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ت الّامت  ظشوس والبي . د: املؽ٘ش  

ش هاؼمئضالن . أ: املإظعت وسةِعت الخحٍش  

ش : هُئت الخحٍش

ٚ بمىس ى ِبذ الٝادس، حامّت أبي ب٢ش بلٝاًذ . د.أ جلمعان،الجضاةش ؼٍش

املٕشب / مفىٙى الٕشافي، حامّت ِبذ املال٤ العّذي.د

أحمذ سؼشاػ حامّت وشابلغ، لُبُا . د

الّشاٛ / خالذ ١اٌم حمُذي وصٍش الحمُذاوي، حامّت الىجٚ ألاؼٗش .د

 بلب٣اي حما٥. أ: الّام امليعٞ 

الجضاةش / الىاهش سواًيُت ،حامّت باجي مخخاس.د .أ :سةِغ اللجىت الّلمُت

: اللجىت الّلمُت 

  أًمً مُذان حامّت الٝاهشة ـ مفش. د.أ

ئحعان ٌّٝىب حعً الذ٤ً، حامّت الىجاح الىوىُت،٘لعىحن . د.أ

  ،حامّت ـٙاٜغ،جىوغالىاحذِبذ الحمُذ ِبذ . د.أ

  لُاء ٔني لٙخت الّبىدي، ري ٜاس،الّشاٛ. د.أ

ل الّشاٛ.د.أ مىخفش الٕمىٙشي حامّت املـى  

  ظشحان ٠ما٥، حامّت املىفىسة،مفشمحمذ .د  

الجضاةش  -ظُّذة  دًً الّشبي، حامّت الذ٠خىس مىالي الىاهش . د 

م املعّىدي حامّت الٝادظُت الّشاٛ.د ٠ٍش  

   املٕشب  -مل٢ُت هاُِم، حامّت الٝشوٍحن.د 

ت لهزا الّذد : أِماء لجىت الخح٢ُم الاظدؽاٍس

محمذ حىاد حبِب البذساوي ـ حامّت املىـل ـ الّشاٛ.د.أ   

واٛس زابذ ـ حامّت باجىت ـ الجضاةش            .د  

ـ حامّت املل٤ ظّىد ـ العّىدًت ِبذ الحٞ ِمش بلّابذ. د  

مُمي ـ حامّت دًالي ـ الّشاٛ. د
ّ
٘الل ِّبىد الخ  

لىُٚ ًىوغ حمادي الىاتّي ـ حامّت دًالي ـ الّشاٛ.د  

لحعً ِــــــــــضوص ـ حامّت الىادي ـ الجضاةش.د   

 

 

 
    

ٚ :  الخٍّش

ا جفذس مح٢مت دولُت ِلمُت مجلت  ًِ ؼهٍش
 بالذساظاث وحّني الّلمي البحث حُل مش٠ض

ت ألادبُت ش هُئت باؼشاٗ وال٢ٍٙش  ولجىت جحٍش

 ِذة مً وباحثحن أظاجزة مً مؽ٣لت زابخت ِلمُت

 .ِذد ١ل في دوسٍا جدؽ٣ل جح٢ُم وهُئت دو٥ 

 :أبّذاها و املجلت اهخماماث

 ِذة ِلى وألادبي ال٢ٙشي  الخىاب ًىٙخح
خمىلْ اِخباساث،  ظىظُىزٝافي ظُاٛ لمً ٍو
 مىلُّاث جأخز جمثالجه مً ًجّل وظُاس ي،
 جماط معا٘ت وال٢ٙشي  الجمالي ٘بحن مخباًىت،

 ج٢ؽٙها الخٝاء هٝاه والجمالي الىاٜعي وبحن…

ا…املىاٜٚ
ً
 التزام الحٗش بأن مىا ،وئًماه

 مجلت ٘ان واسجٝاء، وعي ال٣لمت وبأن ومعإولُت،
ت ألادبُت الذساظاث حُل  املجلت وال٢ٍٙش

 بيؽش جخخق والتي املح٢مت الذولُت ألا١ادًمُت
ت الىٝذًت واملٝاسباث ألادبُت البحىر  وال٢ٍٙش

ت العاحت ئلى حذًذا جٝذم ألن حععى  ال٢ٍٙش

. الّشبُت

: ألاهذاٗ 

ت وؽش ـ ُلت، املّ٘ش ض ألـا  الّلمي الحىاس وحٍّض

. املخالٚ والشأي الشأي وؽش خال٥ مً الّٝالوي

 مً ظىاء الّلم وولبت الباحثحن حاحاث جلبُت ـ
 محذدة مىالُْ في املّشفي الا٠خٙاء هاحُت

 اليؽش هاحُت مً أم املجلت وهذٗ جخماش ى

ِىت البحىر وحصجُْ . واملبخ٢شة الـش

 ال٣لمت بحن الخمُحز حذوده ٜشاتي وعي خلٞ ـ
ُلت  حذًذا في جٝذم ال التي املبخزلت وال٣لمت ألـا

 .هُت الال٢ترو املخاحاث مْ اليؽش اظدعها٥ ٌل
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 ؼشوه اليؽش

 

ت ألادبُت الذساظاث حُل مجلت  واملٝاسباث ألادبُت البحىر بيؽش جخخق مح٢مت دولُت ِلمُت مجلت وال٢ٍٙش
ت، الىٝذًت ا جفذس وال٢ٍٙش ًٍ ش هُئت باؼشاٗ الّلمي، البحث حُل مش٠ض ًِ دوس  وباحثحن أظاجزة مً مؽ٣لت جحٍش

 التي واملٝاالث ألابحار املجلت جٝبل.ِذد ١ل في دوسٍا جدؽ٣ل جح٢ُم وهُئت الباحثحن مً هخبت مً جخألٚ ِلمُت وهُئت

الت ٘  ا وجخىا٘ش واملى جُت، املىلىُِت جلتزم : الخالُت اليؽش ٜىاِذ وجحترم والجذًت والذٜت الّلمُت ألـا

. بيؽشها املجلت حّنى التي املىلىِاث لمً املٝذم البحث ٢ًىن  أن• 

خحمل هٙعه، الىٜذ في مإجمش أو مجلت، ألي لليؽش ٜذم أو وؽش ٜذ البحث ٢ًىن  أال•   املعإولُت ١امل الباحث ٍو

. لليؽش مّشولت أو ميؽىسة معاهمخه بأن ا٠دؽاٗ حا٥ في

:  ِلى البحث مً ألاولى الفٙحت جحخىي  أن• 

. البحث ِىىان- 

ت، ودسحخه الباحث اظم-   ُ . ئل  ا ًيخمي التي والجامّت الّلم

ذ-  . للباحث  ل٢ترووي ال ًر

ق- 
 
. 12 خي وب جم  ١لمت 150  حذود في للذساظت ملخ

 .امللخق بّذ املٙخاحُت ال٣لماث- 

ت الٙشوعُت الّشبُت،: الخالُت اللٕاث باحذي املٝذمت البحىر ج٢ىن  أن•   .و هجلحًز

ذ   ال أن•  . واملالحٞ والجذاو٥  واملشاحْ والشظىماث ألاؼ٣ا٥ رل٤ في بما ـٙحت( 20  )ِلى البحث ـٙحاث ِذد ًٍض

  أن• 
 
  ٢ًىن

 
ا البحث ًُ ً   خال ت والىحىٍت اللٕىٍت ألاخىاء   م   ُ . و مالة

ها بالخىىه الباحث ًلتزم أن•  :  حي الىحى ِلى وأ جام 

  جم مْ الخي هٙغ الهامؾ وفي املتن، في( 16 )الخي و جم( Traditional Arabic )الخي هُى: الّشبُت اللٕت- 

(12 .)

  جم مْ الخي هٙغ الهامؾ وفي املتن، في( 14 )الخي و جم( Times New Roman )الخي هُى: ألاحىبُت اللٕت- 

(10.) 

ً ج٢خب-  ُت الشةِعُت الّىاٍو  .الخي ج خُم مْ  هٝىت 18   ب جم والِٙش

. ـٙحت ١ل ج اًت في Microsoft Word بشهام  ؼشوه حعب هٍامي بؽ٣ل الحىاش ي ج٢خب أن• 

ٞ أن•  ٙا البحث ـاحب ً٘ش . والثٝافي الّلمي ووؽاوه بىٙعه مخخفشا حٍّش

ذ ِ ر ملؽاس٠خه الباحث ئسظا٥ ِىذ•   .بزل٤ ئؼّاس سظالت مباؼشة ظِعخٝبل الال٢ترووي، ال ًر

لٝى مخخفت لجىت ٜبل مً والخح٢ُم للٝشاءة للمجلت املٝذمت ألابحار ١ل جخمْ •  بّذ ال  اتي الٝبى٥  البحث ٍو

.  املح٢مىن  ًىل  ا التي الخّذًالث الباحث ًجشي  أن

. م رساث بخٝذًم ملضمت ٔحر و ي ئل  ا ًشظل ما ١ل بيؽش املجلت جلتزم ال• 

  ال٢تروهُت بفُٕت املعاهماث جشظل• 
ً
 :املجلت ِىىان ِلى حفشا

literary@jilrc-magazines.com 
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 الٙهشط

  الفٙحت

7  الا٘خخاحُت 

9  ب ئلى البذاًاث مً الجضاةشي  املعشح حش٠ُت الم، مباس١ي.  د: الخجٍش   –الجضاةش  –ظُّذة حامّت بِى

21  ١لُت  الّشبي، ألادب و اللٕت ٜعم ؼّبان،   لى٥ .  د:  الشواتي الخىاب في وئؼ٣الُاجه ألاظلىبي الخّذد حمالُاث 

 الجضاةش -ظُّذة حامّت-والٙىىن  واللٕاث  داب

43  ذة.د: ِمىسٍت ٘خح لٝفُذة جذاولي جىاو٥  جمام أبي ِىذ الؽّشي  الخىاب اظتراجُجُت  أظخارة مىظاوي، ٍ٘ش
شة حامّت الخىاب، وجحلُل اللعاهُاث في محالشة  الجضاةش ـ البٍى

55  همىرًحا (هللا سحمه) ُِاك للٝاض ي (املعخيبىت الخيب  اث) ٠خاب في الفىجُت للٍىاهش الفىحي الخّلُل :

ت. املعاِذة.املذّسظت ت الشبُعي، حّٙش ـادٛ لٍى  الّشاٛ/ دًالى محاٍ٘ت لتربُت الّامت املذًٍش

75  ت / جبعت حامّت/ د٠خىساه باحثت/ حذًلي بعمت. أ: خمشا لُاظمُىت" الزةاب؟ جحلم بم" سواًت في الّىىان ؼٍّش

. الجضاةش

89  بمش٠ض باحث أظخار الٕلى، بىصٍذ. د": وههى أًمً ظلعلت" في هٝذًت  دساظت املّاـش املٕشبي الىٙل أدب و الترار 
مشان ِلم  املٕشب ، ١لمُم ، اللحشاوي  الترار ئحُاء و ألابحار و للذساظاث ِو

101  «ٟذا حا  ٜاـذي بجامّت د٠خىساه والب 2 -ظىُٚ حامّت ِمش، بً مُذاوي الباحث: املم٢ً املجيء وامشأة« دٍس

 وسٜلت/مشباح

111  ت دساظت -الّشبُت ال٣لماث مل٢ىهاث الفشفي الخحلُل اث أظخار، أحمذ سأب أحمذ. د: حاظىبُت لٍٕى  اللٍٕى

، الحاظىبُت ا  –الّاملُت  ظالمُت الجامّت املؽاٟس  مالحًز

123  الٜخه العمُاتي لل٢ٙش الابعدُمىلىحُت الخلُٙت  ـ حباًلي ظمشاء.أ: الّشبُت الخفىساث في املٙاهُمي بالبىاء ِو
 الجضاةش ـ لٕشوس ِباط حامّت

135  مت ُٔتري .أ: املّاـش الّشبي الىٝذ في الزاحي الخخُُل مفىلح  الجضاةش ـ جلمعان -بلٝاًذ ب٢ش أبي حامّت  -٠ٍش

143   ىسي، ًاظحن: ألاظخار: الؽٍشٚ الىبىي  الحذًث في حمالُاجه و ألاظلىبي و البالغي الّذو٥  بً حعِبت حامّت  ٘٘ش

 الجضاةش ـ الؽلٚ  –بىِلي

159  ت الشحلت في الثٝافي الخّذد مٍاهش  ُ اؼ ُّ ت للبٝاُ الّ  (هـ1090ث) الُّاش ي محمذ بً هللا ِبذ للؽُخ الحجاٍص

 الجضاةش ـ أدساس حامّت ـ ٜىساسي  ظلُمان.د 
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 ٞخخاخُتالا

 

 الشحُم الشحمً هللا بعم
 

ت اَخمذ بالٓىاَغ الهىجُت في  ت جخىػٕ بحن بدىر لٍٛى ُت مخىٖى اث مٗٞغ هُال٘ في َظا الٗضص مىيٖى

الخضًض الىبىي الكٍغ٠ وبم٩ىهاث ال٩لمت الٗغبُت مضوهت ٢ضًمت و٦ظا بمؿإلت الٗضو٫ البالغي وألاؾلىبي في 

ُا وبضعاؾت جضاولُت في بخضي ٢هاثض ؤبي جمام ، وبدىر ه٣ضًت جىاولذ بالضعاؾت ...مً زال٫ جدلُلها نٞغ

ب و٦ظا ؤصب الُٟل اإلاٛغبي اإلاٗانغ  والخدلُل والغنض خغ٦ُت اإلاؿغح الجؼاثغي مىظ بضاًخه بلى مغخلت الخجٍغ

ت الٗىىان في عواًت بم جدلم الظثاب ومهُلر الخسُُل في الى٣ض الٗغبي بالتر٦حز ٖلى ؾلؿلت ؤ ًمً وههى وقٍٗغ

. اإلاٗانغ 

ضا وؤزغي  َظا واخخىي الٗضص م٣اعبت مٟاَُمُت في ال٨ٟغ الؿُمُاجي وصعاؾت خى٫ بخضي ؤٖما٫ ظا٥ صٍع

. جداو٫ عنض مٓاَغ الخٗضص الش٣افي في الغخلت الُٗاقُت 

ا ل٪ ها َظا الٗضص الظي بحن ؤًض٨ًم ٢ض خ٣٣ذ بٌٗ وألن اإلاجلت م٘ بنضاَع ضاص ختى بلٚى ٫ َظٍ ألٖا

غ مىظ وكإتها ، ٣ٞض اعجإًىا ٞخذ باب اإلاكاع٧اث مً ظضًض ل٨ً بكٍغ  ألاَضاٝ التي ؾُغتها َُئت الخدٍغ

اء ل٩ل ألاطوا١  ت في الى٢ذ هٟؿه وٗلً ٖجها بدى٫ هللا وطل٪ ٞو الاقخٛا٫ ٖلى مداوع زانت و مخىٖى

.  والاَخماماث

غ  وعثِؿخه وعثِؿت اإلاغ٦ؼ   هغظى ؤن ٩ًىن الٗضص في مؿخىي ما جُمدىن بلُه ،٦ما هىظه ق٨غها ـ َُئت جدٍغ

ُت وبلى ٧ل  (اللجىت الٗلمُت ـ لجىت الخد٨ُم)بلى ٧ل الٗاملحن بهظٍ اإلاجلت  ٖلى جٟاهحهم وظهىصَم الىٖى

. اإلاؿاَمحن ُٞه

ش ٔضالن هاؼمي . أ: سةِعت الخحٍش
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ت  ش املجلت معإولُت ا ًِ أي اهت اٟ لحٝٛى املل٢ُت ال٢ٍٙش جخلي أظشة جحٍش

 ال حّ ر  ساء الىاسدة في هزا الّذد بالمشوسة ًِ سأي ئداسة املش٠ض

ت   2016 © س٠ض حُل البحث الّلمي لمحمُْ الحٝٛى محٌٙى
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ب  حش٠ُت املعشح الجضاةشي مً البذاًاث ئلى الخجٍش

 –الجضاةش  –حامّت ظُّذة ، بىِالممباس١ي . د 

 

 

:  امللخق

يُاث في ألاولى بضاًاجه مىظ الجؼاثغي  اإلاؿغح مؿحرة الضعاؾت َظٍ جدىاو٫           بلى اإلااضخي ال٣غن  مً والشالزُيُاث الٗكٍغ

بُت مغاخله اعة بزغ ٖلى البضاًت ٩ٞاهذ.  هٟؿه ال٣غن  مً والؿبُٗيُاث الؿخِىُاث في الخجٍغ  بلى الٗغبُت اإلاؿغخُت الٟغ١  بٌٗ ٍػ
اعاث َظٍ وبًٟل ، اإلاؿغخُت الٗغوى لبٌٗ وج٣ضًمهما الخضاص وهجُب ؤبٌُ ظىعط ٦ٟغ٢تي الجؼاثغ  بلى ؤصث التي الٍؼ

 جغبتهم في الضزُل الًٟ َظا اؾتزعإ ألاواثل الجؼاثغي  اإلاؿغح عواص خاو٫  ، الٗغبُحن واإلاٛغب اإلاكغ١  بحن والخىانل الاخخ٩ا٥

ت ٩اَُت َؼلُت مؿغخُت ٖغويا و٢ضمىا مؿغخُت ٞغ٢ا ٞإوكإوا.  الجؼاثٍغ  ، وبٖضاصَم وا٢خباؾهم ، جغظمتهم بلى باإلياٞت ، ٞو
  الاؾخ٣ال٫ بٗض ما مغخلت ؤما.  ظمهىعَم طو١  م٘ ًخالءم قٗبي مؿغحي ٢الب في وج٣ضًمها ألاوعبُت اإلاؿغخُاث لبٌٗ وظؼؤعتهم

ت اإلاؿغخُت والٓىاَغ الكٗبُت الترازُت ألاق٩ا٫ ججٍغب عواصَا ٞداو٫   جإنُلهم ٢هض اإلاؿغخُت ؤٖمالهم في اإلاا٢بلُت الٟغظٍى

خم مً هاب٘ ظؼاثغي  إلاؿغح ت الش٣اُٞت مجخمٗاتهم جُلٗاث ًٖ ومٗبر ، الٗغبُت ٍَى .  والخًاٍع

ضاص ، الجؼؤعة ، الا٢خباؽ ، الترظمت ، الغواص ، الخجٍغب ، الجؼاثغ ، اإلاؿغح ، الضعاؾت : املٙخاحُت ال٣لماث  ،  الخإنُل ، ؤلٖا

ت ،  الهؼ٫  ، ال٩ٟاَت ، الترار .  الهٍى

ت، اإلاؿغخُت للخغ٦ت ألاولى البضاًاث ؤن ٖلى الجؼاثغي  للمؿغح والضاعؾحن الباخشحن ظل ًخ٤ٟ  ٩ًاص  مُل٘ بلى حٗىص الجؼاثٍغ

ت الش٣اُٞت الؿاخت قهضث بدُض ،(1925 بلى 1921) مً اإلامخضة الٟترة في ؤي الٗكٍغً ال٣غن   الٗغوى بٌٗ ج٣ضًم الجؼاثٍغ

٣ٗىب هجم، ًىؾ٠ مدمض بُجهم ومً الضاعؾحن، َاالء بٌٗ ًظ٦ٍغ لم ما ؤن بال. اإلااضخي ال٣غن  بضاًت في اإلاؿغخُت لي الهضو َو  ٖو
 باقُاػعي الضًً ومدحي ٖاللى ومظ٦غاث قيب، بً وعقُض الضًً ؾٗض ٦خاباث وختى بىهُدؿٟا، ؤل٨ؿىضعو  جماعا ختى وال الغاعي

خبذ التي صاهُيُىؽ ببغاَام الحهىصي الجؼاثغي  ال٩اجب مؿغخُت بلى بقاعتهم ٖضم َى
ُ
بٗذ ٦

ُ
 هٟؿها الؿىت في الجؼاثغ مضًىت في َو

م التي . 1847 ؾىت إلاىلُحر" البسُل" إلاؿغخُت ٖغى ؤو٫  الى٣اف ماعون ٞحها ٢ضَّ

ت، اإلاؿغخُت الضعاؾاث بٌٗ خؿب بالظاث الؿىت َظٍ ٟٞي بٗذ الجؼاثٍغ
ُ
هت اإلاكخا١ هؼاَت" مؿغخُت بالجؼاثغ َ  ٚو

ا١ مضًىت في الٗكا١ ُاوي الباخض وجغظمها ا٦دكٟها التي ،"الٗغا١ في ٍَغ ث ،"ؾاصظغوٝ ُٞلُب" البًر ضَّ ُٗ  ؤ٢ضم بلُه باليؿبت ٞ

  مٗانغة ٖغبُت مؿغخُت

ش ؤن ال٣ى٫  وؿخُُ٘ َىا، ومً  يُاث، ٞترة ٢بل ما بلى ٌٗىص الجؼاثغي  اإلاؿغح لبضاًاث الخإٍع  اإلاؿغحي الىو َظا صام ما الٗكٍغ

ُاوي الباخض َظا عؤي خؿب الجؼاثغي  للمؿغح الخ٣ُ٣ُت البضاًت ٌك٩ل 1847 ؾىت اإلاُبٕى . البًر

                                                           
 

 ٕٗ -ٖٕص ،  ٖٕٓٓادلطبعية ، اجلزائر  سللوؼ بوكركح ، ادلؤسسة الوطنية للفنوف: ابراىيم دانينيوس ، نزاىة ادلشتاؽ كغصة العشاؽ يف مدينة ترياؽ بالعراؽ ، تح .  
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يُاث ٞترة وحٗض ش في مهمت مغخلت والشالزُيُاث الٗكٍغ  اإلاؿغح ق٩ل ألاواثل الغواص ٞحها ظّغب خُض الجؼاثغي، اإلاؿغح جاٍع

  بخىانلهم وطل٪ ال٨الؾ٩ُي،
ًا
  ز٣اُٞا

ًا
ُا اعة بًٟل الٗغبي اإلاكغ١  بلضان م٘ ومٗٞغ . 1921 ؾىت الجؼاثغ بلى ؤبٌُ ظىعط ٞغ٢ت ٍػ

ت مؿغخُت ٞغ٢ت ؤو٫  1921 ؾىت جإؾؿذ الٟغ٢ت بهظٍ والخإزغ الخىانل َظا وهدُجت  آلاصاب ظمُٗت" ؤو. اإلاهظبُت ٞغ٢ت هي ظؼاثٍغ

 ومؿغخُت ،(الٛغام زضٌٗت)و (الٗىاء بٗض الكٟاء) مؿغخُت: هي الٗغبُت باللٛت مؿغخُاث لشالر بخ٣ضًمها الٗغبي والخمشُل

  .قٍغ٠ ٖلي َاَغ عثِؿها جإل٠ُ مً" بضٌ٘"

 ناخبها ٦خبها بدُض الخضًض، الجؼاثغي  ألاصب في ٦خبذ التي اإلاؿغخُت الىهىم ؤو٫  هي اإلاؿغخُاث َظٍ ؤن ألاعجر ومً

  ٞهخى ٖغبُت بلٛت
ًا
 زاعاث"و" ألاًىبي الضًً نالح" بالٟهخى مؿغخُاجه ٢ضم الظي ؤبٌُ ظىعط بٟغ٢ت ٞغ٢خه وؤًٖاء َى مخإزغا

. الخضاص هجُب إلاالٟهما" الٗغب

  ٢ضمذ ٦ما
ًا
ً ؾبُل في" ٖىىاجها ٞهلحن مً مؿغخُت 1922 ؾىت" اإلاتربُت اإلاىؾ٣ُى" ظمُٗت ؤًًا  عيا مدمض ل٩اجبها" الَى

خبذ و٢ض الخضًشت، الٗغبُت بالجهًت اإلاخإزغ اإلاىهالي
ُ
ظا. الُاَغ الكٍغ٠ لٗلي الؿاب٣ت ٧اإلاؿغخُاث الٟهخى بالٗغبُت ٦  ما َو

ً ؤو ههىم في ٖابغة وهٓغة»: ب٣ىله ًٞالء الُاَغ ًا٦ضٍ  اإلاؿغح بضء مً ألاولى الٟترة َظٍ في جمشل ٧اهذ التي اإلاؿغخُاث ٖىاٍو

  الجؼاثغ في الٗغبي
ًا
ً ؾبُل في مشال خذ. الَى ما، ألاهضلـ، ٞو حَر  الؿاثض الكٗبي الخ٨ٟحر ًٖ اإلاٗالم واضخت نىعة ٌُُٗىا ٚو

  .«...الٗلُا الىَىُت اإلاشل زضمت في وعؾالخه اإلاؿغح مهمت خى٫ 

 
ًا
ُاء ال٨الؾ٩ُي اإلاؿغحي الك٩ل ججٍغب ألاواثل الجؼاثغي  اإلاؿغح عواص بٌٗ خاو٫  ال٣ى٫، َظا مً واهُال٢ا  البضاًاث إٖل

 َظٍ في اإلا٣ضمت اإلاؿغخُاث مًامحن زال٫ مً الٗلُا، واإلاشل الىَىُت ال٣ُم ٖلى  واإلاداٞٓت الخضًض، الجؼاثغي  للمؿغح ألاولى

. الٟترة

 الٟل٪ بىاء بٖاصة ٞداولىا الكٗبي، اإلاؿغحي الك٩ل ظغبىا الظًً الجؼاثغي، اإلاؿغح ؤ٢ُاب ْهغ ،1926 ؾىت مً وابخضاءًا 
 ٧ل ب٣ًاًا حهخم قٗبي مؿغح جإؾِـ في بمؿاَمتهم الٟغوسخي الاؾخٗماع َٝغ مً الُمـ بلى حٗغى الظي الجؼاثغي  الش٣افي

ًُل٘ الكٗبُت، الُب٣اث ت اإلاهماث ب٩ل ٍو  بضاًت في الجؼاثغي  اإلاؿغح ؤن»: ظٛلى٫  ال٣اصع ٖبض ًالخٔ الؿُا١ َظا وفي. به اإلاىَى
  ًخًمً ٞهى ظضًضة ؤمىع  زالزت ًمشل ٧ان ْهىعٍ

ًا
  مى٢ٟا

ًا
  الش٣اٞت جب٣ى ال جخا ٞم٘ الش٣افي، الٗمل ججاٍ ظضًضا

ًا
، ٖمال

ًا
ا  بل مُٗاٍع

  جهبذ
ًا
  مكهضا

ًا
لى اإلامشلحن، ؤصاء ٖلى ٢اثما   .«...اإلاِٗل الىا٢٘ ًٖ لخٗبر ظضًض مً حٗمل ٖغبُت لٛت ٖو

ً ألاواثل الجؼاثغي  اإلاؿغح عواص خاو٫  اإلاالخٓاث، َظٍ ٖلى وبىاءًا   ؤلاوؿان ٢ًاًا ًٖ بهض١ ٌٗبر قٗبي مؿغح ج٩ٍى

  وطل٪. الجؼاثغي 
ًا
 لم الظي الجؼاثغي، اإلاجخم٘ ؤوؾاٍ في ألامُت جٟصخي في واإلاخمشل الجؼاثغ حٗكُه ٧اهذ الظي الش٣افي للىي٘ هٓغا

 للخٗبحر ؤصاة الٗامُت اللٛت جخسظ الكٗبي اإلاؿغح خغ٦ت ظٗل الظي ألامغ الٟهخى، باللٛت اإلاؿغخُت الخجغبت باؾخمغاع ٌؿمذ ٨ًً

 جخا، مؿغخُت هي اإلاجا٫ َظا في ججغبت وؤو٫ . والٗغبُت اإلادلُت الكٗبُت والخ٩اًاث آلاصاب مً إلاىايُ٘ واؾخلهامها الضعامي،
غيذ التي وصخمىن  لٗاللى   ٞال٢ذ 1926 ؾىت ُٖ

ًا
  هجاخا

ًا
. الكٗبُت ألاوؾاٍ في ٦بحرا

                                                           
 .41، ص2000، اجلزائر، 1النص ادلسرحي يف األدب اجلزائرم، ط. عز الدين جالكجي:   ٔ
 .283، صٜ٘ٛٔ، اجلزائر، 87ادلسرح تارخيان نضاالن، رللة الثقافة، ع. زلمد الطاىر فضالء:   ٕ
 .25نقالن عن سللوؼ بوكركح، مرجع سابق، ص. عبد القادر جغلوؿ:   ٖ
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ىا٥ . اإلاؿغخُت ال٣ؿىُُجي وعقُض باقُاعػي الضًً مدحي ؤٖما٫ وهي الخجغبت َظٍ جلذ ؤزغي  قٗبُت مؿغخُت ججاعب َو
ت اإلاؿغخُت مُالص ؤُٖى ٢ض ٖاللى ٧ان ٞةطا  وؤُٖاَا البضاًت َظٍ َب٘ ٢ض ال٣ؿىُُجي عقُض ٞةن بالٗامُت، الىا٣َت الجؼاثٍغ

اث في اإلاخمشلت اإلامحزة شخهُتها  اإلااؾؿت ؤ٢ُاب ؤخض ُٞٗض باقُاعػي، الضًً مدحي ؤما. والخىاع واللٛت والشخهُاث اإلاىيٖى
ت، اإلاؿغخُت ت اإلاؿغخُت اإلااؾؿت ؤؾـ وي٘ بل والٛىاء وؤلازغاط والخمشُل الخإل٠ُ خض ٖىض ٠٣ً ٞلم الجؼاثٍغ  الجؼاثٍغ

  بةوكاثه
ًا
ىه ٖضًضة ٞغ٢ا   وج٩ٍى

ًا
، ظُال

ًا
  وجغ٦ه مؿغخُا

ًا
  جغازا

ًا
، مؿغخُا

ًا
  ضخما

ًا
ش سجلذ و٦خبا   .اإلاؿغخُت الخغ٦ت جاٍع

 و٢ض ولألٚاوي، الهؼلُت للمؿغخُاث مالٟىن  بإجهم باقُاعػي الضًً ومدحي ال٣ؿىُُجي، عقُض ٖاللى مً ٧ل جمحز ، َىا ومً
  ٢ضمىا

ًا
م الؼمً، مً ٣ٖضًً َىا٫ هاجخت ٖغويا  مضوهت ٚحر اإلاؿغخُت ههىنهم ؤن ٚحر وممشلحن، مالٟحن الى٢ذ هٟـ في َو

غة   جاصي ٧اهذ ألجها ومخٞى
ًا
. بُبٗها ؤصخابها حهخم ولم اعججالُا

ُٟها زال٫ مً وطل٪ الكٗبي الترار ٖلى الغواص لهاالء اإلاؿغخُت الخجاعب َظٍ اج٨إث ل٣ض  مً اإلاؿخلهمت جخا لخ٩اًاث جْى
بت ًبحن ظهت مً ٞهى. صاللت مً ؤ٦ثر له بالظاث الٟترة َظٍ في الترار بلى الٗىصة ؤن طل٪ الكٗبي، ؤلابضإ خاب ٚع

ُ
 ز٣اٞت بٗض في ال٨

ىُت، ٌ ًٟؿغ ؤزغي  ظهت ومً َو ت ٞاإلاؿغخُت. الٟغوسخي لالؾخٗماع ال٣اَ٘ الٞغ  الك٩ل َى ٞحها والجضًض اإلا٣اًِـ، ب٩ل ظؼاثٍغ
ظا واإلاكاَض، الٟهى٫  ؤي ٣ِٞ،   ٧ان الظي الٟغوسخي اإلاؿغح ًٖ مخمحز قٗبي مؿغح ب٢امت بلى اإلاؿغخُحن بهاالء ؤصي ما َو

ًا
 ؾاثضا

 الٟغوسخي اإلاؿغح ًٖ الى٣ل مً جىُل٤ لم التي اإلاؿغخُت ؤٖمالهم نُاٚت في واإلادلي الٗغبي الترار م٘ حٗاملهم في آهظا٥

اث اؾخمض ٢ض ٖاللى هجض َظا، ٖلى وبىاءًا   الكٗبي الكٟاهي الترار في اإلاخضاولت الكٗبُت الخ٩اًاث مً مؿغخُاجه مىيٖى
 ال٣هو َظٍ زال٫ مً اإلاكغ١  بمؿخ٣بله الخالم، الكٗب َظا بُىلت ًٖ ٞٗبر ولُلت، لُلت ؤل٠ ٦خاب ٢هو به جؼزغ الظي

ا اإلاٛامغة ٖلى حٗخمض التي الهؼلُت غ في والٟاهخاٍػ ما٫ بٌٗ ٣ّٞضم وآلاالم، بالهمىم اإلاش٣ل وا٢ٗه مً الكٗب َظا جدٍغ  ألٖا

ها اؾخ٣ى التي" اإلاٟٛل الخؿً ؤبي" مؿغخُت بُجها ومً الهؼلُت اإلاؿغخُت . ولُلت لُلت ؤل٠ خ٩اًاث مً مىيٖى

  اإلاؿغخُت ؤٖماله ٖلى ؤيٟى الظي الؿازغ ال٩ىمُضي الكٗبي بالُاب٘" ٖاللى" مؿغح جمحز ول٣ض
ًا
 الالطٖت بالى٨خت سخغا

. والهمم الًماثغ وبخُاء الىٟىؽ ب٣ًاّ مجها والٛغى

 زام لخىاع مبخ٨غ ٞهى واإلامشلحن، اإلاالٟحن ؤ٢غاهه ًٖ اإلاىٟغص بإؾلىبه اإلاؿغخُت ججغبخه احؿمذ ٣ٞض ال٣ؿىُُجي عقُض ؤما

ا٢اث وخغ٧اث للهىع  وب٣ًإ خُىي، ظض مىٗل وهثر . البإع وج٣لُضٍ اإلاخمحز نىجه بلى باإلياٞت  مغخت، َو

   –ال٣ؿىُُجي عقُض  -مؿغخه احؿم ٦ما
ًا
جي الكٗبي بُابٗه ؤًًا  الاظخماعي، ويٗهم ٧ان مهما الىاؽ ٖامت بلى اإلاىظه الَى

يخمي الش٣افي، ومؿخىاَم  بدُض ألاوعوبي، ال٨الؾ٩ُي للمؿغح الهاعمت لل٣ىاٖض ًسً٘ وال للكٟهُت، الش٣افي الخحز بلى مؿغخه ٍو

. اإلاؿغخُت ؤٖماله في ال٩ٟاَُت ألاهىإ ؾاثغ جمتزط

  اإلاؿغخُت ال٣ؿىُُجي ججغبت ٢ضمذ اإلاىُل٤، َظا ومً
ًا
ا   هٖى

ًا
  ز٣اُٞا

ًا
  ظضًضا

ًا
 ٦إصواث ٖىانٍغ اؾخسضام في الترار ٖلى مخ٨ئا

ت . الجمهىع  م٘ لُخإ٢لم ظضًض ٞجي ق٩ل في حٗبحًر

ّخاب مهاٝ في ٨ًً لم الكٗبي للترار واؾخلهامهم الجؼاثغي  اإلاؿغح عواص ججٍغب ؤن بلى َىا، ؤلاقاعة وججضع
ُ
 الٗغبي اإلاكغ١  ٦

جي ومً اإلاخٗلمحن مً ٩ًىهىا لم ألجهم ظا الٗغبي، اإلاكغ١  في ٦ىٓغائهم الٗلُا واإلاضاعؽ اإلاٗاَض، زٍغ  ؾٗض حٗلُل في هجضٍ ما َو

                                                           
ٔ : Mahiedine Bachtarzi. Mémoire.Tome1, Alger, SNED, 1968. 
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حن اإلاؿغخُحن ال٨خاب حٗامل بن»:  قيب بً الضًً  خُض مً ؤ٢غب اإلاؿغخُت ؤٖمالهم نُاٚت في الترازُت الىهىم م٘ الجؼاثٍغ
  ًخًمً الكغ٢ُت للظَىُت باليؿبت ًٞ ؤي ألن مخ٣ُ٘، بك٩ل بال جٓهغ ال الُبُٗت َظٍ ول٨ً الُبُعي اإلاظَب بلى الاهخماء

ًا
 حٛحرا

،
ًا
ى مؿخمغا   .«...للىا٢٘ مُاب٣ت نىعة ولِـ اإلاشلى الخ٣ُ٣ت ًٖ بدض َو

  قيب بً ٣ًغ الٗغبي، الترار م٘ ألاواثل الغواص َاالء حٗامل ظاهب وبلى       
ًا
 لم ل٨جهم الٟغوسخي، باإلاؿغح جإزغوا ؤجهم ؤًًا

٨ظا. وجظو٢ها ٞهمها في نٗىبت ًجض الجمهىع  ألن ٣ًخبؿىا، ولم ًترظمىا  مً واإلاًٟل اإلاالثم الىٕى َى ال٩ىمُضي اإلاؿغح ٧ان َو
  الجمهىع  َٝغ

ًا
. الجمهىع  مخىاو٫  في اإلاؿغح ظٗلذ التي الكٗبُت للٛخه هٓغا

جي مؿغح زل٤ في اإلاؿغخُت ججاعبهم زال٫ مً الجؼاثغي  اإلاؿغح عواص بظله الظي الجهض ؤن لىا ًخطر َىا ومً  ظؼاثغي  َو

ا٫ ال٩اجب ٣ًى٫  1920 بٗض الجؼاثغ في الٗغبي اإلاؿغح وكإة ٟٞي الٟغوؿُحن اإلاش٣ٟحن بٌٗ ًا٦ضٍ ؤنُل ى ٚابٍغ  مُالص بن»: ؤوصًٍؼ
يُاث في الجؼاثغ في اإلاؿغح حن ؤن ٖلى صلُل الٗكٍغ شبخىن  بلٛتهم، وشخهُتهم وظىصَم ًٖ ٖالهُت ٌٗبرون بضؤوا الجؼاثٍغ  ٍو
تهم لت ألو٫  مم٨ىا طل٪ جد٤ُ٣ ٨ًً ولم و٢ضعاجه، ٢ضٍع ٌعي بضؤ الظي اإلاؿغح ٍَغ٤ ًٖ ٍَى برجىاع ُٚاب في َو  وال٣اٖاث الٍغ

  .«...ابخ٩اٍع ًجب شخيء ٧ل [...] والجمهىع 

 مجملها في احؿمذ والتي الجؼاثغي، للمؿغح ألاولى البضاًاث َبٗذ التي الخهاثو مً ظملت ال٣ى٫  َظا زال٫ مً وؿدك٠
 ختى والجمالي، الٟجي و٢البه ق٩له له ظؼاثغي  مؿغح لخإؾِـ الكٗبي الترار ٖلى الاج٩اء بلى الخشِض والؿعي اإلادلُت، بالؿماث

لَم  وبن   حُٛحر هجض ٞةهىا والا٢خباؽ، الترظمت ٍَغ٤ ًٖ ألاوعوبي اإلاؿغح م٘ حٗامَم

ً ما٫ بٌٗ ٖىاٍو . إلاىلُحر البسُل مؿغخُت ًٖ اإلا٣خبؿت" اإلاشخاح ٢ضوع  سخي" مؿغخُت مشل اإلا٣خبؿت اإلاؿغخُت ألٖا

: (الاظخٝال٥ بّذ ما مشحلت) والخجٍشب الخأـُل

اناث ْل في الاؾخ٣ال٫ بٗض الجؼاثغي  اإلاؿغح قهض   الاظخماعي، الخدى٫  بَع
ًا
  جُىعا

ًا
ا  للىو اإلا٩ىهت الٗىانغ قمل ملخْى

 بٟلؿٟت والا٢خهاصًت، والؿُاؾُت الاظخماُٖت ٢ًاًاَم ًٖ الخٗبحر اإلاؿغح بهظا اإلاهخمحن خاو٫  بدُض اإلاؿغخُحن، والٗغى
 باألق٩ا٫ الؼازغ الكٗبي الترار بلى الٗىصة بىاؾُت اإلاؿغح َظا جإنُل في ؾاَمذ التي الٓغوٝ ولُضة ظاءث وهٓغة ظضًضة

ت . الجماَحر َظٍ ومكاٖغ ؤخاؾِـ مً ألاق٩ا٫ َظٍ ل٣غب وطل٪. الجماَحر في اإلاازغة الٟل٩لىعٍت الخٗبحًر

 ومًامحن ؤق٩ا٫ بًجاص بلى حؿعى جغازُت مؿغخُت ججغبت ًٖ البدض في ؤؾاؾُت ٚاًت الجؼاثغي  اإلاؿغح جإنُل ٌّٗض  َىا، ومً

ُاء الجؼاثغي  اإلاخل٣ي بلى للىنى٫  مىاؾبت . اإلاخل٣ي َظا مجها ًىٟغ ػا٫ ال التي الٛغبُت، ألاق٩ا٫ ًٖ بُٗض قٗبي مؿغحي ٢الب إٖل
ت الظاث وجد٤ُ٣ الخإنُل ألاولى بالضعظت حٗجي الكٗبي الترار بلى ٞالٗىصة   وج٨ُُٟه الخلُض جغازىا بخُاء زال٫ مً والهٍى

ًا
 ٞىُا

 
ًا
. اإلاِٗل وا٢ٗىا لُالثم وظمالُا

                                                           
 .35، ص1980، كزارة الثقافة، اجلزائر، 55ادلسرح العريب دلدينة اجلزائر، عائشة مخار، رللة الثقافة، ع. سعد الدين بن شنب:   ٔ
 .45ؼ بوكركح، تح، نزاىة، ادلشتاؽ كغصة العشاؽ يف مدينة طريقاف بالعراؽ، صنقالن عن سللو:   ٕ
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اع َظا وفي  وبحن بُجها الٗال٢ت ًٖ ال٨ك٠ بُٛت الاؾخ٣ال٫ بٗض اإلاؿغخُت الخجغبت زهىنُت ًٖ البدض ؤَمُت جإحي ؤلَا

 البِئت ًٖ زاعظت ٖىامل مً ؤو طاتها جل٣اء مً جيكإ ال ججغبت ؤي بن»: بى٦غوح مسلٝى ًغي  ٦ما الاظخماعي الخُٛحر خغ٦ت

  ٖلحها ًًٟي الظي الخُٛحر َظا َبُٗت مً جدك٩ل بل ٖجها، اإلاٗبرة الاظخماُٖت
ًا
  َابٗا

ًا
  .«زانا

حن اإلاؿغخُحن ال٨خاب بٌٗ ججٍغب بلى الترار اؾخلهام بًٟل الجؼاثغي  للمؿغح الخإنُلُت الغئٍت َظٍ ؤصث ل٣ض  الجؼاثٍغ
حن مجهم الهىاة   واإلادتٞر

ًا
بُت، اإلاؿغخُت مً مخٗضصة ؤق٩اال م وطل٪ الخجٍغ  الٛغبُت اإلاؿغخُت في اإلاؿخسضمت الٟىُت بالىؾاثل لخإزَغ

بُت، ألاق٩ا٫ َظٍ بحن ومً والٗغبُت، ت ًض ٖلى الؿبُٗيُاث مً ابخضاءًا  ْهغ الظي اإلالخمي الك٩ل هجض الخجٍغ  َاالء مً مجمٖى

بُت مؿغخُخه في ٧ا٧ي الغخمً ٖبض ولض ؤبغػَم ومً ال٨خاب،  ٞىُت وؾاثل ٞحها اؾخسضم الظي" والهالخحن ال٣غاب" الخجٍغ
سخُت ب، ج٣ىُت مشل بٍغ غ اإلااضخي مً الاؾخٟاصة بلى الجمهىع  صٖىة وهي الخٍٛغ ضم الخايغ، لخٍُى  عللجمهى لُا٦ض الغاب٘ الجضاع َو

مىٗه اإلاؿغح، مؿغخت   .وألاخضار الشخهُاث م٘ الاهضماط مً ٍو

به في ٧ا٧ي اؾخسضم ول٣ض  مبضؤ وجد٤ُ٣ الغاب٘ الجضاع لهضم واإلاضاح الغاوي  الخ٣ىُاث، َظٍ بلى باإلياٞت اإلالخمي للك٩ل ججٍغ

. جمشُل بل خ٣ُ٣ت لِـ ًغاٍ ما بإن للمكاَض لُا٦ض ؤلاحهام

به في ٧ا٧ي الغخمً ٖبض ولض اٖخمض ٦ما  ًغي  الظي الترار َظا الكٗبي، الترار م٘ الخٗامل ٖلى اإلالخمي اإلاؿغحي للك٩ل ججٍغ
 ًخل٣ى ٧ان خحن خُاجه مً ألاولى الؿىىاث بلى بالترار ٧ا٧ي اَخماماث وحٗىص ظضًض، مً بخُاءَا ًجب التي الخ٣ُ٣ُت الخجغبت ُٞه

 
ًا
  الترار في للبدض ٞحها صٞٗه (Hinri Kordou ٧ىعصو َجري ) الٟغوسخي ؤؾخاطٍ ًض ٖلى اإلاؿغح في صعوؾا

ًا
دكىا اطَبىا»: ٢اثال  في ٞو

ى٨م مؿغخ٨م ًٖ جغاز٨م   «...والخهلب الجمىص ونل الظي بمؿغخىا ؤهٟؿ٨م حؿممىا وال ٞو

دت صٖىة بجها حن، اإلاؿغخُحن ٧ل بلى الٟغوسخي ألاؾخاط َظا مً نٍغ  ًٖ ٌٗبر ظؼاثغي  مؿغح جإنُل ٖلى ٞحها ًدثهم الجؼاثٍغ

اوي وألاخاجي والخغاٞاث ال٣هو اؾخلهام بلى الغظٕى زال٫ مً و٢ًاًاَم َمىمهم . الكٗبي جغاثهم في اإلاىظىصة الكٗبُت وألٚا

غ٢خه ٧ا٧ي واهُل٤ ضعؾىن  الكٗبي، جغاثهم في ًبدشىن  ٞو يجلىن  ؤخىاله، ٍو جه وؤٚاهُه ؤؾاَحٍر َو  ٞجمٗىا الكٗبُت، وؤَاٍػ
 م٘ ٞٗاقىا اإلالخىن، والكٗغ الخغاُٞت، وألاؾاَحر والخ٩اًاث ألاهضلؿُت اإلاىشخاث مشل الكٗبُت الترازُت ألاق٩ا٫ مً الٗضًض

. الاظخماعي مغ٦ٍؼ خؿب مىاًَ ٧ل وم٘ اإلاهى٘، في الٗامل وم٘ الخ٣ل، في الٟالح

اجه ٧ا٧ي اؾخ٣ى الكٗبي، الترار اؾخلهام بلى الخىظه وبهظا  ظاهبها في وزانت اإلاؿغخُت، اللٗبت ؤزغث التي اإلاؿغخُت مىيٖى
 اإلاؿغخُت، الش٣اٞت في م٩اهتها والغ٢و والٛىاء واإلاضاح، ٧الخل٣ت الترازُت وألاق٩ا٫ للٗىانغ اإلاؿغخُت ججغبخه ٞإٖاصث الٟغظىي،

. وجبهٍغ بلحها اإلاكاَض حكض التي للٟغظت م٩ىهت ٖىانغ ألجها

م و٢ض ما٫ ٧ا٧ي الغخمً ٖبض ولض ٢ضَّ بُت اإلاؿغخُت ألٖا ش) مؿغخُت مشل ،1951 ؾىت مً ابخضاء ألاولى الخجٍغ غة جاٍع  زم (الَؼ
 في والخى٣ُب البدض ٖلى اٖخمضث ألجها ظماعي، جإل٠ُ مً مؿغخُت ؤٖما٫ وهي ،(ال٣غا٢ىػ  صًىان)و (الؿٟغ)و (الكب٨ت)و (ال٩ىر)

. ال٣غا٢ىػ  ٞغ٢ت بةقغاٝ الكٗبي الترار

                                                           
 .10، ص2002ادلسرح كاجلمهور، دراسة سوسيولوجيا يف ادلسرح اجلزائرم كمصادره، اجلزائر، . سللوؼ بوكركح:   ٔ
 .357، ص2002، اجلزائر، 1لكتاب اجلزائريٌن، دار ىومة، طأربعوف عامان على خشبة مسرح اذلواة يف اجلزائر، منشورات آناد ا. ينظر حفناكم بعلي:   ٕ
 .267، ص1964، سوريا، 34ْنربة مسرحية عربية، رللة ادلعرفة، عدد خاص عن ادلسرح، ع:   ٖ
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،    ؤنُل ظؼاثغي  ٢الب طاث مؿغخُت نُٜ ًٖ والخجٍغب البدض في ٧ا٧ي اؾخمغ َىا، ومً  هابٗت مؿغخُاث ٖضة ٞإزمغث ًًا
غ ًٖ للبدض الكٗبُت الُب٣ت ؤٖما١ في الٟىان َظا ٚىم مً ظٍ ال٣ىمُت، الىَىُت الشخهُت ظَى  للمؿغح جإنُلُت هٓغة َو

