
ت  2016  حىان  20العسز   -الثالثالعام    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 

 

 1 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوقجميع 

 

  

 

     

  2016 جوان    20العدد – الثالثالعام 

 



ت  2016  حىان  20العسز   -الثالثالعام    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 

 

 2 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوقجميع 

 

  

  



ت  2016  حىان  20العسز   -الثالثالعام    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 

 

 3 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوقجميع 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ت  2016  حىان  20العسز   -الثالثالعام    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 

 

 4 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوقجميع 

 

 

  

 

 

 

 

 
ISSN 2311-519X  

 

www.jilrc-magazines.com -      literary@jilrc-magazines.com -     Tripoli/ Lebanon P.O.Box 08 Abou Samra branche 

ػطوض طالبي . ز: املـطفت العامت   

ط هاؿميػعالن . ؤ: املاػؼت وضثِؼت الخحٍط  

ط : هُئت الخحٍط

ؿٍطف بمىس ى عبس اللازض، حامعت ؤبي بىط بللاًس جلمؼان،الجعاثط . ز.ؤ

املؼطب / مصطفى الؼطافي، حامعت عبس املالً الؼعسي.ز

ؤحمس ضؿطاؾ حامعت ططابلؽ، لُبُا . ز

العطاق / دالس واظم حمُسي وظٍط الحمُساوي، حامعت الىجف ألاؿطف .ز
 

 :ضثِؽ اللجىت العلمُت

الجعاثط / الطاهط ضواًيُت ،حامعت باجي مذخاض.ز .ؤ 

: اللجىت العلمُت 

  ؤًمً مُسان حامعت اللاهطة ـ مصط. ز.ؤ

بحؼان ٌعلىب حؼً السًً، حامعت الىجاح الىطىُت،فلؼطحن . ز.ؤ

  ،حامعت صفاكؽ،جىوؽالىاحسعبس  عبس الحمُس. ز.ؤ

  طُاء ػني لفخت العبىزي، شي كاض،العطاق. ز.ؤ

مىخصط الؼظىفطي حامعت املىصل العطاق.ز.ؤ  

  محمس ػطحان هماٌ، حامعت املىصىضة،مصط.ز  

الجعاثط  -ػعُسة  زًً العطبي، حامعت السهخىض مىالي الطاهط . ز 

م املؼعىزي حامعت اللازػُت العطاق.ز هٍط  

   املؼطب  -ًىت هاعُم، حامعت اللطوٍحنمل.ز 

ت لهصا العسز : ؤعظاء لجىت الخحىُم الاػدـاٍض

محمس حىاز حبِب البسضاوي ـ حامعت املىصل ـ العطاق.ز.ؤ   

ب حامعت املعطفت.ز ضوما/ ؤػماء ػٍط  

مىمني بىظٍس ـ حامعت حُجل ـ الجعاثط.ز  

عبس الحم عمط بلعابس حامعت امللً ػعىز ـ الؼعىزًت. ز  

لي دلف حؼحن العبُسي ـ حامعت زًالي ـ العطاقع.ز  

ح الترابي الجامعت إلاػالمُت .  ز العطاق/ الىجف/ حاػم فٍط  

بىلطباح عثماوي ـ حامعت ألاػىاط ـ الجعاثط.ز  

ى فاطمت حامعت حؼِبت بً بىعلي.ؤ الجعاثط/حٍط  

حؼً املؼطبي ـ مسًط مجلت ضئي ـ لُبُا.ؤ  

 

 

 
    

ف :  الخعٍط

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

ت ألازبُت ط هُئت بةؿطاف والفىٍط  ولجىت جحٍط

 عسة مً وباحثحن ؤػاجصة مً مـيلت زابخت علمُت

 ٌ  .عسز ول في زوضٍا جدـيل جحىُم وهُئت زو

 :ؤبعساها و املجلت اهخماماث

 عسة على وألازبي الفىطي  الخطاب ًىفخح
 ػىػُىزلافي ػُاق طمً جمىطعوي  اعخباضاث،
 مىطعُاث جإدص جمثالجه مً ًجعل وػُاس ي،
 جماغ مؼافت والفىطي  الجمالي فبحن مخباًىت،

 جىـفها الخلاء هلاط والجمالي الىاكعي وبحن…

ا…املىاكف
ً
 التزام الحطف بإن مىا ،وبًماه

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

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

ت الؼاحت بلى حسًسا جلسم ألن حؼعى  الفىٍط

. العطبُت

: ألاهساف 

ع ألاصُلت، املعطفت وـط ـ  العلمي الحىاض وحعٍع

. املذالف والطؤي الطؤي وـط دالٌ مً العلالوي

 مً ػىاء العلم وطلبت لباحثحنا حاحاث جلبُت ـ
 محسزة مىاطُع في املعطفي الاهخفاء هاحُت

 اليـط هاحُت مً ؤم املجلت وهسف جخماش ى

. واملبخىطة الطصِىت البحىر وحشجُع

 اليلمت بحن الخمُحز حسوزه كطاجي وعي دلم ـ
 حسًسا في جلسم ال التي املبخصلت واليلمت ألاصُلت

 .هُت لىتروالا املخاحاث مع اليـط اػدؼهاٌ ظل

http://www.jilrc.com/
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 ؿطوط اليـط

 

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

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

: الخالُت اليـط كىاعس وجحترم والجسًت والسكت العلمُت ألاصالت ف  ا وجخىافط واملى جُت، املىطىعُت جلتزم

. بيـطها املجلت حعنى التي املىطىعاث طمً امللسم البحث ًىىن  ؤن• 

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

. لليـط معطوطت ؤو ميـىضة مؼاهمخه بإن اهدـاف حاٌ في

:  على البحث مً ألاولى الصفحت جحخىي  ؤن• 

. البحث عىىان- 

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

س-  . للباحث إلالىترووي ال ًر

ص- 
 
. 12 د  وب جم  ولمت 150  حسوز في للسضاػت ملخ

 .امللخص بعس املفخاحُت اليلماث- 

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

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

  ؤن• 
 
  ًىىن

 
ا البحث ًُ ً   دال ت والىحىٍت اللؼىٍت ألادطاء   م   ُ . وإلامالث

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

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

(12 .)

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

(10.) 

ً جىخب-   .الخ  ج خُم مع  هلطت 18   ب جم والفطعُت الطثِؼُت العىاٍو

. صفحت ول   اًت في Microsoft Word بطهام  ؿطوط حؼب ه امي بـيل الحىاش ي جىخب ؤن• 

فا البحث صاحب ًطفم ؤن•  . والثلافي العلمي ووـاطه بىفؼه مذخصطا حعٍط

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

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

.  املحىمىن  ًطل  ا التي الخعسًالث الباحث ًجطي  ؤن

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

  الىتروهُت بصُؼت املؼاهماث جطػل• 
ً
 :املجلت عىىان على حصطا
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  الصفحت

7  الافخخاحُت 

9  ؼاوي الخطاب  
 
عاجه الل ت وجفَط  ُ ت املفهىم  ُ ؽ هحى - واملصطلح ى جىَط ىح 

 
 مذ ر مسًط ،ملطان ًىػف/ ز -الابؼدُمىلىجي امل

ط ؤػخاش ،الجعاثط في والخعلمُت والخعلُمُت الثلافُت املماضػاث   الجعاثط  –جِباظة مطػلي هللا عبس الجامعي املطهع ،محاط 

47  اللؼاوي و ألازبي اؿخؼاٌ حسوز  ٌ  والعلىم  زاب ولُت ـ الؼاليي عبسالحم.ز ،كاػمي لىىضالسًً"  اللمط ي مؽ ححن"  حى

.  املؼطب ، بالطباط الخامؽ محمس حامعت ، الاوؼاهُت

59  لُاػمُىت والصسمت الصثاب؟ جحلم بم يضواًذ في ملاضبت الىخابت وػطط الصفحت بُاض بحن املعنى وصىاعت الىص ي الفظاء 

  الجعاثط/ جبؼت -الخبس ي العطبي الـُر حامعت/ حسًلي بؼمت:ألاػخاشة دظطا

73   "ت هصُت كطاءة  –املباضهت الفُل ػىضة في الساللي املظمط  ،العاضض ي محِؼً حعفط محمس ،السهخىض  املؼاعس ألاػخاش " فىٍط

  زاب ًتول_  اللازػُت حامعت_  العطاق

85  ؤبي حامعت الفىىن  كؼم. والسضاما املؼطح ؤػخاش. ؤمحن محمس بىؿعىض  صالح. ؤ .الجعاثطي  املؼطح في الـعبي الترار ججلُاث 

  الجعاثط. جلمؼان. بللاًس بىط

101  ت الشخصُت  ـ الىازي لخظط حمه حامعت حؼُني الطاهط/ ز  دط مع عالكت ا و بىائ ا مالمح الىضزُالهُت الطحلت في  املطهٍع
 الجعاثط

119  ع عبس.ز ،ح ران دلُل ح ران هخاباث في الصىفُت الجزعت  الجعاثط  ــ  باملؼُلت بىطُاف محمس حامعت ـ    بىؿاللم العٍع

131  ت اللؼت ل ضواًت في الـعٍط سان لُىػف ععاٍظ   العطاق ، املثنى حامعت ، الحؼني حؼً محؼً آالء. ز  ٍظ

147  بللاًس بىط ؤبى حامعت ـ  ؤوػطب هللا عبس.ؤ "الفاضوق لفظُلت" الـهىة فاهدـا" ضواًت في للؼىطُىت املياوي الطمع اظزواحُت–  

   -الجعاثط

159  ؽ" ؤمي الحظاضة" ضواًت :الجمالُت والخصاثص املعنى على املحاف ت وضهاهاث ألازبُت الترحمت  مطاز  .همىشحا الـطاًبي إلزَض
 املؼطب ـ  الطباط الخامؽ، محمس حامعت الخطُبي

179  حسوز ً  عبس حامعت ، ملىن اللازض عبس. ؤ: بللم ،ؤهمىشحا حساز لفىاظ" الخاثً املترحم" ضواًت ،الترحمت في بساعإلا جذٍى

 .املؼطب/بخطىان الؼعسي املالً

193  اض.ؤ ألازبي للخطاب جساولي جحلُل هحى :والاحطاءاث املبازت الخساولُت  الجعاثط ـ بلت بً ؤحمس 1وهطان حامعت  فىظٍت ٍظ
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 ٞخخاخُتالا

 

 الطحُم الطحمً هللا بؼم

 
 ٢غاءاث اإلاكاع٧ىو  اللاخشىو  ٢ضم ،خُض مسخلٟت ؾغصًت بضعاؾاث الٗضص ىظا خٟل

ل ، زًغا نتلُاؾمي الظثاب جدلم وبم الهضمت مشل عواثُت مخىو  في ٖضًضة ؼاٍػ  لُىؾ٠ ٖو
ضاو  اإلاترظم و٦ظا الكغاًبي إلصَعـ ؤمي والخًاعة الٟاعو١ لًُٟلت الكهىة وا٦دكاٝ ٍػ

 في الهىفي ال٨ٟغ من مالمذ باؾخ٨كاٝ اىخمذ صعاؾت بلى بياٞت ، خضاص لٟىاػ الساثن
اث اث نثًر  الضًن لنىع  قٗغ صًىاو باللدض جناولذ وؤزغي  ظبراو، زلُل ظبراو وقٍٗغ

 ... الىعزُالنُت والغخلت اإلاؿغح بحو اللدىر باقي لخخىػٕ ي،٢اؾم

ت صعاؾاث الٗضص من الشاني الك٤ و٢ضم ىظا ت لٍٛى  بالسُاب الاىخمام زال٫ من مخنٖى
 ىظا اإلاجلت ؤؾغة حٗمضث و٢ض ،.... ٢غآنُت ؾىعة في الضاللي واإلاًمغ والخضاولُت اللؿاني
٘  ؤوظه اإلا٣ام ىظا وفي ، الٗلمُت للٟاثضة ًماوحٗم اإلاخل٣حو ؤطوا١ إلاسخل٠ اختراما الخنَى
لى ، ظضًض ؤنُل ٧ل اإلاجلت ج٣ضم ؤو ؤظل من جٟانحهم ٖلى ؤٞغاصىا ٧ل بلى ق٨غي   ٖو

. الجمُ٘ من هللا ج٣لل.  اإلاخىانلت وظهىصىم الضاثم خغنهم

 

 

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

 ال حع ر  ضاء الىاضزة في هصا العسز بالظطوضة عً ضؤي بزاضة املطهع

 2016 © ضهع حُل البحث العلمي لمحمُع الحلىق محفىظت 
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ؼاوي الخطاب  
 
عاجه الل ت وجفَط  ُ ت  املفهىم  ُ واملصطلح

ؽ هحى - ى جىَط ىح 
 
 -الابؼدُمىلىجي امل

الجعاثط  في والخعلمُت والخعلُمُت الثلافُت املماضػاث مذ ر مسًط، ملطان ًىػف/ ز

ط ؤػخاش الجعاثط   -ًباظةث  -مطػلي هللا عبس الجامعي املطهع، محاط 

 

 

 امللخص

غ١  ملخ٣ى في اإلا٣ا٫ ىظا ٣ً٘
ّة
اث إلاجاليْة  الجام٘ الُ ُّة ؿان ِة

ّة
اث الل ُّة هُلخ

ُة
ؿاني السُاب ًسوّة  اإلاىيٕى ؤوّة  طل٪. واإلا ِة

ّة
عظت الل

 بالضّة

م ٦ما اللٛت ون٠ خى٫  السُاب بااخغي  ؤو ألاولى، ِة
ّة
  صًلٝى عي  ظىػٍذ حؿل

ًة
جت او مٗالِة ًّة ت من ب  هؾندناو٫ . الىانٟت اللٛت ػاٍو

٤ ال ٣ٞض لظا. ؾنىاث ٖكغ منظ باىخمامنا خٓي الظي اإلاهُلخي الخُل٤ُ منٓىع  من بضوعنا
َّ
  ُٞه ألامغ ًخٗل

ًة
ؿانُاث ملاقغة

ّة
 بالل

   ٖملنا ٧او وبو ىظا،. ٞدؿب
ًة
نا له اإلاسخاع للٗنىاو جلٗا  الٗلم ىظا ٦ُاو ٖلى اخخٟٓذ نٟداثٍة  من ٦شحرٍة  ٢لب بلى ؾًُُغّة

و ؤنلدذ الظي   ج٣الُضُة
ًة
ست عؽ آلاو ٌؿمذ بك٩ل عااِة هُلخي للضَّ

ُة
ؿانُاث جٟغّةٕ نخاثج في ًنٓغ ؤو اإلا

ّة
  نٟؿها الل

ًة
ٖا ض جٟغّة

ّة
زوٕ ول

ّة
 الج

ه ًم٨ن زُابٍة  بنكاء ندى ؾمُة ن  وَة اخُت ىظو مِة ؿاني، النّة ِة
ّة
٤ ؤي بالل

َّ
ب بما ًخٗل

ّة
ت من ٖلُه ًترج ٖز

ّة
ت الج ُّة ٗ َٟغ  من و٦ظل٪ طاتها، الخّة

 ؤ الٗلم م٘ والخضاُٖاث؛ ألاؾلاب خُض
ًة
ه ًًا

ّة
ة بق٩الُت في ًنضعط ؤن ها في والؾُما اإلاضزل، ومؼصوظت خاصّة ٤ ق٣ّة ِة

ّة
 الخاظتب اإلاخٗل

ت ا١ بلى اإلااؾّة ؿاني اللدض بٞع ِة
ّة
ؿاني السُاب اإلاٟاجُذ ال٩لماث. بالن٣ض الل ِة

ّة
اث الل ُّة ؿان ِة

ّة
ٛت اإلاهُلخُاث الل

ّة
ٟت الل ٘ الىانِة َٟغ  الخّة

٘ اإلاٟهىمي ٣ضاإلاهُلخي الخَٟغ . اإلاهُلخي النّة

Résumé 

Le présent article se situe au carrefour de deux champs disciplinaires : la linguistique et la 

terminologie. D’où spécifiquement le concept clés du discours linguistique, ou plus 

précisément le discours sur le langage,  comme l’appellerait la spécialiste en la matière J.  

Rey-De bove qui l’avait analysé dans la perspective du métalangage. Nous allons l’aborder 

sous l’angle des préoccupations terminologiques auxquelles nous nous sommes attelés 

durant plus de dix ans maintenant. Cependant il ne s’agira pas instantanément et uniquement 

de la linguistique, dès lors que la problématique soulevée porte sur les enjeux inhérents à 

l’épanouissement de celle-ci et ses impacts sur les deux plans de la science des termes et des 

concepts, autrement dit la terminologie. On verra bien après coup, et après avoir parcouru 

des pages qui ont  initié aux éléments de la linguistique et développé des notions et des 

pratiques dans le domaine, que ça n’a pas été sans conséquences sur les deux plans 

mentionnés ici et sur les objets qui en dérivent et que nous prétendons avoir été loin en les 

étudiant. Par ailleurs se pose aussi la question de savoir comment remédier aux problèmes 

qui en découlent au point de parler d’un certain discours linguistique qui serait différent de 

la science du langage elle-même ou plutôt des sciences du langage si l’on préfère le terme en 

vogue ces dernier temps. 
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Mots clés 

Discours linguistique - linguistique - terminologie - métalangage - éclatement conceptuel 

- éclatement terminologique  - analyse critique de la terminologie. 

 

Abstract 

The present paper lies at the crossroads of two disciplines : Linguistics and Terminology. 

More specifically, it is concerned with the question of linguistic discourse, or more precisely 

the discourse on language, as would call the specialist J. Rey-Debove, material that she had 

analyzed from the perspective of metalanguage. We will approach it from the angle of the 

terminology concerns that we undertook over ten years now (see some contributions cited in 

the Arabic text). However, it will not examine only and instantly the single field of 

linguistics, since the issue raised concerns the matters inherent to the development of the 

latter and its impacts on the two stages of terms and concepts discussed fairly by our 

science, the terminology in other words. We'll see after the fact, and after about pages that 

introduced the elements of language and developed concepts and practices in the field, it 

was not without consequences on both levels mentioned here and on objects derived from 

them and we claim to have been far studying. Furthermore there is also the question of how 

to address the problems arising as to speak of a linguistic discourse would be different from 

the science of language itself, or rather the sciences of language if one prefers the term in 

vogue these last time. 

Keywords 

 Linguistic discourse - linguistics - terminology -metalanguage - conceptual proliferation 

- terminological proliferation - critical analysis of terminology 

 

 ملسمت

عاؾاث جٟغّةٖذ ل٣ض
ؿانُت الضّة ِة

ّة
و الٗكٍغن ال٣غو  ٖبرَة  الل   وبٗضَة

ًة
ا   جٟٖغ

ًة
ال ى مظىِة ها ؤيخى ختّة

ُة
بَة  مجال ْٗة غاؽ نَة  واؾخٛغ٢ذ. اإلاِة

عاؾاث جل٨م ِة
كاَاث ؤٚلب الضّة

ّة
ت الن ُّة ت الٗلم ُّة حرىا ألا٧اصًم ٔ التي ٚو خَة

َة
ها ًال ن جؼا٫ ال ؤجّة ِٗة م

ُة
٤ في ج

ُّ
و م٘ الخضٞ ١  الخسهّة . والخٟغّة

ن لها ؤنلذ إلاا وطل٪ غة نلتٍة  مِة   اإلاٗجى بهظا ال٨الم ْاىغة بوّة  زمّة  الاظخماعي، وال٨ُاو اللكغي  بالٗنهغ ملاقِة
ٌة
 بمُاصًنَة  مغجلُت

ن خُاة من واؾٗت ًْة ٗض ن اللُة ِة  زُابٍة  من نىٍٕة  بنخاط ٚحر من الخٟغّةٕ ىظا ًدضر ولم. ألازحرًْة
ِة  بلى: ىنا ندؿاء٫ ،1لؿانيّة

 حهمّة  مضي ؤيّة
ه ُٟة حْةو،مـ ٖلى ألا٢لّة  في ون عاؾت ج٣طخي ٦ما واإلاهُلر، اإلاٟهىم: ىما جٍى ِة

ت الضّة ُّة  ؟ اإلا٣ا٫ ىظا في ننخهجها التي اإلاهُلخ

ه ونٟغى
ّة
ت بهظو الايُإل الؿهل من لِـ ؤن ن اإلاهمّة ت اإلاُُٗاث في الًلٕى ٚحر مِة ُّة ؿان

ّة
جخنا تهمّة  التي الل

َة
 التي وهي ىظو مٗال

ع  ها نخهىّة جذ ؤجّة ت ؤنخِة ُّة ٛاث بالٗغب
ّة
ت وبالل ُّة ت ـ ألاظنل ُّة ت الٟغنؿ ِة  ٖلى والانجلحًز

ما وطل٪ ـ ج٣ضًغٍة  ؤ٢لّة   عبّة
ًة
ت نٓغا ُّة ؿانُاث؛ ل٩ىن ِة

ّة
 بط الل

                                                           
من ناحية  المفه معنقه  ه  يعالج  الت مية، حيث  رقت هذه الخطاساأل تاذ الّزميل بشير إبرير إلى قرا ة هذا الّن ع ِمن  وَبنا وق  سَب   

ر كّنا وق ا تفقنا من ت. الخصائص ال جيهة التي تميِّزه كلغة  اِصفة بشير : لميحاته التي أعقنا وراءتها في ر التنا للماج تير بخاّصة؛ ُينظَب
اإلمارات العربيَّة )، قائرة الثقافة  اإلعالم، الشاروة 47.، عمجلة الرافق، :إبرير، الخطاس الل اني العربي بين التراث  الحقاثة

. 2001،(الُمّتحقة
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ت، ٢غاءاجه بخضي في الىاٖغ ماػو  اإلاغخىم ؤٞاص ٦ما ُّة ؿانُاث ٞةوّة  الابؿدُمىلىظ ِة
ّة
ت ؤبٗاص طاث الل ُّة الي. 1ٖاإلا ه ًٓهغ ٞلالخّة

ّة
 لِـ ؤن

ع ما ىنا٥ ِة
برّة الجنا ع٢ٗت وجغحؿم. ٞدؿب واخضة لٛت صعاؾت من مؿخ٣اة زلتؤم بلى الغّة٧ىو  ـ الخالت ىظو م٘ ـ ًُة  بمكاَغة آلاجُت جإمّة

ت النٓغة ُّة لت الابؿدُمىلىظ امِة
ّة

ؿها التي َلٗتها في وألانُلت الك مها و٦ما ألاواثل الابؿدُمىلىظُىو  ؤؾّة ّٖة  Jean)بُاجي ظاو ًتز

Piaget)2، ت مجاالث في نضيًة  له نجض وما ُّة ٍة  ٚغاع ٖلى ؤزغي  ٖلم
ن ٧لّة لم الاظخمإ ٖلم مِة لم الا٢خهاص ٖو ِٖة  الكٗىب بخهاء و

ها تهخمّة  التي ،(الضًمٛغاُٞا)
ُّ
ت ٢ىانحو باؾخنلاٍ ٧ل ن ٖامّة م٨ِة ها ًُة ت خاالثٍة  ٖلى جُل٣ُُة نا زانّة

ّة
ا ن٨ك٠ لٗل  في اإلاؿاثل من زٟيَة  ٖمّة

إو ىظا
ّة

. 3الك

ص آزغ، ظانبٍة  ومن لت جخدضّة غة بالنؿلت اإلاك٩ِة ٘ لٓاىِة ثِسخي وع اإلاذ في نًٗها التي الخَٟغ ل ُٞما ىظو، إلاٗالجخنا الغّة ٣لِة
 ٧لُّ  ٖلُه ًُة

ت مهُلخاجه بنكاء من ناشخئ ٞغٍٕة  ، بنكاءًة  السانّة
ًة
م ٖلى ظضًضا ا الٚغ ضة مٟاىُم م٣ابلت من بها ًغاص ممّة   مخىاظِة

ًة
ٟا

َة
 ؤوّة  ًلضو: ؾل

  لِـ ىظا
ًة
  ؤمغا

ًة
حو ـ للجمُ٘ مخاخا ِة

ُّة اث نا حك٤ّة  ٞه٨ظا. ٚحرىم ؤم ٧انىا ؤزهّة
َة
ه ىظا بدش

َّ
 ؤَغ ٧ل

ُة
ؿاني السُاب وخت ِة

ّة
ٟغَةى الظي الل  ًُة

ه
ّة
َ٘ة  اخخلّة  ؤن ن ًنلػي ٧او الظي اإلاى٢ِة ى ؤو زالله مِة ؿمّة ؿانُاث) ٌُة ِة

ّة
 ( الل

ًة
٘ بض٫َة  ٞٗال

ُة
ة في الخمى٢  بها ًمُل ؤنلذ الظي السُاب ؾضَّ

ت ال٨خابت ججاو ُّة ما اللدخت، الدجاظ ُّة م في والؾ
َة
ها ٦خب ْهىع  ٌكهض ؤزظ الظي الٗغبي الٗال هج ىظو ٌٗمّة

ّة
ت ةالل ُّة . السُحرة الدجاظ

ٗحو الٓاىغة بىن٠ ىظا م٣النا في ن٨خٟي ىنا من ٘ ؤؾلاب ٖلى ؤلانل٘ وايِة . وجضاُٖاجه الخَٟغ

ع. 1 ؼاهُاث جفَط
 
 وؤػبابه الل

ٔ ل٣ض ٌُة  الخَة ؿانُحو بٗ ِة
ّة
ر ؤوّة  الل ضَة ٘ خَة ؿانُاث جَٟغ

ّة
ٍٕة  بلى الل جضي ال ٢ض بها ٖهضٌة  لها ٌؿل٤ لم ٞغو   ًُة

ًة
ه ا٦خٟى بطا نٟٗا ُٖة  ؤجلا

ضة وحٗضًلها حؿمُاثٍة  ُٚحربذ ىم الٟٕغ نكىء ٚاًت بلى ؤزغي  جلى واخِة ي ٢ض ما: اإلانكىص ؤو اإلاٖؼ م بلى ًاصّة
ّة
 بال اإلاهُلخي الخطس

ز ال و٦ظل٪. مٗجى وال ظضوي  ص الٗلم ًخمحّة ذ ٢ض ج٩ىو  ؤٞغٍٕة  اؾدُٗاب بمجغّة ا، عخابه بلى يمّة ًُّ ٚم ٖلى وطل٪ انُناٖ ا الغّة  ممّة

ذ ٞغ ؿانُاث به ُٖة
ّة
ُٗض ٖلى صىامغصو من الل ا. 4اإلاجهجي الهّة ٘ ؤمّة ع  ٣ًخًُه الظي الخَٟغ لُعي الخُىّة

ّة
  ٧او ؾىاء الُ

ًة
ٗا ، ؤم ؾَغ

ًة
 بُُئا

دامل الؾدن٩اعو مجا٫َة  ٞال ه ظضواو؛ في الجض٫ ًدخمل وال ٖلُه، والخّة
ّة
  خُنئظٍة  ًهلذ ان

ًة
غا ِة

ّة
غة ٖلى ماق  ظمُ٘ ٖلى وزغاثه ؤلانخاط ٞو

ضة ِٗة ت ألان ت الدؿمىٍّة ُّة ٓغيّة  واإلاٟهىم ت ةوالنّة ُّة ت واإلانهج ُّة ُل٣ُ ه لهظا. والخّة
ّة
ت في اللدض حهمّة  ٧ل ُّة ً٢ ٘   الخَٟغ

ًة
 ألاؾلاب خُض من ؤوال

: ًإحي ُٞما ج٨من نغاىا التي

 ت
َة
ن عَة ىْة ٛت نَة

ّة
تها الل نَة َِة نْة  وبَة

 ؿاني اإلاٟهىم ؤػمت ِة
ّة
 الل

 ت الخاظت ُّة  الخُل٣ُ

                                                           
زائرو للّغة العربّية انيات، مازن ال اعر، صلة التراث اللّغ و العربي باللِّ     ،  29 ، ص2010، الجزائر، ج ان 11.، عمجلّة المجمع الجَب

50. 
2
Cf. J. Piaget, Classification des disciplines et connexions interdisciplinaires, Revue internationale des Sciences 

sociales, vol.16, n°4, 1964, (p.598 ، 616). 
في هذه األ طر ِمن إشاراٍت تاريخية ال ينبغي أن ُيحمل على المنحى التاريخي بققر ما ه  إضاءة للمنحى الذو  القارئفيه  ما وق ُيل  

ر في هذا اخترناه لقرا تنا هذه،  هذا ال يعني أّن التتريي ال يهّم بل كثيراًا ما ا تفقنا من هذا المنحى المكرَّ  لقد الفرن يِّين خص صاًا، وُ  نظَب
 Jacques Guilhaumou, De l'histoire des concepts à l'histoire linguistique des: ة في هذا المضمارعهذه الّقرا ة الرائالّشتن 

usages conceptuels, Figures de l'exil, n° 38, Genèses, Ed. Belin, paris, 2000, (p.105-118). 
4
Cf. Frédéric Torterat, Cours de Linguistique modulaire, DEA. 2006/2007 - Faculté de Linguistique de Port-au-Prince, 

2008, p.82. 
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ت1.1
 
ه ْىض  ؼت ص 

 
ت ا الل

 
ى  ِ ىْ  وب 

ُ٘ة  ؤزظ ي الخَٟغ ُ٘ة  جمّة  ؤو منظ ُٞه، التراظ٘ بةم٩او ٨ًن لم بك٩ل ًدهل ىنا اإلاٗجِة ٛاث مسخل٠ وي
ّة
ت الل ُّة ت الُلُٗ خاخَة

ُة
 اإلا

عاؾت
ت ٢ىالب في للضّة ًّة ت) ٢ىاٖض ضعى ما بلخاح جدذ ،(ندىٍّة ت ًُة

َة
ن عَة ىْة ٛت نَة

ّة
تها الل نَة َِة نْة ت ؤخ٩امٍة  ولًغوعاث ،1وبَة ُّة ت، ٖلم ُّة  وجدذ وحٗلُم

ٚاثٍة  ِة
تٍة  مؿىّة ُّة ؛ جىز٣ُ

ًة
ه ؤو الٓاىغة لهظو ؾل٤ و٢ض ؤًًا ش اٖٞغ دى جاٍع ٍٙة  بلى ناع ما وىى النّة ِة

ت ل٣ُام مؿىّة ُّة لمي الندى) زناث ِٗة  ال
له ما ىظا. 2(الخٗلُمي والندى شحو مٗٓمُة  اجّة زوو الظًن اللاخِة ِة

محّة ٛاث بحو ًُة
ّة
مت الل ِٓة ت وبحو ٦إن ُّة ل ٛاث ىظو ون٠ ٖمَة

ّة
 ) الل

ًة
 ويٗا

 
ًة
ٗماال ٍة  بجهاػٍة ( واؾخِة

هُلخيّة ٛت ؤي) مُة
ّة
ٟت الل صٍة  في ىى الظي( الىانِة

ٍة  ججضُّ
غّة ت جل٪ صامذ ما مؿخمِة مَة ِٓة ت ألان ٛىٍّة

ّة
 مؿِؿت خاظت في الل

ضٍة  بلى ٍؼ ن مَة ن حؿخمضّة  باٖخلاعىا وؤلاخاَت والخهغ الىن٠ مِة ىا الاؾخٗما٫ مِة ٗما٫: الجضًضة ٖنانغَة ؿانُحو اؾخِة ِة
ّة
 بَاع في لها الل

ئوب الىنٟي ٖملهم ٗما٫ ىظا ؤوّة  الٗلم م٘ طل٪؛ الضَّ  اإلاٗالجاث وىى اإلاهُلخي الىعي عمٓاو من مٓهغ ؤىمّة  بلى ًسلض الاؾخِة

طر بٗضما و٦ظل٪. اإلاهُلخُت
ّة
ٛت ؤوّة  اج

ّة
ها ًم٨ن بنُت الل تُة

َة
ن عَة ىْة ت لٛاثٍة  في نَة ٍّة  اللجى مسخل٠ قغح ٖلى ٦لحرٌة  ًٞلٌة  لها ٩ًىو  نىع

ت ٛىٍّة
ّة
  (Robert martin) ماعجاو عوبحر ؤؾماو ما وىى. الل

ًة
  ال٩لُاث ؤنماٍ ؤًًا

ًة
ت ٖلى خٟاْا ُّة عؽ بنؿان

ؿا الضّة
ّة
.  3نيالل

ن انُل٣نا ٞةطا ن ٢لُلٍة  نؼعٍة  حٍٗغ٠ مِة ها ٖلى( اللنُت) مٟهىم مِة لاٍ ؤجّة غ اعجِة نت الٗنانِة ِة
  ما إلاىيىٍٕة  اإلا٩ىّة

ًة
لاَا ا اعجِة ُّة   صازل

ًة
ا ًىٍّة  ٖو

ُٟت وال صاللت ٞحها للجؼء لِـ تـ ،4ال٩لّة  اإلاىيٕى طل٪ زاعط ْو نَة َِة نْة ٗجي زانُتـ لٛت بىنٟها ٞاللَة
َة
ت وي٘ ح مت مجمٖى  من منسجِة

ت ٝاإلاٗاعِة  ُّة دت ؤلاظغاث ٍغ ت الهّة تٍة  بلٛتٍة  السانّة ُّة ٤ ؤو ىى ألامغ في ما ٧لُّ . ما َلُٗ ت جخد٣ّة ُّة ت النٓام ٛىٍّة
ّة
ت اإلانكىصة الل ؿَة ؿَّ دَة  في واإلاخَة

ت ألانماٍ صعاؾت ٛىٍّة
ّة
ت اإلاٗاٝع جل٪ ٖلى بناءًة  الل ُّة ت بهضٝ اإلالن ا. اللٛت جل٨م بنُت ٖن شخيء مٗٞغ ٛت جل٪ في اإلاىظىص الخٛاًغ ؤمّة

ّة
 الل

ه طل٪ اللنِنت، من آلازغ ىى ٌؿلم ٞال يٕىاإلاى
ّة
ة حُٛحراث مؿإلت لِـ ؤن  الخُاع ؤصع٦ها التي الخُٛحراث وهي. ٖكىاثُت ؤو خغّة

حو من ألاؾاسخي ِة
ُّة ؿان ِة

ّة
  الل

ّة
ه بال

ّة
ن ؤ٢هاىا ؤن ٨ٟحر مجا٫ مِة عاؾت الخّة ِة

ها ؤؾاؽ ٖلى والضّة   ٧انذ ؤجّة
ًة
ت ُّة   ؾُد

ًة
ضا ها مٗخ٣ِة  ظضًغة لِؿذ ؤجّة

هُت باالىخمام، ت ٖلى ٖو ظَة
َة
مظ ٟت وم٨خُٟت نٓامُت ٞهي ال٨ٗـ ٖلى ول٨ن. الخؿنت النَّ ِة

ُّة   ومخ٨
ًة
 ٦ما الخٛاًغ ؤوّة  طل٪. اظخماُٖا

ؿانُاث بلُه جظىب ِة
ّة
هاٙ ؤو ًم٨ن الاظخماُٖت الل صنا الخٛاًغ جدلُل وؤوّة  آلازغ، ىى نىعي نمىطط في ًُة ِة

 آلُت في باالؾدلهاع ًؼوّة

ر . اللٛت حٛحّة

                                                           
يصورىنة (Formalisation)صىٍورىنىة أم ُ

: حساف الباىي، الٌلغة كادلنطق: صىٍورىنىة يف( مصدره كامسو)صىٍورىفى، كقد جاء استعماؿي ( فعل)من ( اسم مفعوؿ)، يقاؿ الٌلغات ادل
لة كادلصطلحات) ُِٗ، ادلركز الثٌقايف العريب، صَََِ: الٌدار البيضاء حبث يف ادلفارقات، يػىنىة فقد كرد كمقابل (. قائمة بالرموز ادلستعمى ل أٌما مصطلح بػىنػٍ

(Structuration) يػىنىة »: عند حسن حبراكل يف ىذا السياؽ كذات داللة كيعود ىذا القصور، يف رأم ركسم، إذل أٌف الٌركاية تعترب يف ذاهتا كلية ميبػىنػٍ
Totalitéstructurée et signifiante»ادلركز الثٌقايٌف العريٌب،  صَُٗٗ: حسن حبراكل، بنية الٌشكل الٌركائٌي، بًنكت: ؛ يينظىر ،ُٖ .

2Jacques Maniez, Les langues documentaires et classificatoires : conception, construction et 
utilisation dans les systèmes documentaires, Ed. Les éditions d’organisation, Paris, 1987. 

، ترمجة عبد القادر ادلهًنم ػػ مراجعة الطٌيب البٌكوش، ادلنٌظمة العربٌية للٌّتمجة، إيبستيمولوجيا أكلٌية ّٓاؿ علمي. مدخل لفهم الٌلسانياتركبًن مارتاف، : يينظىر  ّ
. ِٗ، صََِٕبًنكت، 

4Cf. Raymond Boudon, A quoi sert la notion de structure ?, Ed. Gallimard, Paris, 1968, p.81-82. 
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  ناع ٞه٨ظا
ًة
ا تـا ؤوّة  بالٟهم خغٍّة نَة َِة نْة ت اإلاٟاىُم جل٪ نُاٚت ؤي للَة ُّة م حؿخضعي ـ ؤلاظغاث

ّة
هُلخي الجهاػ في الخد٨

ُة
م اإلا  ٖن اإلاؿخلؼَة

ٛت ٢ىاٖض اؾخٗما٫ ؾىء بوّة  زمّة . طل٪
ّة
تلِـ جل٪ ٖن جنجم التي الل نَة َِة نْة  ؾىء ؤو اإلاٗجى جًُِ٘ ٖنه ًنخج الظي الىخُض ألامغ ىى اللَة

ن ما وىى بناثه ٗؼي  ٢ض ل٨ن م،ؤلابها مهُلر في بظماله ًم٨ِة ت ال٣ىاٖض جُل٤ُ ؾىء بلى الؿلب ٌُة ُّة لجى التي الاظخماٖ
ُة
 ٖلحها ج

اث خمّة  اإلالْٟى .  جلاصلها ٍو

ىلي ؤنُىاو اؾخٗما٫ خؿب ال٨الم لؿانُاث انبرث لهظا ُُة غة جضعؽ (Antoine Culioli)٦ُل اىِة
ّة
حو ٖلى الٓ  ٖال٢اث: مؿخٍى

ر ِة
ه اإلاخدضّة ر ٣ًُمه التي والٗال٢اث( الخٗلحر لٛت) منه مى٢ٟهو ُٞه( وظىصو) وم٩انخه صوعو خُض من بملْٟى ِة

ي اإلاخدضّة  في باإلاخل٣ّة

  ًنلػي ولهظا. 1(الخٗلحر ٞٗل) الخضًض جلاص٫ بَاع
ًة
ٛت بنِنت ٧لُّ  حٗىص ؤو ؤًًا

ّة
  ونىعنتهاـ لل

ًة
 ألازحرة ىظو ٖلى بالٟاثضة ٧انخـ ما ٧اثنت

ن نٓامٍة  في والازخلاع للمالخٓت ٢ابل ىى ما نُاٚت بلى جٟطخي ما ب٣ضع تٍة  م٣ىالثٍة  مِة ُّة ن نىٍٕة  بلى جاو٫ لؿان ٍة  جغارٍة  مِة
 ًخمّة  لؿانيّة

  منه الاؾخٟاصة
ًة
لاث من ًلخ٣ه مهما الخ٣ا

ّة
ُت اإلاغاظٗت ويغوعاث الن٣ض مخُل ٘ بلى بالخاظت اإلاغجلِة  ٦ما. واإلاضعسخي اإلاظىبي الخَٟغ

  الخٗلحر بةم٩او ؤيخى
ًة
ا ُّة اي ت الٓىاىغ بٌٗ ٖن ٍع ٛىٍّة

ّة
 ال٣ضًم الندى م٘ مُل٤ حٗاعى في و٢ٕىا٫ صوو  من نماطط ىُئت في الل

 
ًة
٤ و٢ض. مشال ٌُ مهُلر وؤلاظغاء الخٗلحر ىظا ٖلى ؤَلِة ن]  جخجلى»  الظي الترًِة ٍة  ٢ضعة[  زالله مِة

ن ٧لّة م مِة لُعي الٗالِة
ّة
ؿاني الُ ِة

ّة
 والل

ت وال٣ىانحو اإلالاصت وجٍغٌُ مٟهمت ٖلى مىطط. 2« جٟؿحري  نمىطط في الخٟؿحرًّة ىلُضي ٞالنّة لي الخّة دٍى عو الظي الخّة  حكىمؿ٩ي َىّة
 
ًة
ال٢ا ُِة ، 1955 من ان ت ظىانله من ٦شحرٍة  في ٌٗضّة ُّة ت الابؿدُمىلىظ ُّة ت، والٗلم ُّة ت لألنداء ٦خىل٠ٍُة  والخٗلُم ًّة  الندى م٘ الخ٣لُض

  ناع زمّة . 3اللنىي 
ًة
  نمىطظا

ًة
ا   جٟؿحرًّة

ًة
ا ُّة ل ل٣ض. ٖلم   1966 في اإلاٟاع٢ت ىظو حكىمؿ٩ي اجّة

ًة
لي الخىلُضي الندى» : ٢اثال  في ىى الخدٍى

غِةٝ إلاا ص٢ت وؤ٦ثر خضًشت َلٗت ظىىغو
زامه م٘ وطل٪. 4«[  Port-Royal]  عوٍا٫ بىع  ندى في ُٖة  الندى ًسوّة  ُٞما ـ التِة

ؿانُاث ِة
ّة
ىالل تـ اللنٍى ِة  اللنىٍّة

ّة
ٓه بسِ ّٟة   اللٛت ؾىؾحر صي اٖخلاع ججاو جد

ًة
  عنُضا

ًة
. اإلاجخم٘ زاعط خ٣ُ٣يٌّي  جىاظضٌة  له لِـ مكتر٧ا

ٛت بِنما
ّة
ُٟيٌّي  ًٖىٌة  بل مغ٦ؼٌة  حكىمؿ٩ي ٖنض لل ِة  صماٙ في ًىظض ْو

ل خُض ٞغصٍة  ٧لّة
َة
ن٣

ُة
ها ج ٔ بنُتُة َٟة د ى ما: ٞخُة ؿمّة  ؤو بإَغوخت ٌُة

مت
َّ
ؿل ؼة اللٛت مُة ت ومنٓىمت ٦ٍٛغ ُّة ُٟ . (Langage comme instinct et système fonctionnel)ْو

٢ت قهاصة ؤبضي ٢ض (Noam Chomsky)حكىمؿ٩ي نٗىم ٧او بطا ول٨نّة  ت ءألاندا ًٞل ٖلى ناصِة ًّة تها الخ٣لُض ُّة  خُض من وؤىم
٩ل خُض من ًنخ٣ضىا ٞهى اإلادخىي،

ّة
ٟاث ال٣ىاٖض ٞةوّة  بلُه بالنؿلت بط: الك ما ألانداء جل٪ في نُٛذ التي والخٍٗغ

ّة
 نُٛذ بن

ن بل: ص٣ُ٢ت ٚحر وانٟت بلٛت ٖىة صواعي من ظؼءٌة  ًهضع ىنا مِة دى جِؿحر بلى الضّة ٟت لٛت بلى الالخجاء ؤوّة  ًغي  لظل٪. النّة  وانِة
خت ص٣ُ٢ت مت ـ وواضِة ِٓة ت ٧اان ٍّة غة الهىع ايُاث اإلان٤ُ في اإلاسسَّ ٣ت ىى ـ والٍغ  ال ص٣ُ٢ت ٢ىاٖض نُاٚت ج٨ٟل التي الىخُضة الٍُغ

م ما ٦ظل٪ وىى. ح٣ُٗض وال ٚمىىٌة  ٌكىبها م خُنما( 1966) الؿنت نٟـ في (OswaldDucrot)ؤؾىالضص٨ًغو  بلُه ًدخ٨ِة ِة
ّة
  ٌؿل

ًة
ا ُّة  من٣ُ

ها  رّة  بطا اإلا٣ىلت»  ؤوّة  ُٟة ٛت في حٍٗغ
ّة
ٍة  ؤيُّ  ًضعؾها التي الل

ن ؤو ٞٗلُه لؿانيّة
ّة
 جل٪ بلى جنخمي التي الٗنانغ ٧لّة  جدضًض من ًخم٨

                                                           
1Cf. A. Culioli, Pour une linguistique de l’énonciation : opérations et représentations, T.1, Coll. 
L’homme dans la langue, Ed. Ophrys, Paris,1990, p.129. 

. ََِٗ، (اجلزائر)ػػ منشورات االختالؼ ( بًنكت)، الدار العربٌية للعلـو ناًشركف قضايا إبستمولوجية يف اللّْسانياتكازلمد ادلالخ، حافيظ إمساعيلي علوم ِ
. ُْٓص

3Cf. Sylvain Auroux, La logique des idées, Ed. Bellarmin (Montréal),1993. 
4N. Chomsky, La Linguistique cartésienne, Ed. Seuil, Paris, 1969. 
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  اإلا٣ىلت
ًة
  جدضًضا

ًة
ا ُّة ما) آل ى لغبّة ٘ ال ل٨ن الخهن٠ُ، ٖن ًمخن٘ ما ىنا٥ ؤوّة  ٌٗنُاو ال٣ىؾاو. 1«( بلحها جنخمي ال التي جل٪ ختّة

َة
ن ًمان  مَة

ٛت جل٪ في ًسىى
ّة
ن ونٟها بلى يٌؿ٘ التي الل ر ؤو مِة ت ٢ُىص بىي٘ ًدضر ٢ض ىظا: الخهن٠ُ من اإلامنٕى في ًخدضّة ُّة ٟ  حٍٗغ

اث ُّة خت آنُت ولى وحؿم
َّ
ت اللجى في حكىمؿ٩ي ًضٖى ٦ما الك٩ل خُض من وما٢ ُّة ر٦ُل

ّة
١ ال ٢ض بل. 2الت ِة

هضّة  ى٨ظا له ٢ُل بطا اإلاغءُة  ًُة
عاثٍة  ٌكهض حكىمؿ٩ي نمىطط ؤزظ تالابؿدُمى ؤنىله ناخُت من جُىّة ُّة ٗلُمي، وىضٞه الٗلمي ومنهجه لىظ  ٌؿخإن٠ خُض بلى الخّة
و   اإلاك٨الث َغح ٚحرُة

ًة
صا دى ىظا ٖلى مجضَّ ل النّة ن حٗلُمي ىى ما بحو الٟانِة ت ألانداء ظنـ مِة ًّة دى نٕى من ٖلمي ىى وما الخ٣لُض  النّة

لي الخىلُضي ت ألابنُت ماصامذ» : الخدٍى غ الندىٍّة ٟؿَّ
ُة
ت الخُاة بلٛت ج ُّة ت، ألانداء زتهاعؽّة  التي الُىم ًّة  ؾالؾل ق٩ل جدذ ؤو الخ٣لُض

ت، ألانداء في ٦ما الساناث غٌة  طل٪ ٞةوّة  اللنىٍّة ِة
ض ألامىع  ل٨ن للخالمُظ، هي ٦ما حٗلُمها في حسسحرىا خضوص في مخِؿّة [  لألؾ٠]  جخ٣ّٗة

ؿاني ًإزظ ٖنضما ِة
ّة
صة ال٣ًاًا جناو٫  في الل ت اإلاجغّة لي الخىلُضي بالندى السانّة . 3«الخدٍى

م٨ن ىلُضي النمىطط ؤوّة  ىنا ظؼما٫ ٍو لي الخّة دٍى ما الخّة
ّة
ؿانُاث بلُه وجٟغّةٖذ ٢ام بن ِة

ّة
  وججؼّةؤث الل

ًة
ال٢ا ُِة ض٤ُ٢ بهضٝ منه، ان  في الخّة

ت
َة
ن عَة ىْة ٛت نَة

ّة
ٟت لٛت وي٘ ومداولت الل ت ألانداء به حؿخٗحو ٧انذ ما مدلّة  ظضًضة وانِة ًّة ٌ ال التي الخ٣لُض

َة
ٞغ

ُة
 بل مدخىاىا في ج

ي ٌؿلم ٓغ بٖاصة م٘ ٖخماصو،وا ألازحر ىظا جلجّة اًاجه ق٩لها في النّة ىلُضًت الخُاعاث ازخلٟذ وبطا. ٚو الث َل٣ت ٖضص في الخّة  الخدٍى
٤ٟ ٞةجها اإلا٣ترخت اللؿانُت النماطط في الضاللت وصوع  ها جخّة ُٗة دى ؤو ٖلى ظمُ  ال٣ضعة في اإلاستزنت الهىعٍت ال٣ىاٖض من نؿ٤ٌة  النّة

ُت اإلا٩ىناث ظمُ٘ ًًمّة  بل آزغ، صوو  يصعاؽ مؿخىي  في ًندهغ ال ٞهى لظا. ؤلانؿانُت  بخٛحر ى٩ُلتها حٛحرث التي الٟٖغ
م و٦ظل٪. 4الخىلُضًت الا٢تراخاث ِة

ّة
ؿل

ُة
ت (Josette Rey-Debove)صًلٝى عي  ظىػٍذ ح غة بهٟتها ـ جغي  خُض الخ٣ُ٣ت ىظو بصخّة ِة

ّة
 منٓ

ٛت
ّة
ٟت لل ؿخٗاو التي) الىانٟت الجمل جل٪ ؤوّة  ـ الىانِة تالذّة  ألانداء جل٪ في بها ٌُة ًّة ت ٢لُض   واللنىٍّة

ًة
  جدخىي ( مٗا

ًة
  ٧لماثٍة  ٖاصة

ًة
ت  مىيٖى

 
ًة
ُها ِة

ت اللٛت لىن٠ زهّة ُّة ت ؤوّة  آزغ ظانبٍة  من جغي  ٦ما. الُلُٗ ُّة ت اإلاهُلخ ُّة ؿان ِة
ّة
م الل ٗت ٧لماث بلى جن٣ؿِة ٛت جابِة

ّة
 التي الٗاصًت لل

ٛت ىُمن و٧لماث (adjectif, déclinaison, illisible, dire, grammaticalement) ک (Mots mondains) ؤؾمخه ما حكمل
ّة
ج الٗاعِةٞت الل ضمَة

ُة
 ج

ٟت ال٩لماث يمن ه ًل٣ى. 5(Adverbe, génétif et transformation)مهُلخاث ٚغاع ٖلى (Mots métalinguistiques) الىانِة
ّة
 ٖنضما ؤن

عظت اإلاهُلخاث جللٜ
ٛت) الىي٘ من الشانُت الضّة

ّة
ا٢ها ألامغُة  ٌؿخضعي( الٗاعِةٞت الل ، بٞع ٟاثٍة  في الازخالٝ ٣ً٘ خُنما ًماوالؽ بخٍٗغ

ٓلّة  اإلاٟهىم لي للندى خضر ٦ما وطل٪. نٟؿه اإلاهُلر ٍو  جضاعى الظي (Paraphrase) مهُلر ًسوّة  ُٞما طاجه الخىلُضي الخدٍى
لي الندى ؤجلإ مٟهىمه خى٫  ٖىا الخدٍى  :مضعؾخحو بلى ٞخٟغّة

                                                           
1Oswald Ducrot, Logique et linguistique, Langages, n° 2 (Logique et linguistique), CNL, Ed. 
Larousse/Armand Colin, Paris, 1966, (p. 3-30), p.29. 
2Cf. N. Chomsky, Structures syntaxiques, Trad. Michel Brandeau, Ed. du Seuil, Paris, 1969. 
3Eddy Roulet, Théoriesgrammaticales, Ed. Nathan, Paris, 1972. 

ؤٌسسة اجلامعٌية لًلٌدراسات كالٌنشر، صُٖٔٗ: ، بًنكتاأللسنٌية التَّوليديٌة كالتَّحويلٌية كقواًعد الٌلغة العربٌيةميشاؿ زكريا، : ينظرْ
ي
 .ُُٔ، ادل

5Cf. J. Rey-Debove, Le métalangage : étude linguistique du discours sur le langage, Coll. L’ordre 
des mots, Ed. Dic. Le Robert, Paris, 1986 [Ed. Armand Colin, Coll. U-Série linguistique, Paris, 
1997].p.26. 
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امت (Ecole dePennsylvanie)بانؿُلٟانُا مضعؾت. 1 ج مضعؾت. 2و ،(Hiž)وىُتز ىاَعـ بٖؼ  جدذ(Ecole de Cambridge) ٧امبًر
ل. حكىمؿ٩ي ٢ُاصة

ّة
ٍٝة  مىيٕى اإلاهُلر ٞك٩ ٤ ُٞما اإلاضعؾخحو بحو ازخال

ّة
ت ٖلُه ًض٫ّة  الظي باإلاٟهىم ًخٗل ٓغٍّة غو التي والنّة ِة

. 1جٟؿّة

٨خٟى ٞال   بالغظٕى خُنئظٍة  ًُة
ًة
ٛىي  اإلاٗجى اٖخماص بلى صاثما

ّة
ل الظي الل ِة

ّة
  ٌك٩

ًة
صا٫ خضور ؤؾلاب من ؾللا  النمِ ىظا بوّة »  الضاللي حٗضّة

  ًخمٓهغ الخ٣ؿُم من
ًة
ص ٖبر ؤًًا ، ،conjuguer ٩ٞلمت: لل٩لماث الضاللي الخٗضّة

ًة
  مٗجى جدمل مشال

ًة
( ] يمّة  ؤو ظم٘) ىى مكتر٧ا

« réunir »  ]ن ىى آزغ ومٗجى ٛت نهِب مِة
ّة
ٟت الل هٍغ٠ بظغاء) الىانِة  جميجن ال٩لماث ٞلٌٗ[. « faire une conjugaison »( ] الخّة

٠ اإلاعجم بلى ما مٗجىًة  بًٟل نخمي الىانِة .  2« الٗاصي اإلاعجم بلى آزغ مٗجى بمىظب آلازغ بًٗها ٍو

غ َِة كا ى ٞغان٪ َو ه ٚاًت بلى الخدلُل ىظا (Franck Neveu) نٞى
ّة
ت اإلا٣ىلت اؾخٗما٫ بلى ٖاص ؤن ًّة  ال٨الم ٖلى ال٨الم: الخ٣لُض

ٛت الىن٠ ؤي: إلاهُلخُاثا بلٛت طل٪ ولخىيُذ(. ٦المنا في لِـ وبما) بال٨الم
ّة
 بحو الىي٘ م٘ جاو٫ التي الٗاصًت بالل

ٟت لٛت بلى اإلاجا٫ نٟـ في ألازهاثُحو ه. وانِة ل ل٨نّة ٛت ىظو بوّة  بال٣ى٫  ٦المه ًىانِة
ّة
ٟت الٗاصًت الل اح في ٚالذ ٢ض الىانِة  الانٍؼ

ٌَة  لذ خُض بلى الصخيء بٗ
ّة
ت حك٩ ُّة لت جلضو مهُلخ ٍة  بلى ٍٚغ

اؽ من ٦شحرٍة  ٖلى ما خضّة  خُنما زغما نا٠ً ٣ًهضو ما ىظا لٗلّة . 3النّة

: ٣ًى٫ 

اإلاهُلخاث»
ّة
ى( يمحرالخ/ نٟت / ٞٗل / اؾم) الٟنُت بن ٟت،لمسا ؤظؼاءال٨الم بها الخُدؿمَّ ها لِؿذ جلِة

ُّ
لت مؿذ ٧لماث ٧ل  ٖمَة

 
ًة
بحو اؾخٗماال

ًة
ت اللٛت ٖلى جاما انُلا٢ا ًنُل٤ وىظا اللٛت ؤ خاب ٖاصًا   (adverb, adjective, verb, nounٞال٩لماث مشال ؤلان٩لحًز

 الٗغبُت اللٛت في ىظا ٌكله) اللٛىي  الخدلُل في مؿخٗملت زانت مهُلخاث هي بل لِؿخمنمٟغصاجاللٛتالٗاصًت،( الخ

 ٖلى للضاللت الخٗابحر ىظو ؤالنؿخٗمل ًجب ٞةننا ولظل٪( الخ نٗذ خا٫، جمُحز، اظله، مٟٗى٫ : ما خض بلى الخالُت اإلاهُلخاث

تمنلمججل٩ا ؤو الجؼء طل٪ ٣ت بل. لٛتمُٗنتبالظاث افيجهنُٟهاؾاب٤ جمّة  ال٨المالتي مٖى  ًجلإوالؤنن٣ىملالخهنُٟلٍُغ
تلمجا جل٪ ٖلى للضاللت ال٣ضًم الخٗلحر نؿخٗمل ؤو طل٪ بٗض والحهم جهنُٟنا، في بلحها نؿدنض التي اإلاٗاًحر ٖلمُتوندضص  التي مٖى

. 4«جهنُٟها  جمّة 

٤ وىى حو ٢ضؤزظوا»  اإلادضزحو اللٛت ٖلماء بٌٗ ؤوّة  ٢ناٖخه من طل٪ في ًنُلِة  اؾخسضامهم ًضًحوالخ٣ل ٖلىاللٍٛى
ؿانُحو بٌٗ ًغبِ وبِنما. 5« مابلُه ال٨المالظًخنخم٩ُلمت اإلاٗاًحرلخدضًضطل٩الجؼءمنإظؼاء للمٗنى٨إخض ِة

ّة
لحو الل ِة

 في اإلاخإمّة

ت ُّة او الا٦دكاٝ بهضٝ اإلاهُلخاث جل٪ ٖلمهم مهُلخ ٤ ما ؾٖغ
ّة
ٓغ(Jules Marouzeau)ماعوػو  ظى٫  ص٢ خ٣اص ىظا في النَّ  الٖا

تاإلاهِ ؤوّة  ًغي  خُض ُّة   جهضع التي ال٣ىاثم جل٪ ٖن جسخل٠ ؤنلدذ الا٦دكاٝ نضٝ بمدٌ اللضاًت في نكإث التي لخ
ًة
 ٖاصة

                                                           
1Cf.J.-C. Milner, Ecoles de Cambridge et de Pennsylvanie : deux théories de la transformation, 
Langages, n° 29 (La La paraphrase), CNL, Ed. Larousse/Armand Colin, Paris, 1973, (p.98-117), 
p.98-102. 
2J. Rey-Debove, Op. cit., p.27. 
3Cf. F. Neveu, Lexique des notions linguistiques, 2e éd. Armand Colin, Paris, 2000, p.3. 

. ِِّػػ  ُِّ، صُٖٕٗ: عاًصرة، آّلس الوطين للثقافة كالفنوف كاآلداب، الكويتنايف خرما، أضواء على الدراسات الٌلغويٌة ادل  ْ
. َِّادلرجع نفسو، صٓ
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ت بٗض ألامغ جهاًت في ُّة ن شخيءٍة  بلى اإلاٟاىُم بٌٗ جغ٦ن وبٗضما الجغص ٖمل ٣غاع مِة ا. 1الاؾخِة ٗلُمُة  الاؾخ٣غاع ىظا ٖلى ٌؿاٖض وممّة  الخّة
  بىنٟه الجامعي الىؾِ في والؾُما

ًة
ن ٖامال ّـة  الظي الخنمُِ ملٖىا مِة مت اإلاٟاىُم ٦ما ألاقُاء ؤؾماء ًم  ٖنض اإلاؿخسضَة

عاؾت ٢ابلت منٓىمت جهلذ ؤو بلى اإلاسخهحو
ت للضّة ت والهُاٚاث النٍٓغ ُّة اي .  الٍغ

ـ ٧او و٢ض بَة (Louis Hjelmslev)ًلمؿل٠ لَى حو في ًٞلٍة  ناخِة عؽ جَى
ؿاني الضّة ِة

ّة
ت الهُاٚاث ٖلى الٗام الل ُّة اي  الٍغ

ضة ِٖة ٗلُم طل٪ ٖلى اإلاؿا ٛت»  ؤوّة  وطل٪. الخّة
ّة
ب بظاجه، م٨خ٠ٍة  ٧لٌّي  ؤو وخضىا نؿُج ؤو( بنُت) نٓغو في الل

ّة
 في السانت ؤصواجه ًخُل

ت ؤوّة  اٖخبر[ ًلمؿل٠] ل٨نه]..[  الخدلُل م مهمّة ٛت ٖالِة
ّة
ت بنكاء هي الل ت بلى بال٣ُاؽ الجبر من يغب بمشابت ج٩ىو  نٍٓغ ًّة  ،2«لٛت ؤ

ٟه ومهما ِة
ّة
ن طل٪ ٩ًل ٣تواللنِنتألاوْة  بٖاصة مِة غِةٝ و٢ض.(Restructuration)ؾَة

ؿانُاث مجا٫ في ألازحر الخهغّةٝ ًلمؿل٠ ٖن ُٖة ِة
ّة
 الل

  ؾعى خُض
ًة
ٌ بلى مشال  واإلادخىي  الخٗلحر بمىظله ًن٣ؿم ،(الضلُل ًخجاوػ ) عباعي ـ زناجي بخ٣ؿُم( للضلُل) الشناجي الخ٣ؿُم حٍٗى

  الضلُل بظل٪ ٞإػاح. وظىىغ ق٩ل بلى طاتهما
ًة
ت ةلٟاثض ما قِئا ُّة ٣تواللنِنت بٖاصة بلى الضاٞ٘ ولٗل.الكمىل ؿَة

ْة
 وا٢٘ في ىظو ألان

  بو: الازخالٞاث ببغاػ ىى ألامغ،
ًة
ت ٖلىما ُّة ل لؿان ِٛة   حكخ

ًة
  طل٪، ٖلى جض٫ّة  ٦ما اإلاًمىو  ق٩ل ٖلى ؤؾاؾا

ًة
 نٟتها ؾل٤، ٖما ًٞال

ت الضاللت ألاولى عو ٦ما اللنٍُى ماؽ َىّة ِٜة  بِنما (Algirdas Julien Greimas) ٍٚغ .  3الخٗلحر ق٩ل ٖلى ؤزغاىا ٫حكخ

٘ (Émile Benveniste)بنٟنِؿذ بمُل ٖلى ٚلب و٦ظل٪
ّة
ٍة  ظهاػٍة  بناء بلى الخُل

ن نىعيّة م ؤو قإنه مِة د٨ِة اث ؤمغ ًُة  اإلالْٟى
جت اجِة

ت ٖن النّة ُّة ٔ ٖمل ّٟة م ًهٗب التي الخل
ّة
 . ٞحها الخد٨

ًة
اث جل٪ ؤوّة  ٖلما ما اإلالْٟى

ّة
ج بن نت ؾُا٢اثٍة  في جنخُة ًِة ٗها يب٫ ؾلُلَة  ال مخلا

ّة
 جى٢

اعِةؽ ًٟلر مهما بؿهىلت ل وىى ؛4اٞترايه ؤو الهىعي الجهاػ طل٪ وي٘ في الضّة ن ٧لُّ  واظهه الظي اإلاك٩ِة ت نٕؼ مَة ٖز
ّة
ت الج  في اللنىٍّة

ٛت ونٟه
ّة
ما ٞه٨ظا. لل

ّة
  للنٟنِؿذ بضث ٧ل

ٌة
  ٨ٞغة

ٌة
  جمُحزىا بلى ٖمض الكإو ىظا في ظضًضة

ًة
ا ُّة  خُض من بلحها ًضنى ٦ما مهُلخ

غو مٟهىمها حٍٗغ٠
ّة
ه طل٪ ؤَ

ّة
ٍة  بجهاػٍة  ٧ل

ٓغة ًخماشخى نىعيّة ت والنّة ُّة  ؤنلذ ؤو بلى ى٨ظا. بضازلها ًخمى٢٘ التي الابؿدُمىلىظ

ت الخإؾِـ في ًٞلٍة  ناخب ٔ لنٓغٍّة ّٟة ت بوّة  زمّة . الخل
َة
ن عَة ىْة ٛت لخنُٓم ٦منهجٍة  الهَّ

ّة
م وجهنُٟها الل ِة

رة نىعة ج٣ضّة  من بلحها منٓىعٌة  م٨بَّ
ض بُٗض   جخجؿّة

ًة
تا اللٛاث ون٠ في ٞٗال تـ اللٛاث في ألازهاثُحو خؿب ـ ؤوّة  وطل٪. جدلُلها وفي لسانّة ٍّة  ألازحرة ىظو ٞةوّة  الهىع

ِة  بحو مكتر٦ت لٛت
ؿانُاث مُضاو في الٗاملحو ٧لّة ِة

ّة
ٍة  ٧لَّ  ؤوّة  طل٪. بُجهم ختى الخىانل جدؿم الل

ه البضَّ  لؿانيّة
ّة
وٌة  ؤن ِة

 ظانبٍة  في مخسهّة
ٛت ظىانب من

ّة
٤ وطل٪. صواثألا الاؾمي، اإلاغ٦ب الٟٗلي، اإلاغ٦ب: الل غوخت ٞو مها ٢ض مجهم ٧لٌّي  ٩ًىو  التي ألَا ا ٢ضّة

ّة
 ٢ُض ٖلى ٧او إلا

ن ٩ٍى ، لٛت في ًسخلٟىو  و٢ض. الخّة  جمن٘ ال والخض٣ُ٢اث السهىنُاث ىظو ل٨ن. ٞغنسخي وآزغ ٖغبي وطا٥ اإلانكإ انجلحزي  ىظا ألامّة
 
ًة
ٛت اؾخ٨كاٞه ًىانل ؤو من ؤخضا

ّة
هم ًلخ٣ىو  ما ٖبر لل

ُّ
ٛت وهي خىله ٧ل

ّة
ت الل ٍّة صوو  التي الهىع .  5بها ًتزوّة

                                                           
1Cf. J. Marouzeau, Lexique de la terminologie linguistique, Ed. Librairie orientaliste Paul Geuthner, Paris, 
1933, p.4. 

 .ُٗٗ- ُٖٗكركف، ضمن معجم ادلصطلحات الٌلغويٌة، ص مسًن حجازم، علماء اللغة كنقاد األدب ادلشوِ
3Cf. Annie Delaveau& FrançoiseKerleroux, Terminologie linguistique : définition de quelques 
termes, Langue française, n° 06 (Apprentissage du français langue maternelle.), Ed. Larousse, Paris, 
1970, (p.102-112). p.112. 
4Cf. É. Benveniste, L'appareil formel de l'énonciation, Langages, n°17 (L'énonciation), CNL, Ed. 
Larousse/Armand Colin, Paris, 1970,(p.12-18), p.12. 
5Cf. Raoul Blin, Introduction à la linguistique formelle, Ed. Hermes-Lavoisier, Paris, 2009, p.7. 
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خ٣اص بوّة  زمّة  نت بضوع  الٖا عَة ىْة غ في الهَّ ؿاني اللدض جٍُى ِة
ّة
٘ وفي الل ؿانُاث جَٟغ ِة

ّة
  لِـ الل

ًة
ؿاني الضعؽ ٖلى و٢ٟا ِة

ّة
 ال بط. الٛغبي الل

ؿانُاث في ًغوو ٖغب باخشىو  ىنا٥ ًؼا٫ ِة
ّة
 صوع »  وّة ؤ بلى الخناف مدمض ًظىب خُض. الٗغبي الندىي  للضعؽ جنُٓم بٖاصة الل

  الىاؾ٘ بمٟهىمه) الٗغبي الندى ٢ىاٖض ى٩ُلت بٖاصة ىى الخضًشت، اللؿانُاث
ًة
 ؤزغي  بُغ١  ٞخ٣ضمها ظضًض، منٓىع  من( َلٗا

( اللؿاني) اللٛىي  الترار ٢ُمت من الانخ٣ام ٌٗجي ال اإلانهج وىظا. الٗغبي اإلاجخم٘ في خهل الظي الخُىع  م٘ مالءمت ؤ٦ثر ج٩ىو 
نت ٢خًُاثولم. 1« ل٣ُمخه جإ٦ُض بل عَة ىْة   الهَّ

ًة
ٌُة  ٌؿعى صاثما ؿانُحو بٗ ِة

ّة
ت اإلاناهج ن٣ل بلى الٗغب الل ُّة ت ٖلى وجُل٣ُها الٛغب ُّة  الٗغب

خلاع بٗحو آزظًن ت الٗغبي الندى ٖلم الٖا ُّة لت من جسلى ال ب٨ُٟ ٘ في الٚغ ؿاني الضعؽ جَٟغ ِة
ّة
ىحي ل٨ن الٗغبي الل

ُة
تهم ج ُّة هم منهج  بإجّة

٣لُض ٌكحر» :٢ضًمت زغي بإ خضًشت مهُلخاث باؾدلضا٫ ٨ًخٟىو  ٛىي  الخَّ
ّة
ٞاثٍة  بلى الل ت جهغّة ت ندىٍّة اٖله بالٟٗل زانّة  ٞو

حو  . مجمٖى
ًة
٤ ما في ٞمشال

َّ
ل بوّة  اللٛىي  الخ٣لُض ٣ًى٫  ؤزغي  ظملت يمن ال٣اثمت الجملت بضعاؾت ًخٗل ِٖة له الٟا ِٖة ا  الجملت في ٞو

لت ِة
و اإلا٨مّة

َّ
  ًدخال

ًة
  مى٢ٗا

ًة
ا   ندىٍّة

ًة
نا ُّة حو ؤوّة  بلى ىنا، ؤلاقاعة، بنا ججضع.مٗ ِة

ٛىٍّة
ّة
ُحو الل   ٌٗمالو والٟاٖل الٟٗل بوّة  ٣ًىلىو  ال٩ٞى

ًة
 في مٗا

ل.به اإلاٟٗى٫  ه واخض ع٦ن يمن الٟاٖل الاؾمي الغ٦ن وي٘ الؿاب٣ت اإلاالخٓاث من ًخدهّة   ًدخٍى
ًة
. 2« الٟٗل بلى بياٞت

ا مِكا٫ حٗلحر خؿب ٦خ٣لُضٍة  ؤو ـ قامش ٦ترار الٗغبي الندى ؤنلذ ٞه٨ظا شحوا ٖنض ًجابه ـ ػ٦ٍغ ِة  في الٗغب للاخِة
 اللدض ْلّة

ؿاني ِة
ّة
  جسخل٠ ْىاىغ الخضًض الل

ًة
ت ٖن ما قِئا ُّة ٛاث ؤنداء ويٗ

ّة
ت الل ُّة حو نجض خُض الٛغب ِة

ُّة   للتًرٌُ ٌٗحروو الٛغب
ًة
  اىخماما

ًة
 بالٛا

عي بِنما جضًض نهج ؾلى٥ الٗغب اللاخشىو  ًضّة ن. بإؾلابه ألازظ ٚحر من ل٨ن الخّة ٕى ىظا ومِة جضًض من النّة  بلُه ًغمي ٧او ما الخّة
دى جِؿحر عواص ن الٗغبي النّة ذ زال٫ مِة غة) ٢غاءاث بةظغاء بًٗهم جهٍغ ض ٦ما الندى لهظا( مٗانِة ِة

ّة
 في اإلاٗغي  قىقي طل٪ ًا٦

مت ِة
غاءاث ٦خابه م٣ضّة غة ٢ِة ت ٢غاءاث ال٨خاب ىظا في بوّة »: الٗغبي الندى جِؿحر في مٗانِة غة ندىٍّة  . 3«]...[  مٗانِة

نضما م ٖو   ٢ضّة
ًة
  و٢ٟذ ٣ٞض الكٍغ ؤؾلىب ؤما]...[ » : ٢ا٫ اءةال٣غ جل٪ ٖلى مشاال

ًة
ه ِٞؿتهلّة . 4« اإلاهُلر جدضًض ٖلى بضاًت

َة
 بدش

لت بُغح اإلالدض لهظا جناوله خحو ٛت مك٩ِة
ّة
ٟت الل   الىانِة

ًة
ما  ػلنا ٞما( ]...[ ؟ ؤؾلىب ؤم ظملت) اإلاهُلر جدضًض]...[ » : مؿخٟهِة

، ؤؾلىب ىى ىل: حؿمُخه ٖلى جسخل٠ و. 5« ؟ الكٍغ ظملت ؤم الكٍغ ِة
مت اإلاىيٕى لهظا ُٞسهّة ِة

لت م٣ضّة   مُىَّ
ًة
ا  زالر) ما نٖى

ت مٗالجت م٘( نٟدت ؾخحو ٖلى نٟداث ُّة ِة  نضاعة جدخلّة  مهُلخ
ٍغ ؤصواث بلى مضزلٍة  ٧لّة

ّة
ه ىظا. الك

ّة
  ًٓلّة  ل٩ي ٧ل

ًة
ا ُّة  إلاا ٞو

ض ٦ثرة مؿإلت بوّة  ٣ًى٫  عؤيٍة  من ؤنضعو ِٖة   التي ال٣ىا
ًة
لا ي ما ٚالِة ِة

ل ال يالٗغب الندى حجم جىؾُ٘ بلى جاصّة ِة
ّة
  ـ عؤًه في ـ حك٩

ًة
  مك٨ال

ًة
: وظحها

ت ٢غاءاث] مجها ال٣هض لِـ» غة ندىٍّة عؾذ التي آلازٍغن مداوالث ٖنض الى٢ٝى[  مٗانِة مذ صُة ِة
ضّة
ُة
 من لنماطط ٢غاءاث هي بل و٢

ت، ال٣ىاٖض و٦ثرث الندىي  السالٝ ٞحها ٦ثر التي ألابدار ض ٦ثرة ؤوّة  وظضث و٢ض الندىٍّة ِٖة ها ؤو زُإ، لِؿذ ال٣ىا  ججٗل ؤجّة

، اللدض
ًة
ٝ ؤو ًجب نٗلا

َة
دظ ، الخناو٫  ؾهلت لخ٩ىو  شخيءٌة  مجها ًُة   ٨ًن ولم ٞالٟهمَة

ًة
  الدجم ًىما

ًة
. 6« الؿهىلت ؤو للهٗىبت م٣ُاؾا

ؼ الٟهغي  الٟاسخي ال٣اصع ٖلض بوّة  بل ِٖة اصة ًى ُت، الٗلىم مجا٫ في اللؿانُاث ٍع  اؾخٗما٫ و٦ظل٪ والىيىح، الض٢ت بلى اإلاٗٞغ

اضخي اإلاؿخىي  ٖلى مٟهىمت بٗاصؤ وطاث نىعنت ؤ٦ثر نماطط ض خُض والخاؾىبي، الٍغ ِة
ّة
  ًا٦

ًة
:  ٢اثال

                                                           
 .ٔ، ص َُٖٗ، احللقة األكذل، دار الرشاد احلديثة، الدار البيضاء، البنيويٌة يف اللّْسانٌياتزلمد احلناش،  ُ
 .ٔٓ -َٓ، ص .. األلسنٌية التَّوليديٌة كالتَّحويلٌية كقواًعد الٌلغة العربٌيةميشاؿ زكريا،  ِ
. ٓ.، منشورات ارٌباد الكتاب العرب، صََِٔ، دمشق، ًقراءات معاًصرة يف تيسًن النحو العريبشوقي ادلعرم، ّ
. ٓ.ادلرجع نفسو، صْ
. ِٔادلرجع نفسو، ص ٓ
. َٓ.ادلرجع نفسو، صٔ



ت  2016  حىان  20العسز   -الثالثالعام    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 

 

 18 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوقجميع 

 

اصة في اللؿانُاث جلٗله الظي الهام الضوع  في الُىم ٌك٨٪ ؤو ًم٨ن ؤخض ال»  ت، ؤنى٫  وب٢امت اللدض مناهج ٍع  لِـ اإلاٗٞغ
ُت، بالٗلىم ٌٗٝغ ؤنلذ ما مجا٫ في بل وخضىا، اللؿانُاث في اصة وىظو اإلاٗٞغ  اؾخٗما٫ و٦ظل٪ والىيىح، لض٢تا ؤؾاؾها الٍغ

اضخي اإلاؿخىي  ٖلى مٟهىمت ؤبٗاص وطاث نىعنت ؤ٦ثر نماطط غ ىى اإلا٩انت ىظو ؤؾاؽ بو. والخاؾىبي الٍغ ايُت النماطط جٍُى  الٍغ

 بلخ، ألانثروبىلىظُت ؤو النٟؿُت ؤو اللُىلىظُت الٗلىم من ٖضص في انضمجذ اللؿانُاث. الابؿخمىلىجي والىيىح والخاؾىبُت
ُت لىي٘ ظاصة خاولتم في .  1« ألازغي  الٗلىم م٘ جخٟاٖل اللؿانُاث ججٗل ابؿخمىلىظُت زٍغ

صمهُٟى و٦ظل٪ ِة
ؼ ٚلٟاو ًدضّة ِٖة ]  ىضٞها» : ٣ُٞى٫  النمُُت، ٖلى اإلاداٞٓت في النؿلُت اللؿانُاث ؤؾماو ما ىضٝ ًى

ت نماطط بة٢امت وطل٪ النمُُت؛ ٖلى اإلاداٞٓت ىى[  النؿلُت اللؿانُاث ت ألانماٍ بٗضص نمُُت ندٍى   اإلام٨نت اللٍٛى
ًة
 من٣ُُا

، واإلاد٣٣ت
ًة
لُه وا٢ُٗا . 2«الخنمُِ ملضؤ ؾ٩ُىو  ٖو

ت ٖلحها جنُىي  التي اإلاٟاع٢اث بٌٗ بطو ٞهظو ت بلى اإلاُل ؾنّة
َة
ن عَة ىْة ٛت نَة

ّة
تها الل نَة َِة نْة ى ٞلِنما. وبَة هما ًترجّة  ما ؤصنى بهما بلٙى ؤ خابُة

ن ٟا١ ًم٨ِة
ّة
ؿانُاث مجا٫ في خىله الاج ِة

ّة
غة بهىعة الل ؿَّ َِة   مُة

ًة
 في الازخالٝ نكىء ؤؾلاب ؤخض نجضىما ال٣ُٗم، الجض٫ ٖن بُٗضا

هىع  والانك٣ا١ الخٟغّةٕ ٚاًت بلى اإلاهُلخاث   الٟنُت الخ٣ُٗضاث ْو
ًة
صا ؿانُت اإلاهُلخاث ًجٗل ما بوّة  والخا٫. مجضَّ ِة

ّة
 ملُئت الل

٤ (EddyRoulet) عولي بًضي نوّة  في ظاء ا٦م الانُناُٖت من ابخٗاصىا ىى ـ الازخالٝ خُض الضعظت ىظو بلى ـ باإلاٟاع٢اث ابِة
 ما: الؿّة

ن ـ بق٩ا٫ مهضع الخ٣اعب ىظا ووظىص ظهت، من الُلُُٗت اللٛت من ا٢ترابها ٌٗجي ؿاني اإلاٟهىم ؤوّة  خُض ؤزغًـ ظهتٍة  مِة ِة
ّة
 م٣غَّب الل

م بلى ِة
ّة
ٛت والجمهىع  اإلاخٗل

ّة
صىا التي بالل ا ٢لُلت نؿلت بؿىي  اإلاٟهىم من ًدٓى ؤو صوو  حٗىّة ًه ممّة ِة

ٛت في الدؿمُت جل٪ جاصّة
ّة
ت الل . الٗامّة

ؿانُت اإلاهُلخاث اٖخبرث ىنا من ِة
ّة
  ؤ٢لّة  الل

ًة
  ٖمىما

ًة
ٛت م٣اعنت

ّة
ٛت ؤوّة  طل٪ الىانٟت بالل

ّة
ٟت الل ل ال الىانِة

ّة
ها جدك٩

ّة
 من ٧ل

  بوّة  بل اإلاهُلخاث
ًة
ٛت جابٗت ألازحرة ىظو من ظؼءا

ّة
ماؽ عؤي صًلٝى عي  ظىػٍذ حكاَغ ال لظا الٗاصًت لل  الظي( ٌـو٧ىعث) ٍٚغ

ٟت ٞاللٛت وبالخالي اللٌٗ بًٗها ٌكغح اإلاهُلخاث ؤو ًغي    الىانِة
ٌة
نت ها م٩ىَّ

ّة
. 3مهُلخاث من ٧ل

                                                           
اف ػػ دار األـ( بًنكت)، الدار العربٌية للعلـو ناًشركف العناتيككليد أمحد علويإعداد حافيظ اإلمساعيلي: أسئلة الٌلغة أسئلة اللّْسانياتعبد القادر الفاسي الفهرم، ضمن  ُ
. ٓٗص ( َُٕػػٓٗص )، ََِٗ، (اجلزائر)ػػ منشورات االختالؼ ( الرباط)
. ِْٓ، ص (ِٔٔػػِّٓص )، أسئلة الٌلغة أسئلة اللّْسانياتمصطفى غلفاف، ضمن  ِ
: يينظىر  ّ

Josette Rey-Debove, Spécificité de la terminologie linguistique, in Métalangage et terminologie 
linguistique (Actes du colloque international de Grenoble : Université Stendhal, Grenoble III, 14-16 
mai 1998, Edités par Bernard Colombat& Marie Savelli), Ed. Peeters, Louvain (Belgique), 2001, 
(p.3-9), p.3. ات التوثيقٌية اخلاٌصة بادلرجع ما عدا ذكر ماٌدةكقد أحالت إذل قاموس غردياس ككورتيس، بدكف أف تورًد ادلعلـو  Terminologie ؛
: كعندما حٌققنا يف األمر كجدنا مصدر ادلعلومة يف Joseph Courtés &Algirdas Julien Greimas, article Terminologie, in 

Sémiotique : dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Ed. Hachette Supérieur, Coll. 
Langue/Linguistique/Communication (Dir par Bernard Quemada& François Ratier), Paris, 1993, 
p.389. : ىذا نٌصو  « On appelle terminologie un ensemble de termes, plus ou moins définies, constitutifs, 
pour une part, d’un sociolecte. Une terminologie dont les termes sont interdéfinis et les règles de 
construction explicites, est susceptible de se transformer en métalangage » 



ت  2016  حىان  20العسز   -الثالثالعام    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 

 

 19 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوقجميع 

 

ا (Sylvain Auroux)ؤوعو ؾُلٟاو ًنبري  و٦ظل٪ هغًّ نه بد٨م ـ مُة م اإلالاصت بٌٗ منا٢كت ٖلى ـ1الابؿدُمىلىجي ج٩ٍى
َّ
 في بها اإلاؿل

  اللؿانُاث مجا٫
ًة
ٞٗا   ًغي  إلاالبؿاثٍة  صَة

ًة
ا ها مد٣ّة ه طل٪، ٖلى ٖالوة ىىاصة؛ بٛحر وججبّةرث جؼا٫ وال َٛذ ؤجّة

ّة
 ٨ٞغة ٖن ًضاٞ٘ ٞةن

ٍة  ٧اؾخٗما٫ٍة  ـ السُاب و٦ظا ـ ال٨الم ؾُاصة
ٍة ) ٞغصيّة

ٍة  نٟسخيّة
ٍٍة ( خغ٧يّة ٍة  ونكا

ٍة  جىانليّة
ٍة  بل وظماعيّة

ص، جضاوليّة  مجخمعيّة ِة
 اللٛت ٖلى مخجضّة

ِة  ٦نٓامٍة 
  ًجٗلها الظي الغنُض ألاو٫  من حؿخ٣ي التي هي ألازحرة ىظو ؤوّة  ًغي  بل. ٞدؿب ٢اعّة

ًة
ا   ٖٞغ

ًة
 قإ ٦ما ولِـ اظخماُٖا

 
ًة
ت اٖخ٣اصا ُّة ٛت الضاثمت ال٨الم بدلٗ

ّة
  باٖخلاعو لل

ًة
 ـ الخٟنُض ٍَغ٤ ٖن ـ اإلاؿإلت إلاٗا٦ؿت اإلاجا٫ ًٟخذ ٢ض ما ل٣ىاٖضىا، ان٩ٗاؾا

 ) الٗا٦ؿت هي اللٛت وخضاث جهلذ بدُض
ًة
عاث( ؤًًا  خؿاب ٖلى الىا٢٘ اللٛىي  السُاع ؤو ننسخى ال ول٨ن. للٗالم ألاٞغاص لخهىّة

اث وعاءو ٧انذ ال٨المي السُاع  ال٨المي السُاع ؤو طل٪ الضازل من اللٛىي  الخضر بضعاؾت اإلاُاللت ٢لُل من منهجُت مؿٚى

بَة  ـ ٌؿخضعي ت في الٟغصي اللٗض بصزا٫ ـ الٍع ُّة ت بال٩اص ألازحر ىظو ًجٗل ما وىى والضعاؾت الىن٠ ٖمل . 2مؿخدُلت مهمّة

ٍة  ٖلى
ِة  بلى الغيا ًم٨ن ٧لّة

ٍة  وبلى ـ آلاو خضّة
ن ٧لُّ  له ًسً٘ ؤو البضَة  الظي الجضلي بال٨ٟغ ـ ما خضّة  ىظو مٗالجت ٖلى ؾِخضاو٫  مَة

ت ُّة ضة الهٗلت ال٣ً م واإلا٣ّٗة ت اللؿاَت من ٖلحها ًلضو ما ٚع  ازخاعو الظي الٗنىاو به ًىحي بما اللاخض ًٟٗله ما وىى: اإلاٍٛغ

ض بظ٫ بلى الًمنُت الضٖىة ٌٗجي ما( De lalangue à la parole=  ال٨الم بلى اللٛت من) إلا٣اله  الٗناًت ٣ٖب بال٨الم الٗناًت من مٍؼ
ت ِة  في اللٛت بها خُٓذ التي اإلاَٟغ

ؿانُاث، ْلّة ِة
ّة
ٛت ؤوّة  طل٪ الل

ّة
ٗت الل ِة

 نماطط ٞخهحر ال٨الم ٖبر ألاٞغاص ًًٗها التي بااق٩ا٫ مدكلّة

ٗت و٢ىاٖض و٢ىالب ِة
ُّة م بما ومدك ٖؼ ن ًُة ه مِة

ّة
ن ؤن .  ىاالء ٢لُل مِة

ظىب   ٍو
ُة

ٛت ؤوّة  بلى ٦ظل٪ اللاخض
ّة
ص لِؿذ الل عو ٢ض ٦ما انُالخاث من مسخىمت ٢اثمت مجغّة غوو ًخهىّة ِة

ّة
  ألا٦ثر اإلانٓ

ًة
غا

ّة
 جإز

ؿاني باإلانخى ِة
ّة
ل الظي الل ِة

ّة
ٗجى بضوعىا ناعث التي الٗلمُت اإلاىاص ل٩ل ال٣ٟغي  الٗمىص ٌك٩

ُة
  ح

ًة
 والخلٟٔ واإلاداصزت بال٨الم زهىنا

ت والخضاولُت الاظخماُٖت اللؿانُاث من السُاب، جاليوبا٫ ٔ ونٍٓغ ّٟة ت الخل  بَاعىا في ألاؾلىبُت ختى بل ال٨الم ؤٞٗا٫ ونٍٓغ

ؿانُاث و٦ظا الن٣ضي، الاججاو م٣ابل في ؤي( باَي قاع٫ ) الخٗلحري  الُلُعي ِة
ّة
  الجٛغافي اللكغي  بٗضىا في ؤلازنُت الل

ًة
 بلى ونىال

ذ اللاخض هًظ٦غ لم بو الظي السُاب جدلُل  بظغاءاث اؾخدضار يغوعة من بلُه ًضٖى ما خُض من باعػ  ٞهى الٗلاعة بهٍغ

ت ُّة ت الٓىاىغ جالمـ بدش ُّة نت من الانُال١  ؤوّة  وطل٪. 3اإلالمىؾت ال٨الم صة مضوّة ٗضّة  مدضّة مت وي٘ بمشابت ٌُة
َّ
ؿل اىا مُة  جل٪ ؤوّة  ماصّة

نت ما اإلاضوّة
ّة
ت ٢ىاٖض ٖلى ج٣ىم بن ت ندىٍّة ت، خهغٍّة ه زانّة

ّة
ض ًم٨ن ال وؤن

ّة
تها من الخإ٦    خّة

ّة
نت جل٪ بَاع في بال ها البضَّ  التي اإلاضوّة  ؤجّة

ٗجي مٛل٣ت،  الٟغ١  إلاهاصعة انخ٣اصو في (François Rastier)عاؾخُِه ٞغانؿىا ىظا زمّة . 4اٞتراضخي اخخمالي ندى في السىى طل٪ َو

                                                           
ألفكار اليت نيوقشت فهو مطًٌلع على أىمّْ ا. ىو عادًله لساينّّ متخصّْصه يف فلسفة اللغة كقضايا التواصل اللغوم كغًن اللغوم، كمولع بالتأريخ ّٓاؿ اللسانيات ُ

كىي تنطلق من مادة  على صعيد ىذا األخًن كسىٌجلت حضوران كاسعان يف السجاؿ العلمي قدديان كحديثان، كمنذ أف شرع يرصد للتطٌورات اليت شهدهتا اللّْسانيات
كلينيكية طبية كتعليمية مدرسية، مركران بعهدىا الفلسفي الذم دل مث مادة اجتماعية تداكلية كإ( كصفية اختبارية تقابلية)إذل مادة علمية ( تارخيية كمقارنة)زبمينية 

كالباحث كاف مدير ادلدرسة العليا . يفتأ يتجٌدد كيتأٌلق كالسيما يف ضوء حبوثو البارزة كدبختلف تأثًناهتا على العديد من احلقوؿ ادلعرفٌية كالنقد كعلم االجتماع
. ََِِإذل غاية ( فرنسا)لألساتذة بليوف 

: نظىرمي   ِ
Sylvain Auroux, De la langue à la parole, in Le langage: introduction aux sciences du langage 
(Coordonné par Jean François Dortier), Ed. Seuil (Coll. La Petite Bibliothèque  de Sciences 
Humaines), Auxerre, 2010, (p.91-97). 
3Cf. Ibid., p.91. 

: عننقالن   ْ
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 ٚحر الخ٣ُ٣ت في اللٛت ًجٗل ما ىى. 1ال٨الم ٖلى ؾاب٣ت ج٩ىو  ؤو ًم٨ن ال اللٛت بوّة  ٣ًى٫  الدكىمؿ٨ُت( وال٨ٟاءة اإلال٨ت) بحو
ؿت  حكىمؿ٩ي بخٗلحر ،(épiphénomène / epiphenomenon) ٖاعيت ْاىغة هي ؤو ؾىؾحر، صي ٣ًى٫  ٦ما ،(Hétérogène) مخجانِة

ت. طاجه ت واإلاٗٞغ له مما ٦شحرة ؤقُاء ٞحها جضزل اللٛىٍّة ُّة له ال وما نخس ُّة . 2نخس

ص لِـ ول٨ن ُغَةح الازخلاع يب٫ ألامغ ًهحر ما بمجغّة ُُة ٞ  
ًة
  ظانلا

ّة
ت مل٠

َة
ن عَة ىْة  ٞهظا. ٖاصة اللٛت به جإزظ الظي (Formalisation)الهَّ

ن ٖضص مى٠٢ ىنا ؤقاَغ ال» : ٣ًى٫  الٟهغي  الٟاسخي ال٣اصع ٖلض ؿانُحو مِة ِة
ّة
اث ؤو الهىعٍت الهُاٚت ؤوّة  ٌٗخ٣ضوو  الظًن الل  نٍٓغ

بي، مدخىي  طاث لِؿذ الخمشُل ة ن٣ل ؤوّة  اٖخ٣ض ٦نذ وبو ا٦ترار، بالٜ بلى جدخاط ال وبالخالي ججٍغ ن ملاصت ؤو  حٗمُماث ٖضّة  مِة

ن، شخيءٌة  آزغ بلى نمىطط لٌة  مم٨ِة ده بزغ ٚلى وطل٪. 3« بالٟٗل وخانِة : باآلحي جهٍغ

ت ْاىغة ٞىن٠»    ٣ًخطخي لٛىٍّة
ًة
جىء ؤخُانا

ّة
 ُٞما وبؿُُت مسخلٟت ملاصت جًلُها ال٣ىاٖض، من مسخلٟت ؤنؿا١ بلى الل

ت م٩ىناث بحو الٗال٢ت جهىع  في الاججاو ىظا. مجخمٗت بلحها ًدخاط الىان٠ ول٨ن ًلضو، ٣ت الخٍٓغ  صعي بها حٗمل التي والٍُغ
. (modularity) بال٣ىللت

ت بلناء اللؿاني ٣ًىم ؤو ويغوعي  ت نٍٓغ ٍّة ص الندىي، للخمشُل نىع ت اإلاٟاىُم ٞحها جدضَّ ٍّة  الهىعٍت ال٣ىاٖض وؤنماٍ الهىع

ت ظانب بلى اإلام٨نت، ت وألاوناٝ اللؿانُت اإلالاصت ظىىغ جدضص لتيا النٍٓغ . الُلُُٗت اللٛاث لخدلُل بلحها ندخاط التي الندٍى

ت وىظو م اجها ٢هىي، ؤىمُت طاث الخمشُلُت النٍٓغ ِة
اع ج٣ضّة ٛاث في ال٣اثمت الخٗمُماث ٖن للخٗلحر وال٩افي الًغوعي  ؤلَا

ّة
. الل

ت ٦ٟاًت ٖضم ٞةوّة  ٞةوّة  ولظل٪ ي الهىعٍت الخمشُلُت النٍٓغ ت ظىىغ في ًغص ما ٦ٟاًت ٖضم بلى آلاو نٟـ في ًاصّة . 4« النٍٓغ

ؼاوي املفهىم ؤظمت2.1  
 
 الل

ض بوّة  ًُة ت ؤػمت ٖلى ًض٫ّة  ٢ض الدؿمُاث في اإلاجاني التزا ُّة ّـة  صازل عظت اإلاٟهىم جم
ه طل٪ ألاولى، بالضّة

ّة
 ن٣ُت بلى ٖلمٍة  ؤيّة  ونل بطا ؤن

عو، عجلت في الُٗل ًُلٗه خُض ي ؤزظ جُىّة ن ًنمّة ٗه ؤلٟاْه ظا٫م مِة ِة
ىؾّة   ٍو

ًة
عٍة  بضوو  جىؾُٗا ِة

، مبرّة ٍة
 مٟاىُم الخخىاء ال ؤي ٞٗليّة

جه في إلصماظها يغوعة ىنا٥ جلىح ه لهلتها ـ ماصّة ص ل٨ن ـ ججاىلها ًم٨ن ال آزغ َٝغ في مٟاىُم لىظىص ؤو بمىيٖى  يماو إلاجغّة

اخت اخخ٩اع ن٣ل لم بو الل٣اء، ت الؿّة ت ال٨ٟغٍّة ُّة ٣اٞ
ّة
ت الش ُّة ن ٦شحرٌة  ًّالحِة  ٦ما ـ الٗلم حو مِة ِة

ُّة  وعوص بػاء ن٩ىو  خُنما ؤما. الابؿدُمىلىظ
اىا خالت ٫  ؤيّة  ؤوّة  ماصّة ي اإلاٟهىميّة  الهُٗض ٖلى ًجغي  جدىّة ٫ٍة  بلى ًاصّة

٫  نضي ىى آزغ جدىّة  اإلاؿخىي  ٖلى بو ًدضر ٢ض لألوّة

                                                                                                                                                                                              

Jean-Pierre Sueur, Pour une grammaire du discours: élaboration d'une méthode (exemple 
d'application), Mots, n°5, Octobre 1982, (p.143-185), p.149. 

:  يينظىر  ُ
François Rastier, Enjeux épistémologique de la linguistique du corpus, in La linguistique du corpus 
(Dir. Geoffrey Williams), Ed. Pressses Universitaires de Rennes (Coll. Rivageslinguistiques), 2005, 
(p.31-45), p.33. 

:  يينظىر  ِ
ين كعبد القادر الفاسي إدريس السغركش: إشراؼ) يف اللّْسانيات كاللّْسانيات العربٌيةعبد القادر الفاسي الفهرم، مالحظات حوؿ الكتابة اللّْسانية، ضمن 

 . ٗ، ص (ِٓػػ ٗص )، ُٖٖٗ، مجعية الفلسفة بادلغرب، (الفهرم
 .ُٓ.، ص..الفاسي الفهرم، مالحظات حوؿ الكتابة اللّْسانية ّ
 .ُٓ.ادلرًجع نفسو، ص  ْ
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  ٌٗضو ال ـ مدالت ال ـ ٞاامغ الدؿمىي، اإلاؿخىي  ٖلى ؤو الخُل٣ُي
ّة
  ٩ًىو  ؤو بال

ًة
 ومؿدؿاٙ َلُُٗا

ًة
ٍة  بلى ا

 ناع لهظا: م٣ٗى٫  خضّة
  اإلاٟهىمُىالدؿمىي  الغَّنض

ًة
ا مٗا حو انكٛا٫ من ظؼءًة ِة

ُّة صوا لم الظًن اإلاهُلخ ي ًترصّة هم له للخهضّة
َّ
٣ىو  لٗل

َّ
ٞى م جلحّةو في ًُة  طل٪ مٗالِة

ع  ٌٕة  ْهغث خُنما بالٟٗل طل٪ خضر و٢ض.الخُىّة ص ٞغو ِة
ت اإلاىاص ومخضازل الازخهاناث مخٗضّة ُّة ها جلخ٣ي الٗلم

ّة
ؿانُاث ٖنض ٧ل ِة

ّة
 الل

ضٖىة ٗذ الظي الازخهام بدؿب مَة ِٞة
ض بااخغي  ؤو ـ ألازحرة ىظو بلُه صُة نجِة

ُة
ؿانُاث: ک ـ 1بسضماتها اؾد ِة

ّة
ت الل ُّة  الٗهل

(Neurolinguistique) ؿانُاث ِة
ّة
ت والل ُّة ؿانُاث ،(Linguistique clinique) ؤلا٧لُن٨ُ ِة

ّة
 ،(Linguistique biolinguistique) اللُىلىظُت والل

ؿاو ِة
ّة
ت ًاثوالل ُّة ؿانُاث ،(Psycholinguistique) النٟؿ ِة

ّة
ت والل ُّة ؿانُاث و٦ظا(Sociolinguistique) الاظخماٖ ِة

ّة
 الخاؾىبُت الل

(Linguistique informatique) .وىى مدؿب الضًن مدحي ٣ًى٫  ىظا وفي. 2الدؿمُاث في وآزغٌة  اإلاٟاىُم في ان٣البٌة  طل٪ عا٤ٞ و٢ض 
ِ ًغؾم

َّ
ن الان٣الب ىظا مسُ : صاًخهب ن٣ُت مِة

ٛت في اللدض ؤنلذ ل٣ض» 
ّة
  ًدخلّة  الخضًض الٗهغ في الل

ًة
  م٩انا

ًة
ة جضازلذ زمّة  ومن. والٗلم ال٨ٟغ اىخمام صاثغة في مغمى٢ا  ٖضّة

غة جل٪ ظىانب ٖن ال٨ك٠ ؾلُل في وجًاٞغث ٖلىمٍة  اىِة
ّة
صة الٓ غة: اإلاخٟغّة ٛت ْاىِة

ّة
ن. الل ر ومِة ٣ت نٓغة ؤوّة  الىاضِة ِة

 السٍُى بلى مخٗمّة
ت غاثٍة  ٖن ج٨ك٠ اإلاٗغفي لؿُا١ا ىظا في الٗامّة ِة

ّة
ختٍة  ماق ت واضِة ؿانُاث إلاغ٦ؼٍّة ِة

ّة
 النه٠ قهضو ما جدذ جنًىي  التي وجٟاٖالتها الل

ن الٗكٍغن ال٣غو  من الشاني ت مىظت ْهىع  مِة ُّة ٤ مٗٞغ  اإلاُل ىظا ٢لب في( ]...[ الازخهاناث اإلاخضازلت الٗلىم) مىظت ٖلحها ؤَلِة
ٛت ٧انذ الخ٩امل بلى

ّة
  بت؛الجاطِة  اللاعة هي الل

تها الخضًض ؤلاصعا٥ بؿلب وطل٪ غة جل٪ حك٨ُل في إلاغ٦ؼٍّة اىِة
ّة
ى التي  الٓ ن(. ؤلانؿاو) حؿمَّ  في الاظخمإ ٖلماء انسٍغ زمّة  ومِة

عاؾت ت الُلُٗت صِة ُّة ٛت، الاظخماٖ
ّة
ىا لل لحو ٖال٢اث ؤنماٍ جدضًض وفي ما، ظماٖت ؤو ما، مجخم٘ ٢ُام في ولضوعِة ِٖة حو الٟا ِة

ُّة ِٖة . الاظخما
كٛلهم لنٟـا ٖلماء وبضؤ

ُة
ت ح ٛت جإزحر ػاٍو

ّة
نُٓم مٓاىغ مجمل ٖلى الل لى٧ي، الخّة ت والٗملُاث الؿّة ُّة ٟت النٟؿ  ٧اإلصعا٥ اإلاسخلِة

غة والخ٨ٟحر ؿانُاث لخأػع  و٧او]...[  والظا٦ِة ِة
ّة
ت حك٨ُل في ٦لحرٌة  ؤزغٌة  ألازغي  الٗلىم م٘ الل ٛت نٓغٍّة

ّة
لى.مٟاىُمها وجمدُو الل  ؾلُل ٖو

ن ٧او ٣ٞض اإلاشا٫ ل الازخهاصخي الخضازل ىظا نكىء الخأػع  اىظ ندُجت مِة ؿانُاث: مشل ٖلىمٍة  في اإلاازِة ِة
ّة
 اللُىلىظُت الل

biolinguistics، ؿانُاث ؤو ِة
ّة
ت الل ُّة ؿانُاث ؤو neurolinguistics الٗهل ِة

ّة
ت الل ُّة ؿانُاث ؤو ،clinicallinguistics ؤلا٧لُن٨ُ ِة

ّة
ت الل ُّة  النٟؿ

psycholinguistics .ما ٟاث ؾى١  ٧او وعبّة مها لتيا الخٍٗغ ِة
ؿخا٫ صًُٟض ٣ًضّة ؿانُاث) ٢امىؾه في اإلاهُلخاث لهظو ٦َغ ِة

ّة
 الل

 ( والهىجُاث
ًة
ُاء مالثما لُت ٨ٞغة إٖل ٛا٫ َلُٗت ٖن ؤوّة . 3«الٗلىم جل٪ ٖلُه جنُىي  الظي اإلاٗغفي الاقخِة

                                                           
1 تشكيلة ادلعارؼ البشريٌة كيف كنف انشغاالت الناس  أٌما الٌلسانيات التطبيقٌية فقد أسًند إليها العديدي من التعريفات، كذلك حسب ادلوًقع الذم تشغلو ضمن 

 الٌلسانيات التطبيقٌية ػ كيف ادلتفاكتة؛ فاعتربت أٌكالن كخاًدمة رلاالت معرفٌية أخرل، مثل علم النفس كالبيداغوجيا، كعلم االجتماع كالفيزيولوجيا؛ إذ انتقلت عربى 
: يينظىر. ت دبعطيات سيكولوجٌية التعٌلم كتناسبت مع طرائق التعليم اخلاٌصةضوء تشعُّب ادلشارب ادلعرفٌية ػ معطياته لسانٌية اقّتف Denis Girard, 

Linguistiqueappliquée et didactique des langues, Ed. Armand Colin, Paris, 1972, p.23-24. كقد تكوف  
مٌية أخرل تسًن يف مدار الٌلسانيات لكوهنا ييتداكىؿ فيها شؤكف الٌلغة الٌلسانيات التطبيقٌية حلقة كصل بٌن عٌدة فركع لسانٌية أك مدعّْمة لفركعو عل

Dominique Maingueneau, Aborder la linguistique, Coll. MEMO, Ed. Seuil, Paris, 1996, p. 57. 
2Cf. Térence Macnamee, La terminologie de la neurolinguistique : perspectives diachroniques, Meta, vol. 29, 
n° 1, Département de linguistique et de traduction, Université de Montréal, Ed. Les Presses de l'Université de 
Montréal, Québec, 1984, (p. 91-98). 

حاًكرٍين ككاف ىذا بعضي جوابو. ِِٗػػِِٖ، ص(ِْٓػػ ِِٖص)، أسئلة الٌلغة أسئلة اللّْسانياتزليي الدين زلسب، ضمن  ّ
ي
لقد أشار » : على سؤاؿ ادل

ه كلُّ العلـو اإلنسانٌية األ قّْق العادل األنثركبولوجي كلود ليفي سّتاكس إذل أٌف اللّْسانيات بفضل توٌجهها الًعلمي ستصبح جسران تىعربي خرل إف ىي أرادت أف ربي
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ؿانُاث اؾخ٣ُلتها التي الازخهاناث في الخضازل وىظا ِة
ّة
ها ٞاظخمٗذ ـ الل

ّة
  قُٕى ًٟغى ـ لىائها جدذ ٧ل

ّة
غةالٔ اة اىِة  اإلاؿمّة

ن اإلاٟاىُم انخ٣ا٫ ها. آزغ بلى مجا٫ٍة  مِة ن ـ حؿخضعي ل٨جّة ت خهى٫  ـ ؤزغي  ظهتٍة  مِة ِة  اإلاٗٞغ
 بُجها اإلاٟاىُم انخ٣ا٫ ًخمّة  التي اإلاجاالث ب٩لّة

إل
ّة
و  ًىاػحها الظي اإلاكغوٕ ٖلى والَا ن واإلا٩ىَّ ُل٣ُاث مِة نت الخّة .  1اإلام٨ِة

 والهىجُاث؛ الُبّة  مجاليْة  بحو الدؿمُاث ومٗها اإلاٟاىُم انخ٣ا٫ عنضث خُنما اإلاؿٗىصي لُلى ٦ظل٪ ٖنه ٦كٟذ ما وىظا

ن ظملت ٖن ٞإظابذ ها، ؤخؿنذ ٢ض ٧انذ ؤؾئلت مِة ؿخسضم ٠ُ٦ ـ» :ٚغاع ٖلى َغخَة ن٣ل ؟وىل مجاله ٚحر في الٗلمي اإلاهُلر ٌُة  ًُة
دخٟٔ ىل ؟ وملجىًة  مٗجىًة  اإلاهُلر   به ًُة

ًة
  صلُال

ًة
 جىظض وىل ؟ الانخ٣ا٫ ىظا في حُٛحر ًهٖل ًُغؤ ىل الاؾخٗما٫؟ ىظا في ومٟهىما

  بلللت الانخ٣ا٫ ىظا ًدضر ؟وؤال بلُه اإلان٣ى٫  اإلاجا٫ في جناٞؿه ؤزغي  مهُلخاث
ًة
ؿا١ في وايُغابا

ّة
ماؾ٪ الضازلي الاح  والخَّ

ت للكل٨ت اإلاٟهىمي ُّة راجبي حؿلؿلها و ج٣ُُٗها خُض من اإلاٟاىُم
ّة
ه ؤو اإلاهُلر وبزغاء بٚناء الانخ٣ا٫ ىظا في وىل.الت

ّة
 ج٣ٟحرٌة  بن

  وج٣لُوٌة 
ًة
غ وؤخُانا ٟهىمه جدٍى  . 2« ؟ إلاِة

ه والخا٫
ّة
  بن

ًة
ٔ ما ٦شحرا   ؤوّة  لىخِة

ًة
ن ما ٢ؿما م وما ـ الدؿمُاث مِة َٖة ؼ ل ال ـ ٖلحها جض٫ّة  التي اإلاٟاىُم من ًُة ِة

ّة
  جمش

ّة
غة مغخلت بال  في ٖابِة

ش ؿانُاث، جاٍع ِة
ّة
ت ج٩ىو  ٢ض الل ت، بااخغي  ؤو ازخلاعٍّة ُّة عاؾاث هي ٦ما انخ٣ال

  ٧انذ لتيا الضّة
ًة
 من ٖلُه انٟخدذ ٢ض ج٩ىو  وما لها ؾنضا

ن ًل٣ى ٞلالخالي: ألازغي  الٗلىم ن ال بما ب٩امله ٖلمٍة  مهحر عبِ ًخمّة  ؤو الٛغوع مِة   ًم٨ِة
ّة
هن٠َّ ؤو بال ر ٖضاص في ًُة  الضعاؾاث خضَة

زت ت اإلاغخلت في الخاصِة ُّة ع ا٫ في واإلاخمشلت الهٗاب ؤىمّة  وهي ؤزغي  نٗىبت ؤمامنا جل٣ى زم. الانخ٣ال اللي جُىّة  ٣ٞض. للمهُلر الضّة
ت به اإلادُُت والٓغوٝ للٗلم جدهل التي الخٛحراث وندُجت لٟترة اإلاهُلر ٌؿخٗمل  مىث بلى جمخضّة  ٢ض التي اإلاازغاث ومجمٖى

ل ٞال اإلاهُلر مىث ٢ًُت ؤما. ٖلحها ٧انذ التي صاللخه حُٛحر بلى ؤو آزغ بمهُلر اؾدلضاله ؤو وان٣غايه اإلاهُلر ِة
ّة
  جمش

ًة
 زُغا

 ٦ب
ًة
غاصة الضاللت ٖلى ال٩امل الخٗلحر ٖلى ألاو٫  ٢ضعة ٖلى صلُل آزغ ومىث مهُلر مُالص ؤوّة  بط ًغا

ُة
 ٖلى صلُل الشاني وان٣غاى اإلا

اثه ٖضم  .منه اإلاغظىة بالضاللت ٞو

ت الحاحت 3.1  ُ   الخطبُل

٘ و٢٘ ل٣ض ت الٟغوٕ جَٟغ ُّة ؿان ِة
ّة
ِة  في الل

ؿانُاث لٟٕغ بالنؿلت طل٪ خهل و٢ض جُل٣ُي، ىى وما نٓغي  ىى ما بلى طاتها خضّة ِة
ّة
 الل

ت ُّة ضث الظي الاظخماٖ
ّة
ة ٖنه جىل ت الؿُاؾاث ماصّة ٛىٍّة

ّة
 . الل

ًة
حْةو ؤوّة  ٖلما ضعى ما ٦ن٠ في ٦الىما ٌٗمالو الٟٖغ ؿاو ٖلىم ًُة ِة

ّة
 وفي. الل

ـ ٣ًى٫  ىظا و الٟهل مؿتهلّة  في ٧الٟي ظاو لَى ت الؿُاؾاثل اإلاسهَّ ٛىٍّة
ّة
  الل

ًة
ها ِة

ت بوّة » :مننّة ُّة ٣اؽ ال ٖلمٍة  ؤىم
ُة
ت ب٣ضعجه ج  الخٟؿحرًّة

ت ونجاٖخه بٟاثضجه ٦ظل٪ بل ٞدؿب، ُّة ت بةم٩انِخه ج٣اؽ ؤزغي، بٗلاعة. الاظخماٖ ُّة ُ٘ة  ٣ً٘ ًؼا٫ وال. 3« الخُل٣ُ َٟغ ا الخّة ًًة  ؤً
شحو بٌٗ من بةًداء ضًن اللاخِة ٖىو  ال الظًن اإلاجتهِة ٠ُ ٖن ًخىعَّ ن خكضٍة  جْى ت حؿمُاثٍة  مِة ُّة ً  حسجُل ٖلى الخغم ىضٞها جدٍغ
  ٌ٘الخٟغ يغوعة

ًة
ؿاو ٖلىم ک ملضؤ ِة

ّة
ت الل ٍٛغ

ُة
  ـ ٢ٍغب ٖن لنا ؾُٓهغ ٦ما ـ آوٍة  في والكاث٨ت اإلا

ًة
ىانلت لضٖىة واؾخجابت  ٖن اللدض مُة

لت ال٣اثمت الابؿدُمىلىظُت للمٟاع٢ت خلى٫ٍة  ِة
ّة
ص في واإلاخمش ؿاو ؤوظه حٗضّة

ّة
ٛت ٖلم) جىخُض ويغوعة الل

ّة
ٍة  ووي٘( الل

لٍة  خضّة  ما بحو ٞانِة

                                                                                                                                                                                              

ءة، ما الذم جيعل اللّْسانيات تشغل صدارة العلـو اإلنسانٌية كتستأثًر بكلّْ ىذا االىتماـ كال أحدى اليـو يستطيع أف يشكّْك يف ربٌقق ىذه النبو. نصيبان ًمن الًعلم
اعتمد . فس الوقتكقد طرح ىذا السؤاؿى ذاتىو ػػ يف ثنايا ىذا الكتاب ػػ على تسعة عشر عادًل لساين عريب ككانت أجوبتيهم سلتلفة كمتنوّْعة كمثًنة يف ف. «؟ 

.  عكس معايشتهما اليومية للوقائع اللغوية اليت يستمداهنا من ادلسموعات كادلركيات كربديدان من أفواه الركاة اللغويٌن مباشرةالكاتباف أسلوبان مرنان م
ُCf. F. Rastier, Sémantique et recherches cognitive, Ed. PUF, Paris, 1991, p.205-212. 

(.  ّٗػػ ّْ.ص)، ُٕٗٗ، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، ّْ.، عاللّْساف العريباالت، ليلى ادلسعودم، ادلصطلح الطٌّب كتقاطيع ادلج: يينظىر  ِ
 .ُُُ.، دار القصبة للنشر، صََِٔترمجة األستاذ ادلرحـو زلٌمد حيياتن، : ، اجلزائرعلم االجتماع الٌلغوملويس جاف كالفي،  ّ



ت  2016  حىان  20العسز   -الثالثالعام    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 

 

 23 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوقجميع 

 

  نلُٟه الظي اإلاٟهىم خؿاب ٖلى الدؿمُاث من ؤلا٦شاعُة  ٣ً٘ ٦ما. 1لٛىي  زاعط ىى وما لٛىي  ىى
ًة
غخلت في ًؼا٫ ال وىى ٖاصة  مَة

ساى،
َة
ضو ٖلمٍة  ؤيّة  جُل٣ُاث بضواعي اإلا ت مجاالثٍة  يمن وجىاظُة ُّة ٗٞغ ِةٖت مَة

ُ٘ة  قهض ى٨ظا. مخنىّة ه الخَٟغ خَة ىظَة  اؾخجابت م٘ الٗاعِةمت مَة
عؽ

ؿاني الضّة ِة
ّة
  ٞٓهغ نىلىظُاالخ٪ ا٦دسخخه الظي الٗهغ إلا٣خًُاث الل

َة
ٌٕة  طل٪ ندُجت ٛت ىنضؾت ىى عثِسخيٌّي  ٞغ

ّة
 الل

(Languageengineering) ّٗةب و حك ٍٕة  بلى بضوعِة ت ٞغو ؿانُاث جضازلذ خُض. زانىٍّة ِة
ّة
ت الل  ٖٝغ ما في الخاؾىب ٖلىم م٘ النٓغٍّة

ؿانُاث ِة
ّة
ت بالل ُّة .  2الخاؾىب

ن ؤخصخى ٖلي نلُل ٞهظا ٗه مِة ؿانُاث) مى٢ِة ِة
ّة
ت الل ُّة جا٫ٍة  ٖكغ ؤعبٗت ٖن ٣ًلّة  ال ما( الخاؾىب ٍٕة  مَة ِة

ؿانُاث جالقي ٖن مخٟغّة ِة
ّة
 الل

لم م. 3الخاؾىب ٖو ِة
٣ضّة : اإلانىا٫ ىظا ٖلى حٗلُله ٍو

٣ذ ل٣ض»   ٖن (Language Engineering) اللٛت ىنضؾت النؿالر مهضث والخ٣ٗض النًىط من ٖالُت صعظت اللٛت ج٨نىلىظُا خ٣ّة

ت ىنضؾت) ٞغوٕ وم ؤنُل ٦ٟٕغ لدؿخ٣غ الخاؾىبُت للؿانُاث النٓغي  الك٤  ج٨نىلىظُا جُل٣ُاث ٖن النٓغ وبٌٛ ،(اإلاٗٞغ
 بالخ٣ٗض جدؿم التي اللٛت منٓىمت ٖلى الؿُُغة بهضٝ وطل٪ الهنضسخي للخناو٫  مشحر مىيٕى طاتها خض في ٞاللٛت]...[  اللٛت

تا٫ الؿُُغة صوو  ـ صوما ؾخٓل وعبما ـ ػالذ ما التي اإلانٓىمت وهي والضًنامُت، والدكاب٪ والخٗضص  الظي ألامغ اللدخت، نٍٓغ

  لأل٦ثر له جهاًت ال انخٓاع صوو  واإلاخاح اإلام٨ن واؾخٛال٫ الخنٓحر ٞجىاث لؿض الهنضسخي الخضزل ًىظب
ًة
. 4« وجإنُال ا٦خماال

ن ن: الخكى في الى٢ٕى الخُل٤ُ في ؤلاٞغاٍ ٖىا٢ب ومِة   مىناو ظىعط ٠٣ً ىنا مِة
ًة
ا مشال ًٟة

ا مى٢ِة  باٍع عوالو ٦خاباث بػاء خظعًة
ما ـ منخ٣ضًه ؤخض حٗلحر خضّة  ٖلى ـ هي التي

ّة
ث ج٣ىم (Chroniques) ٦ُىمُاثٍة  ؤ٦ثر جهلر بن

ّة
 ؤو لها ؾل٤ بل بنكغىا، اإلاىيت مجال

ه ًلضو والظي ،5بظل٪ ٢امذ
ّة
غ ؤن ِة

ّة
ت مٟاىُم ٌسس ُّة ص جؼا٫ ال ٖنضو ٧انذ لؿان ا جخٗضّة صًة ا، حٗضّة غًة ِٞة  ٦شحرَة  مىناو ظىعط ًجضو بط ؾا

ب لم إلاٟاىُم الاؾخٗما٫ ا وطل٪ ًنلػي، ٦ما ىاٌؿخٖى ت مغظُٗاثٍة  بحو ًجم٘ ل٩ىنه نٓغًة ِةٖت نٓغٍّة
لم ٧الٟلؿٟت مخنىّة لم النٟـ ٖو  ٖو

ؿانُاث الاظخمإ
ّة
غي  ،6وؤلاناؾت ألاصبيّة  والن٣ض والؿُمُاثُاث والل ه ٍو

ّة
ا؛ جناوله ًم٨ن ال ؤن ًُّ ه ٖلم

ّة
ض لٗل ه ٣ًى٫  ؤو ًٍغ

ّة
ع بن

ّة
 ًخٗظ

ت م٣اًِـ وي٘ مٗه ُّة ص ٖلم ٣ها جخدضّة ت خ٩امألا  خُذ ٞو ًّة ن الن٣ض لها، مِة َِة ٣ها باٍع عوالو ٧او التي ألاخ٩ام جل٪ با ت ًُلِة  بدغٍّة

ئت؛ ىانل ظٍغ ن ٖلى جدامله ى٨ظا مىناو ظىعط ٍو ه بال٣ى٫  ،(الجضًض الن٣ض) ل ٖلُه ًُل٤ إلاا جغوٍج وعاء من ٧او مَة
ّة
 من ًنخ٣ل بن

                                                           
1Cf. J.-C. Milner, Introduction à une science du langage, Ed. Seuil, Paris, 1989, ch. I., 2. 
Notamment Objet de la linguistique, (p. 38-50), p. 40. 

 :يينظىر ِ
مجة يف الوطن العريبٌ ، ضمنى (كادلناقشات)نبيل علي، ىىندسىة الٌلغة كتكنولوجيا الّتمجة  : حبوث كمناقشات الندكة الفكريٌة) ضلو إنشاء مؤٌسسة عربٌية للٌّتمجة: الّتى

 .َِٕػػ  َِٔ، ص(ِّّػَِٓ.ص)، َََِ، مركز دراسات الوحدة العربٌية، بًنكت، فرباير (ُٖٗٗ
 .َِٕػػ  َِٔ.ادلرجع نفسو، ص: يينظىر  ّ
 .َِٕ.، ص..نبيل علي، ىىندسىة الٌلغة كتكنولوجيا الّتمجة ْ

5Cf. Corinne François-Denève, Roland Barthes: mythologies, Ed. Bréal, Paris, 2002, p. 117-118. 
Citant: René Pommier, Roland Barthes Ras le bol !, 1987, p. 25. 

، كقد كرد استعمالو عند حسن قبيسي مّتجم كتاب (Anthropologie)ما اشتهر بالٌلغة الفرنسٌية ربت تسمية ( اإلناسة)يعين مصطلح  ٔ
(Anthropologiestructurale)كىو كما نالًحظ كرد ( العلم ادلعين باإلنساف: )قة ىذا ادلصطلح بالقيد التعريفي، لعٌلو اعتمد ىو ككٌل مىن تبٌناه عال

، ادلركز ُٓٗٗ: ، ترمجة حسن قبيسي، بًنكتاإلناسة البنيانيةكلود ليفي سّتكس، : ؛ ينظىر(اإلناسة)من حيث فرّْعت تسمية ( إنساف)فيو استعماؿ كلمة 
 .الثقايف العريب
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ت اؾدؿالمه بضاٞ٘ ال آزغ بلى مجا٫ ًّة ص ٕا طل٪ اوّة  ـ الازخهاناث لخٗضّة ى ؤو ًم٨ن ما ٖضا ما شخيء ٧لّة  ىى النٓغيّة  لخنىّة  ٌؿمّة

ٗؼي  (Interdisciplinarité)1لالزخهاناث الخضازلي الُاب٘   ٌؿٟٗه لم من ٧لّة  جهِب ؤمل زُلت ٖن ًنمّة  ما ب٣ضع ـ بلُه َو
ّة
 ؤو الخٔ

ت، ال٨خابت ًماعؽ ُّة ه لهظا ؤلابضاٖ ِة
ّة
ت ٦خاباجه ٖلى ٚلب ٧ل ًّة ا ب٘ؤث اإلاهُلخيّة  ظهاػىا في خكىٌة  الن٣ض . اإلاٟاىُمي نٓامها في ح٣ُٗضًة

٘ جضاُٖاث ت الخَٟغ ُّة ت اإلاهُلخ ُّة : واإلاٟهىم

ت الندُجت بوّة  ُّة ت) اإلان٣ُ   ؾنسخبرىا التي( النٓغٍّة
ًة
ب والتي ؤصناو بخدلُلها ٖملُا

ّة
 ؤٖالو الغ٦ن في اإلاىنٝى الخهغّةٝ مشل ٖن جترج

ٗضُّ  والظي   ٌُة
ًة
ا لت هي اإلاُاٝ، جهاًت في ٢ؿٍغ لت اإلاك٩ِة

َّ
مالدؿمىي ل ومتاإلاىؽ اإلاغ٦

ّة
 َلُعي ٚحر نضي وىى اإلاٟهىمي؛ والخ٨غاع الخطس

٣ىلت
َة
٘ إلا ص وا٢ِة ؿانُاث ظهاػ جمضُّ ِة

ّة
٘ الدؿمىي  الل

ُّ
ص وجى٢ ض ٨ًٟي بؿُُت، جلضو ٢ض ال٣ًُت بوّة . اإلاٟهىمي نٓامها ججضّة  ؤو لللاخِة

ت قاوو ج٩ىو  ل٩ي بضاثل وي٘ بلى ٌٗمض ًّة ت ؤ ت نٓغٍّة ُّة   لؿان
ًة
ا ؤ٦ثرَة  مشال غ ٢ض الدؿمىيّة  الغ٧ام ل٨ن خا٫، وؤخؿنَة  جغجِلًة ِة

ّة
 الغئٍت، ٨ٌٗ

ي اصّة ها ٍو
ُة
مٍة  ندى اإلاٗخاص مجغاىا ٖن انجغاٞ

ّة
ض ال ٢ض جطس دمَة

ُة
دضر ٣ٖلاو؛ ج م ٍو

ّة
صة بُغ١  الخطس ِة

ن مخٗضّة ِٗة  ىظا في ٞحها ؾنم
ت اإلالدض .  زانّة

كهض لت ىظو ؤوّة  ٖلى َو ك٩ِة
ُة
ل ٢ض اإلا ٗغ٢ِة

ُة
  ح

َة
ل لم بو الٗلم مؿحرة ت، ظهاثا٫ في ٌكُ٘ ما به، ًىصي ن٣ُة ُّة الم ضازالث ؤو ؤلٖا

ُة
 اإلا

ت ُّة ت الٗلم ىٍّة   اإلا٣هىص باإلاٟهىم ؤلاخاَت ٖلى اإلاغوع اؾخهٗاب من آلانُت والخٖى
ًة
لرّة  التي للًغوعاث نٓغا م طل٪ ٖلحها ًُة

ّة
 الخطس

١ باإلخاالث اإلاهُلر ط٦غ واؾخصخاب الدؿمىي، ت ؤو ٖلحها اإلاهاصَة ُّة ن الىىم ؼ ؤظل مِة ٍة  ازخُاعٍة  ؤيّة  حٍٗؼ
 بلُه ًلجإ مهُلخيّة

اعِةؽ ؿاني الضّة ِة
ّة
ئ ؤو الل ن الخبرّة ِة  مِة

لٍة  ؤيّة
ّة
ت النهىم في الىاعِةص اإلاهُلر اؾخٗما٫ في زل ُّة ؿان ِة

ّة
ت الل ُّة ٗن

َة
ب ؤو اإلا

ّة
٠ُ في بلللت ؤيّة  جغ٢  جْى

ل لهظا: اإلاٟاىُم
ّة
ت الدؿمُاث ٖن الخضًض ًخسل ُّة ؿان ِة

ّة
  ج٣ضًمها ْغوٝ في الل

ٌة
ا ؤ٦ثر بالخغط جىحي ؤوناٝ ن ممّة ىا ًم٨ِة غُة   جبًر

ًة
 ،منهجُا

ؿانُاث ؤصبُاث في ؤو ٞلؿٟاث في ،dans la« littérature »linguistique: ال٣لُل ىظا من ِة
ّة
ؿاء ى٨ظا ـ الل  من وألاصب الٟلؿٟت بلى ٌُة

ض ًضعي  ال خُض ٔ ـ الىاخِة نت ىظو الخِة ُّة ت من ا٢خلؿناىا التي الٗ : ؤلال٨ترونُت Encarta مىؾٖى

« Outre embrayeurs, on peut rencontrer dans la « littérature » linguistique les termes 

déictiques,indicateurs,indices, pour désigner les éléments dont il est ici question »
2
. 

اظى ل حٗلُلٍة  في ظاء ٦ما ؤو لُاؾٞى   ال٩لمت مهُلر حٍٗغ٠ في الىلىط جٟاصًه لًغوعة Aurélien Sauvageot, (1897-1988)ؤٍع
ّة
 بال

ِة  خضوص في
: ٢تضخيّة

« Toute une littérature a été déjà publiée sur la définition du mot et il ne saurait être question de 

revenir ici sur ce problème autrement que pour établir quelques constatations de portée 

générale »
3
. 

: (Parole) بمهُلر (Discours)مهُلر بضا٫اؾذ ٖلى اللٌٗ بلخاح خى٫  الخٗل٤ُ ىظا في ظاء ٦ما ؤو

« Le discours n’y est pas autre chose qu’un nouvel avatar de la (parole) »
 
. 

                                                           
1Cf. C. François-Denève, Op. cit., p.189. 
2Mot-clé : embrayeurs, Section : terminologie, in Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft 
Corporation. 
3 A. Sauvageot, Du mot, in La structure du langage, Ed. Publications de l’Université de Provence, 
Aix-en- Provence, 1992, (p. 127-135), p.127. 
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ن ٞخٗل٣ُاث  nouvel ؤو terminologie linguistique ؤو littérature  linguistique ؤو phraséologie linguistique: ٖلاعاث ٢لُل مِة
avatar ِةو

لحّة
ُة
  ج

ًة
ا ُّة ٚلت ظل ئ في الغّة ر ما بػاءَة  الخبرُّ جبَة ن اؾخٗماله ٖلى الضاعؽُة  ًُة ل٪ مِة ما: الدؿمُاث جِة لٟتها ٖضم بلى طل٪ ٌٗىص عبّة

ُة
ت ؤ

ّة
 و٢ل

ؿاٚتها   اؾدِة
ًة
٣ت ٦ٗالمت اإلاهُلر لخا٫ نٓغا نٛلِة ستزِةلت مُة ٤ ومُة ه ظاء ما ٞو ع و٢ض ؛2ؤٖالو جىيُدُة

َّ
خٗظ  بوّة  ٣ًا٫ بإو الؿُا١ ىظا في ًُة

ـ التي الناخُت غوو ىاًالمِة ِة
ّة
هم اإلا٨ٟ

ُّ
ن ازخهانه مجا٫ في و٧لٌّي  ظل غة باإلاؿاثل ًدُِ الظي الخناو٫  في اإلالاقغة ٖضم مِة ُِة  هي الس

عة ؤلاقاعاث ِة
ضة اإلاخ٨غّة ن. اإلاٟاىُم جدضًض في الىيىح ٖضم خى٫َة  ؤزغي  جلى واخِة ن اإلاالخٓت جهضع خُنما ل٨ِة ٟي ؤخض لضو مِة ِة

ّة
 مال

هاث ت، ال٨خب ؤمّة ُّة ؿان ِة
ّة
ـ ٞهى الل   ًنلػي ال الظي عطالر ٨ٌِٗة

ّة
ٗاع ؤال مام له ٌُة  عوماو به ٢ام ما الخغط ىظا ٨ٌٗـ خُض الاىخِة

٤ خحو ًا٧ىبؿىو 
ّة
ناثُاث بخضي ٖلى ٖل

ّة
ت الش ُّة ؿان ِة

ّة
: ى٨ظا الل

« Pour employer la distinction entre structure latente et structure apparente, aujourd’hui 

courante dans la phraséologie linguistique […] »
3
.  

ن ىظا، ن ومِة ن طل٪ اٖخلاع اإلام٨ِة ٟاث مِة
ّة
ِةٝ اإلاى٢ِة٠ مسل

ؿانُاث جىاظض قإو في اإلاخُغّة ِة
ّة
ها الل لُعي وخ٣ّة

ّة
٪ ؤو في الُ  جمخلِة

ت ُّة ت مهُلخ   بىنٟها بها زانّة
ًة
٨م ؤوّة  ننسخى ال بط. ٖلما ؿانُاث ظضاعة ٖلى الخُة ِة

ّة
ص بإو الل ، جتزوّة   لِـ بمهُلخاثٍة

ًة
  ؤمغا

ًة
دؿىما  مَة

 
ًة
٣ٟا   الخا٫ هي ٦ما ٖلُه ومخّة

ًة
ؿلت مشال

ّة
اء لٗلىمٍة  بالن ن ألاخُاء ٖلم ؤو ٧الٟحًز ًْة ظ

ّة
ؿخٛغَةب ال الل   ٌُة

ًة
 اإلاخٗاَي الُالبُة  ًلضؤ بإو ؤبضا

ت بدناو٫  ؤخضىما إلاٟاىُم ُّة   هي التي اإلاهُلخ
ٌة

ٛت ؤوّة  طل٪(. الٗلم) ٖلُه و٠٢
ّة
ٛت ٖن والخضًض الل

ّة
ن ـ الل نٓىع  مِة  ـ اإلاى٢ِة٠ طل٪ مَة

ر ٗخبَة يَة  الظي( ال٣ٗل) ٢لُل وم ٦الىما ٌُة جِة
ٗضّة  ؤلانؿاو به مُة   ألاقُاء ؤٖض٫َة »  وَُة

ًة
ٖا ت. 4« الناؽ بحو جىػّة ِةى ٢ض ٞالٟٗىٍّة

  حٗىّة
َة
 خاظت

جىء
ّة
ت مهُلخاثٍة  بلى الل

ّة
ؿخٛغِة١  مهما اإلاغاؽ ونٗلت ظاٞ

َة
  ح

ُة
ٗت ٛت ؤلاخاَت طَع

ّة
ن بالل   بوّة  زمّة . و٢ذ مِة

ًة
  ٖضصا

ًة
 جل٪ من ىاثال

  هي ما اإلاهُلخاث
ّة
ضاث بال

ّة
ما: الىظىص في لها خ٤َّ  ال ٢تالحِة  مىل   الخضًض ٞلِة

ًة
  ٞغنؿُا

ًة
 ,Morphème, expansion)ٖن مشال

segmentation) هناك بينما (Mot, complément, analyse)موقِع وما ؟(Classesdistributionnelles) و(Classes  

syntaxiques)  
ّة
٣ت ٦مهُلخاثٍة  بال   ٧او بما ملخَة

ًة
  ؾاثضا

ًة
٣ا دى في ؾابِة .  5(Parties de discours) حؿمُت جدذ ال٣ضًم النّة

ن ٧لُّ  ولِـ جضًضَة  عام مَة ؿانُاث باب في الخَّ ِة
ّة
  الخضًشت الل

ًة
ػا دىي  اإلاهُلر مخجاوِة   ؤو النّة

ًة
را   له مٗخبِة

ًة
 في ؤٞلر ٢ض بًاو، ومدُُا

ٛت ندى بخُاء ٖلى ؤ٢ضم ٖنضما اإلاهحري  ال٣اصع ٖلض ٞهظا طل٪؛
ّة
ت الل ُّة ن الٗغب ال٫ مِة ت جُل٤ُ زِة ض نٓغٍّة ضو اإلاؿنَة  ،6بلُه اإلاؿنَة

تها ًّة اث وحٛظ ٓغٍّة ت بالنّة ُّة ؿان ِة
ّة
ه وجلاًنذ ألامغ، ٖلُه ٚمّة  ٢ض الخضًشت الل

ُة
ٟت مهُلخاج

َّ
  ؤ٧انذ ؾىاء اإلاْى

ًة
  ؤم بؿُُت

ًة
لت

َّ
 ندى ٖلى مغ٦

                                                                                                                                                                                              
1 Michel Pêcheux et Catherine Fuchs, Mises au point et perspectives à propos de l'analyse 
automatique du discours, Langages, n° 37, CNL, Ed. Larousse/Armand Colin, Paris, 1975, (p. 7-
80), p.79. 

صطلح،   ِ
ي
(. ٕٔػػ  ّٓ.ص)، َُِِ، آًّلس األعلى لٌلغة العربٌية، اجلزائر، ِٗ.، عة العربٌيةرللَّة الٌلغيينظىر، يوسف مقراف، يف تعدُّد أبعاد ادل

3R. Jakobson, Relations entre la science du langage et les autres sciences, in Essais de linguistique générale : 
Rapports internes et externes du langage, T.2, Trad. de l’Anglais par Nicolas Ruwet, Coll. Arguments, Ed. 
Minuit, Paris, 1963 [1973], (p.09-76), p.11. 

