في مسخلٟت؛ ومؿمُاث مخىٖى  عخهٍ مً الهضٝ و٧ان مهُلخًا
خه، الٗمل َغح في اإلاازغ مًمىهه بلى الىنى٫   ٦ما ٢ؿمحن ؤو مخماًٍؼً ق٩لحن بلى و٢ؿمذ الغئٍت خضصث ول٣ض وعٍئ

ً ؿيلحن ًإدص الىعى َصا"  :-٢ىله في( ٖهٟىع ) وضخهما  ول  ما ؤن وضػم وججاوب، جسادل مً بُ  ما ما ضػم مخماًٍع

بُا املىحىز الىعى ؤو Conscience ReeIIe"  الفعلي عىالى"  حىلسمان ٌؼمُه ما فهى ؤولهما ؤما. وحسة ٌـيل  على ججٍط

ىحلط الؼلب، مؼخىي   والاخؿاؽ وبصعا٦ه بالخايغ الىعى متغص في الىعى َظا ًىدهغ   ."بالحاهط وعى مجطز في ٍو

 فهى زاه  ما وؤما" :-٢ىله في الشاوي الىعى (ٖهٟىع )ٌٗٝغ خحن في ،ؤلاًتاب ؤو بالؿلب ؾىاء الخايغ َظا ًٖ والخٗبحر به

يـإ Conscience Possible" املمىً الىعى"   وشلً.باملؼخلبل الىعى لِـيل ًخجاوظٍ ولىىه الفعلي، الىعى عً ٍو

ٍط حؼُحٍر بةميان وعُا ًىلس ؤن بس ال بالحاهط الىعى ألن ًبُعي  التي باملـىالث ًطجبٍ الفعلي الىعى وان وبشا.وجٌٍى
 الىعى فةن املجمىعاث، ؤو الٌبلاث ببلُت املخعاضهت عالكات ا حُث مً ًتالاحخما  املجمىعت ؤو الٌبلت، حعاه  ا
ا مع العالكاث في الخىاظن  مً زضحت بلى مـىالت ا،وجلل لخحل الٌبلت جٌطحها التي بالخلىضاث ًطجبٍ املمىً  ػحَر

ُحن ؤو ٢ؿمحن بلى الىعى  ًى٣ؿم   ."املجمىعت ؤو الٌبلاث مً بجى ، مخماًٍؼً ٖو  جتمٗهما  ن؛آلازغ ٖلى وعى ٧ل ٍو
 الىعى ؤزٍغ ٖلى جىا٢و الٟٗلي الىعى جىا٢و و٧لما ،الٟٗلي الىعى ؤزٍغ ٖلى جؼاًض ، اإلام٨ً الىعى ػاص ٧لما َغصًت ٖال٢ت

 ؛ بها ٣ًىم التي ازخهاناجه له وعى ٧ل ؤن في بُجهما والخماًؼ الازخالٝ وؤْهغ الاه٣ؿام َظا ٖهٟىع  وضر ول٣ض اإلام٨ً،
 اإلام٨ً الىعى ًغجبِ خحن في الاظخماُٖت، الُب٣ت جىاظهها التي اإلاك٨الث بذجم ًغجبِ لٟٗليا الىعى ٧ىن  خُض مً

.  اإلاك٨الث َظٍ لخدل الُب٣اث ب٣ُت جُغخها التي والخلى٫  بالخهىعاث

 حىلس لىػُان جىكف"  :-٢ىلها في هٟؿه الخماًؼ ووظضث ،(ظىلضمان) ج٣ؿُم بلى الباخشاث بخضي طَبذ  و٢ض              

صا  –ؤدطي  حهت مً املمىً والىعى اللاثم، الىعى مفهىم  –ؤػماٍ ما عىس انم  الىعى بإهه اللاثم الىعى ٌعطف َو

ى  –الىاكع في املىحىز  حطاء مً ًبلت وعى ًخحملها التي املخعسزة و حباًاث الحىاحع مً مجمىعت حلُلت َو

  ."والىىهُت الٌبُعُت العىامل مذخلفو ألادطي  الاحخماعُت الفئاث جماضػها التي املذخلفت املماضػاث

 الىعى بحن ،ما(ٖهٟىع ) ٖىض الىعى واه٣ؿام جماًؼ م٘ به والٗمل( ظىلضمان) ٢ى٫  ؤزظَا في الباخشت اج٣ٟذ ل٣ض            

 مٟهىم اظخمإ مً( ظىلضمان) ٖىض الٗالم عئٍت اه٣ؿمذ ول٣ض. اإلام٨ً الىعى بحن وما اإلادُِ الىا٢٘ في اإلاىظىص ال٣اثم
عي ٌٗاٌكه؛ الظي بالخايغ وعى متغص في ًىدهغ الظي َى الىا٢٘ ٞالىعى اإلام٨ً؛ الىعى ومٟهىم الىا٢٘، وعىا٫  ه٣ُت َو
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 للٗىامل بياٞت ؤزغي، اظخماُٖت ٞئاث ٢بل مً لها ًخٗغى الظي والاخباَاث اإلاماعؾاث، ب٩ل الخايغ لهظا الاعج٩اػ

.  ٖلُه اإلاازغة وال٩ىهُت الُبُُٗت

 عىاثم وحىز لىال ما ًبلت جللها ؤن ًمىً التي الىعى زضحاث ؤكص ى" :- بإهه اإلام٨ً الىعى ٌٗٝغ ًىماب               

 ٌ وه بلى فخازي الىاكع في الىعى َصا جحلُم زون  جحى مشل  ."اللاثم بالىعى حعٍى  الٗلم صعظاث ؤ٢صخى اإلام٨ً الىعى ٍو
ت،م٘ والىعى  ًختاوػٍ ول٨ىه الٟٗلي؛ الىعى ًٖ(اإلام٨ً الىعى)قإًً لظل٪ جد٣ُ٣ه؛ وجمى٘ جدى٫  ٢ض ٖىاث٤ وظىص واإلاٗٞغ
ىا ٣ِٞ، بالخايغ الىعى باإلاؿخ٣بل،ولِـ الىعى لِك٩ل ُه ٌكخمل َو خدضص مٗا؛ واإلاؿخ٣بل بالخايغ ٖو  اؾخسالم ٍو
 اؾخٗان ؤو اؾخمض التي الُب٣ت َظٍ لٟئاث الجمعي الخٗبحر بلى بالخىنل ببضاعي، ؤصبى ؤو ٞجى ٖمل في الٗالم عئٍت مٟهىم

 لإلخاَت الغئٍت قمىلُت ًٖ( ظىلضمان لىؾُان)ٖبر ول٣ض. الٗمل لهظا اإلاخاخت الضٖاثم له ؤعؾذ التي ألاصبُت بماصجه مىه

ت مخىاػلت ه ط وحهت  ي العالم ضئٍت بن"  :-٢ىله في بالٗالم ٌ  ووحسٍو  ؤن ًىسض الصي ألافطاز وفىط واكع مجمى  حى

ا مخىاػلا ًىىن   ال٨ٟغ َظا ٩ًىن  ما وهاصعا ٞغصًا، ولِـ ظمعي ٨ٞغ ًٖ الغئٍت حٗبر 2." الحاالث بعى باػخثىاء ووحسٍو
ت ومىٓمت مخىاؾ٣ت عئٍت ٞهي البٌٗ؛ بًٗه م٘ ومخ٣ٟا مخىاؾ٣ا  جغبِ ال عبما ، ؤٞغاص ٨ٞغ متمٕى م٣ابل في ووخضٍو

    .      الٟغصًت الخاالث بٌٗ باؾخصىاء مخىاٚم ٨ٞغ ؤو مخىاؾ٤ ق٩ل ؤو واخضة عئٍت ألاٞغاص َاالء

 صاثغة ًٖ ٢ىله في الضاللُت الضواثغ جىيُذ في  إلًًاخها للغئٍت؛ الشالزُت الضواثغ جىيُذ بلى( ٖهٟىع ) طَب و٢ض             

ت، الطئٍت ماهسة ،"العالم ضئٍت" بل  ا حـحر التي الحؼُت الساللت"  :-ألاولى الضاللت  مسي في ًلع ما بلى الى ط ؤو البلٍط

صٍ. املطػل املجاظ ػبُل على اليل، بلى م  ا البعى ٌـحر ؤن ًمىً التي المالع مفطزاث مً  بلاض  الساثطة َو

 ؤلابهاع ألاولى؛ الضاللت حٍٗغ٠ في بالغئٍت ٣ًهض  ."بلسزٍ هحً الصي ألازبي الىلس ػُاق في املللىزة لِؼذ الحؼُت
ظٍ ، واإلاكاَضة بالٗحن،  لخىيُذ بلحها ؤلاقاعة جىظب وبهما ؾدىا؛صعا في اإلا٣هىصة لِؿذ الغئٍت صالالث مً الضاللت َو

. ألازغي  الغئٍت صالالث بحن والازخالٝ الٟغ١ 

ت الساثطة  ي"  :-٢ىله في الشاهُت الضاللت صاثغة ٖٝغ بِىما              بلى الحس ى  بلاض مً الساللت ف  ا جيخلل التي املجاٍظ

ت الساللت مً الطؤي حاء وكس العللي، الى ط  ألاعماٌ في " –العالم ضئٍت"  زاللت جلبح شلً وعلى ، للطئٍت املجاٍظ

ىت  – بساعُت  جازح ا ، واحسة ه ط  وحهت واحس،ؤو مى ىض  في املخجاوؼت،عالثلُا، والخلىضاث  ضاء حما  كٍط
 ًطاٍ بما ًىاحهه ًذاًبه،ؤو ؤو املبس ، ٌعِـه الصي املخعحن الىاكع ،ؤو الفعلي بالعالم عالكت ا في  بساعُت ألاعماٌ

 وواكعه باإلوؼان الاضجلاء بلى  بساعي العمل ػعى مسي وبًجابه،فى ػلبه حىاهب ًطي  وي مطآجه ؤمام ًوعه فُه،هإهه

ت آفاق بلى الوطوضة ؿطوي مً( عامله ؤو)  مع  ػهام بلى ًخللاٍ مً  بساعي العمل به ًسفع هحى على ،وشلً الحٍط

  ."وؿمىلها عمىمها في الحُاة هلس ؤو ،املخعحن  الاحخماعي الىاكع هلس في املبس 

 بالغئٍت ٣ًهض وال اإلاكاَضة، وال ؤلابهاع بمٗجى َى ٞال الغئٍت، مً اإلاتاػي  اإلاؿخىي  ٖلى الشاهُت الضاثغة وجض٫              
 وبما ي،ؤلابضإ الٗمل مًمىن  صازل ًغاٍ إلاا واإلابضٕ وألاصًب ال٩اجب عئٍت بها ٣ًهض وبهما الٗحن؛ ببهاع عئٍت هي َىا
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 بلى الٗمل ٢غاءة في ال٣اعت  ًضٞ٘ ٖمله،مما صازل اإلاخًمىت وبالغئٍت بال٩اجب، اإلادُِ الىا٢٘  ًٖ ٞٗلى حٗبحر مً ًغنضٍ
م في ال٩اجب م٘ الاقترا٥ ب الٗمل، ٖلى اَالٖه زال٫ مً المؿه الظي الخاَئ، الؿلى٥ وحٗضًل ، ج٣ٍى  ما وجهٍى
به ٌؿخُُ٘  َظٍ عؾم الظي واإلابضٕ الٗمل ٧اجب م٘ باال٢خضاء للٗمل؛ ه٣ضًت هٓغ وظهت ببضاء في مىه مؿاَمت جهٍى
كحر ًدضر، ما بلى ًغمؼ م٣غوء ببضاعي ٖمل نىعة في الى٣ضًت الهىعة  ٌؿاٖض ؤو بها ًُٟض لٗله وجىيُدها، ألازُاء بلى َو

 التي  ي"  :- بإجها عئٍتا٫ صاللت صواثغ مً الشالشت الضاثغة حٍٗغ٠ في الباخض طَب و٢ض. لها وم٣ترخاث خلى٫  ج٣ضًم في
 مسي في امللمىعت، الطػباث بعى عً حعبحرا الالوعي، بلى الىعى ومً الطوحي، بلى املجاظي  مً الساللت ف  ا جيخلل

 الصي ألاعلى املؼخىي  في دلىكا الـهىز، بلى الحوىض  مً: هفؼه وباللُاغ ، الىاكع بمبسؤ الطػبت مبسؤ اػدبساٌ

ى".ضئٍا" بلى" الطئٍت"فُه جىللب  الحلم بمعنى الطئٍا مً الساللي مساٍ في كاعس واعس، مخلل على ًلع اهخلاٌ َو
 الساللت بإكل ًيخلل الصي للمجاظ اللاعس املسي في ضئٍا بلى  بلاض ضئٍت مً ول جىللب  املىام،حُث في هطاٍ الصي

     ."حاٌ بلى حاٌ مً

٣هض             ٞةهىا ؤصبُا؛ هها ه٨خب ٞٗىضما ، اإلادُِ واإلاتخم٘ بالٗالم، عىالى مؿاخت هي ألاصبي اإلاتا٫ في بالغئٍت ٍو
ظٍ ، بالٗالم الىعى مً ب٣ضع هىُل٤ ٣ا ٩ًىن  له باليؿبت ٞا مغ اإلاخل٣ي؛ مهمت ؤما ال٩اجب مهمت َو خه ٞو  بالغئٍت إلاٗٞغ

:- آلاحي الغئٍت مٟهىم ًخًمً وبظل٪. ٖىه واإلاٗبرة الىو، في اإلاخًمىت

 ٌؿخُُ٘ ما خؿب الخٗبحر ًبضؤ زم ومً وؤحجامها ؤهىاٖها، بمسخل٠ ألاخضار َظٍ في اإلاازغة الباعة هي الغئٍت  حٗض   -1
ما٫ ٧ل وظضث ولظل٪ لضًه؛ واإلاىاؾبت اإلاخاخت با صواث ؤو ٖىه، الخٗبحر  ألاخضار َظٍ خى٫  ومازغة مخإزغة، ألاصبُت ألٖا

 بٗض ما ٞترة في وزانت وال٨خاب ألاصباء، ا٫ؤٖم في ب٨ثرة م2001 ٖام ؾبخمبر مً ٖكغ الخاصي ؤخضار ظاءث زم ومً ؛
. الكهحرة الخاصزت

ما٫ ظمُ٘ خىلها جضوع  التي ، ألاخضار مغ٦ؼ الغئٍت جمشل  -2 ىهُت، الضعاما في مجها اإلاتؿض ؾىاء ألٖا  ؤلاطاُٖت، ؤم الخلٍُٟؼ
 َظٍ ٖلى عجبتاإلاذ الخخمُت الىدُتت الٗغا١ خغب ٩ٞاهذ الؿُاؾُت؛ الىاخُت مً الضو٫  بٌٗ ووي٘ اإلا٨خىبت، ؤم

٩ا اجسظتها والتي الخاصزت، ٗت ؤمٍغ اب؛ ٖلى لل٣ًاء الٗالم ؤمام وحجت واَُت، طَع  الضو٫  واخخال٫  الخغوب وقً ؤلاَع

. ٣ِٞ الكغ١  بالص في ولِـ الٗالم، ؤهداء ٧ل في واإلاؿلمحن الٗغب، ٖلى وال٣ًاء

:-  الؼطزًحن عىس الطئٍت ملٌلح

 هىاحه ال ألازب ففي"  :-٣ًى٫  خُض ألاصبي، الٗمل في ألاَمُت مً ألاولى اإلاغجبت في الغئٍت( جىصوعٝو) وي٘               

 
ً
  ؤو ؤحسازا

ً
  هىاحه وبهما. الخام ؿيلها في ؤمىضا

ً
لت معطوهت ؤحسازا  بالطئٍت ش يء ؤي م اَط حمُع وجخحسز ما بٌٍط

  2 " عىه لىا جلسم التي

 ٧ل مٓاَغ جدضص التي ٞهي ال٣هت؛ ؤو للغواًت الؿغصي الٗمل في ألاَمُت مً ألاولى اإلاغجبت في ألاصبُت الغئٍت حٗض              
ه، شخيء ت، مسخلٟت بغئٍت لل٣اعت  وج٣ضمه وحٗٞغ ت ألاصبي، الٗمل عئٍت ج٣خًُه ما خؿب ومخىٖى  ، اإلا٣ضم اإلاىيٕى وعٍئ

 ج٣ؿُماث بلى ٖمض زم  " الخاضج مً والطئٍت السادل مً الطئٍت" :َما مهمحن ٢ؿمحن بلى الغئٍت( جىصوعٝو) ٢ؿم ول٣ض
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؛ ٧ل صازل ؤزغي   مً ٢ٍغب َظا(جىصوعٝو)وج٣ؿُم الىاخضة، الغئٍت صازل الغئي مً ٖضًضة يغوب ٖلى لُدهل هٕى

حن َىا٥ ؤن ًغي  الظي(جىماقٟؿ٩ى)الغوسخي الىا٢ض ج٣ؿُم  والللت ، الصاجُت الللت"  :-َما ال٣هت مً هٖى

حٍُ ش يء ول ٌعطف فالطاوي  الثاهُت في ،ؤما الطاوي  عُني دالٌ مً الؼطز هخابع ألاولى في املىهىعُت   "ش يء بيل ،ٍو
يبػي  مً الغئٍت جخًمً( جىماقٟؿ٩ى) لضي الظاجُت الغئٍت ؤو ٞال٣هت جىا٢ٌ، مً الىا٢ضًً مهُلخي في ما مالخٓت ٍو

 عواًتا٫ ؤو بال٣هت(  جىماقٟؿ٩ى) ؤؾماٍ ما الضازل مً الغئٍت( جىصوعٝو)ٌؿمى خحن في ،(جىصوعٝو)ٖىض الخاعط
ُت، ُت الىا٢ُٗت ٖلُه ًُل٤ الظي َى الغاوي  ؤن ٞاإلاٗغوٝ اإلاىيٖى ٨ُت، الغواًت في  اإلاىيٖى ٩ىن  ألامٍغ  ٖضؾت بمشابت ٍو

 خحن في ،(جىصوعٝو)لضي زاعظُت عئٍت لألخضار عئٍخه ج٩ىن  وبهظا مداًض، بك٩ل الصخهُت ؤٞٗا٫ جلخ٣ِ التي ال٩امحرا

. الغاوي  ُٖجي زال٫ مً جغي  ألاخضار  ن ؛وطل٪" الظاجُت الغئٍت"  مهُلر ٖلحها( جىماقٟؿ٩ى) ؤَل٤

 ألاصبُت ؤٖماله في ال٩اجب عئٍت جشحر و٢ض. اإلاخ٩لم يمحر الغاوي  اؾخسضم وبن ختى زاعظُت، الغئٍت ج٩ىن  ٢ض              
 مً نُتشخ وؤًت اإلاخىا٢ًت، واإلاىا٠٢ والصخهُاث با خضار اإلاؼصخم ال٣هصخي الٗالم خُض مهمت، ه٣ضًت بق٩الُت

 -بأدط ؤو بلسض  –ؤًسلىحُا كاحب زاثما" :-َى مخ٩لم ٧ل صام ما ال٩اجب عئٍت ًٖ حٗبر ؤن اإلام٨ً مً الٗمل شخهُاث
ٌ   ي زاثما وولمخه  كُمت جسعى العالم بلى داكت ه ط وحهت زاثما  ي الطواًت في الخاكت واللؼت ؤًسًىلىجي، كى

٨غ مدضصة( ؤًضًىلىظُا) ناخب بإهه لألخضار، الغاوي  ًخه٠.   "  احخماعُت ت ٞو  ٢ى٫  الٗمل،و٧لمخه صازل زا٢بت وعٍئ
٨غي  ؤًضًىلىجي ت صازل الخانت ،ولٛخه ٞو ت اظخماُٖت ٢ُما َُاتها بحن جدمل به زانت هٓغ وظهت هي الغاٍو ٨ٍغ  ٞو

. َاصٞت

ت مضي ًٖ ج٨ك٠ ،٦ما والصخهُاث الؿاعص بحن الٗال٢ت ًٖ الغئٍت ج٨ك٠            ُت اإلاٗٞغ  والظاجُت اإلاىيٖى

ىن  ظان) ٞهل ول٣ض الغاوي، ٨ًدؿبها التي  ٢ضم و٢ض جهيُٟها، في ال٣ى٫  الغئٍت، نىٟىا الظًً ؤقهغ مً ٌٗض الظي( بٍى

ذترق  جامت معطفت ٌعطفها الطاوي  عً ؿِئا جذفى ال الصخلُت الخلف مً الطئٍت" :-٢ىله في زالزُا جهيُٟا  ٍو
خيبإ حمجمت ا ا، ٍو تالط وحؼمى مع والطئٍت بإفياَض  مً الصخلُت حعطفه ما ملساض ٌعطف الطاوي  ؤن وحعنى املجاوضة ٍئ

 ولىىه الصخلُاث؛ ؤفعاٌ وكف على ف  ا الطاوي  معطفت وجلخلط الخاضج مً والطئٍت بعُ  ا، الصخلُت دالٌ

ا ًجهل ىن ) ٢ؿم ل٣ض  " جحلُلها ٌؼخٌُع وال ؤفياَض  الغاوي  ؤن وحٗجى الخل٠ مً الغئٍت -1 ؤ٢ؿام زالزت بلى الغئٍت( بٍى
 وحٗجى الخاعط مً الغئٍت -3. الصخهُت حٗلمه ما م٣ضاع ٌٗلم الغاوي  ؤن وحٗجى م٘ الغئٍت -2.  شخهُت ؤًه مً ؤ٦ثر ٌٗلم
٣خهغ الصخهُت مً ؤ٢ل ٌٗلم الغاوي  ؤن خه ٞخٗض ؛ ًغاٍ الظي الخاعجي اإلآهغ ٖلى ونٟه ٍو . ؾُدُت مٗٞغ

 ، بالبلط املـاَسة  ي الطئٍت"  :- ٢ىله في نلُبا.ص طَب ٦ما اإلادُِ المبال٘ وؤلاصعا٥ الىعى هي بطن الغئٍت حٗض           

ت الغئٍت جخه٠و . ."بزضاوا ػمُذ  حاًت مع واهذ ،وبشا مجاظا العلم ب ا ًطاز وكس  الؼواًا، مخٗضصة ال٩لُت باإلاٗٞغ
 الؿاعص ٣ًضم بط الٟغصي، ؤو ألاخاصي الىمِ ًٖ وجسخل٠ الصخهُاث، َٝغ مً حٗاف ٦ما مباقغة ال٣هت وج٣ضم
ج واإلاكاٖغ والغئي ألا٩ٞاع  حِٗكها ٦ما ٣ًضمها ٞال٩اجب لها؛ جدلُال ؤو جلخُها ولِـ الغواًت، زىاًا في بالخضٍع

ى٣ل الصخهُاث، .  جىُٓم ؤو اهخ٣اء صون  اإلاؿخمغة الخُاة مكاَض مً وا٢ُٗا مكهضا ٍو

                                                           
 .9  صػ –دار النهار   -بَتكت –األلسنية كالنقد األديب يف النظرية كادلمارسة  –موريس أبو ناصر (   
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ىن ) ْغن وظهت مً( Point Of view) الىٓغ وظهت بمهُلر ٣ًهض              ُت للغئٍت الشالزت الخ٣ؿُماث( بٍى  للغاوي  اإلاٗٞغ
ى آلازغ اإلاهُلر م٘ ًدىاؾب لم الخٍٗغ٠ ؛ ن الاؾخٗما٫ َظا ٨ًخمل لم ول٨ىه الٗمل؛ صازل  بن خُض الغئٍت، َو

 ظاء َىا ومً الضاللت، ؤخاصًت هٓغ وظهت ٞله الغئٍت مهُلر الضاللت،ؤما حكٗبُت وظهت له الىٓغ وظهت مهُلر
٣ا مهُلر ٧ل وؤزظ اإلاهُلخحن، بحن والخباًً ٝالازخال  الغئٍت، جخطر ل٩ى نالخُاجه، ٧ل ُٞه ًماعؽ لىٟؿه آزغ ٍَغ
ُضة ٖال٢ت لها  ن ؛وطل٪ الؿغصًت وألاهماٍ اإلآاَغ هىضر ؤن ًتب ىظض الؿغصًت بالغئٍت َو  الى٣اص مً ال٨شحر ؛ٍو

ُضة ٖال٢ت مً لهما إلاا مٗا، ًضعؾهما  وطل٪ ؛ وألاهماٍ اإلآاَغ بحن الجم٘ البدض في ٢هضث ولظل٪ بًٗا؛ ببًٗهما َو

. اإلاهُلخحن بحن ال٣اثم للدكابه

ُضة ٖال٢ت وظىص ؤق٩الها، وجدضًض الغئٍت حٍٗغ٠ ٖلى الى٢ٝى زال٫ مً ًخطر           في الغواجي الؿغص وبحن بُجها َو
ذ ٣ٞض ٖجها، والخٗبحر بالغئٍت الؿغص اعجباٍ في الٗال٢ت َظٍ وجخمشل ألاصبي، الىو  مىٓىع  ًٖ مٗبرة عئٍت بإجها الغئٍت ٖٞغ
خطر ألاصبي، الىو مًمىن  ًٖ حٗبر ظٗلها مما طاتها، خض في ٞغصًت عئٍت ولِؿذ ظمعي،  ؤٚىاع في الغئٍت َظٍ ٖم٤ ٍو
ىُت الؿغصًت الهىعة ج٨خمل ل٩ى ، الؿغص وبحن بُجها اإلاخىا٤ٞ بالترابِ بال ٖىه، الخٗبحر حؿخُ٘ لم وبالُب٘ ، الىو  ٞو

 في ٖلحهما اإلاٟغويت اإلاهام لُاصًا  -الؿغص حٍٗغ٠ ٖلى الى٢ٝى ًيبػي لظل٪  -بلُه آلذ ٖما مٗبرة وج٩ىن  مٗا، لغئٍتا
 ًٓهغ ما وظمُ٘ الغواجي، الىو صازل ؾُما ؤهىاٖه،ال ب٩ل ألاصبي الٗمل هو زالًا صازل مخٗم٣ت ؾغصًت عئٍت بًًاح

 ٢و ًٞ ٣ِٞ،ؤو ؾغص َى خُض مً الؿغص صعاؾت"  :-بإهه( Narrative) الؿغص ٖٝغ لظل٪ ؤٖما٫، مً ألاصبُت الؿاخت ٖلى

 1."ألاخضار ؾغص ،ؤي ال٣هت

ى ، الغواًت وشخهُاث ؤخضار ًٖ وؤلازباع الخضًض, بالؿغص ٣ًهض          ىضر الصخهُت، مٗالم ًٓهغ الظي َو  ٍو
 الظَجي اإلادخىي  بٞغاٙ في مخمشلت زانت مىا٠٢ ؤم الخُاجُت، مىا٢ٟها في مخمشلت ٖامت اإلاىا٠٢ َظٍ ٧اهذ ؾىاء مىا٢ٟها،

ا، وجىيُذ للصخهُت، ا،ًٖ وم٩امً ؤؾغاَع  هدى  وجتضًضَا الغواًت جُىع  بلى ؤصي الظي الخضًض ألاؾلىب ٍَغ٤ ج٨ٟحَر
ُال الىعى جُاع مً الخضًشت الخ٣ىُاث بصزا٫ بلى واللجىء الخضازت،  ٖمال خضًشت وج٣ىُاث ج٨ى٩ُاث مً بهم  ًلخ٤ وما والىٞى

٤؛ ؤلازاعة ٖىهغي  بلى اإلاُى٫  خُض مً الٗهغ ومىا٦بت الغواًت، خُاءب ٖلى  ٖىهغا باٖخباٍع ٦بحرة؛ ؤَمُت وللؿغص والدكٍى

 ًللس ؤزبى ملٌلح"  :- بإهه الؿغص حٍٗغ٠ في الباخشحن ؤخض طَب ٣ٞض ، ٖىه الاؾخٛىاء ًم٨ً الغواًت،ال بىاء في ٞاٖال

لت به  ؤَمُت جٓهغ   ".وامليان العمان حىاهب مً حاهبا ؤو الحسر مً حعءا الياجب ب ا ًلىض  ؤو ًلف التي الٌٍط
ىضر ، ٖلحها ًغج٨ؼ الظي ألاصبي الٗمل باعة ل٩ىهه الؿغص  زم ومً ، عئٍخه لخخطر لغواًخه، ال٩اجب ًخسظٍ الظي الىٓام ٍو

. ال٩لُت الٗمل عئٍت لل٣اعت  جخطر

ٟهم :-  َما اؾِخحنؤؽ صٖامخحن ٖلى ٣ًىم الؿغص ؤن الؿاب٤ الخٍٗغ٠ زال٫ مً ٍو

 مخ٩امل،ًهلر ٞجى بىاء طاث عواًت وظىص بمٗجى وم٩ان، وػمان، وشخهُاث، ، ؤخضار مً ؤع٧اجها ب٩ل ٢هت وظىص -1

. ألاصبُت ؤع٧اهه ب٩ل ؤصبى هو لؿُا١
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ؿدىض بها، الخانت الؿغصًت البيُت بمشابت ٩ًىن  مًمىجها، ًٖ ومٗبر بال٣هت، زام ؤؾلىب جسهُو  -2  ٖلى الؿغص َو
 ٩ًىن  ل٩ى ؤلاوؿان، بها ًخدلى ؤن ًتب التي الخمُضة ،والهٟاث ألازال١ قإن مً الخىُٓم بلى حهضٝ ؤزالقي مٛؼي 
 اإلاازغة وؤصواجه وم٩ىهاجه الؿغص ؤؾـ ٍَغ٤ ًٖ والخُا٫، الخ٣ُ٣ت بحن ٞاٖال وبىاء ؤزال٢ُت، ٚاًت طاجه في الؿغص

. والٟاٖلت

 بما ألاصبي الىو شخهُاث ًٖ ُٞه ًىىب ال٩اجب  ن لغواجي؛ا الٗمل ٖىانغ ؤَم مً الؿغص ٖىهغ ؤن ًخطر              
ا ٩ًىن  ؤن ًتب لظل٪ ومىا٠٢؛ ؤخضار مً جٟٗله  للصخهُت، والش٣افي ال٨ٟغي، والىعى الخضر خغ٦ت إلاؿخىي  مىاٍػ
ٓهغ ٣ت ٖلى والؿغص الخ٣لُضي، الؿغص بحن الازخالٝ ٍو  خ٣٣ام ٧ان الظي اإلاىث مً الغواًت بخُاء ؾبُل في الخضًشت، الٍُغ

 ":-٢ىله في الباخشحن ؤخض طل٪ بلى طَب ٦ما الختضًضاث بهظٍ الاؾخٗاهت ٢بل. الٗكٍغً ال٣غن  مً الؿاب٣ت الٟترة في لها
 باعخباٍض الطاوي  ً هط حُث الطئٍت لهصٍ الخللُسي املىحنى الطاوي  عً ؿِئا جذفى ال بإج ا الصخلُت ف  ا جخمحز

ى ألامىض، بىاًً بيل وعلُما محٌُا ى والاهحُاظ،  زاهت حم ًُهٌع ما َو  في الؼطز جلالُس ألاشَان بلى ٌعُس ما َو

ت الخ٣لُضي الؿغص ًخمحز  ."اللىاعُت الثىضة بساًاث  ب٩ل الٗلُم الغاوي  زال٫ مً ألاخاصًت والغئٍت ، الخُابُت بالجٖز
 في ٦بحر ب٣ضع حؿاَم التي الغواثُت الصخهُاث ظمُ٘ مً واإلاكاع٦ت الختضًض هدى ًمُل الخضًض الؿغص هتض بِىما ، شخيء
ت َغاث٣ه ًٖ ًٞال الٗمل؛ جثري  التي الىٓغ وظهاث وحٗضص ، الصخهُاث لخُىع  مهاخبت الغواًت ؤخضار جُىع   اإلاخىٖى

٣ت بدىٕى . الؿغص في اإلاؿخسضمت الٍُغ

٣ت َظٍ جىحى ٣ٞض               ٣ت لهظٍ اإلاخًمً الٗمل ؤو الغواًت ؤو ال٣هت بإن لل٣اعت؛ الٍُغ  بها ٖالج الظي لؿغصًتا الٍُغ
 خ٣ُ٣ت و٦إجها ؛ واه٣ًذ مًذ ٞترة ًٖ ٣ًغؤ ؤهه اهُباٖا له ٌُٗى بل بالٟٗل، خضزذ ٢ض ٖمله، مًمىن  ال٩اجب
ظا الٗمل إلاًمىن  اإلاؿاًغ الىا٢٘ ًٖ الخسلي الؿغص ٌؿخُُ٘ ال وبهظا ، وا٢ُٗت خه،َو  في الباخشحن ؤخض بلُه طَب ما وعٍئ

 الطواجي الؼطز ًمس حماعت ؤو مجمىعت ول جطار ،فةن فطاغ مً حماعت ؤي في يالطوات الؼطز ًىبذ ال"  :-٢ىله
ت فىُت بعىاكط الحسًث  املىضور ومع ،  حي الىاكع مع ًدىاػب ػطزي  همىشج دلم على حعُىه ومىهىعُت ولؼٍى

  . "الجماعت لهصٍ الؼابم

خإ٦ض                  ت ٧ل جغار  ًٖ عٌٗب الؿغص ؤن زال٫ مً بالؿغص؛ الغئٍت جغابِ ٍو  ٞالغئٍت البكغ؛ مً ظماٖت ؤو متمٖى
٨مالن بُجهما، ُٞما  الترابِ ًخم ل٩ى الؿغص؛ زال٫ مً الكٗىع  َظا جىنُل ٖلى و٢اصعة الجماٖت َظٍ ًٖ مٗبرة ؤًًا  ٍو

ت الؿغصًت الهىعة  زال٫ مً وضر و٢ض الٗمل، لهظا اإلاال٠ ال٩اجب،ؤو ٢بل مً اإلا٣ضم الٗمل مًمىن  ًٖ اإلاٗبرة الغئٍٍى

( بالطئٍا مخعلم) ضئٍىي "  :-٢ىله في طل٪ بلى الباخشحن ؤخض طَب و٢ض ، عئٍىي  ٖمل باؾخسغاط بالغئٍت الؿغص اعجباٍ
 على  ن ًٌلم ًىحىا؛ولىىه لللسٌؽ الطئٍا ػفط بلى ًطحع وامللٌلح ملهمت هبىءة ؤو ضئٍا ًلسم لألزب ممحزة ػمت

ٌ  ؤي خيبإ املؼخلبل عً ًىـف ؤزبى كى ى ،( الغئٍىي  الؿغص)  والغئٍت  الؿغص لىا  ؤهتب ٢ض٫  ."به ٍو  واضخت عئٍت َو
 عئٍت صون  ٖمال لىا ٌؿغص ؤن لل٩اجب ٠ُ٨ٞ ، عئٍت صون  ؾغص ًىظض وال الؿغص، م٘ الغئٍت جىا٤ٞ زال٫ مً اإلا٣ضم للٗمل

هبذ! الٗمل؟ َظا لؿُا١ وم٣ىىت مىظهت ت بةَاع، مدضصة ٢ًُت صون  مخىانل خ٩ى ؤمام ال٩اجب ٍو  ٢ابلت ممىهجت، وعٍئ
ضم الىو في الغئٍت ويىح ًيبػي لظل٪ الخ٩ي، ؾُا١ ٣ًخًُه ما خؿب لالمخضاص  الؿغصًت، الُغاث٤ ًٖ الاؾخٛىاء ٖو

                                                           
 08 صػ  – 00  -اذليئة العامة لقصور الثقافة  -القاىرة  ( –دراسة يف القصة كالركاية) الذات كالعامل  –صالح السركل (  
  7صػ  –ـ 996  –يونيو  -دار األمل للطباعة كالنشر –اذليئة العامة لقصور الثقافة  -القاىرة  -السرد العريب ادلعاصر من –مدحت اجليار (  
 9  صػ  -مرجع سابق –سعيد علوش (   
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 ْل في ومٗبرة َاصٞت عواًت جهبذ ل٩ى لها؛ ممحز ؾغصي ؤؾلىب بضون  عواًت جىظض ال  هه وطل٪ ألاصبي؛ الٗمل ؾغص ؤزىاء

٤ ٣ت ازخُاع في ال٩اجب جٞى  ومشلما. ؤًًا الٗمل صازل اإلاخًمىت الغئٍت جىاؾب والتي للىو، اإلاىاؾبت عصًتالـ الٍُغ

٣هض ؤًًا، ومٓاَغ ؤهماٍ له للؿغص، َغاث٤ جىظض  ًطف مً الللت بزضان ب ا جم التي الىُفُت  ي" الؿغص بمٓاَغ ٍو

ت ب٨ُُٟت الؿغص مٓاَغ جدؿم  "الؼاضز  والغاوي  ال٣هت بحن ثعبِ التي الٗال٢ت بمٗجى الغاوي، بىؾاَت ال٣هت مٗٞغ
(. الؿاعصة والصخهُت الغواثُت الصخهُت بحن الٗال٢ت)وهى

 َظٍ وجإحى الغواجي، الٗمل ماَُت بصعا٥ زاللها مً ال٣اعت  ٌؿخُُ٘ ج٣ؿُماث زالزت في الٗال٢ت َظٍ جختلى                
 بُجها مً مؿمُاث ٖضة ولها ، لٗال٢تا َظٍ حجم في جسخل٠ ول٨جها ؛ الغواثُت والصخهُت الؿاعص بحن مخمشلت الٗال٢اث

ى" -(:شخيء ب٩ل الٗلُم الغاوي ) بدالت ؾا٦ؿىوى ألاهتلى الى٣ض في ٌؿمى ما الٗال٢اث َظٍ وؤو٫  اإلاغجي، اإلآهغ ؤو الغئٍت  َو

طمع( دلف مً الطئٍت) الفطوؼُىن  الىلاز علُه ًٌلم ما  الطاوي  هجس حُث(  الصخلُت<  الطاوي ) الخالي بالـيل له ٍو

لت ؤو شخلُت ؤًت مً ؤهثر ٌعلم   " شخلُت ؤًت حعلم مما ؤهثر ؤزق بٌٍط

غمؼ( زل٠ مً الغئٍت)بـ ٌٗٝغ ما ؤو الٗلُم الغاوي  الخالت َظٍ مشل في الغاوي  ٖلى الٟغوؿُىن  الى٣اص ًُل٤              له ٍو

>  الغاوي  َى الخالتٌ َظ في ٞالغاوي  ؛=(ؤو<  ؤو> )  خؿابُت مٗاصالث ؤو ٖالماث مؿخسضما خؿابُت بٗال٢اث البٌٗ
ما الصخهُت ُٞه ج٨ٟغ ما ُٞٗغى ال٩امىت؛ وألاؾغاع الض٣ُ٢ت، الخٟانُل ب٩ل ٌٗلم ؤي الصخهُت  مكاٖغ مً جسُٟه ٖو
(. باعة طاث ٚحر ؤو الباعة مٗضومت) الخالت َظٍ في الغواًت وحؿمى وؤ٩ٞاع،

ظَب زاعط مً الغئٍت( الصخهُت ؤ٢ل لغاوي ا) الصخهُت<  الغاوي  خالت في الشاهُت الٗال٢ت وجختؿض                ؤخض ٍو

ٟها بلى الباخشحن  الحياثُت، الصخلُاث بحسي حعطفه عما الللُل بال الىى  َصا في الطاوي  ٌعطف ال"  : - ٢ىله في حٍٗغ
 بذلس ًسوض  ما بًالكا ٌعطف وال وألاكىاث الحطهت وكف ؤي الخاضجى الىكف على هثحرا ٌعخمس والطاوي 

طي   فهمه ًمىً ال الىى  َصا مً حىُا فةن وبال زلافُا ؤمطا بال لِؽ الخام ؿبه الطاوي  حهل ؤن( جىزضوف) ألابٌاٌ،ٍو

ٗٝغ " ت ٌؿخُُ٘ وال الغواجي، الٗمل في مىظىصة شخهُت ؤًت مً ؤ٢ل الخالت َظٍ في الغاوي  َو  ؤو ألامىع  بىاًَ مٗٞغ
. (زاعظُت باعة طاث) الخالت َظا في الغواًت وحؿمى ألا٩ٞاع، مًمىن 

ُل٤( الخ٩اثُت الصخهُت ٌؿاوي  الغاوي ) الشالشت الخالت جإحى بِىما              ظَب ،( م٘ الغئٍت) الخالت َظٍ ٖلى ٍو  ؤخض ٍو

ٟها بلى الباخشحن  الؼطز م اَط مً الثاوي الـيل َصا(مع الطئٍت) الطواثُت الصخلُت ٌؼاوي  الؼاضز"  :-ب٣ىله حٍٗغ

 الطواثُت الصخلُت حعطف ما بلسض الؼاضز ٌعطف الحالت َصٍ وفى. الحسًث ضالعم في وداكت ألازب في ؤًوا مىدـطا

 الصخهُت م٘ الغاوي  ًدؿاوي   " الطواثُت الصخلُاث بلُه جخىكل ؤن كبل لألحسار بخفؼحر ًمسَا ؤن ٌؼخٌُع وال.

ت؛ في ه ما بال ٌٗٝغ ٞال اإلاٗٞغ ظٍ الصخهُت، حٗٞغ  اإلاتا٫) طاث ؤو عئٍت ه٣ُت ؤو هٓغ وظهت لها التي الغواًت هي َو
تر٥ مُٗىت، بمٗلىماث ًخ٣ُض الغاوي  ؛ ن(اإلادضوص ا، وظهت مً عؤحها ًٖ حٗبر الصخهُاث ب٣ُت ٍو  الغاوي  صوع  ًبرػ هَٓغ
 إلااَُت اإلادضص اإلاٗبر ٞهى ؛ الغواثُت والصخهُت الغاوي  بحن الٗال٢اث َظٍ بىيىح ، الغواجي الٗمل نىاٖت في وؤَمُخه

                                                           
  4صػػػػػػػ   -منشورات احتاد الكتاب ادلغرب –مقوالت السرد ضمن كتاب طرائق حتليل السرد األديب  -تزفيطاف تودركؼ(   
                                                                                                                                66 صػ –ـ 004  -دار الكتاب ادلصرم كاللبناين  –بالغة اخلطاب كعلم النص  –صالح فضل (    
 48صػ  -مرجع سابق –زتيد حلمداىن (    
 5 ـص    -مرجع سابق –فيطان تودورف تز(    
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 م٘ ؤخُاها جخالقى التي( الغئٍت) وحٍٗغ٠ جىيُذ زال٫ مً ومتاالجه، ؤهىاٖه بمسخل٠ ألاصبي الٗمل ؤو الغواًت ؤو ال٣هت

 الجضًضة اإلاهُلخاث بٌٗ م٘ ؤزغي  ؤخُاها جسخل٠ ؤو( Point Of View) الىٓغ وظهت ٦مهُلر اإلاهُلخاث بٌٗ
ت -الخدٟحز  –الخبئحر ،٦مهُلر ألاصبُت الؿاخت ٖلى والُاعثت ا -الغئٍت ػاٍو حَر  مً ال٨شحر بها هاصي التي اإلاهُلخاث مً ٚو

.  ألاصبي الىو في ألامىع  ػمام في اإلاخد٨م ؤو اإلاؿُُغ َى الغاوي  ؤو الؿاعص  ن وطل٪ ، آهظا٥ الباخشحن

ٓهغ                  َغؤ ما بخٛحر الغئٍت، َظٍ حٛحر جضع٥ ؤن لؼاما ٧ان ؤهه الشالزت، بخ٣ؿُماتها الىٓغ وظهت جىيُذ زال٫ مً ٍو
 ٧ل ٖلى الخإزحر َظا ًىضعط زم ومً اإلاتخم٘، ٖلى جازغ ؤخضار ؤًت َىا وا٢هض ألاصبُت، الؿاخت ٖلى ؤخضار مً ٖلحها

ئاتها، ؤَُاٞها، ب٩ل الخُاة متاالث ب٣اتها ٞو ت، َو  الىا٢٘ ًدىلىن  الظًً وألاصباء، ال٨ّخاب الٟئاث َظٍ يمً ومً اإلاخىٖى
 لخٛحر ومىاؾبا واإلاؿختضاث، الخٛحر  خضار مىا٦با ؤصبُا ٢البا لىا طلُسغ اإلاخٛحراث؛ َظٍ ٧ل ُٞه جهب ؤصبى ٢الب بلى

ت اإلاىظىصة الش٣اٞاث وجتضص بخٛحر بال َظا ًدضر وال وألا٩ٞاع،  ال٣ٗى٫  .  واإلاخىٖى

اث بختضص                    وجىٕى ال٣ٗى٫، اخترام ْل في آلازغ مىاٞؿت ٧اجب ٧ل خاو٫  ألاصبُت، الؿاخت ٖلى اإلاخاخت اإلاىيٖى
ا وظٗلها اإلاُغوخت، ألا٩ٞاع وجتضص الش٣اٞاث، ا صٖع  ٞبضؤ بها ًامً ،التي الصخُدت اإلاٗخ٣ضاث ًٖ به ًضاٞ٘ ٢ٍى
 ألاصبي وعنُضٍ ال٩اجب ٢بل اإلا٣ضم،مً الٗمل همِ م٘ جخىا٤ٞ التي الخضًشت، الؿغص وؤهماٍ وؤؾالُب َغاث٤ باؾخسضام
 اإلا٣ضمت، الغواثُت الىهىم َظٍ زىاًا في وعص ٖما مٗبرة تها،وحك٨ُال م٩ىهاتها، ب٩ل الغئٍت ظاءث ولهظا والغواجي،
 ٖال٢ت والؿغص الغئٍت بحن الٗال٢ت حٗض ولظل٪ والضعاؾت؛ بالبدض اإلاٗىُت ، الؼمىُت الٟترة م٘ واإلاخىا٣ٞت

ت،وؤؾاؾُت ٍغ خطر الىو، في اإلاُغوخت الغئٍت بىيىح وواضخت بُجهما، اإلاخىاػي  البىاء ٖلى ٢اثمت ظَى  وبؤؾل ؤًًا ٍو
٩ُلت بل وهمِ ٣ت َو  بلى الغئٍت بها طَبذ ،ؤًىما الغئٍت َظٍ بخ٣ضًم ،واإلاٗىُت ألاخضار َظٍ ؾغص في اإلاىخ٣اة الؿغصًت الٍُغ

اثٟه ب٩ل وج٣ىم الؿغص ًدبٗها  ٩ٞان ألاخضار، ؾحر في واضخت اجتاَاث  الىاضر مهبها في وويٗها الغئٍت َظٍ ل٣ىلبت ْو

ا، ازخالٞا الغئٍت زخلٟذا ل٣ض(. ال٣اعت )  للمخل٣ي والصخُذ  م2001 ٖام ؾُاؾُت ؤخضار مً َغؤ ما بؿبب  وجدىلذ ظظٍع

اث حٛحرث ٣ٞض ؛( ؾبخمبر مً ٖكغ الخاصي خاصزت) غؤث ألامىع، متٍغ  ٖلحها، ومبيُت لها، جابٗت مؿختضاث ٖلحها َو
ا جدىال خى٫ ًذ وظٗلخه الخاصزت، ؤيغاع ُٞه ؤزغث الظي الٛغب ؾُما ال للٗالم؛ الٗامت الىٓغة وجدىلذ  ؤمام ظظٍع

 ٢بل ما بحن قاؾٗا، والازخالٝ واضخا، الٟغ١  وباث آلان، بلى مىظىصة ػالذ ما والتي الى٢ذ، طل٪ في ال٩اثىت اإلاىاظهاث

. بٗضَا وما الخاصزت

اإلاا ٢اؾُا خ٨ما والٗغب الكغ١  ٖلى خ٨م ، الغئٍت َظٍ جدى٫  ْل في                  هذ٧ا خُض الٛغبي؛ الٗالم صو٫  مً ْو
اب؛ مىب٘ بإهه بتهام هٓغة للكغ١  الٛغب هٓغة ه ٧اهذ وبهما خ٣ُ٣ي؛ بتهام هٓغة ج٨ً لم ول٨جها ؛ ال٩ىاعر وؾبب ؤلاَع  حكٍى

ا واإلاخٛحراث، الخدىالث َظٍ صاللت ْهغث و٢ض ؛ الٗالم صو٫  ؾاثغ ؤمام الٗغب لهىعة  واإلاالٟحن، اإلابضٖحن ٖلى وجإزحَر
لى اث جىاولذ التي زانت بهٟت ال٨خابت ٖو  جُغ١  مً ومجهم متاالث، ٖضة في والٛغب الكغ١  بحن اإلاكتر٦ت اإلاىيٖى

اث  الخٛحر ٞحها ًٟلر وال ، ما٦ضة باجذ هٓغة ًٖ خضًض في  اإلاٛامغة ٍَغ٤ اهتهاط ًٖ ومسخلٟت ومخٗضصة قتى إلاىيٖى

ا ؤو بال٨خابت . خضر مهما بٛحَر

 اإلاغاظ٘

 للىاقٍغً الٗغبُت اإلااؾؿت  –الخىوؿُت لجمهىعٍتا  –نٟا٢ـ  –ألاصبُت اإلاهُلخاث معجم  –ٞخخي ببغاَُم -1
 .م1988-واليكغ للُباٖت الٗمالُت الخٗايضًت -اإلاخدضًً

٣ي مىٓىع  ابً -2  .عؤي ماصة  –ناصع صاع -بحروث  –الٗغب لؿان  –اإلاهغي  ؤلاٍٞغ
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ُُان -3  .م1982  –3 الٗضص  –ألاظىبُت الش٣اٞت  –الخىاوى مهُٟى  –ث  –اله٩ُلُت ؤلاوكاثُت  –جىصوعٝو جٞؼ

ُُان -4  .اإلاٛغب ٦خاب اجداص ميكىعاث  –ألاصبي الؿغص جدلُل َغاث٤ ٦خاب يمً الؿغص م٣ىالث  –جىصوعٝو جٞؼ

 ٖحن  –ال٣اَغة  –1ٍ (- ؤلاؾالم ٢بل الٗغب ز٣اٞت في ٢غاءة) الجاَلُحن ٖىض الٗالم عئٍت  –الىظىص ؤوـ زىاء -5

 .م2001  –والاظخماُٖت ؤلاوؿاهُت والبدىر الضعاؾاث

اث  –ٖهٟىع  ظابغ -6 ت الهُئت  –ال٣اَغة  –مٗانغة هٍٓغ  .م1998  –لل٨خاب الٗامت اإلاهٍغ

 .م2008  –الٗغبي الش٣افي اإلاغ٦ؼ  –ال٣اَغة  –الكٗغ في الٗغبُت الخضازت جإؾِـ ًٖ الٗالم عئي -ٖهٟىع  ظابغ -7

 .م1982 -اللبىاوي ال٨خاب صاع  –بحروث  –الٟلؿٟي اإلاعجم  –نلُبا ظمُل -8

 .م1991  –الٗغبي الش٣افي اإلاغ٦ؼ -البًُاء الضاع -1ٍ  –ألاصبي مىٓىع  مً الؿغصي مالً بيُت  –لخمضاوى خمُض -9

 .م1985 -اللبىاوي ال٨خاب صاع -بحروث-2ٍ -اإلاٗانغة ألاصبُت اإلاهُلخاث معجم  –ٖلىف ؾُٗض -10

 .م2002 الش٣اٞت ل٣هىع  الٗامت الهُئت  –ال٣اَغة (-والغواًت ال٣هت في صعاؾت) والٗالم الظاث  –الؿغوي نالح -11

لم الخُاب بالٚت  –ًٞل نالح -12  .م2004 -واللبىاوي اإلاهغ ال٨خاب صاع  –الىو ٖو

ت  –ًٞل نالح -13 ت ألاهتلى م٨خبت  –ال٣اَغة  –ألاصبي الى٣ض في البىاثُت هٍٓغ  .م1978  –اإلاهٍغ

ت-مان ظىلض لىؾُان -14 يُت البيٍُى -ؾبُال مدمض  –ث –الٗغبُت الابدار ماؾؿت -2ٍ  –ألاصبي والى٣ض  الخ٩ٍى

 .م1986

ت الكغ٦ت  –الجحزة -2ٍ-ٖغبى بهتلحزي  ومعجم صعاؾت  –الخضًشت ألاصبُت اإلاهُلخاث  –ٖىاوي مدمض -15  اإلاهٍغ

 2003  لىهتمان  –لليكغ الٗاإلاُت

 للُباٖت ألامل صاع -الش٣اٞت ل٣هىع  الٗامت الهُئت  –ال٣اَغة  –اإلاٗانغ الٗغبي الؿغص مً  –الجُاع مضخذ -16

 .م1996  –واليكغ

ت في ألاصبي والى٣ض ألالؿيُت –عهام ؤبى مىعَـ -17  .الجهاع صاع  –بحروث  –واإلاماعؾت الىٍٓغ

 .م1988 الؿىعٍت الش٣اٞت وػاعة ميكىعاث  –صمك٤  –خال١ ًىؾ٠ -ث  –الغواًت في ال٩لمت  –بازخحن مُساثُل -18
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بي املؼطح في الخساولُت ألابعاز  مؼطحُت : املترحم الخجٍط

 مىشحاؤن ؿيُدؼلط  ضجىض " امللحري  الؼااٌ"
طان،الجعاثط حامعت/ ػلُماوي ًاػحن.ؤ  .َو

 

: ملخم

 الىو صعاؾاث في مىؾ٘ ب٩ل اهدكغث التي الؿُا٢ُت اإلاىاهج ؤخض ٌٗخبر الظي الخضاولي اإلاىهج زال٫ مً الباخض ٣ًاعب  
 الىمؿاوي  ال٩اجب هو وهي الٗغبي الضعؽ في بلحها الخُغ١  ًخم لم التي الهامت اإلاؿغخُت اإلاضوهاث مً واخضة اإلاٗانغ،

بي اإلاؿغح بّن ". قيُدؿلغ آعجىع "  ٖلى حؿخٗصخي ٢ض التي الضالالث، مً ال٨شحر ٖلى ًىٟخذ اإلاضوهت بلُه جيخمي الظي الختٍغ
 وجمشالتها ال٩اجب عئٍت ج٣ضًم في الىو هتاٖت مضي ٖلى للخٗٝغ ٖلحها اإلاىهج َظا جُب٤ُ ظاء زمت، ومً. الٗاصي اإلاخل٣ي
 الباخض بها ًضزل ؤن ًم٨ً ٦شحرة م٣اعباث مً واخضة اإلا٣اعبت َظٍ ؤن ٖلى الخإ٦ُض م٘ قياإلاخل ٖلى اهٟخاخها ومضي ٖىضٍ

. اإلاؿغحي للمتن

 

 :ملسمت

ل
ّ
 ال٨ٟغ وبٗض الٟهم بٗض: وهي ٚاصامحر ٌٗخ٣ض ٦ما زالزت بإبٗاص ج٣ترن  وؤهُىلىظُت ببؿخمىلىظُت جتغبت اللٛت جمش

ل، وبٗض  بدُض جإؾِؿُت م٣ىلت 1"اللٛت َى مٟهىما ٩ًىن  ؤن ًم٨ً الظي لىظىصا" بن: "الهامت م٣ىلخه جإحي َىا ومً الخإٍو

  للٛت ًم٨ً ال
ّ
تها لها ج٩ىن  ؤن بال  م٣ضمت حك٩ل بدُض 2للخ٣ّٗل  ٢ابلت وعمىػ  ٖالماث" بىنٟها جخدضص التي الىهىنُت ٍَى

ل زم الٟهم آلُت ٖبر ال٨خابُت الختغبت ؤٚىاع لؿبر ّٗض  الظي الخإٍو جي اإلاؿاٍع َبُُٗا امخضاصا ٌُ  ٖلى اإلاخل٣ي ًدهل بط 3الخ٩ٍى

 مً اهُال٢ا ولِـ ال٩لماث جدملها التي الضاللت مم٨ىاث مً اهُال٢ا" وبهما بضازلها وال ال٩لمت ٢بل ال اإلاٗجى ؤو ال٨ٟغة

ل 4"بُٗجها ٧لمت
ّ
ل بمىيٕى الىز٣ُت لهلتها ألاَمُت بالٛت مؿإلت الترظمت وحك٩  للىو الترظمت حُٗي خُض و٢ًاًاٍ الخإٍو

ض ل٣ى٫  بخإَُله ظضًض مً الىو وبوٗاف اهدكا٫ ٖلى ٖامال طاجه الترظمت ٞٗل مً ًيب٘ ٦ةبضإ" ؤزغي  ةخُا   5"اإلاٍؼ

ت اإلاؿغحي اإلاٗماع في واللٛت ه والتر٦ُب للخ٨ُٟ٪ اؾتراجُتُت" جمشل ٖالماث متمٖى  وفي 6"٦شحرة ؤخُاها والخمٍى
ت" جٓهغ الترظمت مداولت ٘ في ٖب٣ٍغ  اإلاٗجى ٖلى الخٟاّ في البالٛت الهٗىبت جٓهغ ٦ما 1"لٗبها َا٢ت وجٟتحر اللٛت جَُى

                                                           

، اجلزائر: إبراىيم أزتد كآخركف، التأكيل كالًترتة  ،  00 ،  بَتكت، ط-مقاربات آلليات الفهم كالتفسَت، منشورات االختالؼ كالدار العربية للعلـو
.  ص  1  
.  ادلرجع نفسو، ص   2   

.  ادلرجع نفسو، ص  3  
. 4ادلرجع نفسو، ص   4  
. 4د، ادلرجع السابق، ص إبراىيم أحم  5  
.  8، ص 4 0 ، أكتوبر  0أنواؿ طامر، العالمة يف ادلعمار ادلسرحي، رللة فضاءات ادلسرح، سلرب أرشفة ادلسرح اجلزائرم، جامعة كىراف، العدد   6  
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ضا ظا٥ ًغي  ٨ٞما  ًٖ مىٟهل ٚحر الىاخُت َظٍ مً ال٩لمت ظؿم وؤّن  اللؿان ؤو للٛت لألبض مضًىت" الجملت ٞةّن  صٍع

  ًم٨ً ال الترظمت وؤّن  اإلاٗجى،
ّ
ٗهُ  ؤن بال ُّ ٩ىع  بى٫  ٣ًضم ولظل٪ 2"جً  ما٫‘ألا ؤّن  مٟاصَا مالخٓت" هٟؿه الؿُا١ في ٍع

لذ ٢ض الُٗٓمت
ّ
ّ  " هي الترظمت ؤّن  ًغي  ولهظا مخٗضصة، جغظماث مىيٕى الٗهىع  مغ ٖلى ق٩    3".جدّضٍن

ٓهغ ال٨بحرة اإلاؿغخُت الىهىم بّن 
ُ
مئىان ٖضم" مك٩لت جٓهغ ٦ما اإلادىت، َظٍ ج  ما ؤ٦ثر الخامت ؤماهتها بلى الَا

اصة زال٫ مً جٓهغ ما٫ لترظمت الالمخىاَُت ؤلٖا ا ومىلُحر ق٨ؿبحر وؤٖما٫ اإلا٣ضؾت ٧ال٨خب بغي ال٪ ألٖا حَر  وجؼصاص 4"ٚو

ل مترظم هو ٢غاءة: الخالُت اإلا٣اعبت في ونٗىبت ح٣ُٗضا اإلادىت
ّ
 بلى اهخ٣اله عخلت في ألانلي اإلاٗجى تهكُم اخخماالث جمش

بي اإلاؿغح بلى ًيخمي اإلاترظم الىو َظا: وزاهُا ٦بحرا، َاظؿا ؤزغي  يٟت حر المٗخاصبا٫ ٣ًترن  الظي الختٍغ  بط. اإلاإلٝى ٚو

 اإلاخٛحراث جل٪ م٘ جخىاءم ؤزغي  ٞىُت ؤو ؤصبُت نُٛت ٖلى اؾخ٣ّغ  ما لظاجه مختاوػا هٟؿه ٖلى الٟىان ًى٣لب" ُٞه

  5"زابخت ونٟت ؤو ؤبضًت ٞىُت جغ٦ُبت جىظض ال خُض جتاوػجه، التي الاظخماُٖت

 التي الخضازُت اإلاىاهج مً بمىهج بدشُا اعبخهإلا٤ الىو َظا جىظُه الباخض ؤعاص ما بطا ؤوظها الهٗىبت وجهل

ً خشِشا حؿعى"
ّ
ت بىنٟها لىٟؿها لخم٨ ت جهىعٍت زلُٟت طاث هٍٓغ ٨ٍغ  وظه ٖلى وألاصبي ٖمىما الخُاب ُٞم٣اعبت ٞو

ت زلُٟتها ًٖ جٟصر بظغاثُت زُىاث طا مىهجا ٦ظل٪ وبىنٟها الخُٗحن،  في الخُاب مدللي حؿاٖض ؤلابؿدُمُت الىٍٓغ

 pragmatique الخضاولي اإلاىهج الخضاسي اإلاىهج بهظا ووٗجي 6"ألابٗاص مسخل٠ ٞحها اإلاضمتت الخىانل إلا٣هضًت ٤ًالض١ الٟهم
 مً ؤلاق٩الُاث بٌٗ لىٗالج ٞحها اإلاؿخٗمل اللٛىي  واإلاعجم اإلاضوهت بقاعاث َبُٗت اؾدًُاح" زالله مً هداو٫  الظي

 زالله مً إلا٣اعبخه قيُدؿلغ آلعجىع " اإلاهحري  الؿاا٫"بـ اإلاىؾىم اإلاؿغحي الىَو  الباخض ازخاع خُض 7"الخضاولي اإلاىٓىع 
ى ض ؤن اإلاىهج لهظا ازخُاٍع ٖبر ًداو٫  َو

ّ
اث بلى اعج٣ائها بم٩اهاث"و الٟاخهت الى٣ضًت ال٣غاءة ًَى  اإلايكىصة اإلاؿخٍى

ُا ظمالُا ا ومٗٞغ ٨ٍغ م ٖلى 8"ٞو ت" بغوػ مً ًٓهغ مما الٚغ اث بخُب٣ُاث ومالىو ٖلى وحٛل٤ الجمالي جهاصع ج٣ىٍى  لىٍٓغ
ت ج٣ىُاث في الى٣ضي ؤلاظغاء جستز٫  ما ٚالبا وؤوؿا١ ما الجمالي ًٖ جهٝغ نٞغ  بخاالث مً الضاللُت الكب٨ت جًمىه ٖو

الماث وعمىػ    9"ٖو

ب٣ى ب٣ًاٞها، ؤو ٦بتها مداولت الىاُٖت ال٣غاءة ٍَغ٤ في ٖثرة بإحجاع جغمي اإلاساَغاث َظٍ ٞتملت  َضٝ ٍو

 .الهٗىباث ؤو اإلاساَغاث جل٪ مً ؤ٢ىي  صاٞٗا والضاللت الىو ظمالُاث واؾخٓهاع اإلاسبىء عاطوبر الٛامٌ اؾختالء

 

                                                                                                                                                                                     

.47إبراىيم أزتد، ادلرجع السابق، ص  1  
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:  املؼطحي الىم جىاكلُت .1

 الٛاثمت الٗاثمت ٞالضاللت" به ٢ىبل الظي الٟهم وؾىء الالخباؽ ا٦خىٟها التي اإلاُاصًً ؤ٦ثر مً اإلاؿغح في والختٍغب

غاثبُت والهغار ال٣ٟؼ بإّن  ٣ًحنا٫ ٌكبه ما قُٕى بلى ؤصث للمهُلر الغظغاظت ٘( اإلاحزاوؿحن) الخغ٧ي الدك٨ُل ٚو  وجىيُّي
غاُٞا) ٣ٖب ٖلى عؤؾا اإلا٩ان في الٗغِى    1"ُٖىه الختٍغب َى( الؿِىٚى

 اإلاسخلٟت، بٗالث٣ه الىا٢٘ حٛحر م٘ ًخماشخى ال ظمىص في ًشبذ ؤن ٣ًبل ال زاما ماصة ؤو َُىت بىنٟه الختٍغب بّن 
 الشابخت الٟىُت الخ٣ىُاث ٧اهذ ولظل٪ للىاؽ، ٣ًضمه ُٞما مٗانغا ٩ًىن  ؤن ٖلُه ًخى٠٢ ؾغحيالم الٟىان ٞةّن  ولهظا

. لها مىا٫ لٗهغ نالخت ٚحر ُٞه ؤهختذ الظي للٗهغ الهالخت

َل٤ ألاإلااهُت، باللٛت ٦خب همؿاوي، مؿغحي ٧اجب" قيُدؿلغ آعجىع "و
ُ
 و( 1931-1862" )الىمؿا ببؿً" ل٣ب ٖلُه وؤ

ل َى
ّ
ٗخبر الخضًض، الىمؿاوي  اإلاؿغح عواص" عاًجهاعث"و" ٞميؿخا٫َى" م٘ ٌك٩  ألاإلااهُت اللٛت ٦خاب ؤ٦ثر مً الىا٢٘ في َو
مىن  الظًً خمّحز مؿغحي، مىؾم ٧ل في ألاإلااوي اإلاؿغح ٖلى ٣ًضَّم ت بؿهىلخه ٚحٍر ًٖ ٍو هٍغ  مً ٖاإلاه و٢غب مىايُٗه ٖو

  2الىمؿاوي  اإلاؼاط

 ػازغة خُاة" بٗىىان 1888 ٖام واخض ٞهل مً له مؿغخُت ؤو٫  ٦خب خُض مب٨غا اإلاؿغخُت خُاجه بضؤ و٢ض

 وكغ ٦ما ؾِىماجي، ُٞلم بلى خىلذ التي" خب هؼوة" زم" َبِب ؤوعا١ مً"و" ؤهاجى٫  ٖغؽ نباح" زم" باإلاساَغ
". ال٣اضخي ػوظت"و" بغهاعصي البروِٞؿىع "و" البُٗض البلض" مؿغخُاجه بلى ونىال" الهاصثت ال٩ىمُضًا"

بي اإلاؿغح ؤّن  عؤًىا وبطا والخٗلُم، اإلاخٗت: مهمخان للمؿغح ؤّن  ًهّغح ًحرمى٫  ٧ان وبطا  ٖلى ُٞه ٌٗخمض بما الختٍغ
ت ج٣ىُاث ه ٣ًّضمه؟ حٗلُم ٞإّي  اإلاخٗت، ٣ًّضم مبهغة خغ٦ُت وحك٨ُالث بهٍغ

ّ
 جيكإ التي الٟهم مخٗت ٣ًّضم اإلاؿغح مً هٕى به

 بٟهم للمخل٣ي ٌؿمذ مما الٗالماجُت ووُْٟتها الٗالماث خلُلث مً جىُل٤( والتي) الىاجخت الظَىُت الٟٗالُت خؿب"

 الٗالماث" بابخ٩اع ٣ًترن  ما هي الختٍغب ٣ًّضمها التي ألاؾاؾُت اإلاخٗت ولّٗل   3"آزغ ؤو مؿغحي ق٩ل في اللٗب آلُاث

ت مٗخاص ٚحر َى ما مخٗت ج٩ىن  خُض اإلاٟاظئت  به، ٌؿّغ  ل٩ي ج٩اعالاب ًتر٢ب( اإلاخل٣ي)ٞـ اإلالى٫  اإلاؿغح َاوي  لظو١  يغوٍع
م  4 "لضًه مإلٝى َى ما م٘ الخٗاعى بٌٗ لضًه ًسل٤ الابخ٩اع َظا ؤّن  ٚع

 ال٣اثمت ؤلاقاعاث َبُٗت اؾدًُاح" اإلاهحري  الؿاا٫" هو ٖلى الضعاؾت َظٍ في الىمظظت مً الٛاًت ٧اهذ وبطا
ت ألاصلت خغ٦ت" لىٕ الى٢ٝى َى ألاؾاؽ الهضٝ ٞةّن  ٞحها اإلاؿخسضم اللٛىي  واإلاعجم اإلاضّوهت َظٍ في  اإلاخسظة اللٍٛى

بحن ظملت وبحن( ؤوعوبا-الىمؿا) ٚغبُت وبِئت ز٣اٞت مً الجمالي الىعي ًٖ مّٗبرة خُت طاث بحن  5"للخىانل واؾُت
َ
 مساَ

ئاث َب٣اث مً حر اإلاش٠٣ ٞحهم ًتخم٘ ٢ض مسخلٟت ٞو بي اإلاؿغح ؤّن  ٖلى الخى٦ُض م٘. والٗامي اإلاش٠٣ ٚو  ًٓل الختٍغ

                                                           

. 7، ص   0 ، أغسطس 657ادلسرح العريب الراىن يف عُت العاصفة، رللة العريب، الكويت، العدد : ندًن ادلعال كبندر عبد احلميد، حوار  1  
. 6 آرتور شنيتسلر كآخركف، ادلصدر السابق، ص   2  
شتاء كربيع   8- 8اذليئة العامة السورية للكتاب، دمشق، سورية، العدد  ميسوف علي، مفهـو ادلتعة يف العرض ادلسرحي، رللة احلياة ادلسرحية، 

.  6، ص   0  3  
. 64ادلرجع نفسو، ص  4  

نوارم سعودم أبو زيد، مرجع سابق، ص   5  
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 اإلاغّجى الخٟاٖل مً اإلااوٗت الخىاظؼ جل٪ مشل لىظىص وجىظحههم الٗامت جدٍغ٪ في ًس٤ٟ ٢ض"و بٛحٍر م٣اعهت الخل٣ي مدضوص

   1"ومخل٣ُه الخُاب بحن

بي اإلاؿغح مً لىو جهضًه في اإلاخل٣ي بّن  ا نىجا ٌؿم٘ ٩ًاص الختٍغ  ال٨الم ٚحر ٦الم" ؤمام ؤه٪ له ٣ًى٫  واضخا ٢ٍى
،ث التي اللٛت ٚحر ولٛت جإل٠ الظي ت ٢ىاهحن هي خُض مً وال معجم، وخضاث هي خُض مً ال ٖٝغ  نىعة في جًبُها هدٍى

٣ت خُض مً بل ظمل،  2 "زاعظُت ؤو ٧اهذ صازلُت الخ٣اث٤ ًٖ الخٗبحر ومؿل٪ الخإل٠ُ، ٍَغ

م .1
ّو
 :املؼطحُت ملخ

ه ما٦ـ لهض٣ًه الؿاخغ ؤهاجى٫  ٌكخ٩ي مهاجً ٖلى ما٦ـ ِٞصجٗه" ٧ىعا" خبُبخه زُاهت خى٫  وق٩ى٦ه مساٞو  ٍو
ؿإلها طل٪ ًٟٗل وخحن طل٪ ًٟٗل وخحن. ػباثىه م٘ ًٟٗل ؤن حّٗىص ٦ما مٛىاَِؿُا  ؤهه ٚحر. باإلًتاب جتُبه له خبها ًٖ َو

ب٣ى مهض١، ٚحر ًٓل خداوع . ق٨ه ٖلى ٍو  مً ًى٢ٓها وخُىظا٥ بها، ًىٟغص ؤن ٣ًّغع  ؤن بلى مُىال َظا خى٫  ناخبه م٘ ٍو
ا هىمها في ٢الذ ٖما حؿخٟؿغ وخحن. مباقغة نض٣ًه ًٖ وحؿإ٫ ٞخدخًىه هىمها سبَر  جىضَل له خبها ًٖ ؤٖلىذ بإجها ٍو

ب. مىّىم بلى خاظت وصون  ال٣ُٓت في بهظا جسبٍر ؤن ًم٨جها ٧ان بإهه وحؿخضع٥!!  َّ ى للخغوط ما٦ـ ًخإ  اؾخيخاظه ٌٗلً َو
م في ختى ٨ًظبً اليؿاء بإّن  ب٣حن اإلاٛىاَِسخي الخىٍى ؿخمّغان الغظل ب٨الم انالازً حهخّم  ال. بظل٪ ؾُٗضاث ٍو  .الٗىا١ في َو

ان ؤهه ٚحر ُٞه؟ الختٍغب مالمذ ؤًً: مغ٦ؼي  ؾاا٫ ٖلى اإلاخل٣ي ًىٟخذ و٢ض بؿُُت ؾهلت الىو ٨ٞغة جٓهغ  ؾٖغ
 ال التي الضاللُت ٞالخمىلت ٞحها، الىاضخت والٛغاثبُت اإلاضوهت في اإلاخىاجغة اإلاى٣ُُت ٚحر باإلاخًاصاث َظا لىا ًخ٨ك٠ ما

ل وؤلاظابت، الؿاا٫ في ال٣ٗالوي ١اليـ حؿاًغ
ّ
 في ازتزالها ٖلى اإلاخل٣ي ًخّٗىص التي الضاللت ؤػمت بجها خ٣ُ٣ُت، ؤػمت حك٩

ت بخإزحر الؿاثض اإلاٗغفي الىمىطط صاللت" ت الضالالث حجب ٖلى والٗمل rationalisme ال٣ٗالهُت الجٖز  ج٣ضمها التي اإلاخىٖى
هىع  الُبُٗت ْىاَغ  بؿجها ًغجبِ ُٞما ٦ظبذ بن اإلاغؤة ؤّن  َبٗه في آزظ اإلاخل٣ي ؤّن  ال٣ٗالوي، الخًاص همىطط"  الًٟ ْو

اصة ال به٣انا ج٨ظب ٞةجها : طل٪ ٚحر اإلاضّوهت في ؤّن  ٚحر. ال٨ٗـ ولِـ زالزحن، ٢الذ ؤعبٗحن ٧اهذ ٞةّن . ٍػ

 ٌ  عمطن؟ ما...ؤهذ  ... ن ؤػإلها ػىف( ماهؽ بلى) َسوء في هامي... ن هامي: ؤهاجى

ا؟ ما: ماهؽ  عمَط

 ٌ  عمطن؟ ما...هىضا...عاما عـط حؼعت: ؤهاجى

  ...َا َا: ماهؽ

ت ٖالمت الؿاثلت ألاها ُٞه جيخٓغ الظي ألاّولي الؿاا٫ َظا  اإلاخى٢٘، بٛحر جهُضم ٖىضَا ؾلٟا مسؼهت مدضصة لٍٛى

ى. ٢هضًت بٛحر ؤو ب٣هضًت والخ٣ُ٣ي، الىا٢٘ ًٖ بسغوط ؤو ب٨ظبت، خ٣اص ٨ًؿغ ما َو  ًٖ ظىابا٫ بمهضا٢ُت الٖا

ى بإ٦مله الخىاع ًضوع  ٖلُه والظي. الٗىىان: ألاولى الٗخبت في ظاء ٦ما" اإلاهحري  الؿاا٫" ؤو الهضٝ الؿاا٫  الؿاا٫ َو

ىا طل٪. بىيىح ٖىه ؤلاظابت ٖلى هخٗٝغ ؤن صون  الىو ًيخهي والظي له بزالنها ًٖ
ّ
بي الىو في هتض ؤه  مداولت" الختٍغ
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م ٖلى 1"الىهىم همُُت ٦ؿغ ا"و للمسُلت جيكُِ مً الىهىم مً الىٕى َظا ٣ًضمه مما الٚغ  ا٦دكاٝ ٖلى جدٟحَز

  2"ظضا مهمت مٟاع٢ت جسل٤ ؤن ًم٨ً مٟغصاث ا٦دكاٝ ٖلى مسخلٟت، لٛت ا٦دكاٝ ٖلى ظضًضة، عئي

 الخل٣ي لخٓت الاؾدُٗاب جُٟٗل ٖلى ٢اصعة ماصة لٛخه ًتٗل ؤن بلى ًمُل" قيُدؿلغ آعجىع " ؤّن  هغي  َظا ًتٗلىا
ت لل٩اجب لِؿذ بٗامت اإلاؿغح زانُت وهي واإلاخضاو٫، الُىمي مً ابا٢ترابه عا َىا هتض بط ًٞل، وال ٞحها مٍؼ

ّ
 جتظ

دت للٗباعاث ال٨بحر الخكض زال٫ مً الخُاب في اللٛت جىانلُت"لـ ى 3"الهٍغ  الخىانل هتاح ًا٦ض الظي الٗامل َو
مّخىه  . ٍو

ّ
 ؤو" هبىءة" هو مشل" َاهض٦ه بُتر" ألاإلااوي مضوهاث في ٦ما اللٛت، نُٗض ٖلى ًٓهغ لم َىا الختٍغب ؤّن  بال

م آٌـ" هو في" بحرجهاعص جىماؽ"  صَكت"بـ الباخض ٌؿمُه ؤن ًم٨ً ما ؤو طاجه خض في اإلاى٠٢ ٚغاثبُت في ًٓهغ ول٨ىه" ٦ٍغ
". اإلاى٠٢

 ":امللحري  الؼااٌ" هم في الخىاكلُت العملُت ؤعمسة .2

ها" بلى-مً" الٗال٢ت جضّعط جًمً ؤٖمضة ؤعبٗت ٖلى هو ٧ل في الخضاولُت الٗملُت ج٣ىم ى الهضٝ وبلٚى  الخىانل َو
ل ٖملُت ٌك٩ل الظي  الدكاع٥ ٖلى ماؾـ خىاع في ًضزالن جتٗلهما بدُض آلازظ بلى اإلاُٗي مً للمٗجى خ٣ُ٣ُت جدٍى