   –َى الكٗب بن»: ٢اثال ٧ا٧ي ًا٦ض بط اإلاجخم٘ في الًٟ صوع  خى٫  زا٢بت هٓغة وهي. الٗغبي الجؼاثغي 
ًا
 للًٟ ألاؾاسخي اإلادىع   –صاثما

 َظا ؾِخل٣ى الظي الجمهىع  َى الكٗب َظا ألن ومًامُىه ؤق٩اله اإلاؿغح مىه ٌؿخىحي ؤن ًيبػي الظي اإلاهضع ؤهه ؤي الضعامي،

   –ًيبػي ٞالٟىان لظل٪ الجهاًت، في الًٟ
ًا
  ٖمله ٩ًىن  ؤن  –صاثما

ًا
  .«...الكٗب عوح مً هابٗا

ىُت واإلاضاح، الخل٣ت مً ٞاهبش٣ذ قٗبُت جغازُت زل٣ُت ٖلى اإلاؿغخُت ٧ا٧ي ججغبت اعج٨ؼث وبهظا،  والخ٨م الكٗبُت وألٚا
  ًٞاَذ وألامشا٫

ًا
بُت ؤٖماال غبُت ؤوعوبُت ملخمُت مؿغخُت ججٍغ ظا والجمالُت، الٟىُت و٢ُمتها مؿخىاَا خُض مً ٖو  هجضٍ ما َو

ا" ال٣غا٢ىػ  صًىان"و" وخ٨مه واخض ٧ل"و" والهالخحن ال٣غاب" مؿغخُاث في حَر ما٫ مً ٚو  الُاب٘ طاث ألازغي  اإلاؿغخُت ألٖا

  .«.الكٗبي اإلالخمي

 ال٨لي اله٩ُل في الىٓغ بةٖاصجه الا٢خباؽ، خض ججاوػ  اإلالخمي، اإلاؿغحي للك٩ل ٧ا٧ي ججٍغب ؤن َظا، زال٫ مً وؿدك٠
ت مؿغخُاث و٦إجها جٓهغ ختى ظضًض، مً ٦خابتها وبٖاصة للمؿغخُت   ظؼاثٍغ

ًا
، ق٨ال

ًا
  اإلاؿغخُت ؤٖماله ٞا٦دؿبذ ومًمىها

ًا
 َابٗا

،
ًا
بُا ت مًامحن ُٞه لُهب ألاوعوبي اإلاؿغحي ال٣الب ًإزظ ؤن ٧ا٧ي الغخمً ٖبض ولض زالله مً خاو٫  ججٍغ   ظؼاثٍغ

ًا
 مؿخىخُا

 
ًا
ت ألاق٩ا٫ بٌٗ ٞحها ومؿخلهما . الكٗبُت الٟغظٍى

  ظّغب ٦ما
ًا
 ٞحها ع٦ؼ التي" اإلاُى٢ت الجشت" ومجها مؿغخُت ؤٖما٫ ٖضة في الديجُلُت اإلالخمُت اإلاؿغخُت ق٩ل ًاؾحن ٧اجب ؤًًا

ت بالشىعة اإلاخٗل٣ت الشىعٍت الى٢اج٘ حيجُل ٖلى  الكٗب ٦ٟاح ٞحها جىاو٫  التي" اإلاُاَي الىٗل طو الغظل" ومؿغخُت. الجؼاثٍغ

  .جىز٣ُي بك٩ل الُٟدىامي

 يض الخدٍغٌ بلى ًضٖى زىعي هًالي مؿغح بلى ألاولى بالضعظت ًاؾحن ٧اجب ٖىض اإلالخمي اإلاؿغحي الخجٍغب َظا ؤصي و٢ض
اب الاؾخٗماعي  الًِٛ ؤهىإ ٧ل بغاٖت ب٩ل  لُهىع  الٟغوسخي، الاؾخٗماع  الجؼاثغي  الكٗب مىه ٖاوى الظي والخٗؿ٠ وؤلاَع

  اإلاكاَض ؤو ال٣اعت  ًضٞ٘ مؿغح بهه. الٟغوسخي الاخخال٫ ٞترة ؤزىاء
ًا
 الاخخال٫ َظا يض الشىعة بلى اإلاؿغخُت ؤخضار زال٫ مً صٞٗا

  .الٛاقم

  اإلالخمي اإلاؿغح لك٩ل ججغبخه في ًاؾحن ٧اجب جإزغ بضؤ َىا، ومً
ًا
 بلى الضاُٖت" بٍغسذ" ألاإلااوي اإلاؿغحي ال٩اجب بإٖما٫ واضخا

ت ظا والاؾخٗباص، الٓلم ؤق٩ا٫ ٧ل يض والشىعة الخٍغ   الخإزغ َظا ٞحها بضا التي" اإلاُى٢ت الجشت" مؿغخُت في ججؿض ما َو
ًا
 مً ظلُا

 مؿغح ٞغ٢ت هجض الٟغ١، َظٍ بحن ومً اإلالخمت، ق٩ل الهىاة اإلاؿغخُحن بٌٗ ظغب ٦ما.الشىعي الديجُلي اإلالخمي َابٗها زال٫
 اإلاؿغخُت ألاق٩ا٫ مً لجملت باؾدُٗابها" مؿخٛاهم ملخت" مشل الشىعي اإلاؿغح ٢ًاًا اإلاؿغخُت ٖغويها في جىاولذ التي البدغ

. والٗبصُت والخٗلُمُت اإلالخمُت

                                                           
 .102دراسات يف ادلسرح اجلزائرم، ادلرجع السابق، ص. صاحل ادلباركية:   ٔ

ٕ : Mohamed Aziza, Regard sur le théâtre arabe, p.81. 
 .359مرجع سابق، ص. حفناكم بعلي:   ٖ
 .61، ص1997األدب اجلزائرم ادلعاصر، دراسة أدبية نقدية، منشورات ادلكتبة ادلصرية، بًنكت، . سعاد زلمد خضر:   ٗ
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 الىو ُٚاب ؤػمت لخُُٛت الجماعي الخإل٠ُ مبضؤ ٖلى اٖخماصَا البدغ، مؿغح ٞغ٢ت لخجغبت الٟىُت الخهاثو ومً
 مىذ بُٛت الٗمىصي ؤلازغاط مً والخسلو ؤلاًُالُت الٗلبت ق٩ل مً للخغوط الٗغى ؤزىاء الخل٣ىي  للك٩ل وجبىحها اإلاؿغحي،
 الٟىان الٟجي، الٗمل ٢ُبي بحن الٗال٢ت مخاهت بهظا ٞخٗىص اإلامشلحن ُٞالمؿىن  الٗغى، مجها ٌكاَضون  قتى ػواًا اإلاخٟغظحن

  .واإلاخٟغط

بُت مماعؾتها بًٟل الٟغ٢ت َظٍ جىنلذ و٢ض خماصَا وطل٪ اإلاؿغحي، الٗغى مؿخىي  ٖلى مسخلٟت آلُاث نٙى بلى الخجٍغ  اٖل

 الٟٗل م٩ان خى٫  بااللخٟاٝ (الجمهىع ) للمخل٣ي ٌؿمذ بدُض الٟغظىي  الك٩ل بلى ًاصي الظي الخل٣ىي  الٗغى ج٣ىُاث ٖلى
  ألازحر َظا ُٞهبذ اإلاؿغحي

ًا
  اإلاؿغخُت، اللٗبت في مكاع٧ا

ًا
. ؤلاًُالُت الخكبت لخاظؼ وم٨ؿغا

  الٟغ٢ت َظٍ اؾخسضمذ ٦ما
ًا
 في وع٢هاث نامخت، جمشُلُت بٟىانل للمؿغخُت وجُُٗمها اإلاؿغح صازل اإلاؿغح ج٣ىُت ؤًًا

بت ٖىُٟت خغ٧اث ٍغ   .ٚو

: الترازُت ألاؼ٣ا٥ ججٍشب

 بحن ونل خل٣ت ٌك٩ل ألهه الجؼاثغي، اإلاؿغحي الخجٍغب ٖلحها اٖخمض التي والجمالُت الٟىُت اإلاغج٨ؼاث ؤَم الترار ٌك٩ل
ى والخايغ، اإلااضخي  جسضم ظضًضة ؤ٩ٞاع ج٣ضًم في الٟٗالت بمؿاَمخه وطل٪ والٗهىع، ألاػمىت وعاء مً جىاصًىا التي الظاث َو

ظا اإلاؿغحي، الخجٍغب . الخل٣ت مؿغح ججغبت في هجضٍ ما َو

اع، َظ وفي ت اإلاؿغخُت الخجاعب بٌٗ خاولذ ؤلَا بها ظاهب بلى الجؼاثٍغ  ججٍغب ٖلى التر٦حز الٛغبُت، اإلاؿغخُت لألق٩ا٫ ججٍغ
اوي وألاقٗاع وألامشا٫ وال٣هو، اإلا٣امت مشل الترازُت ألاق٩ا٫  الىو بمخٗت ٌٗٝغ ما ٞد٣٣ذ والخل٣ت، واإلاضاح، الكٗبُت، وألٚا

. الٟغظت ؤو

بُت اإلاداوالث َظٍ اهُل٣ذ َىا، ومً حن ٖىض م٨ش٠ بك٩ل الترازُت الخجٍغ  في والخٟغ البدض بلى ٞٗاصث والهىاة، اإلادتٞر
ت ٖامت الٗغبُت الظاث ٠ زانت، والجؼاثٍغ ٠ُ اإلاؿغخُت، ٖغويها في ٢بلُت ما مؿغخُت وؤق٩ا٫ ْىاَغ لخْى  شخهُت ٦خْى

  .الجؿض وخغ٧اث والغ٢و اإلالخىن، الكٗغ واؾخٗما٫ والخل٣ت، اإلاضاح

بض ٧ا٧ي الغخمً ٖبض ولض مً ٧ل ججغبتي هجض الخجاعب، َظٍ ؤبغػ  بحن ومً  الخجاعب بٌٗ ظاهب بلى ٖلىلت، ال٣اصع ٖو

ت ألازغي  اإلاؿغخُت ت مجها الهاٍو ٗضُّد  َظا، ٖلى وبىاءًا .  واإلادتٞر
ُ
 في الغاثضة اإلاؿغخُت الخجاعب ؤَم بحن مً ٖلىلت ال٣اصع ٖبض ججغبت ح

ت بٗامت الٗغبُت اإلاؿغخُت الخغ٦ت ظا. بسانت والجؼاثٍغ  الخإل٠ُ، مجاالث في ألازحر َظا بها ًخمخ٘ التي الٟىُت ال٣ضعاث بلى عاظ٘ َو

. وؤلازغاط الخمشُل،

  ٖلىلت ال٣اصع ٖبض ٖىض اإلاؿغحي الخجٍغب في اإلاٗخمضة الخ٣ىُت الىؾاثل اعج٨ؼث ول٣ض
ًا
  جإلُٟا

ًا
  وجمشُال

ًا
 زلُٟت ٖلى وبزغاظا

٠ُ الترار اؾخلهام . والخل٣ت واإلاضاح ال٣ىا٫ مشل الكٗبُت الترازُت ألاق٩ا٫ وجْى

                                                           
 .479، ص1999، الكويت، 2ادلسرح يف الوطن العريب، اجمللس الوطين للثقافة كالفنوف كاآلداب، ط. علي الراعي:   ٔ
 .260، ص1981، دار الفارايب، لبناف، 1توفيق ادلؤذف، ط: ينظر ٕنارا ألكسندر كبونتسيفا، ألف عاـ كعاـ على ادلسرح العريب، تر:   ٕ
 .361ينظر حفناكم بعلي، مرجع سابق، ص:   ٖ
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به في ٖلىلت اٖخماص بن  الخ٣ُ٣ت بحن ًجم٘ ؤنُل مؿغحي ًٞ زل٤ مً م٨ىه الكٗبُت الترازُت ألاق٩ا٫ َظٍ ٖلى اإلاؿغحي ججٍغ
 الخل٣ت بلى ٞٗاص ظمالي، ٞجي ق٩ل في الجؼاثغي  اإلاجخم٘ ومكا٧ل ٢ًاًا َغح زالله مً اؾخُإ والىا٢٘، الًٟ وبحن والخُا٫
  ًسل٤ ختى وج٣ىُت ٞىُت ٧ىؾُلت

ًا
ا ا اإلاٗانغة والضاللت ٞىُت وؾُلت بىنٟها الترازُت الضاللت بحن الٟجي الخٟاٖل مً هٖى  باٖخباَع

سُت خ٣ُ٣ت   .جاٍع

ت ٢ُمت للخل٣ت ؤُٖذ مٗانغة ٖىانغ ٖلُه وؤصزل الخ٣لُضي الخل٣ت ق٩ل ٖلىلت ؤزظ َىا، مً  ظضًضجحن وظمالُت ٨ٍٞغ
 
ًا
  وبٗضا

ًا
  قٗبُا

ًا
با   ًدضر ؤن صون  اإلاخل٣ي بخؿاؽ مً ٢ٍغ

ًا
  قغزا

ًا
 الكٗبُت الش٣اٞت ٖىانغ وبحن اإلاٗانغة اإلاُُٗاث بحن ٦بحرا

. الخ٩اًت ؾغص في والٗباعة ال٩لمت ٢ىامها وا٢ُٗت قٗبُت لٛت ٖلى الجضًض اإلاؿغحي الك٩ل َظا في اإلاُل٤ اٖخماصٍ بلى باإلياٞت

ظا   هجضٍ ما َو
ًا
  لىا حك٩ل بدُض (اللشام ألاظىاص، ألا٢ىا٫،) اإلاؿغخُت زالزِخه في ظلُا

ًا
ا ت ًٖ البدض مً هٖى  مً مجمٖى

ت الكٗبُت الش٣اٞت في اإلاسخلٟت الٗىانغ   بىنٟها اإلالخمُت الكٗبُت والخ٩اًاث الخل٣ت اإلاضاح، ٧ال٣ىا٫، الكٍٟى
ًا
 حؿاٖض ؤق٩اال

ً ٖلى . مالثم مؿغحي ٢الب وبٖضاص ؤنُل مؿغحي ًٞ ج٩ٍى

  ًد٤٣ ؤن اإلاؿغخُت الشالزُت َظٍ زال٫ مً ٖلىلت اؾخُإ وبهظا،
ًا
، ٖمال

ًا
  ببضاُٖا

ًا
  وق٨ال

ًا
 الكٗبي الترار ؤؾاؾه مؿغخُا

غ ٖلى ٢اثمت اإلاؿغخُت ججغبخه ٩ٞاهذ ٗه الترار َظا جٍُى   لُهبذ وجَُى
ًا
  ق٨ال

ًا
  ًخظو٢ه الظي ظمهىعٍ ٨ًؿب وا٢ُٗا

ًا
  حٗبحرا

ًا
 ظمالُا

 ًٖ هخ٩لم ٞةهىا ال٣ىا٫ ؤو الخل٣ت ًٖ هخ٩لم ٖىضما»: الكإن َظا في ٖلىلت ال٣اصع ٖبض ٣ًى٫  خُض وجُلٗاجه، َمىمه ًٖ ٨ًك٠

  .«...الخ٣لُضًت وم٩ىهاتها البِئت

 
ًا
ت الكٗبُت الش٣اٞت م٩ىهاث جغؾُش ٖلىلت خاو٫  ال٣ى٫، َظا مً واهُال٢ا  للخل٣ت وجىُْٟه باؾخلهامه ألانُلت الجؼاثٍغ

  بىاءًا  اجسظث التي اإلاؿغخُت، ؤٖماله نُاٚت في وال٣ىا٫
ًا
 ًهبذ وبهظا. ال٩اصخت الاظخماُٖت الُب٣ت اوكٛاالث ًٖ ٌٗبر زانا

ت شخهُت ال٣ىا٫ ه ُٞمؿ٪ الخل٣ىي، اإلاؿغحي الٗغى في مغ٦ٍؼ ٤ في بسَُى . وؤنالت حكٍى

ى اإلاؿغخُت، ألخضار الخا٧ي َى الخل٣ت صازل ال٣ىا٫ ؤن هجض ٖلىلت ال٣اصع ٖبض إلاؿغخُاث الٗام البىاء بلى هٓغها وبطا  َو
 
ًا
 والخٗل٤ُ لألخضار ؾغصٍ في والجمهىع  اإلاؿغخُت بحن الىؾُِ صوع  ًلٗب ؤهه ٦ما اإلاؿغحي، للٗمل الغثِؿُت الشخهُت ؤًًا

ظا ٖلحها، ". ألاظىاص"و" ألا٢ىا٫" مؿغخُتي في هلخٓه ما َو

٨ظا، به زال٫ مً ٖلىلت ال٣اصع ٖبض ججغبت جمحزث َو  ٞىُت بسهاثو اإلاؿغخُت ؤٖماله بىاء في الكٗبُت الترازُت لألق٩ا٫ ججٍغ
٠ُ ٞإنبذ الكٗبُت الش٣اٞت مىاَل مً اؾخ٣اَا وظمالُت  بزغاء في ٞٗالت مؿاَمت ٌؿاَم الخل٣ت ق٩ل واؾخسضام ال٣ىا٫ جْى

ا ؤلاًُالُت الخكبت ًٖ ٌؿخٛجي وظمالي ٞجي ٢الب في والؿُاسخي الاظخماعي الىا٢عي ال٨ٟغ ىانَغ غاُٞت ٖو  الض٩ًىع  مشل الؿىٚى

. اإلاؿغخُت واإلاازغاث واإلاالبـ

، ؾب٤ مما هسلو  مدُُه مً اهُل٤ ٖلىلت ال٣اصع ٖبض ٖىض (وال٣ىا٫ الخل٣ت) التراسي للك٩ل اإلاؿغحي الخجٍغب ؤن بلى ط٦ٍغ

 ٞمىه اإلاؿغحي، الخإل٠ُ في الهامت اإلاهاصع ؤخض ٌٗخبر  –ٖلىلت  –له باليؿبت اإلاجخم٘ ألن والؿُاسخي، الش٣افي ووا٢ٗه الاظخماعي
اجه، ٖلىلت اؾخ٣ى ى اإلاجخم٘، َظا مجها ٌٗاوي التي والؿُاؾُت الاظخماُٖت ال٣ًاًا ٖالج ومىه مىيٖى  جإنُل بلى حهضٝ بهظا َو

                                                           
1 : Hommage a Abdelkader Alloula, (Alger, du 1er au 4 mars 2004) salle Ibn Khaldoun et 
médiathèque, p.30. 

 .235، ص(األقواؿ، األجواد، اللثاـ)من مسرحيات علولة . عبد القادر علولة:   ٕ
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ت، والبِئت اإلاجخم٘ ٢ًاًا م٘ ًخماشخى مؿغحي ًٞ  مً وبُئخه مجخمٗه ٢ًاًا َبُٗت م٘ الخل٣ت ٠ُ٨ً ؤن ٞاؾخُإ الجؼاثٍغ

ا اًخه. الضعامي وؿ٣ها بلى الكٗبي الخ٣لُضي بَاَع ت الش٣اٞت ًٖ البدض هي الخ٠ُُ٨ َظا مً ٚو  جإؾِـ ؤظل مً الىَىُت والهٍى
 ومغظُٗخه زلُٟخه جيبجي مؿغحي ٢الب لخل٤ الكٗبُت الترازُت ألاق٩ا٫ في والخجٍغب البدض ٖلى مٗاإلاه ج٣ىم ؤنُل مؿغحي ًٞ

ُٟها. وال٣ىا٫ الخل٣ت ٖلى والجمالُت الٟىُت ٤ ظضًض بك٩ل وجْى ً بحن ٖلىلت ُٞه ًٞى   والىا٢عي التراسي اإلاهضٍع
ًا
٣ُا   جٞى

ًا
 مً زالُا

سُت، ألاخضار ؾغص   وبالخالي الخاٍع
ًا
. الؿُدُت اإلاىا٠٢ مً زالُا

م ٖلىلت ال٣اصع ٖبض ٖىض اإلاؿغخُت الخجغبت ٖلى الخ٨م بلى ههل ؤن وؿخُُ٘ ال٣ى٫، وزالنت  ٖلى عاثضة ججغبت ؤجها مً بالٚغ
ت اإلاؿغخُت الخغ٦ت مؿخىي   في مىدهغة ب٣ُذ ؤجها بال الكٗبُت، الترازُت ألاق٩ا٫ ٖلى والخجٍغب البدض زال٫ مً الجؼاثٍغ

 اإلاؿغح ججغبت مشل الخىٓحري  بالجاهب صٖمذ التي ألازغي  الٗغبُت اإلاؿغخُت الخجاعب بسالٝ الخىٓحر، ًٖ بُٗضة اإلاماعؾت

ظا ألا٢صخى، اإلاٛغب في الاخخٟالي : مجها ؤؾباب ٖضة بلى هٓغها في عاظ٘ َو

. الجؼاثغي  للمؿغح الخىٓحري  البٗض ُٚاب -

. اإلاؿغحي الى٣ض واوٗضام اإلاؿغخُت الش٣اٞت ه٣و -

  بغػ  و٢ض
ًا
بي الك٩ل َظا ؤًًا ت اإلاؿغخُت الٟغ١  بٌٗ ٖىض ظليّ  بك٩ل الكٗبُت الترازُت لألق٩ا٫ الخجٍغ  وظه ٖلى ومجها الهاٍو

بي اإلاؿغح هاصي ٞغ٢ت الخهىم   باهتهاظها وطل٪ ب٣ؿىُُىت، الخجٍغ
ًا
  ؤؾلىبا

ًا
غ ومداولت اإلادٌ، الخجٍغب ٖلى اٖخمض ظضًضا  جٍُى

. اإلاؿغحي الٗغى ج٣ىُاث

بهم" ؾُمىص ٖماع" ب٣ُاصة الٟغ٢ت ؤًٖاء ؤزاع وبهظا  ٖلى اٖخماصَم في الجاَؼة، اإلاؿغخُت ألاق٩ا٫ ٖلى اإلاؿغحي بخجٍغ
ت بحن ٞحها جمؼط التي اإلاغ٦بت، اإلاغثُت الىهىم ى٠ الخغ٦ت قاٍٖغ  ُٞه اٖخمضث ٣َىؽ في ٧له وطل٪ الهىعة، و٢ؿىة ال٩لمت ٖو

  .الِٗؿاوة وع٢هاث ؤٚاوي

ظا   اجسضث التي" الؿاب٘ البٗض" مؿغخُت في هجضٍ ما َو
ًا
  ملمدا

ًا
بُا   ججٍغ

ًا
 الِٗؿاوة وخغ٧اث الجؿض مؿغخت ؤؾاؾه ٣َىؾُا

٠ُ بلى باإلياٞت ال٣ُؿُت، . الٟجي بىائها في ؤؾاؾُت ٦مغظُٗت" وال٣ىا٫ الخل٣ت" جْى

ىا٥ ت مؿغخُت ٞغ١  َو بها في التراسي الك٩ل ب٢دام خاولذ ؤزغي  َاٍو غ٢ت بمؿخٛاهم، اإلاىظت ٞغ٢ت مشل اإلاؿغحي ججٍغ  ٞو
غ٢ت ب٣ؿىُُىت، البلحري  ا بلٗباؽ ؾُضي مؿغح ٞو حَر  مسخبراتها في اإلاؿغحي للخجٍغب ؤُٖذ التي ألازغي  اإلاؿغخُت الٟغ١  مً ٚو

هغهخه الترار جدضًض م٘ جخماشخى بالٛت ؤَمُت اإلاؿغخُت   ٖو
ًا
بُت للخُاعاث مؿاًغة . الٗاإلاُت اإلاؿغخُت الخجٍغ

  الالم٣ٗى٫  جُاع هجض التراسي، الك٩ل ججٍغب ظاهب وبلى
ًا
بي ٦ك٩ل آلازغ َى خايغا ما٫ بٌٗ في ججٍغ  التي اإلاؿغخُت ألٖا

ً" مؿغخُاث ومجها الشماهُيُاث ٞترة ؤزىاء ٦خبذ  اإلاؿخسضمت الٟىُت الىؾاثل مً ٦بحر لٗضص باؾخسضامهما" اإلاىث لٗبت"و" بحها ٍو
. ألاوعوبي الٗبض مؿغح في

  هجض ٦ما
ًا
 ؤؾالُبه في (بحراهضًللى) بخجٍغب اإلاخإزغ الدؿُٗيُاث بضاًت في الهىاة ظّغبه الظي اإلاؿغح صازل اإلاؿغح ق٩ل ؤًًا

ت اإلاؿغخُت الٗغوى بٌٗ في اإلاؿخسضمت الٟىُت ". اإلاهغط" مؿغخُت بُجها ومً الهاٍو

                                                           
 .361مرجع سابق، ص. حفناكم بعلي:   ٔ
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 خض ٞحها ججاوػ  اؾخٟاصة الٗالمي اإلاؿغحي الخجٍغب مً اؾخٟاص الجؼاثغي  اإلاؿغحي الخجٍغب ؤن بلى ط٦ٍغ ؾب٤ مما هسلو
به ُٞا٫ والترظمت، الا٢خباؽ اث واإلاىاهج الغئي مسخل٠ ججٍغ  حٗل٤ ما ؾىاء الضعامي، الًٟ مؿخىي  ٖلى الخضًشت والىٍٓغ
غاُٞا ؤصاء، مً الغ٦دُت بال٨خابت حٗل٤ ما ؤو الضعامُت ال٨خابت بخ٣ىُاث  ًخالءم ًٞاء بلى ؤلاًُالي الضعامي للًٟاء وججاوػٍ وؾىٚى

. الجؼاثغي  اإلاجخم٘ وبِئت وز٣اٞت

بُت اإلاؿغخُت ألاق٩ا٫ لهظٍ ؤنبدذ َظا، ٖلى وبىاءًا   ، الخل٣ىي  اإلاؿغحي الخجٍغب مجها وزانت بها، ٌؿتهان ال ٢ُمت الخجٍغ
بها، في جباًيذ التي ألاق٩ا٫ َظٍ ججٍغب بلى الاؾخ٣ال٫ مىظ اإلاؿغخُت الخجاعب ظل بالخٟاث به في ع٦ؼ مً ٞمجها ججٍغ  اإلاؿغحي ججٍغ

ت، ؤق٩اله ومسخل٠ الكٗبي اإلاىعور ٖلى لىلت ٧ا٧ي مً ٧ل ٖىض َظا وهجض الخٗبحًر ٠ مً ومجها ٖو  الترازُت ألاق٩ا٫ َظٍ ْو
ت ج٣ىُت اؾخسضام مشل ٣ِٞ ٦خ٣ىُت غافي، الخغ٧ي للدك٨ُل وؤهمىطط اإلاؿغحي للٗغى الخل٣ت،٦مٗماٍع  ٖىض َظا وهجض والؿىٚى

بي اإلاؿغح هاصي ٞغ٢ت غ٢ت ب٣ؿىُُىت، الخجٍغ  مً مخىالُت صواثغ ق٩ل ؤزظ الظي (اللُل لُل) اإلاؿغحي ٖغيها في ملُاهت زمِـ ٞو
. الخل٣ت لخ٣ىُت جبيُه زال٫

ت اإلاؿغخُت الخجاعب ظل ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً َىا ومً  مؿخلهمت الكٗبُت الترازُت ألاق٩ا٫ ججٍغب بَاع ًٖ جسغط لم الجؼاثٍغ
ا بُت ٦خ٣ىُت ٖىانَغ ُاء وطل٪ ألاعؾُي، اإلاؿغح ٢ىاٖض زلخلذ ججٍغ  به الخام والجمالي الٟجي ٢البه الجؼاثغي  اإلاؿغح إٖل

خه ًٖ واإلاٗبر الجؼاثغي  الكٗب وجغار ؤنالت مً والىاب٘ . وآماله وجُلٗاجه مجخمٗه وز٣اٞت ٍَى

ت الظاث ؤنالت ًٖ البدض َظا بن حن باإلاؿغخُحن صٞ٘ الظي َى الٗمىم وظه ٖلى والٗغبُت الجؼاثٍغ  ؤمام الخى٠٢ بلى الجؼاثٍغ
ُٟهم وطل٪ ألاوعوبي، للمؿغح ج٣لُضَم لها الكٗبُت الاخخٟالُت والٓىاَغ الترازُت لألق٩ا٫ بخْى  ٞسل٣ىا صعامُت ماصة بلى وجدٍى

  مجها
ًا
. مؿغخُت ؤٖماال

٣ه الكٗبي اإلاإزىع  اجسظ وبهظا بي ق٩ل في الجؼاثغي  اإلاؿغح بلى ٍَغ  بطا ؤهىا بال. ؤنُل ظؼاثغي  مؿغحي ٢الب زل٤ ٚاًخه ججٍغ
بُت َظٍ هجخذ ٞهل. واإلاضاح الخل٣ت َى واخض مؿغحي ق٩ل في جىهب لىظضهاَا ٧لها اإلاؿغخُت الخجاعب َظٍ ٚغبلىا  في الخجٍغ

 الٟىُت؟ ؤَضاٞها جد٤ُ٣

 خُض الجؼاثغي، للمجخم٘ والؿُاؾُت الاظخماُٖت الخُىعاث وا٦ب ٣ٞض الشماهُيُاث مىخه٠ بٗض ما مغخلت في الخجٍغب ؤما

ظا. والؿبُٗيُاث الؿخِىُاث ٞترة ؤزىاء اإلاؿغخُت الٟغ١  بها هاصث التي وألاَضاٝ الكٗاعاث مً اإلاٗاعيت مى٠٢ ٠٣ً بضؤ  ما َو
  ٧ان الظي اإلاؿغحي ألاؾلىب ظٗل

ًا
 مشا٫ ؤبؿِ ولٗل الجضًضة، الخُىعاث إلاىاظهت نالر ٚحر الؿاب٣ت ألاَضاٝ لخد٤ُ٣ نالخا

سخُت ؤن طل٪ ٖلى ت اإلاؿغخُت الخجاعب مً ال٨شحر وعاء ٧اهذ التي البًر ٗها في الجؼاثٍغ  ل٨ً اإلاجخم٘، لخُٛحر ال٨ٟغ ب٣ًاّ قٗاع ٞع
سخُت جىدؿغ ٞلم والؿُاسخي الاظخماعي باإلخباٍ ٖم٤ُ بصعا٥ مدله وخلَّ  اهدؿغ بالخُٛحر ألامل  مٗها اهدؿغث بل وخضَا البًر

بُت   .٧لها الخجٍغ

ت ْهىع  في جمشلذ ظضًضة، حُٛحراث اإلاغخلت َظٍ في الجؼاثغي  اإلاؿغحي الخجٍغب قمل ول٣ض  اإلاؿغحي، الٗغى اؾخ٣ال٫ هٖؼ
ت َظٍ و٧اهذ   ؤقض الجٖز

ًا
حن للمؿغخُحن صٞٗا ب، مماعؾت بلى الجؼاثٍغ بُت َظٍ ٞؿٗذ الخجٍغ  ظضًضة ٞىُت ؤق٩ا٫ ج٣ضًم بلى الخجٍغ

. اإلاؿغحي الٗغى مؿخىي  ٖلى مٗانغة مؿغخُت لخ٣ىُاث باؾخسضامها
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  الجؼاثغي  اإلاؿغحي الخجٍغب ناع الك٩ل، وبهظا
ًا
ا  ظهىص اههبذ بدُض الىاؾ٘، بمٗىاٍ الخ٣لُضي اإلاؿغح ٖلى الخمغص مً هٖى

حن اإلاؿغخُحن  بخ٣ضًم اإلاؿغخُحن َاالء اَخمام ؤصي و٢ض. اإلاؿغخُت ٖغويهم في الخضازُت ؤلازغاط ؤؾالُب جُب٤ُ ٖلى الجؼاثٍغ
ت الىاخُت ٖلى التر٦حز بلى ظضًضة ٞىُت ؤق٩ا٫ اث ومىا٢كت اإلاؿغحي، الٗغى في البهٍغ  ؤلاوؿاوي بال٣ل٤ مخٗل٣ت بوؿاهُت مىيٖى

. الٗام

بُت اإلاؿغخُت الٗغوى ٚالبُت اٖخمضث ٦ما ضاص ٖلى الشماهُيُاث بٗض ما مغخلت في الخجٍغ  ؤو مؿغحي ؤو ٢هصخي هو ًٖ ؤلٖا
اب ُبٗض ػاص مما الجماعي، الخإل٠ُ ٖلى خَّ

ُ
  اإلاؿغح ُبٗض وػاص واإلامشلحن، اإلاسغظحن ًٖ اإلاؿغخُحن ال٨

ًا
 ٢ًاًا مٗالجت ًٖ ؤًًا

. مٗانغة اظخماُٖت

بُت ٧اهذ وبطا  واج٨إث الاخخٟالُت اإلآاَغ وفي الكٗبي اإلاإزىع  في ٚانذ ٢ض والؿبُٗيُاث الؿخِىُاث مغخلت في الؿاب٣ت الخجٍغ
ذي الٗغبي الترار ٖلى بُت ٞةن والكٗبحن، الخاٍع   الاخخٟالُت اإلآاَغ َظٍ ًٖ جبخٗض الُىم الخجٍغ

ًا
، بٗضا

ًا
 بلى إلاُلها وطل٪ قضًضا

٠ُ . ٖغويها مً اإلاؿغحي الجمهىع  واهًٟاى اإلاؿغخُت الخجاعب َظٍ جٟغ١  بلى ؤصي الظي ألامغ. الٛغبُت اإلاؿغخُت الخ٣ىُت جْى

 عسخذ زُىة وؤ٦بر ؤَم والؿبُٗيُاث الؿخِىُاث ٞترة في الكٗبي للمإزىع  اإلاؿغحي الخجٍغب بخُاء ؤن ، ؾب٤ مما وؿخسلو

  بجٗله الجمهىع  هٟىؽ في الجؼاثغي  اإلاؿغح وؤنلذ
ًا
ت الاظخماُٖت الخُاة مً ظؼءا . الؼمً مً لغصح الجؼاثٍغ
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  الشواتي الخىاب في وئؼ٣الُاجه ألاظلىبي الخّذد حمالُاث
 الجضاةش -ظُّذة حامّت-والٙىىن  واللٕاث  داب ١لُت ، الّشبي ألادب و اللٕت ٜعم، ؼّبان   لى٥  . د

 

 

: امللخق

    ٛ  الذساظاث مً اهىالٜا الشواتي الخىاب في وئؼ٣الُاجه حمالُاجه ألاظلىبي؛ الخّذد ٌاهشة ئلى املٝا٥ هزا ًخىش
ْ خاـُت ِلى ًٝٚ ٠ما الحىاسي، املبذأ مً واهىالٜا الشواًت ألظلىبُت أظعذ التي الىٝذًت  حؽ٢ُل في الفىحي الخىَى

 ٠ما اللٕىي، الّٙل وبدىُى العشدًت البنى داخل الصخىؿ بحش٠ت الٙماء هزا ٌعمح حُث الٝاسب، أمام ومعشحت ا الشؤي

ٞ ًِ أخشي  بأظالُب الىق بخلىن  -أًما  –الٙماء هزا ًٙسح  الجمالُت ألابّاد أزش لخحُٝٞ ألاظلىبي الخىاؿ وٍش
 الثٝاُ٘ت للمىٍىماث واظخجابت ا املّاـشة، بخجلُات ا والثاهُت الترازُت، بامخذادات ا ٘األولى وألاُ٘ٝت، الّمىدًت والخىاـلُت،

ت واملخٕحراث  بذاُِت وامل٢ىهاث . والاحخماُِت ال٢ٍٙش

 ح٢ّعها التي والجماُِت الزاجُت ئؼ٣الُت املٝالت جىشح زم ومً الجذًذ،  بذاعي ؼ٣لها في الشواًت ًمْ الخٝاوْ هزا   

لى ،(...الٝفت/  الشواًت/ الؽّش )) ألاخشي  ألاحىاط  مً ًدؽ٣ل ٜذ هٙعه ًِ ٌّ ر الزي امللٙىً ًفبح ألاظاط هزا ِو
 أهماه الىق ظىح ئلى ٘خىٙى والذاللي، الجمالي ببّذح ما والخىٌُٚ العُاٛ حعب جٍهش ألاظالُب مً مجمىِت

 الخىحذ ئم٣اهُت املٝالت حّالج ٠ما.. الّلمي، ألادبي، الجاد، العاخش، البذوي، الحمشي، م  ا؛ ومخباًىت مخخلٙت احخماُِت
ل في ال٣اجب أظلىب ًذخل ولزل٤ أظالُب ِذة مً ألاظلىبي

ّ
 حُث والذاللُت، واملىلىُِت الىفُت ُٜمخه لُأخز حمعي حؽ٣

ُت والشظالت والخىابت املىٍِت بأظالُب املإلٚ أظلىب ًخلىن  ؽ٣ل وألاظىىسة، والح٣اًت والـى  ج اًت في الخذاخل هزا َو

. حمالُت وخاـُت أظلىبُت ٌاهشة املىاٗ

ْ-أظلىب:  املٙخاحُت ال٣لماث  - الٍاهشة-املش٠ض-ألاحادًت-الخّذدًت-الفىث-الىٍم -الجمالُت -الشواًت-الخىَى

: جمهُذ

ٗغ ٖلى زهاثهها وبؾ٣اٍ( (ؤلاوؿان َى ألاؾلىب )) بُٟىن  بم٣ىلت ألازظ اإلام٨ً مً ٧ان بطا
ّ

 ٞهل مىه، الٛىاجي وزانت الك
خ٣اص َظا ٢بى٫  ًم٨ً ً ومخباًىت مسخلٟت شخهُاث ًٖ جخدضر ؤّجها ٖلمىا بطا وزانت الغواًت، في الٖا  ٩ًىن  ٢ض مخسُل ٖالم ٖو

با  ؤن لىا ًم٨ً ٠ُ٦ الجضًض الُغح وبهظا ،((وؤؾالُب ؤؾلىب ٞالىو)) ظضًضة، بإزغي  اإلا٣ىلت جل٪ ٢ابلىا وبطا ؟ الىا٢٘ مً ٢ٍغ
 ؟ مخٗضّصة ؤؾالُب طاث ههىم ؤجّها خُض مً الغواثُت الىهىم م٘ هخٗامل

 مىّخض مٟهىم بلى بٗض الضاعؾىن  ًخىّنل ولم وخضوصٍ، وماَُخه مٟهىمه خى٫  ألاؾئلت مً ال٨شحر ًُغح ألاؾلىب ماػا٫
، ٖىض هٓغتهم جخ٣اَ٘ مكتر٧ا مدىعا جهىعاتهم به ٞخ٣اعب خىله، ًخ٣ٟىن  خدّضص مغج٨ٍؼ اع زالله مً ٍو  اإلاخ٩امل الىٓغي  ؤلَا

ٟاتهم، حٗضصث ٣ٞض الخباًً لظل٪ وهٓغا والجام٘، غظ٘ حٍٗغ ت واإلاىُل٣اث اإلاظاَب حّٗضص بلى طل٪ ٍو  ألاصبُت والاججاَاث ال٨ٍٟغ
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ه بُٟىن  مى٠٢ جبجي بًٗهم ُٞه ًظَب الظي الى٢ذ ٟٞي" الازخالٝ، طل٪ زل٠ ج٣٘ التي
ّ
 ٞةّن . ألاصًب هٟؿُت ٖلى صلُل وبه

ا وال عجبت لِـ ألاؾلىب ؤن ًغون آزغون ه ٦ما ػزٞغ
ّ
 الظي الخام الٗالم ًٖ ج٨ك٠. الغئٍت زانُت َى وبهما ج٣ىُت، لِـ ؤه

 والخباًً الازخالٝ َظا ؤمام و اإلا٣ا٫ َظا في اإلاىهجُت جخُلب الغواجي، ألاؾلىب مٟهىم ٖىض ؤ٠٢ وبط  ."ؾىاٍ صون  مىا ٧ل ًغاٍ

ا اإلاهُلر جدضًض غث التي الخٗاٍع٠ مً بجمله ؤجبٗه لٍٛى . الغواًت ؤؾلىب و الكٗغ ؤؾلىب بحن الٟغ١  وخى٫  مٟهىمه خى٫  جٞى

: ألاظلىب مٙهىم -1-

 مً للّؿُغ ٣ًا٫:  -ؾلب-ماصة" في ٣ًى٫  الٗغب لؿان في مىٓىع  ٞابً ألاؾلىب، مٟهىم بلى ؤلاقاعة الٗغبي اإلاعجم ٌٟٛل لم
جم٘ ؾىء، ؤؾلىب في ؤهخم ٣ًا٫ واإلاظَب؛ والىظه، الٍُغ٤ ٞاألؾلىب ؤؾلىب، ٞهى ممخض ٍَغ٤ و٧ل ؤؾلىب، الىسُل  ٍو

.  "مىه ؤٞاهحن ؤي ال٣ى٫  مً ؤؾالُب في ٞالن ؤزظ ٣ًا٫ الًٟ؛ بالًم ألاؾلىب و ُٞه، جإزظ الٍُغ٤ ألاؾلىب و ؤؾالُب،

اع ًٖ َىا ألاؾلىب ًسغط و وبعاصجه، جىّظهه خؿب بوؿان ٧ل ًسخاٍع مظَب ؤو ومؿل٪ ٍَغ٤ َى اإلاٟهىم بهظا وألاؾلىب  ؤلَا
 ٚحر ٞاألؾلىب ،..الخٗلُم في ؤؾلىب وطا٥ اللباؽ، في ؤؾلىب وطل٪ الخُاة، في ؤؾلىب َظا: ٞى٣ى٫  ّٖضة َغاث٤ بلى اللٛىي 

ًّ  ٧ل ٖلى ًىُب٤ بل الخُاة، ؤق٩ا٫ مً ق٩ل ٖلى مدضوصا ولِـ مجا٫ في مدهىع  ؿم ناخبه ًمحز ٖمل ؤو ٞ  ولهظا. ٖمله َو

 بها لُضلىا الٗلماء ٌؿخٗملها اإلاسخلٟت البِئاث بحن مكتر٧ا خ٣ال ألاًام َظٍ ناعث ألاؾلىب ٧لمت" ؤّن  بلى ٌكحر الكاًب ؤخمض هجض
ؿخٗملها الٗلمي، البدض مىاهج مً مىهج ٖلى غا، ؤو ظضال ؤو ٢هها ألاصبي الًٟ في ألاصباء َو  ؤو ؾهال اللٟٓي الٗىهغ وفي ج٣ٍغ

 ًخسظوجها اإلاىؾ٣ُُىن  و٦ظل٪ هابُت، مكّىَت ؤو مالثمت ظمُلت الخسُُل ٍَغ٤ وفي مًُغبت، ؤو مى٣ُُت ألا٩ٞاع بًغاص وفي م٣ٗضا،
٣ت ٖلى صلُل ٖىضَم ٞهي الغّؾامىن  ومشلهم ًسالىن، ؤو ًدّؿىن  ّٖما للّخٗبحر ألاوٛام وجإل٠ُ الخلخحن َغ١  ٖلى صلُال  جإل٠ُ ٍَغ

.  "بُجها الخىاؾب ومغاٖاة ألالىان

٣ت اإلاباخض في والؾُما ال٣غآهُت الضعاؾاث في ألاؾلىب ٧لمت ًٖ ؤما
ّ
 مىاًَ في وجإحي الىعوص، ٦شحرة ال٣غآوي باإلعجاػ اإلاخٗل

، ٦ثر مً( (ال٣غآن ًٞل )) ٌٗٝغ وبهما:" ٣ًى٫  ٢خِبت ابً ٞهظا. ال٨الم ؤو الٗغب ل٩لمت عصًٟت ٦شحرة هم ٖلمه، واحؿ٘ هٍٓغ  ٞو
 ه٩اح، في ٦الما اعججل بطا الٗغب مً ٞالخُُب... اللٛاث ظمُ٘ صون  لٛتها به هللا زّو  وما ألاؾالُب، في واٞخىاجها الٗغب مظاَب

ُُل الخس٠ُٟ، بعاصة جاعة ُٞسخهغ: ًٟتّن  بل واخض، واص مً به ًإث طل٪،لم ؤقبه ما ؤو نلر، ؤو جدًٌُ، ؤو خمالت ؤو  جاعة ٍو
٨ّغع  ؤلاٞهام، بعاصة سٟي الخى٦ُض، بعاصة جاعة ٍو ٨ك٠ الؿامٗحن، ؤ٦ثر ٖلى ٌٛمٌ ختى مٗاهُه بٌٗ ٍو  ًٟهمه ختى بًٗها ٍو

كحر ألاعجمحن، بٌٗ ٨ّجى الصخيء، بلى َو يء ًٖ ٍو
ّ

 الخكض، و٦ثرة الخٟل، و٢ضع الخا٫، خؿب ٖلى بال٨الم ٖىاًخه وج٩ىن . الصخ

.   "اإلا٣ام وظاللت

ؿخ٣ي جهغ ٧ل مً ٌٛٝغ اإلاخ٩لم و٦إن بدىّىٖه، مخمّحزا ًجٗله الظي وؤؾلىبه ال٨الم إلاى٤ُ ال٣هحرة اإلا٣الت َظٍ جاؾـ  مً َو
اث ٞخدىّىٕ مىب٘ ٧ل ١ هٓم في وجخجاوع  ٖىضٍ، الخضًض مؿخٍى

ّ
 مٗه ٞخدّىٕى آزغ بلى م٣ام مً اإلاخ٩لم ًيخ٣ل خُض مبضٕ، زال

ل  والجّض  واإلاًمغ، اإلاسبىء ًداطًت واإلا٨كٝى واإلاك٩ل، اإلا٣ّٗض ًجاوعٍ والىاضر الّخىؾ٘، ًدبٗه ٞاالزخهاع اللٛاث، و ألا٢اٍو

                                                           
. ٓٔ:ـ، صٜٜٛٔ، ٔاألسلوبية منهجا كنقدا، منشورات كزارة الثقافة، دمشق، طزلمد عزاـ، ينظر،   ٔ
. ٕ٘٘:، صٚـ، جٕٓٓٓ، ٔابن منظور، لساف العرب، دار صادر، بًنكت، ط  ٕ
. ٔٗ-ٓٗ:، ص٘أمحد الشايب، األسلوب، دراسة بالغية ٓنليلية ألصوؿ األساليب األدبية، مطبعة السعادة، مكتبة النهضة ادلصرية، ط  ٖ
. ٖٔ -ٕٔ: مصر، ص  ٖٜٚٔ، ٕشرح كنشر السيد أمحد صفر، دار الرتاث القاىرة، ط، ٕجابن قتيبو، تأكيل مشكل القرآف،   ٗ
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الت بحن الجم٘ بلى باإلياٞت الهؼ٫، ٣ًاَٗه  ًد٤٣ الظي ال٨الم َغاث٤ في الخّٗضص بهه والخس٠ُٟ، ؤلاٞهام ٢هض ؤلاًجاػ و ؤلَا

. ال٣ّغاء ؤو الؿامٗحن في الخإزحر و ؤلال٣اء ظمالُت

ٗجي ؤزغي  مىاي٘ في ألاؾلىب ؤًًا واؾخٗمل الخىُٓم"  الجغخاوي ال٣اَغ ٖبض اؾخٗمل ل٣ض  الىٓم مً الًغب باألؾلىب َو
٣ت  ًإزظ وال ألاؾلىب الكاٖغ ًإزظ و٢ض قٍٗغ في به ُٞجيء آزغ قاٖغ ؤؾلىب بلى الكاٖغ ٌٗمض ؤن َى والاخخظاء ُٞه، والٍُغ