ثان عن ْ ، ترمجة مجيل صليبا كتقدمي عمر مهيبل، سلسلة العلـو اإلنسانٌية، موفم مقالة الطريقةرينو ديكارت، : ؛ يينظىر(Le bon sens)الًعبارة لديكارت متحدّْ
 .ّ.، صُُٗٗللنشر، اجلزائر، 

5Cf. G. Petiot, Grammaire et linguistique, Ed. Armand Colin/SEDES, Paris, 2000, p. 17. 
، ُٔٔٗ، كلٌية اآلداب كالفنوف كاإلنسانيات، جامعة منوبة، تونس، ّ، عرللة حوليات اجلامعة التونسٌيةعبد القادر ادلهًنم، اجلملة يف نظر النحاة، : يينظىر ٔ

 .ّٔ.ص
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ي ٔ ُٞه، ًدلضّة الخَة ه ًُة
ّة
٣لُضي الندى بلى اعجضّة  ٢ض ؤن ه والخا٫. 1الخّة

ّة
ؾه بلى اخخ٨م ٢ض ٧او لى بن ى خضَة ّٟة ٠ ٖن و٦

ّة
 النؿا٢ذ اإلاؼط ج٩ل

ُٗض ٞدُنما لظا. ٖناء صوو  اإلاٟاىُم بلُه
ُة
ِ ألاطىاو بلى ن

ّة
لي اإلاسُ ل ماعوػو  ظى٫  عؾمه الظي ألاوّة

ّة
ت لدك٩ ُّة ت اإلاهُلخ ُّة ؿان ِة

ّة
 الل

  نٗٝغ ؤو لنا ًم٨ن
ًة
ن قِئا ش مِة ل جاٍع

ّة
ت حك٩ ُّة ت اإلاهُلخ ُّة ؿان ِة

ّة
ت الل ُّة .  الٗغب

ؿانُاث بوّة »  ِة
ّة
لذ التي الل

َّ
ؿِؿت بداظت انُدلذ ٢ض ،[اإلاُالصي ٖكغ لخاؾ٘ا] اإلااضخي ال٣غو  ًٚىو  في حك٩  بلى مَة

ت ُّة نت مهُلخ
َّ
ها م٘ مَى ِة  ٚغاع ٖلى مىيٖى

ت جل٪ ٞإزظث. ظضًض ٖلمٍة  ٧لّة ُّة و  اإلاهُلخ ت اإلا٨دكٟاث بمىظب جخ٩ىّة  الٟٗىٍّة

ٙ ما. الٗكىاجي والاؾخلهام ت اؾخٗما٫ ؾىّة ُّة ت اإلاهُلخ ت الندىٍّة ًّة ٫  الخ٣لُض لذ زمّة . ألامغ ؤوّة ٨مِة  بدسسحر بما ًغة،ألار ىظو اؾخُة
ٛاث مسخل٠

ّة
ضاث بىؾاَت ؤو الخضًشت الل

َّ
ٗذ التي اإلاىل يِة ت الٗنانغ ٍَغ٤ ٖن وُة ٛىٍّة

ّة
ت الل ُّة ٣ ٍغ ت ؤلٚا ُّة جُن

ّة
 وي٘ جمّة  ىنال٪ من. الال

ٌ ل٣ض. الجضًض اإلاهُلخي ويٗها بلى ال٣ضًم ويٗها من ال٩لماث ن٣ل من آزغ ٖضصٌة  نجم بِنما ٖضًضة، مهُلخاث
ّة
 ٖن جمس

ه طل٪ ِة
ّة
ب، من ٦لحرٌة  و٢ضعٌة  ىاثل ثٌة قخا ٧ل   بل للٗلماء، الالملخضثحو ٞهم صوو  خا٫ ما الٍغ

ًة
ع ختى ؤخُانا

ّة
 ىاالء بحو ُٞما الخٟاىم حٗظ

 . ص٤ُ٢ بك٩لٍة 
ًة
  الخسلُِ ٣ً٘ ٞمشال

ًة
  ،substantif و nom وبحو ،accentوton وبحو ،transitifوactif وبحو ،prédicat و attribut بحو ٖاصة

٣لت ىظو بوّة .الخ.. régime و complément وبحو َٗة   جؼصاص ال
ًة
٠ في اإلاهُلخاث نٟـ اؾخٗما٫ ظغاء زُىعة

َة
ٛاث مسخل

ّة
 بمٟاىُم الل

نت ًِة   مخلا
ًة
 .frؤو ،all. Prädikatو fr.prédicat: ٣ًا٫ ٞه٨ظا ال٩لماث، ق٩ل مؿخىي  ٖلى بؿُِ جٟاوث م٘ مخٗاعِةيت، وؤخُانا

épithèteوall. Epithetonؤوfr. pronomو ang. Pronoun ..ي ٢ض ٣ً٘، ٖنضما الخىخُض، ختى بك٩لٍة  لخ،ا . 2«الخُه بلى ًاصّة

 (.concavo/a: Esp)و (.concave:  Ang)  و(.concave: Fr)٢لُل من ٞمهُلخاث اللاخشحو؛ ظمُ٘ ٌكاَغو ال ألازحر الغؤي ؤوّة  بُض
غ ِة

ت) الشالر ثاللٛا ىظو من ؤزغي  لٛت يىء ٖلى اإلاهُلخاث ىظو بلُه جدُل الظي للمٟهىم لٛت ٧لّة  ٞهم جِؿّة ُّة  الٟغنؿ

ت ت وؤلانجلحزًّة ُّة تالتي ٞالكٟاُٞت(. وؤلاؾلان ُّة ت في عؤًناىا الضالل ُّة خلاَُت نؿل ل اإلاهُلخاث ق٩ل في الدكابه ىظا ػاثض الٖا ِة
 ٖلى ٌؿهّة

غ ؤزغي  بلى لٛت من الانخ٣ا٫ الٗلماء سخهِة م ؾلُل في ؤمامهم الٍُغ٤ ٍو
ّة
ىجها التي اإلاٟاىُم حٗل ث و٢ض. 3ًخل٣ّة  جل٪ اظضجى خالت ؤصّة

ت الٗنانغ ٛىٍّة
ّة
ت الل ُّة ٣ ٍغ ت ؤلٚا ُّة جُن

ّة
ؿانُحو بلٌٗ ؤٖالو، اإلا٣خلَةـ في بلحها واإلاكاع الٛغبُت اللٛاث في الال ِة

ّة
 في اقتراٍ بلى الل

ت بالالجُنُت الٗلماء ًدُِ ؤو (Langues savantes) اإلاهُلخاث زهىم ُّة ٣ ٍغ   وؤلٚا
ّة
م ؾِؿخدُل طل٪ وبضوو  وبال  الٟغو١ جٟهّة

 م ًُٞغب الض٣ُ٢ت
ًة
.  4ٞحها الخد٨م ؾلل ًغؾم وىى (Transfer / transférer et Translation) بحو الٟغ١  زال

لت ٖلى لل٣ًاء ؤَغوخاث زالر مىعوػو ٖغى ٣ٞض طل٪ وعٚم ًِة ت اإلاٗ ُّة  ٞخظىب الؿاب٤، ٦المه ؤزاعىا التي اإلاهُلخ

ض والشالشت الخٗلُل، جدٟحز وؤزغي  الخىخُض، مناقضة بلى بخضاىا ِة
ٗىص. الانُالح في قاختم ال م٣ىلت جمجّة ٍة  بلى طل٪ في َو

 من ٧لّة

غ صي لمؿل٠ ؾٍى   اإلاى٢ِة٠ ىظا بوّة . وماًٍُى
ٌة
هٙى ٩ل مَة

ّة
لى ؤٖالو اإلالحَّو بالك جه، ٖو ن ًسلى ال قضّة ٣ض ٖالماث مِة  اإلاجهجي النّة

ت؛ ُّة غ ًٟخإ ال خُض الصخ ِة
ّة
َ٘ة  ٌؿُ ى الظي الٟٗىي  الُاب

ّة
ت اإلاهُلخاث بها جخدل ُّة ؿان ِة

ّة
ن ىظا بوّة  زمّة . نكىئها ٖنض الل  الامخضاصو آًاث مِة

                                                           
 .ٗٓ، الٌشركة التونسٌية للٌنشر، صَََِ: ، تونسموضة أـ ضركرة: ربديث الٌنحو العىريبد خالد، أحم: يينظىر  ُ

2J. Marouzeau, Lexique de la terminologie linguistique.., p.05. 
3Cf. Marie-Thérèse Gaultier & J. Masselin, L'enseignement des langues de spécialité à des étudiants 
étrangers, Langue française, vol.17 (Les vocabulaires techniques et scientifiques), Ed. Larousse, Paris, 
1973, (p. 112-123), p.112. 
4Cf. Oscar Bloch, De quelques caractères du vocabulaire français, in Conférences de l’Institut de Linguistique 
de l’Université de Paris, n° 4, 1936, Ed. Ancienne Librairie, Furne (S. d), (p. 5-19), p. 18-19. 
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ذي عؽَة  ًغبِ الظي الخاٍع
ؿاني الضّة ِة

ّة
عؽ الل

دىي  بالضّة ن ال٣ضًم النّة ن ٞإ٦ثرُة : ٖضًضة نىاحٍة  مِة ن% 90 مِة ت اإلاهُلخاث مِة ت الندىٍّة ُّة  الٗغب
 
ٌة
لت

َّ
  مٗل

ًة
ا معجمُا لي، اإلاعجمي اإلاٗجى بدسسحر ؤو اإلاجاػ ٍَغ٤ ٖن بمّة ٤ُ ًضٖىو ما ندُجت وطل٪ ألاوّة غة جٞى اللي جلاعالٕا ٢ٍغ  ؛1الضّة

٫  وبِنما ٪ ًخدىّة غَةط طلِة غوعاث بخضي بلى الخَة ًّة ت ال ُّة نهج
َة
ؿها التي ال٣هىي  اإلا ل ح٨ِٗة ضازِة

َة
  حؿخٛغِة٢ها التي اإلا

ًة
مُة  ٖاصة

َة
ٓٗ ٟاث مُة

َّ
ال

ُة
 اإلا

ت ُّة ؿان ِة
ّة
خب ٚغاع ٖلى الل

ُة
  (John Lyons)الًجز ظىو  ٦

ًة
شال ٟهُلُة  ٣ً٘ خُض ،2مَة ضزل في الخّة

َة
ه ًخمدىع  اإلاخنـ ٢لل ـ اإلا  خى٫َة  مٗٓمُة

ٗالجاث
ُة
ت اإلا ُّة ت اإلاهُلخ مَة ر ٖن الناظِة ضَة ٘ خَة ٗى ًغاىا والتي الخَٟغ ٟاث جل٪ وايِة

َّ
ها اإلاال .  بها باالبخضاء ؤخ٤ُّ  بظل٪ ؤجّة

ٌُة  اإلاالخٓت ىظو ٖنض و٠٢ و٢ض ن بٗ ت صعؽ مَة ُّة ت اإلاهُلخ ُّة ؿان ِة
ّة
غ. 3الخٗلُمي اإلانٓىع  من والؾُما الل غة وجندكِة  في طاتها الٓاىِة

ؿاني السُاب ِة
ّة
ؿانُاث في) اإلاضازل ال٨خب وي٘ في ًلالٜ ـ طل٪ من ؤٖٓم ـ الظي الٗغبي الل ِة

ّة
 (. الل

ًة
ٟاع٢ت، لهظو ونٓغا

ُة
م ٞٗلى اإلا  الٚغ

ن هجت مِة
ّة
اعِةمت الل م التي الهّة ِة

ُّة س
ُة
ت خُا٫ ىظو صعاؾدنا ٖلى ج ت الجٖز ُّة ٗ ت الخَٟغ ُّة ٗ ٣ت، اإلاٟغِةَت الخىؾّة ٣لِة

ُة
ؤ ؤو ٖلى ن٣ىي  ال واإلا  مجها نخبرّة

ل؛ ن ٖضم اإلا٣ا٫ ىظا ًٚىو  في ال٣اعت  صؾُج بط بال٩امِة
ّة
ل من الخم٨ ي الخنهّة

ّة
٘ حصسُو بلى ٖمضنا وبط. مجها ال٨ل  باٖخلاعو الخَٟغ

ت ْاىغة ُّة غي ن ٖنه ؾِنجم إلاا بالنؿلت مَة الث مِة ًِة ٗ
ُة
ت، اإلا ُّة هُلخ

ُة
هت اإلاٟاىُم جنُٓم مغخلت بلى ؤجِنا ٖنضما ل٨ن اإلا

َة
 من اإلاؿخسل

هُلخي الخُل٤ُ
ُة
٫  اإلا خناوَة

ُة
٨حو ؤنٟؿنا وظضنا طاجه، اإلا٣ا٫ ىظا في اإلا ِة

٘ بًغوعة مخمؿّة نا ،(اإلاهُلخُاث) مُضاننا في الخَٟغ
ّة
 في ان

ت؛ اإلاٟاىُم جهن٠ُ ؾُا١ ُّة ت الضعاؾت بوّة  زمّة  ؤلاظغاث ُّة ت ونٟ ُّة ن منامَة  ٞال جهنُٟ ٘ مِة َٟغ ناالخخٟاّ:الخّة غة ىظو ٖلى ُٞدؿُة  الٓاىِة

 
ًة
نا وآلاو. الشالض بابا٫ في عؤًنا ٦ما اإلاهُلخي الىعي ٖلى جض٫ّة  ؤزغي  ٖالمت  ٖن الناظمت الشالر الخضاُٖاث َلُٗت نٗٝغ ؤو حهمّة
٘ ؿانُاث، جَٟغ ِة

ّة
: آلاجُت وهي الل

  ظضوي  بال لؿانُاث

ؿاو ٖلىم بضٖت ِة
ّة
  الل

م  الغباو الٗلم وىْة

 حسوي  بال لؼاهُاث 1.2

ُ٘ة  ًدخًن لم ؿانُحو ظمُ
ّة
َ٘ة  طل٪ الل ن ىنا٥ بل الخٟاوة بظاث الخَٟغ   و٠٢ مَة

َة
٠ ِة  مى٢ِة

 الٟغوٕ بٌٗ ظضوي  في ٥اإلادك٪ّة
ؿانُت،

ّة
م ٖلى الل هم بضاٞٗه ًهضع الظي الهىؽ من الٚغ ًُة ٍة  زلذٍة  وي٘ بلى ألا٢لّة  في ًغمىو  بط آلازغ بٗ

 وظضًغٍة  ظضًضٍة  مهُلخيّة
ة ت باإلااصّة ُّة ؿان ِة

ّة
ِةٖت الل

و بإو و٦ُٟل اإلاخٟغّة
َة
ت عؾم بٖاصة يغوعة ىاالء ٖنض ٌؿخضعي ما بمُالصىا؛ ًإط ُّة ؿانُاث ظٛغاٞ ِة

ّة
م الل

ّة
 بضا ا٧ل

ص في ؤزظث مجاالتها ؤوّة  لهم بَة  وال: الخمضُّ لت الٗىامل يمن ًنضعط ىظا ؤوّة  ٍع ِة
م اإلاؿلّة

ّة
 في بلحها ؤقغنا ٦ما والاظتراع والخ٨غاع للخطس

٫  خُنما ٚلٟاو مهُٟى انخاب الظي الك٪ُّ  الندُجت وىظو ًخماشخى. 4آزغ ؾُا١ٍة  ن خالت صعاؾت ٖلى ٖىّة الث ىظو مِة ًِة  اإلاٗ

                                                           
صطلح النَّحوم كتفكًن الٌنحاة العىرىبتوفيق قريرة، : يينظىر  ُ

ي
. ِٔػػ  ُِ، دار زلمد علي للنشر، صََِّ: ، صفاقسادل

ِJ. Lyons, Sémantique linguistique, Trad. J. Durand, Ed. Librairie Larousse, Paris, 1990. 
ّCf. A. Delaveau et F. Kerleroux, Terminologie linguistique .., p 102. 

، اجلزائر، ُْ.، عرللة آّمع اجلزائرم للغة العربية،(آّاؿ العريب أأوذجان )يوسف مقراف، كاًقع حاؿ البحث ادلصطلحي يف ضوء اللسانيات : يينظىر ْ
(. ِِٓػػ ُٓٗ.ص)، َُُِديسمرب
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ت ُّة هُلخ
ُة
نىَة  اإلا َٗة او للٛاًت مشحر بدؿائ٫  1م٣االجه ؤخض وَة ٞ ض اإلاعجم: ماصّة  اي مهُلخاث ؤي اللؿانُاث، إلاهُلخاث اإلاىخّة

ن الظي الٟٕغ مشا٫َة  ؤزظنا ٞةطا لؿانُاث؟ م ؤو ًم٨ِة ٖؼ ه ًَة ه ؤ خابُة
ّة
ؿانُاث النٟـ ٖلم بحو ٢غاوٍة  ٣ٖض بمناؾلت نكإ ؤن

ّة
 جدذ والل

ٍٕة  ت صوا ُّة ُت جُل٣ُ ذُة  مٟاجُذَة  ًمل٩او ال حكىمؿ٨ُـ نٗىم ٖنض ـ مجاالو ٞهما والخٗلُم، باللُضاٚىظُا مغجلِة ٟخَة مُة  بها ًُة
َة
 التربُت ٖال

ٛاث وحٗلُم
ّة
ؿىو  اؾتهضٞه َاإلاا الظي الهجحو الٗلم بة٢امت وحؿمذ الل ِة

  ٣ًى٫  ٨ٞما. له اإلاخدمّة
ًة
دا  ؾىاب٤ من» : للك٪ّة  اإلاجا٫ ٞاجِة

ت وظىص بٖالو ألاخضار ت مٗٞغ غ نٓغٍّة سسَّ
ُة
غاعى ٦مغعى ح

ُة
ٛاث ٖاثُة ننا ُٞه ج

ّة
ص ؤزظ لهظا. 2« الل ِة

 بانُنإ الؿُا١ طاث في ًنضّة
ت ُّة ؿانُاث حؿم ِة

ّة
ت الل ُّة ؿانُاث ک ال٣لُل ىظا من ؤقُاء ؤو الخُل٣ُ ِة

ّة
ت الل ُّة ٗلُم ت ؤو الخّة ُّة ٛاث حٗلُم

ّة
ل. الل و اجّة  م٣ا٫ٍة  في جنضًضَة

خه، اخخٟٔ ِّة ٍة  بُاوٍة  بمشابت ٌٗضّة  ؤنلذ بل بغاىن
تٍة  لؿانُاثٍة ) يضّة  جدظًغيّة ُّة تخا( جُل٣ُ اء إلاِة ت وظٞى ٛاث الهلت وم٣ُٖى

ّة
 التي بالل

ب
ّة
ت مجهىصاث جخُل ُّة ل»  حكىمؿ٩ي به ؤصلى ما ؤوّة  ٚحر ؛3اإلانكىص بٗلمها الهلت يُٟٗت باجذ ٖمل ّٟة ل٣ى ؤو إلا٣اله ٦ ا ًَة  بٟٗل عواظًة

ن ؤزاعو ما ٠ٍة  ن٣افٍة  مِة ؿانُاث مٟاع٢ت خى٫  ٖانِة
ّة
ت الل ُّة ت ألاوؾاٍ في الخُل٣ُ ُّة ا ؤ٦ثر الٗلم مّة غِةٝ مِة

ت نضوبغ ُٖة ُّة  جل٪ لىيٗ

ؿانُاث
ّة
ا الل ا عنضًة ًُّ . 4« خ٣ُ٣

ت جل٪ مشل ولٗلّة    الٛغبي الهُٗض ٖلى حؿمُاثٍة  ل٣ُترح لؿىاو اإلاجا٫ ٞخدذ التي هي اإلاهُنٗت الطجّة
ًة
ال ت ٢لُل من ؤوّة ُّة  حٗلُم

ٛت
ّة
شحو ؤوّة  آلاو ونٗٝغ. الل ملىا الٗغب اللاخِة   خُة

ًة
، ىظا في ًسىيىا ؤو ٖلى خمال ِة  بلى الخ٣لُض باب ومن اإلاىيٕى

 لم ل٨ن. ما خضّة
ن طل٪ ًمنٗهم ضعى ؤنلذ ما بنكاء مِة ؿانُاث ًُة ِة

ّة
ت الل ُّة ٤ لؿاني ٖلمٌة  ًىظض ىل: ندؿاء٫ لهظا ،5الخٗلُم

َة
ُل  ختى الاؾم، ىظا ٖلُه ًُة

ؿانُاث: ٢لنا ولى ِة
ّة
ت، الل ُّة و؛ ٖلى صاللت الٗنىاو ىظا جدمل اإلااظؿخحر َىع  في صعاؾاثٌة  َلٗذ بٗضما وطل٪ والخٗلُم  الخسهّة

ٛت في اإلاهُلر ىظا ٌٗجي اٞماط
ّة
ت الل ُّة ٛىي  الخإزُل ؤوّة  الٗلم م٘ ىظا، ؟ الٗغب

ّة
عؽ في اإلاخضاو٫   للمهُلر الل

 ٖنض الخٗلُميّة  الضّة

٣يّة  الاقخ٣ا١ بلى ًغظ٘ الٛغب ٍغ ص ٖلى ًض٫ّة  وىى (Didaskein) ألانل من ظاء الظي(Didactikos) ؤلٚا م) مجغّة
ّة
 (Enseignement)( حٗل

ن نا وبطا. 6وج٩ٍى خلاع ٌٗحر معجمٍة  بلى انهٞغ ت الٗلىم مٟاىُم لخلسُو الٖا ُّة   بخضازلها الاظخماٖ
ًة
ا جضازال ا، ؤو ٌؿحرًة  نجضو ٦شحرًة

ا(Didactique) مهُلر بلى ٌؿنض ٍة  بحو ًجم٘ مٟهىمًة
لمٍة ( نناٖت) ٞنّة ٗجى ٖو و ٦ما بالخٗلُم، ٌُة ٤ مٗناو في ؤٖضّة ُّة   الً

ًة
ت ُّة  في منهج

                                                           
، كيف ىذا ادلقاؿ تظهر معادل االستجابة اللّْساف العىريبمصطفى غلفاف، ادلعجم ادلوحد دلصطلحات اللسانيات، أم مصطلحات ألم لسانيات ؟، : يينظىر  ُ

. حلاجة اللّْسانيات إذل النقد من الناحية ادلصطلحٌية
2N. Chomsky, Théorie linguistique, Le Français dans le monde, n° 88, Ed. 
Hachette/Larousse,Paris,1972, p. 6. : كما أعيد نشري ىذا ادلقاؿ كىو حيًمل العنوافى عينىو يف N. Chomsky, Théorie 
linguistique, In La pédagogie du français langue étrangère, (Sélection & introduction de 
Abdelmadjid Ali Bouacha), Coll. F (Pratique pédagogique), Ed. Hachette, Paris, 1978, [Le Français 
dans le monde, n° 88, Ed. Hachette/Larousse, Paris, 1972 ], (p.49-57), p.49. كقد مٌهد لو   (Francis 
Debyser) ، كاًصفنا إيٌاه بالكلمات اآلتية  ، بيد أنٌو ال يزاؿ مثار جدؿ ُٔٔٗيزيٌة عاـ نًشر ىذا النص أكٌؿى مرٌة باإلصلل»: يف ىذا الكتاب اجلاًمع دلنتخباتو

. «مثًنة لنشوة خادعة ( لسانياتو تطبيقيٌة)نظران للمحاذير اليت أطلقها ضدَّ   
3Cf. N. Chomsky, Théorie linguistique, in Le Français dans le monde, n° 88, p. 6. 

ْN. Chomsky, Théorie linguistique, La pédagogie du français langue étrangère, Op. cit., p. 49 ( العرض
 .(التمهيدمٌ 

 .ُٖػػ ُٓ.، صَُِّ، دار كنوز احلكمة، اجلزائر، مدخل يف اللّْسانيات التعليمٌيةيوسف مقراف، : يينظىر خبصوص ىذه ادلاٌدة ٓ
6Cf. Hachette, Le dictionnaire du Français, Ed. ENAG, Alger, 1992, p 494. 
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ب بوّة . 1الخٗلُم
َّ
ت اللؿانُاث) النٗتيّة  اإلاغ٦ ُّة م ،(الخٗلُم ن ٧لُّ  به ًغمى ٢ض الظي الاٞخٗالي الُاب٘ ٚع او، مَة ٘ مهُلرٌة  ًخلنّة يِة  في وُة

ٛت
ّة
ت الل ُّة ل الٗغب جهٌ ،(La didactique deslangues): آلاحي الٟغنسخيّة  بالتر٦ُب اإلاكهىع  الٛغبي اإلاهُلر به ل٣ُابَة  به ًجهٌ بما ٍو

٣ت didactique مُتحـ ظؿض في واإلادٟىعة اإلاسؼونت الضالالث من ألازحر ىظا ت الخًاعة ظظوع  في الظاىلت الٍٗغ ُّة ٣ ٍغ  ؤلٚا
ت الغومانُت والخًاعة ُّة جُن

ّة
ع ما بحو ٞاعِة٢ت ٖالماث بىظىص ؤلا٢غاع م٘ ؤٖالو؛ بلُه ؤقغنا ؤو ؾل٤ ٦ما الال

ّة
 من الٛغبيّة  الٗالم في ججظ

٣ت الدؿمُت ىظو زال٫ ُمذ الظي اإلاكغوٕ نلب في ٣ً٘ ما وبحو ،(La didactique des langues) ؤي واخض آو في الخضًشت الٍٗغ  بلى ًُة

ٛت ج٣الُض في ب٢امخه
ّة
ت، الل ُّة ِة  ٖلى والتي ٖنضىا الى٢ٝى من لنا ٚجى ال ٞىاع١  وهي الٗغب

مٍة  ٧لّة . 2خؿاب ٧ل لها ًدؿب ؤو مترظِة

ت اإلاٟترَةى الاٞخٗالي ٞالُاب٘ ُّة و طل٪ ٧لُّ  ألا٤ٞ، في باصٍة  مكغوٕ ٖلى الٗمل ون حرُة ن ٚو لذ ما ىى الٗىامل، مِة
ّة
ت ٖنه جغج ًّة ص  حٗضّة

ت ُّة ن نهاصٝ ٢ض مهُلخ ا الٟاصح اإلاهُلخيّة  بالخطسمّة  ٖلحها ًد٨م مَة
ًة
٣ت ألاخ٩ام جاع٧ ِة

ّة
ت اإلاخٗل ُّة عؽ بكٖغ

 اىلها الخٗلُميّة  الضّة
هحو ِة

ت، الؿُاؾاث ٢ًاًا في اإلاخسهّة ُّة ؿانُاث مهُلر ؾل٣ذ التي اإلاهُلخاث جل٪ ٞمن الخٗلُم
ّة
ت الل ُّة  الىظىص بلى الخٗلُم

ت الٗلاعة جغظمت ججغبت بلى ٌٗمض بٌٗا٫ نجض ُّة ىا آلانٟت الٟغنؿ   ط٦غُة
ًة
  جغظمت

ًة
ت ُّة ت) مهُلر مٗها ِٞؿخٗمل خٞغ ُّة ٛاث حٗلُم

ّة
 3(الل

٘ ٍة  مهضعٍة  بخَٟغ
ٛت) ظنـ اؾم بلى بياٞخه زمّة ( حٗلُم) مهضع من نناعيّة

ّة
ن ىظو ٚحر اؾخٗماالثٍة  نٗضم ال الجم٘، بهُٛت( الل  مِة

ٛاث حٗلُم نناٖت) ٢لُل
ّة
  ،4(الل

ب ٌؿخٗملىو  آزٍغن لٟيووُة
َّ
ٛاث حٗلُم ٖلم) الشالسيّة  اإلاغ٦

ّة
ن وىنا٥ ،(الل  حٗلُم) بدؿمُت ٨ًخٟي مَة

ٛت
ّة
ت ،5(الل ٟغص من زمّة   ًُة

ًة
ِة  6(حٗلُمُت) ؤو( حٗلُمُاث) مؿخٗمال

ى ازخهاع ب٩لّة ٤ خحو ختّة
ّة
ٛاث؛ ألامغُة  ًخٗل

ّة
ٌُة  مؼط ٦ما بالل  بحو اللٗ

ة، ىظو( جضَعـ) ٧لمت بلى (ٖلم) ٧لمت بياٞت: ؤلاياٞت بدسسحر وطل٪ الترظمت  الخضَعـ ٖلم بال٣ى٫  الجؼجيّة  الخٍٗغب ؤو اإلاغّة
 . 7الضًضا٦خُ٪

ة ًلجإ من وىنا٥ ٛت بخسهُو الٗغبُت حٗلُم ٖلم الشالسي التر٦ُب بلى ؤزغي  مغّة
ّة
( الٗغبُت حٗلُم ٖلم مسبر) ؾل٨ه ٦ما الل

ـ الظي تؤلا والٗلىم آلاصاب في لألؾاجظة الٗلُا باإلاضعؾت 2003 في جإؾّة ُّة ٗت نؿان ت ىى خاله لؿاو والظي( الجؼاثغ) بلىػَع
ّة
 مجل

ت ُّة ا. الٗغب
ّة
ؿانُاث ٧انذ وإلا

ّة
ٛت مىيٕى ًدناو٫  الظي ألاىمّة  اإلاجا٫ هي الل

ّة
اث بخٗلُمها اإلاٗجي اإلاجا٫ بلى وألاصنى الل  ىظا وبنٍٓغ

نُاجه ومناهجه ألازحر غاث٣ه ٞو ا اإلاناؾب من ؤيخى َو ؿانُاث ج٣غيه ؤو ظضًّ
ّة
ى الل  مهُلرٍة  ٖلى بظل٪ ٞندهل. مُتالدـ ختّة

                                                           
1Cf. Madeleine Grawitz, Lexique des sciences sociales, 7e éd. Dalloz, Paris, 1999, p 125. 

 .َٓػ ّٓ، صََِٔ، اجلزائر، ديسمربْ.، عرلٌلة آّمع اجلىزائرم لٌلغة العربٌيةبشًن إبرير، الذخًنة العربٌية مشركع ًعلمي حضارم، : يينظىر ِ
 :يينظىر  ّ

، ديواف ادلطبوعات اجلزائريٌة، ََِّ: ؛ دراسة نفسٌية لسانٌية تربويٌة، اجلزائرمشكالتو كحلولو:  ادلدرسة األساسٌية اجلزائريٌةاخلطأ الٌلغوٌم يفنسيمة ربيعة جعفرم، 
 .ُِٖص

 :يينظىر  ْ
، ضمن حبوثه (ُْٖٗائر عاـ حبث ألقي يف ندكة ارٌباد اجلامعات العربٌية يف اجلز)عبد الرمحاف احلاج صاحل، األسس العلمٌية لتطوير تدريس الٌلغة العربٌية 

عبد الرمحاف احلاج صاحل، مدخل إذل علم : ككذلك. ُٕٔ، ص(ُّٕػػ  ُٖٓص)، ََِٕ، موفم للٌنشر، اجلزائر، ُ.كًدراساته يف الٌلسانيات العىربٌية، ج
، معهد العلـو الٌلسانٌية كالٌصوتٌية، جامعة ْ.سانيات، عحبث نيًشر يف رلٌلة اللّْ )أثر الٌلسانيات يف النهوض دبستول مدرّْسي الٌلغة العربية (: ْ)الٌلساف احلديث 

 .ُٕٓ، ص(ِّْػ  ُّٕص)، ََِٕ، ضمن حبوثه كًدراساته يف علـو الٌلساف، موفم للٌنشر، اجلزائر، (ُْٕٗػُّٕٗاجلزائر، 
 .، دار ادلعارؼُٖٗٗ: ة، سوسالٌلسانيات كتعليم الٌلغةفتصاغ عناكين على شاكلة ما عمد إليو زلمود أمحد السيد يف كتابو،   ٓ
. ُٖػػ َٖ، دار ادلعارؼ، ص(ت. د: )، اجلزائرالٌلساف العريٌب كقضايا العصرعمار ساسي، : يينظىر ٔ
 .ُْكصّّػػ  ُِ، قصر الكتاب، صَََِ: ، البليدةالتدريس اذلاًدؼزلٌمد الدريج، : يينظىر  ٕ
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ب
ّة
غ٦ ا مُة ا جغ٦ُلًة ًُّ ض بط نٗخ ِة

ُّة نٗذ ٢ُة ت) بِة ُّة ت لؿانُاث) وىى( حٗلُم ُّة   وال(.حٗلُم
َة
لت) حؿمُت بانُنإ الخض٤ُ٢ بلى لنا خاظت ٗت قامِة  مانِة

ن ٟٔ خُض مِة
ّة
لؿانُاث بال٣ى٫  ،(الل

ًة
ت مشال ُّة ٛاث حٗلُم

ّة
ن ٞهى: الل ت الناخُت مِة ُّة ن. جخىصو ًم٨ن ال ؾلُمٌة  التر٦ُل ُا١ ما ل٨ِة ن ًُة  مِة

ناب لاث ظمل في ؤلَا
َّ
ٛت ومغ٦

ّة
م ال ٢ض الٗاصًت الل

َة
 ٦ما ـ التي لؿانُاث مٟغصة خؿلنا زمّة  اإلاهُلر؛ م٣اماث في ٖلُه ال٣ُاؽ ٌؿل

  ـ 1ؤٖالو ؤٞضنا

ن ـ ؤو ًم٨ن ال بدُض( اإلاىيٕى)و( الٗلم) لضالالث جخًمّة ُمَة
ُة
ٌُة  ما٫ ٦ما. بؿهىلت مٗاإلاهما ج  اءبحي بلى اللاخشحو بٗ

ت ال٣اٖضة ُّة ت بخًُٟلهم ال٣ُاؾ ُّة لجيُّ  مهُلرٌة  وىى الخٗلُمُاث، حؿم ا مَة اؾًة ُّة اث ٖلى ٢ ُّة ؿان
ّة
اث الل ُّة اي اث والغٍّة ُّة ىج  وج٨من. 2والهّة

لت ر ما م٘ ج٣اَٗه في اإلاهُلر ىظا مك٩ِة ِة
ت”  ظم٘ ٖن ٌٗبّة ُّة   ًدضر ٦ما“  الخٗلُم

ًة
٘ الظي اإلاهُلر ىظا ألاؾلىبُاث م٘ ٦شحرا يِة  وُة

زىو  ؤنلدىا اللاخشحو بٌٗ بوّة  والخا٫ ؛(Stylistique) م٣ابل في ص ٖن ًخدضّة ت حٗضّة ُّة ل لهظا ألاؾلىب ًَّ ٟ ت مهُلر ٖلُه ًُة ُّة  ألاؾلىب

ِة  لخؿن الظي
ّة
  ٣ُٞا٫ الجم٘، نُٛت ٣ًلل والظي آلازغ ىى قإ خٔ

ًة
ٕ إلاظىب جلٗا عؽ جنىّة .  3ألاؾلىبُاث بلى ألاؾلىبي الضَّ

ا ن ؤمّة ؿاني الٟٕغ ىظا ٌكٛله يالظ الازخهام ومجا٫ اإلاٟهىم ناخُت مِة ِة
ّة
ىب) الل هاث صؤبذ ٣ٞض ،(ُٞه اإلاٚغ  التي ال٨خب ؤمّة

ٟذ ِة
ّة
لىمها التربُت مُضاو في ؤل ت ٖنِذ والتي ٖو ُّة ٛاث بخٗلُم

ّة
ؿانُاث صازل ؾىاء الل

ّة
 جدناو٫  ٞهى٫ٍة  جسهُو ٖلى زاعظها، ؤو الل

 
ًة
ٛت) ألامّة  لٛت مشال

ّة
ٛت( ألاولى الل

ّة
ت والل ُّة ٛت) ألاظنل

ّة
هلت ٢ًاًا ظانب بلى( الشانُت الل ٛىيّة  الخسُُِ ؤو بالترظمت مخّة

ّة
 ؤمغاى ؤو الل

ه طل٪ وصمجِة  الخىانل، ٢ًاًا ؤو ال٨الم،
ّة
ن في ٧ل ت ٖناٍو ُّة ت، ؤو عثِؿ ُّة ى ال٨خب جل٪ جدملها ؤو ٖٞغ لُٗت في ختّة

ّة
: ٞن٣غؤ الُ

ؿانُاث
ّة
ت الل ُّة   الخُل٣ُ

ّة
و خُض(Charles Bouton)بىجىو  قاع٫  نن٘ ٦ما وطل٪ الٍٗغٌ، بالسِ ، لٛت حٗلُم. 1) ٞهلحو زهّة  ألامّة

ٛت ا٦دؿاب. 2
ّة
ت الل ُّة ٍة  ؾُا١ٍة  في ألاظنل

م ٦خابه من( مضعسخيّة ِة
ُّة و  ال٣ ؿانُاث) بهغاخت اإلاٗنىَة

ّة
ت الل ُّة من( الخُل٣ُ او زالض ٢ؿم ويِة : ؾمّة

ؿانُاث
ّة
ت) الل ُّة ٣ت( الخُل٣ُ ٛت؛ اللُضاٚىجي الُاب٘: التربُت مجا٫ في اإلاُلَّ

ّة
و ٦ما لل ٫  ال٣ؿم زهّة ؿاني ألاوّة

ّة
ت) اثلل ُّة ( الخُل٣ُ

٣ت ه ال٨الم خ٣ل ٖلى اإلاُلَّ ُْة ع . 1: )بٟهل ؿاو، جُىّة
ّة
ت اإلآاىغ. 2 الل ُّة ؿاو اإلاغي

ّة
 . 4(لل

  وما
ّة
٩ى به ؤَلٗنا ما ال٣اٖضة ىظو ٖن قظ م اإلاجا٫ ىظا في ٦خابٍة  من (Enrico Arcaini)5ؤع٧اًجي ؤنٍغ  من الٗنىاو به ًىحي ما ٚع

ه بلى ىنا نكحر.اإلادىع  ىظا ٖن ابخٗاص
ّة
ن نا٥ه ؤن ز ال مَة ِة

ؿانُاث بحو ًمحّة
ّة
ت الل ُّة ت الخُل٣ُ ُّة ٛاث، وحٗلُم

ّة
 باب من لِـ ىظا ل٨ن الل

، ازخُاع ىى ما ب٣ضع الٗكىاجي السلِ ِةح ما ىظا مظىبيّة
اطا» :اإلا٣خلـ ىظا به ًهغّة ر ال إلاِة ا ندن نخدضّة ًًة ت ٖن ؤً ُّة ٗلُم

َة
ٛاث ح

ُّ
 الل

(Didactique deslangues)  
ًة
ضال ن بَة اث مِة ُّة ؿان ِة

ّة
تالخّةِ الل ُّة لُة  الٗملُة  ٞهظا(Linguistique appliquée) ب٣ُ ًز ا ؾحُة ن ٦شحرًة مىى مِة

ُة
لـ الٛ

ّة
 والل

ُٗي ت وَُة ُّة خٗلُم ٛاث لِة
ُّ
  الل

َة
٩انت

َة
تي اإلا

ّة
ها ال ُّ٣ ؿخدِة

َة
.  6« ح

                                                           
.. مدخل يف اللّْسانيات الٌتعليمٌيةيوسف مقراف، : تًعراض ما أكرناه يفككذلك يينظىر فيما خيٌص اجلانب ادلصطلحي ادلفهومي ذلذا االس ُ
شارًكة  »من كذلك كما شدَّ ما أحلٌ عليها عبد الٌرمحن احلاج صاحل؛ يينظىر مثالن، عبد الٌرمحن احلاج صاحل، اقّتاح مقاييس الخًتٌيار األلفاظ، ضً ِ

ي
كًلمات الوفود ادل

ؤسبر اخلاًمس لًلٌتعريب ادلي 
ي
. َٕػػ ٗٔ، صُٖٔٗ، الٌرباط، ِٕ.، عاللّْساف العريبٌ ، «يف عماف  ُٖٓٗنعقد عاـ يف ادل

 : يينظىر  ّ
 .، ادلؤسسة اجلامعٌية للدراسات كالنشر كالتوزيعُٗٗٗ: ، ترمجة بساـ بركة، بًنكتاألسلوبٌيةجورج مولينيو، 

4Cf. C. Bouton, La linguistique appliquée, 2e éd, PUF, Paris, 1984, p. 7-41 (1ère partie) & p.75-124 
(3éme partie).  
5Cf. E. Arcaini, Principes de linguistique appliquée, Ed. Payot, Paris, 1972. 
6Denis Girard, Linguistique appliquée et didactique des langues.., p. 9. 
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ا الخٓنا و٢ض ا بالخٗلُمُاث اإلاهخمحو بٌٗ لضي بحجامًة ت ٖمىمًة ُّة ٛاث وبخٗلُم
ّة
ا، الل ت زهىنًة ُّة ٛت وحٗلُم

ّة
ت الل ُّة  ٖلى الٗغب

، الىظه هٌة  بحجامٌة  وىى ألازوّة ن الخدغّةط ؤمالو نٍؼ ٍ٘ة  بياٞت مِة غ ىى ما بلى آزغ جَٟغ ِة
ّة
م في مخٞى

َة
ؿانُاث، ٖال ِة

ّة
٘ الل ر ال ٢ض جَٟغ

َة
ٗث  ٖلى ٌُة

ع ما ِة
نٟى وظىصو ًبرّة

ُة
ت ٞغوٕ لىظىص طل٪ بلُه، خاظت ؤيّة  وج ُّة ت مىاصّة  بااخغي  ؤو ٖلم ُّة ت ٖلم ُّة  ما، ازخهامٍة  من ًنل٘ ٧لّة  ومُضان

لم النٟـ ٦ٗلم ت، ٖو ُّة لم الترب ؿانُاث و٦ظل٪ الاظخمإ، ٖو
ّة
ل٘، الل

ّة
ٌ٘ة  بالُ  مشلما) وؤؾؿه صواُٖه له ما، صعؽٍة  ٖلى ٢اثم ٚحر جَٟغ

ضم ،(اللضاًت منظ عؤًنا م واضر مىيٕى طي ٞغٍٕة  ب٢غاع ٖو شحو من ال٨شحر ظٗل اإلاٗالِة ت من ًنُل٣ىو  اللاخِة ص ػاٍو  حٗضّة
 في ومضازالجه بدىزه َُلت نالر الدج الغخمن ٖلض بها ؤصلى التي اثؤلاقاع مٗٓم حؿىص ال٨ٟغة ىظو ووظضنا الازخهاناث،

ت، اإلالخ٣ُاث ُّة هت، الضوعٍاث في وم٣االجه الٗلم ِة
ا ُٞه إلاؿنا ٦ما اإلاخسهّة ا، زُابًة هًة ِة

ص ولِـ مىظّة ت، لٛت في ٖغى مجغَّ ُّة  خؿلنا ونٟ

ص والنكغ ؤلاخاالث ِة
ر اإلاخجضّة ص. 1اإلاؿخىعة الضٖىة لنٗخبِة ؿانُاث وجتزوّة

ّة
تا٫ الل ُّة ؿانُاث من حٗلُم

ّة
ت الل ت بمٗلىماث الٗامّة ُّة  ؤؾاؾ

سظ وؤ٩ٞاعٍة  ا مجها جخّة ا ؤؾاؾًة ت ٖلحها بناءًة  جخاب٘ ٨ٞغًٍّ ُّة ٛاث، حٗلُم ٖمل
ّة
   ًدضر ما ٚغاع ٖلى وطل٪ الل

ًة
رظمت، مؿخىي  ٖلى مشال

ّة
 بط الت

ت ؿانُاث وحي من هي جُل٣ُاث زمّة
ّة
ت الل م ألازحرة ىظو بلىعتها التي واإلاٟاىُم الٗامّة  الٛمىى من بًٗها ٨ًخن٠ ام ٚع

ُٕة  ٣ًى٫  ٦إو والخنا٢ًاث، دالت واإلاخإزغوو ؾىؾحر صي ؤجلا رظمت باؾخِة
ّة
اظٗت الت عظت الغّة

 ال٣ُمت مٟهىم بلى ألاولى بالضّة

ت ٛىٍّة
ّة
ظي2الل

ّة
غ ال ِة

ٟؿّة ت ًُة ُّة اللت، نؿل رظمت اؾترظٗذ بط جهاجيّة  ٚحر نٟيٌة  ل٨نه الضّة
ّة
تها( الترظمت ٞٗل) الت ُّة  الخ٣اء عاًت جدذ مكغوٖ

ٛاث
ّة
ت الل اث في اللكغٍّة ُّة ت ال٣ُمت) اإلاٟهىمحو و٦ال اإلاكتر٦ت؛ ال٩ل ٛىٍّة

ّة
اث الل ُّة ؿانُاث ٖجهما ؤٞصخذ( اإلاكتر٦ت وال٩ل

ّة
. 3الٗامت الل

ٓغة بوّة  ت ال٣اثلت النّة ُّة ةم٩ان ل بِة ىنُّ ت زهاثوَة  يلِ بلى الخّة ع  ٖامّة خهىّة ٛاث ؤو ًُة
ُة
ؿاو) اللكغ ل ِة

ّة
ها( اللكغيّة  الل

ّة
 ُٞه، حكترِة٥ ٧ل

٪ دضًض َاعب في وطلِة ٫  الخّة ظي ألاوّة
ّة
ن ال م٨ِة و ًُة اث بلى بؾناصُة ُّة ؿان ِة

ّة
ت) الل ل وفي( الٗامّة ٣ابِة

اث مُة ُّة ؿان ِة
ّة
ت الل ِة  السانّة

٩لّة ٛتٍة  بِة
ُة
ن ،4ل ها مِة  ؤو قإجِة

ل ِة
ؿهّة

ُة
ا ح كخٛلحو ٖلى ٦شحرة مهامًة

ُة
ٗلُم مجاالث في اإلا ٛت والؾُما) الخّة

ُّ
ت الل ُّة ٛت ؤو ألاظنل

ُّ
انُت، الل

ّة
ل في ؤي الش ٣ابِة

ٛت مُة
ُة
 ،(ألامّة  ل

رظمت،
ّة
اث، والت ُّة هُلخ

ُة
اث عخاب في وطل٪ واإلا ُّة ؿان

ّة
ت الل ُّة ُل٣ُ ؿخدؿن.الخّة هُة  وَُة نٍى مداوالث الخّة اث بِة ُّة ؿان ِة

ّة
ت الل ٍٓغ امُت النّة  بلى الغّة

ٍِة  ون٠ ٍة  نم
ٍة  حٗلحريّة

ت زامّة ًّة دمل وطل٪ ٧انذ، لٛتٍة  بإ سخل٠ بِة ت الٗىامل مُة ُّة ت الاظخماٖ ُّة ت والجٛغاٞ ُّة س اٍع ىا ٖلى والخّة ضِة ُُّ  بلى جد

ت م٣اماثٍة  في نجاٖتٍة  ؤ٦ثر جىانلٍة  يماو ؤظل من وىظا. طل٪ ؤم٨جها ما ؤلالٛاء ةصعط ُّة مِ طل٪ ٖلى وؤَل٤. عؾم ن النّة ٗلحر مِة  الخّة

هُلر ٛت مُة
ُّ
ضة) اإلاكتر٦ت الل او ،(اإلاىخّة ت في نضي لها نل٣ى ما ؾٖغ ىلُضًت النٍٓغ . الخّة

                                                           
 : يينظىر مثالن  ُ

عبد الرمحاف احلاج صاحل، األسس العلمٌية لتطوير تدريس الٌلغة : ككذلك(. ِّْػ  ُّٕص)، ..(ْ)ٌلساف احلديث عبد الرمحاف احلاج صاحل، مدخل إذل علم اؿ
 (.ّٕػػ  ٖٓص)، ..العربٌية 

ثّْل القيمة اللُّغويٌة ما يكتًسبو الٌدليل ًمن ادلدلوالت إثر توظيفو يف سٌياقاتو ليغوِ ميتنوّْعة كباسًتعمالو يف مقامات أحواؿ يٌة تيعرَّؼ القيمة دبقابلتها مع الٌداللة، كسبي
دَّدة أم ( الٌتسمية)فًعالقة الٌداؿ بالٌشيء ييفضي إذل مىفهـو . كينبغي الٌتفريق بٌن الٌداللة كالٌتسمية كالقيمة اللُّغويٌة. كقد شٌبو دم سوسًن األمرى بًليعبة الٌشطرنج. زلي

تًلفة دلوؿ أٌما الٌداللة فهي. تيعٌٌن األشياء بتسمٌياتو سلي
ى
ا دالليِّا ليس . تًلك العالقة القائمة يف الذّْىن بٌن الٌداؿ كادل كتتداخل ىذه العالقات فيما بينا ميشكّْلةن رصيدن

. ًمن الٌسهل الٌتحٌكم فيو ككصفو
3Cf. Joëlle Redouane, La traductologie, Ed. OPU, Alger, 1985, p. 46.  

 .A. Martinet, Éléments de linguistique générale, 4éme édالٌتوجُّو، كلُّ ًمن  شٌد ما سار على ىدم ىذه الٌنظرة، بل ىذاْ
Armand Colin, Paris, 1996, ،مجتاف)أندرم مارتيين ، ترمجة أمحد احلػمو، بًإشراؼ عبد الرمحاف احلاج صاحل كفهد مبادئ اللسانيات العامة،(الّتَّ

 G. Mounin, Clefs pour lalinguistique, 19eéd. Seghers, Paris, 1971. ُٖٓٗ -ُْٖٗعكاـ، ادلطبعة اجلديدة، دمشق، 
. ، منشورات اجلديدُُٖٗ: مفاتيح األلسنٌية، ترمجة الطٌيب البٌكوش، تونس: جورمجوناف
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ؿانُا ب٣ًاًا مهخمّة  ٧لّة  جنلُه ننسخى ال اإلالدض ىظا زاجمت وفي
ّة
ت ثالل ُّة ة ىظو مشل ؤوّة  بلى الخٗلُم ت في الخضّة ُّة غ الخضازل

َة
نخٓ  ًُة

ت مك٨الث حٗٝغ ؤو مجها ُّة ا مهُلخ ٣ٗب للـ في ًدؿلّةب ؤو قإنه من مخٟا٢م بك٩ل اإلاٟاىُم لخضازل نٓغًة  بضوعو مدالت ال ٌُة

ا ًٖة ؿانُاث بحو اإلاهُلخي الجهاػ جضازل وىى: ؤلابهام من آزغ نى
ّة
ت الل ُّة ت لٟغوٕا من ٚحرىا وبحو الخٗلُم ُّة  جناولناىا التي الٗلم

ت اإلاىاص ٧لّة  قإو ٞه٨ظا ؤٖالو، ُّة ت الٗلم ُّة عاؾاث ألازحرة، ىظو من واخضة خًن في جنكإ التي والازخهان
٣ت ٞالضّة

ّة
  اإلاخٗل

ًة
 مشال

ٛاث با٦دؿاب
ّة
انُت الل

ّة
ن ٦لاع ٢لل من الش ة ٧لّة  من ٦ٛحرىا الؿّة ت ماصّة ُّة ت مك٨الث جُغح ظضًضة، ٖلم ُّة  مجها نىًض ؤو بضّة  ال مهُلخ

ة جل٪ في اللاخض ا لِؿذ اإلاًٗلت ؤو نغي  ٞه٨ظا ،1اإلااصّة ًٟة ت ٖلى و٢ ُّة ما جغانا لهظا: الٗغب
ّة
ذ ٧ل

ّة
 ؤيّة  ٖلى الخٗل٤ُ ٞغنت لنا حؿن

  مهُلر
ّة
مضنا بال   طل٪ بلى ػِةصْة .طل٪ بلى ٖو

ًة
ا مك٨ال ت بىا٢٘ زانًّ ُّة ة مٍٟغ ىى الٗغب عاؾاث مجها حٗاني السُىعة خُض من الخضّة

 الضّة
ت ُّة ؿان ِة

ّة
ت الل ُّة تي وهي الٗغب

ّة
ل ال َٟة ٖت مجاالتها في اللاخشحو اىخمام حؿخ٣ُب التي باإلاٟاىُم جد ن اإلاخنىّة رظمت، ٍَغ٤ ٖو

ّة
 ٧ىجها وىى الت

ا ، في ج٣٘ ما ٦شحرًة باثٍة ٪ جًاعُة ٨م وطلِة دُة ت بِة ُّة تي الٗكىاث
ّة
هُلخاث ازخُاع ؤزناء ٞحها ج٣٘ ال

ُة
لت اإلا ناؾِة

ُة
ٗلحر اإلا لخّة ٟاىُم ٖن لِة

َة
 اإلا

٣هىصة
َة
صا و٦ظا اإلا رصُّ

ّة
ماص بحو لت رار اٖخِة

ُّ
ػو ؤو الت ها في ججاوُة لِة

ٌٕة  ٞدضر: جناوُة ن نى ٤ُ مِة لُه الخٞى
ّة

ل٤ُٟ، الك الخّة ت بِة ظًن ٖنض زانّة
ّة
 لم ال

ن بلحها ًإجىا عاؾت باب مِة ِة
 من ٧او الظي الٗلم ؤوّة  الٗلم م٘ وآزغ، مهُلر بحو الازخُاع ؾلل في اعجلا٥ٍة  ٖن طل٪ ؤؾٟغ ٦ما. الضّة

ى ؤو اإلاٟغوى
ّة
ت اإلاًٗالث ىظو ؤمغ ًخىل ُّة . م٣امه ويىح ٖضم من آلازغ ىى ٌٗاني اإلاهُلخ

ؼان علىم بسعت 2.2  
 
!  الل

شلما ض مِة ظِة
ن وُة ٘ اؾخإنـ مَة ؿانُاث بخَٟغ ِة

ّة
ٍٕة  بلى الل ض ٣ٞض واؾخدؿنه ٞغو ظِة

ن وُة   مَة
ّة

ؿاو( ٖلىم) بلضٖت اؾخس٠
ّة
 بهُٛت) الل

ع التي ،(الجم٘ هضُة
َة
ى ناع ما ؤو الٟغوٕ جل٪ ٖجها ج ؿمّة نٍة  بنكاء ْٝغ في ظضاعة ٖن ٌُة . (Les sciences du langage) ل ظامعيِة  ج٩ٍى

ىلي ؤنُىاو ٞهظا ُُة ا ًه٠ ٦ُل ًٖة ؿانُاث) مشل ٞغو
ّة
ت الل ُّة ؿانُاث)و( النٟؿ

ّة
ت الل ُّة ى( الاظخماٖ ٛت ٞلؿٟت) وختّة

ّة
 جدلُل) و٦ظل٪( الل

ُاب ض» ؤو ًنلػي بما( السِة ٗمَة ؿاو ٖلىم ٦ِـ ٢إ في بٞايخه بلى ٌُة
ّة
 . 2« الل

ع و٢ض مٍة  ٖن الخ٨مُة  ىظا نضَة ؽَة  ٖالِة ه ٦غَّ
َة
ؿاني بدش

ّة
ت اخضار الل ُّة ؿان إلٝى ٖن زاعِةظت لِة

َة
ض و٧او اإلا ِٖة كغوٕ با ؿاني مَة  ؤؾماو لِة

ٔ لؿانُاث ّٟة ٣ذ خ٣لت في الخل
ّة
ت؛ ٞحها جإل ن ؤ٦ثر واإلادايغة بالخضَعـ انكٛل ل٩ىنه اإلاُمىعٍن من ٧او وبو اللنىٍّة  الخإل٠ُ مِة

كغ
َّ
خه بمشا٫ ا٦خُٟنا بطا ؤوّة  ل٪ط الىخُض، الؿلب لِـ وىظا ؛3والن  Théorie des Opérations Énonciatives (et اإلاىؾىمت نٓغٍّة

Prédicatives)، ت بلى ختى الترظمت ٢لُلت ٞهي ِةؽ التي ؤلانجلحًز
  الٗاعِةٞت اإلاٗغِةٞت ج٨غّة

ًة
  طل٪ وما. 4ٖاإلاُا

ّة
 ؤنُىاو) ناخنها ل٩ىو  بال

                                                           
1Jorge Giacobbe, Acquisition d’une langue étrangère, Ed. CNRS, Paris, 1992, p. 14. 
2A. Culioli, Pour une linguistique de l’énonciation.., p. 10. 

، ُٖٓٗ، (بًنكت)ػ منشورات عويدات ( الدار البيضاء)، دار توبقاؿ للٌنشر أاذج تركيبٌية كداللٌية: الٌلسانٌيات كالٌلغة العربٌيةعبد القادر الفاسي الفهرم،ّ
. يف ادلرجع نفسو كالصفحة نفسها ّٔتابع اذلامش رقم : ِٔص

اليت ىي األدب كادلوسيقى كالفٌن التشكيلي، اخل، ( الثقافة العارًفة)أم (culture cultivée)ادلصاغ على مقاس  (Savoir savant)ل ىو مقابل عريب ْ
مىع، منذ التقليد الذم أرساه بيًن بورديو لكن الثقافة تشمل كذلك طرؽ  culture cultivée، ربت تسمية P. Bourdieuأم كاٌفة ما ديًكن أف جيي

شىر يف اسم الثقافة االنّتكبولوجيةادلعيشة كأأاط ا كما توحي كلمتو الداًعية إذل إسناد لعلم . culture anthropologiqueلسلوؾ كٌلها، اليت ربي
 ,P. Bourdieuبدؿ أف ييصدح بدركسو اليت قليالن ما تبلغ اآلذاف فما بالك بأف يؤسبىر ّٔا أك يينتىهى؛ ( السالح)االجتماع مهٌمة التمكٌن بالعٌدة 

Questions de sociologie, Ed.Cérès, Tunis, 1993, p.95. . الٌنوع الثٌاين ( جاليسوف)كيسمّْي(Culture courante) أيضان أك
(Culture partagée)  ليميات بالثقافة ادلشّتكة اليت طادلا مٌيزىا التسٌّت، كأخذت اليـو تتبٌدل كييسفىر عنها كتكتًسح حيّْزان شاًسعان يف أرضٌية التع» كيصفها

ضليل ىنا على مداخلةو لو ألقاىا دبناسبة . «أرستقراطية كال تزاؿ تتفٌيأ بالٌلغة » ، اليت يصفها بأهٌنا (Culture savante)كيطًلق على النوع األٌكؿ اسم . «
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ىلي ُُة ٛت في بلىعتها بلى ٖمض ٢ض( ٦ُل
ّة
ت الل ُّة غنؿ ِٟة ت ال ُّة ت بمهُلخ م ال زانّة ترظَة

ُة
ٛت جل٨م بلى ج

ّة
 في الدؿلّةب ٚحر ومن ٖناء بضوو  الل

الثٍة  هت مك٨ِة ضٕ ؤو لنٟؿه ٌؿمذ لم طل٪ وم٘.ٍٖى لخَة   ًَة
ًة
  حؿمُت

ًة
  ظضًضة

ًة
ض ٖلى ػاثضة اثِة  ا٦خٟى بط. بَاعو في ٖمل الظي الٗلم في الؿَّ

ص بإو ة خضّة ٔ، لؿانُاث: بال٣ى٫ ( لؿانُاجه) مىيٕى ؤزغي  مغّة ُّٟ  ال٣ضًم ألامغ ٖلى اللؿانُاث من الناؽُة  ٖهضو ما ؤؾ٣ِٝ الخل

ٔ) وىى الجضًض ُّٟ ت ٖلى ؤلرّة  بٗضما ،(الخل كغاٝ ػاٍو   الاؾدِة
ًة
ٓا ّٟة ن( ندى=  Pour) ب٩لمت جد كغوٕ بَال١ باب مِة

َة
. اإلا

لذ التي الؿلؿلت في النٓغ ؤنٗمنا بطا ّٟة كغِةٝ التي Coll. L’hommedans la langue وهي وبنضاعو الٗمل ىظا بجم٘ ج٨
ُة
 ٖلحها ح

(Janine Bouscaren) اع ؾنٟهم   ُٞه ؤ٢دم الظي ؤلَا
ُة

ض ه، اللاخِة ه نٟؿَة
ّة
ٍة  ٖنىاوٍة  من م٣خلَةـ لٗل

 بمُل ُٞه بدض ما وىى ٞغعيّة
و بنٟنِؿذ   وزهّة

ًة
ن لٛخه، في ؤو ولٛخه ؤلانؿاو ىظا خى٫  ٞهال ة جًمّة ر ٦ما م٣االثِة  ٖضّة  صٖا ٢ض ألاؾلاب، وبازخالٝ. 1ٖنه ٖبّة

متٍة  ـٟي الرم الخاط الغخمن ٖلض جها ٧لِة   يمّة
ًة
ٔ ـةلى( عؾالت) زُابا ّٟة ي مؿإلت في الخد اث جلجّة ت النٍٓغ ها اإلانهلَّ

ّة
ت جٟؿحر في ٧ل ُّة  ٖمل

لها التي واإلاٛاالة ال٨الم، بنخاط اصو ٖلى اجّة   عوّة
ًة
لا اىم مٗاجِة ًّة ي ٖلى ب ِة

ّة
ٛت بخٗلُم الاىخمام ٖن الخسل

ّة
  الل

ًة
؛ نٓاما

ًة
 جدلُل ک وجإصًت

ت السُاب ت ٖن انلش٤ وما ـ ؤصناو ٖجها الخضًض ؾُإحي التي ـ المال٪ ؤٞٗا٫ ونٓغٍّة ُّة ن الخضاول ت ٖو ٔ نٓغٍّة ّٟة  التي والخٟؿحراث الخل

 
ًة
لا ؿاو ٖلىم بها جهُدب ما ٚالِة ِة

ّة
ظ التي الل سِة

ِةٚاث الؿُا٢ىاإلا٣ام من جخّة
ت الضعاؾت مؿىّة ُّة ؿان ِة

ّة
ها والخا٫: الل ها خاصث بجّة

ّة
 ٖن ٧ل

ل ب٣ًاًا الاىخمام دٍى ي م٘ واؾدُٗابه بُهى ًم٨ن ال الظي الخّة
ّة
ت الخالت صعاؾت ٖن الخسل ُّة  الخالت ٖجها انلش٣ذ التي ألانل

لت؛ ل اإلادىَّ ٗضّة  ٞالخدٍى نضو ٌُة ٛاث حٗلُم ٖهب ِٖة
ّة
. 2الل

م الظي الخدامل ىظا ومشل خٟهَّ
ُة
ه ج ٣اءاث في ؤؾلابُة ِة

ّة
ت، الل ُّة و ال اإلادٟل ن٣ِة ٨ت جل٣حو في و٢ُمخه السُاب صاللت من ًُة

َة
 اإلال

ت ُّة ىانل ما الظي السُاب جدلُل عا٣ٞذ التي اإلاهُلخاث با٫ ما: الؿاالحو ىظًن ٞلنُغح. 3( Compétence communicative) الخَّ
ّة
 ٧ل

غي، اإلاُٗى: ٚغاع ٖلى اإلاهُلخاث، جل٪ جؼصاص منٓىعاجه اػصاصث ٤ الؿُل ىظا وؤًن ؟ 4الخسخي ؤلاصعا٥ جُماث، الخهٍى ِة
ّة
 اإلاخضٞ

ن ٍة  جدظًغاث مِة
ن ٧لّة غصّة  ٢ض ؟ الؿاب٣ت وليو٦ُلي نالر الغخمن ٖلض مِة ز من اإلاهُلخاث ن٣ل جمّة : بال٣ى٫  الؿاالحو ٖلى ًُة ِة

 خحّة

                                                                                                                                                                                              

 Robert: إذل ىذه ادلصطلحات ، حيث يعودََِِمارس  َّػ ِٖيف « اسًتعماالت التكنولوجيات احلديثة يف تعليم الٌلغات األجنبٌية » ملتقى حوؿ 
Galisson, Regards croisés sur l’usage des technologies pour l’éducation : La disciplinarité (partie 1), 

ELA, n° 134 (Usage des nouvelles technologies dans l’enseignement des langues étrangères : 
Colloque UNTELE de l’Université de Technologie de Compiègne, les 28-30 mars 2002), Ed. 

Klincksieck, Paris, Avril-juin 2004, (p.137-150), p.143. 
1Cf. É. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, T.2, Ed. Gallimard, Coll. Tel, Paris, 1974, 
p.197-280. 

 :يينظىر  ِ
سّْن تعليم الٌلغة العربٌية يف ادلٌدرسة ؟ ضمن تعليم الٌلغات يف اجلزائر ككسائل ترقٌيتو عبد الرمحن احلاج صاحل، ؾ مؤسبر كطين نظَّمو آّمع اجلزائرم )يف ديكن أف ضلي

 (.اجللسة الٌتاًسعة)، اليـو الثالث (ََِٗنوفمرب  ْ، ّ، ِ، يف (اجلزائر)لٌلغة العربٌية برج الكيفاف 
3Cf. Jacques Lerot, La sémantique du discours : essai de clarification terminologique, in Des termes 
et des choses, Centre de Terminologie de Bruxelles – Institut Marie Haps, Ed. La Maison du 
Dictionnaire, Paris, 2000, (p. 13-42), p. 13. 
4Cf. Joseph Courtes, Analyse sémiotique du discours : de l’énoncé à l’énonciation, Ed. Hachette, 
Paris, 1991, p.165-167. 
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ز بلى الانٛال١ ِة
  ؤ٦ثر اإلاهُلر ؟ ال٨الم ىظا ٌٗجي ماطا ل٨ن!  الانٟخاح خحّة

ًة
ص ٖلى انٟخاخا  ما م٘ ًدنافى ال الهنُ٘ وىظا. اإلاٟاىُم حٗضّة

ه ًلضو ٢ض
ّة
  ؤن

ٌة
ٝ ٌٌة  جهغّة ِة  في (Oswald Ducrot)ؤوػوالضص٨ًغو  ؾل٨ه إلاا ن٣ُ

ّـة ٘ نلٌ ظ ؿاني الىا٢ِة ِة
ّة
 حؿمُت خحو بلى اإلاخىاظض الل

  حٗاوو  الظي ال٣امىؽ
ًة
ة   1جىصوعٝو مكاع٦ت بخمُحز مغّة

ًة
ة ت ؤزغي  ومغّة ُّة  عنض بٛغى بنجاػو في حٗاونىاـ ؤو ـ2ؾكاًٟغ ماعي  ظاو بمٗ

ة ت، اإلااصّة ُّة ؿان ِة
ّة
ىؾىعيّة  ال٣امىؽ ل الل

َة
ؿاو؛ لٗلىم( الجضًض) اإلا

ّة
ٔ ٦ما ـ خُض الل صَة  ـ ًالخَة ؿاو ٖلىم مهُلرُة  وعَة

ّة
 الجم٘ بهُٛت الل

سظو
ّة
ِة ( اإلاىؾىعي) ال٣امىؽ واج

  ظضاعة ب٩لّة
ًة
ة هت الهٟدت منظ ؤزغي  مغّة ى. الىاظِة

ّة
خىل م ٍو ِة

ٞهم زلىّة  بخٟؿحر ال٣امىؽ م٣ضّة  من جهغّة

، ٖلى ًغقى ال جٟؿحر وىى ـ جنا٢ٌ ؤيّة  ٍة
ي الانسجام ٚاًت بلى ٧لّة

ّة
ؿا ٧لمت ٧انذ وبطا» : ب٣ىله ـ ال٨ل ِة

ّة
 باإلاٗجى ىنا مإزىطة بطو والل

ت ٞةوّة  ال٤ًُ، ًّة ل، الٗلىم حٗضص ِة
  طل٪، من ال٨ٗـ ٖلى حسجّة

ًة
لت ِة  من ؤ٦ثر آنُت هي باالنٟخاح ٚع

 في نكإ لم وندن. مطخى و٢ذٍة  ؤيّة

ِة 
ٛت صعاؾت نٟهل ؤو ألاو٢اث، من و٢ذٍة  ؤيّة

ّة
جب ـ بنخاظها صعاؾت ٖن الل ؿاو ٖمل نٟؿه الى٢ذ في ىظا من ًٟهم ؤو ٍو ِة

ّة
 ومن) الل

ت ولألٖما٫ للخٗلحر، اإلاُٗى اإلا٩او ًإحي اىن ُّة ؿان ِة
ّة
  ىنا ٞنجض. 3« الل

ًة
  جدضًضا

ًة
دا  اإلاهُلخُحو اإلاعجمُحو خملذ التي لألؾلاب نٍغ

٘ ٢ام عنضٍة  اٖخماص ٖلى ؿانُاث بخَٟغ ِة
ّة
ه ًم٨ن ما وهي ٖلىم، بلى الل ُٗة ن في ظم ٛت ٖمل: ؤمغٍْة

ّة
. وبنخاظها الل

ا َ٘ة  ؤمّة ن صًلىا ظاو ننُ ن مٗه قاع٥ ومَة ؿانُاث ٢امىؽ بنضاع في السبراء مِة ِة
ّة
لىم الل ؿاو، ٖو ِة

ّة
ه ٖحَّو خُنما الل  بىنٟه ٢امىؾَة

 
ًة
٤ قِئا

ّة
ؿانُاث ًخٗل ِة

ّة
ؿاو وبٗلىم ظهت من بالل ِة

ّة
ن الل   ؤزغي، ظهتٍة  مِة

ًة
ٗا   الخمُحز وايِة

ًة
دا و ُٞم٨ن ال٨خاب؛ واظهت منظ نٍغ  ل جٟؿحرُة

ت) انُت اإلاجمٖى
ّة
ن الش الث مِة ٗجى ٢امىؽ ٧لّة  ًُغخها ؤو بضّة  ال التي اإلاك٨ِة ؿانُاث ٌُة ِة

ّة
ؿاو وبٗلىم بالل ِة

ّة
مخه في بها ؤصلى والتي( الل ِة

 م٣ضّة
ؿانُاث امخضاص مضي مغاٖاة بًغوعة ال٣اثلت ِة

ّة
لم النٟـ ٖلم في خهغىا ٖلىمٍة  بلى الل ش الاظخمإ ٖو ىلىظُا والخاٍع  واإلان٤ُ والٟحًز

ايُاث ٜ حٗجى ٖلىمٍة  من ا٦ثر اإلاجا٫ ًٟخذ ؤو قإنه من وىظا. 4والٍغ
ّة
ؿانُاث عخاب وفي ةبالل ِة

ّة
 ؤو قإنه من ىظا ؤوّة  ق٪ّة  ٞال: الل

ِةؽ
ن) اإلان٣ىلت اإلاٟاىُم بل اإلاهُلخاث ٨ًغّة ؿانُاث ندى( الٗلىم جل٪ مِة ِة

ّة
ى ما وىى الل  وزحر. (Termes-concepts transférés) ل ٌؿمّة

اب٘ ؤوّة  ٖلى ٌكهض صلُل
ّة
صي الُ ٗضّة ت ٞغى ٖلى الجىىغي  اللاٖض ىى الخّة ؿاو ٖلىم ػاٍو ِة

ّة
 يمن ُٖجها اإلاهُلخُاث جهن٠ُ ىى الل

  لؿلبٍة  ال ألازحرة ىظو
ّة
صي للُاب٘ بال ٗضّة ى الظي الخّة

ّة
ها به ًخدل  من ا٢خطخى ما وىى ـ5ؤٖالو عؤًنا ٦ما ـ( اإلاهُلر) اإلاغ٦ؼي  مىيٖى

ؿانُاث جمتزط ؤو اإلاهُلخُاث ِة
ّة
  آوٍة  في ٖجها وجخٟاوث بالل

ًة
ر وخُنما. مٗا ل ؤخمض ًخدضّة

ّة
ؿاو ٖلىم ٖن الخى٧ ِة

ّة
  » Les « sciences) الل

                                                           
1Cf. O. Ducrot & T. Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Ed. Seuil, 
Paris, 1972. 

وسوعٌي اجلديد لعلـو الٌلسافأكزكالدديكرك كجاف مارم سشايفر، ِ
ى
 .، ادلركز الٌثقايٌف العريبٌ ََِٕ: ، بًنكتِترمجة منذر عياشي، ط، القاموس ادل

ّO. Ducrot& T.Todorov, Dictionnaireencyclopédique..; وسوعٌي : ككذاؾ
ى
أكزكالدديكرك كجاف مارم سشايفر، القاموس ادل

 .         ُّاجلديد لعلـو الٌلساف، ص
4Cf. Jean Dubois &alii, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Librairie Larousse-
Bordas, Paris, 1999, p.V. 

: ككذلك. ّٔ.؛ ص..يوسف مقراف، يف أبعاد ادلصطلح: يينظىر(: ابستيموجلٌية الطاًبع التعٌددم)يينظىر إحدل مقاالتنا ما عاجلناه ضمن نقطة أمسيناىا ٓ
Marcel Diri-Kidiri, Une approche culturelle de la terminologie, Terminologies nouvelles, n° 21, 
Rifal, Juin 2000, (p.27-31), p.28. 
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du langage »)، مه اإلاٗجى باب ًإزظ ِة
ؿانُحو، زُاب من ٧لٌّي  ُٞه ٢ا٫ ما بلى ٣ُٞؿّة

ّة
 (Fondamentalistes) ألانىلُحو وزُاب الل

ٍغن وزُاب ِة
٣ت وزُاب (Exégètes) اإلاٟؿّة َِة . 1ٌؿمحهم ٦ما (Logiciens) اإلانا

ه بُض
ّة
ٖم ًم٨ن»  ـ ؤوعو ؾلٟاو ًغي  و٦ما ـ ؤن حو زال٫ ؤوّة  بالٛتم ؤيّة  بضوو  الؼَّ ذ ٢ض اإلاايُت ؾنت السمؿِة

ّة
ل   خُة

ٌة
  مؿإلت

ٌة
ت  نٍٓغ

 
ٌة
ت نذ ظىىغٍّة ٛت ٖلىم إلاجا٫ بةلخاحٍة  َٖة

ّة
٣ت وهي: الل ِة

ّة
ت اإلاخٗل ؿاو ازتزا٫ بةم٩او ىل بمٗٞغ ِة

ّة
ص في اللكغي  الل  ؤي ـ  واإلاُٗاع الىي٘ مجغّة

دل جىانل لٛت قإو ىى ٦ما ـ الانُالح ؿاو بإوّة  ال٣ى٫  بوّة [. le morse]  ال٨خابي اإلاىعؽ ونٓام النَّ ِة
ّة
ٌ٘ة  اللكغي  الل  ٧لَّ  ؤوّة  ٌٗجي وي

  ًهضع( قٟىي ) منُى١  جىانل
ًة
ت ؤو ـ انُالخُتٍة  وؤق٩ا٫ٍة  مضلىالثٍة  بحو الجم٘ ٖن خخما

ّة
ت ؤصل جها ـ لٛىٍّة ِة

ّة
م٨

ُة
ي من ج

ّة
 في. الٟٗلي الخجل

ٛت خا٫
ّة
ؿاو) اإلانُى٢ت الل ِة

ّة
ت الٗنانغ ىظو ٞةوّة  ،(اللكغي  الل ٍّة ر الهىع

َة
ت حٗضّة  بها اإلاهُل ُّة ٗخبر. ألاولى بالضعظت نىج  ىظا ٌُة

ع    الخهىّة
َة

ت ألانداء خل٠ُ ٍٛى
ّة
لت ألانداء حكمل ٦ما ،(اللٛت ب٣ىاٖض اإلاٗنُت) اإلاضعؾُت الل  من والنابٗت الانُنإ في اإلاٚى

اث ٚذ التي النٍٓغ ىاىغ إلا٣اعبت ؾىّة
ّة
ت الٓ   اللٛىٍّة

ًة
  م٣اعبت

ًة
  ٖلمُت

ًة
ايُت ت ٍع   نٞغ

ًة
ن انُال٢ا دى مِة ىلُضي النّة ؿه يالظ الخّة  نٗىم ؤؾّة

ؿِ و٦ظا حكىمؿ٩ي اث من ال٨لحر ال٣ِة ت النٍٓغ ٍّة ثها التي الهىع ه ألازحر ىظا وعَّ َٖة و، ظاءوا الظًن ؤجلا  ظٗل بلى جضٖى خُض بٗضَة

ن ت الخمشُالث بحو الجم٘ ؤنناٝ بًجاص ٚاًاتها ؤؾمى مِة ُّة ت ألاق٩ا٫ وبحو( اإلادخىي  لٗنانغ) الضالل ٛىٍّة
ّة
ها. الل ت بجّة  م٘ جدناؾب نٓغٍّة

تالنٔ ت عٍّة ُّة اي ت جه٠ ألازحرة ٞهظو. لإلباٙل الٍغ ُّة ٨حو ججم٘ ؾهلت ظضُّ  لٗلت ؤجها ؤؾاؽ ٖلى الخىانل ٖمل  ًمخل٪ بدُض: قٍغ

ر ِة
  اإلاخدضّة

ًة
عا غ حكٟحرو، بلى ُٞٗمض عؾالخه، مدخىي  ٖن جهىّة ِة

ّة
سس   وَُة

ًة
  نىجُت) ما ٢ناة

ًة
ى ٦ما ؛(مشال ي ًخل٣ّة ة، اإلاخل٣ّة  بلى ُٞٗمض الكاعّة

٨دك٠ ممازلت، ٢اٖضة ؾاَتبى الهىحي اإلا٣ُ٘ ج٨ُٟ٪ . 2« ٖلُه ًخٗغّةٝ زمّة  الغؾالت مًمىو  ٍو

  ؤوعو ؾلٟاو م٘ ندؿاء٫ ول٨ن
ًة
ت الهىعة هي ىظو ىل: صاثما ُّة ض التي ألامشلت بوّة  ؟ اللكغي  للخىانل الخ٣ُ٣ ِة

 لِؿذ طل٪ جٟنّة
  ؤوّة  طل٪. بالناصعة

ًة
  ٢ؿما

ًة
ن ٦لحرا اث مِة   نؿخٗملها التي اإلالْٟى

ًة
ض وال واضخت لِؿذ جاليوبا٫ بالكٟاٞت، لِؿذ ًىمُا َٗة ؿدل  قإجها في ٌُة

 »  ظملت ٟٞي. ؤلابهام
ًة
 ) ل٩لمت ًم٨ن ،«( ؤٚاصع) ؾإطىب ٚضا

ًة
لُه. اإلاسخلٟت ألاًام من جهاًت ال ما ٖلى جض٫ّة  ؤو( ٚضا  ؤو ًم٨ن ال ٖو

ل ِة
ّة
  الؿاب٤ اإلالّٟى ٌك٩

ًة
 ( مٗلىمت) زبرا

ّة
لنا بطا بال ت بلى جىنّة ن مٗٞغ ر، مَة  الجملت، ىظو ٞدكٟحر طوب. ىى ًىم ؤيّة  وفي ؤًن ًخدضّة

ن خؿنت نُاٚت طاث هي التي ها لي ًلضو«  ظٗت ناولجي»  الجملت: آزغ مشا٫ صون٪. ص٣ُ٢ا مٗجىًة  لها ًمنذ او ٨ًٟي ال ناخُت، مِة  ؤجّة

ٍة  ؤيّة  خىػتها في لِـ
ّة
ىب الندُجت لنُل خٔ ها جمّة  بطا ؾُما وال ٞحها اإلاٚغ  ٣ًطخي خُض (langue Subanon des Philippines)ب ن٣ُُة

ِة  بالخمهُض اللٛت ىظو في الٗغفي الاؾخٗما٫
٤ بسُابٍة  الخماؽٍة  ل٩لّة

ّة
  آزغ، بصخيءٍة  ًخٗل

ّة
٘ وبال

ّة
َٕة  اإلاغء ٞلُخى٢ ن نىٍٕة  في الى٢ى  ؾىء مِة

ه خضّة  بلى آلاصاب
ّة
ي الناص٫ ًإحي ولن اإلاُلىبت الاؾخجابت ًل٣ى لن ؤن لبّة ُُة لخه ل  ويىخها ٖلى ظملت بػاءَة  ٞندن الخالت، ىظو في. ٚع

تها  ندىيّة  و خّة
ًة
. 3اإلاغظى بالٛغى جٟي ال ٞهي ا

ت بلى بياٞخه ًجب ماطا بطو ُّة ٠ُ الاقخٛا٫) الٗمل ٖلى ج٣ىي  ل٩ي الخىانل ٖمل ه بلى 4ؤوعو ؾلٟاو ًظىب ؟( والخْى
ّة
 في ــ ؤن

ر ىى ــ مُٗنت خالت ِة
 ييغوع ىى ىل ؟ الٗبء ىظا َلُٗت ما زمّة . اإلاٗامالث وآصاب الٗٝغ زانُت خالت وفي الخا٫، وؾُا١ اإلاخدضّة

ه ؤم
ّة
ت بمشابت ؤن   ألا٦ثر الجىاب بوّة  ؟ ػزٞغ

ًة
 ٧لّة  بلُه بالنؿلت: مكىاعو بضاًاث في حكىمؿ٩ي ٖنض نجضو الؿاا٫ ىظا ٖلى عاص٩ًالُت

                                                           
1Cf. Ahmed Moutaouakil, Réflexions sur la théorie de la signification dans la pensée linguistique arabe, Ed. 
Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, 1982, p.26. 
2Sylvain Auroux, De la langue à la parole.., (p.91-93), p.91. 
3Cf. Ibid., p.91-92. 
4Cf. Ibid., p.93. 
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ٌٕة  ٌكىبه ملّٟى ل الخ٣ُٗض من نى ِة
ّة
مش لُت مغخلت ًُة   ؤو) جدٍى

ًة
ال  ظملت ؤيُّ  ٖلحها ج٣ىم مٗغوٞت ٢ىاٖض بم٣خطخى جمّة  ٢ض ٩ًىو ( جدٍى

تها مكهىص ُّة ع  ٞلالخالي،. اإلاشالُت الناخُت من اَتهاوبـ بدٞغ خهىَّ   ىنا٥ ٩ًىو  ؤو ًُة
ٌة

ر ِة
ٌ٘ة  مخدضّة ، مؿخمِة ل الظي طل٪ ىى مشاليٌّي ِة

ّة
 ًمش

٨ت
َة
ت مل   ًهٙى ؤو بةم٩انه ٢هىي، لٛىٍّة

ًة
اٞا زُابا ّٟة  . ق

ًة
غ ال ىظا َلٗا ِة

ٟؿّة اث ًُة   ألا٦ثر اإلالْٟى
ًة
لى ح٣ُٗضا  من ٦لحرة مجزلت ٖو

ب (module) ملخ٤ بٗنهغ النمىطط ىظا جؼوٍض ًم٨ن ٦نو٫ . ًىمُا نؿخٗملها التي جل٪ ؤلاًداء،
ّة
  ؤ٦ثر ٢ىاٖض من ًتر٦

ًة
  ٖضصا

ًة
ٖا  وجنىّة

غ التي اإلام٨نت والخدُِناث الخد٣ُ٣اث جه٠ ؤو قإجها من
ّة
ُـة  ٖلحها جخٞى  اإلادلُت الؼمانُت، الؿُا٢اث مسخل٠ في الغؾالت نٟ

 مشل ج٣ىم(. الصخيء نٟـ ٖن للخٗلحر) الصخيء نٟـ ل٣ى٫ ( اطاجه) واخضة لٛت يمن ؤلام٩اناث مسخل٠ و٦ظا والش٣اُٞت؛( اإلا٩انُت)

ى ؤو ًم٨ن ما ملخ٤ بلخا١ ٖلى اإلا٣اعبت ىظو ؿمّة ت ٌُة ُّة لم التر٦ُب ٖلم بلى ،1الخضاول ل التي الٗلىم ىظو) الضاللت ٖو ِة
ّة
ة حك٩  ماصّة

ؿانُاث
ّة
غاى اللٛت اؾخٗما٫ ؤي( الل  . الخىانل ٚا

 

 

  الطبان العلم وْهم 3.2

م ل٣ض غص ظىظمىناو ج٣ضّة ٍة  (Diagnostic) حصسُوٍة  بجَة
ٍة ) و٢اجيّة

ن. 2(ٖالجيّة ، منٓىعٍة  ومِة ٍة
سالصخيّة ت اإلاٟاع٢ت ابٗاص اؾخِة ُّة  اإلاهُلخ

لت) ك٩ِة
ُة
ت( اإلا ُّة ت) الضازل ُّة ؿانُاث حٗتري  ؤزظث التي وهي ،(الساعظ ِة

ّة
غ منظ الل  ال٣غو  من الؿلُٗنُاث وبضاًت الؿخِنُاث ؤوازِة

٤ ؛3الٗكٍغن
ّة
ل في وص٢ صة الٗىامِة ِة

غ الخحو طل٪ منظ مكغوٖها حٗترى قغَةٖذ التي اإلاهضّة ِة
ّة
ه ٧انذ التي 4ألاولى زُىاتها في اإلال٨ جِة

 جخّة
ع  ندى ت الخُىّة سها م٘ باإلا٣اعنت ٞاث٣ت بؿٖغ   ،5ال٣ضًم جاٍع

ًة
٘ ال٣غو  من ألازحرة ال٣ٗىص) اإلاخإنُت الخضًشت بةعىاناتها و٢ُاؾا  الخاؾِة

  ؤنلدذ التي( الٗكٍغن ال٣غو  من ألاولى وال٣ٗىص ٖكغ
ًة
غيت ٣ض ُٖة ٘ بك٩لٍة  للنّة  . ؾَغ

  وطل٪
ًة
ؿا   ٩ًىو  مضزل بىي٘ ٣ًطخي الظي الٟغنسخي للخ٣لُض ج٨َغ

ًة
 ٢ض ال٣امىؽ ٩ًىو  التي الانُالخاث للٌٗ مٟخاخا

جها،   له نجض ال خُض بلى الخ٣لُضَة  ىظا مىناو ظىعط ٦غّةؽ و٢ض جًمّة
ًة
ٟا

َّ
نه ال مال ِة

ئت ًًمّة َِة ت جى ُّة  الغمىػ  بها ًٟ٪ّة  انُالخ

ت ُّة ٟت الانُالخ
َّ
مت ىظو ٩ٞانذ. صازلهب اإلاْى ِة

لها بط منٟٗت، طاث لنا بالنؿلت اإلا٣ضّة ٍة  جنلُه بمشابت نخ٣لّة
ٍة  ٖمليّة

 النٓغيّة  بالغنُض زغيّة

                                                           
 (.ما يقـو بو أك يريد أف يقـو بو)«قصده » تتعٌلق بالفعل، يف اللسانيات، البعد التداكرل ألم ملفوظ ىو القصد : الٌتداكليةُ
عالجي ما دفعنا إذل التحٌقق ق أقدـ بو على تقدمي حلوؿو مصطلحٌية لبعض ادلآزؽ اليت عرَّضت ذلا اللّْسانيات نفسها ربت أضواء ادلفاىيم اجلديدة، بل ىذا الطابع اؿكذلك ألفٌ ِ

، يينظر (ذل غاية اسًتخراج ىذه ادلالحظاتإ)فرجعنا إذل الطبعة األكذل، فاعتمدناىا لرفع الٌلبس، كقد كانت يف حوزتنا الطبعتٌن، كىذه األخًنة حسب علمنا 
 Georges Mounin, Introduction aux problèmes terminologiques, in Georges Mounin&alii, Dictionnaire:كذلك

de la linguistique, Ed. PUF, Paris, 1974, p.IX-XXIV.يينظر كذلك طبعةQuadrige/( 2004) PUF 
 : بدايات السبعينيات مع صدكر ثالثة معاجم لسانٌية يف فرنسا، كىي كما أحلنا إليها ضمن ىذا ادلقاؿ تزامنت ىذه احلقبة، كالسيماّ

 O. Ducrot & T. Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Ed. Seuil, 
Paris, 1972. 
 J. Dubois &alii, Dictionnaire de linguistique, Ed. Librairie Larousse, Paris,1973. 
 G. Mounin&alii, Dictionnaire de la linguistique, Ed. PUF, Paris,1974.  

تاريخ صدكر دركس اللّْسانيات العاٌمة، كتطبيقات حلقة براغ احلكيمة يف الثالثينيات من ذات القرف، كانفتاح الدرس اللّْساين  ُُٔٗنعين باخلطوات األكذل تلك اليت أعقبت ْ
. صاصوكاخت

. إٌف فصل اللّْسانيات عن اجلذكر تسٌبب يف مشًكالتو مصطلحٌية دل زبفى عن األطركحة اليت ندافع عنها يف ىذا ادلقاؿٓ
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م ِة
ّٖة متٍة  يمنَة  طل٪ و٧او. اإلاهُلخي الن٣ضي لٗملنا اإلاض ِة

غةٍة  م٣ضّة ُِة س
ها مُة

ّة
هها ظىظمىناو زُ ت، اإلاؿإلت ؤؾماو إلاا وزهّة ُّة  اإلاهُلخ

ؿانُاث ٢امىؽ في ِة
ّة
ن وىى ؛1هٖلي ؤقٝغ الظي الل ، ؤلاخاَت من ؤم٨نخه مٗخبرة مُُٗاثٌة  خىػجه في ٧انذ مَة  ل٩ىجها طل٪ باإلاىيٕى

ه( اإلاعجمي) اإلاهُلخي للٗمل اختراٞه من نابٗت مُُٗاث ًْة ٗض ؿانيّة  الترظمي بلُة ِة
ّة
لذ لظل٪ ؛2والل ّٟة   له ٦

َة
وٍة  ٖبر الى٢ٝى

 قضًضٍة  ملسَّ
ه ٜ ل٨نّة ت بالِة ُّة مخه مؿاخت به ؾمدذ ما خضوص في ـ ألاىم ِة

ها ًم٨ن التي اإلاٟاع٢ت جل٪ جضاُٖاث بٌٗ ٖلى ـ م٣ضّة   جلسُهُة
ًة
ة  ؤزغي  مغّة

: في

ضث التي الٟغاٙ ؤػمت
َّ
ت اإلاٟاىُم بٌٗ اؾخدالت ٖن جىل ُّة ؿان ِة

ّة
ص بلى الجنُنُت الل لت مٟاىُم مجغَّ لت نا٢ِة ِة

هت ومخن٣ّة ِة
ٍة  بلى ومىظّة

 لم خضّة

٘ ُِة ع  من خىلها ما اؾدُٗاب حؿخ ؿاني) اإلاهُلر ـ اإلاٟهىم ؤػمت مٗه اؾخٟدلذ الظي الخُىّة ِة
ّة
(.  الل

خه الظي الن٣ٌ بٟٗل آلازغ بًٗها حُُٗل وزُىعة   ٖٞغ
ُة
ة صّة   تهضٝ ٧انذ ٞٗلٍة  عَة

ًة
ِةٖت

٘ بلى مدؿغّة ؿانُاث جَٟغ ِة
ّة
 خؿب نٟؿها الل

ِةٖت الاىخماماث جنامي
ؿانُاث جل٨م ٖن بضوعىا اإلاخٟغّة

ّة
ت ٖضم وباٖخ٣اص الل   ناع الظي بنٓامها ؤلازال٫ مجاٞػ

ًة
. ٢اثما

ؿاني اإلاؿخىي  ٖلى ؤزغاىا عصوصم ٢ُاؽ ونٗىبت ِة
ّة
ؿانُاث اوّة  ٞدؿب، الل ِة

ّة
  ؤضخذ الل

ًة
ُٖه ما خؿب ؤو ـ بضًال  ل٨شحرٍة   ـ جضّة

ت منالٟغوٕ ُّة ى ٧انذ التي( ألاصواث) اإلاٗٞغ
ّة
ٛا٫ جخىل ٛت مىيٕى ٖلى الاقخِة

ّة
ر ٢لل الل ؿاني الخضَة ِة

ّة
 ) الل

ًة
 (.الٗلم بلى نؿلت

نضما ن رالشال اإلاكاىضاث ىظو مجا٫ جىؾُ٘ بلى نٗمض ٖو ٤ اإلا٣اعِةنت، الناخُت مِة  و٢ُاؽ ز٣له، مغ٦ؼ جماؾ٪ مضي من والخد٣ّة
ت ٢غاءاجنا لنا ؾندذ ما ٖلى اإلاكاىضاث  ؤٖالو ٢لنا التي الٟغاٙ ٖنإػمت الخضًض بلى ألامغ بنا ؾُاو٫ الن٣ُت، ىظو ٖلى اإلانهلّة

٘ من ها مىناو، ظىعط ؤٞاصو الظي الدصسُو مى٢ِة ضث بجّة
َّ
ت ىُماإلاٟا بٌٗ اؾخدالت ٖن جىل ُّة ؿان ِة

ّة
غة) الجنُنُت الل ص بلى( اإلاؼصىِة  مجغَّ

لت مٟاىُم لت نا٢ِة ِة
هت ومخن٣ّة ِة

ه ـلد٨م ومىظّة ؿانُاث جىظُّ ِة
ّة
٣جي الل رىا الظي الخّة  وطل٪ ألازغًـ ؤلانؿانُت الٗلىم ٧ل حٗبرو ظؿغٍة  بلى نحّة

ًه ٧انذ ما م٘ ًدنا٢ٌ ؤو صوو  من ِة
غ٦لت عباو صوع  من جاصّة ؿانُاث، بلى صؤؾنِة  الظي 3ؤلاعقاصي الٗلم ؤو مَة ِة

ّة
٫  الظي ألامغ الل  لها زىّة

تها التي الخشِشت اإلاغاظٗاث وعاء من ج٩ىو  ؤو ت ٚحر الٟغوٕ من ٦شحرٌة  ٖٞغ ُّة ؿان ِة
ّة
ؿانُاث َٟغة اؾخلهام ؾُا٢اث في الل ِة

ّة
ت، الل ُّة  اإلاغخل

ن التي وهي ٗغوٝ مِة
َة
ها اإلا لذ ؤجّة

ّة
ؿحو من جُل ِة

 بظغاء قئنا بطا ـ ٣ٖالها من لخياإلاهِ ظهاػىا انٟلذ زمّة  بلىعتها لٟاثضة ٖناءًة  اإلااؾّة
٤ قإو في اإلاؿئىلُاث جدضًض الهٗب من وناع اإلاؿضًـ الؿالم ٖلض اؾخٗماالث م٘ جنام من نٕى

ّة
ع اإلاهُلخي الخضٞ  من الهاصِة

ؿانُاث ِة
ّة
٤ٌة  وىى ندىىا، والىاعِةص الل

ّة
 الن٣ٌ بٟٗل آلازغ بًٗها حُُٗل زُىعة بوّة . ؾضي اإلاٟاىُم من ٦شحرٍة  بطىاب في ؾاىم جضٞ

خه الظي ة ٖٞغ   تهضٝ ٧انذ ٞٗل عصّة
ًة
لت ؿانُاث آلت به ظاءث التي اإلاٗغفي ال٨مّة  جُٟٗل بلى مهغوِة ِة

ّة
ٗها نٟؿها الل ٍٕة  بلى بالخالي وجَٟغ  ٞغو

ت ُّة ِةٖت الاىخماماث جنامي خؿب ولُضة ج٩ىو  لؿان
ؿانُاث جل٨م ٖن بضوعىا اإلاخٟغّة

ّة
ت ٖضم وباٖخ٣اص الل  بنٓامها ؤلازال٫ مجاٞػ

  ناع الظي
ًة
  ـ ؾ٣ُم ل٨نه ـ ٢اثما

                                                           
مة اذلاٌمة؛ يينظىرُ : ندعو القرٌاء إذل مطالعة ىذه ادلقدّْ

G. Mounin&alii, Introduction au problème terminologique, in Dictionnaire de la linguistique.., 
p.IX-XXIV. 

 .G:ر اجتهاداتو ادلعتربة ضمنذلك أنٌو من أىٌم ادلتخصّْصٌن يف رلاؿ الّتمجيات كاللّْسانيات كصاحب نظرة كثًنان ما ييعتدُّ ّٔا يف رلاؿ الٌلغات ادلتخصّْصة، يينظِ
Mounin, Les problèmesthéoriques de la traduction;Clefs pour la linguistique; Clefs pour la 

sémantique&Histoire de la linguistique. 
وسوعٌي اجلديد لعلـو الٌلساف: كىي الكلمة اليت اختارىا ادلّتجم ضمنّ

ى
 .ُّ.، ص..أكزكالدديكرك كجاف مارم سشايفر، القاموس ادل
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م اث ٚع ٌٕة  ْهغ ىنا من: اإلاؿخجضّة غو ال الغؤي ىظا ٧او وبو ـ ننٗتها التي الكغاثذ في ٦لحرٌة  نضْة َِة ؿانُحو ٧لُّ  ُٞه ٌكا ِة
ّة
 بلى ـ الل

ن ٧لٌّي  ٢غؤ خُض الىظىص؛ من ازخٟذ الٟغوٕ بٌٗ ؤوّة  صعظت ت في ؾكاًٟغ ماعي  وظاو ؤوػوالضص٨ًغو  مِة ُّة   الخضاول
ًة
ل ال قِئا  ًدخمِة

 لؿا الٗؼ٫َة 
ًة
، ٖلى نُا م ٖلى ألا٢لّة ها من الضاعؾحو بٌٗ ؤطىاو في اؾخ٣غّة  مما الٚغ و  ؤجّة ِة

ت ج٩ىّة ُّة لت ٢ً  ٖلى والخ٣ُُ٘ للخٟؿحر ٢ابِة
ها ها ًهلر ما ب٣ضع وطل٪ لؿانُت، صعاؾت ؤجّة ُٟة ت ألاخىا٫ زانت في جهنُ ًّة ت جٓلّة  التي الٟغص ُّة ؿاني الىن٠ ٖلى ٖه ِة

ّة
 ُٞصرّة  الل

ها ؤلا٢غاع بظل٪ ٣ُت ٢اعبتالم ازخهام من بإجّة ُِة لي مى٢ِة٠ ٌؿدنض»  خحو في. اإلان ِة
ّة
 السُاب جدلُل بحو الخمازل بلى السُاب مدل

لم ت ٞاابنُت التر٦ُب، ٖو ن الندىٍّة ِة
ّة
ت جدضًض من جم٨ ل ندىٍّة مَة . 1«(التر٦ُب ؾالمت) الجُة

ض وال ت) مهُلر ًدخمله ما خى٫  ظض٫ٍة  بزاعة نٍغ ُّة عؽ زهىم ٝي الدؿمُت ناخُت ومن ـ اإلاٟهىم ناخُت من( الخضاول
 الضّة

ؿاني ِة
ّة
ة منظ نكإ ظض٫ مشاع ْلّة  ـ الٗغبي الل ٌ لهظا. ؾنحو وصام مضّة شاو ٞع  جسهُو واإلاهُلخاث، اإلاٟاىُم ظمٗهما ؤزناء اللاخِة

ت ٧لمت إلاٟهىم ُّة   الخضاول
ًة
  مضزال

ًة
ه بمٗجى بًضًىلىجي قله ازخُاعٍة  ٖن ًنمّة  ىظا ٧او وبو ٢امىؾهما، في مهُلخُا

ّة
ع  ؤن ِة

 بلى انخماءًة  ًهىّة
  ٧ىنه من ؤ٦ثر ؾتمضع

ًة
٘، لألمغ ن٣ال  اإلاىيىعي الٗمل بلى جغقُده ًهٗب الظي اإلاهُلخي اإلاعجمي الٗمل مك٩ل ب٣٘ ٞهنا الىا٢ِة

ضو ت، الاظتهاصاث من وججٍغ ُّة ت واإلانُل٣اث الصسه ت ال٨ٟغٍّة ًّة ؿاني اإلاؿخىي  ٖلى ؤزغاىا مغصوص ٢ُاؽ ونٗىبت.2الٗمىص ِة
ّة
 الل

ؿانُاث اوّة  ٞدؿب، ِة
ّة
  ؤضخذ الل

ًة
ُٖه ما خؿب ؤو ـ بضًال ٟت الضعاؾاث ؤ٦ثر جضّة عاتها ؤؾؿها في اإلاخٟلؿِة  منالٟغوٕ ل٨شحرٍة  ـ3وجُىّة

ت ُّة ى ٧انذ التي( ألاصواث) اإلاٗٞغ
ّة
ٛا٫ جخىل ٛت مىيٕى ٖلى الاقخِة

ّة
ر ٢لل الل ؿاني الخضَة ِة

ّة
 ) الل

ًة
 طل٪ ناخب ما وبد٨م( الٗلم بلى نؿلت

ر ؿانُاث انٛال١ من الخضَة ِة
ّة
. نٟؿها ٖلى الل

خه، الدصسُو طل٪ عوح ٖلى باالخخٟاّو آزغ وبخٗلحرٍة  ؿانُاث ىظو حٗض لم بغمّة ِة
ّة
عة الل  الضازل من مٟاىُمَة  بنخاط ٖلى ٢اصِة

 
ًة
ع  بىجحرة ٢ُاؾا ذ التي مهُلخاتها جُىّة ّٟة ءَة  ز   مجاالثٌة  لها ٞغقخه بؿاٍ ٖلى الٍى

ٌة
ٖت ِة

ِة  في مخنىّة
ص ْلّة ٣اء ججضّة ِة

ّة
 وبحو بُجها الل

ؿانُاث ِة
ّة
ٌ بلى حؿغّةٖذ ٢ض صامذ وما ًِله،حٜ بااخغي  ؤو الخٟاٖل ُٚاب بٗض الل ت) الٟغوٕ جل٪ ظانب بلى الٗمل ٞع ٛىٍّة

ّة
حر الل  ٚو

ت ٛىٍّة
ّة
ملذ التي( الل ٣صخى ؤو ٖلى خُة

ُة
ز من ج ِة

ٛت بكإو الاىخمام خحّة
ّة
٤َة  الل ت، اٖخلاعاثٍة  ٞو ُّة  الخٛاضخي للٛاًت الهٗب من ٞإيخى منهج

ه طل٪، ٖن
ّة
م ٖلى ان و النؿبي العجؼ طل٪ من الٚغ ت، ىامل لإل٢هاء ؤوّة  ًلضو والظي لندىا طل٪ ٖلى اإلاصسَّ ُّة  ٣ٞض اإلاؿاول

ت اإلاهُلخاثُة  قهضث ُّة ؿان ِة
ّة
ت اإلاٟاىُم ٖن بالخٗلحر ال٣ايُت الل ُّة ؿان ِة

ّة
ها ًلضو والتي الخضًشت الل  جبرؤ ؤو بلى اإلاُل ندُجت ٞايذ ؤجّة

ت للمهُلخاث بالنؿلت ؾاختها ٛىٍّة
ّة
ت) الل ُّة ؿان ِة

ّة
  ٢للها، ؾاثضة ٧انذ التي( الل

ًة
ٍة  ١ٍة ؾلا من ق٨ال

ة، مجاالثٍة  اعجُاص بلى ْاىغيّة  وال ٖضّة
ٍٍة  قتى في ال٨ش٠ُ عواظها جناسخي ًم٨ن ت ؤوؾا ُّة ت ازخهان ُّة ؿانُاث جل٨م عجؼ صعظت بلى زاعظ ِة

ّة
م ٖلى الل

ّة
 بخٟؿحرىا ٞحها الخد٨

ه ًلضو الظي السام خ٣لها في ـ ؤولى بابٍة  ومن ـ ألا٢لّة  ٖلى وجُل٣ُها
ّة
ه ناخُت من باالؾخ٣غاع ًنٗم ال ؤن  بٗض ٞترة اإلان٣ؿم مىيٖى

  ؤزغي 
ًة
  ان٣ؿاما

ًة
نا ؿىو  ٧او منا٢كاثٍة  م٘ متزامِة ِة

. ؤنٓغوىا ٢ض اإلااؾّة

٣ُت مت والنّة نا، الظي اإلاًماع في الخاؾِة ة ٧ىو  هي حهمّة   مىناو ظىعط عؤي في ـ حكخضّة  اإلاٟاع٢ت ىظو خضّة
ًة
ِةؾه ما وم٘ ـ صاثما

 ج٨غّة
مت الكهغة ها من اإلاهُلخاث للٌٗ اإلاخٟا٢ِة جٖز  اإلاىيت ٖامل بزغ الٗام الغؤي لضي وجىاجغىا الؿىاء ٖلى ٞتاإلاش٤َّ  الٟئت لضي مَة

م خؿاب ٖلى ٣ٖالها جُل٤ ؤزظث التي ؿحو ٢لل من اإلانكىص للٗلم الٟٗلي الخ٣ضّة ِة
 وىى ـ ٖلُه ؤَل٤ بما ونٟه ما وىى: اإلااؾّة

                                                           
، ادلنٌظمة العربٌية للٌّتمجة، ََِّ: ٌمد الشيباين، بًنكت، ترمجة سيف الدين دغفوس كمحعلم جديد يف الٌتواصل: الٌتداكلٌية اليـوآف ركبوؿ كجاؾ موشالر، ُ

. إٌف ادلشًكل الذم يطرحو ىذا اإلجراء ىو تركيٌّب يف ادلقاـ األٌكؿ. (Grammaticalité)ضلويٌة اجلمل  اجليمل الٌنحويٌة. ُِِص
وسوعٌي اجلديد لعلـو اأكزكالدديكرك كجاف مارم سشايفر، : يينظىرتعليلهماِ

ى
. ُٓ.، ص..لٌلسافالقاموس ادل

3Cf. B. Malmberg ,Analyse du langage au XX e siècle.., Ed. PUF,  Paris,1983. 
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  ًلضو
ًة
ُا ع ٖلى ؾازِة غ ٚحر اإلانٗغط ٢ضَة

َة
ؿاني الهىؽ ٖلاعة ـ اإلانخٓ

ّة
  ءظا وما(Linguistomanie) الل

ًة
٤ ؤزغي  جاعة ٍٝة  ٞو  بها ٢ا٫ ؤونا

ٟحو من الٗضًض ِة
ؿانُاث صوع  ج٣ه٣غ ٖلى اإلاخإؾّة ِة

ّة
ل ن٣ُت ٞهي ،(Science pilote) الغباو الٗلم وىم ،1الُالجعي الل سجَّ

ُة
 الكُٕى يضَّ  ح

٘ ت، للمهُلخاث واإلاٟغِةٍ الؿَغ ُّة ؿان ِة
ّة
ؿانُاث ؤوّة  الىىمَة  حُٗي بط الل ِة

ّة
٘ الل ت جخمخّة ٘ جخماشخى ال التالر ىظو ل٨ن ٖالُت، بصخّة  ووا٢ِة

مت، مٟاىُمها   صام ما) الؿُخي الجض٫ حٛظي ؤزغي  ظهت من وهي اإلاخإػّة
ًة
ٗا  ججظب ال ٞهي ،(ٞدؿب الدؿمُاث مؿخىي  ٖلى و٢ِة

ت، به جظىب وال الجاصّة  الاىخمام ُّة   ٌؿخضعي ٢ض وىظا ٧ل
ًة
ال ِ زام نىٍٕة  من جإمّة ِة

ّة
ت اإلاك٩لت زلُٟاث ٖلى الًىء ٌؿل ُّة  . اإلاهُلخ

٤ًخ٘ ألامغ ٦إوّة 
ّة
ٍٝة  ل ٍة  بخهغُّ

او بل ٞدؿب، النطج ؤواوَة  ًنخٓغ ال عمؼيّة
ّة
 ؤلاؾغإ ظىظمىناو ٣ًترح لهظا. طل٪ من ؤىمّة  بلى جسُ

ن ؤو قإجها من ص٣ُ٢ت جضابحر بإزظ ِة
شمّة

ُة
٣ت الجهىص ج ها ـ قإجها بٖالء في الى٢ٕى صوو  من الؿابِة  ٚاًت بلى ـ الضعاؾت ٢ُضَة  جؼا٫ ال اجّة

ن و٢ذ ؤؾٕغ ٝي ججاو، التزاماتها مٗها جدناسخى . مم٨ِة

ؿانُاث جإؾِـ ؤظل من نكُىا الظًن الغواص ؤوّة  اإلاٗغوٝ ومن ِة
ّة
لٍة  بدذ ٦ٗلمٍة  الل صوا ٢ض 2ومنٟهِة  اؾخٗما٫ ؾىء ٖلى قضّة

ت ونٟت ٌٗٝغ من بلى خاظت وفي مُاللتها نضص في الجضًض الٗلم ويُٗت ٧انذ التي اإلاهُلخاث ُبِة  في ج٣٘ ال جدًحرًّة
َّ

 ٖلى الك
ٍة  الترار

ّة
، بسِ ٍٜة ٘ مل

ّة
خى٢ ع  ؤو ًم٨ن وال طل٪، صوو  الخاثلت الهٗىباث ٍو خهىَّ اث ٧انذ مهما الؿىء طل٪ اخخما٫ ًُة  الخٍٗغ٠ مٍٛغ

ه ،3مم٨ن و٢ذٍة  ؤؾٕغ في الجضًض بالٗلم ضٍة  ٧لّة  ٞنلّة ت من واخِة ة تهمّة  مٗخبراثٍة  ػاٍو ل الى٢ذ ؤمطخى ٢ض ٩ًىو  التي اإلااصّة  ؤظل من الٍُى
لاعىا بها الخٍٗغ٠ ؾُا١ وفي جدًحرىا ضٍة  آوٍة  في باٖخِة بٍة  واخِة

٨ؿَة ٍة  ٦مَة
ذيّة ٍة  جاٍع

 زُىعة بلى مؿلى١، ٚحر منٟغِةص و٦صخيءٍة  بنؿانيّة
ٛت جدُدها التي الاقخ٣ا١ بٟغم الخالٖب في الخماصي

ّة
نت الل ِة

ٍٜة  في الازخُاع بدهغ ُٞاللىا اإلاضوّة غصة نُ
ّة
عوا ٦ما وزابخت، مُ

ّة
 من خظ

ٗت، الندذ بهٗىباث الخظعّةٕ  الش٣ت ٍٞغ ؤو اإلاهُلر، وي٘ نٗىباث جظلُل ؾلُل في لىباإلاِ الى٢ذ بلى الاٞخ٣اع ؤو اإلاانِة
ي ٢ض ما وىى اإلاهُلخاث مجا٫ في اإلاؿخًُٟت بالضعاؾاث ر صوو  الخُلىلت بلى ًاصّة

ّة
ؿانُاث، حٗث ِة

ّة
ػ، الل ٘، والخجىّة  والخىؾّة

ٓىا ّٟة م، مىيٕى في وجد
ّة
عوا وؤلابهام، الخطس

ّة
ن بلى الدؿمُاث بٌٗ انُال١ من وخظ تاإلا٘ ظؿم من ؤزغي  ؤما٦ِة ت، ٞع ُّة  ؤلانؿان

  ًا٧ىبؿىو  عوماو ٦خنها التي اإلا٣الت اإلاجا٫ ىظا في وجٓهغ جخ٩ازغ،
ًة
  مشاال

ًة
زت اإلاٟاىُم بصزا٫ بحو اإلاؼاوظت إلم٩انُت عاجٗا  اإلاؿخدضَة

ل وبٖما٫ ٛت ٖلى الان٩ٗاسخي الخإمّة
ّة
ؿانُحو) اإلاهُلخُحو اإلاعجمُحو ٧لُّ  ًجزعج ال وبِنما. الل ِة

ّة
لت طاث من( الل ًِة ض من التي اإلاٗ

َّ
 اإلاا٦

ه
ّة
  بلحها اإلاكاع مىناو ظىعط زُلت بلى ؤنُٛنا بطا ؤن

ًة
٣ا ؿانُاث نجض ؾابِة ِة

ّة
ٗذ ٢ض الل يِة ، ؤمام وَة ٗؼي  طل٪ اوّة  حٗاعىٍة  بلى ؤ٦ثر ٌُة

. اإلاؿضي الؿالم ٖلض اٖخ٣اص خؿب الخهن٠ُ ٖؿغ من يغبٍة 

مت  داج 

ٕ مٓاىغ بةْهاع ٢منا بٗضما الغئٍت جخطر اإلا٣ا٫ ىظا زاجمت وفي ٘والذ الخنىّة ها ًم٨ن التي وهي اإلاظمىمحو، َٞغ  ُٞما جلسُهُة

: ًإحي

  الدؿمُاث في الازخالٝ
ًة
ـ ٚحر ازخالٞا  ماؾَّ

                                                           
رار أسوالدديكرك، ذكر ىذا الطموح الذم راكد اللّْسانيات يف إحدل طفراهتا، أكثر من باًحث كٌل العتبارتو ما، كالتالقي بينها كبٌن األدب كالنقد، على غ ُ

 ,D. Maingueneau, Éléments de Linguistique pour le texteLittéraire:يينظىر مثالن . نقيموكتودكركؼ، كدكمنيك ـ
3eédDunod (revue &augmentée), Paris, 1993. 

 .اخل..نستحًضر ىنا أمساء مثل إدكارد سابًن كليونيل بلومفيلدكفيلهلمفوهنومبولتوفرديناف دم سوسًن كإميل بنفنيست ِ
، معهد العلـو الٌلسانٌية كالٌصوتٌية، اجلزائر، ُ.، عُ.، ـالٌلسانٌياتربليل كنقد ألىىمّْ مىفاىيمو كنتائجو، (: ُ)احلاج صاحل، مدخل إذل علم الٌلساف احلديث عبد الرمحن: يينظىرّ

       (.ّْػػ َٗ.ص)، ُُٕٗ
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ض لضي اإلاخظبظبت الخهن٠ُ مٗاًحر ض اللاخِة  الىاخِة

 السالٝ ؾىي  ٌؿىصو ال مظىبيّة  اجا٫ في الى٢ذ جًُِ٘

ن واإلاضاعؽ اإلاظاىب بنكاء نؼوة ز باب مِة  الخمحُّ

غ ٞهظو ل ألاعبٗت اإلآاىِة ِة
ّة
ت حك٩ ؿانُاث جهِب التي الؼاثضة الجٖغ ِة

ّة
ت بالخسمت الل ُّة ه زمّة . اإلاهُلخ

ّة
م ؤو الجضًغ من بن  النٓغ ًخّة

ٟغُّٕ ؤمغ في ؿاني الخّة
ّة
مٗؼ٫ٍة  مضاعؽ بلى الل ٗخبراث ٖن بِة

ُة
ؿانُحو الصسهُت اإلا ِة

ّة
ٍغن ـ لل ِة

ّة
٣ُنـ منٓ ِة

ِة  ومُلّة
ٌّة ٛ ٓغ وبِة ُُٗاث ٖن النّة

ُة
 اإلا

ضة
ّة
خىل

ُة
٢ٗت جىؾُ٘ ٖن اإلا ة الغّة مخضّة

ُة
ت الٗىالم بلى اإلا ًّة ت والٗىامل الٟغص ُّة ماٖ ى الاظخِة ض بضَّ  ال ٧او وبطا. حكملها ال ختّة ِة٠ لللاخِة

 اإلاهنّة
ر الظي ِة

ؿانُاث ًاعّة
ّة
غجاص لل م ٍو

َة
ؿانُحو ٖال

ّة
اتهم وآعاءىم الل  قتى خى٫  الصسهُت بأعاثه ًجهغ ؤو واججاىاتهم وعئاىم ونٍٓغ

اث . لهم ٌٗغى الظًن ال٨خاب مسخل٠ وآعاء آعاثه بحو السلِ ًخجنّةب ؤو ٞٗلُه لها ٌٗغى التي اإلاىيٖى

ه ؾل٤ ما زال٫ من نسلو ٦ما
ُة
غة ؤوّة  بلى بدش ٘ ْاىِة ؿانُاث جَٟغ ِة

ّة
ص يىء في والؾُما ـ الل ت اإلاكاعب حٗضّة ُّة اث اإلاضعؾ ٖز

ّة
 والج

ت ؿاني اإلاهُلر ججخظب التي ال٨ٍٟغ ِة
ّة
  الل

ًة
  ًمنت

ًة
ؿغة   ـ َو

ًة
غ ما ٦شحرا ِة

ّة
رظمت خغ٦ت ٖلى ًاز

ّة
اثضة الت ؿاني ظا٫الم في الؿّة ِة

ّة
 والتي الٗغبي الل

ؿاني اإلاهُلر ىظا نمىّة  ٖلى ؤ٦ثر ؾللُت آزاعٌة  بالخالي لها ؾخ٩ىو  ِة
ّة
ؿانُت ال٨خابت في وويىخه الل ِة

ّة
 ًغظ٘ وطل٪. بسانت الٗغبُت الل

 
ًة
ٞه الظي الخهغّةٝ بلى ـ عؤًنا ٦ما ـ ؤؾاؾا ؿاني السُاب ناخب ًخهغّة ِة

ّة
ص طل٪ ججاو الل اث اإلاكاعب في الخٗضّة   طيوا٫ والجٖز

ًة
 ما ٚاللا

ه ه في ًخىظّة ؿمِة خه بنالح ندى ال٨لحر ٢ِة ُّة ت وانخ٣اص مهُلخ ُّة صة اإلاكاعب جل٪ م٘ جدناؾب ل٩ي ٚحرو مهُلخ ِة
 في واإلاسخلٟت اإلاخٗضّة

ت نؿلت جد٤ُ٣ ندى خغ٦خه بلى باإلياٞت ـ ألاخُاو ٚالب ٤ الخ٣ضًغ ؤ٢لّة  في مهُلخاجه في لٛىٍّة ٗلُل ْاىغة ٞو  و٦ظل٪ ـ الخّة

ه إلزلاث ت وبالخالي لُميالخ٘ خؿّة
ّة
ؿاني زُابه ص٢ ِة

ّة
.  ألاخىا٫ ؤخؿن في الل

دؿُجي) الخهغّةٝ ىظا بوّة  والخا٫ ؿاني اإلاٟهىم زضمت خؿاب ٖلى ًدهل ٢ض( الجمالي الخّة ِة
ّة
جه الل  زضمت في وج٨َغؿه وجخٍى

ؿاني ال٨ٟغ ِة
ّة
غ ٌٗغ٢ل ٞهى طل٪ من وبض٫َة  اإلانكىص؛ الل ٩ىو  ألا٩ٞاع، جمٍغ  جىي٘ ؤو ٞغوىالم من ٧او الظي ؤلابهام ؾلب ٍو

و بٛغى اإلاهُلخاث دىِة   مَة
ًة
ا ُّة   الهنُ٘ ىظا ٢ِـ وبطا. جهاث

ًة
ا ُّة ت ال٣ضامى والضاعِةؾىو  النداة به ٢ام بما ملضث ُّة  ويٗهم في للٗغب

ت ُّة ت للمهُلخ ضاء في الندىٍّة عو، م٘ وختى الندى ؤمغ ابخِة ن جُىّة ٗنىا ؤو صوو  مِة   ٌُة
ًة
 في ج٨ٟحرىم ىى وما طل٪ جمّة  ٠ُ٦ بةزلاعنا ٦شحرا

  ـ ويٗها
ًة
ها ٖلما ضعِة٥ ٦خنهم؛ في ٦شحرة ٧انذ ؤجّة ؿاني السُاب ٖال٢ت بلحها آلذ التي ال٨لحرة الٟجىة ؾنُة ِة

ّة
 الندىي  بالترار الخضًض الل

هم في السُاب طل٪ عواص ٚلىّة  ندُجت وطل٪ الٗغبي عؽ ندى الخٟاتِة
ؿاني الضّة ِة

ّة
ػ  الظي الٛغبي الل  السُلاء بٌٗ نٟىؽ في ٖؼّة

حو ِة
ُّة ؿان ِة

ّة
ؿاني الخنٓحر ؾاخت ًدخ٨غوو ؤزظوا الظًن ـ الل ِة

ّة
ىم الٗغبي الل حر اإلاٖؼ ـ ٚو ت اللدىر ٖلى اإلااؾَّ ت اإلاسبرًّة  والازخلاعٍّة

ت ُّة ة والاؾخ٣غاث ػ : ن٣ى٫  ـ الجاصّة خ٣اص نٟىؾهم في ٖؼّة عؽ ىظا مهُلخاث حٗلُل بًغوعة الٖا
تها الضّة

ّة
ُل٤ُ خؿاب ٖلى ولى ٧اٞ  الخّة

ؿاني ِة
ّة
.  اإلاُاٝ آزغ في اإلاُٟض الل

 املطاحع

 بالعطبُت ضاحعم

ط .  الم، الش٣اٞت صاثغة ،47.ٕ ،الغاٞض مجلت ،:والخضازت الترار بحو الٗغبي اللؿاني السُاب ،(بكحر) ببٍط  الكاع٢ت وؤلٖا
ت ؤلاماعاث) َُّ دضة الٗغب خّة

ُة
. 2001،(اإلا

ط .2 ت الظزحرة ،(بكحر) ببٍط ُّة لمي مكغوٕ الٗغب ت خًاعي، ِٖة
ّة
ؼاثغي  اإلاجم٘ مجل ٛت الجَة

ّة
ت لل ُّة  ،2006 صٌؿمبر ظؼاثغ،ا٫ ،4.ٕ ،الٗغب

 (.50 ـ 35,م)
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٩ل بنُت ،(خؿن) بحطاوي  . 
ّة

، الك واجيّة ٣افيّة  اإلاغ٦ؼ ،1990: بحروث الغّة
ّة
. الٗغبيّة  الش

ٛىيّة  السُإ ،(عبُٗت نؿُمت) حعفطي  .4
ّة
ت اإلاضعؾت في الل ُّة ت ألاؾاؾ ت صعاؾت ؛وخلىله مك٨الجه: الجؼاثغٍّة ُّة ت نٟؿ ُّة ت، لؿان  جغبىٍّة

اث صًىاو ،2003: الجؼاثغ تا اإلاُلٖى  .لجؼاثغٍّة

ؿاو ٖلم بلى مضزل ،(الغخمن ٖلض) صالح الحاج .5
ّة
ِة  ون٣ض جدلُل(: 1)الخضًض الل

ىمّة
َة
ٟاىُمه ا اث ونخاثجه، مَة ُّة ؿان

ّة
 ،1.م ،الل

ت الٗلىم مٗهض ،1.ٕ ُّة ؿان
ّة
ت، الل ُّة ىج  (.      34 ــ 09.م) ،1971 الجؼاثغ، والهّة

ن ؤو ًم٨ن ٠ُ٦ ،(الغخمن ٖلض) صالح الحاج .6 ِة
دؿّة

ُة
ٛت حٗلُم ن

ّة
ت الل ُّة ضعؾت في الٗغب

ّة
ٛاث حٗلُم يمن ؟ اإلا

ّة
 الجؼاثغ في الل

خه ووؾاثل ُّة جي ماجمغ) جغ٢ مه َو
َّ
ٛت الجؼاثغي  اإلاجم٘ نٓ

ّة
ت لل ُّة مبر 4 ،3 ،2 في ،(الجؼاثغ) ال٨ُٟاو بغط الٗغب  الُىم ،(2009 نٞى

ٗت الجلؿت) الشالض اؾِة  (.الخّة

راح ،(الغخمن ٖلض) صالح الحاج .7 اع م٣اًِـ ا٢تِة ُّة من ألالٟاّ، الزخِة ماث » يِة ىص ٧لِة كاعِة٦ت الٞى
ُة
اجمغ في اإلا

ُة
ـ اإلا  السامِة

ٍٗغب لخّة ن٣ٗض لِة
ُة
ؿاو ،« ٖماو في 1985 ٖام اإلا ِة

ّة
باٍ، ،27.ٕ ،الٗغبيّة  الل (. 70 ــ 69.م) ،1986 الغّة

ت ألاؾـ ،(الغخمن ٖلض) صالح الحاج .8 ُّة غ الٗلم ٛت جضَعـ لخٍُى
ّة
ت الل ُّة داص نضوة في ؤل٣ي بدض) الٗغب

ّة
ت الجامٗاث اج ُّة  الٗغب

  يمن ،(1984 ٖام الجؼاثغ في
ٌة

عاؾاثٌة  بدىر ؿانُاث في وصِة
ّة
ت، الل ُّة غب َٗة م ،1.ط ال كغ، مٞى

ّة
(. 173 ــ 158م) ،2007 الجؼاثغ، للن

ؿاو ٖلم بلى مضزل ،(الغخمن ٖلض) صالح الحاج .9
ّة
ؿانُاث ؤزغ(: 4) الخضًض الل

ّة
ِةسخي بمؿخىي  الجهىى في الل

ٛت مضعّة
ّة
 الل

غ بدض) الٗغبُت كِة
ُة
ت في ن

ّة
ؿا مجل ِة

ّة
ت الٗلىم مٗهض ،4.ٕ نُاث،الل ُّة ؿان

ّة
ت، الل ُّة ىج  يمن ،(1974 ـ 1973 الجؼاثغ، ظامٗت والهّة

 
ٌة

عاؾاثٌة  بدىر ؿاو، ٖلىم في وصِة
ّة
م الل كغ، مٞى

ّة
 (.243 ـ 173م) ،2007 الجؼاثغ، للن

ت اإلاهُلخاث معجم يمن اإلاكهىعوو، ألاصب ون٣اص اللٛت ٖلماء ،(ؾمحر)  جاظي  .0  ٛىٍّة
ّة
 .الل

اث في ةاللنُىيّة  ،(مدمض) الحىاؾ .   ُّة ؿان ِة
ّة
 .1980 اللًُاء، الضاع الخضًشت، الغقاص صاع ألاولى، الخل٣ت ،الل

دى جدضًض ،(ؤخمض) دالس .2  غبي النّة َٗة غ٦ت ،2000: جىنـ ،يغوعة ؤم مىيت: ال
ّة

ت الك ُّة كغ الخىنؿ
ّة
 .للن

ت الضعاؾاث ٖلى ؤيىاء ،(نا٠ً) دطما .   ٛىٍّة
ّة
غة، الل جي اإلاجلـ اإلاٗانِة ذا وآلاصاب، والٟنىو  للش٣اٞت الَى  .1978: ل٩ٍى

ض) السٍض  .4  ٝ الخضَعـ ،(مدمّة  .ال٨خاب ٢هغ ،2000: الللُضة ،الهاصِة

ىؾىعيّة  ال٣امىؽ ،(ماعي  ظاو)ػـاًفطو(ؤوػوالض) زًىطو  .5 
َة
ؿاو لٗلىم الجضًض اإلا

ّة
: بحروث ،2 ٍ ُٖاشخي، منظع جغظمت ،الل

٣افيّة  اإلاغ٦ؼ ،2007
ّة
 .         الٗغبيّة  الش

نه) زًياضث .6  ٣ت م٣الت ،(ٍع ت، الٗلىم ؾلؿلت مهُلل، ٖمغ وج٣ضًم نلُلا مُلط جغظمت ،الٍُغ ُّة م ؤلانؿان  للنكغ، مٞى

 .1991 الجؼاثغ،

 7.  ٌ ت ،(ظا٥) مىؿالضو( آو)ضوبى ُّة ضاول ىانل في ظضًض ٖلم: الُىم الخّة ض صٟٚىؽ الضًن ؾ٠ُ جغظمت ،الخّة  الكِلاني، ومدمّة

. 2003: بحروث

ا .8  ت ،(مِكا٫) ظهٍط ُّة ت ألالؿن ًّة ىلُض ت الخَّ ُّة ل دٍى ِٕة  والخَّ ٛت صو٢ىا
ّة
ت الل ُّة ؿت ،1986: بحروث ،الٗغب اؾّة

ُة
ت اإلا ُّة عاؾاث الجامٗ

لضّة  لِة

كغ
ّة
 .والن
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ؿاو ،(ٖماع) ػاس ي .9 
ّة
. اإلاٗاٝع صاع ،(ث. ص: )الجؼاثغ ،الٗهغ و٢ًاًا الٗغبيّة  الل

 .الٗغبي الش٣افي اإلاغ٦ؼ ،1995: بحروث ٢لِسخي، خؿن جغظمت ،اللنُانُت ؤلاناؾت ،(لُٟي ٧لىص) ػتروغ .20

ؿانُاث ،(ؤخمض مدمىص) الؼُس . 2
ّة
ٛت وحٗلُم الل

ّة
 .اإلاٗاٝع صاع ،1998: ؾىؾت ،الل

اث،(ال٣اصع ٖلض) الفهطي  الفاس ي .22 ُّة ؿان
ّة
ٛت الل

ّة
ت والل ُّة ت نماطط: الٗغب ُّة ت جغ٦ُل ُّة كغ جىب٣ا٫ صاع ،وصالل

ّة
 ـ( اللًُاء الضاع) للن

ضاث منكىعاث . 1985 ،(بحروث) ٍٖى

ؿانُت ال٨خابت خى٫  ،مالخٓاث(ال٣اصع ٖلض) الفهطي  الفاس ي . 2 ِة
ّة
ؿانُاث في يمن ،الل ِة

ّة
ؿانُاث الل ِة

ّة
ت والل ُّة  بصَعـ: بقغاٝ) الٗغب

لض الؿٛغوقجي (. 25 ــ 9 م) ،1988 باإلاٛغب، الٟلؿٟت ظمُٗت ،(الٟهغي  الٟاسخي ال٣اصع ٖو

ٛت ؤؾئلت ،يمن(ال٣اصع ٖلض) الفهطي  الفاس ي .24
ّة
ؿانُاث ؤؾئلت الل ِة

ّة
 ،العىاحيؤخمض وولُض علىي خاُٞٓاإلؾماُٖلي بٖضاص: الل

تالٗغب الضاع غوو للٗلىم ًّة  (.107 ــ 95 م) ،2009 ،(الجؼاثغ) الازخالٝ منكىعاث ــ( الغباٍ) ألاماو صاع ــ( بحروث) ناقِة

طة .25 ٤ُ) كٍط هُلر ،(جٞى
ُة
دىي  اإلا داة وج٨ٟحر النَّ غَةب النّة َٗة . للنكغ ٖلي مدمض صاع ،2003: نٟا٢ـ ،ال

ت ،(نلُل) علي .26 نضؾَة ٛت ىَة
ّة
رظمت يمنَة  ،(واإلانا٢كاث) الترظمت وج٨نىلىظُا الل

َة
ن في الت ؿت بنكاء ندى: الٗغبيّة  الَى ت ماؾّة ُّة  ٖغب

رظمت
ّة
ت النضوة ومنا٢كاث بدىر) للت ت، الىخضة صعاؾاث مغ٦ؼ ،(1998: ال٨ٟغٍّة ُّة  (.233 ـ 205م) ،2000 ٞبراًغ بحروث، الٗغب

ؿانُاث في ببؿخمىلىظُت ٢ًاًا ،(امدمض)املالخو( بؾماُٖلي خاُٞٔ) علىي  .27 ِة
ّة
ت الضاع ،الل ُّة غوو للٗلىم الٗغب  ــ( بحروث) ناقِة

 .2009 ،(الجؼاثغ) الازخالٝ منكىعاث

ؿاو ؟، لؿانُاث اي مهُلخاث ؤي اللؿانُاث، إلاهُلخاث اإلاىخض اإلاعجم ،(مهُٟى) ػلفان .28 ِة
ّة
غبي الل َٗة  ،ال

ـ) والفي .29 ٛىي  الاظخمإ ٖلم ،(ظاو لَى
ّة
ض اإلاغخىم ألاؾخاط جغظمت: الجؼاثغ ،الل  للنكغ، ال٣هلت صاع ،2006 ًدُاجن، مدمّة

 .111م

ؿانُاث لٟهم مضزل ،(عوبحر) ماضجان .0 
ّة
ت بًلؿدُمىلىظُا. الل ُّة ُّةب مغاظٗت ــ اإلاهحري  ال٣اصع ٖلض جغظمت ،ٖلمي إلاجا٫ ؤول  الُ

ىف،
ّة
مت الل٩

ّة
ت اإلانٓ ُّة رظمت، الٗغب

ّة
. 2007 بحروث، للت

رظمخاو) ،(ؤنضعي ) ماضجُني .  
َّ
ةقغاٝ الخـمى، ؤخمض جغظمت ،الٗامت اللؿانُاث ملاصت ،(الت هض نالر الخاط الغخماو ٖلض بِة  ٞو

.  1985 -1984 صمك٤، الجضًضة، اإلاُلٗت ٩ٖام،

ي اإلاهُلر ،(لُلى) املؼعىزي .2  ٘ الُبّة
ُة
ؿاو اإلاجاالث، وج٣اَ ِة

ّة
ب، جنؿ٤ُ م٨خب ،43.ٕ ،الٗغبي الل  34م) ،1997 الغباٍ، الخٍٗغ

(.  39 ــ

٘ ،(ًىؾ٠) ملطان .     يالٗغب اإلاجا٫) اللؿانُاث يىء في اإلاهُلخي اللدض خا٫ وا٢ِة
ًة
 للٛت الجؼاثغي  اإلاجم٘ مجلت،(ؤنمىطظا

(. 252 ــ 195م) ،2011 صٌؿمبر الجؼاثغ، ،14.ٕ ،الٗغبُت

ص ،في(ًىؾ٠) ملطان .4  هُلر، ؤبٗاص حٗضُّ
ُة
ت اإلا

َّ
ٛت مجل

ّة
ت الل ُّة ـ ،29.ٕ ،الٗغب لى اإلاجلِة ٛت ألٖا

ّة
ت، لل ُّة  35.م) ،2012 الجؼاثغ، الٗغب

(. 76 ــ



ت  2016  حىان  20العسز   -الثالثالعام    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 

 

 43 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوقجميع 

 

ؿانُاث في مضزل،(ًىؾ٠) ملطان .5  ِة
ّة
تالخ٘ الل ُّة  .2013 الجؼاثغ، الخ٨مت، ٦نىػ  صاع ،لُم

غاءاث ،(قىقي) املعطي  .6  غة ٢ِة داص منكىعاث ،2006 صمك٤، ،الٗغبي الندى جِؿحر في مٗانِة
ّة
. الٗغب ال٨خاب اج

ت الجامٗت خىلُاث مجلت النداة، نٓغ في الجملت ،(ال٣اصع ٖلض) املهحري  .7  ُّة ت ،3 ٕ ،الخىنؿ ُّة  وؤلانؿانُاث، والٟنىو  آلاصاب ٧ل

 .1966 جىنـ، نىبت،م ظامٗت

ت ،(ظىعط) مىلُيُه .8  ُّة ت اإلااؾؿت ،1999: بحروث بغ٦ت، بؿام جغظمت ،ألاؾلىب ُّة  .والخىػَ٘ والنكغ للضعاؾاث الجامٗ

ت، مٟاجُذ ،(ظىعط) مىهان .9  ُّة ُب جغظمت ألالؿن
ّة
ىف، الُ

ّة
. الجضًض منكىعاث ،1981: جىنـ الل٩

ٛىي  الترار نلت ،(ماػو ) الىاعط .40
ّة
ؿانُاث، الٗغبي الل ِة

ّة
ت بالل

ّة
ؼاثغي  اإلاجم٘ مجل ٛت الجَة

ّة
ت لل ُّة . 2010 ظىاو الجؼاثغ، ،11.ٕ ،الٗغب
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ٌ  اللؼاوي و ألازبي اؿخؼاٌ حسوز   كاػمي لىىضالسًً"  اللمط ي مؽ ححن"  حى
.  املؼطب ، بالطباط الخامؽ محمس حامعت ، الاوؼاهُت والعلىم  زاب ولُت ـ الؼاليي عبسالحم.ز

 

 

:  البحث ملخص

 اإلاٛغبي الكاٖغ لضًىاو ؾُمُاثُت مالمؿت ٢اؾمي لنىعالضًن"  ال٣مغ حهمـ خحو"  خى٫  اللؿاني و ألاصبي اقخٛا٫ خضوص

٠ ؤؾاؽ ٖلى بنِذ صعاؾت هي و.  اإلاٛغب ، م٨ناؽ ، اجلماؾت مُلٗت ، الازخالٝ صٞاجغ منكىعاث ، ٢اؾمي نىعالضًن  ًْى
خماص ، النو عئٍا ٖلى الى٢ٝى بُٛت ؛ اإلا٣هضًت و والتر٦ُلُت واإلاعجمُت الهىجُت م٩ىناث ٧ل  وم٩ىو  ، الخنام م٩ىو  ٖلى بااٖل

 ؛ الكاٖغ ويٗه الظي بالٗنىاو وم٣اعنخه ، له آزغ ٖنىاو وا٢تراح للٗنىاو معجمُت ٢غاءة ٞلٗض.  الضالالث جاطاؾتو في الترا٦م

ذ ٤ ال٣هاثض مالمؿت في قٖغ :  ًلي ما ٞو

٠ م٣اعبت وهي...  النو م٣هضًت ، التر٦ُبي اإلاؿخىي  ، اإلاعجمي اإلاؿخىي  ، الهىحي اإلاؿخىي   جضاولي ىى ما ،و لؿاني ماىى جْى

 وما النو ؤنخج ٠ُ٦ الؿاا٫ ٖن الاظابت ىضٞها اإلالاخض الٗلىم بخداوع  وجامن ، بالخنٕى جإزظ ٢غاءة.  ؾُمُاجي ووماو ،
.  وجىالضو جناؾله في اإلاخد٨مت آلالُاث

.  وضخخه و٢ض ازُاعو جم ما ٩ٞاو.  الضًىاو م٘ الخٗامل ب٨ُُٟت جخٗل٤ الاق٩االث بٌٗ اٖتريخجي و٢ض

  -بسءا   -1       

 ؤخؿؿذ الىاخضة ٢غؤث ٧لما اط1"  ال٣مغ حهمـ خحو" ، ٢اؾمي الضًن نىع  صًىاو من ال٣هُضة ٢غاءة الى قضججي ٦شحرة ؤقُاء
لتب  ؤم ؟ الضعاؾت ؾنىاث زال٫ بكاٖغنا عبُخجي التي الهضا٢ت ٖال٢ت بٟٗل طل٪ ٧او ٞهل.  الاؾتزاصة الى جضٞٗجي ظامدت ٚع

ت نهىنه التزامُت بٟٗل اتها عاىنُت و الكٍٗغ  ب٣ضعة ؤم ؟ ومؿدن٨غة مضًنت مدخجت" اإلاٗمٗت وؾِ جنكض"   التي مىيٖى
سُت نىعة عؾم ٖلى الضًىاو ُٟاث في ِٖلالم ٞحها ًخجلى جاٍع ٟه اللُىلي حؿخدًغ م٣اعنت جْى  الان٨ؿاع ػمن به لخٌُٛ وجْى

 انسجاما ولض وجناؾل حٗال٤ في مٗها والضزى٫  مخٗضصة نهىم مداوعة ٖلى الضًىاو لٛت و٢ضعة الخنام لبراٖت ؤم ؟... واإلاهانت
   ؟ لها بال ٧انذ ما ٦إجها ختى ؛ خمُمُا

كٍغن زمانُت من الضًىاو ًخإل٠ جي الى ، ملٗض نغزت ، ل٣اء:  ٧اآلحي هي نها ٖو  ػمن ىضًت ، ؤًمن ، الٗحو ؾاخغة ،  ٚغبت ، َو
 ، بل٣ِـ ، ؾاا٫ مجغص ، ُٖجي ٢غة ، ٦ؼبالن٩ا ، مهغاجه ؤنكىصة ، ٠َُ ، قهغػاص ، ٢خل ما الخب ومن ، الكٗاع يإ ، الٗىإلات
 بال ٞاعؽ ، ؾُضحي ، اإلاضونت الىىم ، ألاخمغ الغبُ٘ ، خحرة ، مساى ، ٖغبي خلم ، جإمالث ، ال٣مغ حهمـ خحو ، الؿنحو ٦ظبت

.  صاللتها ٖن ال٨ك٠ في جخمن٘ ال مٗانحها ؤٚلب ، قٗغي  وب٣ًاعي لٛىي  ٢الب في نُٛذ نهىم.  ٖهض ، ؤنذ ى٨ظا ، ظىاص

                                                           
 .َُِْس ، الطبعة األكذل أبريل يهمس القمر ، منشورات دفاتر االختالؼ ، مطبعة سجلماسة ،مكنا نورالدين قامسي ، حٌن .  
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                                                                 العىىان عً ما ش يء – 2                       

م٨ن ألاو٫ :  ؤؾاؾُحو صاللُحو مدىعٍن الى جهنُٟه ًم٨ن النو إلاعجم زاَٟت ٢غاءة من انُال٢ا  و ،"  بؿمت"  ب ٖنىنخه ٍو

 ًدلماو ، ٖاق٣او: )  آلاجُت الٗلاعاث... ،والانكغاح والٟغح ، باللؿمت اإلاغجلِ الضاللي الخ٣ل ٧لماث ٞمن" .  صمٗت"  ب الشاني
 الٗىإلات وػمن والٟغا١ الٛغبت بؿلب والخؼو  الضمٗت إلادىع  ًىقغ ومما ،...( الكل٣ي بُٗغىا جإؾغ٥ ، ًبال٣غ الخلم ، بال٣مغ

ه اإلاضي ًجلض ، الٍٛغب: )  واإلادن  آزغ ٖنىانا ن٣ترح ؤو الخهن٠ُ ىظا م٘ ظاػ...( .  صمٗت ؤم م٣لت ، جذجغ ٢ض ٞلؿاني ، بناٍْغ
ت ؤ٦ثر ٧او قاٖغنا اعوماازذ ؤو بال ؛"  وابدؿامت صمٗت: "  ىى للضًىاو  بالُل٘ ٌٗلم الظي ، اإلاخل٣ي ازاعة الى وؤصعى قاٍٖغ

 اإلاضي ًجلض ، الٍٛغب: )  واإلادن الٗىإلات وػمن والٟغا١ الٛغبت بؿلب والخؼو  الضمٗت إلادىع  ؛ًاقغ الحهمـ ال٣مغ ؤو والؿل٣ُت

ه "  وابدؿامت صمٗت: "  ىى للضًىاو آزغ ٖنىانا جغحن٤ ؤو الخهن٠ُ ىظا م٘ ظاػ...( .  صمٗت ؤم م٣لت ، جذجغ ٢ض ٞلؿاني ، بناٍْغ
ت ؤ٦ثر ٧او قاٖغنا ماازخاعو ؤو بال ؛ ت اإلا٨نىو  اؾخ٨ناو الى مماًضٖى ؛ الظي ، اإلاخل٣ي ازاعة الى وؤصعى قاٍٖغ  الضاللت إلاٗٞغ

ٗجي ، الجهغ م٣ابل ىى ٞالهمـ.  واإلا٣هىص ء و الهىث من السٟي َو لت خاالث ٖنض الُه ندخاط.  وألا٧ل الٍى  ٖضم في ٧الٚغ

نض ، الؿغ اٞكاء  ال٣مغ ؤما(  انؿاو:  )+  ٩ًىو  ؤو حهمـ الظي م٣ىماث من ؤو بمٗجى ؛ باإلنؿاو زام ٞٗل وىى ، السٝى ٖو
 حهمـ ظٗله الكاٖغ ل٨ن(  انؿاو_ )  ؤنه م٣ىماجه ومن ، للخؿناء به مكنها  –زانت  –الكٗغ في اعجلِ و٢ض ، الجماص ٞمن

 عؤتها اطا الؿماء في ج٣ى٫  والٗغب.  ٦ضعة ُٞه بُاى و٢ُل ، السًغة الى لىو  وهي ال٣مغة من مكخ٤ ال٣مغ . الاؾخٗاعة م٨من وىنا
.  ٩ًىو  ما ؤمُغ ٞهي ٢مغاء ؤجاو بُن ٦إجها: 

 اللًُاء ؤو ألابٌُ ٖلى ًض٫ ال٣مغ ؤو اللٛىي  الخٍٗغ٠ خؿب ٞاإلاخدهل. 1اللُاى الكضًض ألابٌُ ألا٢مغ ٢خِلت ابن و٢ا٫

 حهمـ خحو"  الكٗغي  النو الى ٞلاالخخ٩ام. وألاظضع ألانؿب ىى الاؾخٗاعة ؾلُل ٖلى الٗلاعة ٞهم ٩ًىو  و٢ض.  ألاعجر وىى
 مٗها ًسخٟي ، الكاٖغ ٖنض ال٨بري  الخدىالث ػمن ال٣مغ حهمـ خحو/  ػمن ؤو نٟهم ، الضًىاو نهىم يمن الىاعص"  ال٣مغ

 ألاخلت ًخىانل و ، الجغاخاث وحكٟى ، ال٨الم مٗؿى٫  ًنؿاب بل ،"  بالخب ال٣لىب جُهغ"  و ،"  الخظع ًنخٟي"  و الخىظـ
م اث و ال٠ُُ انه ؛2  اإلاؿاٞاث بٗض ٚع .  والاؾخدًاع اإلاسُلت ٖبرؤزحر ٌؿترظٗها وناع الكاٖغ  اٞخ٣ضىا التي الظ٦ٍغ

.  املالمؼت كبل ما  –3                     

ض ٤ الضًىاو من نىمو م٘ الخٗامل مؿخىي  الى الانخ٣ا٫ ، ىظا بٗض نٍغ ت من الكٗغي  النو الى ًنٓغ جهىع  ٞو  ال٣غاءة ػاٍو

لم ألانىاث ٖلم من حكمل بما الؿُمُاثُاث/  اللؿانُاث اَاع في ًضزل بما جإزظ والتي ، اإلاناىل اإلاخٗضصة  والهٝغ التر٦ُب ٖو
ن.  واإلا٣هضًت الخضاو٫  و الضاللت و ا نخاظا النو مٗخبًر  صاللت بها لُاصي مُٗنت وجغا٦ُب نىاجاؤ ًسخاع الكاٖغ ؤو ؤي ؛ عمٍؼ

اث و اإلاناهج من وحهمجي . اإلاخل٣ي لضي مٗحو ٞٗل عص ولُدضر مُٗنت ٠ ؤو     الخهىعاث و اإلاٟاىُم و النٍٓغ  آلالُاث ؤْو
 ؤو جضاو٫  ،ؤو  صاللت ، ،بُاى جغ٢ُم ٖالمت ،   ؤو نو ؤو جغ٦ُب ؤو ٧لمت ؤو نىث إلا٣اعبت ؤنخجتها التي الاظغاثُت وألاصواث

...  م٣هضًت

.  الاخالت ىظو الى جدخاط مٓاىغ من مٗه ازخل٠ ؤو  اثخل٠ ُٞما ؾىاو إلاا وؤٖغى ، الضًىاو جهضع الظي النو ٖلى ؾإع٦ؼ

   

                                                           
 
 .راجع لساف العرب البن منظور ، حرؼ الراء فصل القاؼ  . 
2
 . ّٓالديواف ، ص  . 
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 ل٣اء

ن و ؤنذ     ، الَى

 ، ٖاق٣او

 . بال٣مغ ًدلماو

 ، الغمل ٖلى ًغؾماو

 

 ، اؾمحهما من خٝغ ؤو٫  

 ، اإلاض ًنخٓغاو

 السخغ، في

 ، عظلحهما ألامىاط لخضاٖب

 . ألازغ ٞخمدى

.  ال٣ٍغب الخلم في لُلخ٣ُا اٞتر٢ا و

"        "       " 

 ، ول٨ُن

 ، آلاو خلم٪

ت  ، مخىخكت غجٍغ

 ال٣مغ حٗان٤ ، الٟاخم قٗغىا بسهالث .