م ٖلى حن بحن والازخالٝ الهغإ ٚع ت ؤو الُٞغ . والشاوي ألاو٫  الُٝغ بحن اإلاٗجى جُاب٤ جمى٘ التي الٛحًر

:  اللاثل .1

ى اإلاتن، ؤو ال٣ى٫  لٟٗل ألانلي الٟاٖل ؤو ال٣ىلي، للخضر اإلايكئت الظاث َى  مدىت مٗه جخ٣اَ٘ مً ؤّو٫  َو

ل   الٟجي ال٣اثل ًهّغح لم بط. ٖىضٍ وجدبّضي الخإٍو
ّ
 و٢ذ طَىه في ٧اهذ التي الضاللت ٖحن هي ؤوكإٍ الظي مخىه صاللت ؤّن  ٢ِ

 مدؿىؾاث بلى جدّىلها بمتغص وجىدهغ ج٤ًُ ول٨جها وجدؿ٘، متّغصة بىنٟها ٨ٞغةا٫ جخٗالى خُض ال٣ىلي للٟٗل مماعؾخه

". قيُدؿلغ آعجىع " اإلاؿغحي ال٩اجب َى اإلاضّوهت َظٍ في وال٣اثل لُٟٓت،

2.  ٌ : له امللى

ت الظاث ؤو اإلاخل٣ي، آلازغ َى له وج٣ىم ال٣ىلي الخضر حؿخ٣بل التي الٗاٞع همه بخإٍو  الخل٣ي لخٓت وجخإؾـ ٞو

 الٟهم بلى جدخاط" هٟؿها جتض بدُض ٚاصامحر، بخٗبحر" الٟى٢اوي الاٞتراى" م٣اومت جداو٫  وظىصًت ْت٦لر ٖىضَا

ت( الغؾالت) لخهبذ والخٟؿحر ل نلب حك٩ل التي ال٣ًُت وهي 4"ٖاإلاىا في مإلٞى  ٚاصامحر ٖجها ٌّٗبر خُض الٟهم ؤو الخإٍو
 في ٩ًىن  ؤن جل٣ُه ٖىض اإلاخل٣ي ًداو٫  بط 5"بلُىا ًخىظهو ًضٖىها قِئا َىا٥ ؤّن  ؤؾاؽ ٖلى ًبضؤ ٞهم ٧ل:" ب٣ىله هٟؿه

ل التي الظَىُت الخضاعة مؿخىي   .الىو ؤو ال٣ىلي الخضر الؾدُٗاب جَا
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3.  ٌ : اللى

ى مؿغحي، هو اإلاضوهت، َظٍ في َىا َى ت بيُت َو ا، ًٖ جمحزث لٍٛى ُت ب٣ُذ ؤجها ٚحر هثرا، ظاءث ؤجها م٘ ٚحَر  ٞو
ى والخضر اللٛىي  الٟٗل بُجها ُٞما جدباص٫ مخداوعة شخهُاث وظىص ٖلى ماصٍاٖذ خُض مً اإلاؿغحي الىو إلاٟانل  َو

ل لٗملُت ًسً٘" غ الخدٍى ت ٖلى ٢اثما الىو ٧ان وبطا والخدٍى ت اللُٟٓت الٗالماث مً متمٖى  ج٣ضًمها ًم٨ً ٞةهه اللٍٛى

 1"الخُا٫ خضوص وجىؾُ٘ والاخخما٫ ؤلام٩ان مٗاًحر خؿب للجمهىع 

 : امللاولت مىهى  .4

حن، ؤي بحن الٗال٢ت صًمىمت بإؾاؽ اإلاضوهت َظٍ في ل٤ًخ٘ ى َٞغ  ًضزل الظي الك٪ بّن  للغظل، اإلاغؤة" بزالم" َو
خهضٕ الٗالث٣ي البىاء ُٞخإزغ الشاوي الُٝغ مً ًخىّظـ ؤخضَما ًتٗل الجاهبحن بحن جىا٤ٞ ؤي ٨ًؿغ ٦هاظـ  جخضزل. ٍو
 ؤن مً اإلا٣ضؾت الغابُت ٖلى والخٝى اإلاسخاعة، الخبِبت ًٝسِ ؤن ًم٨ً الظي آلازغ مً ٧الٛحرة ٖضًضة بوؿاهُت مكاٖغ

ا جىّٟ٪  لذ اإلاخًاعبت الٗىا٠َ َظٍ. بُجهما زالض َٝغ صزى٫  بؿبب ؤوانَغ
ّ
 ْهغ ٖىضما مىخٓغا اعجضاصا ؤؾاؾا ق٩

". ؤلازالم" مبضؤ في الك٪

 هو في ْهغ( خالُا وؤ ؾاب٣ا) اإلادّبت الكاٖغة الظاث مؿاءلت بلى ًغمي اظخماعي هٟسخي اإلا٣اولت، مىيٕى بّن 
 ًخ٩لمها لٛت" اإلاؿغح لٛت لجٗل اإلاداولت ظغث ٦ما ال٣هحر، الىاخض الٟهل بىِخه جختاوػ  لم بامخُاػ، ا٢خهاصي

 2"زُباء ًسُبها ؤو مُالٗىن  ًُالٗها لٛت ال اإلاخ٩لمىن،

:  املىكف ػُاق .5

 هو ل٩ل صوما هتض ؤن ًُلب ال ما َلب باب مً لّٗل  طا٥، ؤو الخُاب لهظا اإلاٟغػة بالٓغوٝ الخضاولُت تهخّم  
ما ؤو الاظخماعي ؤو الىٟسخي الؿُا١ بلى الاهدباٍ ًلٟذ ما مؿغحي  إلوكاء بال٩اجب صٞٗذ ٢ض ج٩ىن  التي الؿُا٢اث مً ٚحَر

ت البيُت "  اإلاهحري  الؿاا٫" هي التي اللٍٛى

ُت ؤؾباب الىو لهظا ج٩ىن  ال و٢ض ان ٌِٗل ٞال٩اجب زانت، مىيٖى  اإلاؿاخاث صاصامذ ٖلى ؤلاوؿاوي الَغ

 ًىُغح لم اإلاىيٕى َظا مشل ؤّن  عؤًىا بطا زهىنا اإلاىا٣َت، بخٗبحر اإلاىيٕى َظا" حؿخٛغ١ " التي والالقٗىعٍت الكٗىعٍت
 وماصام بكغي  اظخمإ َىا٥ صام ما بُجهم مىظىصا ّْل  بط الىاؽ، بحن الٗالث٣ُت ؤو الاظخماُٖت الؿاخت ٖلى ظضًضا

 مىايُ٘ ّٖضص ٢ض اإلاالٟحن مً ؾىاٍ ٦مً" قيُدؿلغ" ؤّن  الباخض له ًإوـ الظي والغؤي ٢اثما، اإلاكتر٦ت للخُاة الخإؾِـ
بت شخهُت: " ٦خاباجه ٢غاءة طل٪ صلُل هّىٖىا ٦ما ٞحها وهّىٕ ّٖضصوا ٦ما مؿغخُاجه ىاع ٍٚغ  الىاخضة"و" ألَا

ما"..والىه٠ حَر . ٚو

ض َظا
ّ
 صلُل ؤّي  ُٚاب في ْاَغ بك٩ل لضًىا ًخىّضر ال الضعاؾت مىيٕى اإلاؿغحي الىو ؾُا١ بإّن  لضًىا الغئٍت ًَى

ى الخُاب، لهظا اإلايكئت للٗىامل ٌكحر مؿاو١   إلوؿاهُت مىايُ٘ في ٦خب اهخماثه اوؿاهُت بد٨م ال٩اجب ؤّن  ًشبذ ما َو
ظا ظمُٗا البكغ تهم ىى ٚحر م٣بىال بلحها اإلاترظم الًٟت في الىو جل٣ي ًتٗل ما َو  ألام اللٛت ؤصخاب القترا٥ مٞغ

ه الظي ؤلاوؿاوي البٗض في الهضٝ ٚتوالل . الىو ًتاٍع
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 خُض 1"اإلا٣اولت ٖملُت لب" بىنٟها" الٗال٢ت" لىا جٓهغ الهضص َظا في مازلت الخىانلُت الٗملُت ؤٖمضة ٧اهذ وإلاا

ا" الٗال٢ت" َظٍ جختلى  ٖهىعَا ٖبر اإلاِٗكت ؤق٩الها في جختلى ما هدى ٖلى ؤنُلت بوؿاهُت لخبرة" جمٓهغا باٖخباَع
اث ٞحها جٓهغ" الٗال٢ت" َظٍ لّبها التي واإلا٣اولت2"جىانلتالم / الظواث ؤو) اإلاخ٩لمت الظاث ٢ُمت ًٖ مّٗبرة اإلالْٟى

 إلاكاع٦تها آلازٍغً بخدٍغ٪ وتهخّم  بل ٖىه، وحّٗبر حُٗه الترا٦مُت، الُبُٗت طي اإلاى٠٢ بمغاعة قاٖغة ٦ظاث( "شخهُاث03
٨ظا 3"مى٢ٟها ىا الخُاب َظا ًٓهغ َو ِّ : الظاث َظٍ اظـله مب

 ٌ . ومجىىن  حعِؽ بوي...كسًلي ًا وعم: ؤهاجى

 ؿً؟ في...زاثما ظلذ ما: ماهؽ

 ٌ  واهذ الصي الىكذ وفي ؿفتي، مً فُه جلبلني واهذ الصي الىكذ ففي...جذىهني ؤج ا ؤعطف...َصا في ؤؿً ال ال،: ؤهاجى

  ػعساء، فُه هىا الصي الىكذ وفي ؿعطي، فُه جساعب
 

  يجذىهً ؤج ا ؤعطف هىذ

 التي اإلاغؤة في ًغي  عظل مً قٗىعا ؤحٗـ ولِـ وؤلازالم، الهض١ ٢ىامها ٩ًىن  ؤن بوؿاهُت ٖال٢ت ؤًت ٣ُٞمت
ى له، زُاهتها في مدّحرا ق٩ا ٌكّ٪  ٢لبه باًَ في بِىما ْاَغا، إلؾٗاصٍ وؾُٗا واَخماما ا٢ترابا خُاجه ج٣اؾمه  ألامغ َو
م الخانت الٟغصًت جتغبخه ٌٗمم ًتٗله الظي ان الخامت ز٣خه ٖضم ٚع سخبه مهضا٢ُتها ٖلى الُٗجي بالبَر  ظمُ٘ ٖلى َو

: اليؿاء مً ظيؿها بىاث

 ٌ صا...لىا مذللاث ػحر زاثما اليؼاء: ؤهاجى ، باليؼبت ًبُعي ش يء َو ًّو  بشا فمثال...شلً ٌعطفً ال بج ً بل  
 
 

  واحس، وكذ في زالزت ؤو هخابحن كطاءة بلى ؤهٌطّو  هىذ
ّو
 الىكذ في زالزت ؤو عـُلحن اشاجر بلى ًوٌطضن اليؼاء فةن

  هفؼه

م٨ً ل ؤن ٍو
ّ
:  الخالي بالك٩ل اإلاضوهت َظٍ في الٓاَغة الخىانل ٖال٢ت جد٨م التي لألؾـ همش

(: املاؿطاث) املفللُت امللفىظاث: زاهُا

اث لِؿذ ل، ًٖ بمىإي -متملها في –بطن قيُدؿلغ مضوهت في اإلالْٟى  هخٗلم هىاٞة ال٨الم هخٗلم ٖىضما" هدً صمىا ما الخإٍو
ل هخٗلم زم مً و اللٛت  صاللُا مخٗا٫ ٚحر زُاب زال٫ مً ، اإلاخل٣ي بلى بإزٍغ ًهل ؤن اإلاضوهت ناخب خاو٫  ٢ض و 6"الخإٍو

اث اعجبُذ بدُض مٟهىمُا، ؤو ت مً ًخٛظي حٗبحر ٧ل" ؤّن  طل٪ اإلا٣هض، و باإلاٗجى لضًه اإلالْٟى ,  الاظخماُٖت اإلا٣انض هٍٓغ

ا و مايحها ًٖ الجماٖت جهىعاث ٫حك٩ي في ًىٍٟغ الظي ٞالٗمل  ًٖ, الىٓام و الٟىضخى ًٖ, مؿخ٣بلها و خايَغ
اث ٖلى َىا ه٠٣ ؤهىا ٚحر;  7"٩ًىن  ؤن ًيبػي ما و ٧اثً َى ما ًٖ حٗبحر َى ٖامت بهٟت و, الخسل٠ و الخ٣ضم  اإلالْٟى
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 ؤن الخُاب جدب٘ ؤْهغ و٢ض َظا، ؾغحيالم اإلاتن في ال٨المي الؿُا١ ٖلى صالت باعة ج٩ىن  ؤن ٖلى ٢ضعة وألا٦ثر بغوػا ألا٦ثر

اث ُتها اإلاخى٢ٟت ال٨ٟاءة إلخغاػ اإلابضٕ مً مداولت و الخُاب مٟهلُاث جمشُل" ٖلى ؤ٢ضع هي بُٗجها ملْٟى  مضي ٖلى هٖى
٤ُ : ًلي ٦ما اإلااقغاث َظٍ جٓهغ و 1"اؾخٗماالتها مىاي٘ و ؾُا٢اتها و اإلادّضصاث بحن الخٞى

 ": الؼااٌ" ماؿط .1

ا ل٩ُىن  اإلااقغاث ؤو٫  زخُاعا في مٟاظإة ال  الاؾخٟهام ؤي" الؿاا٫" بهه, " الٗىىان" َى و ألاو٫  ال٣ىلي الخضر مً ملْٟى

 ًىٟخذ ؤن ًداو٫  اإلاخل٣ي و  واضر بهه,  له اإلاخل٣ُت و الىا٣َت الظاث جتهله إلاا اؾخٗالم و عص ًٖ البدض و ؤلاظابت َلب و

 ال ل٨ىىا,  الؿاا٫ بهه,  عمؼي  َى ما ب٣ضع  ويىخه ب٣ضع ٞهى,  ٖجها لجىابا و ؤلاقاعة لهظٍ ًىمئ ما ٖلى للمضوهت ٢غاءجه في
ت لخٓت في الىظىصي ال٣ل٤ زبىث بلى بقاعة َىا الؿاا٫ بّن , ؾُٓهغ متا٫ ؤي في ؤو,  ألاؾئلت مً هٕى ؤي وٗٝغ  مهحًر

 الظي" اإلاهحري  الؿاا٫" :الٗىىان ٞتاء  الخاثغة الظاث وعي في خًىعٍ ٢ُمت ؤ٦ضث لها مالن٣ت مٟغصة وظىص اؾخدبٗها
ى الٓلماث وجيبلج الخٟاًا جخ٨ك٠ به

ّ
  : اإلاضوهت في جٓهغ هي و,  ألاؾغاع وجختل

    شخلا جحبحن َل جحبِىني؟ َل: ػاالها في حؼخمط زم... ًطام ما على ش يء ول ًىىن  ؤن ًجب: ماهؽ

ً ؟  دط الصخم اػم ما ؟ شاَبت ؤهذ ؤًً ؟ ؤجِذ ؤًً مً ؟ آدط             .شاَو

 للخغ٦ُت ؤؾاؾا,  الٗىىان في ٦ملّٟى الؿاا٫ ْهغ خُض, الخضر لبيُت الٗام بالؿُا١ ًٓهغ ٦ما ؤوخذ الٗىىان ٞبيُت

 ٚحر طاث ٖلى ًدُل َظا و,  الٛمىى ًٖ ال٨ك٠ مداوالث و الاؾخٟهاماث حٗضصث خُض,  اإلاضوهت صازل الخضزُت

 مً ظم٘ ٖىه ًدىاؾل ؾاا٫ بهه,  الاؾخ٣غاع َظا مً ًسغظها ما َالضي  ن,  هٟؿُا حؿخ٣غ ال,  مخىظؿت,  مغجب٨ت,  مُمئىت
  :ؾُا٢ه في حؿحر و مضاٍع في جضوع  التي ألاؾئلت

 ٌ  فهمخني؟ َل ش يء، ول ػخيؼحن الىىم مً حؼدُل حن وححن....بلسق ؤػئلتي ول عً ججُبحن ػىف: ؤهاجى

  وعم: هىضا

 ٌ  (...)   ن َاؤػإٌ ػىف( ماهؽ بلى)َسوء في هامي...  ن هامي: ؤهاجى

ت ال٣اعت  ًلخٓه الظي الترصاص ٞهظا ت ال٦دؿاب الىظىصًت الظاث جى١  ًتؿض" ؾاا٫" إلالْٟى  ب٩ل ٞخىضٞ٘,  جى٣هها مٗٞغ
م ًم٨ً ٖلُه و,  ٖجها باخشت ٢ىتها  جداو٫  ٧اُٞت صالالث وظىص ج٣خطخي اإلاضوهت في بؾ٣اَاجه و الٗىىان بيُت بإن الٖؼ

 ًمىده ما م٘,  زٟي ًٖ ال٨ك٠ مخٗت و ألاؾئلت/الؿاا٫ بٞغاػ بلى ؤصي الظي لجهلا مدىت بحن الٟانلت الخضوص ج٣لُو
  :باالؾخٟهام اإلاٗظبت للظاث عاخت مً َظا

 ؟ لً مذللت  ي َل: ألاػاس ي الؼااٌ عل  ا جٌطح ؤن ًجب  ن: ماهؽ

 ٌ   ػبي ػااٌ( ملاهؽ ٌؼخسًط) هىضا: ؤهاجى
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  ؟ ملاشا: ماهؽ

 ٌ   آدط ؿيلب الؼااٌ ؤكىغ ؤن البس: ؤهاجى

  جماما زكُم ػااٌ ؤهه ؤعخلس: ماهؽ

 ٌ   جماما زكُلا لِؽ بهه,  الخٌإ َى َصا,  ال: ؤهاجى

زَت  الظي الىو َظا في الىظىصًت اإلاٟاع٢ت بن
ُ
 ًٖ البدض ٌّٗىى خُض,  ؾاا٫ زال٫ مً الؿاا٫ ًٖ ًدؿاء٫ ؤهه َىا اظت

 َظٍ ٞؿاَمذ,  ط٧اثه مً ٚباثه صعظت و,  ًخه٠ُ٦ و الؿاا٫ ٢ُمت ًٖ بالؿاا٫,  مسلهت ٧ىعا ٧اهذ ما بطا الجىاب
بت بلُىهتها جلبي التي ألاؾئلت ظمالُت جد٤ُ٣ في الىهُت الجؼثُت ت في الىاُٖت الظاث ٚع  اؾدك٩ا٫ مً الخغوط و,  اإلاٗٞغ

 بهظٍ للخغوط الظاث َظٍ مً خ٣ُ٣ُت مداولت ٖضمها ؤو الؿاا٫ ص٢ت ًٖ البدض ًب٣ى و,  الاؾدك٩ا٫ ٞهم بلى الٟهم
ت ٚحر اإلاكتر٦ت ؤلاوؿاهُت الٗال٢اث في الاهسغاٍ ؤق٩ا٫ مً ق٨ال لخ٩ىن  ؤلاوؿاهُت عبتالخج  بض٫ اإلاختهت و اإلاخهاٖع

 .الاهههاع و الخًامً و الخأل٠ بلى الهغإ

ت َظٍ و اث مً جتٗل اإلادىعٍت اإلالْٟى ا جخضاعى ؤزغي  ملْٟى ٤" ايُغاٍع ل ٞو  بم٩اهُت مىُل٤ مً صاثما مٗحن جإٍو

 1"ال٣هضًت

  ": دالق" ماؿط .2

لها ٞةّن  الشُمت َظٍ ٖلى ٢ىاٖضَا جيبجي اإلاضوهت صامذ ما
ّ
:  بك٩لحن و           يامغ، ٚحر ْاَغا ؾ٩ُىن  ق٪ بال ٞحها جمش

اث دت ملْٟى   ٖلحها بضاللتها جىحي ٖباعاث ؤو ، ؤوال نٍغ
ًا
 حٗضاص ؤ٢ل في بوؿاهُت زىاثُت بىظىص ًهغح مٟهىم بهه,  آزغا

غاٞها   :اإلاتاصلت و اإلاؿاءلت ٖلى الٗال٢ت َظٍ جىٟخذ خُض,  ال٢تٕ بُجهما جغبِ َ 

 ٌ . ألاوػع املعنى في جفىط ضبما ؟ مذللت ؤهذ َل: ػإلت ا لى: ؤهاجى

 ؟  ن و: ماهؽ

 ٌ  .ال بيلمت ججُب ػىف و, آدط شخلا جحب واهذ حُث, معُىت فترة في جفىط بج ا...املاض ي...ش يء ول جفهم ضبما: ؤهاجى

 ًطامث ؿِئا ػُىىن : ماهؽ

 ٌ ً عطفذ للس...ؤعطف...ؤؿىطن: ؤهاجى  ًىما ػإكابلً ؤهني ؤعطف هىذ لى,  وعم: ما ًىما شلً لي كالذ للس...كبلي آدٍط

 . حُيئص...ما

ت، َظٍ زال٫ مً الؿاثلت الصخهُت ٖلى هخٗٝغ  الخىاع ٩ًىن  خُض ؾىاٍ صون  اإلاؿغح بها ًسخو زانُت هي و الخىاٍع

ا و اؾخ٣امتها في الصخهُت نٟاث ظمُ٘ ببغاػ ٖلى ٢اصعا  مضي في الهىاظـ و الك٪ ًد٨مها شخهُت هي و,  اَتزاَػ

م ٖلى" ٧ىعا" بن,  ٖضمه مً له الٟخاة بزالم  َظٍ في ؤنال الصخُدت ألاخضار مً ٦بحرا خّحزا جدخل لم ؤجها مً الٚغ

                                                           

. 58نوارم سعودم أبو زيد، ادلرجع السابق، ص  1  
.  8- 8خركف، ادلصدر السابق، ص ص آرتور شنيتسلر كآ 2  



ت  2015ؤهخىبط   12ز العس -العام الثاوي    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 44 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

 التي ال٨ٟغة مدل ؤجها بد٨م ًىظهها و اإلاؿغخُت مى٤ُ ًدغ٥ الظي ألاؾاسخي الٟاٖل الٗىهغ ٧اهذ ؤجها ٚحر, اإلاضّوهت

ؿخٟهم ها و خىلها ٌُ  .مىيٖى

َب  ؤن جغظى ؤجها م٘,  الخُاهت بلى ٢لبها ب٨ٟت جمُل هي و,  بالخُاهت الخ٨م و باإلزالم الخ٨م بحن الظاث جخإعجر  
ّ
٨ظ

ُ
 ج

 
ُ
ُ٘  و الخ٣ُ٣ت   :ق٩ل مً ؤ٦ثر ٖلى اإلاضوهت في اللٛىي  الجظع َظا ج٨غع  ٢ض و الاخخما٫ َظا الىا٢

 -املاهث معللج مطجحن:  

 ٌ ًّو  باليؼبت ًبُعي ش يء َصا و...مذللاث ػحر زاثما اليؼاء: ؤهاجى   بل  

  ...بدالكهً عً ػإلت ً لى...فهمىا ٌؼئن ال اليؼاء بن بي زم...معنى بال  ن حتى كلخه ما ول: ماهؽ

 مىهى  بالصاث ولها اضجبٌذ للماهث مطة عـطة بحسي  ٌ   :ؿاولت على الححرة و الللم و الدؼائ

ٌ ؤ ع ش يء بهه... جلىله ػىف ما ؤػمع لى: هاجى   )...(...لً مذللت ؤهً لم... ال: بـ ؤحابذ لى مَط

ت ؤو ؾاا٫ زال٫ مً الجىاب ًٖ جبدض هي و خحرتها في الؿاثلت الظاث ٖىض الىظىصي اإلاى٠٢ َكاقت جٓهغ  متمٖى

ٍٝن  خ٣ُ٣ي عصّ  ال ؤؾئلت  ؤلازالم بن, للخمل٪ زُٟت ولتمدا ًٖ ٌؿ٨ذ آزغ ظاهب مً اإلاى٠٢ َظا ؤن ٚحر ٖلحها قا
 جابٗا اإلا٣ابل الُٝغ ًتٗل ؤن ؤَغاٞها ؤخض ٞحها ًداو٫  آلازغ م٘ ٖال٢ت ًبحن الٓاَغ في ماصّي  ٚحر بوؿاهُا قٗىعا بىنٟه

م ٖلى, بمخبٕى جاب٘ ٖال٢ت,  الٟى٢ُت ؤو اإلال٨ُت مً هٕى ؤهه ؤي. له ماصًا/قٗىعٍا  ج٣ترب ج٩اص التي ؤلاوؿاهُت الهٟت مً الٚغ
 .الهٟت َظٍ م٘ جماؽ ؤي في اإلاشالُت نم

  ":الحب" ماؿط .3

ت ج٨غعث ذ ؤق٩ا٫ و بهُٜ اإلاضوهت في" الخب" ملْٟى ا اؾخسضام بدىٕى جىٖى  بال ؤَمُخه ب٣ضع ٞحها َى و,  اللٛىي  ظظَع

 الخالت مد٪ َى الظي ؤلازالم بٗض الشاهُت الضعظت بلى ٢ُمخه جخضخغط و,  الؿاثلت الصخهُت خؿب ؤؾاسخي ٚحر ؤهه

 .ؾببها و الؿلبُت الكٗىعٍت

بت ٖلى ًىُىي  اإلااقغ َظا و  هؼوٕ َى ما ب٣ضع,  اإلاخٗالي الٗاَٟي بمٗىاٍ خبا لِـ بهه, ؤًًا الخمل٪ و, الاؾخدىاط في الٚغ
غ قغا٦ت في مٗه الخٗا٢ض ٖلى بال٣ضعة الكٗىع  بزباث في آلازغ الُٝغ بقغا٥ هدى  الؿُُغة و الاؾخ٣غاع مً خالت له جٞى

اث ؤن م٘,  ًدب مً ٖلى   : بامخُاػ ا٢خهاصًت ٖال٢ت حؿخضعي ما ٦شحرا الٗال٢ت َظٍ في اإلالْٟى

  الخفىحر في ؤمعىىا الطحاٌ ؤػنى ضوح بمؼاعسة املعولت لهصٍ حل لسًً كسًلي ًا  ن و: ماهؽ

س ش يء ول حعطف ػىف و,  جخيلم ؤن بلى فلٍ حاحت في ؤهذ...ؤمامً        ,       ػااٌ,  حعطفه ؤن جٍط

  بن حعطف وػىف        
 

  مىه حعطف,  مىافؼً حعطف ؤن حؼخٌُع,  ًحبىن  الصًً اللالثل مً هىذ

   . اليلمت ب صٍ جىٌم ال لىىً و  علًُ الاهخلاض ًحلم هُف       
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اث َظٍ  و بَال٥ و زى٤ ٖملُت بجها,  وسجىه اخخىاثه و,  هدب مً ٖلى الؿُُغة" جخًمً الخب إلالّٟى اإلاؿاو٢ت اإلالْٟى

  الٛالب في لِـ خبا الىاؽ ٌؿمُه ما بن,  للخُاة ُٖاء لِؿذ
ّ
 هي الخ٣ُ٣ت ؤن إلزٟاء,  لل٩لمت ابخظالا و بٞؿاصا بال

اث اؾخسضام في ظلُا َظا ًبضو و 2"ال٨ٗـ  و'' الخىاٞـ''  و الىاضخت اإلااصًت وصاللتها'' الغظا٫ ؤٚجى'' ٢ىله في الٛجى ملْٟى

بت ج٩ىن  نؤ حٗضو ال اجها ٖلى ًض٫ مما'' الاهخهاع''  مشمغا  اًتابُا وكاَا" ٧ىجها ًٖ اإلادبت جخى٠٢ خُض الاؾخدىاط في ٚع
اًت باإلادبىب الٗال٢ت ج٩ىن  ؤن ًخًمً ت ٖع ا جم بدُض 3'' مخٗت و مؿّغة و ٞغخت و جتاوبا و ومٗٞغ َغ  قغا٦ت ق٩ل في جهٍى

 خغب في ؤمامه ؤلازٟا١ ؤو ٖلُه هخهاعالا و الٛحر م٘ الخىاٞـ ٍَغ٤ ًٖ الخؿاعة و الغبذ و اإلاًاعبت ٞحها جخم ا٢خهاصًت

 . مٗلىت ٚحر ؤو مٗلىت

  :" ي" الـ و''  ؤها''  اٌ ماؿط .4

ت اإلااقغاث ؤَم مً ٌٗخبر'' اإلااقغاث مً الىٕى َظا ؤّن  الضاعؾحن مً ال٨شحر ًا٦ض   خُض 4"الخضاولي البٗض طاث اللٍٛى
ان َظان ٌك٩ل  حُٗبر ؤن اإلاخ٩لم  ل٣هضًت ًدؿجى ٣ِٞ زاللها مً و ةالخىانلي الٗملُت بُجهما جترصص التي ألا٢ُاب" الُٞغ

 اإلاٗكى٢ت" اإلاغؤة"و الك٩ا٥ اإلادب" الغظل"        آلازغ، و ألاها بحن الٗال٢ت ق٩ل في َظا ًٓهغ و 5"ُٞه جازغ و لآلزغ
  . بزالنها في اإلاك٩ى٥

 اإلاكىعة بُضٍ مؿاٖض الى جدخاط ٞهي عصَابم٠ الغؤي اجساط ٖلى ٢اصعة ٚحر اجهؼامُت، بىنٟها اإلاضوهت في ألاها نىعة جدك٩ل

 جبضٕ و جسل٤ جٟاٖلُت ؾُا٢اث وظىصٍ ًشمغ خ٣ُ٣ي ٦ٟاٖل اإلاىٟغصة الىظىصًت ماَُتها نى٘ ًٖ ألاها جخى٠٢ بدُض. 

 
َ
ت للؿُىلت ٢ابلت مىا٠٢  م٣ابل الٟٗل ٖلى والّضعبت ال٣ُاصة نٟت حُُٗه" آزغ" ؤمام يٟٗها في جتراظ٘ اط. البىاءة ال٨ٍٟغ
  ؤنبذ الظي التر٥

ًا
. ألاها في ِزّهُهت

ظٍ  ظا ألاها َو  اإلاسُا٫ في لها والتي,  له واإلاماعؾت الٟٗل ٖلى ال٣اصعة الغظىلُت ؤو  الظ٧ىعٍت بهُٛتهما متخمٗان آلازغ َو
 ولهظا قابت امغؤة مىيٕى  َى واخض مىيٕى في جدىا٢كان,  ج٨ٟغان  جخٟاٖالن، مٗا، حكتر٧ان,  وػمامها الؿلُت الجمعي

  6"طمُمت اهخ٩اؾُت هٓغة ٢الب" في ظاءث لىٟؿها ألاها هٓغة ٞةن

 ٌ ال الطاجع الخاجم َصا في حسكذ للس,  شلً حاولذ للس: ؤهاجى  ...  ًٍى
 

   ي بفىطة هفس ي  بلى وؤوحُذ

          ٌ   مجىىها مىً ججعل التي جلً في جفىحرن كلبً مً ًذخفي فؼىف حؼدُلظ وحُىما, فلخىم ؤهاجى

  .َىصا         

  ؟ اػدُل ذ وعىسما: ماهؽ 

                                                                                                                                                                                     

. 87آرتور شنيتسلر كآخركف، ادلصدر السابق، ص  1  
، اإلنساف بُت اجلوىر كادلظهر، سلسلة عامل ادلعرفة، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، الكويت،   ، ص 989 ، أغسطس 40 العدد إيريرؾ فرـك
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 ٌ   .كٍ ؤهم لم ؤها... ؤٍو: ؤهاجى

ٌ  ؤلم املطؤة جلً  املطؤة َصٍ: ماهؽ   ؟...جع

 ٌ   مجىىن  و  حعِؽ بوي... كسًلي ًا وعم: ؤهاجى

ا في زُٟا ٧ان نغإ ًٖ حٗلً ألاها بن ,  طاجه في ال٣ىلي الٟٗل صازل الخضاولُت الٗملُت ؤَغاٝ مً لُٝغ حٗلىه,  نضَع
ى ال٣ى٫  َظا ؤؾاؽ َى  اعجير ولُٝغ ض بجها. اإلاكاَض/ ال٣اعت /اإلاخل٣ي َو

ّ
 جض٤ٞ زال٫ مً له وحؿدؿلم الهغإ َظا جا٦

 ؤزاعث التي الخ٣ُ٣ت ًٖ ال٨ك٠ به ًهض١ ٢ض لها وخُضا مخىٟؿا ٧ان ال٨الم ؤن باٖخباع مىاعبت صون  لؿاجها ٖلى ال٨الم

ت بجها,  وال٣ل٤ الخ٨ٟحر َاظـ بت وؤ خغة بعاصة بٛحر مضٖٞى  ًٖ حّٗبر صامذ وما,  لها اإلاغضخي ٚحر اإلاى٠٢ َظا بلى ٖا٢لت ٚع

ٍغ الخىاع ؤنل وهي ؤزحرا والخبِبت ؤوال الهض٤ً)لآلزغ ج٣غُّي  باإلا٣ابل ٞةجها وال٠ًٗ  الخًًٗ٘ َظا  بالخٗالي( وظَى
ت م٣ابل َامل بجها,  الىٟسخي والخٟى١  ٖلُه الكٗىعي دل لألها لٗلُاا  بال٣ُمت الكٗىع  ًخضخغط خُض آلازغ مغ٦ٍؼ  ٍو

 . واُٖت ٚحر ؤو َظا في واُٖت ٧اهذ ؾىاء,  ٖلحها آلازغ بؿُىة قٗىع  مدلها

 ٌ ً لى" هىضا: "لها كلذ للس... املىهى  َصا في هدىاكف هىا حُىما,  شلً مً وؤهثر: ؤهاجى
ّو
  ه طث ؤه

  .الخالق عسم َصا اعخ ر فةهني ؤدط شخم بلى         

 و ي؟: ماهؽ

 ٌ  . ادط بلى جى ط ضبما بج ا: وكالذ مني دطثغ للس  ي؟: ؤهاجى

ل: ماهؽ  ؟ شلً حعخلس َو

 ٌ ط.. املفاحأث بعس فجإة جىحس ؤن ًمىً: ؤهاجى
ّو
  .ضكبت ا على ًلبلها مخٌفل املؼاء في دلفها ٌؼحر ؤن.. شلً في فى

  َىصا؟: ماهؽ

 ٌ  . جماما مؼدبعس ػحر َصا بن: ؤهاجى

بت مخإزغ ٚحر بضًال ٣ُٞضم اإلادبت بك٠ٛ اإلاىخٓغ الجىاب ٖلى ٣ًٟؼ" هي" آلازغ بن  اللخٓت ٖلى ال٣بٌ في الٗاعمت للٚغ
إحي" الخ٤ ٖىض٥" ؤو" بىٗم" الغص ٨ًٟحها التي ؤلاًتابُت الىظىصًت  ٖلي جإ٦ُضا الؿاا٫ ًٖ ظضا الؿازغ الٟٗل عص ٍو

ت م٣ابل" َى" اإلادبت ألاها َامكُت ت طاث ألاها جهحر بدُض" هي" آلازغ مغ٦ٍؼ ت آلازغ ٩ًىن  ًىماب زاٞخت ٖامت ٍَى  ٍَى
ت. ٢اعة عؾمُت  ألازغ وجإؾِؿاث لألٞٗا٫ ٦ّٓلٍن  وظىصَا في اإلاىخ٨ؿت ألاها جدبّضي ؤزغي  ب٩لمت. ًاؾـ الظي الٟٗل ٍَى
 اإلاغجب٨ت اإلاخىظؿت ألاها جٓلُّي  بِىما ال٣اثضة الغاثضة طاجه وجد٤ُ٣  الغؤي حصخُو في الٟاٖل الخًىع  له ًب٣ى الظي

  وظىصًا
ًا
 .اإلاؿخ٣ل والىظىص الخُاة ٞٗالُت في الىاعي الاهسغاٍ ٝي مترصصة ٖاظؼة

احي الىعي عبِ ال٩اجب بّن  ىضما" ؤلازالم" هي ؤؾاؾُت بغابُت باآلزغ لألها الهٍى  ألاها ا٦خٟذ جد٣٣ها مً الخإ٦ض ًخم لم ٖو
٤ِ  ال٣اّعة بالخالت ِٞ ٨ظا" الخب" وهي وظىِصَا ٖلى اإلاخىا ى َو  بزباث الى الؿعي به ًُل م٫ بدُض ألاها مً جىاػال آلازغ جل٣َّم

                                                           

  1  7آرتور شنيتسلر كآخركف، ادلصدر السابق، ص 
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 وهي(  بالٛالب اإلاٛلىب) الهُمىت ٖال٢ت إلب٣اء يامً وظىص ٖىض هٟؿه ٖلى واعج٨ـ" اإلاهحري  الؿاا٫" ًٖ الجىاب

  .الخب ٖال٢ت

اث لهظٍ ٞةن ٨َظا  ألاَلُت" ٞحها ْهغث" هي"و" ألاها ،"الخب" ،"ؤلازالم" ،"الؿاا٫)" اإلاضوهت في ْهىعا ألا٦ثر اإلالْٟى

 ٖلى ال٩لماث ٞحها جيخٓم ظمال ؤو ٖباعاث ؤو جابٗت ؤو مؿخ٣لت ٧لماث ٧اهذ ؾىاء" الىو في لىا جإ٦ضث التي 1"ًتالخضاو٫ 
د٤٣ اإلا٣هض ًاصي وؿ٤ اث َظٍ ؤن باٖخباع 2"ال٨المي اإلاى٠٢ في الخإزحر ٚاًت ٍو  التي ال٣ىلي للخضر ٦باعة ظاءث اإلالْٟى

ًلذ حهُئه وما اإلاٗجى ًُٟض ما ناخبها ٞحها اهخ٣ى  .اإلاخل٣ّي ٖىض ٢ُمتها جد٣٣ذ التي الضالالث ٧ٍى

 داجمت: 

 الٗملُت ؤبٗاص في جٓهغ والتي ؤلابضاُٖت اإلاضوهت في اإلام٨ىت الخٟانُل ل٩ل جدبٗها في الخضاولُت ؤن الضاعؾىن  ٌٗخبر

 ال٨الم آزاع ٖلى ءَاال ًغي  ٦ما جغج٨ؼ وهي"، الضاللت ٖلم مشل مُاصًً مً ؤوؾ٘ و ؤقمل اَخمامها ًإحي عؤًىا ٦ما الخىانلُت
ل ٦ُُٟاث و اإلاخل٣حن ٖلى ُتها خى٫  ًدؿاء٫ ان" ٖىضَا اإلااو٫ ٖلى لؼاما ٩ًىن  خُض 3"الخإٍو  ٦ما 4"نض٢ها و ؤنلها ، قٖغ

ض
ّ
 آلازغ و ألاها ٖال٢اث و ، بوؿاوي َى بما ؤلاوؿاوي الكٗىع  ٖلى اإلاىٟخدت" قيُدؿلغ" مضوهت ٧اهذ َىا ومً ٚاصامحر، ًا٦
ضي الظي الختاطب و  ًضٞ٘ خغ٦ُا ٞٗال حك٩ل الىٟؿُت ؤو الكٗىعٍت ال٣ُُٗت بلى اإلاىنل الخىاٞغ و بُجهما ألاوانغ َو

 مً به ًدُِ ما و باللٟٔ الضاللت جتم٘ ٞاخهت ٞىُت هٓغة ؤجها ٢بُل مً زهىنُاتها و الٗالث٤ لهظٍ ٖم٣ا ؤ٦ثر لٟهم

  .ؾُا٢اث

 ٢ض الهضٝ اللٛت ٧اهذ بطا ٖما الؿاا٫ بلى صٞٗذ التي ؤلاق٩الُت، َظٍ مً َاما ظاهبا الىو َظا جغظمت لٗبذ ول٣ض

ىذ  ٖلى ًسٟى ال بط. الخد٤٣ في الجهاثُت نٗىبت مً ال٨ٟغة َظٍ ًدُِ ما م٘ الحها، بإماهت واهخ٣لذ ألانلُت اإلاٗاوي اؾخَى
ٗخمض ٧ي به ًدُِ وما ال٨الم ؤخضار ٧ل اؾدُٗاب" ٖلى ال٣ضعة في جإزحر مً الٗىهغ لهظا ما مؿدبهغ

ُ
 ألاصبُت وز٣ُتا٫ ح

  5"جضاولُا وجدلل جدضًضا واإلا٨خىبت

بي اإلاؿغح بلى اإلاضوهت َظٍ اهخماء بلى بالىٓغ زانت  مً ًتٗل ؤن ألا٩ٞاع مً واإلاساجل ُٞه للمًمغ ًم٨ً الظي الختٍغ

ل ٤ صّوهتالم ل٣غاءة ٞاٖلت اؾتراجُتُت ًٖ مبخٗضا( لىخضَا بال٣كىع  الاَخمام" )ألا٢كغة"و الخبؿُِ بلى مىداػا الخإٍو  ٞو

ا اإلاضوهت م٘ جخٗامل ظمالُت عئٍت ا ٧اثىا باٖخباَع . اإلاُلىبت الجمالُت للكغوٍ ًسً٘ ٞىُا ٖمال صامذ ما الٗاصي ٞى١  لٍٛى

م ٌٗخبر الباخض ٞةّن  َىا مً  الضالالث بًًاح في هجخذ اإلاضّوهت ؤّن  اإلاظ٧ىعة الٗىامل بؿبب للخمىي٘ ال٣ابلت الِهىاث وبٚغ
ت" بلىعة ثجّم  بدُض خغ٦تها ومتا٫ ت ألاصلت خغ٦ت خٍغ   بٗاص و٧ان 6"الخىانلُت الٗملُت بم٣خًُاث اعجباَها في اللٍٛى

لذ بدُض واضر ْهىع  ٞحها الخضاولُت الٗملُت ّٗ ا ٞهما وؤبغػث ال٣غاثُت اإلاكهضًت ٞ ُّ . واضخا واؾخيخاظا ظل
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 اللٛت ظهت مً اإلاضّوهت بلُه جيخمي الظي بيالختغي  اإلاؿغح بها ًخه٠ التي الٛغاثبُت ًٖ ال٩اجب بابخٗاص م٣ترن  الىيىح َظا

ا ض بط َىا، الخضاولي الضعؽ متن في ط٦غها ٦ما طاجه خض في اإلاى٠٢ في وجىاَٞغ
ّ
 لم بطا الخُاب هٟهم" ؤن ًم٨ً ال ؤهه ها٦

 ِٕ غا
ُ
  ه

َ
ت هداو٫  لم وبطا( وم٣انضَم اإلاخ٩لمحن هىاًا) مىه الهضٝ   1"ه٣ى٫  ُٞما الؿُا١ مازغاث مٗٞغ

ى
ّ
ختل  ٌؿّمُه ٦ما" الىصخي الالحٗالي" زال٫ مً اإلاال٠ ٖىض اإلاؿغحي الخُاب َظا في اللٛت جىانلُت في الىتاح َظا ٍو

اث اؾخسضام ؤي الباخض، باعاث ملْٟى م ٖلى الىاؽ ٖىض الُىمي بالخُاب جدكبه مغهت جىانلُت نبٛت طاث ٖو  مً الٚغ
 وعاء ؤو بٗضًت صالالث ؤًت جسٟي ال ؤجها ٖلى اإلاغوهت َظٍ ٞهم زكُت مً ؤّوال جخإّؾـ ٦بحرة مساَغة ًٖ ؤٞصر ٢ض َظا ؤّن 

اث  الخُاب في بؿاَت مً ًبضو إلاا الاعج٩ان ٖضم مً الخضاولُت الٗملُت َضٝ َى الظي الىاعي الٟهم ًيكإ بِىما اإلالْٟى
با ال٣اعت  جتٗل اإلاخل٣ي بلى جتغبخه الٗمل ناخب بها ًى٣ل التي ال٨ٟاءة" خُض. ُٞه وحؿُُذ  ٞاللٛت لم،الٗا َظا مً ٢ٍغ

ل في باعػا هتاخا هجخذ ٢ض
ّ
. 2"وجىّىٖاتها حك٨التها بمسخل٠ اإلاٗاوي جمش

: امللازض

بي اإلاؿغحي اإلاكهض وآزغون، قيُدؿلغ آعجىع  .1  سخؿىر، ؤخمض: وصعاؾت وج٣ضًم جغظمت وألاإلااوي، الىمؿاوي  الختٍغ
غي، مدمض باَغ: مغاظٗت  .2002 ،1ٍ مهغ، ال٣اَغة، الٟىىن، ؤ٧اصًمُت الجَى

 ضاحعالم

ض .2 ت الهُئت اإلاؿغح، بلى الظ٧ي اإلاخٟغط صلُل ٞغط، ؤٍٞغ  .1989 ،1ٍ مهغ، ال٣اَغة، لل٨خاب، الٗامت اإلاهٍغ
اهاث وآزغون، َامغ ؤهىا٫ .3 غان، ظامٗت ألاهىاع، ؾلؿلت للٟىىن، الؿىؾُىز٣اُٞت الَغ  .2013 ،03 الٗضص َو

ل وآزغون، ؤخمض ببغاَُم .4  هاقغون، للٗلىم الٗغبُت والضاع الازخالٝ ميكىعاث والخٟؿحر، الٟهم آللُاث م٣اعباث: والترظمت الخإٍو
 .2009 ،1ٍ بحروث،-الجؼاثغ

غ بحن ؤلاوؿان ٞغوم، بًٍغ٪ .5 ت، ٖالم ؾلؿلت واإلآهغ، الجَى جي اإلاتلـ اإلاٗٞغ ذ، وآلاصاب، والٟىىن  للش٣اٞت الَى  ،140 الٗضص ال٩ٍى

 .1986 ؤٚؿُـ
 ،1ٍ بحروث،-الجؼاثغ للٗلىم، الٗغبُت والضاع الازخالٝ ميكىعاث جُب٣ُه، ثومتاال الىو ٖلم بلى مضزل الهبُخي، ألازًغ مدمض .6

2008. 
ض، ؤبى ؾٗىصي هىعي .7  .2009 ،1ٍ الجؼاثغ، الٗلمت، والخىػَ٘، لليكغ الخ٨مت بحن وؤلاظغاء، اإلاباصت ألاصبي، الخُاب جضاولُت في ٍػ

 املجالث

 .2013 وعبُ٘ قخاء ،83-82 الٗضص ؾىعٍت، ق٤،صم لل٨خاب، الؿىعٍت الٗامت الهُئت اإلاؿغخُت، الخُاة متلت .8
غان، ظامٗت الجؼاثغي، اإلاؿغح ؤعقٟت مسبر اإلاؿغح، ًٞاءاث متلت .9  .2014 ؤ٦خىبغ ،04 الٗضص َو

الم، وػاعة الٗغبي، متلت .10 ذ، ؤلٖا  .2013 ؤٚؿُـ ،657 الٗضص ال٩ٍى

: الصحف

 .2015 ٞبراًغ 24 الشالزاء الجؼاثغ، الىهغ، صخُٟت .11

ل 14 الشالزاء ثغ،الجؼا الىهغ، صخُٟت .12  .2015 ؤبٍغ
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ن  بلى الـفهي مً:  ػالمي الترار .  واملىزم املسوّو
 الجعثط  –بلعباغ ػُسي الُابؽ الجاللي:  حامعت -مباضن بـحر.ز

 

 الـبـحـث مـلـذـم

ً م٘ بضؤ اإلاؿلم البكغي  ال٣ٗل هخاط َى ؤلاؾالمي الترار ى ألاواثل اإلاؿلمحن ٖىض الٗلىم جضٍو  ٨ٞغي  هخاط َو

.    الخىز٤ُ مؿإلت ا٢خطخى ٞىظىصٍ الضًجي، الىو َى مدىعا لىٟؿه ٖلط

ً مىيٕى ٧ان لظل٪ واٖخباعا  الـفهي مً:  ػالمي الترار: " بـ اإلاىؾىم َظا بدشىا مدىع  َى والخىز٤ُ الخضٍو

ن  بلى . "  واملىزم املسوّو

 ٢اعهاٍ ما وبطا مدضوصا، اآوي َابٗا ًدمل خُض للخساَب ألاؾاؾُت ألاهىإ ؤخض ًمشل الكٟهي الخضًض بّن 

لت إلاضة الب٣اء بم٩اهُت وجمخل٪ اإلادضوصًت جختاوػ   ٞةجها اإلا٨خىبت بال٩لمت .  ٍَى

اصة الخُٛحر مً جغازىا ٖلى هداٞٔ وختى  بلى طل٪ ًدخاط الالخ٣ت لألظُا٫ بًهاله ٖلى ووؿهغ والى٣هان، والٍؼ
ً  اإلاهضع جىز٤ُ مىهج جُب٤ُ مً البض لظل٪ والخبضًل، ًحرللخٜ ٖغيت الكٟهُت الغواًت  ن والخىز٤ُ، وال٨خابت الخضٍو

ً الهالر الؿل٠ مضح و٢ض. ٖلحها ىا الخضٍو
ّ
  ٖلُه، وخش

ً مّغ  ل٣ض  خُض الٗباسخي الٗهغ زال٫ جُىع  زم الكٟهُت، الغواًت ٞترة: مجها ٞتراث بٗضة ؤلاؾالمي الترار جضٍو
ً بضؤ  وفي ؾاب٤، ٦خاب مً ولِـ طا٦غجه مً مباقغة ًى٣ل يالظ ٞهى هٟؿه، بال٩اجب واعجبِ للترار الخ٣ُ٣ي الخضٍو

ً ٢ام اإلاىالُت اإلاغخلت  التي ال٣ٟهُت اإلاظاَب ؤبغػ  مً ولٗل واخض، ٦خاب في اإلاخٗا٢بت اإلاىايُ٘ ظم٘ ؤؾاؽ ٖلى الخضٍو

ً متا٫ في ٦بحرا اَخماما ال٢ذ : ٫مض وصّوهذ قغخذ التي ٦خبه ؤمهاث ونلخىا خُض اإلاال٩ي اإلاظَب والخىز٤ُ الخضٍو
إ" ا" وألاؾضًت" و" اإلاضوهت"  و" اإلاَى حَر . ٚو

ت  جها ب٨تهم ًٟخسغوا ؤن للمؿلمحن ًد٤ لظل٪  الضًاهاث  ٦خب ٨ٖـ با ؾاهُض بلحهم وواعصة ٖلحهم مدْٟى

ت، ألازغي  .  ؤ٦ثر ؤو ؾىت ؤل٠ الؿالم ٖلُه مىسخى وبحن بِىه شخو آزغ ٣ِٞ واخض ؾىض لها مشال ٧الخىعاة اإلادٞغ

:  احُتاملفذ اليلماث -

م اللطآن  –الؼىت - ػالمي الترار -  علم  –املسوهت اليلمت  –الـفهُت اليلمت -الخىزُم مى ج  –امللسض جىزُم  –الىٍط

ً مطاحل - ػىاز .    السًً  –الحسًث ملٌلح -الطحاٌ علم  -الخسٍو

:   امللسمت -

ً م٘ بضؤ اإلاؿلم البكغي  ال٣ٗل هخاط َى ؤلاؾالمي الترار / َـ 02)  ال٣غن  ؤوازغ ألاواثل اإلاؿلمحن ٖىض الٗلىم جضٍو

ى( . مـ08  ؤخ٩ام مً اقخمل بما الىو ؤي  –والؿىت ال٨خاب  –الضًجي الىو َى مدىعا لىٟؿه ظٗل ٨ٞغي  هخاط َو

ُت، وم٣انض  بلُه، ًغظٗىن  مغظٗا ظٗلٍى ؤجهم: مٗىاٍ الخًاعة ومدىع  لخًاعتهم، مدىعا اإلاؿلمىن  ظٗله ٣ٞض قٖغ
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  ٢ض هتضَم ولظل٪
ّ
لم ال٣ٟه، ٦ٗلم: -الىو  -لخضمخه ٦شحرة ٖلىما ٞىاّو لم ال٣ٟه، ؤنى٫  ٖو ا(1)الىدى ٖو حَر  مً ،ٚو

                                                                                      .    (2).... الٗلىم،

 الظي ؤلاوؿان ٖلى هٟؿه ًُغح لظيا ألاو٫  الؿاا٫ َى ٞالخىز٤ُ ،(3)الخىز٤ُ مؿإلت الىو وظىص ا٢خطخى ل٣ض

ت بلى ٌؿعى  ؤ٧ان ؾىاء وؾلم؟ ٖلُه هللا نلى الغؾى٫  به ه٤ُ الظي َى آلان ًضي بحن الظي َل: هدى ٖلى الخ٣ُ٣ت، مٗٞغ
لم الغظا٫، بٗلم جخٗل٤ ٖلما ٖكٍغً ٣ًاعب ما وظض الؿاا٫ لهظا بظابت بًتاص ؤظل ومً ؾىت، ؤم ٢غآها  ألاؾاهُض، ٖو

لىم  ألاؾاهُض جل٪ له ألاعى وظه ٖلى ٦خاب َىا٥ ٞلِـ.  اإلاؿإلت جًبِ ؤن جداو٫  ٦شحرة ٖلىم صًض،الر مهُلر ٖو

م٨ً ٨ًظب ؤن ًم٨ً واخض شخو ًٖ لِـ اإلاؿلمحن ٖىض ٞالى٣ل اإلاخهلت، . (4)ًسُئ ؤن ٍو

ً مىيٕى ٧ان لظل٪ اٖخباعا  بلى فهيالف مً:  ػالمي الترار: " بـ اإلاىؾىم َظا بدشىا مدىع  َى والخىز٤ُ الخضٍو

ن   مً ؤي اإلاضون، بلى الكٟهي مً ؤلاؾالمي الترار ًٖ لىخت عؾم مداولت بلى زالله مً وؿعى والظي ،" واملىزم املسوّو
.  جىز٣ُه ومىهج اإلا٨خىبت ال٩لمت بلى اإلاىُى٢ت ال٩لمت

 إلظابتو٫  ؤلاؾالمي، الترار خٟٔ في والخىز٤ُ الخإل٠ُ ؾاَم ٠ُ٦: في البدض ًُغخها التي ؤلاق٩الُت جخمدىع 
ُت حؿائالث ًٖ ؤلاظابت ٖلُىا ًخىظب ؤلاق٩الُت َظٍ ًٖ : ؤَمها مً ٖٞغ

 صخت مً هخإ٦ض و٠ُ٦ والصخابت؟ الىبي ٖهض ًٖ مخإزغة ٞترة في ؤلاؾالمي الترار صّون  إلااطا  ؤلاؾالمي؟ الترار َى ما -
اصة صون  مً صخُدا ألاظُا٫ بلى وه٣له الترار خٟٔ في طل٪ صوع  وما -؟ الترار   ؟ ه٣هان وال ٍػ

ذي مىهج واؾخسضام اٖخماص مً البض ٧ان وحؿائالجه البدض بق٩االث ًٖ ولإلظابت   بلى بالغظٕى وطل٪ مٗحن، جاٍع
سُت اإلاهاصع ؤهىإ مسخل٠ في اإلابشىزت الٗلمُت اإلااصة  وخُىما ظىاهبه، ؤخض في َغ٢خه ؤو اإلاىيٕى جىاولذ التي اإلاخاخت الخاٍع
سُت اإلااصة ٖلى الخهى٫  ٖلُىا ًخٗظع  بم٣اعهت وطل٪ الخ٣اث٤ بٌٗ واؾخيخاط ألا٩ٞاع مسخل٠ اؾخ٣غاء بلى همُل الخاٍع

سُت الىهىم .  البٌٗ بًٗها م٘ الخاٍع

:  املؼلمحن عىس الـفهي  الترار -01

 الؼمان في مدضوصا آهُا َابٗا ًدمل ؤهه ممحزاجه ومً للخساَب ألاؾاؾُت ألاهىإ ؤخض (5)الكٟهي الخضًض ًمشل
 الٟٗل، بهتاػ بٗض مباقغة ًيخهي الخساَب ٞةن زم ومً واإلاؿخم٘ اإلاخدضر بحن واإلا٩اوي الؼمجي ال٣غب ٣ًخطخي  هه واإلا٩ان
ا ما وبطا

ّ
 إلاضة الب٣اء بم٩اهُت وجمخل٪ واإلا٩ان الؼمان جختاوػ  ألازحرة َظٍ ٞةن اإلا٨خىبت بال٩لمت الكٟهي الخساَب ٢اعه

                                                           
، باب الواك، فصل القاموس المحيط، (مػ4 4 / ىػ 7 8ت ) عربية، الفَتكز آبادم رلد الدين زلمد بن يعقوب الطريق كاجلهة كالقصد يكوف  ظرفا كامسا، كمنو ضلو اؿ: النحو  - 

 .  0  مػ ، ص  006 النوف ، ضبط كتوثيق يوسف الشيخ، زلمد البقاعي، إشراؼ مكتب البحوث كالدراسات، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت، لبناف، 
 . 6 مػ ، ص    0 ، 04، دار السالـ للطباعة كالنشر كالتوزيع، ط المدخل إلى دراسة المذاىب الفقهية علي رتعة زلمد، - 
دم، ادلصدر ائتمنو كالوثيق احملكم، أك أخذ بالوثيقة يف أمره أم بالثقة، ككثّقو توثيقا أم أحكمو كفالنا قاؿ فيو إنو ثقة، الفَتكز آبا: تقوؿ العرب كّثق أم من كثق بو، ثقة كموثقا  - 

 . 5 8،  4 8السابق، باب القاؼ، فصل الواك،  ص، 
 . 7 علي رتعة زلمد، ادلرجع السابق، ص  -4
لك ذ، كإف الًتاث الشفهي لو صلة كثيقة بالتاريخ"الًتاث الشفهي ىو انتقاؿ غَت مادم للمذاىب كادلمارسات الدينية كاألخالقية ادلتوارثة من عصر آلخر بواسطة الكلمة ادلنطوقة،  -5

سعود بن ذىلوؿ آؿ  ، "يرل البعض أنو كلد يف أحضاف الًتاث الشفهي أف األكؿ يعد مرآة ادلرحلة احلضارية اليت يعيشها الناس كىو يعرب عن أفكارىم كعواطفهم فالتاريخ ادلدكف كما
 . 5 ص ،  0، ج ػـ 98 ، مطابع ادلدينة، الرياض، تاريخ ملوك آل سعودسعود، 
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لت،  ال٨خابي الخُاب ؤما اإلاضلى٫، ًمشل صازلُا وظاهبا الهىث في جمشالم زاعظُا ظاهبا ًمخل٪ الكٟهي ٞالخُاب بطن ٍَى

.  (1)الجاهبحن ٦ال ُٞخًمً

ًىهه الىاؽ مً ال٨شحر وؤن زانت ملخت يغوعة ؤلاؾالمي الترار ٞهم يغوعة بّن   لم  جهم وجٟهُال ظملت ًٞغ
، ظا الترار، هٟهم ؤن ٖلُىا ًتب ل٨ً ًٟهمٍى ٌ َو  التي للمىهجُت ٞا٢ضا اإلاٗانغ اعت ال٤ باٖخباع ًبرعٍ، ما له الٞغ
ها ٧ان التي الٗلىم َظٍ اإلاؿاٖضة، للٗلىم ٣ٞضاهه بلى بياٞت اإلاخ٣ضمحن، ال٨ّخاب اٖخمضَا خ٣جها ٌٗٞغ  ؤن ٢بل ال٩اجب ٍو

.  (2)٦خاباجه ًباقغ

 ،خايغها في الٍُغ٤ لىا ًىحر اإلااضخي، هىع  مً بهُها مؿلمحن ٦ماعزحن بلُىا جغؾل ؤلاؾالمي الترار ٞضعاؾت
ُٗيىا ىه ألامت ٖلماء به حهخم لم ما جغازىا مهحر ما ل٨ً مؿخ٣بلىا، في الصخُدت الخُى عؾم ٖلى َو  ٞهى ؟ وجىز٣ُه بخضٍو
 وِٗكه و٦إهىا السخ٤ُ اإلااضخي بلى ٖضها ٢ض ه٩ىن  وبضعاؾخه الضًاهت، لهظٍ ألاولى الٗهىع  مىظ ؤلاؾالم ٖلماء ظهىص زمغة
هم ؤهٟؿىا ٞهم ٖلى ؤ٢ضع ُٞتٗلىاٌ في الخإمل ؤما خ٣ُ٣ت، ٨ًً لم وبن ختى ً ه٩ىن  وبظل٪ خىلىا، ما ٞو  خؿً ٖلى ٢اصٍع

.  واإلاؿخ٣بل الخايغ في الخهٝغ

ا واإلاؿلمحن الٗغب ٖٝغ ل٣ض ش مً هٖى هام بلى ؤ٢غب َم عواة ٖلى ٌٗخمض الظي الكٟهي الخاٍع  ٧اهىا الظًً ال٣ًا
ؼواتها وؤًامها ال٣باثل ؤزباع ًغوون  م، الاظخماُٖت وقاوجهم لهتهاوآ ومٗاع٦ها وؤوؿابها ٚو  با ًام ٖىاًتهم وػاصث ومأزَغ

 ازخالٍ مً ومساٞت قاثبت، ٧ل مً زالُا ه٣ُا لُب٣ى وؿبها جدٟٔ ٢بُلت ٧ل ٩ٞاهذ ،(3)ؤلاؾالمي الٗهض في وألاوؿاب
 والؿحرة خضًض،ا٫ بضعاؾت الٗىاًت مجها ٖىامل ٖضة لخإزحر طل٪ في جىؾٗىا بل ألازغي، ال٣باثل ب٣ُت به ولخٟازغ ألاوؿاب
ت ٟت، الىبٍى ت الؿُاؾُت ال٣ًاًا بلى باإلياٞت الكٍغ .  (4)والاظخماُٖت وؤلاصاٍع

ً اإلاؿلمحن اَخمام (5)الباخشحن بٌٗ ٢ّؿم الكإن َظا وفي  الاجتاٍ: َما ؤؾاؾحن اجتاَحن بلى جغاثهم بخضٍو

 ال٣بُلت ٖلُه ج٣ىم الظي اإلادىع  َى اليؿب عباٖخبا ألاوؿاب، ؤو ألاًام اجتاٍ ؤو -ال٣بُلت  –ال٣بلي والاجتاٍ ؤلاؾالمي،
اء بمشابت ألاًام و٧اهذ واإلاؿلمحن، الٗغب ٢ُجها التي اإلاىا٤َ في وؾُاؾُت اظخماُٖت ٧ىخضة  ال٣بُلت ُٞه جدٟٔ الظي الٖى
اث ظا ال٣بُلت، ًٖ صٞاٖا ٢اجلىا الظًً وشجٗاجها بإبُالها وجخٟازغ ٚؼواتها ط٦ٍغ  مبإًامه الٗغب اَخمام ًٟؿغ ما َو

ت في الشاوي ؤما اإلاىىعة باإلاضًىت ألاو٫  وكإ ٦بحرا، اَخماما وؤوؿابهم .  (6)" والبهغة ال٩ٞى

ش ظل بّن  بل واؾ٘، بك٩ل الكٟهُت اإلااصة اؾخٗملىا ٞاإلاؿلمىن    قٟهُا، جغازا ٧ان اإلاضّون  الٗغبي ؤلاؾالمي الخاٍع

ت  ث) الُبري :مشل إلاضوهاتهم جإلُٟهم ٖىض الكٟهُت ًتالغوا ٖلى ٦بحر بك٩ل اٖخمضوا اإلاؿلمحن اإلااعزحن مً ٦بحرة ٞمتمٖى
ش ٦خابه في( مـ 922/ َـ310 غ ومٗاصن الظَب مغوط ٦خابه في( مـ 957/ َـ346 ث)  اإلاؿٗىصي الخؿً وؤبى الُبري، جاٍع  . الجَى

 

                                                           
.    ، ص ػـ004 ، تررتة الدكتور سليماف أزتد الظاىر، منشورات كزارة الثقافة، دمشق، سورية، تاريخ الكتابةيش، يوىانس فريد ر - 
2

 .4 علي رتعة زلمد، ادلرجع السابق، ص  -
 . 05خ، ص ، دكف تارم 0، دار ادلدار اإلسالمي، بَتكت، لبناف ، ط دراسات في تاريخ وحضارة المشرق اإلسالميعبد الواحد ذنوف طو،  - 
  .49عبد الواحد ذنوف طو، ادلرجع السابق ص ،  -5
5.كتابو بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب راجع عبد العزيز الدكرم يف  -

  
6
عقدت يف عماف من  الثة  تشرين األكؿ اليت، ألقي ىذا البحث يف ادلؤدتر الدكيل الرابع لتاريخ بالد الشاـ ، الندكة الثدور بالد الشام في نشأة علم التاريخ إبان العصر األموي - 

كتاب تاريخ وحضارة كطبع ضمن زلاضرة ىذه الندكة القسم العريب اجمللد األكؿ، كالبحث موجود يف مػ،  987 تشرين األكؿ  9  -4 / ىػ 048 ربيع األكؿ،  07/  - 0
 . 79  -49ص،  –لعبد الواحد ذنوف طو، ادلرجع السابق، ص  المشرق اإلسالمي
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ً ؤَمُت -02 :  وجىزُله الـفهي الترار جسٍو

غ بال جّخم ال ال٨خابت بّن  ا (1)٧ال٣لم ؤصواتها بخٞى ىن  ال ٧اهىا ؤجهم ظاَلُتهم في الٗغب ًٖ واإلاالخٔ ؽ،وال٣َغ  ٌٗٞغ

 (2)الصخابت مً ٧لهم بوؿاها ٖكغة بًٗت بال بالٗغبُت ٨ًخب ٨ًً لم ؤلاؾالم ْهغ وإلاا مجهم، ال٣لُل بال ال٨خابت وال ال٣غاءة
سُت الىهىم بٌٗ ظاهب بلى الٗل٤ وؾىعة  ٧لهم عظال ةٖكغ ؾبٗت ٢َغل وفي ؤلاؾالم صزل: " طل٪ لىا جا٦ض الخاٍع

لي الخُاب، بً ٖمغ ٨ًخب شمان َالب، ؤبي بً ٖو لخت، الجغاح، ٖبُضة وؤبى ٖٟان بً ٖو .  (3)... " َو

ً الهالر الؿل٠ مضح ل٣ض ىا الخضٍو
ّ
  ظٟٗغ ؤبي ٣٦ى٫  ٖضًضة، مىا٠٢ في ؤَمُخه ًٖ ّٖبروا خُض ٖلُه وخش

ماص اإلال٪، ؤؾاؽ ال٨خابت: " ؤخمض بً الًٟل  ها٤َ ولؿان الخ٨مت، ومال٥ ألاصب ٢ُب ٦خابتوا٫ ،...  اإلامل٨ت، ٖو
٘ صعظت ؤًٞل وال٨خابت....  الٗلم هىع  وال٨خابت ال٣ٗل، عظاخت ٖلى ًض٫ ومحزان بالًٟل،  خ٤ ظهل ومً مجزلت، وؤٞع

اؾت الؿُاؾت ٢امذ وال٨خاب وبال٨خابت الجهلت الٛىاة بىؾم وؾم ٣ٞض ال٨خابت ختلى    ،(4)"والٍغ  ؤلاؾالم خض في ًٞلها ٍو
م هبِىا لؿان ٖلى حهاٖل ضوا:" ٢ا٫ خُض وؾلم ٖلُه هللا نلى ال٨ٍغ ُّ  ." بال٨خاب الٗلم ٢

م ً مىٗىا الغاقضون  الخلٟاء ؤّن  بال طل٪ ٚع ا اإلاؿلمحن ٖلى ال٨خب جضٍو  ًظَب ال وختى الخًاعة مً ٖلحهم زٞى
م ال٣غآن ؾىاء واإلاكاٞهت الخٟٔ ٖلى م٣خهغة ٧اهذ ؤلاؾالم نضع في ٖلىمهم باٖخباع وبضاوتهم وكاَهم  عواًت ؤو ال٨ٍغ
ت، ألاخاصًض ٘، ػمً مً ٖهضَم و٢غب الازخالٝ، ل٣لت وهٓغا الىبٍى  والخابٗحن الصخابت ز٣اث مً اإلاغاظٗت وؾهىلت الدكَغ

ً، ًٖ ٚجى في ٩ٞاهىا  ال٣غآن ٚحر ّٖجي ٦خب ومً ّٖجي، ج٨خبىا ال: " ٢ا٫ وؾلم ٖلُه هللا نلى الغؾى٫  ًٖ خضًض وفي الخضٍو
 مً م٣ٗضٍ ٞلُدبىؤ مخٗمضا: ٢ا٫ ؤخؿبه: الغواة ؤخض ٢ا٫ ، َمام: ٢ا٫ ٖلي ٦ظب ومً خغط، وال ٖجي خّضزىاو ٞلُمده،

ىه ظمٗه ًٖ جى٠٢ ٢ض ب٨غ ؤبى و٧ان ،(5)"الىاع  ٖلُه هللا نلى هللا عؾى٫  ًٟٗله لم ؤمغا ؤٞٗل ٠ُ٦: " ...و٢ا٫ وجضٍو
. (6)..."وؾلم

خ٣اص َظا لإلقاعة  ٖلى واٖخمضوا بالخل٣حن الٗلم اإلاؿلمىن  جىا٢ل خُض والخابٗحن، الصخابت ٖهض ؾاثضا ٧ان الٖا
 ؤَل م٣خل بٗض ٖىه هللا عضخي الهض٤ً ب٨غ ؤبي ًٖ اإلاإزىع  وّضخها مخٗضصة  ؾباب ال٣غآن ٚحر ًّضوهىا ولم الخٟٔ

ً خى٫  عؤًه ّٞٛحر الُمامت،  والخٟٓت عاءال٤ ًمـ ؤن ٞسصخي. بظل٪ ًسبٍر ٖىه هللا عضخي الٟاعو١ ٖمغ ظاءٍ بٗضما الخضٍو
ض ًٖ البساعي  ؤزغظه خضًض ٟٞي ال٣غآن، مً ٦شحر مٗهم ُٞظَب  الُمامت ؤَل م٣خل ب٨غ ؤبى بلي ؤعؾل: " ٢ا٫ زابذ بً ٍػ

ىضٍ ي بالىاؽ، الُمامت ًىم اؾخدغ ٢ض ال٣خل بّن : ٣ٞا٫ ؤجاوي ٖمغ بّن : ب٨غ ؤبى ٣ٞا٫ ٖمغ، ٖو
ّ
 ال٣خل ٌؿخدغ ؤن  زصخى وبو

  ال٣غآن مً زحر٥ ُٞظَب اإلاىاًَ، في بال٣غاء
ّ
، ؤن بال  ٠ُ٦: لٗمغ ٣ٞلذ: ب٨غ ؤبى ٢ا٫ ال٣غآن، ًتم٘ ؤن  عي  وبوي ًتمٍٗى

 هللا قغح ختى ُٞه ًغاظٗجي ٖمغ ًؼ٫  ٞلم.  زحر وهللا َى: ٖمغ ٣ٞا٫ وؾلم، ٖلُه هللا نلى هللا عؾى٫  ًٟٗله لم قِئا ؤٞٗل
                                                           

1
" فال بد فيها من األمور األربعة  كانت العرب تصنع القلم من القصب ضلو ما يفعلو طلبة الزكايا اليـو كأما احلرب كانوا يصنعونو من مسحوؽ الفحم، كالكتابة إحدل الصنائع -

نت صورة معقولة باطنة صورة زلسوسة ظاىرة آلتها القلم ، القلقشندل، فمادهتا األلفاظ اليت ختيلها الكاتب كتصور من ضم بعضها إىل بعض كاخلط الذم خيطو القلم كتصَت بعدما كا
 .   ، ص  0مػ، ج  004 ،   0،  دار نوبليس للطباعة كالنشر كالتوزيع، ط، تاريخ التمدن اإلسالمي،جورجي زيداف 6 ، ص  0ادلصدر السابق، ج

، رسالة لنيل شهادة ادلاجستَت يف التاريخ الوسيط،  مـ 1554 – 1235/ ىـ  692 – 633ني المدارس التعليمية في المغرب األوسط على العهد الزيامبارؾ بشَت،  - 
 .   جامعة معسكر، ص 

 . 477مػ ، ص   90 ، شركة طبع الكتب العربية، مصر، الطبعة األكىل، فتوح البلدانالبالذرم أزتد بن حيِت بن جابر البغدادم،  - 
4. 7 القلقشندم، ادلصدر الساؽ ، ص  -

  
 .  9  ، ص 8 ، كتاب الزىد، باب التثبت يف احلديث كحكم كتابة العلم، جصحيح مسلمحديث ركاه اإلماـ مسلم ،   -5
تحقٌق أحمد إبراهٌم زهرة، سعٌد بن أحمد العٌدروسً، دار الكتاب  ،تاريخ الخلفاء، (مػ505 /ىػ  9) السيوطي جالؿ الدين عبد الرزتن بن أيب بكر تويف -6

 . 62مـ، ص 2003وت، لبنان، الطبعة الرابعة، العربً، بٌر
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ض ٢ا٫ ٖمغ، عؤي الظي ٞغؤًذ نضعي  لظل٪ مغ: " ٍػ  هتهم٪ وال ٖا٢ل قاب به٪: ب٨غ ؤبى ٣ٞا٫.  ٧لمًذ ال ظالـ ٖىضٍ ٖو

 الغ٢إ مً ؤظمٗه ال٣غآن ٞخدبٗذ: ٣ٞا٫.  واظمٗه ال٣غآن ٞخدب٘ وؾلم ٖلُه هللا نلى الىبي ًٖ الىحي ج٨خب ٦ىذ و٢ض
اٍ ختى ب٨غ ؤبي ٖىض ال٣غآن ٞحها ظم٘ التي الصخ٠ ٩ٞاهذ.  الغظا٫ ونضوع  والٗؿب وألا٦خاٝ  ٖمغ ٖىض زم هللا، جٞى

اٍث ختى  ؤما.  (1)"مصخٟا ؾماٍ مً وؤو٫  ال٣غآن ظم٘ مً ؤو٫  ٖىه هللا عضخي ٧ان وبظل٪ ٖمغ، بيذ خٟهت ٖىض زم هللا ٞو
اعؽ والٗغا١ والكام (2)مهغ في اإلاؿلمىن  وجٟغ١  الٟخىح جىؾٗذ ٖىه هللا عضخي ٖٟان بً ٖشمان ؤًام في ٣ُت، ٞو  وبٍٞغ

حهم  به ٣ًغؤ الظي الخٝغ بإًٞلُت ًىاصي َٝغ ٧ل ٩ٞان(  ؤخٝغ ؾب٘ ) ال٣غآن بها هؼ٫  التي ألاخٝغ مسخل٠ ٖلى ال٣غاء ٞو
 ؾماٍ واخض خٝغ ٖلى اإلاصخ٠ جىخُض ٖٟان بً ٖشمان عؤي لظل٪ والٗغا١، والدجاػ، الكام، ؤَل بحن زانت

.  (3)باؾخيؿازه اإلاؿلمىن  ٖلُه اقخٛل زم ومً للٟخىت، جتىبا الٗشماوي باإلاصخ٠

اء ْلىا اإلاؿلمىن  بّن   آهظا٥ قاجٗت ٧اهذ ال٨خابت ؤن م٘ ال٣غآن ٚحر مضّون  ٦خاب ٖىضَم لِـ نالؼم مً ٢غن  َػ

 وجٟغ٢ذ ألامهاع، واحؿٗذ ؤلاؾالم، واهدكغ الٟخىخاث، جىؾٗذ بٗضما ل٨ً.  ؤلاؾالم نضع في ٖلُه ٧ان ما ٨ٖـ
ً بلى ايُغوا آلاعاء، وازخلٟذ الٟتن، وخضزذ ألا٢ُاع، في الصخابت لىم وال٣ٟه الخضًض جضٍو  بضؤ خُض ال٣غآن، ٖو
اؽ ؤو الغ١  ٖلى ٨ًخب والخلمُظ ًخ٩لم -الغاوي  ؤو ال٣ُٟه  –اإلاخدضر ً ٖلى ٞاقخٛلىا ،(4)ال٩اٚض ؤو ال٣َغ  زانت الخضٍو

ب ٦خاب ونلىا ما وؤ٢ضم اإلاٛاػي، ٠ زم ،(5)(مـ734/  َـ 116 ث)     ألازباع ناخب مىبه بً َو
ّ
 زال٫ ال٣ٟه في اإلاؿلمىن  ؤل

ج ابً ٞهى٠"  للهجغة الشاوي ال٣غن  ٠ ،(6)البهغة في ٖغوبت ؤبي ابً وؾُٗض بم٨ت، ظٍغ
ّ
 في والغؤي ال٣ٟه خىُٟت ؤبى وؤل