٣ت َى ٞاألؾلىب.  "الكٗغ في والؿغ١  ألاؾلىب اخخظاء بحن ٞغ١  َىا٥ لهظا و اإلاٗجى،  ؤمشلت ومً ال٩اجب، ٌٗخمضَا ال٨خابت في ٍَغ
 ًُل٤ ؤنبذ ٢ض الاخخظاء ٞهظا وزهاثهها، بؿماتها ألاؾلىب ُٞخلّىن  ؤزغي، بُغاث٤ الاؾخٗاهت بلى اإلاال٠ ٌٗمض ؤن الُغاث٤ جل٪

. والخىانلي الجمالي البٗضًً؛ لخد٤ُ٣ باألؾلبت اإلاٗانغة الضعاؾاث في ٖلُه

ى" الٛغبي الترار صعاؾاث في ٦شحرا ألاؾلىب ط٦غ وعص ل٣ض  ؤو قٗغا ٧ان ؾىاء ٦المه، اإلاخ٩لم بها ٌك٩ل التي ال٨ُُٟت ٖىضَم َو

٣ُت في( (stylos))ؤؾلىب ٧لمت حٗجي" و ، " هثرا ٍغ ( (stilus))َى ألاوعوبُت اللٛاث في( (ؤؾلىب)) لل٩لمت اللٛىي  والجظع( (ٖمىصا)) ؤلٚا
ٗجي ٣ت ؤّوال ٞاعجبِ. بال٨خابت ٧لها جخٗل٤ مٟهىماث بلى اإلاجاػ ٍَغ٤ ًٖ اهخ٣ل زم(. (الَغكت)) َو ت، ال٨خابت بٍُغ  ٖلى صالا الُضوٍّ

اث ت الخٗبحراث ٖلى ًُل٤ ؤزظ زم.اإلاسَُى  اللٛت نٟاث بلى حكحر ٧اؾخٗاعة الغوماوي الٗهغ في ٞاؾخسضم ألاصبُت، اللٍٛى
ل. والبلٛاء الخُباء ٢بل مً بل الكٗغاء، لٛت مً ال اإلاؿخٗملت،  بال٨الم، اإلاخٗل٣ت البالُٚت الخىام بلى ًىهٝغ الُىم، ختى ْو

ن اإلاخ٩لم ٌؿخسضمها التي الخٗبحر وؤصاة اللٛىي  الدك٨ُل آلُت ٞاألؾلىب.  "٦ؿٟىعص ؤو ٢امىؽ ٣ًى٫  ٦ما
ّ
خٟج  نُاٚتها في ٍو

. والخىظُه الخإزحر مً هٕى إلخضار

ىا٥  ."الغظل َى ألاؾلىب( " (بُٟىن )) حٍٗغ٠ الكاجٗت الخٗاٍع٠ ومً بذ اؾخيبُذ ؤزغي  حٗاٍع٠ َو
ّ
 ٖلمي جغا٦م هدُجت وع٦

ُاء ٣ت َى ألاؾلىب )) ومجها، بوؿاوي ٖو ى( (ال٨خابت في ٍَغ  ال٨خابت في ٍَغ٤))و( (ال٨ّخاب مً ل٩اجب ال٨خابت في ٍَغ٤)) ؤًًا َو
ا ٢ضع ٖلى الخٗاٍع٠ َظٍ ٖلى هالخٓه وما ،((الٗهىع  مً لٗهغ ال٨خابت في ٍَغ٤)) و( (ألاظىاؽ مً لجيـ ا ٢هَغ  بال وبًجاَػ

ما بُٗىه، مؿخىي  جدّضص ال ؤّوال ٞهي ال٨خابت، ٖالم في واؾٗت ًٞاءاث جٟخذ ؤّجها
ّ
٣ت وبه ا ٍَغ ٤ ال٩اجب ًسخاَع  ًخبّىاَا زهاثو ٞو

٣خه ٧اجب ل٩ل هجض ولهظا الىا٢٘، وختى واإلاًمىن  الك٩ل بحن ججم٘ بط  زهاثو ؤَم مً وؤّن  واإلا٩ىهاث، اإلاٗالم بها ًدّضص ٍَغ
 والخإلُُٟت الش٣اُٞت و الاظخماُٖت للمخٛحراث بالًغوعة ًسً٘ ٞهى لغوخه، الاؾخجابت و الٗهغ م٘ والخٟاٖل الّخٛحر ألاؾلىب

 ؤق٩ا٫ اإلاؿخمغ الخٛحر َظا مٓاَغ ومً والاؾخجابت، الخمى٢٘ ٖلى ال٣ضعة لها التي ألاصبُت ؤهماَه له ٖهغ ٩ٞل وؤلابضاُٖت،
. الجضًضة ال٨خابت

بت مجضي ؤقاع و٢ض ٣ت: ٖام بىظه َى ألاؾلىب: " ٣ٞا٫ ألاؾلىب مٟهىم بلى( (ألاصب مهُلخاث معجم)) في َو  ؤلاوؿان ٍَغ

غي .  "هٟؿه ًٖ الّخٗبحر في ٣ت ال٨الم مًمىن  بحن ًٟغ٢ىن  ألاوعبُحن الّى٣اص ؤّن "   -ؤًًا  -ٍو ٍغ  ٞاٖخبروا نُٛخه، ؤو ٖىه الّخٗبحر َو
 َبُٗت مً ًخجؼؤ ال ظؼءا ألاؾلىب الغوماهُىن  اٖخبر و الشىب، َظا َغاػ بمشابت ألاؾلىب و للمٗجى، زىب بمشابت الخٗبحر ؤو اللٛت

                                                           
.  ٚٗ:، عماف، صٜٔٚٔ، ٔينظر إبراىيم خليل، األسلوبية كنظرية النص، ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر، دار الفرايب للنشر كالتوزيع، ط  ٔ
 ٜٕٔ:، دار ىومة للطباعة كالنشركالتوزيع، اجلزائر، صٔسلوبية كٓنليل اخلطاب،دراسة يف النقد العريب احلديث، جالدين السد، األ نور  ٕ
. ٜٓ:زلمد عزاـ، األسلوبية منهجا كنقدا، ص  ٖ
. ٓٔ:، صادلصدر نفسو  ٗ
.   ٕٗ٘:، ص ٜٗٚٔ، ٔرلدم كىبة ، معجم ادلصطلحات األدبية، مكتبة لبناف ،بًنكت، ط  ٘
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ا ألاؾلىب ؤنبذ الخضًض الى٢ذ في و هٟؿه، اإلاال٠ اث مً مىيٖى لماء ٖامت اللٛت ٖلماء ٌٗالجها التي اإلاىيٖى  ألاؾلىب ٖو

  ."الىو مال٠ به ٣ًىم الظي الازخالٝ ًٖ حٗبحر بمجزلت ُٞٗخبروهه زانت

 مداولت باإلايصخئ ألاؾلىب عبِ ًٖ جسغط لم ألاؾلىب مٟهىم جدضًض الضاعؾىن  زاللها مً ؤعاص التي الؿاب٣ت اإلاٟاَُم ٞمٗٓم
خه، حيجُل  الجض٫ مً ال٨شحر جُغح الخ٣ُ٣ت جل٪ جب٣ى ل٨ً خمُمُت بُجهما الٗال٢ت ٞلخ٨ً مبضٖت طاجا ال٩اجب وباٖخباع ٖب٣ٍغ

ىت لِـ"  ألاؾلىب ؤن بًٗهم ُٞه ًغي  الظي الى٢ذ ٟٞي. خىلها الٟلؿٟي ا، وال ٍػ  زانُت َى وبهما ج٣ىُت، لِـ ؤهه ٦ما ػزٞغ

 ٞإًً مىؾٗت، مضلىالث طاث ٖامت ٨ٞغة بُٟىن  م٣ىلت جب٣ى ، "ؾىاٍ صون  مىا ٧ل ًغاٍ الظي الخام الٗالم ًٖ ج٨ك٠. الغئٍت
٣ت ؤفي ؤلاوؿان ؤؾلىب جدضًض ًم٨ً ٣ت في ؤم ال٨الم زهاثو في ؤم ٦المه ٍَغ  ؟ ج٨ٟحٍر ٍَغ

: ٣ُٞى٫  احؿاٖا ؤ٦ثر ًجٗله ٦الما( (ظحرو بُاع)) ٖلُه ٠ًًُ( (بُٟىن )) ٢ى٫  مً ٞهم ٦ما باإلايصخئ ألاؾلىب مٟهىم عبِ بّن 

 ٞةّن  طل٪ وم٘ زام، ؤو ٞغصي ألاؾلىب و مكتر٦ت ٞاللٛت ألامت، هي اللٛت ؤّن  جبحن ؤلاوؿان َى ألاؾلىب بّن  ٣ًا٫ ٖىضما"
اجه و ألاؾلىب زهاثو ُّ لى ٣ِٞ اللٛىي  الاؾخٗما٫ في جٓهغ ال ججل ٓهغ ألامت، ؤٞغاص بحن مكتر٦ت هي بل: الخُاب مؿخىي  ٖو  ٍو
ؿهم ٖضًضة، مجاالث في ألاؾلىب  ألاؾلىب ٧ان ولظل٪ واإلا٩اهُت، الؼماهُت الٓغوٝ بدؿب مُٗىت ؤؾالُب جغوٍج في اإلاجخم٘ َو

سُا ميّؿ٣ا مخ٩امال ظؼءا  و الجمالي اإلاًمىن  ممازلت جا٦ضَا التي الٟجي، الخٗبحر ومىاهج ووؾاثل زُالي، وؿ٤ في ومؿخ٣غا جاٍع

٨ٗـ مدضص، ببضاعي مىهج ٢ىة ؤؾاؽ ٖلى جخد٤٣ اإلامازلت َظٍ و الاظخماعي    ..."ما إلاجخم٘ الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت الٓغوٝ َو

ى الغواجي الىو بلى جىّظهىا ٞةطا طاجُا، ٞغصًا ٩ًىن  ؤن ألاخىا٫ ٧ل في ًم٨ً ال ألاؾلىب ؤّن  الخٗل٤ُ َظا ًبحن  جخضازل ٖالم َو
ت شخهُاث ٖىالم ُٞه  ٞغصًت، بسهاثو جدؿم و٢ض لها، الاظخماعي بالهبٜ جىحي اظخماُٖت زهاثو في حكتر٥ ٢ض مخىٖى

غاث٣ها بلٛاتها طواتها ًٖ حّٗبر الشخهُاث وجغ٥ ت ًمىدها َو ت شخهُاث ؤمام ال٣اعت  ججٗل خٍغ ُّ  طل٪ ٩ًىن  و ؤمامه، جخدغ٥ خ

. وؤلازباع بالُٛاب ٖجها ًخ٩لم ؤن مً ؤظضي

، وظه َى ألاؾلىب"  ؤّن  الى٣اص بٌٗ عؤي و٢ض ؿخُُ٘ الخٗبحر، ؤصواث ازخُاع ًٖ ًيخج للملّٟى  الى٢ذ في الىاخض الخٗبحر َو
ل ؤن هٟؿه

ّ
ت مً ًدك٩  والؿالمت واإلاى٣ُُت بالىيىح جدؿم ؤؾالُب جل٪ ومً واإلا٣ام، الؿُا١ خؿب جٓهغ ألاؾالُب مً مجمٖى

ُٟت ؤو َٟىلُت ؤزغي  و ت، ؤو ٍع لمي ؤصبي خاؾم، ؤو ومطخ٪ ؾازغ ماَى ومجها خًٍغ  مً ألاؾلىب بلى بًٗهم هٓغ و٢ض ، ..."ٖو

 الخُاة بها وجدؿم الًٟ، ؤق٩ا٫ ظمُ٘ ٖلى ممازلت بهىعٍ جييخب ظمُالت م٣ىلت ألاؾلىب" حكِكٍغً.ٝ.ؤ ٣ُٞى٫  ظمالُت وظهت
دّضص ًدهغ الخٍٗغ٠ ٞهظا.  "الجاعي  وال٨الم اع في ألاؾلىب مٟهىم ٍو  ٞجمالُت ٞىُت، ومخٗت جإزحر مً ًد٣٣ّه وما الجمالي ؤلَا

. للىو الخاعجي الشىب ٌك٩ل الظي اإلاٗخمض ألاؾلىب زال٫ مً جخد٤٣ الٗمل

ى اإلادؿىؾت الخاعظُت الىاخُت مً ٚحٍر مً جمحٍز مدضّصة بؿماث جغجبِ ألاصبي للخُاب ألاؾلىبُت ال٣ُم بن"
ّ
 َظٍ وجخجل

ت في الخهاثو ٣ت ؤظؼاثه، وججاوـ الخُاب ٖىانغ بخيؿ٤ُ جغتهً وهي وج٩امله، واهخٓامه الخاعجي الك٩ل حٗبحرًّ ٍغ  جهمُمه َو

                                                           
. ٖٗ٘:، صنفسوع ادلرج  ٔ
. ٓٔ:زلمد عزاـ ، األسلوب منهجا كنقدا، ص  ٕ
. ٕٖٔ:نور الدين السد، األسلوبية كٓنليل اخلطاب، ص  ٖ
. ٖٗٔ:، صادلصدر نفسوينظر،   ٗ
. ٖ٘ٔ:، صادلصدر نفسو   ٘
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اثٟه ٖلى ًىبيء طل٪ وظمُ٘   الجمالُت ٢ُمخه ًد٤٣ ؤن ًم٨ً ال ألاصبي الخُاب ؤؾلىب بّن  بهخاظه، مً اإلاإمى٫  والٛغى ْو
ّ
 بال

ه م٘ بخٟاٖله ت ٖىانٍغ جخالءم الظي مىيٖى ُُٟت ؤبٗاصٍ م٘ الك٩لُت ألاؾلىبُت وزهاثهه البيٍُى .  "اإلاًمىهُت وصالالجه الْى

ؼث اإلا٣ىلت َظٍ ٞةّن  ال٩اجب ؤو الغظل َى ألاؾلىب ٧ان ما ٞبٗض اإلاٟاَُم، مخّٗضص ألاؾلىب ؤّن  الؿاب٣ت اإلا٣ىالث جبحن  جٖؼ
اجمت مدضوصة وجب٣ى ظضًضة، بمٟاَُم  ًد٤٣ الظي َى الّىو وؤن ألاٞغاص، بحن مكتر٦ت زانُت طو ٞاألؾلىب الى٢ذ، هٟـ في ٖو
ه التي مٓاٍَغ زال٫ مً ألاؾلىبُت الخانُت

ّ
 ألازغ ًخد٤٣ وبظل٪ اإلايصخىء، ًٖ اؾخ٣الله زم مً و زهىنِخه، وحُُٗه حك٩ل

 ألاؾلىب صعاؾت ججاوػث بل والضاللت، والّىدى اللٛت ٖلىم خضوص في ٌٗض لم ألاؾلىب ؤّن  ؤزغي  ظهت ومً ظهت، مً َظا الجمالي

اع َظا . اللٛت ٖجها ججُب ال ؤزغي  ٢ًاًا بلى ؤلَا

 مً وجم٨ىىا ما مجا٫ في ٦خبا ؤلٟىا ٦ّخاب زمت ألّن  طل٪ هٓغ، ٞحها خاصة ٞغصًت ْاَغة ألاؾلىب ؤّن " بلى الى٣اص بٌٗ ٌكحر
م واخض بإؾلىب مال٠ ٦خابت ٘ ٖلى وٗثر ٢ض اإلا٣ابل وفي ازخالٞهم، ٚع  بطن ، ("(مشال ٞلىبحر )) واخض ٞغص ألؾلىب ألانُل الخىَى

ه الىهىم بٌٗ ٖلى بؾ٣اَها نلر وبن ختى( (الغظل َى ألاؾلىب )) ٞم٣ىلت
ّ
 طاث الغواثُت الىهىم ٖلى جُب٣ُها ًم٨ً ال ٞةه

ى وظىصٍ، مكغوُٖت جد٤٣ّ وبه الىو، بها ًدك٩ل التي ال٨ُُٟت َى ألاصبي الىو في ألاؾلىب بّن "ٞـ زم ومً ألاؾلىبي الخٗضص  َو
ىه، في جضزل ْاَغة بل الىو ًٖ زاعظت ْاَغة لِـ  ٩ًىن  ؤن ًم٨ً وال وظىصٍ، ًد٤٣ به الىو طاث في ٦ُىىهت ٞاألؾلىب ج٩ٍى

ه، به ًخم ؤؾلىب صون  هو َىا٥   ."طاجه في( (الىو َى ٞاألؾلىب))"  زهىنِخه ًد٤٣ زالله ومً نٚى

٣ت َى" ال٣هت في وألاؾلىب      و الٟىُت، ؤَضاٞه لخد٤ُ٣ ًضًه، بحن التي الىؾاثل ًهُى٘ ؤن ال٩اجب بها ٌؿخُُ٘ التي الٍُغ
 في الىؾاثل َظٍ ظم٘ هي و ألازحرة، الخُىة طل٪ بٗض جإحي و البِئت، و الخىاصر و الشخهُاث هي ال٩اجب ًمخل٨ها التي الىؾاثل

ل التي الىؾاثل ٧اهذ بطا و ، "٧امل ٞجي ٖمل
ّ
 طاث حك٨ُلها في مى٣ُُا جهبذ الغواًت ٞةّن  مخّٗضصة، الغواجي الٟجي الٗمل حك٩

ت الش٣اُٞت بىاَا خؿب جٓهغ وشخهُاث مخّٗضصة، ؤؾالُب  بىج٣ت في هًٗها ؤن اإلام٨ً مً ٞلِـ الخُاة، بلى وعئاَا وال٨ٍٟغ
. مىّخض عؤي ٖلى ٞلؿٟاتها ج٩ىن  ؤو مخمازل، بإؾلىب ؤو بٍُغ٤ ٖلُىا جسغط ؤو ٞحها جىههغ واخضة

 في ومُلىب الىٟىؽ بلى ومدّبب َبُعي شخيء اإلاش٣ٟت الشخهُاث لؿان ٖلى اإلاٟلؿٟت اإلاّٗم٣ت باأل٩ٞاع ؤلاجُان بّن "ٞـــ    
ما٫  ؤلاجُان و ال٩اٞئت، الش٣اٞاث ٖضًمت الكٗبُت الشخهُاث لؿان ٖلى مى٣ُي وال م٣بى٫  ٚحر شخيء ول٨ّىه ال٨بري، ألاصبُت ألٖا

ما ألامُحن لؿان ٖلى ألاؾلىب مً الىّىٕ َظا بمشل
ّ
 ؤ٩ٞاٍع ًٖ للخٗبحر ؤصواث مجّغص شخهُاجه ًخسظ اإلاال٠ ؤّن  ٖلى ًض٫ به

ه مُٗب شخيء َى و الخُاة، مً مىا٢ٟه و الٟلؿُٟت
ّ
 الاظخماُٖت وم٩اهتها وز٣ا٢تها بُبٗها اإلاسخلٟت الشخهُاث ًً٘ أله

ى الخ٨ٟحر، مً واخض مؿخىي  في ومُامدها ُ٘، الًٟ ًىافي و ؾب٤ ٦ما ال٣ٗل ٣ًبله ال شخيء َو  حٗبحرا ٩ًىن  ؤن ُٞيبػي الٞغ

 زم ومً ٖىاإلاه، لخّٗضص هٓغا وطل٪ واخضا، ؤؾلىبا الغواجي الىو ٌٗخمض ؤن اإلام٨ً ٚحر ٞمً.  "ألاولى بالضعظت وناص٢ا صخُدا
ٗا ًخُلب واللٛاث وألاؾالُب ألانىاث ٞخّٗضص  ؤّن  ٦ما الخُاباث، وجىّىٕ ألاػمىت وجضازل ألاما٦ً وازخالٝ ألاصواع، جىػَ٘ في جىَى

                                                           
. ٖٗٔ:الدين السد، األسلوبية كٓنليل اخلطاب دلرجع السابق، ص نور  ٔ
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ما بالخُاة وهابًا مخدغ٧ا مجخمٗا الغواًت مجخم٘ مً ًجٗل"  الخٗضص بظل٪ الغواثُت الشخىم ٦ثرة  ، "بالىا٢ُٗت ومَى
ت البيُت ؾماث مً ؤنلُت ؾمت ٨ٌٗـ ٞاألؾلىب ٨ك٠ للٟغص، ال٨ٍٟغ ا، ًٖ ٍو ٣ت جخدّضص ألاؾلىب زال٫ ومً مٓاََغ  الٍُغ

ظٍ ألاقُاء، لغئٍت اإلاُل٣ت ل واخضة هاٞظة مً جغي  ؤن اإلام٨ً ٚحر مً ألازحرة َو
ّ
. مدّضصة ػواًت مً جُغ١  ؤو وجدك٩

ه جدضًضٍ ٌؿخٗصخى مُٗى ألاؾلىب مٟهىم ًب٣ى   
ّ
غث بطا بال جدضًضَا ؤو م٩ىهاتها يبِ ًىٟلذ م٣ّٗضة، ٖملُت هخاط أله

ّ
 جٞى

ل الٗلمُت، بالض٢ت احؿمذ مهُلخاث لها
ّ
٣ت ٞهى نٗبت، بٗملُت ًمغ ألاؾلىب ٞدك٩ ت ولظة وظما٫ ولٛت واهٟٗا٫ ٍَغ ُّ  خؿ

ل
ّ
ت ٖالمي وحك٩ ٣ت الٗالم بلى وعٍئ ٍغ  بخدضًض َل  هًبُه؟ ؤًً ٞمً ؤؾلىب مخاَاث ؤمام ؤهٟؿىا هجض ؤن يحر ٞال الخُاة، في َو

 ؤو ؤزغي، ظهت مً وال٣اعت  ظهت مً الّىو بحن الٗال٢ت مً ؤو ؤزغي، ظهت مً والّىو ظهت مً (ال٩اجب) اإلاخ٩لم بحن الٗال٢ت
خم بلُه واإلاغؾل اإلاغؾل وبلٛاء جماما الٗال٢ت بةلٛاء   ؟ طاجه الىو ٖلى التر٦ؼ ٍو

: ومحذدات ا ألاظلىبُت املٝىالث -2-

ً ٖملُت حٗخمض :  ٖلى ألاؾلىبي الخ٩ٍى

٣هض: الاخخُاس -أ  اإلاىاؾبت اللٛت الغواجي ُٞسخاع وم٩ان، وػمان ولٛت شخهُاث مً الؿغصي الخُاب م٩ىهاث ازخُاع به ٍو
ىّػٖها ٟت الشخهُاث ٖلى مسهىنت بهىعة ٍو ُت مً هٕى َىا٥ ٩ًىن  ختى وؤؾالُبها بإنىاتها اإلاْى  للخٗبحر الُغح في اإلاىيٖى

٩ىن  ؾماتها، شخهُت ٧ل ح٨ٗـ بدُض ناص٢ا، حٗبحرا ٖجها ٣هض الخ٣ضًم وق٩ل ألاصبي والىٕى اإلا٣ام ؤؾاؽ ٖلى الازخُاع ٍو  ٍو

٣ت" ألازحر بهظا ش بلى بالىٓغ. الغواًت في شخهُاجه الغواجي بها ٣ًضم التي الٍُغ  ؤّن  طل٪ الخ٣ضًم، ؤق٩ا٫ في حٗضصا هغي  الغواًت جاٍع

 للٛت باليؿبت ؤّما ، "والجمالُت الٟىُت ال٨ّخاب بازخُاعاث وجغجبِ ،.ؤزغي  بلى ٞترة مً ؤلابضاعي الخدى٫  إلاى٤ُ جسً٘ ألاق٩ا٫ َظٍ
ها ق٩لها ُٞسخاع ا مجاػاَا وهٖى َغ تها، وج٣ٍغ  م٣امها، في ٞالٟهخى اإلاخٗضصة، اإلاعجمُت وصاللتها الهغفي و الىدىي  وجغ٦ُبها وقٍٗغ

ه ٦ما الخىاع، ؤزىاء الىؾُى ؤو الٗامُت و
ّ
ت خبل ًتر٥ ؤه ا طواجها ًٖ ٞخّٗبر للشخهُاث الخٍغ  ؤٖما٢ها ٞخى٨ك٠ وؤ٩ٞاَع

ا     .وؤٚىاَع

: التر٠ُب -ب  -

خُلب الؿاب٤ الازخُاع مبضب ٖلى الٗىهغ َظا ٣ًىم تها صالالتها خؿب وجىػَٗها باأللٟاّ ابخضاء الترجِب بخ٩ام ٍو  زم وعمٍؼ

ب ال٩لماث، زّم  اإلا٣ىالث بحن
ّ
 وهٓمه ال٨الم جىًُض هي التر٦ُب ٞٓاَغة" والؿمُٗت، الهىجُت الضاللت ًد٤٣ّ ججاوعٍا جغجِبا ٞترج

ت، الٓاَغة في ؤؾاسخي ٖىهغ والتر٦ُب ألاصبي، الخُاب ؾُا١ لدك٨ُل لُه اللٍٛى  حؿخ٣ُم ال ٞاللٛت... الصخُذ ال٨الم ٣ًىم ٖو
 وؤػمىت وؤم٨ىت ؤخضار هي بل ٣ِٞ لٛت لِؿذ الغواًت ل٨ً ، "ؤَلها ٚغاع ٖلى الىا٢٘ الترجِب ٖلى وبىاَا ونٟها بطا بال للمخ٩لم

ظٍ ظمالُت، ٢ُمت طو جغ٦ُب ٞاألؾلىب والازخٟاء، الٓهىعٍ ومىا٢٘ لألصواع جىُٓما ًخُلب طل٪ و٧ل وشخهُاث،  اإلا٩ىهاث َو
ت اإلااصة جخىػٕ ٦ما مىٓما، جىػَٗا جخُلب  ايُغابا طل٪ ًدضر ؤن صون  مخ٣اَٗت اؾدبضالُت ٖال٢اث بَاع في وظمٗها اللٍٛى

سً٘ ال٩ل، ازخال٫ بلى ًاصي ٢ض وجضازال  ؤو الجضًض الضوع  في ًخمشل وزاهحهما الضاللي، الًِٛ ؤولهما لجاهبحن؛ الخىػَ٘ َظا ٍو

                                                           
، (ـٕٚٓٓ-قٕٛٗٔ)، ٔالداؿ، الدار العربية للعلـو ناشركف، منشورات االختالؼ، اجلزائر،ط حسٌن مخرم، نظرية النص، من بنية ادلعىن إذل سيميائية ٔ

 .ٕٕٗ:ص
 

   .ٖٗ-ٕٗ:، ص(ـٕٓٔٓ-قٖٔٗٔ)ٔزلمد بوعزة، ٓنليل النص السردم، تقنيات كمفاىيم، الدار العربية للعلـو نشركف، منشورات اختالؼ، اجلزائر، ط 

. ٛٙٔ: طاب، صالدين السد، األسلوبية كٓنليل اخل نور ٖ



ت  2016ًىلُى    21الّذد  -الّام الثالث    -مجلت حُل الذساظاث ألادبُت وال٢ٍٙش
 

 

 

 

 

 

 27 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

باجٗها م٩ىهاتها خؿب لها جضٞ٘ حيا٫ ألاصواع الشخهُاث جمشل ٦ما اإلادخىي، الؿُا١  انُضام ؤو اهٟهام بلى الًاصي جىػَٗا َو

.  وج٩امل جىاؾ٤ في بل

 ظاهبهما ؾُما ال و الغواجي الجيـ في ٢ُامهما و٢ىاٖض الٗىهٍغً َظًً خى٫  جهّىعٍ لخمضاوي خمُض اإلاٛغبي الىا٢ض ٣ًضم

ٛىي 
ّ
 الغواجي، ٖاإلاه لهُاٚت مىاؾبا ًغاٍ ما مجها ًسخاع ظاَؼة ؤؾالُب الضًالىجي للغواجي ج٣ضم الؿىؾُىلىظُت ٞالىيُٗت"  الل

ظا ه زم الاؾدبضا٫، بسل٤ ٌؿمذ الظي َى الازخُاع َو
ّ
 التر٦ُب ؤؾاؽ ٖلى ال ألاؾالُب، َظٍ بحن زانت ٖال٢اث ٣ًُم ٖىضثظ به

 مىظىصا لِـ الخام الىدى َظا ؤّن  ومٗلىم ألاؾالُب، جغ٦ُب هدى َى ظضًض هدى ؤؾاؽ ٖلى بل ال٩لماث بحن اإلاإلٝى الىدىي 
 ال٨خابت ججاعب مً الاؾخٟاصة مً ماو٘ صون  الجضًض الىدى َظا نُاٚت في ٦بحر صوع  للمبضٕ ٩ًىن  بل و٧ىهُت، ظاَؼة ٣٦ىاٖض

.   "الؿاب٣ت الغواثُت

 الازخُاع مدىعي بحن الخ٣اَ٘ ٖملُت جُب٤ُ ٖلى الؿحر ألازغي  والغواٞض البِئاث مً اإلا٣خُٗت ألاؾالُب َظٍ جغ٦ُب ٣ًخطخي  
بُٗت والتر٦ُب،  لؿاهُت بيُاث الاظخماعي الىا٢٘ مً الا٢خباؽ ٖلى حٗخمض ألّجها جمشُلُت لٛت طاث مٗٓمها في ج٩ىن  ٢ض الغواًت َو

ٛىي  الخٗضص ٍَغ٤ ًٖ الخٗبحر ُٞخم البٌٗ بًٗها بلى ظمُٗها ٞخًم زانت، نىع  طاث ؾلٟا ظاَؼة
ّ
ي بَاع في الل

ّ
 ٞاالهخ٣ا٫."٦ل

، بلى ال٨الم بصاعة مً واهخ٣ا٫ جام بخدى٫  ٌؿمذ مشال، اإلاٟغص اإلاساَب يمحر بلى اإلاٟغص اإلاخ٩لم يمحر مً ٍغ  قبه نُٛت مً جضٍو

ت ظا  .."اؾخٗغايُت نُٛت بلى ؤمٍغ . اإلادىعًٍ بحن والخ٣اَ٘ والضاللي الجمالي الخضاو٫  مغاٖاة ًخُلب َو

: والجمالي الذاللي الدؽ٢ُل في الّذو٥  حمالُت -ج-

ا الٗضو٫  بٓاَغة ألاؾلىبي الضعؽ اَخم   اح) والٗضو٫  ألاصبي، للىو الجمالي الدك٨ُل في ؤؾاؾُت ٢ًُت باٖخباَع  في (الاهٍؼ
، اليؿ٤ ًٖ اهدغاٝ اإلاخىاي٘ مٟهىمه ٣هض اإلاإلٝى  الؿُا٢ُت البجى ٖبر ظضًض همِ بلى همِ مً الّخدّى٫  ألاؾلىبي باالهدغاٝ ٍو

غ، ألاصاء ظمالُاث ٖلى الاهٟخاح ٢ابلُت جمخل٪ التي البجى جل٪ ؤلابضاعي، الخل٤ ٖملُت ؤزىاء ال٩اجب ٌك٩لها التي  وهي والخهٍى
اخاث ٘ ٍَغ٤ ًٖ الغواجي الخُاب ؤؾاؾها ٖلى ٌكخٛل التي الاهٍؼ ت ٞمً الجمالي الخىَى ت بلى الكاٍٖغ ٍغ ت بلى الخ٣ٍغ  بلى اليخٍغ

ت .  اإلاىا٢٘ بخُٛحر وطل٪ الغمٍؼ

ى اللٛىي، الضعؽ في مدضوصا مًمىهه ب٣ي ألاؾلىبُت الضعاؾاث في الى٣اص ٖلُه و٠٢ الظي الٗضو٫  بّن     ًٖ الخغوط َو
ت ٢اٖضة ت ؤلانُالحي الٗٝغ في الىٓام ٧ان وبطا بالُٚت، ؤو هدٍى ل اإلاخضازلت اإلاخىاؾ٣ت الٗىانغ مً مجمٖى

ّ
 مً قب٨ت ٌك٩

ه هٓام ألاؾلىب اٖخباع ُٞم٨ً مٟهىمه َى َظا الىٓام"  ٧ان وبطا اإلاخ٩املت، الٗال٢اث
ّ
 وجىاؾ٣ها ٖىانٍغ جغابِ ٖلى ٣ًىم أله

ا، لِـ الىٓام َظا ؤّن  بال صازله ال٣اثمت والٗال٢اث ت، ٢ىة ؤو ٢اٖضًا زباجا ٌؿخدضزه الظي لليؿ٤ ٌُٗي ٞال مُٗاٍع ى مُٗاٍع  َو

اح ال٣اٖضة مسالٟت ٖلى ج٣ىم ُٞه ال٣اٖضة ألّن  ٖلُه، ٣ًاؽ ال اإلاٗجى بهظا ه م٘ ٞاألؾلىب ولهظا.  "ٖجها وؤلاهٍؼ
ّ
 جخمحز هٓام ؤه

٨دك٠ ال٣اعت  ًهىٗها ٢ض مخجّضصة ٢ىاٖضٍ ؤّن  بال اإلاخضازلت، الٗال٢اث مً قب٨ت ٖلى وحٗخمض بالخىاؾ٤ ٖىانٍغ ا، ٍو َغ  و ظَى

٣ت جغصّ  زم مً . واهؼاخذ وحٗضصث ألاؾالُب ازخلٟذ َىا ومً هٟؿه اإلابضٕ بلى طل٪ ٍَغ

                                                           
: ـ صٜٜٛٔ، ٔالدار البيضاء، ط  -النجاح اجلديدة :مطبعة -دراسات سيميائية أدبية لسانية :، منشورات(مدخل نظرم)محيد حلمداين، أسلوبية الركاية،  ٔ

ٕٙ  .
 .ٕٛٗ:حسٌن مخرم، نظرية النص، من بنية ادلعىن إذل سيميائية الداؿ، ص ٕ
 ٜٗ:ص، ٔمركز اإلمناء احلضارم، طينظر، منذر عياشي، األسلوبية كٓنليل اخلطاب،  ٖ



ت  2016ًىلُى    21الّذد  -الّام الثالث    -مجلت حُل الذساظاث ألادبُت وال٢ٍٙش
 

 

 

 

 

 

 28 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

اخا، ألاؾلىب ٌٗخبر بط ظضًضا مٟهىما الضاعؾحن ؤخض ٣ًضم     م٣انض ناخبه به ٖل٤ صاثم ق٩ل ٧ل َى ألاؾلىب ))"ٞــــــ اهٍؼ
ٟاجحر))  خؿب وهي الك٩ل صًمىمت ًٖ خضًشه بإّن  اإلاٟهىم َظا ٖلى الؿُض الضًً هىع  ٌٗل٤ و( ( ؤصبُت  جًمحن ج٣خطخي(  (ٍع

اح بال ألاؾلىبُحن ٖٝغ في ًخد٤٣ ال ألاصبي واإلا٣هض ؤصبُت، م٣انضا الخُاب ؤؾلىب ى، باالهٍؼ  لألصواث اللٛىي  الدك٨ُل َو
، ًٖ بال٨الم ًسغط حك٨ُال الىو في ألاؾلىبُت له في اإلاخل٣ي ُٞظَب اإلاإلٝى الث وجخّٗضص قتى، مظاَب جإٍو  ألاصبي الخُاب جإٍو

.   "٢غاءاجه بخّٗضص

ً اإلاإلٝى ًٖ ال٩اجب بها ًسغط اخخُالُت اهدغاُٞت زانُت ٞالٗضو٫      الىو، إلا٩ىهاث ٖلُه اإلاخٗاٝع البىاجي اليؿ٤ ٖو
٣ت بّجها مٗغوٞت، ٚحر ؤزغي  م٩ىهاث ُٞسخاع  الىو ججٗل مخىاَُت ال بمضاوعاث ًخمّحز ألاؾلىب ًهحر بها ظضًضة بدخت ٍَغ

اجه بجمالُاجه ه الخ٣ّٗب، نٗب ومىيٖى
ّ
ت، ؤو ؾهىلت اإلاٗغوٞت للمدا٧اة ؤبضا ٌؿخجُب ال ؤؾلىب به

ّ
ه ع٢

ّ
 التزاماث ٧ل مً جدّغع  به

 ، "ومٟاع٢ت ٚامًت ؤويإ في شخهُاث بىي٘ وجًللُه ال٣اعت  بعبا٥ ًخٗمض مً الغواثُحن مً ٞهىا٥" واإلاىايٗت، اإلاىاضخت
دّضص شخهُاتها ٖلى ًخٗٝغ ؤن للغواًت ألاولى الٟهى٫  مً الخ٣لُضًت ٢غاءاجه في ال٣اعت  حّٗىص و٢ض  الٗضو٫  ل٨ً مٗها، ٖال٢اجه ٍو

 هٟـ جدمل مسخلٟت شخهُاث اؾم، مً ؤ٦ثر جدمل الىاخضة الشخهُت ؤّن  خُض" ًخٟاظإ، ظٗله اإلاٗانغة الغواًت في ألاؾلىبي
.  "الخدىالث في صًمىصة ؤؾمغ، ؤو ؤق٣غ عظل، ؤو امغؤة، جباٖا، ج٩ىن  ٢ض الشخهُت هٟـ الضًمىمت، في حٛحر الاؾم،

ت مخٛاًغاث ٌك٩ل الغواًت مً ٞهل ؤو م٣ُ٘ ٧ل في هجضٍ ٞالٗضو٫    ُّ  ألالٟاّ ؤٌؿغ في وهي ختى ؤبضا جخى٠٢ ال ؤؾلىب
بت جبضو بصعا٦ها ومداولت نٗبت، مالمؿتها ج٩ىن  ما و٦شحرا جغ٦ُبا، وؤبؿُها ويىخا  ألاصبُت ألاق٩ا٫ ٧ل ًٖ ومىٟهلت ٍٚغ

ىخاث ألاؾلىب َظا ًمازل. الخ٣لُضًت
ّ
ك٨ُلُت الل

ّ
همها مجها، والا٢تراب الد ب ٞو

ّ
 الخٍُى وصعاؾت َاوامتزاط ألالىان بصعا٥ ًخُل

ال٢اتها وؤق٩الها . وجًاص ججاوـ مً ومابُجها ٖو

ه الخ٣لُضي، ألاؾلىب ًٖ بُٗضا الخاعجي مٓهٍغ في الجضًض الغواجي ألاؾلىب ًإحي    
ّ
ـّ  ؤؾلىب به  الكٗبي الترار زىب ُٞه هد

 ُٞه جخّٗضص ؤؾلىب ٞهى بسىانها، جدؿغبل الجماُٖت بلى الظاجُت مً ؤؾلىبُت مٟاع٢ت بجها مجزاخت، حك٨ُالث ُٞه وهلمـ والغؾمي
٣ت الؿغص لٗىانغ مؿخمغ ج٨ؿحر َى بل بالخىاجغ ٌٗتٝر ال الٟجىاث، و اإلاٟاظأث  وال مٗغوٞت بُلت شخهُاث ٞال الٗضو٫  بٍُغ

ه مخٗا٢بت، ؤخضار
ّ
اث بل مىيٕى ًٖ ٨ًك٠ وال وظىصٍ ًٖ ًٟصر ال به  الخٗال٣اث باؾخٛال٫" مخّٗضصة ومكاَضة مىيٖى

ل الامخهام بىاؾُت جغازُت ؤؾلىبُت هماطط واؾخٗاعة الىهُت ؿخُٟا ظىلُا جغي  ٦ما والخدٍى .   "٦َغ

خماهى مٗها، الخضر ًىضزغ الّضالالث مً وقب٨ت مخىاَُت ال بةًداءاث ٌٛلٟه ناع بل بالخضر ألاؾلىب َظا ٌٗخّض  لم     بلى ٍو
ضزل الخبر، ٖلى ؤلاًداء ُُٞػى والظوبان الخٗال٤ خضوص عظٕى مخاَاث في الىو ٍو

ّ
 وبظل٪ الهىع، ٞخخ٩از٠ الالويىح، و الال

اح"  ًخد٤٣ّ ألاؾلىب لُ٪، عوهُت،)) بخٗبحر الؿاثغ، الاؾخٗما٫ ًٖ ٖضو٫  طاتها خض في الغواًت ألّن  ألا٦بر الاهٍؼ  وواؾخحن، ٍو
ً .    "اإلاخساَحن بحن ظضًض ٣ٖض بلى ًٟطخي ال ظضًض جىاي٘ في وصزى٫  الخىاي٘ ًٖ زغوط ؤي( (واٍع

                                                           
 ٖٙٔ:،  صاألسلوبية كٓنليل اخلطابالدين السد،  نور ٔ
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 ؤؾلىبُت بُا٢اث الخُاب شخً َى مىه والهضٝ اإلاؿتهل٨ت، ال٣ىالب ًٖ زغوط َى ؤلابضاعي اإلاجا٫ في الٗضو٫  َظا بّن 
 َظا ٞإعب٪ والٟهُذ، الٗامي بحن ًجم٘ ٞهاع جهاصٞه، التي اإلاٟاظأث والؾُما اإلاخل٣ى، في زانا جإزحرا جدضزان وظمالُت

هض ؤل٠ الظي ال٣اعت  الاؾخٗما٫  ألاؾلىبُت زهىنِخه لـه الّغواجي الّىو ؤّن  بال لٟٓه، في الكٗغ وزانت عا٢ُت ههىم ٢غاءة ٖو
، حك٨الجه ب٩ل وا٢٘ ًٖ حّٗبر التي  في ال٨خابت ٞٗل إلهجاػ الغواجي ًمخل٨ه الظي الاهدغافي اإلاؿّىٙ َظا ٧ان َىا ومً ومٓاٍَغ

ا و٢ض ؤصخابها، بلى ٌكحر ٢ض ؤزغي  ههىم مً واإلا٣خُٟاث والترا٦ُب ألالٟاّ ازخُاع  َظا في ال٣اعت  ِٞكٗغ وؿبت، صون  ًظ٦َغ

 
ّ
اح بن." آزغ بلى مؿخىي  مً وجدّى٫  اهخ٣الي باَتزاػ الخِ خه، الىو الهٟخاح ؾبُل َى بل طاجه، في مُلبا لِـ الاهٍؼ ًّ ظا وحّٗضص  َو

اح ؤّن  ٌٗجي ال ى ٖغيا، بال لِـ ٞالٛمىى للٛمىى، مغاصٝ الاهٍؼ ٗجي وؿبي، َو اح مٓاَغ مً ٧ىهه بالٗغيُت َو   .."الاهٍؼ

اث بها جد٤٣ّ اخخُالُت ٦ُُٟت الٗضو٫  ًب٣ى
ّ
مىخها اإلاخجّضص وظىصَا الظ ُه مخّٟغصة، بهمت في َو  ٖلى اخخُا٫ ٦ظل٪ ٞو

٨ها، الظي ال٠ًٗ
ّ
 الكٗغاء ملخمتها نّىع  ؤػلُت، ه٣ُه ؤصاة م٘ الىا٤َ الخُىان ؤػماث ًّ " ؤّن  الضاعؾحن بٌٗ ؤصع٥ و٢ض ًخمل

اح وما ٧اهىا، مظ وألاصباء لى اللٛت ٖلى ؤلاوؿان اخخُا٫ ؾىي  ٖىضثظ الاهٍؼ  خُلت ٞالٗضو٫ .  "مٗا و٢هىعَا ٢هىعٍ لؿّض  هٟؿه ٖو

ت ٖلى والٗمل الغواجي، الىو م٣ىماث ٧ل مّؿذ ٞىُت "  ٧لُت، هٓغة جخُلب م٩ىهاجه َغ٢ذ التي الاهدغاُٞت الخضوص جل٪ مٗٞغ
ت، الىخضة زال٫ مً بلُه ًىٓغ الٟجي ٞالٗمل  شخيء بال ماهي ٧اٞت ألازغي  والٗىانغ والخٗابحر وألا٩ٞاع الُغاث٤ و ٞاإلااصة الًٍٗى

ظا واخض     ."الى٣ض في الجمالي للبٗض ؤؾاؽ اإلابضؤ َو

 الًٟ َظا ألّن  وحّٗضصًخه، َبُٗخه بلى جلخٟذ مّٗم٣ت صعاؾاث بلى ألاؾلىبي الضعؽ في الغواجي اإلاتن ًدخاط
 ؟ طا٥ صون  التر٦ُب َظا اؾخٗمل إلااطا ألاؾئلت مً ٦شحرا جُغح مخّٗضصة، ؤؾلىبُت وبم٩اهاث َا٢اث ًدخىي 

تراٝ َظا وإلااطا ٠؟ الٚا
ّ

ل اإلا٨ش ل َو
ّ

اخا ٧له طل٪ ق٩ ا؟ اهٍؼ ٛت َظٍ إلااطا ٞىُّ
ّ

ا؟ صون  الل  ؤؾلبت إلااطا ٚحَر
لى ؤلاظابت جيخٓغ ٧لها ؤؾئلت جل٪ وألاؾُىعة، واإلا٣امت، اإلا٣الت، بإؾالُب الغواًت  جسًٗها ؤن ألاؾلىبُت ٖو

اث مجها ٞدؿخيبِ للضعاؾت  مٟخىح الغواجي الخُاب ؤّن  طل٪ الضعؽ، لهظا ألاّولُت الخُىاث بمشابت ج٩ىن  هٍٓغ

٠ُ وبةم٩اهه الضوام ٖلى  ٢ض الىٕى َظا مً الضعاؾت َظٍ ٖلى واإلا٣بل... اإلاٗغوٞت ال٨الم َا٢اث ظمُ٘ جْى

.  طل٪ في نٗىبت ًجض

ضي وق٩له الجضًضة ال٨خابت ْل في اإلاٗانغ الىو ًب٣ى  في هٟؿه ًجض خُض الباخض، ؤمام ٣ٖبت الخجٍغ
 جدّضًاث جل٪ الضعاؾت؟ آلُاث وماهي ًبضؤ ؤًً ومً ٣ًغؤ؟ و٠ُ٦ ؟ ٣ًغؤ مىهج بإي ومجابهت الىو م٘ مىاظهت
 ال٨شحر ًجاهبها ٖلّمُت مٛامغة حٗض الغواجي الىو مىاظهت ؤّن  طل٪ الهبر، ول٤ٗ الىٓغ ججّكم جىظب ٖلّمُت

اع جدضًض في واإلاساَغ الاهؼال٢اث مً  ٦خابت الغواًت ؤّن  ٖلمىا بطا آزغا، جدّضًا لٛخه وحّٗض  للىو، الضعاسخي ؤلَا
ت بلى الاؾدىاص ناع ٣ٞض ٨ًدكٟها، مً جترّجى ههُت بهمت ولها لٛت،  إلاداًشت يغوعة وز٣اٞتها ؤلاوؿاهُت اإلاٗٞغ

.       الىو

 ٧ل جدب٘ في ًٟلخىا ولم الىثري  والًٟ الٛىاجي الكٗغ الؾُما و واخض ؤؾلىب طاث ههىم م٘ حٗاملىا ٢ض الى٣اص ٧ان ٞةطا  
ل وؤؾالُبه وعئاٍ، وؤنىاجه لٛاجه جخٗضص عواجي هو م٘ الخٗامل ٧ان بطا ٠ُ٨ٞ زىانهما

ّ
اخا جمش  ألاؾلىب ألّن  ؟ قضًضا اهٍؼ

                                                           
. ٜٗٔ:ص ،نور الدين السد، األسلوبية كٓنليل اخلطاب  ٔ
. ٙٓٔ:صعبد السالـ ادلسّدم، األسلوبية كاألسلوب،   ٕ
. ٚٗ:إبراىيم خليل، األسلوبية كنظرية النص، ص  ٖ
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 ٖلى لؼاما ؤنبذ و٢ض. اإلاٟهىم بها ٣ًهض وال٣اٖضة وم٩ىهاجه، الغواجي الؿغص ج٣ىُاث ًٖ ؤو اللٛىي  الاؾخسضام ٢اٖضة ًٖ اهدغاٝ
، مً بظل٪ مسالٟا ٦خاباجه في الغواجي ًجغحها التي الاهدغاٞاث جل٪ اٖخباٍع في ًإزظ ؤن ألاؾلىبي اإلاىهج  في الضاعؽ ٌٗمل ٦ما ؾب٣ٍى

تها الغواثُت ال٨خابت زىاّم  لخدب٘ مخىانل عنض ب٢امت ٖلى اإلا٣ابلت الجهت ُّ . الجضًضة واؾتراجُج

 :  الشواتي والىٝذ اللٕىي  الذسط بحن ألاظلىب -3-

ٟه ألاؾلىب جدضًض في الخٗاٍع٠ زال٫ مً ٖلحها خهلىا التي الىخاثج جل٪ بّن     يذ صعاؾخه و٦ُُٟت وحٍٗغ ُّ ه ب
ّ
 َىا٥ ٧اهذ بطا ؤه