 ، الكل٣ي بُٗغىا جإؾغ٥

 . الىجغ ؤنٛام ُٞ٪ جٟجغ

   "    "         "

 ، ول٨ُن

 ، آلاو خلم٪

 ، ٖاثضًن ابدؿامت

  ، اللُٗض اإلاضي من
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  ، ٖاق٣حو ضخ٩اث

. . .  الجضًض بالل٣اء ، ًدلماو باجا

ن الكاٖغ ٖن النو ًخدضر  ؤو٫  الغمل ٖلى ٞحرؾماو الكاَئ ٖلى ًلٗلاو ًلخ٣ُاو خحو. بال٣مغ ًدلماو ٖاق٣او ٞهما.  والَى

 ٧او.  ال٣ٍغب الخلم في لُلخ٣ُا ًٟتر٢او زم.  ألازغ ٞخمدى ؛ عظلحهما ألامىاط لخضاٖب السخغ في اإلاض ًنخٓغاو ، اؾمحهما من خٝغ
ت ،  بٗضو  ، خلمه ول٨ُن ، خلما ىظا ُغىا ، الٟاخم قٗغىا بسهالث وجإؾغو ، ال٣مغ حٗان٤ مخىخكت  بػجٍغ  الظي الكل٣ي ٖو

.  ظضًض بل٣اء ًدلماو باجا ٖاق٣حو وبطخ٩اث ، اللُٗض اإلاضي من  ثضًنٖا ٧ابدؿامت بابدؿامت خلمه زم.  الىجغ ؤنٛام ُٞه ًٟجغ

 الخٗلُمُت اللٗشت يمن ٖماو بؿلُنت مضعؾا ٌٗمل ٧او اط ، الكاٖغ ٚغبت ٞترة في ٦خب ؤنه النو مًمىو  زال٫ من ًدلحو
اعة من ألاولى الؿنت في بمٟغصىم ًإجىو  الىاٞضوو  ٧او خُض  ، اإلااضخي ال٣غو  حؿُٗنُاث في ىنا٥ الى اإلاٛغبُت  بضوو  ؤي ، الٖا

 ٌكخا١ خُض الىنى٫  لخٓت ٨ٌٗـ ألاو٫  اإلا٣ُ٘.  مغاخل ٖلى ٦خلذ ال٣هُضة ؤو الٓن ؤٚلب و  ، ؤوالص وال ؤػواط وال ػوظاث
نه الى الىاٞض دلم ، م٣اعناث في ُٞضزل ؛ ٩٦ل َو  -جٟغيه الظاث م٘ ملخا نغاٖا ًإزظ طل٪ بٗض.  ىنا٥ منه خغم بما ٍو

 في الهُُٟت الُٗلت ل٣ًاء اإلاضعؾىو  ٌٗىص.  الكٗغي  النو من الشاني اإلا٣ُ٘ وىظا ًدناؾب.  ألانثى الى اظتالر  –بالسهىم

اجهم ت ٞخنُٟئ...  والهٛاع والؼوظت ألاخلت ل٣اء خُض.  ؤَو (  الشالض  اإلا٣ُ٘)  ظضًض من الخىاػو  ُٞٗىص ؛  اإلاكخٗلت والناع اللٖى
ن الهلت.  ل ألاو٫  اإلا٣ُ٘ ٧او لظا ؛ ٞما٢ذ ألاخلاب ول٣اء بالٛغبت الاخؿاؽ  بِنما ؛ بضألا الى مىظىصة و خمُمُت بالَى  و ٍَى

ن الخالُحو الخٔ.  ٢هحًر .   الكٗغي  النو ًٞاء ، الًٟاء ٖامل ، ختى ، اؾدشماع الى صٞٗه الكاٖغ ط٧اء ؤو ٍو

م٨ن :  آلاحيcarre sèmiotique  الؿُمُاجي اإلاغب٘ ٖلى الٗال٢اث ىظو اؾ٣اٍ ٍو

                                       

 ابٗاص جًاص ٖال٢ت      ل٣اء

 ٚغبت ٖىصة

 

 ل٣اء ال ملٗض ال

 الخًاص جدذ ما

 ألاؾغة ٦ن٠ في الخُاة

   

اث  : اإلاالمؿت مؿخٍى

 : الصىحي املؼخىي  4 -

ت و الٟنُت ْىاىغو و ، ٢ًاًاو ، اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغ ٦خابه في اؾماُٖل ٖؼالضًن.   ص النا٢ض ًظىب -  م ، اإلاٗنٍى
ا حٗضًال ًضزل ؤو لنٟؿه ؤباح ل٨نه ، ال٣اُٞت ال و الىػو ًلٜ لم الجضًض الكٗغ"  ؤو الى 65  ًد٤٣ ل٩ي ٖلحهما ظىىٍغ

اع ٨ًن مالم ، ؤٖهابه و مكاٖغو طبظباث و نٟؿه الكاٖغ بهما  الكاٖغ ٨ًن ٞلم ، جد٣ُ٣ه ٖلى ٌؿ٠ٗ ال٣ضًم الَا
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ت الخُٟٗالث وطي الكٍُغن طي لللِذ زابذ مٗحو بك٩ل ًغجلِ الجضًضة ال٣هُضة ٨ًخب خحو  و الٗضص اإلادؿاٍو

 ما وىظا.  1" زابذ نٓام ٖلى اإلانٕى ؤو اإلاخ٨غع  بالغوي ألابُاث جهاًت في ٦ظل٪ ًخ٣ُض ولم ، الكٍُغن ىظًن في اإلاخىاػنت
 جُٟٗالث ٣ًضم ٞلم لل٣هُضة الخ٣لُضًت اللنُت الكاٖغ ٦ؿغ ٣ٞض ، لل٣اؾمي"  ل٣اء"  الكٗغي  النو في نالخٓه
ت ؤؾُغا ٢ضم بل ، ألاؾُغ بحو جىػَٗها ٖضص خُض من مخىاػنت ؤو ، الكٍُغن خُض من مخ٣ابلت  في مخٟاوجت قٍٗغ

 جدنٕى ٢اُٞت النو ا٣ًإ انخٓم و ، الٛالب في ،(  ٞاٖلن)  ع٥اإلاخضا بدغ جُٟٗلت حٗخمض ، َىلها في و جُٟٗالتها ٖضص
 الجضًض ، اللُٗض)  ( –,,,  الىجغ ، ألازغ ، السخغ ، ال٣مغ)  والضا٫ الغاء بحو جنٕى عوي م٘ ، الكٗىعٍت الض٣ٞاث خؿب

. ) 

غ و ، الانٟخاح و ، والاؾخٟا٫ ، الخىؾِ و ، الجهغ: )  الغاء خٝغ نٟاث ومن -  نٟاث ومن ؛(   ندغاٝالا و ، الخ٨ٍغ

 ا٣ًإ في اإلاٗخمضًن  الهىجحو نٟاث زهاثو ٟٞي( .  ال٣ل٣لت و ، والاؾخٟا٫ ، والكضة ، الجهغ: )   الضا٫ خٝغ

ه صاللت م٘ ٦لحر جال١ النو  من  –به خلما َاإلاا الظي  –ل٣ائهما ٖن ًنجم وما ملٗضًن ٖن جخدضر التي مىيٖى
ضاٖلاو ، اؾمحهما من خٝغ و٫ ؤ ًغؾماو اط ، اللٌٗ بًٗهما لٗك٤ ججؿُض  في ًلٗلاو و ًطخ٩او ، ألامىاط ٍو

 ؛ ؤزغي  وجخٗثر ، خغ٧اث ٞخنُل٤ حهتزاو ، ًغ٦ًاو و ٨ًغاو ، ؤزغي  وجندلـ ، ب٩لماث ًجهغاو... ظضًض ل٣اء انخٓاع

 .  والضا٫ الغاء نىحي زغوط ٖنض ألامغ ًدضر ٦ما جماما
 و بالؿهىلت اإلاخضاع٥ ًخمحز اط( .  ٞاٖلن)  اع٥ اإلاخض جُٟٗلت ع جُاار في ، ٦ظل٪ ، ججلى الا٣ًإ و اإلاىيٕى وجناؾب -

ت ٘ والؿحر اإلاغح ؤظىاء ًالثم و الؿٖغ  ٌٗضواو إلان ًسُل خُض ، الىاؾ٘ الًٟاء و الكاَئ ٖلى الغ٦ٌ و الؿَغ

ت الٗملت وظهي بحو الخناؾب ًخجلى و.  ْلحهما ؾل٣ا ٦إجهما  / ٖاق٣او)  ال٨ؿغ خغ٦ت خًىع  ٦شاٞت في الكٍٗغ
م ؤو ًم٨ن ٞهل( .  " اؾمحهما من خٝغ ؤو٫ /  الغمل ٖلى ًغؾماو/  بال٣مغ ًدلماو  ال٨ؿغ خغ٦ت ؤو الؼاٖمحو م٘ نٖؼ

  ؟ ال٣لذ ٖلى جض٫ الًمت و...  الطسامت ٖلى جض٫ الٟخذ خغ٦ت و...  والل٠ُ الهٛغ ٖلى جض٫

م ىظا ًهحر ٢ض - ت اللنُت ٖنانغ ظمُ٘ ٖلُه جًاٞغث اطا ٣ًُنا الٖؼ  2. " الكاٖغ م٣هض ًٖضوو الكٍٗغ
 حٗجي ال٨ؿغة ؤو من اخهاء ٖلى ملنُت و٢ىاثم لىاثذ من ويٗه ما ٖلى بناء ،  Fonagy ٞىناجي ماؤ٦ضو ىظا"  ؾاًغ ٣ٞض   

 باقي جا٦ضىا الٗال٢ت وىظو3. "  والطسامت ال٨بر ٌٗجي والٟخذ...  ال٣ىة و والخؼو  ال٨بر حٗجي والًم...  الجما٫ و والل٠ُ الهٛغ
 خغ٧اث ٖلى ىُمنذ الًمت ؤو نظ٦غ ، الخهغ ال وللخمشُل ، لضًىاوا نهىم

ت النهىم    جي:  آلاجُت الكٍٗغ  و والضم٘ والخبرم والك٩ىي  ألالم ٖلى صالت مٗاو من ٞحها إلاا ؛ الٗىإلات ػمن ىضًت/  ٚغبت/  َو

 صاللتها العجلاٍ ؛ ؤًمن/  ُٖنحوا٫ ؾاخغة/  ل٣اء:  النهىم خغ٧اث ٖغف ٖلى ال٨ؿغة جغبٗذ ٦ما...  لألنىاث و٦خم الخحهاو
 خى٫  لخلىئعىا ؛ ٠َُ/  قهغػاص/  الكٗاع يإ:  النهىم في الٟخدت وؾاصث.  والٛنج والضال٫ والجما٫ والل٠ُ بالهٛغ

 . والعجؼ والطسامت بال٨بر  ًغجلِ ما

ت ، الغ٢ت مىي٘ في ع٣ُ٢ت ٩ٞانذ مٗانحها   م٘ ألالٟاّ ججانؿذ ل٣ض  جد٣٣ذ الظي الصخيء ؛ الٗن٠ و ال٣ىة مىي٘ في ٖنُٟت ٢ٍى

ت زانُت ٦إىم اإلاىؾ٣ُي الجغؽ نٟت مٗه ن م٘ الل٣اء لخٓاث ازخلٟذ ٣ٞض.  الكٗغ بها  ًخمحز ومٍؼ  ج٣ؿُم ٞخم ؛ الَى

                                                           
   ُِٕٗ، ت عزالدين امساعيل ، الشعر العريب ادلعاصر ، قضاياه ك ظواىره الفنية كادلعنوية ، دار العودة ،دار الثقافة ، بًنكت ، الطبعة الثانية . د  .  
2
 . ٖٔ، ص  ُِٖٗزلمد مفتاح ،  يف سيمياء الشعر القدمي ، دار الثقافة ، الدارالبيضاء ، ادلغرب ، الطبعة األكذل ، .  د . 
 
 . ْٕنفسو ، ص ،  . 
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 الساصمت الٛنت نٟاجه من الظي السِكىمي النىو  نىث ظٗل مما ؛ الل٣اء ٖلى قاىضا ، ؤ٢ىاىا ألاو٫  ٧او ، م٣اَ٘ الى النو

 جهضعث التي والخ٨غاع الخىاػي  زانُت ؤو ٦ما.  الا٣ًإ ٖلى وو٢ٗا خًىعا ألا٦ثر ٩ًىو  ٞغا١ َى٫  بٗض الٗخاب  و الل٩اء لخا٫
حو اإلا٣ُٗحو  :   مجهما ٧ل في والشاني ألاو٫  الؿٍُغن في اإلاخجلُت و والشالض الشاني الكٍٗغ

                                             ل٨ُن

"  ، آلاو خلم٪" 

(   مغجاو) 

ت ألاؾُغ ٖضص في الدؿاوي  الى باإلياٞت و .  ٦لحر بك٩ل وخ٣٣ه الجغؽ ىظا زضم الظي الصخيء اإلا٣ُٗحو ىظًن بحو الكٍٗغ

ت اإلاىؾ٣ُى صاعسخي بٌٗ اٖخبر ٣ٞض ، للكاٖغ النٟؿُت الخالت و بالخُٟٗلت جخٗل٤ مالخٓت ىنا٥ زم  ٧لماث وعوص الكٍٗغ

ت شخنت ٧املت بخُٟٗلت مؿخ٣لت  ظملت ظاءث اط"  ل٣اء"  نو في الٓاىغة ىظو وعصث و٢ض.  صازلي نٟسخي جمؼ١  يٖل صالت حٗلحًر

٤ ال٩لماث من :  الٗلاعاث في ىى ٦ما ٞاٖالو هي واخضة لخُٟٗلت مىؾ٣ُي وػو ٞو

 الخُٛحر من شخيء م٘ ،... (  ًنخٓغاو/  ًغؾماو/  ًدلماو/  ٖاق٣او) 

.  املعجمي املؼخىي   –5

لؿِ ، " ال٣مغ حهمـ خحو"  الضًىاو ًسىى ت ٣ًضم ال الكاٖغ ؤو اٖخلاع ٖلى  –عئاو ٍو  ، وظضاني ىى ُٞما  –عئٍا انما و مٗٞغ
ذي ؾُاسخي ىى ما وفي ، و٢ىمي ووَجي  ٢الب في  وطل٪.  بخىاظضو الانؿاو ًغبِ ما ٧ل في بل ، وؤؾغي     ازىاني ىى ما وفي ، وجاٍع

اث بدؿب جدكٗب و اإلاعجم مٟغصاث جدنٕى ؤو الُلُعي من ٩ٞاو ؛ والخغماو واإلا٣اؾاة اإلاٗاناة من  وجدؿم.  اإلاُغو٢ت اإلاىيٖى
.  الخضاسي الخجٍغب ٖن الابخٗاص و بالىيىح  –الٗمىم ٖلى  –اإلاعجم َلُٗت

 ال٣اؾمي الضًن نىع  ٖنض الابضاُٖت ال٨خابت زهىنُاث بٌٗ إلاالمؿت ؤؾاسخي ٦مغظ٘ اٖخمضناو الظي النو ٖنض بالى٢ٝى و

 ٖلى الضا٫ اإلانٟهل الًمحر"  ؤنذ"  ٦ُاو:  ٦ُاناث بحو الخمُحز ًم٨ن ؤنه الا ، معجمُت ٢ى٫ ح الى ج٣ؿُمه ًهٗب ؤنه نالخٔ

ن"  و٦ُاو ، الكاٖغ ٖلى والٗاثض اإلاساَب ت و٦ُاو ،"  الَى  ٦إخض الكاٖغ ٌِٗل.  بُٗض من ال٣اصمحو الٗاق٣حو و٦ُاو ، الػجٍغ
ن ٦ُاو ٖن وابخٗاص خغماو خالت في ال٨ُاناث ىظو تا٫ و٦ُاو الَى  الخالخم ًخم ل٨ن ؛ الٗاق٣حو الٗاثضًن ٦ُاو و غجٍغ

 ٦ُاو:  لهما زالض ال ٣ِٞ ٦ُانحو ؤمام اإلاُاٝ جهاًت في لنهحر ؛ الخلم ٍَغ٤ ٖن ظمُٗها ال٨ُاناث ىظو بحو الٗك٤ و والخالن٤

:   ؤمام نهلذ ون٣ًُه الصخيء ب٨ٟغة وؤزظا.  ألازغي  ال٨ُاناث باقي ًًم و٦ُاو الكاٖغ

 الالخلم       #        الخلم

 ؤو

.  الىا٢٘        #                 الخلم

)  الخغماو الا ًمل٪ ٞال الكاٖغ ؤي ، الىا٢٘ ؤي والالخلم ؛ الىا٢٘ مؿخىي  ٖلى ٌُٛب ل٨ن ، اإلاعجم مؿخىي  ٖلى ًخد٤٣ الخلم

لى.  معجم بضوو  النو مؿخىي  ٖلى وىى ،(  الٟغاٙ ن  –ؤنذ: )  هي الخلم مٟغصاث ج٩ىو  ألاؾاؽ ىظا ٖو   –ٖاق٣او  –الَى



ت  2016  حىان  20العسز   -الثالثالعام    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 

 

 53 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوقجميع 

 

ت  –ألامىاط لخضاٖب  –اؾمحهما  –ًغؾماو  –بال٣مغ ًدلماو  ابدؿامت  –الكل٣ي ُٖغىا  –قٗغىا زهالث  –مخىخكت غجٍغ
 1(  ٖاق٣حو ضخ٩اث  –ٖاثضًن

ت و ، ومنكضة ، وخاع٢ت ، لىنتوم خُت ٧لماث هي و ٖؼ ها التي للمىانٟاث حؿخجُب لالخؿاؽ مٖؼ  في والن٣اص اللالُٚىو  اقتَر

ت ال٩لمت ىا اط.  الكٍٗغ ت خىقُت ال و ؾا٢ُت ٚحر خلىة مؿخٗظبت"  ج٩ىو  ؤو اقتَر  2. "  ُٞه حؿخٗمل ؤو ٖٝغ ُٞما مىيٖى
ت ظملت ؤًت زظناؤ ٞاطا.  بُجها ُٞما الترابِ و الانسجام خ٣٣ذ مدؿ٣ت ٧لماث  للخغوٝ ج٣اعبا نجض"  ل٣اء"  نو ظمل من قٍٗغ

ت الجملت ٟٞي  ؛ ظملت ٧ل ٧لماث بحو ألا٢ل ٖلى واخض لهىث ج٨غاعا نجض ، اإلاٗاني في ج٣اعبا ٌٗجي الظي بُجها ُٞما  : ألاولى الكٍٗغ

ن ؤنذ "  ، والَى

 ، ٖاق٣او

"   بال٣مغ ًدلماو

ت"  ا٫"  و ، مغجحو الىاو وج٨غع  ، مسخلٟت ثمٟغصا وفي مغاث ؤعب٘ النىو  نىث ج٨غع      النىو  م٘ الازنحو ؤل٠ ، مغجحو ال٣مٍغ
 منا٤َ من اإلاخ٩لمحو بٌٗ ٖنض هي بل ؛ وال٣اٝ والٗحو و ٧الهمؼة الخغوٝ بٌٗ بحو الهىحي الخ٣اعب الى باإلياٞت ، مغجحو

 لصىث جىطاضا هجس ٌعني                                                            .                               واخض نىث ، مجهم الهٛاع وزانت ،  مُٗنت

ت الجملت في و.  حملت ول ولماث بحن ألاكل على واحس  : الشانُت الكٍٗغ

 ، الغمل ٖلى ًغؾماو "

 اؾمحهما من خٝغ ؤو٫ 

 ، اإلاض ًنخٓغاو

 ، السخغ في

 ، عظلحهما ألامىاط لخضاٖب

                                                                                             "       ألازغ ٞخمدى

 من مغ٦لت"  ٧انذ ما اطا ال٩لماث ؤو مٟخاح مدمض.  ص ًغي .  ألا٢ل ٖلى واخض خٝغ في جابٗتها م٘ وحكتر٥ الا ٧لمت من ٞما 

ت خؿب ؤنه الا . 3" ؤًًا مخ٣اعبت مٗانحها ٞاو ىظو مشل مخ٣اعبت ؤنىاث  semantic اإلاعجمُت الخ٣ى٫  ؤو الضاللُت الخ٣ى٫  نٍٓغ
field ت ٦ظل٪ نٟهم ؤو ًجب ٧لمت مٗجى نٟهم ل٩ي"  ٞانه صاللُت خ٣ى٫  في ججمُٗها بٗض ال٩لماث جضعؽ التي  ال٩لماث من مجمٖى

ملها ، مهاانسجا ٖلى ٦لحر بك٩ل ؾاٖض ٣ٞض بالخلم الٗلاعاث اعجلاٍ وبد٨م4" .  صاللُا بها اإلاخهلت  و وا٢٘ جدضًض ٖلى ٖو
لاتها إلقلإ النٟـ الحها جلجإ وؾُلت اٖخبروىا ألاخالم ٖن جدضزىا الظًن ؤو ط٥ ؛ مغؾلها نٟؿُت  ، اإلا٨لىجت صواٞٗها و ٚع

                                                           
 
 . ٓالديواف ،ص  . 
2
 . ّْزلمد مفتاح ، يف سيمياء الشعر القدمي ، ص . د  . 
 
 . ّٕ، ص  ُٖٔٗ،  ِ، ادلركز الثقايف العريب الدارالبيضاء ، ادلغرب ،  ط ( التناص اسّتاتيجية ) زلمد مفتاح ، ربليل اخلطاب الشعرم . د  . 
 . َٖ -ٕٗ، ص  ُّٗٗ، عادل الكتب ، القاىرة  ْأمحد سلتار ، علم الداللة ، ط . د  . 4
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 الخانل للهغإ ندُجت ٞهي ؛ ومىان٘ خىاظؼ من ًً٘ ما بٟٗل ؛ الىا٢٘ مؿخىي  ٖلى نٗب جد٣ُ٣ها ٩ًىو  التي جل٪ زانت

ب بحو  ظاء ٦ما نٟؿه به اإلاغء ًدضر مما عئٍا هي ؤو.  ٞغوٍض طل٪ الى طىب ٦ما.  النٟؿُت اإلا٣اومت و اإلا٨لىجت الالقٗىعٍت اثالٚغ
.                                               ألاخالم للٌٗ ، وؾلم ٖلُه هللا  نلى ، النبي جٟؿحر في

ؼة ٞحها جخد٨م ٦ما ، قٗغا ُٞنٓمها ؛ ال٣ٗل ٞحها مًخد٪ التي ال٣ُٓت ؤخالم ؤجها الكاٖغ ؤخالم ماًمحز  ٞخجٗل ؛ ؤًًا ، الٍٛغ
ت ، الخب ٍٞغ ىى الظي ٧الٗك٤ الكاٖغ بهُجاو اإلاخهلت الٗلاعاث ؤٖن٠ في ًسغظها الكاٖغ ٗل ، اإلاخىخكت والػجٍغ  ألاؾغ ٞو

ٗل ، ن للجما٫ ٖاق٤ ٞالكاٖغ( .  الىجغ ؤنٛام جٟجحر)  الخٟجحر ٞو  ٢لله حهُم ، اإلاُل٤ للجما٫ ٖاق٤...  ةللػجغي  ٖاق٤ ، للَى
ت نهىم في الخٗمُم بسانُت الٗلم الاؾم مؿخىي  ٖلى النو معجم جمحز . مغاص ظمُلت نىعة ٧ل في وله ، واص ٧ل في  قٍٗغ

 الًمحر في طل٪ جمشل ، الظواث ل٩ل قامال ل٣اء/  اإلاٗخمض النو ، ألاو٫  النو في ظاء ٞاإلاساَب.  ؤزغي  في ،والخسهُو

 نٟـ ، للنو مخل٤ ٧ل ٌٗجي و ، الكاٖغ ٌٗجي اط ، بُٗنه شسو اؾم ٖنض ٠٣ً ال ٞهى ، السُاب ٧اٝ و"  ؤنذ"  ٫اإلانٟو
: )  النو ؤٖلى في ٢ىؾحو بحو وعصث التي الاقاعة ٞلاؾخصناء.1ملٗض نغزت:  الشاني الكٗغي  النو في للهٟت بالنؿلت نجضو ألامغ

ؼ ألاؾخاط الخىنسخي ػمُلي الى  هللا ٢ا٫ من  –الٟاظغ  –مخجهضا  –اإلاضي ًجلض  –لىا٠٢  –الٍٛغب: )  الهٟاث جٓل(  خؿن ٖلضالٍٗؼ
 .  ال٩ىنُت نٟت مخسظة ، ٖنه اإلاخدضر ججغبت و ججغبخه جلخ٣ي من ل٩ل ٖامت قاملت... (  جدغع  من  –الظلُل  –ؤ٦بر

لى  مٛغم ٧ل لخٓها بؿهام جإؾغ مُلتط ٧ل ٖلى جنُل٤ ،ٞهٟاتها 2الُٗنحو ؾاخغة:  الٛؼلُت ال٣هُضة حؿحر الىجحرة نٟـ ٖو
 منُل٣ا لُهلذ ؛ الغمؼ مؿخىي  الى مٗحو شسو ٖلى الضا٫ الاؾم ُٞه ؾما الظي 3 قهغػاص:  نو و٦ظا.  ولهاو ٖاق٤ مخُم

غث من ٖلى ٟذ ؤزغي  نهىم بِنما...  واإلاٗاناة الهٟاث ُٞه جٞى  بحو ٞجمٗذ اإلا٩او ٖلى وؤزغي  الانؿاو ٖلى صلذ ؤٖالما ْو

 بلض اإلاٛغب و٦ظا ، والكى١  والٛغبت الٗك٤ منلذ ، النو في ، ناعث التي 4 ٦ٗماو ، الٗالمُت ألا٣ًىنُت لؿمتوا السهىنُت
 زالله من الكاٖغ ط٦غ مغؾل مجاػ الغبُ٘ ؤم خُض ، 6  ٚغبت:  نو في ألامغ نٟـ. 5 والهلابت والٗك٤ الخب عمؼ الكاٖغ

ن ؤ٣ًىنت اإلاؿاخاث و ألاما٦ن ٧ل ، ال٩ل ؤعاص و بالجؼء ون٤ُ ، الخا٫ واعاص اإلادل  و الٗلمُت بحو ظم٘ الظي 7 ؤًمن واؾم.  الَى

 . بجهاًخه النو بضاًت بغبِ ىظا ًدلحو.  الُمحو ؤصاء صاللت

 ناص٢نا٥" 

 ، اللًُاء اإلاذجت ٖلى

 ، صوما

                                                           
 
 . ٕ-ٔالديواف ، ص  . 
2
 . ٕ-ٔالديواف ، ص  . 
 
 . ِّ -ِِالديواف ، ص (  ُّ. )  ُّ  –ُِالديواف ، ص  . 
4
 .سلطنة عماف  . 
5
 . ٗ  –ٖاذل كطين ، الديواف ، ص : نص  . 
6
 . ُُ  –َُالديواف ، ص  ،  . 
7
 . ُٓ  –ُْالديواف ، ص ،  . 
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ت الٗالمت مؿخىي  الى جغج٣ي الهىعة ختى بل.  1"  وؾهاما ، ٦نانت نل٣ى  والضماع الخؼو  الى لدكحر2.." . صم٘... صم٘... صم٘"  اللٍٛى
٠ُ م٘ والدكغص "  ،"  ال٩ى٧ا٧ىال"  ، ٖمىعٍت ، اإلاٗخهم ، ٞلؿُحو ، بٛضاص ، ىىال٧ى ، ٦ؿحًز٠ وؤؾاَحر عمىػ /  ؤٖالم جْى

 الكاىض بنُت جاؾـ الضًىاو بُاياث مسخل٠ ٖبر جمخض ىظا ٖلى ألامشلت( ...  الضوالع)  ألازًغ والىع١ ،"  الهملىعٚغ

ه ما ٖلى صوالاؾدكها نا ٖاظؼا ٠٣ً وىى وابدؿامت صم٘ من الكاٖغ ػمن ٖٞغ .  قغإ بال خٍؼ

الم من ظملت في وألاىم.  3 ؤنىاث بال ، ب٩لماث ًنلـ ن ٧انذ ؤجها ألٖا ت لنهىم ٖناٍو  مؼصوظت ٖالماث مجها  ظٗل مما ؛ قٍٗغ

ن ىظو من نظ٦غ.  .  4 بل٣ِـ و  –٦ؼبالن٩ا  –مهغاجه  –قهغػاص  –الٗىإلات ػمن  –ؤًمن:  ال٣هاثض/  الٗناٍو

ٟاجغ مِكا٫ ٞلدؿب ن  Michael Riffaterre ٍع (  الساء ب٨ؿغ)  جضزل ٞهي ، مؼصوظت ٦ٗالماث حكخٛل ؤو ًم٨ن ، ؤًًا ، الٗناٍو
 نهُت ، الكٗغ في الضاللت وخضة ؤو ما٦ضا ، نها ًمشل  L interprétant اإلااو٫ ماصام.  آزغ نو الى وجغؾل جخىظها التي ال٣هُضة

 اإلا٣اعنت.  ًضزلها التي ال٣هُضة صاللت ُٞه حكغح الظي اإلا٩او ندى الاندلاو ًىظه اإلاؼصوط الٗنىاو ، زاو نو الى ٞلاإلعؾا٫.  اثماص
م ٖلُه جدُل الظي النو و ال٣هُضة بحو الخانلت اإلامازلت ٞحري  ال٣اعت  جنحر ًخظ٦غو الظي بالنو  ٖلى اإلام٨نت الٟغو١ ٚع

 5.  والؿغصي الىنٟي اإلاؿخىي 

.  الترهُبي املؼخىي      –6                                   

ت النهىم للاقي   وؤٖغى ،"  ال٣مغ حهمـ خحو"  صًىاو جهضع الظي ل٣اء نو من ، ؤؾاؾا ، ؤنُل٤ ؤني  اإلاخل٣ي ؤط٦غ  الكٍٗغ

ؼ ؾلُل ٖلى  ، ٖاق٣او ونذ ظُاقت ججغبت ٖن مٗبرة ال٣هُضة ىظو ظاءث ٣ٞض.  اإلاٟاع٢ت بُاو ؤو ، الخٍٗؼ

. "  بال٣مغ ًدلماو

ن ٠ ، الكمى٫  و بال٩لُانُت الخٗلحر احؿم و٢ض.  الَى ت نىعو وج٨غعث ، اإلاجاػ ْو  زاع٢ت ٧انذ ٦ما ، الخسُُلُت و الخٗلحًر

:  اؾمُت ظاءث ٣ٞض ألاولى الجملت السغ١  ىظو ؤق٩ا٫ ؤو٫  و.  للمٗهىص

ن ؤنذ"    ، والَى

غاى ٩ًىو  الترجِب لهظا زغ١  وؤي ،(    v.o .s( ) م٠.  ٞا.  ٝ: )  بالٟٗل جلخضت الٗغبُت الجملت ؤو به اإلاؿلم ؤو خحو في  ٚا

٠ُ"  ؤنذ"  اإلانٟهل الًمحر ٞخ٣ضًم.  مخ٩لمُت ن"  ٖو "  والسبر ، ٖلُه وجغ٦حز للملخضؤ(   topic اللاعة من)   جلئحر ٖلُه"  الَى
 ٖلى بُجهما الجم٘ ًهٗب ٦ُانحو بحو ظم٘ الظي اللناء اىظ ؤٞاص و٢ض( .   (comment حٗل٤ُ"  ًدلماو"  والٟٗل"  ٖاق٣او

ن اط ، اإلادؿىؽ اإلاؿخىي   ، لضًه اإلادلت منؿىب اعجٟإ  اإلاخمشل و للكاٖغ الٗاَٟي الىي٘ ؤو ،"  ؤنذ"  للمىاَن قامل الَى
نا٫ من ًجٗل ما و٧ل والانؿاو ألاعى ٌكمل الظي  –ال٨ُاو بهظا نلخه ٌكله و ًستز٫  ظٗله ، الٛغبت بد٨م نا َو  بٗال٢ت  –َو

 الظا٦غة في الخٟغ من ٦نٕى.  الغمل ٖلى اؾمحهما من خٝغ ؤو٫  ٦خابت حٗل٣هما قضة ٖن ٞنابذ ؛ اللٌٗ بلًٗهما حٗل٣ا مدلحو

                                                           
 
 .نفسو  . 
2
 . ُٕ   -ُٔىدية زمن العودلة ، الديواف ، ص ، : نص  . 
 
 .أسطر شعرية على غالؼ الديواف / كلمات  . 
4
 .انظر فهرس الديواف  . 

5
 .  Michael Riffaterre . sémiotique de la poésie . traduis de l anglais par Jean Jacques Thomas . editions du seuil . 

Paris . 1983 . p 130 . 
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ن و ؤنذ. )  ال٣هُضة ٖبر وجدناؾل جنمى الهىعة ىظو ْلذ و.  الٟٗل لخسلُض ؛  ، ًنخٓغاو ، ًغؾماو ، ًدلماو ، ٖاق٣او الَى
ت ظمل زال٫ ومن ، اإلاجاػ و واإلادا٧اة الخسُُل ٖبر...(  ال٣ٍغب الخلم في لُلخ٣ُا واٞتر٢ا ت زبًر ٍغ  بٗض ُٞما لخخسظ.  وانٟت ج٣ٍغ

ت آلاو خلم٪ ول٨ُن: "  ألامغ نٟت :   الخسهُو لخُٟض صوعىا  –ؤزغي  مغة  –الغجلت وجلٗب" .  مخىخكت غجٍغ

 ، ول٨ُن(  1 الؿُغ) 

 ، آلاو خلم٪(  2 الؿُغ) 

ت ( 3 الؿُغ)   ، مخىخكت غجٍغ

 ال٣مغ حٗان٤ ، الٟاخم قٗغىا بسهالث(  4 ؾُغ(

.  الىجغ ؤنٛام ُٞ٪ جٟجغ(  6 الؿُغ)                                                                                 ، الكل٣ي بُٗغىا جإؾغ٥(  5 ؾُغ

: )  من ٞلضال.  مجغوع واؾم ظغ بدٝغ ، ؤنال ، الٗاصي النثري  بحرالخ٘ به ًلخضت ما ٚحر ٖلى  –ابخضؤ الغاب٘ الكٗغي  ٞالؿُغ

ُغىا الٟاخم قٗغىا بسهالث جإؾغ٥ و ال٣مغ حٗان٤ ..." .  قٗغىا زهالث: "  الكاٖغ ٢ا٫(  الكل٣ي ٖو

:  ٖضة ججلُاث مؿخىي  ٖلى الشالر اإلا٣اَ٘ حٗاصلذ و٢ض

  الىا٢٘//  اإلادا٧اة

 الالخلم//  الخلم

 الانكاجي ألاؾلىب//  ألاؾلىب

...  الخ٣ُ٣ت//  اإلاجاػ

 الكاٖغ ٖىالم منُل٣ها نىع  ؤمام آلاو ل٨ننا ؛ الىا٢٘ في ؤزغي  نىعة لدكله الىا٢٘ من حؿخٗحر ؤجها الاؾخٗاعاث ٖهضنا ل٣ض

 إلاغظ٘ا و اللٛت و(  ( réalite الخ٣ُ٣ت و اللٛت بحو اإلاؿاٞت خى٫  الؿاا٫ ازاعة حؿخضعي الاق٩الُت ىظو ٖن الاظابت و.  الضازلُت
référent )  . )مجٕز جإ٦ُض صوما ، جم ال٣غوو ٞٗبر" .  ألاقُاء و ال٩لماث"  جىخض التي الغوابِ َلُٗت ٢لل من اإلاك٩ل َغح و٢ض 

 لصخيء ٖالمت ج٩ىو  ؤو(  ( signe للٗالمت ًم٨ن ال خُنئظ( )  ( représentation جمشُل اللٛت اٖخلاع ألاظضع من ٧او ٞمغة:  مؼصوط
  –الؿٟؿُاثُت و اللالٚت من انُال٢ا  –طل٪ من ال٨ٗـ ٖلى ومغة ،(  مشال ، ٚاثلا مُٗى مدل جدل ، اطو ، هيٝ:  اللٛت زاعط

 جمسٌ ما و ، ألاؾاؽ ، اإلاؼصوط الخهىع  ىظا اَاع ٟٞي. réel ) )1 الىا٢٘ ٖن مؿخ٣لت ألاظضع من ؾخ٩ىو  اللٛت ؤو الخإ٦ُض جم
 الاق٩ا٫ مالمؿت ًنلػي ، اججاىهم في ؾاع ومن   Saussure " صوؾىؾُحر"  و  Ch . S.Peirce بحرؽ"  ؾُمُاثُت ْهىع  خضوص الى ٖنه

.  بالىا٢٘(  reve)  الخاإلات الكاٖغ نىع  بٗال٢ت اإلاغجلِ و ؾاب٣ا َغخناو الظي

 ، الانسجام و الاحؿا١ آلُاث من ظملت بٟٗل منسجما مدؿ٣ا الضًىاو نهىم باقي و٦ظا ،"  ل٣اء"  الكٗغي  النو ظاء ل٣ض
٠ُ ، التر٢ُم ٖالماث و ، الخ٨غاع و ، والًماثغ ، ال٠ُٗ ٝو٦دغ ت جْى  مداوعة في ججلذ التي الاخاالث و ، السلُٟت اإلاٗٞغ

 ؾلُل ٖلى نظ٦غ ؛ ؤزغي  نماطط في ْاىغ ٞانه"  ل٣اء"  نو في 2  باىخا الخنام ٧او واطا.  مٗها وجنانه ؾاب٣ت ؤزغي  نهىم

                                                           
1
 .  Joseph Courtés . analyse sémiotique du discours de l énoncé à  l énonciation . Hachette . Paris 1991. P . 37 . 

2
 .نسّب ؛ألنو مرتبط دبحدكدية اطالعي  ىذا حكم . 
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ت النىاة خًىع  نالخٔ ٞةننا"  ل٣اء"  ٢هُضة من ألاو٫  إلا٣ُ٘ا لل٣اؾمي ن٣غؤ خحو   : الخهغ ال اإلاشا٫  الكاٖغ ل٣ى٫  اإلاٗنٍى
 : قىقي ؤخمض

 1 مغحٗا ٧انذ و ، لكلابِنا=  =  ملٗلا ٧انذ الغبىة ىظو 

 ألاعبٗا ٞمدىنا انشنُنا و= =  ؤعبٗا خهاىا من بنِنا ٦م

ذ جدٟٔ= =  ٞلم الغمل ن٣ا في زُُنا و . وعى الغمل وال ، الٍغ

:  ٢ا٫ خحو الغمت طي ألامىي  للكاٖغ نىعة بضوعىا جداوع  الهىعة ىظو و

  مىل٘ الترب في والسِ ، الخصخى بجم٘= =  ؤني ٚحر خُلت مالي ٖكُت

.  و٢٘ الضاع في الٛغباو و ، ب٨ٟي= =  ؤُٖضو زم السِ ؤمدى و ؤزِ

 اللُاحي ٖلضالىىاب ٢هُضة ىى ٩ًىو  ٢ض عاإلاداو اإلاغ٦ؼي  النو ٞاو الضًىاو ٚالٝ ٖلى الىاعصة ال٣هُضة ن٣غؤ خحو ألامغ نٟـ

 ، النهىم ٖبر اإلالاقغ الخٟاٖل ؤو اإلاىيٕى نٟـ جناو٫  بد٨م اما آزٍغن لكٗغاء مداوعاث نلمـ ٦ما. 2" النداؽ ٞاعؽ" 

مغ ، مُغ وؤخمض ، الٟاسخي ٖال٫:  مشل ...  السُام ٖو

 . امللصسًت  -7                           

له وصالالجه النو م٣هضًت ٖن ٨ًك٠ ، السالناث ةزالم اإلاؿخىي  ىظا ٌٗخبر  ، بمٗانُه ؤوشخى ٢ض"  ل٣اء"  نو ؛ل٨ن وجإٍو
ل و م٣اعبت الى خاظت في ٖالمت ًٓل ؤنه الا ؛ مغة من ؤ٦ثر لها حٗغينا التي  ، ٖالمت بىنٟه ٌكخٛل ؤو ًم٨ن شخيء ٧ل اط"  جإٍو

 ؤو٫  وىى للٗالماث منخج ٞاإلنؿاو.  ؤًًا إلاىتها و لنمىىا و خُاتها٫ ؛ للٗالماث ٦مهض ؤبٗاصىا ب٩اٞت حكخٛل الانؿانُت ٞالخجغبت

ض وؤنا اني 3. "  لها ضخُت ل/  ال٣غاءة ٖالم ؤزىى ؤو ؤٍع  ج٣ضًمي ام٩انُت مضي وىى ، النو ًٟغيه حؿائ٫  ؤمام ؤظضني الخإٍو
 شخيء ٧ل"  ؤ.  ٧او مما ؤخؿن ابضإ الام٩او في  لِـ ؤنه ؤم ؟ ظضًضا ؤؾإي٠ُ.  ألاصبي اإلاتو الا ًسضم ال مداًض بك٩ل للنو

 من مىيٕى ًىظض ال" : "  ٞى٧ى مِكا٫"  ٢ا٫ ٦ما ن٣ى٫  ؤم" .  بىعزِـ"  حٗلحر خض ٖلى ؟"  ٣ًا٫ ما ىنا٥ ٌٗض ولم ، ٢ُل
اث ل مىيٖى ل ٖال٢ت ج٣ىم بدُض ، ٢لل من ؤو٫  و٢ض الا ، الخإٍو  . و٦ك٠ جىيُذ ٖال٢ت هي ما ب٣ضع ، ٖن٠ ٖلى الخإٍو

ل ٦خٟيي ال ىنا من ل ماصة زٟاًا ٖن بال٨ك٠ ، الخإٍو ل ٌؿخدىط بل ، انٟٗالي و ؾلبي بك٩ل نٟؿها جمنذ التي الخإٍو  الخإٍو

ل ٖلى بٗن٠ حو ٖلى ًدنامى الؿُمُاجي ٞالخدلُل.   4 ٖنُٟت يغباث ٖلُه ًجز٫  ل٩ي ٣ُٞلله ، ٖنه ؾاب٤ ، آزغ جإٍو :  ازنحو مؿخٍى

٣ا٫)   الٗم٤ ومؿخىي  ، الؿُذ مؿخىي  غ من بض ال ، الؿُذ مؿخىي  ٞٗلى( .  اإلاداًض اإلاؿخىي  ًًاؤ له ٍو  ازنحو مغ٦لحو جٞى
 زُابي ومغ٦ب.  والخدىالث الخاالث حؿلؿلُت و حٗا٢لُت ًدضص ؾغصي مغ٦ب:  اإلاؿخىي  لهظا اإلاُٟضة الٗنانغ جنُٓم ًدضصاو

                                                           
 
ص ، " رلنوف ليلى " أمحد شوقي ، مسرحية  .   . ُّْ، ادلكتبة التجارية ، بدكف ت كال ط ، ن

2
 . ِْ، ص ،  ُ، ط  ُٓٔٗ، دار اآلداب " سفر الفقر ك الثورة " عبدالوىاب البيايت ، ديواف  . 

 
 َُِ، ص  َُِْ،  ُلتعاضد التأكيلي ك التلقي ك األكواف اخلطابية ، رللة البالغة ك النقد األديب ، ع ا: السيميائيات التأكيلية " عبداهلل برديي ،  . 

4
 . ٔص  ، ُٖٓٗسعيد علوش ، ىرمونتيك النثر األديب ، دار الكتاب اللبناين للطباعة ك النشرك التوزيع ، . د  . 
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 مؿخىي  بحو مخضازلت ٖال٢ت اٞتراى ٖلى ٣ًىم للكٗغ الؿُمُاجي ٞالخدلُل.  جإزحراتها و اإلاٗجى ؤق٩ا٫ حؿلؿلُت النو في ًدضص
  الكٗغ بنُت حك٩ل اجها ؛ صعؾناىا التي اإلا٩ىناث حٗخمض ظضلُت ٖال٢ت.  1 اإلاًمىو  مؿخىي  و الخٗلحر

  واملطاحع املصازض

 . الٗغب لؿاو ، منٓىع  ابن- 

.  42 م ،  1 ٍ ، 1965 آلاصاب صاع"  والشىعة ال٣ٟغ ؾٟغ"  صًىاو ، ٖلضالىىاب اللُاحي- 

٣ُي الخدلُل"  ، انتروٞحرو  ظماٖت ُجي. ص. جغ ، للنهىم الؿُمَُى  . 1986 ، 2 ٕ ، ولؿانُت ؤصبُت صعاؾاث ،مجلت مدمضالؿٚغ

ت الٟنُت ْىاىغو و ٢ًاًاو ، اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغ ، ٖؼالضًن اؾماُٖل.  ص-   1972 ، ث ، الش٣اٞت صاع/  الٗىصة صاع ، واإلاٗنٍى
 .الشانُت الُلٗت ،

ل ، الازخالٝ صٞاجغ ،منكىعاث(  قٗغ صًىاو)  ال٣مغ حهمـ خحو ، وعالضًنو ٢اؾمي-   م٨ناؽ اجلماؾت مُلٗت ، 2014 ؤبٍغ
 .ألاولى الُلٗت

ت اإلا٨خلت ،"  لُلى مجنىو "  مؿغخُت ، ؤخمض قىقي-   . ٍ وال ث بضوو  ، الخجاٍع

 ، 1986 ، اإلاٛغب ، الضاعاللًُاء ، الٗغبي لش٣افيا اإلاغ٦ؼ ،(  الخنام اؾتراجُجُت)  الكٗغي  السُاب جدلُل ، مدمض مٟخاح.  ص- 
ٍ 2. 

 .  1 ،ٍ 1982 ،   اإلاٛغب ، الضاعاللًُاء ، الش٣اٞت صاع ، ال٣ضًم الكٗغ ؾُمُاء في ، مدمض مٟخاح.  ص- 

 4 ٍ ، 1993 ، ال٣اىغة  ، ال٨خب ٖالم ، الضاللت ٖلم ، ؤخمض مسخاع.  ص- 

مي ٖلضهللا-  ل الؿُمُاثُاث"  ، بٍغ لي الخٗايض:  ًتالخإٍو  ٕ ، ألاصبي والن٣ض اللالٚت مجلت ، السُابُت ألا٧ىاو و الخل٣ي و الخإٍو

1 ، 2014 . 

.  1985 ، الخىػَ٘ و النكغ و للُلاٖت الللناني ال٨خاب صاع ، ألاصبي النثر ىغمىندُ٪ ، ؾُٗض ٖلىف.  ص- 

- Joseph Courtés . anlyse sémiotique du discours de l énoncé à l énonciation .Hachette . Paris 

1991 .p . 37  .  

- Michael Riffaterre . sémiotique de la poésie . traduis de l anglais par Jean – jacques Thomas . 

editions du seuil . Paris . 1983 . p 130 

  

                                                           
.  ُٖٔٗ،  ِزلمد السرغيين، رللة دراسات أدبية ك لسانية ، ع . د . ، تر" التحليل السيميوطيقي للنصوص " مجاعة انّتكفًنف ،  .  
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 الىخابت وػطط الصفحت بُاض بحن املعنى وصىاعت الىص ي الفظاء
 دظطا لُاػمُىت والصسمت الصثاب؟ جحلم بم يضواًذ في ملاضبت

 الجعاثط/ جبؼت -الخبس ي العطبي الـُر حامعت/ حسًلي بؼمت:ألاػخاشة

 

Textual space and the making of the meaning  between tha 

blank of the page and the time of writing 
An approach in the two novels entitled what are the dreams of the wolves ?  and the shoc of 

Yasmina Khadra 

 

 

 

 :امللخص

 ٖلى ببالُٚت و صاللُت ٢ىة بةيٟاء ٢محو ٦ٗنهغ النصخي الًٟاء ٖخلت ٖلى واضر بك٩ل زًغا عواًاث  مغاىنت لنا جٓهغ    
ت ٢ىة الغواًخحو ٧لخا في اإلاىاي٘ من الٗضًض في ؤلُٟنا خُض النو؛ ٍغ  التي ال٣ىة ىظو الؿىاص، و للُاىا لخىػَ٘ و لألؾُغ جهٍى

م و الٗحو ؾحر جلُئ  بؿُا١ ملاقغة آلالُت ىظو عبِ ؤظل من ُٞه ال٨ٟغ بنٗام و اإلادؿىؽ ؤمام الخى٠٢ ٖلى الظىن جٚغ

لي الٗمل  ىى( الهضمت و الظثاب؟ جدلم بم) الغواًخحو من ٧ل جًُٟت في النٓغ ننٗم ندن و اجلناىا مالخٓت ؤىم ولٗل. الخإٍو

 و ال٣ٟغاث، من الٗضًض في الؼطط مؼاض جىؼحر:  النصخي؛وىما الًٟاء مالمذ عؾم في باعػجحو بضجا لخ٣انخحو الىاضر الالخجاء
 بهظا لن٣ى٫  البُظاء الصفحاث من للٗضًض النهحو جًمحو ٞهي الشانُت الخ٣انت ؤما و ،"الهضمت" عواًت في ؤبغػ  بك٩ل ىظا ٧او
ت بناء زًغا ٦خاباث ازخاعث الهٟدت بُاى و الؿُغ مؿاع حُٛحر بحو بنه ت ىظو النصخي، ًٞائها قٍٗغ  ؾنداو٫  التي الكٍٗغ

. النهحو ل٨ال الٗام الضاللي بالؿُا١ صاللتهما عبِ زمت من و الٗنهٍغن ىظًن اؾدنُا١ زال٫ من ازخلاعىا

 .ألاؾىص,  ألابٌُ, الؿُغ مؿاع ج٨ؿحر, اللُاى نضمت, النصخي الًٟاء: املفخاحُت اليلماث

Summary  

 

      We can see the betting of Khadra clearly in the threshold of the space of the text as an element 

that adds a powerful  and we significant theatric to the text .Indeed 

We found in different place in both novels a descriptive power of the liner and the distribution of 

black and white .This power that is delaying the speed of the eye and obliging the sprit to stop in 

front of the concrete it to look profoundly at it with the purpose to link this mechanism directly 

with the context of the explanation  work , May be the major observation that we registered while 
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we were looking at the space of two novels (what are the dreams of the wolves and the shock ) is 

our recourse the two techniques which appeared clearly in the description of the text space . 

They are: breaking the time’s spreading in many paragraphs. That was clearer in the novel entitled 

“the shock” as regards the second technique is the content by the two texts of several blank pages 

so as to say that between  the change the  course of the line and the blank of the of the page , 

Khadra has chosen a poetic space text . It is this poetic aspect that we try to experiment through 

interrogating there two elements and hence we may link their significances with the general 

meaning context of the texts . 

 

Key Words : text space –shock of the blank , breaking the line course; blank; white . 

 

 ""حؼماهُت بألت ظهطث بن و ضوحاهُت هىسػت الخ 

 ب٢لُضؽ

 

: مسدل

 بُٖاء في -زانت الخضازُت  –ألاصبُت ال٨خاباث ٖلحها حٗى٫  باجذ التي الغىاناث ؤىم من اإلاخل٣ي ٖنض اللهغ خاؾت حٗض    
 الضاللت، بًها٫ في اللٛت جنإػ التي الغمىػ  ؤىم من الهىعة ُٞه ؤنلدذ ٖهغ في َلٗا ىظا و جللُُٛت، و صاللُت ٢ىة السُاب

اث ؤو ختى ب٢ناُٖت، ٢ىة الضاللت بُٖاء ؤظل من الهىعة جخىؾل باجذ ٦شحرة ؤخُاو في اللٛت بو بل  مندذ"  الخضًشت النٍٓغ
غ في الخاؾم ال٣غاجي اإلاغظ٘ ألازحرة حٗض لم و الظىنُت، اإلان٣ُت ٖن ؤىمُت ٣ًل ال صوعا ال٣غاءة في اللهغ من٣ُت  مهحر ج٣ٍغ
٤ ٖلى ظضًضا ٖهغا ال٣غاءة ٞلضزى٫  ؛ال٣غاءة اث ٞو  اللهغ إلان٣ُت ؤنلدذ الخل٣ي، و الؿُمُاثُت الؾُما و الخضًشت النٍٓغ
ت و النو َل٣اث بلى الؿٟغ بُا٢ت بًاىا ماندحو اإلاخمحزة ٞاٖلُتها  خُىاجه ٖلى الؿلُم الخٗٝغ ؤظل من طل٪ و ٞحها الخدغ٥ خٍغ

 ٖبر مؿاخخه وون٠ اإلاضعوؽ النو بذجم الٗناًت ؤنلدذ: "مطجاض امللً عبس ٣ًى٫  طاجه الؿُا١ وفي 1"مٗانُه اؾخ٨ناو و
 2"خضازُت صعاؾت ؤي في ٖجها ال٨ك٠ اإلاُلىب الؿُمُاثُاث من ُٞه اإلانكىع  ال٨خاب نٟداث

 ًم٨ننا مداًضا ٖنهغا ًل٤ لم( اللهغي  الك٩ل) ٧ىنه ىى للنو اللهغي  للك٩ل الخضًض الن٣ض الخٟاث ًبرع ما ٞةو زم من و

. اإلاٗجى ًخٛحر ؤو صوو  ؤزغي  نىعة بلى ندُله وؤ

 باٖخلاعىا طاتها ال٨خابت حكٛله الظي الخحز"  اٖخلاعو بلى ععام محمس ُٞظىب, espace textuel))النصخي الًٟاء مٟهىم ٖن وؤما 

ا ه م رون الطحمان عبس مطاز ؤما3" الىع١ مؿاخت ٖلى َلاُٖت ؤخٞغ  النو في ابتال٨ذ حكٛله الظي اإلا٩او"  ؤنه ٖلى ُٞٗٞغ
 1" الىع١ ٖلى مجؿضة َلاٖت باٖخلاعىا النهُت ال٨خابت ظٛغاُٞت ؤي ؛ الغواجي

                                                           
. 102، ص 2007ادلغامرة اجلمالية للنص الشعرم، دار الكتب احلديث، إربد، دار جدار للكتاب العادلي، عماف، : زلمد صابر عبيد -ُ
. ُٕٔص، ُٓٗٗ،اجلزائر ، ديواف ادلطبوعات اجلامعية ، ( لزقاؽ ادلدؽمعاجلة تفكيكية سيميائية مركبة ) ربليل اخلطاب السردم : عبد ادللك مرتاض  - 2
 .ِٕص  ََِٓ، دمشق ، منشورات ارباد الكتاب العرب ، دراسة ، شعرية اخلطاب السردم : زلمد عزاـ  -  
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ٟاث ىظو جخ٤ٟ بطا   ؤي ؛ ؤلابضاعي الٗمل زالله من ًٓهغ الظي الُلاعي ؤو اللهغي  الجانب ىى النصخي الًٟاء ٧ىو  ٖلى الخٍٗغ

اث جدخلها التي الجٛغاُٞت الخضوص كمل,  النهُت ال٨خابت مؿخٍى  وجنُٓم وجخاب٘,  اإلاُال٘ ووي٘,  الٛالٝ جهمُم ل٪ط َو
ن وحك٨ُل اإلاُلُٗت ال٨خابت وحٛحراث,  الٟهى٫   ٌُٗحها و اللٛت ًٌٗض ؤنلذ اللهغي  الًٟاء ؤو الك٩ل ل٩ىو  نٓغا و 2الٗناٍو

٣ُا اقخٗا٫ مجاالث جخٗضص ؤو الُلُعي من " ٞةنه الخل٣ي ممل٨ت بلى ؾٟغ ظىاػ  جتراوح بدُض هطاث اللهغي  الخ٣ل في الؿُمَُى
ت اإلاُُٗاث صعاؾت بحو ت اإلاُُٗاث صعاؾت و السالهت، ألا٣ًىنُت الؿمت طاث زهىنا الشابخت اللهٍغ  نىع ) اإلاخدغ٦ت اللهٍغ

ىو، الؿِنما، ت اإلاُُٗاث صعاؾت و ،(اإلاخدغ٦ت الهىع  و الخلٍٟؼ ت اللهٍغ   3"...(للهٟدت الُلاعي ،الخنًُض السٍُى) اللٍٛى

 ٢اله ُٞما ؤنٟا اإلاظ٧ىع  الٗنهغ في الخضًض ؾنسهو ٞةننا, م٨خىبت عواثُت مخىو  ٖلى ىظو صعاؾدنا في ؾنكخٛل ؤننا وبما     
ت اإلاُُٗاث»  ؤي ؛املاهطي  محمس ت اللهٍغ ا باٖخلاعىا –ال٨خابت حكٛله الظي الخحز ؤو, «اللٍٛى  مؿاخت ٖلى -َلاُٖت ؤخٞغ

 ٦ٗنهغ نٟؿها جٟغى التي اللُاى ؤو الٟغاٙ ْاىغة من ثاإلاُُٗا ىظو ًضازل ما ٖلى زام بك٩ل التر٦حز م٘ ىظا,  الىع١
 في ختى الهامذ اإلاداًض بالٗنهغ لِـ النصخي الًٟاء ب٩ىو  و٢ناٖخنا حؿلُمنا منُل٤ من وىظا. الضاللت بنخاط في ؤؾاسخي

٠ُ م٣هضًت بنخاظها في جخد٨م لم التي النهىم . الًٟاء ٖنهغ ج٣هُض و جْى

: الىص فظاء حـىُل م اهط -1  

ت لنا عنضوا ٢ض الضاعؾحو و اللاخشحو ؤو وظضنا ل٣ض   النهىم في مهاصٞتها ٨ًثر ٢ض التي اإلآاىغ من بها بإؽ ال مجمٖى

: وهي اإلآاىغ ىظو اىم ىنا نخُغ١  ؤو ازترنا ٢ض و الغواثُت،

: ألافلُت الىخابت-1-1

 ؤ٢صخى من و, الٗغبُت اللٛت في الِؿاع صخىؤ١ بلى الُمحو ؤ٢صخى من ج٨خب التي الكاجٗت و الُلُُٗت و اإلاٗهىصة ال٨خابت هي و
 ال٨خابت ىظو لحمُساوي حمُس ٌؿمي و زُُا جخابٗا مخخابٗت ج٩ىو  خُض ألاظنلُت؛ للٛاث بالنؿلت الُمحو ؤ٢صخى بلى الِؿاع

٣ت ىظو ؤو"  ًغي  و ،"اللًُاء ألا٣ُٞت بال٨خابت"  مبرػة ٚحر ج٩ىو  ٖنضما  طىن في ٧اعألاٝ بتزاخم الانُلإ حُٗي ال٨خابت في الٍُغ

 ألاق٩ا٫ زل٤ ٞحها ًخم نكاٍ منا٤َ حٗخبر ألا٣ُٞت الؿىصاء اإلاؿاخاث ؤو ٦ما, ال٣هصخي ؤو الغواجي النو في الغثِـ اللُل
 في ألاخضار جؼاخم و خغ٦ت حٗجي ألا٣ُٞت ال٨خابت ؤو ًغي  الخمُضاني ٞدمُض بطو ؛4"اإلاسجلت اللانُت الخغ٦ت ٖن مؿخ٣لت اجها
ل بلى املاهطي  محمس طىب خحو لت وظهت طو جإٍو  بالٟغاٙ الهٟدت في الؿىاص لٛللت عبُه زال٫ من طل٪ ؛و النٟـ ٖلم من ٢ٍغ

لت و الضازلي  ي٤ُ السِ، ؾم٪ جىانل،) الؿىاص ا٦دؿاح بو: " ٣ًى٫  خُض الهٟدت بُاى ٖلى الٟغاٙ ىظا جغظمت في الٚغ
 الخٗلحر ًخم صازلُا ٞغاٚا ًبرػ ٦ما الظاث، زاعط بإقُاء اإلا٩او و الؼماو ملء بلى الخاظت و الانٟخاحي اإلاى٠٢ ًبرػ( الٟىانل

 5"ٖنه

                                                                                                                                                                                              
ص ،  ََِِ، مصر ، االسكندرية ، طباعة كالنشر دار الوفاء لل، تضاريس الفضاء الركائي أوذجا ، جيوبوليتيكا النص األديب : مراد عبد الرمحاف مربكؾ   -  

ُِّ. 
 .الصفحة نفسها، ادلرجع نفسو : ينظر  - 2
. ِْ_ُْ، ص1991لبناف، -، ادلركز الثقايف العريب، بًنكت(مدخل لتحليل ظاىرايت)الشكل ك اخلطاب : زلمد ادلاكرم  ّ
 .ٔٓادلرجع السابق، ص : محيد احلميداين ْ
. 104سابق، ص ادلرجع اؿ: زلمد ادلاكرم ٓ
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: العمىزًت الىخابت-2-1

 ال٨خابت زُِ في الكإو ىى ٦ما جام بك٩ل مؿخٛل ٚحر ٩ًىو  الهٟدت؛خُض ٖغى ٖلى ال٨خابت من النٕى ىظا ٌكخٛل

 خُض من ألازحرة ىظو جخٟاوث بنما و ألاؾُغ َى٫  في حؿاو ىنا٥ ٩ًىو  ال بدُض, ظؼجي بك٩ل اؾخٛالله ًخم بنما و ألا٣ُٞت،
حو، ٌؿخىظب الظي الخىاع خا٫ في ال٨خابت من النٕى ىظا بلى اللجىء ٩ًىو  ٢ض و ال٣هغ، و الُى٫   بحو الخٍٟغ٤ ًخم ختى و َٞغ

 وؤ" نٗم" ٖن ٖلاعة ال٨الم ٧او لى ختى عص و ؤزظ بحو الخىاع في جضاوله ًخم ما ل٩ل ؾُغ جسهُو بلى ًلجإ ما ٖاصة مجهما ٧ل

 النمِ ٖلى ؤقٗاعا الغواجي النو جًمحو"  بلى الخاظت خا٫ في ظؼجي بك٩ل الهٟدت ٖغى اؾخٛال٫ ًخم ٢ض ٦ما ،"ال"
 ال مخٟخدت منا٤َ ج٣ضم اجها ؾ٩ىو  مؿاخاث حٗخبر الٗمىصًت اللًُاء اإلاؿاخاث"  ؤو ٌٗخبر من ىنا٥ ؤو ٦ما 1"الخضًض

 2"بناء ٖملُت ؤًت حكهض

 ؤو خحو في ؾ٩ىني ملضؤ ىى اإلاخ٣ُ٘"  بإو ملضثُا نؿلم ؤو ًم٨ن الٗمىصًت ال٨خابت و ألا٣ُٞت جابتال٪ من ٧ل بسهىم, بطو    

 زانت النهىم ٧ل ٖلى ٖام و مُل٤ بك٩ل الخ٨م ىظا بنضاع في الترصص من نٕى ىنا٥ ًل٣ى ل٨ن ،3"صًنامي ملضؤ اإلاخهل
ت ًنٟلذ ألاصب ؛او حٗمُمي خ٨م ؤي بنضاع نؿخُُ٘ ال ٞةننا ؤصبي بنو ألامغ ًخٗل٤ ٖنضما  ألاخ٩ام ىظو من بؿٖغ

ل ٧ل حٗخبر التي و جام، بك٩ل نٟؿها ٖن حٗلن ال التي م٣هضًاجه و زهىنُاجه نو ل٩ل ؤو اٖخلاع ٖلى ؛"الخ٣نُنُت"  لها جإٍو
. ومغاٙو نؿبي شخيء ٧ل ًل٣ى ألاصب ٖالم في بنه بظل٪ لن٣ى٫ , ؤ٦ثر ال م٣اعبت مجغص

:  الىص ي الفطاغ ؤو البُاض -3-1 

 ؤو اللضًهي من ولٗله  ال٣اعت، بخغاط و الخل٣ي مؿاع لسلسلت ال٩اجب بلحها ًلجإ التي الؿغصًت الاؾتراجُجُاث من اللُاى ٌٗض     

 اللُاى لٗلت ٖن مغثُا ظؿضا بىنٟها الهٟدت جٟصر بط ؛ الؿىاص م٘ حٗال٣ه في بال الُلُعي وامخضاصو مٗناو ًجض ال اللُاى" 

اب ب٣ًاٖا بىنٟه والؿىاص  ؤمام ًٟخده بما وطل٪, مإصبتها النو ٩ًىو  التي ال٣غاءة لظة جخ٩ىو  ىنا من انُال٢ا ولٗله 4"نٍغ
ذ ٖن واللٗض الخسٟي ندى النو مُىالث جنخجها ٢غاثُت واخخماالث جسمُناث من اإلاخل٣ي  ٖلى ال٣ًاء قإنه من الظي الخهٍغ

 ًىظض شخيء و٧ل,  وجناْغو انسجامه الضاللي لل٩ىو  ًمنذ ما ووو,  ؤلاخاالث إلان٤ُ وؾنض للخمشُل باعة ٞالنو" ؛ ال٣غاءة لظة

ت ؤلاخالت و الخجاوع  بد٨م ؤزغي  ؤ٢الُم ندى تهاظغ النو ٞٗنانغ,  ؤًًا زاعظه  مشال ًم٨ن ال ؛ والخلمُذ والخظ٦غ الغمٍؼ
 ولى -ال٨الم في اإلانُى١  حٗاص٫ النو في ال٨خابت واو,  5" "ألاؾىص" ًسو آزغ بؾ٣اٍ صوو " ألابٌُ"  ٖن زُاب نُاٚت

 من -ىظو والخا٫  –الًسلى الهمذ ىظا ؤو ٚحر الهمذ؛ ٌٗاص٫ اللُاى اٖخلاع  بلى الن٣اص من ظمهىع  ُٞظىب, -ظؼثُا

                                                           
. ٕٓادلرجع السابق، ص: محيد احلميداين ُ
. 102الشكل ك اخلطاب، ص : زلمد ادلاكرم ِ
. َُِادلرجع نفسو، ص- ّ
، ُِدالعد، إيراف ، جامعة رازم ، رللة دراسات يف اللغة العربية كادأّا ، ( دراسة كنقد)االنزياح الكتايب يف الشعر ادلعاصر : علي أكرب زلسين كرضا كياين - 4

 .َُُص 
ص ، ََِٓ، ادلغرب  -الدار البيضاء، لبناف  -بًنكت، ادلركز الثقايف العريب ، ( بورس. س. مدخل لسيميائيات ش)السيميائيات كالتأكيل : سعيد بنكراد - 5

ُُٕ .
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"  خُض, ؤلابضاعي الٗمل في جنخٟي اإلاجانُت ؤو و ؾُما, ال٣غاءة ٖملُت جىظُه في بضوعىا الٌؿتهاو صاللُت وشخناث مدمىالث
 بق٩الي جهىع  بنه,  ملاقغة الخلٟٔ ٖلى جدُل,  النو في مخجلُت,  واُٖت ٚحر ؤو ٧انذ واُٖت َبجسا ٖملُت ٦إنه الهمذ ٌٗخبر

ا ًنخج ال,  واإلانُى١  اإلا٨خىب من مخمحز  صاللت طا,  ؤلانكاء ٖن مخمسًا زُُا ون٣ها وبُايا نهُا ٞغاٚا وبنما,  لؿانُا ملْٟى

 ؤو مجها ؤق٩ا٫؛ ٖضة  لها ٞنجض الؿغصي النو في الٟغاٙ ؤو اللُاى ةاؾتراجُجي ٖن وؤما1" اإلادحو ال٨الم صاللت جٟى١  ؤو حؿاوي 
 من ٞهل و ٞهل ٧ل بحو اللُاى ًخسلل ؤو ًم٨ن ٦ما, ب٩املها نٟدت بدظٝ ٣ًىم ؤو مجها و, ٧لمت ؤو ٖلاعة ال٩اجب ًدظٝ

 في بلُه اإلاال٠ لجىء بابؤؽ ًلسو الطواؿسة ػامح ٞنجض)...(  مشال ن٣اٍ بشالر اإلاٗغوٝ بالخظٝ ًخٗل٤ ُٞما ؤما الغواًت،
 ٖلُه و النكغ، و الهضوع  عزهت بُٖاثه زال٫ من الٗمل ؤظاػث التي الضولت في بالغ٢ابت مخٗل٤ عؤًه خؿب ؤولهما ؛2ؾللحو؛

ٌ التي الجمل ؤو الٗلاعاث ٖن -م٨غىا –الخسلي بلى مًُغا اإلاال٠ ٩ًىو   بلى ىنا اإلاال٠ ُٞلجإ ألاؾلاب، من لؿلب نكغىا ٞع
ت بن٣اٍ اإلادظٝو وٕ الاؾخٗايت  ج٩ىو  خُض اإلاخل٣ي؛ اندلاو لٟذ ؤظل من ىظا ٩ًىو  و منٟغصة، ختى ؤو ٢ىؾحو بحو مىيٖى

لي ظهضو بظ٫ ال٣اعت  ٖلى ٌؿخىظب مما ألاىمُت بالٛت م٨غىا اإلاال٠ خظٞها التي الجؼثُت  اؾخدًاع مداولت ؤظل من الخإٍو

، . الغئي و الضالالث حٗضص بلى جهاًتا٫ في ُٞاصي آلزغ ٢اعت  من ًسخل٠ ما َلٗا ىظا و اإلادظٝو

 جخى٠٢ ال الخظٝ في ؾللا ج٩ىو  التي الغ٢ابت ؤو عؤًنا خؿب نجض الغواقضة ط٦غو ُٞما الشاني الؿلب بلى ننخ٣ل ؤو ٢لل و    

 هبنٟـ نٟؿه ٖلى اإلاال٠ ًماعؾها التي" الظاجُت بالغ٢ابت" ٌٗٝغ ما بلى جخٗضاىا بل, اإلاٟغويت الساعظُت الغ٢ابت ٖنض ٣ِٞ
 في ال٨غة عمي بظل٪ ًُٟٞل قٗغو، ؤو عواًخه في ؤ٩ٞاع ؤو آعاء من ًلشه ٢ض ما ظغاء يغع  من ٖمله ًلخ٤ ؤو ًلخ٣ه ٢ض إلاا ججنلا

 في الجهاًت في ًٟلر ال ؤو ًٟلر ٢ض الظي اإلادظٝو اؾترظإ مهمت( اإلاخل٣ي) بلُه لُى٧ل  الخظٝ مماعؾت زال٫ من اإلاخل٣ي ملٗب

. ٦خابه ؤو نٟدخه من ا٢خهه ل٠اإلاا ٧او ٢ض ما ٖلى ال٣لٌ

 ًًٟل خُض طاجُت؛ ؤو زاعظُت ع٢ابت ؤًت صوو , نٟؿه جل٣اء من ٩ًىو  ٞةنه الخظٝ بلى اإلاال٠ لجىء وعاء الشاني الؿلب ؤما و    
لت مٗحو ٦الم خظٝ  جدُده ما خؿب" الٟغاٙ ملء"  في ٌكاع٥" بًجابي ٢اعت "  ؤي للضاللت؛ اإلانخج مى٢٘ في ال٣اعت  ظٗل في ٚع

لُت ٢ضعاجه اوبي . الخإٍو

 ؤو ال٩لمت جخٗضي ٢ض الخظٝ ْاىغة ل٨ن و ؤ٦ثر، ؤو ن٣اٍ بشالر ٖجها اإلاٗبر الٗلاعة ؤو ال٩لمت بدظٝ ًخٗل٤ ُٞما بطا ىظا      

احي ٦ما٫) ٌؿمُه ما ىظا و بإ٦ملها، نٟداث ؤو نٟدت بلى الٗلاعة  في ال٣اعت  ًٟاظإ ؤو ًدضر ؛خُض3"اللُاى نضمت"  بـ( الٍغ
 ًهضمه، و ًٟاظئه بٟغاٙ النو ٣ًغؤ ىى و ٞجإة ٨ًدك٠ ٖنضما طل٪ و الخجاوػ؛ من نٕى بدضور الغواثُت نهىما٫ بٌٗ

 و جماما بًُاء ب٩ىجها ُٞهضم( 81م)  جلحها التي الهٟدت بلى بٗضىا لُنخ٣ل( 80م)زمانحو ع٢م الهٟدت في مشال ٣ًغؤ ٦إو
 ٨ًٟغ ٞه٨ظا( " 82م)الشمانحو و الشانُت الهٟدت بلى ملاقغة بظل٪ تال٣اع لُدا٫, التر٢ُم ختى مجها ًدظٝ ٢ض ؤو, ٣ِٞ مغ٢مت

 جل٣ى امىع  و  –حكخهي ؤو ًدضر التي الكهحرة الُلاٖت ؤزُاء ؤمام ؤنه ألاولى للىىلت مٗخ٣ضا اللُاى ًىاظه ىى و ال٣اعت 

                                                           
-http://www.m-a،  بالغة الصمت من خالؿ أاذج من الركاية العربية:علي بن احلبيب عبيد   -  

arabia.com/vb/showthread.php?t=2120 
. َُٗ_َُٖ، ص2001األردف، -إشكالية التلقي ك التأكيل، مجعية عماؿ ادلطابع التعاكنية، عماف: سامح الركاشدة: ينظر ِ
. 88، ص 2005األردف، -، دار رلدالكم للنشر ك التوزيع، عماف(يف اسّتاتيجيات التشكيل)حركة السرد الركائي ك مناخاتو : كماؿ الرياحي  -ّ
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 ن٣هض و اإلا٨خىبت الهٟداث آزغ بلى الٗىصة و الترصص و الاعجلا٥ لخٓت من السغوط ؤو ٚحر ٦خاب، من نٟداث قن٤ -مجهىلت
الو نٟدت  1"الُلاٖت لٟن ْلمنا و الخ٣لُضي الٓن زُلت ٖن ج٨ك٠ الازخلاء مٛامغة في الضزى٫  نُت ٖن ؤلٖا

٠ ٢ض ؤنه اإلاٟاجئ الخجاوػ  ىظا ًبرع ما بحو من نجض و  ًض٫ ٢ض ٦ما الخضر ؤو الؼمن في مغوع ؤو انتهاء ٖلى الخنلُه لٛغى ًْى

 2"طاتها ال٣هت مؿخىي  ٖلى ًتم٩او حٛحراث"  ٖلى ؤًًا

الث ىظو ٞةو َلٗا و     ؤبٗاصا اللُاى ىظا ٌُٗي من ىنا٥ ؤو ختى مدضوصة، ٚحر ج٩ىو  ج٩اص"  جسمُناث"  مجغص جل٣ى الخإٍو

 للهٟدت اللُاياث ا٦دؿاح"  ٩ُٞىو  ؤخاؾِـ و ؤ٩ٞاع من ناخله نٟؿُت في ًسخلج إلاا جغظمت بمشابت ٌٗخبرو و نٟؿُت

 ًٞاء و ػماو بلى و الىخضة بلى الخاظت و الانُىاجي للمى٠٢ جإ٦ُضا...( الٟىانل، احؿإ ألا٣ُٞت، ؾُغألا ص٢ت ان٣ُاٖاث،)
 3.... "الظاث من نابٗت ؤقُاء جملاىما زابخحو

 في الًٟاثُت الؿغصًت للخجغبت اإلانٍٓغن ؤبغػ  ؤخض نىث نُٛب ؤال صالت ٦ٗخلت اللُاى ٖن خضًصنا م٣ام في بنا ًدؿن و    

 السِ ٖال٢ت: " ....٣ًى٫  ما ٞلن٣غؤ الٟغاٙ، ٢ًُت في السام عؤًه له ٧او الظي بىِؽ محمس  اإلاٛاعبي ىى و لٗغبُت،ا نُٛتها
 ًا٦ض لم من و جنخٟي، الهضٞت ٞةو ٢ىاٖضىا لٗلت ل٩ل ؤو ٦ما و ألالىاو، لٗلت بل ألاؾىص، و ألابٌُ لٗلت بجها لٗلت، بالٟغاٙ
لت، خضوص إلاماعؾت مجاال جتر٥ ال التي اإلاملىءة ال٨خابت في ٌؿ٣ِ بالٟغاٙ الاخخٟا٫ مٖض و ماصًتها، و نناُٖتها ٖلى ال٨خابت  الٚغ

٣ي الخُاة زِ يمن لُىظض الخ٣ُ٣ت جمل٪ ًضعي واخض لخض مؿُغة ٦خابت هي مملىءة ٦خابت ٧ل ؤو بط  و بلضاًخه اإلاُخاٞحًز

 ًضٖى بىِؽ مٗه،نجض" جنخٟي الهضٞت"  ؤو ٖلى جإ٦ُضو و ٞغاٙا٫ مجانُت ٖضم بلى جنلحهنا ظانب ٞةلى بطو. 4....."اإلاٗلىمخحو جهاًخه

 إلاماعؾت لل٩اجب مجاال جٟسر الٟغاٙ لٗلت ؤو ًغي  خُض اإلاملىءة؛ لل٨خابت ججنلا عؤًه في طل٪ و ،"بالٟغاٙ الاخخٟا٫"  بلى ال٨خاب
لت  في الضاللت ننإ ؤ٢ىي  من ىى طاجه خض في الٟغاٙ ؤو و زانت واؾٗا، مجاال لها جٟسر و الٟغاٙ لٗلت جهنٗها التي الٚغ

. النو

: الؼطط مؼاض جىؼحر -4-1

ه     ت السُُت ًسغ١  حُٛحر اإلاؿنض، ٖلى الٗحو خغ٦ت إلاؿاع حُٛحر ملاقغة ٖنه ًنخج بظغاء"  بإنه املاهطي  محمس ٌٗٞغ  في اإلاإلٞى

 ظض ؤمغا ٞحها ًغي  الظي لل٣اعت  ظضًضا قِئا جمشل ال السُُت ال٨خابت ؤو طل٪ ؛5"٢غاءتها في و النصخي الًٟاء ؤؾُغ ج٣ضًم
ت جىانلُت ٢ناة و َلُعي،  في ًدمل الؿُغ مؿاع ج٨ؿحر ٞةو طل٪ من ال٨ٗـ ٖلى و مٟاظأث، ؤو الخىاءاث ؤًت صوو  مإلٞى

ت ؤبٗاصا زناًاو ت ؤق٩ا٫ ؤو ق٩ل زال٫ من اؾخدًاعو ًم٨ن لصخيء الخمشُل"  ؤي ؛ مجانُت ٢غاءة ؤي مٗها جنخٟي عمٍؼ  6"عمٍؼ

ُب ىظو مشل ًإل٠ لم الظي اإلاخل٣ي لضي" زلسلت" ًدضر  الؿُغ مؿاع ٞخ٨ؿحر  بنٗام بلى ألازحرة ىظو لخًُغو  ال٨خابُت ألااٖل
٣ت ٢ىله جىص ٖما ال٨ك٠ و اؾدنُا٢ها اظل اللهحرة و اللهغ و النٓغ ت ال٣ىة"  ؤو ؛خُض مساجلت بٍُغ ٍغ  للؿُغ الخهٍى

                                                           
 .89ص : نفسوادلرجع    -ُ
 .ٖٓادلرجع السابق، ص: محيد احلميداين  -ِ
. ِّٕادلرجع السابق، ص: زلمد ادلاكرم  -ّ
. 29-30، ص 1985لبناف ،-، دار التنوير، بًنكت(بياف الكتابة)حداثة السؤاؿ : زلمد بنيس ْ
. 234ادلرجع السابق، ص : زلمد ادلاكرم ٓ
 .ُّٓص ، بق ادلرجع السا: سعيد بنكراد  - 6
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م و الٗحو ؾحر جلُئ غي  ٧ىو  ٖن ناجج اللِء ىظا و وؽ،اإلادـ ؤمام الخى٠٢ ٖلى الظىن جٚغ  بملاعخت الظىن ًلؼم الخهٍى

 من ًٟترى مدضوص، ٚحر بهغي  ظهض بلى –السُاب و اللٛت مىايٗاث صظنخه الظي ال٨ٟغ اٖخاصىا التي الؿُغ في اإلاٗجى زُاب
 1"لظاجه بالك٩ل الٗحو جازظ ؤو ؤظل

اث من لجىانب اإلا٣خًب ٖغينا بٗض  إلآاىغ جُل٣ُُت م٣اعبت ج٣ضًم آلاو ؾنداو٫ , النصخي ًٞاءا٫ و بال٨خابت اإلاخٗل٣ت النٍٓغ
 ملٟخا وظضناو ما خى٫  م٣اعبدنا وؾدخمدىع  ىظا زًغا، لُاؾمُنت الظثاب؟ جدلم وبم الهضمت عواًتي في النصخي الًٟاء حك٨ُل

:  الهٟداث من ًضالٗض للُاى اإلاخٗمض الخىاجغ و٦ظا الؿُغ مؿاع ج٨ؿحر ؤىمها  والتي ؛ اإلآاىغ لهظو الغواًخحو ٧لخا في

 : "الصثاب؟ جحلم بم" و" الصسمت" ضواًتي في الؼطط مؼاض وجىؼحر البُاض ججلُاث ملاضبت -2

 : الصسمت ضواًت -1-2

 :الطواًت عً هبصة

 ولضي ؾهام، ػوظخه م٘ ىانئت خُاة ؤبِب جل في ٌِٗل, ٖغبي ؤنل من بؾغاثُلي ظغاح وىى ؛" ظٟٗغي  ؤمحو"٢هت الغواًت جد٩ي
 بهىعة ٌؿخضعى ؤبِب، بخل مُٗم في انخداعي  انٟجاع ندُجت الجغحى من ٖضصا زالله ٖالج مًن ًىم بٗض نؼله،م بلى ٖىصجه

ت للمغؤة اإلامؼ٢ت الجشت بلى للخٗٝغ َاعثت  عؾالت بٗضىا ل٨ُدك٠, ػوظخه ؤجها ٨ًدك٠ بط ٢ضمُه جدذ ألاعى جخضاعى, الانخداٍع

 ٢هت ىنا من لخلضؤ, "ؤلاعىابي" الٗمل ىظا ٖلى لإل٢ضام ٢اصتها التي اٞ٘الضو ٞحها حكغح والتي, ؾهام لؼوظخه مازغة وظضانُت
   ٦لحرة نضمت بلى خُاجه ؤخا٫ الظي الانخداعي  الٗمل ؤؾغاع و زٟاًا ٖن وبدشه ؤمحو مٗاناة

ل لعبت في اللؼت على الصىضة جخفىق  ححن ؤو, املعنى صىاعت و الؼطط مؼاض جىؼحر     : الخإٍو

 خغ٦ت إلاؿاع حُٛحر ٖلى ٣ٞغاتها من الٗضًض في و٢ٗنا خُض ؛"الهضمت" عواًت في واؾ٘ بك٩ل الخ٣انت ىظو اؾخٛال٫ ظلُا بضا
ت السُُت ًسغ١  حُٛحرا, اإلاؿنض ٖلى الٗحو  من زام بك٩ل ىظا نجض ٢ض و ٢غاءتها، و النصخي الًٟاء ؤؾُغ ج٣ضًم في اإلاإلٞى

ت في اإلآهغ ىظا عنضنا ٢ض و 3*السل٠ ندى ولِـ ألاؾٟل بلى اإلااثل بالسِ ال٣ٟغاث من الٗضًض ٦خابت زال٫  من مجمٖى

 في لٟاظٗخه" ؤمحو" حٗغى بٗض ػمنُا ظاءث التي( 85 م) الشمانحو و السامؿت الهٟدت في مىظىص ىى ما مجها و الهٟداث،
 نٟؿُت ةؤػم في( ؤمحو) بٗضىا لُضزل ؤبِب، بخل مُٗما اؾتهضٝ الظي الانخداعي  الخٟجحر ٖن مؿاولت ؤجها جلحو التي ػوظخه
 الخ٣ُ٣ت، بهظو الدؿلُم ألامغ بضاًت في عاًٞا ٩ٞاو ألامىع  ٖلُه ازخلُذ خُض للىظىص؛ مٗجى ؤي بزغىا ٖلى ٌ٘ لم خاصة

سا جدمل ال م٣خًلت عؾالت" ٞجإة ل٨ُدك٠  ،(85م الغواًت")ممؼ٢ت وع٢ت ٖلى م٨خىبت ؤعبٗت ؾُىع  مجغص جهضًغا، ؤو جاٍع
٣ت ٧انذ التي الغؾالت ىظو   امحو" نضماث" و آىاث و ؤوظإ من بضازلها جدمله ٖما بالخٗلحر ٦ُٟلت الهٟدت ٖلى ٦خابتها ٍَغ

غي  الٗنهغ خًىع  ٢ىة للمخل٣ي بهظا لخا٦ض و  ػوظخه عؾالت ٢غاءة ؤمحو ٌكاع٥ وىى ٢اللا و ٢للا الخضر ٌِٗل  لُجٗله  الخهٍى

                                                           
. 112ادلرجع نفسو، ص ، زلمد ادلاكرم -ُ
2
شلا يدؿ على كونو إما من اختيار ادلؤلف ، يف النسخة ادلّتمجة الخيتلف عن نظًنه يف النسخة األصلية " الصدمة"ننوه ىنا إذل كوف الفضاء النصي لركاية  - 
شلا يدؿ  ،النسخة ادلّتمجة فقط ىا إال يفيف الصفحات  نقع على بياضال اليت " الذئاب؟ مب ربلم"كىذا على عكس ركاية ، أكمن اختيار الناشر ( يامسينة خضرا)

 .أ  من اختيار الناشر، ( أمين الزا و) ك ن اإلخراج الطباعي إما من اختار المترجم  على

 
. يتجو انكسار اخلط ضلو األسفل يف نص الركاية كليس ضلو اخللف كما ىو مبٌن عندنا - 
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ت . ججاعحها ال ؤٞغاخ٪ ٧انذ ٧لما جسمض ؤٞغاحي ٧انذ ؤمحو؟ خلُبي ًا اإلاغء ًخ٣اؾمها لم بطا الؿٗاصة نٟ٘ ما": "ؾهام" الانخداٍع
ض ٦نذ ض ٦نذ. ؤَٟاال جٍغ ن بضوو  جماما بمإمن َٟل من ما. ؤؾخد٣هم ؤو ؤٍع  ؾهام"....ٖلي جن٣م ال....َو

 

ت من النصخي للًٟاء م٩ىنا ٌٗخبر ؤٖالو اإلا٣ضم مٓهغىا في ألاؾُغ خغ٦ت ؤو ٠ُ٦ بطا الخٓنا       ٦تخغ جىظُه في جد٨مها ػاٍو
 ومجهم له اإلانٍٓغن بٌٗ ٞاثضة قإنه في ػاصنا الظي ألامغ ىى و السل٠، باججاو مُال لِـ و بالخدضًض ألاؾٟل ندى ال٣اعت  ٖحو

 ندى خغ٦تها ٞةو باإلا٣ابل و 1"الٗلى و الكمىر خالت ح٨ٗـ السل٠ ندى ألاؾُغ خغ٦ت" ؤو اٖخبر الظي لحمُساوي حمُس

 و ؤلاخلاٍ و الان٨ؿاع لخجاوع  ؤزغي  ٧لمت بياٞت من ىنا يحر ال لٗله و "ؤلاخلاٍ و ؾاعالان٪ مٗجى مغا٦مت ٖنه جنخج"  ألاؾٟل

 النو ؤو و جماما، الهضٝ ؤنابذ ؤجها ٞؿنجض نهنا، بؿُا١ عبُناىا و منُل٣ا ال٣غاءة ىظو من اجسظنا ما ٞةطا ؛"الهضمت" هي
 التي" ؾهام" امحو، بالنؿلت اإلاٗاني ىظو ٧ل زلًم ؤنلذ ما هي طاتها خض في ؾهام و ال ٠ُ٦ ؤًًا، ًٌٗضىا و بل ًهض٢ها

ها لم ؤنه ٞجإة ل٨ُدك٠( 51م الغواًت")ٖاما ٖكغ زمؿت منظ ؤؾغاعىا و خُاتها قاع٦تها  ى٨ظا و واخضة، للخٓت لى و ٌٗٞغ
٣ت ظاءث  ٦ما نضمخه، من لُاجج ٞجإة السُي الضلُل ىظا ظاء ٘ الهٟدت ٖلى ؤًًا ٦خابخه ٍَغ  جل٣يالم جٟاٖل صعظت من لتٞر

 ؤًًا، ٌِٗكها و بل مإؾاجه مغاعة مٗه ًخظو١  و, باالم قٗىعو في ؤمحو ٌكاع٥ ٦إنه و بلُه ًنٓغ ىى و ٌكٗغ وججٗله النو م٘

 لنا جغظمخه الظي" الؿ٣ٍى" و" ؤلاخلاٍ" بهظا ، اإلاإؾاوي، الكٗىع  بهظا ًدـ اإلاخل٣ي ججٗل الخ٣انت ىظو ٞةو ىظا من ألاىم و
٣ت و ال٩لماث  و, ألاعى ٖلى جتهاوي  و بل جن٨ؿغ و حؿ٣ِ ٦إجها و ألازغي  هي جلضو التي ال٩لماث ىظو الهٟدت، ٖلى ٦خابتها ٍَغ

(. 85م الغواًت". )شخيء ٧ل ًجهاع واخضة، بهٟىة ًضي من حؿ٣ِ الىع٢ت، مجي جٟلذ"مٟاظئت بةٚماءة ؤنِلذ ٦إجها

٣ذ ٠ُ٦ بطا عؤًنا     الغمؼي  و النٟسخي بخلاَه و اجهُاعو و ؤمحو ان٨ؿاع جغظمت في ألاؾٟل ندى اإلااثلت و اإلان٨ؿغة ال٨خابت ىظو ٞو

. ؤًًا

 ىظو ًبرع ما ٣ِٞ وخضو لِـ, بالؿُا١ عبُه زال٫ من ختى و ىنا ؤلابالُٚت صاللخه ٢ىة ٖلى ؤلاخلاٍ و الان٨ؿاع ىظا ولٗل    

٣ت ( الناقغ ؤو) ال٩اجب الخجاء وعاء عبما الخ٣ُ٣ُت و ال٩املت الهىعة في لخًٗنا ؤزغي  ٢غاءة مٗه ججخم٘ بنما, ال٨خابت في الٍُغ
 حمُس  به ؤٞاصنا الظي" الاؾترظإ" ؤؾلىب في ًخجؿض الٗنهغ ىظا بالظاث، ال٣ٟغاث ىظو في و ال٨خابُت الخ٣انت لهظو

 و الؿغص و الخىاع بحو للخمُحز" ًخم بنما الغواجي النو في ؤلام٩اناث ىظو اؾخٛال٫ ؤو اٖخبر الظي ألازحر ىظا ،لحمُساوي
 ىى ىنا بىيىح الخٓناو ما و مٗجى، و ؾُا٢ا و جًُٟت الغواجي النو ٖلُه بغىن ما بالًلِ ىظا ٞةو ٞٗال و ،2"ؾترظاٖاثالا

٣ت بهظو من٣ُُا اعجلاَا مغجلِ الان٨ؿاع و الؿ٣ٍى ظانب بلى الاؾترظإ ٧ىو   ؤمحو ٖنض اعجلُذ ٞؿهام ال٨خابت؛ في الٍُغ

ذ مايُه من والٞو جمشل باجذ ٧ىجها ناخُت من باالؾترظإ  ٞحها ٦ؿغ ٣ٞغاث ٖلى" الهضمت" نو في ن٣٘ لم ؤننا خُض ؛ الجٍغ

 لخٓاث في ؤمحو الاؾترظإ/اإلااضخي ىظا لُدُل ؾهام،/ نضمخه م٘ إلاايُه ؤمحو باؾترظإ صاللتها في اعجلُذ و بال الؿُغ
ت و مدلُت من٨ؿغة شسهُت بلى له اؾخدًاعو  الهٟدخحو من ٧ل في ال٣ٟغة جإحي و بجالء، ٖنه اإلاٗبر ألاؾُغ ٦تهاوي  متهاٍو

اجه ٞجإة ؤمحو اؾخدًاع زال٫ من, ىظا ٧ل جا٦ض و لخًٗض( 202 م) بٗضىا الشانُت و( 201م) اإلااثخحو بٗض الخاصًت  م٘ لظ٦ٍغ
ئت و الجمُلت ألامنُاث و لألخالم ج٣اؾمهما ٞترة في مٗها خىاعاجه جظ٦غ خُض مٗا؛ يمهما الظي اإلاجز٫  في ؾهام  لم يالذ و البًر

                                                           
. ٔٓ، صادلرجع السابق: ميدايند حلمحم - ُ
 ٗٓ، ص نفسوادلرجع  - ِ
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ب ٧ابىؽ بلى ٞجإة ؾدؿخدُل ؤجها ًخى٢٘ ٨ًن  ٦نذ:"نٟؿُا مخإػم شسو بلى جدُله و مطجٗه ج٣ٌ ُٞٓٗت نضمت و مٖغ
ضىا...ؾمغاء؟ ؤم ق٣غاء: زجال وظهها اخمغ ٢ض و ؾإلخجي...بنخا لي جنجبي ؤو ؤوص: ونالنا مىاؾم مؿتهل في لها ؤ٢ى٫   و مٗاٞاة ؤٍع

 ألانل َل٤ نسست ج٩ىو  ل٩ي ٚماػجُ٪ و نٓغج٪ ظىىغ لضحها ٩ًىو  ؤو ؤوص قٗغىا، لىو  و ُٖنحها لىو  ٦شحرا حهمجي ال ظمُلت،

 ".ٖن٪

ضنا بطا وى٨ظا    ت ػاصتها و ٖجها ٖبرث و ٨ٖؿتها" نضمت" و" ان٨ؿاعا" و" اؾترظاٖا" مغة ٧ل في" الهضمت" متو ًٍؼ  و قٍٗغ

ت ٣ت قاٍٖغ دت نُتها في لخا٦ض, ال٣ٟغاث ىظو ٦خابت ٍَغ ض التي و, الشالزت الٗنانغ ىظو ٖن الخٗلحر ةاإلاٗلن و  الهٍغ  من ًٍؼ

ضىا و بل مٗها م٣انضو في ًخجاوب وظضناو الظي للنو الٗام الؿُا١ عجخاجها . مهضا٢ُت ًٍؼ

 ل٨ن و ، لل٨خابت آزغ ان٨ؿاع ٖلى اإلاخل٣ي بهغ ٣ً٘( 208م)اإلااثخحو بٗض الشامنت الهٟدت في بالظاث و آزغ مىي٘ ٟٞي    
 الظي ألازحر ىظا امحو، بالنؿلت جإػما اللخٓاث ؤٖتى و ؤقض صاثما الاؾترظإ ٖنهغ زال٫ من ل٨ُٗـ  اإلاغة ىظو ظاء الان٨ؿاع

 بحو و بِنه ؤًًا بنما و ٞدؿب ؾهام بحو و بِنه لِـ,  ألابض بلى الٟانلت هي حٗخبر مدُت من اإلاغة ىظو باؾترظاٖه ٣ًترب
 ألالٛام بد٣ل ؤقله هي من٣ُت بلى اإلاغة ىظو باؾترظاٖه ؤمحو ا٢ترب ،....ٞؿهو بحو و بِنه ٖاإلاه، و ؤخالمه بحو و بِنه خُاجه،

 مشلذ التي الخ٣ُ٣ُت نضمخه ٩ًىو  و ٖلُه لُنٟجغ, منه للهغوب ألاواو ٞاجه ٢ض ٧او ال٦دكاٞه بلُه ونىله لخٓت في و الظي

. ٞهىلها آزغ و ؤو٫  ؾهام

 مضًنت في ظضتها بِذ بلى ؾهام ج٣ل ؤو اإلاٟغوى من ٧انذ التي الخاٞلت ؾاث٤ لكهاصة اؾترظاٖه في جخمشل اإلاغخلت ىظو ٧انذ و   

 ىظا ٞايُغ ؤبِب جل مسغط ٖنض َاعت  بإمغ مخذججت جغظلذ ؾهام بإو ؤٞاص الُا٦سخي ؾاث٤ ل٨ن و ،(بٟلؿُحو) النانغة

 الؿاث٤ ىظا ؤٞاص و ىامؽ ج٣ل الخاٞلت وعاء حؿحر ٧انذ ؾُاعة إلاذ الانُال١ ٌٗاوص ؤو ٢لل و, الٍُغ٤ بجانب للخى٠٢ الؿاث٤
 ًمشل الظي ألازحر ىظا, لٗاص٫ ٧انذ بنما و ؤمحو ػوظها ؾُاعة لِؿذ اإلاغؾُضؽ ىظو ٞةو َلٗا و الُغاػ، ٢ضًمت مغؾُضؽ بإجها

ت الٗملُت في ؾهام قٍغ٪ ٞهى ألازحرة؛ وظهتها وبلى آلازغ ٖاإلاها بلى ؾهام زالله من مغث الظي الجؿغ  و بها ٢امذ التي الانخداٍع

 ىى و مٟجٕى شسو بلى لخدُله, ؤمحو طىن ٖلى واخضة لخٓت في جخىاٞض بضؤث ألا٩ٞاع ىظو ٧ل ؤمحو، نضمت في ؤًًا ٨ًهاقغ
 ؾهام،...ؾهام ٖاص٫،: "ال٣اعت  بلى قاٖغي  و قٗغي  و قٗىعي و حي بك٩ل بًهاله في ببراٖت الخًُٟت ٖنهغ نجر الظي ألامغ

ذ......النانغة -ؤبِب جل خاٞلت....ٖاص٫  مغؾُضؽ....زلٟنا حؿحر ٧انذ ؾُاعة لخ٣لها الخاٞلت من جغظلذ و َاعت  ؾلبب جظٖع
 ٦شحرة نضٝ.....٢لل ألازحرة مدُتها لخم، بلِذ اإلاهجىع  اإلاؿخىصٕ في إلادتها التي بخل٪ قلحهت....اللىو  ٖاظُت الُغاػ ٢ضًمت

( 208م الغواًت".)الهضٞت بلى حسخيء

٣ت في النٓغ ًنٗم من بو     ماء من بنٕى ٞٗال ؾُدـ اإلالخىعة وظملها, الالمترابِ بنائها جضاعي و ٢غةال٠ ىظو جًُٟت ٍَغ  ؤلٚا
 اإلاخخالُت الاؾترظاٖاث ىظو جمشل بضوامت ؤقله ىى الظي و  ؤمحو ٖاقه الظي ال٨لحر الايُغاب نؿدكٗغ لُجٗلنا, والضوعاو

ض الظي مدغ٦ها طىنه ٖلى  له نجض ما وىظا مإػوم انُىاجي شسو يب٫ لخدُله ٖلُه ج٣طخي ٧اصث ختى ٢ؿاوتها و خضتها من ًٍؼ

 للمى٠٢ جإ٦ُض...( الٟىانل، احؿإ ألا٣ُٞت، ألاؾُغ ص٢ت ان٣ُاٖاث،" ) ؤو اٖخبر خحو اإلاا٦غي  بلُه طىب ُٞما جهض٣ًا
 1.... "الظاث من نابٗت ؤقُاء جملاىما زابخحو ًٞاء و ػماو بلى و الىخضة بلى الخاظت و الانُىاجي

                                                           
. ِّٕادلرجع السابق، ص: زلمد ادلاكرم  -ُ
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ت وال٩لماث الؿُىع  ىظو بحو ٫الاعجدا ىظا ٧ل وبٗض بطا  نٕى بيٟاء في الخ٣انت ىظو ببراٖت ٌٗتٝر ؤو بال اإلاخل٣ي ٌؿ٘ ال اإلاتهاٍو

ت من ممحز  لن٣ى٫  الغواثُت، ال٨خابت بألُاث ممحز وعي ٖن جنم, ىاثلت ببالُٚت و بالُٚت صاللُت ب٣ىة جؼوٍضو و النو ٖلى الكٍٗغ
ا ٨ًن لم الخ٣انت ىظو اؾخسضام بو بظل٪ ا ال و ٖكىاثُا اُٖاَب ػزٞغ  عابُت لضًه ٢غاثُا مؿاٖضا ٧او بنما و, ؾاطظا ٦خابُا جٞغ

ت" ٣ت ىظو جم٨نذ ؛خُض( الهضمت) الٗنىاو هي التي و ألام بالٗخلت مخِنت" صمٍى  ٖنض اؾخى٢اٞه و اإلاخل٣ي ٖناًت جىظُه من الٍُغ
لي الضعب له جطخيء ؤو قإجها من التي ال٣ٟغاث ؤىم ها ونل من بظل٪ ٞخم٨نه صاللُت،ا٫ شخناجه جٟجغ و الخإٍو  زَُى

. زالله من و به بال ؤبجضًتها ج٨خمل ال الظي و آلازغ نهٟها اإلاتو ٌٗض الظي الٗنىاو ٖخلت بسُِ( الخًُٟت)

" الصثاب؟ جحلم بم"  -2-2 

 :الطواًت عً هبصة

 مكهىعا ؾِنماثُا ممشال ًامألا ؤخض في ًهلذ ؤو ًدلم الظي ,الٗانمت ابن "ولُض ناٞا" خ٩اًت الدؿُٗنُت  الغواًت حؿغص
لت ىظو لضًه جىلضث ؤو بٗض ٗا ٞكال ٞكلذ التي ألاٞالم ؤخض في نٛحر صوع  في قاع٥ خحو الٚغ  التي ألاخالم بحو نٟؿه لُجض ,طَع

ت ألاؾغ ؤخض لضي ؾاث٣ا ًهلذ ؤو ٖلُه ًدخم الظي الىا٢٘ وبحو ا٢خالٖا خالخه من ج٣خلٗه  ما مٗها لحري , اللالص في اللىعظىاٍػ
 الٗاثلت ابن" ظىنُىع " َٝغ من ببروصة م٣خىلت ٞخاة لجشت خامل وىى ألامنُت الخىاظؼ ٖلى" ناٞا" ٞمغوع ؛النٟـ منه جخ٣ؼػ 

ت ت ونىعتها, البرظىاٍػ  ؤمحر بلى ؾُاعة ؾاث٤ من" ولُض ناٞا" اؾمها ٖنُٟت لصسهُت ؤؾؿذ باًنام ٚابت في مغمُت وهي الضمٍى
 الا٢خهاصًت وال٩ىاعر الؿُاسخي الٟغاٙ ْل في اإلاؿلر وؤلاعىاب الٗن٠ مؿدن٣٘ بلى ناٞا انؼل٤ وى٨ظا مؿلخت ظماٖت

ن ٦دا٫ والاظخماُٖت  .الجؼاثغي  الكلاب من ال٨شحًر

ت     :الطواًت في البُاض/الصمذ ؿعٍط

 ٖلى إلاغةا ىظو زًغا لُاؾمُنت آزغ نو ًهغ خحو, نكىتها و ال٣غاءة لظة مٗها حؿخمغ و بنا، جالٖله و النو ٚىاًت حؿخمغ    

خه  لم ؤو ال٩لماث ٖنه ؾ٨خذ ما ٣ًى٫  ؤو قإنه من بلُٜ ٦ضا٫ ؤو, عابدت ببالُٚت ٧ىع٢ت اللُاى ٖلى للمغاىنت الكضًضة نٖؼ

.  عبما ٢ىله حؿخُ٘

 اللاهط عبس ٌٗخبرو ىنا ومن السانت، ٞلؿٟخه و بل من٣ُه و عون٣ه اللُاى/ ٞللهمذ اخغو، ال٨خابت/ لللُاو ٧او ٞةو   

٪ ، بالسخغ قلُه, ألامغ عجُب,  اإلاإزظ ل٠ُُ اإلاؿال٪ ص٤ُ٢ باب"  الجطحاوي
ّة
 الظ٦غ من ؤٞصرَة  الظ٦غ جغ٥َة  به جغي  ٞةن

ض ؤلاٞاصة ٖن والهمذ  بإنٟؿنا نسلض ؤلم زم,  1"جبو لم بطا بُانا ج٩ىو  ما وؤجم,  جن٤ُ لم بطا ج٩ىو  ما ؤن٤ُ وججض٥,  لإلٞاصة ؤٍػ

 ال٨الم من ؤبلٜ ألاخُاو من ٦شحر في الهمذ ؤو و ؟"طىب من اللُاى/ٞالهمذ ًٞت، من ال٨خابت/ال٨الم ٧او بطا: "ال٣اثل اإلاشل
 م٩انا لها جسخاع ؤو ال٩لماث مٗها خاعث ىظًاو و خحرة لخٓت في حكغصث و الخغوٝ منه جضاٖذ بطا ال٨الم ىظا ٞاثضة ما زم ؟

 ٞغاٙ ملء في ًٟلر ٖله, قاء ٦ُٟما صًضط من ًسُها ختى للمخل٣ي ال٨الم جتر٥ و جتراظ٘ ؤو ٞازخاعث, بًُاء نٟدت ٖلى

ه نىجا بُٖائها و جغ٦ُنها بٖاصة و, بُٗض من خغوٞها إلالمت و الهٟدت  ُٞه ب٢دامنا"زًغا" ؤعاص ما ىظا لٗل  مجها؟ اللُاى انتٖز

ا –٢غع  ٖنضما  بغا١( الهٟداث) لُدىلها( الظثاب؟ جدلم بم) نهه نٟداث من الٗضًض ٨ًدسر اللُاى ًجٗل ؤو -٦غىا ؤو َٖى

                                                           
 .ُْٔص ، َََِ، مصر ، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ، دالئل اإلعجاز :عبد القاىر اجلرجاين   -ُ
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 ؤو في َمٗا ٌؿدن٣ُها و, اللًُاء م٣برتها من ال٩لماث ىظو بٗض في ًٟلر ٖله اإلاخل٣ي ملٗب بلى ال٨غة بظل٪ ًدُل و لل٩لماث
. ٖنه ٌؿ٨تها ؤو اللُاى ؤعاص بما له حصخي

 اإلاخل٣ي ًهضم خُض اإلاغ٢مت؛ ٞهىلها ؾل٤ ؤٚلنها لٗل و الغواًت، من ٖضة نٟداث في لللُاى ٦ش٠ُ بدًىع  ال٣اعت  ًٟاظإ    

 لهظو الخام باللُاى ًهضم, (40م)ألاعبٗحو الهٟدت بلى بٗضىا لُنخ٣ل( 39م) الشالزحو و الخاؾٗت الهٟدت ٣ًلب ىى و
م ٖلى التر٢ُم من زلىىا و الهٟدت  جمشل التي هي و ،(41) ألاعبٗحو و الخاصي بالغ٢م مغ٢مت جلحها التي الهٟدت ٧ىو  من الٚغ

 ٢ض ال٨خابت ؾُىلت ؛٨ٞإو للنو جل٣ُه مؿاع في لل٣اعت  مخٗمضة زلسلت بظل٪ ٞخدضر اًت،الغو  من الؿاصؽ الٟهل ؤو الجؼء

  !     ٞجإة اإلاال٠ من جى٢ٟذ

غاى ال٩اجب بلحها الخجإ ؾغصًت اؾتراجُجُت باٖخلاعو اللُاى ىظا م٣اعبت ًم٨ن ؾغصًا،      ىظا ٩ًىو  ؤو مجها لٗل مُٗنت ٚا

 ٞةننا ٞٗال و ، 1" طاتها ال٣هت مؿخىي  ٖلى م٩انُت حٛحراث من ؤًًا طل٪ ٖن ًنخج ما و خضسي، ؤو ػمجي مغوع ٖلى صالا" اللُاى
 ألاو٫  آلزغ؛ ٖالم من باالنخ٣ا٫ لُاطو ٞجإة ظاء اللُاى بهظا ٦إننا و واضخا، ظلُا بٗضو و اللُاى ٢لل الخضسي الخٗلحر وظضنا

لا ق٩ل ما ىى و  ألامىع  ىظو...عومانؿِخه و َمىخاجه و ؤخالمه ب٩ل وال٠ ٖالم ىى و لللُاى الؿاب٣ت  الهٟداث مىيٕى ج٣ٍغ
ما٫ اإلاا٫ ٖالم وىى اللُاى؛ بٗض ما ٖالم ىى الشاني و جغصي؛ و مغاعة من ُٞه ما ب٩ل الىا٢٘ اٚخهنها التي  ب٩ل الؿلُت و وألٖا

 ،"ولُض ناٞا"٥ ٞناو لكاب ةع٤ُ٢ اخالم ُٞه م٩او ال الظي الٗالم ىظا الٟغصًت، اإلاهلخت و للماصًت َُٛاو و ٢ؿاوة من ٞحها ما
لىو  الظًن ؤولئ٪ من" ٨ًن لم بنه ٣ًى٫  و ناجر ممشل مكغوٕ نٟؿه ٌٗخبر ٧او الظي ألازحر ىظا  خُاتهم في النجاح في ًٚغ

ب ٦نذ ؤلاصاعة، في خؿاؾا منهلا ؤٖخلي ؤو ألا٦بر النهِب ؤخهض ؤو َمىخاحي في ؤبضا ٨ًن لم بسساء،   ممشال ؤ٧ىو  ؤو ؤٚع

غ ٞى١  ختى  ؤو و والصجه ٢لل الخلم ىظا ًجهٌ ؤو بال ؤبى( ناٞا) ٌِٗكه الظي الىا٢٘ مغاعة ؤو ،بال( 38م الغواًت")مىحي ؾٍغ
". ٞناو خلم" من جل٣ى ما ٖلى ٣ًطخي آزغ ٖالم في به ٣ًظٝ

٣ت ٖنه للخٗلحر اإلاال٠ الخجإ ما ىى ألامغ ىظا     التي ل٩لماثا ٢الخه مما ؤىم جخ٩لم لم التي ال٩لماث ٢الخه ؛ٞما ؤزغي  بٍُغ

 ٖلى اللُاى ىظا ٢غاءة ًم٨ننا ٞؿُمُاثُا ٖاإلاحو؛ بحو الخضسي الانخ٣ا٫ ىظا ٖن ببراٖت للخٗلحر" اللُاى نضمت" ظاءث,ج٩لمذ
 ٖلى ل٨ن و بلحها، ًنخ٣ل ؤو ًدب ؤو ًخى٢٘ ٨ًن لم ؤزغي  ٖىالم في ل٣ُبرو" ولُض ناٞا" خلم ألابض وبلى ل٠ الظي" ال٨ٟن" ًمشل ؤنه

م  هي مإؾاة بلى خلمه اؾخدا٫ ٞناو ؾىاص الؿىاص، بضازله ًترب٘ ناٞا ٦ٟن ؤو بال زاعجي بُاى من ال٨ٟن ٖلى صوًب مما الٚغ

 اللُاى بٗض ( –41م) ألاعبٗحو و الخاصًت الهٟدت في بضاًتها ٧انذ التي اإلاإؾاة ىظو,  ظنلاجه بحو اللُاى ًلٟها ؤو من ؤ٦بر
اء من ٖاثلت لضي  َا٦سخي ؾاث٤ مجغص نٟؿه وظض خحو -ملاقغة  من آلت بال لهم ما...بنؿانُت ٢ٍغ ٢لىبهم في ًمل٩ىو  ال" ألازٍغ

هم جدذ م٨نت ٩ًىو  ؤو ٌٗضو ال ٞالجمُ٘ شسو، اي اٖخلاع ؤي ًل٣ىو  ال ال٣لب، م٩او خضًض ( 41م الغواًت". )جهٞغ

ت الغؾاثل ظانب بلى اللُاى ىظا ؾاىم ٠ُ٦ بطا عؤًنا     ت من ػاص الظي ال٣غاجي اإلاىظه صوع  لٗب في اللٍٛى  ٦ما السُاب، قٍٗغ

لُت ٢ضعاجه ججنُض ؤظل من لل٣اعت   اؾخٟؼاػو من ػاص الث بحو من ىنا ٞغجخنا, اإلاخٗضصة صالالجه ٖن لل٨ك٠ الخإٍو  و ٖضة جإٍو
ت ٖلى بناء  ؾغصًت، ناخُت من" الخضسي الُٟهل" صوع  لٗب اللُاى ؤو -ؾُضىا الٗام الؿُا١ ٧او عبما -اإلاُُٗاث من مجمٖى

لا ىظا و ؾُمُاثُت، ناخُت من" ال٣بر ؤو ال٨ٟن" صوع  لٗب ٦ما " ناٞا ولُض" بًماو َى٫  ٞلٗض النصخي؛ الؿُا١ به لنا ؤوحى ما ج٣ٍغ
 ٢ىتها قٗغائىا ىم يمحرىا ٞنانحها في جخمشل ألامت عوح" بإو منه بًماو َى٫  بٗض و مكهىعا، ٞنانا ًىم طاث ٩ًىو  ؤو في بدلمه

                                                           
. ٖٓادلرجع السابق، ص : حلميداين محيد ُ
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ايُىو  ؤبُالها ىم  في ناخنها جُٗم ال اإلاىىلت" بإو له جإ٦ض التهمِل و الخٗاؾت م٘ مٗاناة َى٫  بٗض و ،(71م ةالغواي")الٍغ
 ٖغى في َٟىلخه ؤخالم حكخدذ ختى" عاظا آ٫ ٖنض ٖمل ؤقهغ زمؿت ناٞا ٢طخى بو ما و(. 71الغواًتم" )الٗل٠ قٗاعو بلض

 ٖنض زاصم مجغص نٟؿه لُجض التراب ٖلُه ؤل٣ي و ًغألار مشىاو بلى خلمه قُ٘ بظل٪ و(65م الغواًت" )جنخهي ال التي اإلاخاٖب

(. 74م الغواًت".)ىمجي ونضالي ٢لب في م٣ضؽ م٩او ٦دا٫" خاله ًغي  ٞإنلذ, ٖنضىم مٗجى اإلاىىلت ؤو للٟن لِـ ؤناؽ

خه و الٟناو بسلىص ًدلم ٧او ؤو بٗض لِؿخدُل (. 77م الغواًت".)٣ِٞ و ى٩ُل ع٢م ؤي و ع٢م مجغص" بلى عمٍؼ

ت مىاظهت في ؾن٩ىو ( 164م) اإلااثت بٗض الؿخحو و الغابٗت الهٟدت بلى ٢ا٫وباالنذ      ًضٖىنا آزغ بُاى و ؤزغي  قٍٗغ
 ؾُمُاثُا ٢غاءجه ًم٨ن الهٟدت ىظو ٞلُاى ال٨ش٠ُ؛ ألابٌُ الًلاب ىظا وعاء اإلادلىؾت ٧لماجه ٖؼلت ٞ٪ و, الؾدنُا٢ه

 ما لكضة ٦شحرا ؤعى٣خه و ٢غؤىا التي" الؿىصاء" الهٟداث صٖضي من للمخل٣ي اؾتراخت بجها نٗم ،"اؾتراخت بُاى" ؤنه ٖلى
ا، و ز٣اُٞا ختى و ؾُاؾُا، اظخماُٖا، من٨ؿٍغن اناؽ ٦شحرة مأسخي و بخلاٍ من جغظمخه  ًمشل ما ب٣ضع اللُاى ىظا ل٨ن ٨ٍٞغ

 ىظا بالضماء، ٞٝىاإلاذ الدؿُٗجي النو ىظا في مُل٤ بك٩ل ألاىم ىى لٗله خضسي بانخ٣ا٫ ًاطو ما ب٣ضع للمخل٣ي اؾتراخت
 بلى ًدُله ؤو ٢لل نٟاثه و اللُاى بن٣اوجه ٨ٞغو و بهغو ًمخ٘ ؤو اإلاخل٣ي بؿلله صٖا اإلاال٠ ٦إو و ًلضو الظي الخضسي الانخ٣ا٫

 ؤخضار من ؾخترظمه ما بؿلب وطل٪ الخبر؛ ؤو اإلاضاص بض٫"الجمغ" و" الضم"ب ٦خلذ ٧لماتها ٦إو و ًلضو ؤزغي  نٟداث
ت ن٠ هي صمٍى ها، من ألٖا  بُاى ٖلى وىنا٥ ىنا اإلاخنازغة الضم ب٣٘ ٌكله ما بلى اللُاى ىظا بٗض ال٨خابت لدؿخدُل نٖى

 ًخمشل الهام الخضسي الانخ٣ا٫ ىظا و ،"الٗانٟت ٌؿل٤ الظي الهضوء"صوع  اللُاى ىظا لُلٗب ولُض؛ ناٞا ؤخالم ٦خنازغ, الهٟدت
 ازخاع ٢ض" "ع٢م مجغص" ؤو زاصم مجغص بلى بٗضىا لُنخ٣ل لنجاحا و الكهغة بإيىاء خالم ٞناو مكغوٕ ٧او الظي ناٞا ٧ىو  في

٣ا  لنو ألام الٗخلت طىنه في ٌؿخدًغ ىى و الٍُغ٤ ىظو نٕى ما ًسمن ؤو للمخل٣ي و(. 171م الغواًت")عظٗت ٚحر بلى آزغ ٍَغ

  الظثاب؟ جدلم بم: ٞـ حؿُٗجي

: داجمت

 من الٓاىغة ىظو ًهاخب وما, الغواًخحو من ٧ل نٟداث ٖلى واصالـ و اللُاى جىػَ٘ ل٨ُُٟت اؾدنُا٢نا وبٗض زخاما       

 جضوع  والتي"-والؿىاص اللُاى لٗلت" ؤنلدذ ٠ُ٦ لنا ًخطر, بًهاله النو ًغوم الظي الضاللي اإلادخىي  م٘" ظُنُت" ٖال٢ت

لُت باعة جمشل -الغواجي اإلاتو نٟداث ٖلى ؤخضاثها  لؼاما ؤنلذ بالخالي و عاءة،ال٤ وظهت و مؿاع جدضًض في بضوعىا ٌؿتهاو ال جإٍو
 ًخإحى ال ٢ض الظي مسلىئها ٦ك٠ و اؾدنُا٢ها ؤظل من النٓغ بنٗام و الخإني و الخضبغ من ب٨شحر ٖنضىا الى٢ٝى ال٣اعت  ٖلى

لُت الؿظاظت"  من لنٕى ال٣اعت  ؾُٗغى ال٣غاثُت اإلاىظهاث ىظو مشل ججاوػ  ؤو طل٪ صونه؛ النو ٞهم لل٣اعت   ٢ض التي" الخإٍو

. النو م٣اعبت ٖن به جدُض

   

: واملطاحع املصازض كاثمت

 املصازض

1- Yasmina Khadra, A quoi rêvent les loups, Ed .Pocket, Julliard ,Paris ,1999 

2- Yasmina Khadra, L'attentat, , Ed .Pocket, Julliard ,paris, Paris, 2005. 

 .2000 الخىػَ٘، و للنكغ الٛغب عصا الؼاوي، ؤمحو جغظمت ، الظثاب جدلم بم: ًاؾمُنت زًغا-3
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ص
 
:  امللخ

 الخ٨ٟحر م٣ىالث عخاب في ، اإلالاع٦ت الُٟل ؾىعة ٖلُه جنٟخذ الظي الضاللي اإلاًمغ ٖلى الى٢ٝى اللدض ىظا ًداو٫ 
٘ الظي اللؿاني

َّ
و  بلى ٌٗبر نصخي صعؽ ج٣نُاث بلى ًخُل ت اإلانٓىمت نلت م٘ اإلاخماشخي الخضاولي النصخي اإلا٩ىَّ ت اللٍٛى  من بمجمٖى

 التي الٗىاث٤ و ، ألاخاصي النو ملضؤ ٢لُل من النصخي الخدلُل ٖىاث٤ ج٣لُل بلى ؤزغي  ظهت من ٌؿعى و.  ظهت من ىظا ، الٗلىم
ل بلى جغظ٘ ِة

ّة
ت ٖلى ٣ًىم الظي الٟٗلي النصخي وظىصو بلخاّ النو م٘ ٦شحرة ؤخاًحو في ًخٗاَى ال الظي اللٛىي  اإلادل  السانَّ

٘ التي الضاللُت  النو بإوَّ  طل٪ ؛ مٟترى نو زال٫ من مٗه الخٗاَي ًخم بل الٗلُا ال٣هضًت طاث الضاللُت اجهوخض بها جخمخَّ
ل ىظا بحو الخضاولي اللٛىي  الىا٢٘ ٖن ًنٟهل ال٨المي الىا٢عي ِة

ّة
 بلى ًاصي مما ؛ ؤزغ نهىم ٖلى خمله زال٫ من طا٥ ؤو اإلادل

نا م بةعاصة نًخي و ، النو لهظا الخضاولُت و الٟغصًت ال٣ُمُت ن٣ٟض ؤنَّ ِة
ّة
ُُٟت و الخضاولُت اإلاخ٩ل  .  ألاعخب الضاللي ألا٤ٞ طاث الْى

م الضاللُت ؤلاعاصة ًدٟٔ نصخي جدلُل بلى نغ٦ن ؤو ٖلُنا ؤوَّ  بلى ٣ًىص ما ىظا و ِة
ّة
 جضاولُت إلاكاع٦ت ُٚاب صوو  من للمخ٩ل

ت الخلى٫  زال٫ من ًهاصعىا ال و ، اإلاٗجى بنخاط في  زال٫ من طا٥ ؤو الٟغصي النو ىظا في النٓغ بلى حٗمض التي اإلا٣ترخت اإلاُٗاٍع
ت الضاللُت الُا٢اث ٞحها حُٛب التي الجماُٖت النهُت نت بالضوا٫ السانَّ ِة

ت طي للنو اإلا٩ىّة  نهىم من جمحزو التي الضاللُت الهٍى

٤ اإلاهاصعة ىظو و ، ؤزغ ت الض٦خاجىعٍت"  مماعؾت ٌكله ٖمل زال٫ من جخد٣َّ   جججي التي"  اللٍٛى
ًة

الٜ جدلُال ا وًٍّ ها ؤو ، من٣ىنًة  ؤجَّ
م ال ِة

٣ضّة
ُة
  ج

ًة
ا جدلُال ًُّ ل للنو نه

َّ
م بل اإلادل ِة

٣ضّة
ُة
  ج

ًة
ا جدلُال ًُّ   ؤوَّ  بمٗجى.  ؤزغ لنهىم نه

ًة
ا جدلُال ًُّ  ٖن ًنٟهل ج٣نُاجه ىظو نه

٣ت وا٢ُٗت ٢غاءة ٢غاءجه و بخدلُله ًنكٛل ؤو ًنلػي الظي اللٛىي  الىا٢٘  . النو مًمغاث في جدٟغ مٗمَّ

 

The Semantic Implication in 

Al-Fil Surah: An Intellectual Textual Analysis 

 

Abstract 

This study attempts to investigate the semantic implication that Al-Fil (elephant) surah 

opens with in the light of linguistic thinking that is looking forward to techniques of textual lesson 

to reserve the speaker's will and does not confiscate it by practicing linguistic dictatorship. 

Moreover, this linguistic thinking exceeds to the pragmatic textual component which goes in line 

with the relation between linguistic system and societal event and tries to change it. That is to say, 

discourse analysis must leave the techniques that separate it from the linguistic reality and get 

involved in what it analyzes and give it a realistic reading that digs deep in the text implications.    
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   Al-Fil is a surah that narrates a historical event. It is the event of attacking holy Ka'bah by 

Abraha Al-Habashi using elephants to destroy it. The textual structure of this surah is intensive 

and it summarizes the event and what happens to the invading army. This intensification and 

summarization implies a reference to how trivial and unimportant this event was. There is also the 

symbolic reference of the everlasting prophet ship.   

What can also be perceived, here, is that the text elements in Al-Fil surah have come under 

manifest dominance of the verbal lexeme  َف َف َف " " fa'ala (did). This lexeme narrates the confronting 

divine act through revealing its semantic implication resulting from opposite dualities and textual 

sequences between ''Al-Fil companions'' and ''Asf Ma'kool '' (=an empty field of stalks of which 

the corn has been eaten up by cattle) on one hand, and between ''Ababeel birds'' and ''Sijil stones'' 

(stones made of baked clay) on the other hand. This aims at reaching a reference that making the 

plot of the atheists go astray and the reforming societal change happens in accordance with the 

divine will and the existence of terrestrial and celestial tools like birds and stones. Ultimately, 

mankind will achieve their goals of justice and security in a complete way and without any delay.    