ت، .  (7)"اإلاىىعة باإلاضًىت آوـ بً ومال٪ الكام، في ألاوػاعي ونّى٠ ال٩ٞى

ً ٨ًدسخي ظا اإلاضوهت، ال٩لمت ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ الؼمان في الخُاب ه٣ل مً ًّم٨ً خُض ٦بحرة ؤَمُت الخضٍو  ال ما َو

 ٞكُش"  -البضاثُت الكٗىب   –ال٨خابت جمخل٪ ال التي الكٗىب ٖىض ختى َظا ٞىظض الكٟهُت، ال٩لمت ه٣له حؿخُُ٘
ضص الٛظاجي، باالخخُاٍ اإلاخٗل٣ت اإلاٗلىماث مً ٦بحر ٦م بلى بداظت ال٣بُلت ضص اإلااقُت، ٖو  ووي٘ اإلاداعبحن، الغظا٫ ٖو

 ٞذجمه بُٗضة مؿاٞاث بلى الخُاب ه٣ل و٦ظل٪ ،(8)"انؤلاوـ ٖلى الهٗىبت في ٚاًت ؤمغ الظا٦غة في اإلاٗاٝع َظٍ
 و٢ٗا ًتض ؤن ًتب بًهاله ؤمغ مهم ٦دضر مشال ٞالىهغ الغؾى٫، ؤو اإلاسبر طا٦غة ًٖ ز٣ُال ٖبئا ٌك٨الن ٢ض ونٗىبخه

                                                           
، موجز التاريخ اإلسالمي منذ عهد آدم عليو السالم تاريخ ما قبل اإلسالم إلى عصرنا الحاضرأزتد معمور العسَتم،  –  6السيوطي، جالؿ الدين ادلصدر السابق، ص  -1

 . 06 ص مػ ، 996 ،  0فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية، الدماـ، السعودية، ط 
ك مصر األكؿ كقيل مسيت نسبة كانت تسمى قبل الطوفاف جزلة مث مسيت مصر، اختلف يف معٌت تسميتها مبصر فقيل إهنا مسيت بذلك نسبة إىل مركاييل بن دكابيل بن عرياب كه -2

صر بن حاـ بن نوح، كمصر اسم أعجمي ال ينصرؼ، كقاؿ آخركف ىي اسم دلصر الثاين كىو مصراـ بن يعراكش اجلبار بن مصرًن األكؿ، كقيل نسبة إىل مصر الثالث كىو مصر بن بن
اشًتيت الدار مبصورىا أم حبدكدىا، كقيل مسيت مصر مبصر دلصَت الناس إليها كاجتماعهم : عريب كىي مدينة منيعة على النيل، كمصر يف كالـ العرب تعٍت احلد بُت األرضُت، فيقاؿ

كتاب المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروف بالخطط ، (مػ 44 / ىػ 845ت )ادلقريزم تقي الدين أبو العباس أزتد : ينظر هبا، فجمع ادلصر من البلداف أمصار، 
 .    – 9 ص،  -، ص01، ج ، مؤسسة احلليب كشركاه للنشر كالتوزيع، دكف تاريخالمقريزية

 . 09 ،  08 ، ص  0جورجي زيداف، ادلرجع السابق، ج  - 
 . 95ق، ص نفس -4
5. 96جورجي زيداف، ادلرجع الساؽ ، ص  -

  
، حققو ككضع مقدمتو كعلق عليو، كتاب الجغرافيابنيت البصرة يف اخلالفة العمرية، كىي تقع على هنر يقاؿ لو هنر الفيص، ينظر، ابن سعيد ادلغريب، أيب احلسن علي بن موسى،  -6

 . 59 مػ ، ص   98 ،  0ائر، ط إمساعيل العريب، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلز
.  97، ص جورجي زيداف، ادلرجع السابق -7
8.   يوىانس فردريش، ادلرجع السابق، ص  -

  



ت  2015ؤهخىبط   12ز العس -العام الثاوي    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 54 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

اوي ٣ِٞ ٩ًىن  وال مازغا ج باٚ  ال، جضوم ال التي وألاَاٍػ ال ػمىا حِٗل ؤزغي  وؾاثل ًٖ البدض وظب لظل٪ ٍَى  ٍَى

ى ؤال الالخ٣ت ألاظُا٫ خُاة في الهامت الى٢اج٘ ٧ل وجسلُض جسلُض٫ٍ ً َو .   الخضٍو

ٗت ٖلى صلُل وؤ٢ىي  لًٟله قاَض ؤٖٓم بن ً  –قإهه ٞع  واٞغ مً واٖخّضٍ هٟؿه بلى وؿبه حٗالى هللا ؤّن   -الخضٍو

 : "... ٣ٞا٫ ٦غمه
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ل عْا ه بّحن بل بظل٪ حٗالى ٨ًخ٠ ولم ،(1)" ٌ   قٞغ

ن  : " حٗالى ٣ٞا٫ مالث٨خه مً ال٨غام الخٟٓت به ون٠ بإن ب 
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 ،(2)ج

ً حهخّمىا ؤن ؤصخابه وؾلم ٖلُه هللا نلى الىبي ؤمغ و٦ظل٪ ضوا:      "  ٣ٞا٫ بالخضٍو ُّ ً ،"بال٨خاب الٗلم ٢  ًتٗل ٞالخضٍو
 للبُٗض الٟاثضة جدهل وبظل٪ الى٤ُ ٢ىة ٞخ٨خمل ْاَغة، مدؿىؾت نىعة باَىت، م٣ٗىلت ٧اهذ بٗضما ال٩لمت

ب، اّمً وال٣ٍغ  ؤن ؤلاوؿان ٖسخى ماطا مدؿٗت، والى٢اج٘ ٢هحر الٗمغ وباٖخباع والًُإ، والخبضًل، الخُٛحر، مً ٖلحها ٍو

 بليّ  ؤعجب ٞال٨خاب قٗغي  ؤ٦خب: "  الغمت طو  مجهم هظ٦غ البٌٗ ٢ا٫ الكإن َظا وفي ؟ طَىه في ًدّهله ؤو ب٣لبه ًدٟٓه
غابي بن الخٟٔ مً  ًيسخى ال وال٨خاب حؿاوحها ال وػجها في ٧لمت مىيٗها ًُٞ٘ لُلت َلبها في ؾهغث ٢ض ال٩لمت لُيسخى ألٖا

 .( 3)"ب٨الم ٦الما ًبض٫ وال

اصة الخُٛحر مً جغازىا ٖلى هداٞٔ ختى بطن  بلى طل٪ ًدخاط الالخ٣ت لألظُا٫ بًهاله ٖلى ووؿهغ والى٣هان، والٍؼ

ً ٍَغ٤ ًٖ  -اإلاهضع جىز٤ُ ٖلم -الخىز٤ُ  مً وؤلاوؿان والخبضًل للخُٛحر ٖغيت الكٟهُت الغواًت  ن ،(4)وال٨خابت الخضٍو
 الغاوي  صعاؾت مً البض لظل٪ مُٗىت، لجهت ًىداػ ؤو ألاخضار بحن ًسلِ ؤو الظا٦غة جسىهه ٢ض لليؿُان، ٖغيت َبٗه
مها الكٟهُت الغواًاث بٟدو اإلااعر ٢ُام ؤو اإلادضزحن، مىهج بخُب٤ُ هٟؿه ها التي الكغوٍ هي وجل٪ وج٣ٍى  اقتَر

ل اإلااعزىن  .  ٦شحرة ثجىا٢ًا َُاجه في ًدمل الكٟهي الترار باٖخباع مضّوهت عواًت بلى الكٟهُت الغواًت لخدٍى

ً مطاحل -03 :  ومجاالجه  ػالمي الترار جسٍو

ً بّن   بال٣هىع  الٗلم متالـ في صاعث التي الكٟهُت الغواًت ٞترة: مجها ٞتراث بٗضة مّغ  ؤلاؾالمي الترار جضٍو
ل٣حها ٢هخه ًغوي الخا٧ي ؤو الغاوي  ٧ان خُض واإلاؿاظض، ً، مؿام٘ ٖلى قٟهُا ٍو  ٖلى الؿامٗحن مً خغم ومً الخايٍغ
ىه ٖلى ٖمل خضر حسجُل  ًدٟٔ ؤو ٖجهم ًى٣ل الظًً الكٟهُحن الغواة مً ال٨شحر وظض اإلاغخلت َظٍ وزال٫ لىٟؿه، جضٍو
ً بضؤ خُض الٗباسخي الٗهغ زال٫ جُىع  زم الؼبحر، بً ٖغوة:  مشل الٗلماء مً ظمهىع  ؤ٢ىالهم  للترار الخ٣ُ٣ي الخضٍو

ً  –ممحزاجه ومً الكٟهي ؤلاؾالمي  ٦خاب مً ولِـ طا٦غجه مً مباقغة ًى٣ل الظي ٞهى هٟؿه، بال٩اجبٌ اعجباٍ  -الخضٍو
 في والُبري  الُب٣اث، في ؾٗض بً مدمض باإلؾىاص ٦خب مً وؤقهغ ٞالن، ًٖ ٞالن مً الغواًت ؾام٘ باٖخباٍع ؾاب٤

سه، االء جاٍع ً ٢ام اإلاىالُت اإلاغخلت وفي الالخ٣حن، اإلااعزحن ب٣ُت ٖجهم ه٣ل الظًً َم  َو  الدؿلؿل ؤؾاؽ ٖلى الخضٍو
٤ صّون  خُض واخض، ٦خاب في اإلاخٗا٢بت اإلاىايُ٘ وظم٘ الؼمجي ت الؿحرة في بسخا١ ابً اإلاىهج َظا ٞو  بلى طل٪ وامخض الىبٍى

                                                           

  ( . 5 - )سورة العلق، اآلية رقم    - 
 ( .   – 0 ) سورة االنفطار، اآلية رقم  -
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كتب يكتب كتبا ككتابا ككتابة كمكتبة فهو كاتب، كمعناىا اجلمع، كمن ىذا يقاؿ تكتب القـو إذا اجتمعوا كمن مث مسي اخلط كتابة : رىا كتب، حيث يقاؿ الكتابة يف الّلغة مصد -
لكاتب يف أكىامو كيصور من ضم بعضها إىل بعض جلمع احلركؼ لبعضها البعض، أما إصالحا فقد عرفها البعض بأهنا صناعة ركحانية، كفسر الركحانية فيها باأللفاظ  اليت يتخيلها ا

 تدـ اليت يعود ظهورىا إىل رحلة طويلة األمد عرب األزماف فقد ظهرت بعض اخلطوط كازدىرت مع طوؿ الزمن كدامت سنُت بل قركف كيف نفس الوقت ملصورة باطنة قائمة يف نفسو، 
أين برثييو،  -آف زايل   - 5، ص  0ـ، ج   9 ، ،دار الكتب  ادلصرية، القاىرة، كتاب صبح األعشىاس أزتد، ، القلقشندل الشيخ أيب العبخطوطا أخرل إال فًتة زمن اخًتاعو

  .  09مػ، ص 004 ،  0، تررتة سليماف العيسى، األكائل للنشر كالتوزيع كاخلدمات الطباعة، دمشق، سورية، طتاريخ الخط العربي وغيره من الخطوط العالمية
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ض(  مـ 09/  َـ03 ١)  جهاًت ش ٖلم بظل٪ وجَى ت في ًٓهغ ٦ما ومىهجه، ؤلاؾالمي الخاٍع  الُبري  ٦خاب ؤَمها ال٨خب مً متمٖى

ش"  اإلاؿمى " . الُبري  جاٍع

ٗخبر  اثضة، ٚؼاعة اإلاىاص ؤ٦ثر مً للمؿلمحن (1)ال٣ٟهي الترار َو  الخٟهُلُت اإلاؿاثل في بالبدض ٖجي خُض ٞو
 مهالخه جد٤ُ٣  في وبٖاهخه اإلاؿلم مساَبت مً هخم٨ً وختى خُاجه، وهٓام اإلاؿلم ًسو ُٞما ٞاٖخجى لخُاتهم،
باصة الخُاجُت ش ٖلُه ًهُلر ما ؤو ألا٢ضمحن جغار هخإمل ؤن ًىاٖل بض ال والخىا٤ٞ الاوسجام بَاع في هللا ٖو  بالخاٍع
ى ؤلاؾالمي، ش َو  ٣ًى٫  ٦بحرة ؤَمُت ج٨دسخي وصعاؾخه الخالي، ٖهغها ختى ؤلاؾالم بضء مىظ ؤلاؾالمُت والضو٫  الكٗىب جاٍع

ش و٢اج٘ في ما ٖلى و٢ٟىا بطا: " ... ألازحر ابً ال٥، وزغاب ٞؿاص مً ٖلحها جغجب وما والٗضوان الجىع  ؤَل ؾحرة مً الخاٍع  َو
ا  بالصَم وؤن طَابهم بٗض الجمُل الظ٦غ مً ٞحها وما وخؿجها الٗاصلحن الىالة ؾحرة عؤوا وبطا.  ٖجها وؤٖغيىا اؾخ٣بدَى

  ازخهانهم متا٫ في اإلاتتهضون  صّوهه ما بلى بياٞت ،(2)... " ٖلُه وزابغوا ُٞه وعٚبىا اؾخدؿىىا صّعث وؤمىالهم ّٖمغث،
 ال٣ٟه هما خُض ،(مـ10/ َـ04) الهجغي  الغاب٘ ال٣غن  مىخه٠ ٚاًت بلى( مـ08/  َـ02) هجغي  الشاوي ال٣غن  ؤواثل م٘ وزانت

 خىبل بً وؤخمض والكاٞعي، آوـ، بً مال٪ وؤلامام الىٗمان، خىُٟت ؤبى: مشل الٗٓماء ألاثمت وبغػ  اإلاؿاثل و٦ثرث واػصَغ
م، حَر اجه ؤنىله مجهم واخض ل٩ل و٧ان ٚو .  ؤلاؾالمي ال٣ٟه ٢ًاًا إلاٗالجت وهٍٓغ

ً بن م ال٣غآن  -الضًجي بالىو اَخم  ؤلاؾالمُت البالص في الخضٍو ت والؿحرة ال٨ٍغ ش وال٣ٟه ،-الىبٍى  ؤلاؾالمي، والخاٍع
 ٦خاب ؤو٫  ْهغ خُض مُالصي، الشامً الهجغي، الشاوي ال٣غن  مً الشاوي الىه٠ بٗض زانت الضعاؾاث َظٍ اػصَغث و٢ض

تا٫ الؿحرة لضعاؾت مىٓم ى هبٍى ش ؤخضار وقمل الاَخمام جُىع  زم ،( مـ 761/  َـ151)   بسخا١ ابً مدمض ٦خاب َو  الخاٍع
ش ؤلاؾالم ٢بل والٗغب الجاَلُت وؤزباع ؤلاؾالمي .  (3)الؿاب٣حن ألاهبُاء وجاٍع

م ال٣غآن ٌٗخبر  ىه في جغّصصوا خُض اإلاؿلمىن، صّوهه ٦خاب ؤو٫  ال٨ٍغ  ٦المه بىاوـ اإلالخضًً  ن البضاًت، في جضٍو

ىا" :  ب٣ىله طل٪ ًٖ حٗالى ؤزبر ٦ما ،(4)اإلاخ٣ضمحن ٦خب مً الا٢خباؽ بلى وؾلم ٖلُه هللا نلى
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ً بلى اإلاؿلمحن صٞ٘ اإلاخىبئحن، وخغوب الغصة خغوب في الخٟاّ ؤ٦ثر م٣خل ا جغاثهم جضٍو  ،(6)واليؿُان الًُإ مً ٖلُه زٞى
ىه، خى٫  ؤ٦ثر ٧ان الترصص ٞةن الىبىي  الخضًض وؤما ىه ٖلى اإلاؿلمىن  امخى٘ خُض جضٍو ا جضٍو  ل٣غآن،با ازخالَه مً زٞى
 ٖلى هللا عضخي الٟاعو١ وؾاع وؾلم ٖلُه هللا نلى الغؾى٫  ًٖ ًدّضزىا ال ؤن ٖىه هللا عضخي الهض٤ً ب٨غ ؤبى ؤمغ و٢ض

. ههجه

 الخالٞت، خى٫  اإلاؿلمىن  وازخالٝ ٖىه، هللا عضخي ٖٟان بً ٖشمان الخلُٟت م٣خل بٗض الٟخىت وكإة م٘ ل٨ً 
ضة ألاخاصًض اؾخسغاط بلى َٝغ ٧ل واههغاٝ  قغوٍ ًٖ البدض ؤزىاء ألاخاصًض وي٘ في وحؿاب٣هم لضٖىاٍ، اإلاٍا

                                                           
ف األدلة تسمى فقهان،فقد معرفة أحكاـ اهلل تعاىل يف أفعاؿ ادلكلفُت بالوجوب كاحلذر كالندب كالكراىة كاإلباحة، كمصدرىا الكتاب كالسنة، فاألحكاـ ادلستخرجة ـ إّف الفقو يعٍت - 

 . 8 4،  7 4استخرجها السلف رغم اختالفاهتم، أنظر ابن خلدكف عبد الرزتن، ادلصدر السابق، ص 
 . 08، ص  0مػ، ج997 ، دار الكتاب العريب، خالكامل في التاريدين أبو احلسن علي ادلعركؼ ، ابن األثَت عز اؿ - 
 . 06عز الدين ابن األثَت، ادلصدر السابق، ص  - 
4
  .  4، ص  0القلقشندم، ادلصدر السابق، ج  - 
5( .06 -05) سورة الفرقاف، اآلية رقم  -

  
6

 . 08 أزتد معمور العسَتم، ادلرجع السابق، ص - 
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دٟٔ ًهىن  مىهج ًٖ للبدض اجتهىا ألاخاصًض، ازخالٝ ْاَغة جٟصخي وم٘ (1)الخالٞت  بٗضما زانت -الخضًض  –الترار ٍو
دو الخد٤ُ٣ بلى اإلاؿلمىن  ٖمض خُض الٟخىت، َضؤث  ح،الهخي الخضًض بحن ّٟٞغ٢ىا الغواة، نض١ وصعاؾت الغواًاث ٞو

، والخضًض ٟىا اإلاىيٕى
ّ
 الصخُذ،"  مغاجب وظٗلٍى ٞاؾضٍ مً صخُده ٞمّحزوا ألاخاصًض، صعظاث في ٦شحرة ٦خبا ٞإل

ب، الكاط، اإلاى٣ُ٘، واإلاغؾل، ال٠ًُٗ، الخؿً، حر..."  الٍٛغ  مشل باإلؾىاص اَخمىا ٦ما ،(2)اإلاخضاولت ألال٣اب مً طل٪ ٚو

 صّوهىا الظًً اإلادّضزحن مً َب٣ت ْهىع  بلى ؤصي ما َظا ،"و٦ظا ٦ظا ٣ًى٫  ٞالن ؾم٘ ؤهه ٞالن ًٖ ٞالن خضزىا: " ٢ىلهم
٠ ٖهٍغ في اإلادضزحن بمام(  مـ869/ َـ256 ث) البساعي  بؾماُٖل بً مدمض مشل الصخاح في الخضًض

ّ
 الصخُذ ٦خابه ؤل

٠ زم ،"البساعي  صخُذ"
ّ
 َب٣ت بٗضَما َغّ زم ،"مؿلم صخُذ( " مـ 874/ َـ261 ث) الىِؿابىعي الدجاط بً مؿلم ؤل

 ،(مـ915/ َـ303 ث)  واليؿاجي ،(مـ892/ َـ279 ث) والترمُظي ،(مـ 888/ َـ275 ث)  صاوص ؤبى: مشل اإلادضزحن مً ؤزغي 

.   ألالٝى بمئاث حٗض وؤنبدذ ألاخاصًض ج٩ازغث وبظل٪ ،(3)(مـ995/ َـ385)  والضاع٢ُاوي

ً ٖلى واإلاالخٔ   ٖلم في ٦خب مً ؤو٫  ٩ٞان ،( مـ 08/  َـ 02) ال٣غن  مىخه٠ زال٫ وكِ ؤهه الخضًض جضٍو
غي  قهاب بً مدمض (4)الخضًض  الخضًض ٞةن وبظل٪ بٗضٍ، ؤحى ال٨خب وي٘ مً ؤّو٫  وؤّن ( مـ741/ َـ124 ث)  هللا عخمه الَؼ

 طَبذ خحن( مـ07/ َـ01) ال٣غن  جهاًت م٘ ألاولى اإلاغخلت ٧اهذ مغاخل، بشالر مغ وبهما ،(5)الصخابت ٖهض ٖلى ٨ًخب لم
ؼ ٖبض بً ٖمغ لإلمام لخالٞتا  ٖلماء بٌٗ بلى ٨ٞخب ظمٗه، بلى هللا ٞهضاٍ الغاقضًً الخلٟاء زامـ ٌؿمى ٦ما ؤو الٍٗؼ

ٗض الكٍغ٠، الخضًض بتم٘ ألامهاع ً ؤلاؾالمُت الضولت في عؾمي جىظه ؤو٫  َظا َو  ابً ؤلامام و٢ام عؾمُا، الؿىت لخضٍو

غي  قهاب غ ما بتم٘ الَؼ ً خماؾت اهخ٣لذ وبظل٪. ؾاب٣ا ط٦غها ٦ما نوؾً ؤخاصًض مً لضًه جٞى  ٖلماء بلى الخضًض جضٍو
ؼ ٖبض بً اإلال٪ ٖبض الى٢ذ طل٪ في الخضًض صّون  مً وؤقهغ ظمٗه، في ٞخىاٞؿىا ألامت ج، بً الٍٗؼ  ابً ومدمض ظٍغ

ت، الشىعي وؾُٟان اإلاىىعة، اإلاضًىت في آوـ ابً ومال٪ م٨ت، في بسخا١  ٖغوبت ؤبي نواب الكام، في وألاوػاعي بال٩ٞى
ً ٦ثر وبظل٪ والغؤي، ال٣ٟه في خىُٟت ؤبى ونّى٠ اإلاٛاػي، في بسخا١ ابً ٞهّى٠ بالبهغة،  ٦خب ٞضّوهذ الٗلم جضٍو

ٛت، الٗغبُت،
ّ
ش والل جها الشاهُت اإلاغخلت ؤما. (6)والخاٍع  ظٟٗغ ؤبي الخلُٟت مً بإمغ الٗباؾُت الضولت ؤًام ٩ٞاهذ لخضٍو

ئ ٦خابا ٨ًخب ؤن (8)آوـ بً مال٪ مً َلب خحن (7)اإلاىهىع  ت الؿىت به للىاؽ" ٌؿغ"  ًَى ٟت الىبٍى إ وؾماٍ الكٍغ . (9)اإلاَى

ً ؤما ً ٖملُت ٞاػصَغث ،(مـ 09/ َـ 03 ١)  زال٫ ٩ٞان للؿىت الشالض الخضٍو ذ الؿىت جضٍو  ال٣غن  ٞسال٫ اإلاالٟاث، وجىٖى
جها اَخم والشاوي ألاو٫  الهجغي   ظهخحن مً الؿىت الٗلماء جىاو٫  ٣ٞض الهجغي  الضالض ال٣غن  زال٫ ؤما ٣ِٞ، وظمٗها بخضٍو

                                                           
 . 8  ، 7  ، ص  0جورجي زيداف، ادلرجع السابق، ج  - 1
2

 9  نفسو، ص  -
 .    نفسو، ص  -3
 . 8 4إىل صاحبها كالكالـ يف الركاة كالناقلُت ذلا كمعرفة أحواذلم كعدالتهم، ليوثق يف أخبارىم، ابن خلدكف عبد الرزتن، ادلصدر السابق، ص  -السنة –ىو إسناد احلديث  -4
 . 4 ، ص حسن نور الدين إمساعيل، ادلرجع السابقزلمد  -5
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 . 9 زلمد حسن نور الدين إمساعيل، نفسو، ص   - 0 السيوطي جالؿ الدين ، ادلصدر السابق، ص  -
نيق، حملاسبتو العماؿ كالصناع على الدكانيق، لقب بأيب الدكا( مػ   7/ ىػ  95) ادلنصور أبو جعفر عبد اهلل بن زلمد بن علي بن عبد اهلل بن عباس أمو سالمة الرببرية كلد سنة  -7

 .  0 ،00 نفسو، ص ، السيوطي جالؿ الدين 
ر اذلجرة كلد قبل انتهاء القرف مالك بن آنس بن أيب عامر بن عمر بن احلارث بن غيماف بن حثيل بن عمرك بن احلارث األصبحي نسبة إىل أصبح كىو من زتَت من سبأ، إماـ دا -8
ابن )، بركاياتو لـمـوطـأ، ا(مػ 795 -مػ   7/  ىػ  79    - 9) بنحو عشركف سنة، عاش حوايل سبعة كذتانُت سنة، ( مػ 08/ ىػ  0) مات قبل هناية القرف ك( مػ07/ ىػ  0) 

ًن بن عبيد اذلاليل السلفي، اجمللد األكؿ، رلموعة سل: ، حققو كضبط نصوصو كخرج أحاديثو كآثاره، أبو أسامة(الليث، التعنيب، أيب مصعب الزىرم، ابن بكَت، ابن القاسم، ابن زياد
، ط أصول فقو اإلمام مالك أدلتو العقليةفاتيغا موسى،   - 00 الفرقاف التجارية،   . 7 ، ص  007 ،  0، اجمللد األكؿ، دار التدمرية، توزيع دار ابن حـز

 . 9 مػ ، ص  006 ، مكتبة األلوكة، ، مدارس الحديث-دوينهات -تدوين السنة، مفهوم السنة، خصائصها، زلمد حسن نور الدين إمساعيل -9
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ً الجم٘: َما  وبظل٪ ،(5)خىبل بً ؤخمض ؤلامام (4)مؿىض:  مشل ،(3)والؿجن ،(2)والجىام٘ (1)اإلاؿاهُض ٖلى والخهي٠ُ والخضٍو
 وؤّصث جالَم، الظي الجُل بلى وبزالم بإماهت ه٣لٍى الظًً الٗهغ طل٪ ؤبىاء مً ُٖٓما واَخماما ٖىاًت الخضًض ل٣ي

 ال٣اثم الخىز٤ُ مىهج ٖلى طل٪ في مٗخمضًً الصخُدت ال٨خب ؤمهاث في بلُىا ونلذ ختى ألاماهت َظٍ اإلاخالخ٣ت ألاظُا٫
جها، ٢بل الكٟهُت الغواًاث ٞدو ٖلى  البساعي  ؤلامام م٘ الخ٣ا ؾجري  ما مشل وؤماهخه الغاوي  نض١ مً الخإ٦ض و٦ظا جضٍو
ٌ إلاا ت الاؾخٗاهت ًٖ هاَُ٪ بهُمخه، ٖلى طب٥ الظي الغظل ًٖ الغواًت ؤزظ ٞع  التي اإلاؿاٖضة الٗلىم مً بمتمٖى

لم الغظا٫،  ٖلم)      ؾاب٣ا ط٦غهاَا ....(.  الىدى، ٖلم الخضًض، مهُلر ٖلم ألاؾاهُض، ٖو

ً متا٫ في ٦بحرا اَخماما ال٢ذ التي ال٣ٟهُت اإلاظاَب ؤبغػ  مً ولٗل   اهدكغ الظي اإلاال٩ي اإلاظَب والخىز٤ُ الخضٍو

 ٖلي: مجهم وهظ٦غ ال٨ثر مال٪ ؤلامام جالمظة بًٟل..."  ؤلاؾالمي والٛغب وألاهضلـ، مهغ،: ) ؤلاؾالمُت ألامهاع ٖضًض ٝي
اص بً / َـ 213 ث) الٟغاث بً وؤؾض ،(مـ802/ َـ186ث)           ال٣حرواوي عاقض بً والبهلى٫  ،(6)(مـ799/ َـ183 ث) الخىوسخي ٍػ

اص بً وقبُىن  ،(مـ828 بي الغخمً ٖبض بً ٍػ  اإلاسخهغ قاعح ببٛضاص ألابهغي  هللا ٖبُض بً ومدمض ،(مـ 808/ َـ193ث)  ال٣َغ

ىشخي ب٨غ وؤبى ،(مـ 958/ َـ375 ث)  الخ٨م ٖبض البً والهٛحر ال٨بحر  ختى  ،(7)(مـ 1126/ َـ520 ث) الىلُض بً مدمض الَُغ
ىهو وزضمخه بدٟٓه ٢امىا ألامهاع َظٍ في ٖلماء مال٪ ؤلامام إلاظَب ناع إ ٖلى اٖخماصا جضٍو  وبظل٪ ،(8)مال٪ ؤلامام مَى

ت ْهغث  الظًً بٗضٍ مً وجالمظجه ؤلامام ؤصخاب م٘ بضاًت اإلاال٩ي ال٣ٟهي الترار خٟٓذ التي الخهاه٠ُ مً متمٖى
ا ٦خب في وألا٢ىا٫ الغواًاث َظٍ اؾخىصٖىا ا قغخَى  اإلاؿمى اإلاضوهت ٦خاب مجها  الٗهىع، مسخل٠ ٖبر لألظُا٫ وصّوهَى

ى"  اإلاسخلُت ؤو ألام:"  بـ ٦٥ظ٫ ا ظم٘ ٦خاب َو  (9)ال٣اؾم بً الغخمً ٖبض عواًت مً ؾُٗض بً لسخىىن  اإلاؿاثل مً ؤلٞى
 ،(10)ال٣اؾم ابً ًٖ الٟغاث بً ؤؾض ال٣اضخي صّوجها التي ألاؾضًت وجغ٧ىا ال٣حروان ؤَل ٖلحها ٠٨ٖ مال٪، ؤلامام ًٖ

 الٗخبي جهي٠ُ و٦ظل٪ ،(11)ال٣اؾم ابً ًٖ عواًاجه وظم٘ خبِب بً ل٪الم ٖبض صّوجها  التي"  الىاضخت"  ٦خاب بلى بياٞت
ا، ٖلحها واٖخمضوا الىاضخت ٞهجغوا الٗلماء ٖىض ٢بىال ال٢ذ التي" الٗخبُت"      ل٨خابه خبِب ابً جلمُظ  ؤما ٞكغخَى

ض ؤبي ابً الٗالم الهٛحر مال٪ ْهغ( مـ 10/  َـ04)  ال٣غن  زال٫  والٗخبُت والىاضخت، اإلاضوهت، ٝي ما بتم٘ ٣ٞام ال٣حرواوي ٍػ
م (12)"الىىاصع"  ؾماٍ ٦خاب في طل٪ وظٗل حَر  اإلاظاَب ب٣ُت جغار خٟٔ في آلازٍغً الٗلماء صوع  ًٖ هاَُ٪ َظا ٦ثر، ٚو

                                                           
 . 0 زلمد حسن نور الدين، ادلرجع السابق، ص   .-ادلسانيد ىي الكتب احلديثة اليت رتّبها مؤلفوىا على ما ركاه كل صحايب على حدة  -1
2

 .نفسو، نفس الصفحة    -اب كالتفسَت،اجلوامع ىي الكتب اليت اشتملت على رتيع أنواع احلديث يف العقائد كالفقو كاآلد -
3 

 .نفسو، نفس الصفحة  -ىي الكتب اليت رتبت على األبواب الفقهية، كسنن أيب داكد، كالنسائي، كالًتمذم، كابن ماجة،  -
 .  6، دكف تاريخ، ص 05، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت، لبناف، ط السنة قبل التدوينزلمد عجاج اخلطيب،   4 -
5 

، المدرسة الظاىرية بالمشرق أزتد بكَت زلمود -كاف من أئمة احلديث كمل يكن بالفقيو الصرؼ، ( مػ 855 -ىػ  4 / مػ 780 -ىػ 64 ) أزتد بن حنبل الشيباين  -
 5 مػ، ص  990 ،  0، دار قتيبة للطباعة كالنشر كالتوزيع، ط والمغرب

بلس الغرب أخذ عن أيب عمراف التونسي كسفياف الثورم كالليث بن سعد ركل عن مالك ادلوطأ، مالك بن آنس، ادلصدر السابق، ص أبو احلسن علي بن زياد العبسي كلد بطرا - 6
 0 .

 

 . 89 علي رتعة زلمد، ادلرجع السابق، ص ، -7
 .  86 ،  85 نفسو، ص   -8
9

أصلو من الرملة بفلسطُت أخذ العلم عن رلموعة منهم بكر بن مضر، سعد ، (مـ 749/ هـ  132 ) أبو عبد اهلل عبد الرزتن بن القاسم بن خالد بن جنادة ادلصرم، كلد سنة -
، مالك بن (مـ 806/ هـ 191)   سنةبن عبد اهلل ادلعافرم كغَتىم كثر، الـز اإلماـ مالك عشركف سنة كتفقو عليو ككتب عنو علما كثَتا، كىو أكؿ من زتل ادلوطأ إىل مصر تويف

 . 21 ابق،صآنس، ادلصدر الس
 . 09 علي رتعة زلمد، ادلرجع السابق، ص،  -0 
 . 0  نفسو، ص ،  -  
 .     علي رتعة زلمد، ادلرجع السابق، ص،   -  
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ٛاث ألاؾماء تهظًب"  اإلاكهىع  ٦خابه الىىوي ؤلامام نّى٠ خُض الكاٞعي، ٧اإلاظَب ألازغي 
ّ
 َظٍ زّههذ: " ٣ٞا٫" والل

 مكهىعة ألامهاع، ٧ل في ؾاثغة وهي جضاو٫، ؤ٦ثر ًخضاولىجها ؤصخابىا بحن مكهىعة ألاولى الخمؿت  ن بالخهي٠ُ، ال٨خب
  (1)"ألا٢ُاع ٧ل في واإلابخضثحن للخىام

 الخـاجـمـت -

ً بّن    بلى بياٞت ؤلاؾالمُت، البالص ٧امل في ووكٍغ ؤلاؾالمي الترار خٟٔ في صوعا لٗب خُض ٦بحر، ًٞل للخضٍو
ش متمل خٟٔ في صوعٍ ٤ الظي ؤلاؾالمي الخاٍع

ّ
ا بلُىا وونل وصّون  وز  وبظل٪ ألاّمت، ٖلماء ظهىص بًٟل مهاها مسَُى

م ال٣غآن -ؾمىاث ؾب٘ ٞى١  مً اإلادّٟى هللا ٦خاب مجها ومىز٣ت، مهاهت الترار مهاصع مً َاثال ٦ما لىا جغ٥  ، -ال٨ٍغ

ت والؿحرة اصة، الًُإ مً الىبٍى .   اإلاال٩ي اإلاظَب ٦خب م٣ضمتها وفي ألازغي  ٢هُتال٠ اإلاظاَب ٦خب وب٣ُت  والٍؼ

ت  جها ب٨تهم اإلاؿلمحن ٖىض اإلاىظىص باالٞخساع ٚغابت ٞال   ٦خب ٨ٖـ با ؾاهُض بلحهم وواعصة ٖلحهم مدْٟى
ت، ألازغي  الضًاهاث  ؤو ؾىت ؤل٠ الؿالم ٖلُه مىسخى وبحن بِىه شخو آزغ ٣ِٞ واخض ؾىض لها مشال ٧الخىعاة اإلادٞغ

 ممؿ٩ا ٞىظضٍ للغواًت شخو بلى ٞظَب الخضًض لُلب البساعي  عخل ؤن بلى الخا٫ به ٞىنل ٖىضها الؿىض ماؤ ،(2)ؤ٦ثر

: و٢ا٫ ٖىه ًدضر ولم البساعي  ٞتر٦ه الٗكب وعمى بها ؤمؿ٪ بلُه ظاءث ٞلما بهُمخه، به ًتظب ؤن ًداو٫  ًضٍ في بٗكب
.  (3)"ًإمىه ٞلم ٖلحها ٦ظبذ ٢ض" 

 والىػعاء وألامغاء اإلالى٥ مجهم و٧ان مباخثهم، واحؿٗذ مالٟاتهم وحٗضصث إلاالٟىن،ا ٦ثر بن عجب ٞال وبالخالي 
ىُاء حهم وال٣ٟغاء، وألٚا م والغوم، والحهىص والٟغؽ الٗغب ٞو حَر  خىث و٢ض الٗالم، ؤهداء في لإلؾالم الخايٗت اإلالل مً ٚو

.   جدصخى وال حٗض ال وؤنبدذ جهاهُٟهم حٗضصث وبظل٪ ؤلاوؿان ؤهخته ما ٧ل في البدض مالٟاتهم

 – واملطاحع امللازض كاثمت - 

م اللطآن -ؤ - .  الىٍط

 :  امللازض -ب -

ر في اليامل ، اإلاٗغوٝ ٖلي الخؿً ؤبى الضًً ٖؼ ألازحر ابً -01- .  مـ1997 الٗغبي، ال٨خاب صاع ،01 الجؼء ،الخاٍض

ل٤ م٣ضمخه وي٘و خ٣٣ه ،الجؼطافُا هخاب مىسخى، بً ٖلي الخؿً ؤبي اإلاٛغبي، ؾُٗض ابً -02-  بؾماُٖل ٖلُه، ٖو
اث صًىان الٗغبي،  مـ 1982 ،02 ٍ الجؼاثغ، الجامُٗت، اإلاُبٖى

  ـ 1901 ألاولى، الُبٗت مهغ، الٗغبُت، ال٨خب َب٘ قغ٦ت ،البلسان فخىح البٛضاصي، ظابغ بً ًدحى بً ؤخمض البالطعي  -03-

ي -04- ىعة ببغاَُم ؤخمض جد٤ُ٣ ،الخلفاء ًرجاض( مـ1505/  َـ911 ث)  الغخمً ٖبض الضًً ظال٫ الؿَُى  بً وؾُٗض َػ
.  مـ 2003 ،04 ٍ لبىان، بحروث، الٗغبي، ال٨خاب صاع الُٗضعوسخي، ؤخمض

                                                           
1

 . 54،   5نفسو،  ص ،  -
 . 8 علي رتعة زلمد، ادلرجع السابق، ص  -

  
 . 9 نفسو، ص  - 
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 الىاو، ٞهل ال٣اٝ، باب ،املحٍُ اللامىغ ،(مـ1414/  َـ817 ث)  ٣ٌٗىب بً مدمض الضًً متض آباصي الٟحروػ  -05-
 والخىػَ٘، واليكغ للُباٖت ال٨ٟغ صاع والضعاؾاث، البدىر م٨خب بقغاٝ الب٣اعي، مدمض الكُش، ًىؾ٠ وجىز٤ُ يبِ
.   2006 لبىان، بحروث،

ت، ال٨خب صاع ،01 الجؼء ، ألاعص ى كبح هخاب ؤخمض، الٗباؽ ؤبي الكُش ال٣ل٣كىضي -06-   .  مـ1922 ال٣اَغة، اإلاهٍغ

 مهٗب ؤبي الخٗىبي، اللُض، ابً) بغواًاجه ، ـمىًـإٌا ،(مـ 795  -مـ711/   َـ 179   -93)  الهجغة صاع بمام آوـ بً مال٪ -07 -
غي، اص ابً ال٣اؾم، ابً ب٨حر، ابً الَؼ ، ؤخاصًشه وزغط ههىنه ويبِ خ٣٣ه ،(ٍػ  ٖبُض بً ؾلُم: ؤؾامت ؤبى وآزاٍع

ت ألاو٫، اإلاتلض الؿلٟي، الهاللي ت، الٟغ٢ان متمٖى .  2003 الختاٍع

ؼي  -08 -  و زاض الخٌٍ بصهط والاعخباض املىاعظ هخاب ،(مـ1441/  َـ845 ث)   ؤخمض الٗباؽ ؤبى الضًً ج٣ي اإلا٣ٍغ

ت، بالخٌٍ املعطوف ٍع ش صون  والخىػَ٘، لليكغ وقغ٧اٍ الخلبي ماؾؿت ،01 ج امللٍط . جاٍع

 . مؼلم صحُح مؿلم، ؤلامام  –09-

:   املطاحع -ج -

ً الضًً، هىع   خؿً مدمض بؾماُٖل  -01-  م٨خبت ،الحسًث مساضغ ،-جسٍو  ا -دلاثلها الؼىت، مفهىم الؼىت، جسٍو
 مـ 2006 ألالى٦ت،

اوي العهس على ألاوػٍ املؼطب في الخعلُمُت املساضغ ، مباع٥ بكحر  -02-  لىُل عؾالت ، مـ 1554  –1235/  َـ 692  –633 الٍع
ش في اإلااظؿخحر قهاصة  .  مـ2011 مٗؿ٨غ، ظامٗت الىؾُِ، الخاٍع

ر ؾٗىص، آ٫ طَلى٫  بً ؾٗىص  -03- اى، اإلاضًىت، مُاب٘ ،01 ط ،ػعىز آٌ ملىن جاٍض  مـ1982 الٍغ

ر مىحع ، مٗمىع  ؤخمض الٗؿحري  –04- ر الؼالم علُه آزم عهس مىص  ػالمي الخاٍض  علطها بلى  ػالم كبل ما جاٍض

. مـ1996 ،01 ٍ الؿٗىصًت، الضمام، الىَىُت، ٞهض اإلال٪ م٨خبت ٞهغؾت ،الحاهط

ر آن، ػالي -ؤوي بغزُِه -05-  لليكغ ألاواثل الِٗسخى، ؾلُمان جغظمت ،العاملُت الخٌىي مً وػحٍر العطبي الخٍ جاٍض
.  مـ2004 ،01ٍ ؾىعٍت، صمك٤، الُباُٖت، والخضماث والخىػَ٘

ر في زضاػاث ، الىاخض ٖبض َه طهىن  -06-  لبىان، بحروث، ،01 ٍ ؤلاؾالمي، اإلاضاع صاع ، ػالمي املـطق  وحواضة جاٍض
ش صون   جاٍع

ضان -07- ر ، ظىعجي ٍػ  . مـ 2004  ،01ٍ والخىػَ٘، واليكغ للُباٖت هىبلِـ صاع ، ػالمي الخمسن جاٍض

ض -08- اوـ َعل ٍٞغ ر ، ًَى  صمك٤، الش٣اٞت، وػاعة ميكىعاث الٓاَغ، ؤخمض ؾلُمان الض٦خىع  جغظمت ،الىخابت جاٍض

.   مـ2004 ؾىعٍت،

ً كبل الؼىت ا، عجاط مدمض لخُُب -09-  صون  ،05 ٍ لبىان، بحروث، والخىػَ٘، واليكغ َباٖتلل ال٨ٟغ صاع ،الخسٍو

ش .   جاٍع

.   مـ 2012 ،04 ٍ والخىػَ٘، واليكغ للُباٖت الؿالم صاع ،الفلهُت املصاَب زضاػت بلى املسدل ، ظمٗت ٖلي مدمض -10 -
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ت املسضػت ،ب٨حر ؤخمض مدمىص -11- .   مـ1990 ،01 ٍ والخىػَ٘، واليكغ للُباٖت ٢خِبت صاع ،واملؼطب باملـطق  ال اٍَط

ٌ  ، ٞاجُٛا مىسخى -12- ت، صاع ألاو٫، اإلاتلض ،العللُت ؤزلخه مالً  مام فله ؤكى  ،01 ٍ خؼم، ابً صاع جىػَ٘ الخضمٍغ
2007 .  
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 ألاهسلؽ ؿىاعط عً الجيؽ ؿ  ت زفع
العطاق /حامعت واػٍ/ولُت التربُت ، ضعس هاكط ماًىز الىاثلي.ز .م.ؤ

 

Refuting the Charge of Homosexuality Raised Against Andalusia Poetess                                               

    This title has been risen after examining its various aspects in poetess collections, 

encyclopedias biographies. The research is devoted to defend those Andalusia 

poetess,purifying the claim of their homosexuality and the stain that attributedto their poetry 

especially those claims that described them as lewd poetess .this research dose not include 

Arab community alon,regarding the whole social prospective even if they from the research 

axis conversely ,the whole society of Andalusia will be foucus of this research including its 

faith  and minorities in Andalusia..                                                                                                                         

 

:  مهاص

  ؤّن  مً  –بضت طي باصت  –ؤلا٢غاع مً مىام ال     
ًا
  قٗغا

ًا
  وؿاثُا

ًا
٣ِض ؤهضلؿُا
ُ
 الخًاعة مً ٣ٞض ما م٘ اإلاهاصع بجىن  في ٞ

ٓم الى جغقى ال نٛحرة وم٣ُٗاث هخ٠ َى بهما وؿىي، قٗغٍن  مً الُىا ونل ٞما. الاهضلؿُت الاؾالمُت  اإلاغؤة م٩اهت ِٖ
  امخضث التي  الخًاعة مى٤ُ الى ًغقى ال ٦ما ، ؾاٖخظا٥ ألاهضلؿُت

ًا
 مً ٢لُل بجزع بال ٖلُىا ٞبسلذ زماهُت، ٢غوها

ً، الكىاٖغ، زظًً وقَٗغ
ّ
خباع بٗحن ا   اهتغاعها ٖضم الٖا

ًا
 1..قاٖغة ال٠ الؿخحن ٞا١ ٖضصًَ ؤن ًغي  الظي الغؤي الى ؤًًا

ل٣ي ؤن اإلاخ٣ضمت الؿُىع  في خاولُذ     
ُ
  والٗظع الدجت ا

ًا
اء في الىلىط ٢بل ُمؿب٣ا  َل حؿائ٫، ًٖ والاظابت البدض ٖو

ُت في ممحزة ؾماث له ٧ان با هضلـ اليؿىي  الكٗغ بن ال٣ى٫  في  مىضوخت جمىدىا الُىا ونلذ التي ال٣لُلت الابُاث  زٍغ
ل ألاهضلسخي، الكٗغ غ ؤن الجزعة الابُاث جل٪ حؿخُُ٘ َو حرة ال٨خب و والبدىر ال٨شحرة آلاعاء جَا  الكىاٖغ ًٖ الٞى

  وجمىدىا 2ألاهضلؿُاث
ًا
  ُبٗضا

ًا
  ه٣ضًا

ًا
 الاخ٩ام ؤن جام ٣ًحن ٖلى ٞةهىا ٦ظل٪ ألامغ ٧ان وبطا ؟ الكىاٖغ قٗغ نىعة ًٖ واُٞا

 ٢ض  ؾباب ب٣ٟضَا وهامً. بىظىصَا وٗخ٣ض التي الابُاث قخاث جلم لم ٧ىجها ألازغي، هي متتزؤة هي بهما ؾخُل٤ التي
٘ ؤو الٟٗاٝب جخٗل٤  ل٩ىجها  اليؿىي  الىخاط لُمـ مداولت ج٩ىن  ً ًٖ التٞر  التراظم ُٞه ٦خبذ الظي اإلاتخم٘ ؤن ؤو ط٦َغ

اث ت واإلاىؾٖى ٌٌة  ٧ان الكٍٗغ ً، لهً عاٞ ٗىا ز٣اٞخه، متخم٘ ٞل٩ل ولكَٗغ ً ًٖ ٞتٞر   ط٦َغ
ًا
 وصٞ٘ اإلاتخم٘ لش٣اٞت متاعاة

 عؾاثل هي بهما ثاإلا٣ُٗا َظٍ ؤن وٗخ٣ض ؤو. الٗام الظو١  ًٖ وابخٗاصَا وبظاثتها الاقٗاع جل٪ لٟدل طل٪ في الخغط
ت  ؤو ال٠ُٗ و٦ؿب اللىاعج بض باب مً الغظا٫، مً ومٗكى٢حهم الكىاٖغ بحن الٗك٤ عؾاثل ازىاء ج٨خب  نٛحرة قٍٗغ

 التراظم ٦خب في مسلضة قاٖغة، ل٣ب هُل٤ ؤن لىا ًدؿجى ٠ُ٦ وبال.  ال٣لب ؤ٢بُت في الهاثتت الخب مكاٖغ الؾخٟؼاػ
ش ت الٗباصًت الكاٖغة جغاظم في واضر َى ٦ما زالزت ؤو بِخان الُىا ونل لظيا هخاظها ًختاوػ  ولم وألاصب والخاٍع  ظاٍع

. وؾىاَما... ٖبضهللا بيذ نُٟت ؤو اإلاٗخمض
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ً في اإلابشىزت ْىاٍَغ  ي بٗض الٗىىان َظا لىا اؾخ٣ام ل٣ض      اث الضواٍو   التراظم و٦خب واإلاىؾٖى
ًا
 البدىر ًٖ ًٞال

لًا  في عنها ٖلى صاثبحن ٞؿُٗىا.  مىه ٖضًضة ظىاهب مؿذ التي والضعاؾاث
ُ
 في اإلادكضصًً هٓغ ظهت و مً ال٣ُم مختاوـ ٧

٣هه الضًً ً.  ٞو ً، ؤنابذ التي اللىزت مً وجى٣ُخه الكىاٖغ جل٪ ًٖ للضٞإ اهٟؿىا هاطٍع  التي جل٪ ؾُما ال قَٗغ

.  الٟاضر الجيـ بكىاٖغ جهٟهً

 وبن اإلاتخمُٗت، الىٓغة متمل في -ؾاٖخظا٥ -وخضٍ الٗغبي جم٘اإلاج الٌٗجي البدض بن  –ؤلاًًاح باب ومً  –ؤعي  ٦ما     
  اإلاخإلٟت اإلاتخمٗاث قمل بل.  وصاثغجه البدض ٢ُب ق٩لىا

ًا
  واإلاسخلٟت ق٨ال

ًا
 البلض ؾ٩ان) الاؾبان واٖجي مًمىها

.  وؾىاَم...  ومؿُدحن وحهىص مؿلمحن مً.  والجىاعي  والاماء واإلاىلضون  واله٣البت والبربغ( ألانلُىن 

ت ٞسخت      :   الٗهىع  خؿب الخٍغ

 واإلاتخم٘ زانت بهىعة ألاصب ٖلى بٓاللها ؤل٣ذ مخٗا٢بت ؾُاؾُت بٗهىع  مَغث ٢ض الاهضلـ ؤن البا٫ ًٖ ٌٛغب ال     

ه. الخ٣ُُم َظا مً اإلاهٛغة ألاهضلـ ٖلى والؿُُغة الخ٨م وجغؾُش الٟخذ خ٣بت اؾخصىِىا ما ٞةطا. ٖامت بهىعة
َ
 ال ٞةه

ت ٣ٞىيذ ألاصب ٖلى  َبٗخه وما الؿُاؾُت الخإزحراث الى الاه٣ُاص مً مدُو  ٖلى ٞاو٨ٗـ. بال٨ٗـ ؤو ال٣ى٫  خٍغ
  الُىاث٠ ػمً ٟٞي(. واإلاخل٣ي اإلابضٕ) ألاصب َمخٗاَي

ًا
م ٞٗلى. مشال  والدكدذ بااله٣ؿام وِؾَم  ٢ض الٗهغ َظا ؤن مً الٚغ

ه بال. ؤزغي  ؤخاًحن في ؤلاؾبان م٘ ؤو. خُىا بُجها  ُٞما ؤلاؾالمُت اإلامال٪ بحن الىغى ؾىح في والٟغ وال٨غ
َ
  ٧ان ؤه

ًا
  ٖهغا

ًا
ا  زٍغ

اث ُٞه واحؿٗذ ألاصبي باالػصَاع  اإلادُِ في هٟؿها جٟغى ألاهضلؿُت الصخهُت وؤنبدذ. ٦بحرة بهىعة الخٍغ

  ًإلىا ولم. والغ٢و الكغب ومتالـ اإلاىؾ٣ُُت آلاالث بُٗىه ًغي  الضًً عظل وؤيخى. م٩ىهاجه ب٩ل. الاظخماعي
ًا
 ولم باال

  ٌٛحر
ًا
غَب . الغظل ٞحها هاٞؿذ مغا٦ؼ ُٞه اإلاغؤة وجبىؤث!! ُمى٨غا

ُ
ت ال الؿلُان، ٦غسخي مً ٦غؾحها و٢  بل ٞدؿب ٦تاٍع

دُت اإلاغؤة ٞىٗمذ. مكاع٦ت ت جامت بإٍع دت ألاظىاء َظٍ ْل ٟٞي. واؾٗت وخٍغ   الكىاٖغ وظضث اإلاٍغ
ًا
 ًٖ للخٗبحر مىٟظا

  مغ٦ؼ( نبذ) الجىاعي  اخضي بدبىء الخا٫ َى ٦ما1ٖىاَٟها
ًا
اة بٗض َكام ابجها في الٗغف ٖلى الىنُت  الخ٨م ػوظها ٞو

م ال٣غآن جدُٟٔ في ٖملً مً وبًٗهً. اإلاؿدىهغ . ٖاإلااث ؤو ٣ٞحهاث ؤو. وحٗلُمه ال٨ٍغ

 , ألازغي  والضًاهاث ألا٢ىام م٘ لالخخ٩ا٥ ٧ان     
ًا
  ؤزغا

ًا
اث ع٢ٗت احؿإ في بالٛا ا ال٣ُم الي الىٓغة  حؿإ الخٍغ  ٞةطا ومٗاًحَر

  ؤلاؾالمُت الٗغبُت ال٣ُم مً...  قاثً ماَى َىال٪ ما٧ان
ًا
 مىذ مما. وبال٨ٗـ ألازغي  ألا٢ىام ٖىض ٦ظل٪ لِـ ٞةهه مشال

ت آٞا١ ً الجىاعي  الى والىٓغة ازغ  بٗضا الخٍغ .  الازغي   هي حٛحرث ٢ض خؿب عا٢هاث ؤو بماء ؤو َىي  باجٗاث باٖخباَع

 بٛضاص مً اؾختلب ٞبًٗهً.  ومضهه الاؾالم ان٣إ  مً ؾىاَا ًٖ ألاهضلـ ٝي مسخلٟت الىٓغة َظٍ ج٩ىن  ج٩اص لظل٪
م ال٣غآن وحٗلُم ال٣ٟه لخضَعـ اإلاىىعة واإلاضًىت ضعؽ ٧اهذ التي( اإلاضًىت ٖابضة) مشل الؿالَحن  والص ال٨ٍغ

ُ
 في ال٣ٟه ج

بت ت الٗاإلات ومشلها الدجاػ مً ٢ضمذ ؤن بٗض ٢َغ غويه وجٟؿحٍر الكٗغ ةعواي في هبٛذ التي( بقغا١) الجاٍع  وؾىاًَ ٖو
. ٦شحر

      
ًا
  عا٣ٞه الُىاث٠ ٖهغ في الؿُاسخي الخ٨ٟ٪ بّن  ال٣ى٫  ًم٨ىىا بظماال

ًا
  ج٩٨ٟا

ًا
  اظخماُٖا

ًا
ُخه اؾخمض. واضخا  مً قٖغ

 التي الُب٣ت بهظٍ الامغاء بالَاث ٞتزاخمذ واإلاتىن  والٟخىع  بالضٖت اإلاىٛمؿحن الخ٩ام جمالئ ٧اهذ التي ال٣ٟهاء ٞخاوي 
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دًغها. ًتىػ  ماال للخا٦م ػجتّى  بي خُان ابً ٢ى٫  ٍو ل٣ىا ؤن مىظ الىاؽ آٞت جؼ٫  ولم... ” ٞحهم ال٣َغ
ُ
.  ازىحن نىٟحن ز

 1‟...ًٟؿضون  وبٟؿاصَم ًهلخىن، بهالخهم ؤق٩الهم جدىاٞغ ما ٢ّل  وال٣ٟهاء ألامغاء ٞحهم

  ؤ٢ّل  ٩ًىن  ٩ًاصُ  وألامُغ      
ًا
م ٞٗلى. اإلاغابُحن ٖهغ في زٟىجا  اٖاصة ٖلى ؤصخابه حكضًض مً الٗهغ َظا به ُوِؾم مما الٚغ

 جدى٫  ون٠ ختى الٟايلت، الازال٢ُت بال٣ُم والخدلي ألاًمان ٢ِىامها بؾالمُت صولت وبىاء والبربغ والٗغب اإلاؿلمحن َُبت

ت صولت مً الضولت َظٍ ت صولت الى صخغاٍو  الي الؿاب٣ت الضولت بها َبٗذ التي واإلااصة اللهى خُاة مً اوُٟٗذ خُىما 2ؾماٍو
ا الخُاة مباهج ٖلى الخىا١ ٤ًُٞ. ؾامُت عوخاهُت خُاة ا وؾغوَع  هللا بكٕغ ًلتزم اًمان بالٍ البالٍ، وايخى.  ولهَى

 اإلاظ٦غ ٚؼ٫  بك٣ُه الٛؼ٫  قٗغ ومىه. وَمخٗاَُه الالهي ألاصب مٗها واهدؿغ الغطاثل، واهدؿغث الًٟاثل ٞاهدكغث
  هتَض  ؤن هخى٢٘ ال ولظل٪. واإلااهض

ًا
 ٢هُضة ب٨خابت الخ٨ٟحر ختى ؤو بٛغامُاتهً البىح في الكىاٖغ الحها حؿدىض زهبت ؤعيا

ت  هاصي الظي الهالبي مدمض ٖلي الض٦خىع  الؾُما الباخشحن، مً ألازغون ًغي  ما ٨ٖـ اإلاىيٕى َظا في ٞجري . قٍٗغ

 الكٗغاء وشّج٘ وألاصب الكٗغب اَخم الظي ًىؾ٠ بً ٖلي الامحر ٖهض في اإلاغابُحن صولت في ألاصبُت الخغ٦ت”  باػصَاع
ا الٟىىن  وخٓغ وألاصبي ال٨ٟغي  بالكٗغ اَخم والظي. 3‟ وألاصباء  و٢ض. اإلاغابُُت الضولت اٚغاى ًسضم ما ٖلى وخهَغ
  وَمخٗاَُه ألاصب ٖلى الخىا١ ي٤ُ

ًا
 ألامام بمظَب الىاؽ وبلؼام والخ٨م ال٣ًاء ؾضة اإلاال٨ُت ٣ٞهاء حؿُض ًٖ ًٞال

  ولضَّم  مما. خؿب مال٪
ًا
  متخمٗا

ًا
م عاًٞا   الكىاٖغ قٗغ ًل٣ى ؤن هخى٢٘ ال َىا ومً. وجىظهاتهم  ٩ٞاَع

ًا
 وي٘ في ٢بىال

٣هاء. متربوٍن  ٖضوٍن  بحن مغجب٪ٍن  : ٞحهم مدمض بً ؤخمض ظٟٗغ ؤبى الكاٖغ ٣ًى٫  ٦ما مجهم. ُمغاثحن ٞو

اء ؤَل”   (4‟ الٗاحي الٓالم في ؤصلج ٧الظثب                هامىؾ٨م لبؿخم الٍغ

اصث زاهُت مغة الهٗضاء جىٟـ اإلاتخم٘ ٞةّن  اإلاىخضًً ٖهض في ماؤ      ت ظضًض مً بإنىاتهً ًهضخً الكىاٖغ ٖو  الجاٍع

ً وايخى. الخغة وألامحرة مجهً   قَٗغ
ًا
  ظضًض مً الكُٗغ  ٞدك٩ل الغظل لكٗغ ٢ؿُما

ًا
ال
ُ
 ال٣بُلت خضة ُٞه زٟذ حك٨

غة قبه ؾ٩ان مً اإلاؿلمحن ُظّل  ٩ٞان. ٧اصث ؤو جالقذ ختى وألاعومت،   ألانلُحن الجٍؼ
ًا
ا  الٟىاع١  ج٨ً ٞلم الجحن ؤو ٢َى

  حك٩ل الضًيُت
ًا
  خاظؼا

ًا
  اخغا٢ه زم ُٞه الٗمل ؤو ٣ٞههم صعاؾت ومى٘ اإلاال٨ُت، ٣ٞهاء امام خاثال

ًا
. 5مازغا

 ٖغوؽٌة  اإلاهٛغة، ألاهضلـ هي اإلاضًىت َظٍ ؤضخذ. ألاخمغ بجي ٖهغ في ٣ِٞ ٚغهاَت في ألاهضلـ ْل اهدؿغ وإلاا     

تل
ُ
غي  بىى بىاَا ؤن مىظ. هٓحر لها ما يج  ؤلاؾالمُت ٧اإلاتخمٗاث متخمٗها وؤيخى. للهجغة الخامـ ال٣غن  مُل٘ في ٍػ

  ألازغي،
ًا
 والاوٛماؽ التٝر هدى الكضًض بمُلهم اصخابها ٖٝغ ممً ألاعؾخ٣غاَُت، ألاولى: عثِؿت زالزت ا٢ؿام الى مى٣ؿما

ىاًت والٛىاء... باللهى م ؤما. الهُض َو ًَّم  ص٤ٞ وؿاَئ   هل
ًا
  ٢ضعا

ًا
 . والاهٟخاح الش٣اٞت مً ٦بحرا

ًا
 ولّٗل . ُٞه اإلابالٜ التٝر ًٖ ًٞال

  ٧ان خؼم ابً
ًا
هً خحن ُمهِبا َٟ اُث ” : ب٣ىله وَن  والقٛل. واؾبابه والٛؼ٫  وصواُٖه الجمإ مً بال شخيء ٧ل ًٖ البا٫ِ  مخٟٚغ
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ت الغظُل  وُمىذ.  1‟ لؿىاٍ زل٣ً وال ٚحٍر لهً   ؤ٧ان ؾىاءٌة . ؾىاٍ آزغ الى ٚغامي ٖلٍن  بحن مً الخى٣ل في اإلاُل٣ت الخٍغ
ًا
 ُخبا

 
ًا
  خب ؤم خ٣ُ٣ُا

ًا
ت باجه الى جى٣اص ظاٍع . ٚع

بحن ٧اهىا ممً الىؾُى الُب٣ت اصخاب ٞهم الشاهُت الُب٣ت ؤما         –اظخماُٖا  –ٞخإزغوا. ووٗماثه البالٍ مً ٢ٍغ
ًا
 وؾلى٦ُا

 الضٖت خُاة مً ٦بحر بىهِب ألازغي  هي اإلاغؤة ٞخمخٗذ وهىالهم مىىالهم ٖلى وؾاعوا. ألاعؾخ٣غاَُت الُب٣ت بدُاة –
. ألاعؾخ٣غاَُت للمغؤة الىنُٟت ٧ىجها باإلالظاث، والاوٛماؽ

 ِٖل بك٠ٓ وحِٗل ًىمها، ٢ىث اظل مً جهإع اإلاتخم٘ ٖلى والٛالبت  –الشالشت وهي  –الضهُا الُب٣ت ْلذ خحن في     
إ٧لىن  والخهغ الجلىص البؿحن واضر  جتض ؤن هخى٢٘ ال ولظل٪. 2اإلاغا٦صخي ٖظاعي  ابً ونٟهم ٦ما ٌلوالخل الب٣ل ٍو

ت اإلاغؤة ا اٟٚلذ اإلاهاصع ؤن ٦ما. الخُاة مهاٖب مىاظهت في الغظل جالػم ْلذ بل الخامت الخٍغ  الٗامُت اإلاغؤة ٧ىن ”  ط٦َغ

. 3‟ ألاعؾخ٣غاَُت اإلاغؤة ٖىض ٧اهذ ٦ما عػ١ ٖىضَم حك٩ل ج٨ً لم

٘ اؾخٗغايىا اًتهه في ال٣ى٫  مً مكاخت ٞال       ٖهغ ول٩ل. به الخانت اإلاش٣ٟت الاظخماُٖت ٞئخه ٖهغ ل٩ل ؤن الؿَغ

 ألاهضلؿُت اإلاغؤة بن. بػائها و٢ٟىا التي واإلاغاظ٘ للمهاصع الٗم٣ُت  ال٣غاءة زال٫ مً ال٣ى٫  ووؿخُُ٘ الاظخماُٖت َب٣اجه
 ع١  انبدذ بل. ٢م٣مها صازل اإلاجزوٍت ؤلاعاصة اإلاؿلىب ال٨ُان طل٪ حٗض لم

ًا
ؿتهان ال ما  جازغ.ألاهضلؿُت اإلاٗاصلت في به ٌُ

. به وجخإزغ باإلاتخم٘

   –الًٓ بىا ًظَب ال ٦ما     
ًا
ت الىهىم في ناصٞىاٍ الظي بال٣ى٫  الخدغع  بّن   –ؤًًا  ٧ان. ألاهضلؿُاث للكىاٖغ الكٍٗغ

 . الٗامت الؿمت
ًا
  ومٓهغا

ُ
ُت في الٞخا  بًٗهم بالٜ ختى. ؾىاء خضٍن  لىٕ. ألاهضلسخي اليؿىي  الكٗغ ؤو ألاهضلسخي اإلاتخم٘ زٍغ

. ط٦غها ٦ما  بٗضصًَ

ه ٖلى ه٠٣ و٦ظا وههىعٍ اإلاتخم٘ َظا مالمذ وؿختلي ؤن ؤعصها وبطا       ألازيُت الختاطباث ْل في الؾُما اإلادكاب٨ت زَُى

ت والضًيُت والٗغ٢ُت  ) ؾباهُاب في وبالخدضًض ؤوعبا في وؤلاؾالمُت الٗغبُت الجالُاث وا٢٘ الى هٓغة ٞةّن . واللٍٛى
ًا
 ٞةهىا(. خالُا

  مسخلٟت ج٩ىن  ج٩اص اظخماُٖت بِئت واظضون 
ًا
 . اإلاكغ٢ُت البِئت ًٖ جماما

ًا
ٗت جُب٤ُ في الىاضر الدؿاَل ًٖ ًٞال  الكَغ

  بما. اإلاداٞٓت الٗىاثل بٌٗ مً هضع ما بال ؤلاؾالمُت
ًا
ذ زكُت ؤو اإلاًُٟت  الضو٫   ل٣ىاهحن عيىزا  في اإلابالٛت ؤو الخهٍغ

ٗت جُب٤ُ لبـ ثال٫ الكَغ
ُ
اب لبىؽ الخُب٣ُاث جل٪ ج م وظهت مً ؤلاَع غ١  ببِئتها جخإزغ اإلاغؤة ؤن بظل٪ واٖجي. هَٓغ  َو

ظا. مِٗكتها اعاجىا في إلاؿىاٍ ما 4َو ، ؤوعبا الى اإلاخ٨غعة ٍػ
ًا
  واؾباهُا ٖمىما

ًا
. زهىنا

 وػازًت ػطوضٌر : الـىاعط  

  مىه ظٗلذ وعواٞضٍ، اإلاتخم٘ َظا مكاعب حٗضص ان      
ًا
ت ٖضصمذ متخمٗا غاٝ الهٍى  ٞئت اؾخ٣بدذ ما ٞاطا. وألٖا

  مىه متخمُٗت
ًا
  ؾُل٣ى الامَغ  َظا ٞان. ما ؤمغا

ًا
ذ ًتض ال لظل٪. ؤزغي  ٞئت ٖىض ٢بىال  الكىاٖغ ٢هاثض في بالجيـ الخهٍغ

                                                           

68 / طوؽ احلمامة  . 1
  

2 6 / البياف ادلغرب  .
  

65 شللكة غرناطة ص . 3
  

4 0 يف ديسمرب  . 4
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  الاهضلؿُاث
ًا
ًا   ٞع

ًا
 وؤيخى. ٧اصث ؤو الضماء جل٪ ٞسٟذ. بؿىاَا ؤلاؾالمُت الٗغبُت الضماء جضازل بٗض ؾُما ال جاما

غاٝ ًٖ زاعط َى ما ًخ٣بل والٟخىع  بالضٖت الٛاع١ ( اإلاؿلم لٗغبيٌة ا) . ألٖا

  

ذ ؤو الٟاضر بالٛؼ٫  الكٗغ َظا وؾم ما بن        ً شخهُتهً، ٖلى الؿاصًت ٚلبت  –وٗخ٣ض ٦ما -َى بهما الهٍغ  ٞكَٗغ
خباعاث به الٗمل صوهما الجيـ هدى ق٠ٛ مً ٌٗاهحن ٦ً إلاا ؾىاء، خضٍن  ٖلى . الخكمت زُِ ٖلى بالخٟاّ جخٗل٤ اٖل

 زال٫ مً الغظا٫ بةطال٫ الؿاصًت جل٪ اقبإ ٞاعصن. ؤزم ؤو زُُئت باٖخباٍع. ٖلحهً ه٣مت الى ٖىضثظ الٗملُت جل٪ ٞخخدى٫ 

م اؾخٟؼاػ  . مكاَٖغ
ًا
 وم٣ضعجه جٟى٢ه بزباث في-خحن ؤوى –اإلاخ٨غعة ومداولخه( الظ٧ىعي) الجيسخي اإلاٛاًغ ا٢هاء الى ونىال

ىن  الكاٖغة ج٣ى٫  ٖضمها، مً بال٣ل هانُت امخال٥ في (   :    َـ 429 ث) 1ال٣الُٖت هَؼ

ــــُ٘ ٢ـــْل )) ــ ــ   للـــىيــ
ًا
ــــى ًخلــى              م٣ـــــــاال ــ   ًدكـــــــْغ  خُـــــً الـ

 ًَ ـــــذ اإلاــــــــَضّوع  مـــ ــ ــ ــ ــ ـــــغا   َث    ؤوكـ   والخــ
ُ
 اُٖــــــــــْغ  ِمىت

 خُــــــــــــ
ُ
ـــــذ البــــضاَوة ر ــــي  ؤمؿــ ــ ــ ـــــا ٞــ ــ  جدبسخـــــــْغ  مكحهــ

ـــــظا٥   ؤمؿُــــــــــَذ  لــ
ًا
ـــــل  نبــــــــا ــ ء ب٨ــ  ُمــــــضوْع  قــــــــــــيٍن

ِل٣ـــــــَذ 
ُ
ـــــً اٖمـــــــىٍن  ز ــ ـــم  ول٨ــ ــ ــ ــــي تهُــ ــ  اٖـــــىْع  ٦ـــل ٞـ

ــــــــُذ    ظاٍػ
ُ
ـــــغ قٗـــــــغا ًْ  لٗمـــــغي  ٣ٞـــــل  بكٗــ  ؤقٗــــْغ  مـــــ

 2((مظ٦ــــــــــــْغ  قٗــــــــغي  ٞـــــةن  ؤهشـِى  الخلـــــــ٤ِ  ٞـــي ٦ىــــــُذ  بن

 

:  زُبتها خاو٫  الظي الغظل حّؿٟه ٠ُ٦ ٢ىلها والخٔ 

  إلاىــــــــــؼِٕ وا ؤلاقـــــاعة ؾُٟــه    ؤهـــى٥ ٖاقــــ٤ مً ٖظًـــغي ))

َ٘  به ًــغوم    ؤحى لـــى بمـــــا الىنـــا٫ ًــغوم ـــم الّهٟـــ ِ٘  لـ هٟـــــ
ًُ  

ــــى ٣ُٞــــــــغٍن  بـــــغؤؽ  (3(( بغ٢ــــــٍـن٘ بلــــى ٣ُٞــــٍـنغ َوَوظـــــهٍن    ٦ُـــتٍن  الـ

 

اث َظٍ بن ال٣ى٫  ًم٨ً ؤو      ت اإلا٣ُٖى  قٗغث ؤن بٗض الغظل ظبروث ؤمام( ال) ًٖ ٖالنلإل اؾدبا٢ُت مداولت، الكٍٗغ
  الظي الظ٦غ ٢بل مً اإلا٨بىث ؤو اإلاٗلً بااليُهاص اليؿاء مً ٦ؿىاَا

ًا
 الكاٖغة ٢ى٫  مشل الكاٖغ ٩ًىن  ما ٚالبا

بُت  4(َــ400 ث) ال٣َغ

                                                           

1   / نزىوف بنت ايب بكر الغساين،كلدت بغرناطة،لقبت بشاعرة غرناطة تررتتها يف  ادلغرب يف حلى ادلغرب  .
  

4 4/ اإلحاطة  . 2
  

ادلصدر نفسو .  3
  

654تررتتها يف الصلة ص((هنا من حرائر االندلس من يعدذلا علمان كفهما كادبان مل يكن يف زما))شاعرة فصيحة  . 4
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  ؤهــــا))
ٌة
ــــي لبــىة   هٟؿـي   اعجطخي ال ل٨ىــ

ًا
  ؤخــْض  مً صَــغي  َى٫  مىازا

    ؤظـب لـــم طل٪ اُع ؤزخــ ؤهىــي ولـى
ًا
٣ُذ  و٦ــم ٧لبــا

ّ
 1((ؤؾـــض ٖـً ؾمٗــي ٚل

  

ً بػاء و٢ٟىا التي الكىاٖغ مً وؾىاَا ٖاجكت الكاٖغة بن ج٣ضم مما ًبضو         امام اإلاغيُت الغايُت ج٨ً لم قَٗغ

باث ٌٍن  ؤو َمـ اصوهم واهخهاعاجه الظ٧ىعٍت الًغباث جخل٣ى ٖاصث ٞما. والجؿضي الٗاَٟي ظىىخه او الغظل ٚع . ٞع
 بها جدؿلر ؤؾلخت زال٫ مً ٢ىاٍ هازغة-ؤزغ مىي٘ في -ال٨الم بٗظب اإلاٟخى٫  الجؿض َظا زلخلت ٖلى خُيئظ ٞخٗمض

  الخض ٖلى ٧ال٣بلت
ًا
.    2 اإلاؿخ٨ٟي بيذ والصة الكاٖغة ٣٦ى٫ . ٌكتهحها إلاً مشال

ــــي ؤنلــــُذ  وهللا ؤهـــا)) ــ ــــي وامكـــي    للمٗالـ ـــــهوؤث مكِخــ   جحها ًْ

 ًُ
ّ
ًْ  ٢بلخـــي وؤُٖــــي   زـــــضي صخً مـً ٖاق٣ي ؤم٨

َ
  3((ٌكتهحهــــا مــ

 

.  ؤهذ=  ؤها الجيؿحن بحن اإلاٗاص٫ في ٨ٞغة بًها٫ اعاصث الكاٖغة ؤن ٢غعها بطا هبخٗض ال ولٗلىا  

ىم( وظيؿها)        دُلها ًالُتالخ الختاعب مً ٖىالم لىٟؿه ًبجي الظي اإلادغوم ظيـ َى اإلاٖؼ  باب مً ابضإ الى. ٍو
.  ٣٦ىلها ٣ِٞ الغظا٫ مً الخم٨ً

ًَّم  ؤطا جغ٢ـب)) ٓــالم َظـــ اعحي ال ـــــةوي                ٍػ  للؿـــغِ  ؤ٦خـــُم  اللُل عؤًـــُذ  ٞـ

 4((ٌؿـــــــــغِ  لم وباللُل ًُل٘ لم وبالبضع                جلر لم بالكمـ لى٧ان ما مى٪ وبي

  

غ م٘  –اإلاىي٘ َظا في –مخ٣ٟحن ٚحر وؤعاها        ٚهُ  الظي الخبًر  ٖاثضٌة  ؤهه مً وقظوطَا والصة ؾاصًت في الَغؿىوي اإلاىخهغ َؾىَّم
  طل٪ ٞىلض. ٣ِٞ ؤبحها لٗغف ٣ٞضاجها الى

ًا
  خ٣ضا

ًا
. الغظا٫ ٖلى مخهال

اث التراظم ٦خب نىعجه مما. خُاتها مً ٦بحر ظاهب ًٖ اللشام ؤمُىا ٞةطا       ؤؾخاع زل٠ ًسخٟي ٧ان وما واإلاىؾٖى

ت الىهىم   لُٟىا ؤٚلبهم ٖىض مخُاب٣ت ج٩ىن  ج٩اص التي لهىعتها والٟىاهىن  5اإلاؿدكغ٢ىن  جسُله ما زال٫ ؤومً. الكٍٗغ
 
ًا
  ظماال

ًا
ا واؾٗت مىضوخت مىدها( واإلاا٫ الجاٍ) اإلاازٍغً الٗاملحن لهظًً ٞامخال٦ها. وال٣ٗى٫  ألالباب  ٌؿلُب  ؤزاطا  لٛغوَع

. الغظا٫ ٢لىب في وجم٨جها

                                                           

90 /4نفح الطيب  . 1
  

2  كادلطرب من اشعار اىل ادلغرب ص 9 4/ / تررتتها يف الذخَت . كالدة بنت ادلستكفي شاعرة تنتمي اىل بيت اخلالفة من اشهر شواعر قرطبة  .
  