 ح٨ٗـ ال ألّجها الغواثُت الىهىم في ٢بىله ًم٨ً ال ٞهظا بهاخبه، ألاؾلىب عبُذ ٢ض الٛىاجي الكٗغ والؾُما الىهىم بٌٗ
ٗا الغواجي بلحها ًجىذ ألاؾالُب مً ظملت بل واخضا ؤؾلىبا  جبّجي في طل٪ مً ؤبٗض بلى ًظَب بل ؤصخابها، ًٖ بهّض١ لخّٗبر جىَى

ت ؤؾالُب ىا و٦الؾ٨ُُت، ٖهٍغ غصًخه، جىّخضٍ في ألاو٫  ٞمحزة والغواجي، الكٗغي  ألاؾلىب بحن الخالٝ ًٓهغ َو  في الشاوي و ٞو

خه ًّ  ألجها مٗه، الخُاب٤ بلى جمُل و.. الٟغصي باإلآهغ الّىٕى زهاثو ٞحها جلخ٣ي الٛىاثُت ال٣هُضة ؤّن  ٌٗجي َظا" وجىّىٖه، حّٗضص
.  "للٟغص ألاؾلىبُت بالىخضة ٖام مؿخىي  ٖلى ج٣ّغ 

اتها في واخضة طاث ًٖ ٌّٗبر ٞالكٗغ ا و جأَو  وبالبهماث الظاجُت بالخانُت مٟٗم الكٗغ ٞإؾلىب ولظل٪ وهٓغتها، ؤ٩ٞاَع
ت بُا٢ت مشخىن  ٞهى وؤزغا، وازخُاعا لٛت الٟغصًت ا ًى٨ٗـ ٢هىي  حٗبحرًّ  ٩ًىن  ٢ض ما بسانُت ُٞىُب٘ ألاؾلىب ٖلى ؤزَغ

ا  الضازلي الخىجغ ًٖ ًيخج والكٗغ والش٣اُٞت، الؿُاؾُت و الاظخماُٖت اإلاازغاث ح٨ٗـ الغواًت ؤّما صازلي، ؤو زاعجي مهضَع

٤ للمكاٖغ
ّ
 الخانُت ؤما"  م٩ىهاتها ٧ل في الّخىٕى و الّخٗضص بد٨م مىظىصة ٚحر الغواًت في الظاجُت ل٨ً الكٗىعي، الىٟسخي والخضٞ

ت ٍغ ا ؤم مىهىلىظُا  -الغواجي الىٕى في الجَى اث ٞخخٗاعى، -خىاٍع غصي ؤخاصي ؤؾلىبي جىظه ؤي م٘ مسخلٟت، بمؿخٍى  مباقغ، ٞو

ًّ  ألّن  ، زهاثو بحن الٛىاجي الكٗغ في الخ٣اء ًدضر ٨َظا. ألاؾلىبُت الخّٗضصًت مبضؤ ٖلى بالًغوعة ٣ًىم الغواجي الٟ  وبحن الّىٕى
زوٕ َظا بحن الغواًت في خاص نضام ًدضر بِىما الظاث، ًُاب٤ بإؾلىب الىٟـ ًٖ للخٗبحر الٟغصي الجزوٕ

ّ
 وبحن الٟغصي الج

ت ًّ   ."الّىٕى َبُٗت جٟغيها التي ألانىاث حّٗضص

٤ ألاؾلىبي بالضعؽ الّخّٗضصًت الخانُت ج٣بل ال حن، ازخالٝ بد٨م الكٗغ زهاثو ٞو  ؤؾلىبُت جخُلب الغواًت وؤّن  الىٖى
 بخل٪ الغواجي الىو بلى الظَاب ؤو اللؿاهُت الخٛحراث ؤو والجملت ال٩لمت خضوص ٖىض ج٠٣ وال م٩ىهاتها ٧ل جدىاو٫  بها، زانت
 والى٢ٝى اللٛىي  الضعؽ في الغواجي ألاؾلىب ٞدهغ الخإزحر، ؤو الخ٣ضًم خضوص في اللٛت مؿخٗمل بها ًلتزم التي وال٣ىاهحن اإلاٗاًحر

ىه ومضي اإلابضٕ ٢ضعة ٖلى
ّ
ت الهىجُت وهٓمها اللٛت هانُت مً جم٨ ا مً ال٨شحر الغواًت ٣ًٟض والضاللُت والّىدٍى  الٟىُت، ٖىانَغ

٨ك٠ الغواًت في ًخد٨م الظي الّخىٕى ؤو الّخٗضص مبضؤ جغاعي التي جل٪ هي الىاظٗت الضعاؾت طاث ألاؾلىبُت ٞاإلا٣اعبت  بيُاتها ًٖ ٍو

اَغتها ومى٣ُها . ألاؾلىبُت ْو

-4-  ْ : ٘  ا الىعي أؼ٣ا٥ حّذد و الشواًت أظالُب جىَى

ىىا الظًً مً بازخحن مُساثُل ٌٗخبر
ّ
 الّخٗضص طاث الّىهىم و الىاخض ألاؾلىب طاث الّىهىم بحن الازخالٝ لظل٪ جُٟ

لى ألاؾلىبي حر اإلاؿخ٣لت الىعي وؤق٩ا٫ ألانىاث ٦ثرة بّن : " ٣ُٞى٫  الغواًت عؤؾها ٖو  ألانىاث وحّٗضصًت ببًٗها، اإلامتزظت ٚو
((polyphone) )ٟؿ٩ي، لغواًاث ألاؾاؾُت الخانُت بد٤ ٌٗخبر طل٪ ال٣ُمت،٧ل ال٩املت للشخهُاث ألانلُت  ٦ثرة لِـ صوؾخٍى

                                                           
. ٙٔ: محيد حلمداين، أسلوبية الركاية ، ص  ٔ
. ٙٔ:ص نفسو، ادلصدر  ٕ
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ٍغ ًجغي  ما َى اإلاال٠ ٖىض مدضص وعي يىء وفي الىاخض، اإلاىيىعي الٗالم صازل واإلاهاثغ الشخهُاث  ؤٖما٫ في جٍُى

ٟؿ٩ي، ت الىعي ؤق٩ا٫ حّٗضص بل صوؾخٍى  الى٢ذ في بالًبِ، َىا بِىه الجم٘ ًجغي  ما َى. ٖىالم مً لها م٘ الخ٣ى١  اإلادؿاٍو
ٟؿ٩ي ٖىض الغثِؿُحن ألابُا٫ ٞةّن  وبالٟٗل، ما، خاصزت زال٫ مً بًٗها م٘ اهضماظها ٖضم ٖلى ُٞه جداٞٔ هٟؿه  صوؾخٍى

اث مجغص لِؿىا الّٟىان وعي صازل  بّن  ))...ال٩املت الضاللُت ال٣ُمت طاث الشخهُت ٧لماتهم لهم بّن  بل الّٟىان، ل٩لمت مىيٖى

٩ىن  ، "اإلاال٠ لىعي بؿُِ( (objet)) مىيٕى مجغص ًهبذ ال( (البُل  مؿاع ٖبر جدب٘ وبٗض الجضًض الى٣ضي الاججاٍ بهظا بازخحن ٍو
ل  بلى ٞغصًخه مً ألاؾلىبي الضعؽ ؤزغط ٢ض ٩ًىن  وبظل٪ ألانىاث، اإلاخّٗضص الٗالم َظا بىاء خّضص ٢ض الغواثُت البيُت لٗىانغ ٍَى

خه ًّ .  للغواًت ظضًضة ؤؾلىبُت ؤؾـ وي٘ ٢ض ٩ًىن  اإلاىٓىع  وبهظا ؤهظا٥، ال٣اثمت الغواثُت ألاق٩ا٫ به مسالٟا حّٗضص

غ الٗالم طل٪ َى الغواجي ٞالىو
ّ
بر اإلاهٛ ّٗ اتها ازخلٟذ جضاٞعي، نغإ يمً ومخىا٢ًت مخٗضصة قغاثذ ًٖ اإلا  مؿخٍى

ت و الاظخماُٖت ت وؤؾالُبها وؤنىاتها لٛاتها في مازٍغً ٖاملحن الخباًً و الازخالٝ َظا ٌّٗض  خُض الش٣اُٞت، و ال٨ٍٟغ  الخٗبحًر

ئاجه ظخم٘الم َب٣اث ٞحها جى٨ٗـ نىعة الىٓغة، َظٍ بمىظب ٞاألؾلىب"  للىؾُى وؤزغي  الّضهُا، للُب٣ت ؤؾلىب ٞهىا٥: ٞو
 يمً مسخلٟت مهىُت لٟئاث مسخلٟت ؤؾالُب َىا٥ ؤّن  ؤي...الٟالخحن لٟئت وآزغ الٗما٫ لٟئت ؤؾلىب َىا٥ و للٗلُا، وزالض

ظٍ الىاخضة، الُب٣ت .  " ؤٚغايها ًٖ ٞئت ٧ل بها حٗبر ؤصاة ألاؾلىب مً ججٗل عئٍت َو

٘ بم٩اهُت بلى الّى٣اص مً ٦شحر طَب و٢ض  اؾخٗما٫ اإلام٨ً مً: "ب٣ىله طل٪ بلى بًٗهم ؤقاع ٞل٣ض وحٗضّصٍ، ألاؾلىب جىَى
 مً ٦بحر ٖضص اؾخسضام ًم٨ً للّخُٛحر واؾ٘ مجا٫ ًىظض خُض الغواًت ؤو اإلاؿغخُت وفي. الك٩ل جىُٓم في ؤ٦ثر ؤو ؤؾلىبحن

 بٌٗ في َاالء مشل ًُغخها التي الّخىٕى ٞةم٩اهُت ، "وؾُلخحن مً ؤ٦ثر ًىظض ؤن ُٞىضع الٛىاثُت ال٣هُضة في ؤما ؤلاظغاء ؤؾالُب
ٟت الشخهُاث بحن البّحن الازخالٝ مغّصٍ ألاصبُت ألاظىاؽ  هٟؿه ال٩اجب ًجض الخمشُلي الغواًت َاب٘ ٞبد٨م الىو، في اإلاْى

ا" ٘ بلى مضٖٞى اث مسخل٠ مً ألابُا٫ جىَى ت اإلاؿخٍى   ."والاظخماُٖت ال٨ٍٟغ

٣خه ولٛخه وج٨ٟحٍر ٖاإلاه ٞل٩ل ٍغ  ٌؿّمحها ٦ما ؤو ٢ههُت مل٨ت هي صازلُت مل٨ت ًٖ هاجج وطل٪ وجىُٟظٍ، ٦المه بىاء في َو

ت ال٨ٟاءة))بــ حكىمؿ٩ي ما٫ جإزظ( " (اللٍٛى ، في الٟغص ؾمت حٗض ٞحها اإلاؿخسضمت ألاؾالُب ؤّن  بط بُاجها ألاصبُت ألٖا  هي ؤو حٗبحٍر
، في اإلاجخم٘ ؾمت هٟؿه، الى٢ذ وفي ؤًًا ول٨ّجها الٟغصي، الخٗبحر ؾمت  ج٩ىن  بهّما ألجها طل٪ الاظخماعي، الّخٗبحر ؾمت ؤو حٗبحٍر

 ٖلُه جض٫ ما َظا ٞةّن  ٦ظل٪ و ،((ؾىؾحر صو )) طل٪ ًٖ ٦ك٠ ٦ما والاظخماعي الٟغصي ظاهبحهما في وال٨الم اللٛت َُئت ٖلى

ما٫ في ألانىاث حّٗضصًت ما٫ وفي الٗمىم وظه ٖلى ألاصبُت ألٖا  بىاء في الخام ؤؾلىبه ٌؿخٗمل ٞال٩اجب. زانت الغواثُت ألٖا
ت، الغواًت ٖالم ا، وم٣اماتها الغواًت لشخهُاث ول٨ً اللٍٛى حها جى٨ك٠ بها ؤزغي، ؤؾالُب ٞحها  ألاخضار وجُىع  وهمَى  جض٫ ٞو

ت ٖىالم ٖلى  مخٗضصة ْاَغة ؤّجها ؾجري  ؤَغاٞها ٧ل مً الغواًت بلى هٓغها بطا: الكإن بهظا( (بازخحن)) و٢ا٫"  ، ."زانت لٍٛى

  ."ألانىاث مخٗضصة اللٛاث، مخٗضصة ألاؾالُب،

                                                           
. ٕٔٔ:، نقال عن نور الدين السد، ص (شعرية دكستوم فسكي)ميخائيل باختٌن، اجلمالية كنظرية الركاية   ٔ
. ٗٔٔ:عياشي، األسلوبية كٓنليل اخلطاب، ص منذر  ٕ
. ٚٔ:محيد حلمداين، أسلوبية الركاية، ص  ٖ
. ٚٔ:، صفسوف ادلصدر  ٗ
.  ٖٕ: عياشي، األسلوبية كٓنليل اخلطاب، ص منذر  ٘
.  ٖٕ:، صادلصدر نفسو  ٙ
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 ٖبر للهغإ اإلاخجّضص الىمى طل٪ -اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى ( -(الؿاًذ الخبِب)) الجؼاثغي  للغواجي( (الخىحن طا٥)) عواًت ًمحز ٞما  
لى ألاؾلىبي، الخضاو٫  ْاَغة بغوػ بلى خخما ًاصي الخُىع  َظا الشخهُاث و ألاما٦ً جىّىٕ زال٫ مً مؿخمغ جُّىع  في الٟهى٫   ٖو

ه ألاؾاؽ َظا
ّ
اث مهالر الىو ًٞاء في وجخهإع الخ٩اجي، اإلابجى صازل ٢اثما الجض٫ ًب٣ى ٞةه هبذ الاظخماُٖت اإلاجمٖى  ٍو

ا( (ال٩اجب)) الغواجي ؤؾلىب ٨ظا" ونىجا لٛت ألازغي  ألاؾالُب م٘ الهغإ في َٞغ  الّىٕى في للمبضٕ الٟغصي ألاؾلىب ًىاظه َو
ت زانُت هي ألاؾلىبُت الّخّٗضصًت َظٍ ألّن  بُجها، م٩ان ًٖ لىٟؿه ًبدض ؤن ٖلى مجبر َى و مخّٗضصة، ؤؾالُب الغواجي ٍغ  في ظَى

.   "الغواجي الجيـ

 وصعاؾت ٦خابت الخ٣لُضًت لألؾلىبُت ه٣ضا وظه ٣ٞض اإلاجا٫، َظا في بعزا زلٟىا الظًً ؤولئ٪ مً بازخحن مُساثُل ٌٗض"   
 بهىعة الغواجي ألاؾلىب لخىاو٫  خضًشا وجهىعا ألاؾلىبي الّخٗضص في ظضًضا صعؾا بظل٪ و٢ضم ألاخاصًت، ٖلى ال٣اثمت وبالظاث
ت، الضعاؾت مىهج ًٖ مؿخ٣لت  َظا بزغاء في ٞإؾهمذ الجيـ، بهظا الخانت ألاؾلىبُت الضعاؾاث مً ظملت بٗضٍ جىالذ زم الكٍٗغ
 لهظٍ ؤؾاؾُا مغظٗا بازخحن ًب٣ى الضاعؾحن بٌٗ بياٞاث وعٚم ظضًضة عئٍت زال٫ مً نغخه لبىاث وي٘ وؤ٦ملذ الاججاٍ،

 في وخّضصَا الغواجي الىو في اإلاخّٗضصة الجىاهب ؤَم ٖلى ٠٣ً ؤن بازخحن اؾخُإ و٢ض ، "الغواجي للًٟ اإلاٗانغة ألاؾلىبُت
ه ًغي  خُض واللٛاث، وألانىاث ألاؾالُب

ّ
غ ؤصبُت ٚحر ؤزغي  ؤؾلىبُت ؤق٩ا٫" َىا٥ ألاصبي اإلاال٠ ؤؾلىب ظاهب بلى ؤه  ٧الخ٣ٍغ

ٓت ٠ و٢ض ، ."والغؾالت والىن٠ والخُابت واإلاٖى  وألالٛاػ واإلاشل ٧الخ٨مت اإلاسخلٟت ال٨الم ؤق٩ا٫ مً ظملت الغواجي الىو ًْى
. الاظخماُٖت اللهجاث مً ٦شحرا اللٛت ظاهب وبلى

ا، وهمِ وؤؾلىبها نىتها جٟغى جمى٢ٗها زال٫ مً ٞالشخهُاث  الٓاَغة َظٍ جىاو٫  بلى الضعاؾاث بٌٗ اججهذ بط ج٨ٟحَر

 جُب٤ُ زال٫ مً مهلىح ؾُٗض الض٦خىع " بلُه جىنل ما طل٪ ومً اإلاُُٗاث، َظٍ جُب٤ُ مداولت الغواجي الًٟ في الّخٗضصًت
 مدّٟى لىجُب ألازغي  و ٖبضهللا، الخلُم لٗبض ؛ بخضاَما لغواًخحن مٗاًيخه زال٫ مً مسخلٟت ؤؾالُب بًجاص بلى ٢اصٍ بخهاجي

ض
ّ
 الخٗضصًت َظٍ ٨ٖؿذ التي الغواًاث ٞمً ، "الغواجي الًٟ ًٖ اإلاٗانغة ألاؾلىبُت ويٗتها التي اإلاالخٓاث ظمُ٘ نض١ ٞخإ٦

ضث
ّ
ضث... مدّٟى لىجُب( (محراماع))" عواًت اإلاُٗى َظا وؤ٦

ّ
 الغواجي، ؤلابضإ في ألاؾالُب بحن ؤؾاؾُت الٟغو١ َظٍ ؤّن  ٣ٞضؤ٦

٠ُ ٌٗخمض ال٩اجب ؤّن  جىضر ول٨جها ال٩اجب، في الٟغصي ألاؾلىب زباث ًٖ حّٗبر ال وهي  آزغ قِئا ل٣ُى٫  اإلاسخلٟت ألاؾالُب جْى

٠ُ َظا زال٫ مً ى ، "هٟؿه الخْى ٘ الُاَغ الىلي)) عواًت في هٟؿه الك٩ل َو  الُاَغ الجؼاثغي  للغواجي( (بالضٖاء ًضًه ًٞغ
اع، ٘ َو ٠ُ َى وزاهُا الًٟ، َظا في وؤؾاؾُت َبُُٗت زانُت ؤّوال َى الغواًت ظيـ في ألاؾالُب ٞخىَى  ًُمذ ٢هضي جْى

٠ُ َى وزالشا مخ٩امل، بىاء جد٤ُ٣ بلى زالله مً الغواجي . ظمالي جْى

ل وؤؾلىبها مدّضصة طاث في الهىث وجمغ٦ؼ ألاؾلىب، بإخاصًت جخمحز اإلاىهىلىظُت الغواًت بإّن  ًٟهم ٢ض  خىلها الضوعان في مٚى

ه، ألاؾلىب َظا زهاثو ج٨ً مهما" ول٨ً
ّ
 جّىٕى ًٖ ناصع مىه، الهغوب ًم٨ً ال جىّىٕ ٖلى ًىُىي  بالغواًت، ٖال٢خه في ٞةه

                                                           
. ٛٔ:محيد احلمداين، أسلوبية الركاية، ص  ٔ
. ٕٓ:ينظر، محيد احلمداين، أسلوبية الركاية ، ص  ٕ
ادلملكة  -كجدة -منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانيةة اجلديدة، ميخائيل باختٌن، اإلستتيقا كنظرية الركاية، عن عبد الرمحن بوعلي، الركاية العريبينظر   ٖ

.   ٙٙٔ -ٗٙٔ:صٕٔٓٓادلغربية، ط، 
. ٜٕ:محيد حلمداين، أسلوبية الركاية، ص  ٗ
. ٖٓ-ٜٕ:ص، ادلصدر نفسو  ٘
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 الشخىم ؾغص ال٩اجب، ؾغص"؛ "مشل ٦شحرة، ٖىانغ ؤبذ ؤم قاءث جدمل، ألاؾلىب َظا بلى اإلاىدؿبت ٞالغواًت. له اإلا٩ىهت ألاظؼاء
 والاؾخُغاصاث( (اإلاخ٩لٟت)) والخىنُٟاث الًٟ، ونىاج٘ الىاصعة، ألاقُاء و ألاما٦ً و والُبُٗت، اإلاىاْغ، ون٠ والكاَضًً،

 اإلاخٗل٣ت الخُاباث و اإلاخسُلت اإلاد٨ُاث و اإلاإزىعة ألا٢ىا٫ و٦ظل٪.. ألازال٢ُت و والٟلؿُٟت الٗامت الخُماث بجمام اإلاخىزُت

غاٝ الىاؾ٘ والخىاع والغؾاثل، مسخلٟت، بالُٚت بإق٩ا٫    ."ألَا

ذ" بط    ، ًٖ ألاؾلىب الٗىانغ حّٗضصًت جٍؼ لى ؤعاصٍ م٩ان ٖلى لُخىّػٕ مغ٦ٍؼ ذي الّخُّىع  ػاص ول٣ض ٣ًهضَا، ؤم٨ىتلم ٖو  الخاٍع

 -اإلاغ٦ؼ-الهىث بلى مًُٟت مخدّىلت، حؿحر ؤن ٖلحها ٧ان ولهظا،. ألاؾلىب ٣ًهضٍ الظي اإلاغ٦ؼ ٢ل٤ مً( (اإلاىهىلىظُت الغواًت))لـ
ذي الخُىع  و الى٢ذ مغوع م٘ ألاؾلىبُت الّخّٗضصًت ؤزظث.  "ؤزغي  مغا٦ؼ لها ؤنىاجا ٌ و٢ض" الىاضر، ق٩لها جإزظ الخاٍع  ٞع
ل ٞالخّٗضصًت الخلىم، و الخّٟغص محزاجه شخيء  َىا٥ ٞلِـ الخجاوـ، و ألاخاصًت مبضؤ بازخحن

ّ
 م٩امىه، في وجغ٢ض الىو بلى جدؿل

 مً م٣غبت ٖلى بىٟؿه اإلا٨خٟي ؤؾلىبها جيصخئ ٞهي الهىث، ألاخاصًت للغواًت مالػما آلازغ ُٞٓل طل٪ ال٩اجب ٌكإ لم بن وختى

 لٛت لخى٨غ( (هبُلت))و ن٣ُلت لٛت وج٣ضم ،((ويُٗت ٧لمت)) ٖلى لترص( (ؾامُت ٧لمت)) وجييج مجاوع، اظخماعي ٦المي حّٗضص
ت وؤظىاؽ الخىاعي  الخِ بحن" وخضًثها ٢ضًمها للغواًاث صعاؾخه في بازخحن عبِ و٢ض ، ( "(مبخظلت))  ٚالبا، ٢ىامها، ٢ضًمت حٗبحًر

ت الهجاء  أل٦ثر الخىاعي  الخِ ًإزظ و٢ض.  "اإلاغا٦ؼ مخٗضص اججاٍ في اإلاؿُُغ، اللٛىي  اإلاغ٦ؼ ًٖ ًجزاح ٦الم ؤي وال٣ضح، واليخٍغ
ٌ ًٖ ًخسلى ؤن صون  ق٩ل، مً ت ٞع ت اإلاغ٦ٍؼ اث زُاب وه٣ض اللٍٛى دُذ اإلاٛل٣ت اإلاجمٖى  ؤؾالُب مؼط َظا اهٟخاخه لـه ٍو

.  ("(الىيُ٘ الخُاب))و( (اإلاىبل الخُاب)) وبحن( (الخُاحي))و( (ألاصبي))" بحن الٟىانل حّٗحن ناعمت، لٛت ًٖ بُٗضا مخٗضصة،

٘ َظا ؾمذ ت ألاظىاؽ في مىظىصا ولؿاهُا لهجُا حّٗضصا مباقغة ٦ُاجها بلى جضزل ؤن للغواًت الخىَى ت الخٗبحًر  والضهُا اإلاإلٞى
 ج٨ؿحر بلى تهضٝ ببضاُٖت ٖملُت ٞالّخىٕى الخالو، اإلاباقغ الخُاب وعٌٞ ألاخاصًت ؾُُغة ٞتراظٗذ الغواجي الخُاب ؤزغث

ه بال وألاصواع لألخضار الخُي الؿحر
ّ
ُُٟا، ختى ؤو م٣هىص ٚحر ؤو م٣هىصا" ؤؾلىبا ٩ًىن  ٢ض ؤه  زهاثو مً ٦بحر ٖضص وزمت ْو

ت لهُٛت الشخهُت اإلاُى٫  بٌٗ مخ٩لم ل٩ل ٞةّن  لظا الىعي، مغا٢بت مً ًٟلذ اللٛت اؾخسضام  مما لـه، الػمت حٗض ؤ٦ثر ؤو حٗبحرًّ

ُٟي ألاؾلىب ٩ًىن  طل٪ م٣ابل وفي ال٨ّمي، الخدلُل بىاؾُت جدضًضٍ ًم٨ً  .  "م٣هىصا الْى

: الخىاب ئلى الجملت مً ألاظلىبي الىحى -5-

 ؤّن  طل٪ ؤٞا٢ها، ًىاؾب وال إلا٩ىهاتها ٌؿخجُب ال الغواًت ٖلى اإلاُب٤ الخ٣لُضي ألاؾلىبي الى٣ض ناع
جها نُاٚتها في قضًضا ازخالٞا مسخلٟت ألاظىاؽ  جد٨مها ال الضازلُت الغواًت بيُت ؤّن  وم٩ىهاتها،٦ما وج٩ٍى

 مخّٗضصا، مغ٦ّبا ناعث خُىما الجضًضة، وزانت ل٣ىاهُجها الضاثمت بالخلخلت جدؿم ظٗلها مما زابخت، مٗاًحر

                                                           
. ٕٛ:، صٜٜٜٔ، ٔفيصل دراج، نظرية الركاية كالركاية العربية، ادلركز الثقايف العريب، ط  ٔ
.  ٖٖٔ:ـ، صٜٚٛٔ، ٔزلمد برادة، دار الفكر، للدراسات كالنشر كالتوزيع، القاىرة، ط: باختٌن، اخلطاب الركائي، ترميخائيل  ٕ
. ٖٛ-ٕٛ:فيصل دراج، نظرية الركاية كالركاية العربية، ص  ٖ
.  ٖٛ:نظرية الركاية كالركاية العربية، ص ،فيصل دراج  ٗ
. ٖٛ:ص، ادلصدر نفسو  ٘
. ٖٛ:، صادلصدر نفسو  ٙ
. ٕٚٙ:ـ، صٜٜٙٔ، ٔ، مكتبة لبناف، الشركة ادلصرية العادلية للنشر، لوجنماف، ط(أدبيات)صالح فضل، بالغة اخلطاب كعلم النص، عادل ادلعرفة   ٚ
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ؿدُٟا ج٣ى٫  ٦ما  ٧اهذ وبطا ، "الّخىٕى قضًضة خ٩اثُت بجى ٖلى الٛالب في ًُل٤" الغواًت اؾم ؤّن : ظىلُا٦َغ
ر وا٢٘ ًٖ ألاوؿب والّخٗبحر ألا٢ىي  ألاصبي الك٩ل" هي الغواًت ت ًخٛحّ ر َظا ٞةّن  ، "بؿٖغ ـّ  الخٛحّ  مٗه م

.  وح٣ُٗضا ٚمىيا ٞاػصاصث ومخىجها، ومٟاَُمها بقاعاتها

ها التي الخدّىالث جل٪ بّن   للبدض بال٨ّخاب صٞٗا ٢ض الجضًض، هدى الغواًت َمىح م٘ بىِخه في اإلاجخم٘ ٖٞغ
ب الخدّىالث لخل٪ حؿخجُب ويج ًٖ  الدك٨ُالث جخجاوػ  ظضًضة ٢ىالب في ومدمىالتها الخجغبت وحؿخٖى

ها ال٨شحر هٓغ في ناعث التي ال٨الؾ٨ُُت راث َظٍ ٞغيذ اإلا٣ابل وفي الغاَىت، للمغخلت حؿخجُب ال ؤجّ  اإلاخٛحّ

. للغواًت اإلاٗانغة ألاؾلىبُت به ج٣ىم الىو ٖلى ٢اثما ظضًضا صعاؾُا مؿخىي 

 مً الىو م٘ جخٗامل ه٣ضًت عئي بلىعة في ٞاقتر٥ الخدّىالث، ؾلؿلت اإلاٗانغ الى٣ضي الىعي ؾاًغ ل٣ض 
ٌ مىٓىع  ت ٞع  الخضوص ؤو الدك٨ُل همُُت ؤو اإلاًمىن  ٖى٠ ؤو الؿُخي اإلاٗجى بلى جغصٍ التي ألاخاصًت اإلاُٗاٍع

ت،  مؿاعاث في البدض خاٞؼ لها ٩ًىن  ؤزغي  بم٩اهاث ٝ اؾخ٨كا بلى الّخُل٘ بىاٖض َىا٥ ج٩ىن  ؤن صون  اللٍٛى
ت ؤؾالُبها في مخٗضصة ْاَغة ٧ل بإجها الغواًت ٧ىن  ًمؿان اللظًً والخىام الّخىٕى  في مخباًىت لٛتها في مخىٖى

اث في ؤخُاها وجغص مخجاوؿت، ٚحر ؤؾلىبُت وخضاث ٖضة ٖلى ٞحها الباخض ٣ُٞ٘ ؤنىاتها، ت مؿخٍى  مسخلٟت لٍٛى

.  ظضًضة ؤؾلىبُت ل٣ىاهحن وجسً٘

ه هٓغا اإلاخىاػهت اإلاٗاًحر بخل٪ ٨ًخٟي ال الغواجي الىو ؤنبذ   
ّ
يبجى ألاظىاؽ مً ٦شحر ٖلى ٌكخٛل الظي الٗالم أله  ٖضص ٖلى ٍو

 هٓامها ٖلى والى٢ٝى اللٛت في ألاؾلىبي الضعؽ ًدهغ ؤن اإلام٨ً ٚحر ومً وخضًثها، ٢ضًمها والىهىم اإلا٣ىماث مً مخىٕى

ُٟتها للٛت ٧اهذ بطا"ٞــ والضاللي، والىدىي  الهىحي ه بػاءَا، اإلاخ٩لم مى٠٢ ًٖ والخٗبحر لألقُاء صالالث بُٖاء هي ْو
ّ
 ًم٨ً ال ٞةه

 ًم٨ً ال ٣ِٞ،٦ما وصاللت وق٨ال نىجا: ال٩لمت في بدشا اإلاى٠٢، مؿخىي  ٖلى ال و الضاللت، مؿخىي  ٖلى ال ج٩ىن، ؤن لألؾلىبُت
ت،: ظملت بلى ٞخهىٟها الجملت في بدشا ؤًًا، ج٩ىن  ؤن لها لبُت بزباٍع  واؾمُت، ٞٗلُت بلى ج٣ّؿمها ؤو وحعجبُت، واؾخٟهامُت، َو

 ؤقمل صعؽ بلى اهخ٣ل ٢ض ألاؾلىبي البدض ٩ًىن  وبهظا.  "الخ٣لُضي الجملت هدى في الخا٫ َى ٦ما وجل٪، َظٍ جغ٦ُب في ٞخىٓغ
دىاو٫  الخُاب بلى ًهل وؤٖم٤ ت ؾمت ٖلى الى٢ٝى جداو٫  التي الضعاؾت جل٪ جخجاوػ  مخّٗضصة ٦بيُت الىو ٍو  نىجُت ؤو ج٨غاٍع

ت بالبراٖت لها ُٞد٨م اإلابضٖت، الظاث ح٨ٗـ .  والخّٟغص والٗب٣ٍغ

ٗجي  هٓام بلى الخام هٓامها مً جسغظها وظمال ٧لماث الخُاب ؤظؼاء جضعؽ قمىلُت، عئٍت بلى بداظت ألاؾلىبُت ؤّن  َظا َو

 وخضاث بها جيخٓم التي ألاؾاؽ والضاللُت التر٦ُبُت الىخضة واٖخباٍع الىو، صعاؾت بلى جخدى٫  ؤن بطن لألؾلىبُت البض" الخُاب
 ؤٖم٤، بك٩ل حؿخُٟض ؤن حؿخُُ٘ الىو صعاؾت بلى جخدى٫  خحن وهي الجملت، مؿخىي  ٖلى وبن اللٟٔ، مؿخىي  ٖلى بن ؤنٛغ

ظا ، "ؤلاوؿاهُت الٗلىم مُاصًً مسخل٠ في الٗلمُت الضعاؾاث مىجؼاث ٧ل مً ب مىّؾٗت صعاؾت هدى جدّى٫  ؤَّم  ٌٗخبر َو  حؿخٖى

اث ٧ل  هدى جىظهه في ألاؾلىبي ٞالضعؽ هو، ٧ل َبُٗت ج٣خًحها مىّؾٗت، ؤبٗاص طاث ؤنبدذ الىو ٞضعاؾت" الى٣ضًت الىٍٓغ
 ألاهثروبىلىظُا، الاظخمإ، ٖلم الىٟـ، ٖلم الٟلؿُٟت، اللؿاهُاث)) ٖلىم خضوص ٖىض ٢ُٗا ًخى٠٢ لً به، واَخمامه الىو

                                                           
.   ٙ: النص الركائي، نقال عن عبد الرمحن بوعلي، ص ،جوليا كريستيفا  ٔ
.  ٚٙ: ـ، صٕٜٛٔ، ٕفريد أنطويوس، منشورات عويدات، بًنكت، باريس، ط: اجلديدة، ترميشاؿ بوتور، ُنوث يف الركاية اجلديدة، ُنوث يف الركاية   ٕ
. ٜٙ:منذر عياشي، األسلوبية كٓنليل اخلطاب، ص  ٖ

. ٓٚ:ص ادلصدر نفسو، ٗ 
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ظٍ ٖامت، وؤزغي  طاجُت، زهاثو ٞللىو( (..وؤلاهشىلىظُا  ؤزغي، مٟاَُم حؿخضعي ٦ما صعاؾخه َغ١  الخالخحن ٦ال في جيخج َو
ده في حٗحن ت وجدلُله حكٍغ لم اللٛت وظمالُاث الجما٫، ٖلم مٟاَُم وبٌٗ مشال، وألاصبُت ٧الكٍٗغ لم الضاللت ٖو  ؤلاقاعة ٖو

.  ("(الؿُمُىلىظُا))

، ًٖ ًمّحٍز ؤؾلىبه بوؿان ل٩ل بّن " والخبّض٫، الخّٛحر ؾمخه ٞاألؾلىب    خٛحر ًسخل٠، ؤؾلىبه وؤّن  ٚحٍر ٤ ٖلى ٍو  اإلاىيٕى ٞو
٣ت ازخلٟذ ٚحٍر بلى مىه زغط ٞةطا ًدىاوله، الظي لى ، "وظبل اإلاخ٩لم ٖلُه َب٘ بما مخإزغ ٧له َظا وؤّن  الىٓم، وجبّض٫ الٍُغ  ٖو

ى طل٪ ًإزظ ؤن ألاؾلىبي الضعؽ  جترظم التي الخٗبحر ؤهماٍ جدضًض" في جخمشل ٞمهمخه الّخٗضص، مىٓىع  مً الغواجي الىو ًدىاو٫  َو
ت الخإزحراث وصعاؾت باللٛت اإلاخدضزحن وقٗىع  ٨ٞغ خغ٧اث مُٗىت ٞترة في  الؿامٗحن لضي ألاهماٍ َظٍ ًٖ الىاظمت الٍٟٗى

.   "وال٣ّغاء

ت اللٛت وم٩امً الاظخماعي، الىؾِ في ووؾاثله الّخٗبحر صعاؾت بلى ألاؾلىبُت جخجه اتها ظمُ٘ في و٢ىتها الّخٗبحًر  مً مؿخٍى

 للمخ٩لم، الضازلُت البيُت بلى ههل ال٨الم زال٫ مً اللٛت بضعاؾت ه٣ىم خُىما و" الجماُٖت، والشخهُت بال٨ٟغ ٖال٢تها زال٫
ىض ٣ٖلُت، ومخُلباث ٖاَُٟت بضواعي مشخىهت الُىمُت ٞاللٛت  ٖال٢ت في جبدض ٞاألؾلىبُت ولهظا الٗاَٟت، جدهغ الخ٨ٟحر ٖو

٤ اإلاخ٩لم ًبظله الظي الجهض وببغاػ بالّخٗبحر الخ٨ٟحر بخه بحن لُٞى  ًخجه ألاؾلىبي ٞالضعؽ.  "٣ًى٫  ؤن ٌؿخُُ٘ وما ال٣ى٫  في ٚع
ت ٖلى ٌٗخمض ال ؤؾلىبي جهىع  ب٢امت" هدى  و الاظخماعي الىا٢٘ اٖخباٍع في ًإزظ بل ٞدؿب، للٟغص الٟلؿٟي الاو٩ٗاؽ هٍٓغ

سُت اإلاغخلت في الىٟسخي الىا٢٘ ظاهب بلى الا٢خهاصي ظا الىو، ل٨خابت الخاٍع .  "لألؾلىب الخ٣لُضًت الخهىعاث بلُه جخُغ١  مالم َو

 خضوص في-ؤًًا -ًدهغ ال ؤن ًغي  مً ٞهىا٥ ومخٛحراجه، الاظخماعي بالىا٢٘ ألاؾلىبي الضعؽ ًغبِ الى٣اص بٌٗ ٧ان وبطا

 ألاؾلىب، لىا٢٘ ص٣ُ٢ا عؾما ج٩ىن  ل٩ي جدلُلها في مًُغة ألاؾلىبُت بّن "  ظضًضة مغخلت صزلذ ألاؾلىبُت ج٩ىن  وبظل٪ الىو،
ت و٢اج٘ ٖلى ؤّوال جىٟخذ ؤن ش، اإلاجخم٘ ٖلى حٗلى وؤن وظمالُت، خًاٍع ما مٗه حٗاملها في ألجها والخاٍع

ّ
 ٦المي، ٧اثً م٘ جخٗامل به

ش، اإلاجخم٘ م٩ىهاث لٛخه ج٣ى٫   الاظخماُٖت، آلاهُت خضوص ُٞه اإلا٣ى٫  ًخجاوػ  ابضاُٖا، ٧اثىا ٞحها لخخجّؿض بىاءَا حُٗض ؤو والخاٍع

ش الىنٟي والٓٝغ  مٟاَُم الؾخدضار اإلاىعوزت الّخهىعاث ٌؿدشمغا ؤن وهدٍى ألاؾلىبي الضعؽ ٞٗلى ، "اإلااضخي في ػمىا والخاٍع
ً الجضًضة اإلاىٓىمت م٘ جخماشخى

ّ
ُت وحؿخجُب ومغظُٗتها، ألاؾلىبُت الخهاثو ا٦دكاٝ مً جم٨  ألاؾلىبُت الىماطط لكٖغ

 ؤو ٧امال، الىو مغخلت وهي جُىعَا، مً زالشت مغخلت جضزل ؤن مًُغة ٞاألؾلىبُت" الىو، بلى الجملت خضوص مً والاهخ٣ا٫
 الجملت، ٖلى ؤؾاؾا ج٣ىم ؤي: الشاهُت مغخلتها في ظضولُت وونُٟت ج٣ُُمُت، ألاولى مغخلتها في ٧اهذ ؤن بٗض وطل٪ جاما، ال٣ى٫ 

اخاث ُٞه جضعؽ ؤزغي، ظمل ظاهب بلى بخهاجي ظضو٫  في بصزالها ٖلى وحٗمل   .ال٩لماث وجىػَ٘ والخ٨غاعاث الاهٍؼ

                                                           
. ٓٚ:ص، ادلصدر نفسو  ٔ
. ٖٕٔ:، صٖٕٓٓ، ٕحامد أبو أمحد، اخلطاب كالقارئ، نظرية التلقي كٓنليل اخلطاب كما بعد احلداثة، القاىرة، ط  ٕ
. ٘ٙ:نور الدين السد، األسلوبية كٓنليل اخلطاب ، ص  ٖ
. ٙٙ:ينظر، نور الدين السد، األسلوبية كٓنليل اخلطاب ، ص  ٗ
. ٚٔ:زلمد عزاـ ، األسلوبية نقدا كمهجا ، ص  ٘
. ٕٓٔ:عياشي، األسلوبية كٓنليل اخلطاب، ص منذر  ٙ
. ٖٙٔ:عياشي، األسلوبية كٓنليل اخلطاب، ص منذر  ٚ
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ا خخما ناع ٞل٣ض"  ظضًضة مغخلت ألاؾلىبي الضعؽ صزل ل٣ض ُّ  ؤؾلىبُت) والكٗغ، وال٣هت، للغواًت، ؤؾلىبُت ج٩ىن  ؤن م٣ً
ض٫ ،(للخ٩اًت ؤؾلىبُت لألؾُىعة،  ظيؿه زال٫ مً الىو ؾخ٣اعب ٞةجها اإلاجاالث، َظٍ مً مجا٫ ٧ل ؾخضزل خحن ؤّجها َظا ٍو

 ًٖ جخدى٫  ؤن مُٓغة ألاؾلىبُت ٞةّن  والشخهُاث، واإلا٩ان، الؼمان،: زالزت م٩ىهاث ٖلى ج٣ىم ٧اهذ بطا مشال، ٞال٣هت ألاصبي،
ىا ألاصبُت، ألاظىاؽ مجا٫ َى ؤوؾ٘ مجا٫ بلى ٖىه، الخسلي صون  مجالها،  ؾدخضازل الضعاؾاث مً ؤزغي  ؤهىاٖا ؤمامها ؾتري  َو

ت الىو، ٧لؿاهُاث: مٗها  مٗالم ويٗذ ٣ٞض ألاؾلىبُت، ووُْٟت ألاؾلىب إلاٟهىم الجضًض الّخهىع  وبهظا ، "والخىام والكٍٗغ

ها التي الخُّىعاث م٘ جخماشخى ؤزغي   ٖلى جى٣ؿم ؤن َبُُٗا ٧ان ولظا ٨ٞغ، والغئٍت عئٍت،" ٞاألؾلىبُت ألاصبُت، ألاق٩ا٫ حٗٞغ
 مُاصًجها، جدؿ٘ ؤن ؤًًا َبُُٗا ٧ان ٣ٞض ٨َظا، َظا وماصام جخٗضص، وهي ٖىه، وحٗبحر لل٨ٟغ ؤصاء ألاؾالُب، ؤي ٞاألق٩ا٫ هٟؿها،

.  "ٞحها اإلاخًمىت وألا٩ٞاع الغئي بخٗضص َغاث٣ها جخٗضص ؤن َبُُٗا ٧ان ٦ما

 الٟىُت زهاثهه وجمىده والخل٤ ؤلابضإ نٟت لـه حُٗي ومخجاوؿت مخ٩املت ٖىانغ طاث ٧لُت ٦بيُت الىو م٘ الخٗامل بّن 
اخُت اإلآاَغ ًٖ وج٨ك٠ وألاؾلىبُت،  الضاعؾحن بٌٗ ًظَب لظل٪ ألاؾلىبي، الضعؽ بزغاء في حؿاَم ٦ما ُٞه، الجضًضة الاهٍؼ

دت مالثمت مىاص بّجها: بهجاػاتها جخاب٘ ل٩ي جدخاظها بمىاص ألاؾلىبُت ًؼّوص آزغ، بًها٫ ألاصبي،٦إي الٗمل بإّن :"  ال٣ى٫  بلى  ومٍغ

ىا،
ّ
ُت وهي. بها هدٓى وبِؿغ، أله ه ، "وواُٖت ٢هضًت و٢اج٘ بلى جدُل ألّجها هٖى

ّ
 ٧ل في الضاعؽ بٗحن هىٓغ ؤن الالػم مً ؤنبذ ٞةه

٣ت . ؤؾلىبُت و٢اج٘ ٨ٌٗـ و٦الَما الهضٝ، به هبلٜ حٗبحري  خضًض ؤو اإلاٗجى، بها هىنل ٍَغ

 ٢اثمت ؤّجها ؾاب٣ا ؤقغها ٦ما الىهىم َظٍ ٧اهذ وبطا الىهىم، م٘ حٗامله في ظضًضة مغخلت بلى ألاؾلىبي الضعؽ ونل ل٣ض

 جاؾـ بجها بل البالُٚت، باإلاُُٗاث ؤؾالُبها بىاء في ج٨خٟي ال الغواًت ؤّن  وبد٨م" الغواجي، الّىٕى في وزانت ؤؾالُبها، حّٗضص ٖلى
ت بلٙى ٖىضثظ ًخٗظع ٞةهه هٟؿها، ألاؾالُب َظٍ مؼط ٖلى ٌٗخمض آزغ همِ مً ؤؾلىبا ( (للغواًت الخام باألؾلىب)) ص٣ُ٢ت مٗٞغ

  ."الكاٖغي  ؤو البالغي الخدلُل باؾخسضام

: الشواةُت ألاظلىبُت الخاـُت -5   -

جٗل الّخّٗضص زانُت للغواًت ألاؾلىبي الضاعؽ ًغاعي ى الض٢ت ُٞخدّغي  اإلاحزة، َظٍ م٘ مخىا٣ٞا ٖمله ٍو  م٣اعبت ًداو٫  َو
ه في الغواجي الىو ومداًشت ً ٢ض الخ٣لُضي الضعؽ ٧ان وبطا البىاجي، مجمٖى  الخانُت، لهظٍ ًخًُٟ ولم بهاخبه ألاؾلىب َع
ً ب٣ىة،٠ُ٦ هٟؿه ًُغح بق٩ا٫ ؤمام ؤهٟؿىا هجض الجضًض الى٣ض ٞم٘ اإلاٟاَُم، جل٪ ج٨ؿغ ٢ض حّٗضصًت ٧ل وعٌٞ

ّ
 الضعؽ جم٨

 الخانُت بصعا٥ ًم٨ً و٠ُ٦ الخّٗضص؟ ٖلى ال٣اثم ألاؾلىبي الخدلُل بلى ألاخاصي ألاؾلىبي الضعؽ مً الاهخ٣ا٫ ألاؾلىبي
 ألاؾلىبُت؟

 ٖلى ؤؾاؾا ٌٗخمض للّخٗضص ألاؾلىبي الضعؽ بّن  الخ٣ل، َظا قٛلذ التي الدؿائالث جل٪ مً بٌٗ بلى اإلا٣ا٫ َظ في وكحر   
ت بحن الىمُُت اإلا٣اعهت جخجاوػ  التي الاهدغاٞاث ٢ُاؽ  صازل الغواة ؤؾالُب ال٣ُاؽ َظا ٌكمل بل اإلاخٗضصة الغواًاث مً مجمٖى

 الضازل، مً جىُل٤ ؤلاخهاثُت ٞاإلا٣اعهت صازلي، مىُل٣ه ال٣ُاؽ ٞهظا وجىّىٖها، اإلاًّمىت والىهىم ولٛاتهم، وألابُا٫ الّىو،

                                                           
. ٖٙٔ:ص ادلصدر نفسو،  ٔ
. ٖٚٔ: ، صادلصدر نفسو  ٕ
. ٖٛٔ: ، صادلصدر نفسو  ٖ
.  ٖٗ: محيد حلمداين، أسلوبية الركاية ، ص  ٗ
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 بحن ٣ًاعن  ؤن ًم٨ً مخٗضصون  عواة َىا٥ ٧ان  وبطا الخىاع، هٟـ في وؤزغي  شخهُت ٧ل ٦الم بحن اإلاشا٫؛ ؾبُل ٖلى ٞى٣اعن 
 في مخجّؿضا طل٪ الخٓىا ٧لما ٦بحرة والغواة الشخهُاث ؤؾالُب حشخُو ٖلى الغواجي ٢ضعة ٧اهذ و٧لما ٖىضَم، الٟغص ؤؾالُب

غ١  وؾاثل بحن ؤ٢ىي  اهدغاٝ م َو . حٗبحَر

ُا اإلاى٣ىلت الىهىم بٌٗ ٖلى و٢ٟىا وبطا    ىهذ ٢ض ٣ٞغاث ؤو يمىُا، ؤو خٞغ
ّ
 ؤؾالُب بحن اإلاؼاوظت في جمشلذ بإؾالُب جل