 

ت اإلا٣اعبت ىظو ج٣ىم نا من ؤؾاؽ ٖلى ٢غاءجه و ، اإلالاع٦ت الُٟل لؿىعة النصخي النؿُج جدلُل ٖلى النهُت ال٨ٍٟغ  ؤنَّ
ه طل٪ ؛ الٗام الاؾخٗما٫ ًٟاع١  مسهىم نو ؤمام م بإنَّ

َّ
 ، ال٨ٟغي  اإلاؿخىي  و ، اإلاجخمعي اإلاؿخىي  ٖلى مٟاع١  خضر ٖلى ًخ٩ل

 الىخضة ؤوَّ  من ؤؾاؽ ٖلى الضاللي مًمغو نُاٚت و ، ىى نهِخه آٞا١ يىء في جدلُله ًلؼم زم من و ؛ اإلاٛؼوي اإلاؿخىي  ٖلى و
ت في مخًاٞغة اللؿانُت ْهىعاتها ظاءث ، مخٗال٣ت مٟاىُمُت منٓىمت بَاع في جخدغ٥َّ اإلالاع٦ت الؿىعة لهظو النهُت  من مجمٖى

ل الخضر مغ٦ؼث التي ألازحرة النهُت الىخضاث ِة
ّة
ل ؤلالهي الٟٗل ٖن ٖبَّرث و ،"  الُٟل ؤ خاب"  ٞٗل في اإلاخمش ِة

ّة
 جًلُل"  في اإلاخمش

 .  الخ٤ ٖن الضٞإ و مىاظهخه و"  ٦ُضىم

ا به ًدخٟي لم و ،"  الُٟل ؤ خاب"  ٞٗل ؤيمغ ٢ض ال٣غآني السُاب ؤوَّ  الؿُا١ ىظا في الالٞذ ًُّ  إلقاٖت ؛ نه

ة عي ٞ٪ بلخاّ ؤلاباصة ىظو ظاءث و.  ؤىمُخه ٖضم و بباصجه ٖلى الضاللت ة ماصي بلخاّ و ، مغَّ م اؾدُٟاء في ؤزغي  مغَّ
َّ
 و منٓ

.  الىا٢عي الخضر و الهغإ لٗنانغ قامل

ا الالٞذ و ًًة ه ؤلالهي الٟٗل ندُجت بلى ؤحى ٢ض السُاب ؤوَّ  ؤً   اإلاىاظِة
ًة

 لألصواث ٖغى زمَّ  من و ،"  ٦ُضىم جًلُل"  ؤوال
.  الٟٗل ىظا خ٣٣ذ التي اإلااصًت

  ما و
ُّ

ؿدك٠ ِ جدذ ظاءث ٢ض اإلالاع٦ت الُٟل ؾىعة في النو ٖنانغ ؤوَّ  ىنا ٌُة
ُّ
"  اللؿاني للضلُل ىُمنت و واضر حؿل

لَة  َٗة َة
ه ؤلالهي الٟٗل ًد٩ي الظي"  ٞ  الٗه٠"  و"  الُٟل ؤ خاب"  بحو نهُت مخىالُاث و ، ج٣ابلُت زناثُاث زل٤ زال٫ من اإلاىاظِة

ِة  حجاعة"  و"  ألابابُل الُحر"  و ، ظهت من"  اإلاإ٧ى٫ 
  ؛ زانُت ظهت من"  ًلالسجّة

ًة
 اإلاٗانضًن ٦ُض جًلُل ؤوَّ  ٖلى الضاللت بلى ونىال

ى التي الؼمنُت الشناثُت لخاّ م٘.  ؤعيُت ؤصواث و بلهي بخضبحر ًدضر ؤلانالحي اإلاجخمعي الخُٛحر و
َّ
ت طزحرة في جخجل ٍغ

ُّ
 طاث جظ٦

.  الخُٛحري  مؿخ٣لله بنخاط ةبٖاص ؤصواث ؤلانؿاو وعي ؤمام ًً٘ و ، الٟخذ ًهن٘ ًٓلُّ  َىلي ؾغصي ػمن

نا بالًغوعة ٌٗجي ىظا  ٤ مٛؼوي صاللي خكض ؤمام ؤنَّ ت بلهُت ب٣ُاصة ؤلانالح و الخُٛحر ل٨ٟغة مٗمَّ  جنُٟظ و ، ؾماٍو

.   الدجاعة و الُحر بحو صاللي جناؾب في.  الٟٗل و ألاصواث مؿخىي  ٖلى ؤعضخي
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ٗخمض التي ؾالُبألا و آلالُاث جنٕى بلى ٌكحر طل٪ ٞةوَّ  ؤزغي  ظهت من و
ُة
 ٦لذ و ؤلانالح في النٓغ و الخ٨ٟحر َغاث٤ في ح

ت الجماٖت ؤىضاٝ جد٤ُ٣ و ، الٓاإلاحو ُا٫ و الخإزحر ٣ًلل ال خاؾم ندى ٖلى ألامن و الٗض٫ بلى الؿاُٖت اللكٍغ .  اإلاِة

:  الىص ي اللؼاوي الخحلُل في

ا اللٛىي  اإلادلل ًنخسنها آلُاث يىء في ىام٘ الخٗاَي من ؤؾاؽ ٖلى اللؿانُت للمنٓىمت النصخي الخدلُل ٣ًىم ًُة  مخىز

ى التي الضاللت ب٣ُم النو ٌصخن الظي الضاللي الخ٨ش٠ُ مٓاىغ بٟٚا٫ ٖضم))  ٤ ما ؛ الؿل٪ من ندى ٖلى الخإزحر جخىدَّ ِة
ٗمّة  ٌُة

ُت ي ال٫ر من ، 1((  بالُٚت و ببالُٚت نُٟٗت جىانلُت بؿماث اإلاجخمعي الىا٢٘ ٖلى انٟخاخها و النهُت اإلاٗاٞع ِة
ّة
 اإلالّٟى جسُ

  اللؿاني
ًة

ا ًإحي مجخمعي خضر بنخاط بلى ونىال ت ؤمام ٞن٩ىو  ؛ 2 اللٛىي  الخضر م٘ جؼامنًة ت مهمَّ  حٗخمض التي للضعاؾاث خٍُى
ل ، النهُت اللؿانُاث مجهاظُاث

َّ
ب اإلاجخمعي الخضر بُاو في جخمش ا اجساطو و ، اللٛىي  للخضر اإلاهاخِة

ًة
 ، 3 الضعاؾاث لهظو ىضٞ

ا اث ٖلى الخ٣ى٢٘ وٕ بُٗضًة ت اإلاؿخٍى خُاصًت م٣ىالتها و اللٍٛى .   الٖا

نا ىظا مٗجى م مجهاظُت في ننٓغ ؤنَّ ِة
ا))  ج٣ضّة ا جٟؿحرًة ًُّ ب ، اللؿانُت للمنٓىمت 4((  ؤعخب ٧ل )  بىظغانض صي ؾلاُٖت حؿخٖى

De Beaugrande  )ؿلغ ولٟٛانج و   التي النهُت مٗاًحر هي و(  Wolfgang Dressler)  صَع
َّ

 و ، اللٟٓي الترابِ و ، الؿُا١ في ٫جخمض

المُت و ، الخنام و ، الضاللي الخماؾ٪  .    5 اإلا٣لىلُت و ، ال٣هضًت و ، ؤلٖا

ت آلاٞا١ ًىا٦ب))  ؤو بلى ٌؿعى الخنُٓمي الخدلُلي الٗمل ىظا و ا ًىا٦ب و ، للسُاب ال٨ٍٟغ ًًة  الخُىع  مٓاىغ ؤً

ت اإلاجهاظُت ؤوَّ  بمٗجى.  اإلاجخمعي ٘ التي ملُتالخ٩ا اللٍٛى
َّ
ى ؤو ًنلػي...  بلحها نخُل

َّ
ت الخُلٗاث ىظو بمشل جخدل  جنٟهل ال التي ال٨ٍٟغ

٤ ؛ 6((  اإلاجخمعي اللناء ٖن  ملنُت زُابُت في ، اإلاجخمعي الخضر و اللٛىي  الخضر بحو الخٟاٖل مؿإلت ٖملي ندى ٖلى ٞخخد٣َّ

.  بٌٗ في الخضزحو جإزحر ٖلى

 و الضاللي اقخٛالها هي النهُت اللؿانُت اإلاجهاظُت ٖلى ال٨الم ؾُا١ في ٖلحها و٢ٝىا٫ ًنلػي التي اإلاؿاثل ؤىم من و

.  ٨ٞغي  ؤزغ من طل٪ ٖلى ًترجَّب ما و ، الخدلُلي ًٞائىا

ل ًجٗل اللؿاني الٗمل ىظا  ِة
ّة
 و ألاقُاء بنُت في الخانل الخٛحر و ال٨ٟغي  النٓغ م٘ واخضة من٣ُت في الضاللي اإلادل

ر و اللؿانُت الاؾخٗماالث جىا٦نها التي ال٨ٟغي  الخُىع  خاالث عنض و ، ظهت من بلحها النٓغ ِة
ه طل٪ ؛ زانُت ظهت من لها جاعّة  بإنَّ

ت الاىخماماث جٓهغ بنخاظه ٖنض طل٪ ٢لل و اللؿاني السُاب جدلُل ٖنض ت و ال٨ٍٟغ  ٦ُُٟت و اللٛت ىظو ا خاب الخًاٍع
ا ٞخنكإ ، اىلها الاظخماعي و الش٣افي و ال٨ٟغي  النكاٍ اىغمٔ ج٩امل ُٞه ًٓهغ منٓىع  من مٗالجتها و بلحها النٓغ ًٗة  لظل٪ جل

ت ٢نىاث زال٫ من جخ٩امل مجخمُٗت لؿانُت منٓىمت ٢ت ٨ٍٞغ
َّ

 ًهل اقخٛا٫ من٣ُت هي ال٨بري  الضاللُت الٗملُت ىظو و.  زال

                                                           
، دار  1محمد جعفر العارضي ، ط . ذف بين مظاهر اإلعجاز القرآني و مناهج التحليل اللغوي ، دفي علم داللة النص نظرات في قصدية الح ُ

.   17، ص 2012تموز للطباعة  و النشر و التوزيع ، دمشق 
 . 28، ص  2009، مكتبة اآلداب ، القاهرة  2عزة شبل ، ط . النظرية و التطبيق ، د –علم لغة النص . ينظر  2
 . 18  –17داللة النص نظرات في قصدية الحذف بين مظاهر اإلعجاز القرآني و مناهج التحليل اللغوي ، صفي علم . ينظر  3
 . 71، ص 2008أشرف عبد البديع عبد الكريم ، مكتبة اآلداب ، القاهرة . الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن الكريم ، د 4
 .، ص ح  النظرية و التطبيق –في علم لغة النص . ينظر  5
  . 19  –18في علم داللة النص نظرات في قصدية الحذف بين مظاهر اإلعجاز القرآني و مناهج التحليل اللغوي ، ص  6
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 الضاللي اإلاًمغ ٩ُٞىو  ؛ الخُٛحر و ؤلانالح ًنكض مجخمعي مؿخ٣لل بلى الغامؼ اإلاجخمعي بالىا٢٘ اللؿانُت الىخضاث صالالث
ا ا مٟهىمًة ا اإلاسخل٠ آلاني الخضر من جخسظ التي ؤلانالخُت اللؿانُت لألىضاٝ الغانض الاقخٛا٫ لهظا مناؾلًة  الخضر إلنخاط ممغًّ
ص الاؾدلاقي النىعي ِة

 ْغالن خلِؿت جٓلُّ  ال و اإلاجخمعي الخضر ٖلى جنٟخذ مخماؾ٨ت صاللُت منٓىمت بنخاط زال٫ من اإلاخجضّة

ت اإلاجخمُٗت اإلاُُٗاث ٖن اإلانٟهل اللؿاني ا الضاللي اإلاًمغ ٩ًىو  ىنا من و.  الخنمٍى ا مٟهىمًة ُت بالنهىم مسهىنًة  النٖى
ى التي ٘ ىظا يىء في ج٣غؤ ؤو ًنلػي لظل٪ ؛ الخُٛحر و ؤلانالح جخىدَّ

ُّ
ص ؤلانالحي الخُل ِة

.   ٖنه جنٟ٪ُّ  ال الظي اإلاخجضّة

:  ملباضهتا الفُل ػىضة في الىصُت الىحساث

ِة  من
 ٖلى الضاللت في ج٨من اإلالاع٦ت الُٟل ؾىعة في هي و ، للنو اإلاٛؼوٍت الُا٢ت ٖلى الى٢ٝى اللؿاني الخدلُل مهامّة

ِة  باإلاغناص))  حٗالى و ؾلدانه هللا ؤوَّ 
.   1((  الٗلاصة بمىاَن الؿىء بلخا١ ٌٗتزم من ل٩لّة

ت ٢ُمت بلى اللٟذ اإلالاع٦ت الؿىعة ىظو ؾُا١ زال٫ من ال٣غآني السُاب ؤعاص ؤزغي  ظهت من و ت ٨ٍٞغ  ؤوَّ  هي مهمَّ
اث اث الٗلاصة ؤما٦ن ؤؾغاٍع صة بلهُت ٢ضؾُت ؾلٜ في ٨ًمن طل٪ و ، جدناهى ال ؤؾغاٍع ِة

 الخٗاَي يغوعة ٖن ناىُ٪.  ٖلحها مخجضّة

ا ، ألام٨نت ىظو م٘(  ؤلانؿاني)  الىخضوي  نها ؤو ، بهضمها الخ٨ٟحر ٖن بُٗضًة  ال٨ٗلت ٖن صاٞٗذ التي ال٩ىنُت ةال٣ى بوَّ  بط ؛ جسٍغ
ما اع بلهي خغم صٞاٖها من ًٓهغ بنَّ  الاىخمام ندى ؤلانؿانُت ال٣ٗلُت جدٍغ٪ و ، ألاوخض السالض اللِذ نمىطط ج٣ضًم ٖلى ٦لَّ

ت بااما٦ن ا اجساطىا و ، نُانتها و الٗامَّ ا و ، ؤلانؿاني ال٨ٟغي  الخُىع  مىا٦لت مٓاىغ من مٓهغًة .  م٣اًِؿه من م٣ُاؾًة

غوي ض الهلاح بن ؤبغىت ؤوَّ  ًُة َُّ اىا ، ٦نِؿت الُمن بهنٗاء ق  ٞحها ٢ٗض ؤو ٧او و.  الدجاط بلحها لُهٝغ ؛ ال٣لِـ ؾمَّ
ا ؤوَّ  ؤو ، ٦نانت من عظل ؼ ، ال٨ٗلت لحهضمنَّ  ٞدل٠ اٚخاّ و ًٞٛب ؛ ٞإخغ٢تها ؤجتها الٗغب للٌٗ ناعًة ا لظل٪ ٞجهَّ

ًة
مه ظِك  ًخ٣ضَّ

.   2 الُٟلت من ةمجمٕى مٗه و ، له ُٖٓم ُٞل

ا ٧او ال٨ٗلت ٖلى الخلصخي ؤبغىت هجىم و ت ؤىل مى٠٢ ىما بمى٢ٟحو مصخىبًة
َّ
ل خُجها م٨ ِة

ّة
 و ؤٚلنهم طىى٫  بدالت اإلاخمش

 ىظا الجلا٫ ؤٖالي بلى الخجئىا ٢ض و باإلاغا٢لت ا٦خٟائهم و ، اإلاىاظهت ٖلى ال٣ضعة ٖضم بٖالجهم و ، الٛاػي  الجِل مىاظهتهم ٖضم

 خالت ًنكغ بمجمله اإلاى٠٢ ىظا و.  زانُت ظهت من ال٨ٗلت ٖن الضٞإ مى٠٢ اجساطىم و ٢لُلت مجهم ظماٖتٕ نجي و ، ظهت من

٘ من
ُّ
ن لهاالء النهغ جى٢ .   الٛاٍػ

ت ؤىل مى٠٢ من ال٨ٗـ ٖلى ىى الظي الٛاػي  الجِل مى٠٢ ىى الشاني اإلاى٠٢ و
َّ
ا ٧او بط ؛ م٨

ًة
 ٖلى بالٟكل مدٟٞى

ض اإلاالمذ ىظو و ، اإلااصي و الٗؿ٨غي  اإلاؿخىي  ٖلى جٓهغ المدهم بضث و ، الجهًىي  اإلاؿخىي   الظي ال٣اثض الُٟل ؤوَّ  في جخجؿَّ

م ت ندى الؼاخ٠ الجِل ج٣ضَّ
َّ
ها ٖلى عبٌ ٢ض م٨  ٢اثض ببل ٖلى الجِل ىظا اؾدُالء و.  ظهت من صزىلها من امخن٘ و ، مكاٞع

م ٖلى و.  زانُت ظهت من م٨ت ٖن اإلاضاٞٗحو  ىاقم بن اإلاُلب ٖلض ىى و ال٣اثض ىظا ببل ٖلى اؾخىلى ٢ض الجِل ىظا ؤوَّ  من الٚغ
 اإلاؿخىي  ٖلى ؤُٖذ ال٣ىلت ىظو ٞةوَّ  ،(  ًدمُه عبٌّي  لللِذ)  اإلاكهىعة ٢ىلخه ٢ا٫ و بةبله ًُالب ظاء الظي مناٝ ٖلض بن

غ الٓاىغي  ِة
ّة

ا اإلاًمغ و الٗم٤ُ اإلاؿخىي  ٖلى ؤُٖذ و ، ابغىت ٚللت و نجاح ماق ٤ ؛ الهجىم ٞكل بلى ماقغًة
ُّ
ِة  ألامغ لخٗل

 ىظا بغبّة

.   3 اللِذ

                                                           
 . 412/  5، ص  1424، مطبعة اآلستانة الرضوية المقدَّسة ، إيران  1محمود البستاني ، ط . التفسير البنائي للقرآن الكريم ، د 1
 . 285/  4، أبو القاسم جار اهلل الزمخشري  ، دار الفكر ، بيروت ، ص  ئق التنزيل و عيون األقاويل في وجوه التأويلعن حقا الكشاف. ينظر  2
 . 413/  5التفسير البنائي للقرآن الكريم ، ص . ينظر  3
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 اإلالاع٦ت الُٟل ؾىعة جإحي و.  اإلاىاظهت بضؤث و اإلاٗغ٦ت ىظو بؼمام اللِذ عبُّ  ٞإمؿ٪ ، النهغ َالج٘ بضؤث ىنا من و
ت النهُت بىخضاتها اإلاىاظهت ىظو جد٩ي  ٣ًى٫ .  مٛؼاىا و مًمغىا ظهت من اإلاخماؾ٨ت اللؿانُت ْهىعاتها مؿخىي  ٖلى اإلاخنٖى

:   حٗالى

مْة } 
َة
ل
َة
غَة  ؤ

َة
  ج

َة
٠ ُْة َة

لَة  ٦ َٗة َة
٪َة  ٞ بُّ ابِة  عَة خَة  ْة

َة
إ ُلِة  بِة ِٟة

ْة
مْة   ال

َة
ل
َة
لْة  ؤ َٗة جْة مْة  ًَة ىُة ضَة ُْة َة

ي ٦ ُلٍة  فِة لِة
ًْة َة

لَة   ج ؾَة عْة
َة
ؤ مْة  وَة هِة

حْة
َة
ل   َٖة

ًة
را حْة

َة
ُلَة  َ ابِة

بَة
َة
م  ؤ حهِة مِة غْة

َة
ةٍة  ج اعَة جَة ذِة  بِة

ن ِة
ُلٍة  مّة ِة

جّة مْة   اِة هُة
َة
ل َٗة جَة

َة
٠ٍة  ٞ هْة َٗة َة

ى٫ٍة  ٦
ُة
٧
ْة
إ .    1{  مَّ

  بمجملها باع٦تالم الؿىعة ىظو 
ُّ

ها طل٪ ؛ الٗبرة و العجب ٖلى جدض م بإجَّ
َّ
ى النبي ًضع٦ه لم خضر ٖلى جخ٩ل

َّ
 ٖلُه هللا نل

م و آله و
َّ
ما ، ؾل او مما ىى بنَّ ل لُُٟت بقاعة ٞحها و.  2 مكاىضجه م٣ام طل٪ ٣ٞام ؛ عواًت ٖو

َّ
 بُٛت بالنٗمت الخظ٦حر في جخمش

.   3 له صةالٗلا بزالم و ، الُٗٓم السال٤ جىخُض

ا ًإحي و ًًة كٗغ الندى ىظا ٖلى الُحر مجيء خضر بوَّ  بط ؛ السالضة بالنلىة ؤلاعىام ؤً  4 نبي ًضي بحو ظاءث بمعجؼة ٌُة
ا ؾُإحي لًة .   اإلالاع٦ت الؿىعة مًمغ في الضاللت عواؾب من ىى ؤلاعىام ىظا و.  ٢ٍغ

 ؤ خاب ٞٗل  ىما ٦بري  نهُت وخضة في ًخٗال٣او مدىعٍن في اإلالاع٦ت الُٟل لؿىعة النهُت اللؿانُت اللنُت جخمدىع 

اث زال٫ من اإلادىعٍن ىظًن في النٓغ ًم٨ن و.  الخ٤ ؤلاله ٞٗل و ، الُٟل  الترابِ ٖنهغي  من ؤؾاؽ ٖلى ج٣ىم نهُت جنٖى

 ٖلى باع٦تالم الؿىعة لؿانُت ٖلحها التي اإلاىخُت الؿُا٢ُت ال٣هضًت ج٨ش٠ُ يىء في طل٪ ًإحي و.  الضاللي الخماؾ٪ و ، اللٟٓي
  الضاللي مًمغىا مؿخىي 

ًة
.   ْهىعىا ٖن ًٞال

ل  "  الفعل -1 ع 
 
:   الىصُت مجمىعخه و"  ف

ت اللؿاني الٓهىع  مؿخىي  ٖلى ػازغ النوُّ 
َّ
ت ىظو ؤوَّ  ًلٗض ال و ، الخغ٦ُت بااصل

َّ
 خى٫  اللٟٓي بترابُها جضوع  ألاصل

لَة "  الضلُل َٗة َة
ها بط ؛ الضاللي جماؾ٨ها زانُت ظهت من ًٓهغ و" .  ٞ ل بجَّ ِة

ّة
لْة "  ؤوَّ  بمٗجى.  اإلاًمىو  مخٗال٣ت ٦بري  صاللُت وخضة جمش َٗة جْة  ًَة

لَة "  و ،"  ؾَة عْة
َة
م"  و ،"  ؤ حهِة مِة غْة

َة
هاث هي"  ج لَة "  اللؿاني للضلُل مصسَّ َٗة َة

 مغ٦ؼو و الخىانلُت للاعجه صاللُت لؿانُت ان٩ٗاؾاث و"  ٞ
ض هي و ، الخىانلي ِة

٣ه الخا٫ بُلُٗت ججؿّة   ، الساعجي الىا٢٘ و الٗملي اإلاؿخىي  ٖلى جد٣ُّ
ًة

 و ، الؿغصي الخضر بنخاظها ٖن ًٞال

 .   الغمؼي  ًٞاثه زل٤ زمَّ  من و ؛ الؼمجي الخمضص مٓاىغ بيٟائها

م"  ًإحي طل٪ بٗض   هُة
َة
ل َٗة ت ىظو حكهضو الظي الضاللي الخماؾ٪ و ، اللؿاني الترابِ ىظا ندُجت لُدهض"  ظَة  اإلاجمٖى

ـ و.  لخد٣ُ٣ه مخٗضصة ؤٞٗا٫ جًاٞغث الظي ؤلاىال٥ و صةؤلابا ٞٗل ؤمام ٞن٩ىو  ؛ النهُت ِة
 ظهت من اللؿاني الضلُل ىظا ًاؾّة

٫  في الٟاٖل الٗابغ الُىلي الؼمن و الخنمىي  الغمؼي  الانٟخاح اصواث زانُت ض الؼمجي وا٢ٗه من بالخضر الخدىُّ َُّ  ػمن بلى اإلا٣

خلاع ٓت و الٖا ِٗة ا ٌُٛب ؤو صوو  من ، ال ِة  طل٪ حٗال٤ ٖنَّ
مْة "  باؾخٗما٫ ه٧لّة ىُة ضَة ُْة َة

ي ٦ ُلٍة  فِة لِة
ًْة َة

٠ٍة "  و ،"  ج هْة َٗة َة
ى٫ٍة  ٦

ُة
٧
ْة
إ " .    مَّ

                                                           
 . 5  –1: الفيل  1
 . 286/  4، ص عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل في وجوه التأويل الكشاف . ينظر  2
 . 409/  10، دار إحياء التراث العربي ، ص  1أحمد حبيب قصير العاملي ، ط : التبيان في تفسير القرآن ، الشيخ الطوسي ، تحقيق . ينظر  3
 . 512/  8البحر المحيط ، أبو حيان األندلسي ، مكتبة و مطابع النصر الحديثة ، المملكة العربية السعودية ، الرياض ، ص . ينظر  4
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عث ٢ض الؿُا١ ىظا في الجؼثُت النهُت الىخضاث ؤوَّ  الالٞذ من و ِة  جهضَّ
 خغ٦ُت ٖلى صاللت لخإحي ؛ الٟٗلي بالضا٫ّة

.   الىا٢٘ ؤعى ٖلى ؤخضازه جىالي و جٟاٖله و اإلاكهض

ـ زانُت ظهت من و ِة
ب و ؤلانالح مٓاىغ اإلاٗغفي اإلاؿخىي  ٖلى الٟٗلُت اإلاهُمنت جاؾّة

ُّ
٤ الكغ ٖلى الخٛل  ٖبر ًخد٣َّ

ت .   الانٟها٫ و الهىاصة حٗٝغ ال مخ٩املت مخناؾ٣ت مغاخل مجمٖى

٘ اإلاهُمنت ىظو بًداء ًٓلُّ 
ُّ
بي الٟٗل ٖىص بخى٢ ت بإًاصي الخسٍغ  ؛ ال٨ٟغي  اإلاؿخىي  ٖلى ؤو اإلااصي اإلاؿخىي  ٖلى بو بكٍغ

 . الهالح و ؤلانالح َلب في ًٟتروا ال ؤو نلخحوالم ٖلى لظل٪

ُل  جاضة و ألابابُل الطحر زىاثُت -2  
:   السج 

:   ألابابُل

ت ، 1 اإلاخخابٗت ال٨شحرة الؿىص الُحر ظماٖاث
َّ
ا جإحي التي ، 2 اإلاخهاٞ  طاث الُحر ىظو بوَّ  ٢ُل ٢ض و.  3 شخيء بٗض قِئًة

ت م٣ىماث ها بلى ؤمُل ٦نذ بو و.  4 عئوؾها في و مسالنها في الؿلإ ج٣اعب زانَّ ذ ؤجَّ
َّ
خُاصًت الجؿمُت بسهاثهها ْل  م٘ ، الٖا

ها ت))  ؤجَّ ة اجهاٞها بمٗجى.  الٛللت و باالظتزاء مىنٞى .  5((  الاظتزاء و ال٣ناٖت و ال٣ضعة و بال٣ىَّ

ُل   
:     السج 

لسذ ٢ض ، 6 َحو ًسالُها حجاعة
ُة
ها ؤي.  7  َ ها بلى بقاعة لٟٓها في و.  8  نللت قضًضة حجاعة ؤجَّ  لخ٣٘ ؛ ٖلحهم مغؾلت ؤجَّ

ت ؤبضاجهم ٖلى لخ٣٘
َّ
ت ون٠ في بىلٜ ٣ٞض ىنا من و ؛ ٢هىي  بض٢

َّ
ها ٣ُٞل ، بنابتها ص٢  ٖلى و.  9((  ال٣ىم ؤؾماء ٞحها ٦خب))  بجَّ

ِة  من مإزىطة ج٩ىو  اإلاٗجى ىظا
ها من ؤو ، 10 الهبّة هم لهم ٦خب))  ٢ض ؤجَّ بىو  ؤجَّ

َّ
.  11((  بها ٌٗظ

                                                           
 . َُْ/  َُالتبياف يف تفسًن القرآف ، ص . نظر م ُ
، تفسًن أيب السعود ، أبو السعود زلمد بن مصطفى العمادم ،  ِٖٔ/  ْ، ص عن حقائق التنزيل ك عيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل الكشاؼ . ينظر  ِ

 .  ِْٕ/  ٔ، ص  ُٗٗٗالعلمية ، بًنكت ، لبناف ، منشورات زلمد علي بيضوف ، دار الكتب  ُعبد اللطيف عبد الرمحن ، ط : كضع حواشيو 
/  ٖ، البحر احمليط ، ص  َٔ، ص ( إبل ) ، طليعة النور ، قم ،  ِصفواف داككدم ، ط : مفردات ألفاظ القرآف ، الراغب األصفهاين ، ربقيق . ينظر  ّ

ُُٓ . 
 . ُْٔ/  ٓالتفسًن البنائي للقرآف الكرمي ، ص . ينظر  ْ
مة ادلصطفوم ، ط التحقيق يف كلما ٓ مة ادلصطفوم ، طهراف ، ص ُت القرآف الكرمي ، العالَّ  . ِٖ/  ُ، مركز نشر آثار العالَّ
 . ّٖٗ، ص ( سجل ) مفردات ألفاظ القرآف ، . ينظر  ٔ
 . ِٖٔ/  ْ، ص  عن حقائق التنزيل ك عيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل، الكشاؼ  ُُْ/  َُالتبياف يف تفسًن القرآف ، ص . ينظر  ٕ
 . ُْٕ/  ٓ، التفسًن البنائي للقرآف الكرمي ، ص  ِْٕ/  ٔتفسًن أيب السعود ، ص . ينظر  ٖ
، ( سجل ) ،  ََِّ، دار إحياء الّتاث العريب ، بًنكت  ِزلمد عبد الرمحن ادلرعشلي ، ط : القاموس احمليط ، رلد الدين الفًنكز آبادم ، إعداد ك تقدمي  ٗ

 . ِّٗص 
/  ِ، ص ( سجل ) ،  َُِِ، مكتبة اآلداب ، القاىرة  ِزلمد حسن حسن جبل ، ط . عجم االشتقاقي ادلؤصَّل أللفاظ القرآف الكرمي ، دادل. ينظر  َُ

ْٖٗ . 
 .  ِّٗ، ص ( سجل ) القاموس احمليط ،  ُُ
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ض من الضاعؾحو من و.  1 َحو و حجغ ؤي ، ٦ُل ؾن٪ من مٗغَّب ٞاعسخي اللٟٔ بوَّ  ٢ُل ٢ض و  ِة
ّة
 ، اللٟٓت ىظو ٖغوبت ًا٦

ا اللٛاث بحو اإلاكتر٥ من ٧ىجها في لٗلَّ  و.   2 الٟاعسخي ألانل ٖن بٗضىا و ،  انٟخاخها و ، اإلااصي اإلاؿخىي  ٖلى صاللتها احؿإ في ؤزغًة

ت صاللُت مؿاخت ٖلى لجخم مٗنٍى
َّ
 زم من و.  مدضصة منا٣َُت ٖنانغ ٖلى الخضر انٛال١ ٖضم و ، ال٩ىنُت ؤلاعاصة بلى ؤلاقاعة في ز

نخٓغ .  ؤعخب ندى ٖلى ؤلانؿاني ؤزغو ًُة

ا جدمل ٧انذ الُحر ؤوَّ  خضر ما و ا بها ؤنابذ ٞما ، بها جغمي ؤعظلها و بمنا٢حرىا نٛحرة ؤحجاعًة   ؤخضًة
َّ

.     3 ىل٪ بال

ُل لدجاعة و ِة
ل ٢خالُت زهىنُت السجّة

َّ
ا لها ؤوَّ  في جخمش  ٌٗجي ما ؛ بضنه ًد٪َّ  ؤو بمجغص لخمه ًنثر بط ؛ اإلاهاب في ؤزغًة

ها .   4 ٦ُمُاثُت زهاثو طاث الطٖت ؤجَّ

اث ٢امذ ال٣غآني السُاب في الُحر و ت بمهمَّ دت ٞهي مخنٖى ِة
ت هي و ، ٖابضة مؿلّة ت ؾُاؾُت مٗماٍع ا اؾخسلاٍع  آزغ خُنًة

اث طوه جماعؽ بط هي و.  ها ٚحر ، بكغ ٞحها ٌكاع٦ها اإلاهمَّ ت في ىنا ؤجَّ ت اإلاهمَّ ت الٗؿ٨ٍغ ها ، مٗها بكغ ال الجٍى تها في بجَّ  ىظو مهمَّ

ى ، 5 منٟغصة حٗمل
َّ
ـ ىظا و.  6 الهبر و اإلا٣اومت بغوح جخدل ِة

.  الغوح بهظو الاخخظاء إلاؿإلت ًاؾّة

نا ىظا مٗجى و  ل ؤولى مىاظهت ججغبت ؤمام ؤنَّ
َّ
ت اإلا٣ىماث ىافي جخمش  و النهغ جد٤ُ٣ ٖلى حٗمل التي الغوخُت الٗؿ٨ٍغ

ت اإلا٣ىماث م٘ ، النهغ لهن٘ ٢اصمت مىاظهاث في به الخدلي يغوعة و ، لظل٪ الاؾخٗضاص بُٛت ؛ الٛللت  الِؿحرة اإلااصًت الٗؿ٨ٍغ

ت نُاٚت اإلاىاظهت مىا٠٢ نُاٚت ٖلى اإلا٣ضعة امخال٥ زال٫ من ، ت ةٖالي جسُُُُت جهاٖضًت جنمٍى
َّ
.   الض٢

ٌ  العصف و الفُل ؤصحاب زىاثُت -3 :    املإهى

 :  الفُل

 اإلاجمٕى و الىاخض بحو ٖضصىا في ازخل٠ و.  ظنىصو و الخلصخي ؤبغىت ُٞل الؿُا١ ىظا في ىى و.  مٗغوٝ ضسم خُىاو
  ٖكغ ازنا ؤو ، ُٞلت زمانُت ؤو ، واخض ُٞل ىى ٣ُٞل ؛ 7

ًة
  ، 8 ُٞال

ًة
.   9 ُٞل ؤل٠ بلى ونىال

خه للُٟل ناعث الاؾخٗما٫ ىظا من بؿلب و ت عمٍؼ
َّ
  ، ًم٨غ الظي ال٣لب بلُض الصخُذ اإلال٪ ٖلى الضال

ًة
 ٖن ًٞال

.    1 الكُُاو و الىىم و ، 10 الك٣اء و ال٣لذ ٖلى له صاللت م٘ ، اإلاا٫ و الخغب بلى بقاعجه

                                                           
( سجل ) ،  ََِْمساعيل ، مكتب سناريا ، بغداد خالد إ. ، القاموس ادلقارف أللفاظ القرآف الكرمي ، د ِّٗ، ص ( سجل ) القاموس احمليط ، . ينظر  ُ

 .  ِّٓ، ص 
 . ٗٔ/  ٓالتحقيق يف كلمات القرآف الكرمي ،  ِ
 . ِٖٓ/  ْ، ص عن حقائق التنزيل ك عيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل الكشاؼ . ينظر  ّ
 . ُْٖ  –ُْٕ/  ٓالتفسًن البياين للقرآف الكرمي ، ص . ينظر  ْ
 . ُْْ/  ٓبياين للقرآف الكرمي ، ص التفسًن اؿ. ينظر  ٓ
 . ِٗ/  ُالتحقيق يف كلمات القرآف الكرمي ، ص . ينظر  ٔ
 . َُْ/  َُالتبياف يف تفسًن القرآف ، ص . ينظر  ٕ
 . ّّْ، ص  ُٗٗٗ، دار اآلفاؽ اجلديدة ، بًنكت  ُقصص الطًن ك احليواف يف الكتاب ك السنة ، عكاشة عبد ادلناف الطيّب ، ط . ينظر  ٖ
 . ُِٓ/  ٖالبحر احمليط ، ص . ينظر  ٗ

 . ّّٖقصص الطًن ك احليواف يف الكتاب ك السنة ، ص . ينظر  َُ
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:   الىُس جظلُل

 و الخًلُل من يغبحو ٖلى الضاللت ًد٩ي لؿُا١ا ىظا في ىى و.  2 الظاث بيال٫ و ، ؤلابُا٫ و الخًُِ٘:  الخًلُل

ض جًلُل ألاو٫  ، ال٨ُض  ٖلحهم الُحر بةعؾا٫ جًلُل الشاني و.  ٦ُضىم ؤو٫  بنائىا و.  الخلكت صًاع في ال٨نِؿت بخغا١ في ججؿَّ
او ٤ و.  3 ٦ُضىم زاني ىى ىظا هجىمهم و.  ال٨ٗلت ٖلى هجىمهم ببَّ ِة

ت الضاللت الشناثُت ىظو حٗمّة عةالم ال٨ٍٟغ ِة
ّة
 الخضر ؤعو٢ت في ججظ

.  اإلالاع٦ت الؿىعة لهظو اللؿانُت النهُت ٖن اإلانٟهلت ٚحر مُُٗاجه و اإلاجخمعي

ٌ  العصف  :  املإهى

غ الؼعٕ خُام  ِة
ذ به حٗه٠ الظي وع٢ه و ، 4 اإلاخ٨ؿّة  و ، 6 بُىجها من جُغخه و ، الضواب ؤو الضًضاو جإ٧له ؤو ، 5 الٍغ

٧ل الظي ٕعالؼ خبُّ  ىى ؤو.  منه ب٣ي ما جضوؽ
ُة
ا الؼعٕ ٞل٣ي ؤ ا منه ب٣ي ما الضواب صاؾذ و ، 7 منه نٟغًة ًًة  صاللت لخاّ م٘.  ؤً

ت اإلااصة ىظو كغ ٖلى اللٍٛى
َة
.   8 ػعٕ و خب من ٚالٝ ٖلُه ٧او إلاا ب٣ىة ال٣

ا الٗضو بباصة خضر ًد٩ي خغ٧ي ٢هصخي مكهض ؤمام ىنا ندن  ًُّ غي  ندى ٖلى ظؿم  الٗلاعة ؤوَّ  بمٗجى.  بًداجي جهٍى
عث الٟنُت ضاء ؤظؿاص لخىم جنازغ نىَّ  ٧ل في ٞخنازغ ، ؤ٢ضامها ٞضاؾخه ؛ بُىجها من ًٞالجه زغظذ زمَّ  الضواب ؤ٧لخه بخبو ألٖا

ت من ندى ٖلى طل٪ ٧او و.  9 م٩او .    10 الخُاة ٖلى له اؾخمغاع ال و ، ٞنائو ًجغي  مما ىنا الٗه٠ بإوَّ  طل٪ ؛ الكضة و الؿٖغ

٣ذ التي اإلالخمُت ؤلاباصة ىظو و ١  و ، اللضو ازترا١ ملمخي زال٫ من جد٣َّ  ظاء الدجاعة ٦ُمُاثُت بلخاّ اللخم جمؼُّ

 الخماؾ٪ و الضاللي الخضازل ُٞخد٤٣ ؛"  اإلاإ٧ى٫  الٗه٠"  بلحها ٌكحر عاثضة ٢ههُت نىعة زال٫ من ٖجها اللؿاني الخٗلحر
.   اٝالاؾدكغ و الىا٢٘ بلٗضي اإلاكل٘ الؼمن طي الؿغصي الخضر لن٣ل النصخي

 الخٗلحر و.  ؤنٟؿهم في وىجهم و يٟٗهم بلى بقاعة بالٗه٠ الدكلُه))  في و ، الؿُا١ ىظا في جٓلُّ  ؤزغي  ظهت من و
.   11((  ظلَّ  و ٖؼَّ  الغب خ٩ىمت جدذ م٣هىعٍن مٛلىبحو ٧ىجهم بلى بقاعة باإلاإ٧ى٫ 

                                                                                                                                                                                              
، منشورات زلمد علي بيضوف ، دار  ُالشيخ عبد الوارث زلمد علي ، ط: تفسًن ابن عريب ، أبو بكر زليي الدين بن عريب ، ضبطو ك صححو . ينظر  ُ

 . َّْ/  ِ ، ص ََُِالكتب العلمية ، بًنكت 
 . ُُٓ، ص ( ضل ) مفردات ألفاظ القرآف ، . ينظر  ِ
 . ِٖٔ/  ْ، ص  عن حقائق التنزيل ك عيوف األقاكيل يف كجوه التأكيلالكشاؼ . ينظر  ّ
 . ٗٔٓ، ص ( عصف ) مفردات ألفاظ القرآف ، . ينظر  ْ
 . ُُْ/  َُالتبياف يف تفسًن القرآف ، ص . ينظر  ٓ
 . ُِٓ/  ٖ، ص  البحر احمليط. ينظر  ٔ
عصف ) ، القاموس احمليط ،  ِْٕ/  ٔ، تفسًن أيب السعود ، ص  ِٖٔ/  ْ، ص عن حقائق التنزيل ك عيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل الكشاؼ . ينظر  ٕ
 . ّٕٕ، ص ( 
 . َُٗٓ/  ّ، ص ( عصف ) ادلعجم االشتقاقي ادلؤصَّل أللفاظ القرآف الكرمي ، . ينظر  ٖ
 . ُْٗ/  ٓ البنائي للقرآف الكرمي ، ص التفسًن. ينظر  ٗ

 . ُّٖ/  ٖالتحقيق يف كلمات القرآف الكرمي ، ص  َُ
 . ُّٖ/  ٖالتحقيق يف كلمات القرآف الكرمي ، ص  ُُ
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٘ ًإحي طل٪ بٗض 
ُّ
  ىنا ًٌُٟ الظي ؤلاًداجي اإلاًمغ بلى الخُل

ًة
ال ِة

ّة
 بدغماث اإلاؿاؽ ًداو٫  من مهحر الهال٥ ؤوَّ  في مخمش

ضاء ٢ظعة جهاًت ؾ٩ُىو  الهال٥ ىظا و.  ٖلاصجه مؿا٦ن و هللا  و اإلااصي اإلآهٍغن ٖلى ؾخ٩ىو  ال٣ظاعة ىظو و ، حٗالى هللا ٖا
ضاء لهاالء النٟؿُت ال٣ظاعة جن٨ٗـ بط ، ال٨ٟغي  ل ؛ 1 الجؿمُت ال٣ظاعة ٖلى ألٖا ِة

ّة
ك٩

ُة
 و ، صونِخه و ٖضاءألا ىاالء ٨ٞغ اندُاٍ لد

ت السالنت ٞةوَّ  ؛ اإلاجخمعي الخٟاٖل و ، الخُاة و ، السحر إلآاىغ اإلاٗاصي ال٨ٟغي  مغيهم و ـ التي ال٨ٍٟغ اؾَّ
ُة
 ٖلى ؤوَّ  ىنا ج

ٍة  زهىنُاث اخترام جدلاص٫ ؤو اإلاجخمٗاث
 ٖلى بو ؤلانؿاني آلازغ إلاٗخ٣ضاث الخسٍغب ؤو الٗلض بلى حؿعى ال و ، مجها ٧لّة

ه مؿخىي  ٖلى ؤو ، صياإلاا اإلاؿخىي  حو الخًلُل و الدكٍى .   ال٨ٍٟغ

ع  بخماؾ٨ه النو ىظا ِة
اع ظِل مكهض ًهىّة اع مخُٛغؽ ٢اثض و ، ُٖٓم ُٞل و ظغَّ  ىظاو.  جضاٞ٘ َُىع  و ، حهاظم ظلَّ

ا ىما ا اللهغي  اإلاؿخىي  ٖلى ، ال٨بري  اإلاٗغ٦ت ىظو َٞغ ًٗة .   َل

.  الدجاعة ؾالخه و الُحر ىى ؾماوي  ظىي  ظِل و ألاعى يٖل ظِل ظِكحو بحو بضؤث ٢ض اإلاىاظهت ؤوَّ  اإلاالخٔ و
ا جىاظه َحر   و بكغًة

ًة
ت ٚحر مىاظهت من لها ًا.  ُٞال ض مكهض و ،  2!!  مإلٞى ها ، ال٨بري  اللٟخت ىنا و!!  ٍٞغ  ٠ُ٨ٞ ، جضاٞ٘ الؿماء بجَّ

! ؟ صٞاٖها ٧او

 ؤو ًنلػي ، اللِذ خماًت ؤوَّ ))  ٖلى عمؼي  ندى ٖلى و ًض٫ُّ  ىظا ؤلالهي الضٞإ مى٠٢ ؤوَّ  الؿُا١ ىظا في بالظ٦غ ظضًغ

غ
َّ
ت الغؾالت هي ىظو و.  حٗالى 3((  هللا م٘ حٗاملها في ٢َغل ٖلُه جخٞى ا طل٪ في ٦إوَّ  و ؛ خضر ما بها ًهضح التي ال٨ٍٟغ لًة  جضٍع

هم اإلا٨ُحو لنٟىؽ ُحو ان٣ؿام الُٟل ؤ خاب خاصزت ٞدؿدكٝغ ؛ ظضًضة صٖىة ؤعى ؾ٩ُىنىو  ؤجَّ ِة
ّة
 بحو الضٖىة ىظو بػاءب اإلا٨

ت ىم و إلٞكالها ػاخ٠ ت ىم و لها منانغ بحو و ، ألا٦ثًر
َّ
ل
ُّ
 و الٗضص بمُُٗاث مد٩ىم ٚحر خُنه في النهغ ؤوَّ  لخاّ م٘.  الش

ة .   الٗضَّ

ى الخدلُل ىظا ؤوَّ  الٓاىغ من
َّ
ناث و اإلاجخمُٗت اللنُت بلى الناْغ اللٛىي  الٗمل بلى السالو اللٛىي  الٗمل جسُ  ىاج٩ىُّ

ت نا بمٗجى.  اللؿانُت مؿاعتها منٓاع من ال٨ٍٟغ ت نٓغاث ؤمام ؤنَّ  و اإلاجخمُٗت الخالت جىن٠ُ من ؤىمُتها ا٦دؿلذ جدلُلُت لٍٛى

ت .   الغمؼي  اللؿاني النٓغ زال٫ من ال٨ٍٟغ

ت اإلاالخٔ ىظو ؤوَّ  ًسٟى ال  طل٪ بوَّ  بط ؛ ال٣ُم و الخ٨ٟحر منٓىمت و ، اإلاجخمُٗت باللنُت جخهل مالخٔ هي الغمٍؼ
ا ٨ٌٗـ ًٗة ا وا٢ ًَّ  الاؾخٗضاص و الخٟائ٫  من خالت ًسل٤ ما ؛ ٢لُلت ؤصواث و بم٣ىماث لى و الٛللت بم٩او و ؤلانالح و للضٖىة جمهُض
.   بالُٛب لإلًماو

ه ىظا
ُّ
 و الٓاىغ بلٗضًه اللؿاني لنؿُجها النصخي الضاللي الخدلُل و اإلالاع٦ت الؿىعة ىظو ؤوَّ  ٖلى ظلي بك٩ل و ًض٫ُّ  ٧ل

الو اإلاًمغ ِة
ّة
ا ًمش ا مُٗنًة نت مجخمُٗت خًاعة ٖن ٞهمها و اإلاٗلىماث ٖلى للخهى٫  وؾُلت و مهمًّ َُّ   ، مٗ

ًة
 ٧لُّ  و.  ن٣لها ٖن ًٞال

                                                           
 . ُِْ  –َِْ/  ٓالتفسًن البنائي للقرآف الكرمي ، ص . ينظر  ُ
 . ُْٓ/  ٓالتفسًن البنائي للقرآف الكرمي ، ص . ينظر  ِ
 . ُْْ/  ٓبنائي للقرآف الكرمي ، ص التفسًن اؿ ّ
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ما طل٪ ه طل٪ ؛ ٞاٖلت صاللُت ؤصاة ُٞه الؼمن ٩ًىو  ، جىانلي 1 لؿاني بُاب٘ ًإحي بنَّ ى الظي الخنمىي  الؼمن بإنَّ
َّ
 ججغبت في ًخجل

ص ندى ٖلى خًىعىا حؿخنسخ ؤو لها ًضؤع التي اللخٓت ِة
ل ، م٨غوع مخجضّة ِة

ّة
ت طزحرة لخمش ٍغ

ُّ
 مشلما مؿخ٣للها في الٟخذ جهن٘ جظ٦

ل الؼمن و ال٣هحر ال٣هحر الؼمن بحو الؼمنُت الغئي ٞخخدغ٥َّ ؛ خايغىا في ننٗخه ل الٍُى  ٢هحرة ؤػمنت بخجاعب اإلامخلئ الٍُى

.   الخُٛحر و ؤلانالح ندى ٖلى لٟاٖلا الؼمجي اإلاهُمن ؤو الؼمجي اإلادىع  ق٩ل جخسظ

ا ال٣هحرة ال٣هحرة ألاػمنت ج٨دؿب ى٨ظا و ا و حٗمل٣ًة له بما الؼمجي ال٣اصم ٖلى انٟخاخًة ِة
ّة
 عامؼ ٧ىني ؾغصي ٢هض من جمش

ٓي الخمشُلي الُاب٘ طي اإلا٨غوع الؼمجي ٞٗله و اللؿانُت صواله حكاب٪ بلخاّ .   الٖى

ت اإلا٣اعبت ىظو من ندى ٖلى لذ ل٣ض ال٨ٍٟغ
َّ
ا اإلالاع٦ت الُٟل ؾىعة مش ا ٖم٣ًة ًُّ ٓ   ٖو

ًة
 زال٫ من ؤؾغاعو جن٣طخي ال ىاثال

لت جٟخ٪ نٛغي  حجاعة وعاء اإلاسلىء اللؿاني عمؼىا م٘ اإلاخًاٞغ الؿغصي عمؼىا َُة ضو الظي الؼمجي عمؼىا ُٞإحي ، ٦بري  بٟ  هللا ًٍغ
ا الُٗٓم السال٤ صًة ِة

ا ٩ُٞىو  ؛ الخُٛحر و نالحؤلا و الهالح صعب ٖلى ىى و ؤلانؿاو وعي ؤمام مخجضّة ا ٢ىًٍّ ا ملاصعًة  و لٟٗله منداػًة

.     ؤصواجه

ت النهُت اإلا٣اعبت ىظو في بلُه الىنى٫  ًم٨ن ما ٚاًت  ل ىى ال٨ٍٟغ
ُّ
 و النصخي الخدلُل منهج لخ٣نُاث الخًاعي  الخمش

٘ زال٫ من اإلاخىزاة نخاثجه
ُّ
ا ؾانيالل الاؾخٗما٫ من جخسظ ٦مالُت جضاولُت لؿانُت زل٤ بلى الخُل ب صاللي مًمغ بلى ممغًّ  ٌؿخٖى

ا ا ؤ٣ًٞة ا ٨ٞغًٍّ ت الجماٖت و اللٛت و ظهت من الظاث و اللٛت بحو الترابِ ملضؤ ؾُا١ في ًإحي ىظا و ، عخلًة  ؛ زانُت ظهت من اللكٍغ
ه طل٪ ت حك٨ُل و الخضًض و الٗخُض الظاحي الش٣افي اإلاىظىص ببانت ٖن لخنٟ٪َّ  اللٛت ٧انذ ما))  بإنَّ ت ألاظناؽ ثز٣اٞا ىٍى  اللكٍغ

ُت بنُت في الجظوع  منٛغؽ ظضًض ابؿخمىلىجي مجا٫ اإلاغاوصة ىظو ٖن ًنخج مما  جغؾم التي ،...  الٗخُضة اللنُت م٘ مخناخغة مٗٞغ

ت .  2((  ٚحرىا بها ًسخلِ ال و جخٛحر ال طاتها ٖحو هي ىٍى

 الظي الاؾدكغافي ألازغ طاث السُابُت الٛاثُت بلى اللؿاني لالؾخٗما٫ اإلادضوصة الٛاثُت من نسغط ؤو ىنا ًجضع
 يىء في بنخاظه بٖاصة و ، ٖبرجه اؾخلهام و مدا٧اجه ًم٨ن ما مجها لندا٧ي ؛ منخجت ججاعب يىء في للٗهغ عئي ٖلى ٌكخٛل

ٗاث
ُّ
ا ًنسجم ما ىظا و.  اإلاغخلت و الٗهغ جُل ت م٘ جمامًة م الظي الؿغصي الخضر لٗنانغ ال٩ىنُت الغمٍؼ

َّ
 لُٟلا ؾىعة ٖلُه جخ٩ل

ل ، الدجاعة و ، الُحر و ، الُٟل و ، ؤلانؿاو و ، الٗماعة نجض بط ؛ اإلالاع٦ت ِة
ّة
ت لخمش ت مخىالُت ؤو مهٟٞى  التي الدجاعة باعتها ٨ٍٞغ

٣غؤ
ُة
غ بلى عمؼىا بلخاّ ج ضاء ٣ٖل جذجُّ  و ، الغامؼة الدجاعة بحو الضاللي الخماؾ٪ ىظا و.  للٛللت ؤصاة ٧ىجها بلخاّ و ، ألٖا

ا ىاالء بإوَّ  طل٪ ؛ ٢هضًخه حُٛب ال ٚاللتا٫ الدجاعة
َّ
غث إلا ىا و ٣ٖىلهم جذخَّ مذ حٗالى هللا ٖماعة بهضم النٟـ منَّ  و ٢ىتهم تهضَّ

ها الُٗٓم هللا ٞٗل ظلُل من و.  بباصتهم ٧انذ .   ٣ٖىلهم عمؼ بالدجاعة ٧انذ ؤجَّ

ا ن٩ىو  و ًًة ت نهُت م٣ابلت ؤمام ؤً ت ٨ٍٞغ  بلخاّ اإلا٣ابلت ىظو و ، زانُت ظهت من عالُي و ، ظهت من الُٟل بحو عمٍؼ

ة السل٣ي النٕى ة الدجم بلخاّ و ، مغَّ ٘ آلازغ و بلُض ؤخضىما ، الخُىاو ظنـ من ٨ٞالىما ؛ ؤزغي  مغَّ  و.  ؤٖلى ط٧اء بنؿلت ًخمخَّ

                                                           
علم الداللة ، كلود جًنماف ، ك رديوف لوبالف ، ترمجة . ينظر . حيقق التحليل اللغوم معرفة ال ديكن ذباىلها عند زلاكلة التعرُّؼ على البنية الفكرية ّٓتمع ما  ُ
، دار الطليعة للطباعة ك النشر ،  ِك التحويلية ، عادؿ الفاخورم ، ط  ، اللسانية التوليدية ٕٖ، ص  ُْٗٗنور اذلدل لوشن ، دار الفاضل ، دمشق : 

 . ّٗ، ص  ُٖٖٗبًنكت 
كلية  –، جامعة الكوفة  ُاللغة العربية ك ربديات العصر ، ط ىويتها ، سحر ىادم سعيد شرب ، ضمن كتاب حبوث  –انفصاؿ الذات العربية عن لغتها   -ِ

 .  ِّٓ/ ّ، ص  َُِِالّتبية األساسية 
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مت و ، للهٛحر الٛللت ٧انذ اإلاىاظهت ٧انذ ٖنضما طل٪ م٘ و ، ؤنٛغىا من الُحر و ، الخُىاناث ؤضسم من الُٟل .  لل٨لحر الهٍؼ
ت و ا الًال٫ ٧او مهما ٚاللاو الهضي و الخ٤ ؤوَّ  في واضخت طل٪ عمؼٍَّ ا و ٦لحرًة ذ بنؿاني ٣ٖل طل٪ مال٥ و ٢ىًٍّ ِة

دؿن واز٤ مخٟخّة  ًُة
٠ُ ا الٟٗل و اإلالاصعة يغوعة بإوَّ  ًامن و ، ال٩ىنُت الٗنانغ جْى ًُة  بحوالم نهغو و حٗالى هللا ٞخذ ٍَغ٤ ىما ؤلانالح و للخُٛحر ؾٗ

  .

 

:  املطاحع و املصازض

م ال٣غآو -1  . ال٨ٍغ

تها  –لٛتها ٖن الٗغبُت الظاث انٟها٫ -2  ، الٗهغ جدضًاث و الٗغبُت اللٛت بدىر ٦خاب يمن ، قبر ؾُٗض ىاصي اخغ ، ىٍى
ت ظامٗت ، 1 ٍ  . 2012 ألاؾاؾُت التربُت ٧لُت  –ال٩ٞى

  . الٍغاى ، الؿٗىصًت الٗغبُت اإلامل٨ت ، الخضًشت النهغٕ مُاب و م٨خلت ، ألانضلسخي خُاو ؤبى ، اإلادُِ اللدغ -3
 . الٗغبي الترار بخُاء صاع ، 1 ٍ ، الٗاملي ٢هحر خلِب ؤخمض:  جد٤ُ٣ ، الُىسخي الكُش ، ال٣غآو جٟؿحر في الخلُاو -4

 منكىعاث ، 1ٍ ، ٖلي مدمض الىاعر ٖلض الكُش:   دخه و يلُه ، ٖغبي بن الضًن مدحي ب٨غ ؤبى ، ٖغبي ابن جٟؿحر  -5

 . 2001 بحروث ، الٗلمُت ال٨خب صاع ، بًُىو  ٖلي مدمض
 ، 1 ٍ ، الغخمن ٖلض الل٠ُُ ٖلض:  خىاقُه وي٘ ، الٗماصي مهُٟى بن مدمض الؿٗىص ؤبى ، الؿٗىص ؤبي جٟؿحر -6 

 . 1999 للناو ، بحروث ، الٗلمُت ال٨خب صاع ، بًُىو  ٖلي مدمض منكىعاث
م لل٣غآو اللناجي الخٟؿحر -7 ت ألاؾخانت مُلٗت ، 1 ٍ ، اللؿخاني مدمىص. ص ، ال٨ٍغ ؾت الغيٍى  . 1424 بًغاو ، اإلا٣ضَّ

م ال٣غآو بعجاػ ٦خب في النصخي الندىي  الضعؽ -8 م ٖلض اللضٌ٘ ٖلض ؤقٝغ. ص ، ال٨ٍغ  . 2008 ال٣اىغة ، آلاصاب م٨خلت ، ال٨ٍغ

مىو  و ، ظحرماو ٧لىص ، الضاللت ٖلم -9  . 1994 صمك٤ ، الٟايل صاع ، لىقن الهضي نىع :  جغظمت ، لىبالو ٍع
ت  –النو لٛت ٖلم -10  . 2009 ال٣اىغة ، آلاصاب م٨خلت ، 2 ٍ ، قلل ٖؼة. ص ، الخُل٤ُ و النٍٓغ

 ظٟٗغ مدمض. ص ، اللٛىي  الخدلُل مناهج و ال٣غآني ؤلاعجاػ مٓاىغ بحو الخظٝ ٢هضًت في نٓغاث النو صاللت ٖلم في -11 
 . 2012 صمك٤ ، الخىػَ٘ و النكغ و  للُلاٖت وػ جم صاع ، 1 ٍ ، الٗاعضخي

كلي الغخمن ٖلض مدمض:  ج٣ضًم و بٖضاص ، آباصي الٟحروػ  الضًن مجض ، اإلادُِ ال٣امىؽ -12  الترار بخُاء صاع ، 2 ٍ ، اإلاٖغ
 . 2003 بحروث ، الٗغبي

م ال٣غآو الٟاّ اإلا٣اعو  ال٣امىؽ -13 ا م٨خب ، بؾماُٖل زالض. ص ، ال٨ٍغ  . 2004 صاصبٜ ، ؾناٍع

 . 1999 بحروث ، الجضًضة آلاٞا١ صاع ، 1 ٍ ، الُُبي اإلاناو ٖلض ٩ٖاقت ، الؿنت و ال٨خاب في الخُىاو و الُحر ٢هو -14
ل خ٣اث٤ ٖن ال٨كاٝ -15 ل ُٖىو  و الخجًز ل وظىو في ألا٢اٍو .  بحروث ، ال٨ٟغ صاع ،  الؼمسكغي  هللا ظاع ال٣اؾم ؤبى ، الخإٍو

لُت و ًتالخىلُض اللؿانُت -16  .  1988 بحروث ، النكغ و للُلاٖت الُلُٗت صاع ، 2 ٍ ، الٟازىعي ٖاص٫ ، الخدٍى
ل الاقخ٣اقي اإلاعجم -17 م ال٣غآو الٟاّ اإلاانَّ  . 2012 ال٣اىغة ، آلاصاب م٨خلت ، 2 ٍ ، ظلل خؿن خؿن مدمض. ص ، ال٨ٍغ

.  ٢م ، النىع  َلُٗت ، 2 ٍ ، صيصاوو  نٟىاو:  جد٤ُ٣ ، ألانٟهاني الغاٚب ، ال٣غآو ؤلٟاّ مٟغصاث -18
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  الجعاثطي  املؼطح في الـعبي الترار ججلُاث
الجعاثط . جلمؼان. بللاًس بىط ؤبي حامعت الفىىن  كؼم. والسضاما املؼطح ؤػخاش. ؤمحن محمس بىؿعىض  صالح. ؤ

 

 

 

: امللخص

ذي ؤو الكٗبي ؾىاء الترار، ٖلى مٗخمضا اإلاؿغح نكإ  اإلاؿغح ال٨خاب به اعجلِ ؤولُا نضعام ظٗله ما ألاؾُىعي، ؤو الخاٍع
ت ٢ًُت الترار ٢ًُت حٗض بط مؿغخُاتهم، مىايُ٘ منه واؾخمضوا  في ًؼا٫ ما انه اإلاٗانغ، والٗغبي الجؼاثغي  وظىصنا في ظىىٍغ

لُٗت ٨ٞغنا  . ؤلانؿانُت الخُاة في الخًاعي  والنكاٍ ؤلابضإ مهاصع من ومهضع للخُاة نٓغجنا َو

غي  ىو الجؼات اللاخشىو  ٍو  الترار واؾخلهام للمؿغح التراسي اإلاًمىو  ٖن اللدض بلى الٗىصة ؤو الجؼاثغ في اإلاؿغح وعظا٫ ٍع
 بلى ؤصي مما ٚغبي ٢الب في وي٘ اإلاًمىو  طل٪ ؤو بال الجؼاثغي، اإلاؿغح بضاًاث م٘ بضؤث ٢ض ُٞه الكٗبي الخٗلحر وؤق٩ا٫

 .واإلاًمىو  الك٩ل بحو جام انٟها٫ خضور

ت مًامُنه في ومخنٕى اإلاسخلٟت، بٗنانغو ٚجي الكٗبي الترار بو اتها، الترازُت باإلااصة الثًر هن٠ ومىيٖى  ؤعبٗت بلى بضوعو ٍو

. الكٗبي وألاصب الكٗلـُت الٟنىو  الكٗلـُت، الٗاصاث الكٗلُت، اإلاٗخـ٣ضاث: هي ٖنانغ

 ل٨ن ظهال، ؤو يٟٗا ٌٗجي ال هبلي والٗىصة ؾىاىا، ٖن ألامت مالمذ جمحز التي والغ٦حزة ألاؾاؾُت الضٖامت ٌٗض بظل٪ وىى

 وم٣ىماتها ألامت عوح والترار .للمؿخ٣لل الخإؾِـ ؤو الخايغ ِٖل ًم٨ن ال بدُض ألاظضاص، وجغار اإلااضخي نؿُاو ىى الجهل

سها، ش بال وحِٗل م٣ىماتها وتهضم عوخها، ٖن جخسلى جغاثها ٖن جخسلى التي وألامت وجاٍع . جاٍع

 نكإة منظ جدضص ٣ٞض ألاىمُت، ٖلى صلُل بال اإلاؿغح بدغ٦ت اإلاهخمحو لضي وجضاوله" التراسي اإلاؿغح" مٟهىم ْهىع  ٌٗخبر
ت ٖن والخٗلحر الظاث بزلاث ندى الخىظُه الجؼاثغي  اإلاؿغح حو الجؼاثغ ٖن ٌٗبر مؿغح زل٤ زال٫ من الىَنُت الهٍى  والجؼاثٍغ

ٗالج إزظ ؤنُل، جغاسي مؿغح بلى نهل ختى وجإزغ، عجإسي ٖال٢ت والترار اإلاؿغح بحو الٗال٢ت ؤو ٦ما. الُىمُت مكا٧لهم َو  ٍو
ٗمل ظضًضة، وؤق٩اال مًامحو الترار من اإلاؿغح ت مجاال للمؿغح ًتر٥ الترار ؤو ٦ما خٟٓه، ٖلى َو  .وؤلابضإ للخٍغ

 طي اإلاؿغح ٢اٖاث جخُلله الظي اإلاؿـغح ٖن جماما ًخمحز جغاسي قٗبي مؿغح -الخل٣ت بٟن اإلاغجلِ -الجؼاثغي  اإلاؿغح ؤزحرا،
ت، الؿمُٗت الىؾاثل ب٩ل اإلادخٟل الجمهىع  بةقغا٥ ؤلاًُالُت الٗللت . وظضانُا وظظبه طىنُا وبٞاصجه بمخاٖه ٢هض واللهـٍغ
ل٤ سخُت اإلانهجُت ؤًًا اإلاؿغخُىو  َو ت ٞحها بما البًر  ؤظل من الغاب٘ الجضاع وج٨ؿحر والانضماط والخٍٛغب الخلاٖض نٍٓغ

 الهضص ىظا وفي. ؤمامهم اإلاُغوخت اإلاؿغخُت ال٣ًُت في نغاخت ب٩ل بأعاثه وؤلاصالء والن٣ض الخ٨ٟحر ٖلى الجمهىع  مؿاٖضة
 الغمىػ  ظضًض من ا٦دكٟنا اإلاؿغحي للٟن جهىعنا مغاظٗت بلى اؾخضعظخنا التي الخجغبت ىظو ٍَغ٤ ٖن: "ٖلىلت ال٣اصع ٖلض ٣ًى٫ 

٣ت  بالًغوعة ًجغي  ٧او شخيء ٧ل وزغوظهم، إلامشلحوا لضزى٫  مٗجى ؤي ًل٤ لم بط الخل٣ت، في اإلاخمشل الكٗبي، للٗغى الٍٗغ



ت  2016  حىان  20العسز   -الثالثالعام    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 

 

 86 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوقجميع 

 

اللا اإلاخٟغظحو من مغؤي ٖلى اإلاالبـ حُٛحر ًجغي  و٧او ٧ىالِـ، ىنا٥ جل٤ ولم اإلاٛل٣ت، الضاثغة صازل  ًجلـ اإلامشل ٧او ما ٚو

. ؤخض طل٪ من ٌعجب ؤو صوو  ؾُجاعة، لخضزحو ؤصاء ٞترحي بحو اإلاخٟغظحو وؾِ

. الخٗلحر الخُهحر، الضعاما، الٟن، ال٨ٟغ، ؤلابضإ، الخإل٠ُ، ألاصب، ار،التر اإلاؿغح، :املفخاحُت اليلماث

  :ملسمت

 التي وألاقُاء الٓىاىغ  ًدا٧ي عاح خُض ألاو٫، ٖهضو في ٧او ؤو منظ ؤلانؿاو بها ٢ام التي الٟنىو  ؤ٢ضم من اإلاؿغح ٌٗض

٣ي الٗهض في الٟن عواٞض من عاٞض ؤىم اإلاؿغحي الٟن ق٩ل الٛغى ولهظا الٟجي، مسُاله في له جلضو ٦نذ ٍغ  في اقخمل و٢ض. ؤلٚا

حرىا واإلاىؾ٣ُى ٧الغ٢و، ؤزغي، ٞنىو  ٖضة ٖلى َُاجه . الٟنىو  من ٚو

 الٟناو ٖلى وظب لظا وقمىلُت، ح٣ُٗضا ألاصب ٞنىو  ؤ٦ثر من ىى اإلاؿغخُت ٞن ؤو ال٣ى٫  ًم٨ن اإلانُل٤ ىظا من
غ ؤو اإلاؿغحي  الخُاة بمكا٧ل ؤلاخاَت ؤظل من التر٦حز و٦ظل٪ نؿانُت،ؤلا والخجغبت السُا٫ من واؾٗت مل٨ت ٖلى ًخٞى

. بجخاٝ وال ن٣و ٚحر من عؾالتها جاصي ٞنُت بهىعة اإلاؿغح زكلت ٖلى وججؿُضىا ؤلانؿانُت

 الضعامي النو ٖلُه ًُل٤ والظي اإلا٨خىب بالنو بضاًت ظىانب، ٖضة واإلاماعؾاجُت الٟنُت الناخُت من اإلاؿغخُت جدمل

"texte Dramatique" السل٤ ؤي اإلاال٠؛ نو وىى "Fiction "الخ٣الُض ؤؾاؽ ٖلى واإلالجي اإلاؿغح ٖلى للخمشُل زهُها واإلاهمم 
غاٝ  ٞالنو الٗغى، بضاًت بٗض ًهاخله زم اإلاؿغحي، الٗغى ٌؿل٤ ما ٖاصة وىى ٖلحها، اإلاخٗاٝع الضعامُت" Conveation" وألٖا

 ب٩ل الضعامي النو ًدىي  ٞةنه اإلاؿغحي النو ؤما. ال٨خب في عوءةواإلا٤ اإلا٨خىبت ألاصبُت النهىم من ٦ٛحرو ٌٗض الضعامي
 اإلا٣غئءة نىعجه من الضعامي النو جدى٫  التي ؤلازغاظُت آلالُت لها جنًاٝ اإلاال٠، ويٗها التي وبعقاصاجه وظؼثُاجه ظىانله

. اإلاغثُت نىعجه بلى

ت امُتصع بنُت ٖلى الخٗلحر، ؤق٩ا٫ من ق٨ال بىنٟها اإلاؿغخُت ال٨خابت وحٗخمض  ألازغي، ألاظناؽ باقي ٖن جمحزىا ٢ٍى
ُخه اإلاؿغحي النو ٌؿخمض زاللها ومن ٣ت الٟنُت، قٖغ  وال٣هُضة ٧الغواًت اإلاٗغوٞت ألازغي  اإلاخىو  ٖن ًسخل٠ ججٗله بٍُغ

حرىما خه، النو جشلُذ في حؿهم ٞنُت ٢ىاٖض ٖلى اإلاؿغخُت جنلجي لظل٪. ٚو ،الم ال٨ٟغة،: "ال٣اٖضًت الٗنانغ مجها وج٣ٍى  ويٕى
". والهغإ الخىاع الصسهُاث، الٟٗل،: "اللناثُت الٗنانغ ومجها ،"والؼم٩او الخ٩اًت

ذي ؤو الكٗبي ؾىاء الترار، ٖلى مٗخمضا اإلاؿغح نكإ"  ال٨خاب به اعجلِ ؤولُا مهضعا ظٗله ما ألاؾُىعي، ؤو الخاٍع

 انه اإلاٗانغ، والٗغبي الجؼاثغي  وظىصنا في ًتظىىغ ٢ًُت الترار ٢ًُت حٗض بط ،1"مؿغخُاتهم مىايُ٘ منه واؾخمضوا اإلاؿغح
لُٗت ٨ٞغنا في ًؼا٫ ما  . ؤلانؿانُت الخُاة في الخًاعي  والنكاٍ ؤلابضإ مهاصع من ومهضع للخُاة نٓغجنا َو

غي  ىو  اللاخشىو  ٍو  الترار واؾخلهام للمؿغح التراسي اإلاًمىو  ٖن اللدض بلى الٗىصة ؤو ٖنضنا *اإلاؿغح وعظا٫ الجؼاثٍغ
 بلى ؤصي مما ٚغبي ٢الب في وي٘ اإلاًمىو  طل٪ ؤو بال الجؼاثغي، اإلاؿغح بضاًاث م٘ بضؤث ٢ض ُٞه الكٗبي الخٗلحر وؤق٩ا٫

٠ ٠ُ٦ بطو،. واإلاًمىو  الك٩ل بحو جام انٟها٫ خضور  اؾخلهام مىاَن هي وما الجؼاثغ؟ في الضعامُت ال٨خابت في الترار ْو
  اإلاؿغح؟ في الكٗبي الترار

                                                           
 . ، ادلقدمةٖٗقطاع الثقافة،  -أمحد صقر، توظيف الّتاث الشعّب يف ادلسرح العريب، مركز اإلسكندرية للكتاب،دار أخبار اليـو -ُ
 .ىذا الفصل أمثاؿ عاللو، زلي الدين بشطارزم، رشيد القسنطيين، توفيق ادلدين، كلد عبد الرمحن كاكي كعبد القادر علولة، سيتم التطرؽ إليهم يف *
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٠ُ ؤو لجؼاثغي ا اإلاؿغح عظا٫ ؤصع٥  وظضاو في إلا٩انخه نٓغا جغاثهم بلى ٞغظٗىا ال٣ضًم م٘ جىانال لهم ًد٤٣ الترار جْى
 الخل٣ت ٦مؿغح الترازُت اإلاؿغخُت ألاق٩ا٫ زال٫ من الُىمُت، خُاتهم ٖلى وملاقغ ٢ىي  جإزحر من له وما الكٗلُت، الجماىحر

. الغاوي  ال٣ىا٫، اإلاضاح،

 :الـعبي الترار عىاصط -1

ت مًامُنه في ومخنٕى اإلاسخلٟت، بٗنانغو ٚجي الكٗبي الترار بو اتها، الترازُت باإلااصة الثًر هن٠ ومىيٖى  بلى بضوعو ٍو
  :هي ٖنانغ ؤعبٗت

 جدك٩ل ومجها مجخمٗه صازل الٟغص ًخ٣لضىا التي الؿلى٦ُت والتربُت الش٣اٞت ظىانب ؤىم من :الـعبُت املعخـلساث -ؤوال
غو للخُاة ٞلؿٟخه  مجخم٘ ؤي مٗخ٣ضاث بجمُ٘ ؤلاخاَت الٗؿحر الٗؿغ إلان ٞةنه ؤمغ من ٨ًن ومهما" زاعجي،ا٫ للٗالم وجهٍى

 السُا٫ ٞحها ًلٗب بهىعة وجدك٩ل ؤ خابها نضوع  في جسخمغ ول٨جها آلازٍغن من جل٣ن ال بط الناؽ، نضوع  في مسلإة ل٩ىجها نٓغا

 وزانت اإلاسخلٟت ؤلاؾالمُت اإلاظاىب زلٟخه وما ؾخٗماعالا وبٟٗل اإلاٗخ٣ضاث ىظو ؤو ٚحر ،1"زانا َابٗا لُُٗحها صوعو الكٗبي
 .الغثِؿُت ؾماتها من ٦شحرا اإلاٗخ٣ضاث ىظو ٣ٞضث خُض آزاع، من والهىفي الكُعي اإلاظىلحو مجها

 ْىاىغ من ؤؾاؾُت ْاىغة والٗاصة الٟل٩لىعٍت، الضعاؾاث في واؾ٘ باىخمام خُٓذ والتي :الـعبـُت العازاث -زاهُا
اث٠ من ال٨شحر جاصي الاظخماعي، الىظىص خ٣اث٤ من ؤنلُت خ٣ُ٣ت وهي ؤلانؿانُت، ةالاظخماعي الخُاة  اإلاهمت الاظخماُٖت الْى

 .واإلاخ٣ضمت اللضاثُت الكٗىب ٖنض

 الخُاة بخجضص جخجضص صاثم حُٛحر لٗملُت جخٗغى اجها اإلاٗجى، من زالُت ألاخُاو بٌٗ في لنا جلضو" الكٗلُت والٗاصاث 
ُٟت جاصي اإلاجخم٘ الخُاة ؤَىاع من َىع  ٧ل في ،وهي عىاواؾخمغا الاظخماُٖت،  في ؤجها اللضًهي ومن ملخت خاظاث وحكل٘ ْو

 بمٗناىا الكٗلُت الٗاصاث ٞهم بةم٩او ولِـ ،2"ووا٢ٗه اإلاجخم٘ ىظا بٓغوٝ وجغجلِ مٗحو، مجخم٘ في الىُْٟت ىظو ؤصائها

اصال ٧امال ٞهما الىاؾ٘  . مُٗنا مى٢ٟا الىا٢عي الٗالم من ًخسظ اظخماعي، بنؿاني وا٢٘ ٖن عاحٗبي بىنٟها بلحها نٓغنا بطا بال ٖو

 ٖلى بٗض، جهاثُا ًدؿم لم الكٗبي الترار مُضاو صازل الكٗلُت بالٟنىو  اإلا٣هىص جدضًض بو :الـعبـُت الفىىن  -زالثا
م ما٫ لخدضًض ٖلمي ظهض من ُٞه ًلظ٫ مما الٚغ  ىظا ؾمي و٢ض اىخمامه، صاثغة الٟل٩لىع  صاعؽ ًضزلها ؤو ًجب التي الٟنُت ألٖا
 الضاعط بالٟن ول٣ب الغؾمُت، الٟنىو  ٖن وبٗضىا ألاىالي اجهالها بلى نؿلت ألاىلُت بالٟنىو  ؾمي ما مجها حؿمُاث بٗضة الٟن
 بالٟن وؾمي الخل٣اجي، بالخٗلحر ؤلانؿانُت الجماٖت زاَغة ٖن الكٗبي الٟن ًٌُٟ بط الخًغي، اإلاش٠٣ الٟن ٖن له جمحزا

. 3الكٗبي للٟن وؤلاًداء ؤلالهام مهضع حٗخبر والتي الكٗلُت الخُاة ولُض انه الكٗبي

 واإلاغجلِ ظُل، بٗض ظُال اإلاخىاعر بالٟٗل اإلاخضاو٫  الٍٗغ٤ الخل٣اجي ال٣ى٫  ٞن ىى الكٗبي ألاصب :الـعبي ألازب -ضابعا
ت وال٩لمت ال٣ى٫  ٧ىو  والخ٣الُض، بالٗاصاث  ألا٦بر الخحز حكٛل جٟانُل من ٖلُه اقخمل ما جٟؿحر ومداولت اإلا٨خىبت ؤو اإلاؿمٖى

  .اإلاسخلٟت الترار مىاص من

                                                           
 .ُُِ، ص ُُٕٗ، 3ادلصرية، ط النهضة الشعّب، مكتبة صاحل، األدب رشدم أمحد -ُ
 .153 الشعّب،ـ س، ص صاحل، األدب رشدم أمحد -ِ
 .َُٕػ َُٔ ص ،1993احلديث،  اجلامعي الشعبية،ادلكتب كالفنوف الفلكلور رشواف، أمحد احلميد عبد ينظر، حسٌن -ّ
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 وألا٢ىا٫ وألالٛاػ وألامشا٫ الؿاثغة وألا٢ىا٫ والكٗغ، والخ٩اًت والسغاٞت ألاؾُىعة ٞهي الكٗبي ألاصب ؤنىإ ؤما"
ت  ؤم م٨خىبا ؤم قٟهُا ؤ٧او ؾىاء ،الٗامُت ؤصب وىى ،1"الٟنُت واإلاهاعاث واإلاماعؾاث والٗاصاث والغ٢و واإلاىؾ٣ُى السخٍغ

ا،  .مٗغوٞه ؤم اإلاال٠ مجهى٫  ؤ٧او وؾىاء مُلٖى

 :الـعبي الترار بلى العـىزة ؤػـباب -2

 ل٨ن ظهال، ؤو يٟٗا ٌٗجي ال بلُه والٗىصة ؾىاىا، ٖن ألامت مالمذ جمحز التي والغ٦حزة ألاؾاؾُت الضٖامت الترار ٌٗض

 وم٣ىماتها ألامت عوح" والترار .للمؿخ٣لل الخإؾِـ ؤو الخايغ ِٖل ًم٨ن ال ربخي ألاظضاص، وجغار اضخيالم نؿُاو ىى الجهل
سها، ش بال وحِٗل م٣ىماتها وتهضم عوخها، ٖن جخسلى جغاثها ٖن جخسلى التي وألامت وجاٍع  . 2"جاٍع

 نؿاوؤلا وؤنلذ[...]الجضًضة وال٣ُم الخ٣لُضًت ال٣ُم بحو الهىة احؿٗذ" بط ومٟغويت، خخمُت الٗىصة ىظو وظاءث

 السُاب في[...[ الجضًضة الش٣اٞت جإزحر ؤنلذ بل ال الخٗلُم، ٍَغ٤ ٖن ا٦دؿنها التي ال٣ُم ومن وعثها التي ال٣ُم من مؼظا الٗغبي
 الٗغبُت الش٣اٞت م٘ ًنسجم مؿغح" ٖن اللدض يغوعة بلى الضٖىة ظاءث الش٣اُٞت، الخلُٗت لهظا وندُجت ،3"اإلاٗانغ ال٨ٟغي 

ؿخمض ألانالت، ؾمت ًدمل ،4" الٗغبُت ال٣ىمُت الصسهُت م٘ اإلاخنامُت ش من َو م٤ الٗغبي الترار جاٍع  .ألامت ٖو

  الترار بلى الٗىصة وما
ّة
ت ٖن بدشا بال  جل٪ من مؿغحي جنٓحر بًجاص في الجؼاثغي  اإلاؿغح بخٟغص والسهىنُت، *الهٍى

دًن آماله ٖن ٌٗبر الكٗب، ا٢٘و من زاماجه ٌؿخمض مؿغخا جنخج ختى اإلاجخم٘، ٖم٤ في اإلاخجظعة الٟنُت ألاق٩ا٫  آالمه، ٍو

ل و٧لما ٞنُت، عئٍت من ًم٨ن ال٣ضًم ٖن الخضًض"او ُٖىب، من ٨ًخنٟه ما و٦ك٠ الخايغ وإلاىاظهت  ال٣ضًم في اللاخض ؤٚو
٪ َالؾمه، خل .   5"اإلاٗى٢اث ٖلى وال٣ًاء الٗهغ عئٍت وؤم٨ن عمىػو، ٞو

 اخخٟالُاث الٗغبي اإلاٛغب في ٨ٞخب اإلاٗاف، الىا٢٘ وظضاو من ٖتناب زالهت جغازُت بمؿغخُاث اإلاؿغح عواص ًُالٗنا
لض الهض٣ًي الُُب م ٖو اللى، بكُاعػي الضًن مخي ال٣ؿنُُجي، عقُض قٗلُاث ٞمن الجؼاثغ في ؤما بغقُض ال٨ٍغ  بلى ٖو

ذي اإلاؿغح ٤ُ ٖنض الخاٍع  صًىاو" الترازُت؛ خُاثاإلاؿغ بلى زلُٟت، آ٫ الُٗض مدمض ٖنض الكٗغي  اإلاؿغح ظمالُت بلى اإلاضني، جٞى
 ألا٢ىا٫) السالضة الشالزُنُت في ٖلىلت عال٣اص ٖلض بلى ٧ا٧ي، الغخماو ٖلض لىلض" والهالخحو ال٣غَّاب وخ٨مه، واخض ٧ل ال٣غا٢ىػ،

 .(واللشام ألاظىاص

 ًاػحن جبواو علىلت اللازض عبسو واوي الطحمً عبس ولس صٖىاث الٗغبي، اإلاكغ١  في ىى ما ٚغاع ٖلى الجؼاثغ في ٧انذ
حرىم  مجها، الاؾخٟاصة ومداولت الٗاإلاُت اإلاؿغخُت الخجاعب بٟٚا٫ صوو  منه، والاؾخٟاصة الترار بلى الٗىصة بًغوعة ٦شحر، ٚو

 ٖنضنا، اإلاؿغح عظا٫ به حهخم ؤو نغظى الظي ألاؾاسخي الكٍغ: "٢ىله في عقُض بىقٗحر الٗغبي اإلاؿغحي اللاخض ؤ٦ضو ما وىظا
ًٗىو  ومىا٦لت ظهت، من وؤوياٖنا بُئخنا من الانُال١ ىى ٖغبي، مؿغحي ق٩ل ٖن ًلدشىو  وىم ،ؤُٖجهم نهب صوما ٍو

                                                           
 16 الشعّب، ـ س، ص صاحل، األدب رشدم أمحد -ُ
 . 11 ، ص 1996أذلاين، بغداد، اجلديد، مطبعة كآّتمع الّتاث الدين، ناصر األسد -ِ
 .  ّّ ص ، 1999جويلية 21عدد  الثقافية، البحرين رللة ادلعاصر، العريب التارخيي اخلطاب إشكالية مفيد، الزيدم -ّ
 .   36، ص  1993كالفنوف، تونس، كاآلداب للعلـو التونسي معالعريب، ادلج ادلسرح تأصيل إشكاليات ادلديوين زلمد، -ْ
 .كاخلصوصية الغًن عن التميز ىي اذلوية *
 .13 ، ص 1998التنوير، بًنكت، دار القدمي، الّتاث من موقفنا كالتجديد، الّتاث حسن، حنفي -ٓ
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1"الٗاإلاُت اإلاؿغخُت الخجاعب
 في ج٣نُت اي والؿُخي الجاٝ ٞالخُل٤ُ الترازُت، ألاق٩ا٫ م٘ الخٗامل في الخظع يغوعة م٘ ، 

نُتها ٢ُمتها ٣ًٟضىا اإلاؿغح  .ٞو

: الجعاثطي  املؼطح في الـعبي الترار -3

 نكإة منظ جدضص ٣ٞض ألاىمُت، ٖلى صلُل بال اإلاؿغح بدغ٦ت اإلاهخمحو لضي وجضاوله "التراسي اإلاؿغح" مٟهىم ْهىع  ٌٗخبر
ت ٖن والخٗلحر الظاث بزلاث ندى الخىظُه الجؼاثغي  اإلاؿغح حو الجؼاثغ ٖن ٌٗبر مؿغح زل٤ زال٫ من الىَنُت الهٍى  والجؼاثٍغ

ٗالج إزظ ؤنُل، جغاسي مؿغح بلى نهل ختى وجإزغ، جإزحر ٖال٢ت والترار اإلاؿغح بحو ٢تالٗال ؤو ٦ما. الُىمُت مكا٧لهم َو  ٍو
ٗمل ظضًضة، وؤق٩اال مًامحو الترار من اإلاؿغح ت مجاال للمؿغح ًتر٥ الترار ؤو ٦ما خٟٓه، ٖلى َو  .وؤلابضإ للخٍغ

ض ٧او اإلاؿغح ؤو بـطاضظي السًً محي ًغي " ا ٩ًىو  ؤو ًٍغ  النمِ اجل٘ خُض الخ٣جي بهظاو في ٖضا ما مدًا ظؼاثٍغ

ت، الخُاة ٖن صوما ٌٗبر الجؼاثغي  واإلاؿــغح ، 2"ٚحرو ًىظض ٨ًن لم انه ججنله ؤلام٩او في ٨ًن لم الظي الٛغبي،  ولض انه الجؼاثٍغ
. الن٣اثو وجلُاو الخ٣اث٤ ج٣صخي مداوال الكاث٨ت، و٢ًاًاو اإلاجخم٘ خُصُاث مٗالجخه زال٫ من وجُىع  ألاػماث عخم من

ٗذ  بمؿغخه الٟنُت، الؿاخت ٖلى واضخت بهمت جغ٧ىا الظًن اإلاؿغخُحو من (1897ـ1986) بـطاضظي السًً محي بغَو
 للنو الٟجي واللناء ال٨ٟغة ًإزظ ٧او ٣ٞض ببضإ، بلُه بالنؿلت ٞاال٢خلاؽ" الا٢خلاؽ في زُالُت ٢ضعة طا و٧او الهاصٝ، الهؼلي

ٗالجها اص مىا٠٢ من انُال٢ا السام بإؾلىبه َو ت وج٣الُض اثٖو  التي "اللى٥ ؾلُماو" م٘ ٞٗل ٦ما ،3" بؾالمُت ٖغبُت ظؼاثٍغ
 .زام بُاب٘ ونلٛها "اللسُل" من "اإلاصخاح"و" الىىم مٍغٌ" مىلُحر ٖن ا٢خلؿها

 1945 ٖام وفي[...] 1931 ـ 1926   بحو ما ؤنخجها مجها ؾلٗت[...]  مؿغخُاث زماني( عاللى) بـ اإلاٗغوٝ ػاللي علي" ؤنخج ٦ما

٣لحو ػواط جخا،: هي اإلاؿغخُاث وىظو[...] الشامنت مؿغخُخه جب٥ ذ، الهُاص ال٣ُٓاو، الناثم ؤو الخؿن ؤبى بٖى  ٖنتر والٍٟٗغ
 ًسضم مؿغح عاللى ومؿغح ،4"... ٖاقىع  ألازىاو: ٞهي الشامنت اإلاؿغخُت ؤما ٚغناَت، خال١ والهُاص، السلُٟت الخكاٌصخي،

. 5"ؤلاؾالمي الٗغبي والترار باإلؾالم مدكل٘" ع،الجماهي ٢ًاًا ٖن ٌٗبر الكٗبي، الىعي

 ،(1944 -1887) اللؼىطُني ضؿُس اإلاخمحز ال٩ٟاهي ىى الجؼاثغي  اإلاؿغح صٖاماث من ٌٗض الظي الشاني اإلاؿغح عظل ؤما
 ولُلت لتلي ؤل٠ خ٩اًاث ٧انذ خُض الاعججا٫، ٦لحرة مىىلت طو ي،الجؼاثغ اإلاؿغح بلى اإلاغججل ألاصاء ٨ٞغة ؤصزل من ؤو٫  و٧او

ماله، مهضعا  لىنجت" ، 1929"الُمإ ٢ضوع  بابا" ،"والجؼاثغ جىنـ" ،1928" بىبغمت ػواط" ،1927الىافي الٗهض: مجها نظ٦غ ٖا

حرىا  1930"ألانضلؿُت  .6ٚو

 الجؼاثغ، زىعة اظخظبخه الظي ًاؾحو ٧اجب اإلاٗغوٝ ال٩اجب ججغبت هي الجؼاثغي، اإلاؿغح في اإلاهمت الشانُت الخجغبت بو"
ت، بالضاعظت ال٨خابت بلى والاظخماُٖت والؿُاؾُت الا٢خهاصًت اإلاجاالث في بنجاػ من خ٣٣خه وما  ٨ًخب ٧او ؤو بٗض الجؼاثٍغ

                                                           
  118. ص. 1996 .ُط كالتوزيع النشرك للطباعة العريب، األىارل ادلشرؽ مسرح يف برخيت تولد بر أثر رشيد، بوشعًن -ُ
 .31 ، ص ُٖٗٗ.،منشورات التبيٌن اجلاحظية ُٖٗٗ ػُِٔٗكتطوره من  نشأتو اجلزائرم ادلسرح :بيوض أمحد -ِ
. 33 ـ ف، ص -ّ
. 25، ص ُٖٗٗ ػُِٔٗكتطوره من  نشأتو اجلزائرم ادلسرح بيوض، أمحد -ْ
. 111ص ، 1987 لبناف، بًنكت، احلداثة دار ترسيم اجلزائر، يف الثقايف كالصراع االستعمار جغلوؿ، القادر عبد -ٓ
 .28 ـ س، ص كتطوره، نشأتو اجلزائرم ادلسرح ،بيوض أمحد -ٔ



ت  2016  حىان  20العسز   -الثالثالعام    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 

 

 90 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوقجميع 

 

 جلجيا٫ خاولىا الظًن ال٣الثل اإلاؿغخُحو من ًاػحن واجب واٖخبر.  1"اإلاُى٢ت والجشت نجمت مؿغخُتي مشل بالٟغنؿُت مؿغخُاجه
  اإلاجا٫ ىظا وفي اإلاجخم٘، حُٛحر جىا٦ب التي وبااخضار بلِئتها تهاٖال١ في اإلاؿغخُت للٗملُت زاما٫

مل ٠ خُض( اللدغ مؿغح) ٞغ٢ت م٘ ًاػحن واجب ٖو
ّة
 الترار من اإلاؿخمضة "الظ٧اء مسخى١ " ؤو الٟهامت ٚبرة" ؤل

ش، في واللدض الُٟدنامُت الشىعة جناولذ التي "اإلاُاَي النٗل طو الغظل" مؿغخُخه ؤما الكٗبي،  مؿغخُت في ٖالج ما٥ الخاٍع
ت، الهجغة مكا٧ل" خ٣ُلخ٪ زظ مدمض" ت ٞلؿُحو" مؿغخُت ؤما الجؼاثٍغ ش في الؿىصاء لألخضار ٞخٗغيذ  "اإلاسضٖو  جاٍع

  . ٞلؿُحو

الم ؤىم ولٗل ش في ألٖا  عبس ولس": هي الؿاٖت خضّة  بلى الجؼاثغي  الكٗب طا٦غة في زالضة ب٣ُذ التي الجؼاثغي  اإلاؿغح جاٍع

 ".علىلت اللازض عبس" و" واوي الطحمً

 :الجعاثطي  املؼطح  في الـعبي الترار جىظُف -4

 الترار من اؾخ٣ى من ؤو٫  و٧او  1855الٗغبي اإلاؿغح بضاًاث م٘ الكٗبي، الترار والؾُما الترار، بلى الضٖىة بضؤث
 ؤبى جلٗه زم ،(لتولي لُلت ؤل٠) من م٣خلـ مؿغحي ٖمل ؤو٫  الن٣اف إلااعوو 1817 اإلاٟٛل الخؿن ؤبى : ومؿغخُاجه الكٗبي
 ألاصب في ٞىظضوا ،اإلا٣ٟىصة واإلاؿاواة الٗضالت ٖن الكٗبي الترار زال٫ من الخٗلحر ظمُٗا خاولىا وآزغوو ال٣لاني السلُل

 . الىا٢٘ في للُمىخاث السُالي اللضًل الكٗبي

ىو  ال٨خاب اىخمام و٧او  وآالمه، الكٗب آما٫ ٖن ٖلحرللذ بلُه الغظٕى بًغوعة ناصوا بط بالترار، ٦لحرا اىخماما الجؼاثٍغ
 وج٨ٟحرو الكٗب عوح ًجؿض انه الٍٗغًت، الكٗلُت الٟئاث م٘ الخىانل مؿخىي  ٖلى زانت ظمالُا بٗضا امخال٦ه بلى بياٞت

. الكٗب وظضاو من الترار ىظا ل٣غب ووظضانه،

: واوي ولس الطحمً عبس عىس الـعبي الترار -أ 

 خُاتهم ٦غؾىا الظًن اإلاـؿـغح عظاالث ؤبغػ  ؤخض ٧ا٧ي الغخمن ٖلض صو٫  ال٣اصع ٖلض الجؼاثغي  اإلاؿغحي الٟناو ٌٗض
حو اإلاؿغخُحو من ٚحرو ٖن ازخو و٢ض لسضمخه  للٟن قٗلُت ومغظُٗت ؤنُلت مؿغخُت ججغبت ٖن الضاثب بلدشه الجؼاثٍغ
 ومداولت الكٗبي بحرالخ٘ ؤق٩ا٫ ٖلى منهلت ٖنضو الخإنُل ججغبت و٧انذ و٢ًاًاو، للمجخم٘ بالتزاماجه اخخٟاْه م٘ اإلاؿغحي
 اإلاؿغخُت ألاق٩ا٫ جل٪ ٖلى والخٟاّ الٟن ىظا جإنُل مداولخه ىى الكٗبي الترار بلى ٧ا٧ي جىظه ؤؾلاب ومن بزغائها،

 . الؼوا٫ من الخ٣لُضًت

٠ُ في نجض ما ولٗل  ؤو لل٣اعت  ٞغنت طل٪ زال٫ من ؤُٖىو صعامُت، ماصة منه ظٗل ؤنه الكٗبي، للترار ٧ا٧ي جْى
 خُض الهاصٞت، اإلاؿخ٣للُت عئاو ج٣ضًم ؤًًا ؤعاص ٦ما ،طل٪ خُا٫ اًجابي مى٠٢ اجساط زم ومن بىا٢ٗه، والخ٨ٟحر جإمللل اإلاخٟغط

ش بحو والخلم، الىا٢٘ بحو الغبِ بلى لجإ  وظٗلنا ظضًض، من الترار بٗض ٖنضما بًجابُت زُىة وزُا واإلاخسُل، اإلا٨خىب الخاٍع

 . بًجابُت نخاثج بلى للخىنل والخضًض، ل٣ضًما وا٢ٗنا وؤمام ؤوال، ؤنٟؿنا ؤمام ن٠٣

: علىلـت اللـازض عبس عىس الـعبي الترار -ب 

                                                           
. 476 ادلعرفة، ص  عادل ، سلسلة 2العريب، ط الوطن يف ادلسرح الراعي، علي -ُ



ت  2016  حىان  20العسز   -الثالثالعام    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 

 

 91 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوقجميع 

 

 خُض واإلاشحرة، الٛنُت الٟنُت لخجغبخه وجمشُال وبزغاظا ٦خابت الجؼاثغي  اإلاؿغح عظاالث ؤإلا٘ من  ٖلىلت ال٣اصع ٖلض ٌٗض
جي اإلاؿغح بلى اإلال٨غ بانًمامه الخجغبت ىظو َالج٘ الخذ ، الجؼاثغي  الَى

ًة
 بط ؤلازغاط، زم اإلاؿغخُت ال٨خابت بلى انخ٣ل زم ممشال

ٝغ خه الخجغبت ىظو بضاًت في ُٖة سخُت بجٖز ضة مؿغخُت ْاىغة بظل٪ وق٩ل البًر ش في ٍٞغ  من زلٟه إلاا بالنٓغ الجؼاثغي  اإلاؿغح جاٍع

 .اللاخشحو و الضاعؾحو اىخمام بلُه ظلب ومخمحز ظاص ببضاعي نخاط

ما٫ اإلاخدل٘ بوّة   ًداو٫  ظضًض، مؿغح ٖن واللاخض واإلاسغط اإلاال٠ بحو لخ٣اَ٘ ًٞاء ؤنه مدالت صوو  ٨ًدك٠ ٖلىلت، ٖا
ت ًاؾـ اإلاسغط ؤو في نجاص٫ ال ٢ض خ٣ا واإلاسغظحو، اإلاالٟحو من ٚحرو ٖن به ًخمحز ؤو  مغ٦ب ٖنضو ٞالنو اإلاال٠، الؾخمغاٍع

٤ بىيىح  ابخ٨غو الظي ألاؾلىب ٖلى ال٣اثم الىا٢٘ الخُٛحر لهضٝ" واللظة اإلاخٗت" بىما٫ صوو  بجضلُت مغجلِ وا٢عي ؤؾلىب ٞو

.  الخٍٛغب في اإلاخمشل" بٍغسذ بغجىلض"

ن بُٖاء ٖلى ٖلىلت ٖمض ن وىظا ظضًضة مؿغخُت ٧ل بنخاط ٖنض إلامشلُه، زام ج٩ٍى  ال٨ٟغي  الجانب ًمـ ٧او الخ٩ٍى

ت ًإزظ ٧او" خُض ٖلىلت، مؿغح في الصسهُت م٘ الخٗامل في ال٣اٖضة ق٩ل الٗمىم ٖلى  ألاؾىا١ بلى مٗه اإلامشلحو من مجمٖى

 بلى ىظا ،1"اإلاؿغح زكلت ٖلى جمشُلها ًىصوو  التي الخ٣ُ٣ُت الصسهُاث م٘ ٣ًتربىو  ختى بالناؽ، الٗامغة واإلانا٤َ الكٗلُت
ن ظانب ن ظانب بلى لضحهم، الىعي بلىعة في ٦شحرا ٖلُه اٖخمض الظي الؿُاسخي، الخ٩ٍى  ٖلى ٦شحرا ٖلىلت ع٦ؼ خُض الخ٣جي، الخ٩ٍى

ن  ٖلى ٣ًىي  جم ومن الٟهم، ٖلى ٢ضعة ؤ٦ثر اإلامشل ًجٗل وجٟهُالجه قغوخاجه زال٫ ٞمن. ممشلُه لضي الهىجُت، اللنُت ج٩ٍى
لؼم ؤمامهم، ًاصحها التي بالصسهُت الجمهىع  ب٢نإ ٣ت ىظو ٍو ن من ال٨شحر الٍُغ  من ًخم٨ن ختى والهىجُت، الجؿضًت الخماٍع

ت بلٛت ًاصي اإلامشل بوّة  ال٣ىي، مٗناىا ال٩لمت بُٖاء ه ونمخه، النو ٧لماث وؾمُٗت نٍٓغ
ّة
 ونىجه ظههبى بجؿضو، ًترظمها بن

. 2ؤلازغاط ٖن منٟهال نها ًغي  ؤنه للمكاىض ًخسُل ال ختى

 التي الُغ١  ب٨شحر حكله اإلامشل ٞةصاعة ،ٖلىلت ال٣اصع ٖلض  مـؿغحو ال٨الؾ٩ُي اإلاؿغح مابحو اجٟا١ هي السانُت ىظو بو

".  اإلامشل ؤصاء ٞن"الكهحر ٦خابه في صوجها و ؾخانؿالٞؿ٩ي الغوسخي اإلاسغط لها ؤؾـ

ما٫ الخمشُلي ألاصاء بو لى الؿغص ٖامل ٖلى ٦شحرا ًغج٨ؼ ٖلىلت ٖا إحي اإلاؿغح، زكلت ٖلى الخدغ٥ في اإلامشل ج٣نُت ٖو  ٍو

 وؤمؼظت بإىىاء ٌؿترؾل ؤو ٖلُه ٌٗض ولم الصسىم، من شسو بإنه ًىىم ؤو اإلامشل ٖلى صٌ٘ لم" ل٣ُى٫  اإلا٣ام ىظا في ٖلىلت
ل٣ى ممشل وؤنه جإصًخه، مضة َىا٫ ًلجي ؤو ٖلُه بل لهالخها، شسهِخه ٖن ًدناػ٫  وؤو اإلااصاة، الصسهُت  ٣ًىم ٦ظل٪، ٍو

ض. 3"للجمهىع  ؤؾاسخي ٧اؾخمخإ ٣ًضمه ٞجي بإصاء ، ؤصاءًة  باٖخلاعو الخمشُل بٌٛغ ؤو ىظا زال٫ من ٖلىلت ًٍغ
ًة
 ىى ٞاإلنؿاو بنؿانُا

  اإلاخل٣ي ًمنذ الخٍٛغب ؤو ٦ما ًٟٗل، ما ًضع٥ اللخٓت نٟـ وفي ًٟٗل ؤو بم٣ضوعو الظي الىخُض
ًة
 ػاثضة، بخؿاؾاث من جُهحرا

 ىظو ج٩ىو  لظا الاظخماُٖت، الٗضالت ندى ؾحرو ح٤ُٗ التي ال٣ُىص ٧ل من الخدغع  ٖلى وخشه اإلاجخم٘ انخ٣اص بلى حهضٝ بل

  النهىم
ًة
  ال٨ٟغي  لهضٞها مضع٦ت جإلُٟها بضاًت منظ ٚاللا

ًة
  ق٨ال

ًة
. 4ومًمىنا

                                                           
.   ِْْ، صُٕٗٗ سسة الوطنية للفنوف ادلطبعية،إنعاـ بيوض، موفم للنشر،ادلؤ:ينظر،عبد القادر علولة، من مسرحيات علولة، تر -ُ
 .ُِـ س، ص  من مسرحيات علولة، ينظر، عبد القادر علولة، -ِ
. ُِْـ س، ص  من مسرحيات علولة، ينظر، عبد القادر علولة، -ّ
 .ِْٓينظر، ـ ف، ص  -ْ
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 والىي٘ مؿاولحها، بىما٫ ندُجت الٗمىمُت الخض٣ًت بلحها آلذ التي الخالت ًهىع  ألاظىاص إلاؿغخُت ألاو٫  اإلاكهض في ٞتراو

 ن٠٣ ختى اإلاؿدكٟى زلاًا بلى" الٟهاًمي ظلى٫ " ال٫ر من ًضزلنا الشاني اإلاكهض وفي بىما٫، و ظٕى من خُىاناتها حِٗكه الظي
 نخٗا٠َ ًجٗلنا الشالض اإلاكهض وفي. الجؼاثغ في الٗمىمُت الصخت مؿخىي  ٖلى ال٣ل٤ بلى جضٖى ْغوٝ من بضازله ًجغي  ما ٖلى

او ٨ٖلي" شسهُت م٘ اجه بٗض الٗٓمي به٩ُله جبٕر الظي" ؤمٚؼ  في ن٣ب ؤنه ولتٖل ٖن اإلاٗغوٝ. بها ٌكخٛل التي اإلاضعؾت بلى ٞو
  للمن٣ُت، اإلادلي الترار

ًة
 ج٣ٍغب منه مداولت الجؼاثغي، اإلاكاىض زهىنُاث ٖلى ًخٗٝغ ججٗله ظضًضة ؤؾالُب ٖن باخشا

. اإلاإزىعة وألا٢ىا٫ والخ٨م الكٗبي الكٗغ مشل نهىم في اإلاؿخٗملت والٗلاعاث اإلاهُلخاث

 ٖملُت في اللإع جد٨مه زال٫ من الشمانِناث، بضاًت في ٖلىلت ؤنخجها التي اإلاؿغخُاث ؤىم من ألاظىاص مؿغخُت حٗخبر

 شسهُت لنا ًنخج -ألاعؾُي-ال٨الؾ٩ُي بمٟهىمه واإلامشل ٦إؾلىب الؿغص مٗخمضا التراسي بمٟهىمه ال٣ىا٫ ٞامتزاط الخإل٠ُ،
حو بالًغوعة ًٟغى التزاوط ىظا وبو اللناء، ظضًضة مؿغخُت  اإلاكاىض ثَا٢ا ٖلى ٌٗخمض ؾغصي ألاو٫  ؤلاعؾا٫؛ من نٖى
. 1اإلامشلحو ٖن جهضع التي والخغ٧اث النو جدل٘ بضوعىا حؿخضعي التي وؤلاًماءاث الخىاع ٖلى ٌٗخمض والشاني والخسُلُت الؿمُٗت

 لصسهُاتهم اإلامشلحو اؾخجابت و٦ظا اإلاؿغحي الًٟاء منا٤َ مٗٓم اؾخٛال٫ في ٢ىتها ج٨من مؿغخُت ٞغظت جد٤٣ بظل٪ بجها

٣ت اإلالخمي ٖلىلت مؿغح في السانُت ىظو بو(. زانُت ناخُت من وجمشُله ةناحي من ال٣ى٫ ) اإلاؼصوظت  بٍغسذ ٖن مسخلٟت بٍُغ

.  السانت خُاجه في اإلاخل٣ي ٌِٗكها التي اإلاٗاناة بال هي ما النو في الصسهُت مٗاناة ؤو ًغي  خُض

تها التي الكٗلُت اإلاؿغخُت بااق٩ا٫ ٦شحرا ٖلىلت اىخم " الخل٣ت" و٧انذ زانت، والجؼاثغ ٖامت، الٗغبُت اإلاجخمٗاث ٖٞغ

 بناثه ٦ُُٟت ٖن ٖلىلت ؾئل وخُنما ظنُنُت، مؿـغخُت بظوع  من جدمل إلاا ججغبخه، في ألاولى بالضعظت اىخمامه مدل" ال٣ىا٫"و
 ٧ل ؤي وظمالُت، ٞنُت مٗالجت ىنا٥ بالُل٘ ًىم، ٧ل وا٢٘ من الُىمُت، الخُاة من ؤؾخسغظها بنجي: "٢ا٫ اإلاؿغخُت للصسهُت

.  2"اإلاخٟغط وا٢٘ ىى وىضٞهم الىا٢٘ من وجنلش٤ جنُل٤ شسىصخي بو اإلا٣ٗض، ؤلابضإ ٖمل ٌكمل ام

 ىنا٥ بحهام صوو  ل٨ن ما، خض بلى صوعو شسهُت ًخ٣مو ٢ض ألاعؾُي، اإلاؿغح في نٟؿه لِـ ٖلىلت مؿغح في اإلامشل بو
 مٟخاخُت ٧لماث زال٫ من نٟؿه، الضوع  نٓام ٖن ًسغط ٞجراو والصسهُت، الضوع  بحو اإلاكاىض ًلخٓها التي اإلاؿاٞت ل٪ث صاثما

٣ت النو في الصسهُت ج٣ىلها بت بٍُغ .  للمؿغخُت الضازلي الجىىغ في والخٗم٤ الخإمل بلى اإلاخل٣ي لضٞ٘ مٛغّة

ه لضعظت ؤصواعو ج٣مو بلى اإلامشل ًضٞ٘ ال مؿـغخه ؤو ممشلُه ؤطىاو في صاثما ًً٘ ٖلىلت ٧او  ؤلاحهام، في ؾ٣َى
سذ، بأعاء الغئي ىظو وامتزظذ ٠ُ زال٫ من الخٍٛغب مازغ زال٫ من بٍغ  ألاخضار حٛغب ما ٦شحرا التي ال٣ىا٫ شسهُت جْى

.  والخغ٦ت ال٩لمت ٍَغ٤ ٖن اإلاكاىض زُا٫ وبناء زل٤ في النو ٢ضعاث ٖلى جخإؾـ ٖال٢ت وجنصخئ بخ٣مهها،

٠ُ ٖلى ةٖلى٫  اقخٛل  الش٣افي مىعوزنا م٘ الخداوع  ٖلى ٦لحرة ٢ضعة اإلاؿغخُت ٞا٦دؿلذ ألاظىاص، مؿغخُت في الترار جْى
 التي ؤلاًُالُت ال٣اٖت خحز من وزغوظه النو، ًٞاء ٖلى زانت ظمالُت ؤيٟذ ٖنانغ لٗضة جىُْٟه زال٫ من والٟجي
 بلى والٗىصة ظهت، من ؤلاحهام ل٨ؿغ والخل٣ت ال٣ىا٫ ٠ًجّى باؾخمغاع ًداو٫  ٖلىلت ٧او والتي اإلاؿغخُت ىظو جُىع  ؤٖا٢ذ

.  3زانُت ظهت من الناؽ ٖامت ٖنض لالخخٟا٫ ألاولى ألانى٫ 

                                                           
 .ِّّـ س، ص من مسرحيات علولة، ينظر، عبد القادر علولة، -ُ

. ِّْـ س، ص  ف مسرحيات علولة،ـ عبد القادر علولة، -ِِ
 .ِْٔـ س، ص من مسرحيات علولة، ينظر، عبد القادر علولة، -ّ

http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=36885
http://www.jo1jo.com/vb/showthread.php?t=36885


ت  2016  حىان  20العسز   -الثالثالعام    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 

 

 93 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوقجميع 

 

ت بلى الىلىط بهضٝ ال٣ضًمت الترازُت ألاق٩ا٫ للٌٗ ٖلىلت لجىء ٧او  الجمهىع  م٘ الٗغى لٗال٢ت ظضًض جهىع  مٗٞغ
 ألاؾىا١ في بلُه، ًظىب الظي ىى اإلاؿغح ٩ٞاو اإلاؿغح، ٖلى ًترصص ال والاظخماُٖت والش٣اُٞت الا٢خهاصًت الٓغوٝ ظٗلخه الظي

.  الٗامت والؿاخاث

 للخل٣ت، جىُْٟه زال٫ من اإلاؿغحي لسُابه ظضًضة ؤؾالُب بًجاص في ٨ًٟغ ٖلىلت ظٗلذ اإلاؿغحي الًٟاء بق٩الُت بو
 بلُه بالنؿلت ٧او الظي ؤلاًُالي الًٟاء ٖن زغوطلل ووؾُلخه الخغ٧ي وحك٨ُله ؤلازغاظُت لغئٍخه السام اإلااصة بمشابت ٧انذ التي

  ًٟغى ًٞاء مجغص
ًة
  بٗضا

ًة
 ىظا زال٫ من ًهحر النو ؤو طل٪" . ألابٗاص حٗضص" بـ ٌؿمذ ًٞاء ٞالخل٣ت الٗغى، ؤزناء ؤخاصًا

.  ال٣ى٫  بمؿغخت ٌؿمذ و الغئي مخٗضص الًٟاء

 ىظو زُىعة بٟهم ٞؿمدذ ألاظىاص، زال٫ من اإلاؿغخُت ٖلىلت ججغبت بلىعة في -قٗبي ٦مىعور -الخل٣ت ؾاىمذ ل٣ض

٠ُ في بؾهامها وفي -الخ٣لُضي الًٟاء ج٨ؿحر ناخُت من -الخجغبت  بمشابت ٧او" الكٗبي الكٗغ" او ال٣ضًمت، الخ٩ي َغ١  جْى
 إلااضخيبا مىنىلت طا٦غة الظواث، ٧ل ٖنضىا جلخ٣ي ظماُٖت طا٦غة بنه ٖلىلت، ٖنض اإلاؿغخُت ال٨خابت في والٛجي اإلاهم اإلاهضع
ش  ٧او بل الكغ٢ُت، لغوخه وبزلاجا بًضًىلىجي ٦مٟهىم للٛغب نُٟا الًٟاء ىظا ٦ؿغ ٖلىلت ىم ٨ًن لم ل٨ن وألاعى، والخاٍع

  بٗضا ببضاٖه جمنذ ظضًضة ؤؾالُب بًجاص بلى طل٪ زال٫ من حهضٝ
ًة
٤ الخ٩اًاث من ال٨شحر باؾدلضا٫ ٖاإلاُا  َغ١  ٖن صعؾه ما ٞو

 ٌٗخمض ن٣ضي مى٠٢ من ًنُل٤ ؤنه بل ألاظىاص مؿغخُت في ال٣ضًمت الخ٩اًاث بنخاط ٌُٗض ال هاو الكٗلُت، الخل٣ت في الخ٩ي

 .*اإلاؿاءلت ٖلى

ن وبًضًىلىظُخه ؤ٩ٞاعو ٖن حٗبر ٖلىلت ٖنض اإلاؿغخُت ال٨خابت ؤو ٖلى الخإ٦ُض من بض وال  ٖلىلت عنض ٣ٞض ؤبُاله، ٖو
ُت جغا٦ماث ججغبخه ٖبر ذ ال٨خابت، مُضاو في مٗٞغ  نىعث ببضاُٖت حك٨ُالث جدخىي  ظمُلت ًٞاءاث وزل٣ذ خهمؿغ نٖى

ض التي الٟخُت اإلاؿغخُت الخجغبت ىظو ؤو. ٢غب ٖن الجؼاثغي  اإلاجخم٘  في ٧انذ اإلاخىانل الُٗاء من ؾنت زالزحو ٖن ٖمغىا ًٍؼ
ل َىع 

ّة
. 1والخجٍغب الهُاٚت مغخلت في الػا٫ نخاثج من بلُه جىنل ما وؤو الدك٩

ت -ج  ٌ  اللـازض عبس ه ٍط : الـعبي الترار في ـتعلى

ٌ ًا الٛغبي اإلاؿغح ٖلىلت ال٣اصع ٖلض ًٞغ  ألاعؾُي ال٣الب ٖلى الشىعة ل٣ُغع  مٗه، حٗامل ؤو بٗض ٢اَٗا ٞع
 الٟغظت ًغي  ؤو حٗىص الظي وىى ٖنه، ٍٚغب صعامي بًٟاء الجمهىع  جظ٦غ التي ؤلاًُالُت الٗللت ٖلى والخمغص ال٨الؾ٩ُي،

.  واإلاضًنت الٍغ٠ في ال٣ىا٫ مخٗت وبٟنُت لكٗلُتا والًٟاءاث ألاؾىا١ في الكٗلُت

٠ ؤو ٖلىلت ال٣اصع ٖلض ا٢ترح ىنا، ومن  ٖن بُٗضا الجؼاثغي، الكٗب م٘ والخىانل ؤ٦ثر لال٢تراب الخل٣ت مؿـغح ًْى

٣ى٫ . الخٍٛغب ٖلى ال٣اثم الٛغبي اإلاؿـغح  جىظها٫ وىظا الخماؽ، ىظا زًم وفي: "مؿـغخه َلُٗت مىضخا ٖلىلت ال٣اصع ٖلض ٍو
 للجماىحر ٧انذ ٣ٞض مدضوصًخه، ألاعؾُي النؿ٤ طو اإلاؿغحي نكاَنا ؤْهغ الكٗلُت، والٟئاث ال٩اصخت، الجماىحر ندى الٗاعم

ُٟت الجظوع  طاث اث الٍغ ٩ىنىو  ًجلؿىو  اإلاخٟغظىو  ٩ٞاو اإلاؿـغحي، الٗغى اججاو بها زانت ز٣اُٞت جهـٞغ  خى٫  خل٣ت ٍو

                                                           
 . احلكائي رؤية نقدية تنبع من كعيو دبشاكلهم اليومية قصد ربريكها كتوظيفها بتقنية السرد ربريك جامد الّتاث كاستنطاؽ صامتو يف تركيب بسيط لقضايا آّتمع من خالؿ *
 .ِّٕـ س، ص من مسرحيات علولة، لقادر علولة،ينظر، عبد ا -ُ
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غو الىاظب من ٧او[...] ًخٛحر ألاصاء ًٞاء ٧او الخالت ىظو وفي (La disposition scénique)  اإلاؿغحي الترجِب  ٖلىلت او ،1"جدٍى
غاُٞا واؾخسضام صاثغي  ًٞاء باؾخٗما٫ وطل٪ اإلاخل٣ي، م٘ خمُمي جىانل لسل٤ الخل٣ت اؾخسضام ًًٟل ٧او . بؿُُت ؾِنٚى

ت ألاق٩ا٫ من ق٨ال الخل٣ت حٗض غ الكٗلُت الخٗلحًر  والغ٢و الٛناء مجها اإلاسخلٟت ةاإلاؿغحي ٖنانغ ٖلى ًخٞى

ها ،2ألازغي  الهىجُت واإلاازغاث والخغ٦ت  وحصسُو ال٣و ٖلى ٌٗخمض بإؾلىب اللٗلىي  بًٟائها الٗغبي اإلاٛغب ظمهىع  ٖٞغ
  .واإلاىؾ٣ُى الؿغص واؾخسضام صاثغي، ق٩ل في الكٗلُت الؿحر

 ؤٖما١ في الخإزحر ؤظل من الضاثغي  هوق٩ل باللؿاَت ًمخاػ ٢ضًم ٞن الخل٣ت ؤو ال٣ى٫  ًم٨ن ؾل٤ مما وانُال٢ا
 وهي اإلاؿغح، ٢لل ما لٟن اللضاجي الكٟىي  الترار حٗابحر بخضي وهي الكٗب، بغوح اعجلُذ والانٟٗا٫ اإلاخٗت بىاؾُت ؤلانؿاو

 ج٣ضم والن٨ذ الخ٩اًاث بلٌٗ اإلامؼوط الٛناء في مسخهىو  ؤٞغاص ؤو ٞغص ًخىؾُها صاثغي  ق٩ل في الناؽ من ججم٘ ٖن ٖلاعة

. مخدل٣حولل

 ٖلُه ٌٛلب بلحها، اإلااعة ججلب التي العجُلت، وألاؾاَحر الخ٩اًاث" من ٦لحر عنُض ٖلى ًدخىي  الخل٣ت ومىيٕى"
 واإلاإؾاة الطخ٪ ًهٙى من٣ُي بدؿلؿل الخىاع بصعاط من اإلامشل جم٨ن ٖضم بلى ًاصي الظي والخىاع ألاصاء في الاعججا٫ َاب٘

حر والغ٢و واإلاىؾ٣ُى  للٌٗ اإلاضاح ؤو الغاوي  حصسُو ٍَغ٤ ٖن النهلىانُت وألالٗاب باإلًماءة جمخاػ اؤنه ؤي ،3"طل٪ ٚو

ا َابٗا جخسظ التي وآلازغ الخحو بحو الهؼلُت ألاصواع  . ٞغظٍى

 ٖلُه هللا نلى الغؾى٫  ٖهض في ج٣ام ٧انذ التي الضًنُت للمجالـ امخضاصا الجؼاثغ في الضًنُت الظ٦غ خل٣اث حٗخبر
حر ًن،الغاقض والسلٟاء وؾلم ت، الٗىالم لخضزل الضًجي زىبها من جخٗغي  بضؤث الؼمن من ٞترة بٗض ؤجها ٚو  حٗضصث الضنٍُى

اث٠ ُٟتها وججاوػث الخل٣ت ْو اث٠ بلى الضًنُت ْو  بلى جضٖى ٦ما الكٗلُت، الجماىحر وجش٠ُ٣ الىا٢٘ بن٣ض ؤزغي  اظخماُٖت ْو

 .بىي التر صوعىا تهمل ؤو صوو  ألاخؿن، بلى الخؿن من الخٛحر يغوعة

 للمجخم٘ الكٗلُت الاظخماُٖت الخُاة في ملاقغ اجها٫ في وصزلذ الاظخماعي اإلادُِ بلى الظ٦غ خل٣اث وزغظذ
 الك٨لي نمُها ٖلى جداٞٔ ؤو الضًنُت الخل٣ت اؾخُاٖذ الكٗلُت، وألاؾىا١ الٗامت الؿاخاث في ج٣ام وؤنلدذ الجؼاثغي،

م  .اإلاجخم٘ وا٦لذ التي الخُىعاث ٚع

حو ٦مؿغخُحو وندن ت ىنضؾت بلى ماؾت خاظت في" ظؼاثٍغ ٣ِ، بمؿغخنا زانت مؿغخُت مٗماٍع  وىظا ٞو
 ألاق٩ا٫ في ال٨لحرة الٟىاع١  ٖن بال٨ك٠ ،4"اإلا٩او إلاٗاني الكٗبي اإلاجخم٘ اؾدُٗاب وخُصُاث ألاصاء َغ١  في ال٨شحرة لالزخالٞاث

 .ٚحرىا ٖن ز٣اٞت جىلضىا التي اإلاؿغخُت

ت حُـتاملؼط الىخابـت في الحللـت ؤزط -1  : الجعاثٍط

                                                           
،  ُٕٗٗمجاؿ بن العريب، من مسرحيات علولة، موفم للنشر،ادلؤسسة الوطنية للفنوف ادلطبعية : عبد القادر علولة، الظواىر األرسطية يف ادلسرح اجلزائرم، تر -ُ

 .ُٕص 
 .ٕٔ، جامعة كىراف، صََِٓد عباسة زلمد،.إشراؼ أينظر، مناد الطيب، مسرحة الركاية اجلزائرية، أطركحة دكتوراه،  -ِ
 .َٓ، ص  06 ،ع األقالـ رللة الصديقي، الطيب كإسهامات ادلغريب ادلسرح نشأة خراؼ، زلمد -ّ
. 169ص س، كتطوره، ـ نشأتو اجلزائرم ادلسرح بيوض، أمحد -ْ
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حو وصوع  الؼواًا في الضًجي بَاعو ٖن زغط ؤو بٗض الخل٣ت ؤؾلىب جمحز ل٣ض  بلى باالنخ٣ا٫ ظضًضة ٞنُت بمحزاث اإلاخهٞى
اث، ُٞه جدنٕى ٞؿُذ ًٞاء ت قُش ًخىؾُه ال للناؽ، ظضًضا ججمٗا وؤنلدذ الخٗلحر، ؤق٩ا٫ وجخٗضص اإلاىيٖى  ٖالمت ؤو ػاٍو
ضًن ج٣ضم ال وؤنلدذ والن٨ذ، الخ٩اًاث بلٌٗ اإلامؼوظت وال٣هو الٛناءب زخهاوي ممشالو ؤو ممشل بل صًجي  للمٍغ

ت،  جُهحر خى٫  ًخمدىع  ال ىضٝ جد٤ُ٣ بُٛت ؤنىاٖها مسخل٠ ٖلى الكٗلُت الُل٣اث ٢ىامه ٍٖغٌ قٗبي لجمهىع  بل اإلاخهٞى
ُه الدؿلُت نخاظها قٗلُت ٞغظت بلى حهضٝ ما ب٣ضع صًجي انل نٟسخي . والتٞر

لُه ت بهنضؾتها جخمحز قٗلُت ٞغظت ىى الخل٣ت مؿغح بٝو ٖو غ الضاثٍغ  لها جغوي ٢هت :هي ؤؾاؾُت ٖنانغ ٖلى وجخٞى
 بما تهضٝ واإلاخٟغظحو، اإلااصي بحو الخىاعي  اإلان٤ُ ًد٨مها ج٣لُضًت مىؾ٣ُُت بأالث ٚناثُت م٣اَ٘ جخسللها وجهاًت ووؾِ بضاًت

ت بلى ؤو الجضًض ؤنلها ظىىغ وىظا والدؿلُت الخن٨ُذ بلى  .والخش٠ُ٣ اإلاٗٞغ

 :الحللـت دصـاثص -2

٠ خُض ،"واإلاضاح ال٣ىا٫" ىما شسهحو ٖلى اٖخماصىا الخل٣ت زهاثو ؤىم من  الكٗلُت النٛمت ٞحها جْى
 اإلالخىو  والكٗغ ٧اإلاىشخاث اإلاىخُت اإلاازغة وال٩لماث وال٣هلت، واللنضًغ والضٝ ٧الغباب الخ٣لُضًت اإلاىؾ٣ُُت باآلالث ألانلُت

. 

 الاظخماُٖت الكغاثذ ٧ل ٖلى النٟخاخه وطل٪ الكٗلُت وألاؾىا١ الٗامت الؿاخاث في الخل٣ت ًٞاء ق٩لًذ بطو
اتها بمسخل٠ ٗٝغ الش٣اُٞت، مؿخٍى ًائها الخل٣ت ٖلىلت ال٣اصع ٖلض َو  بالصنا في ج٣ىم ألاؾلٕى ؤًام من ًىم ٧ل في" :٢اثال ٞو

ُت ؾى١   ٞحها جغوي صاثغي  ق٩ل ٖلى خل٣اث ج٣ام و٧انذ ألاؾىا١، ىظو في خىاثجهم ل٣ًاء الناؽ وظمٕى نٟغ ًلخ٣ي ؤًن ؤؾلٖى
 الجماىحر، لضي بالٛت وؤىمُت ٖم٤ُ نضي الخ٩اًاث لهظو ٩ٞاو ُٖٓمت، ؤمىع  من ىاالء جغ٦ه وما وؾحرىم ألابُا٫ ٢هو

 الخ٣ُ٣ت ُٞه جسلِ حٗتوالم الٟغظت ٖلى ٌٗخمض والخغ٦ت وال٣ٗل ال٣ى٫  في ؤلابضإ وزُا٫ الكٗلُت الظا٦غة ٖلى ًغج٨ؼ ٖالم ٞهي

 . 1"والهؼ٫  والجض بالسُا٫

ُٟها بلى "٧ا٧ي"و" ة٫ٖلى" لجإ لهظا الكٗبي، الترار ٖم٤ في امخضاص لها ز٣اُٞت ْاىغة الخل٣ت حك٩ل  الخجغبت في جْى
 اإلاكاىضة من ؤ٦ثر الؿم٘ ٖلى الُىمُت، الخُاة اويإ ومٗالجت ؤنُل، ظؼاثغي  مؿغحي ٞن بلى الخىنل بهضٝ مؿغخُت

تا ت الكٗلُت الش٣اٞت لُلُٗت وطل٪ للهٍغ  . الكٍٟى

ش ًهٗب لهظا وندُجت  ؤنىلها جنٗضم وج٩اص ألاظُا٫ ٖبر جىاعزذ قٟىي  ؤنل طاث اجها الخل٣ت لٓاىغة الخإٍع
 ٝمسخل في وانضماظها ظمهىعىا ٖلى الخٟاّ في مماعؾتها نجاح ًا٦ض ما وىظا ىظا، ًىمنا بلى مؿخمغة جؼا٫ ال ؤجها ٚحر اإلا٨خىبت،

 .باؾمه اإلاخدضر الكٗب لؿاو الخل٣ت ؤنلدذ وبهظا الاظخماُٖت، ألاوؾاٍ

ت ٖلى ج٣ىم التي والجمالُت الٟنُت وم٣ىماتها ؤؾؿها لها قٗلُت ٞغظت الخل٣ت ؤنلدذ الخُىع  ىظا ْل وفي  الٍٟٗى
ت ألاق٩ا٫ من ق٨ال الخل٣ت ْاىغة وال٣ىي، الكامل وبخإزحرىا اإلالخ٣ي، م٘ واإلاكاع٦ت الاجها٫ في اإلالاقغ والانٟٗا٫  الخٗلحًر

 ج٣نُت اإلاخٟغظحو خل٣ت وؤنلدذ ،2اإلاداٞٓت الخ٣لُضًت اإلاجخمٗاث ؾاص الظي والكٗاثغي  الضًجي بُابٗها اإلاا٢للُت اإلاؿغخُت

                                                           
 .15 ص من مسرحيات علولة، ـ س، ، علولة القادر عبد -ُ
 .ٖٔمسرحة الركاية اجلزائرية، ـ س، ص ينظر، مناد الطيب، -ِ



ت  2016  حىان  20العسز   -الثالثالعام    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 

 

 96 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوقجميع 

 

٣ت نهه ؤظؼاء ٣ًؿم الظي اإلاضاح، لخ٩اًاث ٌؿخمٗىو  ؤناؾا ججم٘  من ًجٗل ٦ما الخ٩اًت، ندى به اإلاخدل٣حو اندلاو حكض بٍُغ

جي ٤ الٟغظت ٖلى ًًٟي ٞانال الكٗلُت ةألٚا  . 1ؾاب٣ا خ٩او ٖما حٗل٣ُه زال٫ من وؤلامخإ، الدكٍى

 

 

 

: الحللت جلىُاث -4

م٤ُ ألاصواث، مخٗضص زىعٍا قٗلُا مؿغخا ،لُنخج ألاظنبي والترار الٗغبي الترار بحو الجؼاثغي  اإلاؿغح مؼط  ٖو
غوخاث، ٠ و٢ض والخنٓحر، اإلاماعؾت بحو الغبِ قضًض ألَا لى الخل٣ىي  اإلاؿغح عواص ْو لىلت ٧ا٧ي الغخماو ٖلض ولض عؤؾهم ٖو  ٖو

. واإلاضاح ال٣ىا٫ الغاوي،: هي جغازُت ؤق٩ا٫ زالزت زال٫ من الترار

: الطاوي  -1

 ٖبر ؤلانؿاو بش٣اٞت اعجلُذ شسهُت وهي ىىمحروؽ، ؤقٗاع جالوة مخمشلت الُىناو ٖنض الغاوي  شسهُت وظضث

 من ال٨شحر ؤطىاو في خايغا الغاوي  ًؼا٫ وال ألاؾىا١، في والسُب ألاقٗاع ًغووو  الغواة ٩ٞاو الٗغب ٖنض ؤما. الٗهىع  ٧ل
ىاَٟهم، مكاٖغىم في ومازغا بل الناؽ، ٣خه زال٫ من ٖو  الغاوي  ؤصزل الجمهىع،و٢ض ٖلى وؾغصىا الخىاصر عواًت في ٍَغ
كض إلاخٟغط،ا ًجظب جغازُا مغظٗا ٧ىجها بلى بياٞت الخىاصر، ؾغص ٖلى حؿاٖض ج٣نُت بىنٟه اإلاؿغح  في ٞالغاوي  اندلاىه، َو

لٗب الجمهىع، بلى ؤؾاؾا الخٗل٤ُ ىظا بخىظُه اإلاؿغحي،وج٣ىم الٗغى في اإلالاقغ الؿغصي بخٗل٤ُ ج٣ىم شسهُت" اإلاؿغح  ٍو

 .2"ًلٗب ال و٢ض الخٗل٤ُ، ظانب بلى جمشُلُا صوعا الغاوي 

٠ُ صواعي بو  اإلاؿغخُت، في وبقغا٦ه الٗغبي، إلاخٟغط اواندب لجظب الضاثم الؿعي ىى الخل٣ت مؿغح في الغاوي  جْى
ستي، اإلاؿغح في ؤوال بغػ  الغاوي  اؾخسضام ٧او وبو اإلاؿغح، في ج٣نُاجه من والاؾخٟاصة الترار من بالخ٣غب  ؤنه ٌٗجي ال ٞهظا البًر

 .3"ارالتر في الكٗبي ألاصاء ؤق٩ا٫ من ق٩ل ىى بل مؿخىعصا، ج٨خ٩ُا ولِـ بضٖت لِـ ٞالغاوي " ؤظنلُت، ج٣نُت ناع

اث٠ وجخلسو"  :في الغاوي  ْو

 .ؤلاحهام و٦ؿغ الخٍٛغب جد٤ُ٣ -

لت خىاصر ؾغص -  .اإلاؿغح ٖلى ججؿُضىا ًم٨ن ال ٍَى

 .واإلاؿخ٣لل والخايغ اإلااضخي بحو الغبِ جد٤ُ٣ -

 .للصسهُاث وزاعجي صازلي ونٟحو ج٣ضًم -

                                                           
1  -  voir. Ahmed Cheniki. Théâtre Algerien. Itinéraire et tendance. Thèse de doctorat. Sous 
direction : Mr:Robert jeanny. Université de Paris. 1993. P150.   