76 / ـ/ ؽ ىل اجلزيرةأالذخَتة يف زلاسن  . 3
  

نفسو .  4
  

4 0 كما يف الصورة ادلتخلية للشاعرة يف متحف مدريد اليت شاىدناىا يف زيارتنا اىل ىناؾ يف ديسمرب  . 5
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 التي الخمغ مخٗاَي ظُىاث الى الؿاصًت جل٪ ؤعظ٘ خُىما هٟؿه 1الباخض َغخه الظي( الٗلمي) الغاي م٘ هخ٤ٟ ال ٦ما     

  طل٪ زبىث لٗضم وطل٪ الكظوط ٖلى جبٗض
ًا
ىتا صالال جدُه وهي الحها ٞليؿخم٘. ٖلمُا  التي الابُاث مً واضر َى ٦ما ٚو

ا ؾب٤ : ط٦َغ

ــــي لــــُذ ؤم وهللا ؤهـــا)) ــ ــــي وامكـــي   للمٗالـ ـــــه مكِخــ ُْ   جحها وؤج

 ًُ
ّ
ـــــض صخً مــً ٖاق٣ي ؤم٨ ًْ  ٢بلخـــي وؤُٖــــي   زــ

َ
  2((ٌكتهحهــــا مــ

 

اتها ٖلى الهاص٢ت الٗاَٟت حؿخىلي ؤن بٗض الخ٣ت، اهىزتها الى جغظ٘ وخُىما       اثب ٞى١  حؿامذ ٢ض هتضَا جهٞغ  ٚع
غا الىٟـ اٚو ا ٞإخالذ ثَؼ ٠ٍُٟن  ال٣ى٫ٍن  في ْاَغ خبٍن  الى قَٗغ . ألاؾلىب في ٖو

:  ٣٦ىلها

ْؿــغِ  لم وبالىتم ًُل٘ لم وبالبضع    جلر لم بالكمـ لى٧ان ما مى٪ وبي)) ٌَ))3 

  

ب          هٟؿها جمىذ ال ٞإجها لٗىب، امغؤة بجها َو
ًا
 تهاَااف إلاً هٟؿها تهب اإلاىا٫ ؾهلت ج٨ً لم ؤجها ٞدكٗغها عوح بال ظؿضا

ض، ما و٢ذ الخب جماعؽ ٖاق٣ت هي بل ض ما وخُض جٍغ ض، ما و٠ُ٦ جٍغ ى جٍغ  الخب ظظٍو ًمشل -الجيـ ؤي -بظل٪ َو
. ومىتهاٍ

 

  الاهضلؿُاث الكىاٖغ ًٖ ًشاع ومما    
ًا
ذ اإلاشلُت الجيؿُت هدى الىاضر مُلهً اًًا ٍُ  مما ؤزالقيْ  وإػ صون  به والخهٍغ  ّٖض

 الكىاٖغ بها جىؾم ٖامت ؾمت طل٪ ايخى ختى زام َى ما ٞٗممىا خُاتهً في ٦بحرة مشلبت والباخشىن  الى٣اص

اص بيذ خمُضة الكاٖغة بكٗغ  مؿدكهضًً :  ٢ىلها في  4اإلااصب ٍػ

ـــاح)) ُ٘  ؤبــ ًِ  لــــهُ          بــىاصيًا  اؾــغاعي  الــضم ــــىاصي آزـــــاعٌة  للُخؿــــ ــ   بــ

ُـــٝى جهــغٍن  ٞمـً ـــــل ً   عوى ومــــً        عوى ب٨ــ
ُ
  واصي ب٨ـــل ًــــٝغ

ـــــً ــ ـــــاء بحن ومـ   الٓبـ
ُ
ٍـن  مهــاة ــــي لهــــا  ؤو ــــااصي مل٨ْذ  و٢ض لبــ   ٞــ

  لهــــا
ٌة
ــــضٍ  لخــــٔ ــ   ع٢ــــاصي ًمىٗىـــي الامـــــــُغ  وطا٥   مــــــــغٍن  جغ٢ــ

ـــــا اؾــــضلذ بطا ــ   الـــضآعي  ظىـــذ ٞــي البــضع عؤًذ  ٖلحهـــــا طواثبهــ

ـــــ٤ لــه مـــاث الهبذ ٦ــإن ُـ  1(( بالخــــضاِص  حؿغبــــل خــــؼن  ٞمــــً  ق٣
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ٌ مً جشحٍر وما اإلاغيُت الىٟؿُت الٓاَغة جل٪ خؿاؾُت بن ه٣ى٫          الكىاٖغ ٖبرث بهما وصًجي متخمعي واؾخهجان ٞع
  ج٩ىن  ؤن ةبالًغوع لِـ. ٧امىت ٖىا٠َ ًٖ زاللها مً

ًا
 . ماصي ٞٗال

ًا
 ؤناب إلاا زُالها، في( بضًلت) ميكىصة للظة جد٣ُ٣ا

 ًَ   ظله
ًا
  ٧ان ما ٚالبا الظي( الغظل) الُبُعي الجيـ مً ملال

ًا
ت اإلامغاث جل٪ في مىخهغا  خُض الاهضلسخي، اإلاتخم٘ في الؿٍغ

ًُ  ٖبابها في جمسغ  وهي. مٟاجىه وجبرُػ  لخداوعٍ هشىي الا الجما٫ الى الكاٖغة ٞلجإث. آن في والكهىة والغ٢ت الجما٫ ؾٟ
ت وؾُلت  في ٦ما ؤها هي التي(ألاهثى) ألازغي  في ال٩امً الجما٫ َظا جىن٠ُ زال٫ مً الازغي  هي ظمالها إلبغاػ اؾخٟؼاٍػ

. اإلاخ٣ضمت الابُاث

ا ًمخل٨ها التي الخ٣لُضًت با ؾلخت اإلا٣اومت ٖؼالء اإلاغؤة ٧ىن  ولٗل         والا٢ضام، والصجاٖت ًتالبضن ٧ال٣ىة. الغظل هٓحَر

  والؿاصًت والخضإ ٧الٛغوع ؤزغي  بإؾلخت بالدؿلر صٞٗها
ُ
. ؤٚلبهً ٖىض ال٨ُض ًٖ ًٞال

ٍ٘ن  في اقغها ومشلما         ٖاص ما الكاٖغة، الاهضلؿُت اإلاغؤة بن و٢لىا واإلاغؤة، الغظل بحن اإلاؿخىعة الدجب َخ٪ الى ؾاب٤ مىي
ا   ٧ان اإلاتخم٘ بن اإلاىي٘ َظا في هبحّن  ٞإهىا الغظل ٌسخَغ

ًا
اح لهظا مخ٣بال  اليؿاء بٌٗ ق٠ٛ به واٖجي الاظخماعي الاهٍؼ

 ٣ٞض الٛلمان ٚؼ٫  به وؤٖجي مٛغبها او ؤلاؾالمُت الامت مكغ١  في ا٧ان ؾىاء اإلاؿخ٣بذ الخ٣بل طل٪ صًضن ٖلى..  ببًٗهً

  الٛغى َظا ج٣بل))
ًا
ىامه زىانهم الاهضلؿُت ألاوؾاٍ بحن اهدكاٍع ٖلى ؾاٖض ج٣بال  ُمتاجهم.  ومد٩ىمحهم خ٩امهم مٖو

ٝغ ٞل٣ض  2((وزىانهم   خؼم ٧ابً ال٣ٟهاء مً زانتهم ًٖ ُٖ
ًا
ى مشال  َب٣خه ومً با هضلـ ؤلاؾالمي ال٣ٟه عظاالث مً َو

: ٣ٞا٫ عآٍ وؾُم بٛالم ًخٛؼ٫  ؤن واإلاتخمعي الضًجي و٢اٍع ًمىٗه لم ألاولى

ــــــض٫ وطي ــ ٣ــى٫ُ  الهــىي  في مالمــي ًُُــل  ُخؿىـه ؾباهــي ُٞمً ٖـ   ٍو

 ٖلُــل ؤهـذ الجؿــُم  ٠ُ٦ جــضعِ  ولــم                ُٚـٍغ جغ لــم الح وظـــهٍن  اظــِل  ؤمــً

ـــــذ لـــه ٣ٞلــذ ــُل  ؤقـــــاء لــــى عصُّي  ٞٗىــــضي  ٞاجئـْض  اللىم في اؾٞغ    َــٍى

ـــم ، اهـــي جـــَغ  الـ   صلُـُل  ٣ًــــىم خخـــى ؤعي  مـــا ٖلـى    واهىــي ْاَـــــغيٌة

 

 الظي( َـ403 ث) الغماصي. الٛغى بهظا الازحران والكاٖغان زٟاظت ابً ٧الكاٖغ قٍٗغ في والخكمت بالى٢اع احؿم ممً ؤو

: ٢ا٫

لــظٕ         ٢لبـــهُ  الخـُب  اجلـ٠ ممــً ظلؿُـ٪))   الجمــــُغ  صوجهـا خغ٢ـت ٢لبــي ٍو

ــي َال٫ٌة  ـهُ َلـ الؿمــاء ٚحر ٞو   ال٣ٟــــُغ  مؿ٨ىــه لُــــ ول٨ـً وعٍــمٌة     ـٖى

  الخمـُغ  َـي الُٗـىن  ان في والقــــ٪   ال٨ؿــُغ  ٞسـامغهـي ُٖيُـــه جإملـــذ

  اها٣َهُ    واهمـــــا ٣ًــــى٫  ٦مـــا ؤهــــا٣َــــهُ 
ًا
  الـــــــــــــــضُع  لُىدشــغ ٖمـــضا

                                                                                                                                                                                     

88 /4نفح الطيب  . 1
  

9 5الغزؿ بادلذكر رللة كلية العلـو اإلسالمية ص . 2
  



ت  2015ؤهخىبط   12ز العس -العام الثاوي    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 69 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

ٍُ  ؤهــا َـــى ٖبــض  (1(( قُـُغ  ولــه ٧ِامـلٌة  قُــغٌة  مىــه ٞلــي   ٌُ ؤؾمي ٦ما اإلالُ٪ و

 

:  ٣٦ىله الؿُيُت ٢هُضجه في( َــ 477 ث) ٖماع ابً الكاٖغ ومشله       

ـــه))
ُ
خـ ٍى ـِ  في ب٩ى٦ــب ًـــضوُع  ٢مـــغٌة       ٦إهــــهُ  اإلاـــــضام ٌؿ٣ــي َو   متلـــــ

ـِ  الهبــــا َؼجـــه ن٧الٛهــ      ُٖٟـــــهُ  ًىـــضي الخغ٧اـــــذ مخىاوح ـ   بدىٟــــِ

ًٍن  ؤهامـــل ٞــي ب٨ــاؽٍن  ٌؿ٣ــي  ضًــُغ    ؾىؾــٍـن ـِ  مداظــغ مً ؤزــغي  ٍو   هـغظـِ

ــل الؿُــ٠ِ  خــامل ًــا ٍُ  الُـٍى ـِ  ال٣هحر الٟغؽ وُمهّغٝ    هتـــاص  2(( اإلادبـــــ

 

غها ولٗل          ؤلٟى ان بٗض طل٪ اإلاتخم٘ لخ٣بل ألاؾاؽٌ مغظ٘ بهما الكاط الٛؼ٫  مً الىٕى َظا لكُٕى جبًر
ًا
  حؿاَال

ًا
 واضخا

ٗت جُب٤ُ في   بالَهم ًٖ ٖٝغ إلاا هٟؿه، بالضاء ال٣غاع ؤصخاب واوٛماؽ ؤلاؾالمُت الكَغ
ًا
 والٟخاة الٛالم به ًخٛىج مؿغخا

ت الهىع  مً واضرٌة  َى ٦ما. الؿىاء ٖلى ت،الم والخمغ الخب ٢هاثض وختى)) الاؾباهُت اإلاخاخ٠ في اإلادْٟى  والتي ؾٞغ

  الازال١ جمىٗها
َ
اوي ومشلها. اإلاغخحن الاهضلـ اَل بحن ٖكا٢ها الضوام ٖلى لها ٧ان. ًتب مما ؤ٦ثر زاعظت  جها. صاثما  ألٚا

  الكٗبُت
ُ
ضٞٗىن  الٗامت الى مدببه ول٨جها. و٢بُدت مبخظلت ٧لماث وجًم ؤًًا   3....( صعاؾتها في ٍو

  ؤ٧ان ؾىاءٌة   –هٓغها ةوظه مً  –بالجما٫ الخمخ٘ ان ٦ما        
ًا
  ناخبه ٩ًىن  ان ًمى٘ ال اإلاغؤة ؤو الغظل مً ناصعا

ًا
 ُٖٟٟا

  الغباهُت الهبت جل٪ ًٟلؿ٠ ان خاو٫ 
ًا
٣ا  ٖضًضة مىاي٘ في ٦ؿُٗه. الىاْغ جبهغ التي الىٗم بخضي بْهاع في إلاىٓىعٍ ٞو

ا التي الُبُٗت مٟاجً جٟخ٤ُ ٖلى ؤزغي  وؤٚغاى  –ؤن بُضًّد . ؾىاء خض ٖلى به ػ٫ اإلاخٜ شخو في-وظل ٖؼ –الباعي  سخَغ

 اإلاكغقي الاصب ؤن الىٓغة حكاَغوهجي ولٗل٨م. ؤ٣ٞه وؾ٘ ومضي وز٣اٞخه اإلاتخم٘ هٓغة الى متمله في ٌٗىص الامغ-٢لىا ٦ما
 ظماح ٦بذ حؿخُ٘ لم وبطا. 4ٖاق٣اث ال مٗكى٢اث الضوام ٖلى ٨ًٞ.  خبهً ًٖ ؤٞصخً قىاٖغ مً ٩ًاص ؤو. ًسلى

.  الخٟؿحر في وظهحن ًدخمل متاػي  او لٟٓي ؾخاع وعاء مً الخب طل٪ ًٖ جخدضر ٞتراَا.  صازلها في ٌٗخهغ وما ٖاَٟتها

ت عابٗت الكاٖغة مداوالث هي ٦ما  ؤلالهُت للظاث مىظها ٧ان خبها ان مً-الازغون ًغاَا ما ٚحر ٖلى –اعاَا التي الٗضٍو
٣ت ٞاؾخُاٖذ!  ؤلالهي بالخب ٞؿمٍى ه ط٦ُت بٍُغ  لها ٞاؾم٘. ٞؿخ٣بدها جغم٣ها التي اإلاكغ٢ُت ْغاثالً مً هٟؿها ججًز

:  ٢ىلها

 

       الهـــــــىُي  خـــــب خبُـــــً ؤخبــــ٪))
ًا
ـــــ٪ وخبـــــــا ــ    لظا٦ـا اَــــــــلٌة   هــ
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ـــــا ٛــــلي   الهـــــــــــىي  خــب َى الـــظي ٞإمـ    ؾىا٦ـــا ٖمـــً بظ٦ـــــغ٥ ٞك

ـــــل ؤهـــذ الــــظي وؤمـــــا َـ ـــــه ؤ ــ    اعا٦ــــا ختى الدجـب لـــي ٨ٞكٟـــ٪   لـ

ــــي طا٥ وال طا ٞـــي الخمـــــُض  ٞـــال ًّ     لــ ـــــا طا ٞــي الخمــض لــ٪ ول٨ــ    1(( وطا٦ـ

 

ىصٌة        ا ٖلى ٞيؿب. ج٣ٗضَا ولم  الضهُا ؤ٢امذ التي الابُاث ٞةن بضء ٖلى ٖو  واإلاتىن  الٟاخكت ؾُتالاهض٫ للكىاٖغ بزَغ

اص بيذ خمضوهت للكاٖغة وؿبتها صخت في ٌك٪ ابُاث ٞهي اإلا٣ُخت واإلاشلُت والخالٖت :  ٣٦ىلها اإلااصب ٍػ

ـــــاهــــا)) ـــم الُٛـــــض ُمًاٖــــ٠ ؾ٣ــــاٍ  واص الغمًـــــاء لٟدـــت و٢ـ  الٗمُــ

ـــــا ـــــت خللىــ ـــــا صوخــ ــ ــــاث ُخىـــّى   ٖلُىـــا ٞدىـ ــ ـــم ٖلــى اإلاغيٗــ ُـ  الُٟ

ــــى وؤعقٟىـــــــــا ــ     ػالال ْمـــــإ ٖلــ
ّ
ـــــً ؤلـــــــظ ــ ـــــت مــ ــ ـــم اإلاضامـ  للىضًــ

ـــــا ؤهــــى الكمــــــــ ًهـــض ـــــا  واظهخىـ ــــإطن ُٞذجبهــ ــ ــ ٍـ ـــم و ــ ــ ــ  لليؿُــ

 ُٕ ـــ خهــــاٍ ًــــــغو ــ ُـ ـُ     الٗظاعي  ةخال ـــــب ٞخلمــــــــ  2((الىُٓـــــِم  ال٣ٗـــِض  ظاهـ

 

 

ُاث ٞهاخبا اإلاىاػي  ًىؾ٠ بً ؤخمض الخلبي اإلاكغقي للكاٖغ ًيؿبها ٞبًٗهم  مبرعًٍ.  له ًشبخاجها الآللئ وؾمِ الٞى

ت طل٪  ُٚب ْهغ ٖلى ًدٟٓها ن٧ا الظي اإلاٗغي  الٗالء ابي الكاٖغ ٖىض الخا٫ َى ٦ما. لها وخٟٓهم اإلاكغ١ِ  ؤَل بمٗٞغ
:  اإلاىاػي  ٢ى٫  ؤو ٣ٞىلها

 

ُ٘  ؤباح)) ـــــً له  بىاصي اؾغاعي  الضم ــ ــ  بىاصي آزاْع  للخؿــ

  عوى ومً  عوىٍن  ب٩ل ًُٝى جهغ ٞمً
ُّي
 واصي ب٩ل ًٝغ

  الًبــاء بحن ومً
ُ
ٍـن  مهـاة  ٞااصي مل٨ــــــْذ  و٢ض لبي لها  ؤو

  لها
ٌة
ــــضٍ لخٔ ــ ــ ــ ــ  ع٢ــــضي ًمىٗجي مُغ ألا وطا٥   مغٍن  جغ٢ــ

ـــها ؤؾضلذ بطا ــ  الضآعي  ظىـذ في البضع عؤًذ   ٖلحها طواثبــ

 3((بالخـــــضاص حؿغبل خؼن  ٞمً  ق٣ُــــ٤ٌة  له ماث الهبذ ٦إن
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  خىله ؾ٣ُذ بهما 
ٌة
 للىاصي ًىم طاث زغظذ الكاٖغة خمضة ؤن ًغون ٞهم بالجيـ الهاثمحن بسُا٫ اقبه ج٩ىن  ج٩اص ٢هت

ذ قاٖغة امغؤة بن ؤًْ ٞال.. وبتؿضَا بها ٞهامذ زُابها ٖجها ّيذن ظمُلت نبُت م٘ دى٫  الالباب طوي  مً ب٩ىجها ٖٞغ  ٞو
مىا ٞةطا الكغ٥ َظا في ج٣٘ 1ألاصب ؤَل

ّ
حها للُبُٗت ون٠ هغاَا ٞةها لها الابُاث َظٍ ؤن ؾل  واإلاخدغ٦ت الهامخت بىٖى

ً الكاٖغة لّب . الجمُالث ألاوـ مً به نومَ  الىاصي ؾلب ان بٗض الجمُلت الهبُت جل٪ بدغ٧اث اإلاخمشلت  ًخماًلً َو

. بال لِـ. بالىاصي الصجغ اٚهان ٦خماًل اإلااء نٟدت ٖلى بإظؿاصًَ

غها في اإلاىيٕى َظا ؤزغها ومشلما       حكّض١ التي ٞسلىتها. ألازغي  هي ال٨غام ؤم للكاٖغة هبرع ٞإهىا. خمضوهت للكاٖغة جبًر

ا في الى٣اص ذ مً يغبٌة  اجها ٖلى جٟؿحَر  مُذ ٖاق٤ م٘ الخلىة جل٪ جخمجى ٞهي. ٦ظل٪ لِؿذ هي. الٟٗلي الجيسخي الخهٍغ
 
ًا
: ٣٦ىلها. جتاعبه في زىى صوهما خؿب،. بسُاله اإلاغء ًغاوص ظيسخي جى١ٍن  ًٖ-ق٪ ؤصوى بال –جىبئ مما ٞٗال

ٍُ  لخلى ؾبُلٌة  َل قٗغي  لُذ ؤال)) ُ٘  ٖجها ًجزُّي  ُمـــــغا٢ب ٧ل َؾم

 
ًا
اعجبا   مً زلــــىة اقخا١ُ  ٍو

ُ
ٍُ   ٚضا  2((والتراثب الخكا بحن ما ومشىا

:  ٢ىلها ؤو

  ظْىخهُ  مما  ٞإعجبىا ؤال الىاؽ مٗكغ ًا))
ُ
ت  الخـّبِ  لٖى

 ٍُ ــــى ببضع ًجز٫  لم لىال  للتُرِب  الٗلىي  ؤ٣ٞه مً  الضظـ

ـــــً خؿبي ــــي جابٗهُ  ٞاع٢جي  ؤههُ  لى ؤَىاٍ، بمــ   3((٢لبــ

ٌ  الاهسلؼُاث، الـىاعط   ػع
ٌر

لتزم مجخمعي وضٌر وز عفُف : م 

  -الى٣اص جهىعَا ٦ما -الكىاٖغ قٗغ ؾاصث التي والاهدُاٍ التهغي  خالت ابغاػ في وؿهب وهدً الًٓ بىا ًظَب ال       
اث قىاٖغٌة  َىا٥ بن ال٣ى٫  اٟٚا٫ ً ممً ؤزٍغ  الهُٗض ٖلى الى٢ٟاث جل٪ ؤ٧اهذ ؾىاء واإلاكّغٞت الصجاٖت بى٢ٟاتهً ٖٞغ

  الاظخماعي ؤو الصخصخي
ًا
٣ا ت ٞو  ظلهً الاهضلؿُاث الكىاٖغ هتهم ؤن الاههاٝ مً ٞلِـ. الًٟ إلاٟهىم ؤلاؾالمُت للىٍٓغ

اح  لل٩ىن  ٧امل جهىع  ًٖ ًهضُع  بإظمٗه الاهضلسخي الكٗغ بّن . ال٣ى٫  الاههاٝ مً لِـ ٦ما. ؤلاؾالمُت الغوح ًٖ باالهٍؼ

 ال قامل ؤؾاؽ َى الخل٣ي ٞالُاب٘ ج٩املوا٫ الىخضة ٖلى ٣ًىم ؤلاؾالمي الٗلمي ٞاإلاىهج)) ؤلاؾالمُت الىٓغ وظهت مً
ب  ًٖ الًٟ اؾخ٣ال٫ ؤو. وألازال١ الًٟ بةزًإ ٌؿمى ما َىا٥ لِـ َىا ومً    4. . .(( وخضَما وألاصب الًٟ ٌؿخٖى

  ؾخمىدىا الازغ مكاٖغ ٞهم ٖلى ال٣اثمت الىٓغة ان ووٗخ٣ض. لألزال١ الخًٕى
ًا
  جٟؿحرا

ًا
 الى٣اص به ظا٫ الظي ٚحر ؤزغ ٢ُمُا

 وهضٞ٘. ؤلاؾالمي الًٟ به هاصي الظي الالتزام مٟهىم م٘ الُه الخى١  او ال٠ُٟٗ الٛؼ٫  ه٣غن  ؤن اعجإًىا ولظل٪. اخشىن والب
ً ؤنابذ التي اللىزت ًٖ اقذ ولضث-مٗلىم َى ٦ما -والصة ٞالكاٖغة قَٗغ  الخمغ ٞمتالـ. نازبت ؤظىاء في ٖو

ا في وخضب نىب ٧ل في بها جدُِ والكغب ذ مدُِ ؤو ٢هَغ   الجى َظا َٞىلض. َاٚٞغ
ًا
  اؾخٗضاصا

ًا
ا  الكٗغ ل٣ى٫  ٍُٞغ

ضون  ابً ألازحر إلادبىبها ٞحها ق٪ ال ناص٢ت ٖاَٟت ًٖ الىاب٘ الجغيء : بها ٌٛضع ؤن ٢بل ٢ىلها في واضر َى ٦ما. ٍػ
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 مٗخ٣ي الكى١ُ  ع١  مً الهبر وال  ًى٣طخي البحن ؤعي  ال اللُالي جمغُّي ))

  هللاُ  ؾ٣ى
ًا
  1((ُمٛض١ِ   الىبِل  َاَِل  ُوبٍن ؾ٪ ب٩ل  مجزال ل٪ ٚضث ٢ض اعيا

 

ض ٞما         بال٣ى٫  اإلاىضوخت مىدتها ألاؾغة بِئت بها وؤٖجي الكاٖغة ٖاقتها التي البِئت بن اإلاىي٘ َظا في ه٣ىله ؤن هٍغ

 ب٩ل الكٗغ ٚماع زىى مً جم٨جها بْهاع مداولتها  –ازغ ظاهب مً هيـ لم ٦ما. حؿم٘ وما جغي  ما صًضن ٖلى الجغيء
ه   الظي( الكاٖغ الغظل) متاعاة ٖلى وال٣ضعة اإلاباَاة باب مً عايهواٙ نىٞى

ًا
. الىانُت جل٪ ًمخل٪ ما ٚالبا

:  ٣٦ىلها

 اإلاجن عب الٗغف طي مً ظاءج٪        وٗمت ٨ٞم ؤَىإ انبخي ًا))

ا بىعان...    ًىل لم ما ابى٪ بإؾذ هلذ ٢ض ـــــً ابَى ــ ــ ــ ــ  2((الخؿــ

 الغظا٫ مً الكٗغاء ؤٖتى ٖىض ختى الخجل الٌٗٝغ بكٗغ والابخظا٫ والا٢ظإ الاؾٟاٝ نم ٖالُت مغجبت بلٜ َىا ٞهجائها 

ىا الظًً ت مً جمخل٨ه بما الازغ متاعاة ٖلى ٢ضعتها ٖلى ًض٫ مما.  الٟاخل بالهجاء ٖٞغ . واهٟخاح خٍغ

. ؾىاء خضٍن  ٖلى ما٫والج الاصب مًماعي  في نُتها طإ التي( البٛضاصًت ٢مغ) الكاٖغة ٖىض الُٟىاٍ مسخل٠ وألامُغ 
اتها في لىا ٨ٗٞؿذ ٠ التي الٟٗت جل٪ مىيٖى

ّ
 بإقبُلُت اللخمي حجاط بً ببغاَُم مىالَا جمضح وهي ٢ىلها في خُاتها حٛل

: ناص١ ٞااص وز٣ٟت ع٢ت ًٖ اإلاضًذ طل٪ زال٫ مً مٗبرة

م مً اإلاٛاعب في ما)) غججى ٦ٍغ   بال  ًُ
ُ
 ابغاَُُم  الجىص خل٠ُ

ز لضًه ٖلُه خللذ ؤوى
َّم
مَُم  ٖضاٍ ما اإلاىاػ٫ِ  ٧لَّم    وٗمـــــت ٫مج

ُ
 3((ط

ظ٦غ ت ٢مغ ؤن ٍو ضث ظاٍع .  بٛضاص مً ألاهضلـ بلى ٞو

ً في الٟٗت إلبغاػ هخهضي وهدً هظ٦غ ؤن اإلاُٟض ومً        مً ٨ٖؿُت هجغة. َاظغن  ٢ض ٦ً الكىاٖغ بٌٗ بّن . قَٗغ

 ٖا٫ ٢ضع ٖلى ٨ًٞ. اإلاىىعة اإلاضًىت في ومىلضًَ ًَؤنى٫  ًٖ ٦ىاًت. اإلاضهُاث او بالٗغبُاث ٞؿمحن الاهضلـ الى اإلاكغ١ 
٣ت الخب العُج  جٓهغ وهي بخضاًَ الى وليؿم٘. ال٣ى٫  في والبراٖت الٟٗت مً  الكاٖغة ٣٦ى٫ . الخُاء جسضف ال بٍُغ

:  البتاهُت الٛؿاهُت

ـــــان الىنـــــِل  وعوى ؤه٤ٌُة     ونلهم ِْل  في والُِٗل  ٖهضتهم)) ــ ــ  ُٞىـ

خابٌة     الهـــــىي  ٖلى اٝالًش ؾٗضٍن  لُالي  4(( هجغاُن  الىنِل  ٖلى والًسصخى ِٖ
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 ٚغى في ٢ىلهً لُىضعط. ال٣ى٫  في والبراءة الٟٗت بخل٪ جمخًٗ الاماء ولِـ الخغاثغ الكىاٖغ ؤن هىٍى ان اإلاٟاع٢ت مً لّٗل    

 او الٛىاء في ا٧ان ؾىاء ٕالابضا ًمخل٨ً ممً الهىي  باجٗاث ؤو ؤلاماء هدى صوهُت الىٓغة ْلذ خحن في. ال٠ُٟٗ الٛؼ٫ 
. الكٗغ وبحن بُجهما والجم٘ الغ٢و

ظا       ٨ًً لم ألامغ َو
ًا
 ؤعومت ؤخًان في ولضن الالحي ؤولئ٪ ؤو اإلاىىعة اإلاضًىت مً ال٣اصماث اإلاؿلماث الكىاٖغ ٖلى خ٨غا

 ٞتاء.الكٗغي  ٕالابضا م٘ الخمُض والخل٤ الٟٗت بحن ظمًٗ حهىصًاث قىاٖغ الُٟىا ٞل٣ض. زالهت وبؾالمُت ٖغبُت
ً   قَٗغ

ًا
  ٢ؿُما

ًا
 . ال٠ُٟٗ الٛؼ٫  إلاٟهىم واضخا

ًا
ٗها ًٖ-نغاخت -ومٗبرا  مساَبت في والاوٛماؽ الضٖت ؤو اإلالظاث ًٖ جٞغ

٨ظا. ظؿضَا ًلمـ ؤن اؾخُإ ؤخض ال ؤن مخباَُت نىتها بإٖلى ٞهضخذ. الغوح ٢بل الجؿض َهَض  َو
َ
  ق

ًا
 ٧ان ممً اًًا

ها ولٗل. ب٣غبها ا امخضاص بٗض. الجمُل الٗمغ مً ٞاتها ما ٖلى خؿغةمذ اإلاغؤة امام و٢ٞى ان بال ٖمَغ  ٖضم ٖلى ؾاَ٘ بَغ

: ٣٦ىلها الجيسخي الجظب لٗىامل وامخال٦ها جم٨جها م٘ ا٢غاجها، م٘ بها جخمخ٘ التي اللظة جل٪ وعاء الاهتغاع

 ًضا لهــــا ًمُض  ظانٍن  ؤعي  ولؿُذ   ٢ُاٞها مجها خان ٢ض عويت ؤعي ))

  الكباَب  ًمطخي ؤؾـــــٟا ٞىا
ًا
ب٣ى   ُمًُٗا  (1((مٟغصا اؾمُه بن ما الظي ٍو

 

بلٜ : ٣ٞالذ هٟؿها ٞحها عؤث ْبُت جدا٧ي ؤن ملظاجه في اوٛماؽ صوهما مّغ  ٢ض قباب ٖلى ألالم ٞحها ٍو

  بغوىٍن  جغعى ْبُت ًا))
ًا
 والخىعِ  الخىخل في َخ٨ُُخ٪ بوي        صاثما

  ٦الها ؤمسخى
ًا
  ٞلىهُبر    ناخبٍن  ًٖ ُمٛغصا

ًا
 (2((ال٣ـــضعِ  ُخ٨ِم  يٖل ؤبضا

 

  هتضَا والٟٗت       
ًا
 ٞحها ج٩ىن  ؤن ًخُلب التي والجغؤة ٖٟتها بحن واػهذ و٢ض اإلاٗخهم بيذ ال٨غم بم الكاٖغة ٚؼ٫  في ؤًًا

الن في : ٣ٞالذ اؾمه ؤزٟذ الظي الخبِب لظل٪ خبها ًٖ ؤلٖا

ت ظىخهُ  مما        ٞاعجبىا ؤال الىاؽ مٗكغ ًا))  الُخّبِ  لٖى

ــــى ببضع ًجز٫  لم لىالٍ ُرِب  الٗلىي  ؤ٣ٞه مً  الضظـ
ُ
 للت

ــــــــهُ  لى اَىاٍ بمً خؿبي
ّ
ــــي جابٗهُ  ٞاع٢جي  اه  (3((٢لبــ

 

يب ومشلها ت ٍػ ٍغ
ّ
٣ت خبها ًٖ جٟصر التي اإلا : ٣ٞالذ الخُاء جسضف ال بٍُغ

خـــــِه  الٛاصي الغا٦ُب  ؤحها ًا)) ُِ  ؤِظُض  الظي بٌٗ ًٖ اهبئ٪ ٖغط لُ

 وظضوا الظي ٞى١  بهم ووظضي بال جًّمجهم وظضٍن  ُ مً الىاؽ ٖالج ما
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جِه  في وؤوي عياٍ خؿبي  1(ؤظخـهــــــــــــُض  ألاًام آزغ ووصٍ    مؿـــــغَّم

 

ً-الكىاٖغ ومجهً –وؿاثُت شخهُاث ؤزغي  ههىم في لىا وجتلى         في الخم٨ً ًٖ ًٞال والٟٗت بالًُٟلت ٖٞغ

الت زكُت ولىال. اإلاىاحي َظٍ في واضخت ثنىال لهً و٧ان. والؿُاؾت والاصب الٗلىم  البدض ٦ىه ًٖ والابخٗاص الَا
ه ُ٘ بالخل٤ ا٢تراهه م٘ الخُاة مٗتر٥ في صوعًَ إلبغاػ َىلى و٢ٟت بػائها لى٢ٟىا ومىيٖى . الٞغ

 

ان بال الىقاة مً الكىاٖغ زكُت ؤن ه٣غُع  خُىما. هٟؿها الىٓغة حكاَغوهجي ولٗل٨م ُ٘  بَغ  بضًهيا٫ ٞمً. ٖٟتهً ٖلى ؾاَ
ت اإلاخٗضصة الجيؿُت بختاعبها اإلاٗغوٞت اإلاغؤة ؤن  ؤؾخاع وعاء جسخبئ او ٞٗلها في الثم لىمت جسصخى ال(. الهىي  باجٗت) واإلاكبَى

ٗلها لبؿها في وحٗغبُض  جدُهُ  ٞتراَا والخكمت، الٟٗت  الكىاٖغ مً واضر خغم مً إلاؿىاٍ ما ؤن بُض. باإلا٣ابل آبهت ٚحر ٞو
ذ صٞٗتها. بالٟدل الاتهام عةصات مً هٟؿها الىإي ٖلى  للكاٖغة ٞاؾخم٘. الخبِب ل٣اء ٖىض الىقاة مً بالخكُت للخهٍغ

:  طل٪ ج٣غع  وهي خمضة

ىض٥ ٖىضي لهم وما  ٞغا٢ىا بال الىاقىن  ؤبى وإلاا)) ـــاع مً ٖو  زــ

 واههـــاعي  طا٥ ٖىض ُخماحي و٢لَّم   ٚاعة ٧ل اؾماٖىا ٖلى وقىىا

ٗـــي م٣لخُ٪ مً ٚؼوتهم  2((والىاع والؿُل بالؿ٠ُ هٟسخي ومً  وؤصم

 

بت في بخضاًَ بالٛذ بل  الكاٖغة ٖىض الخا٫ َى ٦ما جدؿضَا ؤو بها ٞدصخي الُبُٗت ٖىانغ مً ختى الىاشخي مً الَغ

: ٢ىلها مً خٟهت

اُى  ماُؾغَّم  لٗمغ٥َ ))  والخؿـْض  الّٛل  لىا ؤبضي ول٨ىه  بىنلىا الٍغ

  الجهُغ  ن٤ّٟ  وال
ًا
 3((وظْض  إلاا بال عُي ال٣م ٚغصَ  وال  ل٣غبىا اعجُاخا

لى حن الكٗغاء صًضن ٖو ضم الخبِب اؾم بزٟاء في الٗظٍع ذ ٖو   به الخهٍغ
ًا
 ٠ُ٨ٞ. طل٪ مً جخجل بخضاًَ ٞةن. اخدكاما

 الكاٖغة بلى ٞليؿخم٘. الباخشىن  نىعَا ٦ما زلىتها في الجيـ جماعؽ وهي ٖلىُت ظيؿُت جتاعب مجها هيخٓغ ؤن لىا ًدؿجى

  خٟهت
ًا
: ٢ىلها في ؤًًا

ـــبي مه        اؾـ ط٦غٍْ  ؤظاهَب  ْن ًامَ )) ــ ــ  ٖالمهْ  وخؿـ

٣طخى الَىٖض ؤعي  بن ما  اههغامه ؤزصخى والٗمُغ        ًُ

 1(( ال٣ُامت في لي ج٩ىن        ؤن ال ؤعظــــــــى٥ الُىم
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 قغ١ الم في قإ الظي الهىفي بالٛؼ٫  الخمحري  الؿُٗض ؤم ٧الكاٖغة بًٗهً ٖٟت ا٢غن  خحن بال٣ى٫  ؤجدغط وال      
 لصخو خبها جىظه وهي ٢ىلها الخٔ. ؾاب٤ مىي٘ في ؤقغها ٦ما. الٛؼ٫  مً الىٕى َظا ٖلى جدٟٓىا م٘. ؾاٖخظا٥

ل جمشا٫ مضح في الؾُما( م)مدمض الا٦غم الغؾى٫  َٗ . الىبىي  الى

: ٣ٞالذ

 ؾبُل مً اإلاهُٟى وِٗل  للُخم  ؤظض لم بطا الخمشا٫ ؾإلشم))

ــله ؤخٓى لٗلجي ــ ــ ُـ  م٣ُـِل  اؾجى لٟغصوؽا ظىت في   بخ٣ب

  َىبى ّْلِ  في
ًا
 الؿلؿـــبُِل  مً بإ٧ىاؽ ؤؾ٣ى  ؤمىا ؾا٦ىا

 (2((ٚلُِل  مً به ظاف ما ٌؿ٨ً  ٖلهُ  به ال٣لب وامؿـــــُذ 

اء ٢مت وجبلٜ       ٣ذ خُىما. خٟهت الكاٖغة ٖىض طعوتها الٞى
ّ
 مً الهاص٢ت اإلاكاٖغ جل٪ مٓهغة خبُبها ٣ٞض بٗض الضهُا َل

  الجيسخي الهىؽ الُه ًدؿغب ال ٢لب
ًا
: ٣٦ىلها بخاجا

  ج٨ً لم ولى))
ًا
َُذ  و٢ض   هاْغي  ٧ان إلاا هتما   ٖىه ِٚ

ًا
ىعٍ بٗض مٓلما

ُ
 ه

ُب بىٗماٍ جىاءث  قبذٍن  مً اإلادــاؾً جل٪ ٖلى ؾالمٌة   3((ؾـــغوٍع َو

:  و٢ىلها

ًٌة  واللُل الخٟا١ الباع١  ؾلى)) ـــــابي ؤْلَّم  ؾا٦ ــ ــ ىا ًظ٦ّغوي بإخبـ َْ  و

ــــيل٣ل ؤَضي ل٣ض لٗمغي   (4((الجٟا ٖاعيه ُمجهّل  في وؤمُغوي ز٣ٟه بـ

 

ىله اللؿان بظاءة ًٖ ٢ُل ما ؤما         بٗم٤ الغاجي ٞةن. والصة للكاٖغة اإلاىظهت الؿهام جل٪ ؾُما ال للغظا٫ هجائهً في َو
ضون  بابً ظمٗتها التي الٗال٢ت لخل٪   ؾُتض ٍػ

ًا
  اؾتهخاعا

ًا
  ألازال٢ُت بال٣ُم واضخا

ًا
 الجاهب الؾُماٌ م٣خًُاث ًٖ وزغوظا

ت ٖلى بالخٟاّ ًخٗل٤ الظي   واٖخ٣ض. خغمتها ونىن  الٗال٢ت جل٪ ؾٍغ
ًا
ا ؤنابذ التي اللىزت ؤن ظاػما  مغصَا وخُاتها. قَٗغ

 م٘(اإلاخسُلت) الجيؿُت وجتاعبه زباًاَا ًٖ ٌٗلً ؤن-ما و مغ-ٞغاح. ٢لبها مىدخه مً خغمت ًهً لم الظي الٗاق٤ طل٪

٣ت لخٓهغ. والصة   عي ؤر ؤو بٍُغ
ًا
  اهخٟازا

ًا
غوؾُت طاجُا ت ٖلى مًاعبهُ  ههبذ ان بٗض اليؿاء ؾىح في ٖالُت ٞو  ألاصب ٢اٖع

ه            الكٗغ بهىٍى
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  ؤن ٩ٞان الىثر
َّم
ً في ؤصبي جم٨ً مً امخل٨ه بما مٗها الٗال٢ت جل٪ لّىر ختلى. الهىٍى   طل٪ ٍو

ًا
 التي الهؼلُت عؾالخه في ظلُا

 الكهحر باب في الغظا٫ ٧ل الغظل، م٘ ولظتها قهىتها للخكمت تهخ٪ وب٩ل. عاْه خحن. لؿاجها ٖلى ٖبضوؽ البً وظهها
ت ٞٗلها عصة ٩ٞان ظيؿُا ٓم جدىاؾب ٢ٍى ي ٞىنٟخه الدكهحر ٖو : ٣٦ىلها....والؿاع١  والضًىر واإلاإبىن  باللَى

ى اإلاُؿضَؽ  ول٣بذ)) ٪  وٗذٌة  َو
ُ
ٟاِع٢

ُ
  ج

ُ
ٟاع١ُ  وال الخُاة ًُ 

يَّم    ٞلَى
 (1((وؾاع١  و٢غهانٌة  وصًىر   وػانٍن  ومإبــــــــــىنٌة

٨ظا   هى٨غ ال ٦ما. ٞٗلخه ٖلى ٌؿخد٣ه ما( الكاط) الٗاق٤ َظا ها٫ َو
ًا
 بمىصة والاؾتهخاع والاهٟخاح بالضٖت اوٛماؾها اًًا

اث ألامحراث خا٫ خالها شخهُتها في واضخت ؾاصًت م٘. الغظا٫ ٍِ  ما٫ مً جمخل٨ه إلاا الازٍغ  م٘. ظهت مً وظما٫ وظا

 ممل٨ت ٖلى الدؿلِ في ألاهشىي  صوعَا لخماعؽ الٟغنت لها ٞؿىدذ ؤزغي  ظهت مً( الىض) ٧ىعٍتالظ الصخهُت في ي٠ٗ

. ؤبحها ممل٨ت بؼوا٫ الٗغف ٖلى ؾلُتها ٣ٞضث ؤن بٗض الغظا٫

ٗجى ال ُٞه ألا٦بر اليؿبت الٗامت ٌك٩ل الظي ال٨بحر اإلاتخم٘ ؤن الى ؤلاقاعة ال٣ى٫  هاٞلت مً ولٗل          وما ال٣هغ بم٩اثض ٌُ

. بالٟؿاص مىبىءة و٢هو صؾاجـ مً ُٞه ًضوع 

ظا( ال٣ىاصة) للمغؤة الاهضلسخي اإلاتخم٘ هبظ. الحها ال٣اعت  اهٓاع هلٟذ ؤها هداو٫  التي ال٣ُم ومً       ان َو  ؤن واضرٌة  بَغ
ما٫ ٖلى ؾاٖخظا٥ ؤلاؾالمي الٗغبي اإلاتخم٘ ٖلى َغؤث التي الاظخماُٖت الخٛحراث جىاٞذ ْلذ ألازال٢ُت ال٣ُم بٌٗ  ٚع

ت بٟسخت ؾمُىاٍ مما لبًٗها الٗىان اعزاء مً :  ؾُٗض بً ظٟٗغ ابي الكاٖغ ٣٦ى٫  الخٍغ

(( 
ٌة
ـــاع جٟسُغ  ٢ىاصة  ؾــــــاعِ  ٖلى لُلٍن  مً ؤ٢ىصُ  بالٗــ

 
ٌة
  صاعٍن  ٧ل في والّظت

ُ
  2((صاعي  خظ٢ها مً بها ًضعي   وما

 

 والاصب الٗالُت الش٣اٞت ؤن الى ؤلاقاعة مً خُوم ال مجها الكىاٖغ الؾُما. الاهضلؿُت اإلاغؤة ًٖ خضًصىا هسخم ان و٢بل
ُ٘  اليؿاء ؤ٦ثر م٘ ٣ًاعن  ؤن ًم٨ً الخٗلُم مً ٦بحر ٢ضع م٘ ُظلهً بها جخلٟ٘ التي الٗباءة ٧اهذ الصخهُت و٢ىة. الٞغ

 
ًا
الت مساٞت ولىال).  3...( ال٣ضًمت الكٗىب بحن حٗلُما  م٩اهت ٖغى في الؾخُغصها و٦جهه البدض مدخىي  ًٖ والابخٗاص الَا
٨ُٟىا. متخمٗها ب٣ًاًا والتزامها الاهضلؿُت اإلاغؤة  و٢ٟذ التي وال٨خب البدىر ؤَم الى ؤلاخالت طل٪ في الاؾتزاصة ماوهت ٍو

.  بػاءَا

 وهخاثجه البحث حلُلت

 م ؤٚلبه في ٧ان الُىا ونل الظي الكىاٖغ قٗغ بن  الُٟىاٍ ما طل٪ في مىا٤ٞ َىا٫ ٢هاثض ولِـ م٣ُٗاث ألٖا
  الٗباؾُاث الكىاٖغ ٖىض

ًا
 عؾاثل ٧اهذ اجها ؤو الُىا ًهل لم م٣ٟىص قٗغ ًٖ جىبئ اإلا٣ُٗاث َظٍ ان وؤعي . اًًا
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  ج٩ىن  ٢ض الغظل الى نٛحرة قى١ 
ًا
ا اهضٞاٖه مضي الزخباع ٢لبه ٖلى اإلاغؤة جًٗه مؿباعا ٟت. هدَى  ٧ل مْى

بت بىاء زاللها مً التي اإلا٣ُٗاث . الظ٧ىعٍت جُتاهه واؾ٣اٍ مىه الخم٨ً ؤو لضخًه الغظل بػاء اإلاىاظهت ٚع

 في اإلاتزاًضة ومداولخه(الظ٧ىعي)الجيسخي اإلاٛاًغ ا٢هاء في يمىا جىضعط وؾىاَا َظٍ الاؾخٟؼاػ مداوالث بن 
ت الُبُٗت ظماح ٦بذ ؤو. اإلاكاٖغ َضم ٖلى اإلا٣ضعة و الخٟى١  ازباث . ؤزغ ٦مٛظ الجيـ هدى اإلاُالت البكٍغ

  ألاهضلؿُت قىاٖغا٫ بها وؾمذ التي الجيؿُت قبهت البدض بغع  
ًا
 خُاتهً ٖلى َٛذ هٟؿُت ٧ىة مً طل٪ مٗلال

ذ التي ٧الؿاصًت  الظي الجيسخي اإلاٛاًغ باٖخباٍع وا٢هاثه الغظل بةطال٫ ق٠ٛ مً ٌٗاهحن ٦ً إلاا. ظلهً بها ٖٞغ

 
ًا
ً امخال٥ ولّٗل . ٖاق٣ت الى مٗكى٢ت مً. ٖىضثظ ٞخخدى٫  ًًُهضَا ما ٚالبا   ا٦ثَر

ًا
  ظاَا

ًا
  وؾلُاها

ًا
 وظماال

.    طل٪ في وال٣ضعة اإلاىضوخت مىدها

 ٘ ذ جاعة ال٠ُٟٗ الكٗغ هدى اجتهذ الكىاٖغ بٌٗ بىنلت ٞةن ج٣ضم ما م  جضٕ ال مما ؤزغي  جاعة والهٍغ
 بحن مخإعجخت هٓغجه ْلذ الظي اإلاتخم٘ ٖلى ًيسخب والامغ. وؾلى٦هً جىظههً ٖلى الخ٨م ٞغنت للباخض
مالهً الخام ال٣بى٫  ٌّ  ؤو ٖ  م بٌٗ ًٖ الُٝغ ٚ . ا٫الٖا

 ظا والظ٫ الخىٕى بؿبب بما اإلاىدٝغ الجيسخي الىمىطط جد٤ُ٣ في الاظخماعي ألازغ اه٩اع-البخت –ًم٨ً ال  م َو
ت الٗباصًت ٧الكاٖغة زاعظها ؤومً الاهضلـ ؤن٣إ مً ظلبن الالجي الجىاعي  الكىاٖغ ٖىض الُٟىاٍ  ظاٍع

  اإلاٗخًض
ًا
.     مشال

 ٧ان الخٗلُم مً الاهضلؿُت اإلاغؤة خٔ ؤن ًسٟى ال  
ًا
 ٧ان ٞاالزخالٍ. مٗهم والٗمل الغظا٫ متالؿت في و٦ظا واٞغا

 واليؿاء الغظا٫ ًغجاصَا التي ألاصبُت واإلاتالـ اإلاىخضًاث جإؾِـ في ا٧له ؤحى. الاهضلسخي اإلاتخم٘ في واضخت ؾمت
.  ؾىاء خضٍن  ٖلى

 بمداولت طل٪ وبغعها. و٫ بال٤ اإلاشلي الٛؼ٫  ج٣بل ٞةهه-قظوطٍ ٖلى-الٛلمان ٚؼ٫  الاهضلسخي اإلاتخم٘ ج٣بل مشلما 
  ٖلحها ٣ُٞبل الجيـ ظظوة وا٣ًاص الغظل مكاٖغ اؾخٟؼاػ الكىاٖغ

ًا
  الَشا

ًا
  ولِـ مى٨ؿغا

ًا
.   مدؿلُا

  بٓىىهىا جظَب التي آلاعاء وعاء الاهتغاع ٖضم  
ًا
 والكىاٖغ ٖامت بهٟت الاهضلسخي اإلاتخم٘ ان ٞىخهىع  بُٗضا

ً او٢ًٟ مً ٖغالكىا ٞمً. ٞدؿب للجيـ خُاتهما ٦غؾا ٢ض زانت بهٟت  إلاا ال٠ُٟٗ الٛؼ٫  ٖلى قَٗغ
ٟت ال٣ى٫  في خالوة مً ًدؿمً  الكاٖغة مشل زُاَاث ؤو لألمغاء ٧اجباث للٗمل ٞاؾخ٣ضمً. واضخت ٖو

 الخ٨م بالٍ في ٖملذ التي( 374ٌث)اإلاىلى لبجى ؤو. الىانغ الغخمً ٖبض الخلُٟت بالٍ في( 358ٌث)ُمؼن 
. وؾىاَما باهلل اإلاؿدىهغ

 متمل في ال٣ى٫  في واضخت ؾهىلت ً  ؤن اإلاُل٤ بًماهىا م٘. ُٖىه الى٢ذ في الخ٨ٟحر في بٗم٤ مدؿاو٢ت قَٗغ
ً مؿخىي  ٖلى هُل٣ها التي الى٣ضًت الاخ٩ام   الخ٣ُ٣ت جمـ ٢ض قَٗغ

ًا
ا حؿبر وال مؿا  الُىا ونل ما ل٣لت اٚىاَع

. ههىم مً

 للكىاٖغ قٗغ ٖلى وٗثر لم ً ظا-لبا٢تهم وخؿً موؾامخه ٖلى –الىهاعي  مً بالظ٧ىع  ًخٛؼلً َو  مىا ًخُلب َو
ل. ؤزغي  ظاصة و٢ٟت . للىؾامت عاضخاث للجؿض باجٗاث. بهً ٖل٣ذ التي الكبهت جٍؼ

 اإلاغؤة ًمىدىا لم واإلادضزحن ال٣ضامى الى٣اص ؤن الى ؤلاقاعة الاهضلؿُاث اليؿاء لكٗغ هخهضي وهدً هيسخى ال 
ت مً اصبها والى الحها ٞىٓغوا. ٧الغظل بها جل٤ُ م٩اهت الكاٖغة ً مً بلُىا ونل وما ال٠ًٗ ػاٍو  َى بهما قَٗغ

ٗت ؤو ج٣ضم ؤي وؿبت في الخا٫ َى ٦ما. الغظا٫ الكٗغاء بغ٦ب اللخا١ ًٖ ٢انغة ؾاطظت ومًاث . للغظل ٞع
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  ٧ان هٟؿه والامغ
ًا
م ٞٗلى. الٗباؾُت اإلاغؤة قٗغ في خايغا  بالى٣اص ػازغة ٧اهذ الٗباؾُت الخايغة ؤن مً الٚغ

ا بغواًت وال اإلاغؤة بكٗغ ٦بحرة ٖىاًت ٌٗىىا لم ؤجهم بال والاصباء ظا. بالظًَ ٖل٣ذ ؤبُاثٍن  هخ٠ بال قَٗغ  ًىا٤ٞ َو
غها  . اإلاتالـ ؤلؿً ٞخىا٢لتها. خٟٓها ٌؿهل التي اإلا٣ُٗاث الى مُله في ؤو و٢لخه الكٗغ هضعة في ٢ضمىاٍ الظي جبًر
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اوي لهاخب ظضًض ظضًض مسٍُى ، الكىاٖغ الاماء( 5  الىًا٫ صاع -الُُٗت ظمُل.ص جد٤ُ٣ الانٟهاوي الٟغط ابي  –ألٚا
 1984 بحروث

 والٗلم التربُت متلت/ٖلي مدمض هللا ٖبض ومشجى الًٛىٟغي  اإلاىخهغ. ص الٗباسخي الٗهغ في الكىاٖغ ٚؼ٫  في ؤلا٣ًإ( 6

 2007 لؿىت 2/ ٖضص 14 متلض
 صاع بغووؿا٫ و ٧ىالن ومغاظٗت جد٤ُ٣(713ٌ ث)اإلاغا٦صخي ٖظاع ابً –واإلاٛغب الاهضلـ ازباع في اإلاٛغب البُان( 7

 1980 بحروث الش٣اٞت
برا َىلُان –الٛغبُت وجإزحراتها الكغ٢ُت ؤنىلها الاهضلـ في ؤلاؾالمُت التربُت( 8  اإلاٗاٝع صاع-م٩ي اخمض الُاَغ جغظمت-ٍع

 1994زاهُت ا٫ الُبٗت بمهغ
 ٣ٖ1955اع ا٫ مُبٗت( 658ٌث)الاباع البً الهلت ج٨ملت( 9

ت الضاع.ٍ للخمُضي الاهضلـ والة ط٦غ في اإلا٣خبـ ظظوة( 10  1966ال٣اَغة. للخال٠ُ اإلاهٍغ

 اإلاتخم٘ بىاء واؾـ اإلاغابُحن صولت( 10
غة اَل مداؾً في الظزحر( 11   1979ثبحرو في الش٣اٞت صاع ٍ. ٖباؽ اخؿان جد٤ُ٣ الجٍؼ

  خلب ال٣لم صاع وألاولى ٍ/ُٖىن  بكحر/ وؤلاؾالم الجاَلُت في الٗغب قاٚغاث( 12
ؿىن  مىخهغ مدمض-الاهضلـ في اليؿىي  الكٗغ( 13  1978 الخُاة م٨خبت صاع ميكىعاث-الَغ

ت الضاع ألاولى( 578ٌث) بك٩ىا٫ البً الهلت( 14  1969 للخإل٠ُ اإلاهٍغ

 1972 بحروث الخُاة م٨خبت صاع/ؾٗض ٞاعو١ ألاؾخاط جد٤ُ٣-خؼم ابً. والاالٝ الال٠ في الخمامت َى١ ( 15
 م2012لؿىت   9 الٗضص خؿً مدمض  ؤلاؾالمُت الٗلىم ٧لُت متلت باإلاظ٦غ الٛؼ٫ ( 16

 2007 ؤ٢غؤ صاع الهالبي مدمض ٖلي اإلاغابُحن صولت ٖىض الخم٨حن ٣ٞه( 17
 1962 مُٗحنللجا اليكغ صاع-بحهم ظمُل مدمض-الٗغب خًاعة في اإلاغؤة( 18

غ٢جي واظضة-الٗباسخي الٗهغ اصب في اإلاغؤة( 19  1981 بٛضاص الغقُض صاع-الَا

غي  بجي ٖهض في ٚغهاَت ممل٨ت( 20 م/البربغ ٍػ ل مٍغ  1944 ألاولى ٍ بحروث الٗغبُت ال٨خب صاع/الٍُى
ُب ألاهضلـ ٚهً مً الُُب هٟذ(21  بحروث ناصع صاع.ٖباؽ بخؿان جد٤ُ٣-الخلمؿاوي للمٛغب-الَغ
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ت  الؼطزي للمتن العخباجُت الطئٍت وحسازت العىىهت ؿعٍط
 العطاق ـ التربُت ولُت ـ الحمساهُت حامعت، َُاغ ؿىطي  دلُل. ز

 

: املسدل

ً ال٣ٗضًً في الٗغبي الى٣ض ٌٗض لم  الضازل بحن الىصخي الخٗال٤ مى٣ُت في ؤو الىو مى٣ُت في ٌكخٛل ألازحًر
غو  الىو ناخب خُض مً هصخي والخاعط الىصخي  ه٣ضًت م٣اعباث ؤمام الباب الى٣ضي الىعي ٞخذ بل خؿب، الىو ْٝو
ضا الىو، حؿُج التي اإلاهاخباث وب٣ُت والٗىىان اإلاال٠ اؾم خُض مً بمدُُه الىو ٖال٢ت خى٫  ٞاٖلت  ٖىهغ ٚو
  الٗخبت

ًا
  م٩ىها

ًا
  ههُا

ًا
ٟخذ الضازل، مً الىو بىاء في ٌؿهم بىاثُا  ؤبيُت بحن ٢غاجي ظض٫ في لُضزل ال٣اعت  ؤمام بىاباجه ٍو

ظا الىو،/ الضازل وؤبيُت الىصخي، مدُِ/ الخاعط  الضعظت مجهما ل٩ل وؤن ال٣غاءة، في والضازل الخاعط بإَمُت ًىحي َو
. ال٣غاجي والخضلُل الدك٨ُل في هٟؿها

 ٞهي الٗخباحي، الهغم عؤؽ ٖلى جإحي بىنٟها زانت ؤَمُت الٗغبي الى٣ض ؤوالَا التي البيُاث َظٍ مً بيُت الٗىىان

ت لل٣اعت  وج٣ضم الىابٌ، باإلاٗجى جمضَا للشاهُت هىاة ألاولى حٗض مٗاصلُت، بيُت حك٨الن الىو/  ال٨بري  البيُتٕ م  ؤولُت مٗٞغ

 لخلبح والعالم، الىم بحن الفاكل الحس على وجخمىكع الخسلُل جماضغ)) ؾُمُاثُت ٖالمت ال٣غاءة،وهي مؿاع جًبِ

 في البيُت َظٍ وحك٩ل ظهت، مً (1) ،((الىم بلى والعالم العالم، بلى الىم م  ا ٌع ر التي الاػتراجُجُت الخلاًع هلٌت
. ؤزغي  ظهت مً ال٣غاجي ًٞاءٍ وجغؾم وحُٗىه، الىو، ٖلى جضلل ؤن ًم٨ً التي اللؿاهُت الٗالماث متمٕى الٗام ًٞائها

  هه صوهه مً ٫الٗم ٌؿخُُ٘ ال الظي الٗىىان ٖلُه ٌؿدىض الظي اإلاؿىض  –الىو بيُت ؤي  -الشاهُت وحٗض
 ٢غاءة ال٣اعت  مً ٌؿخىظب الظي ألامغ ،الضاللي الا٦خٟاء نٟت اطاجه في جدمل وال ،حٗىىهه ٖما بمٗؼ٫  حٗمل ال ،اٞخ٣اعبيُت

 ،اؾترظاُٖت ٢غاءة الٗىىان ٢غاءة بم٩اهُت ال٣غاءة ٞٗل ٖلى ًضزل مما خؿب، خضوصٍ ٖىض ج٠٣ وال جختاوػٍ ال مغخلُت

 خل٣ت ٌك٩ل ٧ىهه في الغثِؿت الٗىىان مهمت جخإحى َىا مً. (2)زاهُت الٗىىان بلى بها الٗىصة مر الىو بلى الٗىىان مً ؤي

 صا٫ طاث ٧املت، ٖالمت بىنٟها( العىىان) اإلاغؾلت بىابت مً الٗمل بلى ًضزل الظي بلُه واإلاغؾل اإلاغؾل بحن ونل

، ٧املت ٖالمت ٌٗض الظي (الىم) م٘ الخا٫ َى ٦ما ومضلى٫،
ًا
 ٖالمت لخسل٤ الٗالمخحن بحن الخملُت لٗال٢تا وجإحي ؤًًا

 (3).ال٣غاءة َضٝ وهي الىو، صا٫ م٘ الٗىىان مضلى٫  جٟاٖل مً جبجى الٗالمخحن، بحن وؾُُت

                                                           

 

شؤون العالمات من التشفير إلى التأويل، خالد حسين، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق،  ( 1)
          2008 :47 . 
عنوان القصيدة في شعر محمود درويش دراسة سيميائية ، جاسم محمد خلف، رسالة ماجستير، إشراف   ((2

 99:  2001عبد الستار عبد اهلل، كلية التربية، جامعة الموصل، . د     

 ، 1اىرة، طالعنوان وسيموطيقيا االتصال األدبي، محمد فكري الجزار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الق( (3
     1998 :19-20 
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٣ُُا ٖلى ال٣اثمت الخانت ٞلؿٟخه للٗىىان بن  مً اإلاخل٣ي مؿخ٣بالث وم٘ ظهت، مً ههه م٘ الخىانل ؾُمَُى

 العالكاث جفعُل على ٌعخمس املخللي فةن الؼُاكُت، العالكاث قدل على ٌعمل البث وان فةشا))  ؤزغي، ظهت

 ٢ُمت بلُه ًًٟي ؤن اإلاخل٣ي بلى بعؾاله مً ًخى٢٘ الضاللُت ؤؾغاٍع لبٌٗ ٧اجم هىعي هو الٗىىان  ن (1)،(( ًحاثُت
  الخٟؿحري  ويٗه ٌك٩ل ؤن ًتب هاجج الىو  ن ؤٖلى، صاللُت

ًا
 ًاصي ٞالٗىىان طل٪ يٖل(2).طاتها الخىلُضًت البيُت مً ظؼءا

ُٟت  (3.مسخلٟت وؤ٩ٞاع عئي مً ًدى٦ه وما الىو، ليؿُج الٗا٦ؿت اإلاغآة ْو

ٟل ٣ًى٫  ٦ما بهه  ً الىو، َبُٗت ًٖ بٖالن: ٦ٍغ  ؤن طل٪ مً ًٟهم ال ؤن ٖلى (4).ٖىه اهبش٤ الظي ال٣هض ٖو

 الىو، بلى الٗىىان مً ممخض ؾاا٫ ةٖال١ هي ما ب٣ضع وظىاب ؾاا٫ ٖال٢ت (العىىان الىم،)الازىحن جتم٘ التي الٗال٢ت
 اإلاٗجى َى الٗىىان ٌٗض لم و٦ما الٗام، والخًاعي  والش٣افي الاظخماعي باإلادُِ ٖال٢اجه في الىو زاعط بلى ؤمخض وعبما

 (5).للٗىىان مخٗضصة ومٗانٍن  مغاًا زل٤ في ٌؿاَم الىو ٞةنَّم  الىو، ًدضص الظي الىخُض

  ٌكخٛل الٗىىان نب
ًا
  ق٩لُا

ًا
اثٟه عٖب وصاللُا  مً ًشحٍر بما اؾخٟؼاٍػ ختى بل وبزاعجه، تال٣اع بٚغاء ٖلى اإلاخٗضصة ْو

 (6).الضازلُت الٗال٢اث ل٣اهىن  جدلُلها في جسً٘ طاتها في ٢اثمت بيُت بىنٟه ،وال٣غاجي البهغي  الهُٗضًً ٖلى ؤؾئلت

اَا ٦بري  مٗاصلُت وبيُت ىى ٖملا٫ بحن وصاللي ق٨لي جىاػٍن  زمت بط (7)الىو،/  الٗىىان َٞغ  ٞغنت مجهما ل٩ل ًدُذ ههاٖو
 مما خؿب، خضوصٍ ٖىض ج٠٣ وال جختاوػٍ ال مغخلُت ٢غاءة ال٣اعت مً ٌؿخىظب الظي ألامغ( 8)آلازغ، مضالُل ًٖ ال٨ك٠
 الٗىىان بلى الٗىصة زم الىو بلى الٗىىان مً ؤي ،اؾترظاُٖت ٢غاءة الٗىىان ٢غاءة بم٩اهُت ال٣غاءة ٞٗل ٖلى ًضزل

.  (9)زاهُت

اث٠ حُٗحن ًم٨ً ج٣ضم ومما : ٧اآلحي للٗىىان ْو

ُٟت .1 . الىو حؿمُت ْو

ُٟت .2 ظا ألاظىاسخي الخُٗحن ْو . اإلاظًل الٗىىان صوع  َى َو

ُٟت .3 ً طل٪ في وحكتر٥ الىو مًمىن  جدضًض ْو   الضازلُت الٗىاٍو
ًا
   ؤًًا

ُٟت .4  (10)(.السادل) الىو ٖالم بلى (الخاضج) الالهو ٖالم مً الؿغي  ال٣اعت  ٖبىع  ؤي الختؿحر ْو

                                                           

 .29: ن. م(  )
 .29: ن. م( (2
. 14: 2005، 1ىوية العالمات في العتبات وبناء التأويل، شعيب حليفي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ط((3
 .12: ن. نقال عن م ((4
 22: ن. نقالً عن م ((5

. 197: 1987، 3ح فضل، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، طنظرية البنائية في النقد األدبي، صال( 6)     
. 102:السيميوطيقيا والعنونة ( 7)

. 15:العنوان وسيميوطيقيا االتصال األدبي( 8)     
. 99: عنوان القصيدة في شعر محمود درويش( 9)

سوريا،  _ر والتوزيع، الالذقيةعتبات الكتابة في الرواية العربية، عبد المالك اشهبون، دار الحوار للنش( 10)     
 .45: 2009، 1ط           
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ت الؼحرشاحي العىىان : الخجىِؽ وؿعٍط

ً زمت اث٠ طل٪ بلى ؤقاعث ٦ما ٖىاٍو  ٖلى ال٣اعت  ٢ضم جً٘ ؤظىاؾُت، ماقغاث َاًاتها في جدمل الٗىىان، ْو
اجه في الجابغي، ٖابض مدمض ؾحرة في هغاٍ ما هدى ٖلى ؤصبي، ظيـ ؤو هٕى ؤٖخاب  لختؿض ظاءث التي الظا٦غاجُت خٍٟغ

. الٗغبي اإلا٨ٟغ َظا خُاة في مًِئت وبوؿاهُت ز٣اُٞت ظىاهب

 الٗىىان في ظاءث التي الاؾمُت الجملت جدؿُضَما زاهىي  وآزغ عثِـ، ٖىىان مً الغنض ٢ُض الٗىىان ًخ٩ىن 

اث)وزبر مبخضؤ مً م٩ىهت ٧املت الغثِـ ا الشاهُت في ظاءث خحن في ،(الصاهطة في حفٍط  ل٣ُضع (بعُس مً) اإلابخضؤ مجها مدظٞو

اث) بـ . (ؤحسار) ؤو (شهٍط

ُٟتها ًٖ البضء مىظ ج٨ك٠ الغثِـ للٗىىان ال٣غاثُت اإلا٣اعبت بن   باالؾدىاص الختىِؿُت، ْو
ًا
 مٟغصة بلى ؤوال

ها واإلاىخُت ظهت، مً الؿغصي الىو َبُٗت ًٖ اإلاٟصخت (الصاهطة)  ؤي_ بىنٟها ؤزغي، ظهت مً الؿحرطاحي بمىيٖى
  لؿحرطاحي،ا الىو بلحها ٌؿدىض التي اإلاغج٨ؼاث ؤَم مً_ الظا٦غة

ًا
ؿا ل مً اإلاىخى لهظا وج٨َغ  اإلاالٟت الظاث جٟخذ الخإٍو

اث) بمٟغصة ٖىىاجها  في الهٗىبت مٗاوي مً اإلاٟغصة جدملها ما م٘ والاؾخمغاع اإلاىانلت ٖلى الضالت الجامٗت بهُٛتها (حفٍط
 ٖامل بحن الدكابه نم خالت ٣ٖض ؤظل مً الضاللي الخ٣ل بلى اإلاعجمي خ٣لها مً سخبها زم ومً الٗمل، َظا مؼاولت

اث  ٧اجب وبحن والخٗب، اإلاك٣ت مً الٗملُت َظٍ ًغا٤ٞ وما صازلها، في مىظىص ٖما لُى٣ب ألاعى ًدٟغ الظي الخٍٟغ

  اإلااضخي/ الظا٦غة ٖم٤ في بالخٟغ ًبضؤ الظي الظاجُت الؿحرة
ًا
اث، والغئي وألاخضار اإلاىا٠٢ ًٖ بدشا  مداولت في والظ٦ٍغ

. الؼمً مً مطخى ُٞما الىا٢٘ ٖلى ٖاقها ٢ض ٧ان بٗضما الىع١، ٖلى َالُِٗل زاهُت الؾخٗاصتها مىه

اث) إلاٟغصة الازخُاع َظا بن  في( الظا٦غة) صالت م٘ جتتهض ؤزغي  صالالث َُاجه في ًستزن  -طل٪ ًٖ ًٞال –(الحفٍط
لُت ؤبٗاص عؾم   اإلاتن ًٖ وحٗبر ح٨ٗـ هدى ٖلى وجدىٕى جخىػٕ جإٍو

ًا
  حٗبحرا

ًا
 الجملت َظٍ في مالً ٧ل مٗها جستز٫  ص٣ُ٢ا

اث ٖامل بحن واإلاكابهت اإلامازلت َظٍ ؤن مجها الىنُٟت، الاؾمُت  اإلاؿخضٖاة الخضر ٖلى جيسخب الىو مال٠ وبحن الخٍٟغ
ت ال٣ُ٘ لخٗاص٫ الظا٦غة مً ظا ألازغي، اإلاى٣ب ٖجها ًبدض التي ألازٍغ  بًتاص زال٫ مً اإلاال٠ م٣ضمت ٖىه جٟصر ما َو

ت ال٣ُ٘ مشل الظا٦غاحي الخضر ؤن ؤَمها ومً الازىحن، بحن اإلاكتر٧اث : والاهضزاع الخدلل ٖىامل بلى ًخٗغى ألازٍغ

ت باللٌع ًىىن  ما ؤؿبه وجإمل، اػدبٌان بعس الؼٌىض  َصٍ واجب بلُه اهخهى ما وحؼب))   التي ألازٍط
 ال مىاز مً حىلها مً عل  ا جطاهم ما وػٍ والاهسزاض، الخحلل عىامل ملاومت مً جلً، ؤو السضحت ب صٍ جمىىذ،

ت، ذُت، وال ؤزٍط  وؿهازاث همعالم  زاض، على املىلب الباحث ألاضهُىلىجي، الباحث على هفؼها جفطن فؼسث جاٍض
ٌ  ال معنى، شاث ٌ  ولىً شات ا، في ؤكى   معُىت، وزالالث معاوي لألؿُاء ٌعٌي الصي للمحلل باليؼبت ؤكى

ً
 في مؼدىسا

  بل ومطازٍ، حهواكٌال ومُىله فهمه وحسَا، شاجه بلى ال شلً،
ً
 بما حاهٍط مىه ٌـيل ما ول بلى ألاولى بالسضحت ؤًوا

 (1).((املؼخلبل وهعوعاث املاض ي ضواػب مً فُه

                                                           
لبنان،   -محمد عابد الجابري، مركز وحدة الدراسات العربية، بيروت. من بعيد، د: حفريات في الذاكرة( (1

 (المقدمة) 7-8: 1997      
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 بامخضاصٍ الىو بحن والخ٣ابل الخىاْغ ْاَغة عنض خضوص ٖىض ج٠٣ ال اإلا٣خبـ للىو الٟاخهت ال٣غاءة بن
 ٢ُ٘ مً جدخىحها بما للخى٣ُب اإلاغنىصة ألاعى وبحن الىو، ؾحرطاجُت اٖخباع ٖلى الظا٦غة مً اإلاؿخمض اإلاايىي  الىا٢عي
ت ب ؤزٍغ  بحن جتم٘ التي اإلاكتر٧اث ٖىض الى٢ٝى زال٫ مً الغنض َظا حٗم٤ُ بلى جخٗضاَا بل بلحها، بالىنى٫  الخٟاع ًٚغ

 اإلاؿخظ٦غة ألاخضار مؿخىي  ٖلى اإلاال٠ الازىان، لها ًسً٘ التي الاهخ٣اء بٓاَغة جخمشل وؤَمها وألاع٦ُىلجي، اإلاال٠
 حُٛحر ؤو الخدى٫، ه٣اٍ ٖلى الًىء حؿلُِ في صوعَا خُض مً مهم ؤو نالر َى ما مجها لُسخاع الظا٦غة في واإلاترا٦مت

ذي ؤو ؤزغي  َى ما اإلاؿخسغط الغ٧ام ٦م مً ًيخ٣ي الظي وألاع٦ُلىجي اإلاال٠، ٢بل مً اإلاِٗكت الخُاة مؿاع  ٨ٌٗـ جاٍع

م٪ ظهت، مً ما متخم٘ وخُاة خًاعة ض ٌؿهم ؤن نٍو ت بٞغ غي  مُٟض َى بما البكٍغ  بظل٪ والازىان. ؤزغي  ظهت مً وظَى
  ًغؾمان

ًا
ظا اإلاؿخ٣بل، بغئي اإلااضخي زٍؼً ٞحها ًلخ٣ي التي الخبئحر ه٣ُت الخايغ ُٞه ٩ًىن  للخُاة مؿاعا  في هلمؿه ما َو

: الشالض الٟهل مً ألاو٫  اإلا٣ُ٘

ى كاحبىا ٌـعطها))  ف ًفىلخه، ؤًام الصخص ي ػاٍضم معطاج جدبع ملىاكلت ًت ُإ َو  التي بالبِئت والخعٍط

ٌ  بلى بالحاحت ٌـعط وزضوب ا، مؼاضب ا بحن ًفىلخه وكط ى ف  ا وـإ اث مً بن: اللى  بلى حىازث ا جيخمي ما الصهٍط

ا بل العمني بحسوث ا ال املؼخلبل، بلى جيخمي ما م  ا وبن املاض ي،  (1)((.وهخاثجها بأزاَض

 جإزحٍر مضي ؤو الخضر، ؤو اإلاى٠٢ خؿاؾُت ٖلى اإلاىُىي  اإلااضخي ٖلى اهٟخاخه مً مالٙغ ٖلى -َىا  –ٞالخايغ

 اإلاال٠ خايغ ٖلى ؾغصٍ اإلاغاص اإلاايىي  الخضر ؤو اإلاى٠٢ لٟاٖلُت مضع٥ -هٟؿه آلان في –ل٨ىه اإلاال٠،/ الؿاعص خُاة في
  الؿحرطاحي الىو ؤن اٖخباع ٖلى ؤزغي  ظهت مً ال٣غاءة وخايغ ظهت، مً

ًا
 له ٩ًىن  ٢ض اإلاخل٣ي، في الجمالي ؤزحٍرث ًٖ ًٞال

 بغئٍت اإلااضخي اؾخٗاصة هي الظاجُت، الؿحرة ٦خابت ٚاًاث مً واخضة  ن الخُاحي، وا٢ٗه ٖلى ًى٨ٗـ الخل٣ي في ٞٗلي جإزحر
 وبظل٪ مجها، الٗبر وؤزظ اإلاؿغوصة، الخُاة لخل٪ ؾىاء خض ٖلى وال٣اجمت اإلاًِئت الجىاهب ٖلى الى٢ٝى ؤظل مً الخايغ

 للؼمً الشالسي الخ٣ؿُم بحن ػمىُت وعوابِ خل٣اث بًتاص ٖلى ٌٗمل الظي الؿحرطاحي الىهج ٖلى ؾاع ٢ض الؿاعص ٧ىن ي

. (مؼخلبل حاهط، ماض ي،)

إحي   اإلاٟغصجحن ًخىؾِ الظي( في) الخٝغ ٍو
ًا
ُت زىب مغجضًا  اإلا٩اوي والٗم٤ الخدضًض زُمت ٖلى لِكخٛل الٓٞغ

ت ٞلؿٟت الٗىىان جدمُل بلى اإلاال٠/ إلاٗىِىن ا مً مؿعى في بالظا٦غة، َىا اإلاخمشل  زم ومً الٗىىان مغ٦ؼة ٖلى ج٣ىم عئٍٍى
اء بمشابت جإحي التي الظا٦غة في اإلاتن وظه َى الٗىىان بنَّم  بط اإلاتن،  ؤق٩الها، ب٩ل ؤلاوؿاهُت الختاعب ًسؼن  الظي الٖى

   –هٟؿه آلان في  –وج٩ىن  ظهت، مً اإلا٣ل٣ت ؤو الهاصثت ال٣بُدت، ؤو الجمُلت اإلادؼهت، ؤو اإلاٟغخت
ًا
  مغ٦ؼا

ًا
  بازا

ًا
اٖال  جىظُه في ٞو

 ؾُذ ٖلى اإلاؿخٗاصة الىا٢ٗت ؤو الخضر حك٨ُل بٖاصة ٖلى اإلاسُلت حٗمل ؤن بٗض الؿغصًت الٗملُت صٞت ٢ُاصة بل ونى٘،