ا واإلاٗانغة ال٣ضًمت وألاؾالُب والخ٩اًت، وألاؾُىعة والخغاٞت وال٣هت اإلا٣امت حَر  الغئي ٖلى ه٠٣ ؤن ٞٗلُىا ألاؾالُب، مً ٚو

ت  الىؾِ مً ج٣خُ٘ والتي ؾلٟا، الجاَؼة ألاؾالُب زال٫ مً طاجه ًبجي" ٞالغواجي ؾاب٣ا، مىظىصة ؤؾالُب جمشل ألجها لها ال٨ٍٟغ

ه ؟ ؾلٟا الجاَؼ ألاؾلىب ٌٗجي وماطا ،((مٗانغة ؤو ؾاب٣ت مالٟاث)) الش٣افي ؤو الاظخماعي
ّ
. (..)بًضًىلىظُت ؤو ومى٢ٟا عئٍت ٌٗجي به

 ألاؾاؾُت الىخضة ٌٗخبر الغواجي ٞةّن  ال٩لماث ٖلى اٖخماصا ؤؾلىبه ًبجي ٧ان بط الٛىاجي الكاٖغ بإّن  ال٣ى٫  وؿخُُ٘ لظل٪

ه مٗحن مى٠٢ اإلاُاٝ جهاًت في َى الٛحر وؤؾلىب ؾلٟا، الجاَؼ الٛحر ؤؾلىب هي ؤؾلىبه لدك٨ُل
ّ
. الٗالم ًٖ هاظؼ مى٠٢ به

٤ مىٓمت ؤؾالُب مجغص ج٩ىن  ؤن ٢بل مٟهىمُت َبُٗت طاث طل٪ بؿبب الغواجي ولٛت دبحن مٗحن، وؿ٤ ٞو  صعاؾت ؤّن  ٠ُ٦ لىا ٍو
ت خمىلتها ًٖ بمٗؼ٫  ألاؾالُب َظٍ ا ال٨ٍٟغ  مً مٗجى ألي ٞا٢ضة للغواًت ألاؾلىبُت الضعاؾت ًجٗل ٢ض مدّضصة، مىا٠٢ باٖخباَع

٣ت ٣ًى٫  ؤن ؤظل مً اإلاىا٠٢ و ألاؾالُب بحن ًهإع الغواجي ألّن  اإلاٗاوي ب ما( (مباقغة ٚحر ؤي)) يمىُت بٍُغ ل.  "بشه في ًٚغ
ّ
 جمش

ٟت اللٛاث و ألاؾالُب  صالالث جدمل ؾُا٢ها في وبّجها الى٢ذ، هٟـ في ووُْٟت خمىلت طاث ٢ىىاث اإلاٗخمضة الجهاث ؤو اإلاْى
ا، ومٗاٝع مٟاَُم  وصعاؾتها الخانُت جل٪ بلى والىنى٫  الىو، يمً جًٗها ؤزغي  خمىلت لها جهحر الىو صازل وبّجها ٖهَغ

.  الضالالث ٧ل بلى به ههل ٢ض مخالخم بَاع في بال الًخم

 ٦شحرة، زهاثو ٞهىا٥ ألاؾلىب؟ ؾماث هي وما طل٪؟ في اإلا٣اًِـ ماهي -ألاؾلىبُت؟ الخانُت جخدّضص ؤن ًم٨ً ٠ُ٦ ل٨ً   
ت الخضوص في الٓاَغة جدهغ و٢ض اإلاخّٗضصة، وبيُاجه الىو بها ًخمحز التي ال٩لُت في ج٩ىن  ٢ض ه ومضي للمبضٕ اللٍٛى  زًٖى

، ٌ طل٪ وفي للمإلٝى ت، الجمالُت للمٓاَغ وب٢هاء ألاؾلىبي، للضعؽ ج٣ٍى ُّ  الدك٨ُل و الخّٟغص ؤّن  ٖلى الجمُ٘ ًخ٤ٟ و٢ض الخٟ

 ؾماث ًٖ ج٨ك٠ ما ٦شحرا الىهىم ٞةّن "  وظىصٍ، للٗمل جد٤٣ التي الخهاثو مً َما الخ٣لُض ًخجاوػان اللظًً الجضًض

 الىو زهاثو جغجبِ و٢ض ،(( الىو َى ألاؾلىب )) ُٞهبذ اإلا٣ىلت ٢لب بلى جهل وبظل٪ مًمىجها في ؤو ق٩لها في ظضًضة
ظٍ باألصبُت ٗذ ألاصبُت بلى ًٟخ٣ض هو وؤّي  الىو، َى وألاؾلىب ؤؾلىب، والٟغاصة بالٟغاصة، جغجبِ َو  الّىهُت، نٟت ٖىه ٞع
ه ٌٗجي َظا و وظىصٍ، بلى ًهحر بها وا٦ضة خاظت وهي ؤؾلىب، بلى خاظت في ألاصبي ٞالىو

ّ
 و ؤؾلىبه، في بال لىو وظىص ال ؤه

  ."ٞغاصجه في بال ألؾلىب الوظىص

 اإلاساى ؤزىاء وظّضة ببضإ مً جدمله بما الخل٤ ٖملُت ؤوظضتها التي الجمالُت زانِخه طاجه في الغواجي الٗمل ًدمل و٢ض   

ُُٗه ألاصبي الٗمل ًدّضص الظي ؤّن "  بياٞت الكضًض،  مً ٖلُه ًىُىي  ما ب٩ل هٟؿه ألاصب َى الٟجي وق٩له و٦ُاهه ٢ُمخه َو
 ًدّضص الظي بّن "ٞـــ الخانُت، جل٪ حك٨ُل في الغواجي بهمت جبرػ ؤزغي  ظهت ومً ظهت، مً َظا ، "ٞىُت واججاَاث و٢ُىص ج٣الُض

                                                           
. ٖ٘:محيد حلمداين، أسلوبية الركاية ، ص ٔ
. ٓ٘ٔ: ينظر، منذر عياشي، األسلوبية كٓنليل اخلطاب، ص  ٕ
.  ٖٛص: ٜٓٚٔزلمد زكي العشماكم، فلسفة اجلماؿ يف الفكر ادلعاصر، دار النهضة العربية للطباعة كالنشر،   ٖ
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ما٫ وبإلاامه الهىٗت َظٍ لخٟاًا وبصعا٦ه ٖلُه وؾُُغجه ّٞىه مً جم٨ّىه ومضي الٟىان، ٢ضعة َى الجهاًت في الّٟجي الٗمل ٢ُمت  باأٖل

ُه ومضي والؿاب٣ت اإلاٗانغة الٟىُت .  "لها وبصعا٦ه بها ٖو

دضصّ "    ت مٓاَغ مً للىو جدلُله جىصوعٝ ٍو ى الضاللي اإلآهغ:  زالزت لٍٛى ى التر٦ُبي واإلآهغ باإلادخىي، الخام َو  َو

ت الىخضاث بحن الٗال٢ت ب٨ك٠ الخام  ؤؾلىبها عواًت ٞل٩ل.  "الخ٩اًت به جد٩ى الظي ألاؾلىبي اإلآهغ زم الٗمل، صازل البيٍُى
ا بها جخّٟغص التي وزانُتها  مخٗاٝع ٍٖغًت زٍُى واإلاؿغح الكٗغ مً ل٩ل ٧اهذ ٞةطا ال٨خاباث، ؤهىإ ًٖ ومايُا خايغا وجمّحَز

ن لم ال٣و ٞةّن "  ج٣ّىجها ج٩اص ٖلحها
ّ
ن ٦ما ٣ًج

ّ
ما واإلاؿغح الكٗغ ٢ج

ّ
ت ال٣ّو  جغ٥ وبه ت باألخغي  ؤو ؤلاوؿان لخٍغ .  "ال٣ام لخٍغ

شحر الىو ًسل٣ه الظي اإلاٟاظإة ٖىهغ في ألاؾلىبُت ال٣غاءة جتر٦ؼ و٢ض     و٢ض اإلاىخٓغة، ٚحر  ألاؾئلت مً ٦شحرا ال٣اعت  في ٍو
ض التي هي ألاؾلىبُت اإلاٟاظإة ؤّن  و٢ّغع  اإلاخل٣ي ظهت مً ظا٦بؿىن  ع٦ؼ و٢ض ؤزغي، بلى مٟاظإة مً الغواًت جى٣له

ّ
 مً الالمىخٓغ جىل

ّٗم٤ اإلاىخٓغ زال٫ ٟاجحر))  َو  ؤّجها بدُض اإلاٟاظإة، خّضة م٘ جدىاؾب ؤؾلىبُت زانُت ٧ل ٢ُمت ؤّن :  ٢ىله في ؤ٦ثر اإلاٟاظإة ٨ٞغة( (ٍع
 م٣ىماجه يٟٗذ ما هو في الخانُت هٟـ ج٨ّغعث و٧لما ؤٖم٤، اإلاؿخ٣بل هٟـ ٖلى و٢ٗها ٧ان مىخٓغة ٚحر ٧اهذ ٧لما

.  "ألاؾلىبُت

 ٚحر ومكاَض مخّٗضصة لٛاث ٖلى ه٠٣ اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى( (الؿاًذ الخبِب)) الجؼاثغي  للغواجي( (الخىحن طا٥)) عواًت ٟٞي   
اث، ٧ل ٖلى الىو بها جىّىٕ وزانُت نىعٍ، ؤ٢بذ في وا٢ٗا جمشل مىخٓغة  ؤزظَا التي ال٨ٟغة جل٪ مغظُٗتها ج٩ىن  و٢ض اإلاؿخٍى
ت، وبيُاتهم ٖال٢اتهم في صازلها اإلاجخم٘ ؤٞغاص وجىّىٕ اإلاضًىت ًٖ ال٩اجب  اإلاضًىت م٘ ٖال٢اتهم بىاء وفي الخُاة بلى وهٓغتهم ال٨ٍٟغ
٘ لُخمؿغح هٟؿها، ضة زانُت مك٨ال الخىَى  ٖلى الىو اؾخٗهاء ؤولها بمٟاظأث،  ومغاعا بمٟاظإة مغة ٧ل جهضم٪ ٍٞغ

ت، الاؾدؿالم بت اإلاىا٠٢ ؤمام ال٣اعت  جً٘ ألاخُان بٌٗ في بجها بل واإلاُاٖو ، ؤ٤ٞ جهضم يالذ الٍٛغ  ٖىهغ"ؤّن  طل٪ اهخٓاٍع
ىا ؤي الخبر، ٦شاٞت خؿاب ٖلى والجؼثُاث الخٟانُل اؾخٗغاى في َا٢خه مً ٨ًش٠ الٛغابت

ّ
 اإلاٗلىماث مً ال٣لُل هخل٣ى ؤه

ٗاث خؿاب ٖلى الجضًضة .   "ػمىه جى٠٢ بل الغواجي، بالخبر جخ٣ضم ال بالُٚت جىَى

ا ٖلما البالٚت ٧اهذ وبطا    غمي الخ٣ُمُت، ألاخ٩ام ًغؾل مُٗاٍع م بلى ٍو
ّ
ها، ماصتها حٗل ت جخجاوػ  ألاؾلىبُت ٞةّن " ومىيٖى  اإلاُٗاٍع

ابٗها البالُٚت  ٖضم في جخجاوػَا ٦ما ؤلابضاُٖت، للٓاَغة بخٗلُلها الىيُٗت الٗلىم مىاهج مً جإزظ ؤن وجداو٫  الخٗلُمي، َو

ٌ بط واإلاًمىن، الك٩ل بحن ٞهلها .  "واإلاًمىن  الك٩ل بحن البالٚت جٟهل بِىما واإلاضلى٫، الضا٫ بحن ٞهل ٧ل ألاؾلىبُت جٞغ
 ال والٓاَغة وظىصَا، ٣ًّغع  ؤن بٗض جدلُلها بلى ٌؿعى بل ؤلابضاُٖت الٓاَغة ا٦دكاٝ خضوص ٖىض ًخى٠٢ ال ألاؾلىبي ٞالضعؽ

ما مؿب٣ا جخهىع 
ّ
 ألاقُاء ماَُاث جخدضص ال بم٣خًاٍ الظي الىظىصي بالخهّىع  ألاؾلىبي الخ٨ٟحر ًدؿم" بط وظىصَا، زال٫ مً وبه

.  "مٗاقت ٞغصًت ججغبت ًٖ ٌّٗبر الٟجي ألازغ ؤّن  ألاؾلىبُت اٖخبرث ولظل٪ وظىصَا، زال٫ مً بال

                                                           
. ٖٛ:زلمد زكي العشماكم، فلسفة اجلماؿ يف الفكر ادلعاصر ، ص ٔ
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 جإزظ الٗمل وبظل٪ لل٣ىاٖض، زاع٢ا قِئا جمشل ٢بل مً ج٨ً لم ؤّجها طل٪ مٗجى بالٓاَغة زانِخه ؤو ألاؾلىب ون٠ بّن 
هبذ ظضًضا، ويٗا  مً لىو ٞاع٢ت ٖالمت ٩ًىن  ؤو خغة بقاعة ؤو ٖالماجُت ؤو ؾمُاثُت ْاَغة طاجه خض في ألاؾلىب ٍو

بضو."الىهىم ٛت جمحزث و٢ض -ؤولى ظهت مً -بهظا ألاؾلىب ٍو
ّ
إزظ اللٛىي، الخل٤ ؤق٩ا٫ مً زانا ق٨ال به الل  مً  -ْهىعٍ ٍو

.  "بها ًض٫ التي اللٛت هٓام في الخضر نٟت -ٞاع٢ت ٖالمت ناع و٢ض زاهُت، ظهت

 صٞٗت مُٗى مضع٧ا الىو ٞلِـ" ألاؾلىبُت بالخهاثو جام ووعي مؿخمغة ٢غاءة ٖلى ٧لُا اٖخماصا الٓاَغة جدضًض ٌٗخمض
ه جهاجي، وبك٩ل واخضة،

ّ
، ألّجها باإلاماعؾت، مضع٥ به ى بهجاٍػ ال، وجٟؿحرا، ٢غاءة الضوام، بلى ؾُٟىه ألجها بها، مؿخمغ َو  وجإٍو

غ َى خُض مً به حٗجي ال صعؾها في وألاؾلىبُت  ول٨ّجها ٞهما، به ؤلاخاَت جضعي ال ٞةّجها ولظا، ٦ظل٪، جغاٍ ال هي بل زابذ، ظَى

ال وجٟؿحرا ٢غاءة، به جخّٗضص ٞةّجها َظٍ، اإلاغظىة ٚاًتها جبلٜ ول٩ي. ٞهمه جىؾُ٘ ٖلى حٗمل  ٣ٞض ٦ظل٪ مٗه خالها ٧ان وإلاا. وجإٍو

ما ظىاَغ، ًٖ حٗبحرا لِـ: بلحها باليؿبت ألاؾلىب وناع. ٢ضصا َغاث٤ اه٣ؿمذ
ّ
.  "جيخهي ال مخٛحراث ًٖ حٗبحر َى وبه

 مخىانلت ٢غاءة زال٫ مً ًخد٤٣ طل٪ بل واخضة، صٞٗت الىو ٌؿلمها ال ممحزة ٖالمت وحك٩ل الىو جد٨م التي ٞالٓاَغة

همها بصاع٦ها ٖلى ألاؾلىبُت حؿاٖضها وظمالُت، ؤؾلىبُت زبرة بها ه٨دؿب مؿخمغة صعبت جخُلب ومىٟخدت  ال ٖٟىي  ٞاألؾلىب"  ٞو
ًّ  طل٪، ٌٗلً وال هٟؿه ًٖ ًخ٩لم  به لالهٟٗا٫ وصاٞٗا ٖىه، لل٨الم مدّغيا ٩ًىن  ما ٚالبا مخل٣ُت هٟـ في ًتر٦ه الظي ألازغ ول٨
بضو وؾماجه، بسىانه للخٍٗغ٠ ومشحرا  ٞاألؾلىب ألاؾباب، لخدضًض هٟٗا ًجضي الى٣ُت َظٍ مً الاهُال١ ؤّن  بالٟٗل، لىا، ٍو
ه، لٛخه، بهجاػ َى ماصام

ّ
 آلازغ َى ًخّٗضص ُٞه ًتر٦ه الظي وألازغ ٞمخٗضص اإلاخل٣ي وؤما بىٟؿه، م٨خ٠ ٧اثً ؤصاثه، خهى٫  في ٞةه

 ٚحٍر في جخ٨ّغع  ال التي الٓاَغة جمىده التي الخانت مُُٗاجه ًٖ ٨ًك٠ الظي اإلاخمحز ٖاإلاه هو ل٩ل ؤّن  ٦ما.  "له اإلاخل٣حن بخّٗضص
دىٟـ اإلاؿخ٣لت شخهِخه له هو ٧ّل  ؤّن  والىا٢٘"  والكٟغاث، ؤلاقاعاث مً ظملت زل٠ جخسىض١ وهي ٣خه ٍو ظا. الخانت بٍُغ  َو

ى الؿُمُاجي ظاهبه في وزانت الخضًض الى٣ض خاو٫  ما  ؤو ٢هحرة، ٢هت ؤو واخضة، ٢هُضة ٩ًىن  ٦إن واخض، بىو الاَخمام َو

   .."عواًت

سً٘ ألاؾلىبُت، الٓىاَغ جخٗضص وبها ال٣غاءاث حّٗضصث ٧لما وصاللت جىّىٖا الىهىم جؼصاص     الىٓغ لؼواًا الخّٗضص َظا ٍو
 ٞبًٗها مخّٗضصة، ألاؾلىب بلى الىٓغ وظهاث  ؤّن  ٦ما والىو، ال٣اعت  بحن والخٟاٖل الخإزحر وصعظت والٟهم والاؾخجابت والخىاو٫ 

ىت، ألجها وجدضًضَا، الٓاَغة بصعا٥ ًهٗب ٢ض زم ومً وؾلى٧ي، هٟسخي وبًٗها واظخماعي ٞغصي
ّ
 في مىظىص ألاؾلىب و٦إن مبُ

ى زلٟه، مسخ٠ الىو زىاًا ضة خاظت في َو
ّ
، ًىٟظ به بط الؾخٓهاٍع مخمغؽ مخل٤ بلى ما٦  الخاظت َظٍ م٘ جغا٣ٞذ ٣ٞض" ؤزٍغ

 ؤن ؤولى ألاؾباب ًٖ البدض ؤّن  ًبضو ولظا جيخهي، ال التي حّٗضصًخه في اإلاخل٣ي ًجلحها مدضوصة ٚحر مخٛحراث ٖبر ألاؾلىب ٢ضعة ْهىع 

.   "ألاؾلىب ظهت في ال اإلاخل٣ي ظهت في ٩ًىن 

٘ ظمالُت وجب٣ى    ا للىو جد٤٣ّ التي ألاؾلىبُت الٓاَغة نٟت جمحز وزانُت ؾمت ؤَم الخىَى  وهي والخّٟغص، الجّضًت مً هٖى
 بجها الجما٫، َى ألاؾلىب بإّن  اٖخبرها بطا والخ٩امل الخىاؾ٤ طل٪ في ظمالُخه ٞخخجلىّ  بىاثه، في الغواجي الىو ًمحز ٞجي ٦خجّل 
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ُا مىظىصة م٨شٟت زانُت  زال٫ مً الٗاَٟت ُٞىا ٢ظٞتها اؾخاج٨ُُت ْاَغة بطن ٞهي"  بدىاؾىا، هضع٦ها الىو في مىيٖى
.  "ؤلابضإ ٖملُت ٖلى و٢ٟخىا ظمالي اؾخ٣با٫

غظ٘ صاثمحن، ومهاخبت ظهضا وجدضًضَا الٓاَغة ا٦دكاٝ ًخُلب    ل ٢ض ؤّولهما؛ ؾببحن بلى طل٪ ٍو
ّ
 يمً ههه اإلابضٕ ٌك٩

ضٝ مٗغوٝ، وبخهّىع  ما ٢هضًت ل ٢ض وزاهحهما؛ الىٓم، باعة بلى الىنى٫  َى ال٣ّغاء َو
ّ
ا الىو ًدك٩ ً ٍٖٟى  ًخم ألاؾلىبي والخ٩ٍى

٠ًٗ الٓىاَغ جخّٗضص ٢ض وبظل٪ للىو اإلاؿخمغ الخىالض م٘ غا وال بضحهُا مُٗى ألاؾلىب ٞلِـ جدضًضَا ٍو  خ٣ُ٣ت وال زابخا ظَى

ى مؿب٤، بك٩ل اللٛت في بٖضاصَا جم ه ؤًًا، بؿُُا لِـ َو
ّ
ُت: " الى٣اص بٌٗ ًغي  ٦ما به

ّ
 إلاا مُلىب ٞحها الجهض مّٗضة، ٖمل

ظٍ مخٗت، مً ًىعزه ت َو ُّ  ٞحهما ًخٗا٢ب مخخالُحن، ػمىحن في مكتر٥ بهخاط بّجها ال٣اعت، ٖلى خ٨غا وال اإلابضٕ، ٖلى و٢ٟا لِؿذ الٗمل
١، مبضٕ

ّ
 ٨ًك٠ ؤهه َى َظا، اإلاكاع٦ت مٟهىم ٖىه ًٟصر ما ؤَم وبّن  واإلاٗغفي، الىعي مً ٖلىي  ؤ٤ٞ بلى هٍٓغ به ؾما و٢اعت  زال

ا في -اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى-الخىانُت ٞالٓاَغة ، "ومخإمل ها٢ض ٢اعت  باظتهاص وطل٪ اإلاال٠، ٖىض ؤلابضإ ٢ضعة ًٖ  ألاؾلىبي بَاَع

٠ُ ٍَغ٤ ًٖ  -الٌؿخُٗض الغواجي الىو" ؤّن  طل٪ والخىلُض، والاخخىاء واإلاداوعة اإلاشا٢ٟت ٖلى ٣ِٞ حكخٛل ال ال٣هضي  -الخْى
٣ت ههىنا  عنُضٍ مً ظؼء هي مخضاولت ههىم بلى بظَىه ٣ًٟؼ ال٣اعت  ججٗل التي ؤلاقاعاث بٌٗ ًغؾل ول٨ّىه مباقغة بٍُغ

 الغواجي الىو بحن اإلام٨ىت الٗالث٤ بًجاص ال٣اعت  مً َلبًذ ٦ىاجي اؾخٗما٫ َى الىهىم لهظٍ الاؾخٗما٫ َظا ؤّن  ؤي. الش٣افي

.   بلحها جدُل التي ومغظُٗاجه

ت بّن  ، ٖضم مىا ج٣خطخي اإلاضع٥ الصخيء َظا ًخًمجها التي الجمالُت ال٣ُم وبصعا٥ ألاؾلىبُت الٓاَغة زهاثو مٗٞغ ؿٕغ
ّ
 الد

ت هٟت العجلت م٘ جخىا٤ٞ ال طل٪ ٞمٗٞغ
ّ
ض ؤن الجمالي الّخظو١   َبُٗت مً ولِـ." والاهضٞإ والل

ّ
 ال٣غاءة ؤو الٗابغة الىٓغة ًٖ ًخىل

٘ الاؾخمخإ ؤو الخاَٟت ب الٟىُت اإلاخٗت ٞدهى٫  ولهظا.  "الؿَغ
ّ
ً الّٟجي الٗمل بلى ؤزغي  بٗض مغة الٗىصة جخُل

ّ
 مً للخم٨

 الىاْغ ؤو الٗابغ للمخإمل بؿّغٍ لُبىح الٟجيّ  الٗمل ٧ان ٞما"  الؿاب٣ت، اإلاغة في ٚاب ما واؾخجالء الٛامًت الجىاهب اؾدكٟاٝ
ى اإلاخعجل؛ ض لم الظي الجهُض البُيء ؤلاهخاط َو

ّ
.   "اإلااصة يض ٖى٠ُ نغإ بٗض بال ًخىل
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. م1996 ،1ٍ

ت وال٣اعت، الخُاب ؤخمض، ؤبى خامض - . 2003 ،2ٍ ال٣اَغة، الخضازت، بٗض وما الخُاب وجدلُل الخل٣ي هٍٓغ

ت الٗغبُت الغواًت مها٠ً، مدمض  - . والخىػَ٘ لليكغ الىَىُت الكغ٦ت والالتزام، الىا٢ُٗت بحن الخضًشت الجؼاثٍغ

. 1970 واليكغ، للُباٖت الٗغبُت الجهًت صاع اإلاٗانغ، ال٨ٟغ في الجما٫ ٞلؿٟت الٗكماوي، ػ٧ي مدمض  -
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ت، ٖالم ؾلؿت الّٟجي، الخظو١  ؾ٩ُىلىظُت في صعاؾت الجمالي، الخًُٟل الخمُض، ٖبض قا٦غ - . م2001ماعؽ، اإلاٗٞغ

ا  -   . للُباٖت مهغ صاع الًٟ، مك٩لت ٞلؿُٟت، مك٨الث ببغاَُم، ػ٦ٍغ

ض: جغ الجضًضة، الغواًت في بدىر الجضًضة، الغواًت في بدىر بىجىع، مِكا٫ - ىؽ، ٍٞغ ضاث، ميكىعاث ؤهٍُى  بحروث، ٍٖى

. م1982  ،2ٍ باَعـ،

 .م1987 ،1ٍ ال٣اَغة، والخىػَ٘، واليكغ للضعاؾاث ال٨ٟغ، صاع بغاصة، مدمض: جغ الغواجي، الخُاب بازخحن، مُساثُل -
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 ِمىسٍت ٘خح لٝفُذة جذاولي جىاو٥  جمام أبي ِىذ الؽّشي  الخىاب اظتراجُجُت

ذة.د شة حامّت الخىاب، وجحلُل اللعاهُاث في محالشة أظخارة، مىظاوي  ٍ٘ش  الجضاةش ـ البٍى

 

 

  ملخق

ٗخبر. للخُاب الخضاولي الخدلُل مىٓىع  مً الٗغبي الكٗغي  الىو ٖلى الكٛل الضعاؾت َظٍ جدىاو٫   الاؾتراجُجُت مٟهىم َو
 والتي الٗباسخي الٗهغ في الٟىُت اإلاضعؾت ع٧اثؼ ؤخض جمام ؤبى ٌٗخبر ٦ما الخضاولُت، ٖلحها ٢امذ التي اإلاغج٨ؼاث ؤخض الخُابُت

ل للكٗغ ظضًض إلاٟهىم ؤّؾؿذ
ّ
سُت الى٢اج٘ ًٖ الاؾخٗاعي  الخٗبحر في الخُا٫ وشخظ الىو صالالث حكٟحر في ًخمش  خُض الخاٍع

 ٖىض الجضًضة بالبالٚت الٗغبُت البالٚت ج٣اَ٘ ه٣ُت وهي اإلاخل٣ي، وظضان ٖلى جإزحر ؤ٢ىي  مماعؾت بَاع في الخُاع َظا ًضزل

 بَاع في الدجاجي ـــ البالغي واإلادىع  الضاللي ـــ اإلاى٣ُي اإلادىع :  َما ؤؾاؾحن مدىعًٍ ٖلى البدض ًيبجي. جد٩ُا وؤلبرزذ بغإلاان

. الخهىم ٖلى ٖمىعٍت ٞخذ ٢هُضة  وفي  ٖمىما  جمام  ؤبي  ٖىض  الكٗغي   للخُاب قاملت اؾترجُجُت

 

Abstract 

This paper deals with studying arabic poetry on the basis of modern pragmatic theory. The 

concept of discourse strategy is considered one of the principal branches of the pragmatics. On the 

other hand, Abu Tammam is considered an important figure in classical poetry as a pioneer in his 

caring for refinement of style and language encoding. From this perspective Abu Tammam style 

unmistakably meets with modern theory of new rhetoric founded by Perelman and Olbrechts-

Tyteca.  

 

:  جىوئت

٠ُ  زال٫  مً الخُابُت الاؾتراجُجُت مً ظؼءا الخلمُذ اٖخباع بلى John Gumperz  ٚامبرػ ظىن  الباخض ؤقاع         جْى

 اإلاجاػي  ألاؾلىب ًخًمً، ما بحن مً ، ًخًمً الظي   « Conversational code switching  اإلاداصزت ؤزىاء الكٟغاث جباص٫»   مٟهىم
٣ت الخٗبحر بلى اإلاخ٩لمىن  ًمُل ما ٚالبا الخُاب ٟٞي. اإلاباقغ ٚحر غظ٘. م٣انضَم ًٖ يمىُت بٍُغ  ٧اعبغا عؤي في طل٪، ٍو

اث بلى ،Kerbrat-Orecchioni ؤوع٨ٍُىوي ت واإلاساَغ ال٨شحرة الًَٛى م بىظه جدض١ التي اإلاخىٖى
ّ
ماوي باإلاٟهىم اإلاخ٩ل  الظي   الٛٞى

٠ُّ ؤن ٖلُه خجىب الخٟاٖل بٗمُلت اإلادُُت الٓغوٝ م٘ ًخ٨  اإلاخل٣ي بهىعة ؤو آلازٍغً ؤمام بهىعجه اإلاؿاؽ قإهه مً ما ٍو

                                                           
1
 John Gumperz, Discourse strategies, Cambridge University Press, London 1982.p.59. 

الذم  Faceالذم نّظر دلفهـو الوجو   Erving Goffmanنسبة إذل الباحث األمريكي إرفٌن غوفماف   ٕ
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 ألؾباب الخُاب حكٟحر بلى اللجىء بلى ؤًًا ؤوع٨ٍُىوي ٧اعبغا ؤقاعث ٦ما.  الخٟاٖل ٖملُت ٖلى اإلاداٞٓت مً ًخم٨ً ختى
.   وؤزباع مٗلىماث بخضاو٫  ًخٗل٤ ما وزانت ؾُاؾُت

ىُب٤          في جمام ؤبى ؤوكضَا التي اإلاكهىعة ال٣هُضة ٖلى الاظخماُٖت الٗال٢اث في وم٩اهخه  اإلاجاػي  للبٗض الخهىع  َظا ٍو

ىُىي . للهجغة 223 ؾىت ٖمىعٍت و٢ٗت  في  الغوم  ٖلى  اهخهاٍع  بٗض  باهلل  اإلاٗخهم الٗباسخي الخلُٟت مضح  طو الخضر َظا ٍو
:  ؤَمها ؾُاؾُت زلُٟاث ٖلى اإلادٌ الٗؿ٨غي  الُاب٘

        
ٌال
ًّ  خُض (للهجغة 218 ؾىت في اؾخلمها ) زالٞخه بضاًت في ٧ان باهلل اإلاٗخهم ؤن: أوال  ٦شحرة خغوبا مباٌٗخه بٗض مباقغة ق

ُض   زهىمه يض . خ٨مه س١اةض لخَى

  ٌُٗىٍى ؤن الجىض خاو٫  الظي اإلاإمىن  بً الٗباؽ ٖمه ابً جأمغ   ًسصخى ٧ان ؤهه:  زاهُا    
ًا
اة بٗض زلُٟت  اإلاإمىن  والضٍ ٞو

ُضة لٗال٢تهم  ألاخضار ل٨ً.   بلُه ٌؿٗىن  ٧اهىا ما ٖلى الجىض ّجهغ ٦ما اإلاٗخهم باٌ٘ ؤن اإلاإمىن  بً للٗباؽ ؾب٤ و٢ض. به الَى
.  إلػاخخه الجىض م٘ وجأمغ الخالٞت ٖلى ّٖمه إلاىاٞؿت ٞٗال ٌؿعى ٧ان ؤهه بٗض ُٞما ؤزبذ

٣ت له ٧اهذ جمام ؤبا الكاٖغ ٞةن ؤزغي  ظهت ومً       غ في ظضًضة ٍَغ   خُجها في ؤزاعث الٟجي الخهٍى
ًا
لذ واؾٗا ظضال

ّ
 ُٞما وق٩

 ـ جضاولُت ـ صاللُت اؾتراجُجُاث ٖلى ًغج٨ؼ ال٣هُضة َظٍ في الكٗغي  الخُاب ٧ان َىا مً. الكٗغي  للخُاب همىطظا بٗض

. ؤؾلىبُت

ً ٔام رص ؤن ٚحر     غ الخُابُت الاؾتراجُجُت في الكٟغاث جباص٫ هجاح ًَغ ت َى آزغ ٖىهغ بخٞى  التي الؿىؾُىلىظُت اإلاٗٞغ

 بهخاط قغوٍ في الخد٨م مؿإلت في الخساَبُت الٗملُت َغفي بحن جىاػن  ٖضم ؤو زلل وظىص ؤن َظا ومٗجى.    اإلاداصزت ٖلحها جىُىي 

ل الخىنُل هجاح ٌٗغ٢ل ٢ض الخُاب
ّ
ُٗ ظا. اإلاخباصلت الكٟغاث ٞ٪ ٖملُت َو زحرَم  الظي الجض٫ طل٪ ًّٟؿغ ما بالًبِ َو

ُ
 خى٫  ؤ

ىا م٣ّىىت ، Oswald Ducrot  ص٨ًغو  ؤوػوالض حٗبحر خض ٖلى الخىانل، ٞٗملُت. جمام ؤبي قٗغ ٚمىى
ّ
. الخٗبحر في ؤخغاعا لؿىا وؤه

  لِـ ٞالخلٟٔ
ًا
ا ٖمال   وال خغًا

ًا
غ مً بض ال خُض (gratuit) مجاهُا ىت قغوٍ جٞى ُّ   الخُاب ًهبذ ل٩ي مٗ

ًا
  مٟهىما

ًا
 َىا ومً. وم٣بىال

٣ت؟ بهظٍ هخ٩لم خ٤ بإي:  الؿاا٫ ًيبٗض  ال ظضًضة وقٟغاث واؾخٗاعاث نىع  بةصزا٫ ًخٗل٤ ألامغ ؤن ه٨دك٠ َىا ومً الٍُغ

.  بها للمخل٣ي ٖهض

                                                           
1  Dominique Maingueneau et Patrick Charaudeau, Dictionnaire  d'analyse de 
discours,Seuil,Paris,2002. p.259. 
2 Catherine Kerbrat-Orecchioni ,l'implicite, Armand Collin, Paris 1986. p. 282. 

: ينظر خرب ىذه احلركب يف  ٖ
 .كما بعدىا ٛص. ٜٙٚٔ،  القاىرة ٕ، دار ادلعارؼ، طٜزلمد بن جرير الطربم، تاريخ الرسل كادللوؾ، ٓنقيق زلمد أبو الفضل إبراىيم، ج

 .كما بعدىا ٔٚ، صٜالطربم، ادلصدر السابق،  ج ٗ
 .ٚٙٙص ،ٛالطربم، ج ٘
. كما بعدىا ٔٚ، صٜالطربم، ج ٙ

7 Gumperz; op. cit. p.153. 
8 Oswald Ducrot, Dire et ne pas dire, Hermann Editions, Paris 1991.p.8. 
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ىضما       في اإلابالٛت َظٍ هلمذ باهلل اإلاٗخهم الٗباسخي الخلُٟت ًض ٖلى ٖمىعٍت ٞخذ في اإلاكهىعة جمام ؤبي ٢هُضة هخإمل ٖو

ان ألجها الخُاب حكٟحر  طل٪ ٞةن بالٛمىى جمام ؤبا ال٣ضماء بٌٗ اّتهم ٞةن. اإلاٗالم واضر حجاجي بٗض ًٖ ج٨ك٠ ما ؾٖغ
ت ٣ٞضان بلى ٌٗىص ُت اإلاٗٞغ ش، ) ؤزغي  مُاصًً بلى ألاصب مُضان ًٖ الكاٖغ لخغوط هٓغا اإلاخل٣ي لضي اإلاىؾٖى  ٖلم الٟل٩ىع، الخاٍع

  م٣ىلخه  زال٫  مً  الىمىطط  َظا  ج٣ّبل  بلى اإلاخل٣ي وصٖا به زانا همىطظا جمام ؤبى ؤّؾـ ل٣ض. (الخ الٟلؿٟت، الخىجُم،
٣ا٫؟  ما جٟهم ال إلااطا)  اإلاٗغوٞت ه اؾخٛغاب الكاٖغ مً اإلاخٗىذ اإلاى٠٢ َظا ؤزاع ل٣ض.  (ًُ ا آلان ؤنبذ ل٨ىه مٗانٍغ  في مٟهىمًا

ت  مُالبت  الخساَبُت  الٗملُت  ٞإَغاٝ.  اإلاٗانغة  الخضاولُت  الضعاؾاث  الّىو ظيـ ًٟترى» َىا ومً ، لبٌٗ  بًٗها  بمٗٞغ

ا
ًا
 في الخُالي والخدل٤ُ البضٌعي وؤلاؾغاٝ اللٟٓي الخىم٤ُ َظا َى و٢اعثه جمام ؤبي ومُشا١.   « واإلاخل٣ي اإلابضٕ بحن لل٣غاءة مُشا٢
بت ٖىالم . ومازغة ظضًضة نىع  زل٤ َضٞها ٍٚغ

 و زباث الخأ٠ُذ اظتراجُجُت ــ 

٨ِثر ٖمىعٍت ٞخذ ٢هُضة في       ال٣هُضة مُل٘ في ٦ما اإلاؿلماث بزباث في ؾىاء ( assertion ) الخإ٦ُض ؤؾلىب مً الكاٖغ ًُ
:  ٣ًى٫  خُض

        
ُ

٠ُ ١ُ   الؿَم نضَم
َم
هباءًا    ؤ

َم
ًَم    ؤ ُخِب   ِم

ُ
ٍِ   في         ال٨ ّضِ

ضُّد   خَم حنَم   الخَم ِب    الِجّضِ   بَم ِٗ
َم
الل  وَم

        ٌُ ٟاِثِذ  بُ خاِث٠ِ  ؾىصُ  ال الهَم ًَّ          في الصَم الءُ    ُمخىِجِه ّ٪ِ     ظَم
َم

ِب     الك الِغٍَم  وَم

لُم         ِٗ ال
ُهِب    في  وَم

ُ
عماِح   ق

َم
    ألا

ًا
ت َٗم حنَم           الِم حِن  بَم مِؿَم

َم
ِت  في ال الخ َٗم ب ُهِب  الؿَم

ُ
 الك

سُت الى٢اج٘ بزباث في ؤو  :  ٢ىله في ٦ما الخاٍع

ى       
َم
ذ ل

َم
ي َُّ    بَم

ُّد
ِ

َم
٢   

ًا
مغا

َم
بلَم   ؤ

َم
ِه   ٢ ِٗ ى٢ِ

م         مَم
َم
س٠ِ  ل

ُ
لَّ  ما ج وزاِن  خَم

َم
ِب   ِباأل

ُ
الُهل  وَم

خُذ       
َم
خىِح  ٞ ُٟ ٗالى  ال

َم
ن  ح

َم
   ؤ

َم
دُِ ٓمٌم          ِبِه   ًُ

َم
ًَم  ه و الِكٗغِ  ِم

َم
ثرٌم  ؤ

َم
ًَم  ه ِب  ِم

َم
ُ

ُ
 الخ

خذٌم       
َم
ُذ   ٞ خَّ َٟم بىاُب    جَم

َم
ماِء    ؤ هُ   الؿَم

َم
بُرُػ          ل

َم
ج عُى  وَم

َم
زىاِبها  في ألا

َم
ِب   ؤ

ُ
 ال٣ُك

ىمَم  ًا       ِت    ًَم َٗم ٢     وَم
َم
ت ٍَّ ّمىِع ذ  َٖم

َم
ٞ غَم جى ِمى٪َم          ِاههَم

ُ
  اإلا

ًا
ال َّٟ   ُخ

َم
ت

َم
ٗؿىل ِب   مَم

َم
ل  الخَم

ُذَم       
َم
ب٣

َم
ضَّ  ؤ جي ظَم ضٍد  في ؤلِاؾالِم  بَم َٗم كِغ٦حنَم          نَم

ُ
اإلا صاعَم  وَم ِب   في الِكغ٥ِ  وَم بَم  نَم

 طل٪، ٨ٖـ ٖلى ، بل الكاٖغ، َى واخض َٝغ مً نضوعٍ بمٗجى الخُاب، بإخاصًت ًخٗل٤ ال ألامغ ٞةن الخالخحن ٧لخا وفي

 ٖىانغ صازله في الخُاب ًدمل» . جٟىُضَا ؤلازباث َظا َضٝ وؤن ، مىا٢ًت وؤزباع مؿلماث وظىص ٖلى الخإ٦ُض َظا ًىمي

                                                           
كأنت دلا ال : ما يُفهم؟ فقاؿ لو يا أبا ٕناـ، دلا ال تقوؿ من الشعر : أف رجالن قاؿ للطائي يف رللس حفل كأراد تبكيتو دلا أنشَد : كرد يف كتاب العمدة ما نصو  ٔ

. تفهم من الشعر ما يُقاؿ؟ ففَضَحوُ 
، بًنكت ٘، دار اجليل، طٔأبو علي احلسن بن رشيق القًنكاين، العمدة يف زلاسن الشعر كآدابو كنقده، ٓنقيق زلمد زلي الدين عبد احلميد، ج

. ٖٖٔص.ٜٔٛٔ
2 Kerbrat-Orecchioni, L'implicite, op.cit.,127. 
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م ٞٗل، عص بلى جإ٦ُض ٧ل ًاصي بدُض جٟاٖله ٣ت ؾاب٤ ؾاا٫ ٖلى بظابت ألانل في ٧ىهه مً بالٚغ دت بٍُغ .   « يمىُت ؤو نٍغ
 ٧ان جمام  ؤبا وؤن ؾُا٢ها، في ال٣هُضة وعصث زُابُت مىٓىمت مً ظؼءا ٌك٩ل ال٣هُضة َظٍ في الخُاب ؤن بلى َظا مً وههل

. ٚاًاجه لبلٙى الٟىُت ألاصاة ُٞه سخغث ؾُاسخي بًضًىلىجي ؤؾاؽ ٖلى هٍٓغ وظهت ًٖ ًضاٞ٘

 مً ٢غاءتها جمذ ٦ما ولِؿذ، ؾُاؾُت ؤبٗاص وظىص بلى عاظ٘ الخإ٦ُض ؤو ؤلازباث ٖىهغ ٖلى الكاٖغ جغ٦حز ؤن والىا٢٘      

ى جمام ؤبى ؤؾؿه قٗغي  ًٞ مً ظؼء ؤجها ٖلى ٢بل،  ًدمله وما الخىجُم ٖلم ٖلى الكاٖغ ٞةخالت.  الخغب بىن٠ اإلاٗغوٝ َو
ت مىٓىمت مً  Argument par la  ) ٧اإلا٣ابلت  والبالُٚت  اإلاى٣ُُت الدجاط ؤصواث ٍَغ٤ ًٖ الٗلم َظا جٟىُض زم الخ٣ُٗض، بالٛت عمٍؼ

comparaison ) والاؾخيخاط ( déduction )  واإلاٛالُت (  fallace ) ،  مى٢ٗت في ههغ مً  اإلاٗخهم الخلُٟت خ٣٣ه ما  جإ٦ُض زم 

ا الخلُٟت ؾلُت ٖلى للخإ٦ُض بهما  ٖمىعٍت ت صاللت باٖخباَع ت َظٍ» .ال٣هُضة في مكٟغة ل٨ً مغ٦ٍؼ  في ؤمامىا جخجلى التي الكٍٗغ
  التي هي وال٣هُض ال٣و مً ؤَغاٝ

ُ
٠ ِ

ُّ ت الّضاللت ج٨ .   « اإلاهُمً ز٣لها ومغ٦ؼ الٟاٖلت باعتها وجدّضص ألاصبُت للٗالمت اإلاغ٦ٍؼ

ت جمام ؤبي اؾتراجُجُت في الؿُاسخي البٗض َظا ًا٦ض وما        َظا بضاًت في بلحها ؤقغها مُُٗاث ظملت ال٣هُضة َظٍ في الكٍٗغ
 م٘ ٢بل مً اقخٛلىا والظًً  مٗه اإلاخٗاَٟحن الجىض مً بضٖم الخالٞت ٖلى الاؾدُالء الخلُٟت ٖم ابً بمداولت جخٗل٤ البدض

ها ويج التي اإلااامغة ؤن ال٣غاءة َظٍ ؤ٦ثر ًضٖم ما ل٨ً. اإلاإمىن  الخلُٟت والضٍ  م٘ جؼامىذ اإلاٗخهم الخلُٟت مٗاعيى زَُى

ه بٗض الٗباؽ، ٖمه ابً ٞحهم بمً زهىمه، ٖلى ٢طخى الخلُٟت وؤن ٖمىعٍت، مى٢ٗت في اهخهاٍع .  الخغب َظٍ مً عظٖى
ت ٞالضاللت ت للٗالمت اإلاغ٦ٍؼ  الخ٨م في اإلاٗخهم الخلُٟت زباث هي ألاخضار َظٍ بٗض مباقغة ؤوكضَا التي ال٣هُضة َظٍ في الكٍٗغ

ضم »   صالالث مً جدمله وما الىجىم ٖلى بخالخه مشل الٛغى َظا جسضم اإلاؿخسضمت الغمىػ  ٧ىن  مً اهُال٢ا ٌٗاعيه، ما زباث ٖو
ًاهى ال الظي الجما٫ بلى بياٞت والشباث ال٨ما٫ بلى الىجىم جغمؼ ًُ  »  .