 .137 ص ،1963القاىرة، كالّتمجة، للتأليف العامة ريةادلص ادلسرحية، ادلؤسسة الدرامية ادلصطلحات معجم إبراىيم، محادة -ِ
 67 ص ادلسرح، ـ س،  يف الّتاث توظيف ادلخلق، علي حسن -ّ
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 .وعئاو اإلاال٠ ؤ٩ٞاع ن٣ل -

تراى بل ًجغي، ما ون٣ض الغؤي ببضاء - . 1"بضًلت لى٫ ح وج٣ضًم ٖلُه، الٖا

 ٦ما الضازلُت، وانٟٗاالتها الساعظُت نٟاتها ٖن ٨ٞغة وبُٖاء اإلاؿغخُت شسىم ج٣ضًم في الغاوي، صوع  ًندهغ 

 .والخايغ اإلااضخي بحو والغبِ الخىاصر، بغواًت ٣ًىم

 

 :واوي عىس الطاوي  -

 اإلااضخي خىاصر بحو بًِغ لألخضار، ؾاعص ٞهى الخ٣لُضي صوعو ٖن ٦شحرا للغاوي   الخل٣ت مؿغح اؾخسضام ًسغط لم
ٗغى والخايغ، لت وهي ألامىع، إلانا٢كت ٞغنت وحُٗي ؤلاحهام، ٦ؿغ جد٤٣ ج٣نُت وىى ملاقغ، بؿغص اإلااضخي خىاصر َو  من ٢ٍغ

 واخض ٧ل" مؿغخُت في نجضو ما وىظا الٗغبي، اإلاخٟغط ؤلٟها التي الٟنُت اإلاخٗت بلى ٧ا٧ي وحهضٝ الٗغبي، اإلاخٟغط وقٗىع  وظضاو
 :الغاوي  بضوع  ٣ًىم الظي اللساع شسهُت في زلتاإلاخم "وخ٨مه

 .للسىع  ىا :البذاض-

 .مؿُىع  ًغظ٘ بسغ اللي :الجماعت-

 .للسىع  ىا :البذاض-

 .الؿُىع  ٖلُه ًغوح ًلسغ اللي: الجماعت -

 .للسىع  ىا:البذاض-

 .اللسىع  من ٨ًُٟنا: 1الجماعت-

 .ومنٟٗخه: 2الجماعت-

 .خ٩اًت ؤخ٨ُنا :3الجماعت-

 .ُٞ٪ هللا بغا٥ من ج٨ثروا من بال :4الجماعت-

ت بال :5الجماعت-  .مٍؼ

 مًغب في وؤنا مٗاًا، جسمؿىا الٛنُاث في جمشلىىا وؤنخم ند٨حها ؤنا حٗاونىني الجىىغ،بط خ٩اًت ل٨م ند٩ي: البذاض-

 .الخ٩اًت ند٩ي الغاوي 

. 2مٗا٥ عانا ؤخ٩ي ؤخ٩ي،: الجماعت-

                                                           
. 68ـ ف، ص -ُ

 
 .ٔ، ادلسرح اجلهوم بوىراف، ص"كحكمو كاحد كل" عبد الرمحن كاكي -ِ
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نُل٤  خُم ٢ض ٧ا٧ي نجض وبهظا السكلت، ٖلى اإلامشلىو  جمشُلها ل٨ُمل الخ٩اًت بضاًاث ٌؿغص الغاوي  ٖنضثظ ٍو

 .الغ٦ذ ٖلى اإلامشلىو  ًاصحها جمشُلُت مجغص الخ٩اًت ىظو ؤو اإلاخل٣ي لِكٗغ الغاب٘، الجضاع

 اإلاؿغخُت شسهُاث ًداوع  النا٢ض، مى٠٢ ًخسظ بل اإلااضخي، وقغح ألاخضار، ؾغص ٖلى الغاوي  مهمت ج٣خهغ وال

ن٣ض اتها ٍو داوع  الخىاصر نلب ًضزل ٞهى. جهٞغ  ٖلى ٌٗل٤ ؤو ال٣اصمت الخىاصر ل٣ُضم ٖجها ًنٟهل زم الصسىم، ٍو

 ون٣ىؽ العجىػ  الغظل ظلىع  بحو ًضوع  والظي( الغاوي ) اللساع ُٞه ٌكاع٥ الظي الخالي الخىاع في ٦ما اإلانتهُت، الخىاصر
 .الجىىغ والض وؾلُماو

لى الضاع ٦غي  ٖلى نخٟاىمىا ال، ٣ًى٫  ٧ىو : حبىض   .له ؾلٟتهم اللي اىمالضع ٖو

 ن٣ىؽ؟ ًا عوخ٪ في حٗظب واٖالو صاوص، ًا  ػابىع٥ ج٣غؤ إلان: البذاض 

 .والى ٢لذ ما ؤنا...ؤنا ماشخي الخاط ؾُضي في ال٨الم ىظا في ج٣ى٫  عا٥ ؤنذ ن٣ىؽ، ًا اؾم٘ :ػلُمان

 له؟ حُٗحها ٢ابل عا٥ ؤمالى :هلىغ

غصلي الضاع من انسغظه ال، ٣ًى٫  ٧ىو :حبىض   .وؾغواله بلُىو اًلُ٘ ٧او لى صعاىمي، ٍو

 ٖاٝع عاو ؾلُماو الخاط ٖنض عؾل٪ بطا ماله، ٖلى جا٧ل خمُضي الخاط ؾُضي :البذاض

 .والىا ٣ًى٫  ما

وا وعانا ًماىا انكٝى: ػلُمان  . السبر له نغصّة

 ،ٞم ن٣و ٌؿمى بنخه ػوط بطا والهم، الٛلِنت ٖلُه ؤ٦ثر ًسمم، عاو ؾلُماو الخاط الصخيء ىظا وفي :البذاض
 .1"ْلم بًلانله مغاىل الصخيء ىظا ،(مؿ٨حو)٢لُل

ضة وؤنالتها بخمحزىا ٧ا٧ي ججغبت بإو ال٣ى٫  ًم٨ن وؤزحرا  والٗهغنت الجمىص ًخجاوػ  ؤو اؾخُإ خُض ومخمحزة ٍٞغ
 ًاؾـ مؿغح ٖن لُلدض الكٗبي، مؿغخه مجها اؾخمض ؤنلُت نماطط الخل٣ت في وظض و٢ض ؾاب٣ا، الٟغظت َلٗذ التي الؼاثٟت

لى واإلاٗانغة ألانالت وزناثُت ٖلال٠  . الجماُٖت الظا٦غة ٖلى ًدخىي  ظماعي ٦ٟٗل الخل٣ت ٖو

  :اللــــىاٌ -2

خ٣اص ٌٗجي خمحز الخجاص٫، و٦ظا بالصخيء الٖا  قٗلُت شسهُت وال٣ىا٫. اعججاال ٣ًى٫  من ؤي الخؿن، بال٣ى٫  ال٣ىا٫ ٍو
خجى٫   بالغبا ًدمل الظي الغظل طل٪ وىى الجىا٫، الكاٖغ اؾم ٖلحها ًُل٤  ألازلاع نا٢ال واإلاضو وال٣غي  ألاؾىا١ في ٍو

ٗخبر ،2الُىمُت والى٢اج٘ سُت ْغوٝ ؤنخجتها م٣ٗضة ز٣اُٞت ْاىغة َو  جغازنا من نابٗت زانت، وا٢خهاصًت واظخماُٖت جاٍع

. الكٗبي

                                                           
 .ِّ-ِِ، ـ س، ص"كحكمو كاحد كل"، مسرحية  عبد الرمحن كاكي -ُ
 .ُٕب، مسرحة الركاية اجلزائرية، ـ س، صينظر، مناد الطي -ِ
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 ٖلى ؾاٖضث التي بلحها باالنخماء وؤلاخؿاؽ بال٣لُلت الكٗلُت الش٣اُٞت اإلآاىغ ٦إخض نكإجه منظ ال٣ىا٫ اعجلِ
ا بَاعا َُاجه في ًجم٘ ال٣ىا٫ ؤو بلى بال٣ى٫  نهل وبظل٪ اندكاعو، ُا واظخماُٖا ٨ٍٞغ  والٗال٢اث واإلاجخم٘ الٗالم ٖن ومٗٞغ
ت ت، ألاؾٍغ  عمؼا باٖخلاعو الىا٢٘ ٖن الناججت الاظخماُٖت ال٣ُم بخضي ًجؿض اإلاجخم٘، زل٤ من ببضاعي نخاط ىىو واللكٍغ

. والشلاث لألنالت

:  علىلت اللازض عبس عىس اللىاٌ -

ا باٖخلاعو ٖلىلت ال٣اصع ٖلض مؿغخُاث في ال٣ىا٫ ًدًغ مهض الصسهُاث بحو ًنؿ٤ قٗلُا وؾاعصا عاٍو  ٍو
خمحز والخ٩ىاحي، اإلاضاح بمشابت بنه لألخضار، هاو، اإلاؼع٦ل بللاؾه ٍو خٛجى الخ٩اًاث، ًغوي ٖو  الصسهُاث بسها٫ ٍو

ٗجي ،1ألاصواع ج٣مو زال٫ من اإلاكاىض بٌٗ ظؿُضث بلى باإلياٞت اإلاخل٣ي، لضي اإلاٗغوٞت  الخمشُل بحو ًجم٘ ال٣ىا٫ ؤو ىظا َو
 اإلاؿغخُت بالصسهُاث الخٍٗغ٠ م٘ اإلادىعٍت، الصسهُاث وجمشُل اإلانؿ٤ الغاوي  بحو ًخإعجر ؤو اإلاؿغوص، والخ٩ي اإلاكهضي

ا، م٩انا ٖلىلت ال٣اصع ٖلض مؿغح في ًدخل:" ٞال٣ىا٫ ٖلحها، والخٗل٤ُ اإلا٣ضمت،  ألايىاء، جدذ شسهه ًً٘ الظي ٞهى مغ٦ٍؼ
.  2"الغاوي  صوع  لُإزظ ٌٗىص زم ٖجها، ًخدضر التي الصسهُت صوع  ًإزظ بلؿاَت، شخيء ٧ل ل٣ُى٫  ًخ٩لم

٣ت بل٨ُم ونىعص ٣ت اإلاؿغخُت لصسهُاجه ال٣ىا٫ ج٣ضًم ٍَغ  الؼبا٫ ٖال٫ لصسهُت ٦خ٣ضًمه ؾغصًت خ٩اثُت بٍُغ

: ألاظىاص  مؿغخُت في ٦ما

  .اإلا٨ناؽ في ماىغ ناقِ الؼبا٫ ٖال٫: عالٌ"

ض ٢ؿمخه ًهلر خحو ٞغ .  الناؽ واخ ٍو

  .خىاؽ ػاهي ال٨لحر الكإع ٖلى ًمغ

.  للىؾىاؽ قىي  حهغب الك٣اء بٗض ًمؼح باف

.  الكاقُت جدذ مبروم ٢اعو  ًغق٠

.  الخاقُت مٗل٤ ٧اللي نضعو ًنؿ٠

ش٣ل الظعإ ًشجى الٓهغ وعاء   .اإلاكُت ٍو

.  خاقُت ظغجه ٝي ظاًب وػٍغ ٦إنه

  .جسكت ٖلُه ما للغن٠ُ ٞسىع  ًسُىي 

ُل .  اإلاٟغقت للؿلٗت الخىانِذ في بُٗض من ٍو

. واإلاٛكىقت اإلالُدت في ًغا٢ب ٦إنه

                                                           
 .َُٕينظر، مناد الطيب، مسرحة الركاية اجلزائرية، ـ س ، ص -ُ
 .ُٔٓأمحد بيوض، ادلسرح اجلزائرم، ـ س، ص -ِ



ت  2016  حىان  20العسز   -الثالثالعام    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 

 

 100 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوقجميع 

 

. 1"الىعقت في ٢غاًنه زضمت بالسحراث معجب 

  ال٣ىا٫ ٖلىلت وؤصزل
ًة
 اإلاؿغحي الًٟاء خلِؿت نٟؿها ججض ٧انذ التي الخل٣ت ىظو اإلاؿغح، زكلت بلى الخل٣ت مُٗضا

م٨ننا الخ٣لُضي،  ألاظىاص ألا٢ىا٫، ؾلُم، خم٤: هي ألانلُت الخجغبت ىظو عاًت جدذ انًىث مؿغخُاث بإعب٘ الاؾدكهاص ٍو

 ألاق٩ا٫ في اإلاٗم٣ت الضعاؾاث ندُجت ظاءث بط والاىخمام، بالخنمُت ظضًغة ٖلىلت ال٣اصع ٖلض اإلاؿغحي ججغبت وحٗض .2واللشام
ت ت الكٗلُت ألاوؾاٍ في قغةواإلانذ اإلاسخلٟت الخٗلحًر  ٣ًىم مؿغحي ق٩ل ٖن اللدض الىاظب من ؤنه ٖلىلت وا٢خن٘ ،3الجؼاثٍغ

ت ؤق٩ا٫ ٖلى  نٕى بزغاط بهضٝ الخل٣ت ؤؾلىب جلجى ولهظا الٛغب، بش٣اٞت مغجلِ الٗغبي اإلاؿغح مغ٦ؼ ؤو باٖخلاع قٗلُت، حٗلحًر

 . الجمهىع  ٖلى جإزحر طو مؿغحي

 

: داجمت

 اإلاؿغح ٢اٖاث جخُلله الظي اإلاؿـغح ٖن جماما ًخمحز جغازُا قٗلُا مؿغخا -الخل٣ت بٟن اإلاغجلِ -الجؼاثغي  اإلاؿغح ٧او
ت، الؿمُٗت الىؾاثل ب٩ل اإلادخٟل الجمهىع  بةقغا٥ ؤلاًُالُت الٗللت طي . وظضانُا وظظبه طىنُا وبٞاصجه بمخاٖه ٢هض واللهـٍغ

ل٤ سخُت اإلانهجُت ؤًًا اإلاؿغخُىو  َو ت ٞحها بما البًر  ؤظل من الغاب٘ الجضاع وج٨ؿحر والانضماط والخٍٛغب الخلاٖض نٍٓغ

 الهضص ىظا وفي. ؤمامهم اإلاُغوخت اإلاؿغخُت ال٣ًُت في نغاخت ب٩ل بأعاثه وؤلاصالء والن٣ض الخ٨ٟحر ٖلى الجمهىع  مؿاٖضة
 الغمىػ  ظضًض من ٦دكٟناا اإلاؿغحي للٟن جهىعنا مغاظٗت بلى اؾخضعظخنا التي الخجغبت ىظو ٍَغ٤ ٖن": ٖلىلت ال٣اصع ٖلض ٣ًى٫ 

٣ت  بالًغوعة ًجغي  ٧او شخيء ٧ل وزغوظهم، اإلامشلحو لضزى٫  مٗجى ؤي ًل٤ لم بط الخل٣ت، في اإلاخمشل الكٗبي، للٗغى الٍٗغ
اللا اإلاخٟغظحو من مغؤي ٖلى اإلاالبـ حُٛحر ًجغي  و٧او ٧ىالِـ، ىنا٥ جل٤ ولم اإلاٛل٣ت، الضاثغة صازل  ًجلـ اإلامشل ٧او ما ٚو

. 4"ؤخض طل٪ من ٌعجب ؤو صوو  ؾُجاعة، لخضزحو ؤصاء ٞترحي بحو ًناإلاخٟغط وؾِ

 

  

                                                           
 .ٕٗعبد القادر علولة، مسرحية األجواد، ـ س، ص -ُ
 .ِّٔينظر، عبد القادر علولة، مسرحية األجواد، ـ س، ص  -ِ
. ُْٓ، ص ُْٗٗ/ُّٗٗفيدكح عبد القادر، جامعة كىراف .ادر بوشيبة، مسرح علولة مصادره كمجالياتو، رسالة ماجستًن، إشراؼ دينظر، عبد الق -ّ
 .ِْٔ-ِْٓعبد القادر علولة، الظواىر األرسطية يف ادلسرح اجلزائرم، ـ س، ص  -ْ
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ت الشخصُت   دط مع عالكت ا و بىائ ا مالمح الىضزُالهُت الطحلت في  املطهٍع
الجعاثط  ـ الىازي لخظط حمه حامعت حؼُني الطاهط/ ز

 

 

: امللخص

سُت، وز٣ُت اإلادضزحو الن٣اص ٖنض الغخلت حٗض لم           الٟنىو  من ؤصبُتها بًٟل ؤنلدذ بل ٞدؿب، ظٛغاُٞت ةزٍغِ ال و جاٍع
 ج٣ىم التي م٩ىناتها خُض من جدلُلها و الٟجي، بنائىا خُض من صعاؾتها و بدناولها، ألاصب ن٣اص و الضاعؾحو حٛغي  التي الؿغصًت

 الصسهُت هي ٧لها، لٗنانغا ىظو في ألاؾاؾُت الاعج٩اػ  ن٣ُت ؤو ألا٦ُض، و...الؼماو و اإلا٩او و الصسهُاث و ٧الخضر  ٖلحها،
ت ٓها، من الٛالب في ىى و خغ٦ت، و ٞٗال بالغخلت ٣ًىم من ىى باٖخلاعو الغخالت شسو في ممشلت ، اإلاغ٦ٍؼ ّٟة  ؾغص في ًخد٨م و ًل

. ٞحها اإلاكاىض ظمُ٘ ٖلى ٌؿُُغ و ؤخضاثها،

ت ٖلى لُجُب اإلا٣ا٫ ىظا ًإحي آلازغ م٘ ٖال٢تها و بنائىا خُض من الصسهُت ىظو لضعاؾت            : ؤىمها ألاؾئلت من مجمٖى
ـــــظ ؤؾاؽ ؤي ٖلى ــ ت نٟت الغخالت شسهُت جإزــ  ىظو ٖال٢ت َلُٗت ما و ؟ باللُل ونٟها مكغوُٖت حؿخمض ؤًن من و ؟ اإلاغ٦ٍؼ

 به ًنٓغوو الظي اإلانٓاع بنٟـ الصسهُت لهظو الن٣اص ًنٓغ وىل ؟ الُاعثت و اإلاغا٣ٞت الصسهُاث من بٛحرىا الصسهُت

ت الصسهُت ٖلى الى٢ٝى زال٫ من صعاؾت و بدض مجا٫ ؾُمشل طل٪ ٧ل ؟ الغواًت للُل  التي    الىعزُالنُت الغخلت في اإلاغ٦ٍؼ

ت للغخلت ٦نمىطط اجسظث .  الٗشماني الٗهض في الجؼاثٍغ

Résumé: 

Certainement la personnalité centrale qui désigne le personnage du voyageur est le premier pilier 

dans l’expédition puis que c’est lui le voyageur en action et en mouvement. Le plus souvent c’est 

le voyageur qui transforme l’expédition à un récit ou il énumère ses événements en dominant tous 

les actes. De ce- ci la personnalité centrale prend sa légitimité dans son importance et dans son 

étude. A travers cet article on essaye de faire une recherche sur le portrait du héro de 

l’expédition « elwartilania »et sa relation avec les personnages accompagnants et importants.           

         

ت ٖلى الغخلت جلجى  مضة من مجمٖى  خىله و ، ألاخضار جنُل٤ منه الظي اإلادىع  باٖخلاعو الغخالت شسهُت عؤؾها ٖلى ًإحي ، ألٖا
ـــال١ بضاًت ن٣ُت من ؤخضاثها ًغا٤ٞ الغخلت في الخًىع  صاثم  ٖنهغ وىى ، حؿخمغ به و  جضوع  ــــاًت ن٣ُت بلى الانُــ ــ  الىنــــى٫  و الجهـ

ُت ؤو ٫ال٣ى ًم٨ن و.   جٟانُلها ًغوي ،  بها ٣ًىم عخالت شسو صوو  عخلت ال ؤو باٖخلاع ، بالصسهُت بال ج٩ىو  ال الغخلت قٖغ
ظ٦غ ، مكاىضىا ًن٣ل و ،  ؤو ًم٨ن وال ، جمىث ال التي الصسهُت بجها ، ؤزغي  جاعة مٗل٣ا و جاعة مسبرا ، ؤزناءىا له ظغي  ما ٍو

.  طىنه في خايغة ؤخضاثها و ، ُٖنُه ؤمام مٟخىخت الغخلت نٟداث ماصامذ اإلاخل٣ي جٟاع١ 
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ش ظظوع  في الًاعب الٟن ىظا في ٖجها الخضًض و بالصسهُت الاىخمام مكغوُٖت جإحي اإلانُل٤ ىظا من           اجسظ و٢ض ، الخاٍع

 ىى ٦ما -ًتالصسو ٞحها ج٩ىو  التي الدجُت بالغخلت ًخٗل٤ ألامغ ؤو ٌٗجي ما ، لظل٪ منُل٣ا الىعزُالنُت الغخلت من اللاخض
  نٗلم ٦ما ظمُٗهم و ،  اإلاغا٣ٞحو بها نٗجي ، ؤزغي  شسهُاث ٞحها حكاع٦ها ، زانت ؤخاؾِـ و بمكاٖغ مدكلٗت  -مٗلىم
 حٛحر و بدغ و بغ بحو الٍُغ٤ بُلُٗت جخٛحر ٦ما الجهاع، و اللُل بخٗا٢ب جخٛحر اللكغ ٞإمؼظت خا٫، بلى خا٫ من خالهم ًخٛحر

.  خغ و ٢غ بحو الخا٫

لت الصسهُاث ىظو بل٣ًا و  في  الخًىع  صاثمت ج٩ىو  الصسهُاث وىظو ، بلحها مغجدل ؤزغي  شسهُاث ، الغخلت في  اإلاغجدِة
لت الصسهُاث طىن  ندى الاججاو ٞٗال ٣ًهض الغخالت ؤو بمٗجى ؛ ال٣هضًت ٖلى اللضاًت منظ ٢اثم ندىىا الاججاو او ؛ اإلاغجدِة

 ؤخضاثها في مازغة و  الغخلت في ٞاٖلت شسهُاث حٗخبر بظل٪ هي و وناٞها،بإ مدضصة و بإؾمائها مٗغوٞت ، بُٗجها شسهُاث
٣ت  و الاؾخ٣لا٫ مغاؾُم ؤزناء الٟٗلي بدًىعىا ؤو ، الٍُغ٤ ؤزناء الغخالت طىن في اإلاٗنىي  بدًىعىا ؾىاء بإزغي، ؤو بٍُغ

.  مٗها الخىانل و م٣ابلتها و بلحها الىنى٫  ٖنض الاخخٟاء،

ـــــضار ؾغحم ٖلى جٓهغ و٢ض          ــ  التي جل٪ هي ، الغخالت اؾتراجُجُت في خايغة ال و ، م٣هىصة ج٨ن لم ؤزغي  شسهُــــاث ألاخـ
 و الغخلت، مؿاع امخضاص ٖلى الغخالىو  ًهاصٞها التي الصسهُاث بها ٣ًهض التي و الُاعثت؛ الصسهُاث ٖلحها ًُل٤ ؤو ًم٨ن

 ٞخمشل زُغا جضعؤ و اًجابُت ج٩ىو  ٢ض ٦ما ، مٗاعيا ٖامال ٞخٗخبر  زُغا جمشل ؾللُت ج٩ىو  ٢ض الصسهُاث، من النٕى ىظا
. مؿاٖضا ٖامال

٣ت مسخاعة لِؿذ ؤؾمائىا و السُا٫، نسج من وع٢ُت شسهُاث لِؿذ ٖمىما الغخلت في الصسهُاث و           ٞنُت بٍُغ
ُٟت جاصي ؤو ، زانت صاللت لخدمل ـــهابإؾمـ مٗغوٞت وا٢ُٗت شسهُاث هي بل ، مُٗنت ٞنُت ْو ــ ــ ــ  و ، انخمـــــاءاتها و ، ؤنؿــــابها و  ـاثـ

ــــاتها ــ ـــــاٞــ  و مالبؿها و نىتها ،و ٢امتها و مالمدها، ٞخىن٠ وظىص له حي ٧اثن << الخ٣لُضًت الغواًت في  الصسهُت ٦ــــانذ بطا و. ز٣ـ
ٗـــاصتها و آالمها و آمالها و ىىاظؿها و ؤىىائىا و ؾجها ـــــه عواثــي ٖمل ؤي ٞــــي ألا٦بر الضوع  جلٗب و... ق٣ائىا و ؾ ــ  عواًت ٧اجب ٨ًخلـ

 اؾتراجُجُت بنٟـ مٗها ًخٗامل ال الغخالت ؤو بال ، ؤىمُتها  لها و ، وظىصىا لها ٦ظل٪ الغخلت في الصسهُاث ٞةو1 >>ج٣لُضي
ٟــــغيـــه بما و الغواجي، ـــــ٤ ً ــ  اًجابُتها،باٖخلاعىا ؤو ؾللُتها و وم٩انتها، َلُٗتها يٖل ٖجها خضًشه في ًغ٦ؼ بل الغواًت، منُــ

 من الغخالت ٚحر ٖلُه ٌكهض وا٢٘ الٛالب في ىى ، ؤ٢ىا٫ من ٖجها ًن٣له ما و ؤزلاع من ٖجها ًظ٦غو ما و وا٢ُٗت، شسهُاث
.  ؾحرتها ٦خابت ؤو لها الترظمت زال٫ من ازلاعىا النا٢لحو ؤو لها، اإلاٗانٍغن

 شسهُت -اإلادىعٍت الصسهُت -بها ن٣هض و الغخلت، في الصسهُاث  ؤبغػ  من اإلادىعٍت الصسهُت ج٩ىو  ؤو الُلُعي من        
ــــالت ــ ــ ــ ــــضر إلنخاط اإلامـــــــاعؾت الغخـ ــ ــلت ، الخـ ــ ــ ــ ــ ــ  ٧ل ؤو بل ، لأل٢ىا٫ اإلانكئت و لألزلاع النا٢لت  آلازغ، م٘ اإلاخداوعة الىا٢٘، م٘ اإلاخٗامـ

 ًًِٛ و ، ًغا٢له ُٞه ألانا ؤو الق٪ بنؿاو والغخالت.  لسضمتها بال ًدًـــغ ال ألاخُاو من ٦شحر في و ، بها مغجلِ خلتالغ في ما
ضو، بما بال ًغضخى وال ٖلُه، بؿلُخه .  شسهِخه ًسضم ما طل٪ في وظض بطا بال ، ٚحرو بحو و بِنه ًماػط ال و ًٍغ

 الٛالب في ًإحي ، بها الخٗـــٍغ٠ و ٖجها للخضًض الخٗغى و ، الغخلت في زغي ألا الصسهُاث خًىع  ٞةو ألاؾاؽ ىظا ٖلى و      

ت الصسهُت زضمت باب من ـــــت ازخُاعىا ٨ًـــىو   لظل٪ ، اإلاغ٦ٍؼ ٣ـ ـــــت بٍُغ  و ،"  ألانا"   لؿلُت زايٗا الى٢ـــــذ نٟـــــــ في و ، انخ٣اثُــ
ـــــظا لٗل ــ ــ ــ ـــماإلاخ٩لـ يمحر َُٛاو ًٟؿغ ما ىـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء ؾــىاء  –ـ  ، الجهاًت بلى اللضاًت من الغخلت ٖلى -الجم٘ بهُٛت ؤو اإلاٟــغص بهُٛت ظــ

                                                           
 
 .ٖٔ: عبد ادللك مرتاض، يف نظرية الركاية ، مرجع سابق،ص . 
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ت ٦لاعة  << بلُه النٓغ زال٫ من ، الضعاؾت حؿخد٤ ْاىغة ٌٗخبر الغخلت ٖلى اإلاخ٩لم يمحر ىُمنت و  و الٟٗل و لل٣ى٫  مغ٦ٍؼ
 انه مد٣٣ا و باخشا ، ٢غؤ ؤو عؤي ؤو ؾم٘ ما ٖلى مٗل٣ا و لألقٗاع منكضا و للٗلماء جمٗامـ و عاخال و ٞاٖال باٖخلاعو ، اإلاىا٠٢

جُا لترقُدها  الظاث ٖلى اإلا٨دؿلت الهٟاث بٌٗ لًُٟي طل٪ ًٟٗل  ًٞمحر ، باخشت مد٣٣ت ٖاإلات شسهُت لخ٩ىو  جضٍع

ذ اإلاخ٩لم .  1 >> بٛحرىا نتاإلا٣اع ٖلحها حؿغي  ال زهىنُت ججغبت ٖلى اإلااؾـ اإلاٟغص بالىظىص جهٍغ

٠ُ بو            ٧ل ٖلى ًغ٦ؼ ٞةنه ، ٖلُه الضا٫ اإلاخ٩لم يمحر ٌؿخٗمل ٖنضما الؿاعص الغخالت ًجٗل عؤًنا التي بالهىعة ألانا جْى
ت الغئٍت منُل٤ من ، بًجابي ىى ما ــــضرالخــــــــــ في ٌؿٕغ ، بها ًىمئ جاعة و ، جاعة ألاخضار ٖغى في ًٟهل ٞنجضو ، للظاث اللكٍغ ــ  ـ

٤ ؤزغي  جاعة ًى٢ٟه و جاعة، ض ما و اؾتراجُجُخه، م٘ ًدناؾب ما ٞو ب ما و ٢ىلــه، ًٍغ  ٖلى ًغ٦ؼ ما ٖاصة ٞالغخـالت بزٟاثـــــه، في ًٚغ
 ٣ًغؤ بما واُٖا و منخنها ٩ًىو  ؤو الخالت ىظو في اإلاخل٣ي ٖلى و ، زاللها من نىعجه ٌُٗي ؤو ظاىضا ًداو٫  التي اإلاكغ٢ت الجىانب

 ؤو نٗخ٣ض ؤو ٖلُنا ًٟغى اإلان٤ُ او ال٩لمت؛ وعاء ما و ال٩لمت ٖلى ًغ٦ؼ ، الؿُغ وعاء ما و الؿُغ ًخدل٘ بظىنه خايغا ،
 و الؿُىع  بحو ًخ٨هن ؤو ال٣اعت  ٖلى و ، شخيء ٧ل ٣ًى٫  ال << ٞهى ألاؾاؽ ىظا ٖلى و ، بكغا ٩ًىو  ؤو بال ًم٨ن ال الغخالت

٘ ؤو الهمذ بإؾلاب الى٢ٟاث ــــضرالخــ حؿَغ ــ  ، الهمذ ًًٟل الظي الخ٣ؼػ  و ، ٧لماتها ًجض ال ؤو بلى جنخهي التي الخماؾت ؤو ـ

. 2  >> صاثما طاجُت ٖاَُٟت ٦خابت ٞالغخلت

 ، الغخالت ىى بُل شسهُت ٖلى ألاؾاؽ في ج٣ىم ، الخ٩ي ؤو ال٣و حٗخمض التي الؿغصًت الٟنىو  من ٦ٛحرىا الغخلت بو         
نه الظي و ، به اإلاٗغوٝ الصسصخي باؾمه الغخلت في صاثما٫ بدًىعو ًخمحز الظي ُّة  ٢ض ، مخمحز ٦صسو ظىصو و ًشلذ و ٌٗ
 م٘ ٨ًن لم بو الغخــلت ٖلــــــــــاعاث ؤولى مــــ٘ ْهــــىعو  ًلضؤ ما ٖـــاصة و ، طل٪ ٚحر ؤو ؤصًلا ؤو ٖاإلاا ؤو ، ٣ٞحها ٩ًىو  ٢ض و ، بماما ٩ًىو 

.   ؤ خابها بإؾماء ٖنىنذ التي الغخالث من الهاثل ال٨م  ًشلخه  ال٨الم ىظا و ، طاجه الٗنىاو

ـــــت << ٧انذ بطا و             ُـ  اإلاٟهىم بهظا ٞةو ،3 >> الغخلت ججغبت ٖلىع  بٗض بال اللُىلت ٖالم جضزل ال و ج٨خمل ال اللُل شسه
 من بُل ل٨نه ، بُال ٌٗخبر ، ؤزُاعىا صيًخذ و مهاٖنها ًىاظه و ؤىىالها، ٌِٗل و الغخلت ٚماع ًسىى الظي الغخالت ًهلذ

 الٟنىو  م٘ الخا٫ ىى ٦ما م٣امت ٧اجب ؤو ٢ام ؤو عواجي بُىلخه ًهن٘ ال و ٧اجب، زُا٫ وحي من لِـ ٞهى ، زام نٕى
 الخٛلٛل زال٫ من ، طاجه من انُال٢ا و ، بنٟؿه بُىلخه ًهن٘ بنما  ُٚـــغىا، ؤو اإلا٣امت ؤو ال٣هــت ؤو ٧الغواًت ألازــــــغي، الؿغصًت

ـــــغ، م٘ و الُلُٗت م٘ اإلاىاظهت زال٫ من و ،  بال٣ى٫  ُٞه اإلاكاع٦ت و بالٟٗل الخضر في ــ ــ ــ ــ  خضزذ ٢ض ج٩ىو  التي ألامىع  هي و آلازـ
ن في للسُا٫ صوع  ال ، وا٢٘ عخم من ًسغط بُل بطا ٞالغخالت ، الىا٢٘ ؤعى ٖلى  ٞٗال  ججلُاث من ًٓهغ ما بال شسهِخه، ج٩ٍى

ـــــضار بٌٗ في اثبللعج ــ ـــتي الخ٩اًاث و ألاخــ ــ  . الغخالث بٌٗ في جٓهغ الـ

م      ه من بض ال ؤنه بال ، الغواًت في الصسهُت مٟهىم من ا٢ترب بو و الصسهُت، ٖن خضًض من ٢لل من ٢ُل ما ٚع  انه الخنٍى
م ًم٨ن ال ٣ت و آلُاث بنٟـ ٩ًىو  ؤو ًم٨ن الغخلُت الصسهُت صعاؾت بإو الٖؼ  ٞاللىو  ، الغواثُت الصسهُت صعاؾت ٍَغ

 شسهُاث  الغخلُت الصسهُاث ؤو طل٪ ، الصسهُاث م٘ الغخالت حٗامل بحو و اإلاٗانغة الغواًت ٧اجب حٗامل بحو قاؾ٘
ها و ًغاىا ٦ما الخ٣ُ٣ُت  بهىعتها الغخالت ٣ًضمها  وا٢ُٗت، ٣ت ًهٟها ال و صازلها من ًدللها ال ، الىا٢٘ في ٌٗٞغ  من ٞنُت بٍُغ

                                                           
 
جلزائر يف ؿ زردكمي ، فن الرحلة يف األدب ادلغريب القدمي، نسخة سلطوطة  ،أطركحة دكتوراه ،ربت إشراؼ عبد اهلل العشي،  نوقشت جبامعة باتنة ، اإمساعي . 

 .ُُّ: ، ص ََِٓالعاـ 
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 في ؤزغ من جتر٦ه ما و ، ؤٞٗا٫ و ؤ٢ىا٫ من مجها ًهضع مما انُال٢ا بالخدلُل جناولها و الاظتهاص ًمن٘ ال طل٪ ؤو بال ، اعظهار
 ألاخضار ؤو ٖلحها جُغح التي ال٣ًاًا من مىا٢ٟها زال٫ من ٦ظل٪ و ، الصسهُاث من مٗهم جخداوع  و جلخ٣حهم من في و اإلا٩او

ت الصسهُت من انُل٣نا و الىعزُالنُت الغخلت بلى ٖضنا ٞةطا. ٞحها حكاع٥ التي  ىى و الؿاعص شسهُت بها نٗجي التي و ٞحها اإلاغ٦ٍؼ
ــــام الظي الغخالت ىنا ــ اث ٧ل ٖلى اإلاؿُُغ و اإلاهُمن طاجه ىى و الانخ٣ا٫، و الخغ٦ت بٟٗل ٢ــ ــلت ٢هت ؤخضار مجٍغ ــ ــ ــ  منظ  ، الغخــ

ــــانذ ــ ــ ــ ــ ــ ٗــال ٦ــ م ، م٨خىبت عخلت ؤنلدذ ؤو بلى ، مظ٦غاث و ؤ٢الم عئوؽ ؤو خغ٦ت، و ٞ ــــضو الظي الازخالٝ ٚع ــ ــ  الىا٢٘ ٣ًغو و نجــ

ــــىبت الغخلت/  الٟٗلُت الغخلت)  ، الغخلخحو بحو ــ ــــظو(  اإلا٨خــ ــ ش بإخضار مدكلٗت الٛالب في ج٩ىو  التي  ألازحرة ىــ  مسخل٠ و ، الخاٍع

ض ؤو ، زبرا بها ُٞا٦ض ، عخلخه الغخالت بها ًىشر ما صةٖا التي ، ألازلاع ؤنىإ ـــــا بها ًىضر ؤو ، ٨ٞغة بها ًٍا ــ ــ ُٟنا و.  ٚمىيــ  جْى
ـــــت لخٗلحر ــ ــ ــ ــ ــ ــــضو و ًغاو ما ٖلى اؾدناصا ظاء الغخلت ٢هـ ــ  ما م٩او بلى اعجدل عخالت خ٩اًت الغخلت <<  بإو اإلاهخمحو بٌٗ  ًا٦ــ

.  1>> زانُا بال٨خابت زم ؤوال بالجؿض

ت الصسهُت ؤٖجي  -الصسهُـــــت ىـــظو لـــٗلذ ٢ض و  الظي الغاوي  جمــــشل ؾل٤، ما بلى بياٞت ٞهي ، الغخلت في باعػا صوعا  -اإلاغ٦ٍؼ
 و الاندلاو من بض ال انه ٚحر ، ال٨الؾ٨ُُت الؿغصًت ألاظناؽ في نجضو الظي الغاوي  ٚغاع ٖلى ، السٍُى ظمُ٘ بُضو ًمؿ٪

حو بحو الخمُحز ــلت في الغاوي  << ؤو منُل٤ من الغاٍو ــ ــ ــ ـــ٩ي منٓم و للنو، منخج و ، بالًغوعة مكاع٥ و ٞاٖل ، واخض الغخــ  ،و للخــ

ـــــه ــ  يالذ  2 >> الخ٣ُ٣ُت ٢هخه بُل  خغ٧اجه، و ؤٞٗــــاله مظ٦ـــغاث ٌسجل ، الخجـــــغبت مىيــٕى و ، مجغب ممشل و عاو انه ، مسغظــ
ـــــن ًغوحها ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٤ وا٢عي،  منُل٤ مــ ش ٖلحها ٌؿُُغ ، الغخلت ملّٟى في جخد٨م اؾتراجُجُت ٞو غ و الخاٍع  الظي الغاوي  ٨ٖـ ، الخ٣ٍغ
ــــي من الغواجي ًسل٣ه ٢ض الظي و ، اإلاشا٫ ؾلُل ٖلى الغواًت في نجضو سبر ، مدله ًدل و ، ٖنه لُنىب السُا٫ وخـ  ىى ؤعاص بما ٍو

 .  به ؤلازلاع ؾهن٠

ت للصسهُت ط٦غنا التي الهـــــىع  ىـظو جمشل الىعزُالني شسهُت ؤو ًلضو و           الغخلت زٍُى ظمُ٘ في اإلاخد٨م ٞهى ، اإلاغ٦ــــٍؼ
 منظ ججلذ ٢ض و.  ؤق٩الها بمسخل٠ ؤخضاثها ظمُ٘ في اإلاكاع٥ و ، مدُاتها مسخل٠ في ٞحها الخايغ و ، الجهاًت بلى اللضاًت من

 و ، لُٛابه ًدؼنىو  و ، بدًىعو ٌؿخإنؿىو  الظًن اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحو مغمى٢ت م٩انت طاث اظخماُٖت ٦صسهُت نىعجه  للضاًتا

لت  الانٟها٫ في له ٧او بو و النٟهاله ًل٩ىو   الهغار و الل٩اء و٢٘ و انٟهلنا و <<:   ب٣ىله ًبرػو الظي ألامغ وىى ، بنغاع و ٚع
ـــحر بال بهم ٣ًـــــــ٘ ال مٗهم صمنا ما اٖخ٣اصىم بط ؛ بنا ىمؤنـ من ٧او إلاا الللض ؤىل من  اإلان٘ ٖلى الخدُل بٗض طا ٧ل ، البر٦ت و الســ
ـــبر، بال ًلـــــ٤ لم الامخنإ ٦ــــل امخنٗذ ٞلما عؤؾا، و ؤنال الؿٟغ من ــ ــ ــ ــ  و بعاصجه و ٢ضعجه و ببغامه و خ٨مه في هلل الدؿلُم و الهـ

لض. 3  >> ٖلمه تزاػ ؤو وٍو ٕؼ لم ؤجها بزلاث مداولت و ، الاظخماُٖت اإلا٩انت بهظو الٖا  با٫ حكٛل ٧انذ و الدج، مضة َىا٫ جتٖز
 في م٩انخه ٖلى جض٫ التي بالهىعة ًٓهغ ؤو الخغم ٧ل خٍغها ٧او ٣ٞض ، ؾ٩ىنه و خغ٦خه في و  جهاعو و لُله في الغخالت

 ٧ل في إلاغا٣ُٞه و له ؤ٢ُمذ التي  الطسمت الاؾخ٣لا٫ اخخٟاالث ٖن زهخضي زال٫ من زانت طل٪ ًخجلى  ، ؤىله بحو و مجخمٗه
 و ، باؾخًاٞخه ًدكٝغ ؤحهم في ًدناٞؿىو  و ًدؿاب٣ىو   اإلاؿخ٣للحو بو بل  الٍٟغًت، ؤصاء و بالٗىصة اخخٟاء ٖلحها مغوا من٣ُت

 ٞلما <<  ًسخهمىو  طل٪ في   -ألاخُاو من زحر٥ في  -ججضىم ٢ض و.  منه البر٦ت ؤزظ و ، بضٖاثه الٟٓغ و ، منه الخ٣غب و ، ب٦غامه
ن ٞغخحو السانت و الٗامت من بها من ل٣ُنا بنا ؾمٗىا ب و ٖلُنا ٌٗؼم ٩ٞل الٟغح ؤنىإ من طل٪ ٚحر و بلناص٢هم مؿغوٍع  ًٚغ

                                                           
 
 .  َِِ: عبد الرحيم مودف ، الرحلة ادلغربية ،مرجع سابق ، ص . 
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ــــضو اإلالِذ في ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ؤ٦ثر ٞىظضنا زمِـ ؤبي ٍَغ٤ ناؾل٪ و <<:  آزغ مىي٘ في ٣ًى٫  و 1  >> طل٪ بؿلب الٟخنت بلى ونلىا ؤو بلى ٖنـ
ننا من منخٍٓغن ألاخلاب ن و ، َو نا ؾغوا و ب٣ضومنا ٞغخىا بط ، ٌٗلى بجي َو  و الؿنت ٖلى هللا ؤخُاىم السانت و الٗامت بغظٖى

غ ٞامخأل... اإلالت ٖلى ؤماتهم لىا الظًن بالناؽ ٚحرىا و الًُٛت و الؿهل و الٖى  ٖم٤ُ ٞج ٥٫ من منا البر٦ت اٚخنام و عئٍدنا في ٚع

. 2>> ؤ خابنا ؤنىاع ج٣خلـ و ؤخىالنا لدكهض

ـــــظا ٧ل ــ ــ ــ ــــىصة ٍَغ٤ في ٧او ىــ ــ ــ ــ ــ ٗـ ـــن صازل خضوص جدضىا ال واؾٗت  قهغجه ع٢ٗت ؤو ٌٗجي ما ، ال ن في ؤما. ال٨لحر الَى  و ألاىل مَى
اعاث جن٣ُ٘ لم و ، بٗىصجه و به الاخخٟاء اؾخمغ ٣ٞض ٞٗال جد٤٣ ما ىى و ، ؤٖٓم ألامغ ٩ًىو  ؤو بض ٞال ،  الؼوط و الىلض  الٍؼ

لت مضة ٖنه ىص جإجِنا طل٪ بٗض انه زم <<:  ٣ًى٫  الؼمن من ٍَى ن ٧ل من الٞى  و ألال٠ ندى طل٪ من ؤ٦ثر جاعة و ؤلٟا جاعة َو

لت مضة في ان٣ُٗىا ؤو بلى ال٨ثرة و ال٣لت خؿب ٖلى ٦ظل٪ زم ؤعبٗماثت .  3  >> الكهٍغن ندى ٍَى

ت الصسهُت ٖن الخٗلحر  ٞةو نالخٔ مشلما             شسهُت ٞٗال ًجٗلها ألامغ وىظا ، الجم٘ اإلاخ٩لم بًمحر ظاء اإلاغ٦ٍؼ
 مىاَن في بال طل٪ ٚحر ٖلى ن٠٣ لم و ، اإلاجخم٘ ىظا ؤٞغاص من ٚحرىا م٘ بال نىعتها جغي  ال ، مجخم٘ ٖم٤ من نابٗت اظخماُٖت

٠ُ زال٫ من مغا٣ُٞه بحو و بِنه ٞهل ٢لُلت ـــا٫ خحو" بلٛذ"  زم"   مغعث" ٧لمت جْى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مىي٘ ٖلى مغعث ؤني و ىظا <<:   ٢ــ

ذ بلٛذ ٞلما...الهلخاء و ألاولُاء . 4>>.. ًخي بن مدمض ؾُضي الىاضر ال٩ى٦ب و الهالر الىلي يٍغ

ــــٗنا"  خنالن ألانا"  ٖلُه نُل٤ ؤو ًم٨ن ما ؤو ، الجم٘ بهُٛت اإلاخ٩لم يمحر اؾخٗما٫ و ــ ــــام ًًــ ــ  ؤو هي زابخت خ٣ُ٣ت ؤمــ
 ؤخضازه و٢ٗذ الظي مايحها لتروي  ، ؤٞغاصو م٘ منههغة  مجخمٗها صازل من و ، خايغىا من جنُل٤ ؾغصىا في الصسهُت

 الظاث ٖن الخ٩ي ٢هضًت ىنا بها اإلا٣هىص و ، بال٣هضًت مغة ٚحر ٢لل من اللاخض  ٖنه ٖبر ما طل٪ و مؿل٣ت، بنُت و ٞٗال
 شسها ًمشالو اللظاو اللُل و الؿاعص بحو الخُاب٤ ؤو ٌٗجي ما ،  بها ًدُِ ما م٘ و آلازغ م٘ ٖال٢تها في ، الظاث من انُال٢ا

.  زابخت خ٣ُ٣ت ؤنلذ ، اللُل الغخالت ىى واخضا

 من انُال٢ا  ، جهاًتها بلى  -جىبتاإلا٪   -الغخلت بضاًت من مٗه خايغ اإلاخل٣ي ؤو ؤؾاؽ ٖلى شسهِخه بنـــى ، اللُل ىظا ؤو ًلضو و 

ض ؤنه ، ٖنضو عااست ٢ناٖت  بٌٗ ُٞه ملِنا <<:  ٢ىله زال٫ من ٖلُه الى٢ٝى ًم٨ن ما ىى و ، بٞاصجه و اإلاخل٣ي ىظا زضمت ًٍغ
لت ألاخ٩ام ُت ألاخ٩ام بٌٗ و العجُلت الٛغاثب و اإلاؿخدؿنت الخ٩اًاث و الٍٛغ  ليٕ به ٞخذ مما الخهٝى من ٞحها ما م٘ الكٖغ

ـــــن مخ٣لال ٖمال و لىظهه زالها هللا ظٗله اإلادل ًناؾب مما اإلاٗخبرة ال٨خب من من٣ىال ؤو ــ ُـ  بالء ٧ل من خهِنا خهنا و ًضًه ب

.  5 >>  صنُا و صًنا

 ؤي خضار؛ؤ من ٌؿغصو ما ؤو ٣ًضمه بما جام ٖلم ٖلى ٩ًىو  ؤو بض ال ، ٚحرو بٞاصة ٖلى اؾتراجُجُخه ًلجي الظي  ؤو وألا٦ُض         

٤ ًىظهه و ًنكُه باٖخلاعو اإلا٨خىب، الؿغص قٍغِ ٖن شخيء ٧ل ٌٗٝغ  ؤنه ـــــضص ىضٝ ٞو ــ ــ  في نلمدـــها خ٣ُ٣ت جل٪ و. مدــ
ت الصسهُت  بالٗملُت ًخٗل٤ ما ٧ل ٖلى ؤلاقغاٝ و بالى٢ٝى لها ٌؿمذ الظي اإلا٩او في اإلاخمى٢ٗت الىعزُالنُت الغخـلت في اإلاغ٦ٍؼ
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ـــــل الؿــــغصي الىيـــ٘ ىــــظا ٫مض و << ، الؿغصًت ــ  ٧ل ؤو ؤي اإلاخهاخلت الغئٍت جىصوعٝو ٖلُه ًُلــــ٤ إلاا مجؿــــضا اإلاخ٩لم من ًجٗــ
 1 >> الؿاعص ألانا م٘ مخهاخلا ٌٛخضي الؿغصي  الكٍغِ ؤؾغاع من ؾغ ٧ل ؤو ؾغصًت مٗلىمت

ت الصسهُت خًىع  جدلٗنا بطا و        ــــال٫ من ٞحها خايغة نجضىا ٞةننا ، الغخلت في وصةاإلاؿغ ألاخضار في اإلاغ٦ٍؼ ــ ــ  يمحر زـ

ـــهـــىم وظــــه ٖلــى مغجــلُا ألاخــــُاو ؤٚلب في الًمحر ىظا ٧او ٢ض و  –آنٟا بلُه ؤلاقــــــاعة ؾل٣ذ مشلما   -الــجم٘  اإلاخ٩لم  السـ
ـــا٫ ٗـ  ٖلى ؤؾاؾا ج٣ىم التي الغخلت َلُٗت م٘ ًدناؾب ما ىى و...  ػعنا ، بضؤنا ، عنامغ طىلنا، بلى، صزلنا من، انُل٣ـــــنا:  مشـــــل بااٞ
ـــــت ــ ض بنما ، الؿاعصة الظاث ؤو ٌٗجي ىظا و آلازغ، م٘ الخىانل ًٟغيها التي الضًنام٨ُُت و الخغ٦ـ  ب٩ل واُٖت بإجها طاتها جبرػ ؤو جٍغ

ــــلت، ػمنتؤ ٧ل في الىا٢ٗت ألاخضار ظمُ٘ في مكاع٦ت و بها، ًدُِ ما  ٧ل م٘ الخٗامل ٖلى ال٣ضعة بلى بقــــاعة طل٪ في و الغخــ

 . مخٗضصة بهىع  ْهىعو زال٫ من الؿاعص اللُل شسهُت ججؿضو ما ىظا و ، بًجابا ؤو ؾللا اإلاؿخجضاث

ت الصسهُت ججلذ ٢ض٫  ٧ل ٖلى ج٠٣ التي ٞهي به، ًدُِ ما ٧ل ٖلى اإلاخٟخدت الٗحو طي ؤلانالح عظل شسهُت  بهىعة اإلاغ٦ٍؼ
 الٓىاىغ جنخ٣ض ٞنجضىا ، الثم لىمت  طل٪ في جساٝ ال و ُٞه، ٣ًا٫ ؤو ًجب ما ج٣ى٫  و ٖلُه، جد٨م ج٣ُمه، جالخٓه، شخيء

دت بٗلاعة ال٣لاثل و الٗغوف بحو ال٣غي  و اإلاضو في اإلاندكغة الاظخماُٖت  جدضًض خض بلى ألاخُاو من ٦شحر في جهل ، نٍغ
م ، ٝالخٗجي بلى جخٗضاىا بل اإلا٣هىصًن تراٝ ٞٚغ م و ، ػمىعة في الصسهُت ىظو ل٣ُخه الظي الاؾخ٣لا٫ بدؿن الٖا  ٚع

ـــــاصة ــ  اإلاُاو و ، ال٣مذ و ،  اللخم و ، الؿمن ٦شحرة  <<  ؤجها ؤزغي  ظهت من الللضة ىظو في ًغي  ؤنه بال ، بإىلها و بالــــمضًنت ؤلاقــ
ـــــت الضًاع و ، اللاعصة ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت الخؿنت زُابا٫ و ، الىاؾٗــ ــ ٟـ ـــــل و ، ال٨خاو و الهـٝى من الغىُ  ؤوناٝ و للسكُت منا٢ٌ طل٪ ٦ـ

 اإلاخبرظاث الُُلاث النؿاء ٞنجض ٞحها، طل٪ ٧او ٢ض و اإلاٗاصخي، بْهاع من اإلاسالٟاث و للكهىاث مشحر ىى بنما و الٗلىصًت،
اٝ، لُلت في ٦إجهن اث الٞؼ  م٘ و ، الٟسظ و الؿا١ و ؤلابِ جدذ و الشضي، و ٧الهضع مجهن اإلاؿخدؿن باصًاث الٗىعاث م٨كٞى
ب و ًٟٕؼ بط بهن؛ اٞختو اللٗب، و اللهى ؤىل ٖن ًٞال الٗلاص، من عآىن من هللا، زل٤ ؤظمل بجهن طل٪  و عئٍتهن، ٖنض ًٖغ

ٔ بو ٌؿمٗىو  ٞال ؤيلىا، و يلىا ٣ٞض بظل٪، ًٟخسغوو ظلهم ؤو ، ٧لهم بل مذجىباث، ٚحر مداؾجهن مكاىضة  ال و ، تهمٖو
 و آبائهم من طل٪ ؤلٟىا ٢ض و ، الدجاعة من ٢ؿىة ؤقض هي و ، ٢لىبهم ٖلى ال٣ؿىة اقخضث ٢ض و ، ط٦غتهم بو ًغظٗىو 

 ىظو ؤىل خانله... ب٪ ًل٤ُ ال بما عمى٥ و ، ٖاصو٥ عبما بؿلنهم حٛحرث ؤو ، ٖلحهم ؤن٨غث ٞاو ، عؤحهم هللا ٢لذ ، ؤظضاصىم
ا ٖجها اإلانهي الغطاثل من السؿِؿت ألاخىا٫و ، الكنُٗت باللضٕ مخهٟىو  الللضة  جإزظىم ال ؤجهم طل٪ ٖلى ػاصوا و ، قٖغ

ـــــل َــــــغ١  ٖن زاعظـــــــت ، َلاجٗهم و ، ؤوناٞهم خانله... ظما خلا اإلاا٫ ًدلىو  و إلاا ؤ٦ال الترار ًإ٧لىو  بط ؛ ألاخ٩ام ـــالح ؤىـ ــ ــ  الهـ
ـــال ، ــ ــ ــ ــ ــ ـــ جدؿن ٞـ ـــجى ال و ــغتهممٗاقــ ـــم الؿ٨ــ  هللا زكُت من ًل٩ىو  ٞال ، زلُله صًن ٖلى اإلاغء و ، الُلإ حؿغ١  الُلإ او ، مٗهـ

.  2  >>...  هللا زٝى من ًدلا٧ىو  ال و  ،

 مىع لأل نٓغجه في ًنُل٤ الظي اإلاهلر الغظل بنٓغة خىلها من الناؽ اخىا٫ جنٓغ شسهُت ؤمام جًٗنا ال٣ٟغة ىظو بو         
ت من و ، طاجه من انُال٢ا بلحها ًنٓغ ُٞه، ٌِٗل الظي الٗهغ نٟـ في اإلاٗاف الىا٢٘ عؾمها ، ؤمامه  مازلت نىعة من  نٓغو ػاٍو

م  -اإلانخ٣ض الُٝغ ججٗل التي الضًنُت بش٣اٞخه اإلاىظهت  بلُه جنخمي الظي ال٨ٟغي  و الضًجي  الاججاو بلى ًنخمي ال  -بؾالمه ٚع
ـــــاء ٖلُه و ، ًتاإلاـــــغ٦ؼ الصسهُت  ىظا في و  ، اإلاخ٩لم يمحر صاثغة من ًسغظه الظي الٛاثب بًمحر الُٝغ ىظا ٖن الخٗلحر  ظـ
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لت ت الصسهُت  ًسضم ال انه ، الُٝغ  ىظا تهمِل في زُٟت ٚع   ببغاػ بلى  الغخلت مدُاث مسخل٠ ٖبر و صوما حؿعى التي اإلاغ٦ٍؼ

.  ؾلُتها ٖن ٌٗبر و م٩انتها ًبرػ ٖما الخضًض و ، ًسضمها ما

ت الصسهُت بو     ض ، اإلاى٠٢ ىظا مشل في اإلاغ٦ٍؼ  ندى ؤولى زُىة السُإ بلى الخنلُه ؤو منُل٤ من ، اإلان٣ظ صوع  جلٗب ؤو جٍغ
 من الخ٩ي حٗخمض التي ألانىإ مسخل٠ في و الغواًاث و اإلاالخم في اللُل صوع  ىى اإلان٣ظ صوع  و ، ٖنه الابخٗاص ؤو بنالخه

.  صًمتال٤ الؿغصًاث

ـــــ٤ بنٟـ            ــ ــ ُـ  الدجاط انخ٣اص في خغط ؤي الصسهُت ىظو ججض ال ، اإلاهلخت الغوح جل٪ بنٟـ و ، لألمىع  النٓغة في اإلان
اث من مجهم ًٓهغ الظًن ؤولئ٪ زانت ، طاتهم  ؤ٢ضؽ ٌٗخبر مدضص  بم٩او  مغجلُت ٍٞغًت اصاء ًخىظه بمن ًل٤ُ ال ما الخهٞغ

  ﴿ اللؿاو و النٟـ و الجؿم في َهاعة حؿخىظب ٦ما ألاعى وظه ٖلى ما
 

ال
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ث

 
ف   و   ض 

 
  ال

 
ىق ؼ 

 
  و   ف

 
ٌ   ال ا س  ي ح      ف 

  
ْ
 ىظو  ﴾ ال

ـــــض لم آلاًت ــ ــ ــ ــ ــ ـــاط ٖنض م٩انا لها ًجــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه ؤبناء من الدجـ ــ ــ ــ ــ نــ  و ألامغ ٖنض ٣ًٟىو  ال و ؤنال، ٖنضىم خ٨م ال الجؼاثغي  ٞالغ٦ب <<، َو
 ؤظل من ُٖٓمت ٖضاوة مجهم ؤنابخجي ٢ض و ٖضوا، ظٗلىو و ؤبًٛىو بال ىىاىم في ؤخض ٞاع٢هم ٞما ٖامغ ؤىل ؾُما ال النهي،

ُت بااخ٩ام ال٣ُام و بالؿنت آمغىم ؤني  ًظىبو اجهن نؿائهم ؾتر و بجزوله الجزو٫ و الكُش بؿحر الؿحر ؾُما ال الكٖغ
اث نتهن ُٞلضًن الٗىعاث م٨كٞى ن بل الناؽ، ل٩ل ٍػ ن طل٪ اظل ًتًز  ٖلى و ٖلحهن الخض ب٢امت ٞإعصث بهن ٞتو من لحٖر

. 2  >> ؤمغي  هللا ٞإْهغ بِخه بلى ًغظ٘ لم الؿنت ببر٦ت مجهم ٖاصاني من ؤني ٚحر ُٖٓمت، ٞخنت لي ٞهاعث ؤػواظهن

ت الصسهُت/  الؿاعص شسهُت ٧انذ إلاا و        بلٌٗ خل الظي الجهل مٓاىغ من عؤث ما ًغا٦ض آإلاها ٣ٞض ، الٗلم ؤىل من اإلاغ٦ٍؼ
 و ، الؼاب بمن٣ُت خلىله ٖنض و الٍٟغًت اصاء الغخلت ؤزناء ٟٞي ، ؤمىعىا و بالضنُا ظهال ٩ًىو  ؤو ٢لل بالضًن ظهل ، اإلانا٤َ

 ؤمامه ل٣ىم ىى و لىخه ٣ًغؤ مخ٩ئ واخض عظل ؾىي  ، مضعؾا ال و ٢اعثا ؤظض لم مسجضىا صزلذ إلاا و << ٦خب َىل٣ت بالخدضًض
ـــــغني و ، اؾخ٣امت ال و ؤصب ٚحر ٖلى  عح له ٢ا٫ و ٖنضو و٠٢ و ، وخضو اللساعي  ٌؿغص واخضا عظال وظض انه ؤ خابنا بٌٗ ؤزلـ

 هللا نلى النبي ٖن عوي ما بضلُل ، له ألاؾلاب ؤ٢غب و السغاب ٖلى صلُل ؤص٫ ىظا ؤو لٗمغي  و ،  ٦ظل٪ آزغ وظض و خاط ًا

 الللضة ىظو هللا بضؤ ل٣ض و.... ٞحهم له بما بضؤ زغابهم ؤعاص بطا و ٞحهم له بما بضؤ ٢ىم ٖماعة هللا ؤعاص بطا  :٢ا٫ ؤنه ؾلم و ٖلُه
٘ و الٗمل و بالٗلم ٖماعتها وصصنا ل٣ض و...  بِخه بسغاب ٘ ، ٖجها الخغط ٞع ٜ طوي  بٞغ  آناء هللا ط٦غ و الٗلم جضَعـ و الٗلل و الَؼ

.   3   >> الجهاع ؤَغاٝ و اللُل

ــلت مدُاث في  جمٓهغاتها ظمُ٘ ٖلى َاُٚت الصسهُت لهظو الضًنُت الهىعة ؤو ًا٦ض اإلا٣ُ٘ ىظا   ــ ــ ـــهي ، الغخــ ــ   الصسهُت ٞـ
ــــىاء ، اإلا٣ضؾت ألاما٦ن م٘ صوما اإلاخٗاٌكت ــ ــ ــ ــ  ىى ٦ما التي الغخلت َلُٗت بلى مغصو طل٪ لٗل و ، ؤولُاء ؤيغخت ؤو مؿاظض ٧انذ ؾــ

ــــى مخجهت مٗلىم ـــإ ندــ ــ ــ ـــــب ٞهي ٖلُه و ، اإلا٣ضؾت الل٣ــ ــ .   اللؿاو نٟاء و النٟـ َهاعة و ، الى٢اع من مُٗنا ٢ضعا جخُلـ

٠ُ زال٫ من مالخٓخه ًم٨ن ما و            لم... صزلذ"  اإلاٟغص اإلاخ٩لم يمحر ْهىع  ىى ، آنٟا بلُه اإلاكاع اإلا٣ُ٘ في الًمحر جْى

لت ظــاء الًمحر ىظا ا٫اؾخٗم و..." ؤظض  الصسهُت ٢لل من << الخٗلحر ؤو طل٪ الانٟغاص و الخمحز ببغاػ في الصسهُت من ٚع

                                                           
 
 .ٕٗالبقرة ، اآلية  . 
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 .ِِٔ: الورثيالين ،ادلصدر السابق ، ص . 
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ت  ايُغث طل٪ م٘ و. 1>> ال٨الم بؿلُت اؾخئشاع ٞهى بالخالي و ، مىظىصا ٧او لى ختى لآلزغ نٟي ىى اإلاٟغص اإلاخ٩لم بًمحر اإلاغ٦ٍؼ
ت الصسهُت   عئٍتها ٞضٖمذ وا٢ُٗخه، و لخ٣ُ٣خه بزلاجا و لٗٓمخه نٓغا ، ٖلُه و٢ٟذ ما  صجإ٧ي و بزلاث بلى الؿاعص/  اإلاغ٦ٍؼ

 ، مهم ؤمغ بلى ًننهنا ما ىى و ،"  آزغ"  و"  ؤ خابنا بٌٗ" بــ بلحهما ؤقاع بل ، باالؾم ٌؿمهما لم لصسهِخحو ؤزغي  ٞغصًت بغئٍت
 مبرع ؾ٣ٍى خخما ٌٗجي  ، صوعو انتهاء و آلازغ ؾ٣ٍى وال صوعو بجهاء و آلازغ ؾ٣ٍى ؤبضا ٌٗجى ال اإلاٟغص يمحر اؾخٗما٫ ؤو ىى

.  الكاىضًن ؤو الكاىض وظىص ًدخم صًجي منُل٤ من ، السبر مهضا٢ُت ٖضم و ، الىظىص

ت الصسهُت ٦ـــــــىو  من انُال٢ا و        ـــــت في جخدغ٥ و حِٗل اإلاغ٦ٍؼ ـــــت  بِئــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُـ ـــــت اظخماٖ ــ ــ  َلُٗت جل٪ و  -الٟتو ٦شحرة مًُغبــ

ـــــاولت و ، الٟتو ؤنىإ مسخل٠ مداعبت زال٫ من اإلاجخم٘ زضمت في صوما ْهغث ٞةجها   -الٗهغ ـــــغاجها بزماص  مدـ ــ ــ ــ ــــي و ، نُــ ٗـ  الؿ
ـــــغاص بحو لإلنالح ــ ــ ــ ــ اعة بنُت نام٣ام من ٞانٟهلنا <<:  طل٪ ٖن ٣ًى٫   ، ألاباٖض ؤو مجهم ألا٢اعب  ؾىاء ألاٞــ  الخىاثج ٢ًاء و الٍؼ
ننا في اإلاؿلمحو بحو ال٣خا٫ بط ؛ اللحو طاث بنالح من ، اإلاؿلمحو للٌٗ  بُجهم الهغط و ، جغجٟ٘ ؤو ٢ل بُجهم الٟخنت و ، ٦شحر َو

.  2  >>...  ٦غمه و بمنه طل٪ هللا ؤػا٫ ٢ىي 

 ٦ما-اللحو طاث بنالح و الٟتو مداعبت  -الًُٟلت بهظو ٣ًىمىو  من بلى ٖضًضة بقاعاث  ٖلى الغخلت ىظو في ن٠٣ ٦ما           
اعجه بلى ألاخضار ؤقاعث الظي الؼواوي، الُُب ؤخمض ؾُضي الٟايل الكُش و اإلا٣غبحو، ؤىله م٘ خضر  بزغاط ٢هض لهم ٍػ

ــــضم  <<: ٢ا٫ خُض ، ؤنابتهم ٞخنت من ال٣ىم ـــــا و ػاثــــــــغا بلُنا ٢ـ  م٘ الٟخنت من بنا ما ًٟـــــغط هللا لٗل ؤخىالنا َالــــ٘ و ٖلُنا، وا٢ٟــ
ـــ٩ام في عؾىلـــــــه و هللا َاٖت ٖن الساعظحو اإلاسظولحو، بٌٗ ــ ُت ألاخـ  و باللاَل الناؽ ؤمىا٫ ؤ٧ل و  اإلاحرار ٣٦ُــــــــ٘... الكٖغ

 .(>3 طل٪ ٖنا هللا ٞغط بلُنا ونل ٞلما ٧ااعامل الجانب لحو و الُخامى ؤمىا٫

ت عػٍنت ظاصة شسهُت ؤمام ًًٗنا ٢ضمث ما ٧ل  ظاننها، حهابىو  و ًدترمىجها الناؽ ظٗلذ خ٣ُ٣ت جل٪ و ، ىُلت طاث ىاصثت ٢ٍى
 اعجلاَا ؤ٦ثر نىعة هي لها ؤزغي  نىعة ٖلى ٠٣ً ؤو ًم٨نه ، ؤٞٗالها و ؤ٢ىالها  خُض من الصسهُت ىظو لخغ٦ت اإلاخدل٘ ؤو بال

ٗــــا و بٗاَٟتها جبرػ بط ، بضازلُتها  ٖن جدضزذ ؤو ، بلحهم جدضزذ من ل٩ل الضٖاء من ج٨غع  ما زــال٫ من  ؤلانؿانُـــت صىاؤب
 عؤث ٦ما ػمىعة ٞإىل  ، الغؤي في مٗهم ازخلٟذ ؤو اج٣ٟذ الظًن ؾىاء ، الناؽ ٖامت من ؤو ألا٢غبحو ؤىلها من ؾىاء ، ؤخىالهم

ت الصسهُت  من و الغظا٫ من الٟؿ٣ت ظلِؿهم ٨ٞشبرىم ،  هللا ٝزى من ًدلا٧ىو  ال و هللا زكُت من ًل٩ىو  ال  <<  اإلاغ٦ٍؼ

 بالهضاًت لهم ٞخضٖى الًُٛنت و اللٌٛ جدمل ال التي ، ؤلانؿانُت الغوح جل٪ جبرػ ألازحر في ؤجها بال  ،4  >>.... النؿىاو من ًسضٕ
٤ُ ٖلحهم و ٖلُنا مني ؤو هللا ٞاؾإ٫ بالجملت و <<:  ٣٦ىله الضٖاء ٖلاعاث لؿانه ٖلى جخ٨غع  ما ٦شحرا و اإلاٟٛغة و  الهضاًت و بالخٞى

 اإلانا٢ًت السها٫ ػوا٫ م٘ ؤ٦مله و ٍَغ٤ ؤخؿن ٖلى ٩ًىنىا ؤو وصصث ٢ض و... ل٩لهم الٗامت الهاص٢ت الخىبت و اإلاٟٛغة و

ٗت  جبرػ و الضمٕى جظٝع  وهي لها اعحؿمذ التي الهىعة جل٪ في جبرػ ، الصسهُت لهظو نىعة ؤع١  لٗل و 5 >> اإلادمضًت للكَغ
 و الهالة ٖلُه مدمضا هللا زل٤ زحر ٞحها جىصٕ التي الغخلت هي و  الٗىصة لغخلت الاؾخٗضاص  وبضاًت الدج مىؾم جهاًت م٘ الخغ٢ت

                                                           
   ِّٕ:عبدالرحيم مودف ، الرحلة ادلغربية ،مرجع سابق ،ص .  
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 الثذ لنا الح ٞلما   << اإلاامنت النٟىؽ في  ٞٗال الخي ىى و حي ٦إنه الؿاعصة الصسهُت منُى١  زال٫ من ًخجلى الظي الؿالم،
 ؤو ٩ٞاصث الٗبرة النٟـ ؤنابذ و بالل٩اء الُٗىو  اجهمغث و ألا٦لاص طابذ و ألاخكاء جدغ٦ذ قدُا١الا ػناص ان٣ضح و الاٞترا١

 ػماو ًىظض ٞلم ؾلم و ٖلُه هللا نلى ألامحو الهض٤ً مٟاع٢ت و اللحو ٖظاب و... الٟغا١ ؤلم من ؤنابها ما قضة من الغوح جؼى٤

.  1>> ًضًه بحو الى٢ٝى من ؤقهى ال و عويخه، مداؾن في الخلظط ،و خًغجه مكاىضة و ، بلُه الىنى٫  ػماو من ؤٖظب و ؤخلى
:   بالكٗغ ال٨ٟغة  ىظو الغخالت صٖم الغخلت بناء َلُٗت م٘ جماقُا و

ـــحر جد٣٣خه ٢ض       ٞغاقي ىظا و ٖلتي اقخ٣ذ ما                  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اقي بؿـ   ٞع

ها جظوب مهجتي ىظو                   آماقي من حؿُل ٞانٓغوىا        صمٖى

ــــي ُٖجي و جلٓى ٦لضي                  ــ   الُلا١ بضٌ٘ ٞل٨ُن ى٨ظا        تهمــ

ــــاب ؤجـــى  لنا عؾىال ًا                  ــ ــ ــ ـــــا١ آًاجه حٗاعى لم        ب٨خــ ــ ــ ــ    باجٟــ

ت الصسهُت في بٟٚالها ًم٨ن ال التي ألامىع  من و        جها في اإلاازغ و ٖلحها اإلاؿُُغ الضًجي اللٗض هي ، الغخلت ىظو في اإلاغ٦ٍؼ  ج٩ٍى

ُت الغوح و ،  في نٗلم ٦ما ٖاقذ الصسهُت ىظو ؤو بلى  -الٛالب في  –مغصو طل٪ و ؤٞٗالها، و ؤ٢ىالها في جمحزىا التي الهٞى
ُت الُغ١  ٦شـــغة و الخهٝى بٗهغ الضاعؾحو باجٟا١ مٗغوٝ ٖهغ لا ٞلِـ ، الهٞى  مخلاًنت و ٖضًضة ٖال٢اث لها ج٩ىو  ؤو ٍٚغ

 و الؼمنُت مدُاتها مسخل٠ في و الغخلت نٟداث امخضاص ٞٗلى ؛ الخهٝى ؤ٢ُاب و الُغ١  قُىر من مخٗضصة شسهُاث م٘
غاء و اإلاضح بٗلاعاث صوما  م٣غونت ، ؤوناٞها و بإؾمائها الصسهُاث ىظو جهاصٞنا ، اإلا٩انُت ـــ بال جظ٦غ ال و ، ؤلَا  ــغونتم٣ـ

 بال ، إلا٩انتهم الاخترام و للخ٣ضًغ ببضاء و ، ب٣ضعىم اٖتراٞا و ، مٗهم الخىاي٘ ٖلى صلُال و اإلا٣ام ٖلى بلى بقاعة"  ؾُضي"  ب٩لمت
ضي ٖلى ًالخٔ ؤنه ٦ما ، الكٕغ بمسالٟت اٖخ٣ض و عؤي ما الانخ٣اص ًىظه و اإلاالخٓت ًلضي الى٢ذ نٟـ في انه  ما  ىاالء مٍا

لالث بٌٗ من مجهم ًهضع ت الصسهُت الؿاعص شسهُت بظل٪ لخخجلى ، ًن٨غىا و بلحها ًنله السٖؼ  في جلضو شسهُت اإلاغ٦ٍؼ
ت و للخهٝى نٓغتها لها ، مٗخضلت ألاخُاو من ٦شحر  في اإلاؿُُغة الخهٝى ٞلؿٟت ٖلى ٦شحرا جسغط ال  نٓغة هي و ، اإلاخهٞى

ُت ألاخ٩ام ٖلى ألاؾاؽ في ٢اثمــــت  -ال٨شحروو ًغي  ٦ما –نٓغة ؤجها بال  ، ٖهغو ل خؿن  و الكٖغ  ًد٤ << ؤنه ًغي  خُض ، الـخإٍو
 لُضزل ، ؤنىاعىم من ٣ًخلـ و ، ؤخىالهم من ٌؿخُٟض و ، مجهم لِؿخمض ، بلحهم الخدلب و مىصتهم و زضمتهم م٘ ، بلحهم الؿعي

مت عوخه ُٞه ٞدؿغي  ، ؾلم و ٖلُه هللا نلى النبي بسل٤ ًخسل٤ خُنئظ و  ٢غبهم ٦إؽ من ٌكغب ،و خًغتهم في  بل ، ال٨ٍغ
 نُت نمضا مىاىب و ، بلهُت قُداث ٖلُه ٞترص ، طاجه ٦نه ٖن بالـــــــــــــظو١  له ًن٨ك٠ و ، نٟاجه و هللا ؤؾماء مٗاني ُٞه حؿغي 

 ٞال ٞخنت ندن ابنم خالها بلؿاو ج٣ى٫  بط ؛ بلىي  و ٞخنت بال ًغاىا ال  ختى اإلا٩ىو  ب٣ضعة ألا٧ىاو ٖن ُُٞٛب ، ٞغصانُت ؤنىاع و ،
ه اللٗض لٟجاءة ٣ٖله لُاف الخم٨حو ؾلُاو لىال ؤنه ٚحر اإلاهل ؾحرة خُنئظ ٌؿحر ٞال ج٨ٟغ،  م٣ام في حٗالى و جلاع٥ هللا ٣ٍُٞى

ض ؤو ٞجضًغ...الكهىص  ما ًخدمل ال و ، طل٪ ٖلى له ٢ضعة ال الٟاني بط ، لللاقي ما ًدمل ؤو ٌؿخُُ٘ ٞال بال و اإلا٣ام طل٪ في ًٍا
 هللا ٖلُه ٢ىي  ٞةطا ، ًخى٧ل عبه ٖلى و  بًمانا ػاصجه ال٣غآو آًاث ٖلُه جلُذ بطا و ، حٗالى هللا مٗاٝع في ٢لله ُٞجى٫  ىنال٪

ـــاع و ، الكهىص ــ ـــــغ طىب ألاعواح في ؾــ ـــــلي ٖغوؽ ٢اثمــــت في ألاؾغاع ؾـ ــ  ُٞدلحها لغبهم ألاعواح بؾغاء ٞظل٪ ، ؤنال ًن٨ٗـ ٞال الخجـ
 بكظاء ؤو الهٟاث بمٗجى ؤو الظاث بؿغ ؤما به خلي بما ٌكُذ قُداث له ج٩ىو  خُنئظ و ٖلاصو من اإلا٣غبحو بها خلى بما

ـــــظي ٞةطا ألاؾماء ــ حو بٌٗ ٢ا٫ لظا و  ألاظلاح ٖلى طل٪ ْهغ بها حٛــ ـــــض نــــــؼ٫  بطا:  الٗاٞع ــ  الٗحو ٖلى و  ، خغ٦ه الغؤؽ ٖلى الىظـ
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 الالىىث بؿغ الناؽ ٌُٛب ٞدُنئظ ، ع٢هذ الغظل ٖلى و بها بُل الُض ٖلى و ، قُذ به بما ؤن٣ُه اللؿاو ٖلى و ، ؤصمٗها
ـــــاصي ـــــاو ُٞنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ٣ت لؿـ ُـ  ٖلى ْهغ ُٞ٪ ما او ٖلُه الخ٤ ؤنىاع ْهغث قغبه صام ٞةطا ىى ؤنا مشال ٣ُٞى٫  الاجداص ٌكله بما الخ٣

 الخجلي ؾُىة ٖلُه ٚللذ من ؤما و... الخإًُض ناخب بال ٢ضعو ٌٗٝغ ال الخجلي وؾ٘ الن و ىظا ًغشر ُٞه بما بناء ٧ل ُٞ٪
ٗت حؿمذ ال لظا و الاجداص ب٨ضع ممؼوط ؤنه ٚحر ىى ؤنا ٢ا٫ و ؾىاو شخيء ٧ل جالشخى  الخا٫ ناخب نٗم ال٣ى٫  ىظا مشل في الكَغ

.  1 >>... بةظمإ ل٨ٟغ الصخى م٘ ىى و ؤنا ٢ا٫ لى بط ؤنذ ٢ا٫  خىو بلى عظ٘ ٞةطا خامل ال مدمى٫ 

ت الصسهُت بو          خىلتها و ٞٗال الغخلت زايذ ؤجها منُل٤ من و ، ج٣ضم ما ٧ل زال٫ من لها حك٩لذ التي بالهىعة اإلاغ٦ٍؼ

ـــــضاًت ن٣ُت  بها نٗجي و ٞحها ن٣ُت ؤو٫  من ابخضاء ، ٦خابت بلى  بٗض ُٞما ــ ــ ـــــاصة التي اللــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام ٖــ ــ ــ ـــــاص  << جمشـــــل ـ ــ ٗـ ـــــاثلت ٖن الابخ ــ  ؤو الٗــ
ـــــضاع ــ ـــلسل الظي و الـ ــ  في ناصٞذ ٢ض الصسهُت ىظو ؤو ؾنجض ق٪ صوو  ٞةننا ألاؾاؽ ىظا ٖلى و. 2  >> الهاصي الًٟاء ًســ

 ًدُل الظي اإلاان٘ جمشل التي و وظهها، في ٞذو١  التي اإلاهاٖب من ال٨شحر  -ألازغي  الؿغصًاث ؤبُا٫ ٚغاع ٖلى  -عخلتها مؿحرة
ضىا، الظي اإلاؿاٖض ًمشل من مؿحرتها في ال٢ذ ؤجها ٦ما بغوب، بنٓغ ىضٞها جد٤ُ٣ بحو و بُجها  ظننها بلى ٠٣ً و ٌؿاٖضىا، و ًٍا
  ظاءث ، الدج اؾ٪من اصاء م٣ضؾت بغخلت ًخٗل٤ ألامغ  ٧او إلاا و ، ىضٞها جد٤ُ٣ و ٚاًتها بلى الىنى٫  و مهمتها ؤصاء ؤظل من

ن اٖخ٣ــــاص في  -و الغخلت ىــظو  ٞاو ، الخ٤ لنضاء اؾخجابت ؤنال  ىى و ،  مِؿغىا و  عاٖحها ؤو٫  ىى هللا ٩ًىو  ما  ٖاصة  -ال٨شحًر

ت عؤٞخه و ، واؾٗت هللا عخمـــــت << ٞـــــ ٞحها، الدج مناؾ٪ ؤصي و خ٣ها، ؤُٖاىا و ؤجمها، إلان اإلاجاػي   قاملت لدجُجبا نٗمخه و ، ٢ٍى
ت ؤىـل زهىنا ، .  3>>حٗالى باهلل اإلاٗٞغ

ت الصسهُت في اإلامشلت اللُل لصسهُت اإلاؿاٖض صوع  مشل الظي الُٝغ ٖن نلدض ؤو ؤعصنا لى و          بٗض  -لىظضناىا اإلاغ٦ٍؼ

ا، و صًنُا مٗهم ًخالقى الظًن ، له اإلاغا٣ٞحو مجمٕى و الغ٦ب في ألامغ ؤو٫  جخمشل  -السُٟت ال٣ىة جل٪  مٗهم ًخىانل الظًن و ٨ٍٞغ
 في الىلض و ألاىل ٞغا١ و الٛغبت وآالم الؿٟغ مكا١ مٗه ٧ابضوا و جهاًتها، بلى الغخلت بضاًت من ًٟاع٢ىو لم الظًن ؤولئ٪ ًىمُا،

. ؤلاًاب عخلت في ٦ما الظىاب  عخلت

 ؤو لالؾخًاٞـــت صٖىاتها ٢لل و بلحها، اَمإو و بها اؾخإنـ و الغخالت بها الخ٣ى التي ألازغي  الصسهُاث طل٪ بلى ًًاٝ         

 عظا٫ من الضًنُت ؤو الٗلمُت  الصسهُاث و ، اإلاغمى٢ت الصسهُاث من ج٨ـــىو  ما ٖـــاصة الصسهُاث ىـــظو و.الٗلمُت للمجالؿت
 ٦ما بهم ًخِؿغ و الٟجغ، ؤمامهم ًنللج الٓلماث في و الِؿغ، ًغا٣ٞهم الٗؿغ في  -ٌٗخ٣ض ٦ما - الظًن ؤولئ٪ زانت ، الخهٝى

 بال الهٗــت في << جغاىم ٞال إلادلخه انُٟاىم و بهاثغىم، ؤناع و ٖجهم، هللا عضخي ٢ىم ٞهم ؤمغ، ٧ل في  الهٗب  لهم ًخِؿغ
.  4>> زضىم َلٗت في هللا مدلت ؤزاع جنلؿِ و نىعا وظــــىىهم جخألا ٧الٗغاجـ

ت،اإلاغ٥ الصسهُت  ؤمام اإلاان٘ ًمشل ؤو ًم٨ن ما ؤما و      ـــها  ٖن لشنحها  وظهها في ٠٣ً الظي و  ٍػ ــ ــ ــ ٗمل ٖؼمـ  بٞؿــاص ٖلى َو

 مجها اإلاساَغ من الٗضًض الغخلت جًمنذ  << ٣ٞـــــض الُلُعي الٗاث٤ و اللكغي  الٗاث٤ بحو  ًدنٕى آلازغ ىى ؤنه ق٪ ٞال  عخــلتها،

 والًـت زاعط حٗمل التي الُغ١  ٢ُإ من الٗهاباث بٌٗ ٥ط٫ بلى ًًاٝ.. الغمـلُت الؼوابـــــ٘ و الخغ مشل الُلُُٗت الٓغوٝ

                                                           
 
 .   ُٓٗ،ُْٗ، ُّٗ: الورثيالين ، ادلصدر السابق  ، ص،ص . 
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 نــىاًا خؿن ٌؿخٛلىو  الظًن النهابحو بٌٗ ؤًًا و الؿالح ب٣ىة و ٖنىة ؤمخٗتها ٖلى جإجـــي و الخـج مىا٦ب ٞخترنـض الخا٦م

ـــــا ِٞؿللــــىو  الخاط . 1>>  السضٌٗت و بالٛضع ما٫ من لهـم مـ

 و الٗؿغ الغخالت ًالقي ؤو ، الهناء و الِؿغ بٗض عجُلا ٞلِـ ، الغخلت خخمُاث من ٌٗخبر بل منخٓغ ؤمغ ىظا ؤو الخ٤  و     
ـــــه ًش٣ل و خُاجه ٖلُه ًنٛو ما و ، الك٣اء  ، ٖلحها اإلاهُمنت اللنُت الؿٟغ ٌٗخبر التي الغخلت  َلُٗت م٘ ًخماشخى ما وطل٪ ، ٧اىلـ

 في الُٗل و الخغ مغا٣ٞىو و ٖانى ٣ٞض ، الغخلت ىظو للُل ٞٗال خضر ما ىى و ، الٗظاب من ٢ُٗت بال ٣ًا٫ ٦ما الؿٟغ و

 الدجاط ٖلى ؤمغىا ٌٗؿغ ُٖٓمت بمٟاػة  << خل و" النُٗم"   ٚاصع ؤو بٗض  بلُه ؤقاع ما طل٪ من الغخلت، مدُاث من الٗضًض
 وظىصو ج٣ضًغ ٖلى مغاعجه و ماثه ل٣لت الضنُا نغاٍ ال٨بًرذ م٣ُ٘ بط الناؽ منه ٌؿلم من ٢ل الكىب ؤو الخغ ػماو ؾُما ال ،

 من التزوص ٦ثرة و هللا بًٟل ؤلانؿاو مجها ًنجى بنما و....ألاعى اٚبراع من ؤ٦ثر الؿماء لىو  حٛحر من ٌؿخىخل ٞحها اإلااشخي و

ضو م٘ هللا ؾغ نٗم النٗم مُٗي بلى" النُٗم"  ماء ع   هللا بن   ﴿: ٣ًــــــــى٫  هللا و ٞو م       ً ً ىا الص 
 
ل

 
ً  ا و   اج ً ْم  لص  ىن  ه 

 
ى ْحؼ   لىال و   ﴾ م 

ـــــــن من ؤخض مشلها في ؾلم ما ، هللا ًٞل ـــــه ناػلـــــــــــت الكمـ ٦إو بها اإلاــــاشخي ٞاو به اإلااٍع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ .   3  >> بلُه مخىظهت و لضًــ

ن في و          صالالث ًخٟجغ الظي اإلاىي٘ طل٪ في ؤنُابها ٖن الصخغاء ٦كغث ًىم ، ؤٖؿغ اإلاغوع و ، ؤٖٓم ألامغ ٧او آزغ مَى

ش ٖبر ُٞه ظغث التي ألاخضار ؤو اؾمه زال٫ من  ال٨الم من ُٞه ما ؾل٤ ٢ض و بؾغاثُل بنى ُٞه جاىذ الظي الخُه << انه.   الخاٍع
 ػماو الُٗل من ُٞه الهال٥ ٦ثر ٢ض و ُٞه اإلااء انٗضام م٘ ، ؤمغو قضة و خغو، ل٨ثرة مدل من ؤنٗله و مىي٘ من ؤوخكه ما

 ال٣ىم جغي  ، حٗالى هللا من السٝى و الغخمت و الك٣ٟت و الغ٢ت ٖلُه ٚلب و ، ٣ًُنه ٢ىي  من بال باإلااء ٌؿذي من ججض ٞال الخغ
ت نسل ؤعجاػ ٦إجهم نغعى ُٞه  عؤٞخه و واؾٗت هللا عخمت ؤو بال اإلاىي٘ طل٪ في الخغ زىعاو من با٢ُت من لهم جغي  ٞهل زاٍو

ت ت ؤىل زهىنا قاملت ًجبالدج نٗمخه و ٢ٍى .  4>>حٗالى باهلل اإلاٗٞغ

 ٢ــــل الـظًن ؤولئــ٪ من اللكـــــغ، بجي من لنجضو ًمخض انه بل الُلُعي، الٗاث٤ ٖلى ٣ِٞ ؾاب٣ا ؤقغنا ٦ما اإلاانــ٘ ًخى٢ــــــ٠ ال        
 نىع  حٗضصث و اٖخضاءاتهم ٨ٞثرث ، ؤُٖجهم في ٚحرىم ٞهٛغ ؤلاًماو ٖنضىم ي٠ٗ و النسىة، ٞحهم انٗضمذ و الخُاء، ٞحهم

 ػاع ؤو بٗــض ، الخىنسخي بالتراب ماعا ٧او خحو الغخالت لؿاو ٖلى الغخلت نىعجه ما ظىع، من مجهم ًهضع ما نىع  من و. ْلمهم
 ل٨ُمؤ زاعظىو  بإجهم ٖنضي زلذ ٢ض   <<:  ألازحر ىظا له ٢ا٫ ، بخىصٌٗه ىم و الخــ٤ ٖلـض ؾُضي الىاضر ال٣ُب و الهالر الــىلي

 و هلل اإلاداعب نٟؿه، ٖضو م٘ جال٢ُنا الُىم طل٪ في و...بم٣امه ألال٤ُ و به ألانؿب ىى و ال٨ك٠ ٍَغ٤ من ؤطل٪ ؤصعي  ال و

ـــٜ واصي في... عوب ابن الكُش عؾىله  ٖلى الؼاص و ال٣ىي  الؿالح مٗهم و عظال، ٖكٍغن و السُل، من زالزحو في  اٖلـم هللا و ٍع
ض و حجُج بإننا ٞإٖلمناو الٗهغ نالة نضٕ بلُنا ؤحى و ، ؤلابل ىص من ٞو  قِئا له ؤُٖى الكُش ؤو ؤْن و ، عؾىله و هللا ٞو

ا الؿحر في ظضصنا ندن و ، ٖنا ٞظىب ًٞت ؤخؿله  صاعوا و٢ض.. ٖلُنا ٚاعوا الًخى ٖنض.. نهٟه ؤو اللُل زلض بلى قغو من زٞى
 بدُض ٧الُحو، نؼلذ عنانت  ُٞه و٢ٗذ من ؤو ، هلل الخمض و طل٪ٕ م و ٧اإلاُغ، ٖلُنا ًجز٫  بإو الغنام ٦ثر و ، ٧الخل٣ت بنا

. 5>> ؤخضا جًغ لم
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 و الؿاعص، شسهُت ؤو ندـ ًجٗلنا ، الغخلت في زابذ ىى و الٗاث٤ ًمشل مما ٚحرىا و اإلا٣اَ٘ لهظو اإلاخإنُت ال٣غاءة بو     
٣ت ؤلاقاعة بلى صوما حؿعى صًنُت، ٢ناٖت من انُال٢ا  و اللُل، ظـانب بلى ج٣ـــ٠ ُٖٓمت زُٟت ٢ىة ىنا٥ ؤو يب٫ بإزغي، ؤو بٍُغ

 هللا ًخضزل و بال ألامغ، مغا٣ُٞه و الغخالت ٖلى ٌكخض مغة ٧ل ٟٞي جىاظهه، التي اإلاهاٖب ٖلى الخٛلب و النجـــاة ٖلى حؿــــاٖضو

 لم ؤجهم ٚحر ، ؤزغي  صوعة بنا صاعوا زم << به ٌٗتٝر و الغخالت بلُه ٌكحر ما ىى و ، النجاة ٖلى ٌؿاٖض ما ٌسسغ و ب٣ضعجه
  مكغ٢حو منا انٟهلىا و ٞاظخمٗىا منا ؤٌؿىا ختى صاعوا خُض نضوع  ٦ظل٪ مٗهم ندن و ، ٢ىجه و حٗالى هللا بًٟل منا ًخم٨نىا

 ندن و اظخمٗىا منا بُٗض مغجٟ٘ مدل بلى ونلىا ٞلما...  بلُنا عظٗىا عبما بط بلحهم الالخٟاث م٘ اإلاٛغب ندى نؿحر بنا الخالت و
 اإلاىث ج٣ُنا ظمٗهم قاىضنا ٞلما ، ؤظلهم من ٣ٖىلنا طىلذ و  مجهم جدحرنا الٍُغ٤ ٚكِذ ٢ض مجهم ؤ٦ثر بُاثٟت بطا و ؾاثغوو

 منا صنىا ٞلما الساجمت خؿن ٖلى اإلاىث ؤو النجاة َاللا ؾلم و ٖلُه هللا نلى بالنبي ؤؾخُٛض ٨ٞنذ مخنا آلاو لؿُضي ٢لذ و
 ٖن عظٗىا ؤجهم بهم ٞةطا طل٪ ٖن ٞجهاني  ػواوة من انه بًٗهم ٖٝغ ؤخمض ؾُضي ؤو ٚحر ًناب٫ مجهم ؾل٤ من ٢خا٫ ؤعصنا

.   1 >> الؿالمت لنا خمضوا بلُنا ونلىا ٞلما جسلٟنا ؤننا ؾمٗىا إلاا بلُنا الغ٦ب

 ؤو  ، ٢لل من بلُه اعةؤلاف جمذ ما بلى جإ٦ُضا ٌٗخبر  ما وىى  ؤلالهُت ال٣ضعة  جضزل مكهض ، اإلاكهض ىظا ًخ٨غع  مغة ٧ل في ى٨ظا

 ج٣ضم ما  .عبه بلى الٍُغ٤ في الٗلض صام ما ٖلضو ظنب بلى حٗالى و ؾلدانه ٞاهلل ، عاٖحها ؤو٫  ىى و مِؿغىا هللا بنما الدج عخلت
 صواثغ زالزت في ندهغىا ؤو ًم٨ننا ، مغا٣ُٞه و الغخلت بلُل ٖال٢تها في ، الٗاث٣ت الٗىامل و اإلاؿاٖضة الٗىامل ٖن خضًض من

: ٧الخالي ٦بري 

 

 بلُه اإلاغؾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل                     اإلاىيٕى                 اإلاغؾل

 الىعزُالني+اإلاؿلمىو                   الخــــــــــــــج                       هللا

 للدج الخدًحر

 

 اإلاُٗـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٤                       الظاث                        اإلاؿاٖض

 ألا٢اعب و ألاىل                      الىعزُالني           حجا٫ ٖلى الٗاػمىو 

 الٗلماء و

 

 بلُه اإلاغؾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل                  اإلاىيٕى                      اإلاغؾل

 الىعزُالني+  الغ٦ب                    الدج                          هللا

 الظىاب عخلت

 

 ـــــــــــــــــــ٤اإلاُٗــــــــــــــــــــــــــــــ                       الظاث                      اإلاؿاٖض
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 اللكغي +   الُلُعي                  الىعزُالني                      الغ٦ب

 

 بلُه ــــــــــــــــلاإلاغؾـــــــــــــــــــــــــــ                     اإلاىيٕى                        اإلاغؾل

 الىعزُالني         اإلاخجضص ال٣ضًم الضوع  الٗىصة               الىعزُالني

 الٗىصة عخلت

 ـــــــــــــــــــــــــــــ٤اإلاُٗــــــــــــــــــــ                       الظاث                      اإلاؿاٖض

 اللكغي +  الُلُعي                   الىعزُالني                  الٗاثض الغ٦ب

 للل٣اء الٛحر جىؾالث بلى بياٞت

 

 ٢ًاء بٗض ٞالىعزُالني  ، الظاث بلى الظاث زُاب بنه ، طاجه بلُه اإلاغؾل ىى اإلاغؾل ؤنلذ نالخٔ ٦ما الٗىصة عخــــلت ٝي    
ن بلى الخنحو ُٞه جدغ٥ ، اإلاناؾ٪ ؤصاء و الٍٟغًت لت ُٞه ٞخدغ٦ذ ، ألاىل بلى الكى١  به اؾدلض و الَى  ٧له و ، الٗىصة في الٚغ

لت نه ًسضم ؤو في ٚع .   مخجضصا ٢ضًما صوعا ٌٗخبر نٗلم ٦ما ىظا و الخا٫ بنالح و النصر زال٫ من مجخمٗه  ًسضم و ، َو

 الغ٦ب في ممشال نٟؿه ىى ب٣ي اإلاؿاٖض  ؤو نالخٔ ، عخلخه ٢هت مغاخل من واخضة جمشل التي اإلاغخلت ىظو  في ؤننا ٦ما        
 ؤنغوا و يُاٞخه ؤ٦غمىا و ٖلحهم مغ من ؤو   مىصٖا عىمػا من  جىؾالث في ًخمشل ظضًض َٝغ له ؤي٠ُ اإلا٤ُٗ بِنما ،  الٗاثض
 لهظو اإلاغمى٢ت اإلا٩انت  ًا٦ض وظىىه من وظه في ىظا و ، ْهغانحهم بحو الضاثمت ؤلا٢امت و ٖنضىم الل٣اء بلُه جىؾلىا و ٖلُه

  الجهاًت في انه ل٣ى٫ ا خانل و ، ألا٢غبحو ؤىلها م٘ قإجها ٧او ٦ما ىاالء ٖنض وظضجه  الظي ال٨لحر ال٣لى٫  و ، الصسهُت

ن، ونضاء ال٣لب لهىث اؾخجاب .  ٞٗاص مجخمٗه و ؤىله ججاو باإلاؿاولُت الكٗىع  ُٞه جدغ٥ و الَى

ت للصسهُت ٩ًىو  ؤو ًٟغى الىا٢٘ ٞاو بالغخلت ًخٗل٤ ألامغ ٧او إلاا و         ندن ٖنضنا ألا٢ل ٖلى عخلتها، في ٌكاع٦ها من اإلاغ٦ٍؼ
٣ت مىعوو مإ ؤننا باٖخلاع اإلاؿلمحو مٗكغ  الغؾى٫  ؤخاصًض بٌٗ بظل٪ جىحي ٦ما الؿٟغ، في اإلاؿخدلاث من حٗخبر التي بالٞغ

 من ٌٗلمىو  الناؽ ؤو لى  << ؾلم و ٖلُه هللا نلى هللا عؾى٫  ٢ا٫:  ٢ا٫ ٖجهما هللا عضخي ٖمغ ابن ٞٗن ؾلم، و ٖلُه هللا نلى

 ٢ا٫:  ٢ا٫ ٖنه هللا عضخي ظضو ٖن ؤبُه ٖن قُٗب بن مغٕ ٖن و. اللساعي  عواو 1 >> وخضو بلُل عا٦ب ؾاع ما ؤٖلم ما الىخضة

 و. النؿاجي و الترمظي عواو. 2>> ع٦ب الشالزت و قُُاناو، الغا٦لاو و قُُاو، الغا٦ب  <<:  ؾلم و ٖلُه هللا نلى هللا عؾى٫ 
لى ٖلحها قٝغي و بنٓام، مخن٣لت مضًنت ٖن ٖلاعة ىى بل ، الهض٣ًحو و الهض٤ً ؤو الٟغصًن، و الٟغص ٌٗجي ال الغ٦ب  ؾحرىا ٖو

. (3واخض ىضٝ ندى واخضة ٦خلت في الجمُ٘ ًخدغ٥ و ال٣اضخي و ؤلامام ٌؿاٖضو و ، الغ٦ب ؤمحر ؤمجها و عاختها و

                                                           
 
 .َُّ: حيي بن شرؼ النوكم ، ادلرجع السابق ، ص . 

2
 .َُّ: نفسو ، ص . 

 
 ِٓ:،ص ُُٖٗ، ِة للنشر ك التوزيع ، اجلزائر طينظر موالم بلحميسي ، اجلزائػػػػػػر من خالؿ رحالت ادلغاربة يف العهد العثماين، الشركة الوطين . 
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ت الصسهُت نٟت بَال٢نا بو بل ججاوػو، ؤو ججاىله ًم٨ن ال وا٢ــ٘ ؤمــغ الغخـلت في الصسهُاث حٗضص بو         ٖلى اإلاغ٦ٍؼ

ت الصسهُت جمحز << ؤو  منُل٤ من ، اإلا٣ابلت الصسهُت ٖن اللدض ًناٖل ًٟغى ٢لل من الغخالت  وظىص ٖلى ًدُل ، باإلاغ٦ٍؼ
ت الصسهُت .  ألازغي  الصسهُاث مجمٕى جمشلها التي ، 1 >> الشانٍى

ت الصسهُت  وي٘ بو          ملضؤ ٖلى << ألاؾاؽ في ٢اثما جهنُٟا ٌٗخبر  ؤزغي، ٦ٟت في ألازغي  الصسهُاث و ٦ٟت، في اإلاغ٦ٍؼ
ت2 >> اللنُىي  الن٣ــــض ٖلحها ًغج٨ؼ التي اإلالاصت من ؤؾاؾُا ملضؤ ٌٗض الظي الخلاًن ٖن ال٨ك٠ بلى حهضٝ الظي الخ٣ابل ٗــــٞغ  إلا

 الٛالب في نجضو الظي  -الغخالت  -الصسهُت ىظو  ؾلُت  ٖلى ن٠٣ ؤو ًم٨ننا الخهن٠ُ ىظا زال٫ من و ٣ًابله، بما الصخيء

مَة  ٨ًخب لِة
ْٗة ُُة َ٘ة  و ل مَة ٌُة ِة

ّة
خه و الش٣افي، عنُضو إلبغاػ نهُت وؾُلت << الغخلت من مخسظا ،  ل  بل.  3  >> الخٗلُمُت ٢ضعجه و الٗلمُت مٗٞغ

 ال و م٩ىناتها، ظمُ٘ في الخهٝغ في اإلاُل٤ الخ٤ ناخب انه ٖلى طاجه إلبغاػ وؾُلت الغخلت ملّٟى من ًخسظ طل٪ من ؤ٦ثر
 من نؿم٘ ن٩اص ال ٞندن ٣ًضمها، التي ماصجه في  الخد٨م و الخهٝغ في ًتالخغ من مدؿٗا ًمل٪ ٞالغخالت ، طل٪ في عجب

 ػمن و إلا٩او اإلادضص و ، لها اإلاك٩ل ىى بلؿاَت انه عئٍخه؛ ؤو بؿماٖه  الغخالت لنا ؾمذ ما بال شسهُاث، من نغي  ؤو ؤخضار
 ًخجاوػ   التي ألاما٦ن و ألاخضار و الصسهُاث من ىنا٥ ؤو ُٞه ق٪ ال ٞالظي اإلا٨خىبت، الغخلت ؤخضار مؿغح ٖلى ْهىعىا

ن٣ل ٖنضما ٖجها الخضًض  -ٖنه ًنىب من ؤو  -الغخالت
ُة
م ، ال٨خابت بلى الٟٗل من الغخلت ج  الغخلت ؤزناء خًىعىا ؤو خضوثها ٚع

 ٖلحها بنِذ التي الاؾتراجُجُت ؤو الهضٝ م٘ الخناؾب ٖضم ؤو ألاىمُت، ٖضم بؿلب ىنا الخضًض بؾ٣اٍ ٩ًىو  و الٟٗلُت،
.  عخلتا٫

ت  الصسهُت ٖن الخضًض بو       ت ؤو"   ألانا"  جمشل التي اإلاغ٦ٍؼ ُنا من  ًنُل٤ ؤو ًجب ،"  آلازغ"  جمشل التي الشانٍى  الخام ٖو
 من الغخالت ٚغى بدؿب و َلُٗتها، بدؿب بقاعة بلحها ٌكاع ٢ض و بإؾمائها جظ٦غ ٢ض وا٢ُٗت، شسهُاث ٖن نخدضر بإننا

ت الصسهُت ٖن الخـــضًض ًمٌؿخ٤ ختى و. بها ؤلاجُاو  و ، بلحها اإلاغجدل ؤو اإلاغا٣ٞت ؾىاء ، ألازغي  بالصسهُاث ٖال٢تها و اإلاغ٦ٍؼ
ت الصسهُت جىظهاث بٌٗ لنا لخخطر  زال٫ من << َلُٗتها و م٩انتها بدؿب الصسهُاث ىظو جهن٠ُ ؾنداو٫  ، اإلاغ٦ٍؼ

 ؤو اإلااضخي من ظؼءا بهٟخه ٖنه ٌؿم٘ الظي ؤو ، حٗامال و وعاجدا به ًدخ٪ الظي ؾىاء لآلزغ  –الغخالت  -الغاوي  عئٍت اؾدُٗاب
. 4(>> الخايغ

:  نجض آلازغ جمشل التي الصسهُاث ؤبغػ  من

 :الىلـــــــــــــــــــــــــــــي و العالـــــــــــــــم  دــــــــــــــــــــط -

٘ الظًن الٗلماء  ىم خًىعا، ؤ٦ثرىا و الصسهُاث ؤبغػ  من ؤو ًالخٔ ٖمىمها، في الٗغبُت الغخالث ٖلى اإلاُل٘ بو           هللا ٞع
 و الخ٣ضًغ ًجضوا ؤو الُلُعي من ٩ٞاو لألنلُاء، عزت و ؾلم و ٖلُه هللا نلى الغؾى٫  اٖخبرىم ٦ما م٩انتهم، ٖٓم و قإجهم، من

ىو  ممن مجخمٗاتهم، ؤٞغاص بحو الاخترام  ٞحها اخخٟى التي الىعزُالنُت عخلتا٫ في ًخجؿض ما طل٪. الٗلماء و الٗلم ٢ُمت ٌٗٞغ
 الهالخحو، و ألاولُاء و الضًن ٖلماء من ال٣ٟهاء زانت نٟداتها، من ٦لحر خحز ٖلى ٖجهم الخضًض ٞؿُُغ بالٗلماء، ناخنها

                                                           
 
 .ِّْ: عبد الرحيم مودف ، الرحلة ادلغربية، مرجع  سابق ، ص . 

2
 .ُّٖ: ، صََُِ، ُعبد ادلالك قجور، القصة ك داللتها يف رسالة الغفراف حي بن يقضاف،مطابع االخوة مدين البليدة اجلزائر، ط . 
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 باٖخلاعىا الغخلت َلُٗت م٘ ؤًًا ًخماشخى ،و الضًنُت الٓاىغة ٖلُه ؾُُغث نٗلم ٦ما الظي الٗهغ َلُٗت م٘ ًخماشخى ما ىى و
لت ، ال٣ٟهاء و الهالخحو و بالٗلماء ؤ خابها ٞحها ًلخ٣ي ما ٖاصة الغخلت ىظو و  السامـ الغ٦ن بجمام ؤظل من عخلت  في ٚع

.  اإلاؿاثل منا٢كت ؤو الٟخىي  َلب و الخبر٥، و الاخخ٩ا٥

ــــىم بإ خاب اإلاٗغوٞىو  ؤولئ٪ ىم ، الىعزُالني عخلت في بالٗلماء اإلا٣هىص ٞةو ألاؾاؽ ىظا ٖلى و         ــ ــ ـــــغبانُت الٗلـ ــ ــ ــ  ؤو ، الـ

ت  ، منا٢نهم و ، ًٞاثلهم و ، ؾماتهم و ، ؤؾمائهم بظ٦غ ، بهم بالخٍٗغ٠ اللضاًت في ًخمحز ىاالء ٖن خضًشه و1.  النىعانُت اإلاٗٞغ
ت اججاىاتهم و الٗلمُت م٩اناتهم و  ما ىى و ، نهجهم ٖلى ٌؿحر و  بهم ًخإزغ و اإلاخل٣ي مجهم ٌؿخُٟض ؤو طل٪ من ٚغيه و ، ال٨ٍٟغ

 ًخه٠ و بإخىالهم الؿام٘ لُخد٤٣ ؤوناٞهم بُاو و اإلادلحو و ؤلازىاو ط٦غ من نظ٦غ بنما  <<:  ب٣ىله نغاخت الىعزُالني ٣ًغو
.  >> بغ٧اتهم ٖنضو جدًغ ؤو ألا٢ل و بإوناٞهم

اثٟهم ٖن  ُٞخدضر طل٪ ًخٗضي ٢ض و      ــــاالء ٖن الخضًض ٩ًىو  ما ٖاصة و. جالمظتهم و قُىزهم و ْو ــ ــ "  ب٩لمت م٣ـغونا ىــ
ـــحر التي"  ؾُضي ــ ُٗت اإلا٩انت بلى حكــ  الغظل جىاي٘ بلى الى٢ذ نٟـ في حكحر ٦مــا  اإلاجخمــ٘ ؤٞغاص ٖنض بها ًخمخٗىو  التي الٞغ

 مجهم الىاخض جمحز التي نٟاثبا٫  بُجهم الخمُحز ٖلى خغم الغخالت ٞةو ، َل٣اث و صعظاث ألاولُاء و الٗلماء ٧او إلاا و. ؤمامهم

 الغبانُت الٗلىم طو"   "  اإلاخحو الٗلم طو"   " ال٩امل الٗالم: "  ٢ىله  في نجضو مشلما ال٨لحر بالٗالم  ًهٟهم  من ٞمجهم آلازغ؛ ٖن
:   ،٣٦ىله به لخٗل٤ا و النبي بدب ًهٟه من مجهم و"  الىالًت بدغ: "  ٢ىله في ٦ما  بالىالًت ًهٟه من مجهم و"  الغخمانُت اإلانذ و

 و الًٟل طو"  و"  الهالخحو بمام"  و"  الٟايل الهالر: "   بـــ ُٞنٗخه الًٟل و بالهالح ًهٟهم من مجهــم و"  للنبي اإلادب" 
.  2" ... الهالح

ت الصسهُت وعي من ًنُل٤ ، الغخلت ىظو في ألاولُاء و الٗلماء ٖن الخضًض  بو          خ٣ُ٣ت و نغىا،ٕ َلُٗت و بظاتها اإلاغ٦ٍؼ
 و ال٨ٟغي  الاججاو خُض من ، اللٗض و ال٣غب  مضي ٖلى ج٣ىم ؾٝى لهاالء النٓغة ٞاو ٖلُه و عخلتها، ؤخضار في ٌكاع٦ها من

 هي واخضة صاثغة بلى جنخمي ظمُٗها الصسهُاث  ىظو ؤو  منُل٤ من ال٨الم ىظا ن٣ى٫  ، للخُاة النٓغة َلُٗت و الخهىع  ٞلؿٟت
 اًجابُت ٖال٢ت به الٗال٢ت ًجٗل ما ىى و ، الضًن نٟـ و ألامت، نٟـ بلى منخم آزغ ؤمام ٞندن ٖلُه و ي،ؤلاؾالم الضًن صاثغة

ـــــظا م٩انت جخجلى و ، اإلاكاع٦ت و الخٟاٖل و الخىانل ٖلى ٢اثمت ـــــه في  آلازغ ىـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــال٫ من"  ألانا"  مـــــ٘ جضازلـ ــ ــ ــ ــ "  الندن"  " نا"   زــ
ــــــض٫ الخــــي ـــــت الصسهُت"  ؤنا"  بحو الجمــــــ٘ ٖلى جـ ــ  مغخلت في ؤو ، الغخلت َىا٫ مغا٣ُٞه من ؤ٦ثر ؤو ٞغص بحو << و  -الغخالت  -اإلاغ٦ٍؼ

.  3>> مغاخلها من

 ٖضا لهم خصخيو ن٩اص ال ىاالء و ، بلحها اإلاغجدل الصسهُاث ؤٖجي ، ألازغي  الصسهُاث بلى ألامغ ًخٗضي بل ٞدؿب طل٪ لِـ
ت م٘ جٟاٖال ؤ٦ثر  ًلضو الغخالت ؤو طل٪ ٧ل في ألاوضر اإلاحزة لٗل و ، الغخلت في  ٖلاعاث من ًناؾنهم بما ًسههم الظًن اإلاخهٞى

غاء و اإلاضح ــــاّ َُاتها في جدمل التي ؤلَا ــ ــ ٟـ  مد٤٣ ٞحها ؤصع٦نا ٣ٞض <<:  ٢ىله في نالخٓه مشلما ، الهىفي بنهجهم الــــمىخُت ألال
 ىى ممن إلزىانه الضواء و الؼىض و الصخُذ، الٗلم و الىعٕ ناخب ألاعباح، طا الهلاح، نجم النجاح، ناخب و الهالح،

ذ، بالخب ـــــض ؾُضي ، اإلاىاىب له ان٣اصث و َاٖذ الظي اإلاظاىب، ٧ل في الٗالم ظٍغ  ألانا ًمن٘ لم طل٪ ؤو بال ، 4 >> اإلاٗـــــــــــــؼي  مدمـ

                                                           
 
 ُٖٕ:الورثيالين ،ادلصدر السابق ،ص . 

2
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 .َّٔ:شعيب حليفي، ادلرجع السابق، ص . 
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ت  في ٣ًؿى ؤو ، الدجاط حهحو الظي النمىطط طل٪ م٘ الخا٫ ىى مشلما  ؾللُا آزغا اإلاؿلم في ًغي   ؤو -زُالنيالىع   -اإلاغ٦ٍؼ
 و هلل اإلاداعب نٟؿه ٖضو م٘ جال٢ُنا الُىم طل٪ في <<:  ٣٦ىله"  الكُش"  بــــــــــــ ونٟه بو و هللا خضوص ًُل٤ ال ؤو مٗهم، الخٗامل

.  1>> نٟؼاوة قُىر من قُش ىى و عوب بن الكُش عؾىله

 الُل٣اث لخنٕى  جلٗا ٖضو، آزغ و نض٤ً آزغ بحو  ٖغبي، آزغ و جغ٧ي آزغ بحو الىعزُالنُت الغخلت في آلازغ جنـــٕى ل٣ـــض و
 :طل٪ نماطط من. الضًنُت اإلا٩اناث و الؿُاؾُت اإلاغاجب ازخالٝ و الاظخماُٖت

 

:  ال الـــــــــــــــم حاهماٌ و الترهـــــــــــــــي  دـــــــــــــــــط  -

 ألاؾاؽ ٖلى ىنا ال٣اثمت ألانا نٓغة من انُال٢ا ، ؾللُت بهىعة صاثما ججلذ التر٧ي آلازغ نىعة ؤو الغخلت ىظو في اإلالٟذ   

 طاه ًا٦ض.  السغاب قُٕى و الجهل ٖمىم و الٟؿاص اندكاع في ؾللا الىعزُالني ظٗله بل ْالم و َاٙ ٞالتر٧ي ، الؿُاسخي الضًجي
غاب ْلم و ألاجغا٥ ْلم ؤمغاو ٖلحها اظخم٘<<  التي ػمىعة ٖن ًخدضر ٧او خحو اإلاشا٫ ؾلُل ٖلى  ال٨ـالم  في ناعث ختى... ألٖا

 ؤو ٚحر مجها ٌٗخبر ؾى١  ال و ٞحها خمام ال آلاو ٞهي الهٛاع اإلاضو ؤوناٝ ٖن بل ألامهاع ؤوناٝ ٖن انؿلسذ خُض ٢لت
 ال و لهم لِؿذ وهي اإلالاخت الخ٣ُ٣ُت ٧اامال٥ الانخٟإ ؤجم بها ًنخٟٗىو  و مجها ًإ٧لىو  ًمأٖ اؾدُالء ٖلحها اؾخىلىا ألاجغا٥

ُت السُِ ظمُ٘ ظٗلىا جمغصوا و َٛىا إلاا بل ؤىلها من ؤجهم  الٗلم انضعاؽ ؾلب باهلل الُٗاط و ىظا و  ٖضوانا و ْلما لهم الكٖغ

ن ٧ل من ؤىله و .  2>> طل٪ ُٞه ًىظض َو

 ٖؿا٦غ و ٖلحها التر٥ بخدال٠ ابخلُذ ؤجها بال <<:  ٢ا٫ خحو ٢لله الُٗاشخي ؤ٢غو بما ٞحها مخإزغ ؤنه ًلضو وعةالو ىظو و       
ــــى خهِنا خهنا التر٥ بنـــى ؤو بلى ، جاعة ىاالء و جاعة ىاالء ٖلحها ِٞؿخىلي ، الٗغب ــ  ٞمل٩ىا ، مجها اإلااء ًإحي التي الٗحو عؤؽ ٖلـ
ـــــغاط في بهم جخٟىاؤ و بإىلها ؤيغوا و الللض ــــى ٣ًــــــــــضعوا لم و  الســ  و الللض خُاة به الظي اإلاـــــاء مــــن لخمــ٨جهم ٖلحهم الســـــــغوط ٖلـ

 .3>> ؤىله

 ٚحر ٖلى ؤنه بال ، ٖغ٢ُا و صًنُا ألامت نٟـ بلى اإلانخمي آلازغ جمشل التي الٓالم الخا٦م نىعة نجض الهىعة ىظو ٖن بُٗض ٚحر و
ـــم ال و ، ؤىله ًسضم ال الظي الؿلبي الخا٦م ًمشل بظل٪ ُٞهلذ مٗها جىا٤ٞ ُخه بكاوو حهخــ  ًُػى  بل ، مجخمٗه ؤٞغاص و ٖع

ض في الغخالت ناصٞه الظي باي عمًاو ، جىنـ خا٦م م٘ نجضو مشلما ٧اىلهم ًش٣ل و ٖلحهم  السغاط ل٣لٌ ظاء بمدلخه << الجٍغ
٠  مالىا و مدنت بال ؤلاؾالم ؤعاضخي ظمُ٘ مجها ؤزلى و ؾنت من هللا ٢ُٗها بهم اىخضي من ؾنت و ؾنتهم هي ٦ما الللض ٖلى اإلاْى

م الضًن و اإلاؿخ٣ُم بالٗض٫ .  4>> ال٣ٍى

ــــظل٪ و ٣ـــــت ٞحها ٖــــانى  التي مهغ، في الخا٫ ٧او ٦ــ  ٖن ن٣لــه بما ٖجها ٖبر ٢اجمـــت نـىعة ٖجها ٞن٣ــل  ٦لحرا، ٖناء مغا٣ُٞـــه ٞع

ُــش ـــلم بو <<: ٢ــا٫ الظي الخٟناوي  الك ـــتى آلاصمُحو ؤظناؽ من ظنـ ٦ــل ونل ٢ـض والتها ْـ ٛــــغبي الخـاط ْلـم بلــٜ خـ  الٗلماء و اإلا
ـــاع و الهنـإ و ألاقُـار و ال٣ٟـــغاء و الُللت و ــــاثغ و اإلاجــــــاوعٍن و الخجـ ــ ـــم  لظل٪ و ، الناؽ ؾـ ــ  و ، الٟخنت و بالك٣ـــــا١ هللا ابخالىــ
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 مُٗنه ٦ظا و ، ألاعى منه ؤزلى و هللا ؤىل٨ه ع٦لنا ٖلى حٗضي ٢ض بىال١ والي ؤو ٖلمذ ىظا ٖلمذ ٞةطا.... ٚلب إلان مهغ ٧انذ
ٗت ؤخض ًضٖىىم ؤو ٚحر من لهم ؾغح الضعاىم من قِئا مجهم ؤزظ ٞةو ، السجن في ًل٣حهم و الدجاط من ظماٖت ًمؿ٪  للكَغ

.  1>>    نٟؿه ٖضو

:   الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسًم  دــــــــــــــــــــــــــــــــــــط -

 الصسهُاث مجمٕى  ٦ظل٪ بنما ، ٞدؿب الغ٦ب ؤو ألا٢اعب و ألاىل من اإلاغا٣ٞحو ىنا الهض٤ً باآلزغ اإلا٣هىص لِـ          
ت ةالصسصخي ناصٞتهم الظًن الٗامت من  في ؾىاء ، الاؾخ٣لا٫ خؿن و الٗىو  مجهم ٞىظضث  مٗهم جىانلذ و جٟاٖلذ و اإلاغ٦ٍؼ

 بهم الل٣اء ًخم ممن ٚحرىم ؤو الؿماؾغة ؤو الٟالخحو ؤو الخجاع من ٩ًىنىو  ٢ض ىاالء و ، الٗىصة عخلت في ؤو الظىاب عخلت

 ٦إو بلضاجهم ؤو منا٣َهم بلى بًاىم ناؾلا  ٖامت ثبقاعا الغخالت بلحهم ٌكحر ما ٖاصة ىاالء مشل و.  مؿل٤ جسُُِ صوو  نضٞت

ــــىله2  >>الؿٟغ ٖلى ٖاػما صاعنا بلى عظٗنا بجاًت ؤىل وصٖذ إلاا و << : مشال ٣ًى٫  ــ ــ ــ ــ  الًٟل و السحر ؤىل ٞهم مذجىبت ؤوالص   <<:  و٢ـ
 مجهم ٠٣ً ال انه بال  زل٣ُا، ؤو صًنُا ًغيُه ال ما بٌٗ الغخالت  ٖلحهم ًالخٔ ما ٦شحرا ىاالء و.3>>... الخلم و الٗلم و ال٣غآو و

.  لهم بالضٖاء صاثما ًسخم و ٞحهم اٖىط ما بنالح و جنلحههم بلى ٌؿعى بل مٗاصًا، مى٢ٟا

 :   اليافــــــــــــــــــــــــــــــــــــط  دط و العــــــــــــــــــسو  دــــــــــــــــــط -

ــــىاٞل من باإلااعة ًترنضوو  الظًن  اإلاؿلخىو  الُغ١  ٢ُإ -الٗضو آلازغ ٖجيؤ  -الهن٠ ىظا ًمشل     ــ ــ ــ ــ  ، الدجُج ع٦ب و ال٣ــ
 ًخىانىو  ال اجهم الٗضو آلازغ ن٠ و لهاالء ازترنا ٢ض و ، مإ٧لهم و مخاٖهم من ًجغصوجهم و ؤمىالهم ٌؿللىو  و ٖلحهم ُٞٗخضوو 

 .مأعبهم لخد٤ُ٣ ال٣خل ٖن

"  ؤلاؾالم بالص صازل ججغي  ؤخضاثها ؤو باٖخلاع َلُعي ؤمغ ىظا و ،  الغخلت ىظو في ؤزغا له نجض ن٩اص ال ٞةننا ال٩اٞغ آلازغ ؤما و    
 باإلقاعة بال ألاخـضار مؿغح ٖلى ًٓهغ ال آلازغ من الهن٠ ىظا ٞاو ٖلُه و"  اإلا٣ضؾت الل٣إ مهغ لُلُا جىنـ الجؼاثغ

ٟها التي جغظإالاؽ ج٣نُت زـــال٫ من ، الاؾترظــاُٖت  خ٩اًاث من الظىن في عاخ ما بٖاصة زال٫ من ٦ظل٪ و ، ٦شحرا الغخالت ْو

ــــانذ بو و ختى ــ ــ ـــا٫ ىى ٦مـــا بالعجـاثلُت جدؿـــم ألاخُاو بٌٗ في ٦ـ ــ ــ ــ ـــا٫ ما في الخــ ــ ــ ىو  ٖن ٢ـ ـــــض ٞــــٖغ ــ ىو  ؤو خ٩ي << ٣ٞـ  هللا لٗنه ٖٞغ
غ في النِؿاو مُغ ٌٗض و ٖنضو ُٞدٟٓه ٞغاجؿها جغاب ُٞٗض(  يٟاصٕا٫) بها الناؽ ًٟتو ٧او  بطا و ٦ُال و ٖلحها ٣ًُم و ٢ىاٍع
 ختى مضة ٖلُه ًًمها و ًضو في ُٞجٗله ماثه من بصخيء ُٞإجُه آلازغ ًإمغ و منه ب٣لًت ُٞإجُه التراب ٢ُم ؤمغ ؤخض ٞخنت ؤعاص

نه ًدـ  4.>> ؤظمٗحو الناؽ و اإلاالث٨ت و هللا لٗنت ٖلُه زل٣ها ؤنه ُٞضعي جصب يٟضٕ بها ٞةطا ًضو ُٟٞخذ يٟضٖا بخ٩ٍى

٣ه في ىى و ٖلحها قاىضا ٧او و ال٨ٟاع ًض ٖلى َغابلـ اىالي خضزذ  ؤخضار من ن٣له ما ؤًًا طل٪ نماطط من و           بلى  ٍَغ

 بها نؼولنا ًىم ؤو طل٪ و جضمحرا هللا مصمغو ال٨ٟاع خانغىا << التي َغابلـ ٖن جدضر ىظو عخلخه ٟٞي ، م1096 الٗام في الدج
 و ازنحو ا٦خملذ ؤو بلى نٟؿه الُىم في الٟل٪ جخابٗذ زم اللدغ متو ٖلى ْهغث زالر بؿٟن بطا اللدغ بكِ الغ٦ب بمجز٫ 

 ىى٫  في اإلاضة جل٪ في اإلاضًنت ؤىل و الجمٗت و السمِـ و ألاعبٗاء و الشالزاء ب٣ُت هللا صمغىم ٖلحها ٞإ٢امىا  ؾُٟنت ٖكٍغن
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  بلى اإلاضًنت من ؤمخٗتهم ن٣ل في ؤزظوا بل ؾضًض نٓغ ؤو خمُض عؤي طو ال و مضبغ ٞحهم لِـ و قضًض ٖناء و ظؿُم ن٨ض و ُٖٓم
مهم و زاعظها  بْهاع من لنا ًلضو ُٞما الالث٤ الٛحر ٞٗلهم ٖلى وظىىهم م٘ ج٩لمنا طل٪ عؤًنا إلاا و باإلانكُت ؾىانحهم بلى خٍغ

ـــــٕؼ ــ ــ ضاء الجبو و الجـ .   1>> الٟجغة(  ى٨ظا)  الآلم ال٨ٟـــــغة هللا ٖا

 بجؿضىا جدًغ ال التي الصسهُاث جل٪ بها نٗجي و ، اإلاٗنىي  آلازغ جمشل ؤو ًم٨ن ؤزغي  شسهُاث ىنا٥ ٞاو ٧ل ٖلى و   

.  ط٦غو الغخالت حهم مما ، بها ًخهل ما ٧ل و ٦غاماتها ؤو ٖلمها ٖن و ٖجها بالخضًض حؿخدًغ بنما و ، الغخلت ؤخضار مؿغح ٖلى
 اؾخٟاص الظًن الغخالت ٦ظل٪ و ،  الهالخحو من ٚحرىم و ال٣ٟهاء و  بااولُاء الصسهُاث من النٕى لهظا الخمشُل  ًم٨ن و

 ؤبي و الضععي  نانغ بن ؤخمض ؾُضي ٧الكُش  ، عخلخه في ٞحها ظاء مما ال٨شحر ط٦غ و ، ٖلحها اٖخمض و ، عخالتهم من الىعزُالني

.   الُٗاشخي مدمض بن هللا ٖلض ؾالم

 و آلازغ جمشل التي ألازغي  الصسهُاث و ، ألانا جمشل التي الغخالت شسهُت ٖن و الغخلت ٖن خضًض من ج٣ضم ما ٧ل زال٫ من
ت الصسهُت ؤو ، مُمئنحو ال٣ى٫  نؿخُُ٘ ٞةننا ، بُجها الخىانل و الخٟاٖل َلُٗت ٖن ـــــغث اإلاغ٦ٍؼ ُـ  ج٩ىو  ج٩اص  ؾُُغة ؾُ

م   -ألازغي  للصسهُاث حؿمذ لم و ، الغخلت م٩ىناث ظمُ٘ يٖل ٧املت  في بال  مًاصا مى٢ٟا جبرػ ؤو جخدغ٥ باو  -حٗضصىا ٚع

تها امخال٥ ٖن ٖاظؼة <<الصسهُاث ىظو ٞٓلذ الناطع ال٣لُل  اٖتراى ال ، واخض بٗض ٖلى صالا حٗضصىا ؤنلذ و ، النهُت ىٍى
ت الصسهُت مىا٠٢ من مى٠٢ ٖلى  لخلٗب - الغخالت لها ؤعاص ٦ما- الغخلت في ظاءث الصسهُاث ىظو ؤو ٌٗجي طاه و2  >> اإلاغ٦ٍؼ

ض صوع  ت للصسهُت اإلاُل٤ اإلاٍا .  بغوػىا ٖلى اإلاؿاٖض و اإلاغ٦ٍؼ

: ؤو ال٣ى٫  ًم٨ن ؤزحرا

 صاثغة من ج٣غبها ٞنُت م٣ىماث من ٞحها نجضو إلاا نٓغا الخدلُل، و للضعاؾت ٢ابال ؤصبُا نها ج٩ىو  ؤو ًم٨ن الغخلت -

 .صبألا

ت الصسهُت  -  .الغخلت م٩ىناث ظمُ٘ ٖلى ٌؿُُغ  )اللُل الغخالت ( اإلاغ٦ٍؼ

ت الصسهُت -  .نىعجه ًلم٘ و ًسضمه ما بال ًغوي وال ٣ًى٫  ال  )الؿاعص الغخالت ( اإلاغ٦ٍؼ

ت الصسهُت لسمت بال الٛالب في جإحي ال ول٨جها جدنٕى و جخٗضص ألازغي  الصسهُاث -  .اإلاغ٦ٍؼ

حو عخالث من حجُت عخلتب حٗل٤ خضًض من ؾل٤ ما ٧ل  جنخٓغ ٦نىػ  ىنا٥ الٗهض ىظا في ؤو ٌٗجي ما الٗشماني الٗهض في الجؼاثٍغ

  .اإلاٗانٍغن الن٣اص بمنٓاع بلحها ًنٓغ و ًضعؾها و النىع  بلى ًسغظها من
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ح ران  دلُل ح ران هخاباث في الصىفُت الجزعت
ع عبس.ز  الجعاثط  ــ  باملؼُلت بىطُاف محمس حامعت ـ    بىؿاللم العٍع

 

 

: السضاػت ملخص

ُت من ظبراو ظٗل   ٞى غو وطل٪ السامّة  مظىله الهّة اىا بخٍُى ًّة صو ب  اإلاِٗل، الىا٢٘ من وىغوبه اإلاجخم٘ لؿجو وعًٞه بخمغّة

غا النٟؿُت لخالخه ألانل َل٤ نىعة ؤصبه بظل٪ ٞإنلذ ت جل٪ ؾىي  لِؿذ بجها. اإلاغىٟت ومكاٖغو إلخؿاؾاجه ٧امال وج٣ٍغ  الجٖز
لت وخانُت اإلاسخت ىظو صًانخه، ٧انذ ما ٧انذ مكغقي ٧ل في اإلاخإنّة ُحو، مسالٟا نهجا نهج ل٣ض ظبراو، ؤصب في ججلذ الغّة  للهٞى

ومانسخي اإلاظىب ٖلى اٖخمض بل صو الىا٢٘، من ىغوبه في الغّة ل الىظىص، بلى ونٓغجه اللالُت، الخ٣الُض ٖلى وزىعجه وجمغّة  ُٞه، والخإمّة

ٟـ به جؼزغ وما ًتؤلانؿاو والٗال٢اث الخبّة  بلى ونٓغجه ت النّة  ٞحها ًمتزط نٟؿُت خالت ظبراو ٖنض والخلى٫  الىخضة بو.   اللكٍغ
ت الخبّة  وؤصاة ٧لُا، امتزاظا بمدلىبه اإلادبّة   ؤو النٟـ اؾم ٖلُه ؤَل٤ ؾام شخيء هي بنما وال٣ٗل، الخىاؽ لِؿذ واإلاٗٞغ
وح ت ىلت السال٢ت الظاث وبلى ؤنُلت ةصًلاط الترار بلى بااصب ٖاص ٢ض ظبراو ٩ًىو  وبظل٪ ال٣لب، ؤو الغّة  ٞؼاوط ؤنُلت، قٍٗغ

ُت ٖملُت في والخضازت الترار بحو لت نٞى  زىاَغ مٓاىغىا من وؤلاٞاصة الُلُٗت في الخإملُت بنٓغجه اإلالخ٨غ، السُا٫ في مٚى

ت ٞهم وفي وؤ٩ٞاعا، ٖىة الخٍغ ت وفي بلحها، والضّة .   بالجبرانُت هوصٖىث بالجبراني، ؤؾلىبه ؾمي ختى الالتزامُت الجٖز

: اإلاٟخاخُت ال٩لماث

ُت  ـ  ظبراو    ـ  ألاصب  ـ  الخإمل   ـ  الخمغص  ـ  الشىعة  ـ  الغوح   ـ  الخب  ـ  الغومنؿُت  ـ  الهٞى

 
 جمهُس 

ُت حٗخمض    ٞى نُا واٖتزا٫ ؤلالهُت والخ٣ُ٣ت وهللا الىظىص ٖلى ؤؾاؾا الهّة  الىاخض الخ٤ في للٓىاىغ ٞناء ؤو للخلى٫، وملظاتها الضّة
، ه، الٗلض انضماط ؤو ألابضيّة ت ٦لاع م٘ ًلخ٣ي وظبراو  بغبّة ت ًدمل بط وىى وهللا، الىظىص بلى نٓغتهم في اإلاخهٞى ت نٍٓغ  به زانّة

٨غو، عومانؿِخه من نابٗت ت بلى بٗض ُٞما جخدى٫  خُض ٞو ُّة ت في مٛغ٢ت نٞى ُّة ُت ىظو. الًلاب ٞى  الٗم٣ُت الش٣اٞت ؤوظضتها الهّة
ت ؤنىإ زخل٠لم الكاملت غ الىا٢٘ مٗاٌكت ومن ظهت، من ولٛاتهم ؤ خابها بازخالٝ اإلاٗٞغ  وا٢خهاصًا ؾُاؾُا ٖاقه الظي اإلاٍغ

ُخه حٗضّة  لظل٪. زانُت ظهت من واظخماُٖا ا مظىلا نٞى صو  َىعو به، زانّة  الىا٢٘ من وىغوبه اإلاجخم٘، لؿجو وعًٞه بخمغّة

غا  ًت،النٟـ لخالخه ألانل َل٤ نىعة ؤصبه ٩ٞاو اإلاِٗل، ىُٟت ومكاٖغو إلخؿاؾاجه ٧امال وج٣ٍغ . الغّة

ر ل٣ض بي ٦خابه في ىظا ٧ل ٖن ٖبّة ُخه منه نؿدك٠ الظي النّة ها ن٣ى٫  بط نلالٜ ال التي نٞى  ٞلؿٟي ٨ٞغي  ؤصبي مظىب بجّة

لٗه نٟؿه من ظبراو ابخضٖه ت، خُاجه في نٟؿه ٖلى َو ُّة اؽ ؤعاص زمّة  ومن الُىم ُخه بوّة . طل٪ في مؿل٨ه ٌؿل٩ىا ؤو للنّة  ىظو نٞى
.  الٛامًت خ٣ُ٣خه من ال٨شحر ٖن ج٨ك٠ وهي ُٞه، ٖاف الظي الٗهغ عوح ٌؿاًغ ظضًض انُال١



ت  2016  حىان  20العسز   -الثالثالعام    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 

 

 120 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوقجميع 

 

ٌ  الىحسة :                                                    والحلى

ُحو بلٌٗ مخإزغا ظبراو ًلضو    ت ناخب الٟاعى ٧ابن الهٞى صةا ال٩ىو  مٓاىغ في جخمشل التي الكهىص وخضة نٍٓغ  خا٫) إلاخٗضّة

ت الٟالؾٟت ٖلحها بغىن التي الىخضة لِؿذ وهي(. واإلاىاظُض ألاطوا١ ُّة ٞى  ٖنض ٦ما الخلى٫  وخضة ولِؿذ اإلاخٟلؿٟىو، والهّة

ط
ّة
ه الٗلض اجداص بجها بل ٚحرو، ؤو الخال ت ٖنض مٗلىم ىى ٦ما والاجداص. بغبّة ُّة ٞى  واإلاسلى١  السال٤ اجداص بإو ال٣اثلت النٓغة ىى الهّة

ًن ظىىغ ٖلى مجهم اإلاداٞٓحو ل٨ن ،مم٨ن ؤمغ  ظبراو زلُل ظبراو ٖنض هي الىخضة وىظو. الٗلُا الظاث في ٞناء بنه: ٣ًىلىو  الضّة
ت الخبّة  وؤصاة ٧لُا، امتزاظا بمدلىبه اإلادبّة  ٞحها ًمتزط نٟؿُت خالت الٟاعى ابن ٖنض ٦ما  بنما وال٣ٗل، الخىاؽ لِؿذ واإلاٗٞغ

وح ؤو النٟـ اؾم ٖلُه ؤَل٤ ؾام شخيء هي ض ٞهى ، اإلاىؾ٣ُى زال٫ من واضر والخإزغ. ال٣لب ؤو الغّة
ّة
 من او الناي ٨ٞغة ٖلى ًا٦

لض اإلاىؾ٣ُى، ٌٗٝؼ ن، ٣ٖى٫  في ًازغ نٛماتها ٍو وح م٘ لالػصواط ؤصاة هي ٦ما للتهظًب، ؤصاة وهي آلازٍغ . هللا هي التي ال٩لُت الغّة

ٝ عآو ما وبحو ظبراو عآو ما بحو ٦لحر حكابه ًىظض  غب في ةاإلاخهىّة
ّة
ا والٛناء، الُ  ٖنض الى٢ٝى بلى بٗض ُٞما بهم اندضع ممّة

٣هما ٖن الىنى٫  صوو  والٛناء الغّة٢و وخل٣اث ألاط٧اع  نٓغجه او ٖهغي  بمٟهىم ول٨ن آلعائهم، مكابه ٞغؤًه ال٨ك٠، بلى ٍَغ

لُٗت انسجام الخُاة ؤو من جنُل٤ ال٩ىو  بلى الكاملت
ّة
ض ٧ل والالمخناىُت صوصةالالمذ ظؼثُاجه في والىظىص جناٚم والُ  لظل٪. مىخّة

ت م٘ ظبراو ًلخ٣ي هغوعصي ألاٞالَىني الٌُٟ نٍٓغ ٓهغ. للؿّة  بعجابه وفي". اإلاىا٦ب" ؤؾماىا التي اإلاُىلت ٢هُضجه في طل٪ ٍو

ص ؤو نؿخُُ٘ ال ولٗلنا. ؾِنا البن النٟـ ب٣هُضة ا ندضّة ُا ًنلٖى  ًانٝى مٓهغا وال الُنابُ٘، ٧ل من قغب انه له، واخضا نٞى
ص بضؤ انه واخضا،  الٟاعى بن ٖمغ ٧او: "...  ىظا ٢ىله زال٫ من ٧لُا جإزغا مخإزغا ًلضو ٞهاىى الجىانب، مسخل٠ اإلآاىغ مخٗضّة
انُا، قاٖغا وح، زمغة من حكغب الٓمأنت عوخه و٧انذ عبّة ت ؾابدت تهُم زمّة  ٞدؿ٨غ، الغّة ٞغ  خُض  اإلادؿىؾاث، ٖالم في مٞغ

ٞحو وؤماني قا١ال٘ ومُى٫  الكٗغاء ؤخالم جُٝى ص لِـ بنه 1.."  اإلاخهىّة ٞحو ؤخض في عؤي مجغّة ٣ت بل. اإلاخهىّة  ٖن لل٨ك٠ ٍَغ

اَٟت ، مغى٠ خـ من ًدمله إلاا الخإزغ، قضة . ع٣ُ٢ت ٖو

ت هماشج دالٌ مً صىفُخه :   ؿعٍط

ضي ل٨ن حٛجي، اإلاىظىصاث او للسلىص عمؼا الناي  ظبراو زلُل ظبراو ظٗل    ٌُٛب ًل٣ى وظىصىا من الناب٘ الهّة

،٠ًٗ ُٖاو ٦إظغاؽ صازله في ًغناو ونضي نىث ؤو نىجاو"  ٞاإلاىا٦ب. ًًمدل وال ًًُ٘ ال ل٨نه ٍو ن واصي في الغّة  ؤ٢انٍى

ل"...٢اصٌكا" و( بكغي ) ٦ؿىاقي ٢لله في ًئناو ؤو
ّة
ال ظبراو مىا٦ب حك٩  بٗض الٟاعى وابن ٖغبيّة  ابن بٗض الٗغبيّة  الكٗغ في جدىّة

اؽ ؤبي ي نىّة ت إلاىؾ٣ُى واإلاخنبّة ُّة اث ٧ىن ت عئوؽ ُٚىمها من جُل بنؿانُت ومدخٍى ُّة     2"بله

ـنّة  النــاي ؤُٖنـــي:            ٞحها ٣ًى٫   السلىص ؾغّة  ٞالٛنـــــا              ٚو

ــــى الناي وؤنُـــن                         الىظىص ًٟجى ؤو بٗض              ًل٣ــ

 بنـــــــىع  وجنك٣ـذ               ــغبُٗـ جدممــــذ ىل :        ٣ًى٫  ؤو بلى

                      

                                                           

  ُٔٗ ت، ص /صيدا ك بًنكت د.منشورات ادلكتبة العصرية" البدائع ك الٌطرائف"براف خليل جربافجػ 
.  ّْٗ، ص  ُٕٓٗ، ُػ علي شلق، نقاط التطٌور يف األدب العريٌب، دار القلم، بًنكت، لبناف ط ِ
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                       1  ؤزُـغ من ٧اوؽ في                زمغا الٟجغ وقغبذ                   

  ٤
ّة
لُٗت ظبراو حٗل

ّة
ه ما و٧ل بالُ ة، الخًاعة ػخمت من جدخٍى  الجؿم طل٪ب اإلاخٗل٣ت ألاقُاء ٖلى الانُىاء طل٪ ومن واإلااصّة

وح وهي ؤال ألازحري  له ٍَغ٤ ٖن لُهل ظبراو ًٟٗله طل٪ ٧ل. الغّة ا الدؿامي بلى وللىظىص الىظىص في جإمّة ة ٖالم من خىله ٖمّة  اإلااصّة

جٗل والكغ، السحر بحو ؤلانؿاو نغإ ط٦غ بلى ًنخ٣ل طل٪ ٧ل ومن. والٟؿاص بالطجُج اإلاش٣ل  بحو اإلا٣اعنت ؤو الخ٣ابل ؤؾلىب ٍو
ة، ألاقُاء ىظو خى٫  الخ٣اث٤ إلبغاػ امنهم ألايضاص ة ٖالم بحو وطل٪. مجها واخض ٧ل خ٣ُ٣ت لخخطر اإلاخًاصّة  ٖالم وبحو اإلااصّة

وح افي، الن٣يّة  الغّة ا٢ُت ج٣ى٫  ماطا"   ٢هُضجه في ًىضر مشلما الهّة "    الؿّة

لــاح ظاء و٢ض الىاصي في ؾغث  الهّة

 ًـــــؼو٫ ال وظـــىص ؾــــــغّة  مٗلنــا

ـــــن ـتؾـا٢ـُـ ٞـةطا ــ ــ ــ  اللــُـاح بُــ

 جـ٣ـــــــــــى٫  و جنـــاصي و جخــٛنــى

 وخغام نؼوٕ الِٗل بنما               بالهناء الخُاة ما

ــــام ٢نٍى اإلاىث بنما              بالٛناء واإلاماث  وؾ٣ـ

لُـــــم بال٣لب الجنت بنما              بالشــىاب النُٗم ما:             ٣ًى٫  ؤو بلى   الؿّة

            2. الجخُم ٧ل السليّة  ال٣لب بنما            بالٗظاب الجخُم ما                          

ىفي بمنٓاعىا والجخُم والنُٗم واإلاماث، الخُاة جغي  التي ظبراو ٢لب ؾا٢ُت خضًض بجها     نٟؿه في جسخلج بجها السالو، الهّة
ُخه، اٖلُه حٗخمض التي ألاؾـ لنا لخبرػ نٓغ منىالها ٖلى ٌؿحر التي ألاؾـ حٗخبر وبالخالي نٞى  وبهظو زاللها من للىظىص ٍو

ٞت، مظىب نُا١ ٖن ًسغط ال ؤنلها ناخُت من ألا٩ٞاع صو الظي الٗهغي  اإلانٓاع حٗخمض ل٨جها اإلاخهىّة ٤ ظبراو لها خضّة . نٓغجه ٞو

غإ ٧ىو  من جنل٘ نٟؿه ٞازخالظاث ازلي الهّة ا الضّة ا ٢لله من ومٗاف وا٢ٗه في مىظىص ىى ممّة  الظاث ٖالم في نٓغو في ىى وممّة

ا ؤ٦ثر مغاجب بلى ٌؿمى بىاؾُخه الظي ا ؾمىّة لىّة انى ٢اسخى مهجغي  قاٖغ ٦إيّة  وظبراو. الٗلُا الظاث م٘ لُخدض ٖو  الٛغبت مغاعة ٖو
لُٗت الخإزغ قضًض ؤلاخؿاؽ مغى٠ نجضو

ّة
لُٗت عخاب في مىظىص ىى وما بالُ

ّة
 ٖن وجنمّة  طاجه من ٖتناب ٞال٣هُضة ولظل٪ الُ

. ناص٢ت ٖاَٟت

ا٢ُت لؿاو ٖلى نسجه الظي الخىاع وىظا غإ طل٪ بال ىى ما الؿّة ض والظي السام بإؾلىبه ًغؾمه الظي الهّة  وآعائو مُىله ًجؿّة

ا٢ُت جل٪ ٢لله لؿاو ٖلى ٢الخه ما ججاو ا. الؿّة : ٣ُٞى٫ " الصخغوع" ٢هُضجه في ؤمّة

ص، الصخغوع ؤحها        لىظىصا ؾغّة  ٞالٛنا ٚغّة

 و٢ُىص اجىو  من  خـــغّة  مشـل٪ لُدنــي     

                                                           
 
 .ِٖ ت، ص/ط، د/د.ك بًنكت ،صيدا،منشورات ادلكتبة العصرية،  ادلواكب  ،جرباف خليل جربافـ   

2
 .ُِٕص  ، البدائع ك الٌطرائف  ،جرباف خليل جربافـ   
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 ؤَحر الىاصي ًٞا في  عوح مشل٪ لُخجي     

               ؤزُــغ مـن ٧اوؽ في مضاما النىع  ؤقغب    

  وعيــــى  وا٢خنإ َهـــغ مشل٪ لُدنـي    

ا مٗغى     ـا ٚاٞـل ؾُإحي ٖمّة  مًـى ٖمّة

 يٖن ألاشجاو وانٝغ ٚنّة  الصخغوع ؤحها   

  نىج٪ في بوّة   
ًة
  1 ؤطنـــي ؤطو ٞـي نـاٞسا نىجا

مه ظبراو ًبرػ ة، ٖالم من جبرّة ا٢ت ٞنٟؿه الجؿض، وىى ُٞه ويٗذ الظي ال٣ٟو ىظا من عوخه ونٟىع  اإلااصّة  الالخدام بلى جىّة
الم ؤز٣لها، الجؿض ىظا او بها، والاجداص الٗلُا بالظاث ض وهي  ًىا٣ٞها، ال الكهىاث ٖو  وحكغب جُحر الصخغوع مشل ج٩ىو  ؤو جٍغ

هغ ِٖكت وحِٗل ؤلالهي، النىع  من
ّة
ٝ     بنه. خضوص له لِـ ًٞاء في والن٣اء الُ ايت ألاخاؾِـ  زال٫ من مخهىّة ُّة  اإلاملىءة الٟ

ت ُّة و انٟٗاالث بضازله جغحؿم لها وال٣اعت . عوخان ٟن الٟؿاص ٖن بُٗض  ناٝ، ٖلىيّة  ٖالم بلى حكضّة ة ٖو . اإلااصّة

خه (باامـ) ٢هُضجه في ؤما ِّة ل بلى به ًظىب  مدضوص، ٚحر ٖالم في به جُٝى ٞغومانؿ  ٢ض نٟؿه لُجض وظىصو، في الخإمّة
ّـة  ٖالم ٞى١  َٟغث اعث الخ ٞت قإو طل٪ في قإنه الًٟاء، عخب بلى َو  والانضماط الىا٢عي الٗالم ٖن الان٣ُإ في اإلاخهىّة

ا٢ت عوخه ًالثم الظي السُا٫ ٖالم في ٧لُت :  ٣ًى٫  خُض الىا٢٘ اصناي ٖن الدؿامي بلى الخىّة

خغ نؿماث ىلّةذ بو ٦نذ      السّة

ي        مغخــي مـن عا٢ـها ؤجلـىّة

 اإلاُغ الُٛم ؾ٨ب ما وبطا   

اح زلخــه     ٢ضخـي ٞإمـأل الغّة

:  ٣ًى٫  ؤو بلى

وح قازذ     ٚضث و بجؿمي الغّة

نُـــن زُاالث ُٚـغ جغي  ال     الؿّة

 ٞكذ نضعي  في ألامُا٫ ٞةطا 

ـاػ 
ّة
ُــــنث انُلاعي  ٞل٨ٗ            2 ؾخٗ

ه من ظبراو ًنُل٤ ظبه ان٣طخى الظي ال٣ضًم خلّة ال، ٖو نض الؼاىضًن، مغاجب بلى بنٟؿه ؾما الظي الخبّة  ىظا ٍَى  ٖو
غو

ّة
م جظ٦

ّة
ل٩ي ٦شحرا، ًخإل ت الخالت جل٪ ٖلى ٍو ُّة وخ ؿُم اإلاُغ م٘ جنضمج ٞمكاٖغو الُٛبي، الٗالم طل٪ في ٌِٗكها التي الغّة

ّة
 والن

ٍاح لُٗت، بظاث ألاقُاء ىظو خغ٧اث جغنض ونٟؿه والغّة
ّة
ُا، انٟٗاال بها وجنٟٗل الُ

ّة
 عوخه ؤو ٞحري  خايغو بلى ًنخ٣ل  زمّة  ومن ٧ل

                                                           
. َُٔػ جرباف خليل جرباف، البدائع كالٌطرائف، ص   ُ
. َُٕػ جرباف خليل جرباف، البدائع ك الٌطرائف، ص   ِ
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ها ظؿضو بىاؾُت قازذ ٢ض ى خلِؿت عىُنت اجّة  خ٣ُ٣ت ال٨بري، الخ٣ُ٣ت ٦ك٠ بىاؾُت الجؿض ىظا ٖن الابخٗاص جخمجّة
ت ىاجل٠ ؤقُاء ٚحر جغي  ال ٞهي الٗلُا، بالظاث واجداصو وظىصو ُّة ُىم، يلاب غ ٚو خه ما و٧ل ٞاجه ما ٧ل ٖلى ُٞخدؿّة  ولم نٟؿه جمنّة

٤ ًن، بحو الخ٣ابل ؤؾلىب ؤو ٦ما. بٗض ؾنت ألاعبٗحو ًللٜ لم وىى ًخد٣ّة ُت جدؿم ال٣هُضة ظٗل الًضّة  حكضّة  انٟٗالُت بسانّة
 ختى زناًاىا بحو ؤخاؾِؿه ظمُ٘ وبشه ٖاَٟخه، نض١ ًٓهغ وبظل٪ والسُا٫، الىا٢٘ والخضًض، ال٣ضًم مشل بلحها، ال٣اعت 

ر عاجٗت ٢ُٗت ٚضث خه ٖن حٗبّة ُّة وحي، ومظىله نٞى .   بلُه صاُٖت وؤنلذ مٗه جالءم َاإلاا الظي الغّة

ت هماشج دالٌ مً صىفُخه               : هثًر

ا ت نماطظه ؤمّة ت نماطظه من ٞإٚجى النثًر ُت، الكٍٗغ ٞى ّـة  ٞااظندت بظل٪، وبًداء ٖضصا ؤ٦ثر اجها بالهّة بي عةاإلاخ٨  والنّة

ت وابدؿامت وصمٗت ُّة ت ٚن ٖز
ّة
ُت بالج ٞى غة ألاظندت في ظبراو ٌِٗل. الهّة ال صاثما قضًضا نغاٖا اإلاخ٨ؿّة

ّة
 ٖالم من الهغوب في ممش

ة ه خُاجه وا٢٘ من ًبرػ لظل٪ .ُٞه الانضماط بلى نٟؿه جخى١  الظي الٗالم وبحو بجؿضو، بلُه ًنخمي الظي اإلااصّة ال٢خه للمغؤة خلّة  ٖو
ت، ًنؿلخ ٞال ًضاث،ٖض نؿاء م٘ ُّة لضو ٧ل ٞا ٍو ت وبغئٍاو ٖهغي  بمٗجى مخهىّة ىفي ٞالخبّة . السانّة  والُٗاء لألزظ مجا٫ ٖنضو الهّة

ٞت ٖنض الخا٫ ىى ٦ما ن بكغي  ىى ؤم ؟ ٚاًت بلهي وؾُلت، بكغي  ىى ٞهل ، اإلاخهىّة  مخجاوػ  بلهي ىى ؤم ؟ ؤلالهي اإلاٗجى مخًمّة
                              ؟اللكغي 

ه، لضي ومٟهىما مٗغوٞا ظبراو عؤي ٨ًن لم  ٖالم في والانٛماؽ والٟؿى١  باالػصواظُت بًٗهم اتهمه بط مٗانٍغ
ٕ لم نٟؿه وىى الكهىاث، ه ًضّة

ّة
ه ًهغّةح ولم اللكغي  بمٟهىمه الخبّة  ٖن انهٝغ ؤن

ّة
 ٖنه الخضًض مٗغى وفي عاىب، ؤو ػاىض ؤن

ٞت عظا٫ ؤ٦ثر ٞٗل ٦ما لٗله ن٣ى٫  ُت ؤو اإلاخهىّة ٞى ما اللكغي  الخبّة  من اجسظ الهّة
ّة
وخحو، الخبّة  بلى به ًغقى ؾل  ًنخ٣ل زمّة  ومن الغّة

ا٢ت طاجه ا٦دك٠ ولٗله ؤلالهي، الخبّة  بلى :  ٣ًى٫  بظل٪ واٖخلاعىا الخًٌُ في انٛماؾها زال٫ من الٗال بلى الخىّة

خغي  الٗالم طل٪ لحروا الُٛىم، وعاء ما بلى ًُحروا ؤو ٌؿخُُٗىو  ال ؤظندت الخبّة  حهنهم لم الظًن بوّة "  عوحي به َاٞذ الظي السّة

اٖت جل٪ في ؾلمى وعوح ٣ى٫ ( 7)1..."الؿّة :  ؾلمى لؿاو ٖلى ٍو

ٟـ اوّة  ؤظلي من جدؼو  وال خلُبي، ًا ٖليّة  حك٤ٟ ال" ة هللا ْل جغي  التي النّة  التي والٗحو ألابالؿت، ؤقلاح طل٪ بٗض جسصخى ال مغّة

لى اإلاأل من واخضة بلمدت ج٨خدل ٞت لضي ٦ما ظبراو نٓغ في والجما٫ ٞالخبّة   2"الٗالم ىظا ؤوظإ حٛمًها ال ألٖا  ؾلُل اإلاخهىّة
لل ؤوضر من ه ؤلالهُت، الخ٣ُ٣ت بلى والىنى٫  السال٤ صعب لؿلى٥ الؿّة

ّة
 ؤو مشله إلنؿاو ٠ُ٦. الللٙى مغاجب من مغجلت بن

اصاتهم ٦ناجؿهم يضّة  زاع و٢ض مٗهم، ًنضمج   م٣الخه في ٣ًى٫  وؤن٣ى، ؤنٟى مٖا٫ بلى ٖاإلاهم من انسخابه ًبرػ ما مجخمٗه، ٖو

ها"   الجما٫ لت، ألاصًاو ؾلُل في خاعبىا الظًن ًاؤحّة ّٗة خ٣اصاث ؤوصًت في وىامىا اإلادك ٍت ٞغؤوا اإلاخلاًنت الٖا  من ؤوفى الجخىص خغّة
٨غاو ومؿاعح الدؿلُم، ٢ُىص ا، واج٣ىو صًنا، الجما٫ اجسظوا ألاجلإ، مٗا٢ل من ؤؾلم النّة  اإلاسلى٢اث، ٦ما٫ في الٓاىغ ٞهى عبّة

لُٗت بحو ٞهي ؤلالهي، الٌُٟ بلى للىنى٫  الخبّة  وبحو الجما٫ بحو نلت ىنا٥ 3." اإلا٣ٗىالث نخاثج في اللاصي
ّة
 ؤو واإلاسلى٢اث الُ

لُٗت مىظىصاث
ّة
خذ اخخًاجها من ٞالبضّة  بُجها، للٟهل ؾلُل وال. الُ غ إلصعا٥ ٖلحها الُٗىو  ٞو  وما خناًاىا بحو ال٩امن الؿّة

اتها بحو ؤؾغاع من جسُٟه ُّة َ .