. الىو

:  بسانِخحن جمحز ٣ٞض( بُٗض مً) اإلاظًل الٗىىان ؤما

ها ؤي: جبُٗت زانُت  -1  حكخٛل ألاو٫  ظؼئها في الٗىىان ٞلؿٟت ٧اهذ ٞةطا الغثِـ، للٗىىان ةالضاللي الضاثغة في و٢ٖى
 البٗض جغؾُش بلى ٌؿعى الٟغعي الٗىىان ٞةنَّم  الىو، مى٣ُت بلى الظا٦غة في اإلاسؼوهت الظا٦غاجُت الهىع  بٗض ٖلى

بُٗت جيسجم التي اإلاايىي  الىو ػمىُت ٖلى جإ٦ُضَا زال٫ مً الظا٦غاحي  ألاؾاؽ في اإلاؿدىض الظا٦غاحي الىو َو

. الخظ٦غ لؼمً ؾاب٣ت ؤخضار ٖلى

                                                           
 .71: حفريات في الذاكرة( (1
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ُت زانُت -2  اإلاىٓىع  ٖلى ٢ُامها زال٫ مً الؿحرطاحي الىو مالمذ َُاتها في جدمل واضخت اؾتراجُتُت ٖلى ججهٌ هٖى

بُٗتها الاؾترظاعي، ت َو ت( بُٗض مً) اؾمُت ظملت ٖجها جٟصر التي الغئٍٍى اث) بـ ل٣ُضع اإلابخضؤ مجها مدظٞو  ؤو( ط٦ٍغ
ُت الجملت قبه ظاء بط والؼماوي، اإلا٩اوي ببٗضحها ،(ؤخضار)  ػمىُت بلى -٢لُل ٢بل ؤؾلٟىا ٦ما-لِكحر( بُٗض مً) الٓٞغ

 الىو مغج٨ؼاث ؤَم مً ٌٗضان وٗلم ٦ما والبٗضان اإلا٩اوي، البٗض جختاوػ  ال هٟؿه الى٢ذ في ول٨جها اإلاايىي، الىو

.  الظا٦غاحي

ت الطواجي العىىان : الىكف وؿعٍط

 جغ٦ُب      
ًا
ا اؾمُت ظملت مً الٗىىان ًخ٩ىن  ًا دبٗه َظا، ج٣ضًٍغ مدظٝو إلابخضؤ( صخب) زبر ًخهضَع  اؾمان ٍو
ان   ًإحي وآلازغ ،(وؿاء) بظاجه مؿخ٣ل ؤخضَما مُٗٞى

ًا
ا  ٧اجبٌة ) الخسهُو جُٟض ؾلبُت صاللت طي بىٗذ مخبٖى

 اإلاتن جلخُو جداو٫  باعٍت ًت٢غات مى٣ُت حك٨ُل ٖلى الغواجي ٌكخٛل الٗىىان لبيُت التر٦ُب َظا وفي ،(مٛمىعٌة 
  الاؾمُت اإلا٩ىهاث َظٍ ٖبر الغواجي

ًا
تها ج٨دؿب حؿمُت بؾتراجُتُت بظل٪ عاؾما  الىن٠ خًىع  ٢ىة زال٫ مً قٍٗغ

  ًٞاءًا  الٗىىان ًمىذ الظي الدصخُصخي
ًا
 جلخ٣ي ٢غاجي مؿاع ٖلى مٗه ال٣اعت  ًً٘ وا٢عي ٢غاجي ؤ٤ٞ ٖىه ًىبش٤ مٟخىخا

 خضب ٧ل مً الخُاجُت اإلاخىا٢ًاث ٞحها جتخم٘ نازبت بدُاة الًاظت بلؼا٦ُتا٫ الىا٢ُٗت م٘ بأزغ ؤو بك٩ل
 م٘ ؤلاوؿان ُٞه ًخهإع ومإؾاوي  نازب ٖغاقي وا٢٘ ؤهه الىو مى٣ُت بلى صزىله بمتغص ال٣اعت  ٌٗلم ونىب،
 وال٨بذ ال٣ٟغ بإلىان والًاط اإلااضخي، في بُجها ُٞما الاظخماُٖت الٟئاث ونغإ والسجىن  بااله٣الباث الًاط الىا٢٘

 بصخيء الخ٨ٟحر بلى الصخهُاث ٣ًىص الظي اإلاخإػم الىٟسخي والجى اإلاىار ًيهئ مما ألانٗضة ٧ل ٖلى والخهاع والدؿلِ

: اإلآلم الىا٢٘ َظا مً الهغوب َى واخض

س)) س... ػبُل بإي ؤَاحط ؤن ؤٍض  ٌػبي ال وال جطة الؼفط حمى الحمى، َصٍ ؤن ًسضن وان... ألابس بلى ؤػازض ؤن ؤٍض
ٌ  هطبذ ؤن بعس لعالحها، ، العطاكُحن بعلى

ً
س بؼساز في حماٌ ول وان ومثلما حمُعا  في الؼىسباز ًلبح ؤن ًٍط

، س البلطة في جاحط وول ؤػفاٍض  ول بن   الؼحرافي، الحؼً ضحالث في الخاحط ػلُمان ؤو َباض ابً ًلبح ؤن ًٍط

س ألاًام َصٍ بؼساز ؤػىاق في دوط باجعت سون  العطحان حتى بل ا،َىلىس بلى ال جطة جٍط ... ؤوضبا بلى ال جطة ًٍط

سون  الىسؾ وؤصحاب وامليازًت الصحاشون ... العمُان حتى... الخطػان حتى  ؤو السهماضن ؤو هىسا بلى الصَاب ًٍط

يا ؤو اػترالُا  (1).((ؤمٍط

 ال٣اسخي الىا٢٘ مً وبالهغ زال٫ مً اإلاختؿض الخلم/  الىا٢٘ زىاثُت ٖلى الضاللي ًٞاثه حك٨ُل في الىو ًجهٌ       

 زال٫ مً ٦بحر، سجً بلى اإلاخدى٫  الٗغا١/ الضازل في الؿا٦ىت للظواث اإلاد٨م الىٟسخي الاوٛال١ خىاؽ ًٟغى الظي
 حؿخُُ٘ َل٣ُت مغة هٟؿها جتض ؤن بلى الظواث ُٞه جخُل٘ مٟخىح بًٟاء اإلاٛغي  الخاعط في ؤًٞل بدُاة الخلم
باتها جد٤ُ٣  ؤو ظاعة صولت ٨ًً لم اإلاغظى اإلا٩ان  ن اظخماعي، ؤم صًجي، ؤم ٧ان، ؾلُىي  ج٣ُُض ٧ل ًٖ بُٗضة ٚع

  لخ٩ىن  الٗغبي ختى ؤو الٗغاقي ٢هضَا َاإلاا ؤوعبُت صولت بل بؾالمُت،
ًا
 جدلم ما ٧ل اإلاؿاٞغة الظاث ُٞه جد٤٣ م٩اها

. به

                                                           

 ، 1بيروت، ط-للدراسات والنشر، لبنانصخب ونساء وكاتب مغمور، علي بدر، المؤسسة العربية (1) 
     2005 :5-6 .
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 الخٟهُلُت صاللتها في بجهاٝ والخاعط الضازل زىاثُت ٖلى حكخٛل الٗامت صاللتها في الٗىىان ٞلؿٟت ٧اهذ وبطا       

 هماطط في جخمشل التي (اليؼاء) و٦ظل٪ مخٗضصة، وؤق٩ا٫ بإلىان اإلاختؿض (الصخب) هي زالر  مىا٤َ في حكخٛل

  مسخلٟت،
ًا
. الغواًت مىاي٘ ؤ٦ثر في الؿغص صٞت ٢ُاصة ٖاج٣ه ٖلى ًإزظ (مؼمىض  واجب) في وؤزحرا

  الصخب ًإزظ       
ًا
  الغاؾمخحن والطجُج، بالخغ٦ت حعج التي اإلاضًىت صخب في مشلجذ م٩اهُت مجها مخٗضصة ؤبٗاصا

ًا
 بٗضا

 
ًا
، حك٨ُال

ًا
غي  بهم البىح مٟاصَا مُٗىت، م٣هضًت ًٖ نىعة مٗها اإلا٩ان ًمىذ ٢اثما  اإلاضًىت وظه ًٖ ًٟصر ظَى

: الؿلبي

 هخلفم في البالىعت هحى الحماماث مً اللازمت املُاٍ ضواثح مُسان في جفىحر زون  ومً مباؿطة، ؤكبحذ))
عت بخللُسًخه ٌعٍ الصي اللُني اللابىن  ضاثحت بحن الـاض ،  ظبالت املعابل، وضواثح الاهيلحزي، لللابىن  املَط

بت املحالث/  املٌاعم/ البىاًت ٌ  مٌاعم في املؼاػل وؿِف اللؼحرة العٌفت في الؼُاضاث، هطاج مً اللٍط  الفى

ت والفالفل  ... امللٍط
ً
 املخلاعسة ألابذطة مع جمتزج التي الحالكت كالىهاث مً ةاملطمي الـامبى علب ضواثح وؤًوا

 (1).((املحترق  املاظوث هفاًا مً

 الظاث جتغبت ًىاؾب هدى ٖلى ؾىصاوي  وؤ٤ٞ حكائمي مىار ًٖ الىن٠ ج٣اهت ٖلى اإلاىبجي الىو بيُت جخ٨ك٠      
ت ت ٖغا٢ت ًٖ جىإي التي الغاٍو  بلى اإلا٣ُ٘ َظا في َىا لخخدى٫  ظظب، باعة ألاػمان ٖبر ٧اهذ التي بٛضاص مضًىت وخٍُى
ت الل٣ُاث مً ظملت جٓاٞغ ٖبر وطل٪ َاعص، م٩ان ٍغ  الظي الُاعص اإلا٩ان ًٞاء الجهاًت في لدك٩ل الجؼثُت الخهٍى

ت الظاث بضٞ٘ آلازغ َى ٌؿاَم  ٢ض الىن٠ ج٣اهت ج٩ىن  وبظل٪ بضًل، م٩ان ًٖ والبدض ٖىه الخسلي بلى الغاٍو
 الغواًت مً ؤزغي  مىاي٘ في لخسل٤ ألامام بلى ب٣ىة الضعامي الخضر صٞ٘ زم ومً عة،مٓه ٖلى بأزغ ؤو بك٩ل ٖملذ

 
ًا
ت الظاث به خلمذ َاإلاا آزغ هٕى مً صخبا   اإلاغظى( َىا٥) الـ بلى جخُل٘ وهي الغاٍو

ًا
:  اإلآلم( َىا) الـ مً جسلها

ىصا))  هىء في ؤػبح دُالي ًجعلني اللح ت جلً في ًىجت، في ال ل ػمً بلى لُلل دُالي ٌؼخٌُل َو

 الىؼىؽ ؤؤول... ًىجت ملا ي في الـاي ؤؿطب ًجعلني الحالكت، حىاهِذ ؤمام ؤضكم ًجعلني ؤو املؼاحس،
م اللباثل فطػان مع وؤحلؽ والفلفل، بالـٌت املؼطبي  عىس حؼخلط التي الجرحُلت وهسدً الؼساضاث ًحملىن  َو

ٌ  حؼطة ؤًلم حمُلت كبُت جمط وححن ألاكسام،   جإدص الخٌىي َىان... زًالي ضوح ًا... آٍ: وؤكى
ً
 آدط، ؿىال

  جإدص ألالىان
ً
ٌ  والطجُ  وألاكىاث، الالشعت الطواثح وحتى آدط، عملا  ألادوط والصجط البُى، واملىاظ

صا للبحط، الحُت والعضكت املؼىز، ف َو لس ي، ًىجت بج ا.. الىطاوي كُحاث جمألٍ الصي اللادب الٍط  ًىجت ألًا

 (2).((مسَف بةعجاظ حؼبح التي

      ٠ ٣ت َىا حٗمل التي ،(وكفُت -الؼطز) الغئٍت ج٣اهت َىتت/  الخلم للم٩ان حك٨ُلها في الغواًت الظاث جْى  بٍُغ
ن، عنض زال٫ مً اإلا٩ان وجغنض ظهت، مً اإلا٩ان في الصخهُت خغ٦ت جغنض بط الؿِىماجي، الغنض

َ
 جتؼثً متؼؤ

ٗت، ل٣ُاث بلى اإلاخسُل اإلاكهض   اإلاإمى٫  الخلمي ٖاإلاه بدك٨ُل شخهُتا٫ لخُا٫ مٗها حؿمذ ؾَغ
ًا
 مغ، وا٢٘ ًٖ َغبا

 
ًا
  ًٞاءًا  الجهاًت في مك٨ال

ًا
 مً ؤ٦ثر ٖلى الخلم اإلا٩ان م٘ والاوسجام ألالٟت خ٣ل: َما صاللخحن في مدىعجه ًم٨ً صاللُا

ت ًخٗل٤ ما ومجها ،(املؼاحس هىء في بالؼبح الحلم) الضًجي مجها نُٗض،  ثحىاوي ؤمام الطكم) ؤلاوؿان بدٍغ
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 ٖلى وألامغان ،(املؼطبي الىؼىؽ ؤول, ًىجت ملا ي في الـاي بـطب) الخلم/  الخُاة بلظة الخمخ٘ ومجها ،(الحالكت
 وألانىاث الالطٖت بغواثدهما وألام٨ىت الهباًا، بغئٍت الخمخ٘ و٦ظل٪ مجها، للمدغوم لظة ٌٗىُان بؿاَتهما

 اإلا٣ُ٘ م٘ حٗال٣ُت ٢غاءة ٖبر ٨ُٞمً الشاوي الضاللي خ٣لا٫ ؤما. البدغ وػع٢ت والصجغ، البٌُ، واإلاىاػ٫  والطجُج،

مشل واإلاٟخىح، اإلاٛل٤ ؤو واإلاٗاصي ألال٠ُ زىاثُت مىه ًىبش٤ والتي الٗغاقي الضازل مشل الظي الؿاب٤ / الضازل ٞحها ًُ
  بٛضاص

ًا
  م٩اها

ًا
، ؤو مٗاصًا

ًا
مشل مٛل٣ا   َىتت/  الخاعط ٞحها ٍو

ًا
  م٩اها

ًا
  ؤو ؤلُٟا

ًا
  لظواثا بلحها حؿعى مٟخىخا

ًا
 اإلا٩ان مً جسلها

ظا بٛضاص،/  ألام ىب ٚحر الضازل صخب بحن م٣اعهت ٣ٖض بلى ٣ًىصها ٧له َو ىب الخاعط وصخب ُٞه اإلاٚغ .  ُٞه اإلاٚغ

 ؤن هغي  الغنض ٢ُض الغواجي الىو في جتلُاتها ًٖ والبدض ،(اليؼاء) الٗىىان في الشاهُت اإلاٟغصة بلى وباهخ٣الىا      
ض الغواجي  ٖالُت وب٣هضًت الجهاًت في لُضزلهً والخىظه الؿلى٥ في مسخلٟت وؿاثُت شخهُاث مً ططبىما ههه ًٞغ

الهاث ممشلت التر٦ماهُت ؾٗاص ٞمً الغواًت، متن خىلها ًضوع  التي الغثِؿت الشُمت جسضم نازبت خُاجُت ؤظىاء في  ؤلٖا
ُم خ٩ىمت في الًباٍ ٦باع  خض ٖك٣ُت مً وجدىالتها الكهحرة، م ٖبض الٖؼ  الٟىاص١ في ٖاَغة بلى ٢اؾم ال٨ٍغ

 الٗغا٢ُت الصخهُت بها جدلم التي الؿغاب اإلاغؤة ِٖكت بلى ؤلاًداثُت، وخغ٧اتها بًٟاثدُتها جماعي  بلى الغزُهت،

: آلامً واإلاالط واإلاسلهت اإلاى٣ظة لخ٩ىن 

لت ضػالت فىخبذ... لها اهخب ؤن بال لي ػبُل ال))       بً، الخحم وي املاٌ لي ؤضػلي اللؼحر مالوي ًا لها كلذ... ًٍى
 َصا جسضن ؤن ؤجمنى وهىذ ب ا، ؤلخحم لم بن عللي ػإفلس بإوي لها كلذ وؤحعٌب، الحب حطاضة مً ؤحترق  فإها

صا كلبي، ٌعلط الصي ألالم  (1).((والهطوب والطػبت للخالق بي ًسفع الصي الـىق  َو

ت الصخهُت  –الؿاعصة الظاث جً٘ اإلا٣ُ٘ َظا في َىا        َُاجه في ًدمل مهحر ؤمام هٟؿها -الغواًت في اإلاغ٦ٍؼ

 شخهُت ًٖ (الخاضج بلى الهطوب حلم) بالخلم وحكبثها الصخهُت بنغاع ٨ًك٠ بط الاؾخٟهام، ٖالماث مً ال٨شحر
 اإلاغؤة ٢لب مٗها جلحن الؿماء مً معجؼة اهخٓاع ؤو الخلم، مى٣ُت في بالى٢ٝى وج٨خٟي الخُٛحر ٖلى ج٣ىي  ال بجهؼامُت
 ًٖ ؤًًا ٨ًك٠ ٦ما (2)آلاؾً، اإلااء مً ٖم٣ُت بئر قٟا مً وجىدكله اإلاضمغ الخغاب اإلا٩ان مً جى٣ظٍٝ اإلاسلهت

.  الضازل في ؾ٨جها ظغاء الصخهُت مىه حٗاوي الظي والازخىا١ ال٤ًُ حجم ًٖ هاظمت ماإلات هٟؿُت جضاُٖاث

لت الضاللت واضر ٚحر بضوفي ،(املؼمىض  الياجب) بـــ واإلاخمشل الٗىىان مً الشالض اإلا٩ىن  ؤما         ًً٘ بط ألاولى، للَى
 ؤن ؤم البلض في ال٣غاع مهاصع م٘ الزخالٝ ؤو اإلادُِ ؤو ال٩اجب ؾببه الٛمىع  َظا َل ٖضة، حؿائالث ؤمام ال٣اعت 
 ؤًٞل ولٗل الىو، صازل بلى الىلىط بٗض بال لل٣اعت  ألاؾباب جخطر وال ال٩اجب؟ اهُال١ ج٣ُض ؤزغي  ْغوٝ َىا٥

: الغواًت جهاًت في اإلاخإحي اإلا٣ُ٘ َى طل٪ ؤؾباب لىا ًتم٘ نؤ ًم٨ً م٣ُ٘

  ؤن   حعخلس َل لي وكاٌ.. جا جان جان الٌابعت على الوطب عً ؤها جىكفذ ؤن بعس زابخت بلىضة هحىي  ه ط))
ً
 ؤحسا

يا وفي اللحن في العالم في لُا في ؤو ضوػُا ؤو ؤمٍط  بؼساز في هذوؤ جىخبه بما ح خم.. ملط حتى ؤو.. لبىان في ؤو ؤفٍط

  ؤن   حعخلس َل.. الؼمطاء العخُلت وؤوضاكً واملعهجطة اللسًمت ًابعخً َصٍ على.. واملىفُت.. املحاكطة
ً
 ًفىط ؤحسا

ً مً عالم بلى بحاحت الىخابت ؤهذ؟ جلىله بما ىن  والصحافت واملاجمطاث واملىخباث الىاؿٍط  ال َىا وهحً والخلفٍع
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ً وال ماجمطاث ىن جل وال صحافت وال هاؿٍط س َىا الىاغ فٍع  له وحىز ال الؼىط..  شحُح الٌححن.. جإول ؤن جٍط

الق على فاٌ ؤهثر بلهي ًا اللحم.. ً    ًطوٍ لم ألج  م ٌعطفىهه ال ألًا
ً
( 1).((مٌللا

  بضا والظي ؤق٩اله، ب٩ل ٖلُه اإلاماعؽ الخهاع وبحن ؤلابضإ بحن الٗال٢ت ظضلُت ًٖ الىو ًٟصر       
ًا
 ٖلى ياُٚا

تا٫ الظاث   سجً، بلى واإلا٩ان جخُم، بلى الخُاة مٗه خى٫  الظي الخض بلى عاٍو
ًا
  الهغوب ٢ًُت بظل٪ ماهدا

ًا
 بٗضا

 
ًا
ا   ؤ٧ىن، ال ؤو ؤ٧ىن  ؤن بما زُاع ؤمام الظاث جتٗل مهحًر

ًا
 ؤن بٗض الظعوة هدى هٟؿها م٘ الظاث نغإ بظل٪ صاٞٗا

، ٧ل جُا٫ اإلاٗىىي  اإلاىث ًض  ن والًمىع، ل٤ال٤ بال جمىدها ال( َىا) ؤلـ في الخُاة ؤن جامت ٢ىاٖت بلى جىنلذ  شخيءٍن

. الخالم ٨ًمً( َىا٥) الـ في وؤن

ت: ػاثلي-الطوا العىىان : الللس وبالػت الخمىع ؿعٍط

لُت مى٣ُت في( هللا مضًىت) الغؾاثلُت الغواًت ٖىىان ٌكخٛل  باصت في جمخى٘ الخضلُل مً واؾ٘ ًٞاء ٖلى مٟخىخت جإٍو
  الخىاعي  في حؿاٖضٍ ال٣اعت، ؤمام وظهه ًٖ اللشام بماَت ًٖ ألامغ

ًا
 ًتٗل الظي الخظًُلي الٗىىان بيُت ُٚاب ؤًًا

  الىو
ًا
 ٠٣ً ال٣اعت  ًتٗل الظي ألامغ. الختىِـ ٖلى اإلاخمغص اإلاٟخىح الىو ٖلى ؤو الؿغصًت، ألاظىاؽ ٖلى مٟخىخا

لت ى الٛمىى ٌكىبها و٢ٟت الىو ؤمام ألاولى للَى  ٢غاثُت صاللت هدى وجبئحٍر هىانال٘ قٟغة ٞ٪ زاللها مً ًداو٫  َو

. الىو بلى الىلىط في حؿٟٗه مُٗىت

ظا       الخمى٘ مً خالت لخل٤ مىه مؿعى في ال٣هضًت مً ٖالُت بُا٢ت الٗىىان ًلٛم طل٪ ٧ل في اإلاال٠ ؤن ٌٗجي َو
 مسٟي َى ٖما الدجاب وهٕؼ اإلاؿخىع  لٟ٪ والدكى١، الًٟى٫  خب مً خالت زل٤ بلى اإلاٟطخي والدؿتر والاخختاب

 الٗملُت في الخىاػي  مً خالت زل٤ ٢ض اإلاال٠ ٩ًىن  وبظل٪ ال٣غاثُت، واللظة اإلاخٗت مً خالت بلى الىنى٫  زم ومً

ا ًحترق  وؤن اللؼت بماء ًبخل ؤن الىم شلً ببسا  بلى ًلل حتى)) اإلابضٕ ٖلى ٞمشلما ؤلابضاُٖت،  ٖلى( 2) ((بىاَض
  –ال٣اعت 

ًا
دتر١  هٟؿه، باإلااء ًبخل ؤن -ؤًًا   ًهبذ ختى هٟؿها لىاعبا ٍو

ُ
طر اإلابضٕ متاعاة ٖلى ٢اصعا  جسخله، ؤو٧اع ٞو

ظا الخل٣ّي، ؾُا١ في ال٣اعت  ًبخٛحها التي ال٣غاءة مخٗت جإحي َىا ومً  َظا في ٣ًى٫  ٖىضما الجغظاوي ٖلُه ًا٦ض ما َو

 ( 3) .((ؤؿس واحخجابه ؤظهط، وبباٍئ ؤهثر، علًُ امخىاعه وان ؤلٌف، مىه وان وما)): اإلاٗجى

 جب٣ى بط مدضص، ٢غاجي جىظُه بلى جٟطخي ال (هللا مسًىت) الٗىىان لبيُت والضاللُت واإلاعجمُت التر٦ُبُت البيُت بن    

 بهُٛخه (مسًىت) ألاو٫  الاؾم جالخم زال٫ مً ؤلايافي الاؾمي اإلاغ٦ب مً اإلا٩ىن  اللٟٓي مؿخىاَا في التر٦ُبُت البيُت

ت، بهُٛخه (هللا) الجاللت لٟٔ الشاوي الاؾم م٘ الى٨غة  التي الختاوػ  ٖملُت زال٫ مً الضاللي مؿخىاَا وفي اإلاٗٞغ

ت مى٣ُت في ( هافت) حٗضتها .  والامخىإ الاخختاب ٖىىاجها قٍٗغ

ت جٟصر     ت الٗىىان مً الىابٗت للمضًىت حُٗي ال مخٗضصة صالالث ٖلى مٟخىح ٢غاجي ؤ٤ٞ ًٖ َظٍ الخمى٘ قٍٗغ  ٍَى
م ٖلى مُٗىت،  مٟخىخت صًيُت صاللت لًُٟي َىا ظاء الظي الجاللت بلٟٔ جخمشل اؾمُت مٟغصة بلى ابياٞخه مً الٚغ

لى مضًىت مً ؤ٦ثر ٖلى  مً خالت في ال٣اعت  جتٗل و٢ل٣ت عظغاظت مى٣ُت في ال٣غاءة ب٣اء زم ومً صًاهت، مً ؤ٦ثر ٖو

، الترصص
ًا
  الىو ب٩اعة لٌٟ ؤلا٢دام ومً ؤخُاها

ًا
. الؿُمُاجي هٓامه ً٪وجٟ٪ الٗىىان لٛؼ ل٨ك٠ ؤزغي، ؤخُاها
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 بُٛت هصخي، والخاعط هصخي الضازل بحن حٗال٣ُت ٢غاءة ؤزغ، هٕى مً ٢غاءة بلى ال٣اعت  ج٣ىص َظٍ الخمى٘ خالت بن     

 ٢غاثُت ٖخبت جهاصٞه ختى الضازل هدى ال٣اعت  ًخىظه ؤن وما ،(العىىان/ الىم جمىع) الخهم صٞاٖاث ازترا١
  ؤزظث التي إلاضزلا ٖخبت وهي ومىاعبت مساجلت ؤ٦ثر ؤزغي 

ًا
  بٗضا

ًا
ا   ؤقاٍع

ًا
 البار بحن ٢ل٣ت جىانلُت ويُٗت زل٣ذ بحهامُا

  َُاتها في جدمل ؤن ًٟترى (ضػالت) ٖبر ،(بلُه املطػل) واإلاخل٣ي ،(املالف)
ًا
  بٗضا

ًا
 ٖلى اإلاخل٣ي ٢ضم ًً٘ جىيُدا

. ال٣غاءة ٍَغ٤

  اللهر مً اظترح ظمالي ًٞاء زل٤ بلى الٗخبت َظٍ في ٖمض اإلاال٠ ل٨ً       
ًا
  مؿاعا

ًا
  جسُلُا

ًا
 الغئٍت ٌؿدكٝغ وبحهامُا

  مجها لُخسظ الصخهُت، الغؾاثل َى ؤصبي ظيـ بىابت ٖبر ال٣غاثُت
ًا
  ٢البا

ًا
 ًض وي٘ ٖبر الؿغصًت ماصجه ُٞه ًً٘ ٞىُا

 حىضجي الؼُس) بلُه واإلاغؾل ،(بىزوؼيي فالزًمحر) الؿُض اإلاغؾل الصخهُت، الغؾالت م٩ىهاث ٖلى ال٣غاءة

س) الخىانل و٢ىاة ،(الطػاثل) ٞغةوالل ،(بًفان اضة) واإلادخىي  ،(العازي ال ًر  لفلؼٌحن، بىزوؼيي فالزًمحر ٍظ

ىه  الٗملُت زاللها مً جخم التي الخمؿت الٗىانغ هي جل٪ ،(الاحخالٌ جحذ الطاظح الفلؼٌُني للىاكع وجسٍو

(  1)ألاصبي الىٕى لهظا الاجهالُت

ُٟت ج٩ىن  وبهظا        بسهىنُت ًخمحز نٝغ شخصخي ٖالم في ال٣اعت  بةصزا٫ جخدضص (هللا مسًىت) في اإلاضزل ْو
ب الِخُاب َِ ب، واإلاسا

َ
ت ٢غاءة هدى ال٣غاءة خؿاؾُت بزاعة زم ومً واإلاساَ   َُاتها في جدىي  ؾحًر

ًا
  ظاهبا

ًا
 مً ٖالُا

ت الظاث َب٣اث ٦ك٠ في الًٟىلُت
َ
ت ،(بىزوؼيي) اإلاغِؾل

َ
 الظاث ٞحها اٖلجخ٠ اهٟٗالُت و٢غاءة ،(بًفان) بلحها واإلاغَؾل

ت الظاث اهخ٣االث م٘ ال٣اعت 
َ
 ال٩امىت والضواٞ٘ واإلاكاٖغ ألا٩ٞاع م٘ الؾترؾاالتها وحؿختُب جُغخها، ما بػاء اإلاغِؾل

اع َبُٗت مً هاظم طل٪ و٧ل ال٨خابت، وعاء مً  الغؾاثل بةَاع واإلاخمشل لغواًخه، اإلاال٠ ازخاع الظي الٗام ؤلَا

غاجي، الُاب٘ طاث الٟىُت . الصخصخي البىح مً ٦بحرة مؿاخت َُاتها في جدمل جهـا٧ى ؤلٚا

  بالخ٨ك٠ ًبضؤ واإلاضزل الٗىىان ؾخاع زل٠ الخىاعي  َظا ؤن بال     
ًا
  قِئا

ًا
لىا م٘ ٞكِئا  ًىدؿغ بط الىو، متن بلى جٚى

 لُٗلىا الصخهُت، والغؾالت الغواًت َما ؤصبُحن ظيؿحن مً مهجً هو ًٖ ل٨ُك٠ الىو، ظؿض ًٖ الخىاعي  زىب
ل لم ؤظىاؾُت بق٩الُت َُاجه في الخامل الغؾاثلُت الغواًت َى زام ؤصبي هٕى ًالصم ًٖ  الٗغبي الى٣ض ٞحها ًخٚى

 
ًا
ال ، جٚى

ًا
  ؤعيه خغر مً ًم٨ىه واضخا

ًا
  خغزا

ًا
  ه٣ضًا

ًا
 وألاظغاء الخىٓحر في زهبت عئٍت لججي ًدؿ٘ هدى ٖلى ٞٗاال

 ٨ًك٠ ٦ما الخضًشت، الى٣ضًت اإلاضوهت صازل هاؾبالم م٩اهه في -الىٕى َظا ؤي -ويٗه زم ومً والخًىع، والٟٗالُت
 
ًا
ت ًٖ ؤًًا  صًجي وبعر ٖم٤ مً جدملها ما ب٩ل بٟلؿُحن، واإلاخمشلت الٗىىان، لًٟاء اإلادؿُضة اإلاضًىت َظٍ ٍَى
لها . هللا مضًىت ج٩ىن   ن جَا

ت الظاث لختغبت جتؿُض ٖبر لىٟؿها الظاث عئٍت ججهٌ       جدل ٖىضما عوؾُا،/ ًَالى زاعط لظاتها جاعر وهي الغاٍو
 
ًا
بإ ال٨شحر ٖجها ٢غؤ بالص ٖلى ػاثغا اعة َظٍ إلاشل عوخه ٖو اعة لهظٍ الظاث جدًحر إلاضي واضخت بقاعة في الٍؼ  وقٟٛها الٍؼ

:  ٞلؿُحن/ البلض بهظا اإلاؿب٤

  ف  ا ؤمىث ؤن كبل مباؿطة الىخابت ؤؿإ لم اللسغ، مً بلًُ ؤهخب ؤهصا َا))
ً
  حعطف لُلخحن، ؤو لُلت

ً
 ؤوي حُسا

اضة، َصٍ ملثل ضوحي عبإث ذها مع م والت مذ الىثحر، اللسغ عً كطؤث الٍع  كسض ؤجطن، ولم ؤؿهط، دالٌ جاٍض
  اػخٌاعتي

ً
، ؤو حاززت، ؤو د را

ً
، ؤو مىكفا

ً
  مياها

ّو
 دالٌ مً وان وبن ؤهثر املسًىت َصٍ ؤعطف وي وحالؼخه بال

                                                           

 (  .10-7)المدخل : 2009، 1ينظر مدينة اهلل، حسن حميد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط(  )
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  حعطف...كطاءاحي
ً
  باللسغ مفخىن  ؤهني حُسا

ً
  مياها

ً
ذا ، وجإٍض

ً
اضت ا ؤَم ؤن وكبل لهصا ومعنى، ومعخلسا   بٍع

ً
 مؼازضا

 مثلي لعاثط بىكاًان ؤجعوز وي... الفىط وضحل والؼُاس ي املاضخ، وؤهذ بلًُ، شَبذ... بٌطػبىضغ ػان مسًىتي
 بلُه، جلل حاملا ومؼىاًِؼِخه امليان بسحط وجلاب ػخسَف، كلذ، ؤهً ؤشهط ألاولى، للمطة اللسغ ًعوض

صا  فع حسر ما َو
ً
 ًخسظ ؾغصي نىث ٖبر الىو َظا في الظاث عئٍت جختلى (1).((ؤضاٍ الصي َصا دطافي ميان فإي ال

  اإلاخ٩لم يمحر مً
ًا
ت ألاها ؤن ؤي للؿغص، ؤؾلىبا  جخمسٌ التي الؿغصًت الٗملُت في ألاؾاؽ واإلادغ٥ الٟاٖل هي الغاٍو

ٍٍن  جىخضٍن  ًٖ ت الصخهُت ونىث الغاوي، نىث بحن وجما   (ٞالصًمحر) اإلاغ٦ٍؼ
ًا
  لُهبدا

ًا
  نىجا

ًا
 حؿُحر ًداو٫  واخضا

ى وؤخاؾِؿه، مكاٍٖغ   ًجز٫  َو
ًا
  ؾاثدا

ًا
 بةعؾالها ٞالصًمحر حهم التي ألاولى الغؾالت وع٢ت ٖلى ال٣ضؽ مضًىت في ٖم٣ُا

. بًٟان الؿُض ؤؾخاطٍ بلى

ت، للصخهُت خمُمي حٗال٤ ًٖ جٟصر للمٗاًىت اإلاىخسب الىو ٢غاءة بن   ٖبر موجغؽ اإلاؼاع، اإلا٩ان م٘ اإلاغ٦ٍؼ
ل ٖلى خغنه ومضي باإلا٩ان، الصخهُت ق٠ٛ ًٖ ٨ًك٠ خمُم ؤلٟىي  ًٞاء ًٖ هٟسخي بىح  في ؤٖما٢ه، في الخٚى

ت الظاث مً مؿعى  بطٖاجها مضي لىا جهىع  الظي الخض بلى وؤلاعجاب، الضَكت ٖىانغ ٧ل ببغاػ بلى الغاٍو
 الظاث ٞدؿدبًُ باإلادُِ الظاث ٖال٢ت وجىظه جغؾم وهي الخىاؽ، بها وحكٗغ الٗحن جلخ٣ُه ما لسخغ واؾدؿالمها

اعة، ٢بل ما في لخخإمل طاتها ت في ؾٗحها ؤؾخاطَا م٘ ٞدؿخظ٦غ الٍؼ  ٍٖغ٤ إلااىٍن  الخاملت اإلاضًىت َظٍ ًٖ شخيء ٧ل مٗٞغ
 اإلادكبٗت الظاث هٟؿُت ٖلى طل٪ ٧ل او٩ٗاؽ ومضي ؤخض، ٖلُه ًسخل٠ ال وز٣افي وصًجي خًاعي  بةعر مؼصان

. اإلا٩ان ٖلى اإلاسُم الغوحي الًٟاء لهظا واإلادبت واإلاخإل٣ت

 البحث مىخبت

 ل٤ ٢غاءٍ للؼمسكغي، ،البالػت ؤػطاض . 1991 الؿٗىصًت، -ظضة اإلاضوي، صاع قا٥، مدمض مدمىص ٞهغ ؤبى ٖلُه ٖو
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 ت الهُئت الجؼاع، ٨ٞغي  مدمض ،ألازبي الاجلاٌ وػُمىًُلُا العىىان . 1998 ،1ٍ ال٣اَغة، لل٨خاب، الٗامت اإلاهٍغ

 ص بقغاٝ ماظؿخحر، عؾالت ظاؾم، مدمض ظاؾم ،ػُمُاثُت زضاػت ٌفزضو  محمىز ؿعط في الللُسة عىىان .
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 ت ل وبىاء العخباث في العالماث ٍَى  .2005 ،1ٍ البًُاء، الضاع والخىػَ٘، لليكغ الش٣اٞت صاع خلُٟي، قُٗب ،الخإٍو

 ت  .1987 ،3ٍ بٛضاص، الٗامت، الش٣اُٞت الكاون صاع ًٞل، نالح ،ألازبي الىلس في البىاثُت ه ٍط
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 .   :مدينة اهلل( )
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ت ملاضبت  ـــــ الجعاثط ــــ جبؼت والًت في العجُبت الحياًت  بيُــــــــٍى

 ــــ ؤهمىشحا ـــ" كلطاث في بىاث ػبع حياًت"
ىت بىكفت : ألاػخاشة الجعاثط / حامعت الـُر العطبي الخبس ي ـ جبؼت ـ /ك ًر

 

: السضاػت ملخم

 وؿخم٘ الهٛغ في ٦ىا ما ٦شحرا ،خُض الجؼاثغي  الكٟىي  الكٗبي ألاصب في الخٗبحر ؤق٩ا٫ ؤَم مً العجُبت الخ٩اًت حٗض
ىا ٧اهذ و٦م سخغي، ٣َىسخي ؤهه ٖىه ال٣ى٫  ًم٨ً ظى في الٗاثلت ٦ى٠ في جغوي وهي لها  ؤبُالها الؾُما ؤخضاثها حؿتهٍى

م ل٨ً طواجىا، في ؤٖمالهم وهدا٧ي الهٛحرة زُاالجىا في لهم نىعة لهم هغؾم ٦ىا ؤًً للٗاصة الخاع٢حن  ويىح مً بالٚغ
 طَجي بلى جباصع الظي والؿاا٫ حٗخمضَا، التي للغمىػ  الهُىلي واإلاضلى٫  الٛمىى مً بًٗا ؤإلاـ ؤػا٫ ال ؤوي بال مٟهىمها

: َى

. العجُبت؟ الخ٩اًت عمىػ  هٟؿغ ٠ُ٦ ـ

. اإلاٗاف؟ والاظخماعي الش٣افي والىؾِ الغمىػ  َظٍ بحن الغابُت الٗال٢ت ما ـ

. الكٗبي؟ ألاصب مً الىٕى لهظا الٗم٣ُت البيُت بلى الىنى٫  ًم٨ً ٠ُ٦ ـ

ت الضولت قغ١  جبؿت مى٣ُت في الضعاؾت مُضان خهغث و٢ض ذ ولضث ؤًً الجؼاثٍغ ٖغ . قٗبُتا٫ ز٣اٞتها عوح وحكغبذ وجٖغ

 :املفخاحُت اليلماث

ت الجؼاثغــ ـــ جبؿت مى٣ُت ـــ العجُبت الخ٩اًت .     الٗم٣ُت البيُت ـــ الكٗبُت الش٣اٞت ــــ اإلاٗخ٣ضاث ـــ الخغاٞت ـــ البيٍُى

. والؼاثٟت الصخُدت الٗالماث

: جبؼت مىــــــٌلت ـ1 

ش لها الجؼاثغي  ال٣ُغ والًاث ؤَم مً جبؿت حٗخبر  الػالذ والتي ال٣ضًمت، الخًاعاث بإٖغ١  خاٞل الجظوع  ٝي ياعب جاٍع
ا إة جدذ و٢ٗذ ،خُض ٖلحها قاَضة البا٢ُت آزاَع  الاخخال٫ ٖىض ونىال والبحزهُي بالىهضالي مغوعا الغوماوي الاخخال٫ َو

. الٟغوسخي
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ؿُت مى٣ُت ؾٟذ في" الجؼاثغي  الكغ١  ؤ٢صخى في جبؿت وج٣٘ غة ظبلُت جًاَع  في الاعجٟإ مخىؾُتو ؤخُاها ال٣مم ٖالُت ٖو

 البىاقي ؤم والًتي ٞخدضَا الٛغب ظهت مً ؤما الىاصي، والًت وظىىبا ؤَغاؽ ؾى١  والًت قماال ًدضَا ،1"اإلاىا٤َ بٌٗ
. الخىوؿُت الجمهىعٍت ٞخدضَا الكغ١  ظهت ومً وزيكلت،

 بالجٟاٝ ًمخاػ الظي الصخغاوي  قبه واإلاىار قخاء، اإلاىخٓمت ٚحر وألامُاع بالبروصة ًخمحز ٢اعي  قبه مىار اإلاى٣ُت ٌؿىص

بىب اح َو . نُٟا ؾازىت ٍع

 :العجُبت الحياًت ـ2 

ى)...(  مٗخل بٗضَما وما وال٩اٝ الخاء: خ٩ى: "ب٣ىله" اللٛت م٣اًِـ" معجمه في الخ٩اًت مهُلر ٞاعؽ ابً ٌٗٝغ  َو
غ، ؤو ب٣ٗض الصخيء بخ٩ام ٣ا٫ ج٣ٍغ . 2"ألاو٫  ٞٗله مشل هٟٗل ؤن وطل٪ وخا٦ُخه الصخيء خ٨ُذ: ٍو

 ألاظُا٫ ٖبر جىا٢لذ زم بُٗىه عاوي  زُا٫ وسج هي ؤو مٗاف، متخمعي وا٢٘ ًٖ مًمىجها في حٗبر ٢ضًم ؤصبي ًٞ ٞالخ٩اًت

ت الغواًت ٍَغ٤ ًٖ  الؿُاؾُت وؤخىاله ٖهٍغ خىاصر بػاء وآماله الكٗب عؤي ًٖ حٗبحر: "ٞهي وبالخالي الكٍٟى
. 3"جغازه مً مهم ظؼء ٞهي زم ومً والاظخماُٖت،

ه ٣ٞض العجُب مهُلر ؤما  عجُب وؤمغ ، مىه ًخعجب ألامغ عجب:" ب٣ىله الٗغب لؿان معجمه في مىٓىع  ابً ٖٞغ
. 4"به ًا٦ض الثل لُل ٣٦ىلهم ٖاظب عجب و٢ىلهم معجب

 الخُالُت الخ٩اثُت الؿغصًت البيُت ٖلى ؤؾاؾها في جغج٨ؼ ال٣ضًم الكٗبي الىثري  ألاصبي الًٟ هي بظل٪ العجُبت والخ٩اًت

ت ٚحر الٓىاَغ ٖالم ٞهي" حر اإلاإلٞى مُت الخهىعاث هي ؤو للخٟؿحر ال٣ابلت ٚو ت م٘ جخٗاعى التي الَى  التي ال٣ىاهحن متمٖى

. 5"الظاجُت جهىعاجىا ؾلؿلت جد٨م ؤو اإلاىيىعي الخاعجي الٗالم جد٨م

: زٝغ" الشالسي الٟٗل مً مإزىط اللٛت في والخغاٞت الخغاُٞت، بالخ٩اًت حؿمُتها ٖلى الضاعؾحن بٌٗ حٗاٝع ما ؤًًا وهي

" ال٨ظب مً اإلاؿخملر الخضًض" ؤًًا وهي" ال٨بر مً ٣ٖله ٞؿض ؤي

 مً ؤو  الخُىان مً ؤو البكغ مً ج٩ىن  ٢ض وؤبُالها ،شخهُاتها َبُعي ٞى١  مضَىف ٖالم بيُتها في العجُبت والخ٩اًت
ت الغواًت ٍَغ٤ ًٖ جيخ٣ل ْلذ ، قٗبي عاوي  زُا٫ وسج مً السخغة  َظا حؿمُت ًٞلىا و٢ض الؿىحن، الٝآ مىظ الكٍٟى

 العجُب ٖاإلاها زم ،ؤوال بالعجاثب الخاٞلت بيُتها مً اهُال٢ا الىٟـ في العجب جدضر عواًتها  ن بالعجُب ألاصبي الىٕى

 َظٍ جهىع  بط"، زاهُا َبُُٗت الٟى١  والخىاع١  السخغ بٗىانغ خاٞل مضَىف ٖالم هدى البُل عخلت ًهىع  الظي

                                                           
1
أعراش منطقة تبسة ، جريدة النصر ، : بورتعة ىيشور : ، نقال عن  8 ، ص  005 ، دار البالغ ، اجلزائر  أعالمهامدينة تبسة ك : عيساكم  زتدأ ـ

 .8، ص   99 جواف     األحد،   608عدد 
 . 9، ص  979  دار الفكر ، مصر ،  عبد السالـ زتد ىاركف ، ج : تح ، مقاييس اللغة : فارس  بنزتد أاحلسن  أبوػ   
 .5 النثر الشعيب ، منشورات جامعة باجي سلتار ، عنابة ، اجلزائر  أنواع:  يبالعو حرابػ   
 .59 ص بَتكت، لبناف، صادر،دار  العرب،لساف  :منظورابن ـ  4

 5  ، ص997 ،  ، طالعادلية، لبنافادلصرية  الشعبية، الشركةأدب احلكاية : غراء حسُت مهنا -  5
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 والجً ، ؤخُاها وجخ٩لم ح٣ٗل التي والخُىاهاث الخاع٢ت وألاصواث والسخغة السخغ بٗىانغ ثاملي ٖاإلاا الخ٩اًت

. 1"والٟٗاٍعذ

غظ٘  مبجي:"ؤهه بلى الكٗبي ال٣هو مً الىٕى َظا ٖلى العجُب مهُلر بَال١ جًُٟله ؾبب ٌٗلى مهُٟى ألاؾخاط ٍو
 مغثُت ٚحر وشخهُاث زاع٢ت وؤخضار مشحرة، ًتَبُ٘ ٞى١  بُىالث مً به ًمخلئ إلاا ، ومضَل عجُب َى ما ٖلى ؤؾاؾا

ًاءاث بت ماؾُغة ٞو  الٗىالم صون  الىٕى لهظا ٢ىام ٞال الىٟـ، في العجب ًشحر مما طل٪ بلى وما مى٣ُُت ال وؤػمىت ٍٚغ

. 2"الك٣ُت العجاثبُت

ذُت ؤكىلها ـ3   :الخاٍض

سُت ؤنىلها ًٖ ؤما  ٢بل بلُىا ونل ظيـ وهي الكٗبي، ألاصب في الخٗبحر ؤق٩ا٫ ؤ٢ضم مً العجُبت الخ٩اًت ٞخٗض الخاٍع

 بدُاة اإلاغجبِ ال٣ضًم الٗهض َظا مً البهماث ببٌٗ جدخٟٔ الػالذ خُض" وال٨خابت، ال٣غاءة ؤلاوؿان ًخٗلم ؤن
. 3"الىهىم زىاًا في خُت الػالذ ال٣ضًمت واإلاٗخ٣ضاث الٟلؿٟت ٞأزاع)...( ومٗخ٣ضاجه البضاجي ؤلاوؿان

ضًَغل إلااويألا الباخض طل٪ ؤ٦ض و٢ض  ؤي ؤنىله بلى الىٕى َظا ًغص خُض" الخغاُٞت الخ٩اًت: "٦خابه في الًً صًغ ٞىن  ٍٞغ
تها التي الضًاهاث غي  ، ال٣ضًمت الٗالم قٗىب واٖخى٣تها ٖٞغ ش ٧ل حؿب٤ الخغاُٞت الخ٩اًاث مٗٓم: "ؤن ٍو  مضون  جاٍع

خ٣اص وال٨ٟغ الضًً مً آزغ ٖالم بلى وجغظ٘ . 4"والٖا

ا الػالذ والتي ثالضًاها َظٍ ومً مُت: هظ٦غ الىهىم زىاًا في مدٟىعة آزاَع غاص الَُى  بٌٗ جدترمها ٧اثىاث:"بها ٍو
ٗخ٣ض اإلاخىخكت، ال٣باثل مه ٌؿمُه مجها واخض وبحن بِىه وؿب بٗال٢ت ال٣بُلت ؤٞغاص مً ٞغص ٧ل َو .  5" ََى

م َظا بلى ألاؾاؽ في ًغظ٘ وؿبها ؤن ال٣باثل َظٍ حٗخ٣ض خُض " ال٣بُلت ؤب" ؤًًا ٖلُه ًُل٤ والظي انالخُى ؤو الَُى
 بىى ٧لُب، ٦بجي خُىاهاث بإؾماء جىٗذ ٧اهذ الجاَلي ٧الٗهغ اإلاايُت الٗهىع  في الٗغبُت ال٣باثل مً ال٨شحر ؤن ،ختى

. الخ....ًمامت بىى ؤؾض،

مُت الضًاهت آزاع وجختلى  في الخُىان ًدى٫  ٣ٞض ، الخدىالث َُئت ٖلى ؤو خُىاهاث َُئت ٖلى العجُبت الخ٩اًاث في الَُى

اٞغ ق٩له مً ؤظؼاء ٖلى مداٞٓا آصمي نىعة ى٫  ٧اْ  . الخ....الكٗغ َو

ها ٞل٣ض الغوخاهُت الضًاهت ؤما ل ػمً مىظ ٨ٍٞغ ٖلى وؾُُغث الٗهىع  مغ ٖلى ؤلاوؿان ٖٞغ  الضًاهت َظٍ ومهضع ٍَى

با قِئا ؤن:" َى  جغ٦ه همىا بطا ختى مؿد٣ُٓحن صمىا ما الجؿض خبِـ ٞهى الغوح َى ؤلاوؿان في ٌِٗل بالخُا٫ ؤقبه ٍٚغ

 ٌٗض الخالت َظٍ وفي آزغ ظؿضا ًخ٣مو ؤو الٗالم في حهُم ل٩ي ألابض بلى الجؿض ًٖ الغوح ًىٟهل الجهاًت وفي)...( 

. 6" مُخا ؤلاوؿان

                                                           
 .7  ، لبناف، صبَتكت  99 األدب الشعيب، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات، كسطورة أكلوية النص، نظرات يف النقد ك القصة كاأل:بطالؿ حر - 
 . 46، ص999 ،   القصص الشعيب بادلغرب، دراسة مورفولوجية، شركة النشر ك التوزيع ادلدارس ،الدار البيضاء ، ط: مصطفى بعلى - 
 .56ص،( ت.د)لشعيب بُت النظرية ك التطبيق ،سلسلة دركس جامعية ، ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،دب ااأل: سعيدم زلمد  - 
 .75ص ،(ت،د)مصر، ، نبيلة إبراىيم، دار غريب،القاىرة:كاية اخلرافيةػ تراحل: فوف ديرالينريديريش ؼ -4
 .65ص ، 99  ،4ط لبناف، ة،احلداثدار  العرب،األساطَت ك اخلرافات عند  :خافزلمد عبد ادلعيد  5
6

 75ادلرجع السابق ، ص: فوف ديرالين.ؼ - 
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ختلى  بوؿان ؤو خُىان ظؿض في جلبؿها زم ألاظىاء في َاثمت عوخه وب٣اء البُل مىث في الخ٩اًاث في ال٨ٟغ َظا آزاع ٍو

. الجؿض ناخب مىث ٖلى زاثغة ألاخُاء مً ها٢مت طل٪ ٚحر ؤو صم ؤو آزغ

 زاع٢ت ب٣ىة جمخاػ باإلوؿان وز٣ُت نلت طاث ؤقُاء َىا٥ ؤن وحٗجي ، السخغي  الٟدل بلى ٞخيؿب الٟخِكُت ال٣ُٗضة ؤما
ت عمىػا َىا٥ ؤن الخ٩اًت ًٞاء في الٟلؿٟت َظٍ آزاع وجٓهغ البكغ، خُاة في الخد٨م ٖلى ال٣ضعة ولها  عجُبت سخٍغ

 ال ظؼء ٞهي" طل٪ ٚحر ؤو البُلت ؤو ألامحرة قٗغ مً زهلت ؤو ٧الخاجم مٛامغاجه زىى في باعػ  جإزحر ولها بالبُل له٣ُت
خي زاجمه، مىه ًًُ٘ ؤن بمتغص ًمىث ٞالبُل والجؿضي الغوحي ًٞاءٍ مً ًختؼؤ  ؤعظ٘ ؤو ظضًض مً ٖلُه ٖثر بطا ٍو

. 1"بلُه

 في جتلذ ٢ُمتها ؤن بال البضاجي ؤلاوؿان زُا٫ مدٌ مً ؤجها ٖجها ال٣ى٫  ًم٨ً وؤؾاَحر صًاهاث بلى حٗىص اؤنىله ؤن وم٘
ا الظًً الٗغب وختى الٛغب ألاصباء ًض ٖلى ظضًض مً بٗثها ا الٟجي الُاب٘ ؤلبؿَى  وال جدصخى ال وصعاؾاث ب٨خب وؤٞغصَو

" َمؿىن "و" آعن  آهتي" ٞهغؽ في نىٟذ التي" الخ٩اًاث يب٫ طل٪ في ووكحر وجهيُٟها ظمٗها ٖلى البٌٗ ٞاٖخمض حٗض،

. 2" 749 بلى 300 مً ألاع٢ام جدذ

٣ا ج٣ؿُمها ٖلى آلازغ البٌٗ واٖخمض ً ؤزظ ٦ما ،" ٞىل٩ٝى" ٞٗل مشلما الخ٩اثُت لألبيُت ٞو م" ألازٍى  ٖاج٣هما ٖلى" ظٍغ
 الهِذ طاجٗت قهغة هالذ بمالٟاث وؤٞغصَا بخدلُلها البٌٗ واَخم ، اإلاؿخُإ ٢ضع ؤنىلها مً العجُبت الخ٩اًاث ظم٘

 وعؤي الخ٩اًت بيُت بخدلُل الباخض ُٞه اٖخجى خُض بُضًُه لجؼػ٠ٍ" الخغاٞاث" ؤو" les fabliaux: "٦خاب ؤبغػَا مً ولٗل

ت مً جخ٩ىن  ؤؾاؾا بجها)...(  خُاتها ٖلى للخٟاّ الكغوٍ مً لٗضص جسً٘ ٞهي ٦ظل٪ وماصامذ حي ٧اثً:" ؤجها  متمٖى
. 3"ًٖاءألا مً

ت مً جخإل٠ الخ٩اًت ؤن ٖلى ًا٦ض ٢ىله زال٫ مً ٞبضًُه  ألا٩ٞاع مسخل٠ في الٗىانغ َظٍ ،وجخمشل الٗىانغ مً متمٖى
٣ت اهخهج ٦ما جغ٦ُبها، في جضزل التي والُبإ وألازال٢ُاث ا في جسخل٠ التي ال٣هو بحن اإلا٣اعهاث ٣ٖض ٍَغ  ٖىانَغ

. بمٗىاَا الاَخمام صون  الك٩لُت

 للباخض" الخغاٞت مىعٞىلىظُت:"٦خاب ٞهى العجُبت الخ٩اًت صعاؾت في ؤؾاؾُا مهضعا ٌٗض والظي الشاوي ل٠اإلاا ؤما

، بال اإلاىعٞىلىظُت الضعاؾت عاثض" بغوب ٞالصًمحر" الغوسخي  ٧لمت حٗجي: "ب٣ىله اإلاهُلر مٗجى قغح و٢ض مىإػ
ىلىظُا  زم ببٌٗ، بًٗها ٖال٢ت زم الىباث ؤظؼاء عاؾتبض اإلاىعٞىلىظُا تهخم الىباث ٖلم وفي ألاق٩ا٫، صعاؾت مىوٞع

، ٖال٢تها م٨ً باإلاتمٕى . 4"الىباث ببيُت تهخم اإلاىعٞىلىظُا ؤن ال٣ى٫  ٍو

 الخ٩اًت صعاؾت بلى بغوب اجته بُجها ُٞما ال٣اثمت والٗال٢اث له اإلا٩ىهت با ظؼاء حهخم الظي الىباث ٖلم مً واهُال٢ا
تا الجماٖت ؤهختخه ز٣افي ٦مىعور العجُبت خه لبكٍغ ٞغ ال٢خه ؤلاوؿان بدُاة مغجبُت ل٩ىجها الٗهىع  ؤ٢ضم مىظ ٖو  ٖو
 ٖالم متهى٫  ٖالم جتاٍ وآعاثه ج٨ٟحٍر ًٖ حٗبحر ٞهي ؤزغي  ظهت ،ومً ظهت مً الاظخماعي وبمدُُه والخُىان بالُبُٗت

                                                           
 .70رجع السابق، ص امل: سعيدم زلمد  - 
 .   ص 986 ،  الشركة ادلغربية للناشرين ادلتحدين ،الرباط،ادلغرب ،ط،اخلطيب إبراىيم:مورفولوجية اخلرافية ،تر: ركب الدديَت بؼ: ينظر - 
3

 .8 ، ص 994 طق السرد ، دراسات يف القصة اجلزائرية ، ديواف ادلطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، من: بورايو  احلميد عبد - 
vladimir propp :morphologie du conte , édit du seuil , paris, France,1965,p6. 4-  2 
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ض  ٞحها خضوص ال ًتزُا٫ وشخهُاث بإخضار طل٪ ؤزىاء ماعا اإلادٓىع  ال٦دكاٝ البُل عخلت ٞهىع  ُٚبه، اؾخ٨ىاٍ ًٍغ

. واإلاى٤ُ لل٣ٗل

دهه بغوب صعاؾت زال٫ ومً  ونٟاتها الصخهُاث ؤؾماء في وجخمشل مخٛحرة ٢ُما َىا٥ ؤن عؤي عوؾُت خ٩اًت إلااثت ٞو

ت الباخض ؤُٖى لظل٪ الخ٩اًاث، مٗٓم في خايغ( اإلاىذ) ؤو( الهبت) ٟٞٗل زابخت ٞهي ؤٞٗالها ؤما عخلتها، وؤما٦ً  ؤولٍى

 جُىع  في صاللخه خُض مً خضص الظي الصخهُت ٞٗل: "وهي( الىُْٟت) حؿمُت ٖلُه ؤَل٤ ما ؤو الصخهُت لٟٗل

. 1"الخب٨ت

 ٖىض الٗىانغ مٟهىم ؤو الغوؽ الك٨الهُحن ٖىض الخاٞؼ مٟهىم به لُٗىى"  ــــ الىُْٟت ــــ اإلاٟهىم َظا اؾخسضم ٦ما

ُٟت وزالزحن بخضي الخ٩اًاث مً ٞاؾخسغط ،2"بُضًُه اث٠ ٧ل ج٩ىن  ؤن ًم٨ً ال ٦ما ، ةبمى٣ُي يبُها ْو  خايغة الْى
 مغجبت وهي اإلاشالي، الىو حؿمُت خُيئظ ٖلُه ُُٞل٤ الىو في ظمُٗها خًغث بطا ؤما ؤخُاها حُٛب ٣ٞض واخض هو في

: ٧اآلحي

 ١،الاهُال اإلاٗا٦ـ، الٟٗل بضاًت وؾاَت، ه٣و، ؤو بؾاءة جىاَا، زضٖت، بزباع، اؾدىُا١، اإلاى٘، اهتها٥، مى٘، هـإي،"
ُٟت ت، ألاصاة البُل،اؾخالم ٞٗل عص ،( ازخباع) ألاولى الىاَب ْو  صلُل، بصخبت ممل٨خحن بحن اإلا٩ان في جى٣ل السخٍغ
 اإلاٍؼ٠ البُل صٖاوي  مخى٨غا، البُل ونى٫  هتضة، ، َاعصة ٖىصة، الى٣و، ؤو ؤلاؾاءة بنالح اهخهاع، ٖالمت، مٗغ٦ت،
 البُل َُئت حٛحر اإلاٍؼ٠، البُل الخ٣ُ٣ي،ا٦دكاٝ البُل ٖلى حٗٝغا٫ الهٗبت، اإلاهمت اهتاػ نٗبت، مهمت ال٩اطبت،

. 3"البُل ػواط اإلاٗخضي، البُل ٣ٖاب الخ٣ُ٣ي،

ضًَغل اؾخسضم ٦ما  ها٫" Das Marchen:"ب ٖىىهه ب٨خاب وؤٞغصَا ـــ العجُبت الخ٩اًت ــ ؤي اإلاهُلر َظا الًً صًغ ٞىن  ٍٞغ
 جدذ الٗغبُت اللٛت بلى ألاإلااهُت اللٛت مً ببغاَُم هبُلت الباخشت جهجغظم خُض الضاعؾحن، مً ال٨شحر وجغظمت اَخمام

". ٞىُتها صعاؾتها، ،مىاهج وكإتها الخغاُٞت الخ٩اًت" ٖىىان

 الخ،...وألاإلاان والغومان والُىهان وبابل ٦مهغ الخًاعاث قٗىب مسخل٠ ٖىض وعواًتها الخ٩اًت ؤنى٫  الباخض ُٞه ٖالج
ا ًم٨ً ال بدُض مغ٦بت بيُت الخغاُٞت الخ٩اًت: "ؤن وعؤي ٣ت جٟؿحَر  مغاخل مً جهىعاتها حؿخمض ٞهي مىخضة، بٍُغ

ت . 4"مسخلٟت خًاٍع

ل بإ للٗغب والػا٫ ٧ان ٦ما  العجُبت الخ٩اًت الؾُما الٛغب ٚغاع ٖلى الش٣افي جغاثهم وجدلُل وجهي٠ُ ظم٘ متا٫ في ٍَى

 الخمُض ٖبض وصعاؾاث ؾغخان لىمغ" الٟلؿُُيُت ةالكٗبي الخ٩اًت" ٦خاب مشل وال٨خب الضعاؾاث لها ؤٞغصث والتي

 .والهامت اإلاسخلٟت بىعاًى

 

 

                                                           

- vladimir propp :opcit  ,p31.     
   ، ص 997 السَتة الشعبية ، ادلركز الثقايف العريب ، ادلغرب ،  قاؿ الراكم ، البنيات احلكائية يف: سعيد يقطُت  -  
 (68،  9 )ادلرجع السابق ، ص: فالدديَت بركب  ػػػ ػ 
. 72احلكاية اخلرافية، ص : فريديريش فوف ديرالين ػػػػ 4
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: الحياًت جلسًم ـــــ 4

 وجغ٦تهً ػوظخه ماجذ بىاث ؾب٘ له و٧ان ٦بحر، ٢هغ في ٌِٗل قُش َىا٥ ٧ان وألاوان الٗهغ وؾال٠ الؼمان ٢ضًم في
اًتها، مً مدغوماث ًوح الدج بلى الظَاب ٢غع  ألاًام مً ًىم وفي ٖع  ٢ٍغب ال بط ، ٧ان  ي الباب ٞخذ مً زغوظه ٢بل طَع

. الدج مىاؾ٪ ؤصاء مً ٖىصجه ٖىض له بال الباب ٞخذ ًم٨جهً وال لهً

بت الٛابت وفي م،ما لل٣غآن الضاثمت وجالوجه الخمُضة بإزال٢ه ٖٝغ" ٖماع" ًضعى لهم ظاع ٌؿ٨ً ال٣هغ مً ال٣ٍغ  ال٨ٍغ
. البىاث ٖلى ال٣ًاء ٞإعاصث ألاب بُٛاب ؾمٗذ ومسُٟت ضخمت عجىػ  جتاوعٍ ٧اهذ

ت اجتهذ غ٢ذ البِذ بلى مؿٖغ : ال٨بري  البيذ ٞؿإلتها الباب َو

ضًً؟ وماطا ج٩ىهحن مً ـــــ . جٍغ

اًخ٨ً  ٢ىم الىالض جغظاوي ال٨بري  زالخ٨م ؤها: ٞغصث ـــــ . ُٚابه و٢ذ بٖغ

ا في ٌك٨٨ً ولم ال٣هغ، بتاهب ٧ىزا لها وزههً بها ألازىاث ٞغخذ . البذ لها جغجذ لم الهٛغي  ألازذ بال ؤمَغ

 الخاعؽ ال٩لب ٖلحها ٞحرص" وها٧لهم اللُل ًُُذ ٢هغاث في بىاث ؾب٘:" بالٛىاء الٛىلت وبضؤث البرص هؼ٫  اللُالي بخضي في

". جا٧لحهم ال وهللا ؾُضي وناوي َى َى: "لل٣هغ

 ال٩لب ٦بض َى ٖالظها بإن البىاث وؤزبرث باإلاغى الٛىلت جٓاَغث الٛض وفي ٖلحها، حٛلب ؤن بلى بُجهما الهغإ واخخضم

لبذ هِئت ٦بضٍ وؤ٧لذ ال٩لب وطبذ با مغ ٣ٞبلً . الضم عاثدت ج٨ٍغ ؤجها بضٖىي  الىاصي في ؤًٖاثه مً جب٣ى ما عمي مجهً َو

 صع ،"وها٧لهم اللُل ًُُذ ٢هغاث في بىاث ؾب٘: " بالٛىاء ال٣هغ،بضؤث صزى٫  متضصا الٛىلت ؤعاصث اإلاىالُت اللُلت وفي
ا ٧الؿاب٤ اإلاظبىح ال٩لب صم ٖلحها دت وؤنبدذ ٖلحها حٛلب ؤن بلى وجخهاٖع  عاثدت هي ٖلتها ؾبب ؤن واصٖذ الٟغاف ٍَغ
خد٤٣ الضم ا ٍو . ؤعاصث ما لها و٧ان الىاصي، في وعمُه التراب م٘ بسلُه قٟاَئ

 ٚلى ٞهغبً ؤزىاتها وخظعث ثالبىا ؤنٛغ ٞغؤتها ال٣هغ، صزى٫  مً وجم٨ً ٚىلت بلى العجىػ  جدىلذ اللُالي بخضي وفي

. ٖىضٍ وؤ٢مً ٧املت ال٣هت له وخ٨حن ٖماع الجاع بِذ

 ٞترظتها ؤ٧لها وؤعاصث ٖلحها الٛىلت ٣ٞبًذ ال٣هغ هدى ٞاجتهذ الظَبي، مكُها الهٛغي  البيذ جظ٦غث ألاًام ؤخض في
 الٗغى الٛىلت ٢بلذ لظة، ؤ٦ثر ل٣مت وج٩ىن  وػجها ًؼصاص ختى وؤ٧له ال٣مذ ٦ِـ عحي مً جيخهي ختى طل٪ جٟٗل ؤال

ذ  ظلىط ٖماع ٖمي ًا:" والٛىاء الغحي في الٟخاة وبضؤث عجىػ، بلى جدىلها ٢بل ؤي الجهاع َلٕى ٢بل ؤلاؾغإ ٖلحها واقتَر

". ُٞا حٗاون  وعاهي بالىا٢ٟت بالىا٢ٟت ال٣غان

". َل٘ الجهاع ٢ل٘ َؼ:" ٖلحها الٛىلت ٞترص

هم ٖماع الجاع ؾم٘  خ٨ذ الدج مً الىالض ٖىصة وخحن الىاصي، في وعماَا بالٟإؽ و٢خلها ال٣هغٌ باجتا ٞإؾٕغ اإلاٗجى، ٞو

ً ٧املت، ال٣هت البىاث له  .1"والٛى٫  الٛىلت جضزلىا اإلادلى٫  الباب: "٢اثال والمهً بىناًخه ٞظ٦َغ

 

                                                           
1

 .سنة 60عائشة عزوز من منطقة العوٌنات والٌة تبسة ، السن : ـ رواٌة السٌدة 
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: للحياًت العام الى ام ـــــ 5

 :والخخامُت الافخخاحُت الىهعُت ــــ 1

اة ًٖ" ٢هغاث في بىاث ؾب٘" ًتلخ٩ا الاٞخخاخُت الىيُٗت حٗلً  وجً٘ ال٣هغ، في بىاجه م٘ الكُش وب٣اء الؼوظت ٞو
مشل جًاص، ٖال٢ت في" الخُاة" و" اإلاىث" َظٍ الى٣و ويُٗت  ٖال٢ت لىخضًَ بىاجه وجغ٥ الدج بلى الظَاب الغظل ٢غاع ٍو

. لهً الخاعؽ ال٩لب: الىؾاَت صوع  ًمشل ٦ما( خًىع /ُٚاب) هٕى مً ؤزغي  جًاص

 ضخُت/الايُغاب:في جمشل ٚغيُا صوعا للبىاث وزضاٖها ال٣هغ صزى٫  مً وجم٨جها ألاخضار خل٣ت في الٛىلت َىع ّ ًاصي

غ وجم الايُغاب،  في جٓهغ ؤجها بط آلازغ، الٗالم مً ال٣اصم ال٩اثً مٓهغ: ظضًض صاللي ٖىهغ ٍَغ٤ ًٖ الٛىلت ْهىع  جبًر
 باإلاسلى٢اث وجخهل اإلاتهى٫  الٗالم ًٖ جىٟهل ظٗلتها يالذ الؿمت وهي الجهاع، َلٕى م٘ بكٗت عجىػ  امغؤة نىعة

ت ت بٗض ُٞما وجدضر( الؿب٘ البىاث) البكٍغ  في جدؿبب والتي الُٟىت ُٚاب ًٖ البضاًت في جهضع الخدىالث مً متمٖى

. البىاث مهحر جضَىع  بلى جاصي ؾلبُت هخاثج

 الجاع) ،(الهٛغي  البيذ) الُٟىت وخًىع  ل٣ٗلا ٞاٖلُت ًٖ ناصعة ألاٞٗا٫ وجهبذ ألاخضار، في اه٣الب طل٪ بٗض ًدضر
خم ،(ٖماع ت اإلاهاثغ به٣اط ٍو برث الخخامي اإلاى٠٢ نىعٍ ما وطل٪ ويُٗتها وجدؿحن البكٍغ ُٟت ٖىه ٖو . ال٣ٗاب ْو

 :الطثِؼُت الىػاًت ــــــ 2

 في ألاولى جد٣٣ذ: ٖتمخخاب مخىالُاث زالر ٍَغ٤ ًٖ والخخامُت الاٞخخاخُت الىيُٗخحن بحن ما الغثِؿُت الىؾاَت ج٣ىم
 اهتؼث زم ال٩لب، وصم الٛىلت بحن صاع والظي الشاوي الهغإ ًٞاء في الشاهُت وظغث والٛىلت، ال٩لب بحن الهغإ ًٞاء

. الهٛغي  والبيذ الٛىلت ًٞاء في الشالشت

اث٠ حؿ٘ مً ألاولى اإلاخىالُت جخإل٠ :ألاولى املخىالُت ـــــ ؤ : ٧ا حي ْو

. الدج مىاؾ٪  صاء الظَاب ألاب ٢غاعو ألام مىث: هإي ـــ ؤ

. للٛغباء الباب ٞخذ ٖضم بىاجه مً الكُش َلب: مى٘ ــ ب

. ألاب بُٛاب الٛىلت ؾمٗذ( مٗلىماث ٖلى الخهى٫ : )اؾدىُا١ ـــ ج

. زالتهً ؤجها ٖلى للبىاث الٛىلت طَاب: زضٖت ـــ ز

. ال٣هغ بتاهب ٧ىزا لها وزههً بها البىاث ٞغخذ: جىاَا ـــ ٌ

. ال٣هغ صزى٫  الٛىلت مداولت: بؾاءة ـــ و

. وال٩لب الٛىلت بحن نغإ وكىب: مٗغ٦ت ـــ ظ

. الٛىلت ٖلى ال٩لب حٛلب: اهخهاع ــــ ح

خد٤٣ اإلاغى، الٛىلت اصٖاء: ٧اطبت صٖاوي  ــــ ي ا ٍو . ال٩لب ل٨بض بإ٧لها قٟاَئ

 ٢غاع بلى باإلياٞت) الابخٗاص ق٩ا٫ؤ مً ق٨ال بغوب ٞالصًمحر اٖخبٍر الظي اإلاىث( الىإي) ألاولى الىُْٟت جً٘
اصي جًاص، ٖال٢ت في والخُاة( ألاب . اإلاغى: َىا الىؾاَت صوع  ٍو
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مشل مخل٣ي/ بار: هٕى مً آزغ جًاصا الباب ٞخذ مً بىاجه ألاب( مى٘) الشاهُت الىُْٟت جتؿض  بحن الىؾُِ صوع  ٍو

حن . الىنُت في واإلاخمشلت اإلابشىزت الغؾالت الُٞغ

ُٟت جٓهغ اصي مسضٕو/ مساصٕ: هٕى مً للبىاث الٛىلت (زضإ) ْو  هاخُت مً الخًاص َظا إلجهاء الىؾاَت صوع  ٍو

ُٟت حٗخمض ٦ما مٛلىب،/ٚالب: هٕى مً آزغ جًاص ًٖ وال٨ك٠  اإلاضعي الُٝغ وظىص ٖلى( ٧اطبت صٖاوي ) ْو
تؿض ال٩لب، في واإلاخمشل ٖلُه اإلاضعى والُٝغ الٛىلت في واإلاخمشل  الخًاص إلجهاء ال٩لب ٦بض َىا الىؾاَت ٍو

. ال٣اثم

اث٠ زمـ مً الشاهُت اإلاخىالُت جخإل٠: الثـــــــــــاهُت املخـــــــىالُت ـــــ ب : ٧اآلحي ْو

. ال٣هغ بلى الٛىلت صزى٫ : بؾاءة ـــــ ؤ      

. وال٩لب الٛىلت بحن الهغإ اخخضم: مٗغ٦ت ـــ ب     

. الٛىلت ٖلى ال٩لب حٛلب: اهخهاع ـــ ط     

. ٖلتها ؾبب هي الضم عاثدت بإن الٛىلت اصٖاء: ٧اطبت صٖاوي  ـــ ص     

. الىاصي في وعمُه بالتراب الضم البىاث زلِ: جىاَا ـــ ٌ     

اث٠ ٖلى الخٗل٤ُ في البضء ٢بل ت، بيُت طاث الخ٩اًت ؤن بلى ؤلاقاعة مً البض الْى ت ج٨غاع ؤي ج٨غاٍع اث٠ مً متمٖى  في الْى

. الخ....الاهخهاع اإلاٗغ٦ت، ؤلاؾاءة،: ومجها مخىالُت ٧ل

ُٟت حؿدىض لٗب والبىاث، الٛىلت بحن ٧ان والظي بلُه مؿاء/ مسخيء: الخًاص ٖلى( بؾاءة) ْو  الىؾُِ صوع  ال٩لب صم ٍو
غة، الصخهُت ٖلى حٛلبه زال٫ مً وطل٪ الخًاص َظا إلجهاء ى الكٍغ ُٟت ٖىه ٖبرث ما َو ُٟت جً٘ ،(اهخهاع) ْو  ْو

 الٛىلت م٘ البىاث جىاَا الىؾاَت صوع  وؤصي مسضٕو/مساصٕ: هٕى مً جًاص ٖال٢ت في هاثوالب الٛىلت( ٧اطبت صٖاوي )
هً وبالخالي الىاصي في اإلاظبىح ال٩لب لضم وعمحهً غة الصخهُت لؿُُغة زًٖى . الكٍغ

اث٠ جخإل٠ :الثـــــــــــالثت املخـــــــىالُت ـــــ ج اث٠ حؿ٘ مً الشالشت الْى : ٧اآلحي ْو

. البىاث بلى والىنى٫  ال٣هغ صزى٫  ن الٛىلت جم٨ً: صًضجه ــــ ؤ      

.  زىاتها وجيبحهها للٛىلت الهٛغي  البيذ عئٍت: ؤلاؾاءة بنالح ــــ ب     

. الظَبي مكُها إلخًاع ال٣هغ بلى الهٛغي  البيذ طَاب: اٞخ٣اع خهى٫  ــــ ط    

. الٟخاة ٖلى الٛىلت ٢بٌ: بؾاءة ـــ ص     

. ال٣مذ ٦ِـ عحي مً جيخهي ختى جإ٧لها ال ؤن الٛىلت الٟخاة جغظذ: زضٖت ــــ ٌ    

. الٟخاة ٖغى الٛىلت ٢بى٫ : جىاَا ـــ و     

. اإلاىؾ٣ُُت اإلا٣اَ٘ ٍَغ٤ ًٖ ٖماع بالجاع الٟخاة حؿدىتض: هتضة ـ ػ

. الٛىلت ٢بًت مً الٟخاة ٖماع الجاع ًى٣ظ: به٣اط ـــ ح
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غةا٫ الصخهُت ٖلى ٖماع الجاع ٣ًطخي: ٣ٖاب ــــ ٍ . الٛىلت ؤي قٍغ

ذ: املحـــــــخىي  ه ام ــــ 3 : ٧اآلحي يبُها ًم٨ً ٚغيُت مؿاعاث الخ٩اًت ٖٞغ

م٨ً الخ٩اًت، مً ٦بحرا ظؼءا التهضًض اخخل: الت سًس ـــ ؤ اة مىظ ؤي بضاًتها مً ال٣ى٫  ٍو   صاء الظَاب ألاب و٢غاع ألام ٞو
 ؤزىاتها، جتاٍ باإلاؿاولُت ال٨بري  ألازذ وقٗىع  اإلاى٠٢ ؤػمث بلى ؤصي ألاخضار خل٣ت في الٛىلت صزى٫  زم الدج مىاؾ٪
غة الصخهُت ٖغى ٢بى٫  بلى ٢اصَا الظي ألامغ  اإلاٗاعى الىظه الٛىلت مشلذ ٦ما ال٣هغ، ظاهب ٧ىر في بةؾ٩اجها الكٍغ

 ػوظت: الُىمُت خُاتها في الٟخاة ؤو البُلت مهحر بخباٍ ٖلى حٗمل التي لألهثى صئوب عمؼ بظل٪ وهي صاثما، البىاث لغاخت

. الخ....ألار ػوظت, ألاب

 َظا ظؿضث التي الصخهُاث بحن ومً الخ٩ي، ؤخضار خغ٦ت صٞ٘ في الهام صوعَا ؤًًا للمؿاٖضة ٧ان: املؼاعس ـــ ب 

 ال٩لب، ومىث ألاب ُٚاب ٖىى الظي ٖماع الجاع زم ٖلُه، ال٣ًاء بٗض ختى الٛىلت مىاظهت في ب٣ي الظي ال٩لب: الضوع 
غة الصخهُت ًٖ جهضع التي للؿلى٦ُاث مجهُا و٧ان . البىاث خا٫ واؾخ٣غاع البضثُت الىيُٗت بنالح بلى ؤصي مما الكٍغ

اث في الازخالٝ بلى ؤًًا الخ٩اًت ؤقاعث ــــ ج  البُىلت صوع  ج٣مهذ التي الهٛغي  البيذ بحن الظَىُت ال٣ضعة مؿخٍى
هغث  والخم٤، الؿظاظت ٚاًت في ْهغن  الالحي ؤزىاتها ٢ابلم الخ٩ي،في مؿاع َىا٫ والضَاء والظ٧اء الُٟىت ٚاًت في ْو

م٨ً : آلاحي باإلاسُِ الٗال٢ت َظٍ جمشُل ٍو

. الظ٧اء ُٚاب......................الٛباء الخم٤، الؿظاظت،= البىاث

. الظ٧اء خًىع ....................، الُٟىت ، الضَاء= الهٛغي  البيذ

 اإلاخمحزة آلازغ الٗالم وشخهُاث ال٣ٗلُت، بال٣ضعة ؤلاوؿان ُٞه ًخمحز الظي البكغي  الٗالم شخهُاث بحن الخ٩اًت ٢ابلذ
 ٖلى ال٣ًاء مً الهٛغي  البيذ جم٨ىذ ٣ٞض الجؿض، ٖلى ال٣ٗل جٟى١  مضي طل٪ زال٫ مً وؤبغػث الًٗلُت بال٣ضعة
 م٩ان ٖلى ٖماع ظاعلل بقاعة طاجه الى٢ذ في ٧اهذ والتي اإلاىؾ٣ُُت اإلا٣اَ٘ بٌٗ جغصًض في جمشلذ ط٦ُت بدُلت الٛىلت

م٨ً وظىصَا، : الخالُت بالخُاَت الٗال٢ت َظٍ عنض ٍو

 ـــــــ اإلاا٢بل ــــ بالبىاث الًغع  الخا١ ٢هض ال٣هغ صزى٫  مً جم٨ىذ ٢ىي، ؤهشىي  زُالي ٧اثً= الٛىلت

غة الصخهُت ٖلى ال٣ًاء مً ط٧ائها بًٟل جم٨ىذ ي٠ُٗ ؤهشىي  بكغي  ٧اثً= الٟخاة  ــــ اإلاابٗض ــــ الكٍغ

: َامحن م٩اهحن في الخ٩اًت ؤخضار ظغث: املياوي الححز بىاء ـــــ 4

غ٦ُا هٓاما ٖٝغ م٩اوي خحز َى خُض مً: الللط ـــ ؤ  ه٣و ُٞه و٢٘ الؿب٘، بىاجه م٘ ألاب الظ٦غ ب٢امت م٩ان ل٩ىهه بٍُغ
  صاء ألاب طَاب ٫زال مً الاٞخخاحي اإلاى٠٢ طل٪ ًٖ ٖبر ٦ما ؤمىسخي، آزغ بلى وجدىله الىٓام َظا ُٚاب َظا بؿبب

ضم مالػمخه ٖلحهً البض والظي ؤلا٢امت م٣غ ال٣هغ في لىخضًَ البىاث وب٣اء الدج مىاؾ٪ . مٛاصعجه ٖو

اإلاا للمِٗكت مهضعا العجُبت الخ٩اًاث في الٛابت نىعث :الؼابت ـ ب ، با ؾغاع مملىءا ٖو  بها زام هٓام لها واإلاساٝو
ى هغث ٧اثىاتها، بحن اإلاىظىصة الٗال٢اث في ًخد٨م الظي َو  مً ٧اثىاث حؿ٨ىه م٩اها الضعاؾت مىيٕى الخ٩اًت في الٛابت ْو

غة الصخهُت في مخمشلت آلازغ الٗالم ت ٧اثىاث حؿ٨جها ٦ما ــــ الٛىلت ـــ الكٍغ  ٢اعت  ٖماع الجاع شخهُت في واإلاخمشلت بكٍغ

. والخُاة باإلاىث جخٗل٤ مؼصوظت صاللت طاث ــــ الٛابت ــــ بظل٪ وهي ال٣غآن،
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ا الٛىلت شخهُت الٛابت يمذ و٦ما  شخهُت ؤًًا يمذ( مىث) البكغ ٖلى ٣ًطخي آلازغ الٗالم مً ٧اثىا باٖخباَع

(. خُاة) للبىاث مؿاٖضا باٖخباٍع ٖماع الجاع

ه بما الىاصي لٗب ٦ما  ٧ان خُض باإلاىث جخٗل٤ لضاللت خامال الٗىهغ َظا وهتض الخ٩اًت، في َاما صوعا مُاٍ مً ًدخٍى
 اإلآهغ بحن عبُذ ٞالخ٩اًت وبالخالي زالشا الٛىلت وظشت زاهُا اإلامؼوط وصمه ؤوال ال٩لب ظشت ٞحها عمُذ واؾٗت بغةم٤ بمشابت

. بالىاصي ٣ًترب بمً جدُض اإلاساَغ ٞتمُ٘ واإلاىث للماء الؿلبي

 والمال٘ بلى مىخُت الكٗبُت ال٣ههُت الىهىم في ؤؾُىعٍت عمىػا اإلااثُت ألام٨ىت ؤنبدذ الخهىع  َظا ومً" 
 ٧ىهه في ؤ٢ام الُبُُٗت بُئخه في به ًدُِ ما بلى الىاؾٗت بىٓغجه ٞاإلوؿان َىا ومً ألاو٫، با نل اإلاغجبُت ألاؾُىعٍت

خ٣اصي ٖاإلاها َظا . 1"ٖؿٍغ في بلحها ًلجا عوخاهُت ن ًلؼمه ما َبُعي ًٞاء ل٩ل وؤُٖى الٖا

 :للحياًت الساللي العالم ـــــ 5

مشل" الٛىلت" زغافي ٧اثً م٘ ؤلاوؿان نغإ" نغاث١ في بىاث ؾب٘" خ٩اًت جتؿض  ألاؾاسخي اإلادىع  الٗالماث ٖالم ٍو
 في لهالخه آلازٍغً ٞٗل جىظُه في بعاصجه جد٤ُ٣ ٖلى صوما ال٣اصع َى للٗالمت اإلاؿخسضم الُٝغ ؤن خُض للخ٩اًت،
. ؤؾاؾها ٖلى والٗمل الٗالماث جل٪ لخهض٤ً ضخُت آلازغ الُٝغ و٢ٕى م٣ابل

 مً الؼاثٟت الٗالماث زم ألاب، َٝغ مً الهاص٢ت الٗالماث بض ٖملُت في اإلاخل٣ي جمشلً البىاث ٧اهذ لخ٩اًتا بضاًت في

هً الؼاثٟت للٗالماث جهض٣ًهً ًٖ وهخج الٛىلت َٝغ  اعجُاب ؤن والق٪ ،"الٛىلت" للبار اإلاُل٣ت الؿُُغة جدذ و٢ٖى
 باقي ٞٗل عص َُمىت بؿبب ٞاٖلُت صون  ًٓل ول٨ىه الصخهُت َظٍ وط٧اء لُٟىت اإلامحزة الؿمت ًمشل الهٛغي  البيذ

 ظهت، مً الخ٩اًت جهاًت في جٓهغ ؾٝى بٟاٖلُت مبكغا ظىُيُا ٞٗل عص ًمشل ٧ىهه في َىا الك٪ ٢ُمت وج٨مً ألازىاث،
 لخهض٣ًها ضخُت ج٣ًٗ صوما البىاث و٧اهذ الؼاثٟت للٗالماث البار الُٝغ الخ٩اًت في الٛىلت مشلذ ؤزغي  ظهت ومً
  ؤؾاؾها ٖلى ٫والٗم

هغ  البيذ و٢ٕى ٖىض اإلاى٠٢ اه٣الب ٚاًت بلى صمه عمي زم الىاصي، في وعمُه ال٩لب طبذ ب٣بىلهً الخ٩اًت في طل٪ ْو
غة الصخهُت في ضخُت الهٛغي   الٗالماث ٖالم ٖلى الؿُُغة اؾخُاٖذ ٖىضما بُىلتها ٞٗل ًخد٤٣ ل٨ً ، الكٍغ
هغ لها الٛىلت ١جهضي م٣ابل الؼاثٟت للٗالماث البار هي ٞإنبدذ  ؤي طاتها وهي الٛىاثُت اإلا٣اَ٘ زال٫ مً طل٪ ْو
 الصخهُت ٞخٗا٢ب البُلت ج٩ىن  ؤن لها ؾمذ مما ٖماع، الجاع بلى مغؾلت صخُدت ٖالماث حك٩ل الؼاثٟت الٗالماث

غة ُىتها ط٧ائها بًٟل الكٍغ . ٞو

: املعخمسة واملطاحع امللازض كاثمت

: امللازض كاثمت ـــــ  1

(. ث.ص) ،( ٍ.ص) ،لبىان بحروث، ناصع، صاع الٗغب، لؿان: مىٓىع  ناب ــــــ 1

 .1979 ال٨ٟغ،مهغ، صاع ،2 ط َاعون، خمض الؿالم ٖبض: اللٛت،جذ م٣اًِـ: الخؿً ؤبى ٞاعؽ بً ؤخمض ـــــ 2
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: املطاحع كاثمت ـــــ  2

(. ث.ص)،الجؼاثغ ، ٖىابت ، مسخاع باجي ظامٗت ميكىعاث ، الكٗبي الىثر ؤهىإ: الٗىبي عابذ ــــ 1

 ، اإلاٛغب  الغباٍ ، اإلاخدضًً للىاقٍغً اإلاٛغبُت الكغ٦ت الخُُب ببغاَُم:جغ ، الخغاُٞت مىعٞىلىظُت: ٞالصًمحر بغوب ــــ 2
1ٍ ، 1986 . 