م٨ً      :  الخُاَت َظٍ زال٫ مً ال٣هُضة َظٍ في الهغإ لُبُٗت ألاولُت ال٣غاءة َظٍ جهىع  ٍو

                                                           
1  Catherine Kerbrat-Orecchioni, Les interactions verbales, Tome 1, éd. Armand Colin, Paris 
1990.p.253. 

. ٙص.ٜٜ٘ٔ، عٌن للدراسات كالبحوث اإلنسانية كاالجتماعية، القاىرة ٕصالح فضل، شفرات النص، ط ٕ
: ينظر تفصل ذلك يف  ٖ

. كما بعدىا ٔٚ، صٜالطربم، ج
ٗ Jean Chevalier et Alain Cheerbrant, Dictionnaire des symboles, Ed. Robert Lafont, Paris 1982.p.80. 
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:  ًلي ما وؿخيبِ ٞةهىا البُاوي الغؾم لهظا جدلُلُت ٢غاءة وفي     

 اهخهاع َى ال٣هُضة زال٫ مً اإلاىجؼ ٞالٟٗل.  الخ٣ُ٣ت قٍغ ٖلى ال٣اثم ال٨المي الٟٗل مبضؤ ج٨ّغؽ ال٣هُضة ؤن.1    

ى اإلاٗخهم، الخلُٟت وزباث سُت الى٢اج٘ ٖلُه جا٦ض ما َو . الخاٍع

دت ألاولى الغؾالت:  عؾالخحن ٖلى جىُىي  ال٣هُضة ؤن.2      َظٍ في اجهؼمىا الظًً الغوم وعائهم ومً اإلاىجمحن بلى مىظهت نٍغ

متهم ٖلى الخإ٦ُض الغؾالت َظٍ ومًمىن . الخغب . حججهم وصخٌ ٍَؼ

لى الؿُاؾُحن الخلُٟت لخهىم مىظهت يمىُت ٞهي الشاهُت الغؾالت ؤما      ٦باع مً ٌؿاهضٍ ومً الٗباؽ ٖمه ابً عؤؾهم ٖو

خه ًم٨ً وال خ٨مه في زابذ اإلاٗخهم الخلُٟت ؤن الغؾالت َظٍ ومًمىن . الجىض ٖؼ . ٖػ

:  ٣ًى٫  خُض لها ٖىىاها الكاٖغ ؤجسظٍ الظي بالخ٣ُ٣ت الًٓ صخٌ مبضؤ ٖلى لل٣هُضة الدجاظُت البيُت حؿدىض.3    

          
ُ

٠ُ ١ُ   الؿَم نضَم
َم
هباءًا    ؤ

َم
ًَم    ؤ ُخِب   ِم

ُ
ٍِ   في         ال٨ ّضِ

ضُّد   خَم حنَم   الخَم ِب    الِجّضِ   بَم ِٗ
َم
الل  وَم

 لإلٜىاُ ٠أداة الفىسة بالٔت ــ     

 طاجه خض في الاججاٍ َظا في جمام ؤبي وهجاح. جمام ؤبي قهغة ٖلُه ٢امذ الظي ألاؾاؽ والبضٌُٗت البالُٚت ألاصواث حك٩ل       

 جسضم ما ب٣ضع الخُاب جىنُل حٗغ٢ل ال الٟىُت الهىعة ؤن والىا٢٘. الخإزحر في الٟجي الك٩ل ؤَمُت ٖلى جإ٦ُض بمشابت ٌٗخبر

ت ظضلُت ؤو ؾُاؾُت بًضًىلىظُت مًامحن ًٖ البالٚت حٗبر ٖىضما زانت َظا ًخجلى. وم٣انضٍ ٚاًاجه  الخا٫ َى ٦ما ٨ٍٞغ
 مً جىُل٤ ؤن بض ال ٞةجها ؤلاًضًىلىظُت قٟغجه جدلُل ٖلى حٗخمض الؿُاسخي الكٗغ ٢غاءة ٧اهذ وبطا» .  ال٣هُضة لهظٍ باليؿبت

ى ٢هىي، ؤَمُت آلان له ؤنبدذ بظغاجي ٞغى ه َو
ّ
 الىاظمت ، الجمالي للتر٦ُب والضالالث الغؾاثل ظملت جدلُل مً اهبشا٢ا ؤه
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ت ًٖ الىو مؿخىي  ٖلى ٨ًك٠ الباخض ٞةّن  ألاصبُت، الخ٣ىُت الكٟغاث ًٖ  َظا مً جىع١ التي وال٣ُم ألا٩ٞاع مً مجمٖى
ىضما التر٦ُب، ُل  ٞةجها ألاصبي، الخىنُل صًىامُت في الضاللُت  الٗال٢اث بخىظُه وج٣ىم ممّحز، وؿ٤ في جيخٓم ٖو ِ

ّ
 قٟغة خُيئظٍد  جمش

.  « مدّضصة بًضًىلىظُت

ُٟهما و٧ان واإلا٣ابلت، الجىاؽ ٖلى ألاولى بالضعظت ٢اثم ٖمىعٍت ٞخذ ٢هُضة في الجمالي ٞالتر٦ُب         ٞالبٗض. م٣هىصا جْى

 ألا٩ٞاع بحن ٣ًابل ؤزظ بل بظل٪ ٨ًخ٠ لم ؤهه ٦ما. باإلا٣اعهت ؤلا٢ىإ ٖلى ًغ٦ؼ الكاٖغ ظٗل ال٣هُضة َظٍ في للخُاب الدجاجي
ت الضاللت زال٫ مً :  الخالي الجضو٫  زال٫ مً ًخطر ٦ما للمٟغصاث اإلاجاٍػ

 
لى :  ٧الخالي قٟغاتها ٞ٪ ًم٨ً التي البضٌُٗت الهىع  خكض في ال٣هُضة ؾاعث اإلاىىا٫ َظا ٖو

 والدؿلُم ؤلا٢ىإ       الخ٣ُ٣ت=    اإلااصًت ال٣ىة صاللت ـ     

ت ال٣ىة صاللت ـ       والدؿلُم ؤلا٢ىإ ٖضم       مٓىىهاث=     اإلاٗىٍى

 ًخٗل٤ ٧ان ألامغ ؤن خحن في بالٛمىى، اتهامه بلى ؤصي الظي َى جمام ؤبي ٖىض البضٌُٗت للهىعة اإلا٣ّٗض ألاؾاؽ َظا بن     

ا، ًم٨ً ال الخ٣ُ٣ت، في ٞالهىع،» . للخُاب الخضاولي بالبٗض  مً بال مجها، ٦بحر ٖضص جٟؿحر ًم٨ً ال ألا٢ل، ٖلى ؤو جٟؿحَر

، ال٨بري، البيُت طاث الهىع  ٟٞي. البراٚماحي اإلاىٓىع 
ًا
 في (  euphémisme ) الخٗبحر ول٠ُ ( litote)  الًض هٟي بحن الٟاع١  ٨ًمً مشال

 بالٛت مغ٦بت نىعة اإلاٗغ٦ت لًٟاء الكاٖغ عؾمها التي الهىعة ٞةن َظا مً واهُال٢ا.  « ٣ِٞ للخضًض البراٚماحي البٗض

:  ٖمىعٍت ون٠ في ظاء ٞمما. ؤ٦ثر ؤو مخ٣ابلخحن نىعجحن مً  وجدك٩ل الخ٣ُٗض

خُذ     
َم
خىِح   ٞ ُٟ ٗالى  ال

َم
ن  ح

َم
   ؤ

َم
دُِ ٓمٌم          ِبِه   ًُ

َم
ًَم  ه و  الِكٗغِ   ِم

َم
ثرٌم   ؤ

َم
ًَم   ه ِب   ِم

َم
ُ

ُ
 الخ

ةِ     
غػَم بَم ظِه   وَم ض  الىَم

َم
َُمذ  ٢ ٖ

َم
ُتها  ؤ ث ٦ِؿغي          ِعٍايَم ضَّ نَم   وَم

ًا
ً ُنضوصا بي َٖم

َم
ِغِب   ؤ

َم
٦ 

هِض  ِمً     عٍد  َٖم
ىضَم

َم
و ِبؾ٨

َم
بلَم  ؤ

َم
ِل٪َم  ٢

َم
ض ط

َم
ىاصخي قابَمذ         ٢

َم
ُالي ه

َم
هيَم  الل م  وَم

َم
ِكِب   ل

َم
 ح

ِذَم      بَّ
َم
   ل

ًا
ىجا     نَم

ًا
ا ُِغٍّ ٢ذَم    ِػبَم غَم هُ   ََم

َم
إؽَم          ل

َم
غي   ٦

َم
ُعيابَم   ال٨ ِص   وَم غَّ

ُ
ُغِب   الخ ُٗ  ال

                                                           
 .ٕٛػػػ  ٕٚصالح فضل، ادلصدر السابق، ص ٔ
. ٛ٘ٔص . ٜٜٜٔ،  ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر، بًنكت ٔبساـ بركة، ط.جورج مولينييو، األسلوبية، ترمجة د ٕ
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 بلى وونىال الجاَلي بالٗهغ مغوعا الغوماوي الٗهغ مً جبضؤ ٖمىعٍت لبلضة مسخلٟت نىع  جخالخ٤ ألابُاث َظٍ ٟٞي      

٠ُ زال٫ مً الٗباسخي الٗهغ . البلضة ٖلحها ٧اهذ التي الخالت ٖلى جدُل مغظُٗت شخهُاث جْى

ت ٖهض=      ٦ؿغي  ـ    الٟاعؾُت الامبراٍَغ

 الغوماهُت الامبراَىعٍت ٖهض=    بؾ٨ىضع ـ  

 الجاَلي الٗهغ=   ٦غب ؤبي ـ  

ا نىجا ـ    لها اإلاٗخهم ٞخذ ٢بُل الٗباسخي الٗهغ في ٖمىعٍت خالت=    ػبٍُغ

 اإلاٗخهم ٢بل مً ٞخدها بٗض ٖمىعٍت خالت=     الٟخىح ٞخذ ـ  

سُت الى٢اج٘ لهظٍ الؼمجي الترجِب الكاٖغ ًغإ ولم      باؾخصىاء ال٣هُضة، مًامحن حؿلؿل خؿب بهىعة ؾغصَا بل الخاٍع

 مضًىت ػبُغة»  ٧اهذ ل٣ض. الخ٣ُٗض بالٛت ٞىُت نىعة جغ٦ُب بلى الغاب٘ الخضر في الكاٖغ لجإ ٦ما. والشالض والشاوي ألاو٫  الخضر

 لب٪ ٣ٞا٫ طل٪ ٞبلٛه (  !مٗخهماٍ ًا) مجهم امغؤة ٞهاخذ وؿاءَا، وؾبىا ٖلحها، ؤٚاعوا ٢ض اإلاكغ٧ىن  و٧ان. اإلاؿلمحن سٛىع  مً
ٟذ ٞةجها ٖمىعٍت  ٚحر  آزغ  م٩اها ػبُغة ٧اهذ ٞةطا.   « ٖمىعٍت  ٞخذ ؾبب طل٪ ٩ٞان و٢خه مً وزغط لبُ٪ ِ

ّ
 هٟـ لخاصي َىا ُوْ

. ٖمىعٍت ٖلحها ٧اهذ التي هٟؿها هي ػبُغة ٖلحها ٧اهذ التي الخالت ٞةن وبالخالي. اإلاٗخهم ؾُدغعَا التي اإلادخلت البلضة:  الضاللت

 لِـ» . ٖمىعٍت نىعة لخىيُذ ٞىُت ؤصاة بلُه باليؿبت ٧اهذ ػبُغة ؤن ٖلى ًا٦ض ػبُغة مً بضال ٖمىعٍت ٖلى جمام ؤبي وجغ٦حز
ت   ًجٗلها  ال مؿُذ  زُابي  ٦م٣ُ٘ جل٣حها ٞةن وبال ، البراٚماحي جىظهها زال٫ مً بال وظىص ؤو مٗجى البالُٚت ألام٨ىت إلاجمٖى

 ٥ُ ْضعَم
ُ
 الُاخىت اإلاٗغ٦ت جل٪ نىعة ألن ال٨ٗـ ولِـ ٖمىعٍت زال٫ مً بالُٚا مىظىصة ٞؼبُغة. « مىظىصة  هي  خُض  مً  ختى  ج

ا بلى ؤًٞذ التي َغ . ٖمىعٍت مٗغ٦ت ون٠ في مغؾىمت هي بهما جدٍغ

ضاء، وظه في الهمىص ٢ُمت  الهىع  َظٍ ج٨ّغؽ ؤزغي، ظهت ومً        ًسضم حجاظُا بٗضا لها الكاٖغ ؤياٝ ٢ُمت وهي ألٖا

ى ٩٦ل ال٣هُضة ٚغى سُت اإلادُاث َظٍ ٖبر ٖمىعٍت ٞهمىص. اإلاٗخهم مضح َو ت الخاٍع  بال٣ىة يمجي ب٢غاع ٖلى ًىُىي  اإلاخىٖى

ت الؿُاؾُت . اإلاٗخهم للخلُٟت والٗؿ٨ٍغ

 والخأزحر  ٜىاُ بحن الخىابُت الاظتراجُجُت ــ

خ٣اص ْل ل٣ض       .   والًٟ البالٚت ٌٗخمض الظي والخإزحر اإلاى٤ُ ٌٗخمض الظي ؤلا٢ىإ بحن الٟهل بًغوعة ال٣ضًم مىظ ؾاثضا الٖا

٠ الكٗغ، ًٖ الخُابت ٟٞهل طل٪ بلى ؤعؾُى جيّبه ل٣ض» 
ّ
ا مجهما ٧ّل  في وؤل ، ٦خابًا

ًا
 اإلاؿلمىن  الٟالؾٟت طل٪ في وجبٗه مؿخ٣ال

بُٗت الخسُُل بلى حهضٝ الظي الكٗغ َبُٗت بحن الخٍٟغ٤ ٖلى وخغنىا  ألاخىا٫ خؿب الخهض٤ً بلى الهاصٞت الخُابت َو

ش،) واإلاٗغفي البراٚماحي البٗض طاث اإلاًامحن ًٖ الكٗغاء ابخٗاص بلى َظا ؤصي ل٣ض.   « والاخخما٫  (الخ الٗلىم، الٟلؿٟت، الخاٍع
غ ٞهم في حؿُُذ ٖىه اهجغ مما والاهُباُٖت الٗاَُٟت اإلاًامحن ٖلى والتر٦حز  بىج٣ت في وسججها ؤلاوؿاهُت الٗال٢اث ظَى

سُت ألاخضار الكاٖغ ًدكض ؤن ؤما. والاهٟٗا٫ الاعججالُت غم الٗلمُت واإلاٗاٝع الخاٍع ؿدشمغ البضٌُٗت الهىع  ٍو  ألاؾالُب َو

                                                           
. ٔٛٔص.ٕٗٓٓ، ادلغرب ٔ، كزارة األكقاؼ، طٔأبو احلجاج األعلم الشنتمرم، شرح ديواف أيب ٕناـ، ٓنقيق إبراىيم نادف، ج ٔ
. ٛ٘ٔجورج مولينييو، ادلصدر السابق، ص ٕ
. ٚص. ٕٕٓٓزلمد العمرم، يف بالغة اخلطاب االقناعي، أفريقيا الشرؽ، ادلغرب  ٖ
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ظا. الخب٨ُذ بلى ألاخُان مٗٓم في ًسغط الظي الجض٫ بزاعة قإهه مً ٞظل٪ الٟىُت  مً وزانت جمام ألبي خضر ما بالًبِ َو
. ٖمىعٍت ٞخذ ٢هُضة في الكٗغي  همىطظه زال٫

 ٞاع١، هدى ٖلى لُا٦ض، اإلاى٤ُ في الدجاط خهغث التي ال٨الؾ٨ُُت اإلاؿلماث جل٪ اإلاٗانغ البالغي ال٨ٟغ ججاوػ  ل٣ض       

 ٞدؿب الدجج خكض ٖلى لِـ الجضًضة البالٚت اؾتراجُجُت ج٣ىم» . ؤلا٢ىإ في ألاؾلىبُت وآلالُاث الٟىُت الهىعة ؤَمُت ٖلى
 ألاؾلىب َظا ج٨غؽ ل٣ض.  « بالخٟانُل والاَخمام والترمحز الخ٨غاع ٍَغ٤ ًٖ اإلاخل٣ي وظضان في باؾخمغاع خايغة ظٗلها ٖلى بل

ِهمَم  ل٨ىه ٖمىعٍت ٞخذ ٢هُضة في
ُ
.  والهىٗت البضٌ٘ في مبالٛت ؤهه ٖلى ٞ

 اإلااصًت الٗىانغ ٖلى بتر٦حٍز الىن٠ ًٞ ٖلى ظضًضة ؤؾالُب وؤصزل اإلاٗغ٦ت ون٠ في ؤبضٕ ٢ض جمام ؤبى ٧ان وبطا   

غ ًٞ َى طل٪ بلى ٢اصٍ الظي وبهما اإلااصي الجاهب َظا َضٞه ٨ًً لم الىا٢٘، في ، ٞةهه واإلادؿىؾت، :  ٣ًى٫  ٖىضما ٞهى.الخهٍى
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 وَم

ُٟت جاصي َىا البالُٚت الهىعة ؤن بمٗجى اإلاىجمحن، مؼاٖم بخٟىُض م٣ترهت َىا الطخم الجِل نىعة ٞةن    » . حجاظُت ْو

 الخحن هطج بإؾُىعة م٣غوهت الطخم الجِل ٞهىعة.  « بخ٨شُٟها ج٣ىم التي الدجت مً ؤ٢ىي  البالُٚت الهىعة ج٩ىن  وبظل٪
لى. ( litote ) الًض هٟي ؤؾلىب ٖلى والٗىب :  ؤًًا جمام ؤبى ٣ًى٫  َظا مً ٣ًترب هدى ٖو
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.  البِذ َظا خى٫  جمام ؤبي قغاح ازخل٠

.  «  ل٨غبىا ٞغاظت ٧اهذ ٦غبت ؤجتهم:  ٣ًى٫ . ٖمىعٍت ٌٗجي مجها، اإلاخدحرة:  الؿاصعة»  :  الهىلي ٣ًى٫  ــ        

لم ٣ًى٫   ــ          به، خلذ مً جدحر ؤجها واإلاٗجى ومجاػا، احؿاٖا مخدحرة ال٨غبت ظٗل وبهما اإلاخدحرة، الؿاصعة» :  الكيخمغي  ألٖا
 ٦غبهم جٟغط ٧اهذ ؤن بٗض مجها الخسلو بلى حهخضي ال مٓلمت قضًضة ؤي ؾىصاء ٦غبت اٞخخدذ خحن ٖمىعٍت ٢بل مً ؤجاَم ٣ُٞى٫ 
.  « ال٨غب ٞغاظت ٌؿمىجها ٩ٞاهىا َمىمهم، وججلي

ؼي  ٣ًى٫  ــ        ٣ا٫ الٗحن، ؾضع مً ؾاصعة» :  الخبًر جىػ  ؤْلمذ، بطا ُٖىه ؾضعث ًُ  بطا ؾاصعا ٞالن ظاء ٢ىلهم مً ٩ًىن  ؤن ٍو

.  « لصخيء حهخم ال ظاء

لم قغح َى اإلاى٤ُ بلى وألا٢غب       ٦ظل٪ حٗض لم ؤجها بمٗجى ،(ال٨غب ٞغاظت) ًٖ الًض هٟي بلى ٌكحر الظي الكيخمغي  ألٖا

ظا. لألٖضاء باليؿبت ت اإلاٗاوي في والٛىم الخ٣ُٗض َو  ًاصي ما الاؾخٗاعاث ومً» :    ب٣ىله عحكاعصػ ٣ًهضٍ الظي َى الاؾخٗاٍع
ُٟت ه وظه وما حٗمل ٠ُ٦ الخدضًض وظه ٖلى وٗٝغ ؤن صون  وعاج٘ ؤخؿً هدى ٖلى ْو بَم

َّ
.   « الك

                                                           
1  Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l'argumentation , la nouvelle rhétorique, 
Éditions de l'université de Bruxelle, 1988.p.155,158,198. 

 .ٕٗزلمد العمرم، البالغة اجلديدة بٌن التخييل كالتداكؿ، ص ٕ
 .ٖٜٔص.(ت.ب)، بغداد ٔاإلعالـ،ط ، كزارةٔخلف رشيد نعماف،ج.أبو بكر الصورل، شرح ديواف أيب ٕناـ، ٓنقيق د ٖ
 .٘ٚٔ، صٔاألغلم الشنتمرم، ادلصدر السابق، ج ٗ
. ٜٗص.ٜٚٛٔ، القاىرة ٘، دار ادلعارؼ، طٔاخلطيب التربيزم، شرح ديواف أيب ٕناـ، ٓنقيق زلمد عبده عزاـ، ج ٘
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 لخ٤ الظي والضماع الخغاب بهىع  مدانغ بإهه الؿام٘ ًدـ بدُض ال٣هُضة َظٍ في واضر البالُٚت الهىع  ػزم ؤن ٦ما      

:   ٢ىله في اإلاٗغ٦ت صخب بلى ؤقاع ٢ض الكاٖغ ٧ان وبطا. باهلل اإلاٗخهم اإلاؿلم ال٣اثض و٢ىة شجاٖت بٟٗل بٗمىعٍت
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 الٍٛغب جخًمً ٞسمت لٛت جمام ؤبي اٖخماص بلى ال٣ضماء ؤقاع ٣ٞض. طاتها خض في اللٛت مً ًيبٗض الخ٣ُ٣ي الصخب ٞةن

ُٟت الٛالب في جاصي ل٨جها ؤخُاها . الُاخىت اإلاٗغ٦ت ؤنضاء زىاًاَا في خملذ ال٣هُضة َظٍ في الٟسمت ٞاإلاٟغصاث. نىجُت ْو

لى. ال٣هُضة َظٍ زال٫ مً ؤًًا ًخطر ٦ما والهىع  الاؾخٗاعاث بخ٨ش٠ُ جمام ؤبى اقتهغ و٢ض         ال٣غاءاث زالٝ ٖو

، الؿاب٣ت ِهمَم  ٧ا ولِـ حجاظُت ؤبٗاص الخ٨ش٠ُ لهظا ٞةن لكٍٗغ
ُ
 في ألامشل ألاؾلىب بن» .  والهىٗت الخىم٤ُ في مٛاالة ؤهه ٖلى ٞ

 الخٗبحر ل٠ُ ٍَغ٤ ًٖ ا٢تراخاث ق٩ل في الدجج ج٩ىن  ؤن بل مباقغ، هدى ٖلى الاؾخيخاظاث بلى ال٣ٟؼ ًخم ال ؤن ؤلا٢ىإ ٖملُت

.   «   بالدجت الدؿلُم ٖلى مجبر ٚحر بإهه ٌكٗغ اإلاخل٣ي ججٗل ٦ما الخمًٗ بلى جٟطخي التي والخلمُذ ؤلاخالت مشل وؤؾالُب

 في ق٩لذ، ألجها الدجاظُت اؾتراجُجُخه في اإلاى٣ُُت الىؾاثل حٗىػٍ ج٨ً لم جمام ؤبا ؤن ًخطر بالظاث ال٣هُضة َظٍ وفي      

 ل٨ً. اإلالمىؾت وألاصلت اإلاى٣ُي الاؾخ٣غاء حٗخمض التي باإلاىاْغة ؤقبه هي ال٣هُضة مً ألاولى ٞاألبُاث. لل٣هُضة ٖىىاها الىا٢٘،

ان ىسٍغ ازخهانه مً لِـ ٖما الكاٖغ ًخسلى ما ؾٖغ  ٧اهذ وبطا» . واإلاٗىىي  اإلااصي ؤؾاؾه اللٛت حك٩ل مسخل٠ حجاط في ٍو
  ـــ ألاصبي الىو م٘ ٞةجها هٟؿها، اللٛت بيُت مً جىبش٤ ٖام بك٩ل الدّجت

ًا
 ب٩ل ألاؾلىبُت بازخُاعاتها مصخىبت جإحي ـــ طل٪ بلى بياٞت

اتها ا حٗم٤ُ ٖلى ٌٗمل بما اإلاسخلٟت مؿخٍى .  « ؤزَغ

ًٌم  والاؾخٗاعاث بالبضٌ٘ اإلاغن٘ جمام ؤبي ٞإؾلىب      
َّ
ُ ض الهىعة ألن اإلاى٣ُي والاؾخيخاط باالؾخ٣غاء ُمبَم ان ؾُٕى في جٍؼ . البَر

ا صوعا جلٗب ٞاللٛت  ًىُل٤. هدُجت بلى مجها للىنى٫  الدجج ج٣لُب في الاؾخمغاع ٖلى وخشه اإلاخل٣ي اهدباٍ لٟذ في ٌؿاَم جإزحًر

ت مبضؤ مً البالغي الدجاط خ٣اص في الخٍغ ماعؽ الٖا زحرَم  الظي الجض٫ ق٩ل و٢ض. الخل٠ُ ؤؾلىب ٍَغ٤ ًٖ جإزحٍر ٍو
ُ
 ؤؾلىب خى٫  ؤ

 للى٣اص ٞباليؿبت. اإلاخٗا٢بت الٗغبُت ألاظُا٫ وظضان في ؤلاًجابي والخإزحر الؿلبي الى٣ضي الخ٨م بحن جىا٢ٌ مهضع ل٣غون جمام ؤبي
 اؾخٗاعاجه في الؼلل مىاًَ ًٖ ًبدشىن  عاخىا ولهظا الضاللي اإلاى٣ُي الخماؾ٪ خؿاب ٖلى ٧ان جمام ؤبي بضٌ٘ ٞةن ال٨الؾ٨ُُحن

بت ال٨شحرة وحكبحهاجه ً، ال٣غن  زمؿُيُاث بضاًت م٘ وجدضًض الخضًض، الٗهغ وفي. ؤخُاها والٍٛغ  ؤٖاص جُاع ْهىع »    بضؤ الٗكٍغ

خباع ت للهىعة الٖا .    «  ٞىُت ٖباعاث في وؾب٨ها جىُٓمها ًخم حجج جخًمً ؤجها خُض مً الدجاظُت ووُْٟتها الكٍٗغ

 ولىسخي بغإلاان قُم إلاالُٟه ( الجضًضة البالٚت:  الدجاط ؤؾـ) ٦خاب نضوع  م٘ جدضًضا جإّؾـ الخُاع َظا ٧ان وبن    

ُت ٞمً ، 1958 ؾىت في جد٩ُا ؤولبرزذ اناث بلى ؤلاقاعة اإلاىيٖى ت لهظٍ الٗغبُت ؤلاَع  لم الٗغب البالُٚحن ؤن ٞالخ٤. الىٍٓغ
اظجي خاػم ٖىض واضخا طل٪ هجض الكٗغ، ًٞ في ألاعؾُُت الىٓغ بىظهت ٣ًخىٗىا . (ألاصباء وؾغاط البلٛاء مجهاط) ٦خابه في ال٣َغ

غ مً ؤو٫  الجغظاوي ٌٗخبر ٦ما
ّ
اث ٌكمل ٩ًاص هدى ٖلى لالؾخٗاعة هٓ   اإلاخٗا٢بت الىٍٓغ

ًا
ت بلى وونىال  وبطا. الجضًضة البالٚت هٍٓغ

خباع بٗحن جإزظ لم الٗغب البالُٚحن ًٖ الهاصعة اإلاجهىصاث َظٍ ٧اهذ ن  الٖا  ألامغ ٞةن الٟىُت، الهىعة لدجاظُت اإلاى٣ُي اإلا٩ّىِ

                                                                                                                                                                                                 
. ٖٔٔص. ٕٕٓٓدلغرب ناصر حالكم، أفريقيا الشرؽ، ا.ريتشاردز، فلسفة البالغة، ترمجة سعيد الغامني كد.أ.آ ٔ

2 Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca,op.cit., p.618. 
. ٕٚص.ٖٕٔٓزلمد عبد الباسط عبد، يف حجاج النص الشعرم، أفريقيا الشرؽ، ادلغرب  ٖ
. ٖٔص.ٖٕٔٓزلمد العمرم، أسئلة البالغة يف النظرية كالتاريخ كالقراءة، أفريقيا الشرؽ، ادلغرب : ينظر  ٗ
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ا والخإزحر الدك٨ُل مؿخىي  ٖلى الكٗغي  الخسُُل بلى اإلاؿلمىن  الٟالؾٟت هٓغ ل٣ض»  . الٟالؾٟت ٢بل مً اؾخضعا٦ه جم هًا  م٣اعَم
اوي، بالخهض٤ً ؿُاثُت واإلاٛالُت الجضلي، والًٓ البَر  بلى ألاولى بالضعظت جىظه اَخمامهم ٧ان وبن ـ الخُابي وؤلا٢ىإ الؿٞى

ا ـ الٟاعابي  ٖىض ـ الخسُُل مٗجى ان في للٗلم هٓحرًا .  « الخُابت في وؤلا٢ىإ الجض٫ في والًٓ البَر

:   ؾِىا ابً ٢ى٫  زال٫ مً والدجاط للبالٚت اإلاؿلمحن الٟالؾٟت ومٟهىم بغإلاان ٖىض الجضًضة البالٚت بحن الٗال٢ت وجخطر      
َ٘م  بطا مجهم و٦شحر للخهض٤ً، مجهم للخسُُل ؤَٕى الىاؽ ل٨ً»   ِم ها الخهض٣ًاث ؾَم غب اؾخ٨َغ ظا.   « مجها َو  الخسُُل بلى اإلاُل َو

.  الخٗبحر بل٠ُ بغإلاان ٖىه ٖبر الظي َى

لى      :  َما مدىعًٍ زال٫ مً ٖمىعٍت ٞخذ ٢هُضة في والخإزحر ؤلا٢ىإ اؾتراجُجُت جهىع  ًم٨ً ؾب٤ ما ؤؾاؽ ٖو

:  الضاللي ـــ اإلاى٣ُي اإلادىع  ــ     

 اإلاٗخهم ب٣ىة الخهىم ب٢ىإ زاهُت ظهت ومً ظهت، مً اإلاىجمحن مؼاٖم جٟىض التي اإلاى٣ُُت الدجج الكاٖغ ُٞه اؾخسضم      

ت الؿُاؾُت  الى٢اج٘ بلى طل٪ في مؿدىضا بالخ٣ُ٣ت، الًٓ صٞ٘ اؾتراجُجُت بلى اإلادىع  َظا في الكاٖغ لجإ ما ٚالبا.والٗؿ٨ٍغ
سُت   ؤؾتن ٌؿمُه ما يمً بصعاظه ًم٨ً مما زهىمه ؤ٢ىا٫ جب٣ى بِىما مىجؼة، ٦المُت ؤٞٗا٫ اإلاٗخهم ٞإ٢ىا٫. اإلالمىؾت الخاٍع

J.L.Austin   ما ٖمل بةهجاػ ٣ًىم ملّٟى»   ًٖ  ٖباعة  ال٨المي  ٞالٟٗل.  الىا٢٘  ؤعى ٖلى نضي لها لِـ التي الباجؿت باألٞٗا٫ 

 جمام ؤبي بلى وباليؿبت. الخاعجي الٗالم في ؤو اإلاخل٣ي مى٠٢ في حُٛحر بلى ؤلاهجاػ َظا ًاصي ؤن الُبُعي ومً.  «   ٦الم مجغص ولِـ
ض ٞةن ت اإلاغؤة خاصزت بٗض اإلاٗخهم ؤَل٣ه الظي الٖى ى به، اؾدىجضث التي الؼبٍُغ  ال٨الم ؤٞٗا٫ جِبىلىظُا بَاع في ًىضعط َو

(Promissifs) ، ُت في حُٛحر بلى ؤصي :  الكاٖغ ٣ٞى٫ . بغمتها اإلاى٣ُت زٍغ
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ُ
اإلا صاعَم  وَم ِب  في الِكغ٥ِ  وَم بَم  نَم

لجإ. اإلاى٣ُت جل٪ في الؿُاؾُت ألاويإ في حٛحر ٖلى يمىُت صاللت زىاًاٍ في ًدمل  اإلادىع  ٚغاع ٖلى اإلادىع، َظا في الكاٖغ ٍو
ذي بدضر ٨ًخٟي ٞال والخ٨ش٠ُ الخ٨غاع اؾتراجُجُت بلى الدجاجي، البالغي ى ، خكضا ألاخضار َظٍ ًدكض بل واخض، جاٍع  َو
 ؤؾاؽ وظىص ٖضم بؿبب ؾٟؿُت بلى جخدى٫  التي والخسمُىاث الاٞتراياث مً اإلاخل٣ي وعي بلى ؤ٢غب اإلااصًت الى٢اج٘ بإن م٣خى٘

ى الىا٢٘، في لها :  ب٣ىله الكاٖغ ٢هضٍ ما َو
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لم ٢ا٫  صوهه والٛغب مىه، ال٣سخي ج٩ىن  ما وؤخؿً ٖىصا، وؤنلبها وؤٖخ٣ها الشجغ ؤ٦غم مً الىب٘» :  البِذ َظا قغح في ألٖا

ت  بصخُدت  لِؿذ  ٞحها جسغنىا ؤباَُل مً مل٣ٟت اإلاىجمحن ؤخاصًض ٣ًى٫ . مشال يغبها والهالبت، الجىصة في  وال  ٧الىب٘ ٢ٍى

.  « مضزىلت يُٟٗت ل٨جها  ٧الٛغب  وال٣ىة الصخت  بمخىؾُت

                                                           
.  ٜٕٔص. ٜٗٛٔلفت زلمد كماؿ عبد العزيز، نظرية الشعر عند الفالسفة ادلسلمٌن، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة أ.د ٔ
ف بدكم، مكتبة ابن سينا، الشفاء ، ضمن كتاب فن الشعر ألرسطوطاليس، مع الرتمجة العربية كشركح الفارايب كابن سينا كابن رشد، ترمجة كٓنقيق عبد الرحم ٕ

. ٕٙٔص. ٖٜ٘ٔهنضة ادلصرية، القاىرة اؿ
3 L.L.Austin, How to do things with words, Oxford The Clarenden Press, London 1962.  p.6-7. 

 .2ٚٔ، صٔاألعلم الشنتمرم، ادلصدر السابق، ج ٗ
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ت ؤصواث ٖلى اإلادىع  َظا في الكاٖغ اٖخمض          اإلا٣ابلت ؤًًا ومجها اإلاى٣ُي، للجض٫ اإلاٟطخي ؤلاه٩اعي  الؿاا٫ مجها بالُٚت لٍٛى
 ًُبٗها مى٣ُُت ـــ ؤؾلىبُت ـــ صاللُت بيُت زال٫ مً مؿب٣ا مؿُغة هدُجت بلى بضوعَا جٟطخي التي للم٣اعهت اإلاٟطخي والجىاؽ

. والاحؿا١ الاويجام

:  الدجاجي ـــ البالغي اإلادىع  ـــ    

 اٖخماص زال٫ مً الخاعجي للىا٢٘ اإلااصي والىن٠ والاؾخٗاعة ٧الدكبُه الٟىُت الهىع  مً الكاٖغ ٦ش٠ اإلادىع  َظا في     

ضم بالى٢اج٘ الدؿلُم ٨ًغؽ صاللُا بٗضا الىن٠ لهظا ؤُٖذ ؤعؾخ٣غاَُت لٛت  َظا في الدجاط جد٤٣ّ. اإلآىىهاث بلى الغ٧ىن  ٖو
ت الهىعة مؿخىي  ٖلى زاهُت ظهت ومً ( اإلاٟغصاحي للمعجم اإلا٣هىص الاهخ٣اء) ظهت مً اللٛت مؿخىي  ٖلى اإلادىع   التي الكٍٗغ

ا هدُجت اإلاخل٣ي وظضان ٖلى جإزحرا جماعؽ ً بلى جضٖى م٨شٟت صالالث ا٦خىاَػ ّٗ  الخغاب ٞهىعة. بال٨ٟغة الدؿلُم بلى ٣ًىص الظي الخم
 مً زُالُت نىعة ؤجها ألاصر بل وا٢ُٗت، نىعة بالًغوعة لِؿذ اإلاٗخهم الخلُٟت ٢بل مً ٞخدها ظغاء بٗمىعٍت لخ٤ الظي
 مً يغبا الهىعة بهظٍ الدؿلُم ٖضم مً ًجٗل الدجاجي ـــ البالغي للمدىع  الضاللي ـــ اإلاى٣ُي اإلادىع  مااػعة ل٨ً الكاٖغ، نى٘

 خكض الكاٖغ ؤن بمٗجى الضاللي، اإلاى٣ُي اإلاؿخىي  ٖلى ولِـ الٟجي الك٨لي اإلاؿخىي  ٖلى جم َىا ٞاللٗب. اإلاى٤ُ مجاهبت

سُت الٗلمُت الخ٣اث٤ . الشاوي اإلادىع  في اإلاخل٣ي وظضان في الخإزحر و٦غؽ ألاو٫  اإلاؿخىي  في والخاٍع

:  واملشاحْ املفادس ٜاةمت 

  الّشبُت باللٕت/أ

دكاعصػ،.ؤ.آ.1 ٣ُا خالوي، هانغ.وص الٛاهمي ؾُٗض جغظمت البالٚت، ٞلؿٟت ٍع . 2002 اإلاٛغب الكغ١، ؤٍٞغ

الِـ، الكٗغ ًٞ ٦خاب يمً ، الكٟاء ؾِىا، ابً.2  عقض، وابً ؾِىا وابً الٟاعابي وقغوح الٗغبُت الترظمت م٘ ألعؾَُى
ت، الجهًت م٨خبت بضوي، الغخمً ٖبض وجد٤ُ٣ جغظمت . 1953 ال٣اَغة اإلاهٍغ

 ،1ط الخمُض، ٖبض الضًً مخي مدمض جد٤ُ٣ وه٣ضٍ، وآصابه الكٗغ مداؾً في الٗمضة ال٣حرواوي، عق٤ُ بً الخؿً ٖلي ؤبى.3
. 1981 بحروث ،5ٍ الجُل، صاع

لم الدجاط ؤبى.4 . 2004 اإلاٛغب ،1ٍ ألاو٢اٝ، وػاعة ،1ط هاصن، ببغاَُم جد٤ُ٣ جمام، ؤبي صًىان قغح الكيخمغي، ألٖا

الم،ٍ وػاعة ،1وٗمان،ط عقُض زل٠.ص جد٤ُ٣ جمام، ؤبي صًىان قغح الهىلي، ب٨غ ؤبى.5 . (ث.ب) بٛضاص ،1ؤلٖا

ؼي، الخُُب.6 ، صاع ،1ط ٖؼام، ٖبضٍ مدمض جد٤ُ٣ جمام، ؤبي صًىان قغح الخبًر . 1987 ال٣اَغة ،5ٍ اإلاٗاٝع

ؼ، ٖبض ٦ما٫ مدمض ؤلٟذ.ص.7 ت الٍٗؼ ت الهُئت اإلاؿلمحن، الٟالؾٟت ٖىض الكٗغ هٍٓغ . 1984 ال٣اَغة لل٨خاب، الٗامت اإلاهٍغ

. 1999 بحروث واليكغ، للضعاؾاث الجامُٗت اإلااؾؿت  ،1ٍ بغ٦ت، بؿام.ص جغظمت ألاؾلىبُت، مىلُىُِه، ظىعط.8

. 1995 ال٣اَغة والاظخماُٖت، ؤلاوؿاهُت والبدىر للضعاؾاث ٖحن ،2ٍ الىو، قٟغاث ًٞل، نالح.9

غ بً مدمض. 10 ش الُبري، ظٍغ ، صاع ،9ط ببغاَُم، الًٟل ؤبى مدمض جد٤ُ٣ واإلالى٥، الغؾل جاٍع . 1976 ال٣اَغة  ،2ٍ اإلاٗاٝع

ت في البالٚت ؤؾئلت الٗمغي، مدمض. 11 ش الىٍٓغ ٣ُا وال٣غاءة، والخاٍع . 2013 اإلاٛغب الكغ١، ؤٍٞغ
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٣ُا والخضاو٫، الخسُُل بحن الجضًضة البالٚت الٗمغي، مدمض. 12 . 2012 اإلاٛغب الكغ١، ؤٍٞغ

٣ُا الا٢ىاعي، الخُاب بالٚت في الٗمغي، مدمض. 13 . 2002 اإلاٛغب الكغ١، ؤٍٞغ

٣ُا الكٗغي، الىو حجاط في ٖبض، الباؾِ ٖبض مدمض.14 . 2013 اإلاٛغب الكغ١، ؤٍٞغ

 ألاحىبُت باللٕت/ب

1.Catherine Kerbrat-Orecchioni, Les interactions verbales, Tome 1, éd. Armand Colin, Paris 

1990. 

2.Catherine Kerbrat-Orecchioni ,l'implicite, Armand Collin, Paris 1986. 

3.Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l'argumentation , la nouvelle rhétorique, 

Éditions de l'université de Bruxelle, 1988. 

4.Jean Chevalier et Alain Cheerbrant, Dictionnaire des symboles, Ed. Robert Lafont, Paris 1982. 

5. John Gumperz, Discourse strategies, Cambridge University Press, London 1982. 

6.L.L.Austin, How to do things with words, Oxford The Clarenden Press, London 1962. 

7. Maingueneau   , Dominique et Charaudeau , Patrick, Dictionnaire d'analyse de 

discours,Seuil,Paris 2002.  

8.Oswald Ducrot, Dire et ne pas dire, Hermann Editions, Paris 1991. 
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للٝاض ي  (الخيب  اث املعخيبىت)الخّلُل الفىحي للٍىاهش الفىجُت في ٠خاب 

همىرًحا  (سحمه هللا)ُِاك 

ت. املعاِذة.املذّسظت ت الّامت لتربُت محاٍ٘ت دًالى، ـادٛ حّٙش الشبُعي لٍى الّشاٛ / املذًٍش

 

 

 

: املٝذمت

ِتي الهىجُت الٓىاَغ بٌٗ ٖىض (544ٌث) مىسخى بً ُٖاى ال٣اضخي و٠٢ 
َّ
ٗغى ال

ُ
ِتي ألالٟاّ بٌٗ ِفي ح

َّ
ا ال  ِفي ًٟؿَغ

ا ٌكحر ٩ٞان ؛(اإلاؿخيبُت الخيبحهاث) ٦خاب  مً طل٪ ٚحر ؤو بجبإ، ؤو م٩اوي، ٢لب ؤو بٖال٫، ؤو ببضا٫، مً ٞحها و٢٘ ما ِبلى ٖغيًا

ِتي ألازغي  الهىجُت الٓىاَغ
َّ
ِهضَم  ال ها ُٖ . الٗغب لٛت ِفي و٢ٖى

ى  ما الٓىاَغ، جل٪ ِبلى ٌكحر ٖىضما َو ت ًظ٦غ ُعبَّ
ّ
ا نىجُت، جبضالث مً ألالٟاّ جل٪ ِفي و٢٘ إلاا الهىجُت الٗل زغي  وؤخُاهًا

ُ
 ؤ

. حٗلُل ٚحر مً الٓاَغة هٕى ِبلى باإلقاعة ٨ًخٟي

  ٧اهذ و٢ض 
ًا

ا جسغط ال بجملتها حٗلُال مَّ ٛت، ٖلماء مً ؾاب٣ٍى ٢اله َٖم
ّ
 بالىٓغ، الجضًغة اللٟخاث بٌٗ ٖىه نضعث و٢ض الل

ٍٕد  طا ٨ًً لم ٖام بىظه ل٨ىه ل با . الٓىاَغ جل٪ صعاؾت ِفي ٍَى

صي 
َم
ا وؤ

َم
ظ ِتي واإلاىا٢كاث آلاعاء مً ٦شحر ِبلى الخالٝ ََم

َّ
ظُض  وال قغخها، ًُى٫  ال

َم
ا ؤ ًُا ها بها؛ للخىى صاٖ جَّ

َم
قبٗذ أل

ُ
ا ؤ

ًا
 بدش

. وصعاؾت

ى ه٠٣ وؾٝى 
َم
ل ِتي الهىجُت الٓىاَغ جل٪ بٌٗ َٖم

َّ
ا بلحها ؤقاع ال يًا غَم ّو٫  للٗباصاث، قغخه ؤزىاء ِفي َٖم

َم
 للٓاَغة مجها ألا

ال٫) الهىاثذ مؿخىي  ِفي الهىجُت  مً اللهجُت والٓاَغة ،(وؤلاصٚام ؤلابضا٫،) الهىامذ مؿخىي  ِفي الهىجُت والٓاَغة ،(ؤلٖا
. الٗغب لٛاث

ُت وؤلٟاّ مك٩لت ٧لماث ٌكغح)): ب٣ىلِه  م٣ضمخه ِفي ُٖاى ال٣اضخي ؤٞاص 
َّ
ا مٛل لُِه  اقخملذ ِممَّ  اإلاضوهت ال٨خب َٖم

عجج ما ومجها بًٗها، ِفي الغواًاث ازخلٟذ واإلاسخلُت،
ُ
ى ؤ

َم
ل  ٞدمل الازخالٝ؛ لظل٪ اإلاٗجى ازخل٠ وعبما وخٟٓها، صعؾها ؤَلها َٖم

ى
َم
ل ى مك٩لت خغوٝ يبِ وفي. اللٟٓحن ؤخض ِفي الخُإ ؤو الهىاب جد٤٣ ؤو وظهحن َٖم

َم
ل ت بٗلم ٌٗحن لم مً َٖم ُّ (. (والٍٛغب الٗغب

ِتي والٛاًت 
َّ
ا ؤل٣ى ب٨المِه  ال٣اضخي وعاءَا مً ؾعى ال ا يىءًا ا ظضًضًا ًٟا ى ٧اق

َم
ل ٛىي  الترار َٖم

ّ
ه الٗغبّي  الل

ّ
ل
ُ
ا ٧

ًا
 صعاؾت ِفي مبٗش

ٛت
ّ
ِتي الل

َّ
ُِه  ؤْهغ ال ِظي والؿاا٫ اإلابضٕ، والظًَ اإلابخ٨غ الٗمل ِٞ

َّ
هُ  للظًَ ًدباصع ال هَّ

َم
 مً ال٨شحر ًدىي  ول٨ىه الٗباصاث، ِفي ٦خاب ؤ

ت، الٓىاَغ ٍٛى
ّ
ى الًىء هل٣ي والُىم الل

َم
ل ى الازخُاع وو٢٘ الهىجُت، للٓىاَغ الهىحي الخٗلُل َٖم

َم
ل  (اإلاؿخيبُت الخيبحهاث) ٦خاب َٖم

ا بىنِٟه  ُٖاى لل٣اضخي . للبدض همىطظًا
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ي الفىجُت الٍاهشة : الفىاةذ معخىي  ف 

ال٥ ٌاهشة  ِ :

: الخىوئت

ى الًىء حؿلُِ ًم٨ً 
َم
ل ِتي الهىجُت الؿُا٢اث َٖم

َّ
ت، ؤنىاث حكٛلها ال

ّ
ت الٗل ال٫ ْاَغة ومٗٞغ ِتي ؤلٖا

َّ
 بلُه اؾدىض ال

ى  –الهىحي الىٓحر ِبلى اللجىء ِبلى اإلااصي ماَُت ًٖ وال٨ك٠ الهىجُت، ال٣اٖضة
َم
ل ِظي  –والتر٦ُب ؤلاٞغاص مؿخىي  َٖم

َّ
 ِبِه  جخد٤٣ ال

ا الخٟت، مَم َُّ نَّ  والِؾ
َم
ال٫ ٚاًت ؤ . الخٟت َلب ِفي ًىدهغ ؤلٖا

٨ك٠  غ ًٖ ٍو ت الٛاًت وجدضًض الهىجُت، للٓاَغة اإلاغا٣ٞت والهُاٚت الخهٍى ٍٛى
ّ
ِتي الل

َّ
 الهىحي الخُٛحر خضر ال

ا . مغاٖتها مً مىُل٣ًا

ِتي الخٛحراث وِبنَّ  
َّ
ى جُغؤ ال

َم
ل ُت ألابيُت ِفي اإلاٗخالث َٖم ِتي وألانىاث مىايٗها، ِبلى اؾدىض الهٞغ

َّ
  لىخٔ ٞل٣ض ج٨خىٟها؛ ال

ًا
 مشال

ً مّض  نىجحن بحن الىا٢٘ اإلاّض  هه٠ هؼوٕ كحر.  الازخٟاء ؤو ال٠ًٗ ِبلى ٢هحًر ٍِ  بلى ٞلِل َجري  الض٦خىع  َو ِظ ِتي ألاٞٗا٫ ََم
َّ
 ٩ًىن  ال

ا زالثها ؤو ؤنىلها، زاوي   . ًاءًا  ؤو واوًا

ا لىخٔ ٦ما  ًًا ًْ ت ٖال٢ت وظىص ألامشلت مً َاثٟت ِفي ؤَم ٍِ  وو٢٘ الهمؼ، ْاَغة بحن ٢ٍى ِظ  ِفي بُٗجها مىاي٘ ِفي ألانىاث ََم

. ال٩لمت

نَّ  ِبلى اإلاٗانٍغً الباخشحن مً َاثٟت طَبذ ل٣ض 
َم
َ٘م  وبإ، و٢ىم، ٢ام، ِفي ألانل ؤ َُم  جٟؿحر ِفي بًٗهم طَب ول٣ض ، ؤلخ... وب

ا
َم
ظ ه بؿبب ؾ٣ِ ٢ض اإلاّض  هه٠ ِبلى الهىحي الخٛحر ََم ً مّض  نىحي بحن و٢ٖى .  ٢هحًر

ى  ا ِبنَّ  بط الٛمىى؛ بٌٗ ٚامٌ ؤمغ َو ا جىضر ألامشلت مً ٦شحرًا
َم
ظ ٍِ  ِفي ًُغص لم اإلاٗغوٝ الهىحي ال٣اهىن  ََم ِظ ٛت ََم

ّ
 الل

ا
َم
ظ غاص ََم ظل ومً ال٣ىي، الَا

َم
ا جُب٤ُ ِفي ٧اهدُمى ا٢ترن  طل٪ ؤ

َم
ظ ٍِ  ِفي ال٣اهىن  ََم ِظ هُ  ِبلى وطَب الخاالث، ََم هَّ

َم
 ال٣ُاؽ م٘ ًخٗاعى ٢ض ؤ

.  الٗغبّي  الهغفي

نَّ  ِبلى بغمؿتراؾغ طَب ل٣ض 
َم
ت، ِفي ٢ضًمت ألاٞٗا٫ ؤ ُّ ٍِ  ِبنَّ  بل الٗغب ِظ ت ََم ُّ  ألانل الؿامُت ال٣ضًمت بالهُٜ)) جمؿ٨ذ الٗغب