                                                           
.  ٓٓت، ص /ط، د/ػ جرباف خليل جرباف، األجنحة ادلتكٌسرة، منشورات ادلكتبة العصرية، صيدا كبًنكت، د  ُ
. ّٗػ جرباف خليل جرباف، األجنحة ادلتكٌسرة، ص   ِ
. ُّت، ص/ط، د/جرباف خليل جرباف، دمعة كابتسامة، منشورات ادلكتبة العلمٌية اجلديدة، دػ   ّ 



ت  2016  حىان  20العسز   -الثالثالعام    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 

 

 124 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوقجميع 

 

غا وؤص١ حٗلحرا ؤ٦ثر بنه ؿلت جهٍى
ّة
ٟـ إلاساَلت بالن  نٟسخي ًا جنىخحو متى ختى: "عخما٥ نٟـ ًا عخما٥" م٣اله في النّة

ع  بكغي  ٦الم ؾىي  لضيّة  ولِـ جطجحو متى بلى بًٟٗي؟ ٖاإلات وؤنذ  ٖمغي  ؤن٣ٟذ ٣ٞض نٟسخي ًا انٓغي  ؤخالم٪؟ به ؤنىّة

. مٗنا٥ ألاؾغ من واٖخ٣ي اإلاىث اؾخضعي ؤو مجض٥، ٞالٗض٫ بالٗض٫، ٖليّة  ٞا٢طخي ا٥،ؾى لي ًل٤ لم........لخٗالُم٪ مهُٛا

ة والخبّة  ؤنذ ؤ٣َُه ال ما الخبّة  من خملخجي ٣ٞض ة وؤنا مخدضة، ٢ىّة  بحو ٖغا٥ ًُى٫  وىل مخٟغّة١، ي٠ٗ نٟـ ًا عخما٥!  واإلااصّة
ة ٖالم من وحهغب ظبراو ًهغر 1" وي٠ُٗ؟ ٢ىيّة  ، من ظؼء عوخه بو و٢ُضىا، اإلااصّة ت نٟت ىى الظي الخبّة  وهي ؾامُت، ؾماٍو
ىع  منل٘ غإ ٌكخض لظل٪ ؤلالهي، والٌُٟ النّة نضزغ، ٞخل٣ى الجؿض، وبحو بُجها الهّة ت ٖلى ٖم٤ُ صلُل ىظا وفي ٍو  ظبراو نٖؼ

ت ُّة ٞى عاث زال٫ من بناىا التي الهّة . بالٗم٤ ًدؿم الظي ل٨ٟغو بياٞت والٗم٣ُت، الىاؾٗت ز٣اٞخه و٦ظل٪ نٟؿه، جهىّة

اؤ بيّة  ٦خابه مّة ُت في ٚاع١  ٞهى النّة ٞى اجه، لىاثذ ًدمل الهّة ٞه وؤؾغاع ٦كٞى لى للٗالم لُٗلجها ججغبخه وم٨نىناث جهىّة  ٖو

بيّة ) ٖنىاو ازخاع. ؤؾماٖه ه ل٨خابه( النّة
ّة
ه ان اؽ وؾمذ اإلاهُٟى، اؾم نٟؿه ٖلى وؤَل٤ باإلاؿُذ، حكلّة ها ًناصوو ؤو للنّة  اإلاٗلم، ؤحّة

ه ًن ؤمىع  ٫ًدناو لم الخ٣ُ٣ت في ل٨نّة ا الضّة غاث٤ و٢ُاٝ الخ٣اث٤ زماع هي م٣ىالث جناو٫  بل ألانلُاء، ٞٗل ٦ما ؤؾاؾًة
ّة
ر. الُ  جدضّة

ت ٖن ن اإلادلّة ت والترح والٟغح الجما٫ ٖو ٍّة ت والخغّة ٟـ، ومٗٞغ الة والكغ، والسحر والؼماو، وألالم النّة  ٦ما واإلاىث، واللظة، والهّة
ر ٞىو  ًخدضّة م٣ها، ألاقُاء ظىىغ ٖن اإلاخهىّة ها له بضث زلمام ٖو ٞغ اث جناو٫  ٖنضما وختى ٖو ت مىيٖى ُّة ت ؤو صًن  ٧الٛظاء صنُىٍّة
ما والكغاج٘، وألاصًاو والكغاء واللُ٘ واإلاؿا٦ن وال٨ؿاء

ّة
 بٗنىاو له م٣ا٫ في ٣ًى٫  الاججاو ىظا وفي اإلانخى ىظا في جناولها بن

ئا لِـ ال٣خُل بوّة : "وال٣ٗىباث الجغاثم مت من بٍغ ؤ ؤو اللاع ٌؿخُُ٘ ال ؾغ٢خه، في ملىم بال ١اإلاؿغو  ولِـ ال٣خل، ظٍغ  من ًخبرّة

غ، ؤٖما٫ اىغ وال الكٍغ
ّة
٣ي الُ ت بغيء الُضًن النّة ؿحو ٢ظاعة من الظمّة

ّة
ها ؤنخم... اإلاضن اٚلىو  ؤحّة  ٠ُ٦ الٗضالت، ٚىع  ؾبر في الغّة

ما٫ ظمُ٘ بلى جنٓغوا لم بو ٦جهها جضع٧ىا ؤو ج٣ضعوو ىع  في ال٣ُٓت بٗحو ألٖا ىع  ىظا زلم في ال٩امل، النّة ىو  النّة  الغّةظل ؤوّة  حٗٞغ
ا٢ِ والغّةظل اإلانخهب  طاجه وجهاع اإلامؿىزت طاجه لُل بحو الك٤ٟ في وا٠٢ واخض، عظل بالخ٣ُ٣ت ىما ألاعى ٖلى الؿّة

ٓغة ىظو في ؤلِـ  2..."ؤلالهُت ٗت ًستر١  نىفي عوح الكغاج٘ بلى النّة  ىظو جازظ ؤو ًم٨ن وىل ؟ الخ٣ُ٣ت بلى لُهل الكَغ
اؽ ؤمشالها ؤزظ ٦ما اماؤخ٪ ألا٢ىا٫ اؽ ًم٨ن وىل ألانلُاء، ؤٞىاو من النّة  الخضوص واضر لِـ خ٨ما ًُل٣ىا ؤو ألاعى ٖلى للنّة

                        واإلاٗالم؟ ألابٗاص زابذ وال

بيّة ) في ظبراو بوّة   ٝ،( النّة ا، ولِـ مخهىّة ُّة ض والظًن ًجُب، الظي وىى ؾإ٫ الظي ٞهى لظل٪ نل ه) ٣ًغئوا ؤو لهم ًٍغ ُّة ( نل
ىفي، مظىله ؤؾغاع ٞهمىا ٢ض ٩ًىنىا ؤو ٖلحهم ىظا ه الظاث، م٘ الٗم٤ُ خىاعو في ؤؾلىبا اجسظو الظي الهّة  ٖا٫ بهىث خىاع ل٨نّة

مؼ١  ألاؾمإ ًستر١  ل الدجب، ٍو سجّة  وطاجه، نٟؿه م٘ مخالثما مظىلا لنٟؿه زل٤. ألاظُا٫ مغّة  ٖلى زالضا اؾما لهاخله َو
ا ٨غو ؤخاؾِؿه ٖلُه ؤيٟى زمّة  به، جإزغ ؤو ؤزظو وممّة  ْهغ زمّة  الخُاجُت ؾلى٧اجه من ججلى مٗانغا، مظىلا ٚضا ختى الٗم٤ُ، ٞو

ت آزاعو في ُّة ُت، ال٨خاب اصة مي بلى بها ًلٗض التي الغؾالت ىظو زال٫ من طل٪ ًلض والٟنّة ... ٧لمت من خٝغ ؤو٫  ميّة  ًا النبي بنما": ٍػ
 ؾلب اؾخُاٖتي ٖضم و٧او خغوٞها، من خٝغ ؤو٫  جهجئت اؾخُ٘ لم طل٪٫ ومجي، وفيّة  لي ال٩لمت ىظو ؤو اإلااضخي في جىىمذ
خذ هللا قاء طل٪ وبٗض عوحي، في وخغ٢ت ؤلم ؾلب و٧او بل مغضخي، خذ هللا قاء زم النىع، ٞغؤًذ ُٖجي ٞو  الناؽ ٞؿمٗذ ؤطني ٞو

                                                           
 .ْٓػ جرباف خليل جرباف، دمعة كابتسامة، ص   ُ
. ٗٓ-ٖٓ-ٕٓت، ص/ط، د/، د ػ جرباف خليل جرباف، الٌنٌّب، منشورات ادلكتبة العلمٌية اجلديدة، بًنكت، لبناف   ِ
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خذ هللا قاء ألاو٫، الخٝغ ىظا ًلٟٓىو  ذ انجي ٞغخا ملخهجا عصصجه: الخٝغ لٟٔ ٞغصصث قٟتي ٞو  الناؽ ؤو ألاولى للمغة ٖٞغ
  1" قِئا لؿذ اإلانٟهلت بظاحي وؤنجي شخيء ٧ل ىم

بي" ٦خابه بوّة  ت ُٞه ججلذ ٣ٞض ال٨خب من ٦ٛحرو لِـ" النّة  الٗهغ إلاك٨الث باللضًل ؤلاجُاو ٖلى وم٣ضعجه ظبراو ٖل٣ٍغ

اؽ ؤًضي في الخلى٫  وي٘ بدُض اجه نهاثده ٍَغ٤ ٖن النّة ّـة  ًخإزغ عاوظب ظٗل ىظا ٧ل. وبعقاصاجه ونٍٓغ د نُل٤ ٍو صا ٍو  مخمغّة
ة منه َٟذ الظي الٗالم ىظا م٘ منسجم ٚحر ألاويإ ٖلى وخانُاث ٖلى اإلااصّة لُعي من ٧او. "الغّة

ّة
 ٖلى اإلاُٟىع  لجبراو الُ

ض١، ي جٟخده بضء في ًهُضم ؤو ٖنهغو، وؤلىىُت ؤلانؿاو ب٨غامت اإلاامن واللحو، والغّة٤ٞ الهّة وحي، الٟجّة ا، انُضاما والغّة ًٟة  ٖنُ

ا
ًة
ت الخُاة وعٍاء الىا٢٘ بسكىنت ماإلا لت اللكغٍّة    2..."  والكغاج٘ بالخ٣الُض اإلا٨لّة

اؽ ٖن وختى اإلاهجغ في ألاصباء من ؤ خابه ٖن مسخلٟت خُاة ٌِٗل ظبراو ظٗل الظي ىى اإلانُل٤ ىظا   طل٪ في النّة
 والظًن الٗغب ألاصباء من ال٨شحر طل٪ في به وجإزغ الٗغبي، ألاصب بلى ؤصزلها التي عومانؿِخه في ٌٛغ١  ظٗله الظي وىى الى٢ذ،

اؽ لهٟت من ناٞغا منه، ىاعبا الىا٢٘ ٖن بُٗضا ٧او خُض نهجه نهجىا ٩ىو  بال ًجض ٞلم ُٞه، الانضماط في النّة  ًدل٤ والهضوء، الؿّة
 ال٨بري  لخ٣ُ٣تا با٦دكاٝ وطل٪ الخُاة، ىظو في وصوعىا مهحرىا زمّة  ومنُل٣ها، وملضؤىا خ٣ُ٣خه ل٨ُدك٠ ال٩ىني الًٟاء في

ت، الظاث ىظو م٘ الانضماط زمّة  هللا، وهي وح ٖالم وظض وبالخالي الٗلٍى ي الٗالم ىظا من وؤعخب ؤوؾ٘ الغّة . اإلاسخن٤ اإلااصّة

 الُنابُ٘ ظمُ٘ من ٖبّة  لظل٪ اإلاسخلٟت، اإلاٗاٝع واحؿإ الترار بؿٗت جمحزث بِئت في الٗالم ىظا في ظبراو ولض  
ا آنظا٥، اإلاىظىصة

ّة
 ؤلاخؿاؽ ومن ٢نللت، اللمؿت ومن ؾالخا، ال٩لمت من ظٗل نٟؿِخه بااخغي  ؤو نٟؿه ًناؾب ما صًج لم وإلا

 ظبراو ؤؾلىب بوّة " الجبراني بااؾلىب مٗغوٝ ىى بما نٟؿه، ومن بنٟؿه ؤؾلىبه ؤوظض ؤو طل٪ في وؾُلخه و٧انذ بغ٧انا،
ت ؤُٖخنا ٢ض ونٟه وص٢ت ونٛمخه ُّة  اإلاخىاػو، اإلاخناؾب، اإلاتر٢غ١  الكٗغي  ٞنثرو اللُاو،و الخنؿ٤ُ في الجما٫ ٖن ظضًضة مٟهىم

تها ٢ظي ؤُٖننا في اإلاخخابٗت ال٣اُٞت ظٗل ٢ض اإلاخجاطب،
ّة
 ظبراو ٢هُضة ٣ًغؤ من ىل قٗغي  لُذ ُٞا ون٣ن٣ت، صنضنت آطاننا في وعن

ها   اللُل ؤحّة

  واإلانكضًن والكٗغاء الٗكا١ لُل  ًا        

  وألازُلـت وألاعواح ألاقلـاح لُل ًا        

ا وىظا ألاؾالُب، ٞحها بما الخ٣الُض، ٧ل ٖلى ظبراو زىعة ٧انذ لظل٪  3..." و٧ى٦له اللُل ٖن قٗغاثنا زغزغة في لظة ُٞجض ٌٗىص  ممّة
ا الٗهغ ًىا٤ٞ ال مىح بلى الىزابت نٟؿه ًىا٤ٞ ال وممّة

ّة
جو بال٣ىانحو ظبراو ًخ٣ُض لم" لظل٪. ؤلابضإ بلى و الُ  لها ؤطٖن التي والؿّة

ه ؤظُا٫، منظ و٦خابنا ٖغائناف
ّة
نضما  مجها، ؤوؾ٘ نٟؿه وظض ان ا اللُاو بلى بداظت قٗغ ٖو  بلى ًلجإ ؤو ؤبى الهاثجت، نٟؿه في ٖمّة

ا، نضعو في ويٗذ الخُاة اوّة  زاع ل٣ض... ٖلحها زاع زمّة  ٖجها ٞإٖغى اإلاُغو٢ت، اللُانُت ألاؾالُب ٤ُ٢ الكٗىع  من ٦خلت ىى ٢للًة  الغّة
ّـة    4." اإلاخناهي والخ

:  الـيل دصاثص 

                                                           
 
 .ِِٗ، ص ُْٗٗجرباف خليل جرباف، آّموعة الكاملة دلؤلفاتو، الرسائل، تقدمي أنطواف القواؿ، دار اجليل، بًنكت، ـ   

2
 .ٖٕ، صُٔٔٗ،  ِزلٌمد يوسف صلم، القٌصة يف األدب العريب احلديث، دار الثقافة، بًنكت، لبناف، ط ـ   

 
 .ِِّ، ص ُُٖٗ، ُِبًنكت، لبناف، ط.باؿ، مؤٌسسة نوفل،ميخائيل نعيمة ، الغرـ   

4
 .ِِٔميخائيل نعيمة، الغرباؿ، صـ   
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ت ٦خاباجه في ظبراو زلُل ظبراو ٌٗخمض   ثًر ت  النّة هجُت والكٗغٍّة ت، النّة ُّة ؾىل ت ال٨خب في مٗاإلاها وضخذ التي الغّة ُّة ًن  الضّة

ت وبهٟت اإلاٗغوٞت، ت ألاظىبت وح٣ٗنها ؤؾئلت ج٣ضم بط ؤلانجُل، زانّة ُّة ؾىل . الغّة

ا خىاع، ق٩ل ٖلى ج٩ىو  ؤي ؿ٤ ٖلى للجمل وجغا٦ُله ؤلٟاْه حٛلب ىنا ل٨ن ة،ال٣هصخيّة  َاب٘ لضًه ولض ممّة
ّة
ًجي، الن ت الضّة  وزانّة

هجُت ٖن ٖلاعة ٦خاباجه ٞخجيء منه، اإلاؿُخي ت النّة ُّة ؾىل  ٞهى.مٗجى من بلُه جاو٫ بما ٌصخجها ؤي اإلاضلىلي، م٩اجها اللٟٓت ًً٘. الغّة

ٔ اإلاجا٫ ًٟسر له، يابِ ال اؾترؾا٫" صة، ؤلىانا جدمل 1"اإلاالخٓاث وببضاء للٖى  ٚحر ٖلى ًدمل ال ملاقغ، نثري  بًٗها مخٗضّة
 بلى للىلىط منه، البضّة  ٦ٛغى بلحها ًلجإ ٞهى الجبرانُت الٗلاعة ٢ىام لِؿذ ألالٟاّ وىظو الكاج٘، ؤصاثه في ًازظ بل مدمله،

ت ؤلاًداثُت ألالٟاّ لض اقخ٣ا٢ا، ٌكخ٣ها التي الكٗغٍّة ٟسخي بالسل٤ اإلاٗجى ٞحها ٍو ت ؤصاة ةاللٟٔ ٧انذ وبٗضما. النّة  ؤصاة ؤو ػزٞغ

 وىى ناخنها، َاب٘ جدمل بجها. واإلاٗجى الك٩ل في ملخ٨غة ظضًضة  مجها ًسغظها زمّة  نٟؿه، في لُظًنها   ظبراو ظاء ملاقغ، حٗلحر

تها،   ج٨من وىنا. وماجذ ظٟذ ؤو بٗض الخُاة، ماء ٞحها ًلض الظي ُّة ٟها ولم بلهي، ٌُٞ من جنل٘ اجها نٞى  مىظىص، ىى ُٞما ًْى
ها الىظىص، وعاء ما بلى بها ؾعى بل هلى ومُىله، وؤ٩ٞاعو بإىىاثه ٖاإلانا ٖن ٍٚغب ٖالم في ٌِٗل جتر٦ه ، نٟؿه من ٢ُٗت اجّة  ٍو

. اإلادؿىؽ وعاء ما بلى جل٪ بإلٟاْه

ت، ب٨خابت بلُه ؤوحي ؤو ظبراو ٖنض السُا٫ لٗٓمت ٧او   ٩ىو  وزىاَغ، و٢هها عواًت ٌُٗحها ىى ٞةطا ال٣هّة  في له ٍو
غة ألاظندت طل٪ صة وألاعواح اإلاخ٨ؿّة خه جإزحر و٢ىيّة  والٗىا٠َ، ألاعواح ومناظاة وابدؿامت صمٗت في الٟهى٫  وبٌٗ اإلاخمغّة  نٖؼ

 ٞخخىالض آلازغ، باللٌٗ بًٗها ألاخضار ٞحها جغجلِ عواثُت خل٨ت ٖن ٖلاعة وهي ، 2 ال٣ههُت ٦خابخه في نٟؿه ٖلى الظاجُت

ع، وجدنامى ة جدضر ال بدُض وجخُىّة ُا١، ٖن جسغط وال بُجها، وجنا٢ًا عصّة ن الؿّة   ٖو
ّة
ع  الظي السِ ٟىؽ في ألاػمت به جخُىّة . النّة

لٗخه ظبراو، زلُل ظبراو ٖلى الغّةؾم مل٨ت َٛذ  ٦ما ىعة ٖنضو وؤػىذ ٦خابخه في بُابٗها َو م٣ذ الهّة  وؤٚنذ ٖو
اللت ت في وػاصث وؤلاًداء، بالضّة ُت لىخاث ٫مؿلـ ٦خله بٌٗ ؤنلدذ ختى وظاطبُتها، ٦خابخه خُىٍّة  بجبراو وبطا عاجٗت، ٞنّة

غؾم ٨ًخب طخذ ، 3..." واخض و٢ذ في ٍو
ّة
ت جل٪ واج ٍغ ت الٗغبُت في ؤؾلىبه في الخهٍى  نٟاء بلى باؾخمغاع ًخ٣ضم ٞهى والان٩لحًز

ة غة ألاظندت" في جُى٫  ٞجملخه. ؾل٪ و٢ىّة كىبها مشال،" اإلاخ٨ؿّة مىى، ي٠ٗ ؤخُانا َو  ،"الٗىان٠" ٦خابه في وج٣ىي  ٚو

ض وجغ١، وحؿلـ ٛم في وجٍؼ برػ َلُُٗا، حؿلؿال ظبراو حٗلحر ًدؿلؿل. النّة ت، نٟاء ٍو نكغح وعٖو ضع ٍو دلى. لها الهّة  ال٨الم ٍو
ٟـ ٟٗل بلُه، ٞخإنـ للنّة ض١ ٍو ي الهّة ا زُاله ًنسج ٞهى ٞٗله، ٞحها الٟجّة ىع  ىظو ؤمضّة  ل٣ض. مدؿلؿلت نىعًة  الُٗاء من الهّة
دؿ٘ الخٗلحر لُخجنذ وؤلابضإ والسل٤ ٓل وقمىله صاوم ٍو ظبا، بؿُُا ٍو ت ًخض٤ٞ و ٖو  زُاله من ًنسجها التي ؤوناٞه في خُىٍّة

ت، ؤبىاب َغ١  مداوال. مخناىُحو بالٚت و ص٢ت في ألاطىاو بلى ُٞن٣له الىا٢٘، من ٌؿدكٟه ٞما و٦ظل٪. الغّةخب  وؤيغبها اإلاٗٞغ
م الح،ؤلام بلى صٖىة ٞإ٢انُهه ال٣ًاًا من ٦شحرا ومٗالجا واٞغ، بؿهم اإلاسخلٟت اؽ وجٟهّة  وا٢ٗه زال٫ من و٢ًاًاىم النّة

ت النٟـ ؤٖما١ في ٌٛىم ٖلاعاجه، ص٢ت وم٘ ٖهغو، م٨ٟغي  ٦لاع ٖجها ٌعجؼ خلى٫  بًجاص بلى منُل٣ا وطاجه، ُٗض ، اللكٍغ  َو

خ٣ُت ؤٖما٢ه بلى ؤلانؿاو ض ظبراو بو ن٣ى٫  جىيُدا قئنا وبطا. السّة  التي هُٞغث ٖن ؤلانؿاني الخًاعي  الخ٣ضم ًٟهل ؤال ًٍغ

                                                           
 
 .ُّٓ، ص ُِٖٗسعيد فارس، دارالعلم، بًنكت، : خليل حاكم، جرباف خليل جرباف، ترـ   

2
 .ُّْ، القاىرة، صبًنكت، لبناف، دار الكتاب ادلصرم.كاظم حطيط، دراسات يف األدب العريب، دار الكتاب اللبناين، ـ  

. ُّْكاظم حطيط، دراسات يف األدب العريب ، ص  ػ   ّ
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مى الانؿُا١ لِؿذ الُٟغة ىظو ل٨ن" الُلُٗت، في ْاللها جخساًل التي ال٩لُت، عوخه ٖن انٟهل ما ؤو٫  ٖلحها ظلل  وعاء ألٖا
ؼي، الهىي    1" وال٣ضعة ال٨ُاو مشالي بنؿانُا، خًىعا لخىلض الخمضو، ٍػ٠ تهضم التي السال٢ت الُٟغة بجها بل الٍٛغ

مىػ  وج٩ىو  اإلاكاىض، نٟـ في ًازغ وبه مكاٖغو، ٧ل الٟناو ُٞه طًبي الٟنىو  من ٞن ٧اإلاىؾ٣ُى الغّةؾم  اللٛت هي الغّة

ر الغّةؾم ؤو ٦ما. طل٪ في اإلاؿخٗملت ل ج٨ٟحر، بٗض ٖن ٌٗبّة ام وجإمّة ؾّة ىاع ؾبر في الغّة  ٌؿاٖض الظي السُا٫ ؤظىاء في والخدل٤ُ ألٚا
ة ٖلى ها، اإلاىؾ٣ُى بلى ظبراو ما٫ لظل٪. ؤلاصعا٥ ٢ىّة ثر ٦خابت بلى ٢اصو ما  ٦خابخه في باعػا نغاٖن لخ٩ىو  وؤخنّة  الكٗغ ؤو الكٗغي  النّة

ت وىظو وجُغب وحٗظب، ٞتر١  وجدناٚم ألالٟاّ جدناؾ٤ خُض اإلانشىع، ُّة دناؾ٤ ال٨لي بالجما٫ ًنضمج ظٗلخه التي هي اإلاىؾ٣ُ  في ٍو

 ٦ما ، 2" مٓاىغو ٧ل في وحٗك٣خه منه، بش٣ذاو الظي ال٨لي الجما٫ بلى جدنّة  نٟؿا ُٞه اوّة  زاع"  لظل٪ الٗلُا، الظاث م٘ انضماظه

الة، عصًٟت اإلاىؾ٣ُى ؤو . الظاث ٖن للخٗلحر وؤصاة ال٨ك٠، لللٙى ووؾُلت الهّة

ت، مُُٗاث ظبراو ٦خاباث    ت وهي عمؼٍّة ص حٗلحًر وخُت، وال٣ُٓت الجنىو  مشل آزاعو في ٦شحرا جترصّة  و٢ض واللدغ، والٛاب الغّة
لها و٧لّة  بُٗضة، ؤقُاء بلى جاو٫ خُض الٟهم، ٖن بُٗضة مجها ظٗلي الظي والٛمىى، ؤلابهام بلى جمُل عو خؿب ًاوّة  ل٣ض  جهىّة

٣اص ٖنه ٖٝؼ عاؾت، ٦خاباجه ًدناولىا ولم اللضاًت، في النّة
ت منه ظٗل ما وىظا. ألاؾلىب ىظا ٞهمهم لٗضم بالضّة ُّة زة شسه  في ممحّة

. ؤًًا الٗهغ ىظا وفي ٖهغو،

. املظمىن  دصاثص

ر  برػ ٢ههُت، شسىم بىاؾُت ألاخُاو من ٦شحر في نٟؿه ٖن ًخدضّة  ؤصبُت، مُُٗاث من ٦شحر في ظلُا طل٪ ٍو
دت ٞخ٩ىو  ىت وج٩ىو  نٟؿها، ُٞجضىا خُاجه، بدىاصر ٣ًاعجها والسىاَغ ال٣هو جل٪ بلى الناْغ ؤوّة  خُض خُنا نٍغ  خُنا ممىّة

٩ىو . آزغ ت، بإقٗخه ُٖجي الخبّة  ٞخذ ٖنضما ٖكغة الشامنت في ٦نذ: " ٣ًى٫  عواًاجه، ؤبُا٫ ؤخض نٟؿه ىى ٍو خغٍّة  وإلاـ السّة

٫  نٟسخي ة اوّة ت بإنابٗه مغّة اعٍّة  ختى الىظىص، ٦ُل صازله في َٟذ من الظاحي، بالكاٖغ وؤٖجي طاجُا، قاٖغا ظبراو ٧او لظل٪ 3.."النّة
  قاٚل من له ًل٤ لم

ّة
اث بال صث من ؤو نٟؿه، مدخٍى   مٗها ًغي  ٌٗض لم لضعظت نٟؿه جمضّة

ّة
 وال بأالمها، بال ٌكٗغ ٞال نٟؿه، بال

لسو ،4..." ومُامدها ؤقىا٢ها م٘ بال ٌؿحر وال نىتها، بال ٌؿم٘  الُلُٗت، جإزحراث بحو خاثغا ٦نذ: "٢ىله في طل٪ ظبراو ٍو

ا طاجِخه، ٖلى باعػ  صلُل ىظا وفي ،5...." نٟسخي آطاو في ؾلمى بكٟتي حهمـ الخبّة  ؾمٗذ ٖنضما وألاقٗاع، ال٨خب ومىخُاث  ؤمّة

ه ت ٦خاباجه من الٗضًض في عػ ُٞب   الخمٍى بي ٦خابه في وزانّة . النّة

غا، ظبراو آلاالم ػاعث  
ّة
نت قاخلت عومانؿُت في ٌٗاٌكها ومطخى مل٨ ها   خٍؼ سهب وؤصبه، ٦ُانه من ًخجؼؤ ال ظؼء ٦إجّة  ٍو

خض٤ٞ آزاعو، من ؤزغ من ؤ٦ثر في وال٨أبت الخؼو  ت ٍو  ا٢تربي نٟسخي، ا٢خ٪اقذ ٣ٞض الجمُلت، اإلانُت ؤًتها حٗالي: "٣ًى٫   وؤسخى لٖى
ة، ٢ُىص وخلي ىا، من حٗلذ ٣ٞض اإلااصّة لا ًدؿلىنجي الظًن اللكغ بحو من وؤن٣ظًجي الخلىة، اإلانُت ؤًتها حٗالي ظغّة جي ٖجهم، ٍٚغ

ّة
 ان

ِذ ٢ض: ٣ًى٫   6..."اللكغ لٛت بلى اإلاالث٨ت من ؤؾمٗه ما ؤجغظم ضوو  ٞهل جل٩ىا، ٞلم ؤمام٨م وندذ جغ٢هىا ٞلم ل٨م ٚنّة  ؤو جٍغ
                                                           

 .ُٓٗ، ص ُّٖٗ، بًنكت، ِػ غساف خالد، جرباف الفيلسوؼ، مؤسسة نوفل، ط  ُ
. ِِٕػ ميخائيل نعيمة، الغرباؿ، ص  ِ
. ٕجرباف خليل جرباف، األجنحة ادلتكٌسرة، صػ   ّ
. ِّْميخائيل نعيمة ، الغرباؿ، ص ػ   ْ
 .ٖجرباف خليل جرباف، األجنحة ادلتكٌسرة، ص ػ  ٓ
.                                                                                               ُٗجرباف خليل جرباف، دمعة ك ابتسامة، ص  ػ ٔ
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مؤجغ
ّة
ٌ ظبراو ٨ًن لم ، 1.."واخض و٢ذ في وؤنىح ن ص ؤو ًٞغ ص ًخمغّة ص، الغّةٌٞ إلاجغّة ٗتزم لحهضم ًشىع  ٞهى والخمغّة  زاع ل٣ض" اللناء، َو
٤ُ٢ الكٗىع  من ٦خلت ىى ٢للا نضعو في ويٗذ الخُاة اوّة  ّـة  الغّة ا. اإلاخناهي والخ ؿغة ًمنت الخٟذ ٞلمّة  ٢لىبا بال خىله ًغ لم َو

 ؤلؿنت وبحو بُجها نلت من ٌٛض ٞلم الُىم، ن٣اب زل٠ ىى ما بلى والخنحو وؤلازالم الخ٤ّة  ٞحها ٣ٞخلذ الخ٣الُض، ٖلحها زخمذ

لت ؤنٛاما ٦ُانه ٞخمأل السُٟٟت، الخُاة ؤنامل ؤوجاعىا جلمـ بال لخٓت جمغ ال ٢ُشاعة عوخه اوّة  زاع...وؤصمٛتهم ؤ خابها  ٍٚغ
ت ت حٗم٣ذ لظل٪ ،2.."اخغٍّة ص نٖؼ صو في ٌٗن٠ ىى ٞةطا ، ٖنضو والاؾخ٣ال٫ الخٟغّة  بظل٪ ًنُل٤. وعًٞه وىضمه وزىعجه جمغّة

ال اب٣ت الش٣اٞاث بًٟل ٖلُه، ًنُىي  وما الىظىص ىظا مخإمّة اث من له، واإلاٗانغة الؿّة ُت نٖؼ . خضًشت مظاىب ومن قغ٢ُت نٞى

ت له بو  منخهى" ممخل٩ا ناع ختى ؾانُت،ؤلاو الخُاة ٖلى واؾ٘ انٟخاح بلى ال٣ًُت ٞغصًخه جخجاوػ  للخُاة، قضًضة جى٦ُضًت نٖؼ
 ٖن ٢لل من ح٣ُٗه ٧انذ التي ال٣اجمت، الدكائمُت نٓغجه ٖلى الانخهاع من م٨نخه التي ال٣ضعة وهي ، 3"الظاحي الًلِ ٖلى ال٣ىة

ت طاجه ٞهم  .الجىىٍغ

ن ٞناني بحو باعػة م٩انت ظبراو ًدخل    ن ٞناني بحو نجض ال"  اننا واإلاهجغ الَى ام، ٞهى ه،ننى واإلاهجغ الَى  قاٖغ، عؾّة
لى طل٪، ٧ل وم٘ ٢هام، ٚم ٖو ه من الٗكٍغن ال٣غو  من السمؿِناث ٢لل الٗغب ٞناني بحو ٞلِـ ظمُٗه، ىظا من الغّة  ًجاٍع

ُت الىؾاثل حٗضص ناخُت من ض وحٗلحرو...... الٟنّة صة منُل٣اجه لجبراو جٓل بهظا ،4.."الخضًشت الٗغبُت ألاؾالُب بحو الٍٟغ  في اإلاجضّة

ئت، ومُُٗاجه ألاؾلىب جي الاظخماعي ألاصب في الجٍغ لت من له إلاا .وؤلانؿاني والَى  ًهلذ او والخاظت الاظخماُٖت الىخضة في ٚع
خحو ىاجحو بحو ًجم٘ ؤو وظب ناجخا ٩ًىو  وختى. مخٟغصا ؤو مؿخ٣ال  الظي اإلالضٕ الٗمل في ٌكاع٥ ٞناو انه اإلاخٗاعيخحو، الجٖز

ن، الناؽ م٘ واخضا ُٞه ٩ًىو  ٓل آلازٍغ  صًلاظت الترار بلى بااصب ظبراو ٖاص     5" مخمحزا مؿخ٣ال ٞغصا الى٢ذ نٟـ في ٍو
ت ىلت السال٢ت الظاث وبلى ؤنُلت، ُت ٖملُت في والخضازت، الترار بحو ٞؼاوط ؤنُلت، قٍٗغ لت نٞى  و٧ل اإلالخ٨غ، السُا٫ في مٚى

 بوّة : بهغاخت ؤ٢ى٫  ول٨ن. آزاعي  من ؤٖٓم ٦شحرة قُاءؤ الٗغبي ألاصب في بوّة : " نٟؿه ٖن ٣ًى٫  خُض الُٗٓم، نخاظه من طل٪

٣اص ؤخض ٣ًى٫  ، 6..."الٗغبُت اللٛت في آزاع ؤ٦بر هي آزاعي  ٨ُحو النّة م٤ ظبراو َاب٘ بوّة : " اإلاجا٫ ىظا في ألامٍغ  الٗالم في جإزحرو ٖو
اء ول٨ن ،"الجبرانُت" هي ظضًضة ٧لمت زل٤ ؤنه من ٖلُه لِؿخض٫ ٧له، الٗغبي  ىظو حٗنُه ما بصعا٥ ٌؿخُُٗىا لن الانجلحز ال٣غّة

ئي حٗجي بجها ال٩لمت، ُت الغّة ها ٦ما الخُاة، مكا٧ل بدض في والخحرة واللؿاَت اإلاىػوو  والجما٫ الهٞى  صعاماج٨ُُت ٢ىة حٗجي ؤجّة

اخا، ٧البر١  وبًداء ٖم٣ُت، وبغاٖت زاع٢ت،
ّة
ا وظماال ٚناثُت، وخُاة إلا   7" بُضو ًلمـ ما ٧ل ًخسلل ٧امال، قٍٗغ

ٌ  صتدال   ماى بلى الهاُٞت النىعانُت في جًغب قغ٢ُت إلا٘ له والنىع، الٛضًغ بحو الىقُجت ىى ظبراو بو: اللى
ي، الكغ١  ىظا ؤٖما١ في ظلل، ٤ اإلاغناو نىجه ٞةطا اإلاٛجّة و  وعص، ٧ىم ألاعى من ٌكُل طاجه، في ؤلابضإ حٛاٍع ئٍا ٦ما جخلىّة  في الغّة

                                                           
. ّْ، ص ط/ػ  جرباف خليل جرباف، العواصف، منشورات ادلكتبة العلمٌية، بًنكت، لبناف، د  ُ
 .ِِٕ  –ِِٔميخائيل نعيمة، الغرباؿ، ص ـ   ِ
 
 .305، ص ُُٕٗ، بًنكت، ِأنيس زكي حسن، دار األدب، ط: كولن كلسن، سقوط احلضارة، ترـ   

4
 .ّْٗعلي شلق، نقاط التطور يف األدب العريب، ص ـ   

5
 .َُِ، ص ُٖٗٗاىرة، ، القّغنيم سيد زلمد، دار الشركؽ، ط:انظر الزاركس ريتشارد، الشخصية، ترـ   

.    ِّٔ،  ص ُُٕٗ،ٔميخائيل نعيمة، جرباف خليل جرباف، مؤٌسسة نوفل، بًنكت، طػ   ٔ
. ُْٗ، صُّٕٗ، ٓػ أنيس اخلورم ادلقدسي، االذباىات األدبٌية يف العادل العريب احلديث، دار العلم للماليٌن، بًنكت، ط  ٕ
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ماء بلى نىم ٦لىة من ججهٌ وهي الُٗىو، دل٤ لُجىبه الاججاو، ىظا في انُل٤ ل٣ض ،1.."الؿّة  جٟاىاث ٖن بُٗضا ؤظىائهـ في ٍو
ؿ٣ِ الٗلُا، الظاث م٘ ل٩ُىو  اللكغ، ٗىص هللا، وبحو بِنه اللٗض َو  آمن نجضو لظل٪ الخلىلُت، وج٩ىو  ؤنله بلى ال٣لـ َو

و، ٣ًى٫  ىى وبطا مهجغي، ٖغبي ؤصًب من ؤ٦ثر قإو بالخنااخ برػ بالخ٣مّة  ومن ٦خله من واخض من ؤ٦ثر في الاججاو ىظا ٖنضو ٍو

. ؾاب٣ا ٢لنا بما ػازٍغن ًجضىما النبي ؤو اإلاغوط ٖغاجـ ٦خابه ًخهٟذ

 واملطاحع املصازض

غاث٠، و اللضاج٘ ظبراو، زلُل ظبراو ـ 1
ّة
ت، اإلا٨خلت منكىعاث الُ  .ث/ص ٍ،/ص بحروث، و نُضا الٗهٍغ

ت، اإلا٨خلت ثمنكىعا اإلاىا٦ب، ، ظبراو زلُل ظبراو ـ 2  . ث/ص ٍ،/ص بحروث، و نُضا الٗهٍغ

غة، ألاظندت ظبراو، زلُل ظبراو   ـ 3  ت،نُضا اإلا٨خلت منكىعاث اإلاخ٨ؿّة  .   ث/ص ٍ،/ص بحروث، و الٗهٍغ

ت اإلا٨خلت منكىعاث وابدؿامت، صمٗت ، ظبراو زلُل ظبراو   ـ 4 ُّة  .ث/ص ٍ،/ص  الجضًضة، الٗلم

بيّة  ، ظبراو زلُل ظبراو   ـ 5 ت اإلا٨خلت منكىعاث  ،النّة ُّة    ث،/ص ٍ،/ص ، للناو بحروث، الجضًضة، الٗلم

ت اإلا٨خلت منكىعاث الٗىان٠، ، ظبراو زلُل ظبراو  ـ 6  ُّة . ث/ص ٍ،/ص للناو، بحروث، ، الٗلم

ع  ن٣اٍ ، قل٤ ٖلي ـ 7 ، ألاصب في الخُىّة    1975 ،1ٍ للناو، بحروث، ال٣لم، صاع  الٗغبيّة

تالم ظبراو، زلُل ظبراو ـ 8  .  1994 بحروث الجُل، صاع ال٣ىا٫، ؤنُىاو ج٣ضًم الغؾاثل، إلاالٟاجه، ال٩املت ظمٖى

ض ـ 9  ت  نجم، ًىؾ٠ مدمّة    ،1966 ، 2 ٍ للناو، بحروث، الش٣اٞت، صاع الخضًض، الٗغبي ألاصب في ال٣هّة

ؿت الٛغبا٫، ، نُٗمت مُساثُل ـ 10 ل، ماؾّة  .1981 ،12ٍ للناو، بحروث، نٞى

 .1982 بحروث الٗلم، صاع ٞاعؽ، ؾُٗض: جغ ظبراو، زلُل ظبراو خاوي، زلُل ـ 11

. ال٣اىغة اإلاهغي، ال٨خاب صاع للناو، بحروث، الللناني، ال٨خاب صاع الٗغبي، ألاصب في صعاؾاث خُُِ، ٧اْم ـ 12

، زالض،ظبراو ٚؿاو ـ 13 ل، ماؾؿت الُٟلؿٝى  .1983 بحروث ،2. ٍ نٞى

 .1971 بحروث، ،2ٍ ألاصب، صاع خؿن، ػ٧ي نِـؤ: جغ الخًاعة، ؾ٣ٍى ولؿن، ٧ىلن ـ 14

دكاعص، الػاعوؽ انٓغ ـ 15  .1989 ال٣اىغة، ،3ٍ الكغو١، صاع مدمض، ؾُض ٚنُم: جغ الصسهُت ٍع

ت الاججاىاث اإلا٣ضسخي، السىعي ؤنِـ ـ 16 ُّة  .1973 ،5ٍ بحروث، للمالًحو، الٗلم صاع الخضًض، الٗغبي الٗالم في ألاصب

٩ا اإلاهجغ، في الٗغبي الكٗغ ،الٛجيّة  ٖلض مدمض خؿن ـ 17 .   1967 بحروث ناصع، صاع ،2ٍ الكمالُت ؤمٍغ

  

                                                           
.  ّّ، صُٕٔٗبًنكت، .،دار صادر،ِأمريكا الشمالية، ط -جرػ حسن زلمد عبد الغيٌن، الشعر العريب يف ادلو  ُ
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ت اللؼت ل ضواًت في الـعٍط سان  لُىػف ععاٍظ ٍظ
العطاق  ، املثنى حامعت ، الحؼني حؼً محؼً آالء. ز

 

 

 

 :  امللخص

ت اللٛت ت نٟت بو بط ، الكٗغ مهاٝ بلى الؿغص لٛتب الاعج٣اء هي(  الغواجي)  النثري  النو في الكٍٗغ  ٖلى ج٣خهغ ال الكٍٗغ
ؿخُٟض جخ٩امل ظمُٗا ألاصبُت والٟنىو  ألاظناؽ ؤو طل٪ ، الؿغص صوو  الكٗغ  ال التي اإلاٗاني بٌٗ  ٞهنا٥ ، آلازغ من بًٗها َو

اَٟخه للكٗغ جدخاط ؤزغي  ومٗاني ، وؤصلخه وجٟهُله وحججه الؿغص بال ًاصحها  ولهظا.  ال٣ىي  وب٣ًاٖه ئزغةالم ووظضانِخه ٖو
 الكٗغ اظىاء في وجدل٤ الؿغص عخاب في ٞدؿغح الابضإ في النٟـ جُل٤ واخض نؿُج في والؿغص الكٗغ بحو اإلااالٟت ٞةو

 اظخمٗا ىما ٞاطا ، الانؿاني اللُاو ظناخا ىما والؿغص الكٗغ بو.  ًناؾله بما مٗجى ٧ل وحٗغى ، بدؿله مىيٕى ٧ل وحؿخىفي
 آٞا١ في بهما ًدل٤ للُاثغ ٧الجناخحو لل٣لب وناعا الاججاىاث ظمُ٘ في ٞحهما ًلهغ للناْغ ٧الُٗنحو ناعا خضوا نؿُج في

.  اللالٚت

ت اللؼت :  املفخاحُت اليلماث ت ، الىثر ، الـعط ، الـعٍط اح ، الـعٍط ل ، الاهٍع   ععاٍظ

 

ت اللؼت مفهىم)  مسدل ( :   الـعٍط

ت اللٛت ٖن ل٨ك٠ا بلى الضعاؾت ىظو تهضٝ         ل)  عواًت في الكٍٗغ ضاو ًىؾ٠ اإلاهغي  الُٟلؿٝى لل٩اجب(  ٖؼاٍػ  ول٨ن ، ٍػ
اع في ال٣اعت  وي٘ من لنا البض للضعاؾت الخُل٣ُي الجانب في الضزى٫  ٢لل ٟه ، للمىيٕى الٗام الَا ت اللٛت بماىُت وحٍٗغ  الكٍٗغ

.   الغواًت في خًىعىا ؾنسجل التي

ت اللٛت بلى صالن٣ا من ٦شحر ًنٓغ        ن ظىو ) ٞـ ، والٗاصي للمإلٝى مسالٟت لٛت بجها ٖلى الكٍٗغ  الكٗغ لٛت بلى ًنٓغ مشال( ٧ٍى

 جخمحز الكٗغ في ٞاللٛت ، (1) ال٨خابت ؤو ألاؾلىب في الهٟغ صعظت ىى ٖنضو النثر بو اٖخلاع ٖلى النثر لٛت ٖن الاندغاٝ  بجها ٖلى

                                                           

.  ّْ: أمحد دركيش : بناء لغة الشعر ، جوف كوين ، تر: ينظر  -1
.  ِْ: يف بنية الشعر العريب ادلعاصر ، زلمد لطفي اليوسفي  -2
.  ٔٓ: بناء لغة الشعر  -3
.  ِّ: شكرم ادلبخوت كرجاء بن سالمة  : الشعرية ، تزفيطاف طودكركؼ، تر  -4
.  ِْ: زلمد الورل كمبارؾ حنوف : قضايا الشعرية ، ركماف ياكبسوف ، تر  -5
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ت اللٛت ٖن السغوط ٖلى ب٣ضعتها ا نكاَا الكٗغ ٖض ولظل٪ ، ظضًض من بناءىا وبٖاصة الٗاصًت وؤ اإلاُٗاٍع  بٖاصة ٖلى ًجهٌ"  لٍٛى
 ٢هض نٟؿه اإلاخٗاٝع اللٛىي  النٓام طل٪ بخمٍؼ٤ حؿمذ جىلُضًت ٢ىانحو من ًخًمنه بما والامؿا٥ ، اللٛىي  النٓام في النٓغ

ت عئي زل٤  الجملت ٖلى الجمالُت ٖنهغ ًًٟي ما ىى الانل في له ويٗذ ما ٚحر بلى باللٛت السغوط وىظا (2)" ظضًضة حٗلحًر

ت د٤٣ الكٍٗغ .   اإلاخل٣ي لضي الازاعة ٖنهغ ٍو

ت اللٛت ؤو نجض ، اللٛت ىى واخض مجا٫ في ٌٗمالو اللظاو والؿغص الكٗغ بحو الخمُحز وفي           بِئت ٖن جمحزىا بِئت طاث الكٍٗغ

ت ٞةو ىنا ومن ، (3)"للنثر اإلاًاص ىى ول٨نه ، ما شخيء بلُه مًاٞا النثر ىى لِـ الكٗغ"  بو بل ، الؿغص  الىُْٟت هي اللٛت قٍٗغ

 من ًجٗل الظي ما"  ؤو ،(4)"  ألاصبُت ؤي ، ألاصبي الخضر ٞغاصة جهن٘ التي اإلاجغصة السهاثو بخل٪"  حٗجى التي للكٗغ اإلامحزة

  لُٟٓت عؾالت
ًة
  ؤزغا

ًة
.   (5)" ؟ ٞنُا

 للٓىاىغ ججاوػا الكٗغ ٧او بطا: "  ب٣ىله ، الٗاصي ال٨الم ولٛت الكٗغ لٛت بحو ١الٟغ ًلحو ؤو ؤصونِـ خاو٫  ل٣ض         
 الظي اإلاٗجى ؤو طل٪ الٗاصي، مٗناىا ٖن جدُض بو اللٛت ٖلى ٞةو ، ٧له الٗالم في ؤو ما شخيء في اللاَنت للخ٣ُ٣ت ومىاظهت

.  الاًًاح لٛت هي الٗاصًت اللٛت ؤو خحو في ، قاعةالا لٛت هي الكٗغ لٛت بو.  مكتر٦ت ، ؤلُٟت عئٍت بلى ٣ًىص ال ٖاصة جخسظو
لضو ، (6)" ج٣ىله ؤو جخٗلم لم ما ج٣ى٫  اللٛت ظٗل ، ما بمٗجى ، ىى ٞالكٗغ  الكٗغ لٛت بحو الٟغ١  ؤو ؤصونِـ عؤي بدؿب ٍو

 ٖن السغوط صاثما ٫جداو الكٗغ لٛت ؤو خحو في ، اإلاعجمي اإلاٗجى جخجاوػ  ال واضخت ألازحرة ىظو ؤجها في ٨ًمن الٗاصًت واللٛت

.     ج٣ىلها ؤو جخٗلم لم ؤزغي  مٗاو بلى الىاضر اإلاٗجى ىظا

 الهىجُت اللٛت بم٩اناث ٖلى بناثه في ٌٗخمض لٛىي  بناء بال ىى ما منه ظانب في الكٗغي  اللناء ؤو لنا ًخطر ج٣ضم مما        

ت ٍغ ت الهُاٚت في اؾلىبه قاٖغ ل٩لو ،(7) اللٛت ٞن ىى الكٗغ بو طل٪ ، والاًداثُت والىظضانُت والخهٍى  ًغجلِ الظي الكٍٗغ
اَٟت ، ونىع  ، الٟاّ من الكاٖغ ٌؿخسضمها التي الٗنانغ ظملت ىنا بااؾلىب ون٣هض ، الكٗغ اػاء بمٟهىمه  ، وزُا٫ ، ٖو

لُه ،( ال٣هُضة)  الكٗغي  النؿُج حك٩ل بخ٩املها الٗنانغ وىظو ومىؾ٣ُى ت اللٛت ٞاو ٖو  ملال٘ م٩ىناث"  هي الكٍٗغ
اَٟت وزُا٫ ونىع  ؤلٟاّ من الكٗغي  ت اللٛت ٖنانغ صعاؾت في ؾنٗخمضو الظي ىى اإلاٟهىم وىظا. (1)" مىؾ٣ُى ومن ٖو  الكٍٗغ

ل)  عواًت في اإلاد٣٣ت ٟت الكٗغ لٛت ؤي ،( ٖؼاٍػ  في ظم٘ ال٩اجب ؤو ىظا ٌٗجي ٞهل. ؾغصا ج٩ىو  ؤو ًٟترى التي الغواًت في اإلاْى
  ، مخًاصًن بحو عواًخه

ًة
 بحو الخمُحز ٣ِٞ لِـ ألاصبُت ال٨خابت من اإلاٗهىص بو بط ، ؟ للؿغص اإلاًاص ىى الكٗغ ؤو بلى اؾدناصا

ت بلى جمُل التي ٞال٨خابت جًاصىما ٨ٞغة عؾىر بل ، والؿغص الكٗغ ٠ الكٍٗغ  ، الؿغصًت ٞحها ج٠ًٗ الكٗغ ج٣نُاث وجْى

٠ الؿغصًت بلى جمُل التي ال٨خابت في ال٨ٗـ وى٨ظا ت وٞة ج٣نُاتها وجْى  ال٨ٗسخي والخناؾب الخًاص ىظا.  ٞحها ج٠ًٗ الكٍٗغ

                                                                                                                                                                                              

.   ُِٔ  –ُِٓ: مقدمة للشعر العريب ، أدكنيس  -6
 . ّْٕ:  ُٗٗٗ،  ُصالح فضل ، دار الشؤكف الثقافية ، بغداد ، ط. النظرية البنائية يف النقد االديب ، د: ينظر  -7
.   ٕٔ:  الورقي السعيد ، احلديث الشعر لغة  -ُ
.   ُُٕ:  العالؽ جعفر علي ، كالتلقي الشعر:  ينظر -ِ
.  ّٓ:  مرتاض ادللك عبد ، ؟ أين كإذل ؟ أين من ، األديب النص -ّ
.  ُُ:  انطونيوس فريد:  تر ، بوتور ميشاؿ ، اجلديدة الركاية يف حبوث:  ينظر -ْ
.  ّْ:  أين كإذل ؟ أين من ، األديب النص -ٓ
 . ُُٕ:  كالتلقي الشعر -ٔ
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 اننا الؾُما ، بُجهما والخًاص للخماًؼ وظىص ال انه جلحو ول٨ن ، الؿنحو إلائاث ال٨خابت في والغااخ اإلاٗغوٝ ىى والؿغص الكٗغ بحو

 ُٚاب" ؤو بل ،( 2)مؿخ٣غة ٚحر والنثر الكٗغ بحو الٟانلت الخضوص باجذ ختى ألاصبُت الاظناؽ في  ًة  جضازال الٗهغ ىظا في نكهض
دل٤ الكٗغ مهاٝ بلى ًغج٣ي ؤو للؿغص ًم٨ن زم ومن.  (3)"  خًىعىا من ؤ٦ثر والكٗغ النثر بحو الخضوص  خا٫ في ، ؤظىاثه في ٍو

ت بم٩ىناجه الاعجٟإ ؤو ، و٢ىانِنه َلُٗخه ٖلى زغوظه  ًلظ٫ ظهض ل٩ل خخمُت ندُجت( عمُه مال) بدؿب ٞالكٗغ ، النثًر
.  (4) الاؾلىب لخدؿحو

  الغواًت في الكٗغ لٛت اؾخٗما٫ ظٗل ٢ض والؿغص الكٗغ بحو الخأل٠ ؤو الخضازل ىظا       
ًة
  اؾخٗماال

ًة
 م٘ نٗخ٣ض اننا"  ؾهال

 لنا ٌؿغص ؤو للكاٖغ وى٨ظا.  الكٗغ ٖن منٟهلت حٗلحر وؾُلت خ٣ُ٣ت لِـ النثر بإو  Gaetan Fichons Atala ٩ُٞىو  ظاجُام
ت بلٛخه  الغواًت مٗه ؤنلدذ الظي ألامغ ، (5)" به ٣ًىم ُٞما الكاٖغ ًلاعي  ؤو من ال٩اجب ًدٓغ شخيء وال.  الغواجي إلاهٖا الكٍٗغ

 " 
ًة
 جلجإ بل ، ٞدؿب الغواثُت وج٣نُاتها بٗنانغىا ج٨خٟي ال م٣انضىا جد٤ُ٣ بلى حؿعى خحو ٞهي ، (6)"  ًة  جماما زالو ٚحر ٞنا

غ بلى .   ًغىاجإر من حٗلي ل٩ي ٞحها الكٗغ لٛت جمٍغ

ت بو ال٣ى٫  ًم٨ننا بطو         جخ٩امل ظمُٗا ألاصبُت والٟنىو  ألاظناؽ ؤو طل٪ ، الؿغص صوو  الكٗغ ٖلى ج٣خهغ ال الكٍٗغ

ؿخُٟض ت ج٩ىو  عبما بل ، آلازغ من بًٗها َو ت ٧لمت ؤو بلى ًظىب( جىصوعٝو) ٞـ ، للكٗغ مجها ؤ٦ثر للؿغص زانُت الكٍٗغ  قٍٗغ

  اوؤ٥ ؾىاء ٧له بااصب"  جخٗل٤
ًة
ت بإٖما٫ السهىم ٖلى مخٗل٣ت ج٩ىو  ج٩اص ٢ض بل.  ال ؤم منٓىما  . (1)" نثًر

 .

ت اللؼت عىاصط ل)  ضواًت في الـعٍط (   ععاٍظ

ل)              ت مهغ نُٗض في اإلاُالصي الغاب٘ ال٣غو  في ؤخضاثها جضوع  عواًت هي(  ٖؼاٍػ  زال٫ من ، وخلب وال٣ضؽ والاؾ٨نضٍع

  ٌٗانغ الظي" ىُلا" الغاىب عخلت
ًة
ت ؤخضازا ش في صمٍى خٗغى ، ال٣لُُت ال٨نِؿت جاٍع  نؿاء ؤمام نٗب ازخلاع من ا٦ثر ٍو

ل"  الكُُاو ؤمام وزم ،"  مغجا"  و"  ؤو٦خاُٞا"  ٦ـ ٞاجناث  في ًٓهغ الغواًت في"  ىُلا"  و ، باؾمه الغواًت حؿمى الظي"  ٖؼاٍػ

 ، والكُُاو الانؿاو:  مخٗضصة نغاٖاث الغواًت وجدناو٫  ، ج٩ىو  اؤًنم الخ٣ُ٣ت ٖن ًلدض الظي اإلا٨ٟغ الخاثغ الانؿاو نىعة
لضو.  وألانىزت والظ٧ىعة ، اإلاغ٢ؿُت وال٨نِؿت الانُا٦ُت وال٨نِؿت ، والىزنُت واإلاؿُدُت  ٧او الغواًت في الكٗغ خًىع  ؤو ٍو

ت لخهلذ اللٛت وجهٟى ، لغبه( ىُلا)  مناظاة ن٣غؤ خحو زهىنا واضخا  في نٗثر ٢ض"  ؤننا بط ، ؤًًا ١الٗل م٣اماث في قٍٗغ

ت م٣اَ٘ ٖلى الغواًت   ٦إجها جلضو م٣اَ٘ ، اإلانخسب م٣و ٞحها ؤٖملنا بطا قٍٗغ
ًة
  قٗغا

ًة
  ؤو ، منشىعا

ًة
  قٗغا

ًة
 وؾنداو٫ .  (2)" منٓىما

ت ٚتالل ٖنانغ زاللها من مبرػٍن ، الكٗغ م٘ الغواًت ٞحها جخ٣اَ٘ التي اإلاىاي٘ نلحو ؤو الغواًت لهظو صعاؾدنا زال٫ من  الكٍٗغ

.   الغواًت في اإلاد٣٣ت

 
ً
  املالءمت عسم:  ؤوال

ت السهاثو من           ٟت الكٍٗغ ل)  عواًت في اإلاْى  ، (1)" ال٨الم ل٣انىو  انتها٥"  حٗجي التي(  اإلاالءمت ٖضم)  زانُت ،(  ٖؼاٍػ

  حٗجي وهي
ًة
 ٩ًىو  ؤو ًنلػي بؾناصًت ٖلاعة ٧ل في"  ٞـ ، (2)" بُجهما(  مناٞغة) زمت ؤي ، بلُه للمؿنض اإلاؿنض مالءمت ٖضم"  اًًا

                                                           

.  ِْ:  الشعرية -ُ
 . ِّ:  اجلديدة الركاية يف حبوث -ِ
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  النثر لٛت في بلُه باإلاؿنض اإلاؿنض ٖال٢ت حك٩ل بط ، (3)"  الُه للمؿنض مالثما اإلاؿنض
ًة
  ؾُا٢ا

ًة
 ٣ًلل ال ؤنه ٦ما ُٞه جناٞغ ال مخُاب٣ا

ل ت اللٛت ؤو خحو في ، الخإٍو ٗٝغ التي الكٍٗغ
ُة
ها ٖلى ح  في ج٣٘ التي اإلاالءمت ٖلى ،جخمغص (4)"  اللٛت ٢ىاٖض ٖلى منٓم زغوط"  ؤجّة

ت اللٛت نمُم ت الىُْٟت ىظو حُُٗل بلى صاثما حؿعى ٞهي النثًر ضم الخناٞغ من نٕى بسل٤ الندٍى  اإلاخالػمحو بحو الانسجام ٖو

حو ت من ٖا٫ٍة  ٢ضع لخد٤ُ٣ ؛(  الُه واإلاؿنض اإلاؿنض)  الندٍى .   الكٍٗغ

ل)  عواًت في اإلاازلت اإلاناٞغة ؤق٩ا٫ ؤىم ٖلى اإلادىع  ىظا في الًىء نل٣ي ؤو ؾنداو٫  ج٣ضم ما ٖلى بناء        انخ٣اء زال٫ من( ٖؼاٍػ

( :   اإلاالءمت ٖضم)  الخناٞغ ٖلى نماطط

(   الاػىازًت املالءمت عسم)  الاػىازي الخىافط - أ

ضم الخناٞغ من خالت زل٤ زال٫ من الكٗغ في الاؾناصًت الٗال٢اث من النمِ ىظا ًدك٩ل            الٟٗل)  بحو ظامالانـ ٖو

 ج٩ىو  ؤو بما الٟٗلُت ٞالجملت ، الٟٗلي الاؾناصي الخناٞغ ٖن ٞإما ،(  الُه واإلاًاٝ اإلاًاٝ)  ؤو(  والسبر اإلالخضؤ)  ؤو(  والٟاٖل
اٖل ٞٗل من ألاولى جدك٩ل مخٗضًت ؤو الػمت اٖل ٞٗل من الشانُت جدك٩ل خحو في ٞو  الجملت ىظو جاصي ول٩ي.  به ومٟٗى٫  ٞو

ُٟتها لت الٗنانغ بحو الخامت اإلاالءمت حؿخىظب الٗاصي السُاب مؿخىي  ٖلى ْو
ّة
ت الىُْٟت ل٨ن ، لها اإلاك٩ نا ٦ما  –الكٍٗغ ِّة   –ب

ا حؿخضعي ت الجملت م٩ىناث بحو والالججانـ الخلاٖض من نٖى .   الكٍٗغ

لضو          ضاو ًىؾ٠"  ؤو ٍو ل)  الغواجي لنهه خ٤٣ ٢ض"  ٍػ ت من اإلاؿخىي  ىظا( ٖؼاٍػ  الجملت لنٓام زغ٢ه زال٫ من الكٍٗغ

  ٞهى ، الٟٗلُت
ًة
  مٗه ًخىا٤ٞ ال ٞاٖل الى الٟٗل ٌؿنض ما ٦شحرا

ًة
ل ، يلىعي من جنسخب بغوحي ؤخؿؿذُة : "  ٣ًى٫  ، صاللُا

ّة
 ٞخخسل

ل ، الٗم٣ُت ظظوعىا في حٛىم زم ، الصجغة ظظٕ .   (1)" الٗالُت ٞغوٖها ٢لب في وجخٚى

ل ، وحٛىم ، وجخسلل ، يلىعي من جنسخب عوحي)  ٧اجبا٫ ٢ى٫  في واؾٗت الٟجىة جلضو          ) ألاٞٗا٫ ؤؾنض ٣ٞض ،(  وجخٚى
ل ، وحٛىم ، وجخسلل ، جنسخب  في الاؾناص وىظا ،( الغوح)  اإلاٗنىي  الٟاٖل بلى الضاللت في ماصي ىى إلاا ج٩ىو  التي(  وجخٚى

ل ، وحٛىم ، وجخسلل ، جنسخب)  الاٞٗا٫ صاللت م٘ جهاخله ًٟترى الظي الازخُاع مدىع  نُا١ ٖن زاعط خ٣ُ٣خه  ،(  وجخٚى
 ظظٕ)  الُلُٗت ٖنانغ من ًخسظ ظٗلخه التي  اإلاجه٨ت( ىُلا) نٟـ ًهىع  اللٛت لنٓام السغ١  وىظا ، اإلااصي للصخيء ج٩ىو  التي

 (  الصجغة ٞغوٕ ، الصجغة ظظوع  الصجغة،
ًة
ب وال٣ؿىة الٛغبت من له مهغبا   ال٩اجب اؾخسضم و٢ض. والصسب والٖغ

ًة
 ؤٞٗاال

 
ًة
ت  ٖلى ؤي واإلاؿخ٣لل الخايغ ٖلى جض٫ اإلاًإع الٟٗل ٞضاللت مٗه ػالذ ما خُاة لنا ًه٠ ؤو ًداو٫  الخ٣ُ٣ت في انه ؛ مًاٖع

ل ، حٛىم ، جخسلل ، جنسخب)  ألاٞٗا٫ ىظو في النٓغ ؤمٗنا ولى.  اؾخمغاعىا  في مغوعنا م٘ ًخهاٖض الخضر ؤو ؾنالخٔ(  جخٚى
ت الاؾُغ ىظو .   ٌِٗكها التي الخالت ىظو من ًسغط ؤو البض ؤلانؿاو ىظا ؤو ال٣اعت  ُٞٓن النثًر

                                                                                                                                                                                              

.  ُُٗ:  الشعر لغة بناء -ُ
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 الغ٦نحو ًمشالو اللظًن والسبر، اإلالخضؤ بحو الخناٞغ من خالت زل٤ زال٫ من ُٞدك٩ل الاؾمي الاؾناصي الخناٞغ ٖن ؤما         

 قٗغىا ٧او: "  ٢ىله الغواًت في زلخهؤم ومن ، بُجهما الضاللي الخجانـ ؤؾاؽ ٖلى ألانل في ال٣اثمت الاؾمُت للجملت الاؾاؾُحو
.  (2)" للخدغع  ًخى١  ، الغؤؽ ُٚاء جدذ مٗخ٣ال

 ٖجها ًخدضر التي اإلاغؤة ٞهظو ، باإلاؿخدُلت ج٩ىو  ما ؤقله نىعة والسبر اإلالخضؤ بحو الالمالءمت ىظو زال٫ من ال٩اجب ًهىع         

ها ًسبر(  مغجا)  لخه ٖن لنا ٌٗلن اللٛت لنٓام بسغ٢ه ال٩اجب ؤو ، الغؤؽ حجاب زل٘ من جمنٗها صًنُت ب٣ُىص م٣ُضة بإجّة  ب٨ؿغ ٚع
لخه ٖن ًلدض ٞهى ، الضًنُت ال٣ُىص ىظو ت خكضو زال٫ من بلحها الىنى٫  في الًاجٗت ٚع  م٘ الالمخالثمت ألازلاع من إلاجمٖى

ضو ما بسالنت لنا لخىحي(  ًخى١  ، مٗخ٣ال)  بلُه اإلاؿنض .   ًٍغ

ه بط ، بلُه للمًاٝ اإلاًاٝ مالءمت ٖضم ٖلى ٣ًىم الظي الايافي الالججانـ الاؾناصًت ناٞغةالم باب في ًضزل ومما        
ّة
 من بن

 ٖلى حٗمل التي الكٗغ لٛت في ًسُب ؤو بض ال الخى٢٘ ىظا ول٨ن ، صاللُا مخ٩املت بنُت ٌك٨الو بلُه واإلاًاٝ اإلاًاٝ ؤو اإلاخى٢٘

حها بحو خاصة ٞجىة بسل٤ التر٦ُلُت الىخضة ىظو نٓام جدُُم  ٖنض الاؾناصي الخناٞغ من النمِ ىظا وعوص ؤؾهم و٢ض.  َٞغ
ضاو ًىؾ٠" ت بٖالء في"  ٍػ ل)  الغواجي نهه قٍٗغ  َاخىنت لُلتها بغؤسخي جخى٠٢ لم: "  ٢ىله الغواًت في امشلخه ومن(.  ٖؼاٍػ

.  (1)" عوحي وجخل٠ ٢لبي الا٩ٞاع م٘ جُدن ٧اصث بل ، اإلاخنا٢ًاث ألا٩ٞاع

 وؤعاص ،( الا٩ٞاع َاخىنت)  ٢ىله في اإلاعجمي الخهاخب خُض من بًٗها م٘ منسجمت ٚحر بياٞت ٖلى النو ملاقذ ل٣ض       
 منه ٌٗاني الظي الىا٢٘ نىعة لغؾم ظضًض بمضلى٫  الضا٫ جضُٖم في ٌؿهم ؤو الجضًضة الاياُٞت الٗال٢ت ىظو زال٫ من ال٩اجب

)  ل٣حها التي الىزنُت( او٦خاُٞا)  بلى الٗىصة:  مجها طاجه الى٢ذ في ومخنا٢ًت ٖضة بإمىع  الخ٨ٟحر في واإلاخمشل ،( ىُلا) الغواًت بُل

ت( ىُلاجُا)  من ًُلب ؤو وؤًًا ، ألاؾ٣ُٟت عجلت بلى الىنى٫  في والخ٨ٟحر اللدغ، قاَئ ٖلى نضٞت( ىُلا اإلات الُٟلؿٞى  ٖو
ايُاث  شخيء وهي( وألا٩ٞاع)  اإلااصي للصخيء وهي( اخىنتالِ)  بحو ال٣اثمت اإلاناٞغة ىظو بو.  الُب صعاؾت في  حؿاٖضو ؤو الٍغ

( ألا٩ٞاع)  بلُه اإلاًاٝ جمنذ( ألا٩ٞاع)  اإلاضع٥ ٚحر بلى( الُاخىنت) اإلاضع٥ الصخيء بياٞت بو اطا ، الخإمل بلى ال٣اعت  جضٖى مٗنىي 
 ملُئا مخمحزا خًىعا( الا٩ٞاع) ٞا٦دؿلذ ، النٟـ في وخًىعا جمشال ؤ٦ثر ًجٗلها الظي والخللىع  والدك٩ل الخجؿض ٖلى ٢ضعة

اح النو ازغث التي بالضالالث .   باالنٍؼ

 (  الساللُت املالءمت عسم)  الساللي الخىافط -ب   

ضاو ًىؾ٠ ال٩اجب اؾخُإ ل٣ض          ل)  عواًت في ٍػ ت السهاثو ٧ل ٌؿخسضم ؤو(  ٖؼاٍػ  ٌؿمى ٞما ، وباختراُٞت الكٍٗغ
  الخناٞغ ىظا من ونن٘ ال٩لمت ٢امىؾُت بخ٨ؿحر ٢ام ٞةنه ًتالضال٫ اإلاالءمت ٖضم ؤو الضاللي بالخناٞغ

ًة
 جغ٦ُب وؤٖاص ؤلٟاْا

  لنا لُهن٘ ال٩لماث وجغجِب
ًة
ت نىعا  لىجها لها ؤقُاء بلى ألالىاو اؾناص بمٗجى الضاللي الخناٞغ ب٢امت في ال٩اجب ؤظاص و٢ض.  ابخ٩اٍع

جها ؤٖاص ما٨ٞإو ، (2) اإلادؿىؽ ٚحر بلى اإلادؿىؽ نٟت بؾناص ؤو ، بها السام  اإلاليء السام ٖاإلاه لنا لُبرػ ظضًض من جلٍى

 ٢لبي ٞخٛؿل ، اإلا٨كٝى نضعي  ٖلى حؿُل ؤو٦خاُٞا بضمٕى ؤخؿؿذ: "  ًإحي ما نىعص الغواًت في ؤمشلخه ومن. والسُا٫ بالهىع 
. (1)" الهلا ؤوظإ من

                                                           

 . َّٕ، ُُّ،  ُُٖ: ، كينظر ايضا  ُْْ:  ، يوسف زيداف( ركاية) عزازيل  -ُ
 . ْٕ:  الركاشدة سامح ، الشعرية فضاءات:  ينظر -ِ
.   ُُٖ( :  ركاية)  عزازيل -ُ
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اح وعص           )  ٞهٟت ،( الهلا)  اإلادؿىؽ ٚحر بلى(  ؤوظإ)  اإلادؿىؽ نٟت بياٞت في الضاللُت اإلاالءمت ٖضم ؤو الانٍؼ
نضما ، اإلااصًاث جسو( الىظ٘  صاللُحو خ٣لحو في ًضوع  ىنا ٞال٨الم ، صاللُت مالءمت ٖضم الٗلاعة ٖضث للهلا ؤيُٟذ ٖو

  لنا ًسل٠ والظي الٗمغ في الخ٣ضم ؤو ألاشسام ٣ٞضاو ؤو اإلاغى زال٫ من ألاوظإ:  ألاو٫  مسخلٟحو
ًة
  خ٣ال

ًة
 ىى آزغ صاللُا

 عبما ؟ ىنا مخالثمت ٚغ لنماطط جىُْٟه زال٫ من ، ال٩اجب بلحها ٣ًهض التي الضاللت ٞما.  الهلا مغخلت ججؿضو الظي الكلاب
 ظؿامت بؿلب ، الهلا مغخلت ججاوػ  ؤو بٗض( ىُلا) الغواًت بُل وظضىما اللظاو والاؾخ٣غاع الغاخت ٖن ًخدضر او ؤعاص انه

ل ٢لل من مُاعصا ىُلا ٧او بط ، نلاو في بها مغّة  التي ألاخضار  الللضاو بحو ًنخ٣ل وىى  –نٟؿه الكُُاو ىى الظي  –ٖؼاٍػ
ل ٢اثما ٧او بُجهما والهغإ ٞالجض٫.  والخجاعب لاث صازله في ًى٢ٔ ؤو ٖلى خٍغها ٧او ٞٗؼاٍػ  بنؿانُت وىىاظـ ومكاٖغ ٚع

شحر الخُاة ٖن ػىضو م٘ جخ٣اَ٘  إلاا جخٗغى ق٩ى٧ا طاجه في ٞخخىلض و٢ناٖاجه بًمانه في او٢ل٤ مخإعجخا ججٗله ؤؾئلت صازله في ٍو
٣ا ج٩ىو  ؤو ازخاعىا مؿُدُت ٣ُٖضة من به مامنا ٧او  ، الٟغاٖنت من وؤظضاصو آباثه صًن ٖلى ؤبىو ٧او ؤو بٗض الخُاة في له ٍَغ

٣خه ٧او ٖنضما -ٖكغة الشانُت ًخجاوػ  لم ٖمغو و٧او  –والضو م٣خل قهض ؤنه ختى .   ًضالو ٢اعب ٖلى بٞغ
٣ى٫  لى آلاالم جاط ؤقىا٥ ٌؿٕى عؤؽ ٞى١ : "  الغواًت من آزغ مىي٘ في ال٩اجب ٍو  ألاؾ٣ُٟت جاط ألاؾ٠٣ عؤؽ ٖو

.  (2)" البرا١ الظىبي

لضؤ الاًداثُت اللٛت َا٢اث ىنا ال٩اجب ٌؿدشمغ          )  ال٨نِؿت ؤؾ٠٣ بهىعة م٣اعنتها بٗض( ِٖسخى) النبي نىعة بغؾم ٍو
 عمؼ آلاو ٞهى آزغ ًٞاء في لُضزل الغمؼي  ًٞاثه ٖن ًجزاح ىنا الخاط ل٨ن للمل٨ُت، ًغمؼ صاثما اٖخضنا ا٦م ٞالخاط ،( ٦حرلـ

ت ٚحر الهىعة وىظو الاالم جاط ٞهى والاؾدؿالم ال٠ًٗ صالالث خمل النو ىظا في الخاط بو ، لأللم  خمله وىظا ، مإلٞى

 ٌؿٕى لي بضا: "  ال٩اجب ٣ًى٫  ٦ما انه الجىاب ؟ الضالالث ىظو طالخا ال٩اجب خمل إلااطا ل٨ن ، ماإلات صالالث ؾللُه صالالث
 
ًة
.  (1)" وألاعى الؿماواث بإَغاٝ ؤلامؿا٥ ٖلى م٣لال ٦حرلـ لي وبضا ، الٟضاء نلُب ٖلى بنٟؿه جطخُخه ٣ًلل وىى مؿدؿلما

ضُة  ىى وىا: "  ٢ىله ، الضاللي الخناٞغ ٖلى ٦ظل٪ ألامشلت ومن          ٣ْة ٩اص ، مجي ًنٍٟغ الخظ٦غ ِٖة  ٞألعظ٘ ؛ ًن٣ُ٘ الخضبغ زُِ ٍو
.   (2)"  ال٣ُامت ٦نِؿت ٖنض مغة ؤو٫  ل٣ُخه ؤًام  نؿُىع  م٘ ظغي  ما خ٩اًت الى الخالي الغ١  في

ه النو ىظا في ال٩اجب ًلضو          
ّة
  ًماعؽ ٦إن

ًة
ه بما الىاعي الهظًاو الىاو من لىنا  جًاَعـ ٞى١  ج٣ٟؼ ان٣البُت ٦خابت من ٣ًتٞر

ت للؿجو اإلادللت بانتها٧اتها وجخلظط ، لنمُُتا ال٨خابت   ًلمـ الظي ال٣اعت  طىن في اللٍٛى
ًة
  حٗاٌكا

ًة
 ج٩اص يضًت زناثُاث بحو ؾلمُا

ى ٣ًُنُاجه، جسلسل ت مٟاىُم خى٫  اإلاٗغفي ؤمنه وج٣ىّة  ًخدىالو اللظاو( الخضبغ)  و( الخظ٦غ)  ٦مٟهىم مدؿىؾت ٚحر مٗنٍى
 الناججت اإلاٟاع٢اث ىظو.  مدؿىؾت مٟاىُم بلى( السُِ)  و(  ال٣ٗض)  مٟهىمي وبحو ىمابحو الضاللُت اإلاالءمت ٖضم ٖال٢ت بٟٗل

اث اإلالُئت( ىُلا)  اللُل طاث ٖن ج٨ك٠ مسخلٟحو قِئحو بحو الجم٘ من .   ًدُاو الظي الًلابي الىا٢٘ ىظا جستر١  بظ٦ٍغ
 

 
ً
اح:  زاهُا   الاػدبسالي الاهٍع

                                                                                                                                                                                              

 .ُْٔ:  نفسو ادلصدر -ِ
 

 . ُْٔ: ، يوسف زيداف ( ركاية ) عزازيل  -ُ
.  ُُٕ:  نفسو ادلصدر -ِ
.   ُٖٗٗ ، ُط ، القاىرة ، الشركؽ دار ، فضل صالح. د ، كاجراءاتو مبادئو االسلوب علم -ّ
 .ََِٓ ، كالتوزيع كالنشر للدراسات اجلامعية ادلؤسسة ، كيس زلمد امحد ، االسلوبية الدراسات منظور من االنزياح -4



ت  2016  حىان  20العسز   -الثالثالعام    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 

 

 137 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوقجميع 

 

ت الىخضة بجىىغ ًخٗل٤ الظي وىى           ٞه ٦ما ىى ؤو بضاللتها ؤو اللٍٛى ت الخٗلحراث مجا٫"  ًٞل نالح. ص ٌٗغّة  اإلاجاٍػ
ت ٍغ حرىا واؾخٗاعة حكلُه من الخهٍى مشل ،(3)"  ٚو اح من النٕى ىظا ٍو اخا ؤي اللٛت ل٣انىو  زغ٢ا"  ٧ىىن ظاو  ٖنض الانٍؼ  انٍؼ

ا ت ًؼوص الظي وىى.  بالُٚت نىعة اللالٚت جضٖىو ٦ما نضٖىو او ًم٨ن لٍٛى ها الكٍٗغ مشل.  (4)"  الخ٣ُ٣ي بمىيٖى اح ٍو  الانٍؼ

ل عواًت في الاؾدلضالي ( .   والاؾخٗاعة ، الدكلُه)  ٖؼاٍػ
 

 :  الدـبُه - أ

ضاو ًىؾ٠ ال٩اجب اؾخسضم         ل)  الغواًت بلٛت الاعج٣اء ؤظل من الدكلُه ٖنهغ ٍػ  ٩ٞانذ ، الكٗغ مهاٝ بلى(  ٖؼاٍػ

ت الدكلحهاث .  خحو ٧ل ؾماجي من ؤلاًماو اخب جخٟغ١  إلااطا"  ٢ىله:  ومجها ال٣اعت  وعي الؾخٟؼاػ ًخهعوا في ومسخلٟت مخنٖى
.  (1)" له ْل وال ، ع٤ُ٢ اله٠ُ اخاباث مشل بًماني
 ؛ ال٨ظب ؤو ال٠ًٗ ىى ٞحهما الكله وظه عبما ،  ٍٚغب حكلُه الدكلُه وىظا ، اله٠ُ بسخاباث بًمانه ال٩اجب قله         

لت ال٩اجب اخاؾِـ ٖن الخٗلحر الهىعة و٦كٟذ ٧اطبت، اخابت بإجها جىن٠ ما صاثما اله٠ُ اخابت او  ؤٖما٢ه في اإلاخٚى
حها ؤبٗاص مؿخمضة طاجُت حكلحهُت نىعة ٞإزغظذ ، ٖلُه مخىا٦لت وؤخؼاو ىمىم من  خ٣ُ٣ت للُاو اإلااصي الٗالم من َٞغ

.   الضًن عظا٫ اًماو في اإلاىظىص وال٨ظب ال٠ًٗ
ضا عؤًذ ، ال٨بري  ال٨نِؿت من ا٢تربذ إلاا: "   ٢ىله ، اًًا جهؤمشل ومن           ال٨هنىجُت مالبؿهم في ال٨نِؿت عظا٫ من مٍؼ

.   (2)" ٖالُت بهمت السلُت خى٫  جضوع  ندل ؤؾغاب ٦إجهم ال٨نِؿت خى٫  ًخدغ٧ىو  ٧انىا ، اإلاىقاة
ت الهُٜ ٖن الٗلاعة انؼاخذ         والجام٘ ، ق٩لهم ىُإة للُاو ، الندل بإؾغاب ال٨نِؿت عظا٫ ال٩اجب قله ٖنضما اإلاإلٞى

.   اإلاخل٣ي ازاعة في اؾخجابت جد٤٣ ال نامُت ٚحر ؤجها بُض ، عؾمها في ؤن٣ُت ٞنُتها في ص٣ُ٢ت اإلاغثُت الهىعة وىظو ال٨ثرة ىى بُجهما

 َُاث جدذ وجنؿغب ، ظلتهي من جندضع الٗغ١  خلاث ٧انذ ، الضًغ عثِـ ٖلى صزلذ لخٓت..  مجه٩ا ٦نذ: "   ٢ىله وؤًًا        
.   (3)"  اإلاُغ زٍُى مشل مالبسخي

اح ًٓهغ            في والدكلُه ، الٛؼاعة ىى ٞحهما الكله ووظه ، اإلاُغ بسٍُى الٗغ١  خلاث حكلُه:  الدكلُه ىظا في ظلُا الانٍؼ

ل قغح بلى ًدخاط ال وملاقغ واضر اإلا٣ُ٘ ىظا .   وجإٍو

  الاػخعاضة - ب
ت اإلادؿناث ومن         ضاو ًىؾ٠ ال٩اجب اؾخسضمها التي ألازغي  اإلاٗنٍى ت الُلُُٗت من الانٟالث ؤظل من ٍػ  في للٛت النثًر

ت الُلُٗت بلى بها والاعج٣اء عواًخه  ٖن زغظنا ٞةو:  "  ومجها الدكلُه بلى ٢ُاؾا عواًخه في الىعوص ٦شحرة وهي ،( الاؾخٗاعة) الكٍٗغ
.   (1)" ألا٩ٞاع وؤنُاب ال٣ل٤ مسالب ىاجمؼ١  َٞغؿت ونغنا ، انٟغصنا الاًماو خٓحرة

                                                           

.  ُٓٗ( :  ركاية)  عزازيل -ُ
.  ِِّ:  نفسو ادلصدر -ِ
 . ّّٔ:  نفسو ادلصدر -ّ
.  ُٕٔ:  ، يوسف زيداف ( ركاية ) عزازيل  -ُ
.  ُٖٖ:  نفسو ادلصدر -ِ
.  ِّٗ:  نفسو ادلصدر -ّ
 . َّْ:  نفسو ادلصدر -4
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ت اللٛت ٢انىو  ال٩اجب انته٪ ل٣ض           بالخُىاو وألا٩ٞاع ال٣ل٤ قله انه ؛( ألا٩ٞاع وؤنُاب) و(  ال٣ل٤ مسالب)  ٢ىله في اإلاُٗاٍع
 ؤُٖى للٛت الانتها٥ اوىظ ، اإلا٨نُت الاؾخٗاعة ؾلُل ٖلى وألانُاب اإلاسالب وىى لىاػمه من بصخيء واحى به اإلاكله خظٝ زم ،

خه ؤصبِخه النو .   وقٍٗغ

هغججي الىظض بي ؤخاٍ ، ناْغي  ٖن ال٣اٞلت ٚابذ إلاا: "  ؤًًا ومجها         ( 2)" والٛغبت الىخكت ًضا ٖو
 وؤب٣ى به اإلاكله خظٝ زم ، بدُىاو ؤو بةنؿاو والٛغبت الىخكت قله خُض واإلاإلٝى الٗاصي ال٨الم ٖن ىنا ال٩اجب زغط       

 شخي
ًة
ت نٟاث والٛغبت الىخكت ًمنذ او ؤعاص ال٩اجب ، الاؾخٗاعة ؾلُل ٖلى( الُض) وىى لىاػمه من ثا  الُض ٖلحها ٞإيٟى بكٍغ
ذ ال بالخجؿُض قٗىعو ٖن لُٗبر  ابضٕ صاللي اؾلىب ظما٫ من مخل٣ُه نٟـ في النو جغ٦ه ما ٞنلمذ ، واإلالاقغة بالخهٍغ

.    عؾمه في ال٩اجب

         
ًة
ه إلان ْالم ظمالها بو ، نٟسخي في ؤ٢ى٫  ٦نذ: "  ٢ىله الغواًت في ٖلحها زلتألام من وؤًًا  ؤو من ؤٖم٤ انه ْالم ، ٌٗٞغ

دخمل نا٫ ؤو ٖن وؤبٗض ًُة .  (3)" ًُة

 صوعو الدصسُو لٗب و٢ض ،(  الٓلم)  الانؿاو نٟاث من نٟت الجما٫ امخال٥ في وىى الدصسُو الٗلاعة ىظو في نغي         
اث حصسُو ،( الخي ال٩اثن)  منه اإلاؿخٗاع وخظٝ ،( الجما٫) له باإلاؿخٗاع ل٩اجبا نغّةح ٣ٞض النو في  ؾمذ النو في اإلاٗنٍى

ت اللىخت جسُُل اإلاخل٣ي ل٨ٟغ ىا مما ، الضاللُت النو بنُت ؤٚنذ التي الاؾخٗاٍع .   اإلاٗجى ٦شٟذ صاللُت ب٣ُم مضّة
ا ٧او الظي السكن ٞغفالم ٞسخلذ ، ٖٓامي في ٌٛىم ببرص قٗغث: " اًًا ومجها           ٞى١  وويٗخه ، الُاولت ٞى١  مٍُى

.  (4)"  ٦خٟي
ندٝغ مإلٝى ٚحر الاؾناص وىظا ، البرص الى الٛىم ٞٗل ال٩اجب اؾنض           اٞٗا٫ من الٛىم ٞٗل او ؛ الٗاصي ال٨الم ٖن ٍو

.   والضىكت الٛغابت وم ظى لسل٤ الانؿاو نٟاث من نٟت اللٛت ًمنذ او ال٩اجب اعاص و٢ض ، البرص ال الانؿاو
ت الهىعة          ضاو ًىؾ٠ ٖنض الكٍٗغ  ٖلى مخمغصة ب٪ جلخ٤ ول٨جها ، اإلالاقغة الضالالث ٖنض ج٠٣ خاثُُت لىخت لِؿذ ٍػ

ت الُلُٗت  الاؾخٗاعاث حؿخٗمل والكٗغاء الكٗغ تهىع  مجا٫ في جًٗ٪ و٢ض ، قٗغا النثر ٞحها ًخدى٫  ؾماء بلى حكض٥ ، النثًر
ٝؼ ، وازخهاع بمهاعة ، اإلا٨نُت والاؾخٗاعاث ،  بل ، الكٗغ عوح بلى الغواًت بلٛت ًغج٣ي وظىابا ٢غاعا ًخهاٖض عاج٘ مىؾ٣ُي ٖو

.   الٟغاىُضي اخمض بن السلُل م٣خًُاث ٖن جسلى وبو ختى نٟؿه الكٗغ ىى

 
ً
اح:  زالثا   الترهُبي الاهٍع

ت ال٣ىانحو زغ١  ٖلى الٓاىغة ىظو ج٣ىم          ت ؾماث جد٤ُ٣ ُٚتب للندى اإلاُٗاٍع ت اللٛت ٖجها حعجؼ ظضًضة قٍٗغ  ، اإلاُٗاٍع

مشل اح ٍو ا"  ٧ىىن ظاو ٖنض التر٦ُبي الانٍؼ اح ؤنىإ من نٖى  ًسخل٠ ال ٞهى.  (1)" ال٨الم مؿخىي  ٖلى ًدضر الظي الؿُاقي الانٍؼ
اح ٖن ٖنضو   ًمشل بنه بط ، لل٣انىو  انتها٦ه صعظت في بال الاؾناصي الانٍؼ

ًة
اخا   انٍؼ

ًة
اخاث ٢ُاؾا يُٟٗا باالنٍؼ  ٞهى لظل٪ ، ألازغي   ًة

ت اللٛت جً٘ التي الخغظت الضعظت صوو  ٠٣ً اح الالم٣ٗى٫، مكاٝع ٖلى الكٍٗغ  ، ال٣ىاٖض مسالٟت ٌٗجي ال التر٦ُبي ٞاالنٍؼ
 ألانل ٖن ٖضو٫  ىى بل ، ٞهاخت ألا٢ل بلى ألاٞصر ٖن الٗضو٫  بمٗجى لِـ الٗضو٫  ىظا و٦ظل٪ ألانل ٖن الٗضو٫  وبنما

ت لٛت بلى ٣ِٞ ياللٛى ُت زانٍى ت ٞنُت ل٨جها ٖٞغ .  (2) قٍٗغ

                                                           

.  ُُِ:  الشعرية مفاىيم -ُ
.  ُِٔ -ُِٓ:  االسلوبية الدراسات منظور من االنزياح:  ينظر -ِ
  .َُٕ:  دركيش أمحد:  تر ، كوين جوف ، العليا اللغة -3
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اح ْاىغة صعاؾت ٖلى اإلادىع  ىظا في ؾنٗمل         بىنٟها التر٦ُبي الانٍؼ
ًة
  ملمدا

ًة
ت مالمذ من مهما ل)  عواًت في الكٍٗغ  ،(  ٖؼاٍػ

:   ٖلى الى٢ٝى زال٫ من الٓاىغة ىظو جناو٫  وؾِخم

 : والخإدحر الخلسًم       

 ؤما٦جها ٖن ال٩لماث جدٍغ٪ بلى ٞحها اإلالضٕ ٌٗمض بط الغجلت، نٓام انتها٥ ؤؾاؽ ٖلى والخإزحر الخ٣ضًم ْاىغة ج٣ىم          
ازغ به اإلاٟٗى٫  ؤو ٧السبر الخإزحر خ٣ه ما ٣ُٞضم ظضًضة ؤزغي  ؤما٦ن بلى ألانلُت  الٟٗل ؤو ٧اإلالخضؤ الخ٣ضًم اؾخد٤ ما ٍو

٩ىو   نىع  من نىعة والخإزحر الخ٣ضًم"  بو بط ال٣اعت  لضي اإلاخٗت ٖنهغ خ٤ُ٣ث وىى ، جد٣ُ٣ه ًىص ظمالي ٞجي لٛغى طل٪ ٍو

  حُٛحرو ٌؿخدل٘ الظي التر٦ُبي الاؾخٗما٫
ًة
.  (3)" ًة  صاللُا حُٛحرا

ٗض          ت ؤلام٩اناث ؤبغػ  من والخإزحر الخ٣ضًم َو ضاو ًىؾ٠ ٖلحها اج٨إ التي اللٍٛى ت ٖلاعجه نُاٚت في ٍػ   الكٍٗغ
ًة
 الاٞاصة مداوال

ت تهاَا١ من   ، اإلاجا٫ ىظا في وؤلاًداثُت الخإزحًر
ًة
 وقله والٓٝغ الٟٗل ٖلى والٟاٖل اإلالخضؤ ٖلى السبر ٣ًضم نجضو ما ٨ٞشحرا

:  ٣ًى٫  ، طل٪ ٖلى للخمشُل النماطط بٌٗ با٢خُاٝ ؾن٣ىم ىظا بدشنا وفي ، اؾمها ٖلى بو ؤو ٧او وزبر ٖاملحهما ٖلى الجملت

جذ ، بياؾخٛغا ؤزاعث اإلاهُلت ألاؾ٠٣ ىُئت"  ُّة .   (1)" خحرحي وى
 وملخ٣اجه( ؤزاعث)  والٟٗل ملخضؤ(  ألاؾ٠٣ ىُئت) الٟاٖل ٞهاع الاؾمي اللناء بلى الٟٗلي اللناء من الجملت الخ٣ضًم ؤخا٫        

لضو ، له زبرا ت الضاللت ؤو ٍو ضاو ًىؾ٠ ٖلى ٞغيذ التي هي الكٍٗغ ( ألاؾ٠٣ ىُئت)  ق٩لذ ٣ٞض ، الخ٣ضًم ىظا مشل ٍػ
 الظي ألامغ ، ال٩اجب وخحرة اؾخٛغاب ؤزاعث( ألاؾ٠٣ ىُئت)  ٞـ ، الخضًض مدىع  هي وؤنلدذ ، النو ىظا في الٟاٖلُت مهضع

 لم ال٩اجب ؤو لى اإلاٗاني ىظو لخ٨دؿب( ألاؾ٠٣ ىُئت)  ج٨ن ولم ، ال٩اجب وخحرة اؾخٛغاب مهضع ٞهي ظضًضة صالالث مندها

.   صالالتها ٧ل وجدخًن الجملت ًٞاء حكمل ظٗلها ٞخ٣ضًمها ، ٣ًضمها
٣ى٫            ٍو

ًة
 ٢ل٤ ٞانخابجي ، طعاُٖه بُى٫  لي ًلىّةح شسها زُابي ٢غب وإلادذ ، ٖجي بُٗضا الكاَئ لي بضا: "  آزغ مىي٘ في ؤًًا

ام مٟاجئ ـ نضعي  في ٚو .  (2)" جىظّة
ِ يالظ ال٨كاٝ بمشابت ىنا(  نضعي  في)  واإلاجغوع والجاع(  ٢غب)  الٓٝغ ج٣ضًم ظاء          

ّة
 ال٣ل٤ خالت  ٖلى الًىء ؾل

ُخاو خالخاو والخىظـ ٞال٣ل٤ ، والخىظـ .   صاثمخحو ٚحر ْٞغ

.   (3)! " الناؽ  سب ؾ٣ُخلجي ٧او ، اإلاضًنت في ؤ٢مذ ولى"  اًًا امشلخه ومن         
 ألاىمُت خُض ٞمن ، مالاىخما مضاع ًمشل انه ؛( الناؽ  سب)  اؾمها ٖلى(  ؾ٣ُخلجي)  ٧او زبر ال٩اجب ٢ضم وىنا        

 التي الخالت من ًخعجب ٞهى ، اإلاهمت هي ال٣خل صعظت وهي الصسب ىظا بلحها ونل التي الضعظت ل٨ن ، ٖاصي ؤمغ الناؽ  سب

 . الناؽ  سب بلحها ونل
 
 
 
 

                                                           

  .ُْٓ( :  ركاية)  عزازيل -ُ
.  ٕٕ:  نفسو  ادلصدر -ِ
 .ِْ:  نفسو ادلصدر -3
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  الخىاظي :  ً   ضابعا    

ضاو ًىؾ٠ اجبال٪ عواًت في الخىاػي  بنُت ٖن اللدض بلى الضعاؾت من اإلادىع  ىظا في نؿعى             ل) ٍػ  الخىاػي  ؤو طل٪ ،( ٖؼاٍػ
 جمازل في الهىجُت ٣ٞاٖضجه ؛ الكٗغ في ؤما ، النثر في والؾُما ؛ ٞإ٦ثر بنِخحو بحو الهىحي والخمازل ، اإلاجاوعة ملضؤ ٖلى ٣ًىم

.  (1) الٗغوضخي الىػو ووخضة ألابُاث ؤقُاع ؤو ، ؤبُاجه

ٗض          "  ق٩ل ؤنه ٦ما ، (2) " ألاصبي للٟن بالنؿلت ألاولى اإلاجزلت"  جدخل التي الخضًشت انُتاللـ اإلاٟاىُم من الخىاػي  مٟهىم َو
ن والنٛمت الُى٫  في مخمازل بك٩ل ال٣ٟغاث ج٣ؿُم في ًخمشل الظي الندىي  النٓام ؤق٩ا٫ من  جبرػ بدُض ، الندىي  والخ٩ٍى

.  (3)"  السُاب في مخ٣ابلت مىا٢٘ في مخمازلت ٖنانغ

 والهُٜ ، التر٦ُلُت اللجى الى ًخٗضاو ٞهى ، ْهىعا ؤ٦ثر ُٞه ٧او واو ، الهىحي اإلاؿخىي  ٖلى"  ٣ًخهغ ال -الخىاػي  ؤي  –وىى         

ت واإلا٣ىالث ، ت وألاق٩ا٫ ، الندٍى ٍؼ .  (4)" اإلاخجانؿت ؤو اإلادكا٧لت الضاللُت اإلاداوع  ٖن ًٞال ، الخٍُغ

 ال٣ضًم الٗغبي الن٣ض في  جناولها جم ٣ٞض ، الخضًض الٗغبي الن٣ض في ظضًضةبا٫ ن٣ضًت ْاىغة بىنٟها الخىاػي  صعاؾت لِؿذ          

 بٗض الاؾلىبُت الٓاىغة بهظو الاىخمام جُىع  زم ، (5) والنٓم ، واإلاكا٧لت ، واإلا٣ابلت ، والخ٨غاع ، اإلاىاػنت:  مجها ؤزغي  بدؿمُاث

م ٖلى ،(6)" اإلاؿخمغ الخىاػي  بنُت هي الكٗغ بنُت" ناعث ختى ، الخضًشت اللؿانُت الجهًت  زانا قِئا لِـ الخىاػي  ؤو من الٚغ

ت باللٛت   ىنا٥ بو بط ، الكٍٗغ
ًة
٤ جدك٩ل ألاصبي النثر من ؤنماَا .  (7) للخىاػي  اإلانسجم اإلالضؤ ٞو

ت إلزلاث منا مداولت وفي          ل)  عواًت في اللٛت قٍٗغ ضاو ًىؾ٠ لل٩اجب(  ٖؼاٍػ  ٞحها الخىاػي  زانُت ٖنض ؾن٠٣ ، ٍػ
ت الجمل حؿهمه إلاا نٓغا ، السانُت ىظو إلبغاػ الغواًت من النماطط بٌٗ جدلُل ٖلى نٗملوؽ  وجم٨حو ؤلا٣ًإ بزغاء في اإلاخىاٍػ

ُه التر٦ُبي الندىي  والخىاػي  ، الضاللي الخًاص ٦خىاػي  ، ٖضًضة ججلُاث الغواًت في ولها ، اإلاخل٣ي نٟـ في اإلاٗجى  جىاػي :  بنٖى
.     الجمل اظؼاء بحو الخىاػي  ٖن ًٞال الاؾمُت الجمل وجىاػي  ، الٟٗلُت الجمل

  الساللي الخظاز جىاظي : ؤوال

 ىضوء ًدضزه الظي الخىاػو  من نٕى ٖلى صالت نهُت محزة التراصٝ ٧او وبطا"  ، ال٩لماث بحو الخًاص ؤو اإلاٗاعيت وؤؾاؾه          
 والشىعة لالؾدُاء محزة ٌٗض النهىم من ال٨شحر في ٞهى ؛ طل٪ من الن٣ٌُ ٖلى الخًاص ٞةو ، والنام النو اخضار

                                                           

.  ُٓ:  رسن كرمي فاطمة د.ـ ، الّتكيبية الداللة يف دراسة البالغة هنج يف التوازم:  ينظر -ُ
.  َُّ:  الشعرية قضايا -ِ
.  ُٖٗ:  فضل صالح ، النص كعلم اخلطاب بالغة -ّ
 . ْٓ: بشرل موسى صاحل . ادلفكرة النقدية ، د -ْ
 . ََِ -ُٕٓ:  ت.د ، القاىرة ، اخلانكي مكتبة ، اهلل عبد حسن احلساين:  ت ، التربيزم اخلطيب ، كالقوايف العركض يف الكايف:  ينظر -ٓ
 . َُٔ -َُٓ: قضايا الشعرية  -ٔ
  .َُٖ: ادلصدر نفسو : ينظر  -7
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 الغواًت في نماطظه ومن ، (1)" حك٨الجه ب٩اٞت وال٩ىو  والناؽ واإلا٩او الؼماو من مى٠٢ الجهاًت في وىى ، والجنىو  والًٛب
: "   ٣ًى٫  ، باإلاؿُذ ٞحها ًخٛجى( ىُلا)  الغاىب ٦خنها التي الترنُمت

و ٌؿٕى ًا
ّة
  ، اناومنخه ملضئنا ؤنذ ، اإلاسلِة

. (2)" صنُانا ٞناء بٗض ب٣ائنا وؤنذ
  نمىطظا الكٗغي  اإلا٣ُ٘ ىظا ٌك٩ل          

ًة
ت بؿلب ، الخًاص ٍَغ٤ ٖن الضاللت لخىلُض ٖملُا  ، ملضئنا)  الشناثُاث من مجمٖى

 ، خُاجه في( ىُلا)  ىبالغا بها مغ التي اإلاغاخل من مغخلت جمشل الشناثِخحو ىاجحو من زناثُت و٧ل ،( ٞناء ، ب٣ائنا) و(  ومنتهانا

 ٞناء،)  بالدكائم والكٗىع ( وملضئنا ، ب٣ائنا)  بالخٟائ٫  الكٗىع  ؾُا١ ، اإلاخًاصًن الؿُا٢حو بحو النٟسخي الهغإ وىظا
اع ٖم٣ه في ًمشل( ومنتهانا .   وصًنُت واظخماُٖت نٟؿُت مكا٧ل من حٗاني التي( ىُلا)  لصسهُت الٗام ؤلَا

ل عواًت في الضاللي الخًاص جىاػي  يٖل الازغي  النماطط ومن       ذ(: " " ىُلا)  ٢اله ما ، ٖؼاٍػ .  اللدغ اخب ال انجي ؾاٖتها ٖٞغ
ذ واللدغ ، الخُاة يٟخُه الى ًجلب النُل.  واعخم ، منه ؤخلى النُل .  الصسىع  الا ًجاوعو ٞال ، ازًغ ما ٧ل قىاَئه ٖن ًٍؼ

ت ( . 3)"  ؾىةوال٤ للملر مضًنت ، والصسغ لللدغ مضًنت الاؾ٨نضٍع

ذ ، ًجلب) و ،( اللدغ ، النُل: )  في الخًاص      ( . ال٣ؿىة ، اإلالر) و ،( الصسغ اللدغ،) و ،( ًٍؼ
غبتي خغجي ٚللت من( : " ىُلا)  الغاىب لؿاو ٖلى ٢ىله ، اًًا نماطظه ومن         ا مخهللا ٦نذ ، الخايٍغن بحو ٚو

ّة
 وىك

(   ىكا ، مخهللا: )  في الخًاص.       ( *1)"  ال٣ضًم ٧السكب
 هللا مل٩ىث في الخاثغ اإلاامن ٞهى ، اإلاخًاصة بالشناثُاث اإلالُئت( ىُلا)  الغاىب خُاة ٖن ج٨ك٠ اإلاخًاصة الشناثُاث ىظو او      

ضاو ًىؾ٠ ال٩اجب خغم ٖن نٟؿه الى٢ذ في وحك٠ ، ُه وح٨ٗـ الخٗلحر، ص٢ت ٖلى ٍػ  زناثُاث ٖلى ٢اثمت الخُاة بإو ٖو

.   مخًاصة
 
ًة
 واللجى الجملت جغ٦ُب وصعاؾت ، ظمل في ال٩لماث بدنُٓم ًسخو الخىاػي  من النٕى وىظا( : الندىي )  التر٦ُبي الخىاػي : زانُا

ت الؿماث جدضص اجها ؛ للخىاػي  اإلا٩ىنت الٗنانغ ؤىم من هي الندىي  التر٦ُب ٖلى اإلاخ٨ئت  اللٛت في ألاؾاؾُت الندٍى

د٤٣ ظانب من وؤنٓمتها الترا٦ُب بخ٨غاع الا٣ًإ ًسضم ٞهى:  ؤؾاؾِخحو ًٟخحوّو ًاصي الندىي  والتر٦ُب وانخٓامها،  اإلاٗجى ٍو

.   (2) آزغ ظانب من الضاللي
ل عواًت في التر٦ُبي الخىاػي  جناو٫  الى وؾنٗمض  :  الى ج٣ؿُمه زال٫ من ٖؼاٍػ

 

                                                           

: َُِْ -َُِّ ، باتنة  –خلضر حلاجا جامعة ، دكتوراه اطركحة ، بديدة يوسف ، اسلوبية سيميائية مقاربة ضلو ، قباين نزار شعر يف التوازم مجالية  -ُ
ِِْ  .

.  ّْٔ( : ركاية)  عزازيل -ِ
 .  ُِٗ( : ركاية ) عزازيل  -ّ
 .  135( : ر اية ) عزازيل  -1
 .  153،  271،  145ص : ح ل ت ازو التضاق القاللي ينظر ايضا *   
 . 19:  1998،  2م ك ، االرقن ، عالت ازو في شعر ي  ف الصائغ  أثره في االيقاع  القاللة ،  امح ر اشق ، مجلة الير -2
 .  152( : ر اية ) عزازيل  -3
 .  282،  273 – 272،  272ص : من النماذج االخرد على ت ازو الجمل الفعلية المثبتة ينظر * 
  .195: المصقر نف ه  -4
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:   الفعلُت الجمل في الخىاظي  -1

ل) الغواًت في نماطظه ومن        ٣اعب ، الجمٕى ىُاط ٞحزصاص" :  ٢ىله ،(   ٖؼاٍػ *.   (3)" الجنىو  خضوص بدضجه ٍو

.  الجملخحو جهاًت في(  والجنىو  ، الجمٕى)  بحو السج٘ من نابٗت مىؾ٣ُى ىنا٥ او ٦ما ال٣هغ، اإلا٣ُ٘ ىظا ٖلى ٌٛلب         
ت الٟٗلُت الجمل ج٩ىو  و٢ض        :   الخالي اإلاشا٫ في ٦ما مشلخت ولِؿذ منُٟت اإلاخىاٍػ

.   (4)" ؤبضا ٦نِؿت ٞىقي ج٣ىم ولن ، ابضا ٦نِؿت ؤبجي لن " 
 ، ظملت ٧ل جهاًت في( ابضا)  الٓٝغ ٨ًغع  زم ، مًإع ٞٗل ًلحها( لن)  النٟي بإصاة ظملت ٧ل ال٩اجب ًهضع النمىطط ىظا في        

  .  السانت ن٨هخه ال٩اجب اؾلىب حُٗي نىجُت ب٣ًاٖاث جنخج والجهاًاث اللضاًاث جمازل ومن

:   ألاػمُت الجمل في الخىاظي  -2

ضاو ًىؾ٠ وؤٚجى           ، عواًخه في الا٣ًاعي الجانب ٍػ
ًة
ال ت الاؾمُت الجمل ٖلى حٍٗى :   نماطط من ًلي ُٞما ىظا ًٓهغ ، اإلاخىاٍػ

 ٞةجهم ، للخؼانى َىبى.  الاعى ًغزىو  ٞةجهم ، للىصٖاء َىبى.  الؿماواث مل٩ىث لهم ٞةو ، بالغوح للمؿا٦حو َىبى" - 1

وو ( .  1 )." ٌٗؼّة

( للمؿا٦حو)  الخىالي ٖلى( َىبى)  الاؾم ٣ٖب واإلاجغوع الجاع ًخ٨غع  ٦ما ،(  َىبى)  باالؾم النمىطط ىظا في الجمل جلضؤ         
 ػي الخىا ٖن ناىُ٪ ، للجمل الا٣ًاُٖت النىاجج ًًا٠ٖ ىظا و٧ل ، الشالر الجمل من واخض مى٢٘ في(  للخؼانى) و(  للىصٖاء) و

( .  ٌٗؼوو ٞةجهم ، ًغزىو  ٞةجهم)  الجمل مجها جخإل٠ التي ال٩لماث بحو والهغفي الندىي 
 اُٖى انه م٘ ، النامىؽ جدذ مىلىص مشلنا ىى ، لنٟؿه ؾُضا وال لنٟؿه ٖلضا ولِـ ، الجمُ٘ وعب ال٩ل اله ٞهى"   -2

  ، واخضٌة  شسوٌة  ، واخضٌة  ؤ٢نىمٌة  ىى..  ٦ةله ، النامىؽ
ٌة
  َلُٗت

ٌة
.   (2).." وعبٌة  ابنٌة  ،  ٌة  وبله نؿاوٌة ب ، واخضة

 بىؾاَت ، اإلاخل٣ي ٖن اإلالل ًضٞ٘ او اؾخُإ اإلاال٠ او ؛ ممال َىال لِـ ل٨نه ، الؿاب٤ النمىطط ظمل الُى٫  ٌؿم        

ت الىخضاث من الناججت الهىجُت الا٣ًاٖاث ن ٖن الناجج الهىحي ٧اال٣ًإ ، الجمل بها قُض التي اللٍٛى  وما٢ن)  من ٧ل جنٍى
 في(  واله انؿاو) و(  ؾُضا ، ٖلضا)  بحو الخًاص اؾهم ٦ما ،( وعب ابن ، واله انؿاو ، واخضة َلُٗت ، واخض شسو ، واخض

.   طاجه بالنمىطط الجملت ا٣ًإ ازغاء
ثري         ضاو ًىؾ٠ ال٩اجب ٍو ل عواًخه في الا٣ًإ ٍػ  ىظا ططنما ومن ، الجمل اظؼاء بحو ًد٣٣ه الظي الخىاػي  ٖبر ، ٖؼاٍػ

( :  ىُلا) ٦خنها التي الترنُمت من الخالي اإلاشا٫:   النمِ

  الؿماء، نىع  بضا ىنا من" - 1
ل من وؤعاح ، ألاعى ٖخمت ٞإػاح    .  (1)." ألاعواح الٍى

 ٖن اجبال٪ ُٚنها و٢ض ، الٟٗلُت الجمل ٖلُه جتراصٝ الظي اإلاغ٦ؼ اخخلذ( ىنا من) ٖلاعة او اإلاخ٣ضم اإلا٣ُ٘ من ًخطر           
ا الُٛاب ىظ وخ٤٣ الاو٫  الؿُغ ًلي الظي الؿُغ  الجمل ٞاو الندىي  اإلاؿخىي  ٞٗلى ، التر٦ُب خُض من الؿٍُغن في حؿاٍو

لا مخمازلت اإلاتراصٞت  ،( اإلااضخي الؼمن)  وهي نٟؿها الؼمنُت الضاللت جدمل الاٞٗا٫ ىظو او ؛( ؤعاح ، ؤػاح ، بضا)  التر٦ُب في ج٣ٍغ
ل من اعاح)  و(  الاعى ٖخمت اػاح)  الجمل ظاءث ٣ٞض صالليا٫ اإلاؿخىي  ٖلى اما  الظي الضاللي اإلاؿاع لخا٦ض(  الاعواح الٍى

                                                           

 .  301( : ر اية ) عزازيل  -1
 . 328: المصقر نف ه  -2
 . 25( : ر اية) عزازيل  -1
  .270 -269: المصقر نف ه  -2
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ل الظي الؿماوي  الغوح ٖلى الضا٫ بمشابت الؿماء نىع  من ال٩اجب ظٗل اط ،( الؿماء نىع  بضا)  ظملت له اؾؿذ
ّة
 اإلا٩او  ًجل

ملاو .  عىلت ٍو

:   ٣ًى٫  ، و٢هع١  ؤخضي في( ىُلا)  الغاىب ٦خله ما -2

  اٖخهمذ ب٪ ٞةني ، اخٟٓجي اللهم" 
  ؾىا٥ لي نهحر ٞال ، يٟٗي واعخم                 
  لؿىا٥ ًلجإوا ٞال ، اللُٗت ؤىل وباع٥ْة                  
  ؾىا٥ ًمندها ال ، بٛلُتٍة  ٢لىبهم وامأل                 

  اٖخهمذ ب٪ ٞةني ، اخٟٓجي اللهم 
م الٍُغ٤ ٖلى                      ؤؾحر ، عؾمخه الظي ال٣ٍى
ؿحر                      ؤؾدنحر ، والكهضاء ال٣ضٌؿحو َو
  ؤجِذ منه الظي للتراب وؤٖىص                    
  مىث بال التي الخُاة ؤخُا زم                    

.   (2)"              اٖخهمذ ب٪ ٞةني ، اخٟٓجي اللهم
)  ال٣للُت بالالػمت مجهما ٧ل ًلضؤ م٣ُٗحو بلى جن٣ؿم ال٣هُضة بو بط ، الالػمت ج٨غاع نٕى من ىى الترنُمت ىظو ٝي الخ٨غاع         

 ًا)  انلها التي( اللهم) ٢ىله في( ًا) النضاء خٝغ جخًمن بط والشلاث للؿ٩ىو  الػمت وهي(  اٖخهمذ ب٪ ٞاني ، اخٟٓجي اللهم
 ؤؾهم بط ، الضاللي ومٓهغو ال٨المي الخضر في التر٦ُبي اإلآهغ بحو الغبِ في ؤىمُت له عالخ٨غا وىظا ، الضٖاء منه والٛغى( هللا

.   (1 )" الندىي  الا٣ًإ"  بـ(  آلن ولؿن غي)  ٌؿمُه ما وىظا ، الخخاب٘ ؤٖخمض مخىاػ نؿ٤ بلىعة في
 

:   الخاجمت

ت للٛت صعاؾدنا بٗض جىنلنا ل٣ض ل عواًت في الكٍٗغ ضا ًىؾ٠ لل٩اجب ٖؼاٍػ :   ٧اآلحي نىعصىا ، النخاثج من ظملت بلى وٍػ

ل عواًت ج٣ترب  -  ت من ٦شحرا ٖؼاٍػ  من مسخلٟت مٓاىغ ٞحها نجض ٖنضما او ، الُاغي الكٗغي  َابٗها بؿلب الكٍٗغ

ت اإلاالمذ  .  الخىاػي  ابغػىا الكٍٗغ
ُٟت من له إلاا النثري  النو في الخىاػي  ؤىمُت ٖن اللدض ٦ك٠  -2  ٖلى ٨ًن لم انه ٦ما ،  الاصبي النو في مهمت ْو

 . والتر٦ُبي الضاللي الخىاػي  بحو اق٩اله حٗضصث انما واخض ق٩ل
اح ْاىغة -   وهي للٛت، الضاللي بالجانب ؤؾاؾا  جخٗل٤ اجها مهمت ظض ْاىغة وهي ، ٦لحر بك٩ل الغواًت في مىظىصة الانٍؼ

ت او الٟنُت اللٛت جد٤ُ٣ ؾلُل   الكٗغي  او النثري  الاصبي للنو الكٍٗغ

ضاو ًىؾ٠ ل٩اجبا ٖض٫ -4 اح نىعي بخىُْٟه اإلاإلٝى ال٨الم ٖن ٍػ  بجىىغ او باإلاٗجى ًخٗل٤ ما وىى الاؾدلضالي الانٍؼ
ت اإلااصة اخاث من واؾخسضم ، اللٍٛى  الى بالنؿلت الاؾخٗاعة اؾخسضام من وا٦ثر والدكلُه الاؾخٗاعة:  الاؾدلضالُت الانٍؼ

اح انىإ من ٚحرىا اح انيالض والنٕى.  الاؾدلضالي الانٍؼ  ، ال٩لماث وجغ٦ُب بالؿُا١ ًخٗل٤ ما وىى التر٦ُبي الانٍؼ

                                                           

 ، بغقاق ، عشر الرابع الشعرو المربق مهرجان ، فرحان مح ن فهق ، الحقيثة العراوية القصيقة لغة في الت ازو -1
1998  :30 . 



ت  2016  حىان  20العسز   -الثالثالعام    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 

 

 144 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوقجميع 

 

اخاث من واؾخسضم اح من الاو٫  والنٕى ، والخإزحر الخ٣ضًم عواًخه في التر٦ُلُت الانٍؼ  في الشاني من ا٦ثر ٌؿخسضم الانٍؼ

 .  الغواًت

:   ومطاحع مصازض

اح -  ـ مدمض اخمض ، الاؾلىبُت الضعاؾاث منٓىع  من الانٍؼ  2005 ، والخىػَ٘ والنكغ للضعاؾاث الجامُٗت اإلااؾؿت ، َو
  .

ض:  جغ ، بىجىع  مِكا٫ ، الجضًضة الغواًت في بدىر -2 ضاث منكىعاث ، انُىنُىؽ ٍٞغ  .  1971 ، 1ٍ ، للناو  –بحروث ، ٍٖى
ن ظىو  ، الكٗغ لٛت بناء -   .  ال٣اىغة ، الؼىغاء م٨خلت صعوَل، ؤخمض: جغ ، ٧ٍى

 ، بٛضاص ، ٖكغ الغاب٘ الكٗغي  اإلاغبض مهغظاو ، ٞغخاو مدؿن ٞهض ، الخضًشت عا٢ُتال٘ ال٣هُضة لٛت في الخىاػي  -4
1998. 

 . 1997 ، 1ٍ ، الاعصو  –ٖماو ، والخىػَ٘ للنكغ الكغ١  صاع الٗال١، ظٟٗغ ٖلي ، والخل٣ي الكٗغ -5

ت -6 ُُاو ، الكٍٗغ ، جٞؼ  اإلاٛغب ، اللًُاء الضاع ، للنكغ جىب٣ا٫ صاع ، ؾالمت بن وعظاء اإلالسىث ق٨غي :  جغ َىصوعٝو
، 2ٍ، 1990  . 

ل  -7 ضاو ًىؾ٠ ،( عواًت)  ٖؼاٍػ .  2009 ،5ٍ ، ال٣اىغة ، الكغو١ صاع ، ٍػ

 .  1998 ، 1ٍ ، ال٣اىغة ، الكغو١ صاع ، ًٞل نالح. ص ، واظغاءاجه ملاصثه الاؾلىب ٖلم -8

ت ًٞاءاث  -9 .  الاعصو ، للنكغ ال٣ىمي اإلاغ٦ؼ الغواقضة، ؾامذ ، الكٍٗغ

.   1985 جىنـ، ، للنكغ ؾغاؽ الُىؾٟي، لُٟي مدمض ، اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغ بنُت ٝي -10

ت ٢ًاًا -11  ، اإلاٛغب ، اللًُاء الضاع ، للنكغ جىب٣ا٫ صاع ، خنىو  وملاع٥ الىلي مدمض:  جغ ، ًا٦لؿىو  عوماو ، الكٍٗغ

1ٍ ، 1988  .

ؼي  السُُب ، وال٣ىافي الٗغوى في ال٩افي -12 .  ث.ص ، ال٣اىغة ، السان٩ي م٨خلت ، هللا ٖلض خؿن انيالخـ:  ث ، الخبًر

.  1984 ،3ٍ والنكغ، للُلاٖت الٗغبُت الجهًت صاع ، الىعقي الؿُٗض ، الخضًض الكٗغ لٛت -13

ن ظىو  ، الٗلُا اللٛت -14 لى اإلاجلـ صعوَل، ؤخمض:  جغ ، ٧ٍى  .1995 ، ال٣اىغة ، للش٣اٞت ألٖا

.  1987 ،1ٍ ، بٛضاص ، الٗامت الش٣اُٞت الكاوو صاع زامغ، ٞايل ، والابضإ والخضازت الن٣ض اق٩الُت في ن٣ضًت مضاعاث -15

ت مٟاىُم -16  ،1ٍ ، بحروث ، الٗغبي الش٣افي اإلاغ٦ؼ ناْم، خؿن ، واإلاٟاىُم واإلانهج ألانى٫  في  م٣اعنت صعاؾت/  الكٍٗغ
1994  .

 .2008 ،1ٍ ، بٛضاص ، الٗامت ُٞتالش٣ا الكاوو صاع ، نالر مىسخى بكغي . ص ، الن٣ضًت اإلا٨ٟغة -17

.   1979 ، بحروث ، الٗىصة صاع ؤصونِـ، ، الٗغبي للكٗغ م٣ضمت -18

ت -19   ، 1ٍ ، بٛضاص ، الش٣اُٞت الكاوو صاع ، ًٞل نالح. ص ، الاصبي الن٣ض في اللناثُت النٍٓغ
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1999   .