ت ال٣هت في صعاؾاث الؿغص، مى٤ُ: الخمُض ٖبض بىعاًى ــــ 3 اث صًىان ، الجؼاثٍغ   .1994  الجؼاثغ ، الجامُٗت اإلاُبٖى

ت:  َال٫ خغب ــــ 4  للضعاؾاث، الجامُٗت اإلااؾؿت الكٗبي، ألاصب و ألاؾُىعة و ال٣هت و الى٣ض في هٓغاث الىو، ؤولٍى
 .1992 لبىان، بحروث،

ت الكغ٦ت الكٗبُت، الخ٩اًت ؤصب: ٚغاء مهىا خؿحن ــــ 5  .1997 ،1ٍ لبىان، الٗاإلاُت، اإلاهٍغ

 .1993 ،4ٍ لبىان، الخضازت، صاع الٗغب، ٖىض ثالخغاٞا و ألاؾاَحر: مدمض زان اإلاُٗض ٖبض ــــ 6

، ،صاع وؤٖالمها جبؿت مضًىت:  ؤخمض ِٖؿاوي  ـــــ 7  جبؿت مى٣ُت ؤٖغاف: َِكىع  بىظمٗت: ًٖ ه٣ال ،2005 الجؼاثغ، الباٙل

ضة  .1993 ظىان 13 ،ألاخض 6082 ،ٖضص الىهغ ،ظٍغ

ضًَغل صًغالًً ٞىن  ـــ 8 ب،ال٣اَغة، صاع ًم،ببغاٍ هبُلت:الخغاُٞت،جغ الخ٩اًت: ٍٞغ . (ث.ص) مهغ، ٍٚغ

ت بحن الكٗبي ألاصب: ؾُٗضي مدمض ــــ 9 اث ظامُٗت،صًىان صعوؽ ،ؾلؿلت والخُب٤ُ الىٍٓغ  الجؼاثغ، الجامُٗت، اإلاُبٖى
. (ث.ص)

 ،1البًُاء،ٍ اإلاضاعؽ،الضاع الخىػَ٘ و اليكغ مىعٞىلىظُت،قغ٦ت صعاؾت باإلاٛغب، الكٗبي ال٣هو: مهُٟى ٌٗلى ــ 10
1999. 

 .1997الٗغبي،اإلاٛغب، الش٣افي ،اإلاغ٦ؼ الكٗبُت الؿحرة في الخ٩اثُت البيُاث الغاوي، ٢ا٫:ؾُٗض ٣ًُحن ـــ 11

                                                                         vladimir propp :morphologie du conte , édit du seuil , paris, France,1965 ـــ 12
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( ما بعس الحسازت)على دلفُت الخى حر الؼِؼُىلجي لـ : املجخمعاث الافتراهُت

 ملط –باحث في علم الاحخما  ، محمىز عبسالعلُم محمس ػلُمان

 

 ملخم

 عمُلت لخٌىضاث مىاهبت الافتراهُت املجخمعاث ظهطث املسي الىاػعت املخمطزة الحسازت بعس ما حطهت بًاض في
ا ًإحي الافتراهُت للمجخمعاث الىاػع الاهدـاض فةن لصلً الؼطبُت، املجخمعاث في

ً
 الخىحهاث مع مدؼل

ت، وهس الجماعُت،  حس بلى مخىاثًما، الاهدـاض َصا ًإحي آدط، بمعني الحسازت، مطحلت ب ا احؼمذ التي املطهٍع

 وح سف. الجماعُت للعىالم املتزاًس والخفخِذ والدـ ي، للخفىًُ، املاهسة الحسازُت بعس ما الخىحهاث مع هبحر
 علماء واَخمام ظهىضَا، وعىامل الافتراهُت، املجخمعاث مفهىم على الخعطف امللاٌ َصا دالٌ مً الباحث

 ج اًت وفي ػمات ا، ألبطظ  وعطن والىاكعي الافتراض ي املجخع بحن العالكت ؤوحه وجىهُح بسضاػت ا، الاحخما 

ت هىء في ةالافتراض ي املجخمعاث جفؼحر محاولت امللاٌ . الحسازت بعس ما ه ٍط

 .الحسازت بعس ما  هترهذ، الافتراض ي، املجخمع: املفخاحُت اليلماث -

 

 الافتراض ي؟ املجخمع ما -1

ت اإلاتخمٗاث جخإؾـ ا اإلاسخلٟت، والجماٖاث ألاٞغاص، بحن الٗال٢اث وبىاء الاجها٫، آلُت ٖلى البكٍغ  ج٣ضم مضي ٖلى وبىاءًا
تٌ وج٣ىُاث الاجها٫، وؾاثل ً في الاجها٫ ؤَمُت جبرػ َىا ومً ؤلاوؿاهُت، اإلاتخمٗاث جخ٣ضم اإلاخىٖى  الخًاعاث، ج٩ٍى
 وؤَم ؤبغػ  مً هي الاظخماُٖت، والٗال٢اث والخ٨ىىلىظُا، اللٛت، مشل مُٗىت، ٖىانغ ؤن ق٪ وال والكٗىب، ألامم وجُىع 

 وهمى والخٟاٖل، والخىانل الخٗبحر، ٢ىُاثوث وآلُاث، وؾاثل، مً ٖلُه حكخمل بما الخهىم، َظا في الاجها٫ م٣ىماث

ت الا٢خهاصًت الىٓم ومسخل٠ اإلاتخمُٗت، الش٣اٞت خغ٦ت وبط٧اء الخ٨ٟحر، . طل٪ بلى وما وال٣اهىهُت، وؤلاصاٍع

ا ألامغ ًسخل٠ وال   الخِ ٖلى( Virtual Community) الاٞتراضخي اإلاتخم٘ بيكىء ًخٗل٤ ُٞما الىاخُت، َظٍ مً ٦شحرًا
(Online)، ا، الال٨تروهُت، باإلاضن ٌٗٝغ ُٞما نتوبسا  الغ٢مي، الًٟاء ٖالم في الال٨ترووي، الاظخماعي وجُىعَا وهمَى

 َظٍ بىاء في اإلاسخلٟت وج٣ىُاجه اإلاخُىع  الاجها٫ بألُت الغ٢مي الاظخماعي للخٟاٖل مخٗضصة م٣ىماث ٞهىا٥ وبظل٪

ا، الال٨تروهُت، اإلاتخمٗاث َغ . (1)وعةمخِ مخىانلت بهىعة وجُٟٗلها وجٍُى

ا ٌك٩ل ال بمٗجي الم٩اهُت اظخماُٖت جتمٗاث بلى حكحر الاٞترايُت اإلاتخمٗاث ؤن في اجٟا١ زمت َىا٥ ا ؤًٖاَئ ًٗا  جتم
ا ًُا ا لدكمل جىُل٤ الختمٗاث َظٍ ول٨ً ظٛغافي بَاع ؤًٖائها بحن ًتم٘ ٞال م٩اه اث بلى ًيخمىن  ؤٞغاصًا  و٢ىمُاث ٍَى

. للمٗلىماث الضولُت الكب٨ت وهي الغمؼي  الًٟاء في جىدكغ التي إلاتخمٗاثا َظٍ ؤًٖاء بحن جتم٘ وؾُلت وزمت مسخلٟت،

                                                           

دراسة ميدانية على عينة من األسر المستخدمة لشبكة اإلنترنت   -الثورة المعلوماتية والتنشئة االجتماعية: زلمود عبدالعليم زلمد سليماف(  )
. ـ5 0 رة، كلية اآلداب، جامعة سوىاج، ، رسالة ماجستَت غَت منشوبمدينة سوىاج
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ت ٌكتٍر بدُض مكتر٦ت اَخماماث وظىص ٖلى اجٟا١ َىا٥ ؤن ٦ما  مى٢٘ بلى الضزى٫  الجماٖاث بخضي في الٟغص لًٍٗى
 ًم٨ً و ٢ُ٘،مذ ؤو مؿخمغ بك٩ل الاَخمام هٟـ مً آزٍغً ؤًٖاء م٘ ًخ٣ابل بدُض واَخماماجه جخ٤ٟ، التي الجماٖت

 للٟغص ًم٨ً ٦ما ألاٞغاص واَخماماث جخ٤ٟ مًامحن في ؤ٦ثر ؤو واخض، ٞغص م٘ مىا٢كاث في ًضزل ؤن الجماٖت في ًٖى  ي

 .(1)واَخماماجه مُىله، خؿب ٖلى ظماٖت مً ؤ٦ثر في ٌكاع٥ ؤن

 الخىاؾِب قب٩اث بٓهىع  اثالؿدُجي ٞترة بلى( الخِ ٖلى) الكب٩ي اإلاتخم٘ ؤو الاٞتراضخي اإلاتخم٘ حك٩ل بضاًاث وحٗىص
 وؤواثل الؿخِىُاث ؤوازغ مً الخ٣ت ٞترة في اإلاٗغوٞت آعباهذ قب٨ت ْهىع  ٦ظل٪ بالجى قب٨ت مشل الخٗلُم لٛغى

حر الؿبُٗيُاث  لىخاث اؾخسضام اهدكاع م٘ وبسانت والشماهُيُاث الؿبُٗيُاث في الخىاؾِب قب٩اث مً طل٪ ٚو

. آهظا٥ الجضًضة للخ٨ىىلىظُاث وواؾ٘ ٖام هٟاط إلجاخت اإلادلي الاجها٫

ٗض ىجىلس َاوضز" َو  الاٞترايُت اإلاتخمٗاث ٦خابه في اإلاهُلر َظا اؾخسضمىا الظًً ألاواثل مً ،(Haward Rhingold" )ٍض

 الٗالم ؤهداء في مخٟغ٢ت ؤما٦ً مً حك٩لذ اظخماُٖت جتمٗاث اإلاتخمٗاث َظٍ" بإن ُٞه ًا٦ض والظي م،1993 ٖام
ت خضوص بالًغوعة جغبُهم وال ة،مكتر٥ اَخماماث جغبُهم ُّ ت ؤو ٖغ٢ُت، ؤوانغ ؤو ظٛغاٞ ُّ ت ؤو ٢بل ُّ ت، ؤو ؾُاؾ ُّ  صًي

ُّىعون  الاظخماعي، الخىانل ومىا٢٘ الاجها٫ وؾاثل ٖبر ًخٟاٖلىن   و٢ىاٖض الجماٖت، بلى الاهدؿاب قغوٍ بُجهم ُٞما ٍو

. (2)"مغاٖاتها ًيبػي التي وألازال٢ُاث الخٗامل، وآلُاث والخغوط، الضزى٫،

غي  ت متغص لِؿذ" الاٞترايُت اإلاتخمٗاث ؤن (Aldo de Moor" )مىض  زي ؤلسو"ٍو  ٖباعة ول٨جها ألاٞغاص، مً ما٢خت متمٖى
ت ًٖ ضزلىن  اإلاكتر٦ت، والاَخماماث واإلاهالر، ال٣ُم في ٌكتر٧ىن  الظًً ألاٞغاص مً متمٖى  وجٟاٖالث ٖال٢اث، في ٍو

. (3)"ؤلال٨تروهُت الىؾاثِ باؾخسضام اظخماُٖت

 الضولُت الكب٨ت ؤَمها مً لٓهىعٍ مهضث التي الٗىامل مً ٖضص هدُتت خضر ول٨ً ٞتإة ًٓهغ لم الاٞتراضخي اإلاتخم٘ بن
 بخ٨ىىلىظُا مغجبِ  هه طل٪ بٗض، نىعجه ج٨خمل لم اإلاتخم٘ َظا ٞةن طل٪ وم٘ الغمؼي، الًٟاء وحك٩ل للمٗلىماث
ظا الٗالمي اإلاٗلىماث وبمتخم٘ الاجها٫،  ألاؾاؾُت بالهىعة الخ٨هً ؤخض ٌؿخُُ٘ وال ،الدك٩ل في آزظ اإلاتخم٘ َو

:- (4)مجها اٖخباعاث لٗضة وطل٪ اإلاؿخ٣بل، في الاٞتراضخي للمتخم٘

-  
ًا
ت: ؤوال  بك٩ل ٖاإلاىا في جخُىع  التي البرمتُاث بهىاٖت جدىالجه واعجباٍ اإلاتخم٘، َظا ٖلى جُغؤ التي الخٛحراث ؾٖغ

 .ملخّى

                                                           

، مؤدتر األسرة كاإلعالـ كحتديات العصر كلية اإلعالـ، جامعة القاىرة، دراسة في أزمة منظومة قيم األسرة المصرية -المجتمع االفتراضي: كليد رشاد ذكي ( )
. 64  ـ، ص 009 فرباير  7 -5 

(2) Haward  Rhingold: The Virtual Community, (Retrieved 18 April 2014), from, 
http://www.rheingold.com/vc/book/intro.html 
(3) Aldode Moor, Hans Weigand: Formalizing the Evolution of Virtual Communities, 
Information Systems, (32), (2), 2007, P.P 223, 247. 
(4) Ronaldo A.Beghetto: Virtually in the Middle Alternative Avenues for Parental 
Involvement in Middle, Levels Schools, Learning House, No (57), Issue (1), Sep-Oct , 2001, 
P.23  
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ا - ًُا  مٗها ًخٗامل وآلان الىسبىي، اإلاؿخىي  ٖلى بضؤث الخٟاٖالث َظٍ ؤن بط الاٞتراضخي، الؿُا١ في اإلاخٟاٖلحن ٦ثرة: زاه

. ال٨مبُىجغ م٘ الخٗامل ؤؾاؾُاث ًتُض مً ٧ل

ا -
ًا
دت ًغجبِ ال اهه بط الاٞتراضخي، اإلاتخم٘ جٟاٖالث ٖلى اإلاترصصًً ؤٖماع جٟاوث: زالش ت بكٍغ  ٞتمُ٘ واخضة، ٖمٍغ

ماع .  الؿُا١ َظا في جخٟاٖل الكُسىزت ختى الُٟىلت مىظ ألٖا

ا - ًٗا اث مداصزاث ٚٝغ بحن ما الاٞترايُت الخٟاٖالث في ألاٞغاص بها ًخىانل التي وآلالُاث الهىع  حٗضص: عاب  ومتمٖى
ضًت، ضًت و٢ىاثم بٍغ ا ومضوهاث ومىخضًاث، بٍغ حَر  جخم التي الخٟاٖالث ٖلى ؤَل٤ و٢ض الخٟاٖل، َغ١  مً ٚو

ا الاجها٫ َظا ًًم «جٟاٖلي بل٨ترووي اجها٫» ةالاٞتراضخي الختمٗاث صازل حن ؤٞغاصًا  في ٌكتر٧ىن  مخىٖى
 .وألاوكُت ألا٩ٞاع هٟـ

 الافتراض ي؟ املجخمع ظهط ملاشا -2

 ٧ان وبهما ال٨ٟغة، ًبؿِ ؤن للبٌٗ ًدلى ٦ما الاٞترايُت اإلاتخمٗاث ْهىع  ًٖ مؿئىلت وخضَا ؤلاهترهذ قب٨ت ج٨ً لم

ا ةالىا٢عي اإلاتخمٗاث ؤويإ لترصي ًٗا ا صاٞ ا الخ٨ىىلىجي الٗامل ؤن بط اإلاتخمٗاث، َظٍ ليكىء عثِؿًا   ٞغاص اإلادغ٥ َى صاثمًا
 الاظخماعي، والخٟاٖل الخىانل بلى ٧الخاظت بةقباٖها الىا٢ُٗت اإلاتخمٗاث حؿمذ لم اخخُاظاث لضحهم ظماٖاث ؤو

 ٧الخجل  -بضازلهم ٧اهذ ؾىاء اُٖت،والاظخم واإلااصًت الىٟؿُت نىعَا بكتي الًٍٛى مىاظهت ؤو الٗاَٟي، وؤلاقبإ
. الٗمل في ؤو ألاؾغة صازل زاعظُت ٧اهذ ؤو -ؤلاقاٖاث وجغوٍج والاهٟخاح الًٟى٫  وخب والكللُت والاهُىاثُت

جي والازخٟاء الاظخماُٖت، الغوابِ ي٠ٗ بلى بياٞت ُاب الُىمُت، الخُاة في الٗامت الل٣اءاث  ما٦ً الخضٍع  ؤلاخؿاؽ ٚو
 والخ٤ًُِ ال٣هغ، ؤق٩ا٫ ل٩اٞت والخٗغى الظاث، وجإ٦ُض والاخترام، بالخ٣ضًغ، ؤلاخؿاؽ بلى والخاظت ،واإلاىصة با لٟت
اث، ٖلى ُاب الخٍغ  ج٣ضٌـ في واإلابالٛت ألاظُا٫، بحن الٟىاع١  واحؿإ والٗى٠، الخل٣حن ز٣اٞت وؾُاصة الخىاع، ز٣اٞت ٚو

ً اإلاكغوٖت، الاخخُاظاث جلبُت ًٖ الىا٢عي اإلاتخم٘ ظؼٕو الضًيُت، وزانت ألا٩ٞاع في والٛلى والخ٣الُض، الٗاصاث  ٖو
حر الخ٨ىىلىظُا، جدضثها التي والخٛحراث الخُىعاث مىا٦بت  اإلاتخمٗاث وكىء بلى ؤصث التي هي الٗىامل، مً طل٪ ٚو

ا الاٞترايُت، ا ويمان واهدكاَع . (1)اؾخمغاَع

 والىاكعي  فتراض ي املجخمع بحن العالكت -3

 ؤَل٤ ؤخضَما ٖاإلاحن، ؤو متخمٗحن في وِٗل ؤنبدىا اجهالي ٧ىؾُِ ؤلاهترهذ بٓهىع  ؤن بلى خشحنالبا مً ٖضص ًظَب

ى ،«ؤلاهترهذ زاعط متخم٘»ؤو ،«الىا٢عي اإلاتخم٘» ٖلُه  بحن الصخصخي الاجها٫ ٖبر الخىانل ٖلى ال٣اثم اإلاتخم٘ َو

ى ،«ؤلاهترهذ متخم٘» ؤو ،«الاٞتراضخي اإلاتخم٘» ٖلُه ًُل٤ وآلازغ ألاٞغاص  ًٖ ألاٞغاص بحن الخىانل ٖلى ال٣اثم اإلاتخم٘ َو

                                                           

: للمزيد من التفصيل أنظر ( )
  .7 ص  ـ، 005  ، الكويت،(  )، اجمللد ( )، عامل الفكر، العدد عولمة الحداثة وتفكيك الثقافات الوطنية: أزتد زايد  -

- Andrew J. Flanagin, Miriam J. Metzger: Perceptions of Internet in Formation 
Credibility, Journalism & Mass Communication Quarterly, Vol. (77), No.(3), 2000, P.515. 
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 و٠ُ٦ والاٞتراضخي، الىا٢عي اإلاتخمٗحن َظًً بحن الٗال٢ت ماَُت جدضًض الباخشحن مً ٖضص خاو٫  و٢ض. (1)ؤلاهترهذ ٖبر بٗض

: (2)لهضصا َظا خى٫  آعاء زالزت بلى الباخشحن آعاء اه٣ؿمذ و٢ض آلازغ، ٖلى اإلاتخمٗحن َظًً مً متخم٘ ٧ل ًازغ ؤن ًم٨ً

ٌ  الطؤي ت ًخبىاٍ الظي: ألاو  ؤن الخ٨ىىلىجي الخُىع  َظا م٘ الُبُعي مً ؤهه ًغي  ،"بًلُىجز" ؤمشا٫ الباخشحن مً متمٖى

ا ٌٗخبر الظي الاٞتراضخي اإلاتخم٘ ًيكإ ًٖا ا ٞغ   .ٖىه ٌٛجي وال الىا٢عي اإلاتخم٘ مً نٛحرًا

ت ًخبىاٍ الظي :الثاوي الطؤي غي  ،(Locard" )لىواضز" و ،(Alexander" )ضؤلىؼىس" ؤمشا٫ الباخشحن مً متمٖى  اوٛماؽ ؤن ٍو
ا ؤ٦ثر ًتٗله ؤلاهترهذ متخم٘ في الٟغص تٗله الىا٢عي، اإلاتخم٘ في آلازٍغً ًٖ بٗضًا ا ٍو ا مدهىعًا ًُا  م٩ان في م٩اه

سل٤ ؤلاهترهذ، جىاظض ا ٍو ًٖا  ع٦حزًااث ؤ٦ثر ألاٞغاص ًتٗل مما ،(Solitary Mode) ؤلاهترهذ ٖبر طاتهم م٘ الٟغصًت مً هى
هبذ طاتهم، م٘   ألاٞغاص بحن الخىانل ٍو

ًا
 .بالجؿض الخىاظض مً ؤ٦ثر والظاث بالصخهُت، مغجبُا

لُمان" ؤمشا٫ باخشحن ًخبىاٍ الظي: الثالث الطؤي غي  ،(Damir" )ضزام" و ،(Welman" )ٍو  واإلاتخم٘ الىا٢عي، اإلاتخم٘ ؤن ٍو
ىا٥ البٌٗ، لبًٗهما م٨مالن متخمٗان الاٞتراضخي  ٖلى ًخٗٝغ ؤن ًم٨ىه ٞالٟغص بُجهما، اٖخماصًتو جٟاٖل َو
ُىع  ؤلاهترهذ، ٖبر ظضص ؤشخام  متخم٘ ٌؿاٖض خُض صخُذ، وال٨ٗـ الىا٢عي، اإلاتخم٘ في الٗال٢اث َظٍ ٍو

ت في ؤلاهترهذ . الىا٢عي اإلاتخم٘ في ألاٞغاص بحن الٗال٢اث ج٣ٍى

 بُجهما، ؤؾاؾُت ازخالٞاث جىظض ول٨ً الاٞتراضخي، جم٘واإلاج الىا٢عي، اإلاتخم٘ بحن ٖال٢ت َىا٥ ؤن" لُله علي" ًغي  بِىما 
ا جلٗب وبًماءاث بقاعاث مً للجؿض بما الجؿضي، الخىاظض ٖلى جا٦ض الىا٢عي اإلاتخم٘ جٟاٖالث بن خُض ا صوعًا

 في باعػًا
ا الُٟضًى، وم٣اَ٘ والغمىػ  بالهىع  ج٩ىن  الاٞتراضخي، اإلاتخم٘ جٟاٖالث بِىما الخٟاٖل،  نُاثشخ بحن جٟاٖالث وؤخُاهًا
ا طواتها جسٟي زُالُت  ٞىعي، جٟاٖل َى الىا٢عي اإلاتخم٘ في الخٟاٖل ؤن طل٪ بلى ًًاٝ والهغوب، ال٨ظب لخماعؽ ؤخُاهًا
ا، الٟٗل عص ًهبذ ٢ض مباقغ، ٚحر الاجها٫ ؤن هتض الاٞتراضخي اإلاتخم٘ في بِىما له، اإلاباقغ الٟٗل وعص الٟٗل ًُا  و٢ض اهخ٣اث

ا ًهبذ ا وال مخإزغًا ًٍا . ٞىع

ا ًخم الىا٢عي اإلاتخم٘ في الخٟاٖل ٧ان بطا ٞةهه طل٪ بلى بياٞت  ، الؿً، بمخٛحراث مخإزغًا  الخٗلُم، ومؿخىي  والىٕى
 خُض الاٞتراضخي، اإلاتخم٘ في ٞاٖلُتها جيخٟي اإلاخٛحراث َظٍ ٞةن الا٢خهاصي، الاظخماعي واإلاؿخىي  الاظخماُٖت والخالت
 الىدى َظا ٖلى اإلاخٛحراث، َظٍ ًٖ ٧اطبت عمىػ  ْل في ًدضر ؤن اإلام٨ً مً ؤو مىٓمت، مخٛحراث بال الخٟاٖل ًدضر
 بلى الىا٢عي اإلاتخم٘ مً ٞاالهخ٣ا٫ زم ومً اإلاخهل، مى٤ُ مً ولِـ الاؾخ٣ُاب، مى٤ُ مً اإلاتخمٗحن ٦ال هضع٥ ٞةهىا

ٌ َى الاٞتراضخي،  وسج في واإلاكاع٦ت الاٞتراضخي اإلاتخم٘ مً وا٢تراب وجٟاٖالجه، زهاثهه ب٩ل الىا٢عي للمتخم٘ ٞع

.   (3)جٟاٖالجه

 الخ٣ُ٣ي الٗالم في ًدضر ما بُجهم ًدضر الاٞترايُت اإلاتخمٗاث في ألاٞغاص ؤن بلى( David Ellis" )بلِؽ زًفُس" طَب و٢ض
 التي ؤلاهترهذ قب٨ت هي اجهالُت آلُت ٍَغ٤ ًٖ الخٟاٖالث َظٍ جخم خُض ٢غب، ًٖ لِـ ول٨ً جٟاٖالث، مً الٟٗلي

                                                           

، ص 009 الطبعة األكىل، دار العامل العرىب، القاىرة،  ،اإلنترنت والشباب دراسة في آليات التفاعل االجتماعي: علياء سامي عبد الفتاح(  )
40. 
دراسة ميدانية بمدينة  -العولمة الثقافية وعالقتها ببعض أشكال التفاعل االجتماعي في المجتمع المصري: سحر ىاشم عز الدين(  )

 .80 ـ، ص    0 ، رسالة دكتوراة، قسم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة سوىاج،سوىاج
. 6 ـ، ص    0 ، قضايا اسًتاتيجية ، ادلركز العريب ألحباث الفضاء االلكًتكين، القاىرة، مارس على الثقافة السياسية واالجتماعية للشباب تأثير الفيس بوك: ل ليلةعل ( )
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محز الصخيء ٞةن وبالخالي. (1)الاٞترايُت حك٩لا٫ خغ٧اث في حؿاَم بضوعَا
ُ
 ٖلى جدك٨ـل ٧ىجها الاٞترايُت اإلاتخمٗاث في اإلا

 التي هي شخو ٧ل في اإلاىظىصة والخهاثو الهٟاث ؤن ؤي اإلاؿخسضمحن، َاالء بحن مكتر٦ت وؤقُاء اَخماماث ؤؾاؽ
بُٗت هٕى جدضص ىضمج بلحها، ًيخمي التي الاٞترايُت الجماٖت َو . ٞحها ٍو

 الافتراهُت املجخمعاث بسضاػت الؼِؼُىلىحُا علماء اَخمام -4

ا اإلاتخمٗاث مً الىٕى َظا بضعاؾت الاظخمإ ٖلم في والباخشحن الٗلماء، مً الٗضًض اَخم ل٣ض  اظخماُٖت، ْاَغة باٖخباَع

 مجخمع" ٦خاب م،1998 ؾىت ؤنضع و٢ض اإلاتخمٗاث، مً الىٕى َظا صعاؾت في اإلاخسههحن ؤبغػ  مً" واػخلع" ٌٗض و

 اإلاتخمٗاث ؤن ،(Biocca Frank" )فطاهً باًىوا" ؤ٦ض ٦ما الٓاَغة، َظٍ ٢ًاًا حٗالج ؤزغي  بؿلؿلت وؤجبٗه" الـبىت

غ في م،1995 ٖام( Leefe" )لُفي ماضن" م٘ ،(Jack Loomis" )لىمحز حان" ؾاَم و٢ض اظخماُٖت، ْاَغة الاٞترايُت  جٍُى

 في عثِسخي بدىر مغ٦ؼ جإؾِـ في ،(Jim Blascovich" )بالػىىف  حُم" َمم٘ وقاع٥ الاٞتراضخي، الىا٢٘ ل٣ُاؽ مسخبراث

 َظٍ ازخلٟذ و٢ض. الاٞترايُت اإلاتخمٗاث مً ؤهىإ ْهغث الى٢ذ مغوع وم٘ م،1996 ٖام في( ٧الُٟىعهُا ظامٗت)
 ألالٗاب ظخمٗاثم الخهغ، ال اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى اإلاتخمٗـاث َظٍ ومً وؤَضاٞها، واَخماماتهـا، جىظهاتها، في اإلاتخمٗاث

(Games Societies)، ٟا٫ ًماعؽ خُض  اإلاتخمٗاث َظٍ ؤٞغاص بحن وج٩ىن  ؤلاهخـغهذ، ًٞاء صازل ؤلال٨تروهُـت ألالٗاب ألَا

ىا٥ ونضا٢اث، اظخماُٖت، ٖال٢اث  ْهغث ٦ما ،(Second Life) الشاهُـت الخُـاة ٖلحها ؤَل٤ الىا٢٘ جدا٧ي مىا٢٘ َو
ت ٨ـا ؤبغػَا ٞترايُتالا اإلاتخمٗاث مً ٦بحرة متمٖى  .(America Online) ؤوهالًً ؤمٍغ

ىا٥  بى٥ الِٟـ مى٢٘ ؤبغػَا الاظخماعي، الخٟاٖل حٗؼػ  متخمٗاث وهي الٟغاٙ، ؤو٢اث ل٣ًاء اٞترايُت متخمٗاث َو

(Facebook)، ى  مىه حهضٝ و٧ان م، 2003 ٖام(Mark Zuckerberg" )ظوهطبحرج ماضن" ؤوكإٍ الاظخماُٖت، للكب٩اث مى٢٘ َو
ان اإلاىايُ٘، مسخل٠ في وآلاعاء والهىع، ألازباع، لخباص٫ الجامٗت في ػمالءٍ ظم٘ البضاًت في  اإلاتخم٘ َظا ل٣ي ما وؾٖغ

ا اعص ظامٗت) َلبت بحن عواظًا  الضزى٫  لهم ًد٤ مً ٢اٖضة جىؾُ٘ ٖلى شجٗه الظي ألامغ واؾٗت قٗبُت وا٦دؿب ،(َاٞع
ت صعاؽم َلبت ؤو ؤزغي  ظامٗاث َلبت لدكمل اإلاتخم٘ بلى  ٞخدذ زم الجامُٗت، الخُاة ٖلى الخٗٝغ بلى ٌؿٗىن  زاهٍى

ب مً ٧ل ؤمام مى٢ٗه ؤبىاب  ألازحرة الؿُاؾُت ألاخضار نُٗض ٖلى اإلاتخم٘ َظا خ٣٣ه ما ًسٟى وال اؾخسضامه، في ًٚغ

ً في  .(2)الٗغبي الَى

 الافتراهُت املجخمعاث ػماث ؤبطظ  -5

ضون  الظًً ٞغاصلأل مخاخت ؤجها اإلاتخمٗاث َظٍ ؾماث ؤبغػ  مً  ٖلى الاٞترايُت ٞاإلاضًىت ؤهماَها، ؤخض في اإلاكاع٦ت ًٍغ

 في ختى الاٞترايُت الخٟاٖالث في مكتر٧ىن  ؤٞغاص صاثما ٞهىا٥ جىام، ال مضًىت ،(Alberta Ropert" )ضوبطث ال رجا" ٢ى٫  خض

ا ٖام بك٩ل ؤلاهترهذ ؤنبدذ ٞل٣ض  -طل٪ في ٚغابت وال  -اللُل مىخه٠  الجماٖاث ؤن ٦ما الىاؽ، خُاة مً ظؼءًا
. زام وظه ٖلى باإلهترهذ اإلاهخمحن مً للٗضًض ؤَمُت حك٩ل باجذ اإلاسخلٟت بإهماَها الاٞترايُت

                                                           

(2) David Ellis, et al: Community and Virtual Community, (Retrieved 18 April 2014), 
from, http://www.eric.ed.gov 

، رللة الرؾ للفلسفة كاللسانيات كالعلـو بحث تحليلي -المجتمعات االفتراضية واقع جديد: جالؿ علي االعرجي، رباب راسم كاظم(  )
.    0 جامعة كاسط، العراؽ،  ، السنة الرابعة، كلية اآلداب،(8)االجتماعية، العدد 
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  الاٞترايُت اإلاتخمٗاث ؾماث ؤبغػ  ومً 
ًا
 م٘ وجىانل الٗالم، ٖلى اهٟخاح مً به حٗض ما ٖلى ٖؼلت، بلى جيخهي ؤجها ؤًًا

،ً ظٍ آلازٍغ ا، هدً) ،(Sherry Turkle" )جحرول ؿحري " لـ جاب٥ ٖىىان ًلخهها اإلاٟاع٢ت َو ًٗا  إلااطا: وخُضون  ل٨ىىا م
 ٨ًخبىن  وما ال٣هحرة، الىهُت الغؾاثل ؤٚىذ ٣ٞض ،(؟بٌٗ مً بًٗىا ًيخٓغ مما ؤ٦ثر الخ٨ىىلىظُا مً هيخٓغ ؤنبدىا

دباصلىن  اعاث، ًٖ بى٥ الِٟـ ٖلى ٍو  ٞغص ٧ل ًجهم٪ بِىما صواح بِذ في حِٗل التي ألاؾغة نىعة حٗض لم َىا مً و الٍؼ
٩اجحري، عؾم متغص حٗض لم الخام، الاٞتراضخي ٖاإلاه في ؤٞغاصَا مً ا جدخاط م٣ل٣ت خ٣ُ٣ت بل ٧اٍع ضًا  الاهدباٍ، مً مٍؼ

. (1)والاَخمام

ضة والؿماث الخهاثو مً جدمل الاٞترايُت اإلاتخمٗاث صازل ألاٞغاص ًماعؾها زانت ز٣اٞت َىا٥ ؤن ٦ما  ما الٍٟغ

 -ط٦غ) الجيـ ٢ُىص مً الش٣اٞت َظٍ جسلهذ خُض(. ؤلاهترهذ ز٣اٞت) ٖلحها ًُل٣ىن  الاظخماُٖت الٗلىم في الٗاملحن ظٗل

ظا الٗالم مً واؾ٘ هُا١ ٖلى قب٨ت ب٢امت في الٟغص ًض لخُل٤ الاظخماُٖت الٟىاع١  ؤو اللىن، ؤو ،(ؤهثي  الجاهب َى َو
. للٓاَغة اإلاكغ١ 

غاى اؾخٛالله وبم٩ان والخى٨غ، زضإ،لل ٖغيت الٟغص ٩ًىن  ٣ٞض الؿلبي الجاهب ؤما   ؤزال٢ُت، ٚحر ؤو مكغوٖت ٚحر ٚ 
 اإلاتخم٘ ٢ُم ًٖ مسخلٟت ج٩ىن  ٢ض ٢ُمُت ؤهٓمت لضحهم اإلاتخمٗاث َظٍ بلى ًيخمىن  الظًً ألاٞغاص ؤن ألابدار ؤزبدذ ول٣ض

 مً م٩ىهت لٛت ،الاٞتراضخي اإلاتخم٘ ؤًٖاء ٢بل مً حؿخسضم مؿخدضزت لٛاث َىا٥ و ُٞه، ٌِٗكىن  الظي الخ٣ُ٣ي

ت وألاع٢ام الخغوٝ  ٖلى ؤلاصمان خالت هي الاٞترايُت، اإلاتخمٗاث ؤٞغاص بحن الكاجٗت اإلاك٨الث ومً ،(2)ؤلاهتلحًز
ب ٞالبٌٗ الاٞترايُت، اإلاتخمٗاث ت ًٚغ  في واظباجه ؤو ٖال٢اجه خؿاب ٖلى الاٞتراضخي متخمٗه صازل باالؾخمغاٍع

. الخ٣ُ٣ي اإلاتخم٘

  فتراض ي واملجخمع الحسازت بعس ما ضواز جى حراث

  Jean Francois Lyotard  لُىجاض فطاوؼىا حان (1) 

ت، مجزلت بن" ماصاَا ٞغيُت مً( م 1979 ٖام الخضًشت بٗض ما الىيُٗت) ٦خابه بضاًت في" لُىجاع" اهُل٤ ل٣ض  اإلاٗٞغ
 بما اإلاضٖى الٗهغ في والش٣اٞاث عي،الهىا بٗض بما اإلاضٖى الٗهغ في اإلاتخمٗاث صزى٫  م٘ جخٛحر لها اإلاخاخت اإلا٩اهت ؤو

ت ؤن بلى وطَب. (3)"الخضًض بٗض  طل٪ وؾُازغ اإلاايُت، ال٣لُلت ال٣ٗىص زال٫ لإلهخاط الغثِؿُت ال٣ىة جمشل ؤنبدذ اإلاٗٞغ
ً في ا، ألاقض البلضان في الٗمل ٢ىة ج٩ٍى ت وؾدخسظ جُىعًا ا ؾخمشل التي اإلاٗلىماجُت، الؿلٗت ق٩ل اإلاٗٞغ اهًا  اإلاىاٞؿت في َع

 ؤؾماٍ بما جخمحز بمغخلت ًمغ الٗالم ؤن بلى" لُىجاع" طَب اإلاٗلىماث، زىعة لٓاَغة جدلُله وفي. (4)الؿلُت ٖلى الٗاإلاُت

                                                           

 .00 ، ص   0  ،(8 )، رللة الباحث اإلعالمي، العددمدخل نظري -في التغييردور مواقع التواصل االجتماعي : بشرل رتيل الراكم(  )
(2) Williams  J.Patriak: The Straightedge Subculture on the Internet, a Case Study of 
Style Display Online, Media International, Australia in Cooperating Culture and Policy, No 
(107), Austrlia, 2003, P 62 . 

ـ،  996 ، يونيو، (0 )، كتاب الرياض، العدد نظريات التلقي وتحليل الخطاب وما بعد الحداثة -الخطاب والقارئ: حامد أبو أزتد(  )
 ، لالطالع متاح يف    (ـ 4 0 مايو  5 اسًتجعت بتاريخ )، 5  ،  9 ص ص 

http://socio.montadarabi.com/t3546-topic#19580 
.   مرجع سابق، ص استخدام المراىقين لإلنترنت وأثره على التنشئة االجتماعية فى األسرة الحضرية، : حاكم كامل زلمد ابراىيم رانيا (4)
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اث اإلاظاَب ج٨ٟ٪ ٌكهض وؤهه ،(بٗض ًٖ الاجهالي الاهٟتاع) ت والاجتاَاث والىٍٓغ ت في ال٨بري  ال٨ٍٟغ  ألاصبُت اإلاٗٞغ
ٗاوي والٗلمُت، ال٢خه وؾلى٦ُاجه و٢ُمه ج٨ٟحٍر في ؤلاوؿان جىظه التي صاثاإلاٗخ٤ ؤوؿا١ ُٚاب مً َو ً، ٖو ظٍ باآلزٍغ  َو
. (1) الخضازت بٗض ما مغخلت جمحز التي الٗىانغ ؤَم حٗخبر ٧لها اإلآاَغ

اض حان( 2)   Jean Baudrillardبىزٍض

اض" خاو٫  ل٣ض  الىا٢ُٗت، قُاءألا مدا٧اة جُىع  لٗملُت هدُتت الخضًض اإلاتخم٘ جُىع  ٦ُُٟت لىا ًهىع  ؤن" بىزٍض

اض" ؤن الىا٢٘ وفي . (2)ُٞه ٌِٗكىن  الظي للٗالم الخ٣ُ٣ي الخهىع  ؤٞخ٣ضوا الىاؽ ؤن لُهىع  اإلادا٧اة ٖملُت ٖلى ع٦ؼ" بىزٍض
 ٖلى وتهُمً الُىمُت خُاجىا مىاحي مً مىخى ٧ل في جخٛلٛل باجذ الخضًشت الال٨تروهُت الاجها٫ وؾاثل ؤن ًغي  خُض
اإلاىا و٢ُمىا ؤ٩ٞاعها  بمايِىا جغبُىا التي الٗال٢ت صمغث ٢ض حٗبحٍر خض ٖلى الال٨تروهُت الاجها٫ وؾاثل ؤن ٦ما ،(3) ٧له ٖو

ا خىلىا وزل٣ذ
ًا
ىن  ،(4)والٟىضخى الخىاء مً ٖاإلا  بهه بل ًمشله، ؤو ٨ٌٗؿه ؤو الٗالم لىا ٌٗغى ال اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى ٞالخلٍٟؼ

ُٗض ًدضص متزاًضة بهىعة ؤنبذ .  (5)ُٞه وِٗل الظي الٗالم ماَُت حٍٗغ٠ َو

ٗخبر اع"وَُ ت الىا٢ُٗت" ُمهُلر اؾخسضم مً ؤو٫ " بىصٍع  اإلااضخي ال٣غن  ؾبُٗىاث في( Hyperreality" )اإلاَٟغ
الم وؾاثل ؤزغ و الخضازت بٗض ما ُمتخمٗاث خالت لىن٠ ُه و الضٖاًت و ؤلٖا ٣ت و الٟغص وعي ٖلى التٞر  و اؾدُٗابه ٍَغ
ا مخدغعة ؤنبدذ التي والٗالماث للهىع  اإلاٍٟغ بالخضاو٫  اإلاتخمٗاثٌ َظ جمحزث خُض خىله، مً الىا٢٘ م٘ حٗامله ًُا  ٧ل

ا الهىعة ق٩لذ و زاعظُت، بخالت ؤو مغظُٗت ؤي مً ا هٓامًا ا عمؼًٍا  بهىعة اإلاٗجى بهخاط بٖاصة و بهخاط ٖلى ٌٗمل مٛل٣ًا

ا طاجُت، . (6)الىٓام َظا في الٟاٖلحن جضزل ًٖ بُٗضًا

ت الىا٢ُٗت متخمٗاث" بلى ثاإلاتخمٗا جدى٫  ٖملُت ؤن ؤوضر و٢ض   جبضؤ مخخابٗت مغاخل ٖضة ٖبر جخم ،"اإلاَٟغ

ا الهىعة جمشل خُض ألانل، َُمىت بمغخلت ًٗا ا وا٢ ٠ُ، ؤو التزوٍغ مغخلت زم. مدضصًا ذجب خُض التًز
َ
ا الهىعة ج ًٗا  وا٢

ا. مدضص وا٢٘ ُٚاب الهىعة جمشل َىا و اإلادؿلؿل، آلالي ؤلاهخاط مغخلت جلحها. بُٗىه  ؤو اإلاساصٖت الهىعة خلتمغ وؤزحرًا

ؿمحها ٦ما اليسخت َُمىت اع" ٌُ  ًدضر التي اإلاغخلت وهي ،" الخضازت بٗض ما ز٣اٞت" ؤو الغاًَ الى٢ذ وا٢٘ جمشل و ،"بىصٍع

اع" طَب ٢ض و. الهىعة و الىا٢٘ بحن الخام الضمج ٞحها  الخامت قبه بالهُمىت جخمحز( اإلاساصٖت الهىعة) مغخلت ؤن بلى" بىصٍع
لت الكٟغة و الىمىطط ؤن ؤي مىخض، ؤّولي همىطط بلى جٟخ٣غ التي و إلاهُى٘،ا للىا٢٘

ّ
 و آلالُت الخاؾباث بإظهؼة اإلامش

 جؼوٍغ ؤو لتًز٠ُ وظىص َىا٥ ٌٗض لم خُض الخ٣ُ٣ي الىا٢٘ مىث ٖلى قاَضة ج٠٣ ظمُٗها ،...بٗض ٖلى مً الخد٨م

                                                           

 .ادلرجع السابق السوسيولوجيا عندما تقرأ الثورات،: فؤاد خليل (  )
 .64 ، اجلزء الثاين، دار ادلعرفة اجلامعية، ص (كلوجية ادلعاصرةالنظرية السوسي) النظرية في علم االجتماع: عبد اهلل زلمد عبد الرزتن(  )
 008 ، ( )، العدد (4 )، رللة ادلنارة، اجمللد دراسة اجتماعية -دور المؤسسة اإلعالمية في صناعة ثقافة الخوف: حلمي خضر سارم(  )

 . 8 ،  8 ـ، ص ص 
 .7 7، مرجع سابق، ص علم االجتماع: أنتوين جيدنز( 4)
 .   5رجع السابق، صامل( 5)
: ـ، متاح يف   0 سبتمرب    ، الواقعية المفرطة في روايات األمريكي دون دليلو: معن الطائي( 6)
 http://www.shehrayar.com/ar/node_2110/node_7837 
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،ٕ مهًُ وا٢٘ ًٖ ٖباعة الُىم َىا٥ َى ما ٧ل ل٨ً و ؤّولي، همىطط  صالالث، مً اإلاٟهىم ًدمل ما ب٩ل اٞتراضخي و ُمٍٟغ

. (1)الغثِؿُت ؤلاهخاط همِ هي لخهبذ الخهيُ٘ آلت م٩ان اإلاٗلىماث زىعة بخال٫ َى اإلاغخلت َظٍ ًمّحز ما وؤ٦ثر

ـل (3) :- Manuel Castells  ٧اؾخـلـؼ مـاهٍى

 ُمتخمٗاث" مؿمىّ  ٖلحها َل٤ؤ ظضًضة، متخمٗاث وكىء بلى ًظَب ٞغى ؤؾاؽ ٖلى" ٧اؾخلؼ" جدلُل ٣ًىم
ظٍ ،"الكب٨ت  وؾاثِ ؤَم الخضًشت الاجها٫ ج٣ىُاث بٟٗلها ؤنبدذ ظضًضة ج٨ىىلىظُت خالت صزلذ اإلاتخمٗاث َو
ما٫، وبهتاػ الخىانل ٤ جدك٩ل باجذ ٢ض الاظخماُٖت ٖال٢اجىا بن بل ألٖا ٠ُ، الاؾتهال٥، صعظت ٞو  لهظٍ والخٛلٛل والخْى
 وباجذ البكغ، بحن الخىانل ومٗاوي عمىػ  مً ال٨شحر م٩ان اخخلذ الجضًضة ولٛتها ؤصواتها وبنَّم  الُىمُت، خُاجىا في الىؾاثِ

ٟت اللٛت  والجامٗاث اإلاضاعؽ في هخٗلمها التي ؤو الُىمُت خُاجىا في زاللها مً هخىانل التي طاتها اللٛت هي لِؿذ ٞحها اإلاْى

. (2)واإلاتالث ال٨خب في وه٣غؤَا

 متا٫ في الالمباح و اإلاباح ًٖ للخٗبحر وؾُلت الخٛلٛل َظا بٟٗل الخضًشت نا٫الاث ج٣ىُاث ؤنبدذ ٦ما 
ى والؿُاؾُت، الاظخماُٖت الٗال٢اث غاٝ ألاصب قغوٍ ٧ل ُٞه الضازلحن ًختاوػ  بَاع َو ها التي وال٣اهىن  وألٖا  حٗٞغ

٤ ب٨تالل متخم٘ ؤن طل٪ مٗجى و الضهُىي، بمٗىاَا اإلادغماث ٌٗٝغ ال ًٞاء بهه بل متخمٗاجىا،  ،"٧اؾخلؼ" ٣ًىله ما ٞو
ا ى والكغ، الخحر ُٞه ًدؿاوي  ال٣ُمت، ٖامل مً مخدغعًا  ًدضصَا التي الكغوٍ جد٨مه وبهما ال٣ُمت جد٨مه ال ٖالم َو
٣ها التي ؤلاوؿان  جإحي وهي الكب٩اث، لهظٍ ألاَضاٝ ًدضص مً َى ؤلاوؿان بن الىا٢٘ وفي طاتها، الخ٣ىُت آلالت ٖمل ًخم ٞو
 ؤزغي  بضاثل وازخُاع آلالت لهظٍ بخضمحٍر بال الكغوٍ مً ٌٛحر ؤن ٌؿخُُ٘ ال وؤلاوؿان الاظخماعي، لبكغا لهغإ ٦ىخاط

٤ ظضًضة . (3)ظضًضة ٢ُم ٞو

ا
ًا
ا الخضازت بٗض ما بلى الىٓغ ًم٨ً ؾب٤، مما اهُال٢ ت خالت باٖخباَع  ومٗغفي ز٣افي همِ زل٤ بلى تهضٝ خًاٍع

م وزهاثو ؾماث له الخضازت، م٘ ًخٗاعى
ُ
 الىٓغ في واليؿبُت والازخالٝ، والخٗضصًت، والالمٗجى، الخدضًض، ٖضم ظضج

ٗلي الىا٢٘ بلى ت الش٣اٞت ٢ُمت مً َو ظا ؤلاوؿاوي، اإلاتخم٘ جىظُه في واإلاٗٞغ  جُىع  مغاخل مً مغخلت ؤجها ٌٗجي َو

 -ؤٞغػَا الظي لخدىالثا مى٤ُ يىء في -تهضٝ ؤجها بمٗجى مٗغفي، و ز٣افي همِ زل٤ بلى وتهضٝ الخضازت جلي اإلاتخمٗاث
اث صازل اإلاىظىصة البيُت ٩َُلت بٖاصة بلى ٌ الىمِ َظا ؤن ٦ما ؤلاوؿاوي، الىظىص مؿخٍى غ ًٞغ ت ألَا  واإلاىهجُت الىٍٓغ

دؿم الىا٢ُٗت، ومضلىالتها للخضازت  م٘ جخماشخى عئٍت له وجسل٤ الىا٢٘، ًٖ عئٍخه جتؿض الخضاسي للىمِ مٛاًغة بؿماث ٍو
خماص في واإلاختؿضة الاظخماُٖت الخُاة ٖلى الجضًضة ٢ُٗتالىا اإلاُُٗاث جإزحر ُٛان الخ٨ىىلىظُا ٖلى الٖا الم وؾاثل َو  ؤلٖا
ُما الىا٢٘، ٖلى الاجها٫ و ت يىء في الاٞترايُت اإلاتخمٗاث جٟؿحر مداولت ج٣ضًم الضعاؾت جداو٫  ًلي ٞو  بٗض ما هٍٓغ

. الخضازت

                                                           

)1) Jean Baudrillard, Simulations, Translated by Paul Foss, Paul Patton et al, Semiotext, New 
York,1983, P.P 103, 106. (Retrieved 18 April 2014), from, 
http://emilylutzke.com/enlightenment/art_media/ Baudrillard_sim.pdf 
(2)  Manuel Castells: Materials for an Exploratory Theory of The Network Society, British 
Journal of Sociology, Vol. (51), No (1), January-March 2000, PP. 5,7 
(3) Ibid, PP. 5-7 
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:- ()(للخى حر محاولت) الحسازت بعس ما وملىالث الافتراهُت املجخمعاث -6

 خضزذ التي الٗم٣ُت الخُىعاث إلاىا٦بت الخضازت بٗض ما خغ٦ت بَاع في ْهغث الاٞترايُت اإلاتخمٗاث ؤن البضاًت مىظ ؤ٦ضها
ا ًإحي الاٞترايُت اإلاتخمٗاث اهدكاع ٞةن لظل٪ الٛغبُت، اإلاتخمٗاث في  اإلاا٦ضة الخضازُت بٗض ما الخىظهاث م٘ مدؿ٣ًا

داو٫ . (1)الجماُٖت للٗىالم اإلاتزاًض والخٟخِذ والدكٓي، للخ٨ُٟ٪، ت ٣ًضم ؤن الباخض ٍو  ٢ض التي اإلا٣ىالث مً متمٖى

:- الاٞتراضخي اإلاؿخىي  ٖلى اظخماعي َى ما ٞهم في حؿهم

:- الدـيل وبعازة الخفىً بحن الاحخماعُت اللُم: ألاولي امللىلت -

م٨ً  خالت حكهض الغاَىت ٞاإلاغخلت واإلاتخم٘، الش٣اٞت بحن الٗال٢ت ج٨ٟ٪ مغخلت بإجها الغاَىت اإلاغخلت جىن٠ُ ٖىض ال٣ى٫  ًُ
 ٧ا ؾغة الخ٣لُضًت الخدلُل وخضاث ؤن اإلاا٦ض مً و والالمٗجي، والالَضٝ والخٟخذ، والخ٨ٟ٪، والش٣افي الاظخماعي حكٓي

ا بالًغوعة حٗض لم اإلاهىت ؤو الُب٣ت ؤو الضولت ؤو ال٣بُلت ؤو
ًا
ا وؾُُ

ًا
 َى وما ز٣افي َى ما نبي الٗال٢ت جىيُذ في وكُُ

ت ٞحها جلٗب ٞاٖلت ظضًضة مخٛحراث بٓهىع  جدىالث حكهض التي الٗاإلاُت الٓغوٝ ْل في زانت اظخماعي،  واإلاٗلىماث اإلاٗٞغ

ا ا صوعًا . عاثضًا

خٛحراث َظٍ ؤبغػ  ومً 
ُ
 ٦شحرة جدىالث بدضور ؤًًا اعجبُذ والتي الخضازت، بٗض ما بش٣اٞت اعجبُذ التي ؤلاهترهذ، اإلا

سُت الخ٣بت واهتهاء ؤلالٛاء، خضوص بلى اإلاؿاٞت جًمىذ ت الخاٍع هىع  اإلا٩ان مدضصة الخًاٍع  وز٣اٞت ظضًضة خًاعة ْو
 ز٣افي َى ما بحن الخماًؼاث جى٠٢ بلى احؿاٖها ؤصي الظي اإلاٗلىماث، ج٨ىىلىظُا جُىع  بًٟل طل٪ و٧ل لها مغ٦ؼ ال ظضًضة

. ٖاثاإلاتخم لبجي اإلاؿخمغ الخ٨ٟ٪ ظغاء مً اظخماعي َى وما

 ؤلاهترهذ قب٨ت خضوص ؤن بط ال٣ىمي، اليؿ٤ جٟخذ ٨ٞغة ٖلى جا٦ض الكب٨ت َظٍ ؤن ًضع٥ ؤلاهترهذ خ٣ُ٣ت في واإلاخإمل 
 ب٩ل ؤلاهترهذ قب٨ت ؤن الضالثل وحكحر ظضًض، ٖالمي بيؿ٤ لخلخ٤ ال٣ىمي واليؿ٤ ال٣ىمُت الضولت خضوص جسُذ

 الى٢ذ هٟـ وفي ؤلا٢لُمُت، واإلاتخمٗاث ال٣ىمُاث لها جسً٘ التي اإلاؿخمغ الخٟخذ ٖملُاث خضور في ؾاٖضث حك٨التها

. الخضازت بٗض ما وهخاثج ؤؾباب مً حٗض التي اإلاٗلىماث وزىعة الخ٨ىىلىجي للخ٣ضم هدُتت ؤلاهترهذ قب٨ت حٗخبر

ًائها ؤلاهترهذ قب٨ت ٖلى ًىُب٤ بم٣ىالجه الخضازت بٗض ما اجتاٍ بن غاٝ، الالجهاجي الجضًض ٞو  الخ٣بت َظٍ ؤن بط ألَا
ت  بااله٣ُإ جدؿم ٞهي الاٞترايُت، الاظخماُٖت الٗال٢اث وا٢٘ جٟؿحر بلى ؾبُل لها هتض ٢ض التي ؾماتها لها الىٍٓغ

ت  ٖلى ؤلاهترهذ وبحن الؿماث َظٍ بحن الغبِ الغاَىت الضعاؾت وجداو٫  والالخباؽ، والخمغص والخ٨ٟ٪ وؤلازٟاء، والالمغ٦ٍؼ

:- الخالي الىدى

 ٞهظٍ الاظخماعي، اإلاؿخىي  ٖلى ٢ُُٗت بلى ًاصي ٞحها اإلاؿخمغ الاهسغاٍ ؤنَّم  ًضع٥ ؤلاهترهذ لكب٨ت إلاخإملا بن :الاهلٌا .1
ا، ألاؾغة م٘ بل الؿ٨ً، ظاع و ألانض٢اء، م٘ الٗال٢ت اه٣ُإ بلى جاصي الكب٨ت  في الٟغص و٢ذ حؿتهل٪ ؤجها ٦ما ؤخُاهًا

٣ُت الٗال٢اث بَاع ًٖ به جسغط ٖال٢اث . الغمؼي  الًٟاء َى ظضًض ًٞاء في به لدؿبذ الٟحًز

                                                           

( )دراسة في أزمة منظومة قيم األسرة  -المجتمع االفتراضي: كليد رشاد ذكي يف حبثو/ د. يعرض الباحث ملخص لبعض ادلقوالت النظرية اليت عرضها
 .ـ 009 براير ؼ 7 -5 ، مؤدتر األسرة كاإلعالـ كحتديات العصر كلية اإلعالـ، جامعة القاىرة، المصرية

ميدانية على عينة من طالبات  دراسة -على األسرة العربية اإلنترنت باستخدام االجتماعية المرتبطة والتأثيرات األبعاد :العظيم عبد سليماف صاحل(  )
 8 -6 ، جامعة عُت مشس، (كاجهةكاقع األسرة يف اجملتمع، تشخيص للمشكالت كاستكشاؼ لسياسات امل)، أعماؿ ُمؤدتر جامعة اإلمارات العربية المتحدة

 .  ـ، ص  004 سبتمرب، 
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 ال الٗال٢اث ٞهظٍ وجباصلها، اإلاغا٦ؼ بخٗضصًت ؤلاهترهذ، قب٨ت ٖلى الاظخماُٖت الخٟاٖالث جدؿم :وجبازلها املطاهع حعسز.2
ت ؾلُت ًىظض ال اإلاداصزاث ٚٝغ ؤو اإلاىخضًاث  ن الؿُُغة، مً جسغط ٖال٢اث ٩ٞلها لها، مغ٦ؼ . الخضًض جىظه مغ٦ٍؼ

ت متهىلحن ؤشخام م٘ ج٩ىن  مٗٓمها في ؤلاهترهذ قب٨ت ٖلى الاظخماُٖت الٗال٢اث بن :اء دف. 3  ال٣لُل في بال  -الهٍى
 في الضازل ٌؿخُُ٘ ٞال مسخلٟت، مؿمُاث جدذ هٟؿه ًسٟي ؤن الخ٤ له الخٟاٖالث َظٍ في ًىسٍغ الظي ٞالٟغص  -مجها
 جٟاٖالتها في جدؿم الىا٢عي الؿُا١ في جخم التي ؾٍغتألا الخٟاٖالث ب٨ٗـ ًخدضر، مً م٘ ٌٗٝغ ؤن الخٟاٖالث َظٍ

ضم بالىيىح . ؤلازٟاء ٖو

 ٖلى ج٣ىم التي الخٟاٖالث بحن الٗال٢ت ج٨ُٟ٪ ٖلى ؾاٖضث ؤلاهترهذ قب٨ت بَاع في جخم التي الخٟاٖالث بن: الخفىــً. 4

بٗضها خاؾبدىا ؤن ماصاَا نضصا٫ َظا في ٨ٞغة( Albert Porgman" )بىضحمان ؤل رث" َغح ٢ض و بالىظه، الىظه ؤؾاؽ
ُ
 ج

ً ٞغنت ؤجاح  هه وطل٪ ٖاإلاىا، ًٖ ظٍ الٗال٢اث َظٍ ؾاَمذ و٢ض ًٞاثه، ٖبر ؾهلت اظخماُٖت ٖال٢اث ج٩ٍى  َو
جها في الؿهىلت  بنَّم  الٗالمي، اإلاؿخىي  ٖلى اٞتراضخي َى ما وحك٩ل الاظخماُٖت الٗال٢اث مً ج٣لُضي َى ما ج٨ٟ٪ بلى ج٩ٍى
ا لخ٣ذ للمتخمٗاث الخ٣لُضًت بالبجي لخ٣ذ التي والخ٨ٟ٪ الهضم مىظاث ًًا  الٗىإلات بؼوٙ ْل في وزانت با ؾغة، ؤً

ا بضوعٍ لٗب طل٪ ٧ل الاجهالُت،  .الىا٢عي الهُٗض ٖلى ألاؾغة ٢ُم حك٨ُل بٖاصة في صوعًا

ت ٖلى ج٣ىم للخٟاٖالث ظضًض إلاتا٫ ؤلاهترهذ قب٨ت ؤٞسخذ ل٣ض: الخمـطز. 5  والضولت، عة،ألاؽ ؾُُغة، ًٖ وجسغط الخٍغ
 للخغوط مداوالث ٞهىا٥ اإلا٩ان، ٢ُىص صون  مً الخٓاَغاث ؤو الشىعاث، ٖلى لالجٟا١ الغمؼي  الًٟـاء في مٟخىح ٞاإلاتا٫

 الباب ٞخذ ج٣لُضي َى ما ٖلى الشىعة بن ج٣لُضي، َى ما ٧ل ٖلى الشىعة مً هٕى َى ٢ىله ًم٨ً ما ؤو الخ٣لُضًت، ال٣ُم ًٖ

ت جمغصاث ؤمام ت الاٞتراياث خؿب -اإلاغا٣َت مغخلت في ٌِٗكىن  الظًً زانت هاءألاب مً ؤؾٍغ  -اإلاغا٣َت إلاغخلت الىٍٓغ

ت الخمغصاث ٖلى مغصوص لها الاٞترايُت الخمغص بىابت ٞةن  .ألاؾٍغ

:- امليان حـيل وبعازة العمان وجفخذ  هترهذ: الثاهُت امللىلت -

كهض واؾ٘، عبَا ٖلى ٧ى٦بُت حٛحراث خضور في ؤلاهترهذ قب٨ت ؤؾهمذ ل٣ض  ونىعة اإلا٩ان ظٛغاُٞا ج٣لو ٖلى طل٪ َو
ل خغ٧اث مىُل٤ ومً الؼمان،

ُ
 ًىًمىن  ال ُظضص، ٞاٖلحن الجضًض اليؿ٤ َظا ٖلى جغجب ٖاإلاُت،  وؿا١ الجضًضة الدك٩

اث متخمٗاث مً الُجضص الٟاٖلحن َاالء ًدك٩ل بل واخض، متخم٘ وال واخضة، ٢ىمُت بلى ٍى  ًخىانلىن  مسخلٟت، َو
خ٣ا  ج٤ًُ بل ال٣ىمُت، الضولت ؾُُغة جدذ مً وجسغط اإلادلُت، بَاع مً جسغط ٧ى٦بُت متخمٗاث زال٫ مً عبىن ٍو
ال٢اث الغمؼي، الًٟاء َى ظضًض ًٞاء بلى لُسغظىا ال٣ىمُت والضولت بهاالء  بلى ال٣ىمُت الٗال٢اث جختاوػ  ظضًضة ٖو

إحي الىا٢عي، ولِـ الاٞتراضخي اإلاؿخىي  ٖلى ؤزغي، ٖال٢اث  الًِٛ زال٫ مً اإلا٩ان ٖال٢اث وحٛحر الؼمان مج٣ل ٍو
 الغاًَ الٗالمي اليؿ٤ بيُت في بخٛحراث ا٢ترن  ٢ض الٓٝغ ٞهظا الىا٢ُٗت والخُاة اإلاتخمٗاث له جخٗـغى التي اإلاخىانل

 َى ظضًض ٨ٞغي  همىطط بلى الهىاعي اإلاتخم٘ همىطط جدى٫  ٣ٞض ؤهمىطظاجه في جدىالث و حٛحراث ٌكهض الظي اليؿ٤ طل٪

. الٗالمي اإلاٗلىماث متخم٘ وططهم

ا لها( ؤلاهترهذ) اإلاٗلىماث ٞشىعة  ا ٌُٗي بضوعٍ الظي اإلا٩ان خضوص وج٣لُو الؼمان يِٛ في الٟٗا٫ جإزحَر  بإن قٗىعًا
ا، ؤقض الاظخماعي الٗمل بكإن ٖىضَا ه٨ٟغ ؤن بةم٩اهىا التي الؼمً ؤٞا١ وجهبذ ؤنٛغ، الٗالم ٗخبر ٦ما ٢هغًا

ُ
 قب٨ت ح

ا ؤخضزذ اجهالُت وؾُلت ؤلاهترهذ  بٗض، ًٖ الخىاظض للٟغص ًم٨ً ؤلاهترهذ زال٫ ٞمً ؤلاوؿاوي، الخىانل مٟهىم في اه٣البًا
ب الظي ألاٞغاص م٘ ٌكاء الظي الى٢ذ في بل٨تروهُت جٟاٖالث في ًضزل ؤن ٌؿخُُ٘ ٦ما الخًىع، بى٣ل ٌٗٝغ ما ؤو  ؤن ًٚغ
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 الخىانالث جازغ عبما مٗلىماث، بكب٨ت ًخهل ٦مبُىجغ ظهاػ ٖبر طل٪ ٧ل اإلاٗمىعة، ؤهداء في م٩ان ؤي في مٗهم ًخىانل
ت والٗال٢اث ألاؾغة وا٢٘ ٖلى الٗاإلاُت ظا ألاؾٍغ اع في ٖلُه ؤلاظابت الباخض ؾُداو٫  ما َو  ؤن اإلام٨ً مً الظي اإلاُضاوي ؤلَا
ت ال٨ٟغة َظٍ الباخض ًسخم َىا مً ًدبُه، ؤو ٖلُه ًا٦ض  حك٨ُل في اَمذؽ اإلاٗلىماجُت الشىعة ؤن بخىيُذ الىٍٓغ

. الؼمان ٖامل ؤمامها ٠٣ً وال اإلا٩ان مدضوصة ٚحر ظماٖاث

 :- لىتروهُت العالكاث محىض   ي الفطزًت ؤو الىحسة: الثالثت امللىلت -

 خى٫  الخٟؿحراث حٗضصث و٢ض ،...الٟغصًت ٢ُمت ٞحها حؿىص التي الخٟاٖالث مً ظضًض ٖالم ؤلاهترهذ قب٨ت زل٣ذ ل٣ض 
سُت الاظخماُٖت الخ٣بت  ألابيُت في وجمؼ٢اث الىُا١ واؾٗت حٛحراث حكهض التي الخ٣بت جل٪ آلان، الٗالم ٌِٗكها التي الخاٍع

 بمتخم٘ اإلاٗلىماحى الخُىع  مغاخل مً الاظخماُٖت اإلاغخلت َظٍ ون٠ البٌٗ ؤن لضعظت الٟغصًت، وخلى٫  الاظخماُٖت

ظا ،...الظاجُت الخضمت . والىخضاهُت والٗؼلت الٟغصًت خ٣بت بإجها الخضازت صب٘ ما خ٣بت اٖخباع بلى بالبٌٗ خضا ما َو

  جها طل٪ الٟغصًت ٖىهغ ٖلى وؤ٦ضث ألاٞغاص، َاب٘ مً ٚحرث ٦ما واإلاتخمٗاث، ألاٞغاص خُاة مً الخ٨ىىلىظُا ٚحرث ٣ٞض 
 الخاؾباث ج٨ىىلىظُا ًٖ هتم وبظل٪ اإلاىاػ٫، مً الخاؾباث الؾخسضام الٟغنت وؤجاخذ الىاؽ ؤمام الباب ٞخدذ

 ال٨مبُىجغ قاقاث ؤمام ٦إٞغاص اإلا٩ىر و مىاػلهم، في ألاٞغاص جىاظض اخخما٫ اػصًاص -الخهىم وظه ٖلى وؤلاهترهذ