ى اإلاُلبي ٚالب الض٦خىع  ٣ٌٗب ،  ((الخاالث ؤ٦ثر ِفي
َم
ل ا َٖم

َم
ظ ا ِفي ًظَب)): ب٣ىلِه  ََم

َم
ظ نَّ  ِبلى الغؤي ََم

َم
خال٫ خالت ؤ ى َاعثت لِؿذ الٖا

َم
ل  َٖم

ت، ُّ ىا ٚحر الٗغب هَّ
َم
ا ِبلى هُمئن ال ؤ

َم
ظ ّل  ََم

ُ
مئىان؛ ٧ ىا الَا هَّ

َم
ضم ٢ضعة ألانىاث ؤ٦ثر جيخٓم نُٜ ؤمام أل ض ما بّحن بل الاؾخ٣غاع، ٖو  ًٍا

ال٫ خالت ما ألاٞٗا٫ ِفي ؤلٖا ا، مخإزغة خ٣بت ِفي خهلذ َاعثت خالت ِبهَّ ًُا ى وؿب ا ِفي بدض مً ظل بلُه طَب ؤمغ َو
َم
ظ .  ((اإلاىيٕى ََم
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ال٫ ِبنَّ : ال٣ى٫  وؤؾخُُ٘   وبحن صواتها وبحن ببُجها والىاو والُاء، وألال٠، الهمؼة، ألنىاث الهىحي الخضازل َى ؤلٖا
  ألاصاثُت، َبُٗتها ِفي لخ٣اعب بًٗها

ًا
ال٫ مٓاَغ ومً ال٨الم، ِفي اؾخٗمالها ول٨ثرة الؿُا٢ُت ًٖ ًٞال  وال٣لب الى٣ل، ؤلٖا

ت، وبىاثُت، ؤصاثُت ؤٚغاى لخإصًت والخظٝ؛ ُِه  ألانل وصاللُت، وهدىٍّ ِظي وال٨خاب. الٟٗل ِفي ٩ًىن  ِٞ
َّ
 ال٣اضخي ؤٞاص ؤًضًىا بحن ال

ا ِفي ُٖاى
َم
ظ ى (الخيبحهاث) ٦خاب ِفي مجها ؤعاص بإمشلت اإلاىيٕى ََم ت، ولِؿذ ٖباصًت بمؿاثل زام ٦خاب َو ٍٛى

ّ
ا ؤزغها ول٨ىا ل  ط٦َغ

. ؤوعصهاٍ إلاا جُب٣ُُت ٦إمشلت

ٚ ال٥ حٍّش  ِ :

ى 
َم
ل م َٖم ا الٚغ ه ؤٞغصٍ ِممَّ ْن  وؿخُُ٘ ال  ألابىاب ِفي ؾٗت مً اإلاىيٕى لهظا ؾِبٍى

َم
  ألابىاب جل٪ زىاًا ِفي هجض ؤ

ًا
 ٌّٗغٝ بظماال

ه ِبِه  ال٫، ؾِبٍى ا ؤلٖا
َم
ظ ال٫ مىيٕى يىئها ِفي ًخ٩ىن  التي لألنىاث الهىحي الؿ٠٣ اؾخصىِىا بطا ََم  واه٣الب جضازلها ٖبر ؤلٖا

ها الهمؼة؛ و٦ظل٪ والىاو، والُاء، ألال٠، هي ألانىاث وجل٪ آلازغ، بًٗها ِبلى بًٗها جَّ
َم
ال٫ خغوٝ مً أل . ؤلٖا

لى  م ٖو ت الؿُا٢ُت اإلآاَغ بخٗلُل الّىداة اوكٛا٫ و٦ثرة الٓاَغة، َظٍ ؤَمُت مً الٚغ اللُت الهىجُت للمجمٖى  ؤ،) ؤلٖا

ال٫ حٍٗغ٠ ِبلى ًلخٟذ لم مجهم ال٨شحر هجض (الهمؼة و، ي، ا ؤلٖا ًٟا ا، حٍٗغ  الخٍٗغ٠ ِبلى ًخُغ١  لم مً مجهم ِبنَّ : ال٣ى٫  ًم٨ً بل ص٣ُ٢ًا

  ، بُٗض مً وال ٢ٍغب مً ال
َّ

ىا ِبال هَّ
َم
ت خغوٝ ِفي ٩ًىن  ما)): ٌِٗل ابً ٖىض ٞهى لإلٖال٫؛ الٗملي اإلاٗجى ِبلى ًخًُٟ مً وٗضم ال ؤ

ّ
 الٗل

ا و٦ثرة بًاَا إلا٣اعبتها  –والهمؼة وألال٠، والُاء، الىاو،: َى التي ت؛ خٝغ ٢بل مً  –حٛحَر
ّ
 ؤو بال٣لب، والُاء والىاو، ألال٠، ؤي الٗل

.  ((...ؤلاؾ٩ان ؤو الخظٝ،

ال٫ حٍٗغ٠ وجًمً  نَّ  ًغي  بط ؤهىاٖه؛ الاؾتراباطي الغضخي ٖىض ؤلٖا
َم
ال٫ ؤ ت؛ خٝغ بخٛحر مسخهغ)): ؤلٖا

ّ
 ألال٠، ؤي الٗل

.  ((...ؤلاؾ٩ان ؤو الخظٝ، ؤو بال٣لب، والُاء والىاو،

ا مً والٛغى 
َم
ظ خًمً الخس٠ُٟ، الخُٛحر ََم ا ٍو

َم
ظ    –الخٍٗغ٠ ََم

ًا
ال٫ ؤهىإ ًٖ ًٞال ت  –ؤلٖا

ّ
ال٫، ٖل .  الخٟت َلب وهي ؤلٖا

ٍغ٠ ًسغط ولم 
َّ

ال٫)): ٣ًى٫  بط طل٪؛ ًٖ الجغظاوي الك ت؛ خٝغ حُٛحر َى ؤلٖا
ّ
 بةق٩الُت ولكٗىعٍ ،  ((للخس٠ُٟ الٗل

ُه، بكغح ؤعصٞه الخٍٗغ٠
َم
ُه، قامل (حُٛحر) ٣ٞىلىا)): ٣ٞا٫ ل

َم
ت خٝغ) ٢لىا ٞلما وؤلابضا٫، الهمؼة ولخس٠ُٟ ل

ّ
 جس٠ُٟ زغط (ٖل

ا ؤلابضا٫ وبٌٗ الهمؼة ال٫ الهمؼة جس٠ُٟ ٞبحن (ٖالم) ِفي (ٖالم) هدى زغط للخس٠ُٟ ٢لىا وإلاا بُجهما، لِـ ِممَّ ت؛ مباًىت وؤلٖا ُّ  ٧ل

هُ  هَّ
َم
ت، خٝغ حُٛحر أل

ّ
ال٫ ؤلابضا٫ وبحن الٗل ال٫ ووظض: ٢ا٫ هدى ِفي وظض بطا وظه، مً وزهىم ٖمىم وؤلٖا  ِفي ؤلابضا٫ صون  مً ؤلٖا

ال٫ ٚحر مً وؤلابضا٫ ،(٣ًى٫ ) .  (ؤنُالن) ِفي ؤلٖا
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ال٫ ال٣ضماء؛ خضوص اإلادضزىن  ًخٗض ولم  ت خٝغ حُٛحر)) َى ٞاإٖل
ّ
 ٞإهىاٖه خظٞه، ؤو بؾ٩اهه، ؤو ب٣لبه، للخس٠ُٟ، الٗل

.  ((والخظٝ وؤلاؾ٩ان، ال٣لب،: زالزت

ال٥ : (املفىلح) ِ 

ال٫ جضازل  ه ٖىض ٞهى اإلاهُلخاث؛ مً ٚحٍر م٘ الٗغبّي  الهىحي الترار ِفي ؤلٖا ٗجي ؤلابضا٫، ٌٗجي ؾِبٍى  ال٣لب، َو

ّل  ٌٗجي وال٣لب ؤلابضا٫ و٦ظل٪
ُ
نَّ  طل٪)) آلازغ؛ مجهما ٧

َم
ه ؤ  ؤو صخُذ بدٝغ ببضا٫ ؤي الكامل؛ بمٟهىمه ؤلابضا٫ ِبلى ًىٓغ ؾِبٍى

ت، خٝغ
ّ
ت، بدظٝ ٖل

ّ
ت بدٝغ صخُذ خٝغ ؤو ٖل

ّ
زظ و٢ض ال٨ٗـ، ؤو ٖل

َم
حن مً ٢ؿم ؤ .  ((الغؤي بهظا اللٍٛى

ال٫ مهُلر جضازل و٢ض  ه ٦خاب ِفي ؤلٖا  الهمؼة، وجس٠ُٟ وال٣لب، ؤلابضا٫: مشل اإلاهُلخاث مً بٛحٍر ؾِبٍى

ٌ .  والخٍٗى

ال٫، م٘ ؤلابضا٫ مهُلر جضزل ؤي اإلاٗجى؛ َظا ٦خابه ِفي ُٖاى ال٣اضخي ط٦غ   ٢امذ ٢ض ومٗجى)): ب٣ىلِه  وطل٪ ؤلٖا
نَّ  ٖباصتها، اؾخ٣امذ ؤي ؛(الهالة

َم
نَّ : اإلاٗجى ٩ًىن  و٢ض ٞحها، الضزى٫  وؤ

َم
 الهالة، ؤَل ظماٖت ؤي ال٣اثمىن؛ واإلاغاص لها، ال٣ُام ؤ

ا ج٩ىن  و٢ض ًًا ًْ .  ((وزبدذ صامذ الهالة ٢امذ: مٗجى ؤَم

ها ؤي ؛(ب٢امت) ِفي الهمؼة بدغ٦ُت ٖبضٍ صاوص الض٦خىع  نّغح  اصتها؛ ِبلى اإلاخ٩لم ًلجإ ٢هحرة خغ٦ت ِبجَّ ا ٍػ  ًسال٠ إلاا ججىبًا

ا لل٩لمت، الهىحي الىٓام مَم َُّ .  صعظت ِفي ؤو ال٨الم ؤّو٫  ِفي ؾىاء الهامخت ألانىاث بخىالي ًخٗل٤ ُٞما والِؾ

ت ألنىاث الٟىهُمي الخىٕى ًٖ ٨ًك٠ الهىحي بالخضازل وال٣ى٫  
ّ
ُٟت جإصًت ٖلى و٢ضعتها الٗل ا ْو ٤ ٖلى ٚحَر  ٞو

غ التي البىاثُت الؿُا٢اث .  اإلاىاؾب اإلاىار جٞى

ها ٖلى ال٣ضعة والُاء الىاو ألنىاث ِبنَّ  بط بظواتها؛ ألانىاث َظٍ ٖال٢اث ٨ًك٠ الٟىهُمي بالخضازل ٢ىلىا ولٗل  جَّ
َم
 ؤ

لُه ومٗخلت صخُدت ت ؤنىاث بحن الٟىهُمي ٞالخضازل ٖو
ّ
غ)) الٗل ٛت مً الصخُذ ِفي ألاولى للمغة الٗغبّي  ابخضؤَا لب٣ت خلُت ًٞى

ّ
 الل

.  ((ال٩لمت في ال٠ًٗ وبزٟاء اللٟٓي، والخم٨حن للخصخُذ ؤصاة

ا ِبلى جىنل ٢ض ُٖاى ال٣اضخي ٩ًىن  وبظل٪ 
َم
ظ  ٦ما لل٩لمت، مٗجى مً ؤ٦ثر بْهاع ِفي ال٠ًٗ ًسٟي ٧انَم  بدُض اإلاٗجى؛ ََم

  وهىعص الؿاب٤، اإلاشا٫ ِفي ؤوعص
ًا

هُ  آزغ مشاال
َم
، ؤعجل و٢ُل ؤ٢بل، َلم: ؤي الٟالح؛ ٖلى حي ومٗجى)) ل  ٧لمت وؤؾٕغ ؤعجل ومٗجى وؤؾٕغ

.  ((والخلىص الب٣اء: و٢ُل الخىُٗم، الٟىػ  َىا والٟالح والخض، الخس٠ُٟ
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ت ألنىاث اإلاانلحن ِبنَّ   
ّ
ت ِفي الٗل ُّ ، ؤنىاث مً ٖىضٍ الهمؼة ٧اهذ ٞالخلُل مجها؛ الهمؼة ّٖضوا الٗغب ّما الجٝى

َم
ه ؤ  ؾِبٍى

ه ها ًغي  ِٞةهَّ جَّ
َم
خال٫ خغوٝ مً ؤ .  الٖا

ال٥ ٔاةُت  ِ :

ٟاث جخُغ١  لم  ال٫ مً الٛاًت ِبلى الهىحي الّضعؽ ِفي واإلا٣ترخت ال٣ضًم الهىحي الّضعؽ ًٖ اإلاخىاعزت الخٍٗغ  و٦شحرة ، ؤلٖا
ٟاث هي ال٫ ٚاًت ٢هغث التي الخٍٗغ   طل٪، ِفي يحر وال واخض، وظه مً الٗمل ؤو الخٟت، ِفي ؤلٖا

َّ
نَّ  ِبال

َم
ال٫ مُلب الٛاًت ؤ  ال ؤلٖا

ا ًٖ جيخهي
َم
ظ ّض؛ ََم ال٫ الخَم   الخس٠ُٟ، بها ًُلب التي الهىجُت الٗها َى ٞاإٖل

ًا
زغي، مأعب ًٖ ًٞال

ُ
 صلُل طل٪ ًٖ و٦ُُٟىا ؤ

ه حٗلُل نَّ  اٖلم)): ٣ًى٫  بط الٟاٖل؛ اؾم ِفي والُاء الىاو لهمؼة ؾِبٍى
َم
 ) ؤ

ًا
هم وطل٪ الٗحن؛ مهمىػ  مجهما (ٞاٖال جَّ

َم
ىن  ؤ ْن  ٨ًَغ

َم
 ًجيء ؤ

ل) ٣ٌٗل ال ما مجيء ألانل ٖلى َٗم ُ
ىا ألال٠، م٘ ؤلاؾ٩ان ِبلى ًهلىا ولم مىُه، (ٞ ؛ ُٞلخبـ ُٞه والخظٝ ؤلاؾ٩ان و٦َغ  ٞهمؼوا بٛحٍر

.  ((وباج٘ زاث٠: ٢ىلهم ِفي وطل٪ ألال٠، بٗض و٧اهخا مٗخلخحن ٧اهخا بطا والىاو الُاء َظٍ

هم الٗلماء مً هاؽ ًٖ وبلٛجي)): ب٣ىلِه  (الخيبحهاث) ٦خابه ِفي ُٖاى ال٣اضخي اإلاٗجى َظا ِبلى جُغ١  و٢ض  جَّ
َم
: ٣ًىلىن  ٧اهىا ؤ

ما ْمـ ٚغوب ٖىض جُهغ للخاثٌ طل٪ ِبهَّ
َّ

 ،(واإلاٍغٌ للىاثم ؤو): اإلاضوهت ألانل وفي طل٪، ٖىض ٤ًٟ للمٍغٌ ؤو الهبذ، بٗض ؤو الك

.  ((الىاثم بُغح سخىن  وؤمغ

ىا  ال٫ خالت لخإظُل الهمؼ ٧انَم  بل اإلاُلب، هي الخٟت ج٨ً لم َو هم بط الٟٗل؛ ِفي ؤلٖا ىا ِبجَّ ْن  ٦َغ
َم
 مً الٟاٖل اؾم ًإحي ؤ

 الهُٛت ٞخسخل الخظٝ ِبلى ٣ًىصَم بط ؤلاؾ٩ان؛ ِبلى ًهلىا لم وإلاا مٗخلت، ٚحر ؤٞٗا٫ مً الٟاٖل اؾم مجيء مٗخلت ؤٞٗا٫

 وهاثم؛ خاثٌ: هدى في الالمُت والُاء الىاو في خغ٦ت ٖلى والُاء الىاو في الهمؼة ٞدملىا مجها الٟٗل ِبلى باللٟٓت ٞخٗىص ؛(ٞاٖل)

ىا والىاو الُاء خظٝ ؤعاص إلاا وبهظا ْن  باالؾم، ؤلازال٫ ٦َغ
َم
ؤ   الهمؼة وظٗلىا مهمىػَا، البىاء مشا٫ ًظَب وَم

ًا
.  ((ازخاللهما ٖلى صلُال

ال٥ أهىاُ  ِ :

ال٫ حٍٗغ٠ جًّمً  هُ  ؤهىإ ؤلٖا
َم
: هي ل

ال٫ - . بالى٣ل ؤلٖا

ال٫ -  .بال٣لب ؤلٖا

ال٫ -  . بالخظٝ ؤلٖا

ظٍ  هٕى ال٩لمت في ٩ًىن  و٢ض يىئها، في اإلاهىٟت الهىجُت اإلآاَغ ألخ٩ام اإلاغا٣ٞت الٗلل في البدض مضاع هي الشالزت ألاهىإ َو

ال٫ . هٕى مً ؤ٦ثر ًجخم٘ و٢ض واخض ؤلٖا
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ال٥ مٍاهش : بالىٝل ِ 

ه ؾمى  ا ؾِبٍى
َم
ظ ال٫ مً الّىٕى ََم ال٫ ، ؤلاؾ٩ان ؤو (وؤلاؾ٩ان الخظٝ) بـ ؤلٖا ٗجي ، بٗض ُٞما اؾخ٣غث حؿمُت وؤلٖا  ه٣ل َو

ت خٝغ خغ٦ت
ّ
ا و٢بله ججاهبه، الخغ٦ت ٧اهذ بْن  اإلاٗخل الخٝغ ب٣اء م٘ ٢بلها الصخُذ الؿ٩ان ِبلى الٗل

ًا
 ٧اهذ بْن  بجاهبها خٞغ

، ت خٝغ ٧انَم  وبطا حٛاًٍغ
ّ
ا؛ الٗل ًٟا ا مشل ُٞه ًدهل ٞال ؤل

َم
ظ ال٫؛ ََم نَّ  ؤلٖا

َم
.  الخغ٦ت ٣ًبل ال ؾا٦ً ٟٞي ألال٠ أل

بغػ  
َم
ال٫ ٢ىاٖض وؤ : بالى٣ل ؤلٖا

ْن  . 
َم
ت خٝغ ٩ًىن  ؤ

ّ
ا الٗل ىًا ُْ . (ٞٗل) لـ ٖ

ْن  . 
َم
ت خٝغ ٩ًىن  ؤ

ّ
اصجه صون  وػهه في اإلاًإع ٌكبه اؾم (ٖحن) الٗل  . وػهه صون  ٍػ

ُه والىاو الُاء ما) باب في. 1 : (الّحن مىلْ في وهما (زاهُت ٘و

ؿخيبِ  ؿخإه٠ ٣ًُ٘)) الهالة في ال٣ه٣هت مؿإلت في ال٣اضخي ٢ى٫  مً وَُ ُٗض َو  ما ٖلى بًٗهم به ًدخج( (ؤلا٢امت َو
ْن  بىجـ نلى مً مؿإلت في ٢بل ج٣ّضم

َم
 مً طل٪ في اإلاؿإلخحن في ًٟغ١  لم بط ًُل؛ لم ؤو َا٫ ؤلا٢امت ٌؿخإه٠ ألمغ الهالة ٢ُ٘ ؤ

نَّ  َظٍ؛ وبحن بِىهُ  ًٟغ١  ٞهظا طل٪؛ في جغادي ؤو ؤمغ الهالة وبحن بِىه خا٫ زمَّ  ؤ٢ام
َم
 َظٍ في ٢ُٗذ ٢ض لهالة ألاولى في ب٢امت أل

.  ((ًُل لم ما ب٢امت ِبلى ًدخاط ٞال هٟؿها؛ الهالة لهظٍ ب٢امت

ما  خال٫ َظا ٧انَم  ِبهَّ ه ال٨الم، في صزىلهما و٦ثرة بًاَما، اؾخٗمالهم مً ل٪ ط٦غث ما ل٨ثرة والىاو؛ الُاء في الٖا هَّ
َم
 لِـ وؤ

ىا الٗحن، في التي الخغ٦ت ظٗلذ ألاخٝغ َظٍ اٖخلذ ٞلما بًٗهً، مً ؤو ألال٠ ومً مجهما، ٌّٗغي  ْن  و٦َغ
َم
 ألانل خغ٦ت ٣ًّغوا ؤ

نَّ  ٦ما الٗحن، اٖخلذ خُض
َم
  ُٖىهُ  خغ٦ت ج٩ىن  ال (ٚؼوث) مً (ًٟٗل) ؤ

َّ
نَّ  و٦ما الىاو، مً ِبال

َم
 خغ٦ت ج٩ىن  ال (عمُذ) مً (ًٟٗل) ؤ

  ُٖىهُ 
َّ

، ما ٖلى خغ٦تهً ظٗلذ اٖخلذ خُض الخغوٝ َظٍ ٨ٞظل٪ اٖخلذ، خُض الُاء مً ِبال ًَّ  والُاء الىاو مً ظٗلذ ٦ما ٢بله

خال٫ في ج٩ىن  لئال ٢بلها؛ ما خغ٦ت .  حٗخل لم بطا خالها ٖلى الٖا

ت -
ّ
ا طاتها ألانىاث َظٍ اٖخال٫ مً مخإهُت الٟاء ِبلى الٟٗل في ٧اهذ بط (والُاء الىاو) ألانىاث لهظٍ اإلاغا٣ٞت ه٣ل ٖل  ِممَّ

غ الهىحي اإلاىار زال٫ مً  –اإلااصي طًَ في ًؼعٕ . مٗخلت والٗحن ألانل خغ٦ت اؾخ٣غاع ٦غاَت  –اإلاخٞى

نَّ  الّىّو  ٨ًك٠ -
َم
 الٟاء جدغ٦ذ ًاء ٧انَم  ٞةْن  الٗحن، إلاىي٘ الكاٚل الهىث ظيـ مً بلحها اإلاى٣ىلت الٟاء خغ٦ت ؤ

ا ٧انَم  وِبْن  بال٨ؿغ،  .بالًم الٟاء جدغ٦ذ واوًا
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 وبظل٪ للٗحن؛ الكاٚل للهىث اإلاجاوؿت الخغ٦ت واؾخ٣غاع الٟاء، خغ٦ت بؾ٣اٍ في ٌؿهم والٟاء الٗحن خغ٦تي جضاٞ٘ -
ال٫ ٌؿهم ض في  –بالى٣ل ؤلٖا ال٫ ٞع ا اللٛىي  البىاء بُٖاء في  –الخغ٦ت ه٣ل ٖلى اإلاترجب بال٣لب ؤلٖا ا ُبٗضًا ًُا  ًخدّهل ما ٖبر ؾُمُاث

  ج٩ىن  الٟاء ٖلى نىجُت بقاعة مً للمخل٣ي
ًا

 للمٟغصة الخدخُت البيُت نُٗض ٖلى الٗحن مىي٘ قٛل الظي الهىث ٖلى صلُال

 .(ألانل)

ْن  ووؿخُُ٘
َم
                    جدلُلها بٗض الٗحن اإلاٗخلت ألاٞٗا٫ في ًجغي  ما هخمشل ؤ

ًا
ا جدلُال ًُا .  نىج

 ٢مُذ  ٢امذ

- ُث /م-١ ُث /م-ا/-١

ىا  الهىث ظيـ مً (١) الٟاء جدٍغ٪ زمَّ  ومً الٗحن، وخغ٦ت الٟاء خغ٦ت خغ٦خحن، بؾ٣اٍ الهىحي الخدلُل ًٓهغ َو
  الٗحن، إلاىي٘ الكاٚل

ًا
اوي للم٣ُ٘ ألاولى ال٣اٖضة ألال٠ بؾ٣اٍ ًٖ ًٞال

َّ
 ألامغ خغ٦خحهما؛ بؾ٣اٍ بٗض ؾا٦ىحن الخ٣اء بزغ الش

.    م٣ُٗحن ِبلى اإلاٟغصة ؤخا٫ الظي

:  ؤلابضا٫

ئت : جَى

غ الهُاٚت ًٖ لل٨ك٠ اإلاخابٗت؛ بها حكٕغ التي ألاولى اإلاُالب مً َما وؤلاصٚام ؤلابضا٫   الهىجُت للمٓاَغ والخهٍى
ان َما وؤلاصٚام ؤلابضا٫ ِبنَّ  ظغم وال بًٗها، م٘ الؿُا١، باٖخباع طواتها م٘ ألانىاث حٗامل ًٖ الىاظمت ا ألا٦ثر اإلاىيٖى  خًىعًا

ت، البجى في ٍٛى
ّ
لُه الل ُت بالخٍُى جمؿ٪ ٞحها الخىى ًجٗلىا ٖو  في بها واإلاىاوعة بلحها، الاؾدىاص البدض ًداو٫  التي ألاولى اإلاٗٞغ

ا الهىجُت، الخىظحهاث مَم َُّ ىل٠ لظاجه ٣ًهض بٗض ُٞما ناع الظي اإلاىخى طل٪ لٛىي؛ مٗغفي إلاىخى الخإؾِـ والِؾ . باؾمه ٍو

 بلحها ًىٓغ التي الهىجُت ال٣ىاهحن ؤَمُت ببغاػ بىاؾُتهما جخم٨ً التي الهىجُت اإلآاَغ ؤ٦ثر مً وؤلابضا٫ ؤلاصٚام ولٗل 

ٛىي 
ّ
ا الل . الخضًض الهىحي الّضعؽ في مٟاَُمها عوح ًٖ جسخل٠ لم وِبْن  حٗبحراتها، في مسخلٟت بمؿمُاث ٢ضًمًا

ّل  حٍٗغ٠ وبٗض 
ُ
ت وجدضًض الهىجُت اإلآاَغ مً مٓهغ ٧

ّ
 مخابٗت في قٕغ ج٣هضَا، ِبلى اإلااصي جضٞ٘ التي الٛاثبت الٗل

ت جدلُلها، زمَّ  اإلآاَغ، جل٪ ألخ٩ام اإلاىا٣ٞت الهُاٚت ًٖ ال٨ك٠ في ههىم ٛت ٖلم مُُٗاث ؤمام نمىصَا مضي ومٗٞغ
ّ
 الل

  ؤُٖي ٢ض الهالة ٦خاب في ط٦غ و٢ض ،(الخيبحهاث) ٦خابه في ُٖاى ال٣اضخي إلاىهج مخ٩املت نىعة عؾم بُٛت الخضي؛
ًا

: ب٣ىلِه  مشال
اؽ، لجمٗها الجمٗت؛ نالة وؾمُذ)) خدها اإلاُم بًم ٣ًا٫ ٞحها الظخماٖهم ؤو للهالة الىَّ  ل٩ىجها والًم الٟخذ ٞلٗل وبؾ٩اجها، ٞو

(. (ظامٗت

جم٘ الٗغوبت، ًىم  –ويمها اإلاُم بؿ٩ىن   –الجمٗت ًىم)) :ب٣ىلِه  الغاػي  الغؤي وا٤َٞم  و٢ض  (. (وظم٘ ُظمٗاث ٖلى ٍو

ي وؤوعص   وخ٩ي الًم، الجمٗت مُم في واإلاكهىع  اإلاجيء ؤعاص ؤي ؛((الجمٗت مى٨م ظاء مً)): ٢ىله صًباظت في الؿَُى
خدها بؾ٩اجها . ٞو
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حن، ِبلى اإلاُم يم وؿب و٢ض  خدها الدجاٍػ : اإلاُم بًم (ظمٗت) ًىم)): الُٟىمي ٢ا٫ ٣ُٖل، لٛت وؤلاؾ٩ان جمُم، لٛت ٞو
خدها الدجاػ، لٛت مل ٢غؤ وبها ٣ُٖل، لٛت: وبؾ٩اجها جمُم، لٛت ٞو ا وججم٘ ظمٗت، ظم٘ (الجم٘ مً). ألٖا ًًا ًْ  مشل ظمٗاث ٖلى ؤَم

ت اث ٚٞغ ٞغ ا، في ٚو ا وظَى مَّ
َم
ؤ ، ألًام ٞاؾم اإلاُم بؿ٩ىن  الجمٗت وَم ٨ظا ألاخض، ًىم ألاًام وؤو٫  الؿحن، وؤولها ؤلاؾبٕى  ٖىض َو

م ال٣ُغآن في (الجمٗت) لٟٓت وعص و٢ض: الٗغبّي  ابً ٢ا٫ الٗغب، ٛاث؛ َظٍ م٘ جخ٤ٟ ب٣غاءاث ال٨ٍغ
ّ
 الؼبحر، ابً ٢غؤ ٣ٞض الل

مل، ، وابً وظبحر، وؾُٗض، وألٖا م، وؤبي ٖبلت، ؤبي وابً ٖٝى .  خُىة وؤبي البَر

ض الظي ِبنَّ   ْن  هٍغ
َم
نَّ  اإلاشا٫ َظا في بلُه هخىنل ؤ

َم
ا ٧انَم  ال٣اضخي ؤ

ًا
ى الٗغب ل٨الم مضع٧ ٛت؛ ابً َو

ّ
 ٚاًت في بقاعة ٞهظٍ الل

. ٖلمه وؾٗت ٞهمه، ِبلى الض٢ت

ل ًٖ ٌٗبر و٢ض  زغي  بإلٟاّ الخإٍو
ُ
ج،: مجها هٟؿه، اإلاٗجى صاللت لها ؤ  ٦المه ًإحي بط والخ٣ضًغ؛ والخىظُه، والخمل، الخسٍغ

ا . الخٟؿحر ل٨خب مُاب٣ًا

خاب٘  دى ٖلماء ٦الم ٦المه ٍو ه الىَّ ظا ال٣ٟهُت، اإلاؿإلت ٞحها خمل التي اإلاىاي٘ مً ٦شحر في واإلابّرِص ؾِبٍى  بلُه ًغم ما َو

.  البدض

ٙه،:  بذا٥ اًخه حٍّش : ٔو

ت ٖلماء ًسغط لم  ُّ ٟهم في الٗغب ا، ؤو نىٗت بما و لًغوعة بما نىث، م٣ام نىث ب٢امت: ٧ىهه ًٖ ؤلابضا٫ حٍٗغ  اؾخدؿاهًا
ا آزغ نىث م٩ان نىث ظٗل َى ؤو .  مُل٣ًا

غى  ضان ؤخمض ٖاص٫ الض٦خىع  ٖو ٟاث  ٍػ ها وعؤي ؤلابضا٫، حٍٗغ جَّ
َم
ى والخ٣هض، الخٗمض ِبلى حكحر ؤ ٍُ  لم ما َو  ٣ًهض

ىن  نَّ  باإلبضا٫ اإلاغاص لِـ)) بط بلٛخه؛ ًخ٩لم خحن طل٪ ٌٗخمض لم ٞالٗغبي ؤهٟؿهم؛ اللٍٛى
َم
ٌ جخٗمض الٗغب ؤ ، مً خٝغ حٍٗى  خٝغ

ما   ًسخلٟا ال خّتى واخض إلاٗجى لٛخحن في اللٟٓان جخ٣اعب مخ٣ٟت، إلاٗانٍد  مسخلٟت لٛاث هي وِبهَّ
َّ

.  ((واخض خٝغ في ِبال

ت ألنىاث ؤلابضا٫ ْاَغة ومُضان  ُّ ا، ٖكغ ؤخض في ظاء الٗغب
ًا
 والضا٫، والخاء، والىاو، والُاء، وألال٠، الهمؼة،: وهي خٞغ

.  والىىن  والهاء، والجُم، واإلاُم، والُاء،

ٍِ  بًٗهم وونل 
ْ
ظ ا، ٖكغ ازىتي ِبلى ألانىاث ِبهَم ا، ٖكغ ؤعبٗت ظٗلها مً ومجهم نىجًا ىا٥ نىجًا  ججم٘ حؿٗت ّٖضَا مً َو

ا َضؤث) في ًُا .  (مَى
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ال٫ ؤلابضا٫ مهُلر وازخلِ   بحن َظا اخهل ؾىاء آزغ، خٝغ م٩ان خٝغ ببضا٫ ٖلى ًض٫ّ  مجهما ٩ّٞل  وال٣لب؛ باإٖل

ت، وخغوٝ الصخاح، الخغوٝ بحن ؤم هٟؿها الصخاح الخغوٝ
ّ
ت خغوٝ بحن ؤم ال٨ٗـ، ؤم الٗل

ّ
.  هٟؿها الٗل

جضع حن بحن الخٍٟغ٤ بىا ٍو : َما ؤلابضا٫ مً هٖى

شد  بذا٥ -
 
: املى

ى  ُت ل٣ىاٖض ًسً٘ الظي ؤلابضا٫ ؤي ال٣ُاسخي؛ َو ا مد٨مت، نٞغ مَم َُّ  ًدظٝ وما ،(والاٞخٗا٫ اٞخٗل) نُٛتي في والِؾ

ا ظاءث ما بطا ٞحهما للخاء ت ؤنىاث مً ؤنىاجًا
ّ
با١ وؤنىاث الٗل .  ؤلَا

شد ٔحر  بذا٥ -
 
: املى

ى  ٛىي  ؤو الؿماعي َو
ّ
ىن  ظمٗه الظي الل . الىاخض اإلاٗجى طواث ؤنىاتها في اإلاخ٣اعبت ألالٟاّ ظم٘ مً اللٍٛى

 ً ُه ؤلابضا٫ ٚاثُت ٖو هُ : ٢ُل بىٖى ا اإلاخجاوعًٍ؛ الهىجحن بحن الخ٣ٍغب ِبلى اإلاُل ًٖ هاظم ِبهَّ  الى٤ُ، لٗملُت جِؿحرًا
ا  وبٖؼاء ؤلابضا٫، لٗلمُت اإلاىاؾب الهىحي اإلاىار جىاٞغ ًٖ مؿاولت نىجُت ؾلؿلت بىنٟها واإلاٟغصة الًٗلي، الجهض في وا٢خهاصًا

ا بة٢امخه اإلااصي ا آزغ نىث م٩ان نىجًا  والهىث اإلابض٫ الهىث بحن الهىحي الغباٍ ٖلى الخٟاّ م٘ الى٤ُ، في الؿهىلت َالبًا

نَّ  طل٪ مىُه؛ اإلابض٫
َم
.  الهٟت ؤو اإلاسغط يىء في اإلاخإجُت الهىجُت الٗال٢ت ِبلى ًىمئ الهىحي الغباٍ ؤ

ه ِبلى ؤلاقاعة وججضع  ا ٖكغ ألخض ؤلابضا٫ مٓاَغ ط٦غ ؾِبٍى .  البض٫ خغوٝ باب في وطل٪ ؤلاظما٫، وظه ٖلى نىجًا

ا  ال٫ ؤبىاب ٖلى ألامغ جىػٕ ٣ٞض الٓاَغة لهظٍ الخٗلُل وظه ًٖ ؤمَّ  إلآاَغ حٗغى ٞؿٝى ولظا ؛ وؤلاصٚام ، ؤلٖا
ا ؤلابضا٫، مَم َُّ اث٠ مً الهامذ بالجاهب ًخٗل٤ ما والِؾ ت ْو دى ٖلى ؤلابضا٫ صاثغة يمً ج٣٘ التي الهىجُت اإلاجمٖى : آلاحي الىَّ

: والهمضة ألالٚ -

م  نَّ  الخلُل ٖػ
َم
  عؤًذ): ٣ًى٫  بًٗهم ؤ

ًا
ظٍ) ٞحهمؼ، (عظال   َو

ًا
هُ  خُض الهمؼة مىي٘ ِبلى ؾُهحر (مُال  مىي٘ ِبلى ؾُهحر ِبهَّ

ْن  ٞإعاص الهمؼة؛
َم
. ٖلحهم ؤز٠ و٧ان واخضة، َمؼة ًجٗلها ؤ

  َى): ٣ًىلىن  وؾمٗىاَم 
َم
ّل  ٞحهمؼ (ًًْغبهإ

ُ
نَّ  َظا؛ ٨ًً لم ونلذ بطا ؤلاصٚام في ٌؿخسٟىن  ٦ما الى٠٢، في ؤل٠ ٧

َم
 أل

ْن  الهىث ًمى٘ آزغ نىث ابخضاء في ؤزظ٥
َم
.  الؿم٘ في الٛاًت جل٪ ًبلٜ ؤ
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ه الخلُل وػٖم  نَّ  ًٖ ٨ًك٠ الّىّو  في ظاء الظي وؾِبٍى
َم
ت ؤ

ّ
 ما وؤ٦ثر اإلاسغجي، ج٣اعبهما الهمؼة؛ مً ألال٠ ببضا٫ ٖل

ى ألال٠، في الخهُهت َظٍ ج٩ىن  ا، ًاصي َو ًٟا غ والى٠٢ و٢ ت ًٞى  الىنل؛ في لها جخىاٞغ ال ؾٗت (والُاء والىاو، ألال٠،) إلاجمٖى
ْن  لها البضَّ  بط

َم
هُ  بط الهمؼ؛ ِبلى جيخهي ؤ  جًمها لم ٖىضَا و٢ٟذ ٞةطا للهىث، ؤمض وال مجها، مساعط ؤوؾ٘ الخغوٝ مً شخيء لِـ)) ِبهَّ

ا، ٦ًم خل٤ وال لؿان، وال بكٟت، ا وظض بطا الهىث ٞحهىي  ٚحَر ًٗا .  ((الهمؼة مىي٘ في آزٍغ ًى٣ُ٘ خّتى مدؿ

ْن  ؤمغث: ))(وؾلم وآله ٖلُه هللا نلى) هللا عؾى٫  ل٣ى٫  بقاعة)) ب٣ىلِه  ٦خابه في ُٖاى ال٣اضخي ط٦غ و٢ض 
َم
 ٖلى ؤسجض ؤ

ا الٟيء ٞاء بطا)): آزغ مىي٘ في و٢ىله ،  ((ؤًٖاء ؾبٗت ًٖا ى آلازغ، مهمىػ  الٟيء(. (طعا ْمـ ٖلُه جؼو٫ الظي الٓل َو
َّ

 الك

(. (وجغظ٘

نَّ  الىُٗمي خؿام الض٦خىع  وعّجرَم  
َم
 عؤًذ: ٣ُٞىلىن  مٟخىح م٣ُ٘ ٖلى ابخضاء ٣ًٟىن  ٧اهىا الى٠٢ في ألال٠ َمؼوا الظًً ؤ

ا، ٛت جسلهذ زمَّ  بسالضي، ومغعث زالضو، وظاء زالضًا
ّ
ها ألال٠؛ م٘ وؤب٣خهُ  بةؾ٩اهه، والُاء بالىاو اإلاٟخىح اإلا٣ُ٘ مً ألاصب الل جَّ

َم
 أل

ا وظضجهُ 
ًا
  ؾاجٛ

ًا
ا اهخ٣لذ ولظا حؿخُٛه؛ لم اللهجاث وبٌٗ م٣بىال ًًا ًْ : هدى بًٗهم، ٖىض بالهمؼة الكّضة هبر ٍَغ٠ ًٖ م٣ُ٘ ِبلى ؤَم

.  زالضٌم  َظا

: الا٘خّا٥ جاء

: واء الخاء ئبذا٥. 1

نَّ  ِبلى ًيبػي 
َم
٤ ؤلابضا٫ ؤ  ٣ًى٫  ؤلاصٚام، مهمت ًدؿحر ٚاهُت الاٞخٗا٫ لخاء الخايىت البجى في الهىجُت للؿُا٢اث اإلاٞغ

ا: ُٖاى ال٣اضخي مَّ
َم
ؤ ٪َم : حٗالى ٢ىله ومىه وآلازام، واإلاظاّم، ألاهجاؽ مً والخسلو الجزاَت،: ٞإنلها الُهاعة، وَم ابَم َُم ِز  وَم

ْغ  ّهِ
َم
ُ

َم
ٞ[4:اإلاضزغ] .هٟؿ٪ ؤو ٢لب٪ جٟؿحر ٖلى .

ظا   ٨ًً ولم ج٣اعب خُض والخس٠ُٟ الخس٠ُٟ، ؤعاصوا َاء الخاء ببضا٫ في و٢الىا)) ُٖاى ال٣اضخي ط٦ٍغ الظي اإلاشا٫ َو
  بُجهما

َّ
، ٢غب ٌٗجي ل٪ ط٦غث ما ِبال  بط الُاء؛ م٘ للخاء ًدتري  ما لخٗلُل َاء الخاء بصزا٫ ًجؼ ولم واخض، خٝغ في وناعا الخٝغ

ّو٫  ؾ٨ً مشالن ًجخم٘ َاء الخاء جبض٫
َم
اوي وجدغ٥ ألا

َّ
هغ: هدى ٞخد٤٣، الش

ّ
.  ((اَ

 مً نىث جسللها ؤو الاٞخٗا٫ ؾُا٢اث في ببضا٫ مً للخاء ًجغي  إلاا حٗلُل مً ج٣ضم ما الخضًض الهىحي الضعؽ ًخٗض ولم 
با١، ؤنىاث ت ؤلَا

ّ
بت طل٪ في الٗل ا الهىحي، الخجاوـ َلب في الٚغ مَم َُّ نَّ  والِؾ

َم
 ٞإنىاث طل٪؛ ٌؿخضعي بُجهما ألاصاجي الٟاع١  ؤ

با١ ّما مٟسمت، ؤلَا
َم
ْن  ِبلى ًمُل ٞاإلااصي لظا ٞمغ٤٢؛ الىضاء نىث ؤ

َم
با١ ؤنىاث ًىاؾب بهىث ًإحي ؤ  الى٢ذ وفي الخٟسُم، في ؤلَا

ْن  في الهىحي البضًل ًغاعي هٟؿه
َم
ا؛ ُٞه اإلاسغط يابِ ٩ًىن  ؤ

ًا
 بحن الهىجُت ال٣غابت بكٍغ جظ٦غ نىجُت آنغة بىنِٟه  مدْٟى

.  مىه واإلابض٫ اإلابض٫ الهىجحن
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: والمم ال٢عش ئبذا٥. 2

ت اإلاؿمُاث َظٍ الخٗلُل  دىٍّ  وال٨ؿغة، والٟخدت، للًمت، الهىحي ألاصاء مً الخغ٧ي الجاهب ٌٗخمض نىحي حٗلُل َى الىَّ
  ؾماث مً ؤصائها ٖلى ًترجب وما

ُ
ا الى٣ُي، الجهاػ ؤًٖاء بها جخه٠ مَم َُّ  في م٩اجهما ًٖ الكٟخحن ٞاعجٟإ وال٩ٟان؛ الكٟخان والِؾ

هُ  البّض  ٧انَم  الٟم ؤصاء
َم
ْن  مً ل

َم
٘ ٖالمت ٩ًىن  ؤ .  الٞغ

خ٩اٝ مشل اإلاجاوعة مً  –والًم بال٨ؿغ  –بالُجىاع والجىاعَم : ب٣ىلِه  اإلاؿإلت َظٍ في ُٖاى ال٣اضخي وؤٞاص   وبمٗىاٍ، الٖا
نَّ  مً ُٖاى ط٦ٍغ ما)): ال٨خاب مد٤٣ ب٣ى٫ 

َم
ما اإلاجاوعة، مً مكخ٤ والًم بال٨ؿغ والُجىاع، الجىاع ؤ خ٩اٝ، بمٗجى َو  ط٦غ الٖا

غي  ة: بال٨ؿغ الجىاُع : ٣ٞا٫ مشلهُ  ألاَػ عَم جم٘ الاؾم،: والجىاع اإلاجاوَم ا الجاّع  ٍو ظىاعًا
َم
ا، ظحرة ؤ  ٖلى اإلاىي٘ َظا ٚحر في وهو وظحراهًا

نَّ 
َم
. اؾم والًم مهضع ال٨ؿغ ؤ

اُع ... )): ٢ىله َظا في الؼبُضي ط٦غ و٢ض  ى باإلاهضع، والخانل ٣ِٞ، بال٨ؿغ ٞاإلاهضع  –وال٨ؿغ بالًّم  ؤي  –والُجىَم  َو
هُض  َٗم ًً، بحن الظي ال ضَم َِ ٗا

ُ
ًم اإلا ٨ؿُغ  ًُ غَّح ٦ما وٍُ ظٍ ،((ألاثّمت مً واخضٍد  ٚحُر  به نَم  ال٨ؿغ بحن ؤلابضا٫ باب مً نىجُت ْاَغة َو

.  والًّم 

ت، مؿإلت ؤي في مخىالُت جإحي و٢ض  ّض  ِبلى والىيىح الجالء مً وهي لٍٛى ان، ِبلى بزباتها في ًدخاط ال خَم  ْاَغة جبضو و٢ض بَغ

.  الترا٦ُب بٌٗ في

:  دٔام

ه ٧انَم   ضَّ  ُٞه ازتز٫  ؤلاصٚام باب ٚحر في ٢ى٫  لؿِبٍى ٟه ما خَم ّو٫  في ًضزل وؤلاصٚام)): ٢ا٫ بط لإلصٚام؛ حٍٗغ
َم
 آلازغ، في ألا

٣لب خاله، في وآلازغ ّو٫  ٍو
َم
٩ىن  ،(جغ٦خ٪ ٢ض) هدى واخض، مىي٘ مً وآلازغ َى ًهحر خّتى آلازغ في ُٞضزل ألا  ٖلى آلازغ ٍو

 . ((...خاله

ظا ؤلاصزا٫، ٌٗجي ؤلاصٚام  نَّ  ٌٗجي َو
َم
ا بىنٟه  –ؤلاصٚام ؤ ا مهُلخًا ًُا زظ  –نىج

َم
ٛىي؛ اإلاٗجى مً مٗىاٍ ؤ

ّ
٣ا٫ بط الل ًُ :

.  ُٞه ؤصزلخه بطا الٟغؽ، ٞم في اللجام ؤصٚمذ

ا ٚكحها بطا ٖجها، ؤو ًضٚمها، ألاعى وصٚم ًضٚمها، ألاعى الٛحن صٚم))و  .  ((و٢هَغ

ٛىي  اإلاٗجى َى َظا ٧انَم  وبطا 
ّ
ىا لإلصٚام، الانُالحي اإلاٗجى مىهُ  واؾخمغ حٗضص اإلاعجماث به اخخٟٓذ الظي الل  هجض ال ِٞةهَّ

اّصة جدُل حٗضو اإلاعجماث َظٍ اث مً إلاىيٕى اإلاؿخ٣غ الٗلميّ  بمٟهىمه ؤلاصٚام صاللت وهي ظضًضة، صاللت (صٚم) مَم ٛت؛ مىيٖى
ّ
 الل

، في خٝغ بصزا٫ ؤلاصٚام)) هجض ولظا ٣ا٫ خٝغ .  ((وؤصٚمخه الخٝغ ؤصٚمذ: ًُ
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ا؛ َظا وؾمى ؤلازٟاء: ؤلاصٚام مٗاوي مً وظاء   ُٞه، اإلاضزى٫  في الضازل ٦سٟاء اإلاخدغ٥ ٖىض الؿا٦ً لخٟاء بصٚامًا
٨ك٠ ه ٢ى٫  ٍو ّو٫  ُٞه ًضزل) ؾِبٍى

َم
 و٧ان مخمازالن نىجان الخ٣ى ٞةطا ؤلاصٚام؛ بظغاء آلُت ًٖ (خاله ٖلى وآلازغ آلازغ، في ألا

ّو٫ 
َم
ا مجهما ألا ا وآلازغ ؾا٦ىًا

ًا
ظا واخض، مىي٘ مً ُٞإجُان اإلاخدغ٥ في ًضزل الؿا٦ً ِٞةنَّ  مخدغ٧  ُٞما ٌؿمى ؤلاصٚام في ؤلاظغاء َو

ّو٫  ونل ؾىي  اإلااصي ُٞه ًٟٗل ال الظي (الهٛحر ؤلاصٚام) بـ بٗض
َم
 ٩ًىن  ٢ض ؤلاصٚام ِبلى ًضٖى الظي الهىحي والخمازل بالشاوي، ألا

 
ًا

  ؤو واخضة ٧لمت في مخهال
ًا

. ٧لمخحن في مىٟهال

نَّ  ِبلى ؤلاقاعة وججضع 
َم
ه ٖىض ؤلاصٚام مٟهىم ؤ لت بظغاء ؾِبٍى  وخؿب، للهىامذ الهىحي الخٗامل جهّىع  في ًدهغ لم ٖو

ما ْن  خاو٫  وِبهَّ
َم
 و٦شحر للهىاثذ، الهىحي الخٗامل مٓاَغ مً ٦شحر ٖلى  –واخض وظه مً الٗمل مبضؤ بجٗل  –ؤلاصٚام ٨ٞغة ًسل٘ ؤ