:   اإلاجالث

.   1998 ، 2 ٕ ، الاعصو ، الحرمى٥ مجلت ، عواقض ؾامذ ، والضاللت الا٣ًإ في وؤزغو الهاجٜ ًىؾ٠ قٗغ في الخىاػي  - 

م ٞاَمت ص.م ، التر٦ُلُت الضاللت في صعاؾت اللالٚت نهج في الخىاػي  -2  ، عقض ابن  –التربُت ٧لُت ، بٛضاص ظامٗت عؾن، ٦ٍغ
غاو/  ىـ 1434 قٗلاو ،( 6) الٗضص .   م 2013 خٍؼ
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" الفاضوق لفظُلت" الـهىة فاهدـا" ضواًت في للؼىطُىت املياوي الطمع اظزواحُت

  -الجعاثط  –بللاًس بىط ؤبى حامعت ـ  ؤوػطب هللا عبس.ؤ

 

: السضاػت ملخص

غ الضعاؾت جلخػي ت لل٩اجلت"الكهىة ا٦دكاٝ"ب اإلاىؾىم الغواجي الٗمل جهٍى  بخل٪ اإلاخٗل٤ الجانب في الٟاعو١ ًُٞلت الجؼاثٍغ

ش جلٗا ومخجضصة مخٛحرة وظىىا للمضًنت ج٩ىو  ٠ُ٦ ط؛ب اإلاضًنت/واإلا٩او ؤلانؿاو بحو الىظضانُت الٗال٢ت  والخايغ للخاٍع
ت اإلاغؤة هي اإلا٩او؟٠ُ٦ خًغة في ؤلانؿاو ىى و٠ُ٦ واإلاؿخ٣لل؟  ومن ؤلاعىاب من السٝى قضة من الىظىو جلىو  ػمن الجؼاثٍغ

. الًُٟدت؟ ومن الٗنىؾت

 اللدشُت اإلاداولت في الىاعصة الشناثُاث ُٞه جمشل صاللُا ءاًٞا اإلا٩او من ٞخجٗل وؤلاحهام لإلًداء مىَنا عواًتها ال٩اجلت ججٗل
ت الػصواظُت نىعا ش بحو ؛جؼاوظذ الٟاعو١ لًُٟلت الكهىة ا٦دكاٝ عواًت في ٢ؿنُُنت جًمنتها م٩انُت عمٍؼ  الخاٍع

 الخ٣ُ٣ت طًلت،بحووالغ الًُٟلت والخغب،بحو الؿالم وال٨غاىُت،بحو الخب الخُاةواإلاىث،بحو واللُل،بحو الجهاع والخضازت،بحو

. والسُا٫

ت ٖن الخله٠ ناع إلقٗالها و٢ىصا الجنـ اؾخسضام في ال٩اجلت وظضث ٦ما ض مٗٞغ  اإلالخضثحو خُاة في اإلآلم الجانب ىظا ٖن اإلاٍؼ
ضًن ىب ممنٕى ٧ل ؤو منُل٤ من واإلاٍغ  اإلاجخم٘ ٖجها ؾ٨ذ ٢ًاًا زاللها من اؾخٗغيذ بدشُت ؤعيُت الجنـ ق٩ل ؛٣ٞض مٚغ

ت ةالٗنىؽ مشل لت ىنضؾُت ْغوٝ ْل في ؤؾغة جإؾِـ ونٗىبت اإلاَٟغ  الًِٛ مسالب بحو اإلاجخم٘ ججٗل الخ٣ُٗض في مٚى

. ال٨لذ مغح٘ وفي

ر؛ٞخمٓهغث اإلاالٝى ٞٗل مشلما والغواثُت الغواًت بها اخخٟذ م٩انا ٢ؿنُُنت ق٩لذ بّة ا ٖو  للظاث ومغآة مجخمُٗا،نؿٍى

ن/واإلاغؤة .  الَى

- الفً –الصاث  –املطؤة  –كؼىطُىت -نامليا   : املفخاحُت اليلماث

 

:  ملسمــــــــــــــــــــــــت

 اإلاضًنت/اإلا٩او ؾلُت من ال٩اجلت ٞخجٗل 2005الٟاعو١ لًُٟلت" الكهىة ا٦دكاٝ عواًت في ٢ؼح ٢ىؽ بإلىاو" ٢ؿنُُنت"جخلىو 

ت السلجاث ؤىمّة  الؾخٗغاى وؾُلت ٍغ  بها ؛جلىح جدىحها ؤو اإلاضًنت/ ة٢ؿنُحو اؾخُاٖذ التي الىظضانُت و ،الىنُٟت الخ٣ٍغ
ت صاثغتها يمن ذ الغواجي السخغ ػثل٣ُت وبىاؾُت التي الغمٍؼ

ّة
٠ خغوٝ زناًا بحو وجمٓهغث ججل

ّة
. اإلاال

ت الخٗلحري  للخٟغص مجاال ل٩اجنها الغواًت مغونت جدُذ      غ ٦ُُٟت في والخٍغ  ؛ ألاخضار ؾحروعة ٦ما ألام٨نت و الصسىم جهٍى

ت الغؾاثل ٦ما الخُصُاث جناو٫  في واإلانخهى اإلالخضؤ ٞله الؿغص ؤبجضًاث جغظ٘ -ال٩اجب-وبلُه  ًغوم بط ؛ به السام بالك٩ل الخٗلحًر
ت اللُنُت ألامىع  اؾدكٟاٝ اللاخض ت ٧اجلت ٖنض ٢ؿنُُنت مضًنت لغمٍؼ    ظؼاثٍغ
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 La découverte de la luxure "النكىة ا٦دكاٝ"ب اإلاىؾىمت عواًتها في الٟاعو١ ًُٞلت الغواثُت 

غ مداولت زال٫ من ت بلى بالخٗغى الغواًت؛ في ل٣ؿنُُنت اإلا٩اني الغمؼ اػصواظُت جهٍى ٠ُ عمٍؼ  مىاَن بلى لإلخالت اإلا٩او جْى
ش ٖم٤  بحو جخإعجر ، الغواًت ٖنتها  مىي٘ ما لُلها؟ ؾغّة  ىى وما ؟ ٢ؿنُُنت في الجهاع خ٩اًاث الخضازت؟،ما جدمله ما و الخاٍع

.. ؟"الكهىة ا٦دكاٝ" عواًت يىء ٖلى باإلاىث ٖال٢تها هي وما َُنت٢ؿن في الخُاة ؤبجضًاث

 ًضٖى ما ٢ؿنُُنت في الغواًت؟وىل في الخبّة  مىا٢٘ م٘ ٢ؿنُُنت ؤوانغ هي ؛٠ُ٨ٞ السهام وال الىصّة  مجها ًسلى ال الغواًت
خىدى بال٨غاىُت الكٗىع  إل٣ًاّ ًُة ت ٦ك٠ ؤًًا ؟؛ . بالخغ وػمن وألامن الؿالم ْلّة  في ٢ؿنُُنت عمٍؼ

ت ٢ؿنُُنت جدمُل في اػصواظُت الغواًت جخًمن  الغطًلت ؾمىم/والكغّة  الًُٟلت ؤنىاع/ السحر بحو ٞهي بىظهحو، ؤزال٢ُت عمٍؼ

ت نىعا ال٩اجلت ؛ٞخٗغى   . مغو و بدلىو الىا٢٘ بها جالمـ نثًر

 التي الغواثُت وزاجمت حجت ىى اإلا٩او و الؼماو في الؿٟغ ؤو ال٣ٗلُت الامغاى مؿدكٟى بلى اللُلت وولىط النٟسخي اإلاغى

ت و٢اج٘ ٖغيذ ٍؼ  الٗغبُت اإلاجخمٗاث ؤو ألا٦ُض ل٨ن الغواًت ؤخضار خ٣ُ٣ت جهاًت في لها م٩او ال"  بؿُانجي باني" لللُلت ٍٚغ

إة جدذ جئو ض ظؿضىا جنسغ وظضانُت/ؤزال٢ُت حكىىاث َو  ٖلى الغواثُت جإ٦ُض م٘ وجٟا٢مذ؛ حٗضصث التي الجغاح حجم من لتًز
ن في اإلاغؤة م٩انت ؤو م ؤلاجخاٝ ٨ًخنٟه الٗغبي الَى .    بالكهىة اإلا٣ترو  ال٩اثن طل٪ للمغؤة صاثما النٓغ بل٣اء والخ٣ٍؼ

:  الطواًت مجمل عطض

له ٢ض إلاا السُغ نا٢ىؽ  ّة  ص١ الغواثُت جلخػي   ٖاَُٟا اإلاغؤة جدنُِ ٖن ناجج ؤزالقي/مجخمعي حكىو من والخغماو ال٨لذ ٌؿلّة

 ال و بدالها عايُت اإلاغؤة ٞال ؛1"الشالزحو في اإلاغؤة خُاة ًنهي إلاجخم٘ ؤنخمي ٦نذ لألؾ٠"عظل؛ صوو ب قِئا الحؿاوي  بجٗلها
غ ٞل٪ في جضوع  الغواًت ؤخضار ؤوّة  ؛بط اإلاجخم٘ ت ال٣انىني و الكغعي اللاب باٖخلاعو الؼواط ٢ُاع ٖجها جإزغ ٞخاة جهٍى  إلاٗٞغ

ت مضًنت في الغظل/آلازغ  مىاىبي و انخٓاعي  بذجم ًل٤ُ َٖغـ انخٓاع في ؤنا و ؾنت زالزىو  و ؽزم:"ٞخ٣ى٫  ٣٦ؿنُُنت؛ ظؼاثٍغ

 2".بهلت ٖلى ُٞغ و نام نام"اإلاشل ٣ًى٫  ٦ما بي بطا و مكاٖغي  عىاٞت و

 ؤلاخخُاط ٌُٛي ال نا٢ها الٟغط ُٞإث -نام نام-ؤلانؿاو ٖلى  الخا٫ ٖؿغ اقخضاص و٢ذ ٣ًا٫ الكٗبي اللؿاني الترار من مشل

ا مٛتربا الٗمغ ٢ُاع ؤىضاىا التي" بؿُانجي باني اللُلت" ؤلاعياء،خا٫ ال و الغضخى ًد٤٣ ال و اإلاغظى  بلٗغبي مىلىص-ظؼاثٍغ

م نضمها بط الىظضانُت و الخُاجُت جُلٗاتها مؿخىي  في ٨ًن ،لم" مىص" ب واإلال٣ب  وظضانُت ملاالة بال الٗلمي مؿخىاو ٚع
ة ٞاجغة وؾلى٦ُت

ّة
اء من ؤ٦ثر لؿذله، بالنؿلت:" الغواثُت ج٣ى٫  بط ٞكاط . 3"ٖو

ت نىع  عؾم لذ ؤلاؾم ٞؿلُت بالهضٞت؛ لِـ" بلٗغبي مىلىص" اؾم له ازخحر لغظل ؾىصاٍو ّٗة
ُة
 ٖغبي ظُل/زل٠ بلى جغمؼ ختى ٞ

ا ٧اثنا لُهلذ ْهغو وعاء ٖغوبخه وجغ٥ عظىلخه ؤيإ ٍؼ .   9.8م ال٩اجلت خؿب بامخُاػ ٍٚغ

 حٗغيذ الظي الغظىلي الىا٢٘ ،ٞهضمت الجحراو ؤو"الجىاع/" الؿ٨ن ءالًٟاء،الهىا شخيء  ّة  ٧ل ًخٛحر باَعـ بلى ٢ؿنُُنت من

ت ٖالم في باللُلت ػظذ التي" ماعي "الللنانُت الجاعة ؤزمضتها اللُلت بلحها  باآلزٍغن وجىانلها نضا٢اتها ل٨ثرة -الخٟخذ-الخٍغ

                                                           
 ُّص ََِٔ؛،ِ،رياض الريس للكتب كالنشر،بًنكات،لبناف،ط"اكتشاؼ الشهوة"فضيلة الفاركؽ، ُ
   َُ-ٗ،ص"اكتشاؼ الشهوة"فضيلة الفاركؽ،  ِ
 ُٗصادلصدر نقسو،  ّ
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ت"-ٞنانت" باٖخلاعىا  زمغا باَعـ ُٚاىب في الٛاع١  الٟلؿُُنُت ألانى٫  طو" بٌـ"الللناني واإلاش٠٣" باني" بحو ال٢ذ -بُانى ٖاٞػ
غ النؿاء بإمىع  زلحر للناو عظىلت ؾٟحر باإلاخٗت؛واو للخاإلااث وػٍغا ٣ذ ٣ٞض ُٞه ؤلاقتهاء ٖنانغ بخٞى

ّة
" باني" اللُلت به حٗل

ذ التي واللٗنت.."بٌـ"٢للت:"  ٞخ٣ى٫ 
ّة
. 1"عالنا بلى ؤبضا بي ؤل٣ذ و اإلاىحى خُض الكهىة ب٣ُىص ػواجي،وؤل٣ذ ٖلى خل

ي/مؿخ٣لل َٝغ من ألاخضار مؿاع في صوعىا بخُٛحر اللُلت ج٣ىم  من لؿُل مغؾل َٝغ بلى" مىص" الؼوط م٘ للمكا٧ل مخل٣ّة
ٗنت خلى٫  اؾخىظب مما( والٗاثلت/الؼوط/الًمحر م٘)الظاجُت السُاناث

ّة
ؽ ػواط ٖلى الل  ؤلاندغاٝ ظانله م٣ضّة

ـ،٩ٞاو
ّة
ن ٤ُ"بٗضو مّة ر" ؤقٝغ" لُلُه السُانت خل٣اث ؤو٫ "بٌـ"ٞضُة  جدن٣ل ٦ما الغظا٫ بحو جدن٣ل ناعث وى٨ظا"بؿُانجي؛" جٞى

غ2.."ألاػىاع بحو الندلت .  92.91.12.09.08م الجنسخي الىن٠ في ًلالٜ مكهضي بخهٍى

 والنؿاء الغظا٫ من ؾ٩اجها وون٠ لىنٟها لخٗىص ٢ؿنُُنت نىب ؤصعاظها ٞٗاصث" بلاني" خلذ الُال١ لٗنت

 ٢ىة زىب بلى والظئت مجها مخن٨غة الغواًت من" الخ٣ُ٣ت"ٖنهغ ال٩اجلت حسخب بط مخى٢ٗت عغي جهاًت ٖلى الغواًت لخسخم

ص( ًُٞاو)٢اىغة  التي ألاخضار جل٪ ؛و٧ل ال٣ٗلُت لألمغاى مؿدكٟى في عمتها نضماث ؤىىا٫ من مهضومت وظٗلها ٖاثلتها قغّة

ٞها زُا٫ ننُ٘ من-اإلاالث٨ت و الجن ٖانمت –بلاَعـ خضزذ   مىظىصًن/ ًنخ٣ُ٣ي بصسىم ٖغّة
ّة
هم ؤجهم بال

ّة
 ؛وؤوّة  ؤمىاث ٧ل

٤ُ" ىى آزغ عظل ٖلى وؤٞا٢ذ ٖجها ٚاب"عجاني مهضي" ػوظها ؤو بط النؿُاو مخاىاث في ياٖذ ٢ض خ٣ُ٣تها " بؿُانجي جٞى

  من ومسغظها بُضىا آلازظ
ّة
.  م٩او الال

ر بحن كؼىطُىت -1- :  الحسازت و الخاٍض

ت مجزلت ٢ؿنُُنت مضًنت جدلىؤ ش خًاٍع ش؛ والٟن للٗلم مناعة  ؛ٞهي مخمحزة ًتوجاٍع  بىنٟها اإلاضًنت بلى ننٓغ ٞٗنضما"والخاٍع
ا ٨غي؛ؾنجض ز٣افي وا٢٘ ٖن مٗبر وؤًًا وؤلانؿانُت ؤلاظخماُٖت الٗلىم مجا٫ في مىيٖى  لنا التر٦ُب،٣ًضم م٣ٗض بناء ؤجها ٞو

 مكاٖغ منٓمت،وؤًًا ومىا٠٢ واججاىاث وج٣الُض ٖاصاث من نؿ٤ وم٣ٗضة،ٞهي مدكاب٨ت و٢ُمُت ز٣اُٞت ؤنماَا
.  3"النؿ٣ُت اإلانٓىمت جل٪ ٖبر مخالػمت،جدنا٢ل

ش اعجلاٍ الغواًت جا٦ض  بلى ،وؤلاقاعة(45م) للمالٝى نىبت26 نىباجه ٖضص وجلُاو" اإلاالٝى" بلى حٗغيها زال٫ من بالٟن الخاٍع

ضاو نىبت  عمؼا باٖخلاعو الٟغ٢اني الُاىغ مدمض الٝىالم ؤٚنُت لٗمُض( 48م)الجما٫ باهي ًا..ن٣الب"اإلاالٝى نىباث بخضي ٍػ
٩ى وؤصاىا ابخلى ٢لبي" ٌؿ٩ُا نىبت" بلى الغواًت ؤقاعث للمضًنت،٦ما . ماؾُاؽ ؤنٍغ

؟ؤًن ؤًن"  ؤًن"..آالٝ زمؿت"ب ًلإ شخيء ٧ل ال٣ٟغاء،خُض اللاٖت ؤنىاث الضاٞئىو؟ؤًن الجحراو اإلاالٝى
  4."واللىعا٥؟ ةالؼالبي و اإلاداظب اإلاأطو؟وعاثدت ٢ؿنُُنت؟وؤنىاث

                                                           
 ُّادلصدر نفسو ،ص ُ
 ٕٗ،ترمجة علي السيد حضارة،ادلكتبة الشعبية بالقاىرة،دط،دكف سنة،ص"الكبت ربليل نفسي"سيجموند فركيدككليم شتيكل، ِ
 َِ،صَُِٓمنشورات شبكة ضياء للمؤسبرات ك الدراسات، قراءة ادلدف ثقافيا ادلدينة اخلليجية أوذجا،"مصطفى عطية مجعة، "ّ

 ُُ-َُ،ص"اكتشاؼ الشهوة"كؽ،فضيلة الفار ْ
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ع  اث ألا٦الث ؤىمّة  ال٩لماث ىظو في ال٩اجلت جهىّة  ٖلى اإلاخناٚم ال٣ؿنُُجي اإلاجخم٘ بؿاَت وؾِ ب٣ؿنُُنت اإلاكهىعة والخلٍى
م ال٩اجلت ؤوّة  بط وألاصًاو الش٣اٞاث بدنٕى واإلاخنٕى ؤلانؿانُت وألازىة للُغب عمؼا باٖخلاعو اإلاالٝى و٢٘ غؾّة

ُة
 وؤلاٞخ٣اص الخنحو ج

  ًجم٘ ز٣افي ٦مغ٦ؼ" ٢ؿنُُنت"ح٨ٗؿها والتي الجمُٗت قاٖغالم لضٝء
ًّ
ال

ُة
٦  

ًة
  ٚاثلا مغ٦لا

ًة
لا ُّة .  ومٛ

نت الخُُاو ٢لبي،جل٪ بلى اإلادلب ظؼجي بٗغا٢خه،٧او اإلاىث ٣ًاوم الظي اإلاضًنت،طا٥ من قار الظي الجؼء طل٪"  بظل٪ الخٍؼ
 اإلاالٝى ٞحها ًنٟش لها،وخحو ؤبدؿم خحو جلخهج ؤنا،و٧انذ خُُاني الل٩اء،٧انذ لىو  بلى ًمُل الظي اللىو 

.  1"  ؤًًا ؤنا"مالىفي"٧او"اإلاالٝى."اخغو

٤
ّة
ش م٩انت ؾلله باإلاضًنت ال٩اجلت حٗل ل ٢ؿنُُنت وجاٍع  ؤنه ٖلى جا٦ض ؤجها ؛٦ما ل٣ؿنُُنت خنها/انخماءىا ٞخٗلن الٗغا٢ت في اإلاٚى

خغ طل٪ من ٞلها ؾامُٗه ٖلى اخغي  جإزحر طا اإلاالٝى ٧او مشلما .  ب٣ؿنُُنت ؤًًا هي ٞخخٛجىّة  ًًاؤ السّة

ايت م٘ وال٣لب وال٣ٗل الجؿض خا٫ وخالها ٣ٞؿنُُنت الخضازت ؤما ٤ الٍغ
ّة
 ال٨غة بسخغ اإلاغجلُت الٗال٢ت خمُمُت ال٩اجلت ٞخىز

ك٤ اإلاؿخضًغة  124 م وألاؾىص ألازًغ ؤلىاو جمشلها ٞالؿناٞغ لها، والهٛحر ال٨لحر ٖو

ُل و ال   اض بحن كؼىطُىت -2-
 
: الل

  جىظض ال ألالٟت مٓاىغ
ّة
ي ؾاٖت الغواًت آزغ في بال  ب٣ؿنُُنت ال٣ٗلُت ألامغاى بمؿدكٟى النٟسخي الٗالط لؿاٖاث اللُلت جل٣ّة

. وؤلا٦خٓاّ بالًىياء اإلاليء بُىمها اإلاٗانغة الخُاة ؾمت هي والجنؿُت الٗهلُت و النٟؿُت ٞالًٍٛى

 اللِذ بلى الى٢ذ،ٞإٖىص ؾاٖت،ًنخهي ٣ٖاعب بلى صوما اإلا٣ُضة للاجؿتا اإلاضًنت جل٪ ومشمغ،ول٨جها ق٤ُ ؾلُم زالض م٘ الخضًض"

. 2.."٦ٗاصتها ال٨ؿ٨سخي جٟخل والضحي اظض

م انًلاٍ ُٞه جهاعىا مضًنت ٢ؿنُُنت ؤو ال٩اجلت جلحو  ًسغظىو  ال ٞحها والنؿاء الى٢ذ/الؼمن بلى مد٩ىم ٞالجمُ٘ اللاؽ ٞٚغ

.  الؿلى٦ُت وزهالهم ًتاإلاجخم٘ زىابتهم ٖلى اإلاداٞٓحو ألاىل ؾلُت ٖن

ه مخٗب،ًل٣ي مداعب و٦إنه ٢ؿنُُنت ٖلى اللُل ًجشم" غ٢ه وؤؾلخخه بضٖع ه وواسه ٖو  ٖلى بالضم اإلالىر وؾُٟه ومساٞو

 جؼصاص ؤخُانا بل باالٟت جدؿؿ٪ ال مخىخكت مضًنت لُال،٢ؿنُُنت.مسخل٠ ٧اثن بلى ٞخخدى٫  ومندضعاتها ىًلاتها

. 3" الغئٍت جسىنه ؤٖمى ؤىل،ؤو بال ًدُم وؤ مهُضة في ٞإع ؤن٪ جىخكا،ٞدكٗغ٥

ي الؿلُت الؿىاص؛جل٪ زىب ٢ؿنُُنت ؛جللـ واللُل الجهاع زناثُت ٦ما والكغ السحر زناثُت ها التّة ّٟة  والؿلُت، الٛمىى اخب جل

 ،ما٦ضة"ةمهُض في ٞإع" ب طل٪ ٖن ال٩اجلت ٖبرث بط ؤلاىال٥ باؾخُاٖتها التي اإلاكا٧ل من بال٨شحر مداٍ ؤنه الجمُ٘ لُخإ٦ض

 العجؼ صاللت ؤًًا ًدمل الظي" الُخم"بمهُلر مؿخضلت ال٩اىل ٖلى اإلال٣اة اإلاؿاولُت وز٣ل ألامىع  حُٛحر ٖن العجؼ ٖلى
 الٓاىغة الؿمت هي اإلاؿخ٣لل/الخايغ الٍُغ٤ ْالمُت ؤو للُدُم،٦ما الىظضاني/الٗاَٟي الخغماو ٖن الناجج

.   باالٟت بخؿاؽ ل٩لّة  َاعص ؾنُُنت١ ولُل منٗضمت الغئٍت ؤوّة  بط ٢ؿنُُنت/للمضًنت

لُُه" قإع ٖلى ؤَلّة  وؤنا مغة او٫ " ي الجمُلت ألاقُاء ٧ل اٚخالذ اإلاضًنت،اجها ىظو ٖلى بالن٣مت لُال،ؤقٗغ" قٞى
ّة
 ف

                                                           
 ُٔ-ُٓادلصدر نفسو،ص  ُ
 ُِِ-ُُِ،ص"اكتشاؼ الشهوة"فضيلة الفاركؽ، ِ
 َُُ-ََُ،ص"اكتشاؼ الشهوة"فضيلة الفاركؽ، ّ
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. 1" خىلي من وخىلي،وخى٫ 

الُُه"٥ ٣ٞحر قإع في لُال اإلاضًنت/ ٢ؿنُُنت ٖلى بالن٣مت الكٗىع  ومغ وبالجمُ٘ بها ؤلمّة  إلاا" قٞى  و اإلااصًت الخاظت/ الن٣و صّة

ت . بالخإ٦ُض الكٗىع  لخٛحر" الجمُل ألا٤ٞ" قإع من ٢ؿنُُنت لُل عؤث ؤجها ولى ، اإلاٗنٍى

 اإلاضًنت؟ ىظو ًٟهم من"

 ظالصىا؟ ًٟهم اإلاس٠ُ؟من نمتها ًٟهم من

مها ًٟهم من  واإلآلىم؟ الٓالم خٍغ

 وخايغىا؟ مايحها ًٟهم من

 2" اللكغ؟ إلؾتهال٥ جهمها ًٟهم من

 يلابُت إلاضًنت الٟهم ٖلى ال٣ضعة وبالخالي الىا٢٘ بصعا٥ ٖن عجؼىا ٖن مٗغبت ال٣اعت  بها الغواثُت حؿاثل اؾخٟهاماث ؾخت
خُت ىنّة  ،نؿائها"ظالص" ال٩اجلت ُٖىو  في ؤًًا ًس٠ُ،ولها ما الهمذ من ألابٗاص،لها ص،ال٩اجلت الطّة

ّة
 ؤعق٠ُ ٖن جلدض والجال

ش/اإلااضخي ضًن" وج٣خل جٟتو"مماث ؤو خُاة بلٗضًن ٣٦ؿنُُنت مٗاًن،مضًنت ٢ٍغب خايغ ٞهم ٖن ،وحعجؼ اللُٗض الخاٍع  اإلاٍغ

.   لإلنخداع وصاٖمت 77م" ٢لب بال مضًنت"بإجها الغواثُت ٢الذ ختى

: الىطاهُت و الحب بحن كؼىطُىت -3-

سظ بّة  ال٨غاىُت و الخبّة  بحو ًؼاوط بٗضا ٢ؿنُُنت في الخب ًخّة ٓي حٗلحرا٫ ججنّةب/ و٦غاىُت الخلِب ،خُة ّٟة  جل٪ ٖن والؿلى٧ي الل
تراٝ"ٝ الًلابي ٢ؿنُُنت بلىو  جخلىو  التي الٗاَٟت  بلى ج٣ىص-والُٗاطباهلل –ياللت،والًاللت حٗجي قنهت،والكنهت بالخب ؤلٖا

تراٝ ؤزُغ ما.الناع .  3"٧ال٣خل ال٨لاثغ،ؤو ٧الؼنى،٦ةخضي بطو،بنه بالخب ؤلٖا

ي ابحها حٗغيذ زم بلُاؽ ؤزحها نمىطط ال٩اجلت ؟،٢ضمذب٣ؿنُُنت ػوظخه بدب ًجهغ ؤو للؼوط ًم٨ن ؤال  ؛بط اإلانًلِ الكَغ
 قهىة،بال ٖىا٠َ،بال ٢لب،بال بال آزغ عظل بلى الجهاع في ًخدى٫  و٠ُ٦ لُال طل٪ ًٟٗل ٠ُ٦ ؤٖٝغ ؤو ًٞى٫  لي:" ج٣ى٫ 

 اػصواظُخه م٘ ًخٗاٌل ،٠ُ٦"امغا ًا"ؤو"ًامسلى٢ت"ُٞناصحها والضحي وبحو بِنه السٟي الخاظؼ طل٪ ًنلذ ٚغاثؼ،و٠ُ٦

. 4"ؤًًا ُٖب ٖلضالخلُم ًغصصىا التي خلُبي ُٖب،و٧لمت الجنـ ُٖب،ومكخ٣اث الجنـ ؤوّة  ًىىمنا جل٪،و٠ُ٦

 ألاخلت؛ و الخب ٖلى مجها صٞإ مى٠٢ في ال٩اجلت بلحها حكحر مؿإلت الخضاو٫  من اؾمه نٟي صعظت بلى لآلزغ بالخب اللىح بق٩الُت

ٝ و ألالٟت في الخمامت َى١  ٦خاب خؼم،في بن ؾُٗض بن ؤخمض بن ٖلي مدمض وؤب الُٟلؿٝى ال٣ُٟه و٢ا٫"
ّة
 ؤوله الخب: ألاال

                                                           
 َُفضيلة الفاركؽ،ركاية اكتشاؼ الشهوة،ص  ُ
 َُُ،ص"اكتشاؼ الشهوة"فضيلة الفاركؽ، ِ
 ٗٗادلصدر نفسو،ص ّ
 ْٓ،ص"اكتشاؼ الشهوة"فضيلة الفاركؽ، ْ
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  خ٣ُ٣تها جضع٥ ٞال جىن٠ ؤو ٖن-لجاللتها-مٗانُه ص٢ذ.ظض آزغو و ىؼ٫ 
ّة
 في بمدٓىع  الضًانت،وال في بمن٨غ ولِـ.باإلاٗاناة بال

ٗت . 1"وظلّة  ٖؼ هللا بُض ال٣لىب بط الكَغ

م ٣ًُٞت الضًن ال و الٗلم في خُاء ٞال  من وؤلاعياء          النٟسخي ألاماو ٖن ٖؼله زال٫ من بالضونُت جدؿِؿه و آلازغ ج٣ٍؼ

.  اإلاجخمُٗت واإلاكا٧ل الًٍٛى مًاٖٟت قإنه

ت خماص وؾئل"  غو٢ها ؤنلها شجغة الخبّة :ماىى؟٣ٞا٫ الخبّة  ٖن الغاٍو  الؿهغ،وؤوعا٢ها الظ٦غ،وؤًٖائىا ال٨ٟغ،ٖو

. ٢خل ما الخبّة  من ٣ًا٫ و٦ما بط ؛2" ًتاإلان ألاؾ٣ام،وزمغتها

ا لٛؼا ٢ؿنُُنت في الخبّة  من ال٩اجلت ججٗل ًُّ م الٟهم ٖن ٖه  في ًضزل ؤمغ الخبّة  في ال٨الم ؤو بال ٢اَنحها ٦ثرة وؤلاصعا٥،ٞٚغ

 ج٨غو،متى حىجدب،وم متى جٟهم لن.ؤبضا اإلاضًنت ىظو لٛت جٟهم لن ىظا بامخُاػ،وم٘ ٢ؿنُُنت محزة ؤلا٦خٓاّ:"ج٣ى٫  بط الالملاح
 ًخٗل٤ ٖنضما ألامغ ؤو مؿل٣ا ؾخٗٝغ ىظا يض٥،وم٘ ج٩ىو  ومتى مٗ٪ ج٩ىو  جسىن٪،متى ومتى جدمُ٪ جٟغح،متى ومتى جدؼو 

. 3.."ؤبضا،ؾخ٣خل٪ ٖلُ٪ حك٤ٟ ٞلن بالخب

: املىث و الحُاة بحن كؼىطُىت -4-

٤ ٢ؿنُُنت"  ٖلى ال٩اجلت ؛جا٦ض4" ؤزغي  بُض مؿممت ل٪ حُٗضىا بُض،و خ٣ى٢٪ من٪ الخُاجُت،جإزظ مٗاصالتها بحو جماما جٞى

م الىي٘  ؤوّة  الٗالط؛بال في الؿ٨ن،الخ٤ في الٗمل،الخ٤ في الخ٤ للجمُ٘ بط الخ٣ى١  ىًم بق٩الُت .  وألامغاى باإلاكا٧ل مؿمّة

 ال٣ٗلُت ألامغاى مؿدكٟى في وظٗلها بها ؤلم الظي( اللِذ اجهُاع)واإلااصي( والخدغع  ال٨لذ)النٟسخي للًُٟاو اللُلت حٗغى بٗض

 .ٞٗال باإلاىحى ؤلالخ٣اء وبم٩انُت واإلا٩او الؼماو ٖبر الؿٟغ مؿإلت جُغح والٗهلُت

 مخمحزة بهىعة اإلاك٩لت ؤٚىاع حؿبر ل٨جها م٣خًلت صعاؾت في قلغ ما٦ـ ًُغح اإلاىث بٗض الل٣اء ٖلى البرىنت"مؿإلت بسهىم 
لُا لىظىصا ٖلى البرىنت مداولت:آزٍغن ؾلُلحو" الل٣اء و اإلاىث" ٖنىاو جدذ  ؤو ألاعواح جدًحر ؤي اإلاىحى ؤنٟـ نكاٍ و ججٍغ

ئت بممازالث ال٣ُام من ًخإل٠ الظي والؿلُل  الغوحي اإلاظىب   في ًخمّة  بإزغي  ؤو بضعظت ظٍغ

 الخجغبت نُا١ زاعط ٨ًمن الظي الىظىص مجا٫ بلى لىظىصنا ألاؾاؾُت الكغوٍ مضّة  بَاعىا

ً٘ ٣ا"ىنا ُٖنُه نهب قلغ ٍو . 5"زاو مُالص ىى اإلاىث ؤوّة  ًٟترى خُض ُٞسجر ٖنض"٢غاثُتؤلاؾذ اإلاُخاٞحًز

 النهج ٖلى ؾِنا ابن صعط ل٣ض" ؤنه الكإو ىظا في ٞنجض ؤمىاث ؤجهم ألازحر في جلحو بصسىم الخ٣ذ بل جمذ لم اللُلت ل٨ن
٣ا ازخُخه الظي  ألاعى،وبحو و الؿماء بحو ال٣ؿمت ل٣اٖضة جلنُه يىء في للٗالم منٓىعىا اؾخنلذ الُىنانُت،خُنما اإلاُخاٞحًز

                                                           
 ُْ-ُّ،ص ُُٕٗ،عيسى اليايب احللّب كشركاه،دكف بلد،دكف طبعة،"احلب ك اجلماؿ عند العرب"أمحد تيمور باشا، ُ
 ُّادلرجع نفسو، ص ِ
 ٖٗ-ٕٗ،ص"اكتشاؼ الشهوة"فضيلة الفاركؽ، ّ
 ََُ،ص"اكتشاؼ الشهوة"فضيلة الفاركؽ، ْ
 ِِْ-ُِْ،صُْٖٗ،أبريلٕٔين ،عادل ادلعرفة،الكويت،ع، ترمجة كامل يوسف حس"ادلوت يف الفكر الغريب"جاؾ شوركف، ٓ
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 عجُلت،بحو جغ٦ُلت ًؼاوط،في الظي ال٩اثن ىى ؤلانؿاو ؤو والؼاثل،وبما اإلاُل٤ اإلاجغص،وبحو و الخسخي والٗغضخي،وبحو اإلااىىي 

  .1"  زانُت ظهت من ظهت،وظؿضو من عوخه زال٫ من ال٣ؿمت جل٪ َغفي

 في بها ؾاٞغ ٣ٖل الكهىة،بحو به جناصي ما و ال٣ٗل لُهًم ما والغوح؛بحو الجؿض بحو:ؤلانؿاو مؼاوظت جمشل اللُلت ًجٗل مما

 في شخيء ىنا٥: " ٞهمها ٖن عجؼ ؤًًا ل٨نه الخالت ٖاٌل الظي" ؾلُم زالض"الُلِب نىث ٖلى لدؿد٣ُٔ الكهىة بدحراث
 شخيء ٫ٖكتها،٥ التي ألازغي  ألامىاث،الخُاة م٘ ُٚلىبخ٪،جىانل٪ ؤزناء بلُه،ؾٟغ٥ ؤجىنل لم الُلُٗت،وؤنا ًٟى١  خ٩اًخ٪

. 2" خضر إلاا جٟؿحرا ؤظض ال من٪،ل٨جي ؤنض٢ه

 جل٪ لُجض الُلِب ٞحها بدض عمىػ  هي ىلىؾاث مجغص زاللها من ،ًلٗض الىعي ٖن ؾنىاث لشالر ٌُٛب ؤو إلنؿاو ٠ُ٦ بط

:  مسخلٟت بُغاث٤ ظمُٗا؛و الخُاة ٞاع٢ذ ٢ض ألاؾماء

خضاء-  107،مبلٗغبي مىلىص ؤو"مىص"٫ بالنؿلت: ال٣خل ختى بالًغب ؤلٖا

       108ٞلؿُُجي،م ؤنل من الللناني بٌـ؛الكاٖغ:  اٚخُا٫-

ت"ٖىو  ماعي :" انخداع-  108الللنانُت،م اللُانى ٖاٞػ

 108الللناني،م ،الصخٟي"ٖلضالؿخاع لكٝغ بالنؿلت"مغوع خاصر-

 109ؤلاعىاب،م بغنام ٞمىث"عجاني مهضي" الخ٣ُ٣ي لؼوظها بالنؿلت ؤما

 3"٦هظو ٢اجلت مضًنت ندب ٠ُ٦ ؤصعي  ممُخت،وال الخُاة ٢ؿنُُنت في"

ت بباو خضر ما بو حو بضماء اإلالىنت الٗكٍغ  ،ىظا اإلاىث مؿللاث ؤخض الٟن ٧او وعبما نىعة من ؤ٦ثر للمىث ظٗل ٢ض الجؼاثٍغ

 جهُٟخه جم والظي  الٗٝؼ ابجضًاث اللُلت ومٗلم ال٨ماو ٖاٝػ"بؿُانجي الضًن مخي"الٟناو بصسهُت ال٩اجلت نىعجه ما

( . 49-44) ؤًًا هي جنخدغ زم الٟنُت ظهىصو نٓحر بٗضو" مدلىبت" ػوظخه لخ٨غم اإلاىث ٞاؾخد٤ الٟن ظغم ابهالعج٪

: الحطب و الؼالم بحن كؼىطُىت-5-

؛ ػمن بال خالوجه حٗٝغ ال وظضاني/باَجي بخؿاؽ والؿالم ألامن  ج٨ن ولم الٗاَٟي بإمجها جنٗم لم نٛغىا في ٞاللُلت السٝى
 ٢ؿنُُنت ؤػ٢ت في السام ٖاإلاه مكىىا،ًسل٤ نلُا ٦نذ" الغواثُت ؛ٞخ٣ى٫  اؾدئظاو صونما ؤمامها انٟجغث حيا٫ بإنىزتها عايُت

ت ألاػ٢ت ال٣ضًمت،جل٪  من ظؼءا حك٩ل ٧انذ ؤنا،والتي ألاػ٢ت،ؤػ٢تي الُٗاعة،جل٪ ٣ٖا٢حر بغاثدت جٟىح التي ال٣ًُت الدجٍغ

 ٧انذ اإلاٛل٣ت ألاػ٢ت اللُُئت،جل٪ والكُىر العجاثؼ وخغ٦ت اللاٖت والٓال٫،ونُاح الٗخمت.الُلُٗت إلان٤ُ وعٞطخي انُىاجي
. 4"الُمإنِنت بٌٗ جمندجي

                                                           
 ُٖ،ََِّ،منشورات الزمن،الدار البيضاء،ادلغرب،دكف ط،"اجلسد بٌن الشرؽ ك الغرب،أاذج كتصورات"ىشاـ العلوم، ُ
 َُٗادلصدر نفسو،ص ِ
 ُِْادلصدر نفسو،ص ّ
 ُٓ،ص"اكتشاؼ الشهوة"فضيلة الفاركؽ، ْ
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 الخل٣ىم والطجغ ال٤ًُ بلٙى ؛ٞٗنض طاتها مىاظهت في طاتها ٖن طاتها في جلدض ٢ل٣ت لنٟؿُت ما٢خت َمإنِنت جمنذ مٛل٣ت ؤػ٢ت

ن/ٞاإلاضًنت  ٢ؿنُُنت" وحٛضو اإلاضًنت ؤنىاع جنجلي وال٨غب الهمىم اخب جظىب ؤو بمجغص مم٣ىجت،ول٨ن باجؿت ٢ؿنُُنت الَى
.  1"ومؿاإلات ىاصثت

حو ٧ل ظٗل له ٖغيت جؼا٫ وال الجؼاثغ منه ٖانذ الظي ؤلاعىاب ًٞاٖت للا لألمن اؾخنكاصا مجنضًن الجؼاثٍغ  َو
 ألار ال٩اجلت نىعث ر؛حي طل٪ ؾلُل في وضخىا بغظالها خاعبخه و مغاعجه طا٢ذ الجؼاثغ مضو من ٦ٛحرىا للؿ٨ُنت،و٢ؿنُُنت

 اؾخضٖاء ؤُٖض خُض" الشانُت" الىَنُت السضمت في ٧او خحو الؿا١ في بغنانت ؤنِب"..ؤنه بط ؤٖغظا؛ ؤنلذ الظي بلُاؽ
٣ت الىَنُت السضمت اصاء الكلاب ت ٖملُت زال٫ ؤلاعىاب م٩اٞدت و الجِل لضٖم ٦ٍُغ  ظلا٫ في الجِل بها ٢ام ٖؿ٨ٍغ

.  2"ال٣ل"

ت الخد٤ مهنضؽ ىظا؟ ٩ًىو  عجاني؟ومن مهضي" الؼوط ةالغواي نىعث ٦ما ت بالكَغ  في ؤلاعىاب ًض ٖلى م٣خىال وماث الؿٍغ
.  3" ًهل٪ لم الغنام ول٨ن مٗه ٦نذ و٢ض" ال٣نُغة عؤؽ" في 2000 ؾنت عبُ٘

٤ الغواًت في عنضىا جم التي الهىع  جل٪
ّة
ٗب وججٕغ الجؼاثغ ٖاقتها ٖهِلت اًام جىز

ّة
.   ٖل٣مها ب٩امله الك

: الطشًلت و الفظُلت بحن كؼىطُىت -6-

 قغقي،مخسل٠ ؤبىي  مجخم٘ في"،جخإعجر الغطًلت و الًُٟلت اإلاضنـ،بحو و اإلا٣ضؽ بحو جخإعجر مٛاعبُت ٖغبُت مضًنت ٢ؿنُُنت
 للٗال٢اث ال مىظها مٟهىما وألانىزت الغظىلت مٟهىم وخنللُت،ٌٛضو َهغانُت،متزمخت بإًضًىلىظُا النسإ ختى ومخإزغ،مصخىو 

 4". الٗالم و ؤلانؿاو بحو للٗال٢اث ؤًًا ٞدؿب،بل واإلاغؤة الغظل بحو

الُُه"واإلاأ٫؛ٞهاىى الخا٫ حٛحر واإلاخٛحرة اإلادكاب٨ت،اإلاخُىعة الٗال٢اث جل٪  ٌٗلى الخب،الٛلاع ٖن بظاباث ٌُٗي ال قٞى

 ؤلاؾتهال٥ وؤنىزت قإعا٫ بظ٧ىعة ًظ٦غ٥" ٞغنؿا قإع" بلى ب٪ ًاصي الظي شخيء،اإلاندضع ؤي جلُٗ٪ الىظىو،ألانىاث
 في بالظ٧ىعة قإع ا٦خٓاّ ؾغّة  ؛ٞما5" البَغل" بلى"الٗهغ ؾى١ " من باإلاكاة م٨خٔ ألاعنٟت،الكإع ًمأل النؿاجي"الكُٟىو "

ث
ّة
 التي الن٣اٍ من لإلنخداع بؿُانجي الٟناو ؤعملت"مدلىبت"صٞٗذ التي الجنسخي الخدغف النؿاء؟٢ًُت مؿخلؼماث مدال

ض صاُٖت ال٩اجلت بلحها جُغ٢ذ ت وخىف مسالب من بدماًتها اإلاغؤة م٘ للخجنّة  ؤزالقي وال صًجي وال ٢انىني ال عاصٕ ًغصٖها ال بكٍغ

 وؾُُغة،ٞةو ايُهاص ٖال٢اث ىظا ًىمنا بلى مٗا،٧انذ وؤلانؿاو بالُلُٗت ٖال٢اجه بالٗالم،ؤي ؤلانؿاو ٖال٢اث ؤو ٞلما"
غاثجب ٣ًضم واإلاغؤة الغظل بحو الٗال٢اث ىظو َلُٗت اخب  بطو هي.ٖلحها والؿُُغة ىظو ايُهاص في ىظا الؾخمغاع ممخاػة ٍع

ال١ مد٨مت صاثغة ن٠ وؾُُغة ايُهاص ٖال٢اث وظضث خُشما ماالجهاًت بلى خل٣اتها جخٗضص ؤو نٟؿها ج٨غع  وهي.ؤلٚا  ٞالخغب.ٖو
 6".للنؿاء واللِذ للغظا٫ والسجن ؤنىزت وال٠ًٗ عظىلت ؤنىزت،وال٣ىة عظىلت،والؿالم

                                                           
 ُُٕص،"اكتشاؼ الشهوة"فضيلة الفاركؽ، ُ
 ُُٗادلصدر نفسو،ص ِ
 َُٗادلصدر نفسو،ص ّ
 َٓ،صُٕٗٗ،ْ،دار الطليعة،بًنكت،لبناف،ط"شرؽ كغرب،رجولة كأنوثة"جورج طرابيشي، ْ
 ٕٗ،ص"اكتشاؼ الشهوة"فضيلة الفاركؽ، ٓ
 َٔ،ص"شرؽ كغرب،رجولة كأنوثة"جورج طرابيشي، ٔ
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 اإلاغجلت في صاثما اإلاغؤة جل٣ي ؾلى٧اث ًُل٤ الغظل ًجٗل والظي واإلاغؤة الغظل بحو ج٩ىو  التي الٗال٢اث ًمحز الظي الؿاصي الجانب

لحها ألامغ ومنه ألاصنى  اللُلت ؤر في جمشل ب٣ؿنُُنت الخب/الؼواط ٦ُُٟت في الٟايل الجانب والُاٖت؛ٞهاىى الؿم٘ ٖو
ذ بجها لي ٢الذ"؛ مٗه اإلا٣ضؽ اٍالغب ٢هت لها جد٩ي ػوظخه ٞهاهي" بلُاؽ"  زالتي ًؼوع ٧او خحو اإلاؿدكٟى في بلُاؽ بلى حٗٞغ

 الناؽ بنذ ًا قىفي" لي بي،٣ٞا٫ لخ٤ للسغوط جإىلذ خحو:٢الذ.ػوظخه ج٩ىو  ؤو ٞىعا ٣ٞغع  والضتها،إلادها جؼوع وعصًت،و٧انذ
 للغب مغياة ؛ٞالؼواط 1" جؼوظنا ه،ولظل٪ؤخللذ ولظل٪ ناُٞت ٧انذ نِخه"نسُل٪ نجي وخاب خغام،عجلدُجي ولض مانِل ؤنا

 ؤلانؿاو،ٞإؾ٨جها ظؿم ْلمت من هللا زل٣ها النٟـ بإو ال٩اُٞت ؤلاقاعة ناخب ًُٟض"بط  النٟـ وؤماعاث للمٗاصخي واظخناب
 نىع  من الغوح هللا زل٤ خحو في الؿٟلي الٗالم ناخُت صاثما قازو والٟغط،ونٓغىا اللُن بحو جترصص ألاؾٟل،وظٗلها نهٟه

 ألانىاع مٗضو:الؿماء ججاو قازو ونٓغىا والغؤؽ الهضع بحو باؾخمغاع جتراوح الجؿض،وظٗلها ؤٖالي ألاو٫،ٞؿ٨نذ ال٣ٗل
 َلُٗت َلُعي ؤمغ الغواًت للُلت الىظضاني/النٟسخي الهغإ ؤو ؛بمٗجى 2.." ًنًب ال الظي السحراث ومٗحو ألاؾغاع ومنل٘

. للٟغص الغوحي الؿلم إلخال٫ بُجهما ُٞما وجدلاعػاو جخإعجخاو الكهىة؛اللخاو و ال٣ٗل بصناثُت اإلاد٩ىمت ؤلانؿانُت النٟـ

 طاث مجها ؾُمل ؤنه مخإ٦ضة وؤنا:"ج٨خب خُض للغطًلت ومُلهم للغظا٫ الكهىاني ؤلاٞغاٍ من مخ٣ُنت ال٩اجلت جلضو وبط

 ٍَغ٤ ٖلى ال٨شحراث لهىي ا بناث بحو ؤو"ال٣هلت"مازىع  ؤو"الغخلت"مازىع  في لدؿلُه ؤزغي "لُلي" ٖن ًىم،وؾِلدض

 .3" الهناُٖت واإلان٣ُت"بىالهٝى"

: الخُاٌ و الحلُلت بحن كؼىطُىت -7-

 اإلاىث؛/الٟناء الىاو جُغ٢ذ ٦ما ب٣ؿنُُنت الخُاة مناحي نىعث ؤو بٗض السُا٫ و الخ٣ُ٣ت بحو بال٣اعت  ال٩اجلت حؿاٞغ
 ؾٗاصة في للشاني وزلىص لألو٫  وجدلل ٞؿاص ٖجها ًترجبوالغوح، الجؿض بحو جهاجي انٟها٫ خالت ؾىي  آزغ قِئا لِـ ٞاإلاىث"

. آلازغ بالُىم ال٣ٗاثضًت ٣ًُنُاجنا ٖلُنا جملُه بما ؛ىظا4" وؤلم ؤوق٣اء ولظة

ذ ٢ض اللُلت ؤو بما ت من له ٞظل٪ مدضصة ؤم٨نت ٖٞغ  بلى اإلاىث ٦لحرة،ومن مؿاٞت باَعـ بلى ٢ؿنُُنت ٞمن ًىحي ما الغمٍؼ

: ألاجُت ألابٗاص في الغواجي اإلا٩او ؤبٗاص نالر نالح اللاخض نغًذ"ؤ٦بر؛و مؿاٞاث الخُاة

اجي اللٗض اثُت ألابٗاص ؤو وىلت ؤو٫  ًلضو الٟحًز  الهلت ٣ٞضاو الغواثُت،بؿلب ألام٨نت حك٨ُل في جضزال و جىاظضا ؤ٢ل الٟحًز
 اللٛت،ول٨ن بىاؾُت اإلاك٩لت م٨نتوألا اإلا٩انُت الُلُٗت،والٟنىو  في لإلبهاع ٢ابلت ٖنانغ من اإلاك٩لت ألام٨نت بحو اإلالاقغة
٣ت اجي الدك٩ل َغاث٤ حؿخجلب الُلُُٗت ألام٨نت بلى الغواًت في ألام٨نت ٌك٩ل الظي اللٛىي  النؿ٤ من ؤلاخالت ٍَغ  الٟحًز

.  5"اإلاسخلٟت وبق٩االجه وزضٖه ؤلابهاع بجمالُاث مجها حٗل٤ ما وزهىنا

                                                           
 ٖٗادلصدر نفسو،ص ُ
 ُّ،صََِّ،منشورات الزمن،الدار البيضاء،ادلغرب،دط،"ذج كتصوراتاجلسد بٌن الشرؽ كالغرب،أا"ىشاـ العلوم، ِ
 ََُ،ص"اكتشاؼ الشهوة"فضيلة الفاركؽ، ّ
 ُٗ،صََِّ،منشورات الزمن،الدار البيضاء،ادلغرب،دط،"اجلسد بٌن الشرؽ كالغرب،أاذج كتصورات"ىشاـ العلوم، ْ
-َُِِد صاحل مفقودة،أطركحة دكتوراه،جامعة زلمد خيضر،بسكرة،اجلزائر،.أ:إشراؼ،"صورة ادلكاف كدالالتو يف ركايات كاسيين األعرج"جوادم ىنية،،ٓ

 ّٓ-ّْ،صَُِّ
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غ غ ،ولٛت الغواًت في الكهىاني الخهٍى ٠ يالجنـ الخهٍى  بلى ُٞه ىى الظي اإلا٩او من منخ٣ال ال٣اعت  ًجٗل ال٩اجلت من ااإلاْى
٠ُ في ناصعة الجؼاثغ في النؿاثُت ال٨خابت ؤو و زهىنا الكهىانُت اإلاخٗت ٖىالم  الغواثُت؛٦ما ال٨خاباث يمن الجنـ لٛت جْى

اضخي اللٗض" الغواجي اإلا٩او ؤبٗاص من ؤنه  في الدك٨ُلُت الٟنىو  حكله الغواًت ؤو يب٫ ٢اؾم ؾحزا النا٢ضة ؛جظىب الهنضسخي الٍغ
. الالمدضوص والخسُل الخغّة  لإلبضإ زهلا مُضانا الغواجي الٟن باٖخلاع 1" للم٩او حك٨ُلها

اع ىظا وفي" ٤ُ ؤو بلى الجضًضة الغواًت اىخمام ٖن خضًشه في بىجىع  مِكا٫ ًظىب ؤلَا  ًخم الظي والكٗغ الٟلؿٟت بحو الخٞى
ايُاث بلى اللجىء ٌؿخضعي الخإجج من مؿخىاىا جللٜ ٖنضما الغواًت صازل ايُت واإلاٗاصالث     ألامىع  ؤو ؛بمٗجى 2" الٍغ  الٍغ

.  الخٗلحر في لدؿاٖض الغواًت و ألاصب مجاالث في خايغة

 ؛3" ٧لها وألاصواع       ٧لها ألاق٩ا٫ جإزظ ج٩ىو؟وإلااطا من هي ألا٦بر ؾاالها ؾاا٫،ول٨ن بلى ًخدى٫  اإلاضًنت ىظو في شخيء ٧ل"
:  نٟؿها الغواثُت حؿاثل

لت من صواثغ الًٛب،ٖلى من صواثغ الن٣مت،ٖلى من صواثغ" ت صواثغ ؛زالر 4"لألبض مٛاصعتها في الٚغ  بهٟت اللُلت جغؾمها نٍٟغ
. اإلاضًنت ٢ؿنُُنت/ وا٢٘ حُٛحر ٖن ٖاظؼة مدُمت ًاجؿت

م٨ن الجٛغافي اللٗض" ٌؿخى٢ٟنا ٦ما  : ًحومؿخى ٖبر-الىاضر-اللٗض ىظا جلمـ ٍو

غ ألام٨نت جًاَعـ ون٠ من الغواثُىو  بلُه ٌٗمض ُٞما نجضو:ألاو٫  ٤ وؤق٩الها َلُٗتها وج٣ٍغ  الجٛغاُٞت الدؿمُت ٞو
(. ؾهل،ظلل،جهغ،بدغ)والجُىلىظُت

ت ٖلى لألؾماء اإلاُاب٣ت بإؾمائها واإلانا٤َ ألاما٦ن ط٦غ من الغواثُحو لضي مانجضو:الشاني  ظملت بظل٪ الىا٢٘،٢انضًن زاَع
ت و الٟنُت ٚاًاثا٫ من . 5.."ال٨ٍٟغ

( 117م)الخلا٫ ٢نُغة ،ؤًًا(117الهٟدت) في الغما٫ وواصي(111 م) وخل ظلل ٚابت: ٞنجض

: مشل ؤؾماء ٞخهاصٞنا الشاني لل٣ؿم بالنؿلت الجُىلىجي،ؤما لل٣ؿم بالنؿلت( 76م")مؿُض ؾُضي ظؿغ"

الُُه"الغا٢ُت، ألاخُاء ٖلى للضاللت  ظل عمؼ" مكاٍ بجي"ال٣ٟغ، عمؼ"قٞى  الجمُل اإلانٓغBelle vue. والسخغ الضّة

اث بو"بلى ٌكحر مما الالوعي،/ألاخالم بىاباث ٖبر والسُا٫ الخ٣ُ٣ت زناثُت الغواثُت نىعث   اؾخٗاصتها نؿخُُ٘ التي ألاخالم ط٦ٍغ
حر مسخلٟت ٣ِٞ الكٗغي  الخإمل بمؿاٖضة ُٟت بو.بىيىح مدضصة ٚو  ٠٢مىا نؿخُٗض ًجٗلنا ؤو هي ال٨بري  الكٗغ ْو

 ٢ض اللُلت ؤخالم ؤو ؛بمٗجى6"٦ظل٪ لألخالم ججؿُض للمإوي،ىى ججؿُض مجغص من ؤ٦ثر ىى ُٞه ولضنا الظي ٞاللِذ.ؤخالمنا

                                                           
 ّٔادلرجع نفسو،ص ُ
 ّٔادلرجع نفسو،ص ِ
 َُُ،صََِٔ،ِفضيلة الفاركؽ،ركاية اكتشاؼ الشهوة،رياض الريس للكتب كالنشر،بًنكات،لبناف،ط ّ
 َُُادلصدر نفسو،ص ْ
-َُِِد صاحل مفقودة،أطركحة دكتوراه،جامعة زلمد خيضر،بسكرة،اجلزائر،.أ:،إشراؼ"تو يف ركايات كاسيين األعرجصورة ادلكاف كدالال"جوادم ىنية، ٓ

 ّٕ-ّٔ،صَُِّ
 ْْ،صُْٖٗ،ِغالب ىلسا،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع،لبناف،ط:،ترمجة"مجاليات ادلكاف"غاستوف باشالر، ٔ
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 في بِخ٨م ؤو ؤزبر٦م ؤو ًاؾٟجي:" الُلِب بها ؤزبرىا التي الخ٣ُ٣ت زانُا؛وهي الٗاثلي اللِذ زم ؤوال الؼوجي اللِذ باجهُاع اجهاعث
الُُه" غة َاعألام بزغ تهضم"قٞى ن ٧ل ٦ما ٢ؿنُُنت قهضتها التي الٍٛؼ  بلى وؤخًغث ؾنىاث،لُلتها،ؤن٣ظث زالر ٢لل الَى

. 1" اإلاؿدكٟى

  ماجى؟ ؤناؽ م٘ ؤزغي  ؤخضار طا٦غحي،لدؿ٨جها من جمخى ؤو ألاخضار ىظو ل٩ل ٠ُ٦ ول٨ن:"اللُلت لخدؿاء٫ 

نها ٖاصي َلِب ٢ضعة جٟى١  ؤقُاء ىنا٥  في ٖاصي ٚحر َلِب جٟؿحر ٖن اللدض بلى اللاخض وًضٕ الٗاصي الُلِب ؛عصّة 2" لِؿخٖى

 مجها ؤ٦ثر باإلاغؤة ج٤ًُ اإلاجخم٘ خل٣ت او طل٪..خضة جؼصاص اإلاؿإلت ؤو بل اإلاغؤة ٖن ٦ظل٪" ًخدضر النٟسخي الخدلُل مجا٫
خلاعاث ىظو ٧ل-والٗٝغ ألاصاب و والضًن وؤلاظخمإ والخُاء والخ٣الُض ٞاللِئت.بالغظل  ؤ٦ثر اإلاؿاولُت خملهاث و اإلاغؤة جاازظ ؤلٖا

 النٟؿُت،زم ؤلانٟٗاالث ٞحها حكُ٘ و ٢لنها في ؤخؼاجها اإلاغؤة الخغماو،ٞخضٞن و ال٨لذ بلى ألامغ بها ًاصي مما الغظل جاازظ مما

. 3."الٗهلُت اإلاغاى بلى الٍُغ٤ بها ًظىب

ا ؤو ق٪ وال:"ٞغوٍض ٠ًًُ ٦ما ا ؤ٦ثر الهؿخحًر  الجنؿُت ؤلانٟٗاالث صىاومغ الغظا٫ بحو مجها النؿاء بحو قُٖى

 ؤلانٟجاع بلى ًاصي مسغظا له ًجض لم بطا ٞالٛلُاو..الناع ٖلى ومىيٕى الٛل٤ مد٨م ماء مملىء بةناء ؤقله ٞال٨لذ..اإلا٨لىجت

. 4"الكضًض

 يالخسُُل اإلا٩اني الؿٟغ بم٩انُاث من ججٗل اؾخٗمالها في والخماصي اإلانىماث وحٗاَي اإلا٨لىجت الًٍٛى ؤو ُٞه الق٪ ٞمما

. الىا٢٘/الخُاجُت مؿحرجه في ًهاصٞها ؤو لإلنؿاو ًم٨ن التي واإلاٗاناة الخغماو ٖن للتروٍذ منٟظا/مسغظا

ت الػصواظُت نىعا اللدشُت اإلاداولت في الىاعصة الشناثُاث جمشل  الكهىة ا٦دكاٝ عواًت في ٢ؿنُُنت جًمنتها م٩انُت عمٍؼ
ش بحو ؛جؼاوظذ الٟاعو١ لًُٟلت  الؿالم وال٨غاىُت،بحو الخب الخُاةواإلاىث،بحو اللُل،بحو و الجهاع والخضازت،بحو الخاٍع

. والسُا٫ الخ٣ُ٣ت والغطًلت،بحو الًُٟلت والخغب،بحو

غ الىا٢٘ إلاالمؿت ال٩اجلت ؾٗذ  بكإو اىخمذ ٦ما ؛ الخهن٘ من السالُت الُىمُت بخمٟهالتها ٢ؿنُُنت/اإلاضًنت بخهٍى

ن هي ظٗلتها ٖالُت بإمىاط انُضمذ التي اىخماماتها وؤبجضًاث اإلاغؤة،ؤخىالها  بحو الهغإ مٗتر٥ في الجؼاثغ/والَى
لذ خُض الظاث/الظاث

ّة
ت َُلت وؤلاعىاب ال٣خل ًٞاٖت ق٩  ألالىاو بهجت زاللها من ياٖذ مخٗضصة ؤػماث ٧املت ٖكٍغ

ىيتها غ وال٨ٟغ الٟن باخت من جنسخى ال صععا ب٨ذ ؤخؼاو من لضمٕى ؤمُاع ٖو  ؛ًٞمن الجؼاثغ اءؾم ٖلى ٌكغ١  لٛض والخنٍى
اء ؤَغ ن وللكٗب لألىل الٞى  لها خضوص ال وظغؤة ؤصبي بإؾلىب ٖضًضة اػماث ٞىز٣ذ السُانت ج٣نُاث ال٩اجلت اؾخسضمذ وللَى

.  والخهٛحر ال٣هغ خلا٫ زن٣تها المغؤة

:  واملطاحع املصازض

 .2006ٍ،2ث،للناو،والنكغ،بحرو لل٨خب الَغـ الكهىة،ٍعاى ا٦دكاٝ الٟاعو١،عواًت ًُٞلت: الغواًت.1

                                                           
 َُٕ،ص"اكتشاؼ الشهوة"فضيلة الفاركؽ، ُ
 َُٗادلصدر نفسو،ص ِ
 َْ،ترمجة علي السيد حضارة،ادلكتبة الشعبية بالقاىرة،دط،دكف سنة،ص"الكبت ربليل نفسي"سيجموند فركيد ككليم شتيكل، ّ
 َْادلرجع نفسو،ص ْ
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 :الجمالُت والخصاثص املعنى على املحاف ت وضهاهاث ألازبُت الترحمت

ؽ" ؤمي الحظاضة" ضواًت  .همىشحا الـطاًبي إلزَض

املؼطب  ـ  الطباط الخامؽ، محمس حامعت الخطُبي مطاز

 

 

 :ملخص

ـــــلي للنو والجمالُت الٟنُت والسهاثو اإلاٗجى ٖلى اإلاداٞٓت في اإلاخمشلت ألاصبُت الترظمت عىاناث ٫خى الضعاؾت جمدىعث ــ ــ ــ ــ  ألانـ

ــــي الخًاعة"  عواًت ىى الضعاؾــــــــــــــــــــــــــت مىيٕى.نٟؿه آلاو في ــ ــ ـــــت ـلألانـــــــــــــــــــــــ في اإلا٨خىبت الكغاًبي بصَعـ لل٩اجب" ؤمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٛـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ  باللـ

ــــُـت ــ ــ ــ ـــــغنؿــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  باٖخماص.2014 ؾنت الهاصعة الٗغبُت الترظمت م٘ م٣اعنتها جمذ التي  La Civilisation, ma Mère !... » (1972 )  »: الٟــ

ت م الضعاؾت ٢امذ الترظمت، في Vinay et Drabelnet( 1995) زضابلني و فُىاي اللاخشحو نٍٓغ  ؤنجؼىا التي الترظمت ٖملُت بخ٣ٍى
 اؾخُإ اإلاترظم ؤو بلى الضعاؾت وزلهذ. واظهخه التي الهٗىباث لخلضًض اإلاترظم بلحها لجإ التي آلالُاث ؤىم جدضًض ٖبر اإلاترظم

م اإلاُلىب جد٤ُ٣ ُت الترظمت ٖلى ؤؾاسخي بك٩ل اٖخماصو ٚع  اٖخماصىا جم التي الُٗنت ٫زال ومن ٦ظل٪ الضعاؾت ؤزلدذ. الخٞغ
ُت الترظمت ازخُاع ؤو  اإلاٗجى ٖلى الخٟاّ في ٦لحر بك٩ل الازخُاع ىظا وؾاىم الخاالث من الٗضًض في ناجخا ازخُاعا ٧او الخٞغ

ُت الترظمت ؤو ؤزغي  ظهت من الضعاؾت وؤزلدذ. الٟنُت والسهاثو  و٧او ؤزغي  خاالث في ناثلا ازخُاعا ؤًًا ج٨ن لم الخٞغ
 .ؤزغي  باؾتراجُجُاث اؾدلضالها اوباإلم٪

 الترحمت ،آلُاث املعنى الفىُت، الخصاثص اػتراجُجُاث، ألازبُت، الترحمت: مفاجُح ولماث

 

Abstract 

The study focused on the challenges of literary translation mainly in the preservation of meanings 

and the aesthetic features of the source text. The study chose Driss Chraibi’s novel entitled: «  La 

Civilisation, ma Mère !... »  )1972)  and its Arabic translation published in 2014.By making  

recourse to Vinay and Darbelnet's  translation procedures, the study concluded that the translator 

used mainly literal translation strategy. He managed to maintain both the meanings and the 

aesthetic features of the source text in many cases. The study revealed also that literary translation 

was not a good choice in other cases where the translator could opt for other strategies. 

Key words: literary translation, literal translation, aesthetic features, strategies, 

Résumé 

Cette étude a été axée sur la traduction littéraire. Pour aborder les défis de la traduction littéraire 

notamment ou niveau de la préservation du sens et des éléments esthétiques du texte source, cette 

étude a choisi  de faire une comparaison entre le roman de Driss Chraibi intitulé : «  La 

Civilisation, ma Mère !... » (1972) et sa traduction en arabe parue en 2014 en se basant sur la 
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théorie de traduction de Vinay et Drabelnet. L’étude a conclu que le traducteur a réussi à préserver 

le sens et les caractéristiques esthétiques du texte source malgré son utilisation de la traduction 

littérale plus que d’autres stratégies. L’étude a conclu aussi que le traducteur  aurait dû utiliser 

autres stratégies de traduction dans d’autres cas.   

Mots clés : La traduction littéraire, sens, éléments esthétiques, stratégies. 

 

  ملسمت.1.1

 ،والضالالث اإلاٗجى التر٦ُب، إلق٩االث مىاظهاتها ظانب بلى ٞهي ٖمىما، وؤنٗنها الترظمت ؤنىإ ؤىم من ألاصبُت الترظمت حٗخبر

حرىا الش٣اُٞت  لِؿذ ألاصبُت الترظمت. جدضًاتها ؤىم من ًل٣ى ألانلي للنو الجمالُت والؿماث السانُاث ٖلى الخٟاّ ،ٞةو ٚو

 ألاصبي ٞالنو. صبيألا اإلاترظم لضو من زانا ببضاٖا ج٣خطخى ٞنُت و ٖلمُت ٖملُت ول٨جها  والخ٩اٞا اإلاتراصٞاث ٖن ٣ُٖما بدشا
ت الش٣اُٞت الؿماث من الٗضًض ًدمل  ؤق٩ا٫ ٧ل ؤو زانت الهضٝ اللٛت بلى ون٣لها ج٨ُ٨ٟها ًنلػي التي والجمالُت واللٍٛى

ضا ظا٥ ٣ًى٫  ٦ما اللٛاث مخٗضصة هي ال٨خابت خه في( 1985) صٍع ملُت للترظمت نٍٓغ  ظمُ٘ ججٗل اإلاٗجى ون٣ل الغمىػ  ٞ٪ ٖو

 1.ظماثجغ صازل جغظماث النهىم

 جغظمت جدلُل بلى الضعاؾت ىظو تهضٝ ألاصبي، اإلاترظم حٗترى التي اإلاكا٧ل اىم ٦ظل٪ واٖخلاعا ألاصبُت الترظمت اىمُت واٖخلاعا

ــــىب ألانلي النو م٘ م٣اعنتها ٖبر الكغاًبي بصَعـ لل٩اجب 2"ؤمي الخًاعة" عواًت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتباللــــــــــــــــــــٛـــــــ اإلا٨خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــُت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الٟغنؿـ

ــــىم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــىؾــ ــ ــ ــ ــ   من اإلاترظم بلحها لجإ التي آلالُاث في اللدض بلى ٦ظل٪ الضعاؾت وحؿعى. La Civilisation, ma Mère !... »3  »: ب واإلاـ
. الهٗىباث جلضًض ؤظل

م بلى الضعاؾت تهضٝ طل٪، يب٫ باإلياٞت جي اإلاجلـ ٖن 2014 ؾنت نضع الظي اإلاال٠ ىظا في الترظمت ٖملُت ج٣ٍى  للش٣اٞت الَى

 الضالالث ن٣ل ٦ُُٟت ٖلى بالسهىم ؾختر٦ؼ اللدض في ؤلاؾتراجُجُت ىظو. ٖاإلاُت ببضاٖاث ؾلؿلت يمن وآلاصاب والٟنىو 
خلاع بٗحو باازظ وطل٪ الهضٝ ةاللٜ بلى ألانل اللٛت من الجمالُت والؿماث الش٣اُٞت  بهٟت م٨خملت جغظمت وظىص ٖضم الٖا

 .مُل٣ت

: الفططُاث•

 ال٣لُلت الاؾخصناءاث بٌٗ في بال م٨خملت ؤصبُت جغظمت ىنا٥ لِؿذ -1

 الٗامت النهىم جغظمت ٖن مسخلٟت ؤلابضاُٖت النهىم جغظمت -2

 ألازغي  الترظمت ؤنىإ من نٗىبت ؤ٦ثر ألاصبُت الترظمت -3
 :الخالُت ألاؾئلت ٖن ؤلاظابت الضعاؾت جخىدى الظ٦غ ؾالٟت ٞغيُاثا٫ من انُال٢ا

: البحث ؤػئلت•

 الترظمت؟ ٖملُت في اإلاترظم اٖخمضىا التي آلالُاث ؤىم هي ما - 
 الهضٝ؟ واللٛت ألانل للٛت اإلاسخل٠ الش٣افي الؿُا١ مغاٖاة م٘ اإلاٗجى جن٣ل ؤو الترظمت اؾخُاٖذ خض ؤي بلى -2

 ألانلي؟ للنو الجمالي ألازغ ٖلى الخٟاّ وم الترظمت جم٨نذ خض ؤي بلى - 
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 ألاهساف•

 مداٞٓت مضي ٖلى التر٦حز م٘ الٗغبُت باللٛت والترظمت الٟغنؿُت باللٛت اإلا٨خىب ألانلي النو م٣اعنت بلى الضعاؾت ىظو تهضٝ

. Source text ألانلي للنو الجمالُت السهاثو ٖلى اإلاترظم

 ألازبُت الترحمت. 1.2

ٟه في : ؤو الٗالي بنٗلض الؿالم ٖلض اللاخض  ٣ًى٫  للترظمت حٍٗغ

ض ماصامذ الهٗىباث، بٌٗ جُغح ؤجها  خُذ. مم٨نت ٖملُت آزغ، بلى الضاللت في ق٩ل من صاللي، إلادخىي  ٦ن٣ل الترظمت"   جٍغ

غمي ،"نٟؿه الصخيء" ٣ًى٫  نها جً٘ ؤو ٨ٟي. مم٨نت ٖملُت ول٨جها ،"نٟؿها الٛاًت" بلى ٍو . ظماإلاتر النو عوح نسىو  ؤال ٍو
 نها ًنخج بإو وطل٪ الش٣اٞاث، وجلاًن اللٛاث، حٗضص ًُغخها التي للهٗىباث ٢هغو مضي في جخجلُاو و٢ُمخه اإلاترظم ومهمت

 لِؿمذ اؾمه ًمدى وؤو نسسخه، ٖن وألانل جغظمخه، ٖن النو جٟهل التي اإلاؿاٞت ٣ًهغ ؤو مهمخه. ألانل َل٤ ٩ًىو 
خه ٣ًٟض ؤو وو ص من ؤزغي  بلٛت ًخ٩لم ؤو ألانلي النو ل٩اجب ض. ىٍى  بضوو  ٨ًخله ؤو ٧اجله، باؾم النو ٨ًخب ؤو اإلاترظم ًٍغ

ض ًى٢ٗه ؤو  4."لُسخٟي ًٓهغ وؤو ًخضزل، ؤو صوو  من ًخضزل ؤو ،ًٍغ

اث ٖضة يمن جخإؾـ اجها م٣ٗضة ٖملُت هي ٖمىما ٞالترظمت بطو، م ول٨جها. بُجها ُٞما مدكاب٨ت وؤنؿا١ مؿخٍى  طل٪ من بالٚغ

.  مم٨نت ٖملُت جٓل

ٟاجحر مِكُل طل٪ بلى ٌكحر ٦ما الٗامت الترظمت ٖن مسخلٟت جل٣ى ألاصبُت الترظمت ؤو بُض  ىظا من ؾماث ٖضة ًىعص بط( 1992) ٍع

٠ُ َغاث٤ ؤىمها الازخالٝ   5.الهضٝ اللٛت في الجمالي ألازغ جد٤ُ٣ في ج٨من ألاصبي اإلاترظم مهمت ؤو ٖلى ًا٦ض و. اللٛت جْى

٠ًُ  ألانل مشل ج٩ىو  ؤو ًنلػي الترظمت ؤو بمٗجى. ألانلي للنو الٟنُت الؿماث بنخاط حُٗض ؤو ًنلػي ألاصبُت الترظمت ؤو ٍو

٠ُ ول٨ن  6.الضاللُت لخمىلخه و الٟنُت لٗنانغو مسخل٠ بخْى

 مُٗنت لٛت من ومؿغح و٢هت وعواًت قٗغ من ألاصبُت ألاظناؽ ظمُ٘ جغظمت بها ٣ًهض ألاصبُت الترظمت ؤو ٖلى الخإ٦ُض ًنلػي و

 ٞنُت م٣ىماث ملضثُا له ببضاعي نو م٘ بل ٖام نو م٘ ًخٗامل ال اإلاترظم ؤو في ألاصبُت الترظمت نٗىبت وج٨من. ؤزغي  لٛت بلى

ت، بلى ؤخُانا ظنىخه في مخمشلت  بلى لٛت من الترظمت نٗىبت ًدضص مشال ٞنُدكه. ؤزغي  ؤخُانا الٛمىى وبلى الاؾخٗاعة الغمٍؼ

 7.ؤزغي  بلى لٛت من بالخإ٦ُض ًسخل٠ ؤلا٣ًإ وىظا, ألاؾلىبي ؤلا٣ًإ في الخا٫، بُلُٗت ًتألاصب الترظمت يمجها ،ومن ؤزغي 

اث ٖضة يمن ألاصبُت الترظمت وجخدضص ىظا،  اإلادىع  السهىم ٖلى ؤىمها وجدضًاث نٗىباث ٖضة وحٗتريها وؤنؿا١ مؿخٍى

ا ىظو و. جغظمخه اإلاغاص النو بناء ومؿخىي  اللٛىي  اإلادىع  الش٣افي،  ٞهي بُجها الٟهل ًم٨ن وال ومدكاب٨ت مخ٣اعبت ٧لها ثاإلاؿخٍى
خلاع بٗحو ؤزظىا ًنلػي بق٩االث باٖخلاعىا وؤًًا ألانلي للنو زهىنُاث باٖخلاعىا ؤؾاؾُت  الترظمت ٖملُت في مجخمٗت الٖا

توم٘ اَإل ًغا٣ٞه ؤو ًنلػي السام الخٗامل ىظا ؤو بُض. بال لِـ ٖام نو جغظمت مشل الترظمت ٞؿخهحر وبال  ٢لل من ٞع
اث اىم اإلاترظم  ٞاإلاترظم لهظا. اإلاترظمحو ؤمام الهٗىباث جظًُل ؤظل من اللاخشىو  بها ؤحى التي الخلى٫  وؤىم الترظمت في النٍٓغ

 ؤو ٖلى ًا٦ض الظي  Walter Benjaminبنُامحو ولتر و مشال ًىضخه ما وىظا. ٞكلها ؤو الترظمت ٖملُت نجاح مضي في ؤؾاسخي م٩ىو 
ت م٣ىماث وبنما مٗلىماث ٣ِٞ ًن٣ل ال بيألاص اإلاترظم جب وببضاُٖت قٍٗغ  ٖلى ًداٞٔ ل٩ي ملضٖا ٩ًىو  ؤو ؤًًا ىى ٖلُه ٍو
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 مٗه وم٣اعنتها ألانلي النو بلى الغظٕى صوو  مُٗنت جغظمت ٖن الخضًض ًم٨ن ال ؤنه ٠ًًُ و. الهضٝ اللٛت في الجمالُت ٢ُمتها
.8 

ل ج٣ضًم ٖلى ٢ضعتها مضي ىى ألاصبُت للترظمت بالنؿلت خضيث ؤىم ؤو ٖلى Jackson ظا٦ؿىو  ًا٦ض ظهخه، ومن  مناؾب جإٍو

 خلى٫  ٖن اللدض في منكٛل صاثما له بالنؿلت ألاصبي ٞاإلاترظم لهظا. meaning and effect ألازغ ؤو للمٟٗى٫  و٦ظا اإلاغاص للمٗجى
 effect.9 ألازغ ؤو واإلاٟٗى٫  mood ،اإلاؼاط tone ،النبرة voice الهىث إلق٩الُاث مُاب٣ت

 للنو والجمالُت الٟنُت اإلا٣ىماث جغظمت بق٩الُاث ٖن خضًض ألانل في ىى ألاصبُت الترظمت نٗىباث ٖن الخضًض ؤو بال

 ؤلاجُاو ٖلى ٢ضعجه مضي ىى ألاصبي للمترظم بالنؿلت جدضي ؤ٦بر ؤو بلى ٌكحر الظي   (landers) نضعػ  ال ًا٦ضو ما وىظا. ألانلي
ل٣ى زالضا ًجٗله ما لجمالُتا اإلا٣ىماث من ُٞه ظضًض بنو  10.اإلانا٫ نٗب له بالنؿلت الُمىح ىظا ،ٍو

 Peter نُىماع٥ بُتر ٣ًى٫  ألاصبُت، الترظمت ٖملُت في ألاىم الٗامل ىى ٖمىما ٌٗخبر الظي ألاصبي اإلاترظم ٖن خضًشه وفي
Newmark خلاع بٗحو آزظا الجُضة لل٨خابت زانت ٖناًت ًىلي شسو بإنه  واللنُاث اللٛت مؿخىي  يٖل زهىنُاتها الٖا

ُٗض ألانلي ال٩اجب به ٢ام الظي ؤلابضاعي اإلاجهىص في بهظا اإلاترظم ٌؿاىم. جغظمخه اإلاغاص النو ٧او ٦ُٟما واإلاًمىو   بنخاط َو

دخاط.ألانل اللٛت نو م٘ الهضٝ اللٛت نو ج٠ُُ٨ ٖبر والغمىػ  اللنُاث  ال٣ُمت ٖلى اإلاداٞٓت ٣ِٞ لِـ بلى ىظا في ٍو
ت بلى ًدخاط وىظا الهضٝ للٛت اإلانخمي لل٣اعت   Acceptabilityإلا٣لىلُخه ؤًًا ول٨ن ألانلي للنو ألاصبُت ش ٖم٣ُت مٗٞغ  للخاٍع

 11.مٗا الىنى٫  ولٛت ألانل للٛت والش٣افي ألاصبي

لت3.   Methodologyاملعالجت طٍط

 ظغص ًم٨ن ال الخا٫ بُلُٗت. ألانلي النو م٘ وم٣اعنتها اإلاترظم النو من ُٖناث ؤزظ ٍَغ٤ ٖن ال٨ُٟي اإلانهج الضعاؾت جىزذ
الت لخٟاصي وطل٪ 120 ٖضصىا ججاوػ  والتي صعاؾتها جمذ التي ألامشلت ظمُ٘  جم وبالخالي.الٟاثضة الٗضًم الخ٨غاع في والؿ٣ٍى ؤلَا

 .اللدض ؤؾئلت ٖن لإلظابت ألامشلت من الهاثل الٗضص ىظا من ٖكىاثُت بهٟت ال٩افي الٗضص انخ٣اء

 الضعاؾت اٖخمضث ألانلي، للنو الجمالُت اإلا٣ىماث ٖلى و٦ظا اإلاٗجى ٖلى اإلاداٞٓت من اإلاترظم جم٨ن مضي في اللدض وإلاداولت 

ت ٖلى . للخدلُل ٦منهج الترظمت فيVinay et Drabelnet (1995 )  وصعابلناي ُٞناي نٍٓغ

ت.1.3  Vinay et Drabelnet وصعابلناي ُٞناي نمىطط ؤو نٍٓغ

تا٫ ىظو ؤو ٖلى الخإ٦ُض وظب حرىا نٍٓغ اث من ٚو  اإلاترظمحو ؤمام الهٗىباث جظًُل ؤظل من ألانل في ظاءث الترظمت في النٍٓغ

 مهمت خلى٫  ج٣ضًم في ؤًًا هي حؿاىم ؤزغي  اؾتراجُجُاث آزغوو باخشىو  ا٢ترح و٢ض. الترظمت في اإلاكا٧ل للٌٗ خلىال وج٣ترح

ت ىظو وازخُاع. للمترظمحو ب ؤجها ٖلى بناء جم ٚحرىا صوو  النٍٓغ ٟها الترظمت في آلالُاث من الٗضًض حؿخٖى  اإلاترظم ٖاصة ًْى
اث اىم صاعؾا اإلاترظم ىظا ٧او ؾىاء بمٗجى. زام بك٩ل ألاصبي واإلاترظم ٖام بك٩ل لا الترظمت في النٍٓغ  اىم ومؿخٖى

. ال ؤو الترظمت مجا٫ في باخشىو  ابخ٨غىا التي وآلالُاث الاؾتراجُجُاث

ت ىظو ؤو اللاخشاو ىظاو ًا٦ض ٦خابهما م٣ضمت وفي  ومجها م٣ٗضة نهىم مىاظهت ٖلى اإلاترظمحو مؿاٖضة ؤظل من ؤجذ النٍٓغ

حو بحو ًٟغ٢او ٞهما الؿُا١، ىظا وفي.12.ألاصبُت النهىم الخا٫ بُلُٗت  Direct translation اإلالاقغة الترظمت: الترظمت من نٖى

ًُٟاو. آلُاث ؾل٘ بلى ؾتراجُجُخحوؤلا ىاجحو ٢ؿما و٢ض Oblique translation اإلالاقغة ٚحر والترظمت  الترظمت بحو الخٟغ٢ت ؤو ٍو
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ُت الترظمت بحو ال٨الؾ٨ُُت الخٟغ٢ت نٟـ ألانل في هي اإلالاقغة ٚحر والترظمت اإلالاقغة  الخغة والترظمت   literal translationالخٞغ

Free translation ُت ،جغظمت  13.ملاقغة لترظمت م٣ابل هي خٞغ

ت الٗنانغ ن٣ل باإلم٩او ٩ًىو  ٖنضما اإلالاقغة الترظمت حٗما٫اؽ ،ًخم نٓغىما وفي  اللٛت بلى Conceptual elements النٍٓغ
٣ؿم. الهضٝ :  ٢ؿمحو بلى الترظمت في الؿل٘ آلالُاث  اللاخشاو ٍو

 : املباؿطة  لُاث.1.1.3

 :  Literal translationالحطفُت الترحمت1.1.1.3

 Target language.14 الىنى٫  لٛت نٓام جسال٠ ؤو وبضوو  ألانلي النو ٖن الابخٗاص بضوو  ٧لمت ٧لمت الترظمت بلى وتهضٝ

: Borrowing   الاكتراض ؤو بالسدُل الترحمت 2.1.1.3

 ؤو الىنى٫  لٛت في وحؿخٗملها ألانل اللٛت من ٧لمت ج٣ترى ؤو وحٗجي ،ألاخُاو ؤٚلب في ظمالي ألاولى بالضعظت ىضٞها ج٣نُت وهي

م وطل٪ الهضٝ  15.لها م٣ابل وصوط ٚع

:   Calqueباليسخ الترحمت 3.1.1.3

ترظمه  ألانل اللٛت من Expression  مٗحو حٗلحر با٢خلاؽ اإلاترظم ٣ًىم الا٢خلاؽ، من نٕى هي ُت جغظمت ٍو  16.خٞغ

 :املباؿطة ػحر  لُاث   2.1.3

:  Adaptation والخصطف الاكخباغ .1.2.1.3   

 17.اإلاٗجى جد٤ُ٣ ؤظل من ألانل اللٛت في اإلاىظىص للخٗلحر بهمكا حٗلحر ابخ٩اع بلى اإلاترظم ٌٗمض

: ,Equivalence امللابلت ؤو املعازلت2..2.1.3
ُت الترظمت ج٩ىو  ٖنضما الخ٣نُت ىظو بلى اللجىء ًخم  ٍَغ٤ ٖن مُٗنت خالت جغظمت وهي. بالٛغى ؤلاًٟاء عي ٢اصعة ٚحر الخٞغ

 18.الهضٝ اللٛت في لها م٣ابل حٗلحر

:  Modulation جىُُفاٌ 3.2.1.3
 19. الهضٝ لٛت لغوح مالءمت ؤ٦ثر ج٩ىو  ل٩ي ال٨ٟغة ج٠ُُ٨ ٍَغ٤ ٖن الترظمت وحٗجي

ط 4.2.1.3  آزغ بجؼء واؾدلضاله مشال والهٟت ٧الٟٗل ألانلي بالنو ظملت ظؼءا اإلاترظم ٌٛحر ؤو وحٗجي: Transposition الخحٍى
غ آلُت يمن وجضزل. 20اإلاٗجى ًسخل ؤو صوو  : هي خاالث رزال الخدٍى

ط ؤًًا وحؿمى chassé-croiséالثابذ جبسًل          -  ألانلي النو في ٞٗل ًخدى٫  ٦إو transposition croisée املخعاهؽ الخحٍى

 21.ٞٗل بلى ظغ خٝغ ؤو الىنى٫   لٛت في ٞاٖل اؾم بلى

ازة الترحمت      -       22.ألانلي النو في اإلاىظىصة لهىعةا ون٠ ؤظل من ؤ٦ثر ؤو ٧لمت بياٞت وج٣خطخي: étoffement بالٍع

 23.مجها ؤ٢ل بٗضص ألانلي النو من ٧لماث جغظمت وج٣خطخيeffacement ou allègement الحصف ؤو بالىلصان الترحمت       -

ؽ الياجب. 2.3  : الـطاًبي بزَض

 ٞغنؿا بلى ؾاٞغ زم اللًُاء صاعا٫ بمضًنت صعاؾخه وجاب٘ 1926 ؾنت الجضًضة بمضًنت اػصاص الٟغنؿُت، باللٛت ٨ًخب مٛغبي ٧اجب

 وىى" اللؿُِ اإلااضخي" " Le Passé Simple" ألاولى عواًخه ؤنضع.1950 ؾنت جسغط خُض ال٨ُمُاء قٗلت في الٗلُا صعاؾاجه إلاخابٗت
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كٍغن الشامنت ؾن في  .٦نضاب الٞا٫ بجامٗت اإلاٛغبي ألاصب وصعؽ. ؤلاطاعي والٗمل الخٗلُم، :بُجها من مجاالث ٖضة في اقخٛل. ٖو
. الغواًت ظنـ في ؤٚلنها مالٟا 20 من ؤ٦ثر له نضعث

": ؤمي الحظاضة" ضواًت. 3.3

جي اإلاجلـ ٖن ونضعث لها الشانُت الترظمت هي الخالُت والترظمت 1972 ؾنت الغواًت نضعث  وآلاصاب والٟنىو  للش٣اٞت الَى

. بلملسىث ؾُٗض اإلاٛغبي ل٩اجبوا اإلاترظم الغواًت بترظمت ٢ام و٢ض.2014 ؾنت ٖاإلاُت ببضاٖاث ؾلؿلت يمن

 الخًاعة" في ممشال الٟغنؿُت باللٛت اإلا٨خىب اإلاٛاعبي وألاصب الترظمت ؤق٩ا٫ من ق٩ل هي ٖمىما ؤلابضاُٖت ال٨خابت

 الٟغنؿُت باللٛت اإلا٨خىب اإلاٛاعبي ألاصب ٖن الخضًض ًخم ٖنضما. الٟغيُت لهظو خ٣ُ٣ي ججؿُض ىى الضعاؾت ىظو مىيٕى"ؤمي

ش بهمذ ؤؾماء ط٦غ من بض ال  الضًن،مىلىص زحر ًاؾحو،مدمض السُُبي،٧اجب ال٨لحر ٖلض:ؤمشا٫ اإلاخٟغصة ال٨خابت ىظو جاٍع
ىو،ٖلض حرىم مُمي ظلاع،ؤللحر ؤؾُت اللٗبي، الل٠ُُ ٖٞغ . ٚو

 ملٌؿخ٘.الىا٢٘ من وا٢ترابها بلؿاَتها السهىم ٖلى الغواًت وىظو ٖمىما الكغاًبي بصَعـ ٖنض ؤلابضاُٖت ال٨خابت جخمحز
ت ندى بجنىخه ال٩اجب ًخمحز ٦ما.ؾلؿا وؤؾلىبا  ؾهلت ظضا،لٛت ٢هحرة ظمال ُٞه ال٩اجب  ون٠ ؤظل من ٦ألُت السسٍغ

" ؤمي الخًاعة" عواًت وجدخىي .الته٨م ؤؾلىب باؾخٗما٫ الانخ٣اص ؤظل من ٣ِٞ ؤو  الغواًت في شسهُت مٗالم مى٠٢،جدضًض

ُت الٟغنؿُت اللٛت بلى ون٣لها اإلاٛغبي الكٗبي الىا٢٘ من ال٩اجب اؾخىخاىا التي الؿازغة اإلاىا٠٢ من الٗضًض ٖلى . قضًضة بدٞغ

ت ٖاثلت من ؤزىاو.اإلااضخي ال٣غو  من الشالزُنُاث مغخلت في باإلاٛغب الغواًت ؤخضار جضوع   ٌؿُٗاو بالخ٣الُض مدكلشت بىعظىاٍػ

ؼلتها ج٣ى٢ٗها من ؤمهما بزغاط بلى ؿاٖضاجها ٖو . بالخًاعة ٌؿمى ما ندى الانٟخاح ٖلى بالخالي َو

 ال٩اجب له ازخاع الشاني والجؼء "واهذ هُف":ب اإلاترظم جغظمه" Etre:"ب اإلاىؾىم ألاو٫  ظؼؤًن،الجؼء بلى الغواًت جن٣ؿم

.  "ؤصبحذ هُف":ب وجغظم" Avoir"":الخالي الٗنىاو

 الؿاعصاو وىما ابنحهما َٝغ من شسهُتها وجٟانُل مٗالم وجدضًض ونٟها ًخم ألام وهي الغواًت في اإلادىعٍت الصسهُت

. الغواجي للٗمل الغثِؿُاو

 ًدُمت،ؤمُنت ٞهي. شسهُتها ؾماث وجدضًض ونٟها وبٗملُت الؿغص بٗملُت ًخ٩ل٠ من ىى ألانٛغ ألاو٫،ابجها الجؼء في

 يالساعط الٗالم ولىط من ؾدخم٨ن والهاج٠ اإلاظًإ ٢لُل من الخضازت عمىػ  بٌٗ بغوػ م٘.ؾنت 13: نٛحرة ؾن في ،جؼوظذ

ُت الىظىصًت ٖؼلتها وحٛاصع . واإلاٗٞغ

 بإخىالها الاىخمام في وحكٕغ ؤ٦ثر ؾدخدغع  التي ألام بىن٠ الشاني الؿاعص وىى ألا٦بر ابجها ؾِخ٩ل٠ الشاني، الجؼء ًسو ُٞما

ظىب. خ٣ُ٣ُت منايلت ؾخهلذ خُض اإلاجخم٘ في اإلاٛغبُت اإلاغؤة ويُٗت جدؿحو ؤظل من وجهإع  بلى الؿُا١ ىظا في َمىخها ٍو

لتها ى٫  بالججرا٫ الالخ٣اء في ٚع . اإلاجخم٘ بلى وجهىعاتها ؤ٩ٞاعىا زاللها من جن٣ل مؿخضًغة مىاثض ب٢امت في ؤًًا ؾخ٣ىم. صٚو

 بها ٢ام التي الٗغبُت باللٛت والترظمت الٟغنؿُت باللٛت ألانل في اإلا٨خىب النو بحو م٣اعنت اإلاٗجى بهظا هي الضعاؾت ٞهظو بطو،

. بلملسىث ًضؾ٘ اإلاٛغبي اإلاترظم
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 ججاوػث ممخاػة جغظماث وظىص ًنٟي ال وىظا. ألانلي للنو ممازلت جغظمت ٖلى صاثما الخهى٫  الهٗب من انه ؤلا٢غاع من بض ال
 في والنو اإلاهضع اللٛت في النو بحو" اإلاىاػنت" ؤق٩ا٫ من ق٩ل هي الترظمت جل٣ى ول٨ن. ألانلُت النهىم ألاخُاو بٌٗ في

. ٦ُلُُى الٟخاح بضٕ ٣ًى٫  ٦ما الهضٝ اللٛت

ُت الترظمت ٖلى ؤؾاسخي بك٩ل اٖخمض اإلاترظم ؤو بلى الضعاؾت زلهذ و٢ض  ؤو الضعاؾت زال٫ من ،وجلحوLiteral translation الخٞغ
. ؤزغي  ؤخُاو في بضًلت آلُاث اؾخٗما٫ اإلاترظم بةم٩او ٧او نٟؿه آلاو وفي ألاخُاو من ال٨شحر في ناثلا ازخُاعا ٧انذ آلالُت ىظو

خبي  ألانلي النو في اإلا٨خىبت الجملت بنُت ٖلى ٞحها خاٞٔ اإلاترظم ؤو بالخدلُل الضعاؾت جناولتها التي الخالُت ألامشلت زال٫ من وٍو

ُت للترظمت باؾخسضامه : ألازغي  لالؾتراجُجُاث اؾخٗماله من ؤ٦ثر الخٞغ

 وجحلُلها الىخاث . 1.4

 كم الط

الترجُبي 

 ضكمألاصلي  الىص

الصفحت 

 ضكمالترحمت 

الصفحت 

الترحمت  في املؼخعملت  لُت

1 

 

Pour presque rien 13 لا-ؤظل من  حطفُت جطحمت 17شخيء  ال ج٣ٍغ

 

Literal translation 

 

 

2 

C’était un fer à repasser en acier 

chromé et brillant comme la joie, 

 اإلاغن٘ الخضًض من اإلا٩ىاة ٧انذ 51

 ومٌُ ٦إنه الالم٘ بال٨غوم

. بال٨هغباء حٗمل. الٟغح

49 

 

 حطفُت جطحمت

 

Literal translation 

 

3 

 

Si la résistance grilla, personne ne 

l’entendit. Les produits de la 

technologie ont-ils une âme ?je 

l’ignore .Ce que je sais, c’est ce fer à 

repasser me dit rien quand il mourut 

ne poussa pas un cri de douleur 

اتها ؤخض طاب ما بطا   لن مدخٍى

 انه الخ٨نىلىظُا جهغح ؤو جخ٩لم

 ما ٧ل ؤصعي  ؟ال ٞحها عوح ال

ه  من جخ٩لم لن اإلا٩ىاة ؤو اٖٞغ

ماجذ  بطا ؤبضا ألامل

ط آلُت 49  Transpositionالخحٍى

م عً الترحمت وبالظب   طٍط

 effacement ou الحصف

allègement 

4 Apprendre à ma mère les rudiments de 

l’électivité ? 

ط آلُت 50ال٨هغباجي  الخُاع امي ؤجغظم   Transpositionالخحٍى

م عً الترحمت وبالظب   طٍط

 effacement ou الحصف

allègement 

5 Je te parle de sa pointure, cervelle de 

haricot sec. Elle chausse du 36. 

 ًا ٢ضمها م٣اؽ ٖن ؤج٩لم ؤنا 59

 الُابؿت" اللىبُت عؤؽ"

 ،بجها الُابؿت( الٟانىلُت)

 .36 م٣اؽ حؿخٗمل

 حطفُت جطحمت 58

 

Literal translation 
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6 Il avait un béret vissé sur la tête, des 

dents en or 

ا َغبىقا ًً٘ ٧او 60  ٖهٍغ

طىب  من وؤؾنانا

" آلُت املترحم اػخعمل 58

ط  Transpositionالخحٍى

ط وجحسًسا"  حعاهؽالم الخحٍى

7 Une autre vague vient par-dessus. 14 آلُت املترحم اػخعمل ؤزغي  مىظت جإحي "

ط  Transpositionالخحٍى

م عً الترحمت وجحسًسا  طٍط

 ؤو الحصف

 effacement ouالىلصان

allègement 

8 Je revenais de l’école, jetais mon 

cartable dans le vestibule… 

 خ٣ُلتي ؤعمي اإلاضعؾت من ؤٖىص 15

 ..الضىلحز في

 حطفُت جطحمت 19

 

Literal translation 

 

9 Si la résistance grilla, personne ne 

l’entendit. Les produits de la 

technologie ont-ils une âme ?Je 

l’ignore. 

اتها ؤخض طاب ما بطا 51  لن مدخٍى

 انه الخ٨نىلىظُا جهغر ؤو جخ٩لم

. ؤصعي  ٞحها؟ال عوح ال

 الترحمت آلُت هىا املترحم اػخعمل 49

م عً ٌؼمى  ما طٍط

 Modulation"بالخىُُف"

 

10 Nous n’avions pas besoin de 

crocodiles, vivants ou morts ou en 

morceaux. 

 الخمؿاح ظلض ًسهنا ٨ًن لم 60

. م٣ُٗا ؤو مُخا ؤو خُا

 املترحم اػخعمل 58

ط"آلُت  Transpositionالخحٍى

ازة الترحمت زوبالخحسي  بالٍع

étoffement 

11 Va chauffer une théière à la créatrice 

de nos jours ! 

 إلاسلى٢ت الكاي واسن اطىب 64

 ػمننا

 حطفُت جطحمت 63

 

Literal translation 

 

 

12 …la brise du soir montée du fond de la 

mer vient caresser toute mélancolie, 

toute colère – apaise êtres et choses. 

 ىب اللدغي  اإلاؿاء نؿُم 69

  -ًٚب و٧ل ألاخؼاو لُضاٖب

. وألاقُاء ألاخؼاو حهضت

 حطفُت جطحمت 67

 

Literal translation 

 

13 Ma mère était assise en face de lui : 

son public. 

: ؤمامه ظالؿت ؤمي ٧انذ 72

. ظمهىعو

 حطفُت جطحمت 70

 

Literal translation 
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14 …et une maison sans murs et sans 

plafond, ouverte au ciel, toute verte, et 

peuplée et de fleurs, c’est 

quoi ?...Aha !un parc !... 

 ومن ظضعاو صوو  من واللِذ... 74

 الؿماء ٖلى مكٕغ ؾ٠٣، صوو 

 بااشجاع مؼعٕو ازًغاع ٧لها

 !ـإىا ....؟ ٩ًىو  ،ماطا والؼىىع 

٣ًت؟ خض

 حطفُت جطحمت 73

 

Literal translation 

 

 

15 Ils étudièrent ma mère des cheveux 

aux chevilles… 

 قٗغىا من ؤمي ًضعؾىو  ٧انىا 77

.... ٢ضمحها ختى

 حطفُت جطحمت 75

 

Literal translation 

 

16 C’est un ordre ! 80 آلُت املترحم اػخعمل 78آمغ٥؟  ؤنا 

ط»  Transpositionالخحٍى

ط وجحسًسا"  املخعاهؽ الخحٍى

17 En maillot de bain fait de paillettes 

étincelantes, légers, très légers. 

 زُٟٟت بغا٢ت ؾلاخت بضلت جللـ 80

. ظضا

 آلُت اػخعمل 

ط»  مً Transpositionالخحٍى

لخحن دالٌ  :الخالُخحن الطٍط

ا -1

 عً لترحمت

م  الحصف طٍط

effacement 

ou 

allègement 

آ -2

 الترحمت ةلي

ازة  بالٍع

étoffement 

18 Et une civilisation qui se vidait d’année 

en année et de guerre en guerre de sa 

spiritualité, sinon de son humanisme. 

ذ خًاعة 85  بلى ؾنت من -ؤٞٚغ

 من -خغب بلى خغب ومن ؤزغي 

. عوخها

ث - 82-83

 ضحمت

 حطفُت

 

Literal translation 

 

م عً الترحمت     - الخىُُف  طٍط

Modulation 

19 Ce furent un cahier d’écolier, un 

crayon, une ardoise… 

 صٞتر: ألاقُاء ٧انذ ى٨ظا 88

 الغنام،لىخت مضعسخي،ال٣لم

 ....

ط 85  Transposition الخحٍى

 للترحمت اػخعماله دالٌ مً

ازة  étoffement بالٍع

20 Je lui ai appris son corps 89 حطفُت جطحمت 87. ظؿمها ٖلمتها 

 

Literal translation 
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21 Lisant avant l’âge. Tout ce qui me 

tombait sous la main. 

 ٧ل نٛغي  منظ ٦شحرا ؤ٢غؤ ٦نذ 89

... ًضي بحو ٣ً٘ شخيء

ط 87  Transposition الخحٍى

 للترحمت اػخعماله دالٌ مً

ازة  étoffement بالٍع

22 Et les anecdotes salaces… 89 حطفُت جطحمت 87.... الخامًت الن٨ذ 

 

Literal translation 

 

23 Ce que je visais, tenacement, c’était la 

carapace d’ignorance, d’idées reçues et 

de fausses valeurs qui la maintenant 

prisonnière au fond d’elle-même. 

 ىى بلخاح ٖلُه ؤع٦ؼ ٦نذ ما 90

 اإلاىعوزت الجهل،ألا٩ٞاع ٖت٢ى١ 

 حسججها والتي زاَئت ٢ُم من

. طاتها صازل

ط 87  Transposition الخحٍى

 الخبسًل جلىُت وبالظب 

 Chassé croisé"الثابذ

 

24 [ ] il vendit ses livres et ses cahiers, son 

cartable et ne retourna plus au lycée. 

 وصٞاجغو ٦خله بإ خُض [ ] 91

ت بلى ًغظ٘ ولم هومدٟٓذ . الشانٍى

م عً الترحمت 88 ط طٍط  الخحٍى

Transposition 

 الىلصان حالت باػخذسام

effacement ou allègement 

25 De bonnes notes, meilleures que les 

miennes, d’excellentes 

appréciations : « Protège les 

petits…Serviable…Premier prix aux 

poids… » 

 التي من ؤخؿن ظُضة، اثجنذ 91

 مصجٗت ٖلحها،وج٣ى٫  ؤخهل

 ٌ . زضوم...بالهٛاع اٖتو:"جلى

..." ألاز٣ا٫ خمل في ألاولى الجاثؼة

م عً الترحمت 89 ط طٍط  الخحٍى

Transposition 

ازة حالت باػخذسام  الٍع

étoffement 

26 …ramassait la plupart des achats de la 

veille, 

اث ؤٚلب ًجم٘ 95 حطفُت  جطحمت 93 باضحتاٌ مكتًر

Literal translation 

27 Alors, tu es à Paris ? Comme un oiseau 

tombé du nid ? 

 والعصفىض باَعـ؟ في ٢ل،ؤنذ 103

الٗل؟  من ػل  الصي

حطفُت  جطحمت 101

Literal translation 

28 Et cela était bon 93 م عً الترحمت 93 ألاحؼً مً طل٪ و٧او ط طٍط  الخحٍى

Transposition 

29 Elle me saisit par les épaules, me 

secoue, crispée ,le visage hagard et la 

voix âpre … 

 ٦خٟي،عظخجي،بخجهم ٖلى قضث 98

ن والهىث مخدؿغ الىظه ... خٍؼ

حطفُت  جطحمت 96

Literal translation 
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30 La nuit tomba d’un noir fondamental 

sur nous tous-et ce fut la fin de mon 

passé. 

 ٞى٢نا الٗم٤ُ بؿىاصو اللُل ظاء 99

 جهاًت ظمُٗا،و٧انذ

. الشخص ي للماض ي،املاض ي

ث - 97

 ضحمت

حطفُت 

Literal translation 

ا -

 لترحمت

م عً  طٍط

ازة الٍع

étoffem

ent 

31 Bon. Je commence par la genèse ,tout 

comme leCréateur. 

ط ةآلي 102. اللضاًت من ؾإبضؤ. َُب 104  Transpositionالخحٍى

م عً الترحمت وبالظب   طٍط

 effacement ou الحصف

allègement 

32 J’étais là, les oreilles aussi dressées que 

celle d’un lièvre des buissons, au petit 

matin, quand la rosée est encore pure 

et qu’il n’ya pas un chien à l’horizon. 

 وا٢ٟخاو ألاطناو ا٥،ىن ٦نذ 105

 الهلاح في الٛابت ؤعنب ٦إطني

 ًؼا٫ ال ٩ًىو  اللا٦غ،خُض

 في ٧لب ؤي ىنا٥ ولِـ ناُٞا

. ألا٤ٞ

حطفُت  جطحمت 103

Literal translation 

 

33 C’est trop, s’exclamait ma mère 

.Beaucoup trop. 

ٌ  ػحر 105  ٦شحر،نغزذ بنه ،معلى

. الالػم من ؤ٦ثر ؤمي،بنه

 حطفُت جطحمت             - 103

 

Literal translation 

ا -

م عً لترحمت  طٍط

ط  الخحٍى

Transposition 

م عً الترحمت وبالظب   طٍط

ازة  étoffementالٍع

 

34 D’ailleurs, les grands chefs sont arrivés 

à Casablanca, de Gaulle en tête. 

 ال٣اصة خا٨ٞ،٫لاع ٧ل ٖلى 105

 اللًُاء الضاع بلى ونلىا

ٌ ز،  .ضؤػهم على ًجى

الحطفُت  الترحمت 103

 

literal translation 

35 Dis –moi, ma fille : ou se trouve 

Benghazi ? 

 حطفُت جطحمت 103بنٛاػي؟  جىظض ؤًن:ابنتي ٢ىلي 105

 

Literal translation 
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36 Elle téléphona jusqu’au soir. Sans 

discontinuer. 

 صوو  من.اإلاؿاء ختى تهاج٠ واهذ 107

. ان٣ُإ

 الترحمت آلُت املترحم ادخاض 106

الحطفُت 

literal translation 

م عً الترحمت آلُت وهصا  طٍط

ط  الخحٍى

Transposition 

 

37 Quatre soldats étaient venus nous 

encadrer, ma mère et moi. En 

uniformes rutilants. 

 خىلنا من الٗؿا٦غ من ؤعبٗت 114

 .العؼىطي  همبعي ..وؤمي ،ؤنا

حطفُت  الترحمت 112

Literal translation 

 

38 Maitre d’œuvre de la ruche, ma mère 

fait écourter le repas, mobilise les 

femmes en groupes d’études de trois à 

quatre personnes chacun, va l’un à 

l’autre ،surveillant, animant, sans cesse 

en mouvement et en fièvre. 

 ؤمي هي للسلُت، اإلالاقغ الغثِـ 164-165

 ج٣ؿم الُٗام، جىػَ٘ جنٓم

اث في النؿاء  صعاؾُت مجمٖى

ت، ٧ل في ؤعب٘ ؤو بشالر  مجمٖى

 ،جغا٢ب جل٪ بلى ىظو من جظىب

 بدغ٦ت جى٠٢ صوو  من ،جنكِ،

. وخماؽ

حطفُت  جطحمت 163

 

Literal translation 

 

39 Elle m’a donné une gifle sifflante et j’ai 

aussitôt happé cette main qui venait 

de me frapper, l’ai embrassé très fort. 

ت نٟٗت ؤُٖخجي 180  وخُجها مضٍو

 التي الُض جل٪ ل٣ٟذ

. بدغاعة يغبخجي،و٢للتها

حطفُت  جطحمت 177

 

Literal translation 

 

40 Que son rire était cristallin, mon Dieu, 

répercuté par le hublot ouvert sur 

toute l’étendue de la mer ! 

 ًاعبي، بلىعٍت، ضخ٨تها ٧انذ ٦م 181

 الناٞظة ح٨ٗؿها مازغة،

 ٖغى امخضاص ٖلى اإلاٟخىخت،

 ! اللدغ

حطفُت  جطحمت 178

 

Literal translation 

 

 

: دالصاث 2.4

 الخًاعة" لغواًت جغظمخه في واؾتراجُجُاث آلُاث ٖضة حٗملاؽ اإلاترظم ؤو الضعاؾت اٖخمضتها التي الُٗناث زال٫ من ًدلحو

ُت الترظمت مشل آلُاث اؾخٗمل خُض". ؤمي اصة ٍَغ٤ ٖن الترظمت و الخٞغ  ٖن والترظمت الخظٝ ٍَغ٤ ٖن الترظمت و الٍؼ
خطر. الخ٠ُُ٨ ٍَغ٤ ُت الترظمت بؾتراجُجُت ىُمنت الضعاؾت زال٫ من ٍو  اإلاترظم اٞٔح بط ألازغي  آلالُاث باقي ٖلى الخٞغ

 لٛتها و مخماؾ٨ت جلضو جغظمخه ظٗل مما بإمانت اإلاٗجى ون٣ل ألانلي النو في الجملت بنُت ٖلى الخاالث من الٗضًض في بىاؾُتها



ت  2016  حىان  20العسز   -الثالثالعام    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 

 

 171 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوقجميع 

 

ٟها التي آلالُاث وجنٕى وبخٗضص. ومنؿابت ؾهلت  في اإلاٗجى ٖلى ٖام بك٩ل الخٟاّ في نجر ٣ٞض الترظمت ٖملُت في اإلاترظم ْو
. الىنى٫  لٛت في ألانلي للنو الجمالُت والسهاثو الٟنُت الؿماث ببغاػ من ٖامت بهٟت ووجم٪ النهىم ؤٚلب

ُما  بالخض٤ُ٢ ًىضر بُاني عؾم و٦ظا" ؤمي الخًاعة،" لغواًخه جغظمخه في اإلاترظم اؾخسضمها التي لآللُاث بخهاثُاث ًلي ٞو

: آلالُاث ىظو اؾخسضام صعظت

 مطة 24 زضمذاؾذ:Literal translation الحطفُت الترحمت -

ط - اصة الترظمت:ج٣نُاث ؤًًا جًم التيTransposition الخحٍى  وجلضًل الن٣هاو ؤو الخظٝ ٍَغ٤ ٖن الترظمت، بالٍؼ

 مطة 18: ألازغي  بخ٣نُاتها آلالُت ىظو اؾخسضمذ:الشابذ

م عً الترحمت -  (02) مطجحن آلالُت ىظو اؾخسضمذ:Modulationالخىُُف طٍط

 

 
 الترحمت وLiteral translation الحطفُت الترحمت: ىما آلُخحو ٖلى عثِسخي بك٩ل اٖخمض اإلاترظم ؤو ياللُاو الغؾم زال٫ من ًدلحو

م عً ط طٍط اصة الترظمت ج٣نُاث ؤًًا جًم والتيTransposition   الخحٍى  وجلضًل الن٣هاو ؤو الخظٝ ٍَغ٤ ٖن والترظمت بالٍؼ
. الشابذ

ُت الترظمت آللُت اؾخٗماله في ألانلُت الجملت بلنُت ٦لي بك٩ل اإلاترظم ج٣ُض: 1 ع٢م مشا٫ -  ؤو ٖلُه ٧او ٣ِٞ الخٞغ

لا" ٧لمت ًازغ  .الجملت جهاًت بلى" ج٣ٍغ

ُت جغظمت اإلاترظم جغظمها اؾخٗاعة: 2 ع٢م مشا٫ - م ل٨جها خٞغ ٣ها ج٣ٟض لم طل٪ ٚع  ونٟه في خُض الٟنُت وصاللتها بٍغ

ُت الترظمت آللُت اإلاترظم ٞازخُاع طاله. الٟغح بىمٌُ الالم٘ بال٨غوم اإلاغن٘ الخضًض قله للم٩ىاة  ازخُاعا ٧او الخٞغ

٣ا  .مٞى

آليات الترجمة المستعملة         

ترجمة حرفية 

التح ير

التكييف 
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 النو في الىاعص الخعجبي الؿاا٫ واؾدلض٫ اإلاؿخٗملت ال٩لماث ٖضص في الا٢خهاص ٖلى اإلاترظم ٖمل: 3 ع٢م مشا٫ -

   إلاترظما لضو من الخضزل ٞهظا وبالخالي. عوح ٞحها لِؿذ الخ٨نىلىظُا ؤو ٦مؿلمت بظ٦غىا الخ٨نىلىظُا خى٫  ألانلي
 .للجملت ؤزغي  ٞنُت مسخت ؤياٝ

" مٗجى" ٧لمت بلى جدخاط الترظمت ؤو بلى باإلياٞت للنو جغظمخه في « rudiments » ٧لمت بدظٝ اإلاترظم ٢ام: 4 ع٢م مشا٫ -

 .الىهطباجي الخُاض معنى ألمي ؤؿطح: لخهلذ

( اإلاٛغبُت الضاعظت) اإلاٛغبُت الٗامُت لٛتا٫ من نٟؿها اإلا٣ىلت بترظمت ٢ام للٗمل ألانلي ال٩اجب ؤو ًلضو: 5 ع٢م مشا٫ -
ُاء الكٗىع  جناولها ٖن ًنخج بط بالٟانىلُا حكلحهه ٍَغ٤ ٖن باللالصة بنؿاو نٗذ في ٖاصة حؿخٗمل التي  الكضًض باإٖل

لت ُت جغظمخه في ٞاإلاترظم وبالخالي.النىم في الجامدت والٚغ  .بال لِـ اإلاٛغبي ؾُا٢ه بلى النو بةٖاصة ٢ام الخٞغ

ت ٚحر ؤنلدذ التي" sur la tête " بالخالي وخظٝ" وي٘: "الخالي الٟٗل ازخاع خُض: 6 ع٢م مشا٫ -  بؾتراجُجُت. يغوٍع

٣ت ُت الترظمت ازخاع ولى مٞى  .ظضا يُٟٗت الترظمت للضث الخٞغ

٤ ازخُاع وىظا« par-dessus » ٧لمت بدظٝ اإلاترظم ٢ام:   7 ع٢م مشا٫ -  بضوو  ٝالهض اللٛت في بًهاله جم اإلاٗجى او مٞى

 .ال٩لمت ىظو بلى بالخالي الخاظت وبضوو  الالػم ٚحر الخض٤ُ٢ بلى الخاظت

٤ ازخُاع ىى الترظمت في آلالُت ازخُاع:8 ع٢م مشا٫  -  ٧لمت بcartable ٧لمت بترظمت اإلاترظم ٣ًىم ؤو ألاًٞل من ٧او ٣ِٞ.مٞى

 ".كُبتح" ٧لمت من بضال وطل٪ اإلاضعؾُت والضٞاجغ ال٨خب ٞحها ججم٘ التي" محف ت"
 ؤنلدذ خُض الجملت من ألاو٫  للجؼء بالنؿلت اإلاٟغصاث جغجِب بةٖاصة ؤوال بٗملُخحو، اإلاترظم ٢ام:9 ع٢م مشا٫      -

 بٗضما ألاو٫  اإلا٣ام في"الخ٨نىلىظُا"

 .Je l’ignore " مدل في" ؤصعي  ال"، والنٟي ؤلازلاث ٍَغ٤ ٖن ألانلي،وزانُا النو في آزغو في ٧انذ 

  ٤  الخ٨نىلىظُا"   Personnification" ؤنؿنت جمذ خُض للجملت ؤ٦بر ظمالُت ؤياٝ الظي الازخُاع ىظا ٝي اإلاترظم ٞو
. الجملت في الغثِسخي الٟاٖل هي وؤنلدذ          

٤ ٚحر ازخُاع. ألانلي النو في ج٨ن لم التي" ظلض" ٧لمت اإلاترظم ؤياٝ: 10 ع٢م مشا٫ -  الخمؿاح ٖن ًخ٩لم ال٩اجب او مٞى

 ٧او وبالخالي اإلاٛغبُت الضاعظت من ل٩لمت واُٖت ال جغظمت هي" ًسهنا" ل٩لمت ازخُاعو ؤو بلى باإلياٞت. ظلضو ٖن ولِـ جامي ؤو خُا 
  عبما الصخُذ

 ..." بلى خاظت في ن٨ن لم:"ىى

ُت الترظمت اؾخٗمل: 11 ع٢م مشا٫  -  ؾخصناءبا  خُذ ازخُاع.ألامغ نُٛت في ؤجذ التي الجملت بنُت ٖلى ؤًًا وخاٞٔ الخٞغ
 "  créatrice"ل٩لمت جغظمخه

 ". Créature" ٧لمت م٘ ٖلُه ازخلُذ خُض 
٤ ازخُاع: 12 ع٢م مشا٫  -  الجمالُت ال٣ُمت ٖلى وؤًًا الجملت بنُت ،ٖلى اإلاٗجى ٖلى الخٟاّ من زالله من اإلاترظم جم٨ن مٞى

 .ألانلي النو في للهىعة

ت ؤزغ ٣ٞضث الترظمت ول٨ن اإلاٗجى اإلاترظم ن٣ل: 13 ع٢م مشا٫  -  اإلاترظم ٌؿخٗمل ؤو باإلم٩او ٧او.ألانلي النو في الىاعص السسٍغ

اصة الترظمت  آلُت ت بض٢ت ٨ٌٗـ ختى بالٍؼ  . الٗغبُت اللٛت زهىنُاث م٘ ًخىا٤ٞ وختى السسٍغ

٤ ازخُاع. ألانلي للنو الجمالُت الهىعة و٦ظا اإلاٗجى ٖلى خاٞٓذ: 14 ع٢م مشا٫   -  اإلالجى في ىحومدكاب ؤنلدا النهحو او مٞى



ت  2016  حىان  20العسز   -الثالثالعام    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت والفىٍط
 

 

 

 

 

 

 173 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوقجميع 

 

 .الجمالُت الناخُت في و٦ظا واإلاٗجى
٣ت ٚحر آلُت. الٟغنؿُت اللٛت بلى للٗمل ألانلي ال٩اجب جغظمها اإلاٛغبُت الٗامُت من ظملت: 15 ع٢م مشا٫   - ت جُمت او مٞى  السسٍغ

 .اإلاالخٓت ٦شحر ىى من ون٠ ىى اإلاٛؼي . اٞخ٣ضث

٤ ،ا٢تراح"آمغ٥» بٟٗل" un ordre" نليألا النو في الاؾم اؾدلض٫: 16 ع٢م مشا٫    - ُت الترظمت ٧انذ وبو مٞى  ىظو في الخٞغ
 .مم٨نت ؤًًا هي الخالت

٤ « paillettes et légers»:٧لمتي اإلاترظم خظٝ: 17 ع٢م مشا٫    -  وجٟاصي ألانلي النو في اإلا٣هىص والىن٠ اإلاٗجى ن٣ل في وجٞى
٤ ؤنه ٦ما. الٗغبُت اللٛت في ؾُما اإلاٗلل ٚحر الخ٨غاع بظل٪ اصة الترظمت آللُت اؾخسضامه في ٞو : لٟٗل بياٞخه ٍَغ٤ ٖن بالٍؼ

 ".جللـ"
  خظٝ بةم٩انه ٧او وبالخالي ألانل اللٛت في الجملت في الىاعص للترجِب جام بك٩ل ًنًلِ ؤال اإلاترظم ٖلى ٧او:  18 ع٢م مشا٫   -

ذ" بٗض لخهلذ" عوخها" ٧لمت وحؿل٤ُ الٗاعيخحو ٤. ملاقغة" ؤٞٚغ  Modulation"الخ٠ُُ٨" آللُت ازخُاعو في اإلاترظم ٞو

ُا جغظمتهما ازخاع وبو" عوخها" وهي واخضة ٧لمت في وجغظمهما humanisme و spiritualitéالٟغنؿِخحو ال٩لمخحو م٘ الخٗامل في  خٞغ
 .ٚامًخحو انلدخا

٤: 19 ع٢م مشا٫    - ط آلُت ازخُاع في اإلاترظم ٞو اصة ٍَغ٤ ٖن الخحٍى  بضاًت في" ألاقُاء ٧انذ ى٨ظا"  بةياٞت وطل٪ étoffement الٍؼ
ُت بةجلإ اإلالاقغة الترظمت ازخاع ولى ظمُلت الترظمت ٞلضث الجملت  .ظضا ٖاصًت الترظمت ل٩انذ الخامت الخٞغ

 اٖخماصب ملاقغو ٚحر الترظمت بلى اإلاترظم ًلجإ ؤو ألاًٞل من و٧او الٛمىى من نٕى بلى ؤصي الازخُاع ىظا:  20 ع٢م مشا٫  -

غ ٍَغ٤ ٖن الترظمت اصة الخدٍى  .اإلاٗجى ًخطر ختى ٖلاعة ؤو ٧لمت بٍؼ
اصة ٍَغ٤ ٖن الترظمت آلُت اؾخٗما٫ م٘ واخضة ظملت في ٧له النو ىظا بترظمت اإلاترظم ٢ام: 21 ع٢م مشا٫  -  بةياٞت  وطل٪ الٍؼ

٤".٦شحرا" ٧لمت  .الازخُاع ىظا في اإلاترظم ٞو
  (خامًت ن٨خت)اإلاٛغبُت الٗامُت من الٗلاعة ىظو ن٣ل الغواجي الٗمل لهظا ألانلي ال٩اجب ؤو بلى قاعةؤلا من بض ال:  22 ع٢م مشا٫  -

ت ختى ؤو حرىا ال٣ُمت ٖضًمت ؤي( باًست ن٨خت) اإلاهٍغ  اإلاغاث من الٗضًض في ٞٗل ٦ما الٟغنؿُت اللٛت بلى ؤًًا ىى وجغظمها  ٚو
  آزغ م٣ابل ٖن اللدض مداوال ملضٖت جغظمت ندى ًخجه ؤو بااخغي  ٧اوو ألاولى نىعجه بلى النو ؤٖاص ٞاإلاترظم وبالخالي

 .  Adaptation والخصطف الاكخباغ: بؾتراجُجُت مشال باٖخماص وطل٪

٤ ازخُاع".حسججها:" بٟٗل Prisonnière (un adjectif):الخالُت ال٩لمت اإلاترظم اؾدلض٫: 23 ع٢م مشا٫  -  ٧انذ  اإلالاقغة الترظمت او مٞى
 .بغمتها ال٣ٟغة ىظو بيٗاٝ بلى ؾخاصي

٤ ٢غاع وىى« plus »:٧لمت جغظمت اإلاترظم جٟاصي: 24 ع٢م مشا٫ -  بضوو   مٟهىم ؤمغ الضعاؾت بلى باامغ اإلاٗجي عظٕى ٖضم او مٞى
 .الظ٦غ الؿالٟت ال٩لمت جغظمت بلى الخاظت

٤ ازخُاع وىى( ج٣ى٫ : )ٞٗل بةياٞت اإلاترظم ٢ام:  25 ع٢م مشا٫  -  ىنا.الٟٗل ىظا بضوو  ٚامًت ؾدلضو ٧انذ عظمتالذ او مٞى
  نخدضر

 .طل٪ في الٗغبُت اللٛت زهىنُت عاعى واإلاترظم Acceptability اإلا٣لىلُت  مؿخىي  ٖلى اللٛت زهىنُت ٖن

٤. ج٩ل٠ وبضوو  بض٢ت اإلاغاص اإلاٗجى ون٣ل الجملت بنُت ٖلى اإلاترظم خاٞٔ: 26 ع٢م مشا٫  -  .ةالخغفي للترظمت ازخُاعو في بطو ٞو

 اإلاؿخدب  من ٧او ٣ِٞ ج٩ل٠ وبضوو  بض٢ت اإلاغاص اإلاٗجى ون٣ل الجملت بنُت ٖلى اإلاترظم خاٞٔ الؿاب٤ اإلاشا٫ ٦ما: 27 ع٢م مشا٫  -
م ٖلى" .باَعـ؟ في ؤنذ" ٢لل" ىل" ٠ًًُ ؤو  .آلالُت لهظو ازخُاعو في اإلاترظم نجر طل٪ من الٚغ
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 بلى وجدخاط الصخيء بٌٗ ٚامًت الازخُاع بهظا الجملت بضث" ألاخؿن من:"ب bon » (un adjectif) » اؾدلض٫: 28 ع٢م مشا٫  -
 .ؤزغي  آلُت ٖن اللدض بلى ؤو ؤزغي  نُاٚت

٤ ازخُاع: 29 ع٢م مشا٫  -  اإلاغاص اإلاٗجى ون٣ل الجملت بنُت ٖلى آلالُت ىظو ٖلى اٖخماصو ٍَغ٤ ٖن خاٞٔ الظي اإلاترظم لضو من مٞى

٣ا ٧او لل٣امىؽ  وازخُاعو. الهضٝ اللٛت في ألانلُت للهىعة ٞنُتا٫ اإلا٣ىماث ن٣ل في ؤًًا نجر و بض٢ت  .مٞى
٣ت وجغظمت ناثلاو ازخُاعاو: 30 ع٢م مشا٫  - لى اإلاٗجى ٖلى الجملت، بنُت ٖلى خاٞٔ. مٞى  بلى ٖمض اإلاترظم ؤو ٦ما. الهىعة ٖو

 الترظمت" وهي اؾخسضمها التي الشانُت آلالُت هي وىظو الانخماء لخإ٦ُض والشاني الخالت لكغح ألاو٫  اإلا٣ابل.مغجحو" passé" ٧لمت جغظمت
اصة ٍَغ٤ ٖن  ".الٍؼ

 ن٣ل جم "le Créateur "و" genèse"٧لمتي جغظمت ٖضم بلى ألاولى بالضعظت وصًنُت ز٣اُٞت لسهىنُت نٓغا اإلاترظم ٖمل: 31 ع٢م مشا٫ -
 .بال لِـ اإلاٗجى

 وىنا اإلاٛغبُت الكٗلُت الش٣اٞت في مخضاولت ػالذ وال ٧انذ الهىع  بٌٗ ٫ًن٤ الغواًت ٩ٞاجب ؾاب٣ت ؤمشلت في ٦ما: 32 ع٢م مشا٫  -
 اإلاترظم اؾخٗمل ؤًًا

ُت جغظمت  ٤.اإلاٛغبُت بالضاعظت ولِـ ٞهُدت ٖغبُت بلٛت ول٨ن ؤنلها بلى لُُٗضىا خٞغ  ىظو او الازخُاع ىظا في اإلاترظم ٞو
 ىضٞها الهىعة

ت ىى   .مخناىُت بض٢ت الهىعة ىظو ٖلى اإلاداٞٓت خُض ٤٢جذ ٞالهضٝ وبالخالي الىن٠ ٍَغ٤ ٖن السسٍغ

٣ت اؾتراجُجُت: 33 ع٢م مشا٫  - ٤ و٢ض وؤمانت بض٢ت الهىعة ن٣ل ؤظل من اإلاترظم اجلٗها مٞى  آلُت ؤًًا واؾخٗمل.طل٪ في ٞو
  الترظمت

غ ٍَغ٤ ٖن اصة وطل٪Transpositionالخدٍى  ".م٣ٗى٫  ٚحر" بٍؼ

٣ت اؾتراجُجُت: 34 ع٢م مشا٫   - ُت متجغط. مٞى " عؤؾهم ٖلى" بدؿل٤ُ ٣ًىم ؤو اإلاؿخدب من ٧او اإلاترظم ؤو ولى اإلاٗجى ن٣لذ خٞغ
 ".صًجى٫ " ٖلى

٤ ازخُاع:  35 ع٢م مشا٫   - جي:"مشال ب" لي ٢ىلي" اؾدلضا٫ ألاًٞل من ٧او ٣ِٞ.مٞى م ول٨ن" ؤزبًر  اإلاترظم ازخُاع ًل٣ى طل٪ ٚع

 .م٣لىال ازخُاعا
٤ ازخُاع".ان٣ُإ:"باؾم" .discontinuer " الٟٗل اؾدلض٫ خُض: 36 ع٢م مشا٫   -   ًسخاع ؤو اإلاؿخدب من ٧او ؤنه ٚحر مٞى

 بترظمتها وطل٪ ألانلي النو في الجملت بلنُت الخ٣ُض ٖضم بلى ٌٗمض ؤو و٦ظل٪ ؤ٦ثر الهىعة لخىيُذ" ٧انذ" ٖىى" ْلذ" مشال
  واخضة ظملت في

).( ,الن٣ُت بالخالي وخظٝ

ُت الترظمت آللُت ازخُاعو في ونجر الجملت بنُت ٖلى ماإلاترط خاٞٔ: 37 ع٢م مشا٫   -  بؼحهم"  حؿل٤ُ بةم٩انه ٧او ٣ِٞ الخٞغ
 .الٗؿ٨غي 

" الٗؿا٦غ من"بٗض ملاقغة لخ٩ىو " 

 ألاٞٗا٫ مؿخىي  ٖلى ألانلي النو ناخب جىزاو الظي نٟؿه الترجِب  واجل٘ الجملت بنُت ٖلى اإلاترظم خاٞٔ: 38 ع٢م مشا٫   -
ذ بؿُُت وبلٛت  ج٩ل٠ وبضوو  بض٢ت اإلاغاص اإلاٗجى اإلاترظم ون٣ل. الخالت لىن٠ اثواإلاٟغص اإلاؿخٗملت  ٤.بالٛغى ؤٞو  في بطو ٞو

ُت للترظمت ازخُاعو  .الخٞغ
 .بإمانت" الُض ج٣لُل"و" الهٟ٘" نىعة ون٣ل ٞحها الىاعص ال٩لماث جغجِب ٖلى وخاٞٔ الجملت بلنُت اإلاترظم جمؿ٪:39 ع٢م مشا٫  -
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ؿخسضم" نٟٗت ؤُٖخجي" ًضمج ؤو بةم٩انه ٧او ٣ِٞ  غ هي اإلاؿخسضمت ألازغي  آلالُت وج٩ىو " نٟ٘" ٞٗل َو  Transposition. الخدٍى
ُت الترظمت آللُت وبازخُاعو الخا٫ لىن٠ الجملت بنُت ٖلى اإلاترظم خاٞٔ: 40 ع٢م مشا٫   -  الهىعة ون٣ل اإلاٗجى ٖلى خاٞٔ الخٞغ

 مما بإمانت ألانلُت

٤". بلىعٍت الطخ٨ت" خُض ألانلي النو في اإلاىظىص ٦ظل٪ ًاظما٫ بٗضا جغظمخه ٖلى ؤيٟى  ُت للترظمت ازخُاعو في بطو ٞو  الخٞغ
 خاٞٔ ؤنه ماصام

. الىنى٫  لٛت في الٟنُت واإلاسخت اإلاٗجى ٖلى

ُت" الترظمت" ؤو الضعاؾت ،ؤبغػث ؾل٠ ما زال٫ ومن واؾخنخاظا  ًتبإ ًم٨ن وال ألاصبُت الترظمت في ؤًًا اٖخماصىا ًم٨ن" الخٞغ
 بك٩ل ألاصبي اإلاترظم جىاظه التي الهٗىباث جظًُل في ألازغي  آلالُاث مشل مشلها نالخت وهي ٢ُمتها بٟٚا٫ ألاخىا٫ من خا٫

 ٧او اإلاترظم ؤو زاللها من جلحو خُض الضعاؾت ىظو ؤزلدخه ما وىظا مُل٣ت بهٟت اٖخماصىا ًم٨ن ال آلالُت ىظو ؤو ٚحر. ٖام
كلذ. باإلاُلىب جٟي ال ؤجها ظلُا ْهغ التي الخاالث بٌٗ في ؤزغي  بألُاث اؾدلضالها ٖلُه  الٟنُت الٗنانغ ن٣ل في بالخالي ٞو

. الىنى٫  لٛت بلى ألانلي النو من والجمالُت

 جل٪ ؾىاء الخاالث من الٗضًض في الترظمت في آلالُت ىظو ٖلى اٖخماصو في نجر اإلاترظم ؤو بلى الضعاؾت زلهذ ٖام بك٩ل ول٨ن

 .اإلابرع ٚحر الخ٨غاع لخٟاصي اٖخماصىا ًخم لم التي جل٪ ؤو ٚحرىا ؤو الضعاؾت طوه ُٖناث ق٩لذ التي

 داجمت

سُا ؾُا٢ا وجغوي 1972 ؾنت منظ نضعث عواًت ظضًض من ؤخُذ الترظمت ىظو  من وىظا اإلااضخي، ال٣غو  زالزُنُاث بلى ٌٗىص جاٍع
(:  2006) الٗالي بنٗلض الؿالم ٖلض اللاخض ٣ًى٫  ٦ما ظضًض من ألانلُت للنهىم بٗثها في الترظمت بًجابُاث

حر للترظمت، ٢ابل انه بال ًدُا ال والنو ؤزغي، بلى ز٣اٞت من وجن٣لها النهىم في الخُاة جنٟش التي هي ٞالترظمت"   ٢ابل ٚو

  24."و٦خابت ٦نو ًمىث ًمىث، ٞةنه جهاثُت، جغظمت ما جغظمت ؤلام٩او في ٧او ٞةطا. طاجه الى٢ذ في للترظمت

 م٣لى٫  بك٩ل ؤياءث الكغاًبي بصَعـ اإلاٛغبي للغواجي» ؤمي الحظاضة" لغواًت الٗغبُت الترظمت ؤو جلحو لضعاؾت،ا زال٫ ومن
م ألانلي النو عوح ٖمىما . زام بك٩ل ألاصبي واإلاترظم ٖمىما اإلاترظم حٗترى التي الهٗىباث ٚع

 جسلى ال لٛت. ألانلي النو لٛت ج٣ابل بؿُُت ٚت٫ واؾخسضم الترظمت ٖملُت في آلالُاث ازخُاع في اإلاترظم نجر ٣ٞض وبظماال،
٤ اإلاترظم ؤو ٦ما. مخناىُت بؿالؾت ألانلي النو من اإلاترظم ن٣لها وظمالُت ٞنُت ؾماث من  الؿُا١ م٘ الخٗامل في ٖمىما ٞو

ُت ألانلي النو من ن٣له خُض اإلاٛغبي اللٛىي   ٖلى يؤؾاؽ بك٩ل اٖخمض اإلاترظم ؤو بلى الضعاؾت ٦ظل٪ زلهذ. وص٢ت بدٞغ
ُت الترظمت  ٦ما ؤزغي  باؾتراجُجُاث اؾدلضالها للمترظم ألاًٞل من ٧او ؤنه بُض الخاالث من ال٨شحر في طل٪ في وو٤ٞ الخٞغ

٣ت اؾخُإ خُض ؤزغي  خاالث في ٞٗل ٠ُ ظُضة وبٍُغ غ ٍَغ٤ ٖن الترظمت: مشل بًٗها جْى  ٖن الترظمت و الخ٠ُُ٨ و الخدٍى

اصة ٍَغ٤ حرىا ن٣هاوا٫ ٍَغ٤ ٖن الترظمت و الٍؼ . آلالُاث من ٚو

م ىظا،   في ؤزغي  آلُاث ٖن باللدض مُالب ألاصبي اإلاترظم ؤو ٚحر ألاو٫  اإلا٣ام في ازخُاعاث مؿإلت هي الترظمت ؤو من وبالٚغ
ُٟها الترظمت ُٟا وجْى  مشال ٣ًىله ما وىظا. Creative translation  ملضٖت بترظمت ٌؿمى ما جد٤ُ٣ ؤظل من ومناؾلا ٣ٖالنُا جْى

ـــهض ًنٟهالو ال جىؤماو وؤلابضإ الترظمت ؤو ٖلى ًا٦ض الظي Octavio Paz  بار و٦خاُٞىؤ ــ ــ ــ ــ ؿدكـ ـــــا١ ىظا في َو ــ ــ ـــــما٫ الؿُــ ٖـ  بإ
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ً حسوز  الترحمت في بساعإلا جذٍى

ؤهمىشحا  حساز لفىاظ" الخاثً املترحم" ضواًت
 .املؼطب/بخطىان الؼعسي املالً عبس حامعت ، ملىن اللازض عبس. ؤ: بللم

 

 

 

 :السضاػت ملخص

 نغؾم ؤو اإلام٨ن من ٧او بطا ما خى٫  الدؿائ٫  زال٫ من باإلبضإ، ٖال٢خه في الترظمت ٞٗل م٣اعبت الضعاؾت ىظو حؿتهضٝ        
خسظ  اقخٛالها، نٓام جًلِ ومٗاًحر ٖنضىا، ج٠٣ خضوصا للترظمت

ُة
إل في ال٣اعت  خ٤ جهىو  واللضٕ، ؤلابضإ بحو ُٞهال ج  ؤلَا

ت ٖلى الخٟاّ في خ٣ه اإلاال٠ حٛمِ وال بإمانت، ألانلي النو ٖلى  جًاُٖٟه، صازل اإلالخىث م٣هضو ٖلى وؤلاب٣اء نهه ىٍى
ى١   خضاص لٟىاػ الغواجي الٗمل من مخسظًن عؤي، وال له خى٫  ال نا٢ل مجغص بلى خى٫ ًذ ؤو من اإلاترظم حٗهم وطا٥ ىظا ٞو

 في واإلامنٕى اإلا٣لى٫  خضوص ٖلى الًىء حؿلُِ" ؾلُم خامض" بُله مٗاناة زال٫ من خاولنا ؤنمىطظا" الساثن اإلاترظم" بـ اإلاىؾىم

 ألانل ٖن ؤمُنت نسست ىى ىل: ٖامت جغظمالم ٖمل َلُٗت ٖن لندؿاء٫ اىخللناىا ٞغنت واجسظناو ٦ما الترظمت، مماعؾت
 النو نىاة ٖلى اإلاترظم ُٞه ًداٞٔ ببضاعي، ٞٗل ىى ؤم اإلاٗجى، في ٦ما اإلالجى في اإلاال٠ خظو ٞحها ًدظو ؤو بلى ناخنها ٌؿعى

. ومًمىنا ق٨ال به ًخ٣ُض ؤو ًُاب٣ه ؤو صوو  ألانلي

 

ن، ؤلابضإ، الترظمت،: املفخاحُت اليلماث . ؾلُم خامض زاثن،ا٫ اإلاترظم الخسٍى

ٌ : جلسًم (1  الترحمت حى

ٗجى       
ُة
 الظي طاجه باإلاٗجى جن٤ُ الىنى٫  لٛت بجٗل ؤي ؤزغي، لٛت بلى لٛت من صاللي مدخىي  بن٣ل مٗلىم، ىى ٦ما الترظمت، ح

 النو ناًار في اإلالخىث باإلاٗجى ؤلامؿا٥ ؾلُل في الجهض بظ٫ ٖلى اإلاترظم ًدض الظي ىى اإلاُلب وىظا. الانُال١ لٛت به ن٣ُذ

له" والظي ألانلي  منه بصعا٧ا(  2)."ألانلي وظهه ٚحر بىظه" وببغاػو ج٣ضًمه ؤ٤ٞ في(  1)"ب٨ٟغو وظا٫ بسلضو صاع ؤو بٗض ٧اجله بًاو خمَة
ت اإلاعجمُت بناىا خُض من ازخلٟذ وبو السانت اللٛاث ؤو  او ٢ابال اإلاٗجى ججٗل مكتر٦ت ٢ىاؾم بُجها ٞةو والنهُت والندٍى

اء من ًنخ٣ل اء بلى لٛىي  ٖو جٗل آزغ، ٖو  بحو الخىانل ظؿىع  مض في ٖنه ٚجى ال بل مم٨نا، ٞٗال الترظمت من بالخالي ٍو

ل٠ ٢ض ٞةنه ُٞه، الغحى و٢ُب الترظمت ٞٗل مضاع ٖض وبو اإلاٗجى ؤو بال. الش٣اٞاث  ًىظض ىل اللٛت، من مىيٗه جدضًض في ازخُة

                                                           

 
. ُٓ، ص ُٖٗٗ، َْعبد السالـ بنعبد العارل،  يف الّتمجة، سلسلة شراع، العدد ( ُ)
. َُُ، ص ُٓٗٗالفلسفة كالّتمجة، ادلركز الثقايف العريب،  -ُ: ةطو عبد الرمحاف، فقو الفلسف (ِ)
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... للك٩ل زاي٘ ٚحر]...[  الك٩ل، ٖضًم نٟؿه ىى" شخيء اللٟٔ، نىعة ًخجاوػ  شخيء ؤنه ؤم نىعجه، ٖن منٟ٪ ٚحر اللٟٔ، في
 (  1)".خضوصا ًدخمل وال

ٓغ ل٣ض
ُة
ل ؤجها ٖلى طل٪، ٖلى بناء للترظمت، ن  من جمخذ التي لغئٍخه اإلااو٫/اإلاترظم ًسًٗها" صزحرة" ألانلي النو من ًخسظ جإٍو

ٗلها الظاث خخًنث التي الش٣اٞت في الؿاثضة اإلاٗاًحر جد٨مها مٟهىمُت قل٨ت  امتزاط بلى ًاصي ما الخايغ، خايغ ٖن اإلاٗبر ٞو
 زناثُت ُٞه جلٗب امتزاط ،(اإلاترظمت الظاث لضو من) الساعط من النو ٖلى اإلاٟغوى الساعجي باإلاٗجى للنو الضازلي اإلاٗجى

ل الٟهم  ىظا ًُٟض وال(  3).ألانلي للنو جيالجها اإلاٗجى زالله ومن صازله ًخلنحو الظي الؿلُل ٧ىجها ؤؾاؾُا، صوعا(  2)والخإٍو
لا ًٓل ؤو اإلاُلىب بل له، ٌٗنّة  ما ًترظم ؤو اإلاترظم بةم٩او ؤو ؤبضا الخهىع   واعجًاو النو ناخب اعجأو الظي اإلاٗجى من ٢ٍغ