.  وؤلاهترهذ

 ًٖ ًى٣ُ٘ وبظل٪ ٞغصًت، بهٟت اإلاتخمٗاث َظٍ ًضزل الاٞترايُت اإلاتخمٗاث في ًىسٍغ الظي ٞالٟغص آزغ، بمٗجي
 الخ٣لُضًت، الاظخماُٖت الٗال٢اث جٟخذ ٖلى ًا٦ض وطل٪ ألاؾغي، وؾُا٢ه به اإلادُِ الخ٣ُ٣ي الاظخماعي الؿُا١

 زال٫ مً ٞالٟغص. وؤنض٢اثه بإؾغجه الٟغص ٖال٢ت ٖلى ًازغ الظي الٟغصًت، ًضٖم ؤلاهترهذ بلى والجزوٕ ٞاالؾخمغاع
ا ٩ًىن  الاٞترايُت، الخٟاٖالث ا خايغًا ًًا ا ال٨مبُىجغ، ؤمام ظؿض ا ٚاثبًا ًُا . الاظخماعي ؾُا٢ه ًٖ اظخماٖ

محز التي الؿماث ؤَم ؤن بلى ،(Margial Gonzalez" )حىهعلحز ماضحاٌ" ؤقاع و٢ض 
ُ
 بط الٟغصًت، هي ؤلال٨تروهُت الٗال٢اث ج

ا ًتلـ اَخماماجه، هٟـ ٌكاع٧ىهه الظًً آلازٍغً ألاٞغاص م٘ ومداصزاجه ٞحها، ًضزل التي جٟاٖالجه في الٟغص ؤن  ؤمام وخُضًا
خٟاٖل ال٨مبُىجغ، ظهاػ اث مً صؤٞغا م٘ ٍو  وؾُا٢اتها ؤلال٨تروهُت الخٟاٖالث ؤؾاؽ هي الٟغصًت ؤو ٞالىخضة مسخلٟت، ٍَى

.  اإلاسخلٟت

 داجمت

 والخىانل، والخٟاٖل، الخٗامل، مً ظضًض لىمِ لُاؾـ اإلاٗلىماجُـت، للشىعة َبُعي ٦خُىع  الاٞتراضخي اإلاتخم٘ ظاء ل٣ض
اؾـ وبصاعجه، الىا٢٘ بصعا٥ في صًتالخ٣لي الاجهالُت الىماطط م٘ ال٣ُُٗت مغخلت ًمشل ؤهه ٦ما  ٢اثمت ظضًضة لغئٍت ٍو

اث عؾم مداولت في نٗىباث َىا٥ ؤن وعٚم. (1)والكٟاُٞت والخىانلُت، الخٟاٖلُت، ٢ُمت ٖلى َى  خى٫  مؿخ٣بلُت ؾِىاٍع
ذ الاٞتراضخي اإلاتخم٘ ؤن ٌٗجي ال طل٪ ؤن بال الاٞترايُت، الخٟاٖالث زلُٟت ٖلى ًدضر الظي الخُىع  وا٢٘  اإلاتخم٘ ًٍؼ

 مؿخ٣بل خى٫  بق٩الُت وجب٣ي اإلادلُت، بَاع ًٖ جسغط التي للخٟاٖالث ظضًضة بىابت ٌك٩ل ول٨ً مدله، لُدل الىا٢عي

                                                           

العولمة الثقافية وعالقتها ببعض أشكال التفاعل االجتماعي في المجتمع المصري، دراسة ميدانية بمدينة : سحر ىاشم عز الدين(  )
. 79 ، مرجع سابق، ص سوىاج
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ت الخٟاٖالث ومؿخ٣بل الاٞترايُت الخٟاٖالث في الاهسغاٍ ْل في الىا٢ُٗت الخٟاٖالث  ْل في الخهىم وظه ٖلى ألاؾٍغ

  .(1)الاٞتراضخي اإلاتخم٘ بىابت اهٟغاط

  احعاملط

 العطبُت املطاحع -

ذ، ،(32) اإلاتلض ،(1) الٗضص ال٨ٟغ، ٖالم ،الىًىُت الثلافاث وجفىًُ الحسازت عىملت: ػاًض ؤخمض (1)   .م2005 ال٩ٍى
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ت ت الطواًت في الهٍى  بحن ما فترة في الفطوؼُت باللؼت املىخىبت الجعاثٍط

 1945-1920  الحطبحن

- جُاضث – دلسون  ابً الطحمً عبس حامعت، ػعس  مىمً:   ألاػخاش

 

 :امللخم

ت الغواًاث والصة ٧اهذ     و وظىصٍ جؼامً الظي الٟغوسخي الاخخال٫ ؤزغ و٢ض.  ٖؿحرة الٟغوؿُت باللٛت اإلا٨خىبت ألاولى الجؼاثٍغ
ما٫ َظٍ ْهىع  حن َٝغ مً اإلاىختت ألٖا ت بق٩الُت ٖلى ؾلبا الجؼاثٍغ ا ؤصبا ٧ان ؾىاء ألاصب َظا ٍَى  ؟ ٞغوؿُا ؤم ظؼاثٍغ

ت مك٩ل خل ًٖ ٖاظؼة ألازغي  هي ظضًضة ق٩االثب جٓهغ ؤلاظاباث وبخٗضص . ألامت للٛت مٛاًغة بلٛت ٦خب ؤصب في الهٍى
ت زانُت ج٨ً لم اإلاؿخٗمغ بلٛت الغواثُت ال٨خابت ْاَغة ٞةن ، ؤزغي  ظهت ومً  ؤزغي  بلضان ٦ظل٪ مؿذ بهما ، ظؼاثٍغ
٣ُا مً ٩ا وآؾُا بٍٞغ  َظٍ وبختاوػ  اإلاًٗلت، َظٍ مً ومخٟاوجت لٟتمسذ وبإق٩ا٫ ٖاهذ التي البلضان َظٍ ، الالجُيُت وؤمٍغ

ت الؿُاؾُت الخضوص ال٣ًُت  مً ألانل في ٧ان الظي اإلا٣اعن  با صب ًخٗل٤ قئىا الخا٫ بُبُٗت ؤنبدذ ، واللٍٛى
 زال٫ مً بال ؤصبحن م٣اعهت ٖلى ال٣ضعة ٖضم مبضؤ مً ، ال٣ًاًا لهظٍ صعاؾاتهم في ًىُل٣ىن  الظًً الٟغوؿُحن ازخهام

  .لؿاهُتا٫ الخضوص

 
ت الغواًاث ؤولى ٞةن لظا،     ت بق٩الُتي مً جًغعث ٢ض الخغبحن بحن ما ٞترة في الٟغوؿُت باللٛت اإلا٨خىبت الجؼاثٍغ  الهٍى

اَغة ا جبىاٍ الظي ؤلاصماط ْو م ًٖ للخٗبحر ؤًضًىلىجي ٦سُاب ال٨خاب َاالء ْاٍَغ  ، اإلاؿخٗمٍغً بدًاعة الكضًض اهبهاَع

   (Jean Déjeux)صًتى ظىن  اإلاخسهو الباخض ب٣ُاصة الٟغوؿُت ألاصبُت اإلاضعؾت ويٗتها لتيا ألاولى الضعاؾاث خؿب طل٪
ت الغواًاث  ولى ج٣ضًما الضعاؾت َظٍ ج٣ترح حن َٝغ مً اإلا٨خىبت الجؼاثٍغ (. اإلاُم ب٨ؿغ)اإلاؿخٗمغ بلٛت مؿلمحن ظؼاثٍغ
 مً بال لِـ ومهكما، متهىال ب٣ي اإلاظ٧ىعة ٞترةا٫ في الٟغوؿُت باللٛت اإلا٨خىب الجؼاثغي  ألاصب ؤن بلى ؤلاقاعة وجتضع

 ببان اإلاٛاعبُت البلضان في الٟغه٨ٟىوي با صب اإلاهخمحن الازخهانُحن الباخشحن َٝغ مً ختى ول٨ً الىاؾ٘ الجمهىع  َٝغ

 ؤظل م1945ً و1920 بحن ما اإلامخضة الٟترة في ووكغث ٦خبذ التي الغواًاث َظٍ ٖلى ازخُاعها و٢٘ ول٣ض ، الٟغوسخي الاخخال٫
مل ؾحر م٩ُاهؼماث ٞهم مداولت سُت اظخماُٖت ْغوٝ في وكإ الظي ألاصبي ؤلاهخاط َظا ٖو  . زانت وز٣اُٞت وجاٍع

م غوخت الغواًت" نى٠ في اٖخباَُا ؤصعظذ الغواًاث َظٍ ؤن مً وبالٚغ ا في جٓهغ وؤجها" ألَا ا ألاولى اؾَُغ  مً هٖى
انؽ ل٨جها ؤلاصماط ًمضح الظي ألاًضًىلىجي الخُاب  لُٗلً الؿغص، زال٫ مً ًىمى زان زُاب ًٖ الى٣اب ج٨ك٠ ما ٖع

ٗبر ألاو٫، الخُاب ٞكل ًٖ ت بلى الٗىصة في الخاظت ًٖ َو ا التي ألانلُت الهٍى  ؤهه ٖىه ٢ُل الظي اإلاؿخٗمغ، ناصَع

 . ممضن

        :املفخاحُت اليلماث   

تٌ"         ". جمسن  –ضزة  –جحطض   –وفاء  –ؤًطوحت ضواًت  –حىاض  –اًسًىلىجي دٌاب  –اػخعماض  –ملاومت  –ازماج  –ٍو
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 امللسمت

ا ٌسجل، ؤصب ؤمت ل٩ل ضعؽ ُٞدٟٔ. الؿاب٣حن وبُىالث  ومالمذ مٛامغاث م٨خىبا، ؤم ٧ان قٍٟى  مضاعؾها في ٍو
تها ٖلى اإلاداٞٓت الصخهُت م٩ىهاث مً ًب٣ى ختى وظامٗاتها ظا. ألام اللٛت في ألاصب َظا صّون  بطا زانت ٍَى  ًُغح ما َو
لت ٞتراث اؾخٗمغث التي الكٗىب مً للٗضًض ألاصب ظيؿُت بق٩الُت  ومً خ٣ى٢ها، ٧ل مً خغمذ خُض الؼمً، مً ٍَى
حن باليؿبت الكإن َى ،٦ما والضًً اللٛت ؤَمها ت ٞداولذ الٗغبُت؛ اللٛت مجهم ؾلبذ الظًً للجؼاثٍغ  اإلاش٣ٟحن نم متمٖى

ت اق٩الُت مىيٕى جىاو٫  بلى صٞٗىا ما َظا لٛخه، ٍَغ٤ ًٖ" آلازغ" بلى الجؼاثغ نىث بؾمإ  الجؼاثغي  ألاصب في الهٍى
 الغواجي الىو ٖلى با زو ع٦ؼوا الظًً الضاعؾحن بٌٗ اَخمام ظلب الظي اإلاىيٕى َظا الٟغوؿُت، باللٛت اإلا٨خىب
ىن، مىلىص:  م٘ اثالخمؿُجي بضاًت هٟؿه ٞغى الظي اإلاخ٩امل م، ًاؾحن ،٧اجب صًب مدمض ٖٞغ حَر  و٢بل ل٨ً، ٚو
ت اإلاالٟاث بظل٪ ه٣هض اإلاتا٫؟ َظا في جلتها التي مً ؤنٗب زُىة َىا٥ ج٨ً ؤلم َاالء عواج٘ بلى الىنى٫   الجؼاثٍغ
  الخغبحن بحن ما ٞترة في بالٟغوؿُت اإلا٨خىبت

ت الغواًت بىا٦حر وٗخبٍر وما( 945،1920)   الىًىط،٦ما بٗضم ٖلحها للخ٨م الى٣اص جىاولها ؤو َمكذ، لتيا الجؼاثٍغ
ٌ ؤخُاها اؾخ٣بلذ حن، ٖىض بالٞغ  الغؾمي اإلاى٠٢ جىضر والؿُاؾُت ألاًضًىلىظُت ألاؾباب ٧اهذ ٖىضما الجؼاثٍغ
 لٗؿحرةا الٟترة َظٍ ٦خاب خغمان ٞٗال وؿخُُ٘ َل ول٨ً للىَىُت، مًاصا ؤخُاها اٖخبر الظي ؤلاهخاط َظا بػاء اإلاددكم

ش يمً م٩اهه ٌكخٛل ظؼاثغي  ؤصبي لًٟاء ماؾؿحن بهٟتهم الخمخ٘ مً ألامت خُاٍ مً  لحرص و٦خب، ال٨ٟغي  الخاٍع

٣خه ت الغواًت ُٞه ج٨خمل لم و٢ذ في آلازغ، ٖلى وؤؾلىبه بٍُغ  بض ال ٧ان لظا. م1947 ؾىت في بال بالٗغبُت اإلا٨خىبت الجؼاثٍغ
إل مً ٢اعت ا٫ لىم٨ً مىا؛ ٦مداولت الضعاؾت َظٍ مً  الجؼاثغي  ألاصب ؤنى٫  في  ؤلاهخاط َظا ظظوع  حٗل٤ مضي ٖلى الَا

ا الٗغبي . زانت الاؾخٗماعي  وبا صب ٖامت الٟغوؿُت بالغواًت ومًمىها ق٨ال جإزغ ولى ختى م٨خىبا، ؤو قٍٟى

 التي ؤلاق٩الُاث بٌٗ خضص الظي البدض َظا بزترها اإلاظ٧ىعة، للٟترة اإلاالٟاث لبٌٗ شخهُت ٢غاءة وبٗض
 للمىيٕى ظضًت ٢غاءة بلى صٞٗىا مىيىعي ؾبب َىا٥ ٧ان ٦ما الٟجي، ؤو ال٨ٟغي  اإلاؿخىي  ٖلى ؾىاء ألاصب، َظا ًُغخها

ى ؤال حن، لضي اَخمام ٢لت مً الخٓىاٍ ما َو   ن ٖىه ال٨خابت ؤو ألاصب َظا صعاؾت ؤو بترظمت ألامغ ًخٗل٤ ٖىضما  الجؼاثٍغ
حن ألاق٣اء ًض ٖلى جم عبُتال٘ باللٛت ووكغ مىه جغظم ما مٗٓم  ٖىه الضعاؾاث مً وي٘ ما ومٗٓم ، والؿىعٍحن اإلاهٍغ
 ال ٦بحرا، اَخماما جىلي ال ظامٗخىا في ألاصب ؤ٢ؿام بن زم الٗغبُت، باللٛت واللبىاهُحن الٟغوؿُت باللٛت الٛغبُحن ًض ٖلى ٧ان

 والختاَل ال٣ُُٗت ٦ّغؽ الظي الصخيء اللٛخحن، ًًَاث في اإلا٨خىب الجؼاثغي  لألصب الٟغوؿُت باللٛت وال الٗغبُت باللٛت

. بخل٪ ؤو اللٛت بهظٍ اإلاش٣ٟحن بحن اإلاخباص٫

ُت، طاجُت اٖخباعاث مً ؾب٤ مما اهُال٢ا ت ٦خابت:" ب ٖىىاهه خّضص الظي البدض َظا ازترها ومىيٖى  في الهٍى

ت الغواًت  مىيٕى ًسو ُٞما الى٣اف بق٩الُت  ًُغح طيا٫ الٗىىان َظا ،(1945،1920)  الٟغوؿُت باللٛت اإلا٨خىبت الجؼاثٍغ
ت خه، ألاصب َظا ٖلى ًى٨غ مً َىا٥ بط ، الهٍى ٍ ظؼاثٍغ ٗضُّي ىا٥ ٞغوؿُا، ؤصبا لٛخه بؿبب َو  التي الغوح بؿبب ٌٗضٍ مً َو
ا ؤصبا ، بها ٦خب ض وبهما اَخمامىا لِـ َظا ل٨ً وؤؾاهُضٍ، حجخه ٍٞغ٤ ول٩ل ، زالها ظؼاثٍغ سه جدب٘ هٍغ  ةوؤلاخاٍ جاٍع

 مً ًمىٗىا لم َظا ؤن ق٪ وال  وؾُِ صون  مباقغة اإلاسخاعة ههىنه ومؿإلت مًامُىه في والخٗم٤ مغاخله، بمسخل٠
ت جمىدىا ؤهىا ٌٗجي َظا وبهما ٧اهذ مهما الضاعؾحن  صاء ألاَمُت بُٖاء  مً واؾخسالم ألاولى ألانلُت للىهىم ألاولٍى
يُاث في نضعث التي ًتالغوات الىهىم  وزانت ٢غاءتها بٗض مجها الىخاثج  ال٣غن  مً وألاعبُٗيُاث والشالزُيُاث الٗكٍغ

  صعاؾتها ٖىاء ؤهٟؿهم ٩ًلٟىا ؤن بكإجهاصون  الجاَؼة ألاخ٩ام بنضاع الضاعؾحن مٗٓم حٗىص التي الىهىم وهي اإلاىهغم،
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غة في ًباعي  ال ٧ان وبن الظي ) (Jean Déjeux" ظى صي ظىن " لألب الضعاؾاث ؤقهغ  بإخ٩ام مخإزٍغً ٖم٣ها في  في مالٟاجه ٞو
ت ؤو ٞىُت إلاؿت ا٦دؿاب مً ألاخُان مً ٦شحر في ظغصَم بط اإلاٛاعبت ال٨خاب خ٤ في مىهٟا ٨ًً لم ؤهه بال اإلاتا٫ َظا  ٨ٍٞغ

ت ٢ضعاتهم بْهاع مداولحن ؤلاوكاء ًخٗلمىن  جالمُظ ٣ِٞ وظٗلهم م الٟغوؿُحن ؤؾاجظتهم ًٖ اإلا٨دؿبت اللٍٛى  َاالء ؤن ٚع
غوؿُت ٖغبُت ز٣اٞت ؤصخاب ٧اهىا بت  ًمخل٪ مً ومجهم ٖالُت ٞو  مً قِئا ًمشلىا ولم آهظا٥ للٗاصة زاع٢ت عواثُت مَى

حن الباخشحن مً آعاءٍ اٖخمض ومً' صًتى' ألاب لهم عؾمها التي  الهىعة  الغظٕى صون  ؤماهت ب٩ل ؤٖماله ه٣لىا الظًً الجؼاثٍغ

م الظًً ال٨خاب، َاالء اجتاٍ الٓلم مً هٕى طل٪ بلٜ ختى الٟترة لخل٪ ألانلُت الىهىم بلى "  بهضماظُتهم" مً وبالٚغ
ت ىحن بحن اإلاؿاواة ٨ٞغة ٖلى خغنا بال ألامغ خ٣ُ٣ت في بها ًخٗل٣ىا لم  جهم الٓاٍَغ حن، اإلاؿخَى  ٞٗال صاٞٗىا ٢ض والجؼاثٍغ

ت ًٖ ً الجؼاثغي  الكٗب ٍَى ً ووظىصٍ، ٦ُاهه ٖو  ، ألاؾاؾُت م٣ىماجه لىٕ والخٟاّ لٛخه وحٗلم صًىه نُاهت في خ٣ه ٖو

 بلى وختى م1920 مً ابخضاء ألاولى عواًتهم ههىم مً اهُال٢ا لهم، وال٣غاءة  ال٨خاب بهاالء ٖىاًدىا ٧اهذ َىا مً
م الخدلُل مً خٓها ألازغي  هي الىهىم جل٪ جىل لم خُض الخمؿِىاث  مىهب الاَخمام ٧ان إلاّا ٖجها ٦خب ما ٧ل ٚع

سُت الٓغوٝ ٖلى ٚالبا . بها ؤخاَذ حيا٫ الخاٍع

 الخغبحن بحن ما الٟترة في الٟغوؿُت باللٛت اإلا٨خىب الجؼاثغي  ألاصب بضاًاث ؤظؼائها في الضعاؾت َظٍ جخًمً
 عواًاث صعاؾت وجىاو٫  الغواجي الخُا٫ ًلخو الظي الشاوي الباب ًلي زم ٦خابه وؤَم ألاصب َظا وكإة ٖلى بالخٗٝغ وطل٪

 َظٍ مغاخل  لىا جلخو التي اإلاىيٕى زاجمت  بلى اإلاُاٝ،ههل جهاًت في. الجؼء لهظا زالنت جدبٗه بالخدلُل اإلاضوهت
 ٧ل وفي جدًحر، ٢اٖضة  حٗخبر والتي الخغبحن بحن ما ٞترة في الٟغوؿُت باللٛت عواثُىها ٦خبٍى ما في اإلاخىايٗت ال٣غاءة

غ لشىعة اإلاتاالث  .ال٨بري  الخدٍغ

: ؤزب بىاهحر   -1-

حنالجؼا الغواثُحن ؤو٫ " (. 1940-1920) الٟغوؿُت باللٛت ثٍغ

ت" في له نضع للمٗلمحن مىظه هو في  مىهب و٢تها ٌكٛل ٧ان والظي 1908 ؾىت في بغهاعص ب ٦خب" الجؼاثغ ؤ٧اصًمُت وكٍغ

ٗت ألاؾاجظة مضعؾت مضًغ حن مىظت مؿخٗمغة زام، هٕى مً مؿخٗمغة الجؼاثغ: "لبىػَع كٍغً بإعب٘ بال جبٗض ال للخَى  ٖو
ت بلى بداظت لؿىا ألام، البلض وؿاٞغ ًٖ ؾاٖت  اإلاؿخٗملت جل٪ ، واإلادلُت ؤلا٢لُمُت ؤق٩الها في وبسانت الٗغبُت اللٛت ج٣ٍى

اًاٍ لٛت مم٨ً و٢ذ ؤؾٕغ وفي بػالت في عؤَي في ٨ًمً ٚاػي  لكٗب اَخمام ؤو٫ .  الُىمُت الخٗامالث في ٧لهجاث  ٖع

ىا -للٗغبُت ًمىذ ما و٧ل اوكٍغ في اإلاؿاٖضة ًتب التي هي الٟغوؿُت).....( الجضص  الٓغوٝ ْل في متبرون بإهىا ؤٖتٝر َو
  1.لٟغوؿا باليؿبت م٣ٟىص َى -اللٛت لهظٍ شخيء ٞٗل الخالُت

ُٗى اإلاضعؾت ٍَغ٤ ًٖ ؤلاصماط ؾُاؾت في ألاؾاؾُت الٗىانغ ؤخض الخذجج َظا مشل ٌك٩ل  ًٖ واضخت ٨ٞغة َو

ٟؿغ الاؾخٗماعي  اإلاكغوٕ  الًغوعي  مً.بها ًدُِ الظي اإلاٍٟغ والك٠ٛ الُىم الجؼاثغ في اللٛاث ويُٗت ظؼثُا ولى ٍو
ت وبإ٢الم الٟغوؿُت باللٛت اإلا٨خىبت ألاولى ألاصبُت للىهىم الخُغ١  و٢بل  الٟغوؿُت بمغاخل بةًتاػ ولى الخظ٦حر ظؼاثٍغ

تها ٖلى ٖمل بل الٟغوؿُت بصزا٫ ٖلى اإلاؿخٗمغ ٣ًخهغ لم. الاؾخٗماعي  الىٓام ويٗها التي  إلاؿخٗمغة ألاؾـٕ بىى ج٣ٍى

حن ٨ظا. جَى ت والخُاة الاظخماُٖت الخُاة في ؤولى ٧لٛت هٟؿها ٞغيذ ألاظىبُت اللٛت َظٍ ٞةن َو  في ٦ما وال٣ًاثُت، ؤلاصاٍع

                                                           
1
  Christiane Achour,anthologie de la littérature algérienne,Entreprise Algérienne de Presse,Bordas,1990,page7. 
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ان ؤًًا الصخاٞت  باخدكام الٓهىع  حٗاوص ؤن ٢بل جهاثُا لخًمدل ٖغبُت/  ٞغوؿُت اللٛت اػصواظُت اخختبذ ما وؾٖغ

ت،الاؾخٗم الخ٣بت جهاًت ٖىض ت صزلذ خُض اٍع . ألازحرة مغخلتها الاؾخٗماع آزاع اظخشار وعائها مً اإلاغاص الٗملُاث متمٖى

ت للؿُاؾت اإلاسخلٟت باإلاغاخل وللخظ٦غ     Charles الٟغوسخي اإلااعر ٦خبه ما بلى الٗىصة ًتب الجؼاثغ، في الاؾخٗماٍع

R.Ageron الكإن َظا في. 

ت، اإلاغخلت ج٣ابل التي هل٪ ألاولى، اإلاغخلت في      ًبضو و٦ما َىا والبرهامج الٗغبُت، اللٛت بخضَعـ جمؿ٪ َىا٥ ٧ان الٗؿ٨ٍغ

 بٌٗ في اللٛت باػصواظُت الخام البرهامج بهه. ٢ىاٖت ًٖ مجها ؤ٦ثر ألاخضار ؤمام وا٢ُٗت ًٖ ًىم بل ناص٢ا ٨ًً لم

 ًغجى ٧ان التي الشالر اإلاضاعؽ بوكاء الشاهُت، ةؤلامبراَىعي خ٨م جدذ جم، ٦ما. الٟغوؿُت/  الٗغبُت وؤلا٦مالُاث اإلاضاعؽ
٠ُ:"  مجها  1". ؤًًا الخٗلُم وفي وألاو٢اٝ الضًيُت الكاون في ٦ما ال٣ًاء في للمؿلمحن ؤمشل جْى

 .1882 ٖام في الشالشت الجمهىعٍت هجمت ؤمام اهمخى ؤن ٞتئ ما ، َظا الش٣اٞت بػصواظُت مكغوٕ ول٨ً

 م٘ 1883 ٞبراًغ 13 بمغؾىم اإلاؿخٗمغة لدكمل جىؾٗذ (Jules Ferry) ٞحري  لجى٫  الخٗلُم هحن٢ىا ؤن بلى ؤلاقاعة وجتضع     

ً مضعؾت. ال٨بري  ال٣باثل ومى٣ُت اإلاضن ٌكمل زام اظتهاص ت جإ٢لمذ الخضَعـ وبغامج ألاؾاجظة ج٩ٍى  َظٍ م٘ وبؿٖغ
ىا الٟغوؿُت، لهالر بُتالٗغ بػالت ٖلى خغنذ 1898 في الخضَعـ لبرامج ظضًضة نُاٚت. الجضًضة الؿُاؾت  ًتب َو

حن الًئُلت اليؿبت بلى ؤلاقاعة  ًتب التي الؿىت هي 1901. الابخضاثُت باإلاضعؾت الالخدا١ لهم ًد٤ ٧ان الظًً للجؼاثٍغ

ٟا٫ مً %3.8 ٦خابىا، بؿً م٣اٌؿتها حن مً َم اإلاخمضعؾحن ألَا  بإن ال٣ى٫  ًم٨ً. ألاوعوبُحن مً %84 ٣ًابلهم الجؼاثٍغ

ش ش َى الجؼاثغ في ؾُتالٟغن  جاٍع ش لهظا ؤن ٦ما. الهغاٖاث ٌؿب٤ الظي الىبٌ ظـ جاٍع ُضة ٖال٢ت الخاٍع  بػالت بمغاخل َو
ت الٗغبُت اللهجخان:  الىا٣َت اللٛاث   َُمىت مً والخ٣لُل الٟهخى الٗغبُت اللٛت . والبربٍغ

حن ال٨خاب مً ألاو٫  الجُل ْهغ   ؤلازباث وعائها مً ال٣هض ٧ان ،مسخلٟت وههىم مداوالث اهخاط ٍَغ٤ ًٖ الجؼاثٍغ
 بلى باإلياٞت ألا٩ٞاع َظٍ ًٖ ٖبرث التي ألاؾماء ؤ٦ثر وهظ٦غ والاظخماُٖت، الؿُاؾُت الخُاة هدى ٧لُا مىظهت والخذجج،

سُت إلادت ، باَعـ في 1833 ؾىت ؤنضع الظي" زىظت خمضان"  بؾماُٖل) الٗانمت الجؼاثغ ٖلى للىناًت وبخهاثُت جاٍع
 الٟغوؿُت باللٛت ألاولى ألا٢هىنت 1891 ؾىت بضوعٍ ٦خب الظي) عخا٫ بً امدمض ؾُضي ٢اضخي ٍع٠ف الخاط( َاماث

 خبُلـ بً قٍغ٠  –زىظت لَىـ  ، مغؾلي َُب الض٦خىع  ،" الكُش  اهخ٣ام"

ت الؿُاسخي ؤلازباث ٍَغ٤ في وانلذ التي الغواًاث بن .ٖباؽ ٞغخاث الكاب وؤزحرا زالض ألامحر و   خُض مً واإلاخىٖى

 ؤنضع( 1921-1879) الكٍغ٠ بً ؤخمض سخي بً ، وؤَغوخاث ٢ًاًا ًٖ مضاٞٗت عواًاث الٛالب في هي ؤصخابها وؤعاء ؤ٩ٞاع
غة" ٧اهذ جلتها التي والغواًت( ال٣ىمي مهُٟى بً ؤخمض) ألاولى الغواًت (Payot) باًى وكغ صاع ًٖ 1920 ؾىت  ٖامل ػوظت َػ

 الٗمل مجها ؤزغي  بةنضاعاث ؤًًا اإلاٗغوٝ( 1953-1891) خمى الخاط لهاخبها( ًضالخض الٗالم ميكىعاث باَعـ" )اإلاىتم

٣اء) عوباععاهضو م٘ باالجٟا١ له نضع الظي ". ٨ٞغي  مدمض" اإلاؿخٗاع الاؾم جدذ( الخض٣ًت ٞع

 ؾمالا ناخب( 1967-1891) زىظت ق٨غي :  ؤَمُت ؤ٦ثر ازىحن لغواثُحن الضوع  ظاء الغوماوؿِخحن اإلاداولخحن َاجحن بٗض

 مجها ظؼء في هي التي( 1928 عاصو باَعـ،( )اإلاشالُت قهُض ، مامىن ) ألاولى الغواًت ناخب" خمضان زىظت خؿان" اإلاؿخٗاع
ضقً طاجُت ؾحرة لت الؿلؿلت ٍو  الٗلج:  الشاهُت الغواًت. اإلادخل بش٣اٞت الانُباٙ ٍَغ٤ في اإلااصًت اإلاؿال٪ جدضًض في الٍُى

                                                           
1
 AGERON,Charles Robert, « Histoire de l’Algérie contemporaine, tome 2, , PUF , 1979 ,Paris , p. 17 
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 بغهاعص بها ٣ًىم التي اإلابظولت الجهىص حجم ٧ان مهما اإلاؿخدُل ؤلاصماط  ًٖ رجخدض( 1929 ؤعاؽ) البربغ ؤؾحر

 صًىه ًٖ لحرجض الجؼاثغ، ؤُٖان مً ًهبذ ؤن ٢بل ؤلاؾالم اٖخى٤ الظي الجؼاثغ ٢غانىت سجحن ،(Bernard Ledieux)لىصًى
 يضٍ وظهها التي الاهخ٣ام ملتح مً بةه٣اطٍ مٟخُا ٧ان الظي ابىه ل٣ُىم ٢لُل بى٢ذ اإلاىُت جىاُٞه ؤن ٢بل الجضًض

حن بصماط به اإلاغاص لظل٪ ٠ُ٨ٞ مؿخدُال ؤلاصماط َظا ٧ان بطا. مٗا٦ؿا مىخى ؤلاًًاح ًإزظ َىا. اإلاامىىن   ؾىت الجؼاثٍغ

 مم٨ىا؟ ًهبذ 1930

ىبت لالَخمام مشحرة ؤزغي  شخهُت هتم وإلا٘       ة٦بحر ٖاثلت ابً( 1938-1905) الكُش ولض مدمض شخو في جختؿض ومَى

ُت في ٢هحرة و٢هها ؤقٗاعا ٦خب الظي الجؼاثغي  الجىىب في وؿبا غاهُت ألاؾبٖى  ًٖ ؤنضع ،1936 ؾىت في" الخ٤" الَى
غان في(Plaza) بالػا اليكغ صاع ت الغواًت َو م" الجؼاثغ في جهضع التي وألاولى الٟغوؿُت باللٛت اإلا٨خىبت الخامؿت الجؼاثٍغ  مٍغ

 مخمغصة، ػالذ ال و٢تها ٧اهذ والتي اإلاٛغب م٘ الجؼاثغ جخ٣اؾمها التي جاُٞالث مى٣ُت في ال٣هت ؤخضار جضوع , "الىسُل بحن

م  َٟلحهما جغبُت بؿبب ًسخلٟان الظًً (Debussy)صًبىسخي والى٣ُب زضًتت بحن مسخلِ ػواط  ولض ٦خب. خُٟٔ وظان مٍغ
 ٢ام الظي بكُاعػي ا٢خبؿها الظي( 1937" )زالض" ،1936 ؾىت جىفي الظي زالض ألامحر لغوح جسلُضا مؿغخُت ؤًًا الكُش

ظا ظضا، ٖىُٟت ٧اهذ ؤجها مىه ْىا بخلُُٟها ت الؿلُت ٖلُه ٞغيخه الظي الغ٢ابت م٣و مً ًمىٗه لم َو . الاؾخٗماٍع

حن الغواثُحن ٖىض اإلاهُمً الاؾخٗماعي  للخُاب ألاؾاؾُت الؿمت َى" الخىاع" ٧ان بطا  ٞةن ، اإلاؿخٗمغة صازل الجؼاثٍغ

ى( 1949-1902) خمامي ٖلي:  الازىحن اإلاىُٟحن ؤٖما٫ في لُا٥ جسخل٠ الىبرة ًذ ٖاثلت ابً َو  ؾُىة جدذ الِٗل ٞع
ً، ؾً في الابً ٧ان و٢تها َىا٥، لدؿخ٣غ مهغ بلى الهجغة ًٟٞلذ الاؾخٗماع  ؤؾالُب ظمُ٘ في  مىايال ٧ان الٗكٍغ

 في نضعث والتي الٟغوؿُت باللٛت" بصَعـ" الىخُضة عواًخه ٦خب 1942-1941 ؾىىاث في بٛضاص وفي ،اإلاؿخٗمغ م٣اومت

لت الغواًت َظٍ.  1948 ؾىت ال٣اَغة  َظٍ آزغ، مىٟي. الٗغبي الٗالم في الىَىُت الخغ٧اث مغاظ٘ بلى الٗىصة في حٛىم الٍُى
 الظي( 1906-1962) (JeanAmrouche)ٖمغوف ظان َى جىوـ في الاؾخ٣غاع ازخاعث مؿُدُت ٢باثلُت ٖاثلت مً ًىدضع اإلاغة

ت ؤٚاوي جىوـ في 1939 ؾىت في زم الخٟي، والىتم عمض،: صًىاهحن 1934 ؾىت عول . ال٣باثل مى٣ُت مً بغبٍغ

اع ِٖسخى وعواًاث ؤؾماء ًٖ الخضًض ًتب ال٣غن  مىخه٠ في  وؤ٦لي( 1952  –1877) ػهاحي عابذ ،(1963 -ال٣غن  بضاًت) َػ
اوؽ( 1926) صباف ظمُلت مً ابىه  آزغ مكهض في هضزل الغواثُحن َاالء م٘ ول٨ً( 1976  –1913) ظان ؤزذ ٖمغوف َو

. الاؾخٗماعي  اإلاتخم٘ م٘ الخٗامل في ظضًضة لىٓغة ًضقً 1954 و 1945 ؾىىاث بحن ما الظي

 زال٫ حٗلم التي الٟغوؿُت ًٖ مؿخيبُت ؤصبُت ٧لٛت الٟغوؿُت بلحها، الخُغ١  ؾب٤ التي الىهىم ؤو ألاولى الغواًاث في
ً ىهت بحن ٌؿاوي  والخهى٘ الخ٩ل٠ خُض وؤؾالُب ؤلٟاّ بلى باللجىء جخمحز ؽاإلاضاع في اإلاؼصوط الخ٩ٍى  والهُٜ الٖغ

ً ال٨خاب َاالء. اإلاٟسمت  وظه ٖلى وا٢ُٗت ظمالُت هماطط لضحهم وؤلاؾالمُت الٗغبُت والش٣اٞت الٗغبُت اللٛت في اإلاختظٍع

ً ٞترة ًٖ ومىعوزت ؤظىبُت بلضان مً مى٣ىلت زُٟٟت وبمسخت الخهىم  في ًىضعط اإلاهُمً الاَخمام.  اإلاضعسخي الخ٩ٍى
 في ًدببٍى الظي الازخالٝ ًٖ متخمٗاتهم، وخُاة خُاتهم ًٖ الخضًض ؤظل مً ٦خبىا ل٣ض. ظمالي مىه ؤ٦ثر بٖالمي بَاع

. الاؾخٗماع باقغث ٖىضما لىٟؿها ٞغوؿا خضصتها التي الخدًغ مهمت بلى الاهخماء زُاب

ىهُت بىا٦حر  صون  ٞهمها الًم٨ىىا.  وظحهت ٖاثالث مً ًىدضعون ؤٞغاص ْهىع  ول٨ً خغ٦ت حك٩ل ال ةالجؼاثغي  ألاصبُت الٟغه٩ٞى
ت في ٣ِٞ لِـ ؤزغي  ؤما٦ً في ًتغي  بما عبُها  اإلاٗغب اإلاؿغح متا٫ في ول٨ً با٢خًاب لها جُغ٢ىا التي ألا٩ٞاع متمٖى

اللى ٢ؿىُُجي عقُض بكُاعػي، الضًً مخي م٘ ت باللٛت الكٗغ متا٫ في. ٖو  ؽ َى الىٕى لهظا قهغة ألا٦ثر اإلامشل) البربٍغ
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 بصعاظه ًتب ٦ما. بلخحر مدمض ٢ُُىن، بً مدمض ٖبضال٣اصع، ألامحر م٘ الٗغبُت باللٛت ؤو( 1905-1845)مدىض ؤو مدىض

ت يمً اعث ٦ةلحزابِذ اهٟغاصًت ؤو ما٢خت بهٟت هتمها ٌؿُ٘ شخهُاث جُٟى خُض متمٖى  .(ElisabethEberhardt).ببَغ

 الاؾخٗماعي  الؿُا١ صازل بهتاٍػ َغ١  ٌك٤ الجؼاثغي  ألاصب بضؤ مختاوؿت ٚحر اإلابٗثرة الخهبت التربت َظٍ مً ابخضاء  

ت الؿاب٣ت اإلا٨دؿباث وجسٌُٟ ًٟغيها التي بال٣ُىص الهٗب   ".ز٣اُٞت ؤم ٧اهذ لٍٛى

 الخٌىض  و اليـإة -2

 ؤن ٖلُىا لؼاما ٧ان البدض، في لحهاب اإلاكاع الٟترة في للضعاؾت اإلاسخاعة الغواثُت الىهىم بلى الىنى٫  ٢بل

حن ٦خاباث في اإلاداوالث ؤو٫  اٖخبر ما ٖىض بةًتاػ لى هخى٠٢  خمضان" لهاخبه ألا٩ٞاع ٦ؿغص اإلاسخلٟت الجؼاثٍغ
 الجؼاثغ ٖلى اإلاداٞٓت َضٞه ٧ان الٟغوسخي الٗام الغؤي بلى ووظه 1833 ؾىت باَعـ في َب٘ الظي الٗمل َضا ،1زىظت

 والخٗبحر ال٩لمت  زظ الؾخعجالي الُاب٘ جبرػ ٢هحرة مغاٞٗاث وبهما مُىلت صعاؾاث ج٨ً لم جبٗها وما اإلاداولت َظٍ ،2
ُٟخه ؤو مى٢ٟه خؿب ٧ل اإلاش٠٣ الجؼاثغي  الٗىهغ جىاظض ًٖ ىه، ؤو ْو  التي ال٨خاباث جل٪ ْهىع  واؾخمغ ج٩ٍى

 هو ؤو٫  في* عخا٫ بً ؤمدمض سخي ًض يٖل ال٣هت مُضان في ألاولى بسُىاجه ٢ام الظي الغواجي لإلهخاط ألاعيُت مهضث

ى" الكُش اهخ٣ام" ٖىىان جدذ م1891 ؾىت ؤصبي  مً مؿخ٣اة ٢هت ؤو٫  (Jean Déjeux)"صًتى ظان" اٖخبٍر ما َو
ت الاظخماُٖت الخ٣الُض ت اإلاتلت ووكغتها الجؼاثٍغ  بٗض صًتى الباخض ٌٗىص ل٨ً ،3والٟىُت ألاصبُت الخىوؿُت الجؼاثٍغ

 وظغاثض متالث مً 1920 بلى 1880 بحن الجؼاثغ في الٟغوؿُىن  ًهضٍع ٧ان ما ٧ل مؿذ ٫قام مسر بٗملُت ٢ُامه

ت في ٌك٪ ٧ان  هه -٢ىله خض ٖلى " –ٖغبي عهحن" طاث بإؾماء مى٢ٗت ٢لُلت ههىم ٖلى ٖثر بإهه ٣ُٞى٫   ٍَى
غجر ؤصخابها ىحن َٝغ مً مؿخٗاعة ؤؾماء بإجها ٍو : ازىحن مجها مؿخصىُا ٞغوؿُحن مؿخَى

ى بىعي ؤخمض ًضعى ألاو٫  ضة في م،1912 ؾىت وكغ مً َو  مؿلمىن " ٖىىان جدذ مؿلؿلت عواًت ،"الخ٤" ظٍغ
كحر ،"ومؿُدُىن   الٗال٢ت ًهىع  ٧ان ٖىضما ال٣هت َظٍ في اإلاال٠ ؤزٟاَا التي الخىا٢ًاث بلى صعاؾتها في صًتى َو

حن الٟغوؿُحن بحن كغ ال٣ىبي ؾالم ًضعى الشاوي اإلاال٠ ؤما ، 4الاوسجام ٚاًت في ٦إجها والجؼاثٍغ
ُ
 ٖمالن، له وو

ت ت متمٖى  ؤهضاء" ٖىىان جدذ 1920 ؾىت ؤزغي  جبٗتها ،1917 ؾىت" ؤلاؾالم مً و٢هاثض خ٩اًاث' بٗىىان قٍٗغ
غوؿا والكغ١  ؤلاؾالم ًمتض ٧ان خُض ألاو٫  ًٖ َظا الٗمل ًسخل٠ وال ،"مكغ٢ُت .  5واخض آن في ٞو

 مسخلٟت  ؾباب ألاصبي ؤلاهخاط في بٟغاٙ" الكُش اهخ٣ام" ٢هت َىع ّ ؾىت ،1891 ؾىت بحن ما الٟترة جمحزث وإلاا
ىاث وبحن حن ؤصبُت ههىم ٖضة زاللها ْهغث التي الٗكٍغ  ٞةن الغواًت، متا٫ في الٟغوؿُت باللٛت ٦خبىا لجؼاثٍغ

 ًٖ اشخئالً ألاصب لهظا خ٣ُ٣ُت اهُال٢ت ؤو٫  ٌٗض" صًتى ظان" الٟغوسخي الخٗبحر طي الجؼاثغي  لألصب ألاو٫  اإلااعر

 عواًت ٦إو٫  بلحها ًىٓغ والتي " ال٣ىمي مهُٟى بً ؤخمض: "عواًخه في ؤخمض سخي بً مدمض قٍغ٠ بً" ال٣اثض ٍَغ٤
                                                           

1
من األولغارشٌة التركٌة، مستشار لداي حسٌن، من أكبر المالكٌن العقارٌٌن فً سهل متٌجة، مزدوج الثقافة ( 1842-1773)خوجة  حمدان  

مولع بالحضارة اإلسالمٌة والنهضة األوروبٌة فً آن واحد، حاول . تركٌة، أستاذ حقوق بالجزائر، ٌتكلم العربٌة والفرنسٌة دون كتابتها-عربٌة
، اختار حجمدان الغربة " كلوزٌل"والتً قوبلت بالرفض من طرف ( المرآة)العام الفرنسً عن الجزائر فً محاولته تحت عنوان  إعالم الرأي
 إلى اسطنبول حٌث توفً هناك 1836وسافر سنة 

2
Christiane Achour : Anthologie de la littérature algérienne de langue française, Editions ENAP, Alger, Bordas, 

Paris 1990. pp 14-15. 
3
Jean Déjeux : « Situation de la littérature maghrébine de langue française, OPU, Alger 1982, p 18. 

4
 Jean Déjeux : « Situation de la littérature maghrébine de langue française, OPU, Alger 1982, p 19. 

5
Idem 
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ظا الٟغوؿُت، باللٛت ظؼاثغي  ٨ًخبها  ٦ما طاجه الى٢ذ في ًختاَلىهه ول٨جهم اإلاٗغوٞحن الباخشحن بٌٗ ًى٨ٍغ ال ما َو

ىن  ٦خبه الظي ألاصبي ؤلاهخاط ل٩ل باليؿبت الكإن َى  الٟترة ٞةن لإلقاعة ،1الخغبحن بحن ما ٞترة في بالٟغوؿُت الجؼاثٍغ
هىع  للجؼاثغ الٟغوسخي الاخخال٫ بضاًت بحن اإلامخضة ض ألاصب َظا ْو ظا ٖاما الدؿٗحن ًٖ جٍؼ حر ٖاصي ٚحر ٌٗخبر ما َو  ٚو

ت لتعؾا هي الجؼاثغ في عؾالت ؤن صاثما ًغصص ٧ان الظي اإلاؿخٗمغ بضٖاوي  ؤزظها بطا َبُعي . خًاٍع

 ه٨خٟي ومسخلٟت ٖضًضة وؤؾباب ٖىامل له اإلاضة َظٍ َُلت ألاصب َظا ْهىع  جإزغ ؤن بلى ؤلاقاعة وجتضع

ما ؤبغػَا بلى بالخُغ١   في اإلادخل َب٣ها التي الخٗلُم وؾُاؾت الاؾخٗماع َٝغ مً اإلاىخهجت الٗضوان ؾُاؾت: َو

. اإلاُضان

ىن  ٧ان ل٣ض ىىن  الجؼاثٍغ حن ٦سُحن  ول٨ً ظىب، بلى ظىبا الجؼاثغ ؤعى ٞى١  ِٖكىن ي ألاوعوبُىن  واإلاؿخَى  ال مخىاٍػ
حن آلازغ الُٝغ ٞحها ٌكاع٥ ال التي الخانت خُاجه مجهما متخم٘ ل٩ل ٧ان ًلخ٣ُان،  وهىاصحهم م٣اَحهم ٞللجؼاثٍغ

ايُت الش٣اُٞت وظمُٗاتهم ىحن بهم، الخانت والٍغ  ٦ما. عخهمومؿا وهىاصحهم وم٣اَحهم مالَحهم ألاوعوبُحن وللمؿخَى

حن ٌؿمدىن  ال ٧اهىا ا" ألاوكُت جل٪ ٧اهذ خُض اإلاسخلٟت ؤوكُتهم بمكاع٦تهم للجؼاثٍغ  ٖلى اإلادغمت الٟا٦هت مً هٖى
حن ىن  ٧ان وباإلا٣ابل ،2الجؼاثٍغ بت ؤي ًبضون  ال ظهتهم مً الجؼاثٍغ ىحن مكاع٦ت في ٚع  ؤو الش٣اُٞت ؤوكُتهم اإلاؿخَى

حهُت ى ، التٞر تهم ز٣اٞتهم ٖلى مجهم وخٟاْا للمدخل، ًتالؿلب اإلا٣اومت مً هٕى َو ٍى  ًٖ ٖبر ٦ما. 3بهم الخانت َو
 ول٨ً البدغ، ماء مً ٦ُلىمتر ؤل٠ ؾىي  والجؼاثغ ٞغوؿا بحن ًىظض ال: "  ٢ا٫ خحن الٟغوؿُحن الباخشحن ؤخض طل٪

 الىيُٗت َظٍ. 4حٗماعالاؽ نىٗها التي جل٪ هي ٞل٨ُت مؿاٞت" ألاَالي" وؤخُاء اإلاضًىت في ألاوعوبُىن  ؤخُاء بحن ًىظض
حن بحن الٗال٢ت جُب٘ ْلذ التي اإلاؿخد٨مت الٗضاثُت  خًاعي  جإزحر ؤو ٨ٞغي  جال٢ذ ؤو ز٣افي جباص٫ ٧ل مىٗذ الُٞغ

ىن  ٧ان ظهتهم مً اخخ٣اع، هٓغة اإلادلُت الش٣اٞت بلى الٛالب في ًىٓغ اإلادخل ٧ان ل٣ض بُجها،  زُٟت ًخىظؿىن  الجؼاثٍغ
٣ابلىن  اإلادخل، ز٣اٞت مً  ؤلؿىت ٖلى مخضاولت ٧اهذ التي الكٗبُت ألامشا٫ ؤقهغ ومً ٖىه، ًهضع ما ٧ل خظعب ٍو

حن  ". ال٣لب ًٟغح ما الٛغب مً ًإحي ما ٧ل: " ٢ىلهم والخىظـ الخٝى طل٪ لخترظم الجؼاثٍغ

حن بحن جخ٣لو الهىة َظٍ وبضؤث    ا ٌكبه ما و٢٘ خحن الُٞغ  َٝغ ٧ل خاو٫  خُض بُجهما، الخظع الخ٣اعب مً هٖى
٩ي الغثِـ مباصت وبٖالن الخغب ؤ٣ٖبذ التي الضولي الاهٟغاط خالت طل٪ ٖلى ؾاٖض ٦ما آلازغ، ٖلى الاهٟخاح  ألامٍغ

لؿىن  غ في الكٗىب خ٤ ًٖ مغة  و٫  جخدضر ٧اهذ التي الكهحرة(Wilson)ٍو ا، ج٣ٍغ  الاهٟغاط َظا جتؿُض بلى بياٞت مهحَر
ت لؿُاؾُتا ؤلاظغاءاث بٌٗ باجساط الٟغوؿُت الخ٩ىمت َٝغ مً  ٢لُال ولى ٞهُإث الخىجغ خضة مً خٟٟذ وؤلاصاٍع

 مىاص مٗٓم بمىظبها ؤلُٛذ التي 1919 ٞبراًغ 04 ب٣ىاهحن ٌٗٝغ ؤنبذ ما ْهغ خُض الاهٟخاح، َظا إلاشل اإلاىاؾبت ألاظىاء

حن خ٨م الظي الٗىهغي " ألاهضًتُىا" ٢اهىن   ٧ىمتالر ٧اهذ ؤلاظغاءاث، جل٪ وباجساط ، خضًض مً ب٣بًت الجؼاثٍغ
ض الٟغوؿُت  ٣ٞخل الٟغوسخي، الٗلم جدذ الخغب في قاع٧ىا ٢ض ٧اهىا ظؼاثغي  ظىضي 73000 ٣ًاعب إلاا الجمُل بٌٗ عص جٍغ

حن الٗما٫ لجهىص مجها وج٣ضًغ اٖتراٝ لٟخت َظٍ ٧اهذ ٦ما آلاالٝ، مجهم وظغح  الٟغوسخي التراب ٖلى اإلا٣ُمحن الجؼاثٍغ

                                                           
1
 .وأشارا إلٌه أحٌانا فً الهامش 1945المثال ، عبد الكبٌر الخطٌبً وغانً مراد، حٌث تجاهال االنتاج الروائً الذي سبق سنة  نذكر على سبٌل  

AbdelkabirKhatibi, « Le roman maghrébin », Ed. F. Maspéro, Paris 1968 

GhaniMerad : La littérature algérienne d’expression française, Ed. Oswald, Paris 1976, p 68 
2
Saâd Eddine Bencheneb, préface des « Mémoires » de M. Bechtarzi, SNED, Alger 1968, p 06. 

   -.                                                                    ، رسالة ماجستٌر، معهد اآلداب"مسرح أحمد رضا حوحو"أحمد منور  -2
4
Boula Mohammedi-Tabti « la société algérienne avant l’indépendance dans la littérature, Lecture de quelques 

romans » OPU, Alger 1986, p 31. 
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 في ظىضوا الظًً ألانلُحن الٗما٫ ًٖ ٖىيا الٟغوؿُت اإلاهاو٘ آالث وعانص اؾخمغاع الخغب، ٞترة َىا٫ يمىىا والظًً

. 1الخغب

خباعاث َظٍ بًٟل حن، خ٤ مً ؤنبذ اإلاظ٧ىع، ال٣اهىن  بلى واؾدىاصا الٖا ش في مغة و و٫  الجؼاثٍغ  الاخخال٫ جاٍع
 مضي ًٖ ٦كٟذ التي ًتاإلادل الاهخساباث في واإلاكاع٦ت الصخ٠ وبنضاع الؿُاؾُت ألاخؼاب بوكاء للجؼاثغ الٟغوسخي
ت الىىاًا نض١  الاهخساباث في خهل ما ل٨ً الٟٗلي، الخىُٟظ مىيٕى ؤلانالح َظا وي٘ في ٢ضما اإلاطخي في الاؾخٗماٍع

لبُت زالض ألامحر بها ٞاػ والتي الجؼاثغ إلاضًىت اإلادلُت .  2الخى٢ٗاث ٧ل ٨ٖـ ؤْهغث باٚ 

حن اجتاٍ الٟغوؿُت الؿُاؾت في ؤلانالخُت ؤلاظغاءاث بٓهىع  عجل آزغ ؾُاسخي ٖامل َىا٥ ٧ان ٦ما  الجؼاثٍغ
ى ت بالظ٦غي  لالخخٟا٫ اإلاؿخِٗمغ اؾخٗضا َو  الٗام الغؤي ؤمام ما شخيء بْهاع مً بض ال ٧ان لظا الجؼاثغ، الخخال٫ اإلائٍى

غ هٟؿه الٟغوسخي وختى الٗالمي، ٓهغ الجؼاثغ، اخخال٫ اؾخمغاع لخبًر ت الغؾالت زماع" َظا ٍو  اصعى إلااَا التي" الخًاٍع
ا ظاء ؤهه الٟغوسخي اإلادخل  مً ل٨خاب ببضاُٖت ؤٖما٫ ووكغ ألاصب حصجُ٘ ج٣غع  لظل٪ البلض، َظا في ليكَغ

 ًٖ ٌٗبر ؤنبذ ختى اإلاخدًغ ؾُضٍ مً وحٗلم الضعؽ خٟٔ ٢ض " Vendredi ؤو ظمٗت" ؤن ٠ُ٦ جٓهغ"ألاَالي"
. اللٛت بخل٪ الخانت قاوهه مسخل٠

حن، لبٌٗ الٟغوؿُت باللٛت ؤصبُت ؤٖما٫ الاخخال٫، مً ٖاما ؾٗحنث مً ؤ٦ثر وبٗض ٞتإة ْهغث لهظا  الجؼاثٍغ

م للمىاؾبت، عجل ٖلى ووكغث ٦خب ه ٧اهذ مما وبالٚغ ُىب، ه٣اثو مً جدٍى  ٩ٞان" " صًتى" ٣ًى٫  بط ٖو

ىن )اإلاالٟىن  ضون ( الجؼاثٍغ ىىا ؤن ًٍغ  .4"وم٣خضعون هتباء جالمُظ ؤجهم( للمؿخٗمغ) ًبَر

ت جمحزث الهضص، َظا في ت ٣ٖبذ خُض ؤصبُت ؤٖما٫ زمؿت بٓهىع  1930-1920 الٗكٍغ ت ال٣بي ؾالم متمٖى  الكٍٗغ

غاء: "عواًاث قٍغ٠ بً لل٣اثض الظاجُت والؿحرة  ؤؾحر الٗلج"  وعواًت ،1928 ؾىت زىظت لك٨غي " اإلاىتمي امغؤة َػ
. 1929 ؾىت هٟؿه لل٩اجب" بغبغوؾُا

 بها ؤخاَذ التي الضٖاًت حجم ؤو الاخخال٫ ٞترة بُى٫  ٢ِـ بطا ٞسغ ٖامل ال٣لُل ألاصبي ؤلاهخاط َظا ٌك٩ل لم  
ت اإلاضعؾت ٣ٖم مضي هٟؿه الٗضص َظا ٨ٌٗـ ٦ما الخضر، َظا الجؼاثغ في الٟغوؿُت الؿلُاث  في الاؾخٗماٍع
 ٢ض نألانلحي البلض ؤبىاء مً ؤٖمالهم وكغث الظًً ال٨خاب ؤن بلى باإلياٞت ، با َالي الخانت الخٗلُمُت ؾُاؾتها
ت ؤلاصاعة م٘ واإلاخٗاوهحن الظواث ؤبىاء بلى مٗٓمهم ًيخمي ٧ان خُض ٦بحرة، بٗىاًت ازخبروا  ٧اهذ ممً الاؾخٗماٍع
امىىن  مِؿغة ؤخىالهم ىحن، متخم٘ في والاهضماط اإلاؿخٗمغ م٘ الخٗاٌل ب٨ٟغة بُٗض لخض ٍو  َاالء ٧ان ٦ما اإلاؿخَى
 التي ال٣ًاًا ؤن ٚحر ٦خاباتهم يمً ألاخُان مً ٦شحر في ؾِخحنالٟغن  والخًاعة بالش٣اٞت بعجابهم ًٓهغون ال٨خاب
 الش٣اٞت جل٪ جُغخها ٧اهذ التي اإلا٣ٗضة ؤلاق٩الُاث مً الٗضًض مجهم ٢هض ٚحر ًٖ وعبما ، ٨ٖؿذ ٢ض ٖجها ٖبروا

ما٫ جل٪ في الغثِسخي الهاظـ ٧ىن  ما ؤَم ومً اإلاؿلم، الجؼاثغي  للمتخم٘ باليؿبت ألاظىبُت تا٫ ألاصبُت ألٖا  ظؼاثٍغ
ت مؿإلت  الظًً للٟغوؿُحن الٗاصًت الُىمُت الخُاة مً ظؼءا حك٩ل ٧اهذ التي ال٣ماع ولٗب الخمىع، حٗاَي خٍغ

                                                           

 -.             99-98، ص 1975العمال الجزائرٌون فً فرنسا، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، الجزائر "عمار بوحوش   -1
2
Itinéraire politique de l’Emir Khaled, in « L’Emir Khaled, Documents et témoignages… », OPU et ENAP, Alger 

1987, pp 11-14. 

روبنسون "فً الرواٌة الشهٌرة لداٌنال دٌنوي، تحت عنوان " جمعة"اللغة الالنجلٌزٌة لخادمه " روبنسون كروزوي"إشارة إلى تعلٌم    -2
 كروزوي

4
 Jean Déjeux, « Situations de la littérature maghrébine de langue française », p 29. 
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ا  وحٗاَي الضٖاعة مماعؾت في حؿامدهم و٦ظا ال٣اهىن، ٖلُه ٌٗا٢ب ال مباخا قِئا ٞهاعث للجؼاثغ مٗهم ؤصزلَى
اث مً ٌٗضوجها الٟغوؿُىن  ٧ان التي ألامىع  َظٍ اإلاسضعاث، ت جخٗل٤ التي الصخهُت الخهٞغ  جدغم خحن في الٟغص، بدٍغ

ٗت حن، ٧ل صًً ؤلاؾالمُت، الكَغ  َاالء ؤن وختى. مغج٨بها ٖلى الخض ب٢امت وجلؼم اإلاظ٧ىعة ألاقُاء َظٍ ٧ل الجؼاثٍغ
غب الٗىاًت ؤولىا ٞةجهم اإلادٌ الضًجي الكغعي الجاهب مً اإلاظ٧ىعة ألامىع  بلى ًىٓغوا لم ألاواثل ال٨خاب ا جهٍى  ؤزاَع
ظا الاظخماعي الىا٢٘ في اإلاؿلمت ألاؾغة ٖلى اإلاضمغة  بالخٟهُل ؾىدىاولها والتي ألاولى الغواًاث في ٖىه ٖبر ما َو

غة" مجها وهظ٦غ  ألازالقي، الاهدال٫ بلى بالبُل ؤصث التي للخمغة الؿلبي ألازغ ال٩اجب ٞحها ًبرػ التي" اإلاىتمي امغؤة َػ

مت ٖلى طل٪ بٗض لِسجً . 1الخ٣ُ٣ت في ًغج٨بها لم ٢خل ظٍغ

 وحٗاَي ال٣ماع، ولٗب الخمغة، مٗا٢غة مىيٕى ؤن ٞغصًت بهىعة ٧ان وبن ختى بُيذ جبٗها وما الغواًت َظٍ

ا ٨ًً لم الخكِل  في جتؿض ول٨ىه ،2ال٨خاب َاالء لضي ؤصبُت مىيت ؤو شخهُت مؿإلت متغص ؤبضا ٨ًً ولم ٍٖٟى
ت ثوحؿائال اوكٛاالث جدغ٦ه اظخماعي َاظـ  الضًً في واإلاباح اإلادغم بحن الٟانلت الخضوص جىضر وؾُاؾُت ٨ٍٞغ

ت بحن اإلاضوي، ال٣اهىن  وفي ىحن ٖىض الٟغص خٍغ  ؤػمت ؤن ًبحن ما َظا ، ؤلاؾالمي باإلاٟهىم ألازال٢ُت والًىابِ اإلاؿخَى

ت   .بٗض مافي لخخُىع  ألاولى بضاًاجه ومىظ الٟغوؿُت باللٛت اإلا٨خىب الجؼاثغي  ألاصب َظا عا٣ٞذ ٍَى

ت الدؿائالث َظٍ وجدىلذ  بٌٗ خهى٫  بم٩اهُت َغخذ خُىما يمحر ؤػمت ؤو خحرة بلى ال٨خاب َاالء لضي بؿٖغ

حن ماء بٌٗ ٖىض وختى ال٨خاب لضي اإلادحر الؿاا٫ ْهغ خُض" الٟغوؿُت اإلاىاَىت" نٟت ٖلى الجؼاثٍغ  الٖؼ

حن واإلاش٣ٟحن الؿُاؾُحن ى الؤ ٖام بىظه الٟغوؿُت باللٛت الجؼاثٍغ ب٣ى ٞغوؿُا ًهبذ ؤن للجؼاثغي  ًم٨ً ٠ُ٦: َو  ٍو
 مد٩ىم؟ ومدخل خا٦م مؿخٗمغ بحن اإلاىظىصة الخىا٢ًاث ٧ل م٘ مؿلما ٖغبُا صاجه الى٢ذ في

ت الغواًاث مٗٓم في ؤؾاسخي مدىع  الؿاا٫ َظا ٧ان  ٞترة في ْهغث والتي بالٟغوؿُت اإلا٨خىبت الجؼاثٍغ

يُاث م: " اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى وهظ٦غ م،1945 بٗض ما بلى الٗكٍغ  بىلىىاع،"و الكُش، ولض إلادمض( 1934" )الىسُل بحن مٍغ

 ، اإلاىيٕى ٖالجذ والتي زىظت لك٨غي ( 1929" )البرابغ بالص ؤؾحر الٗلج" وعواًت ػهاوي، لغابذ( 1941" )ظؼاثغي  ٞتى
٣ت ، اإلاظ٧ىعة للغواًاث زالٞا اؽ" اٍعشث مً و٢اجٗها اؾخلهام بلى ٧اجبها لجإ خحن مباقغة ٚحر بٍُغ  في البدغ ٍع

 .الٗبرة اؾخسالم بلى ال٣اعت  به ًضٞ٘ ممحز ٞجي بك٩ل لِؿ٣ُها 16 ا٫ ال٣غن  في" الجؼاثغ

ُم بُجهم ومً الؿُاؾُحن جضزل مدل ؤًًا ٧ان بل الغواًاث في اإلاؿإلت َظٍ ه٣اف ًىدهغ ولم جي الٖؼ  الَى

ىاث ٞترة في الىَىُت الخغ٦ت ؤصبُاث في" الجؼاثغي  الٟتى" نٟت اؾخٗما٫ ٦غؽ مً ؤو٫  ٖباؽ، ٞغخاث  الٗكٍغ
حن اإلاش٣ٟحن مً الجضًض الجُل جىاظض ٖلى ٦ضاللت والشالزِىاث جي الجؼاثٍغ  ألا٩ٞاع َظٍ وكغث الٟغوؿُت، اإلاضعؾت زٍغ

 ٦ما ،"الجؼاثغي  الٟتى" ٖىىاهه ٦خاب في 1931 ؾىت ظمٗذ زم مخٟغ٢ت صخُٟت م٣االث في 1930 و 1922 ؾىتي بحن
ً في وبغػث ال٨خاب َظا ْهىع  بٗض حؿمُتا٫ َظٍ جغصًض اقتهغ حن ٦خاباث مً ٖضًضة ٖىاٍو  الٟغوؿُت باللٛت الجؼاثٍغ
غوخاث لختؿُض ٧ىؾُلت اجسظ الظي الغواجي الًٟ خ٣ل في زانت ت ألَا  في اإلاؿاواة ًٖ ٧الضٞإ الغثِؿُت ال٨ٍٟغ
حن بحن والىاظباث الخ٣ى١  ت ةالخضم ب٣اهىن  ًخٗل٤ ُٞما مشال وألاوعوبُحن الجؼاثٍغ ت الٗؿ٨ٍغ  ٧اهذ والتي ؤلاظباٍع
. 3لألوعوبُحن باليؿبت قهغا ٖكغ زماهُت جخٗضي وال الجؼاثغي  للمتىض باليؿبت ؾىىاث زالر جمخض مضتها

                                                           
1
Hadj Hamou Abdelkader : « Zohra, la femme du mineur », Edition ANEP, Alger 2005, p 264. 

2
Mostefa Lachref : « débat sur le roman maghrébin », ENAP, Alger 1988, p 39. 

3
Ferhat Abbas : « De la colonie vers la province », Le Jeune algérien, edition Garnier Frères, Paris 1981, p 34. 
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 بٌٗ بلى الخٗغى حكمل وبضؤث الغئي جىؾٗذ ختى ألا٩ٞاع ه٣اف ؤعيُت" الجؼاثغي  الٟتى" ٦خاب ظؿض و٢ض
حن الٟالخحن هجغة ؤَمها مً ، ٢خهاصيوالا الاظخماعي الُاب٘ طاث ألازغي  ال٣ًاًا  لُخدىلىا ٞغوؿا بلى الجؼاثٍغ
حن للكبان جىظه ٧اهذ التي والاتهاماث ،1ٖما٫ بلى َىا٥  .2ؾُاسخي ؤو اظخماعي ؤو ه٣ابي وكاٍ ٧ل زال٫ مً الجؼاثٍغ
اث َظٍ ٞك٩لذ وصًجي، وز٣افي خًاعي  بٗض طاث وؤزغي  ت الخلُٟت اإلاىيٖى  ٞترة ؾب٣ذ لتيا الغواًاث إلاٗٓم ال٨ٍٟغ

ملىا ؤلاؾالم، ًٖ قتى بُغ١  ظهتهم مً الغواثُىن  صاٞ٘ خُض الخمؿِىاث  ؾمى وبْهاع به، الخٍٗغ٠ ٖلى ٖو
ٓمت مباصثه، ىن  ال ألاوعوبُحن بإن مجهم اٖخ٣اصا عؾالخه ٖو  ٖلى الخغم ؤقض ًدغنىن  ٩ٞاهىا ؤلاؾالم، ٌٗٞغ

ت وألاخاصًض ال٣غآهُت باآلًاث الاؾدكهاص ٟت الىبٍى  َظٍ عواثحي ل٨ً م٣انضَا، وجبحن قغخها ٖلى التر٦حز م٘ الكٍغ

م وفي الٟترة،  الؼواط بمىيٕى ٦شحرا اَخمىا ( Les Algérianistes)*الجؼؤعة مضعؾت مً ألاوعوبُحن ب٨خاباث جإزَغ
حن بحن اإلاسخلِ اث الٟغوؿُحن بحن زم ألاو٫، اإلادل في والٟغوؿُاث الجؼاثٍغ ى والجؼاثٍغ ٟىا، خُض ال٣لُل َو  ام ْو

٣حن باليؿبت للممىٕى زغ٢ا ٌٗض  ؾببا حٗخبر التي الؿُاؾُت وختى والش٣اُٞت الاظخماُٖت ال٣ًاًا مسخل٠ لُغح للٍٟغ

 البٌٗ ٖضٍ خُض عثِؿُان مى٢ٟان الؼواط مً الىٕى َظا بلى الىٓغ في ووظض. الُاثٟخحن وجىاٞغ جباٖض في عثِؿُا
ظا ل٣ُٗضةا الزخالٝ هٓغا الاوسجام زل٤ في متض ٚحر ول٨ً مم٨ىا  في اإلاسخاعة الغواًاث صعاؾت في بلُه ؾيخُغ١  ما َو
 الخ٣اعب لضٞ٘ الىخُض الؿبُل َى الؼواط مً الىٕى َظا ؤن الشاوي الٍٟغ٤ ًغي  خحن في البدض، مىيٕى اإلاضوهت

م" عواًت في" الكُش ولض مدمض" مً ٧ل بلُه طَبا ٦ما واإلاؿُدُحن، اإلاؿلمحن بحن والخٟاَم  ابذوع " الىسُل بحن مٍغ

 َظا ٍَغ٤ ًٖ الخ٣اعب جد٤ُ٣ ًمى٘ ما ؤن الجمُ٘ ٖلُه ًخ٤ٟ الظي الغؤي ؤما ،"الجؼاثغي  الٟتى بىلىىاع" في ػهاحي
ضم ألازغي  ًٖ َاثٟت ٧ل جدملها التي اإلاؿب٣ت ألاخ٩ام ٞهي الؼواط،  مما مىا٢ٟها، ًٖ للخسلي الٟٗلي اؾخٗضاصَا ٖو
ا اظخماُٖا يُٛا ٌك٩ل  الغواًت لبُل خضر ٦ما متخم٘، ضخاًا بلى ُٞدىلهم مغةاإلاٛا َظٍ ؤبُا٫ حهؼم ٢ٍى

ىن  إلاىلىص" ال٣ٟحر ابً"  عواًت بُل و٦ظا ،" الجؼاثغي  الٟتى بىلىىاع" اإلاظ٧ىعة ش ٌٗىص والتي ٖٞغ  ؾىت بلى ٦خابتها جاٍع
ىن  ولىصم ٧ان خُض ألاوعوبُحن، م٘ والخٗاٌل الاهضماط ب٨ٟغة ؤلاًمان في ؾب٣ٍى مً م٘ ٧اجبها ًلخ٣ي خُض ،31939  ٖٞغ
ً الهجغة ٍَغ٤ ًٖ ٞغوؿا ٖلى للخٗٝغ الٟغنت لهم ؤجُدذ ٢ض ألاَالي ؤن مىٓىع  مً اهُال٢ا عواًخه ٦خب ،  ٖو

ت ؤَٟا٫ ؤن ختى" اإلاضعؾت، ٍَغ٤ ىن  ال٣ٍغ  ًٖ جسخل٠ ٧اهذ اإلاالٟت َظٍ ؤن بال ، 4)...(الؿحن جهغ ًيب٘ ؤًً مً ٌٗٞغ
غ ٖلى ٖمله في واٖخمض الظاجُت الؿحرة َُٛان ًٖ اُٞه ال٩اجب ابخٗض بط ، الٟترة َظٍ ٦خاب بهخاط  الٗاصاث جهٍى

ٌ ْاَغة امخضاص بلى َىا ووكحر زانت، ال٣باثلُت والخ٣الُض  ،1945 بٗض ما ٞترة ٦خاب بٗض ُٞما ٖىه ٖبر الظي الٞغ

 ْهىع  ق٩ل ٦ما والًُإ، الخمغة مىيٕى حٗالج ٧اهذ التي" لبُ٪" عواًت في هبي بً إلاال٪ باليؿبت الكإن ٧ان ٦ما
 جتاوػ  الظي الٟغوؿُت باللٛت اإلا٨خىب الجؼاثغي  الغواجي ألاصب جُىع  في خاؾما مىُٟٗا( 1954) صًب مدمض ؤٖمل

دت مدضصة حؿائالث ًُغح وبضؤ الخ٣ُ٣ت اإلاكا٧ل مٗالجت في الٟى٢ُت ت ًٖ ونٍغ ً الىَىُت الهٍى ً مٟهىم ٖو  الَى

ً ت ٖو حن الخ٣ُ٣ُت الهٍى  .للجؼاثٍغ

                                                           
1
Le Jeune algérien, p 51. 

2
Idem , p 66- 68. 

 
3

 .41، ص 1991حٌاته وأعماله، ترجمة حنٌفً بن عٌسى، المؤسسة الوطنٌة للكتاب ، الجزائر " مولود فرعون"ٌوسف لبٌب  
4
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ىا ًٖ هسغط ؤن مىا وزكُت حن ؤصب ٢ًاًا وبٌٗ وجُىع  وكإة ًٖ هبظة َى والظي مىيٖى  باللٛت اإلا٨خىب الجؼاثٍغ
 في ٞغوؿا في بغػوا ظؼاثغي  ؤنل مً ظضص ٦خاب ؤؾماء بلى َىا وكحر ؤن لىا بض ال الخغبحن، بحن ما مغخلت في الٟغوؿُت

ً ال٣ٗضًً م ألازحًر حنالجؼات اإلاهاظٍغً الٗما٫ ؤبىاء مً مٗٓمهم في َو  ،"ٚالم ٖلي" ،"قاٝع مهضي" ؤمشا٫ ٍع
ىن  الظًً َاالء ،"بى٢ٍغ ػولُست" حن اإلاهاظٍغً مً الشاوي الجُل ؤو (Beur)353"البحر"ب خالُا ٌٗٞغ  ًدىاولىن  الجؼاثٍغ

اث اث جل٪ حٗل٣ذ وبن ختى بالجؼاثغ بُٗض ؤو ٢ٍغب مً نلت لها مىيٖى  اإلاتخم٘ في الُىمُت الخُاة بهمُم اإلاىيٖى
ظا نغ،اإلاٗا الٟغوسخي حن  صب َبُُٗا جُىعا و امخضاصا هٓغها في هغاٍ ما َو  بىظىص الٟغوؿُت باللٛت الؿاب٣حن الجؼاثٍغ

اث في الٟىاع١  ت الٟىُت اإلاؿخٍى . 354واللٍٛى

 والتي اإلاسخلٟت مغاخله ٖبر الخُىع  خُض مً الٟغوؿُت باللٛت اإلا٨خىب الجؼاثغي  ألاصب ًٖ هبظة وٗخبٍر ما َظا
 ٢بل مً وامخضث ؾُاؾُا ومخظبظبت ٞىُا مخٗثرة ٧اهذ والتي البضاًت مغخلت مجها عثِؿُت ٞتراثٕ ؤعب بلى جهيُٟها ًم٨ً

غ زىعة اهضإل ٖلى قهضث التي الشاهُت اإلاغخلت ْهىع  م٘ 1945 بلى 1920  ؤجذ زم والتر٢ب، بال٣ل٤ جمحزث والتي الخدٍغ
ذ التي الاؾخ٣ال٫ بٗض ما مغخلت ؤجذ ختى ال٨خاب، ٖىض والخُاص الترصص متا٫ ٞحها ٚاب التي الشىعة مغخلت ا ٖٞغ  جىٖى
ت والؿُاؾُت الاظخماُٖت ال٣ًاًا ٧ل خى٫  واإلاىا٠٢ الغئي في ٦بحرا  ٧ل في ؤلاهخاط جًا٠ٖ خُض والٟىُت وال٨ٍٟغ

اث في بدىٕى هثر ومؿغح، قٗغ، مً ألاصبُت، ألاهىإ ت الخىظهاث خؿب اإلاىيٖى  ٧ل خؿب واإلاسخلٟت الجضًضة ال٨ٍٟغ
ً ٖملُت ؤن ًا٦ض ما َظا ؾب٣تها، لتيا ًٖ مغخلت  ًٖ حؿخٛجي ج٨ً لم للجؼاثغ والؿُاؾُت الش٣اُٞت الضواثغ ج٩ٍى

ت اإلاشل ٨ٞغة وجُىع  همى في الخغبحن بحن ما ٞترة إلاش٣ٟي البىاءة اإلاؿاَمت . للبالص الش٣اُٞت والهٍى

 وألازباء الطواجي ألازب -3

حن ال٨خاب ؤواثل صوع  ةصعاؽ وي٘ بٖاصة ٖلُىا وظب اإلاىٓىع  َظا وفي بهه  ًضعظىن  ما ٚالبا الظًً الٟغوؿُت باللٛت الجؼاثٍغ

ت ت صون  مً" ؤلاصماط ميكضي" زاهت في وبؿٖغ مالهم مٗم٣ت صعاؾت ؤو خ٣ُ٣ُت مٗٞغ  َاالء ًيخمي(. إلاالٟاتهم) ألاصبُت ٖ 
ُٟت الُب٣ت بلى ال٨خاب ت مٗاإلاهم خضصها وؤن لىا ؾب٤ والظي الجؼاثغي  اإلاتخم٘ صازل وؿحن اإلاٟغ اإلاش٣ٟحن مً الَغ  ال٨ٍٟغ
 الا٢خهاصًت واإلااؾؿاث بالهُئاث الٗم٤ُ باعجباَها جخمحز مجهم واخض ٧ل خُاة ؤن خُض ، اوكٛاالتهم ًٖ وجدضزىا

 َب٣ت ٖىض ظلُا ٨ًً لم الىز٤ُ الاعجباٍ َظا. ؾُُغجه بخ٩ام ؤظل مً الاؾخٗماعي  الىٓام ويٗها التي والاظخماُٖت

ت مجهم، ظؼء لضي ولى قمل بل ٞدؿب، وؿحن اإلاٟغ اإلاش٣ٟحن  جب٣ى. ؤلاؾالمي ال٣الب مً اإلاخسغظحن اإلاش٣ٟحن متمٖى
ا التي اإلاتاالث َغ  الُب٣ت َظٍ وجخُىع  جيخٗل خُض اإلاًٟلت ألاما٦ً بحن مً والجِل والخٗلُم وال٣ًاء ؤلاصاعة جٞى

ُٟت ت الؿلُت ًٖ ؤلاهابت في حؿخٗمل والتي اإلادلُت الَغ تمى حُٗي. الاؾخٗماٍع  355الٟغوؿُت باللٛت اإلاٛاعبت ال٨خاب ؾٖى

ض الظي الٗمل ًسو ما في ول٨ً الضعاؾت، مىي٘ ال٨خاب لؿحرة م٣خًبا ملخها (Jean Déjeux) لهاخبها ، هٍغ  ٣ٞض بهتاٍػ
 ُٞما البلُٛت الدكابه ؤوظه ًٖ البدض ؾىداو٫  ٦ما ال٨خاب، َاالء ًسو ُٞما جٟهُال ؤ٦ثر مٗلىماث هتض ؤن خاولىا

ا التي للٟترة وألاصبي الش٣افي الؿُا١ صازل زهىنُاتهم ًٖ الخضًض ألامغ لؼم طاب ؤو بُجهم  .ٖاٌكَى
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1- ً ف ب  (1921-1879) ؤحمس س ي بً محمس الـٍط

 مى٣ُت في الجؼاثغ، في الىؾُى الٗلُا الهًاب في جىدكغ ٧اهذ التي ؤمدمض ؾُضي ؤوالص ٢بُلت مً ًىدضع

 جدذ ؤبٍى ٖمل. الٟغوؿُت باللٛت ٧املت عواًت ًيكغ مؿلم ظؼاثغي  ؤو٫  بهه. الخهىم وظه ٖلى الجلٟت

ُت بٗضٍ مً ٖاثلخه وب٣ُذ لٟغوؿا، مىالاجه ٌٗلً ؤن ٢بل ال٣اصع ٖبض ألامحر لىاء  َالب مً. الالتزام لهظا ٞو

ت في  ُٞل٤ في مالػم ،"Jonnart" ظىهاع للخا٦م مغا٤ٞ يابِ –(Saint-cyr) ؾحر ؾان زم الجؼاثغ، زاهٍى
 صازل امخُاػ ناخب مؿحرة هي هغي، ٦ما الكٍغ٠ بً مدمض مؿحرة ل٣بُلخه، اًض١ وؤزحرا الؿباٌـ،

 بٗض. ٧املت خُاجه زال٫ مً ول٨ً ٞدؿب ٦خاباجه ٖبر لٟغوؿا امخىاهه ًٖ ٌٗبر ال بهه. الاؾخٗماعي  الىٓام
 ةالٗالمي الخغب ببان الخغب ظبهت بلى الظَاب في ًخىعٕ لم ،1908 ؾىت ألا٢صخى اإلاٛغب خغب في مكاع٦خه

ان.ألاولى ؿغا مٗخ٣ل بلى بٗض ُٞما لُدى٫  ؤإلااهُا، بلى جغخُله لُخم ألاؾغ في ؾ٣ِ ما وؾٖغ م. ؾَى  مً وبالٚغ
ُا ب٣ي الخ٣لباث َظٍ ٧ل ىض ٞغوؿا، ظاهب بلى اللتزاماجه ٞو  ٖاوص الجؼاثغ بلى ٖىصجه وبٗض الخغب، اهتهاء ٖو

  اإلاى٣ُت يغب الظي الُاٖىن  وباء ؤزىاء 1921 ؾىت جىفي ؤمدمض، سخي ؤوالص ل٣بُلت ٣٦اًض بمهامه الاقخٛا٫

. بالٗضوي  بنابخه بٗض بضوعٍ ًخىفى ٢بل مدىتهم في ٢بُلخه عظا٫ إلاؿاهضة ظاء خُض

 له جٟاظإ خضا ألاولى الٗاإلاُت الخغب زال٫ الٟغوسخي الجِل نٟٝى في َىاُٖت اإلاتىضًً اإلاؿلمحن ٖضص ونل

 في مجهم ؾ٣ِ خُض الجِل نٟٝى في مؿلم 173000 بحن مً عيَى متىض 87500 بخهاء جم الجؼاثغ، في اإلاؿئىلىن 

دت ؤَمُت مضي ألاع٢ام َظٍ جترظم ،356الجؼاثغ مً ٞغوسخي 22000 م٣ابل مؿلم ظىضي 25000 اإلاٗغ٦ت ؾاخاث  مً الكٍغ
ت ؤو َىاُٖت ازخاعث التي الجؼاثغي  اإلاتخم٘  الىٓام ٢ىي  م٘ الخٗاون  ألا٢ل ٖلى ؤو ؤلاصماط ؾبل في الخىى م٨َغ

 اإلا٩ان ٌك٩ل الجِل  ن ظىضًا، ٌٗمل الٟغوؿُت باللٛت عواًت ؤو٫  ناخب ٧ىن  مً الاهضَاف ًتب ال لظا. ؾخٗماعي الا

ظٍ. اإلاؿخٗمغة مً مسخلٟت مكاعب مً ال٣اصمحن وألاوعوبُحن والبربغ الٗغب بحن والالخ٣اء لالجها٫ اإلاًٟل  الغواًت َو
حن إلاؿلمحن بالٟغوؿُت جيكغ التي ةال٨ٟغي  اإلاالٟاث متمٕى مً ألازحرة وال ألاولى لِؿذ  الجِل في متىضًً ظؼاثٍغ

ت ٖبضهللا ، 357َاماث بؾماُٖل. الٟغوسخي ُما ،٢359ىىن  ؾُٗض ، 358بى٧ابٍى  بٌٗ بال هظ٦غ ال ختى زالض، ألامحر بٗض ٞو
 مً واإلاغط الهضٝ ٧ان مجهم لل٨شحر باليؿبت. الجِل صازل ممازلت وخاالث ْغوٝ في وزاَبىا ٦خبىا الظًً مً ألاؾماء
 التي الؿلبُت والهىع  ال٩لِكحهاث ٖلى بىاء ولِـ الٟغوؿُحن بلى ومُالبه وج٣الُضٍ بضًاهخه اإلاؿلم ج٣ضًم َى ٦خاباتهم وعاء

ضون  ٦ما ؤو ؤهٟؿهم ًٖ ًى٢ٗىجها التي الىٓغة وبدؿب الضازل مً ول٨ً ، اإلاؿخِٗمغ ٖجهم نىٗها . لآلزٍغً ًٓهغوا ؤن ًٍغ
٨ظا  َى اإلابخػى الهضٝ ؤن وخُض. اإلاى٤ُ لهظا ٌؿختُب والظي الؿٟغ إلاأزغ ؾغص هي ٍع٠ف بً إلادمض َبٗت ؤو٫  ٞةن َو
ىا اإلاؿلمحن بلى باليؿبت ؤَمُخه ومضي اإلا٣ضؾت الب٣إ بلى الدج ج٣ضًم  ؤن وخُاجه، ٦خاباجه زال٫ ومً ظلُا لىا ًخطر َو
 جازغ ولم الٗغ٢ُت اهخماءاجه مً جى٣و لم اوبتِكه بٟغوؿا اعجباَاجه ؤن وختى ؤلاؾالمُت، بال٣ُم ب٣ىة مخٗل٣ا ب٣ي ال٩اجب

خه في  .اإلاؿلمت الٗغبُت ٍَى
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 :(1891-1953)حمى حاج اللازض عبس-2-    

لى. ملُاهت مضًىت مً خمى خاط ٖاثلت هي ٦بحرة، ٖاثلت مً بضوعٍ اإلاضوهت َظٍ في الشاهُت الغواًت ناخب ًىدضع  ٖو

 ،(1953-1891) خمى الخاط ال٣اصع ٖبض ٖاثلت قهغة في صوع  يالٟغوـ للجِل ٨ًً لم قٍغ٠، بً مدمض ٖاثلت مً الى٣ٌُ
٘ الضًً متا٫ في ول٨ً  ملُاهت مضًىت في ٢ايُا ؤبٍى ٖمل مٗؿ٨غ، في نالر ولي َىا٥ ؤظضاصٍ بحن ٞمً. ؤلاؾالمي والدكَغ

ى  الابً وانل ،ؾِىاجىعاث مً م٩ىهت لجىت ؤمام الجؼاثغ في ؤلاؾالمي ال٣ًاء بنالح مكغوٕ 1893 ؾىت في ا٢ترح الظي َو

 لخضَعـ ؤَله ما والٟغوؿُت، الٗغبُت:  اللٛخحن ًتُض ول٩ىهه ال٣ًاء، امتهً الجؼاثغ، مضعؾت في صعاؾخه ٞبٗض ؤبُه، ؾحرة
ىض ،1930 ؾىت في .٢ًاجي مترظم قهاصة وجدهُل الٗغبُت اللٛت  وظه الجؼاثغ اخخال٫ ٖلى ؾىت ماثت بمغوع الاخخٟا٫ ٖو

ت ٖغبُت ؤنى٫  مً الٟغوؿُت باللٛت ل٨خابا باؾم ٞغط ؾُضي في زُابا  الغواجي َى خمى الخاط ال٣اصع ٖبض. وبغبٍغ
ه م٨ش٠ اجها٫ ٖلى ٧ان الظي( والشاهُت ألاولى) الخغبحن بحن ما خ٣بت في الٟغوؿُت باللٛت الجؼاثغي   ما ٦خاب مً بمٗانٍغ

 ًدبىؤ ظٗلخه Joan Pomier بىمحي وظانRobert Randau ب ونضا٢خه اإلااؾىهُت بلى اهخماٍئ. الاؾخٗماعي  با صب ٌٗٝغ باث

حن ال٨خاب ظمُٗت عثِـ هاثب لكٛل صٖىة له وظهذ. الجؼؤعة خغ٦ت في َامت م٩اهت . الشاهُت الٗاإلاُت الخغب بٗض الجؼاثٍغ
ت يمً 1925 ؾىت وكغث 360بإ٢هىنت ألاصبُت ؤٖماله بضؤ  نضع (Louis Bertrand) نبغجغا لَىـ لها ٢ضم ٢ههُت متمٖى

غة" الؿىت هٟـ في له  Robert)عاهضو عوبغث م٘ مؿخٗاع اؾم وجدذ له نضع ؤزغي  ؾىىاث بٗض زم" . اإلاىتمي ػوظت الَؼ
Randau) لهاخبىا ؤن ٦ما ألانلُحن، والؿ٩ان ألاوعوبُحن بحن ما الخٗاٌل بهتُل بٗض ُٞما اٖخبر ٢361هصخي ٢الب في خىاع 

 ال٣غن  ؤعبُٗىاث في له نضعث(contes) الخ٩اًاث مً ةمتمٕى ظاهب بلى الٟترة لخل٪ والجغاثض الصخ٠ في م٣االث ٖضة
 له ٧ان لظل٪ وهدُتت( ٨ٞغي  ال٣اصع ٖبض ؤو الٗغبي) إلنضاعاجه مؿخٗاعة ؤؾماء ٖضًضة مغاث اؾخٗمل ل٣ض. اإلااضخي

. الٗانمت بالجؼاثغ مسخلٟان ٖىىاهان

اٍئ . آلازغ صًاهت حٗالُم ٞحها واخض ٧ل ًدترم خُض ٧لُا مضمتت ألابض، بلى ٞغوؿُت بتؼاثغ ًدلم ظٗله لإلؾالم، ٞو
 بحن للخٗاٌل مشلى نىعة جغحؿم ، اإلاتالث في بنضاعاجه زال٫ ومً (Robert Randau) عاهضو عوبغث م٘ خىاٍع زال٫ مً

غاٝ مسخل٠  جمحزث ٦ما اإلاؿخٗمغ خ٣ُ٣ت إلزٟاء ومداولت ٦شحرة جىا٢ًاث الجؼاثغي، الكٗب مجها ًدك٩ل التي ألَا
ى اإلادخل لش٣اٞت صًضةالل بمُاب٣تها ٦خاباجه  هؼاَت مضي ًٖ ًدؿاءلىن  وظٗلهم الخالُحن ال٣غاء ؤصَل الظي ألامغ َو

 الخُاب مُاب٣ت ؤظل مً ظاَضا ٖمل الظي ال٨ٟغي  الخمازل َظا ٖم٤ ولخ٣ضًغ.  اإلاسخلٟت مىا٢ٟه واؾخ٣امت
 ػثب٤(Mercure de France) ظلتم في له نضعث م٣الت مً اإلاضَكت اإلا٣اَ٘ بٌٗ ه٣غؤ صٖىا. آهظا٥ اإلاهُمً ؤلاًضًىلىجي

. 362ٞغوؿا

ت ٞغوسخي ٧ل ٖلى وظب لظا ، الٗالم في بؾالمُت ٢ىة ؤٖٓم هي ٞغوؿا بإن هامً" . واإلاؿلمحن ؤلاؾالم مٗٞغ

ٝغ ؤن ومىظ واإلاٛغب الجؼاثغ في اإلاؿلمىن  بضؤ ل٣ض .اإلاؿلمحن بالص في ٞغوؿا هٟىط ًٖ ًخ٩لم ٖىضما ؤو  الٟغوسخي الٗلم ٞع

". ًتهلىجها ٧اهىا التي مصًاهخه ٞهم ٞحها،
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  .الجهل ْلماث جبضص مضاعؾها الػالذ ٞغوؿا، بمجيء

ىُحن لضي ج٣ضًغ ؤي له ٨ًً لم خمى خاط ال٣اصع ٖبض ؤن هٟهم َىا مً حن الَى  باللٛت الجؼاثغي  ألاصب وؤن الجؼاثٍغ
ان الٟغوؿُت غة" عواًت ٧اهذ بطا. ألاصبُت مالٟاجه جتاَل ما ؾٖغ  بؿبب الى٣ض مً ال٨شحر ال٢ذ" اإلاىتم ٖامل ػوظت َػ

ىهت الخغ١  ٣اء" في عاهضو عوبغث م٘ خىاعاجه ؤن بال ألاؾلىب في ز٣لها ظاهب بلى الخٗابحر في والٖغ  ؤزاعث التي هي" الخض٣ًت ٞع
ىمُاث الاؾخٗماعي  الىٓام خ٣ُ٣ت جسٟي التي مشالُخه بؿبب والطٖا ٖىُٟا ه٣ضا  الخغبحن بحن ما ظؼاثغ في اإلاؿلمحن ٍو

بت ألا٦ثر الغواجي مىه ًتٗالن الضازلي واعجباَه خمى خاط ال٣اصع لٗبض ال٨ٟغي  اإلاؿاع بن. والشاهُت ألاولى ًًالٗاإلاُذ  ٍع
هم ٢غاءة آلان لىا ًم٨ً ٠ُ٦ ، بالٟٗل. ألاصبُت ؤٖماله هدىاو٫  ٖىضما وبق٩الُت  الخىا٢ًاث ألاؾاؾُت، ؾماجه زُاب ٞو

ت ام الًغوٍع . الٟترة جل٪ ٝي جتىبها الهٗب مً ٧ان التي وألاَو

غ ال٨ُٟل َى ألاصبي الخُا٫ متا٫ ٞةن الخ٣ا ؾُٓهغ و٦ما اث مً الغواجي بخدٍغ  والضازلُت الخاعظُت الًَٛى

ُىت للٗالم هٓغجه جب٣ي التي . الٟترة لخل٪ الاؾخٗماعي  الخُاب ًدضصٍ بَاع َع

:  (1967-1891) دىحت ؿىطي -3- 

 ألا٦ثر بإهه البٌٗ ٌٗخبٍر". البرابٍغ ؤؾحر طالٗل"عواًت ناخب َى خمضان، زىظت خؿً الخ٣ُ٣ي اؾمه

حن ال٨خاب باقي مً وبزاعة ظغؤة ت الخ٣بت في بالٟغوؿُت الجؼاثٍغ  في بؾهاماث له ٨ًً لم بالٟٗل. الاؾخٗماٍع
 له حٗٝغ لم ، صعاؾدىا مىي٘ الغواًخحن ًٖ الىٓغ وبٌٛ اإلاغخلت، لخل٪ والش٣اُٞت ألاصبُت اإلاتالث

م ؤزغي، بنضاعاث . خمى خاط ال٣اصع ٖبض ًٖ ٦شحرا ًسخلٟا لم واإلانهي الضعاسخي ومؿاٍع ؾلٟه ؤن مً بالٚغ
. و٧اجبا الجؼاثغ إلاد٨مت عثِؿا( ؤمه والض) ظضٍ ٩ٞان مٗخبر، ز٣افي بغؤؾما٫ الختاع نٛاع مً ٖاثلت في ولض

 خهلث خُض ؾىؾُاعة بخي ألانلُحن الؿ٩ان  بىاء اإلاسههت الابخضاثُت اإلاضعؾت في بضؤ الضعاسخي مؿاٍع

ى ٖاما 16 وؾىه ؤباٍ ٣ٞض. الابخضاثُت الضعاؾت مً الاهتهاء قهاصة ٖلى  جاظغ ٖىض باجٗا الٗمل بلى صٞٗه ما َو

 ٖاما 25 ٖمٍغ ٧ان ٖىضما 1916 ؾىت وفي. ؤلاصاعة في للٗمل بٗض ُٞما لُخدى٫  الٗانمت، وؾِ في حهىصي
 الكهاصة ٖلى خهل 1922 ؾىت في زم ؤوال اإلاضعؾت قهاصة ٖلى لُدهل الجؼاثغ بمضعؾت الالخدا١ مً جم٨ً

 مترظما حُِٗىه جم ، للمؿاب٣ت اظخُاٍػ وبٗض والٗغبُت الٟغوؿُت للٛخحن الجُض جم٨ىه بد٨م. للمضاعؽ الٗلُا
.  الٗانمت للجؼاثغ جابٗت مسخلٟت وبلضاث ؤخُاء في ٢ًاثُا

٠ َظا ى عئؾاثه، باخترام خٓي والىظضاوي الهاصت اإلاْى  لجمُ٘ ٦ممخدً حُٗحن ٖلى بالخهى٫  له ؾمذ ما َو

 بإن الخسمحن ًم٨ىىا ؤهىا بال الجؼاثغ في الكبابُت الخغ٧اث في بٟٗالُت ٌكاع٥ لم. 1933 ؾىت في ال٣ًاثُت الترظمت ؤ٢ؿام
ت الخغب ًٖ اهتغ الظي والٗى٠ لهم الؿُاسخي الاجهُاع وؤن الكبان َاالء وؤ٩ٞاع جخ٣اعب ٧اهذ ؤ٩ٞاٍع ٍغ  ؾلبُا ؤزغ الخدٍغ
 في وكُُا ًٖىا ٧ان بالٟغوؿُت، عواًخحن وكغ الظي اللٛت اإلاؼصوط اإلاش٠٣ َظا ؤن بلى ؤلاقاعة اإلاهم مً. 363ناخبىا ٖلى

ظا. باإلاضًت الاظخماعي للخٗاون  وظمُٗت البلُضة، في مؿلمت ز٣اُٞت ظمُٗت  ًٖ ٖىه جدضزىا وؤن ؾب٤ ما ظلُا ًىضر َو

ت بلى زىظت ق٨غي  ًيخمي. ؤلاؾالمُت الخغ٧اث في بىٓغائهم وؿحن اإلاٟغ اإلاش٣ٟحن جغبِ ٧اهذ التي الٗال٢اث  اإلاش٣ٟحن متمٖى
٣ت ٖلى ومتخم٘ اإلاؿلمت الجؼاثغ حكمل جغ٦ُبت وخُاتهم مالٟاتهم ٖبر الخد٤ُ٣ خاولىا الظًً ت الٟغوؿُت، الٍُغ  بهٍى
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ت ز٣اُٞت ً ظؼاثٍغ دت ٚحر ويُٗت ٞغوسخي، وج٩ٍى  اهتغ زلُتصا و٢ال٢ل َمىم في ق٪ صون  مً حؿببذ والتي باؾخمغاع مٍغ

اجه ؾب٣ذ التي ال٣لُلت الؿىىاث في قضًض ٖهبي اجهُاع ٖجها  في. اإلاسخلٟت و٦خاباجه ألاصبُت ؤٖماله ٧ل زاللها ؤجل٠ والتي ٞو
جي الضًىان َٝغ مً عواًخه وكغ ؤُٖض الدؿٗحن ؾىىاث بضاًت ى الجامُٗت لإلنضاعاث الَى  خالت طاجه خض في ٌٗخبر ما َو

. هاصعة

 (1938-1906) ؿُراٌ ولس محمس -4 -  

غاوي الجىىب في 1906 ؾىت ٞبراًغ 23 في  ًب٣ى إلاضوهدىا ٦خاب الخمـ بحن مً بكاع، مضًىت في وبالخدضًض الَى

ت الهُئاث يمً بالىُْٟت ٌكخٛل الظي الىخُض  ًىدضع. الٟترة لخل٪ وؿحن اإلاٟغ اإلاش٣ٟحن ٦باقي الاؾخٗماٍع
غاوي الجىىب مً ٦بحرة ؤؾغة مً ذي الخُىع  في خاؾم جإزحر اله ٧اهذ والتي الَى  ومً ، اإلاى٣ُت لخل٪ الخاٍع

ذي الضوع  ؤن ٠ُ٦ بلى ؤلاقاعة اإلاهم  باقي ًٖ مٛاًغ بك٩ل ًُغح( الكُش ؾُض ؤوالص) الٗاثلت لهظٍ الخاٍع

 خؿب زم' صًتى ظان' ٖجهم ًغوٍه ما بدؿب الٗاثلت َظٍ ج٣ضًم بلى ٞلىىٓغ الخغبحن، بحن ما لٟترة اإلاش٣ٟحن

. الٟترة َظٍ بسهىم ٦شحرة ؤٖما٫ ناخب ألاههاعي  ؤخمض

ا ابً بهه" . 364"بكاع ٧ىإلاب مى٣ُت في الٟغوسخي الىٟىط اهدكاع ٖلى ٖمل الظي هللا ٖبض بً الكُش ألٚا

 في عثِؿُا صوعا لٗبذ التي الكُش ؾُض  والص ال٨بري  ألاقغاٝ ٖاثلت مً ًىدضع الغواجي ٞةن طل٪ ًٖ ًٞال

ت بزباث ت الهٍى ً ،1891 ؾىت اهضلٗذ التي جل٪ بلى 1864 ةاهخٟاى مً. الجؼاثٍغ ًهم ًٖ الكُش ؾُض ؤوالص بَغ  ٞع
م الاؾخٗماع تهم واٖتزاَػ ٟت الٗاثلت َظٍ مً وعر ٢ض الغواجي ول٩ىن  .ؤلاؾالمُت بهٍى تزاػ ألاهٟت الكٍغ  في اخخٟٔ ٣ٞض والٖا

 365."باإلؾالم قضًض بخٗل٤ ؤٖما٢ه

ذي، بًضًىلىجي ظض٫ في الضزى٫  صون  ومً  ول٨ً الٗاثلت هٟـ ًٖ جخدضزان الؿاب٣خحن اإلا٣ىلخحن بٝن وجاٍع
سُخحن خ٣بخحن بدؿب  مغث الٗاثلت ؤن ظٛلى٫  ال٣اصع ٖبض اؾخٗملها التي الخ٣ىُت للمٟغصاث وباؾخٗاعجىا مسخلٟخحن، جاٍع

ٌ –اإلا٣اومت) مغخلت مً  366(الخىاع-اإلا٣اومت) مغخلت بلى( الٞغ

ت للٗاثالث اإلاسهو ال٨الؾ٩ُي الضعاسخي ٍعمؿا جاب٘ الكُش ولض مدمض ٞةن ألاخىا٫ ٧ل وفي ت، الجؼاثٍغ  اإلاتٞر
ت الخد٤ زم بكاع في ٞغوؿُت مضعؾت في ابخضاثُت صعاؾت غان في بشاهٍى  الجىىب بلى ٖاص صخُت  ؾباب ٖجها اهٟهل التي َو
ت صعاؾخه ًىهي ؤن صون  غان في بىظىصٍ ًخٟا٢م ٧اص عثىي  بمغى بنابخه بٗض الشاهٍى م َو  ِٞصخي في ماث اؾختما مً بالٚغ

(Vichy)، ى اإلاىُت واٞخه خُض جخدؿً لم الصخُت خالخه ؤن بال وجلمؿان، بىخىُُٟت  ظاهٟي في وطل٪ الٗمغ، مً 32 في َو
لى. 1938 ؾىت مً ت الهُئاث في ناخبىا ٌٗمل لم َاجه، الٟترة ٦خاب مً الى٣ٌُ ٖو  الخٗلُم ؤو وال٣ًاثُت ؤلاصاٍع

ىاٍ الظي ًضالىح واليكاٍ مغيه، بؿبب الاؾخٗماعي   ٞةن ألامغ وا٢٘ وفي ول٨ً. ألاصبُت ؤٖماله ووكغ ال٨خابت َى ٖىه ٖٞغ
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ً الغثِسخي اإلاهضع ٖاثلخه ٧ىن  وؿبُا، ًب٣ى الاعجباٍ ٖضم  ٢هحرة ٧اهذ وبن الاعؾخ٣غاَُت ال٩اجب خُاة لخمٍى

ت بالؿلُت الٗال٢خه زايٗت ب٣ُذ اإلاى٣ُت ؾ٩ان لٛالبُت باليؿبت اإلاىا٫ بُٗضة ٧اهذ التي والاؾختماماث . الاؾخٗماٍع

 والخ٩اًاث ألا٢هىناث مً الٗضًض ٦خب الكُش ولض مدمض ٞةن للضعاؾت، اإلاُغوخت الغواًت بلى باإلياٞت

غان متلت" في وكغث وألاقٗاع ت  قٗاع وصًىان" َو  ٦ظل٪ لهاخبىا. 367"ًاؾمحن ؤظل مً ؤٚاوي" ٖىىان جدذ نضع هثًر

 وزاهُا 1937 ؾىت ؤوال بةزغاظها بكُاعػي مدمض ل٣ُىم الٗغبُت بلى جغظمذ التي ؟"الجؼاثغي  نمهم" زاهحهما مؿغخُخان،

ت الؿلُاث جمىٗها ؤن ٢بل 1947 ؾىت في م"  حٗض. الاؾخٗماٍع  ًخم التي الخغبحن مابحن لٟترة ألاولى الغواًت" الىسُل بحن مٍغ
ا بٖاصة سُت عوٝالٔ خى٫  ألاههاعي   خمض مٟهل بخ٣ضًم 1985 ؾىت اإلاؿخ٣لت الجؼاثغ في وكَغ  لهظٍ والش٣اُٞت الخاٍع

 في وجغخُبا ٢بىال ًالقي الظي مضوهدىا ٦خاب بحن مً الىخُض الغواجي َى الكُش ولض مدمض ؤن آلان ال٣ى٫  بةم٩اهىا. اإلاغخلت
 بصماظه ؤُٖض الظي الىخُض الكُش ولض مدمض ًب٣ى ٖانغوٍ الظًً وؿحن اإلاٟغ الغواثُحن مً الى٣ٌُ ٖلى. الُىم الجؼاثغ

جي ألاصبي الترار هُا١ في   .الغؾمي الَى

( 1952-1877) ظهاحي ضابح-5-

 ال٣ى٫  م٨ىىا ٦ما. لإلصماط الضاُٖت بالخُاباث ملُئت الٟغوؿُت باللٛت عواًت ًهضع ظؼاثغي  عواجي آزغ َى
 الكاب بىلىىاع" لغواًخه وكٍغ ٞبٗض بالٟٗل(. خىاع-اإلا٣اومت) باؾم اإلاٗغوٝ للخىظه ممشل آزغ بإهه

 ؾىىاث به جمحزث الظي ألاؾلىب بهظا ظضًضة لغواًاث بنضاعاث له هغي  لم ،1945 ؾىت" الجؼاثغي 

 بعاصة الؿُذ ٖلى ًُػى والظي. اإلاهُمً ؤلاًضًىلىجي للخُاب ب٣ىة ًغضخ الخُا٫ ؤن خُض الاؾخٗماع،
 .اإلاداولت ٌٗتري  الظي والالخباؽ الٛمىى ٧ل الى٢ذ هٟـ في جسٟي ؤلاصماط في واضخت

 الامخُاػاث ظمُ٘ لضحها ٨ًً لم والتي ٣ٞحرة ولى٣ل مخىايٗت، ٖاثلت في ال٨بري  ال٣باثل مى٣ُت في ػهاحي عابذ ولض

. الٟترة جل٪ ل٨خاب والا٢خهاصًت الاظخماُٖت

 التي الاهخ٣امُت الٗملُاث في الٗاثلت ًاوي ٧ان الظي البِذ ؤخغ١  ، اإلا٣غاوي زىعة في والضٍ قاع٥ ،1871 ؾىت في
 ععي ٖلى ٖمل عابذ الُٟل نباٍ، ؤًام في ظغظغة، ظبا٫ مٛاعاث في لالخخماء الٗاثلت صٞ٘ مما ، اإلادخل ظِل ًيخهجها ٧ان

 خحن بلى الٟغوؿُت باإلاضعؾت ًلخد٤ لم ال٣باثل، مى٣ُت ؤَٟا٫ مً ؤ٢غاهه ٚغاع ٖلى الجهاع َىا٫ اإلااٖؼ مً نٛحر ٢ُُ٘

ه ض ٧ان الظي والضٍ عيا صون  الٗمغ مً 12 ؾً بلٚى . الٟغوؿُحن عةؾُِ ًٖ ببٗاصٍ ًٍغ

م  آمً ٞةهه إلاؿخ٣بله باليؿبت ألاَم والصخيء صعاؾخه في بٕغ عابذ الُٟل ؤن بال اإلاخإزغة البضاًت َظٍ مً بالٚغ

 الجيؿُت ٖلى بٗضَا لُدهل 1903 ؾىت مضعؽ قهاصة ٖلى خهل. للخًاعة وناوٗت ٖاصلت مشالُت بٟغوؿا ب٣ىة
 ؤلاصماط ؾبُل في مخدمؿا مىايال مىه نىٗذ ألاولى الٗاإلاُت الخغب زال٫ ا٦دؿبها التي ال٨بحرة جتغبخه ول٨ً الٟغوؿُت

ى  هٟؿه ًٖ ًخدضر ٖجها، الخضًض ؾب٤ التي اإلا٣ضمت َظٍ في. واإلاؿلمحن ألاوعوبُحن بحن الىؾُِ صوع  للٗب ؤَله ما َو
. الٛاثب بهُٛت

إل مً م٨ىخه للخغب ألاعب٘ الؿىىاث" خه)...(. للبكغ زال٢ُتألا ال٣ُم وبسانت ألاقُاء مً ال٨شحر ٖلى الَا  مٗٞغ
ً مً م٨ىخه واإلاٗخضلت الى٣ُت خُاتهم مسخلٟت، ؤوؾاٍ في الٟغوؿُحن ل٣ٗلُت الض٣ُ٢ت  بصماط اخخما٫ خى٫  هٓغة ج٩ٍى
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لى وخ٨مت باختراؽ ومهملت مىدُت مغاجب ٌكٛلىن  الظًً بزىاهه   الىؾُِ، صوع  بلٗب ٢غاٍع ٞةن َىا ومً. مغاخل ٖو

 اه٣ًاء بٗض قٛل ".مكتر٦ت وؤ٩ٞاع بمهالر متخم٘ في الِٗل ٖلحهما مد٩ىم قٗبحن بحن الالخدام لًمان الىنل ه٣ُت
 التي اإلاغخلت وهي ،1934 ؾىت اإلاٗاف ٖلى خهىله خحن بلى ال٣ؿىُُجي ال٣ُإ في مضعؾت مضًغ زم مٗلم مىهب الخغب،

 نىث" بوكاء في 1922 ؾىت مخهمؿاٍ ظاهب بلى صخُٟت، م٣االث ب٨خابت بضؤ والش٣افي، ال٨ٟغي  اإلاتالحن في ٞحها ٖمل
ذ والتي" البؿُاء ه"ب بضاًت ٖٞغ ت ؤنى٫  مً ًىدضعون الظًً اإلاٗلمحن وكٍغ ضة 1929 ؾىت في لُاؾـ" ظؼاثٍغ  ظٍغ

غ ؤظل مً ًىايل ٧ان ػهاحي عابذ ؤن ًٓهغ ٦خاباجه ظمُ٘ ٖبر". ألانلُحن الؿ٩ان نىث" به زانت  في بزىاهه وبصماط جدٍغ
 ؤن بٗض الجؼاثغي، الكباب لخُاع خ٣ُ٣ي ممشل.  الؿُاؾُت خ٣ى٢هم مً وجم٨ُجهم لضحهم ٖلُمالذ حٗمُم زال٫ مً اإلاظَب

با ٧ان ت، ؤنى٫  مً اإلاىخسبحن ُٞضعالُت مً ٢ٍغ  والغاص٩ًالُت جغا٦مذ التي الؿُاؾُت وؤلازٟا٢اث الؼمً، مغوع وبٗض ظؼاثٍغ

تُا هٟؿه وظض مىا٢ٟه، َبٗذ التي م. ؤ٩ٞاٍع م٘ وخُضا جضٍع حن الكبان مؿذ التي ألامل باثدي ٧ل وبٚغ  الجؼاثٍغ

ُضعالُت ٠ُ الٗمل ووانل مىا٢ٟه ٖلى اإلاداٞٓت في واْب ، اإلاىخسبحن ٞو  زالٞا. َا٢خه و٧ل الصخهُت مىاعصٍ بخْى
. ؤزغي  ؤصبُت ؤٖماال له وٗٝغ لم َاجه، مضوهدىا مً ظؼءا حك٩ل التي للغواًت

ضة الخغ نىثا٫" ب حٗٝغ ؤنبدذ التي صخُٟخه، ٖبر ؤؾاؾا جدضر ل٣ض  بضاًت" اإلاؿلم الٟغوسخي الاجداص ظٍغ
بر 1947 ؾىت مً  باَعـ في ألاو٫  ؤقهغ، ببًٗت مخباٖضة مىا٢ُذ وو٤ٞ. 1938 ؾىت له نضعا ؾُاسخي بُاب٘ ههحن ٖو

. 368مؿخٗاع اؾم جدذ ٢ؿىُُىت في وآلازغ

ىُت ؤٖما٫ ؤجها ٖلى ؤلاصماط ؤههاع ؤٖما٫ ٢ضمىا بطا  التي اإلا٣اَ٘ في بال هخمًٗ لم ؤهىا ٌٗجي ٞهظا وؤًضًىلىظُت َو
ت وعؾالتها ٞغوؿا جمتض ُت مٗم٣ت ٢غاءة ، ألامغ وا٢٘ في ول٨ً. الجؼاثغ في الخًاٍع  مً جم٨ىىا ػهاحي عابذ ل٨خاب ومىيٖى

اجـ ناص١ ٨ٞغي  لىًا٫ حٗبحرا الغظل َظا ٖىض ا٦دكاٝ ت الؿلُت اهخ٣اص في ًخىعٕ لم ؤخُاها، ٍو  الخمؿ٪ م٘ الاؾخٗماٍع

تال٠ بتظوعٍ . وال٣ٗاثضًت ٦ٍغ

 ألاولى الهٟدت في له نضعث آزغ، خُىا الضعاما وبلى خُىا الهؼ٫  بلى جمُل م٣الت مً م٣ُ٘ بلى لىىٓغ لظل٪، وجهض٣ًا   
ضة مً ضة مضًغ ب٣لم ًبضو ما خؿب هي والتي 1933 ؾىت" ألاَالي نىث" ظٍغ . الجٍغ

: للمؿخَٗمغ الٗكغ الىناًا

لُ٪ جاٍعس٪ ًٖ جخسلى ؤن ٖلُ٪ -1 سىا جخٗلم ؤن ٖو لُ٪ جاٍع . ٖاثلخىا بلى بالضزى٫  جدلم ال ؤن ٖو

ت في اإلاخمشلت ٢ُمىا ٢لب ْهغ ًٖ جدٟٔ ؤن ٖلُ٪ -2  ٌؿخدُل ول٨ً اإلاضعؾت في وجغجلها وؤلازاء واإلاؿاواة الخٍغ

 .الٗملُت الخُاة في بها اإلاُالبت ٖلُ٪

 ؤن صون  ومً ٣ِٞ عؤؾ٪ مً بةقاعة واإلاىا٣ٞت الؿٟلي، بمىهب٪ الاخخٟاّ ٖلُ٪ اإلاىخسبت، اإلاتالـ في -3

 (…)مهالخ٪ ًٖ الضٞإ في جُم٘

 

 
                                                           

368
 ZENATI, Rabah, Le problème algérien vu par un indigène, Paris, Publications du Comité de l’Afrique 

française, 1938, 182 p. et ZENATI, Rabah, (pseudo : Hassan), Comment périra l’Algérie française, Constantine, 
Attali, 1938, essai, 140 p. 
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إل ًىم، بٗض ًىما ًتزاًض ًإؽ ًٖ اإلاٗبرة الصخُٟت اإلا٣االث َظٍ ب٣غاءة الٟغوسخي الب٩ُى ٖلُه، مهاص١  الىو ٖلى وبااَل

 هدؿاء٫ هب٣ى( الٟغوؿُت الجؼاثغ ؾخًمدل ٠ُ٦) وبٗىىان مؿخٗاع اؾم جدذ ،1938 ؾىت ٢ؿىُُىت في له نضع الظي الؿُاسخي
ُا ب٣ي الغظل َظا ؤن ٠ُ٦ اجه خحن بلى ٞو  اإلاش٣ٟحن ؤنض٢اثه مً ٦شحر ٖجها جىاػ٫  ؤن ٞتئ ما ؤ٩ٞاع باإلصماط، اإلاُالبت  ٩ٞاٍع ٞو

تُا وؿحن اإلاٟغ . (Blum-Violette)ُٞىالث  –بلىم مكغوٕ ٞكل بٗض وبسانت اإلااضخي ال٣غن  مً الشالزِىاث في جضٍع

غ هي والتي صعاؾدىا مىيٕى هي لتيا 1945 ؾىت في عواًخه نضوع  " مخإزغة" جبضو الجؼاثغي  الكاب لخغ٦ت مُاب٤ جهٍى
تها التي والخُىعاث با خضار م٣اعهت ت الضواثغ ٖٞغ لُه, اإلاؿلمت الجؼاثغ في وألاصبُت ال٨ٍٟغ   وازغ ػهاحي عابذ ٦خاباث ٢غؤها بطا ٖو

 ؾب٘ عواًخه ًهضع ال٩اجب ٧ىن  في الٟهم ٖلُىا ًهٗب" ًتالٟغوـ الجؼاثغ ؾخًمدل ٠ُ٦" ههه في ٨ٞغها وبطا الشالزِىاث

ها طل٪ بٗض ؾىىاث . الٟغوؿُحن م٘ والخٗاٌل ؤلاصماط بم٩اهُت ٖلى بنغاٍع ألاؾاسخي مىيٖى

 قهضَا التي واإلآاَغاث 1945 ؾىت وزال٫ ؤهه ما٦ض َى وما. الدؿائالث َظٍ ٖلى ؤلاظابت ؾخلي التي ؤٖمالىا في ؾىداو٫  

ذ جالَا الظي الكيُ٘ وال٣م٘ ال٣ؿىُُجي ال٣ُإ ش مً نٟدت ٍَى . جهاثُا الجؼاثغ جاٍع

 في. الخُا٫ مً يغبا ؤضخذ ؤخالمهم وؤن اإلابخػى َظا جد٤ُ٣ باؾخدالت ؤ٢غوا ؤلاصماط مىايلي ٞةن الجهخحن ٧لخا وفي
 ظهت مً ؤلاصماط ومؼاًا اخخماالث جمتض التي الغواًاث ؾلؿلت جهاًت جغظمتها للخ٣اث٤ اإلاٟاظئت الصخىة َظٍ ألاصبي، اإلاتا٫

. اإلاؿلمحن الؿ٩ان لخ٣ى١  ومدترمت ٞغوؿُت ، مخٗضصة وبش٣اٞاث مؿخٗمغة ظؼاثغ ج٣ضًم ومداولت

 ًمل٨ها وكغ صوع  ًٖ بالجؼاثغ نضعجا ٣ِٞ وازيخحن بٟغوؿا نضعث ظلها مضوهدىا، مجها جدك٩ل التي الغواًاث متمٕى مً

ت الش٣اُٞت الضواثغ اعجباٍ مضي لىا جبحن اإلاالخٓت َظٍ. اإلاؿخٗمغة في ٞغوؿُىن  . الاؾخٗماعي  بالىٓام الجؼاثٍغ

حن اإلاش٣ٟحن ٖىض الىؾاثل ي٠ٗ اث ظمُ٘ في ظلُا ًٓهغ الجؼاثٍغ ىض ٦خاباتهم ووكغ بنضاع ٖىض اإلاؿخٍى  جىػَٗها ٖو

ت للضواثغ زايٗحن ًب٣ُان ال٨خب ووكغ الصخاٞت ٞإن اإلاداوالث بٌٗ ًٖ الىٓغ ٞبٌٛ. ؤًًا ً زوي ُٞما الاؾخٗماٍع  الخمٍى
ت الضواثغ َُمىت. والخىػَ٘ الُباٖت بالىع١، ت مً وجدض ال٨خاب ٖلى ق٪ صون  مً جازغ والخىػَ٘ اإلاُبٗاث ٖلى الاؾخٗماٍع  خٍغ

 ال٨بحر الٗضص بلى وبالىٓغ . ؤًًا ؤهٟؿهم ٖلى ًماعؾىجها التي الغ٢ابت وبد٨م ٖلحهم اإلاؿلُت الغ٢ابت بد٨م لضحهم الخٗبحر
ت بمحزتها جدؿم والتي مضوهدىا عواًاث جخهضع التي للم٣ضماث  وبالضواثغ اليكغ صوع  بإصخاب ٦خابىا اعجباٍ مضي ؤ٦ثر هٟهم ألابٍى

ت الش٣اُٞت . الاؾخٗماٍع

ت هُغخه ؤن ًتب والظي ٢هىي  ؤَمُت ٨ًدسخي الظي آلازغ الدؿائ٫  والخىػَ٘، الُباٖت مكا٧ل ًٖ للخضًض  ال٣اعت  إلاٗٞغ
ما٫ َظٍ ل٩ل الغثِسخي  ، ؤهٟؿهم الغواثُحن ٖلى اإلاٟغوى ألاؾلىب مجها ٚغابت وؤ٦ثر ٚغبُت، وؤًضًىلىظُت بلٛت إلاضوهتا ألاصبُت ألٖا

 الظًً للمش٣ٟحن اإلادضوص والٗضص الخغبحن بحن ما ظؼاثغ في ألاَالي مابحن لألمُت ال٨بحرة اليؿبت بلى الٗمل َظا بضاًت في ؤقغها ل٣ض

٨خبىن  ٣ًغئون  ما٫ َظٍ ، الغواًاث َاجه ٢غاءة ٖىض ًخىلض الظي ؤلاخؿاؽ جا٦ض ٢امألاع َظٍ خ٣ُ٣ت. الٟغوؿُت باللٛت ٍو  ألٖا

 ٣ًضم هٟؿه، ًٖ ًخ٩لم اإلاؿخٗمغ بضؤ الاؾخٗماع مً ٢غن  بٗض. الخهىم وظه ٖلى ٞغوؿا وؾ٩ان ٖمىما الٟغوؿُحن بلى مىظهت
ىن ا ٞحها جم٨ً التي الٟترة بجها. اإلادخل ٞغيها وؤًضًىلىظُت وق٩ل للٛت بخبىُه لآلزغ هٟؿه  صعظت بلى الٟغوؿُت اللٛت مً لجؼاثٍغ

ش: اإلاٛؼوة الكٗىب ًٖ ألاوعوبُىن  نىٗها التي الىٓغة جىظُه ومجها ًًٟلىجهم الظًً ال٨خاب بمدا٧اة الخإل٠ُ  ألاصب جاٍع
 ٖىامل في لهجتاٍ ًم٨ً ال بتؼء حؿاَم باآلزغ الاهبهاع ؤن خُض واإلادا٧اة بالش٣اٞت الدكب٘ ٞترة م٘ بضؤ الٟغوؿُت باللٛت الجؼاثغي 

  .ال٨خاب جدٟحز
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 الخاجمت

ت الغواًت بحن الٟهل اإلاخل٣ي ٖلى ًهٗب        ت والغواًت بالٗغبُت اإلا٨خىبت الجؼاثٍغ  الجؼم ٌٗؿغ ٦ما بالٟغوؿُت، اإلا٨خىبت الجؼاثٍغ
 مكتر٦ت ؾماث في جلخ٣ُان ؤجهما ُٞه ق٪ ال ومما والخُىع،      اليكإة و الٓهىع  في ٖلحها ألاؾب٣ُت إلاتغص جل٪ في َظٍ بخإزحر ؤًًا
ُا ٦ُاها بىنٟه للمتخم٘ نُاٚت حُٗض ٦الَما  ن مكتر٦ت ؤعيُت مً اهُال٢هما بٟٗل وطل٪  َىا بض وال بىظىصٍ، مخمحز مىيٖى
ت ألاصبُت الخغ٦ت اعجباٍ ٖىض الى٢ٝى  مً جي والىًا٫ الىَىُت باإلاؿإلت وكإتها ومىظ باللٛخحن الجؼاثٍغ  في جهاٙ ناعجا الَى

ُبذ يُتال٤ زضمت غ خغب ؾب٣ذ التي ألاصبُت الخغ٦ت َظٍ ٚو  الهضاعة بمىذ وظماله ألاصب ؤصبُت ألاخُان، مً  ٦شحر في الخدٍغ

ت م٣ىماث ٖلى اإلاداٞٓت ؤظل مً الىًا٫ و ؤلانالحي للٗمل .  الجؼاثغي  للكٗب الجماُٖت الهٍى

دىاو٫     ما٫ بىا٦حر البدض َظا ٍو حن الغواثُت ألٖا ؿإ٫ ألاصب، َظا مًامحن ُٞدضص وكإتها، في ؾُتالٟغن  باللٛت للجؼاثٍغ  َو
 بحن ما الهاصعة الغواثُت الىهىم ٖلى بالخهىم بالتر٦حز الاؾخيباٍ، و الخدلُل و بالضعاؾت مباقغة ألاولى ههىنه

ما ؤَملذ التي و 1945و1920 حن الضاعؾحن َٝغ مً هٖى م زانت الجؼاثٍغ حَر  مباقغة الىهىم ٖلى اٖخمضها لظا. ٖامت ٚو
سُت ألاخضار ؾُا١ في جىاولىاَا زم ؤوال مضلىلها الؾخيباٍ جدلُلبا٫  التي الٟترة َظٍ ؤصباء ٖاٌكها التي الؿُاؾُت والٓغوٝ الخاٍع

ت ًٖ للخٗبحر مخٗضصة جُاعاث ٖبر الىَىُت الخغ٦ت بمُالص جمحزث  اللٛت و الضًً زال٫ مً الجماُٖت الجؼاثغي  الكٗب ٍَى
م وطل٪ والخ٣الُض  مً ظملت َغخذ ختى الٟغوسخي، اإلاتخم٘ في ؤلاصماط ميكضي مً ٦خابها اٖخبر التي الٟترة َظٍ نٕ ٢ُل ما ٧ل ٚع
ت مىيٕى خى٫  ألاؾئلت خه زم ومً بلٛخه مجها حٗل٤ ما ؾُما وال بٗضٍ ظاء وما الٟترة َظٍ ؤصب ٍَى ت، و الش٣اُٞت بهٍى  الخًاٍع
 طل٪ بالٟغوؿُت،و ٦خب الظي الجؼاثغي  ألاصب م٘ ٢لُال لى و ه٠٣ ؤن اصا لىا ،ب٣ي اإلاسخاعة الىهىم وجدلُل ٢غاءة مداولت وبٗض

 ٚحر ؤزغ ظمهىع  بلى ألاو٢اث مً و٢ذ في مىظها  ٧ان ؤن و  ختى صما، و لخما ظؼاثغي  ألاصب َظا ان و: مجها اٖخباعاث لٗضة
  الجؼاثغي، الجمهىع 

خه"ٖلى صل٪  ظل اٖتراياث  وظهذ و الٟغوؿُت باللٛت ٦خب وؤن ختى ت ال٣ًُت زضم ٢ض ألاصب َظا ؤن بال ".ظؼاثٍغ  و الجؼاثٍغ
 هدُتت وال مازغ خًاعي  اخخ٩ا٥ واؾ٘ هُا١ ٖلى الٟغوؿُت اللٛت الهدكاع هٓغا و الٗالمي الٗام الغؤي بلى الجؼاثغ نىث ؤونل

 بل مخمحز ز٣افي جباص٫ هدُتت (945-1920)الٟترة َظٍ ؤصب ًإث لم. بٗض ُٞما جُىعا اػصاص الظي الشىعة ؤصب بلى الٍُغ٤ بضال٪ ممهضا
 َظٍ مً ٞاهُال٢ا. الجؼاثغي  الكٗب ٖلى اإلاُاصًً ٧ل في الٟغوسخي الاؾخٗماع قجها قاملت خغب  مً ٖاما حؿٗحن بٗض ظاء

سُت الخ٣ُ٣ت ا ؤمه خملخه ألاصب َظا بإن ال٣ى٫  ًم٨ىىا ، الخاٍع ا وويٗخه ٦َغ ظا ، ٦َغ اجه ٖىه حٗبر ما َو  وال ال٨بري  مىيٖى

ىيا ٧ان الظي اإلاؿخدُل ماطؤلاص مؿإلت ؾُما حن مً مٞغ   .اإلاؿخَٗمغ و اإلاؿخٗمغ بحن الؿاثض  الازخالٝ و الخالٝ لٗم٤ الُٞغ

مهض عبما التي ألا٩ٞاع  َم البؿُِ الٗغى َظا بٗضو ألازحر في     
ُ
ت اق٩الُت في البدض لخىاو٫  ج  اإلا٨خىب الجؼاثغي  ألاصب ٍَى

ت ؤمام ؤهٟؿىا هتض ، الٟغوؿُت باللٛت  ظُيُت حٛحراث هي اإلاٗانغ اإلاتخم٘ ٖلى َغؤث التي الخٛحراث ؤَمها اإلاالخٓاث مً متمٖى

ت حٛحراث مجها ؤ٦ثر الخ٨ٟحر بيُت في  ومً ٖالمي، مىٓىع  مً ٧له اإلا٣اعن  ألاصب ًضعؽ  ؤن في هإمل لظا.  الؿاب٤ في ٦ما ماصًت خًاٍع
ت الخضوص ًٖ مؿخ٣ال الخ٣ل َظا في البدض قىًب ؤن ٖلى الخال٢ت والٗملُاث ألاصبُت الختاعب بىخضة الىعي زال٫  اللٍٛى

ذي للمىهج باليؿبت  الكإن َى ٦ما  الؿُاؾُت   . الٟغوؿُت اإلاضعؾت به اهٟغصث الظي الخاٍع
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MAIN ISSUES AND CHARACTERISTICS OF POLITICAL DISCOURSE: “AL QAEDA” 

AS A CASE STUDY. 

.همىشحا" اللاعسة: "ؤَم كواًا ودلاثم الخٌاب الؼُاس ي  

Mourad EL Khatibi 

Mohammed 5 University, Rabat, Morocco 

 

Abstract 

The present article is a study of one political speech delivered in 2002 ,right after the 11 September 

Attacks ,by Abu Ghayth, one of the spokesmen of AL Qaeda. The study proposed three research 

questions which revolve around the Ideology of AL Qaeda, the implications of the processes types 

used and the linguistic and semantic techniques used in this political speech. By making recourse to 

Critical Discourse Analysis mainly Halliday‟s transitivity as adopted by Fairclough and 

“Interpretation”, the study revealed that Abu Ghayth‟s speech is a good representative of AL 

Qaeda‟s Ideology based on power and dominance. The study revealed also that AL Qaeda was for 

this kind of operations which are Islamically legitimate according to it. In terms of “transitivity”, 

the processes used were meant to blame USA and to justify the 11 September Attacks. As for the 

language used, it was full of irony, sarcasm and metaphors. 

Keywords: Politics, discourse, AL Qaeda, Transitivity,Ideology 

 

  امللخم

 مباقغة ؤي 2002 ؾىت ؤل٣اٍ والظي" ال٣اٖضة" باؾم اإلاخدضزحن ؤَم ؤخض الُٛض  بى الؿُاسخي الخُاب وجدلُل صعاؾت َى اإلا٣ا٫

 والخ٣ىُاث الخُاب َظا زال٫ مً" ال٣اٖضة" بًضًىلىظُت ؤؾـ ؤَم خى٫  البدض ؤؾئلت وجغ٦ؼث.2001 قدىبر 11 ؤخضار بٗض
ت والؿماث ا، ألاؾئلت َظٍ ًٖ لإلظابت.للخُاب اللٍٛى حَر   (CDA)الى٣ضي الخُاب جدلُل مىهج الضعاؾت َظٍ اؾخٗملذ ٚو

 ٦ما.ال٣اٖضة مىٓمت إلًضًىلىظُت ظُضا همىطظا ًمشل الخُاب َظا ؤن بلى الضعاؾت َظٍ وزلهذ".ٞاًغ٦الٝ" ٖىض زانت
٨ُت الىالًاث وجلىم مكغوٖت"قدىبر 11 هجماث" حٗخبر" ةال٣اٖض" ؤن بلى الضعاؾت َظٍ زلهذ  في الؿبب ٧ىجها ٖلى ألامٍغ

ُٟها في واإلاخمشلت الخُاب َظا في اإلاؿخٗملت اللٛت بلى الضعاؾت جُغ٢ذ طل٪ بلى باإلياٞت.طل٪  الته٨م وؤؾلىب لالؾخٗاعة جْى

ا حَر .  الخ٣ىُاث مً ٚو

 الى٣ضي الخُاب الؿُاسخي،جدلُل ال٣اٖضة،الخُاب مىٓمت بًضًىلىظُا،:مفاجُح ولماث

 

Introduction   

“AL Qaeda “has been regarded as the responsible for many attacks against civilians all over the 

world among which those of the 11 September. The study explores the ideology of this organization 

through a political speech delivered in 2002 by Abu Ghayth, one of the spokesmen of AL Qaeda. 

The choice of this particular speech is based on many criteria among which that it appeared right 



ت  2015ؤهخىبط   12العسز  -العام الثاوي    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 

 

 136 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

after the 11 September Attacks and it summarizes somehow the Ideology of AL Qaeda. The 

analysis is done by making recourse to Critical Discourse Analysis and particularly Halliday‟s 

transitivity which was adopted by Fairclough (1989).The analysis will rely also on another 

important tool in Critical Discourse Analysis which is “Interpretation” as discussed by Fairclough 

(1989,2003) and others. 

To do this research, I have started from the following hypothesis: 

 Political discourse is strictly linked to ideology. 

The study seeks to answer the following research questions: 

1- How can we define the Ideology of AL Qaeda via Abu Ghayth‟s speech     ? 

2-From “transitivity” options, what implications do the processes types used in this political 

discourse suggest in terms of identity, power and dominance? 

3-What are the linguistic and semantic techniques used in this political speech?  

1. Literature review: 

  1.1. Political discourse 

Political discourse which relies primarily on language is:”a form of social action ,always 

determined by values and social norms, by conventions (as naturalized ideologies) and social 

practices and always delimited and influenced by power structures and historical process” 

(Wodak,1995).  

Political discourse is represented in many communicative means such as: treaties, speeches, election 

campaigns and editorials, commentaries in newspapers, interviews and conferences. Politicians 

usually use an easy language, direct and mixed with colloquial language. They use also proverbs 

and idioms. These characteristics make their language very informal. Therefore, politicians mostly 

often use two types of style; a rhetorical style which can include for instance the vernacular 

language and also the language of politics (Fairclough 2001:8).Words are in fact consciously and 

politically informed. In other words, languages are not ideologically free. 

 So, discussing political discourse means to make a kind of Derridean deconstruction of it and 

divide it into two main components which it comprises: politics and discourse. 

1.1.1 Discourse 

First of all, what is a discourse?  

In Oxford Advanced Learner‟s Dictionary, it is defined as being “a long and serious treatment or 

discussion of a subject in speech or writing.”In linguistics, discourse takes other dimensions and it 

is studied from other perspectives. Ferdinand De Saussure (1959) for instance makes a difference 

between language (langue) and speech (parole) whether spoken or written. But before that, he 

insists that language (langue) must not be confused with human speech (language). 

“Speech” is an important part of language; it is “heterogeneous” and linked to various acts mainly 

physical, physiological and psychological.”Parole” or “Speech” for De Saussure belongs then to the 

individual and to society at the same time. Language remains for him a general term which cannot 

be classified and it is a set of principles that engender all acts, rules and elements of communication 

as a theory and practice (p.9). 
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Yet, it seems very necessary to point out that the Saussurean “parole” is dealt with from a linguistic 

perspective. Therefore,” parole” does not at this stage fully correspond to the dimensions of 

discourse. It needs indeed more research and elaboration. This leads us to go through the works of 

Michel Foucault who gives another definition of discourse which seems to be more developed. He 

(1969) describes discourse as a way of representing social practices, or as a form of knowledge. He 

also regards it as:”an entity of sequences in that they are announcements (énoncés)” (p.141). 

What is more interesting in the approach taken by Foucault is that he relates discourse to what he 

calls “discursive practices” and “discursive formation”. Discourse is linked to practices in society. 

The analysis of discourse for Foucault (1972) is also the analysis of „statements „which are 

represented in texts, utterances: “I believe I have in fact added to its meanings: treating it 

sometimes as the general domain of all statements, sometimes as an individualizable group of 

statements, and sometimes as a regulated practice that accounts for a number of statements”(p.80). 

Discourse is also linked to power especially in the analysis of scientific discourse like “The Human 

Sciences” in the sense that when the latter make descriptions and identifications of individuals, they 

are in fact exercing a certain power on them (Foucault, 1978).  

Jacques Lacan (2007) insists first of all on the fact that speech necessitates the existence of a 

speaker and a receiver or someone spoken to:”What I‟m trying to articulate is that what dominates 

[society]is the practice of language”(p.239).  

For him, any subject is determined by discourse in terms of thought, enjoyment, meaning and 

identity.”[I]t is on discourse that every determination of the subject depends”(p.178). 

Jan Blommaert (2005) argues that discourse cannot be studied outside society, culture and politics: 

“discourse is what transforms our environment into a socially and culturally meaningful 

one”(p.4).So, Blommaert makes a connection between discourse and other external aspects like the 

social ,the historical and the cultural ones. Therefore, discourse for him is but a manifestation of 

language or what Hanks (1996, cited in Blommaert, 2005) calls “language-in-action” and of course 

the study of discourse needs to give great importance to both language and action. Blommaert 

(2005) stresses that the new theories of discourse are a result of the developments achieved at the 

level of Linguistics and Pragmatics (2005, p.2).This is in fact true with the influence of Halliday‟s 

Functional grammar for instance on the study and analysis of discourse. New elements in language 

are to be studied like: coherence, cohesion, lexical choice and transitivity. 

Furthermore, Blommaert (2005) considers discourse as being associated with any meaningful 

semiotic activity seen as a real manifestation of what is cultural, social and historical (p.3).He 

agrees in this view with Foucault‟s conception of discourse. For him, what is important is how these 

semiotic instruments are used in order to appear meaningful (p.3).In this respect, Blommaert (2005) 

gives the example of newspapers advertisements which contain written texts in diverse modes from 

headlines to colours which are indeed meaningful (p.3).    

Fairclough (2003) considers discourses as manifestations of the world in general: 

     I see discourses as ways of representing aspects of the world - the processes, 

relations and structures of the material world, the „mental world‟ of thoughts, 

feelings, beliefs and so forth, and the social world. Particular aspects of the world 

may be represented differently, so we are generally in the position of having to 

consider the relationship between different discourses (p. 124). 
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In fact, to follow Fairclough‟s theory, discourses are considered as being different perspectives on 

the world. Fairclough (2003) also emphasizes that discourses apart from representing the world, 

they try to imagine and represent other worlds. Discourse for him is in turn like a tie that links 

people to each other. 

So, according to Fairclough (1992), discourse is manifested in the relationship that exists between 

the text and social practice. His conception of discourse takes three dimensions: 

- Discourse as text: That is to say the study for instance of the linguistic  features of 

discourse ,lexical choices, vocabulary (wording, metaphor),grammar (transitivity, 

modality),cohesion, coherence… 

- Discourse as discursive practice: Fairclough agrees with Foucault in considering discourse 

a discursive practice. So,the study of discourse is done through its dialectic relationship with 

all practices of society. 

- Discourse as a social practice:Here he analyzes discourse within the ideological effects by 

making emphasis on the works of Gramshi and Althusser (p.73). 

From what precedes, Fairclough (1989) is refuting the Saussurean parole which is according to his 

theory incapable of giving a full definition of discourse mainly in being after all a social practice: 

“My view is that there is not an external relationship between‟ language and society, but an 

internal and dialectical relationship. Language is part of society; linguistic phenomena are social 

phenomena of a special sort, and social phenomena are (in part) linguistic phenomena” (p.19). 

So, for Fairclough, society and social practices exist inside language because we produce an idea or 

utter a statement from a social perspective not just from a linguistic basis .In other words, discourse 

as a social practice is but to translate this truth.                  

             1.1.2. Politics  

 Politics is defined in Oxford Dictionary as being “the activities associated with the governance of a 

country or area, especially the debate between parties having power”. Chilton and Schaffner (2002) 

define politics “as a struggle for power, between those who seek to assert and maintain their power 

and those who seek to resist it” (p.5).Like the last definition, Paul Chilton (2004) defines Politics in 

terms of power ;for him it is a struggle between two groups, one dominates and the other is 

dominated (p.3).Chilton (2004) also argues that Politics is a question of “conflict” and 

“cooperation” .This relationship is in fact very prominent in political theory. 

      1.2. Critical Discourse Analysis 

Critical Discourse Analysis is an interdisciplinary approach to language from a critical perspective. 

It examines the relationships between dominance, power and control as represented in language. 

Jaworsky & Coupland (1999) claim that the emergence of CDA was in the late 1980‟s and was 

represented by scholars like: Norman Fairclough, Ruth Wodak, Teun van Djik and others. Critical 

Discourse Analysis (CDA) aims at analyzing "opaque as well as transparent structural 

relationships of dominance, discrimination, power and control as manifested in language" 

(Wodak1995:204).More specifically, CDA :"studies real, and often extended, instances of social 

interaction which take (partially) linguistic form. The critical approach is distinctive in its view of 

(a) the relationship between language and society, and (b) the relationship between analysis and 

the practices analyzed" (Wodak1997:173). 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/activity
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/associate
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/governance
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/debate
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/party#party
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Generally speaking, CDA is a critical approach to language which enhances its existence through 

social theory .In this perspective, Blommaert and Bulcaen (2000) argue that CDA gives great 

importance to the theories of power and ideology. In this respect, they make reference to the works 

of Foucault (1971;1977) mainly his formulations of “Orders of discourse” and “Power 

Knowledge” and also the notion of “hegemony” and “concepts of Ideological Apparatuses” and 

“Interpellation “as adopted by Althusser (1971).In these theories ,there is a great connection 

between discourse and power(pp.451-452).  

Speaking about CDA obliges us to speak about different theories among which the linguistic 

tradition represented by: Fowler, Hodge, Wodak, Fairclough, Teun Van Dijk and Simpson. This      

theory tries to depict the relevance of some aspects in discourse like: implication, modality, mood, 

transitivity options, choice of lexis and grammar may be used by one dominant social group to 

persuade other dominated groups in terms of power of course. So the work of “the Critical 

Linguists” as Blommaert and Bulcaen (2000) argue: “was based on the systemic-functional and 

social-semiotic linguistics of Michael Halliday, whose linguistic methodology is still hailed as 

crucial to CDA practices because it offers clear and rigorous linguistic categories for analyzing 

the relationships between discourse and social meaning (see, e.g. Chouliaraki & Fairclough 

1999)”(p.454).  

    Interpretation is a key word in CDA approach, but it has to be detached from “common sense 

understanding”. In this respect, Stef Slembrouch (2001) points out that: 

     since interpretations of discourse always draw upon members „resources, one of the 

pitfalls to be avoided in critical discourse enquiry is that of reproduction, as a likely 

but undesirable side-effect of interpretations which are based on common-sense 

understandings. To the extent that members‟ resources are conceptually affected and 

distorted by relationships of domination, they can be called ideological” (p.39).   

Among CDA‟s preferred topics: political discourse, racism, economic discourse, education, gender 

and of course ideology. In fact, we cannot discuss CDA without talking about ideology mainly 

because ideologies exist in discourses, in communication, in pictures, in movies, in photographs. 

We can define ideologies as being ”interpretation frameworks”which organize sets of social 

attitudes. Van Dijk (1995) speaks about functions of ideologies which are according to him 

cognitive and social. They are representations of cognitive constituents and processes embodied in 

discourse.van Dijk (1995) argues that ideology can also be studied in the relationship that exists 

between “macro level analyses of groups of, social formulations and social structure, and micro 

level studies of situated, individual interaction and discourse” (p.18). 

So, to analyze a discourse mainly a political one is to depict its ideological implications. To do so, 

we need to put emphasis on the peculiarities of a particular discourse at the level of syntax, 

pragmatics, semantics, word order, lexicon and rhetoric. 

As for the relationship between discourse and ideology, it is generally indirect. This is what Van 

Dijk (2001) stresses in fact; he argues that in terms of ideology, discourse is influenced indirectly 

because when ideologies influence attitudes ,they become like personal opinions capable of 

making control of written and oral communication. So, any response to a particular discourse is 

done through an ideological basis from the receiver (p.17).  

In the process of expressing a certain ideology, we have to bear in mind that the context is an 

essential element what Van Dijk (2001) calls “Context models”: 
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People not only form mental models of the events they talk about, but also of the 

events they participate in, including the communicative event of which their ongoing 

discourse is an inherent part. That is, people subjectively represent the social 

situation in which they now verbally participate: a chat with a family member at 

home, a lesson at school, reading a newspaper at the train, participating in a 

meeting ,or in a service encounter in a shop, among many others. These subjective, 

mental representations of the communicative event and the current social situation 

as it constrains current discourse, will be called context models, or simply 

“contexts” (pp.17-18). 

 

     1.3. Transitivity 

Before talking about transitivity, it is necessary first to define Functional Grammar. It is a general 

theory of the organization of natural language developed by Simon C.Dik and others. Johanna 

Nichols (1984) argues that Functional Grammar is a theory that: “broadens its purview. It too 

analyzes grammatical structure. But it also analyzes the entire communicative situation: the 

purpose of the speech event, its participants, its discourse context” (p.97).     

For Halliday,”Transitivity” is part of the ideational function of the clause which is in turn concerned 

with “the transmission of ideas”. Juan Li (2010) argues that: 

As a key analytical component of the ideational function of language  in Halliday‟s 

systemic-functional view of language, „transitivity‟‟ is a semantic concept that looks 

at how meaning is represented in the clause. According to Halliday, transitivity 

shows how language users encode in language their mental picture of reality and 

how they account for their experience of the world around them 

(1994:106).Concerned with how ideas are transmitted/represented and the power 

and semantic relations in „„who does what to whom,‟ ‟transitivity provides language 

users with the potential for categorizing and evaluating the infinite variety of 

occurrences into a finite set of process types. Transitivity analysis, therefore, can 

reveal how choices in texts and discourse represent the states of being, actions, 

events and situations concerning the given society and show the bias and 

manipulation in the representations (p.3447). 

 

Transitivity is then a very important key in analyzing different representations of reality. According 

to Halliday (1994) there are three semantic processes in the clause which are: 

the process itself, which is expressed by the verb phrase in the clause;   the 

participants involved in the process, which are typically realized by    noun phrases 

in the clause; and the circumstances associated with the process, usually expressed 

by adverbial and prepositional phrases. Halliday further suggests that processes can 

be  classified according to       whether they represent actions, events, states of mind 

or states of being. Material, mental and relational are the three main process types 

in the English transitivity system, referring respectively to actions or events in the 

external world, the inner experience of consciousness, and the processes of 

classifying and identifying. Located at the borderlines between the three processes 

are three less clearly set apart, yet distinguishable, processes: behavioral (those that 

represent outer manifestations of inner workings), verbal (symbolic relationships 
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constructed in human consciousness and physiological states), and existential 

(processes concerned with existence) (Juan Li, 2010). 

Therefore, transitivity enables us as readers to analyze a particular discourse in a way that meets our 

inquiries. In this respect, our perceptions of actions, events and situations are to interpret the 

meanings of the discourse in terms of semantics and ideological implications.                                                                  

               

2. Methodology 

   2.1 Data sampling and collection 

My study is based on one political speech. This choice is based on the following three important 

elements:  

- It was given in 2002 by Sulaiman Abu Ghayth ,one of Al Qaeda‟s spokesmen and husband 

of one of Bin Laden‟s daughters. 

- In my opinion, this particular speech broadcasted at that time on Al Jazeera T.V channel 

summarizes in a way or another the Ideology of AL Qaeda which is an Islamist organization 

founded by Osama Bin Laden and other militants and which was considered as the 

responsible of the 11 September Attacks. 

- The time when that speech was delivered: 2002; that is to say right after the 11 September 

2001 Attacks. 

   2.2 Analytical method 

The analysis is based on Fairclough‟s (1989) Critical Discourse Analysis framework and 

particularly from Halliday‟s transitivity perspective which Fairclough adopted. Besides, the study 

makes use of another important tool in Critical Discourse Analysis which is “interpretation”. 

 2.3 Abu Ghayth’s(2002) speech and analysis : 

(1)Those who were surprised, astonished and did not expect [the September 11 attack], those 

simply do not know the reality of humanity and human nature, or the effect of tyranny and 

oppression upon its feelings…they apparently thought that tyranny breeds submission and that 

force yields resignation…those have missed the mark twice: once, because they are ignorant of the 

reality of derision towards a person, and another time because they do not know the ability of a 

person to achieve victory. (2) This is [with regard to] any person, let alone who believes in God as 

Lord ,in Islam as religion and in Muhammad as Prophet.(3)[He]knows that his religion refuses 

lowliness and does not permit humiliation for him, and rejects degradation .(4) How could it, when 

he knows that his community [Islam]was brought forth to be at the center of leadership and trail 

blazing, at the center of hegemony and domination, at the center of giving and receiving?(Abu 

Ghayth 2002).     

3. Results and Discussion 

   3.1. Transitivity options 

Sentence Actor  Process Type Goal Circumst

ance 

1a Ø Were Mental internalized those Ø 
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surprised reaction process 

1b Ø astonished Mental internalized 

reaction process 

Ø Ø 

1c Those 

(senser) 

Did not expect Mental internalized 

cognition process 

The September 11 

Attack 

(phenomenon) 

Ø 

1d Those 

(senser) 

Do not know Mental internalized 

cognition process 

The reality of 

humanity and human 

nature 

(phenomenon) 

Ø 

1e They (senser) thought Mental internalized 

cognition process 

Ø Ø 

1f tyranny breeds Material action 

intention process 

Submission Ø 

1g force yields Material action 

intention process 

resignation Ø 

1h those Have missed Material action 

supervention 

process 

The mark Ø 

1i They(carrier) are Relational intensive 

process 

Ignorant (attribute) Ø 

1j They (senser) Do not know Mental internalized 

cognition process 

They: ability of a 

person to achieve 

victory 

(phenomenon) 

Ø 

2a Not applicable (this is)because there is no action 
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2b One (senser) Believes in Mental internalized 

cognition process 

God as Lord, in 

Islam as a religion 

and in Muhammad 

as Prophet and 

Messenger 

(phenomenon) 

Ø 

3a He (senser) knows Mental internalized 

cognition process 

No phenomenon Ø 

3b His religion refuses Material action 

intention process 

lowliness Ø 

3c His religion Does not 

permit 

Material action 

intention process 

Humiliation for him Ø 

3d His religion rejects Material action 

intention process 

degradation Ø 

4a He (senser) knows Mental internalized 

cognition process 

No phenomenon Ø 

4b Ø Was brought 

forth to be 

Material action 

intention process 

His 

community(Islam) 

At the 

center of 

leadership 

and trail 

blazing,at 

the center 

of 

hegemony 

and 

dominatio

n ,at the 

center of 

giving and 

receiving 

First of all, we have to say that this political speech tries to legitimize the September 11 attack 

and give a picture of a typical Muslim; that is of an active individual who must reject passivity, 

humiliation and submission, and a strong believer whose duty is to defend Islam and defy 

“enemies”. 

1- Mental internalized cognition process:07 

2- Material action Intention process:06 
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3- Mental internalized reaction process:02 

4- Material action supervention process:01 

5- Relational intensive process:01 

As we see, most of the mental internalized cognition processes are linked to “those who” or “they” 

which refer both of them to Americans or the political system in USA in particular. Abu Ghayth 

refuses to say:”those Americans” for instance, for him they do not deserve to be identified or 

defined. 

Moreover, even if the Americans are powerful, they are a failure because they could not understand 

or accept the new reality. In fact, they are victims of their own beliefs and their conception of power 

and dominance.   

Concerning the material action intention processes, three of them are done by “Islam” which affects 

lowliness; humiliation and degradation by material action intention process; two processes are done 

by tyranny and force which affect even indirectly Muslims by material action intention process. 

Semantically and syntactically speaking, all of these processes are represented in a way to justify 

the September 11 attack. Another thing which seems to me very important is the absence of 

circumstance; the only one is kept till the end and which is:”At the center of leadership and trail 

blazing, at the center of hegemony and domination, at the center of giving and receiving?”It is 

associated indeed to Muslims. This is the truth which Abu Ghayth wants to deliver to the 

Americans that of the Muslim‟s domination, power and hegemony”. 

  3.2. Interpretation remarks: 

- The text is blaming the West represented by the Americans who are in a way or another responsible 

for the September 11 attack because of their “tyranny”, ”force”, ”lowliness”, ”humiliation” and 

“degradation” of the others mainly of the Muslims. 

- The structure of the text is presented in a very logic way ,from general to particular, from speaking 

about humanity or a person in general till talking about Muslims in particular which means that this 

attack can be done by a person suffering from degradation and humiliation. As for the Muslim, it is 

his duty to do so because he should be “at the center of hegemony and domination”. 

- The text does not say directly that AL Qaeda is responsible for the September 11 attack, which 

means that the importance is given to why this attack was done not by whom it was done. 

- The text gives us two realities: one represented by the West or the Americans who were:”surprised, 

astonished, did not expect, do not know, are ignorant of, thought”….and the other by Muslim who 

“believes.., knows, his religion refuses, does not permit…so, this shows a kind of paradox between 

uncertainty and weakness of the Americans and certainty and power of Muslims. 

- The text is somehow advising Americans to be rational in order to understand certain realities by 

the use of certain verbs and adjectives like: surprised, astonished, ignorant, do not know… 

- There is an overuse of personification of words like: tyranny, force, religion…this technique puts 

AL Qaeda in a powerful state; it is giving lessons to Americans who are presented in this discourse 

as ignorant and weak. 

- The text has indeed a very symbolic ending which stresses that there must be one reality: it is that 

Muslim should be at “the center of hegemony and domination” and not the American. 

- From a religious perspective, the text emphasizes the power and supremacy of Islam as a religion in 

comparison to other religions mainly Christianity. 

- The language used in the text is very strong; there is a good vocabulary which is useful for 

persuasion like: surprised, astonished and did not expect which serve in a way or another for the 
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same meaning.  Besides, many techniques were used to deliver AL Qaeda‟s ideology which are 

meant in turn to persuade recipients such as: 

1-Metaphors:”tyranny breeds submission” and “force yields resignation” 

2- Alliteration: surprised/astonished, reality/humanity… 

3- Anaphora: those/those 

Conclusion 

To sum up, we can say that this political speech gives the assumption that it is wrong to call 

operations like that of the 11 September a “suicide” attack. This kind of operations is in fact 

Islamically legitimate. This discourse is also meant to deliver a direct message to the West in 

general and USA in particular that AL Qaeda is capable of doing more than the 11 September 

attacks in the future. It is in fact a question of legitimation and this is what Theo Van Leeuwen 

(2008) points out: 

Recontextualization involves not just the transformation of social practices into 

discourses about social practices, but also the addition of contextually specific 

legitimations of these social practices, answers to the spoken or unspoken questions 

“Why should we do this?”or Why should we do this in this way?”(p.105).  
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