 وظضث بو اللهم(  4)واإلان٣ىلت، النا٢لت اللٛخحو بنُتي الزخالٝ مخٗظعة واإلان٣ى٫  ألانلي اإلاٗنُحو بحو اإلاُاب٣ت ماصامذ لنهه،
  (  5)."ألانلي للنو اإلاالػم الصخيء ىظا خمل ٖلى ٢اصعة ٦ظل٪ ج٩ىو  بل ٣ِٞ، جغازُت زهىنُت جدمل ال" زالهت لٛت ىنا٥

 بحو ب٨ثرة جضاوله ظغي  الترظمت، لُغ١  مكهىعا باث ج٣ؿُم اللٛت، من اإلاٗجى مىي٘ خى٫  الازخالٝ ىظا ٖن جغجب ول٣ض

٣ت اللٟٔ من اإلاٗجى حؿخنلِ" خغة" وجغظمت اإلاٗجى، صوو  باللٟٔ جخٗل٤ ُٞتخغ جغظمت: يغبحو ٖلى ًجٗلها اللاخشحو،  ٞحها بٍُغ
 واٖخبروا ٖمىما، اللٛت وؤىل بالترظمت اإلاكخٛلحو ٢لل من ألاو٫  الًغب من الترظمت جلسِـ ظغي  و٢ض. وؤلانكاء اللناء من نٕى
حر مخم٨ن، ٚحر يُٟٗا الخغفي الن٣ل خضوص ٖنض ٠٣ً من ٧ل ل ألانلي الٗمل جُٗاباؽ ٖلى ٢اصع ٚو  بهىعة مٗانُه وجدٍى

تها، ج٣ٟض ؤو صوو  ؤزغي  لٛت جخ٩لم ججٗلها  الخٗلحر مغخلت زم اإلاٗجى بصعا٥ مغخلت مغخلخحو؛ ٖلى ج٣ىم الترظمت ٧انذ إلاا بط ىٍى

 (  6)"وجغ٦ُلا انُالخا بُجها، ُٞما جدلاًن اللٛاث" ماصامذ الترظمت، ؤمام ٦لحرا ٖاث٣ا باللٟٔ اللٟٔ م٣ابلت ٖلى ؤلانغاع ٧او ٖنه،
اء في واإلالالٜ الخٍغو  اإلاترظم ًجٗل الظي ألامغ  ٞلاؾم  اإلاٗجى؛ زُانت قغ٥ في الٛالب، في منه بصعا٥ صوو  ٌؿ٣ِ، للٛت، الٞى

 ٖن ج٩ىو  ما ؤبٗض هي نسست ٖنه ًخىلض اإلاضلى٫  في ناعزا ازخالٞا لنا ًٟغػ  واإلان٣ىلت، النا٢لت اللٛخحو بحو الك٨لي الدكابه

.  اإلاسخ بلى ج٩ىو  ما وؤ٢غب ٫ألام

ُت الترظمت عصاءة بها جخجلى ؤؾاؾُت زالزت وظىىا الهٟضي ط٦غ و٢ض : الخٞغ

                                                           

رللة ادلخرب، أحباث يف اللغة  كاألدب اجلزائرم، العدد السادس، جامعة زلمد ! ؟...أمحد مداس، الّتمجة كالتأكيل نصاف كلغتاف كمعىن كاحد: آف إينو، ضمن (ُ)
. ََُِخيضر، بسكرة، اجلزائر، 

http://lab.univ-biskra.dz/lla/images/pdf/revue6/medasse.pdf 
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". كزبفيفها كسعتها كضيقها كنظمها كنثرىا كسجعها ككزهنا كميلها كغًن ذلك شلا يطوؿ ذكره
. ُُٔ، ص ُّٓٗة، تصحيح كضبط أمحد أمٌن كأمحد الزين، ادلكتبة العصرية، بًنكت، اإلمتاع كادلؤانس

. ُُُطو عبد الرمحاف، الفلسفة كالّتمجة، مرجع مذكور، ص  (ٓ)
. ُُِالتوحيدم، اإلمتاع كادلؤانسة، مرجع مذكور، ص  (ٔ)

http://lab.univ-biskra.dz/lla/images/pdf/revue6/medasse.pdf
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 ٣ًابله[ ألاولى اللٛت في] لٟٔ ٧ل لِـ بط ،[الهضٝ اللٛت] ومعجم[ ألانلُت اللٛت] معجم بحو الخٟاوث بملضؤ ؤلازال٫: ؤولها
[. الشانُت اللٛت في] لٟٔ بالًغوعة

غ١ [ بلحها اإلان٣ى٫  اللٛت] في التر٦ُب َغ١  بحو الخلاًن بملضؤ ٫ؤلازال: زانحها  نؿلت ٧ل ٞلِـ ،[ٖجها اإلان٣ى٫  اللٛت] في التر٦ُب َو

[. الهضٝ]  اللٛت في ظنؿها من بؾناصًت نؿلت جُاب٣ها[ ألانلُت اللٛت] في بؾناصًت

 في مجاػي  اؾخٗما٫ ٧ل ٞلِـ ألانلُت، واللٛت[ ٝالهض اللٛت]  اللٛخحو في اإلاجاػ ؤؾالُب بحو الازخالٝ بملضؤ ؤلازال٫: زالثها

ه مجاػي  وظه[ بلُه اإلان٣ى٫ ] اللؿاو في له ًىظض ٖجها اإلان٣ى٫  اللٛت   (  1).ٌؿاٍو

ُت الترظمت ٧انذ وإلاا ىب ٚحر الخٞغ  اللهم آنٟا، ٢لنا ٦ما ألانلي، للنو ومسسا نسسا  الترظمت من ججٗل التي لُٗىبها ٞحها مٚغ

  ( 2)،"وؤٞدل ؤبلٜ" باخا١ بن خنحو ٢ا٫ مشلما ٖضوىا و للن٣ل الصخُذ الٗلمي ألاؾلىب ٞحها عؤوا الظًن ٢لتالن بٌٗ اؾخصنِنا بطا
 النو خُاة جىانل الترظمت ًجٗل بك٩ل النو بناء اإلاترظم ٞحها ٌُٗض التي الخغة بالترظمت ٖجها الاؾخٗايت بلى الضٖىة جمذ

٨نت وال اإلانا٫، ؾهلت لِؿذ جغظمت وهي(  3)".ؤزغي  بلى اٞتز٤ من وجن٣لها النهىم في الخُاة جنٟش"و ألانلي،  ٣ًىم ؤو ٧او ؤي بمُة
غ لى ختى بها  ٖن النو جٟهل التي اإلاؿاٞت" ٣ًهغ ؤو اإلاترظم في حكتٍر اجها والىنى٫، الانُال١ لٛتي بج٣او قٍغ لضًه جٞى

خه ٣ًٟض ؤو صوو  ؤزغي  بلٛت ًخ٩لم ؤو ألانلي النو ل٩اجب لِؿمذ اؾمه ًمدى وؤو نسسخه، ٖن وألانل جغظمخه،  وىظا(  4)".ىٍى

٢ٗه، ؤو صوو ]...[  ٧اجله باؾم النو ٨ًخب ؤو" للمترظم ًخإحى ٠ُ٦ بط بُٗنه، اإلامخن٘ الؿهل ىى وىظا ىَة  ؤو صوو  ًخضزل ؤو[ و] ًُة
 نٗلم وندن و٫،اإلان٤ النو إلاٗجى وجإوله ٞهمه في والظاحي اإلاىيىعي بحو ؤلا٣ًإ ًًلِ ؤو له وؤنى(  5)."لُسخٟي ًٓهغ وؤو ًخضزل

نت وال النو صاللت ًدض ؤو ٖلى ب٣اصع ؾُا١ ال" ؤنه نٗلم ل ج٣ُضو  او ب٩اُٞت ٢ٍغ  لخىالي اإلا٣اماث ًجاوػ  ٞالنو بُٗنه، بخإٍو
الث، لخىاعص الترظماث في نٟؿه ًخجاوػ  ٦ما الضالالث  ال اإلاٗاني من واخضة لؿلؿلت بال اإلاُاٝ جهاًت في وظىص ال بنه ختى الخإٍو

(   6)."للن٣ى٫  ما وبحو لألنى٫  ما بحو ٞحها ًٟغ١  ال بط َىلها، ًنخهي وال خل٣اتها جن٣ُ٘

لى ٗبر طىنه، في مٗناىا ُٞدهل بالجملت،[ النا٢ل] ًإحي ؤو" بإجها الخغة للترظمت الهٟضي حٍٗغ٠ ٩ًىو  طل٪، ٖو  من ٖجها َو
ا ؾهل حٍٗغ٠(  7)"زالٟتها ؤم ألالٟاّ ألالٟاّ ؾاوث ؾىاء جُاب٣ها، بجملت ألازغي  اللٛت  مهمت ماصامذ  بظغاثُا، نٗب نٍٓغ

 ًترظم ال ؤنه ظُضا ٌٗٝغ وىى ألاؾاؾُت، ال٣اثل بعاصة ًن٣ل و٧اجلا ًضع٥، ٢اعثا" ٞحها ٩ًىو  مؼصوظت مهمت الخ٣ُ٣ت ٖلى اإلاترظم

                                                           

. ٔٗطو عبد الرمحاف، الفلسفة كالّتمجة، مرجع مذكور، ص  (ُ)
 .ِّٖ، ص َُِِف، اللساف كادليزاف أك التكوثر العقلي، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، طو عبد الرمحا (ِ)
. ُٗعبد السالـ بنعبد العارل، يف الّتمجة، مرجع مذكور، ص (ّ)
. ُِنفس ادلرجع، ص ( ْ)
. ُِنفسو ادلرجع، ص  (ٓ)
. ُُّطو عبد الرمحاف، الفلسفة كالّتمجة، مرجع مذكور، ص  (ٔ)
. ٔٗادلرجع، ص  نفس (ٕ)
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ن٣له ٦الما ًٟهم وبنما ؤزغي، لٛت بلى لٛت ٣ت ٖنه مٗبرا بضوعو، ٍو  نلت ٌٗض ناو ًنخج ؤًًا وىى الٟهم، ٖلى حؿخٗصخي ال بٍُغ

هم ال٩اجب م٣ىلت بحو ونل   (  1)".ال٣اعت  ٞو

ل ٧او ٖلُه، بناء  للنو السانت ب٣غاءجه ال٣ُام للمترظم ًدُذ ظهت، من ٞهى الترظمت؛ ٖملُت في باعػجاو زهُهخاو للخإٍو

ُت ؤؾلاب ٠ًًٗ زانُت ظهت من وىى اإلان٣ى٫، (.  اإلاترظم النو ؤي) منخىظه في اإلاىيٖى

ل ٖملُت ؤو ال٣اعت  ٖلى ًسٟى ٞلِـ ي؛ألاو٫  السهُهت ؤما    السُاب، ناخب بم٣هضًت ؤلامؿا٥ حؿتهضٝ الخإٍو

ُت) والٗلاعاث ألالٟاّ صالالث بمسخل٠ بااخغي، ؤو بضاللت، ؤلاخاَت جداو٫  قمىلُت عئٍت بلى باالؾدناص حر الخٞغ ُت ٚو  الخٞغ
حرىا، الخلٟٔ، وؾُا٢اث( الضاللُت والانؼال٢اث  ألانلي، النو ناخب ٖنه ٌٗبر الظي الجىىغي  ٖجىالم جدضًض بهضٝ وطل٪ ٚو

 لُىنل اإلاال٠ بها ًخىؾل ظامضة آلت ىى ٦إنما"و  ُٞلضو بالىؾُِ، الغخماو، ٖلض َه ؤؾماو، ما ًخ٣مو ىنا باإلاترظم و٦إننا
 بال بلُه له ٫ؾبي ال الظي اإلا٣هىص ىظا لُدهل اإلاساَب ٌؿخٗملها ٦ما لٛخه، اإلاال٠ ىظا ًخ٩لم ال الظي اإلاساَب بلى م٣هضو

٤ اإلاترظم ٩ُٞىو  ( 2)،"الىؾُلت بهظو  ٚحرىا بد٣ى١  و٢امذ ججغصا خ٣ى٢ها من ججغصث التي الىاؾُت" بمشابت اإلاٗجى ىظا ٞو

  (  3)".٢ُاما

 ىحهاث: ألاولى السهُهت ٖن خضًصنا بلُه انخهى ما ٖلى عصا ٣ًى٫  وىى ال٣اعت  خا٫ لؿاو ٨ُٞكٟها الشانُت؛ السهُهت ؤما
 النو بنكاء ٌُٗض بالًغوعة ٞةنه ماوال، اإلاترظم ٧او إلاا بط ٚحرو، بد٣ى١  لل٣ُام خ٣ى٢ه من الخجغص اإلاترظم جٌُُ٘ـ ؤو ىحهاث

سل٣ه  مللٜ بلٙى ٖن وبال٣هىع  ألانل ٖن الن٣ل ًٟهل الظي بالٟاع١  الكٗىع  ًصخله الجضًض السل٤ ىظا"و ظضًض، من ٍو

ض ولؿنا( 4)".اإلا٣هىص ؤصاء في اإلاال٠ ا ببضاٖا الترظمت نجٗل ؤو بل" زُانت جغظمت ٧ل" اإلاكهىع  ال٣ى٫  ج٨َغـ بظل٪ نٍغ  مىاٍػ
ل جللـ ٌك٩ل وال قإنا، منه ؤ٦ثر ؤو ؤ٢ل لِـ ألانلي، للنو  اللٛت" صامذ ما الترظمت، حٗتري  ن٣ُهت الظاجُت بلٌٗ الخإٍو
ُٟها لُا٢اث امخال٦ها في بالسهىم جخمشل ٢هىعىا، ججاوػ  جسىلها طاجُت ٢ضعة جمخل٪  ٢اصعا السُاب ًهلذ جٟجحرىاو بخْى

ؿخٌُٗ ناخله، خًىع  ٖن بها ٌؿخٛجي اإلاٗجى بلى واإلاؿاعب الٗال٢اث من قل٨ت عؾم ٖلى  ٖن الضازلي اللٛىي  بالؿُا١ َو
 الخساَب في ؤلاقاعة إلاٟهىم ألاصبي الغص٠ً الجهاث بٌٗ من جهلذ التي ؤلاًداء َا٢ت ال٣ضعاث جل٪ وؤىم الساعجي، الؿُا١

ُت ٦ؿغ في اإلاترظم ًنجر وبظل٪ ( 5)".اإلالاقغ الٗاصي لخه ًسًٗها التي الانخ٣اء ٖملُت ٖبر اللٛت مىيٖى  مضلىالث ازخُاع في لٚغ
هلذ مخل٣ُه، ؤطىاو ٖلى الٟغصي ؤصاثه ٞغى من زم من ُٞخم٨ن ألانلُت، اللٛت في ٖجها اإلاٗبر للضوا٫ بُٗجها  ٞهمهم ٍو

 م٨غؾا ازخٟاثه، في ظلُا ًٓهغ الظي اإلاترظم بىؾاَت بالًغوعة مغىىنا ٖجهم ؤظنبي نو إلاًامحو اؾخٗمالهم بل واؾدُٗابهم،

   (  6). ال٣غابت لسل٤ ٦ٗملُت ال الٛغابت لسل٤ ٦ٟٗالُت الترظمت ٞٗل

                                                           

. د: نقل لمعالمات المغوية أم صياغة جديدة، ترجمة : وماريان لوديرير، الترجمة والتأويل، الترجمة  دانيكا سيميسكوفيتش( 1)
. محمد نبيل النحاس الحمصي

https://docs.google.com/document/d/1KHScE1kFxSQK_2k10ruR9huldVs4rjn8U8HoYVxIZ6M/edit 

. ْٔاف، الفلسفة كالّتمجة، مرجع مذكور، ص طو عبد الرحم (ِ)
. ْٔنفسو ادلرجع، ص  (ّ)
. َُُنفسو ادلرجع، ص  (ْ)
. ُْٕ، ص ََِٕعبد اهلل صولة، احلجاج يف القرآف من خالؿ أىم خصائصو األسلوبية، دار الفارايب، بًنكت،  (ٓ)
. ٖٔعبد السالـ بنعبد العارل، يف الّتمجة، مرجع مذكور، ص (ٔ)
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 من" الساثن اإلاترظم: "خضاص لٟىاػ الغواجي الٗمل مى٢ٗت من نخم٨ن ؤو الترظمت، إلاٟهىم اإلا٣خًب الخ٣ضًم ىظا من الٛغى ٧او
 ٦ما الترظمت مجا٫ يمن" ؾلُم خامض" الغواًت في بُله ًاصًه الظي الترظمي الٗمل مى٢ٗت بااخغي  ؤو جه؛طا الترظمت ٞٗل

، اإلا٣لى٫  خضوص جغؾم ٢ىاٖض من بكإنه ٖلُه مخىاي٘ ىى مما وانُال٢ا ؤٖالو، مٗاإلاه بٌٗ خضصنا  من واجسظنا ٦ما واإلامنٕى

 ؤو بلى ناخنها ٌؿعى ألانل ٖن ؤمُنت نسست ىى ىل: ٖامت جغظمالم ٖمل َلُٗت ٖن لندؿاء٫ اٚخنمناىا ٞغنت ألانمىطط ىظا
 ًُاب٣ه ؤو صوو  ألانلي النو نىاة ٖلى اإلاترظم ُٞه ًداٞٔ ببضاعي، ٞٗل ىى ؤم اإلاٗجى، في ٦ما اإلالجى في اإلاال٠ خظو ٞحها ًدظو

 في ًخهٝغ ؤو اإلاترظم بةم٩او  ىظو، عواًدنا في جد٨م الظي الغثِـ الؿاا٫ ىى وىظا ؤنه، ؤم ومًمىنا، ق٨ال به ًخ٣ُض ؤو
 ألانل م٘ ًخداوع  ؤو ًنلػي  ن٣ض، وظىىها ؤخض في الترظمت ؤو منُل٤ من ؤزغي، ًلتر ؤو ؤقُاء ٠ًًُ بإو اإلان٣ى٫، الٗمل

ضخًه دلحو ٍو ! ؟ بلخ... الخ٨ٟحر في ونٓمها ٢ُمها وم٘ بلحها اإلان٣ى٫  اإلاجخمٗاث م٘ ًخالءم لم بو زُله، ٍو

: للمترحم املعزوحت املحىت ؤو الخاثً املترحم ضواًت (2

 في الترظمت م٘ اإلاؼصوظت، اإلاترظم مٗاناة ٖلى الًىء مؿلُت بةٞايت، الترظمت إلاىيٕى(  1)"الساثن اإلاترظم" عواًت جخهضي         
ت الجماٖت وم٘ طاتها،  عوغي اإلالاح خضوص عاؾمت والش٣اٞت، ال٨ٟغ ٖلى ونُت نٟؿها جنهب والتي الش٣اٞت لىاء جدذ اإلانًٍى

٤ اإلالاح، ناؾب ؤ خابها ؤمؼظت ًسضم ما ٞو  ال الغواًت ؤو ٖلى. ألاصب ب٣لت لألصب ًخهضوا ؤو ألامغ ا٢خًاىم ولى ىىاىم، ٍو
غ١  ندى حٗضوىا بل  ٣ِٞ، ومكا٧لها الترظمت خضوص ٖنض ج٠٣

َة
غىا جم وا٢خهاصًت واظخماُٖت ؾُاؾُت ؤزغي  مىايُ٘ َ  جمٍغ

دا  الٗغبي الىي٘ ٖلى لخنسخب جمُُُها باإلم٩او ل٨ن الخُٗحو وظه ٖلى الؿىعي قهضالم ىمذ ؤزغي، جاعة وجلمُدا جاعة جهٍغ

 .َُٟٟت ازخالٞاث م٘ بغمخه

  ؾٝى الترظمت، مجا٫ يمن نل٣ى وختى
١ُة  في ؾلُم خامض اإلاترظم لها حٗغى التي واإلاٗاناة اإلادن للٌٗ با٢خًاب نخُغّة

دكغب بةظما٫ الترظمت ٖالم حكمل ٖامت ألاولى بالظاث، مدنخحو بلى ج٣ؿُمها اعجإًنا و٢ض الغواًت، ؿلذ مغاعتها ٍو  لججها في َو
 بك٩ل به ٧ل٠ ؤو بعاصجه بمدٌ ازخاعو نو م٘ اإلاترظم ُٞه ًخىاظه ببضاعي ٦ٟٗل الترظمت بمدنت ألامغ ًخٗل٤ اإلاترظمحو، ٧ل
 في وجخد٨م اإلاش٣ٟحو قلل بحو يحؿغ التي الٗال٢ت ونمِ بُلُٗت نلت طاث زاعظُت بمكا٧ل جخٗل٤ الشانُت واإلادنت ألاق٩ا٫، من

.  ومساعظه ألاصب ٖالم مضازل

: الترحمت مع املعاهاة .أ 

غ ًخم       خم ألانلي، الخإلُٟي للنو جاب٘ زانىي  ٞٗل ؤنه ٖلى الٛالب في الترظمت ٞٗل جهٍى  نٟدت ٖلى اإلاترظم بؾم وي٘ ٍو
٨ت، ٖلى ممضص وىى ؤنجؼو ما ؤنجؼ ظماإلاتر ؤو لى ٦ما جغي، ج٩اص ال نٛحرة بإخٝغ ؤو باىذ بلىو  اإلانخج الٗمل  ؤخض ًخاب٘ ؤٍع

ىو، ٖلى اإلاًٟلت بغامجه  بل طاجه، الخإل٠ُ ٞٗل ٖن ببضاٖا وال ظهضا ٣ًل ال ومًنٍة  قا١ ٞٗل الترظمت ٞٗل ؤو والخا٫ الخلٍٟؼ

  (  2). مسخل٠ يغب من جإل٠ُ ىى

                                                           

ـ، كبلغت القائمة القصًنة ََِٖنشرىا رياض الريس سنة صفحة من احلجم ادلتوسط  ْٖٗيف للركائي السورم فواز حٌداد " ادلّتجم اخلائن"اية تقع رك (ُ)
 .ََِٗجلائزة البوكر العربية سنة 

النقل ال يغين عن "، ك"النقل يفتقر إذل األصل: "أف يكاد يسود االعتقاد عند اجلمهور كيّتسخ يف أذىاهنم دكنية النقل بادلقارنة مع األصل، فّتاىم يرددكف (2)
. اخل"...النقل خيطئ كاألصل يصيب"،  ك"النقل يزكؿ كاألصل يدـك"، ك"األصل

. ّٖٕطو عبد الرمحاف، الفلسفة كالّتمجة، مرجع مذكور، ص : ينظر ّٔذا اخلصوص
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ٗاني ٩ًابض اإلاترظم: "ال٢ات الترظمت م٘ اإلاترظم مٗاناة" بحرماو ؤنُىاو" الٟغنسخي اإلاترظم ًه٠   مجا٫ جدناو٫  التي الخٗاعياث َو
ضم للترظمت ٢ابلُتها بحو والخٗاعى وحكابهها اللٛاث ازخالٝ بحو الخٗاعى مشل الترظمت،  اؾترظإ بحو والخٗاعى لها ٢ابلُتها ٖو

٤ ٣ٞغاث ٣ٞغاث ًجؼثه زم والترا٦ُب اإلاعجم ىُمنت بدؿب النو" بخ٨ُٟ٪ ٣ًىم ٦ما(  1)"اإلالجى واؾخنؿار اإلاٗجى  جسُُُه ٞو
جغي  الدك٨ُل، بٖاصة في ِة  الغوابِ بلى ٌٗمض زم ؾلٟا، اإلادهلت ال٩لُت الغئٍت صازل منٟغصة ألاظؼاء ٖلى الترظمت ٞٗل ٍو

 للمّة

ضتها جغجٟ٘، صعظتها ٞةو جغظمُت، مماعؾت ؤًت في بظماال جدًغ اإلاٗاناة ىظو ٧انذ وبطا( 2)"الضاللي جماؾ٨ه وبٖضاص النو  وخِة
 في جخمشل ٦لحرة نٗىبت ًُغح الظي الجمالي الٟجي اللٗض ًنًاٝ بط مشال، ٧الغواًت ؤصبي، ٖمل بترظمت ألامغ ًخٗل٤ خحو صجؼصا

ُُٟت م٣اًِـ ٣ِٞ ولِـ ظمالُت م٣اًِـ ُٞه جخد٨م ؤنُل ببضإ بباٙل"   (  3)".زالهت لؿانُت ؤو ْو

 ؤؾلىب في حٗتريه التي اإلاغى٣ت، ل٨ن الهٛحرة، ال٣ٗلاث ل٪ث وانٟا ؾلُم، خامض اإلاترظم خالت في خضاص ٞىاػ ًبرػو ما ىظا
ت الغواًاث بخضي جهٟه ٧انذ الظي الىا٢٘ ٖن اإلاٗبرة اإلاالثمت الهُٛت بًجاص ٖن بدشه مٗغى ٟٞي الترظمت؛ في ٖمله  الانجلحًز

: الشالر ٧لماتها من ٦ثرؤ حٗجي ال ظملت جغظمت في ٖال٤ وىى الؿماء، ون٠ ٖنض مُىال خامض و٠٢ م٣اَٗها، ؤخض في الٗاَُٟت
  (  4)"الخض ٖن ػاثضا الىن٠ له ٞلضا مٗا، وال٨شاٞت بالؿىاص باإلاضلهمت الؿماء ون٠ بلُه ؤوحى" ٣ٞض مضلهمت، الؿماء ٧انذ

لت ظضا ٞؿُدت ٧انذ الؿماء او بالسان٣ت، ٞاؾدلضلها  ىنا٥ ىل" مجضصا لُدؿاء٫ ٖاص زم ألانٟاؽ، ٖلى جُل٤ ج٩اص ظضا و٢ٍغ

 وج٣للاث ٖؿحر، مساى وبٗض(  5).خهغ وال لها ٖض ال ؤزغي  وؾماواث ملتهلت ٖانٟت، صا٦نت، ٚاثمت، ؾماء زمت ؟زان٣ت ؾماء
 ألانل. زان٣ت الؿماء: الىن٠ ىظا ما ؤخض اؾخٗمل ؤو ًشلذ لم بط بلُه، جىنل ما في مجضصا ق٨٪  وجل٪، اإلاٟغصة ىظو بحو

 ٦جز ٖلى ٖثر ٦من ىخ٠ وظظب، وقض وعص، ؤزظ وبٗض(  6)."٢لُال للؿىاص لتاإلاات بالسخب مللضة الؿماء ؤو من ؤ٦ثر ٌٗجي ٨ًن لم
ا ٦شُٟت ٧انذ ولى ْلمت الخال٨ت، ٚحر والٓلمت بالٗلىؽ جىحي ؤًٞل، ال٩لمت م٨ٟهغة، الؿماء ٧انذ: "وظضتها  ال ما، نٖى

 لخؿاؾِخه وامخشل اٖتزمه، ٖما[ خامض] جغاظ٘" ال٩اجب، ٠ًًُ الجملت، ٖلى ٢غاعو اؾخ٣غ ؤو وبٗض(  7).جماما اإلاغثُاث جذجب
(   8)!!"مضلهمت الؿماء ٧انذ: اإلاجاىضة ٢لل ٧انذ ٦ما الجملت وزلذ ألاصبُت، طاث٣خه ومؼاظُت الترظمُت

 الجض مدمل ٖلى الترظمت ًإزظ مترظم ٧ل ومٗه الترظمت، ٞٗل ٖلى ان٨لابه ؤزناء خامض ٌٗترى ما ٌُٞ من ٌُٚ ىظا ٧او 
ه وال لاعاث نُٜ جل٤ُٟ في ٢لمه وال نٟؿه جُاٖو  ٖبء من ًخسلو ٦من عجل ٖلى ٖمله ًنجؼ ؤو جمدُو، ؤو ٞدو صوو  ٖو

. ٧اىله ًش٣ل

 زهىنا ٖضًضة نٟؿُت مكا١ وحٗتريه الترظمت، ؾلُل في ٩ًابض الظي اإلاترظم نمىطط خامض شسهُت من ٞىاػ اجسظ ل٣ض 

لت الجمل" مىاظهت في ٩ًىو  خحو غة، اللاَنُت والخضاُٖاث ةالكاث٪ الٗم٣ُت واإلاٗاني اإلا٣ٗضة الٍُى  الخناطع الؾُما اإلاٍغ

                                                           

. ُُٕطو عبد الرمحاف، الفلسفة كالّتمجة، مرجع مذكور، ص   (ُ)
. مرجع مذكور! ؟...مداس، الّتمجة كالتأكيل نصاف كلغتاف كمعىن كاحدأمحد  (ِ)
.  ّْ: ، صُٖٗٗ، ِٔ/ُٔالّتمجة كاإليديولوجية ادلّتمجة، رللة الوحدة، ع  ،جورج طرابيشي( ّ)
. ُْفواز حداد، ادلّتجم اخلائن، مرجع مذكور، ص  (ْ)
. ُْنفس ادلرجع، ص   (ٓ)
. ُْنفس ادلرجع، ص ( ٔ)
. ُٓجع، ص نفس ادلر  (ٕ)
. ُٓنفس ادلرجع، ص ( ٖ)
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ىاع من اإلانتٕز الالقٗىعي  ٣ًى٫  للمٗاناة ألامشلت ىظو(  1)! "اإلاٍغًت الجنؿُت الىؾاوؽ بٛغاثب اإلالخاٖت للٗالم السخ٣ُت ألٚا
 من لخعجلىا ٖلُه، اَلٗىا ولى واإلاٗاني، ال٩لماث م٘ الخٗامل في اإلالظو٫  الٗناء م٣ضاع ال٣غاء ًضع٥ لن ال: "مؿدن٨غا ال٩اجب ٖجها

نبروو الؿم٨ُت، النٓاعاث ًللؿىو  الظًن ىاالء  ٧لماث ٖن مخٗلت، نٛحرة بق٩االث جاع٢هم ُٞما ال٨بري، الٗالم ل٣ًاًا ٍو

٨غا و٢خا وجإزظ ٦لحر، جإزحر طاث ٚحر  اإلاتاإلاخ٘ الٟئت جسل٣ه ما وبحو اإلاترظم مٗاناة بحو مهمت م٣اعنت ال٩اجب ٣ٌٗض ىاىنا  (  2)".ٞو
 جإزحر، طاث ٚحر نٛحرة ب٣ًاًا منكٛلت الخ٣ُ٣ت في ؤجها خحو في  ٦بري، ؤىمُت طاث ٢ًاًا في جسىى ؤجها ٖلى انُلإ من

 اإلاالٟحو، من ٚحرىم ٖلى ٖالت بًاىم ٖاصًن بالترظمت، مجهم اإلاكخٛلىو  الؾُما ٚحرىا به ٣ًىم إلاا اػصعائىا طل٪ من وألان٩ى
خ٘ مىاثضىم، ٞخاث من ٣ًخاجىو  ا مٗا، والجؿم ال٣ٗل ًًجي ٖمل الترظمت، ؤو والخا٫ ببضاٖهم، من ٌكىو ٍو ه إلاِة  من ٌكتَر

 وانتزاٖها الهاثلت اإلاٗاني وا٢خنام اإلاناؾلت اإلاٟغصاث انخ٣اء في و٦ٟاءة ومغاث، مغاث ٢غاءجه وبٖاصة النو ٢غاءة في وؤناة نبر
ت، نىعىا من انتزاٖا ذ ٖلى و٢ضعة اللٍٛى  ْاىغا ؤحى ما بيماع طل٪، من ال٨ٗـ ٖلى ؤو ألانل في لُهب ملمدا وعص بما الخهٍغ

 والخمدُو واللدض  السُإ ٖن للتراظ٘ الضاثم والاؾخٗضاص اإلاغونت مشل زها٫ من به الخدلي اإلاترظم ًلؼم ٖما ًٞال ُٞه،

 والتراظ٘ والخإزحر، ٢ضًموالذ اإلاغونت، م٘ الاظتهاص بلى ًدخاط ٖمل هي[ الترظمت: "]٢اثال ال٩اجب لسهها زها٫ وهي اإلاخىانلحو،
ت، ال٣ىامِـ بلى الٗىصة في ًدلضي الهىاب ٖن وعبما السُإ، ٖن  ألاظنلُت ال٩لماث ن٣ل ٖلى والخداًل ٞحها، والنلل اللٍٛى

 مم٨نت، بضاثل وال لها مخاخت مٗاني ال وحٗابحر ل٩لماث واللضاثل اإلاٗاني في واللدض الؿُا١، من بؾ٣اَها ؤو اللظًئت، الٗامت
   (  3)."بالٛغى مجها ًٟي ما النخٟاء ال٨شحرة، اإلاتراصٞاث مدُوث ٖضا

 ازخماع ٖامت ال٨خابت ٞٗل صام ما وم٣لىلت مكغوٖت مٗاناة وهي الترظمت، م٘ اإلاترظم مٗاناة مالمذ بٌٗ قضًض با٢خًاب جل٨م
حر مكغوٕ ٚحر ىى ما ل٨ن اإلاٗاناة، عخم من ًخىلض وثُض باَجي وبزماع ٖؿحر، قاث٪  ال٨خابت، زاعط من اإلاٗاناة جإحي ؤو م٣لى٫  ٚو

ازىا وخماتها، ؾضنتها  خ٤، وظه بٛحر ؤنٟؿهم، نهلىا ال٨خابت، ٖلى ؤونُاء من بااخغي  ؤو  ٨ًك٠ ما طل٨م ٞؿاصا، ألاصب في ٖو

 ؤوال ن٫٠٣ اإلاخٟٗن، الش٣افي الىا٢٘ ىظا مالمذ نبرػ ؤو ٢لل ل٨ن. ؾلُم خامض مٗاناة من الشاني الك٤ في خضاص ٞىاػ الن٣اب ٖنه
 ٦غطًلت جغظماجه بلى ونٓغ ألامشا٫ به ويغبىا اإلاخإصبحو، ؤٞىاو في مًٛت" اإلاترظم وظٗل اإلاٗاناة، ىظو ولض الظي اإلاك٩ل ٖنض

إحي بنابه، الجٕى ًٌٗه ؤو بال ًل٤ لم" خُض مؼعٍا، اظخماُٖا ويٗا ٌِٗل وظحزة، ٞترة زال٫ نٟؿه وظض بل(  4)"مدخ٣غة  ٍو

ب بجها (  5)".ٖلُه  من طىنه في ٌٗخمل ما ٦خابت به ٌؿدلض ٧او ٣ٞض ؾلُم، خامض مدن وعاء ٧انذ التي هي ؤلابضإ في الٗاعمت ةالٚغ
.  ٢اؾُا ال٣ٗاب ٩ٞاو... بضٖت بلى ؤلابضإ ٞخدى٫  الغواًت، إلاًمىو  منا٢ًت ؤو مسالٟت ؤجذ لى ختى الترظمت ؤزناء ؤ٩ٞاع

مت...الترحمت في إلابساع .ب  : العلاب حؼخىحب حٍط

 الٟٓغ بلى ؾىاىا من ؤ٢غب ل٩ىجها ٚحرىا، ٖلى بإًٞلُتها بل ،[الخغة الترظمت] بجىصة الٗغبي الن٣ل في الناْغوو حنغ" لئو
 ألانل، ؤلٟاّ ٖن الانٟها٫ به ًجىػ  الظي ال٣ضع جدضًض ٖن ؾ٨خىا ٞةجهم ٞهما، ؤؾهل مًمىو  ؤصاء وبلى ؾل٩ا ؤخؿن بٗلاعة

 ؤًما  الغواًاث إلخضي جغظمخه ؤزناء ؾلُم خامض اؾخٛله ما وىى." عصًئا ن٣ال صٌ٘ بما الترظمت الخد٣ذ شخيء، ٖنه ن٣و بطا ختى

                                                           

. ُٔنفس ادلرجع، ص ( ُ)
.  ُٔنفس ادلرجع، ص ( ِ)
. ُّنفس ادلرجع، ص   (ّ)
. َُٕنفس ادلرجع، ص ( ْ)
. ُِّنفس ادلرجع، ص ( ٓ)
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 في ٞهغنا بجهاًت، وجهاًت بمٗجى مٗجى اؾدلضا٫ ٖلى اظترؤ بل ألانل، ؤلٟاّ ٖن الانٟها٫ خضوص ٖنض ٠٣ً ولم اؾخٛال٫،

: ندؿاء٫ ؤو ٖلُنا ٞد٤ واخضة، عواًت بض٫ عواًخحو خًغة

      الغواًت؟ زاجمت في الخهٝغ ٖلى ؤ٢ضم خحو اإلاال٠، خ٣ى١  ٖلى الخٗضي ٖلى وخمل إلادٓىع،ا في ؾ٣ِ ٢ض خامض ٩ًىو  ىل 

 خحو ؤو ألانلُت، ز٣اٞخه بها جامن التي وال٣ُم جدنافى ؤمىع  جغظمت بهضص نٟؿه ًجض خحو ٌؿل٪ مؿل٪ وؤي اإلاترظم، ًٟٗل ماطا
 ًخضزل ؤم ألامانت، بضاعي ًترظمه ما بمدخىي  مٗجي ٚحر و٦إنه جغظمخه في ٌؿترؾل ىل وال٣ضح، لالػصعاء طاتها ال٣ُم ىظو جخٗغى
ٛحر لُٗض٫  الترظمت؟ مًمىو  من َو

ت إلاإلٝى مٛاًغة مٗاني اظتراح من ؾلُم، خامض لؿاو ٖلى خضاص، ٞىاػ جم٨ن ل٣ض الخ٣ُ٣ت في  ؤلابضإ مٟاىُم ٖن اللكٍغ
ام والسُانت،  والن٣اص ألاصباء لضي ٖلُه مخٗاٝع ىى ما ؤع٧او وم٣ىيا اللضاىاث مسلسال ؤٖما٢هما وؾبر زناًاىما في ٚو

سلهه لألصب اللٌٗ عؾمها التي الخضوص ٌكُب ؤو ٖؼمه و٧او بسهىنهما، ل، امض َاله جدنُِ من ٍو  ٌٗض لم ختى ٍَى

ت ؤلابضإ . ل٣ضًم ٖىصا  وؤلانخاط م٨غوعا، ؤلابضإ وظٗلذ ال٣ٗى٫  قلذ ومخاَعـ ٢ُىصا ناع بل خٍغ

ضوم، ًل٣ى ؤو من ًم٨نه وؤو ؤزغي، بلى ز٣اٞت من ًنخ٣ل بإو للنو ٌؿمذ ؤو هي اإلاترظم مهمت" ؤو  خُذ  مٗجى ال[ ل٨ن] ٍو

 ٦ما ببضإ ٞالترظمت (  1)".وج٩ازغا نمىا ٨ًن لم بو للخجضص وال وججضصا، جدىال ٨ًن لم بو للل٣اء وال انخ٣اال، ٨ًن لم بو للن٣ل

ت، اللٛت من انُال٢ا جداو٫، التي ؤلابضإ ٖملُت ًدا٧ي"اإلاترظم والنو ال٣ى٫، ؤؾلٟنا  ون٩ىو  وبها ٞحها ندُا التي جل٪ اإلاإلٞى
ا ًلضو مٛاًغة للٛت الخُاة حُٗي ؤو جداو٫  ٞحها، ٚاع٢حو (  2)".ًسخٟي ًنٟ٪ وال ًدهل، ًنٟ٪ ال ازخالٞا لها مسالٟت ؤجها ْاىٍغ

لُه، ل٣ي وؤو بالنٗل، النٗل خظو اإلاال٠ اإلاترظم ًدل٘ ؤو شخيء في ؤلابضإ من لِـ ٖو   ٦ظل٪ ؤنه بضا ما ؤو" وىناجه ػالجه" ٖلى ًُة
 بإعؾُى مٟخىو [ عقض ابن ؤي] الغظل وىظا: "٢اثال اعؾُى الٗمُاء مخابٗخه في عقض ابن ؾلٗحو ابن انخ٣ض ٣ٞض ألامانت، بضاٞ٘

ٓم َٗة ٩اص له، ومُة  به ل٣ا٫ واخض، ماوػ في ٢اٖض ال٣اثم بو: ٣ًى٫  الخ٨ُم ؾم٘ ولى ألاولى واإلا٣ٗىالث الخـ في ٣ًلضو ؤو ٍو
 وفي (  3)."ؤعؾُى ٣ًلض ٞةنه اظتهاصو، في ٖلُه ٌٗى٫  وال]...[  مٗها ًمصخي وبما ًلسهها بما ؤعؾُى، ٦الم من جألُٟه وؤ٦ثر واٖخ٣ضو،

 جٟغصو له جل٣ي ببضإ عقت من له بض ال لُلخٗض، بال اإلاال٠ من ٣ًترب ؤو ًنلػي ال اإلاترظم بإو ٌصخي ما ىظا ؾلٗحو ابن ٦الم

ض اظتهاصو، خامض ٖلى نؿخ٨ثر ىظا وبٗض. اإلاال٠ ببضإ قا٧لت ٖلى اإلالضٕ عصاء ٖلُه ؾلٜوث  اإلا٨غع  اإلا٣لض خض ًخجاوػ  ؤال منه ونٍغ

...! بلحها ًن٣ل التي الش٣اٞت بكغوٍ ٖابئ ٚحر ؤزغي، لٛت في ٢ُل إلاا

مخه، ىظو و٧انذ ملضٖا، ٧او بل م٣لضا، خامض ٨ًن لم  اإلاترظم بالٗمل ؤلاخؿاؽ إلاترظما واظب من ؤو ًغي  ٧او ٣ٞض ظٍغ
 اإلاترظم، الٗمل بلى ججمُلُت إلاؿاث بياٞت ٖن ًخىانى ٨ًن ٞلم اإلاال٠، لضي اإلاجهى٫  لضًه اإلاٗلىم ال٣اعت  طاث٣ت ٖلى والخغم

ت" نىعة في ٣ُت الٗاَُٟت، للمىا٠٢ قاٍٖغ  و٢ل٣ت، خؿاؾت شسهُاث بها ًسو الخؼو  من شخنت الٟانلت، للخٓاث حكٍى

زغ اللهجت من م٣ٗىلت خمىلت
ْة
 ؤٞغاخها ال٣اعت  لُخلمـ ٦هظو، ُٖاعاث جدخاط: ٢ىله خؿب ومغخت، منُل٣ت شسهُاث بها ًا

حر ظاٞت ؾمجت" مماعؾت مدٌ ؾخ٩ىو  الترظمت ؤو خامض ًغي  ؤلابضاُٖت الغقاث ىظو ُٚاب في (  4)!"وؤجغاخها  ال عق٣ُت، ٚو

                                                           

. ّْعبد السالـ بنعبد العارل، يف الّتمجة، مرجع مذكور، ص  (ُ)
. ُٗلّتمجة، مرجع مذكور، ص موريس بالنشو، ضمن عبد السالـ بنعبد العارل، يف ا (ِ)
. ٗٗطو عبد الرمحاف، الفلسفة ك الّتمجة، مرجع مذكور، ص  (ّ)
. َِعبد السالـ بنعبد العارل، يف الّتمجة، مرجع مذكور، ص  (ْ)
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 من مجز٫  نو و٦إنه له اختراما بغؤؾه مُإَئا الُضًن ٝوم٨ذ بػاءو والى٢ٝى الؼلل، زكُت بكغ ؤو بسحر اإلاال٠ نو جمـ

ٗم خغاعة بال باعص نو! ٖلُه؟ ؾندهل الظي ما! ججاوػىا ًنلػي ال اإلاترظم، ٖمل خضوص جل٪ الؿماء،   (  1)."َو

نلظ ٌٗا٢ب ؤو ٌؿخضعي ما خامض ٦الم في ىل جغي  من٘ ٍو  ًخ٣اَ٘ للترظمت ىظا منٓىعو ؤلِـ جهاثُت، بهٟت الترظمت مؼاولت من ٍو
 مغاخلها في بها ٢ام التي الُىنانُت، للٟؿلٟت الٗغبُت للترظمت انخ٣اصو مٗغى في الغخماو ٖلض َه بلُه طىب ما م٘ ٦لحر بك٩ل
انُت ًخ٣نىو  مترظمىو  ألاولى  اإلاًمىو، في والٟجاظت الٗلاعة في بالغ٧ا٦ت ٢ىله خض ٖلى جمحزث والتي مؿُدُت، ٣ٖاثض طوي  الؿٍغ

لٟتهم: "ظملتها من ؤؾلابا لها ًجٗل
ُة
 ٚحرىم، ًغاىا خُض الٟغو١ ًغوو ال بجهم ختى الن٣ى٫، مًامحو جىا٤ٞ ومٗخ٣ضاث بإ٩ٞاع ؤ

 واخضة ال٩ىو  في ؤلانؿاو ججاعب بإو حؿلُمهم ٖن ًٞال)...(  ٖضاىم من بها ٌكٗغ مشلما النٟىؽ في بأزاعىا ٌكٗغوو وال
خه وؤق٩ا٫ مخُاب٣ت الخ٨ٟحر في ومظاىله  ٩ًىو  ؤو ٌٗضُة  لم ؾلُم خامض ؾلُم خامض به ٢ام ٞما بالٟٗل،(  2)".مخجانؿت مٗٞغ

مال ألاؾلاب لهظو ججاوػا  بًغوعة ٞإ٢غ ومخلاًنحو، مسخلٟحو ز٣اُٞحو ويٗحو بحو الٟاع١  اؾدكٗغ ٣ٞض ًنا٢ًها، بما ٖو

 ٖلى جإزحراجه بمماعؾت ،ولٛخحو مدُُحو بحو جٟاىماث ب٣ٗض بُجهما الهىة عصم بلى الؿعي[ ـه]واظلاث ؤو٫  من" ؤو وعؤي الخضزل،
 اللؿُِ السُإ من جنجى ٞال مالثم، ل٨ن مسخل٠ ندى ٖلى ظضًض من لل٣ىللت مٗغيت ج٩ىو  ؤو ٌُٗنها ال بترظمت ألانلي الٗمل

له بُٛت ٢ؿغ، من ًسلى ال الٟهم، في جدحز ىى بِنما ؾهىا، ًلضو ٢ض وما اإلاخٗمض،  خمُضة نخاثج ؾخدهض ق٪ وبال لل٣اعت  ج٣ٍغ

ن الترظمت، بٟٗل ٖنىا ممن ٚحرو ٖلُه ؤ٦ض ما ٖحو لٗمغي، وىظا،(  3)"للُٗضا اإلاضي ٖلى  ما اإلاترظمت النهىم من" ؤو مٗخبًر

  ر بو للنو زُانتها من ؤىمُتها ج٨دؿب جغظماث ىنا٥. ؤنلُا نها اٖخبر إلاا" جدٍغ٠" من به ٢ام إلاا ٣ِٞ الُىم حهمنا
  (  4)".الخٗلحر

 واعجًىو ٢لله ٚحرو به ؤ٢غ بل ظضًض، وال مؿخدضر ٚحر ؤمغا الترظمت في ببضإ من ؾلُم خامض ٖلُه ؤ٢ضم ما ٩ًىو  ىنا بلى
  جغظمخه، ٖلى ٣ًضم الظي الغواجي الٗمل ؤمام يٟٗه في مهِلخه ٧انذ ٣ٞض الخض، ىظا ٖنض ٠٣ً لم خامضا ؤو ٚحر ٖلُه، وؤزنىا

ِٗل ؤخاؾِؿهم، الغواًت ؤبُا٫ ٌكاع٥ ٧او بط كاَغىم مٗاناتهم َو  مجها ا٢ترابي قضة من ؤخُانا: "٣ًى٫  وؤجغاخهم، اخهمؤٞغ َو
ب ؤنابها، الظي الٟاصح والٓلم الػمها، الظي الخٔ بؿىء ٞإخـ آالمها، ؤجدؿـ مٗها وجٟاٖلي[ الغواًت شسهُاث]  في ؤٚع

 واؾخ٨ما٫ ا،ناخله ٖن ٚابذ ؤمىع  وجصخُذ وؤؾلىبها، وؤخضاثها الغواًت في النٓغ بٖاصة بلى ًضٞٗجي مما زانُت، ٞغنت مندها

؛ الخض وججاوػ  ٦لحرا، مللٛا خامض ٢لل من الغواًت في الخضزل ىظا وبلٜ(  5)! "ٖجها ؾها نىا٢و  لغواًت جغظمخه ؤزناء بط وؤٍٞغ
٣ي ل٩اجب ت ٨ًخب ؤٍٞغ ١  لم" باالنجلحًز  ظامٗت في صعاؾخه ؤنهى بٗضما ألاؾىص الجامعي ٞحها ٣ًغع  التي الؿللُت الساجمت له جغُة

ُانُت ت الٗانمت في اءالل٤ بٍغ  ٦ٟاءجه ؤو يمحرو ًش٣ل ولم اللًُاء، خلُلخه م٘ الٛغبُت الخًاعة عبٕى في والِٗل الان٩لحًز

 ؤو بال الجهاًت، من وامخٗايه بالغواًت، بعجابه ٍٞغ من خامض من ٧او ٞما!  باؾها في جغػح جغ٦ها التي بالصو بلى ٖىصجه حؿخضعي

                                                           

. َِفواز حداد، ادلّتجم اخلائن، مرجع مذكور، ص ( ُ)
. ٖٓ-ْٖطو عبد الرمحاف، ص   (ِ)
. ِِادلّتجم اخلائن، ص   (ّ)
. ُٖد العارل، ص بنعب (ْ)
. ٕٖفواز حداد، ادلّتجم اخلائن، مرجع مذكور، ص ( ٓ)
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 لنضو في جاع٧ا الؿىصاء بالصو بلى ألاؾىص الجامعي اللُل ٌٗىص: بًجابُت ٞإنلدذ عاجٗت، بغواًت ًٍٟغ ال ٧ي الساجمت، ٚحر
  (  1)".اللًُاء خلُلخه

ه وىنا اللى٦غ بجاثؼة الغواًت ٞاػث ؤو وناصٝ لِة
ُة
 ٖلى ًخ٩الب الش٣افي الىؾِ ظٗلذ التي الىا٢ٗت وو٢ٗذ اإلاٗضلت الساجمت بلى اند

٠٣ خامض ٗل شسهُا انخ٣اما ول٨ن ٢ابال، بُانه ؾُإحي ٦ما صبألا ٖلى ٚحرة لِـ بكغاؾت، وظهه في ٍو  له، مُُت ألاصب ظُة
 للنسست ال٨ٟاحي باإلاٛؼي  ؤلانجلحزي  لألنل الاجهؼامي اإلاٛؼي  اؾدلضا٫ في اإلاخمشل بجغمه مخللؿا لًلُه بالسُانت عمي ؤو ٩ٞاو

. الٗغبُت

 بنا خغي  ؤلِـ ؤلابضإ؟ يمن خ٣ا ًنضعط ألانلي، النو في جهٝغ من به ٢ام ما ىل: الدؿائ٫  بلى خ٣ا ًضٞ٘ خامض ٞٗله ما بو
 وجُىعىا؟ جنٟٗها ؤو خاولذ خُض من بالترظمت الًغع  ؤلخ٣ذ بضٖت نٗضو ؤو

نه الظي مى٢ٟه نشمن ىل مّة غ ٖلى بناء النابٛحو ؤبناءو ًسؿغ الللض ؤو ُٞه عؤي والظي عواثُا يَة  ٖلى ونشجي بهم، الٛغب حٍٛغ
 الترظمت صازل لِـ لهاخله  ون٣ى٫  ن٣ضعو ؤم اإلالضٖت، الٗاإلاُت ال٣ٗى٫  هجغة زلٟخه الظي ال٨ٟغي  بالٗىػ  اإلالُن جنضًضو

 مىيٗه؟

 ؤو َاإلاا واؾٗا، ؤو ي٣ُا حجمها، ٧او بو السُانت ًًحر ٞما زُانت، الترظمت ؤو ٖلى بظماٖنا وخهل ٢غاعنا، ٢غَّ  ٢ض ماصام زم

م مترظم، ب٩ل خخما الثُت التهمت ٠ًُ" ًانخهر" في اإلاترظم ًخماصي ال ٞلِة مدى ؤقُاء ٍو  ؤزغي؟ ٍو

ٜ خامض خاو٫  غ مى٢ٟه حؿَى  ؤنض١ ٞالخُاة لل٨خب، ال للخُاة ج٩ىو  ؤو ُٞنلػي مجها البض ٧او بو ألامانت ؤو مٗخبرا زُانخه، وجبًر

ها ال ىاصٞت، صاثما السُانت" ؤو زم ال٨خب، من بنلاء  باهجوم والجزاىت الخ٣ُ٣ت ؤزغي، ؤماناث ؤًًا بل ٣ِٞ، الضناءاث حؿٚى

ُاء ؤمناء بالًغوعة ن٩ىو  قِئا نسىو  خحو ٞندن (  2)"الٗىا٠َ وظنىو  الخب . ؤزغي  اقُاء وؤٞو

 ًنٛمـ بإنه لنٟؿه الٗظع والخمـ الترظمت، بسهىم ٖلحها اإلاخىاي٘ ألانى٫  زال٠ بإنه وؤ٢غ بسُئه، واٖتٝر ٖاص ل٨نه
نضمج ٖمله في انٛماؾا الم ًتالغوا ٖالم بحو الخضوص ٞخمخي شسهُاجه م٘ ٍو  بسُانت ؤقله هي التي السُانت ٞخ٣٘ الىا٢٘ ٖو

ٗاث، ؤو اظتهاصاث ؤٖضىا و٦نذ الترظمت، في ؤزُاء اعج٨لذ بإنجي حٗلم:" الغواًت زخام في لٟاعوٍ ٢ا٫. الىلهاو الٗاق٤  جنَى

 بؾاثتي، بنالح و به لالٖتراٝ اؾخٗضاص ٖلى و٦نذ. م٣هىصا بل مدًا، زُإ اعج٨لخه ما ٨ًن لم. ٖلي وباال نخاثجها ٧انذ
  (  3)..."ل٨جهم

   :املخعفً الثلافي الىػ  مع املعاهاة. ج

مخه" اؾخد٣ذ ٞهل ونلظو، به الًغع  وبلخا١ بطاًخه ٖلى ؤظمٗىا... ل٨جهم  ال٣ٗاب؟ طل٪ ٧ل" ظٍغ

" مخٟٗن" ز٣افي وؾِ زلاًا ٦ك٠ بلى مجها لُمغ بال الترظمت خى٫  عواًخه ٦خب ما خضاص ٞىاػ ؤو بةمٗاو، الغواًت ٣ًغؤ إلان ًسُل
 لها وظىص ال وىمُت شسهُاث ٖلى ملجي مخسُل وا٢٘ ؤنه ولى ؾىعٍا، في الش٣افي الىا٢٘ قغّةح ٣ٞض ٞؿاصا؛ ألاصب في ٌُٗض

 الؿُاؾُت، نٓمها وازخالٝ ز٣اٞاتها وجنٕى ظٛغاُٞاتها جلاٖض ٖلى الٗغبُت الللضاو ٧ل ؤإلاه جدذ جغػح ظغخا ون٨إ  خ٣ُ٣ت،

                                                           

. ِّنفس ادلرجع، ص   (ُ)
 َُْنفس ادلرجع، ص ( ِ)
. ْٕٓنفس ادلرجع،  ص( ّ)
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 ؤي ٖلى لضحهم جل٣ي ال ج٩اص ؾللُت بهىعة لل٣اعت  ٞىاػ ٢ضمهم واإلاش٣ٟحو، ألاصباء قلت من اًتالغو  شسىم ٧ل ؤو والٍٛغب
برػ ٖمىما، اإلاش٣ٟحو ؤو ال٨خاب في اإلا٣لىلت ألازال٢ُاث بلى جٟخ٣ض ٞهي بًجابي؛ ظانب

َة
 حٟٗن مٓاىغ من مٓهغا بىنٟها وج

 اإلاُغوصًن اإلانلىطًن زانت يمن وػظه ؾلُم خامض وي٘ مجإػ في ألاولى الكغاعة ناخب خؿجي، قٍغ٠: ونخانخه الش٣افي الىؾِ
ت ًخهن٘ عظل ألاصب، صاثغة من  والٟٓغ نىعجه جلمُ٘ ؾلُل في ٞٗل، ؤي بجُاو ٖن ًخىعٕ ال جاٞها، ٧او مهما شخيء ٧ل في اإلاٗٞغ

ت ونمه ًخم ناٞ٘، خ٨ُم ٖابغة؛ ٧انذ ولى بدٓىة  الهِذ، وقمىر ٞتالش٣ا ضخالت بحو ًجم٘ والش٣اٞت، ال٨ٟغ في باالنتهاٍػ
دغم الخغام ًدلل نا٢ض خلىم، ظمُل الجامٗت؛ بها انُللذ مالُت ًٞاثذ خىله خامذ  بل لهما، ٦غىا ؤو بهما خلا ال الخال٫، ٍو

 ٖلي مدؿن ز٣اٞخه؛ خضازُت وجلُاو مهاعاجه إلاضًذ الٟغنت انتهاػ ؾىي  آلزٍغن مضًده ٌٗضو ال الن٣ضًت، لكُاعجه اؾخٗغايا
لتزم الؿُاؾت صٞت جمُل خُض ًمُل ونىلي انتهاػي  ٧اجب خؿن، ت للمىيت جلٗا ٍو  اؾخٗاع حٛحرث، بطا ختى الؿاثضة، ال٨ٍٟغ
حرو ًسىى لئال الخا٫، لخمكُت ٚحرىا ت، ؤؾلخت صوو  ألاصبُت مٗاع٦هم ٚو  ٌؿمذ وال ًمخضخه بمن نٟؿه ًدُِ مخمل٤ نٍٓغ
 لٗم٤ م٣ُاؾا الخٗلحر ٚمىى من مخسظا مجضو نن٘ عبازخها منه، ؤ٦ثر ٌٗٝغ من انُلإ ٌُٗي ؤو ٖلُه ًخٟى١  بإو لٛحرو

 اإلاخٗاٝع التزل٠ ؤؾالُب بمسخل٠ ٞحها جىؾل ٖابغة، بنجاخاث ْٟغ آزغ، بلى ؤصبي ظنـ من ٢ٟؼ ٞاعوٍ، ؾمحر ألاصًب ٨ٞغو؛
ؿلذ للؿلُت، ٖمُال اقخٛل ٖلحها، ًلِ بدمضىا ٌُة اث ؾغ٢ت بلى ألامغ به وانخهى ىضحها، ٖلى خُاجه ب٣ًإ ٍو  وخل٩اث مىيٖى

ي ٣ًىم ل٩ي النؿُاو َىاىا ؤظنلُت عواًاث
َة
ل ًمجها عواًاث في ؾل٨ها وبٖاصة ٖن٣ها بِة لجي بؾمه ًُة .   ونِخه مجضو ٖلحها ٍو

 في مسخلٟت ْغوٝ في ؾلُم خامض ٢ابلها التي والش٣اٞت ألاصب ٖالم بلى اإلانخمُت الصسهُاث مجمل قضًض بازخهاع ىم ىاالء

 بُجها من  زهاثو ظملت لها خضص" ز٣اُٞت ماُٞا" ٖلُه ؤَل٤ ما ٚحرىا، ؤزغي  ظانب بلى جال٠، ىاؤو ٞىاػ، اٖخبر ألاصبُت، خُاجه

 لجنت الغواًت، لجنت الكٗغ، لجنت: مسخهت لجاو ٖضة ٖلى نكاَاتهم وجىػَ٘ ألاصبُت ألانىإ ا٢دؿام ٖلى" ٣ًىم جنُٓم ؤجها
 وعٞٗه ألاصب نناٖت اخخ٩اع ٖلى الٗمل جخىلى ز٣اُٞت باعة ٖانمت ٧ل في جمشلها. الن٣ض لجنت اإلاؿغح، لجنت ال٣هحرة، ال٣هت

م جدذ لهم ًغو١ ال ؤصًب ؤي اؾدلٗاص زم ومن وزًٟه،  من ألاصبُت الدؿهُالث" ًدلاصلىو  وؤًٖائىا (  1)."الضزالء َغص ٖػ
٤ ٖلى الغاقي الخٗاوو  زال٫ ما٫ حؿٍى  ظنله، ٖلى ٞظنله ٦ت،الكب جدضي ٧او من ٧اثنا اخض ؾىلذ وبطا ٢خلها، ؤو ألاصبُت ألٖا

 ؤخض جدضي ٖلى ظغؤ ؾلُم وخامض (  2)".بٗضو من له ٢ُام ال اخال الش٣اُٞت الهٟداث ؤصًم ٖلى اخله بلى ألامغ ًهل و٢ض
 ٢ضًم، خؿاب جهُٟت الصخٟي به ؤعاص م٣ا٫ ٖلى به ًغص م٣اال صبج ؤو ٖناصو به بلٜ بل خؿجي، قٍغ٠ الصخٟي وىى ؤٞغاصىا

 ؤو ٧اجلا جنخ٣ض ؤو حؿخُُ٘ ال ل٨ن ؾُاؾُا، جنخ٣ض ؤو حؿخُُ٘"  ٞحها له ٢ا٫ التي الغخُم ٖلض ؾخاطوؤ نهُدت جناسخى ؤو ونسخي
دا ال نا٢ضا، ضة، بلى اللام ع٦ب" ومجها ألامن مساٞغ بلى ألامغ به ٞانخهى." ًنؿىو  ال خ٣ىصوو، بجهم جلمُدا، وال جهٍغ  الجٍغ

(  3)". بعاصجه وبملء ناٚغا م٣الخه واخب

 خضاص، ٞىاػ ًهىعىا ٦ما اإلاٗلىمت، الش٣اُٞت الكلت ومجابت مىاظهت ٖن جنجم ؤو ًم٨ن التي اإلاٗاناة من ُٖنت مجغص ىظو  

او  والٍٛغب الخ...الترظمت ٖن ًضو و٠٦ جهاثُا بمنٗه واإلاُاللت النٗىث بكتى وعمُه بالسُانت اتهامه مشل ٚحرىا، جخلىىا ما ؾٖغ
ىو  ال[ اإلاترظم ٖلى الخملت] الخملت في قاع٧ىا الظًن ؤٚلب" ؤو اإلاترظم مساَلا خلىم ظمُل ٣ًى٫  الش٣اُٞت، اإلااُٞا ىظو في  ٌٗٞغ

                                                           

. َُّنفس ادلرجع، ص  (ُ)
. َْْنفس ادلرجع، ص ( ِ)
. َٔنفس ادلرجع، ص ( ّ)
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 من٤ُ ٞٗال ًجؿضوو  ىظا بٟٗلهم وىم(  1)."خؿجي قٍغ٠ اإلاٟٛل عؤؾها ٖلى جٓاىغة في قاع٧ىا ٣ِٞ ال٩ىالِـ، في ًجغي  ما
 الخ٩الب ىى حهم ما ْاإلات، ؤو ٖاصلت ٢ًُتهم ٧انذ بو النٓغ بهٝغ والًغاء  الؿغاء في ؤًٖائىا ًخًامن التي ؤلاظغامُت اإلااُٞا

 جضوع  خُض ًضوع  الن٣ض: قٗاعىا (2)".ألاصب ٢خل وباَجها ألاصب، ْاىغىا ظماٖت" واخضة، ٖلاعة في بجها بها، والخن٨ُل الطخُت ٖلى

. اإلاهالر

ن، ؤخض ؾىي  ؤمامه ٌٗض لم خامض ٖلى اإلاش٣ٟت الكلت ٞغيتها التي اإلاٗاناة ىظو ؤمام ت، صٞكت  ماب زُاٍع  نصخه مشلما ماٍُٞى

٩ىو  بُانتهم، ويمن ػمغتهم في وجدكغو ْهغو، حؿنض  ؾامي، ال٣ضًم نض٣ًه  مدنت او" ٖنه عيىا بطا خالهم من خاله ٍو

 ل٣مت وا٦دؿاب الكهغة وؤص وبما(  3)."ٖنه مغضخي ٚحر وآزغ ٖنه، مغضخي مترظم بحو الخمُحز ؾىي  ٢ُٗا حٗضو ال[ ىم]مٗـ اإلاترظم
نٗت، الترظمت من الِٗل

َة
٣
ٌة
 زالزت له ٧او واخض اؾم وبض٫ ؾلُم، خامض به ٢ام ما وطل٪ مؿخٗاعة، بإؾماء جخم التي الترظمت ؤي اإلا

ِل خاو٫  والشاني ألاو٫ : مؿخٗاعة ؤؾماء َٗة ٣ه ٧او والشالض بهما، الخ  ٖالم في مجضصا بصماظه وبٖاصة ؾمٗخه جلٌُِ ندى ٍَغ
 بلُه انخهى مما خا٫ بإًٞل ٩ًىو  لن مهحرو ؤو خامض وؤصع٥ ٖنه، ًضو ٠٨ً لم ج٤ًُِوا٫ له مالػمت ْلذ اإلاٗاناة ل٨ن ألاصب،

 بإًضي ماث ؤو بلى والا٢هاء النلظ ُٞاله الكلت، اٞغاص الن٣ضًت بااخ٩ام الدك٨ُ٪ ٖلى اظترؤ الظي خمضي ؾمُذ ألاصًب وي٘

. الش٣اُٞت اإلااُٞا ؤًضي ندىو مضتها وىمُت

 نإزظ ولم ُٞه ال٨الم نٌٟ لم ظانب، ٧ل من خانغو الظي اإلاخٟٗن الش٣افي الىي٘ م٘ ؾلُم خامض مٗاناة بازخهاع ىظو ٧انذ
ب من ؤما و. باعػة مالمذ بال منه ض في ًٚغ . ومًمىنا ق٨ال ناخنها ٞحها ؤبضٕ التي الغواًت ٢غاءة ٖن له ٚجى ٞال اإلاٍؼ

: جطهُب (3

 ... بضء ٖلى ٖىص

خسظ  اقخٛالها، نٓام جًلِ ٖاًحروم ٖنضىا، ج٠٣ خضوصا للترظمت نغؾم ؤو ًم٨ن ىل
ُة
 جهىو  واللضٕ، ؤلابضإ بحو ُٞهال ج

إل في ال٣اعت  خ٤ ت ٖلى الخٟاّ في خ٣ه اإلاال٠ حٛمِ وال بإمانت، ألانلي النو ٖلى الَا  م٣هضو ٖلى وؤلاب٣اء نهه ىٍى

ى١  جًاُٖٟه، صازل اإلالخىث  خمىلت" ًن٣ل عؤي، وال له خى٫  ال نا٢ل مجغص بلى ًخدى٫  ؤو من اإلاترظم حٗهم وطا٥ ىظا ٞو
  (  4)."لل٨ٟغ ُٞه ؤزغ ال ٖناء ًلظ٫ بًُاء، نٟداث بلى ؾىصاء نٟداث من ٧لماث

٣ٗضوو  ال٨خب جلى ال٨خب بسهىنها ًضبجىو  اإلاالٟىو  ٞتئ ما جإ٦ُض، ب٩ل نٗلت مهمت  لم ؤجهم بال واإلااجمغاث، النضواث َو
ُت، الترظمت جخُٟه خض ًخجاوػوا ً٘ طاجه ٖن لُٗغب اإلاترظم ؤمام اإلاجا٫ جٟسر التي ةالخغ الترظمت وجشمحو الخٞغ  بهمخه، ٍو

 عؤؾها ٖلى ؤزال٢ُاث ظملت اخترام م٘ ال٣غاء، لجمهىع  اإلاترظم الٗمل ج٣ٍغب ٖلى ٌؿاٖض الٗمل في م٣ٗى٫  جضزل زال٫ من

اء و ألامانت . الٞى

ال الترظمت ٧انذ إلاا ل٨ن، ل و٧او ألانل، في جإٍو  زُانت ٞةو اإلاٗجى، بصعا٥ ؾلُل في اإلاترظم بظلهي طاجُا بعاصًا مجهىصا الخإٍو
 من مُلىبا باث ما وظل باعث، عوالو حٗلحر خض ٖلى للٛت زُانت مجملها في ال٨خابت ماصامذ ٢اثمت، المنام مؿإلت ألانل

                                                           

. َُِنفس ادلرجع، ( ُ)
. َّٕنفس ادلرجع، ص  (ِ)
. َِرجع، ص نفس ادل( ّ)
. ُُٔنفس ادلرجع، ص ( ْ)
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ت ًجٗل ال وؤو اإلان٣ى٫، للنو زُانخه حجم من ؤم٨ن ما ٣ًلل ؤو اإلاترظم  ًخإحى وال الترظمت، ٖملُت في جًُ٘ ألانلي النو ىٍى
ُت الض٣ُ٢ت الترظمت لكغوٍ اإلاغاعي الغ٢ُب بمجزلت منه ج٩ىو  ؤزغي  طاجا طاجه من ًجٗل بإو بال طل٪ له  بلى ألانلي للنو الٞى

ت لإلبضإ الخىا٢ت شسهِخه  ظانب ، الٛاٍو ٩ىو  للخهٝغ  ومٟخاح اإلاُلىب ٖحو مٗا ًغيحهما الترظمت في ؤؾلىب انتهاط ٍو

. الترظمت في الخىاػو 

: املطاحع الثحت

. 1998 ،40 الٗضص قغإ، ؾلؿلت الترظمت، في  الٗالي، بنٗلض الؿالم ٖلض -

. 1995 الٗغبي، الش٣افي اإلاغ٦ؼ والترظمت، الٟلؿٟت -1: الٟلؿٟت ٣ٞه الغخماو، ٖلض َه -

 .2012 اللًُاء، الضاع الٗغبي، الش٣افي اإلاغ٦ؼ ال٣ٗلي، الخ٩ىزغ ؤو واإلاحزاو اللؿاو الغخماو، ٖلض َه -

ل الترظمت صاؽ،م ؤخمض -  الجؼاثغي، وألاصب  اللٛت في ؤبدار اإلاسبر، مجلت! ؟...واخض مٗجى و لٛخاو و نهاو والخإٍو

. 2010 الجؼاثغ، بؿ٨غة، زًُغ، مدمض ظامٗت الؿاصؽ، الٗضص

ن، وؤخمض ؤمحو ؤخمض ويلِ جصخُذ واإلااانؿت، ؤلامخإ الخىخُضي، - ت، اإلا٨خلت الٍؼ . 1953 بحروث، الٗهٍغ

. 2007 بحروث، الٟاعابي، صاع ألاؾلىبُت، زهاثهه ؤىم زال٫ من ال٣غآو في الدجاط ة،نى٫  هللا ٖلض -

 .1989 ،61/62 ٕ الىخضة، مجلت اإلاترظمت، وؤلاًضًىلىظُت الترظمت ،َغابِصخي ظىعط -

 .2008 الَغـ، ٍعاى الساثن، اإلاترظم خضاص، ٞىاػ -

ان ػُلِؼىىفُدف زاهُيا - ط، وماٍض ل، الترحمت لىزًٍط ت للعالماث هلل:  ةالترحم والخإٍو  حسًسة، صُاػت ؤم اللؼٍى

 .الحمص ي الىحاغ هبُل محمس. ز:  جطحمت

https://docs.google.com/document/d/1KHScE1kFxSQK_2k10ruR9huldVs4rjn8U8HoYVxIZ6M/edit 

- P. Charaudeau, Les médias et l’information, l’impossible transparence du discours, Edition De Boeck, 2012, p. 80.  

 

  

https://docs.google.com/document/d/1KHScE1kFxSQK_2k10ruR9huldVs4rjn8U8HoYVxIZ6M/edit
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  ألازبي للخطاب جساولي جحلُل هحى :والاحطاءاث املبازت الخساولُت
اض.ؤ  الجعاثط ـ بلت بً ؤحمس 1وهطان حامعت  فىظٍت ٍظ

 

 

: امللخص

 بلى اإلانخمحو اللٛت ٞالؾٟت ؤبدار من انُال٢ا  -للٛت الاؾخٗمالي بالجانب الاىخمام جىظُه في الًٟل وليالخضا لللدض ٧او  
غاٌـ ،Searle 1969 ؾىع٫ ،Austin  1962 ؤوؾتو) ؤ٦ؿٟىعص  وما ،-الٗاصًت ؤو الُلُُٗت باللٛت اقخٛالهم يمن( Grice 1975 ٚو

ت الضعاؾاث ؤٚنذ بظغاءاث من ٖنه نجم  السُاباث بخدلُل ةاإلاهخم اللٍٛى

ا صاٞٗا ألامغ ىظا ق٩ل  والىنى٫  السُاباث ٖىالم الؾخ٨كاٝ لللاخشحو الٟغنت ؤجاخذ التي ؤلاظغاءاث من ال٨شحر لبروػ  ٢ٍى
ت الىُْٟت جد٤ُ٣ بلى ًغمي زُاب ؤي ؤو َاإلاا وؤىضاٞها، م٣انضىا بلى  والٟنُت ؤلامخاُٖت الىُْٟخحو ٖن ناىُ٪ ، الخإزحًر

.  الجمالُت

. ؤلانجاػ_ ال٣هض_ الؿُا١_ ال٨ٟاءة_ ال٨المي الٟٗل_ الخضاولُت :املفخاحُت ثاليلما

 

 :جلسًم  

ن، ال٣غو  ؾلُٗنُاث بباو اػصىغث التي اللؿانُت اإلالاخض من ملدشا الخضاولُت حٗض     الناؽ ٞهم ٦ُُٟت جضعؽ وهي الٗكٍغ
٤ بَاع في ٦المي جىانلي لٟٗل وبنخاظهم للٌٗ، بًٗهم  ٖلم ٖجها ًخٛاضخى التي اإلاٗاني م٘ وجخٗامل ومدضص، ملمىؽ مٞى

ت الضعوؽ ٦إزغ وج٣٘. الضاللت ذ جخدضص ؤو ٢لل ول٨جها اللؿانُت الٟلؿُٟت ألابدار َغ١  مٟتر١  في خٍُى كا ٖٞغ  ويلابُت حكَى

 عامتالو يمن بصماظها ًم٨ن ال التي والخساَب اللٛت مٓاىغ ٞحها جل٣ى التياإلاهمالث بؿلت نٗتها الضاعؾحو بٌٗ ؤو ختى
اث ج٣خًحها التي اإلان٣ُُت ت النٍٓغ . اللٍٛى

ت جل٠٣ اججاو اججاىحو ًلٟي الخضاولي اللدض في اإلاخسههت للمالٟاث اإلاخإمل ول٨ن  لها الخإنُل مداولت م٘ نكإتها وجدل٘ النٍٓغ
 السُاباث لخدلُل منهجا لخ٩ىو  الخضاولُت جغقي ٞهل السُاباث، جدلُل في آلُاتها اؾدشماع خاو٫  واججاو الٗغبي، الترار في

 اإلاساى نخٟدو ؤو بٗض ول٨ن الدؿائالث، ىظو ٖن ؤلاظابت الضعاؾت ىظو في ؾنداو٫  زلاًاىا؟ وا٦دكاٝ ؤٚىاعىا و٦ؿبر

لُٗتها بمجالها جخٗل٤ ٖامت نٓغة بخ٣ضًم الازخهام، ىظا ُٞه ولض الظي  .وخضوصىا َو

 

                                                           

، ينظر، ربليل اخلطاب ادلسرحي يف ضوء النظرية التداكلية، بلخًن عمر، منشورات (Orecchioni) الذم استعملتو أركيوين (poubelle)ترمجة للمصطلح   

 .َٕـ، صََِّ، ُاالختالؼ، ط
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 :واملفهىم اليـإة الخساولُت –1

 ُٞنهٝغ اللٛىي  اإلاٟهىم ؤما والانُالحي،  اللٛىي  ويٗحها في الخضاولُت مٟهىم ٖلى الى٢ٝى امن ج٣خطخي اإلاىيٕى َلُٗت بو    

 ؤي صوالُ٪ و٢الىا بالخضاو٫  ؤزظناو مٗناو ألامغ جضاولنا: ٣ٞىلهم والخن٣ل، والنهغة، والجزإ، الخناوب،: مجها قتى، مٗاو بلى
مل مغة ىظا ٞٗمل ٖلُه حٗاونا بمٗجى بُننا الٗمل وجضاولنا بالناؽ، ًضاولها وهللا صاعث، ؤي ألاًام وصالذ ألامغ، ٖلى مضاولت  ٖو

.  1مغة ىظا

ُت مهاصع جخ٣اطٞه مٟهىمها ؤو ٦ما     ُت إلاهاصع ملخ٣ى اٖخبرث بط ٖضًضة، مٗٞغ  ٖن ًٞال خهغىا، ًهٗب مسخلٟت مٗٞغ

ا مجالها ظٗل ما ؤزغي، ٖلىم م٘ جضازلها ؿحرا وواؾٗا زٍغ  .ٖو

 اىخماماتها وجخجاوػ  مسخلٟت، ٖلىم من الخُاعاث من الٗضًض حُُٛت بل ٞدؿب اللؿانُحو ٖلى خ٨غا لِـ الخضاولي ٞاللدض    

ت لخهلذ السُاب مىيٕى ٖلى وجُػى والخىانل، بالضاللت اإلاخٗل٣ت ألابدار بلى  الحؿإ ونٓغا. 2ؤلانؿاني للنكاٍ ٖامت نٍٓغ
غ ظضًض صعؽ ٞهي مٗاإلاها ويىح ٖضم الضاعؾحو من الٗضًض ؤ٢غ خضوصىا  ٖضم ٖن ًٞال واضخت، خضوصا ًمل٪ ال ؤنه بال ٍٚؼ

. الٗضًضة ومجاالتها م٣ىالتها ٌكمل مهُلر ٖلى الاؾخ٣غاع

٣ُت(   pragmaticus) الالجُنُت بلى حٗىص( Pragmatique) اإلاهُلر ظظوع  ٞنجض الانُالحي الىي٘ في ؤما      ٍغ   وؤلٚا
(pragmatiquos  )٨ُت بالٟلؿٟت الخضًض الٗهغ في جىُْٟه اعجلِ و٢ض ٖملي، بمٗجى  زمت الخ٣ُ٣ت في ول٨ن النُٟٗت، ؤو ألامٍغ

 ظُمـ ولُام عواصىا ومن ٞلؿٟي ٦مظىب الظعاجُٗت ؤو والبراٚماجُت( pragmatique) مهُلر ٣ًابلها الخضاولُت بحو ٞغ١ 

(James)،  صًىي  وظىو(J. Dewey)، مهُلر ٖن مترظم (pragmatisme  )٧انذ وبطا. اللٛىي  ؾخٗما٫الا ب٣ًاًا تهخم والتي 
 م٘ جدىلذ زم للسُاب، الاظخماُٖت والنماطط اإلاؿخ٣للحو، وعصوص اإلاخ٩لمحو، ٖنض اللٛت اؾخٗما٫ بسهاثو حٗجى البراٚماجُت

 الصخت وقغوٍ والخلٟٔ الاؾخٗما٫ نماطط لدكمل واحؿٗذ طل٪ بٗض امخضث زم اللٛت، ؤٞٗا٫ صعاؾت بلى( Austin)ؤوؾخحو
ت بال هي ما اإلاىيٕى ٨ٞغة وحٗخبر لهض٢ها، ٦مُٗاع لل٨ٟغة الٗملُت بالٟاثضة تهخم الظعاجُٗت ٞةو ،3عي الخىا والخدلُل  مجمٖى

ت ٞهي اإلاخسُلت، الى٢اج٘ ل٩ل ؤ٩ٞاع ت بلٙى ٢هض لإلنؿاو الٟاٖل الٗملي اإلا٩ىو  ٖلى جلر ٞلؿُٟت نٍٓغ . 4اإلاٗٞغ

                                                           
 .ِِٓص " دكؿ"مادة ، ُُـ، مجَُٗٗ، ُلساف العرب، ابن منظور، دار صادر، بًنكت، ط  ُ
 .ْٔ، ّٔـ، صََِٗينظر، يف اللسانيات التداكلية، مع زلاكلة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي، بوجادم خليفة، بيت احلكمة، اجلزائر ،  ِ
   كلياـ جيمس(William James ) ؤلفاتوسعى إذل إحلاؽ علم النفس بالعلـو الطبيعية كالوضعية، من ـ( َُُٗ، ُِْٖ)فيلسوؼ أمريكي :Le) 

pragmatisme 1907.) 
   جوف ديوم(John Dewey ) صاغ فلسفة قريبة من نفعية كلياـ جيمس أطلق عليها اسم الوظيفية( ُِٓٗ، ُٖٗٓ)عادل بيداغوجيا كفيلسوؼ أمريكي. 
   جوف أكستٌن(John Austin) ، دل تصدر لو كتب إذل أف (َُٔٗ، ُِٓٗ)درس الفلسفة يف أكسفورد ( َُٔٗ، ُُُٗ)منطقي كلساين بريطاين ،

 .ُِٔٗ( How to do things with words)زلاضراتو مجعت يف مؤلف عنوانو 
 .ُّٕـ، صََِٔينظر، زلاضرات يف ادلدارس اللسانية ادلعاصرة، بوقرة نعماف، منشورات جامعة باجي سلتار، عنابة،   ّ
 .   ْٓـ، صُِٗٗمد حيياتن، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، ينظر، مدخل إذل اللسانيات التداكلية، دالش اجليالرل، تر مح  ْ
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لم البراٚماجُت، و٢ُل ألاظنبي، للمهُلر الٗغبُت الدؿمُاث حٗضصث ٣ٞض الٗغبُت الش٣اٞت في ؤما     لم الخضاو٫، ٖو  اإلا٣انض، ٖو

حرىا ،1ؤلاٞٗالُت الؿُا٢ُت، اإلا٣امُت، ومهُلر . اإلاهُلخاث من ٚو

". الخضاولُاث" مهُلر الغخماو ٖلض َه ا٢ترح الاؾخٗما٫، في اللٛت بضعاؾت ٌٗجى الظي للخضاولُت الٗام اإلاٟهىم ٖلى وجإؾِؿا   

ماج٣ُا، الٛغبي للمهُلر م٣ابال( الخضاولُاث) مهُلر ٖلى1970 منظ ازخُاعنإ و١  و٢ض: "٣ًى٫      خ٣ه، اإلاُلىب ًىفي انه بٚغ
 ًضعظىنه ؤزظوا الظًن الضاعؾحو، لضو من ٢لىال الخحو طل٪ منظ ول٣ي مٗا،( والخٟاٖل الاؾخٗما٫) مٗنُحو ٖلى صاللخه باٖخلاع

 نانعي بحو والخٟاٖل الخىانل مٓاىغ من مٓهغا ٧او ما ل٩ل ون٠" بإنه و٫،للخضا الانُالحي اإلاٗجى ًدضص زم. 2"ؤبداثهم في

. 3" وزانتهم الناؽ ٖامت من الترار

 ىظا في ٣ًى٫  الخضاولُت، بض٫( الخساَب ٖلم) مهُلر ٖلي ًىنـ مدمض اؾخسضام بلى اؾخٗمالها بم٣ام اللٛت عبِ وؤصي   

 من ٖضص ٣ًى٫  ٦ما الظعاجُٗت ؤو النُٟٗت ؤو بالخضاولُت ولِـ الخساَب بٗلم( pragmatics) مهُلر جغظمت ؤًٞل" الهضص
حو  الضعاؾاث ٖلى ًُل٤ ألاو٫  اإلاهُلر ؤو والىا٢٘ واخض، شخيء( pragmatismو( )pragmatics) بإجهما مجهم جىىما الٗغب اللٍٛى

  -ٖاصة الىي٘ ٣ًابل الظي  -ؾخٗما٫الا ٖلم وىى الخغفي مٗناىا م٘ ًخ٤ٟ ما وىى لل٨الم، الٟٗلُت الؿُا٢اث في باإلاٗجى حٗجى التي

  -عؤَي في  -ؤنؿب الخساَب بٗلم( pragmatics) جغظمت ٞةو ولظا الخساَب، ٖملُت في اإلاخ٩لم به ٣ًىم الظي النكاٍ ٖلى ًُل٤
ت اؾخٗماالجه في الٟغص نكاٍ ٖلى ًغج٨ؼ الخساَب باٖخلاع. 4"آلاو ختى ٖلحها اَلٗذ التي السُاعاث من  حاإلاهُل ل٨ن اللٍٛى

. الضاعؾحو اؾخٗماالث ٖلى ومهُمنا قاجٗا ناع الظي ىى ،5والؿالؾت بالسٟت صالف الجُاللي وونٟه ،اإلاخى٧ل اؾخسضمه الظي

 ٢مت في ؤجها م٘ بٗض، جدضص لم( Armengaud)ؤعمن٩ى ٞغانؿىاػ خؿب جضاولُاث ؤمام ؤننا ًٓهغ ما الخضاولُت مٟاىُم      حٗضصث

٠ا ىظو ؤبغػ  من ولٗل. اػصىاعىا ٩ي الُٟلؿٝى ٖن وعص ما لخٗاٍع ا بىنٟها ، (Charles Morris)مىعَـ حكاعلؼ ألامٍغ  من ٖٞغ

 ىظو ومؿخسضمي الٗالماث بحو الٗال٢اث بضعاؾت تهخم ،(Sémiotique) الٗالماث ٖلم ؤو الؿُمُاثُت، ٖلحها حكمل زالزت ٞغوٕ
 7:للؿُمُاثُت الشالزت ألابٗاص ٖن خضًشه مٗغى في وطل٪.6الٗالماث

لم ،(Sémiotique) الضاللت لمٕ (. Pragmatique) والخضاولُت ،(Syntaxe) الترا٦ُب ٖو

                                                           
ـ، َََِ، ِالثقايف العريب، ط ينظر، دليل الناقد األديب، إضاءة ألكثر من مخسٌن تيارا كمصطلحا نقديا معاصرا، الركيلي ميغاف، البازعي سعد، ادلركز   

  .ََُبًنكت، لبناف، ص
 .ِٖـ، صَََِ، ِـ الكالـ، عبد الرمحن طو، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، طينظر، يف أصوؿ احلوار كذبديد عل  ِ
 .ِْْ، ص ِعبد الرمحن طو،  ادلركز الثقايف العريب، بًنكت، ط ذبديد ادلنهج يف تقومي الّتاث،   ّ
  .َُِـ، صََِْمدخل إذل اللسانيات، يونس زلمد علي، دار الكتاب اجلديد ادلتحدة، بًنكت،    ْ
 ...، الوظائف التداكلية، قضايا أساسية يف اللسانيات الوظيفية-مدخل نظرم -اللسانيات الوظيفية : من خالؿ مؤلفاتو العديدة منها *

 .َُينظر، مدخل إذل اللسانيات التداكلية، دالش اجليالرل، ص ُ
 .ـُّٖٗكتبو أسس نظريات العالمات  ، من أىمَُُٗعادل داللة أمريكي كلد سنة  (Ch. W. Morris)شارلز كيلياـ موريس  *
 .ُُٓـ، صََِٓ، ِينظر، علم النص مدخل متداخل االختصاصات، فاف ديك، تر سعيد حسن حبًنم، دار القاىرة، القاىرة، ط  ٔ
ضللة زلمود أمحد، دار ادلعرفة ، كينظر أيضا، أفاؽ جديدة يف لبحث اللغوم ادلعاصر، ٕٔينظر، يف اللسانيات التداكلية، بوجادم خليفة، ادلصدر السابق، ص  ٕ

 .َٗـ،صََِِاجلامعية، اإلسكندرية، 
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. ٌٗالجها التي الٗالمت َلُٗت ًدضص ال ؤنه ٦ما الؿُمُاثُت، من ظؼءا الخضاولُت ًجٗل ٖام، ؤنه الخٍٗغ٠ ىظا ًمحز ما    

تاللٜ ألاصلت الناؽ اؾخسضام ٦ُُٟت ًضعؽ لؿاني جسهو ٖمىما والخضاولُت      من ٌٗجى ٦ما وزُاباتهم، ؤخاصًثهم نلب في ٍو

لهم ب٨ُُٟت ؤزغي  ظهت  بلى الىنى٫  بلى حؿعى ،1الخللُُٛت واإلال٨ت الخىاع لؿانُاث هي ؤو والسُاباث، ألاخاصًض لخل٪ جإٍو
 مجا٫ ًدؿ٘ وى٨ظا ؤًًا، الؿُاقي الجانب من بل وخضىا اللنُت من ٌؿخ٣ى ال اإلاٗجى او ال٨الم، وؤٚغاى اإلاخ٩لم م٣انض

. ال٨الم من ٖنه واإلاؿ٩ىث الًمجي الجانب لِكمل الخضاولُت

غانؿىا( Marie Diller) صًحر إلااعي  ؤزغ لؿاني حٍٗغ٠ وىنا٥    ٩اناحي ٞو  صعاؾت" الخضاولُت ؤو وىى( François Récanati) ٍع

ٟها في الخضاولُت ؤو الخٍٗغ٠ ىظا من ًخطر. 2"السُابُت م٣ضعتها ٖلى طل٪ في قاىضة السُاب، في اللٛت اؾخٗما٫  جخٗل٤ حٍٗغ

. ٞحها ؤلابالُٚت الجىانب ٖن ال٨ك٠ بلى ؤزغي  ظهت من وحؿعى الاؾخٗما٫، في اللٛت بضعاؾت

 انُل٣ذ بِنما ،"واظخماُٖت وجىانلُت زُابُت، ٦ٓاىغة اللٛت" بلى جخُغ١  ؤجها ٞحري ( Jaques Francis) ٞغانؿِـ ظا٥ وؤما     
ت من ؤعمن٩ى ٞغانؿىاػ  ٖنضما ن٣ى٫  ماطا نخ٩لم؟ ٖنضما نٟٗل ماطا مشل من الخضاولُت، خضوص جغؾم مشحرة ثبق٩اال مجمٖى

ض ٦نا ما ٚحر ؤزغ، شخيء ٢ى٫  ًم٨ننا ٠ُ٦ الندى؟، ىظا ٖلى ًخ٩لم وإلااطا ًخ٩لم؟ من نخ٩لم؟ . ٢ىله؟ نٍغ

ها خحو في     التر٦ُبي، واإلا٩ىو  الضاللي، وو اإلا٪ ظانب بلى اللٛت م٩ىناث من م٩ىو  بإجها (Maingueneau )مانجىنى صومُنُ٪ ٖٞغ
اث مٗجى ون٠ حٗالج جضاولي ٦م٩ىو  وهي  الؿُا٢اث، خؿب ًاو٫ مشال( ىنا لِـ الىالض) نٟؿه ٞاإلالّٟى ؾُا٢ها، في اإلالْٟى

 3.إلاداظت ٦ندُجت ؤو النٓام، الخترام ٦ضٖىة ؤو ته٨مي، ٦ملّٟى

ٟاث ىظو ؤو بلى نسلو ؾل٤ ما يىء في     ٤ جماعؽ اظخماُٖت، ةاللٜ ٧ىو  في جخ٤ٟ الخٍٗغ  ٖلحها، اإلاخٗاٝع السُاب ٢ىاٖض ٞو
.  للسُاب وجٟؿحرىا بةظغاءاتها بل بماىُتها، حٗٝغ لم طل٪ بط وهي

: العطبي الترار في الخساولُت -2

ت اللجى ًٟهل لم ؤنه ًجض ٖلىمه، ازخالٝ ٖلى الٗغبي، الضعؽ في اإلاخإمل بو    طاوو ،4اؾخٗمالها وا٢٘ ٖن جناولها التي اللٍٛى
 صوو  اؾخٗماالتها، في باللٛت تهخم الخضاولُت ؤو من خضًشا اللؿانُىو  خضصو ٖما ٦شحرا جسخل٠ ال والتي الخضاولُت، ٢ُم ؤىم من

ضىا  ج٣ضًم وبنما اإلاخناولت، للمٟاىُم جإنُال لِـ الٗغبي، الترار في الخضاولُت اإلاىيٕى ٖن والخضًض الٗاصي جضاولها من ججٍغ

. للظاث الخن٨غ ٖضم ٖن ًٞال ٢ضًما، الٗغب ٖلمائنا ٖغيها التي ثضةالغا ألا٩ٞاع من لجانب

                                                           
 .َُينظر، مدخل إذل اللسانيات التداكلية، دالش اجليالرل، ص  ُ
 .َٖ، ص ـُٖٔٗسعيد علوش، مركز اإلأاء القومي، الرباط، ادلغرب، : ادلقاربة التداكلية، أرمنكو فرانسواز، تر  ِ
   ماصلونو دكمينيك(D. Maingueneau) أستاذ مربز يف اآلداب احلديثة، لو مؤلفات عديدة يف اللسانيات الفرنسية كربليل اخلطاب، منها: 
 (Pragmatique pour discours littéraire). 

 .َُُـ، صََِٖينظر، ادلصطلحات ادلفاتيح لتحليل اخلطاب، ماصلونو دكمينيك، تر زلمد حيياتن، منشورات االختالؼ، اجلزائر،   ّ
، يف ّْ  –ُّزيد، ص أبو ، يف تداكلية اخلطاب األديب، نوارم سعودمُّٕ  –ُِٗنظر، التداكلية عند العلماء العرب، مسعود صحراكم، صم  ْ

 .ُْٓ  –ُّٕاللسانيات التداكلية، بوجادم خليفة، ص
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ال٢خه اللٛىي  الخىانل الٗغب، الٗلماء اىخماماث اؾخضٖذ التي اإلاىايُ٘ ومن       الجاخٔ ٞهظا واإلاساَب، بالؿام٘ ٖو

 ب٨الم اإلالى٥ وال ألامت مب٨ال ألامت، ؾُض ٩ًلم ٞال"  مساَله، اإلاخ٩لم ًغاعي ؤو الناجر الخىانل قغوٍ من ًجٗل( ىـ255ث)
. 1"الؿى٢ت

 بحو ال٨الم في اإلاىاػنت يغوعة بلى ٞحها صٖا التي(ىـ220ث) اإلاٗخمغ بن بكغ  خُٟت هي اللالٚت في مكهىعة وز٣ُت من ىظا جهل و٢ض
. والخاالث والؿامٗحو اإلاٗاني ؤ٢ضاع

نٓمها ؤلٟاْه اإلاخ٩لم ًنخ٣ي وبظل٪      الؿام٘ ٌٛضو ٢ض بل الؿام٘، مغاٖاة م٘ ال٨الم ٝي وملخٛاو م٣هضو ٣ًخًُه ما ٖلى ٍو

 اإلاٗجى ٖلى ووعص...الٗظوبت ظم٘ ٢ض ال٨الم ٧او بطا(: "ىـ395ث) الٗؿ٨غي  ىال٫ ؤبي ٦الم من ًٟهم مشلما ؤخُانا، ال٨الم مُٗاع
لى ًغصو، ولم ٢لله، الشا٢ب  الجاسخي من وج٣ل٤ الٛلُٔ، ٖن وجنلى الل٠ُُ ج٣لل والنٟـ ًمجه، ولم اإلاهِب الؿم٘ ٖو

ىب الخإزحر له ٧او الكظوط ٖن واللٗض اإلاٗجى وقٝغ اللٟٔ، بالٚت النٓم، في اظخمٗذ ٞمتى. 2"اللك٘( الهلب) . الؿام٘ في اإلاٚغ

ا بٗضا ال٣هض ٨ٞغة وجإزظ     ت يمن نٍٓغ  بم٣انض وعبُهما للمٗاني، ألالٟاّ بلخا٢ه في( ىـ471ث) للجغظاني النٓم نٍٓغ

. النٟـ مٗاني حؿمُت جدذ اإلاخ٩لم ٖنض ال٣هضًت مٗجى ظاء و٢ض ،3اإلاؿخٗملحو

 ،4"بال٣هض اإلاُٟض ال٣ى٫  ىى ال٨الم: "طل٪ في ٣ًى٫  ال٨الم، مٟهىم في ال٣هض ؤصزل خحو ،(ىـ671ث) الهاقم ابن ٞٗل و٦ظل٪    

. ٖلُه الؿ٩ىث ًدؿن مٗجى ٖلى ص٫ ما بال٣هض واإلاغاص

. بٛحرو ال به، مغجلُاو ُٞه، وال٣هض به وازخخامه ال٨الم ابخضاء او باإلاخ٩لم، مغجلُت ال٨الم قغوٍ ؤو طل٪ من ًخطر

ت الجىانب ؤىم بٌٗ بلى عظٗنا وبطا    ٢هب ًدىػ  ٩ًاص الجاخٔ نجض ٞةننا الخضاولي، الخدلُل في مغاٖاتها الىاظب اللٍٛى

ت ٚحر ؤنماٍ زمؿت بلى الضاللت بُاو ؤعظ٘ خحو بلُه، ؤلاقاعة في الؿل٤ .  5نلتوالن ؤلاقاعة مجها لٍٛى

 و٢ض والؿ٠ُ، وبالشىب الصسهاو جلاٖض بطا واإلان٨ب، وبالخاظب والغؤؽ بالُض" الجاخٔ ط٦غىا التي ؤلاقاعة ؤيغب ومن    
٩ىو  وعاصٖا، ومانٗا ػاظغا طل٪ ٩ُٞىو  والؿ٠ُ الؿٍى عاٞ٘ ًتهضص ُضا ٍو . 6"وجدظًغا ٖو

اظجي خاػم ٞةو اَب،الخش َغفي بحو جىانلي مى٠٢ ٧ل في الٛاًت ىى الخإزحر ٧او وبطا     : للخإزحر نمىطظحو ط٦غ ٢ض ال٣َغ

. للدجاط مالػمت زانُت وهي ؤلا٢نإ اؾخٗما٫ -ألاو٫ 

اًت الكٗغ ٢ىام ىى الظي الخسُُل اؾخٗما٫ -الشاني : وهي مخدضة الاؾخٗمالحو ىظًن ٚو

  اإلاخىزُخحو الهناٖخاو ٩ٞانذ إلا٣خًاو، لخإزحر ال٣لى٫  بمدل النٟىؽ من ال٨الم بل٣اء في الخُلت بٖما٫

                                                           
 .ِٗ، صُـ، جُٖٗٗ،7، اجلاحظ، تح عبد السالـ ىاركف، مكتبة اخلاصلي القاىرة، طينظر، البياف كالتبيٌن  ُ
 .ٕٓـ، ص ُٖٖٗينظر، كتاب الصناعتٌن، العسكرم أبو ىالؿ، تح علي زلمد البجاكم كزلمد أبو الفضل إبراىيم، ادلكتبة العلمية، بًنكت،   ِ
 .ُُٖـ، ص ُِٖٗينظر، دالئل اإلعجاز، اجلرجاين عبد القاىر، تح زلمد رشيد رضا، در ادلعرفة، بًنكت،  ّ

 .ُّْ، ص ِـ، ج ُُٗٗيب، ابن اذلاشم األنصارم، تح زلمد زليي الدين عبد احلميد، ادلكتبة العصرية، صيدا، بًنكت، مغين اللبيب عن كتب األعار  ْ
 .النصبة ىي احلاؿ ادلفصحة عن نفسها من غًن كاسطة اللفظ  ٓ
 .ٕٕ، صُ، اجلاحظ، ادلصدر السابق، ج ينظر، البياف كالتبيٌن  ٔ
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. 1ٞحهما والٛغى اإلا٣هض اجٟا١ اظل

ت الٗغب، اللالُٚحو لضي الخىانلُت الٗملُت نجاح جًمن التي الكغوٍ ومن       الخىانل، بها ًخم التي اللٛت زهىنُاث مٗٞغ

ُت، ًتقمى٫  جغازُت نٓغة ٨ٌٗـ وىظا ،(اإلاكتر٦ت اللٛت)  الؿجو هي ؤؾاؾُت ع٦حزة ٖلى ٢اثم الؿلُم الناجر ٞالخىانل  نٖى
 من يغوعة بلُه واإلاغؾل اإلاغؾل بحو الؿجو مؿخىي  ٖلى الاقترا٥ ظٗل الظي الخضًض اللٛىي  الخنٓحر اإلاؿخىي  بلى اعج٣ذ

. 2الخىانل ٖملُت نجاح يغوعاث

" لُل ٖلُه ؾحر" مشل الهلت جدظٝ ٢ض ؤنه بلى ؤقاع ٖنضما( ىـ392ث) الججي ابن ٖنض الخساَب ؤبٗاص خًىع  ونسجل   

 من ال٣اثل ٦الم في جدـ ؤو وطل٪: " ظجي ابن ٣ًى٫  الهٟت، م٣ام، اإلاخ٩لم مغاص ل٣ُام والُى٫، الؼمجي الامخضاص ٞتم وال٣هض

ذ ل ٢ىله ٣ًىله ما والخُٗٓم  والخٟسُم الخٍُى . 3"طل٪ ندى ؤو ٍَى

 ُٞٓل به ًخلٟٔ ال ٦الم: مال٨ال من يغبحو بحو( ىـ505ث) الٛؼالي خامض ؤبى محز ال٨الم صاللت جلُاو في ال٣هض اىمُت ونٓغا   

ي الظاث خلِـ . 4طل٪ اإلاخ٩لم له ؤعاص بطا بال ٖلحها ًض٫ ال بل طاجُت، لِؿذ وصاللخه ٞٗلُا مخد٤٣ منجؼ و٦الم ال٨خماو، َو

ا ال٣هض( ىـ415ث) الجلاع ٖلض ال٣اضخي ظٗل خحو في   مؿإلت بلى بالٗىصة ال٨الم ٖملُت في جىاٞغو ًنلػي ؤؾاؾُا قَغ

تاللٜ اإلاىايٗت . ٖلُه اإلاىايٗت قٍغ اؾخىفى و٢ض بال ٞاثضة ٖلى لالخخىاء ماىل ٚحر ال٨الم ؤو طل٪ ،5ٍو

ه النداة بمام لضي نغاو ما وىظا طل٪ ٖن ًسغظىا لم النداة ٞةو الاؾخٗما٫، في اللٛت صعاؾت حٗجي الخضاولُت ٧انذ وبطا  في ؾِلٍى
ال٢خه اإلاٗجى بلى نٓغجه . 6للىا٢٘ ال٨الم ومُاب٣ت الاؾخٗما٫  خت بمضي طل٪ عبِ ظانب بلى باللنُت، ٖو

 لضحهم اإلاىؾ٘ الاىخمام خ٣ُ٣ت بلى جغقض ل٨جها الٗغب، الٗلماء ٖنض الخضاولي اللٗض ٖغى في ٧اُٞت لِؿذ ؤلاقاعاث ىظو ولٗل     

. ومالبؿاجه اإلا٣ام بٗنانغ والاخخٟاء والخضاو٫، الاؾخٗما٫ بمٟاىُم

 ؤَغاٝ بحو الٗال٢ت ومغاٖاة اإلاخ٩لم، و٢هض الخا٫ ٦ؿُا١ ألاؾاؾُت ومٟاىُمها بم٣ىالتها، الخضاولُت ؤو ألامغ زالنت  
. ٞهمه مٟاجُذ من ومٟخاخا ألاصبي السُاب ٢غاءة ؤصواث من ؤصاة ج٩ىو  ؤو ًم٨ن والدجاط، ال٨المُت، ألاٞٗا٫ ومٟهىم السُاب،

 :الخساولُت للؼاهُاث املعطفُت املطحعُت -3

ُت اإلاغظُٗاث حٗضصث      ذ، الخضاولُت مجها ؤٞاصث التي اإلاٗٞغ ُت خ٣ى٫  ٚظتها بط وجنٖى لم الخدلُلُت، ٧الٟلؿٟت ٖضة مٗٞغ  ٖو

لىم اإلاٗغفي، النٟـ م٨ن واللؿانُاث الخىانل، ٖو  :٧اآلحي بظمالها ٍو

 

 

                                                           
، ادلصدر السابق، صينظر، منهاج البلغاء كسراج األدباء  ُ  .ُّٔ، القرطاجين حاـز
 .ُُٖينظر، ادلدارس اللسانية أعالمها كمبادئها، عزكز أمحد، دار األديب، اجلزائر، ص   ِ
 .ُّٕ، َّٕ، ص  ِينظر، اخلصائص، ابن جين أبو الفتح عثماف، تح زلمد علي النجار، ادلكتبة العلمية، بًنكت، ج  ّ
 .ُْٔـ، ص ُِٖٗ، ِضارة العربية، ادلسدم عبد السالـ، الدار العربية للكتاب، طينظر، التفكًن اللساين يف احل  ْ
 .ٕٗ، ٔٗـ، ص ََِٔينظر، التصور اللغوم يف الفكر االعتزارل، لزعر سلتار، دار األديب، اجلزائر،   5
  .ِٔ، ِٓـ،ص ُٖٖٗ، ّالكتاب، سيبويو، تح عبد الساـ ىاركف، مكتبة اخلاصلي، القاىرة، ط  ٔ
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:  الخحلُلُت الفلؼفت -

ج مجهم عواصىا اؾخُإ    ت مىيٕى من الٟلؿٟي الاىخمام باعة حُٛحر ، (Frege)ٍٞغ  ومجها اللٛىي، الخدلُل بلى ٞتاإلاٗغ نٍٓغ
ذ ،1ال٨المُت بااٞٗا٫ ٌٗٝغ ما انلش٣ذ  الُٟلؿٝى عاثضىا الُلُُٗت، ؤو          الٗاصًت اللٛت ٞلؿٟت: مجها اججاىاث، ٖجها جٟٖغ

ت به جإزغ زم ، (Wittgenstein)ٞخجنكخاًن : ٧اآلحي ظهىصىم وجخلسو الٟالؾٟت من مجمٖى

:  فخجيـخاًً - أ

اث  خت بمضي واىخم للٛت، الاؾخٗمالي الجانب بلى نٓغوا الظًن ألاواثل ةالٟالؾ٠ من ٌٗخبر   طل٪ وبٗض زُئها ؤو اإلالْٟى
 جىانلُت مٗجى اؾدلضا٫ بلى وانخهى بالٟغص زانت للٛت وظىص ال بط اظخماُٖت اللٛت وؤو وال٨ٟغ، اللٛت بحو الانٟها٫ بٗضم ٢ا٫

ت، اللٛت  اللٛت، ؤلٗاب ٨ٞغة بلى وجُغ١  ،2ٞحهم للخإزحر وؾُلت هي ما ب٣ضع الناؽ امإلٞه وؾُلت لِؿذ نٓغو في ٞاللٛت بالخٗلحًر
 .ندُاىا التي الاظخماُٖت وباإلاماعؾاث  الخُاة بإق٩ا٫ جغجلِ بها نخلٟٔ التي ألاٞٗا٫ ؤو اإلاٟهىم ىظا وزالنت

: (J. L. Austin) ؤوػخحن -ب

 How to do things) بال٩لماث ألاقُاء نهن٘ ٠ُ٦ واوبٗن ،1962 ٖام اإلانكىعة اللٛت ٞلؿٟت في مدايغاجه زال٫ من ٖٝغ 

with Words )ُٟت جخجاوػ  مٟهىمه في واللٛت ُٟت بلى الاجها٫ ْو  ٢ى٫  ٧ل بو ال٣اثلت ٨ٞغجه طل٪ بٗض وظؿض والخُٛحر، الخإزحر ْو
حو بحو ومحز ٞٗال، ٌٗض ملّٟى ت زابخت ؤٞٗا٫: ألاٞٗا٫ من نٖى ٍغ ت_ اثُتؤص ؤٞٗا٫ ،(constatifs)_ ونُٟت_ ج٣ٍغ  بنجاٍػ

_(performatifs )والالخماؽ والاؾخٟهام، ٧اامغ، ٞٗال جاصي وبنما وا٢ٗا، جه٠ ال بها الن٤ُ خحو. 

:  (Perce)بحرغ  –ج    

 ٦ما ٖالمت، ٞندن ن٨ٟغ وخحو ٖالمت، ؤلانؿاو اٖخبر ؤنه خض بلى الٟلؿُٟت، مٟاىُمها من انُال٢ا الٗالمت بضعاؾت اىخم   

. الخضاولي الضعؽ نكإة في به ؤؾهم ما ؤىم من وىى الاؾخٗما٫، بٓغوٝ واإلاٗجى الخىانل ٫بدا اللٛت ٞهم عبِ

ل، ٖن خضًشه زال٫ ومن     صعاؾت باٖخلاعىا الضاللت بحو محز خحو الخضاولُت بمٟهىم ًغجلِ ما الضاعؾىو  اؾخسلو الخإٍو

. وعواؾنها اإلااوالث ب٣اًا جضعؽ التي الخضاولُت وبحو للماوالث،

                                                           

  -ُْٖٖ)( Gottlob Frege) أت الفلسفة التحليلية يف العقد الثاين من القرف العشرين يف فيينا بالنمسا، على يد الفيلسوؼ األدلاين غوتلوب فريجنش  

 : يف كتابو أسس علم احلساب ك ديكن حصرىا يف ثالثة اذباىات كربل ىي( ُِٓٗ
بزعامة إدموند  (du langage Phénoménologie)الظاىراتية اللغوية  -دكلف كارناب، ببزعامة رك( Positivisme logique)الوضعانية ادلنطقية  -أ

 .بزعامة ًفتجنشتاين( Philosophie du langage ordinaire)فلسفة اللغة العادية  -ىوسرؿ، ج
   فريج(G. Frege ) ذباكز رباليل ارسطو، مقّتحا ربليال يقـو على جدد النظرة إذل ادلنطق ك( ُِٓٗ، ُْٖٖ)عادل يف الرياضيات كفيلسوؼ كمنطقي أدلاين

 .الوظيفة القضوية كاحلجة، ترجع إليو ادلفاىيم األكذل اليت قاـ عليها ادلنطق ادلعاصر
 .ِِ، ُِ، ص ـََِٓ، ُينظر، التداكلية عند العلماء العرب، صحراكم مسعود،  دار الطليعة للطباعة كالنشر، بًنكت، ط   1
  لودفيج فتجنشتاين (L. Wittgenstein)  أستاذ الفلسفة يف كمربيدج، اذبو إذل دراسة ( ُُٓٗ، ُٖٖٗ)منطقي أساكم ربصل على اجلنسية الربيطانية

 .(Jeu de langage)اللغةاللغة الطبيعية ككضع نظرية لعبة 
 .ِِينظر، ادلقاربة التداكلية، أرمنكو فرانسواز، ادلصدر السابق، ص  ِ
 شارؿ سندرز بًنس (Ch. Perce) (ُّٖٗ ،ُُْٗ )مفكر أمريكي كرائد السيميائية اإلصلليزية من مؤلفاتو كيف صلعل أفكارنا كاضحة؟ 
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(: Morris) مىضَؽ. ؾ  -ز   

٣ت ؤؾهم     وماولحها الٗالماث بحو الٗال٢ت حٗالج الؿُمُاثُت، من ظؼءا الخضاولُت واٖخبر الؿُمُاجي، الضعؽ جإؾِـ في بحرؽ ٞع

. 1اظخماُٖت َلُٗت طو جىانلي نكاٍ ؤجها ٖلى للٛت جضاولي حٍٗغ٠ بلى وانخهى

ت     :  املحاززت ه ٍط

ت ىظو ج٣ىص اإلاداصزت من٤ُ م1975 ٖام الهاصع م٣اله في ، (Paul Grice)ٚغاٌـ بى٫  للُٟلؿٝى  ت بلى النٍٓغ  من مجمٖى
ت الٗال٢ت جنٓم التي ألاؾـ  َٝغ ٧ل ُٞه  ًلتزم ،( Principe de coopération) 2الخٗاوو  ملضؤ وجًم ، اإلاخ٩لمحو بحو الخىاٍع

ت . إلااثاإلاـ بخضي بسغ١  ًدهل الظي الخىاعي، والاؾخلؼام. اإلاؿلماث من بمجمٖى

: Psychologie Cognitive املعطفي الىفؽ علم    

٣ت اىخم    ت في الخضاولُت منه وؤٞاصث اللكغي، الظىن بها ٌكخٛل التي بالٍُغ  ؤعسخى التي Théorie de patience اإلاالءمت نٍٓغ

لؿن صًغصع من ٧ل صٖاثمها ت وهي Sperber ؾبربغ وصاو ، W. Deirdreٍو ُت نٍٓغ  زانت اإلاٗغفي نٟـا٫ ٖلم بحو جضمج مٗٞغ

ت لؿٟت ، (Fodor) 1883لٟىصوع ( Modalité) ال٣اللُت النٍٓغ ت وزهىنا اللٛت، ٞو ت ٚغاٌـ نٍٓغ  . 3م1975 الخىاٍع

: الخساولُت املفاهُم ؤهم -1-2  

 :وهي ٧او بما ألاىمُت من حٗض مٟاىُم ٖلى الخضاولي اللدض ٣ًىم 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ُْٕ، صزلاضرات يف ادلدارس اللسانية ادلعاصرة، بوقرة نعمافينظر،   ُ
  بوؿ غرايس (Paul Grice) كجيو الدرس الفلسفي، من أشهر مقاالتومن أىم فالسفة اللغة شلن كاف ذلم أثر كبًن يف ت( ُٖٖٗ، ُُّٗ)فيلسوؼ أمريكي :

 .ُٕٓٗمنطق احملادثة الذم ألقاه ّٔارفرد سنة 
 .ّْ، ّّالتداكلية عند العلماء العرب، ادلصدر السابق، صينظر،   2
   ديردر سوزاف كلسن(Susan Wilson Deirdre) ، اؾ مع سرببر ، تدرس يف جامعة لندف، صدر ذلا باالشّتُُْٗمتخصصة يف اللسانيات كلدت سنة
 .(La Pertinence communication et cognition )ُٖٗٗيف 


كعلم يدرس الفلسفة ، باحث يف سلترب متخصص يف اإللكّتكنيات، ُّٓٗفيلسوؼ كعادل نفس أمريكي كلد سنة  (J. A. Fodor) جًنم فودكر  
 (.MIT)للتكنولوجيا  سيف معهد ماساشوست ُّٔٗالنفس منذ 

 .ّٕادلصدر السابق، صعند العلماء العرب، ينظر، التداكلية   ّ
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 (Acte    :)الفعل 

ل ؤنماٍ ؤخض هي وبنما للىا٢٘، ونسسا للٗالم نٟاو ٣ِٞ لِؿذ اللٛت بو      ؤٞٗا٫ بلى نىجُت  بنضاعاث من اللٛت جدٍى

اث٠ جًُل٘  بٟٗل ٣ًىم بل مٗجى، ٖلى صالت ٧لماث ًنخج ال اللٛت ٌؿخٗمل وىى اإلاخ٩لم ؤلانؿاو ؤو ٌٗجي ما . 1اظخماُٖت بْى
ماعؽ ت لُاؾـ ؤوؾخحو عاسه اإلاٟهىم وىظا. جإزحرا ٍو ت هي جضاولُت م٣اعبت ٥٫ في  مهمت نٍٓغ . ال٨الم ؤٞٗا٫ نٍٓغ

اث بها واإلا٣هىص   اللٛاث مؿخٗملى ًد٣٣ه ما" ؤي. مدضصًن ومُٗى  مى٠٢ في  اللٛت مؿخٗمل ٢لل من ٞٗال اإلاخد٣٣ت اإلالْٟى
 ؤو وي لٜ ؾلى٥ بل بنجاػا، ٧ىنه في َلُٗخه ج٨من وال الاؾخٗما٫، ٖن ًهضع ما ؤي ٞٗل، من الخىانلُت م٣اماتهم في الُلُُٗت

. 2"الخىانلُت الٗملُت ٖبر ججؿُضىا اإلاخ٩لم ٌؿخُُ٘ مماعؾت

 واإلاماعؾت لإلنجاػ ًٞاء جمشل اللٛت ؤضخذ ،(J. Searle)مٗاإلاه وؤظلى( J. l. Austin) صٖاثمه ؤعسخى الظي الخهىع  ىظا وو٤ٞ   
حرىا والاؾخٟهام وؤلازلاع والنهي ألامغ خُض والٟٗل، ت بنجاػاث جمشل ٚو . لٍٛى

(: Contexte) اقالس ي   

ٗجي    ٠ الظي الٟٗلي اإلاى٠٢ َو اث ُٞه جْى  الاظخماُٖت الكغوٍ مجمل ؤي ال٨الم، لٟهم ندخاظه ما ٧ل واإلاخًمن اإلالْٟى
خلاع بٗحو جازظ التي  بحو اإلاكتر٦ت اإلاُُٗاث ؤي اللٛت، واؾخٗما٫ الاظخماعي الؿلى٥ بحو اإلاىظىصة الٗال٢اث لضعاؾت الٖا

 . 3بُجها الكاجٗت واإلاٗلىماث والخجاعب والنٟؿُت الش٣اُٞت ًتوالىي٘ واإلاخل٣ي اإلاغؾل

(: Parole) الىالم   

ت، اللؿانُاث في للخدلُل ألاؾاؾُت الىخضة هي الجملت ٧انذ بطا      الظي الخضاولي، الخدلُل ؤؾاؽ ىى ال٨الم ٞةو اللنٍُى

 ال٣ى٫  صاللخه بو ؾُا٢ُت، وؤخىا٫ ْغوٝ ويم مخد٤٣ لٟٗل ندُجت (Benveniste )بنٟنؿذ طىب ٦ما وىى الجملت، ًسال٠

                                                           
   لقد أثار مصطلح(Speech acts)  الذم جاء بو(Searle )مصدر قلق كحًنة بالنسبة إذل الّتمجات اليت تناكلتو، يف الفرنسية ما بٌن (

actes de langage،actes de parole ،actes de discours) ،أفعاؿ اللغة، أفعاؿ الكالـ، أفعاؿ اخلطاب، : كعلى ىذا ادلنواؿ سارت الّتمجات العربية
سيضطرنا إذل نوع من ، (les actes de parole) –إذل ىذه القضية، كذىب إذل  أف محل ادلصطلح على مقابلتو بأفعاؿ الكالـ (Ducrot) كلقد انتبو

فإهنا ستكوف تافهة ( les actes de langue)عاؿ اللساف نفسو جيعلو جزءا من اللساف، كإذا محلناه على مقابلتو بأؼ( Searle) التناقض على اعتبار أف
كىذا جينب ادلصطلح الوقوع يف النسقية السوسًنية، ينظر، التلفظ (actes de langage)كغًن مرضية، كال يبقى إال أف ضلملو على مقابلتو بأفعاؿ اللغة 

 www. Fikrwanakd aljabriabed.net (n58-abdeslamalawi.htm)  08كاإلصلاز، علوم عبد السالـ إمساعيلي،  
 . َٗينظر، ربليل اخلطاب ادلسرحي يف ضوء النظرية التداكلية، بلخًن عمر، ص  ُ
 www.fikrwanakdaljabriabed.net ينظر، التلفظ كاإلصلاز 1
  جوف ركجرز سورؿ(J. R. Searle ) لفعل الكالمي، من مؤلفاتو، تلميذ أكستٌن، اعترب أف كحدة التواصل ىي اُِّٗفيلسوؼ أمريكي كلد سنة( :les 

actes de parole indirect 1969) ،(Sens et expression 1979.) 
 .َٗادلرجع السابق، ص  ربليل اخلطاب ادلسرحي يف ضوء النظرية التداكلية،ينظر،   ّ
  إميل بنفنست (E. Benveniste)  أسهم يف بناء التيار ُّٕٗدم فرانس منذ  قاـ بتدريس النحو ادلقارف يف كوليج( ُٕٔٗ، َُِٗ)لساين فرنسي ،

 .مشكلة اللسانيات العامة: الوظيفي يف اللسانيات البنيوية الفرنسية، من مؤلفاتو
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خلاع ؤُٖض ل٣ض. 1بناثه في حؿللذ التي ألاخىا٫ مسخل٠ صعاؾت ٖلى حٗخمض صعاؾخه بو الجملت، صاللت جخٗضي  في لل٨الم الٖا
 ًمشل ٖمىما الخجؿُض ٧او وبطا ،(langue) اللؿاو ؤي ؤلام٩او خحز في ٧او إلاا الٟٗلي الخجؿُض بىنٟه الخضاولُت، اللؿانُاث

٠ خحو ج٩ىو  الخلُٟٓت الٗملُت ٞةو ،(Enonciation)الخلٟٔ بدضر ًخٗل٤ ٞٗلُا خضزا  الاؾخٗما٫ ٞٗل بىاؾُت اللؿاو ًْى

 .للؿاو

، الجملت بحو الخمُحز ٖلى و٢ٟىا الظًن من ٧او (O. Ducrot )ص٨ًغو  ولٗل       مُل٣ا، لؿانُا ٦ُانا الجملت اٖخبر بط واإلالّٟى
 الٗملُت صازل للجملت الٟٗلي الخد٤ُ٣ ٖلُه ًإحي الظي الناجج اٖخبرو ٣ٞض اإلالّٟى ؤما للؿانُت،ا للضاللت زالهت ٢ُمخه

. 2الخلُٟٓت

 (:La compétence)الىفاءة

٣هض   خهُلت هي ال٨ٟاءة بو ال٣ى٫، ًم٨ن ؤزغي  وبٗلاعة الؿُا١، في الٟٗل بنجاػ لل٩لمت، ألانلي اإلاٗجى م٘ جمكُا بها ٍو

اجه، في اإلاخ٩لمىو  ًسخل٠ الظي الؿُا١ ىظا ،3الؿُا١ خىع م ٖلى الٟٗل مدىع  بؾ٣اٍ  ٦ٟاءاتهم جخدضص ٖلُه وبناء مؿخٍى

. الخىانلُت

 ألا٢ل ٖلى مل٩اث زمـ من جخإل٠ مخٗضصة ؤنؿا٢ا  -الُلُعي اللٛت إلاخ٩لم جىانلُت ٢ضعة بىنٟها  -الخضاولُت ال٨ٟاءة وحٗض    

ت، اإلال٨ت:  وهي ُت واإلال٨ت اإلان٣ُت، واإلال٨ت اللٍٛى  اإلاُُٗاث ىظو ٖلى وبناء. 4الاظخماُٖت اإلال٨ت وؤزحرا ؤلاصعا٦ُت، واإلال٨ت اإلاٗٞغ
هاٙ  واإلاٗغفي، اللٛىي، ال٣الب هي ٢ىالب زمؿت من ًخ٩ىو  وان٠ ظهاػ ٧ل في الُلُُٗت اللٛت مؿخٗمل نمىطط ًُة

. وؤلاصعا٧ي واإلان٣ُي، والاظخماعي،

اظجي  ج٣ؿُم في خًىعا له نجض ما وىظا. 5الكٗغي  ال٣الب ىى آزغ ٢الب بياٞت اإلاخى٧ل وا٢ترح : 6بلى لل٣ىي ( ىـ684ث) ال٣َغ

 ًناؾب ما اإلاغؾل لتهب اللٌٗ، من بًٗها وجمُحز مُٗنت، ؤ٢ضاع في وجغجُنها ال٨ٟغ، زُاالث بانخٓام حٗجى :الحاف ت اللىة -ؤ

. الؿُا١

. طل٪ ًالءم ال مما والٛغى وألاؾلىب والنٓم اإلاىي٘ ًالثم ما بها ًمحز: املاثعة اللىة -ب

                                                           
 .َٗينظر، ادلرجع السابق، ص  ُ
   أزكالد ديكرك(O. Ducrot)  السنوات األخًنة على ، ركز حبوثو يف َُّٗكلد سنة ( فرنسا، أدلانيا، كندا، سويسرا)مدرس جامعي يف عدة جامعات

 (.Dire et ne pas dire 1980، Les échelles argumentatives 1980،  Le dire et le dit 1984:) التداكلية اللسانية، من أىم مؤلفاتو
  www.fikrwanakdaljabriabed.netالتلفظ كاإلصلاز، علوم عبد السالـ إمساعيلي،  ،ينظر  ِ
 .َّـ، صََِٗديب، نوارم سعودم أبو زيد، بيت احلكمة، اجلزائر، ينظر، يف تداكلية اخلطاب األ   
كالتوزيع، الرباط، ينظر، قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية، ادلتوكل أمحد، البنية التحتية أك التمثيل الدالرل التداكرل، دار األماف للنشر    ْ

 .ُٔـ، صُٓٗٗادلغرب،
قوالب آالت كتضم القالبٌن النحوم كادلنطقي، كزبتص بالقدرة اللغوية، كقوالب سلازف تضم القوالب األخرل كزبتص : يقسم ادلتوكل القوالب إذل فئتٌن  ٓ

 .بالسياؽ
، تح زلمد احلبيب بن خوجة، دار الغرب اإلسالمي، بًنكت، ط   ٔ  .ّْ، ِْـ، ص ُٖٔٗ، ّينظر، منهاج البلغاء كسراج األدباء، القرطاجين حاـز
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 بلى بًٗها من والخضعط بٌٗ، بلى النٓمُت والتر٦ُلاث واإلاٗاني ألالٟاّ ؤظؼاء بٌٗ يم في الٗمل جخىلى:  الصاجؼت اللىي  -ج
. الهناٖت ىظو ٧لُاث به جلخئم ما ظم٘ جخىلى بٌٗ،

. لُتالخضاو ٦ٟاءجه ججؿُض من اإلاخ٩لم ًم٨ن ما للؿُا١، مناؾب زُاب بنخاط ٖلى ال٣ىي  ىظو حٗمل

(: L’intention) اللصس  

 ًجٗل بدُض ىضٝ، طو ٖلُه ومؿُُغ م٣هىص الٟٗل من نٕى ٞالسُاب ٢هض، ندُجت ٨ًن مالم ما، بٟٗل اإلاخ٩لم ٣ًىم ال  
ت ألاٞٗا٫ ٢ىة وبحو الخٗلحري، اإلاٗجى بحو الخٍٟغ٤ في مغ٦ؼا اإلا٣انض وؾىع٫ ؤوؾخحو من ٧ل . ؤلانجاٍػ

. اإلاخ٩لم و٢هض الٗلاعة، وصاللت اإلاخل٣ي، ٞهم الشالزت، الٗنانغ بحو اإلامازلت خهى٫  من البض الخساَبي الخٟاٖل ولنجاح   

اث -2 : الخساولُت الى ٍط

: للخساولُت الثالزت السضحاث -2-1 

اث مٗٓم في اإلاغج٨ؼ ٖض بل الخضاولُت، ٖلُه ٢امذ الظي ألاؾاؽ الؿُا١ ٚضا   السُىة وؤيخى ٖجها انلش٣ذ التي النٍٓغ

اث وى٩ُلت نُٓمث في ألاولى خم. طاجه آلاو في ومخضازلت مسخلٟت جُاعاث زالزت ْهىع  بلى ؤصي ما الخضاولُت، النٍٓغ  من الانخ٣ا٫ ٍو

جي الخُىع  خؿب ؤزغي  بلى صعظت  .ح٣ٗضو وصعظت للؿُا١ الخضٍع

ت الطمىظ  زضاػت: ألاولى السضحت جساولُت -2-1-1         إلاؿاٍض

ت، بالٗالماث وجخٗل٤  ٠ الظي ال٨الم ؾُا١ في مغظُٗتها ضرجذ التي ؤلاقاٍع  زاعط صعؾناىا ما بط منهمت ؤ٢ىا٫ وهي ُٞه جْى

 جسخل٠ حٗابحر ،"آلاو"و" طا٥"و" ىظا" وبقاعاث ،"ىى"و" ؤنذ"و" ؤنا" ٞالًماثغ واإلا٩او، والؼماو باإلاساَلحو، وجخٗل٤ الؿُا١

. ألاولى اولُتالخض للضعظت م٩ىنا ىانؿىو، ٖنض صعاؾتها وحٗض اؾخٗمالها بدؿب بخالتها

 الخىاصلي واملعنى الحطفي املعنى: الثاهُت السضحت جساولُت -2-1-2     

٣ت وجضعؽ   انخ٣ا٫ بٗملُت وحٗجى الخغفي، اإلاٗجى ًخجاوػ  والظي ٖنه، اإلاٗبر باإلا٣هض اللٛىي  ؤلانخاط ٞحها ًغجلِ التي ٍَغ
ذ اإلاؿخىي  من الضاللت ت عاطاؾخش ندى بالؿعي الخلمُخي، اإلاؿخىي  بلى الهٍغ  وحكمل طل٪، في ؾللا ج٩ىو  التي الٗملُاث ومٗٞغ
ت  وألا٢ىا٫ اإلاؿل٤ ٧االٞتراى زُابُت ْىاىغ من ٖجها ًنضعط وما ٚغاٌـ، ٖنض اإلاداصزت ومؿلماث السُاب ٢ىانحو نٍٓغ

. اإلاخساَلىو  ٞحها ٌكتر٥ التي واإلاٗخ٣ضاث اإلاٗلىماث مجمل ٞهى ىنا الؿُا١ وؤما والدجاط، اإلاًمغة

ت: الثالثت السضحت اولُتجس -2-1-3    اللؼت ؤفعاٌ ه ٍط

ت ىظو يمن وجضزل     ويُٗاث يمن الهاصعة ألا٢ىا٫ ؤو: مٟاصىا مؿلمت من جنُل٤ التي ال٨المُت، ألاٞٗا٫ النٍٓغ

خدضص اظخماُٖت ؤبٗاص طاث ؤٞٗا٫ بلى جخدى٫  مدضصة  ٞالٟٗل. والٟغصًت الاظخماُٖت ألابٗاص زال٫ من اإلا٣ام ىظا في الؿُا١ ٍو
ت بالهُٛت صاثما ًخد٤٣ ال ٦الميا٫ ت اللٍٛى . 1الؿُا١ لخضازل نٓغا وطل٪ له، اإلاىيٖى

                                                           
  ـُْٕٗمن اقّتاح اذلولندم ىانسوف عاـ  ىذا التصنيف. 
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غظ٘     ؾىع٫ جلمُظو م٘ ؤ٦ثر جُىعث زم ،( J.L.Austin)ؤوؾخحو عاثضىا بلى الضعاؾت من الهن٠ ىظا ْهىع  ٍو

(Searle .)

:  الخـــاجمـــت   

 النهىم إلا٣اعبت ٖضة ازخُاعاث السُاب إلادلل ًدُذ الظي ألامغ حٗضصث ص١ للخضاولُت الخدلُلُت الاظغاءاث ؤو نجض ألازحر وفي   
ت ال ج٩ىو  او جغقى وبالخالي والسُاباث،  والسُاباث، النهىم لخدلُل لؿانُا منهجا بل ٞدؿب، السُاباث لخدلُل نٍٓغ

ُت مغج٨ؼاجـها حؿخمض ٘ لها جدُذ مسخلٟت مغظُٗاث من اإلاٗٞغ  ىظا ج٣ُض زابخـت مُُٗـاث ٖلى الى٢ٝىب الخدلُلُت بظغاءاتها في الخنَى

خه وجدضص اإلانهج .  الخدلُلُـت ىٍى

: واملطاحع املصازض

   

ت صاع ؤخمض، مدمىص ندلت اإلاٗانغ، اللٛىي  للدض في ظضًضة ؤٞا١ .  ت، الجامُٗت، اإلاٗٞغ  م2002 ؤلاؾ٨نضٍع

. ال٣اىغة السانجي م٨خلت ىاعوو، الؿالم ٖلض جذ الجاخٔ، والخلُحو، اللُاو .2

م في إلانهجا ججضًض .   2 ٍ بحروث، الٗغبي، الش٣افي اإلاغ٦ؼ  َه، الغخمن ٖلض الترار، ج٣ٍى

ت يىء في اإلاؿغحي السُاب جدلُل .4  م2003 ،1ٍ الازخالٝ، منكىعاث ٖمغ، بلسحر الخضاولُت، النٍٓغ

 م2005 ،1ٍ بحروث، والنكغ، للُلاٖت الُلُٗت صاع  مؿٗىص،  خغاوي  الٗغب، الٗلماء ٖنض الخضاولُت .5

تزالي، ال٨ٟغ في للٛىي ا الخهىع  .6 غ الٖا  .م2006 الجؼاثغ، ألاصًب، صاع مسخاع، لٖؼ

 .م1982 ،2ٍ لل٨خاب، الٗغبُت الضاع الؿالم، ٖلض اإلاؿضي الٗغبُت، الخًاعة في اللؿاني الخ٨ٟحر .7

 بؾماُٖلي، الؿالم ٖلض ٖلىي  وؤلانجاػ، الخلٟٔ .8

)08  www. Fikrwanakd aljabriabed.net (n58-abdeslamalawi.htm  

 .2ط بحروث، الٗلمُت، اإلا٨خلت النجاع، ٖلي مدمض جذ ٖشماو، الٟخذ ؤبى الججي ابن السهاثو، .9

ت، صع عيا، عقُض مدمض جذ ال٣اىغ، ٖلض الجغظاني ؤلاعجاػ، صالثل .0   .م1982 بحروث، اإلاٗٞغ

 اإلاغ٦ؼ ؾٗض، ياللإػ مُٛاو، الغوٍلي مٗانغا، ن٣ضًا ومهُلخا جُاعا زمؿحو من ا٦ثر بياءة ألاصبي، النا٢ض صلُل .  

 للناو بحروث، م،2000 ،2ٍ الٗغبي، الش٣افي

 م2005 ،2ٍ ال٣اىغة، ال٣اىغة، صاع بدحري، خؿن ؾُٗض جغ صً٪، ٞاو الازخهاناث، مخضازل مضزل النو ٖلم .2 

 م2000 ،2ٍ اللًُاء، الضاع الٗغبي، الش٣افي اإلاغ٦ؼ َه، الغخمن ٖلض ال٨الم، ٖلم وججضًض الخىاع ؤنى٫  في .  

                                                                                                                                                                                              
 .ُٔ-ُْينظر، ادلقاربة التداكلية، أرمنكو فرانسواز، ادلصدر السابق، ص   ُ
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 الجؼاثغ الخ٨مت، بِذ زلُٟت، بىظاصي ال٣ضًم، الٗغبي الضعؽ في جإنُلُت مداولت م٘ الخضاولُت، اللؿانُاث في .4 
 م2009،

ض، ؤبى ؾٗىصي نىاعي  ألاصبي، السُاب جضاولُت في .5   م2009 الجؼاثغ، الخ٨مت، بِذ ٍػ

ُُٟت، اللؿانُاث في الٗغبُت اللٛت ٢ًاًا .6   ألاماو صاع الخضاولي، ليالضال الخمشُل ؤو الخدخُت اللنُت ؤخمض، اإلاخى٧ل الْى
 م1995اإلاٛغب، الغباٍ، والخىػَ٘،  للنكغ

 الٗلمُت، اإلا٨خلت ببغاىُم، الًٟل ؤبى ومدمض اللجاوي  مدمض ٖلي جذ ىال٫، ؤبى الٗؿ٨غي  الهناٖخحو، ٦خاب .7 
 .م1988 بحروث،

ه، ال٨خاب، .8   .م1988 ،3ٍ ال٣اىغة، السانجي، م٨خلت ىاعوو، الؿام ٖلض جذ ؾِلٍى

. 11مج م،1990 ،1ٍ بحروث، ناصع، صاع منٓىع، ابن الٗغب، لؿاو .9 

 م2006 ٖنابت، مسخاع، باجي ظامٗت منكىعاث نٗماو، بى٢غة اإلاٗانغة، اللؿانُت اإلاضاعؽ في مدايغاث .20

 .الجؼاثغ ألاصًب، صاع ؤخمض، ٖؼوػ وملاصئها، ؤٖالمها اللؿانُت اإلاضاعؽ . 2

اث صًىاو خُاجن،ي مدمض جغ الجُاللي، صالف الخضاولُت، اللؿانُاث بلى مضزل .22  ، الجؼاثغ الجامُٗت، اإلاُلٖى

 م1992

 م2004 بحروث، اإلاخدضة، الجضًض ال٨خاب صاع ٖلي، مدمض ًىنـ اللؿانُاث، بلى مضزل . 2

 م،2008 الجؼاثغ، الازخالٝ، منكىعاث ًدُاجن، مدمض جغ صومُنُ٪، مانجىنى السُاب، لخدلُل اإلاٟاجُذ اإلاهُلخاث .24
 101م

اعي  ٦خب ٖن الللِب مٛجي .25 ت، اإلا٨خلت الخمُض، ٖلض الضًن مدحي مدمض جذ ألانهاعي، الهاقم ابن ب،ألٖا  الٗهٍغ
. 2 ط م،1991 بحروث، نُضا،

.  م1986 اإلاٛغب، الغباٍ، ال٣ىمي، ؤلانماء مغ٦ؼ ٖلىف، ؾُٗض: جغ ؤعمن٩ى، ٞغونؿىاػ الخضاولُت، اإلا٣اعبت .26

اظجي ألاصباء، وؾغاط الللٛاء مجهاط .27  ،3 ٍ بحروث، ؤلاؾالمي، الٛغب صاع زىظت، بن الخلِب مدمض جذ خاػم، ال٣َغ
. م1986
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