ه هلخٔ ما ا الهىاثذ مٓاَغ مً ٦شحر قغح ؤلاصٚام ٢اهىن  بىؾاَت ًداو٫  ؾِبٍى .  وجٟؿحَر

ض (ؤلاصٚام) ٧لمت اؾخٗما٫  ا ؾىاء بهىث نىث جإزحر مُل٤ ًٖ الخٗبحر بها ًٍغ ا، ؤم ٧انَم  ؤنامخًا   وؾىاء ناثخًا
ًا

 ٧انَم  ؤ٧امال

ا ؤم اإلاخإزغ، الهىث ٞىاء ٖلُه ًترجب وما الخإزحر، ًُا ا مٗه ٣ًٟض ظؼث  . ٖىانٍغ مً ٖىهغًا

ْن  صون  مً ؤلاصٚام حٍٗغ٠ خاو٫  مً  –َظا بمظَبه  –قاَحن ٖبضالهبىع  الض٦خىع  واهخ٣ض 
َم
ضٍ ما ًلخٔ ؤ ه ًٍغ  ؾِبٍى

.  الهىث مً الهىث بخ٣ٍغب

ْن  خاو٫  
َم
نَّ )) ظّجيّ  ابً ٖىض اإلاُّىع  اإلاٟهىم ًسل٘ ؤ

َم
ما اإلاٗخاص اإلاإلٝى ؤلاصٚام ؤ ى ، نىث مً نىث ج٣ٍغب َى ِبهَّ  في َو

خضَما يضًً، ٖلى ال٨الم
َم
ْن : ؤ

َم
ّو٫  ُٞضٚم ؤلاصٚام، ؟؟ ٩ًىن  التي ألاخ٩ام ٖلى اإلاشالن ًلخ٣ي ؤ

َم
ْن : وآلازغ ،...آلازغ في ألا

َم
 ًلخ٣ي ؤ

ه لهظا الجام٘ واإلاٗجى ُٞه، جضٚمه ناخبه لٟٔ ِبلى ؤخضَا ٞخٛلب ؤلاصٚام مٗها ٌؿٙى ألاخ٩ام ٖلى اإلاخ٣اعبان
ّ
ل
ُ
 الهىث ج٣ٍغب ٧

ظا ،  ((الهىث مً لى لإلصٚام؛ مخُىع  ٞهم َو  ؤخضَا ٧انَم  ٞهى٫، ٖلى صعاؾخه ٖىاص ٧اْم ظىاص الض٦خىع  ٢ؿم ألاؾاؽ َظا ٖو
حها ،(ألانٛغ ؤلاصٚام)   ًازغ لم الظي ألانٛغ ؤلاصٚام مهُلر بخُاء ِبلى ًضٖى ٞو

َّ
ضٖى ،(ظّجيّ  ابً) ناخبه ٖىض ِبال  اؾخٗماله ِبلى ٍو

.  الخٛحراث َظٍ مشل ًٖ اإلاّٗبر الٗغبّي  ألانل وظىص م٘ مترظم مهُلر ِبلى خاظت ال بط الهىحي؛ الّضعؽ في وبقاٖخه

 : دٔام ظُاٜاث

ه خاو٫  مُٗىت، نىجُت ؾُا٢اث ٌؿخلؼم ؤلاصٚام بظغاء  ْن  ؾِبٍى
َم
 ؤو ًجّىػٍ، ؤو ؤلاصٚام، ٌؿخلؼم بما ٖلحها الًىء ٌؿلِ ؤ

خطر ًمىٗه؛ حن خا٫ خالها ِٞةنَّ  ؤصٚمذ بطا مساعظها اإلاخ٣اعبت والخغوٝ)): ٢ىلِه  في طل٪ ٍو  خؿً في ؾىاء َما اللظًً الخٞغ
ُما ؤلاصٚام، ا، ُٞه البُان ًؼصاص ٞو ُما خْؿىًا   ُٞه ًجىػ  ال ٞو

َّ
ُما وخضٍ، ؤلازٟاء ِبال .  ((وؤلاؾ٩ان ؤلازٟاء ُٞه ًجىػ  ٞو
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ه ؤزبذ وبظل٪  نَّ  في ؾِبٍى
َم
غ ًٖ ال٨ك٠ في الهىجُت الٓاَغة ؤ   زحر والهُاٚت الخهٍى

ًا
 ُٖاى ال٣اضخي ٢ى٫  لظل٪ مشال

ه) )): ٢ىله ى  –اإلاشلشت بالكحن  –الٗاَـ وحكمُذ (ٞكمخَّ ٣ا٫ هللا خمض بطا للٗاَـ ٢ىله َو .  ((اإلاهملت بالؿحن ٍو

حن مً  لَم  مً اللٍٛى نَّ
َم
ٍٕد  و٧ّل  الُضٖاُء،: الدكمُذ)): الٗحن ٟٞي الخإنُل؛ َظا بمشل (الدكمُذ) لٟٓت  ؤ  بسحر ألخضٍد  صا

ذ ُه، مكمَّ
َم
٣ى٫  ل ظا ،((صخُذ ؤنل والخاء واإلاُم الكحن: ٞاعؽ ابً ٍو ّن  ٌٗجي َو

َم
اهُت اإلاُم ؤ

َّ
ى لخ٠ًُ ظاءث الش ا مٗجًا  ٖلى ظضًضًا

حن في وؤلاصٚام الهُاٚت، مً ًٓهٍغ وما (ألانٛغ ؤلاصٚام) مهُلر جٓهغ ال٩لمت ا لهما لؿاه٪ جً٘ اللظًً الخٞغ ًٗا ا مىي  ال واخضًا

.  مخخالُخحن ٧لمخحن في اإلاُم بٗض ٧اإلاُم ٖىه، ًؼو٫

: مخفل ئدٔام. 1

ت البىاثُت الؿُا٢اث  دىٍّ ه صلُل هي والىَّ ت؛ في ؤلاصٚام إلآاَغ جهيُٟه في ؾِبٍى ُّ : ؾُا٢ان اإلاخمازلت ٞلألنىاث الٗغب

.  للهىجحن الخايً البىاء في ًخطر مخهل

ّما 
َم
ت ؤنىاث بضعاؾت اإلاكخٛلىن  ؤ ُّ ه، بٗض الٗغب ا ؾِبٍى مَم َُّ  ونٛحر، ٦بحر ِبلى ؤلاصٚام مٓاَغ جهي٠ُ خاولىا ال٣ُّغاء والِؾ

ا مَّ
َم
إ
َم
ّو٫  ٧انَم  ٞما ال٨بحر ٞ

َم
حن مً ألا ا الخٞغ

ًا
ا؛ وؾمي مخ٣اعبحن، ؤو ظيؿحن ؤم مشلحن، ؤ٧ان ؾىاء مخدغ٧ ه، ل٨ثرة ٦بحرًا  لخإزحٍر و٢ُل و٢ٖى

ّما واإلاخ٣اعبحن، والجيؿحن، اإلاشلحن، ؤهىإ لكمىله و٢ُل الهٗىبت، مً ُٞه إلاا و٢ُل بصٚامه، ٢بل اإلاخدغ٥ بؾ٩ان في
َم
 ٞهى الهٛحر ؤ

ّو٫  ٩ًىن  الظي
َم
ا مجها ُٞه ألا .  ؾا٦ىًا

نَّ  اٖلم)): ٢ىلِه  مً ًخطر هدى ٖلى ؤلاصٚام ال٣ِسخي م٩ي ٢ّؿمَم  و٢ض 
َم
 مضٚم يغب: ؤيغب زالزت ٖلى اإلاضٚماث الخغوٝ ؤ

اصة ُٞه ا بزٟاء ٞحها اإلاكّضصة الغاء طل٪ وهدى ؤلاصٚام، م٘ ٍػ َغ اصة ٞحها الظي ؤلاصٚام م٘ ج٨ٍغ  الدكضًض، في وػٍاصة ؤلاصٚام في ٍػ

اوي
َّ
اصة ال بصٚام: والش ى ُٞه، ٍػ ّل  َو

ُ
: ٢ىلِه  مً ًخطر هدى ٖلى مٗه، اؾخٗالء وال بَبا١، وال بْهاع، وال ُٞه، بزٟاء ال اصٚم ما ٧

نَّ  اٖلم))
َم
ا بزٟاء مجها اإلاكّضصة الغاء هدى وطل٪ ؤيغب، زالزت ٖلى اإلاضٚماث الخغوٝ ؤ َغ اصة ٞحها الظي ؤلاصٚام م٘ ج٨ٍغ  في ٍػ
اوي الدكضًض، في وػٍاصة ؤلاصٚام، في وػٍاصة ؤلاصٚام،

َّ
اصة ال بصٚام: والش ى ُٞه، ٍػ ّل  َو

ُ
 وال بْهاع وال مٗه، بزٟاء ال ؤصٚم ما ٧

  مً الُاء هدى مٗه، اؾخٗالء وال بَبا١،
ٌم
ت  الغاء صون  حكضًض ٞهظا ،[40: الىىع ] لّجيّ  في والجُم والُاء  ،[38: ٖمغان آ٫] طٍع

اصة ألظل اإلاكضصة غ ؤلازٟاء ٍػ ىت، مٗهُ  ْهغث ما هدى وطل٪ ؤلاصٚام، مً ه٣و ُٞه مضٚم والشالض الغاء، في للخ٨ٍغ
ّ
با١، ؤو الٛ  ؤلَا

.  [99: الخىبت] ًامً مً هدى الاؾخٗالء، ؤو

غي   نَّ )) ٢ضوعي ٚاهم الض٦خىع  ٍو
َم
نَّ  وها٢و؛ جام ٖلى ًى٣ؿم ؤلاصٚام ؤ

َم
اوي في ؤصعط بْن  الخٝغ أل

َّ
ا الش   طاجًا

ًا
ْن  ونٟت

َم
 ٧انَم  بإ

ّو٫  طاث اه٣لبذ بطا ول٨ً مخ٣اعبحن، ؤو مشلحن،
َم
اوي، طاث ِبلى ألا

َّ
 وِبْن  مّض، بصٚام مشل جام، خُيئظ ٞاإلصٚام نٟخِه؛ ِبلى ونٟخه الش

اوي الخٝغ ؤصعط
َّ
ا الش ا بإن نٟت ال طاجًا

َم
ّو٫  ٞاه٣لب مخ٣اعبحن ٧اه

َم
اوي، طاث ِبلى ألا

َّ
 الخلٟٔ؛ في ب٣ي نٟخه ِبلى نٟخه جى٣لب ولم الش
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ّو٫  الخٝغ مً البا٢ُت والهٟت ها٢و، خُيئظ ٞاإلصٚام
َم
ً الؿا٦ىت الىىن  بصٚام في وهي ّٚىت بما ألا  وبما والُاء، الىاو في والخىٍى

ى بَبا١ ى الاؾخٗالء وبما الخاء، في اإلاهمت الُاء بصٚام في َو .  ال٣اٝ في ال٩اٝ بصٚام َو

 ِٞؿترها، ٖلُىا ًٓلم: ؤي الجُم؛ و٦ؿغ الُاء بًم (اللُل ُٞجُيىا] )): ب٣ىلِه  اإلاؿإلت َظٍ في ُٖاى ال٣اضخي وؤٞاص 

٣ا٫ ؤظّى٪، ٣ٞض ؾتر٥ ما و٧ّل  الؿتر، مً وؤنله ًَّ  اللُل، ظً: ًُ ًَّ  اللُل، وؤظّىىا وؤظ ًَّ  ٖلُىا، وؤظ  ٞلما: حٗالى ٢ا٫ ٖلُىا؛ وظ

 ًَّ .  (([76: ألاوٗام] اللُل ٖلُه ظ

: ل جُت ٌىاهش   

: الل جت

  
ُ
ت جَم هَم

ّ
ْهجت. اللؿان َٝغ: الل

َّ
  والل

ُ
٣ا٫ ؤٖلى، والٟخذ ال٨الم، ظغؽ: واللُهجت ت اللْهجت، ٞهُذ ٞالن: ٍو  لٛخهُ  وهي واللهجَم

  ٖخاصَا ما ٖلحها ظبل التي
َم
هجت ،...ٖلحها ووكإ

َّ
 وفي ،((طّع  ؤبي مً ؤنض١ لهجت طي مً ما)): الخضًض وفي ًدّغ٥، و٢ض اللؿان،: والل

(. (اللؿان: اللهجت ٢ا٫ طّع، ؤبي مً لهجت: ٢ا٫ ،((طّع  ؤبي مً لهجت ؤنض١)): آزغ خضًض

ّما 
َم
ا ؤ ٟها ظاء ٣ٞض: انُالخًا ها: حٍٗغ جَّ

َم
ت ؤ ت الهٟاث مً مجمٖى ٍٛى

ّ
كتر٥ زانت، بِئت ِبلى جيخمي الل  الهٟاث َظٍ في َو

. البِئت َظٍ ؤٞغاص ظمُ٘

ها: و٢ُل   ٞهي جسُٟٟها؛ ؤو الهمؼة حؿهُل ومشل جٟسُمها، وألال٠ الٟخذ، بمالت مشل مً الؿام٘ ِبلى ال٩لمت ؤصاء ؤؾلىب ِبجَّ
بُٗتها باألنىاث ًخٗل٤ ما و٧ّل  ال٩لماث، ونىث ألالٟاّ، ظغؽ في مدهىعة .  ؤصائها و٦ُُٟت َو

.  وخغوٝ وؤٞٗا٫، ؤؾماء، مً اإلاٗاوي ٖلى جض٫ّ  التي ألالٟاّ بها ًغاص: واللٛت 

ت ٖلماء مً ال٣ضماء ٧انَم  و٢ض  ُّ ا ٌٗبرون الٗغب مَّ ٛت) ب٩لمت باللهجت آلان حؿمُه َٖم
ّ
ا، (الل ا (اللخً)و خُىًا خجلى آزغ، خُىًا  ٍو

ت اإلاٗاظم في طل٪ ُّ   ٣ُٞىلىن  ألاصبُت الغواًاث بٌٗ وفي ال٣ضًمت، الٗغب
ًا

. لٛت وبالؼاي الجاعخت، الُُىع  مً بالهاص اله٣غ: مشال

ا ٌٗبروا لم ؤلاؾالم ونضوع  الجاَلُت الٗهىع  في ال٣ضماء والٗغب مَّ ٛت) بـ هدً وؿمُه َٖم
ّ
  (الل

َّ
 ٌؿخإوـ و٢ض ،(اللؿان) ب٩لمت ِبال

م ال٣ُغآن في ظاء بما الغؤي لهظا ٛت مٗجى في (اللؿان) ٧لمت اؾخٗما٫ مً ال٨ٍغ
ّ
ة الل ضَّ .  مغاث ِٖ

ّٟغ١   اب الض٦خىع  ٍو ٛت بحن خمىصة ٖبضالَى
ّ
 ؤؾماء، مً مٗاوي ٖلى جض٫ّ  التي ألالٟاّ بها ًغاص ٞاللٛت واللهجت؛ الل

غاص وخغوٝ، وؤٞٗا٫، دى في بها ٍو ّل  بها ًغاص و٦ظا اإلا٣هىص، ٖلى للضاللت وبٖغابها؛ ال٩لماث جإل٠ُ ٍَغ٤: الىَّ
ُ
 باقخ٣ا١ ًخٗل٤ ما ٧

 ًٖ اللهجت بٗضث الهٟاث، َظٍ ٦ثرث ومتى وصاللتها، ال٩لماث، بٌٗ مٗاوي ؤو وويجها، ال٩لماث، وبيُت وجىلُضَا، ال٩لماث،

.  لٛت جهحر خّتى ؤ٢ضامها وجشبذ وحكُ٘، جى٣ل، و٢ض ؤزىاتها،

                                                           
 

 .ٜٖ٘: الدراسات الصوتية . 

 
 .ٕٕٗ: التنبيهات ادلستنبطة . 

 
 .ٕ٘ٔ: ادلصدر نفسو . 

 
 .ٖٙٗ/ٗ: اخلصائص . 

 
 .ٖٗٚ: التعليل الصويت عند العرب . 

 
 .ٖٙٗ/ٗ: الكتاب . 



ت  2016ًىلُى    21الّذد  -الّام الثالث    -مجلت حُل الذساظاث ألادبُت وال٢ٍٙش
 

 

 

 

 

 

 69 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

ه٠  ٛت بحن الٗال٢ت ؤهِـ ببغاَُم الض٦خىع  ٍو
ّ
ٛت بط بالخام؛ الٗام ٖال٢ت واللهجت الل

ّ
ة ٖلى حكخمل الل ضَّ  ل٩ل لهجاث ِٖ

ا، ما مجها ٍِ  وظم٘ ًمحَز ت في حكتر٥ اللهجاث َظ ت، الهٟاث مً مجمٖى ٍٛى
ّ
 ًٖ مؿخ٣لت لٛت جال٠ التي ال٨المُت والٗاصاث الل

ا ٛاث مً ٚحَر
ّ
.  الل

ت اللهجاث جخإل٠  ُّ ت، بٓىاَغ مً بُجها ُٞما الٗغب ت اللهجاث بٌٗ وجخه٠ لٍٛى ُّ  جمحز بدُض زانت لهٟاث الٗغب

ا لهجت ت بٓىاََغ ٍٛى
ّ
.  الل

ظٍ  بُٗتها، باألنىاث، جىدهغ الهٟاث َو  وبالضاللت والجملت، ال٨الم، بترا٦ُب ًخٗل٤ وما وويجها، ال٩لماث، وبيُت َو

ا ًًا ًْ .  ؤَم

ٛت ؤَل بٌٗ ٖىض بُجهما ما ٟٞغ١  ، هسامت ؤو [هسامت عؤي]: الخضًض في و٢ىله الخيبحهاث ٦خابه في ُٖاى وال٣اضخي 
ّ
نَّ  الل

َم
 ؤ

ى الىسإ مً لخغوظها الغؤؽ؛ مً بالٗحن والتي الهضع مً باإلاُم التي غ١  َو ِٗ  . ال٣ٟاع في الظي ألابٌُ ال

 هسامت لٟٓت وبحن بالٗحن هساٖت لٟٓت بحن ُٖاى ٞغى اإلاؿإلت َظٍ عؤي ٌؿخىظب ُٞما الخيبحهاث ٦خاب مد٤٣ عؤي 
حن؛ بٌٗ ًٖ خ٩اًت باإلاُم نَّ  ٞظ٦غ اللٍٛى

َم
نَّ  الهضع مً باإلاُم التي ؤ

َم
 ٣ُٞى٫  َظا؛ في مىٓىع  ابً ووا٣ٞه الغؤؽ، مً بالٗحن التي وؤ

 
ًا

ساٖت ًجٗل ولم)): بغي  ابً ًٖ ه٣ال   الىسامت بمجزلت الىَّ
َّ

حن بٌٗ ِبال ٣ى٫  ،((البهغٍّ  الىسامت،: بالًم والىساٖت)): آباصي الٟحروػ  ٍو

  والىسإ الخكُىم مً ًسغط ما ؤو الهضع، مً ًسغط ما ؤو
ُ
َّٗب الضماٙ مً ًىدضع ال٣ٟاع ظٝى ألابٌُ الخُِ: ُمشلشت  مىهُ  وجدك

ٗبٌم 
ُ

.  ((ظؿم في ق

 م٘ لظل٪ ٞاج٣ٟذ بخضاَا ؤنىاث بٌٗ في جُىع  خضر زمَّ  الهىعة، مسخلٟتي ألانل في ٧اهخا ٧لمخان َىا٥ ج٩ىن  ٣ٞض 

٨ظا ؤنىاتها، في ألازغي  .  ؤ٦ثر ؤو مٗىُحن بحن مكتر٦ت واخضة ل٣ُت ناعث ؤي اإلاٗجى؛ مسخلٟت اجدضث التي الهىعة ؤنبدذ َو

ت ألانىاث جخإزغ  ٍٛى
ّ
 لالزخهاع والدؿهُل الخِؿحر ِبلى بُبُٗخه ؤلاوؿان مُل هدُجت ألاصاء ؤزىاء في بٌٗ في بًٗها الل

زغي، بإنىاث الًٗلي
ُ
ا وؤ٦ثر الى٤ُ في الِؿغ ؤ .  ألاصاء ؤزىاء في الهىج٠ُ الاويجام ًدهل لها اإلاجاوعة ألانىاث م٘ جإل٣ًا

 ٖبراهُت ٧لمت هي: ٢ُل لىا، اؾخجب: ومٗىاٍ اإلاُم، وجس٠ُٟ اإلاّض  ُٞه اإلاٗغوٝ[ (آمحن)]: ٦خابه في ُٖاى ال٣اضخي ط٦غ 

بذ غَّ ه، ابً وؤه٨ٍغ بال٣هغ، ؤمحن سٗلب وخ٩ى الٟخذ، ٖلى مبيُت ُٖ ٫َم  صعؾخٍى
ْ
ا
َم
٢ ما: وَم . الكٗغ يغوعة في طل٪ ظاء ِبهَّ

. الُاء ٖىى الىضاء مضة واإلاضة لىا، اؾخجب آمحن ًا: مٗىاٍ و٢ُل حٗالى، هللا ؤؾماء مً اؾم َى بل: و٢ُل 

ها: و٢ا٫  –اإلاُم وحكضًض باإلاض  –آمحن: الضاوصي وخ٩ى  ها سٗلب ط٦غ و٢ض قاطة، لٛت ِبجَّ جَّ
َم
. زُإ ؤ
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ابَم : ؤي خمضٍ؛ إلاً هللا ؾم٘ ومٗجى  ظَم
َم
.  الخدمُض ٖلى الخض بها اإلاغاص: و٢ُل خمضٍ، مً صٖاء هللا ؤ

نَّ  لي ًٓهغ: ال٣اضخي و٢ا٫ 
َم
ما الخمض، ل٪ ؤو الخمض ل٪ بغبىا َظا ظىاب ازخُاع في مال٪ ٢ى٫  جغصص ؤ  آلازاع الزخالٝ ِبهَّ

 عبىا) الجىاب في الىظه ٧انَم  الخمض ٖلى الخض بمٗجى (خمض إلاً هللا ؾم٘) ظٗلىا ِٞةطا اإلاخ٣ضمحن، اإلاٗىُحن بحن الترصص ٖلى ؤو بظل٪

هُ  واو؛ صون  (الخمض ل٪ هَّ
َم
لى بلُه، هضب إلاا وامخشا٫ ٖلُه خض إلاا مُاب٤ أل ل ٖو ّو٫  الضٖاء جإ٦ُض الىاو بزباث آلازغ الخإٍو

َم
 وج٨غاٍع ألا

ى  –ل٣اثلها باالؾخجابت ُصعي التي بالٗباصة ًإحي زمَّ  خمضها اؾم٘ ؤو لىا، اؾخجب: ؤي ؛(عبىا): ب٣ىلِه   الخمض، ول٪: ٣ُٞى٫   –الخمض َو

.  له واؾخٗمالىا طل٪ بلهامىا ٖلى طل٪ مٗجى: و٢ُل

ّما 
َم
ا َظا في ال٨خاب مد٤٣ عؤي ؤ نَّ  ال٣اضخي ط٦ٍغ ما)): ب٣ىلِه  عصًا

َم
ت صزلذ ٖغبُت ٚحر ٖبراهُت ٧لمت (ؤمحن) ٧لمت ؤ ُّ  الٗغب

ى ٞحها، واؾخٗملذ نَّ  ٦ما اؾخجُب، َى الظي الٟٗل ؾمى نىث آمحن)): الؼمسكغي  ُٞه ٣ًى٫  ،((الٟٗل به ؾمي نىث َو
َم
 ؤ

لم وظهل، عوٍض، ، ؤمهل، هي التي ألاٞٗا٫ بها ؾمٗذ ؤنىاث َو (. (وؤ٢بل وؤؾٕغ

٣ى٫   ا ال٣ُغآن مً لِؿذ (آمحن) )): الخلبي الؿمحن ٍو ًٖا (. (الٟخذ ٖلى مبجي ٞٗلٍد  اؾم ٞهي اؾخجاب،: ومٗىاَا بظما

   –٣ٞا٫ ُٖاى؛ ال٣اضخي ط٦ٍغ ما م٘ الضمك٣ي خٟو ؤبى اج٤ٟ و٢ض 
ًا

 ؤو ٖبراهُت ٧لمت (آمحن):  -الٗغفي ُُٖت ًٖ ه٣ال
ض بً ٖبضالغَّخمً و٢ا٫ ٖغبُت، ولِؿذ ُؾْغٍاهُت، له ؤخض ٌٗلم ال الٗكغ ٦ىىػ  مً ٦جزٌم  (آمحن): ٍػ   جإٍو

َّ
 ٞحها وعوي  حٗالى، هللا ِبال

ا مٟخىخت ٞحها والىىن  وال٨ؿاجي، خمؼة ًٖ اإلاّض  م٘ ؤلامالت .  ((و٠ُ٦ ؤًً: مشل ؤبضًا

ظا  نَّ  ؤٞاصها َو
َم
 اظمٗىا: ٢ا٫ بط ال٨خاب؛ مد٤٣ وا٣ٞه بها والخىيُذ الكغح ؤَا٫ مهمت مؿإلت ِبلى جيّبه ُٖاى ال٣اضخي بإ

ها ٖلى جَّ
َم
نَّ  ال٣ُغآن؛ مً لِؿذ ؤ

َم
ّما خالها، ٖلى جب٤َم  ولم ؟؟؟؟؟؟؟؟، ال٣ُغآن في التي ال٩لماث أل

َم
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؛ ٧لمت ٞهي آمحن ٧لمت ؤ

ها جَّ
َم
ما حٗغب لم أل . الٗبراهُت مً خالها ٖلى ب٣ُذ وِبهَّ

غي   ا الىاخض ؤلا٢لُم ؾ٩ان لضي خ٣ُ٣ي بخؿاؽ ِبلى ًغظ٘ اللهجي الخ٣ؿُم ٖبضالخىاب عمًان الض٦خىع  ٍو هم بخؿاؾًا جَّ
َم
 بإ

لى اإلاجاوع، ؤلا٢لُم ؾ٩ان ٖلحها ٌؿحر التي الهىعة هي لِؿذ ما بهىعة ًخ٩لمىن    ألاؾاؽ َظا ٖو
َم
ٝغ  اللهجت الٗلماء بٌٗ ُٖ

ها جَّ
َم
ت)): بإ ت الهٟاث مً مجمٖى ٍٛى

ّ
كتر٥ زانت بِئت ِبلى جيخمي الل .  ((البِئت َظٍ ؤٞغاص ظمُ٘ الهٟاث َظٍ في َو

مسُذ )(الخيبحهاث) ٦خابه في ال٣اضخي ط٦غ زمَّ  
َم
خذ ؾا٦ىت ًاء جدتها بازىحن ًاء بٗضَا ال٩اٝ بٟخذ (ال٨  وؾ٩ىن  اإلاُم ٞو

نَّ  ُٖاى نغح: ب٣ىلِه  اإلاد٤٣ ؤٞاص اؾخٗمل ٞاعسخي مظ٧ي ٚحر وقبه الٟغؽ وظلض ٞى٢ها بازيخحن جاء وآزٍغ اإلاعجمت الخاء
َم
 لٟٓت ؤ

  به نغح ما ٖلى ٦خب مً َالٗخه ُٞما ؤ٠٢ ولم ٞاعؾُت، (ال٨مسُذ)
َّ

ب: ٢ا٫ ؟خُض)): ٢ا٫ بط الخلُل؛ ٖىض ِبال
ُ
عٚ ُذ : الؼَّ

ْ
ُمس ُْ َم

 ال٨

.  ((بالٟاعؾُت

 

                                                           
 

 .ٗٚٔ-ٖٚٔ: التنبيهات ادلستنبطة . 

 
 .ٕٚٔ: ادلصدر نفسو، رأم احملقق . 

 
 .ٕٚ: فقو الّلغة . 
 .ٜٕٕ: التنبيهات ادلستنبطة .  
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: الخاجمت

ْن  ًجب بالٗغبُت ٖىاًدىا 
َم
ا اإلاىُل٤ َظا ؤنبذ وبطا الٗغبّي، والترار ؤلاؾالمي بالّضًً اعجباَها مىُل٤ مً ٩ًىن  ؤ  في واضخًا

ّل  ًٖ م٣ضمت بُٖاء ِبلى الّضعاؾت ؾٗذ بط البدض؛ َظا
ُ
ّل  جىاولها التي نىجُت ْاَغة ٧

ُ
 ونل خل٣ت إلًجاص البدض؛ مً مبدض ٧

ت وجُب٣ُاتها (الخيبحهاث) و٦خاب الٓاَغة بحن ُّ ا ُٖاى، ال٣اضخي ٖىض الٗلم ا مً لها وجمحزًا  مً مٗها اإلا٣اعبت ؤو لها اإلاكابهت ٚحَر

زغي  ظهت
ُ
. ؤ

ا، ٨ًً لم مظَبه ِبنَّ  - هُ  ووظضها مهُلخاث، مً اؾخٗمل ما زالله مً ول٨ً مدضصًا هَّ
َم
هُ  البهغّي؛ اإلاظَب ِبلى ًمُل ؤ هَّ

َم
 أل

ا ٧انَم  ًٗا ت وآعائهم الثمتهم مخاب دىٍّ . الىَّ

ت ال٣اٖضة ًلؼم  - ُّ دى، ؤثمت الكاجٗت ؤو ألاؾاؾ هُ  خّتى الىَّ هَّ
َم
  ؟؟ ووظضهاٍ الٗلماء، مً ٚحٍر ًاازظ ؤ

ًا
  ٖىاًت

ًا
 الجاهب في بالٛت

ا ٖىضٍ حك٩ل البىاثُت ؟؟؟؟ ِبنَّ  بط ال٩لمت؛ وبىاء الهغفي
ًا
ا، مبلٛ  .ال٣ُاؽ ًٖ الخاعظُت ألالٟاّ ِبلى ؤلاقاعة حهمل وال مهمًا

 نىجُت ٖىامل ؤملتها ؾُا٢ُت مىاي٘ في حؿخٗمل لها جُب٣ُي ٦مشا٫ لألمشا٫ وعصٍ زال٫ مً الهىجُت الٓاَغة ًظ٦غ -
غ ل٨ك٠ البدض جىنل ؤو مُٗىت، ببِئت زانت ه٣ُُت ٖاصاث ؤو اإلاضي الاويجام اإلاُل ؤو اإلامازلت هدى ٖلى بدخت  وخؿً الخهٍى

ى الهُاٚت، هُ  ما َو ت البيُت في ٌؿٚى ٍٛى
ّ
ت؛ الل ُّ نَّ  هلخٔ بط الٗغب

َم
  ألامغ، وا٢٘ في الهىجُت الٓاَغة ِبلى هٓغ الهىحي الىٓام ؤ

َّ
 ِبال

ا ا عمؼًا ًُا ، َظا: ٣ًى٫  هجضٍ لم لظل٪ ٖلُه؛ جض٫ّ  لها انُالخ
ًا

، ؤو بٖالال
ًا

ا، ؤو ببضالا   وظضها هدً ول٨ً بصٚامًا
ًا

 .  مشاال

 

: واملشاحْ املفادس

م ال٣ُغآن . ال٨ٍغ

زغ .1
َم
دى ألانىاث في ال٣غاءاث ؤ  الخاهجي، م٨خبت قاَحن، ٖبضالهبىع  الض٦خىع  الٗالء، بً ٖمغو  ؤبى الٗغبّي، والىَّ

 .م1987 ،1ٍ مهغ، ال٣اَغة،

ّؿان، جّمام الض٦خىع  ؤبِؿخمىلىظُت، صعاؾت ألانى٫  .2  .م1998 ،1ٍ ألاعصن، الش٣اٞت، وػاعة خَم

ال٫ .3 ه ٦خاب في ؤلٖا ض، ؤخمض ٖبضالخ٤ الخضًشت، الهىجُت الضعاؾاث َضي في ؾِبٍى مَّ ت ماظؿخحر، عؾالت ُمدَم ُّ  ٧ل
 .م1973 بٛضاص، ظامٗت آلاصاب،

ٛت ٖلم في ألالؿيُت .4
ّ
مىن  الخضًض، الل  ،2ٍ بحروث، لبىان، بحروث، اللبىاوي، ال٨خاب صاع الجامُٗت، اإلا٨خبت َّدان، ٍع

 .م1982

ٟاث، .5 ض بً ٖلي الخٍٗغ مَّ  .ث.ص الخلبي، البابي مُبٗت ٖلي، ؾٗض ؤخمض: جصخُذ ،(816ٌث) الجغظاوي ُمدَم



ت  2016ًىلُى    21الّذد  -الّام الثالث    -مجلت حُل الذساظاث ألادبُت وال٢ٍٙش
 

 

 

 

 

 

 72 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

ه، ٦خاب في ٢غاءة الخضًض الهىث ٖلم يىء في الٗغب ٖىض الهىحي الخٗلُل .6  بٛضاص، الخؿاجي، بحري  هظًغ ٖاص٫ ؾِبٍى
ت، والىزاث٤ ال٨خب صاع ،262 اإلاٗانغة، ؤلاؾالمُت الضعاؾاث ؾلؿلت الؿجي، الى٠٢ صًىان ُّ  .م2009 الٗغا٢

ال٫ في الخِؿحر .7  .م1969 ال٣اَغة، الجضًضة، الٟجالت مُبٗت ببغاَُم، ٖبضالٗلُم وؤلابضا٫، ؤلٖا

ٛت، ظمهغة .8
ّ
ض بً الخؿً بً مدمض ب٨غ ؤبى الل  بحروث، للمالًحن، الٗلم صاع بٗلب٩ي، عمؼي  الض٦خىع  ،(321ٌث) صٍع

 .لبىان

ت، ال٨خب بخُاء صاع ألاقمىوي، قغح الهبان خاقُت .9 ُّ  .ث.ص الٗغب

ض: جد٤ُ٣ ظّجّي، البً الخهاثو، .10 مَّ ت، ال٨خب صاع مُبٗت الىجاع، ٖلي ُمدَم  .م1371ٌ/1952 اإلاهٍغ

الم، الش٣اٞت وػاعة ميكىعاث الىُٗمي، خؿام الض٦خىع  ظّجّي، ابً ٖىض والهىجُت اللهجُت الضعاؾاث .11  ؾلؿلت وألٖا

 .الضعاؾاث

ت، ألانىاث ٖلم في صعاؾاث .12 ُّ  .ث.ص بحروث، الهباح، ماؾؿت ٖبضٍ، صاوص الض٦خىع  الٗغب

ت، ألانىاث ٖلم في صعوؽ .13 ُّ  .ث.ص بحروث، الهباح، ماؾؿت ٖبض، صاوص الض٦خىع  الٗغب

اًت .14 ض في الٖغ  خؿً ؤخمض الض٦خىع : جد٤ُ٣ ،(437ٌث) ال٣ِسخي َالب ؤبي بً م٩ي الخالوة، لٟٔ وجد٤ُ٣ ال٣غاءة ججٍى

ت، ال٨خب صاع ٞغخاث، ُّ  .1973 صمك٤، للُباٖت، اإلاٗاٝع صاع الٗغب

ض: جد٤ُ٣ ٣ُٖل، ابً قغح .15 مَّ  .ث.ص بحروث، الٗغبّي، ال٨خاب صاع ٖبضالخمُض، الّضًً مدحي ُمدَم

ت، ال٨خب صاع الاؾتراباطي، الّضًً عضخي الخاظب، ابً الكاُٞت، قغح .16 ُّ  .م1985 لبىان، بحروث، الٗلم

٤ الكُش اإلاٟهل، قغح .17 دىّي  ٌِٗل بً الّضًً مٞى ؿِذ ،(643ٌث) الىَّ  بٛضاص، اإلاخىبي، م٨خبت بحروث، ال٨خب، ٖالم ؤٞو
 .ث.ص

ٛت ٣ٞه .18
ّ
ت، الل ُّ ضي، ًاؾغ ٧انض الض٦خىع  الٗغب ت الٍؼ  .م1987 اإلاىنل، ظامٗت واليكغ، للُباٖت ال٨خب صاع مضًٍغ

ت ألانىاث في  .19 ٍٛى
ّ
ت، اإلاّض  ؤنىاث في صعاؾت الل ُّ  ،184 واليكغ الش٣اُٞت الكاون صاع اإلاُلبي، ٞايل ٚالب الٗغب

ت، الجمهىعٍت ُّ  . 364صعاؾاث ؾلؿلت الٗغا٢

ًْ  قغ٦ت ،5ٍ آباصي، الٟحروػ  اإلادُِ، ال٣امىؽ .20 . م1373ٌ/1945 الُباٖت، مَم

لٛت، في وؤلابضا٫ ال٣لب .21
ّ
ضان، ؤخمض ٖاص٫ الض٦خىع  ال ت ص٦خىعاٍ، ؤَغوخت ٍػ ُّ  .م1978 بٛضاص، ظامٗت آلاصاب، ٧ل
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ُه، ال٨خاب، .22 غاث وبهامكه ،(180ٌث) ٢ىبر بً ٖشمان بً ٖمغو  بكغ ؤبى ؾبٍُى  ،1ٍ لل٨خاب، الّؿحرافيّ  قغح مً ج٣ٍغ
 .1361ٌ بىال١، مُبٗت

 .ث.ص بىال١، مُبٗت مىٓىع، ابً الٗغب، لؿان .23

دىّي  بؾماُٖل بً ٖلي الخؿً ؤبى اإلاسهو،  .24 ٛىي  الىَّ
ّ
ت اإلاُبٗت ألاهضلسخي، الل  .ث.ص مهغ، ببىال١، ألامحًر

ت اإلاجلت في (بدض) مهلىح، ؾٗض. ص ألانىاث، ٖلم ِبلى اإلاضزل .25 ُّ ت، للضعاؾاث الٗغب ىم مٗهض اللٍٛى  للٛت الٗالي الخَغ
ت، ُّ  .م1984 ،1ٕ ،3مج الٗغب

ت الضعاؾاث يىء ٖلى الٗغبّي  الهٝغ صعاؾت في مضزل .26 ٍٛى
ّ
 الٟالح، م٨خبت الّىداؽ، مهُٟى الض٦خىع  اإلاٗانغة، الل

 .م1981 ،1ٍ

غ .27 ٛت ٖلىم في اإلاَؼ
ّ
ي، الل ض: جد٤ُ٣ للؿَُى مَّ ت، ال٨خب بخُاء صاع ،4ٍ اإلاىلى، ظاص ؤخمض ُمدَم ُّ  .م1378ٌ/1985 الٗغب

ض اإلا٣خًب، .28 مَّ ض بً ُمدَم  .م1963 بحروث، ال٨خب، ٖالم ًُٖمت، ٖبضالخال٤ ،(275ٌث) اإلابّرِص بٍغ

 ٖبضهللا والض٦خىع  الجىاعي  ٖبضالؿخاع ؤخمض: جد٤ُ٣ ،(669ٌث) ٖهٟىع  بابً اإلاٗغوٝ مامً بً ٖلي اإلا٣غب، .29
 .م1986 بٛضاص، الٗاوي، مُبٗت الجبىعي،

ت، صاع ٢ُاوة، الّضًً ٞسغ: جد٤ُ٣ ،(669ٌث) الاقبُلي ٖهٟىع  ابً الخهٍغ٠، في اإلامخ٘ .30  .ث.ص ، بحروث، اإلاٗٞغ

لٛت، في البدض مىاهج .31
ّ
ّؿان، جّمام الض٦خىع  ال ت، ألاهجلى م٨خبت خَم  .م1955 اإلاهٍغ

ت، ٖلم في الىاضر .32 ُّ ض ب٨غ ؤبى الٗغب مَّ ض، ٖلي ؤمحن: جد٤ُ٣ الؼبُضي، الخؿً بً ُمدَم ِ
ُّ ، صاع الؿَم . م1975 مهغ، اإلاٗاٝع
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ت الّىىان في سواًت  لُاظمُىت خمشا " الزةاب؟بم جحلم "ؼٍّش

Poétique de titre dans le roman "A quoi rêvent les loups" 

de Yasmina Khadra 

 .الجضاةش/ حامّت جبعت/ باحثت د٠خىساه/ بعمت حذًلي: ألاظخارة

 

 

:  امللخق

 وؾتر٦ؼ, زًغا لُاؾمُىت" الظثاب؟ جدلم بم" لغواًت الخسُُلي الٗالم لىلىط هاٞظة الٗىىان ٖخبت مً الضعاؾت َظٍ جخسظ     

 ازترها ول٣ض. الؿُا٢ُت ال٣غاءة, الىُْٟت, الضاللت: في هجملها زُىاث زالر ٖلى مبيُت مىهجُت ٖلى الغواثُت َظٍ لٗىىان م٣اعبدىا

اث٠ مً ًخًمىه بما -الٗىىان ألن ؛ اإلاىهجُت َظٍ ؿه في الىو لىا ٨ٌٗـ -مسخلٟت ْو  زم ومً,  والٗم٣ُت الؿُدُت جًاَع
ى,  وظضلُت جٟاٖلُت ٖال٢ت بُجهما والٗال٢ت,  الىو َى ٞالٗىىان  وما,  خىلها ًخمدىع  التي ال٨بري  وجُمخه الىو باعة ٦ظل٪ َو

. مسخلٟت نُٜ في وج٣لُبه ُٞه الخىؾ٘ ٖبر له وجمُُِ للٗىىان ج٨ملت بال الىو

: املٙخاحُت ال٣لماث

ت, الىُْٟت, , الظثاب,  الخلم, الغثِـ الٗىىان,الٗخبت . الكٍٗغ

llLe  resumé:lll 

     Cette étude prend le titre comme point de départ en vue d’arriver au monde fictif du  roman 

« A quoi rêvent les loups ? », de Yasmina Khadra. Notre approche du titre de cette œuvre ici, sera 

axée sur une méthode comportant trois démarches : la signification, la fonction ainsi que la lecture 

contextuelle. A signaler, que cette méthode a été choisie car le titre  -- au regard de ces multiples 

fonctions – nous laisse entrevoir le texte, proprement dit, en nous en révélant ses contours, 

superficiels ou essentiels soient-ils. Et, partant de là, titre et texte ne font qu’un, finalement, pour 

ainsi dire. Le rapport entre les deux entités, étant une relation interactive et polémique. Ainsi, il se 

trouve que le titre est à la fois, le  noyau central, mais également tout le reste de la surface attenante, 

autour duquel il se trouve orienté. Le texte n’étant en somme que la résultante du titre et son 

expansion, une dilatation, ayant  plusieurs facettes multiformes. 

Les mots clés:  

 seuil, titre principal,  rêve, loups , fonction, poétique. 
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: الخىوئت ظبُل ِلى

ت جغؾباجه و ججاُٖضٍ و الىو هبٌ الىا٢ض ؤو الضاعؽ به ًجـ ج٣جي مٟخاح َى الٗىىان     ؿه و البيٍُى  ٖلى التر٦ُبُت جًاَع

حن اث٠ للٗىىان و الغمؼي، و الضاللي: اإلاؿخٍى  مٗانغا هها ٧ان بطا زانت و جٟؿحٍر و الىو ٞهم في ٌؿاَم جدضًضَا ٦شحرة ْو

 .ؤلاؾىاصي الترابِ و اإلاى٣ُي الىنل و الاويجام بلى ًٟخ٣غ ٚامًا

م ٖلى و خباعي، ويٗه و ؤَمُخه خُض مً الٗخباث ٢اثمت في الهضاعة ًدخل الٗىىان ٧ىن  مً الٚغ  بطا هخٟاظإ ؤال ُٞجب الٖا

ىا لت إلاضة ب٣ُذ و ، [م١٤٨٠–۱٤٧٥[بحن الؿىىاث في بال جٓهغ لم" الٗىىان نٟدت ؤن ٖٞغ  ال٨خاب نىاٖت جُىعث ختى ٍَى

اث ٧اهذ خُض ؛۱"اإلاُبٕى الٛالٝ لُٓهغ  جهاًت في الٗىىان ًٖ ًبدض لهظا الٗىىان نٟدت جدمل ال الُباٖت ْهىع  ٢بل اإلاسَُى
ش و الىاسخ اؾم م٘ اإلاسٍُى . ويخه جاٍع

 ؤؾٟاع ؤن ٦ما اإلاالٟاث، مً ٚحٍر ًٖ ًمحٍز ختى إلاالٟه، اؾم ًٖ ال٩اجب بدض زال٫ مً جبرػ الٗىىان ؤَمُت بضؤث ٢ض و"
م ال٣غآن ؾىع  مً الٗضًض ٖىىهذ مشلما ٚالبُتها في ألاهبُاء بإؾماء ؾمُذ اإلا٣ضؽ ال٨خاب ً ال٨ٍغ  ؤؾماء بٌٗ جدمل بٗىاٍو

م و ألاهبُاء ً لخهبذ ۲"ؤزباَع ُت ماصة حك٩ل اإلاسخلٟت بإهىاٖها الُىم الٗىاٍو ً ٖلماء بها ٌكخٛل مٗٞغ  مكخٛل يمً الٗىاٍو

 اإلاهُى٘ الؼزغفي الخًىع  مؿخىي  مً الىو خىاشخي قهضجه الظي الخدى٫  ًا٦ض الظي الٗىىهت، ٖلم ؤو (titrologie) َى ظضًض
ت الٗىانغ مؿخىي  بلى ت و مى٣ُُت نحروعة هي و َىضؾخه، و الىو ؾماث جدضًض و الخُاب حك٨ُل في الٟاٖلت البيٍُى  يغوٍع
ً صامذ ما ُٟت مً بإ٦ثر ججهٌ الٗىاٍو . ْو

 :للّىىان والذاللي املعجمي املّنى -۱

 ؤن هجض و ،(ٖجن) الشاهُت و (ٖىا) ألاولى: مسخلٟخحن ماصجحن بلى حٗىص ٖىىان ل٩لمت اإلاعجمي ألانل ؤن الٗغب لؿان ًسبرها 

:  ٞى٣ى٫  الخغوط مٗجى اإلااصة لهظٍ هجض ٦ما و ْهغ، بطا ٌٗىى الىبذ ٖىا:ه٣ى٫  الٓهىع، مٗجى: مجها اإلاٗاوي مً ظملت ألاولى للماصة

  ٢.1هضث: ٦ظا بال٣ى٫  ٖىِذ و ظاعة، ًا اؾمعي و ؤٖجي بًا٥: ٢ىلهم مىه و ال٣هض، مٗجى ؤًًا هجض و ؤزغظخه، ؤو الصخيء ٖىىث

: الّىىان أٜعام - 2

: هي ؤ٢ؿام زالزت بلى التر٦ُبُت الىاخُت مً جى٣ؿم بإجها وظضوا الٗىىاهُت ألاظهؼة مً لل٨شحر الضاعؾحن اؾخ٣غاء مً اهُال٢ا

. الجيسخي اإلااقغ و الٟغعي الٗىىان و الغثِـ، الٗىىان

 titre principal: الشةِغ الّىىان -2-1

ه  مم٨ً ٢ضع بإ٦بر لخُِٗىه ؤي لدؿمُخه ٌؿخسضم ٞهى,  ٦ظل٪ َى خُض ومً, ال٨خاب اؾم َى الٗىىان" ب٣ىله ظُىِذ ٌٗٞغ
ت الًغوعي  مً ولظا,  الخلِ في زُغ ؤي جٟاصي م٘ الض٢ت مً غاث مٗٞغ  َى ٦ما الغثِـ الٗىىان م٩ان ،ؤما2"اؾخسضامه جبًر

 َظٍ و الٗىىان، نٟدت و الٛالٝ بحن صازلُت نٟدت في لىيٗه ؤًًا الىاقغون ٖمض ٢ض و الخاعجي، الٛالٝ ٞهى مٗغوٝ

                                                           
 .ٜٙص.۲۰۰ٛسعيد يقطٌن، منشورات االختالؼ، اجلزائر،: ، تقد(ف النص إذل ادلناصجًنار جينيت ـ)عتبات : عبد احلق بلعابد  
. ٖٔ، صٕ٘ٓٓادلغرب،-ىوية العالمات، يف العتبات ك بناء التأكيل،دار الثقافة،الدار البيضاء: شعيب حليفي  
 لساف العرب مادة عنن  

-  
 

 Gerrard Genette:seuils: ed.seuil، paris، 1987p83.  
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ٟت بالهٟدت حٗٝغ الهٟدت ش و اإلاال٠ اؾم صون  ٣ِٞ الٗىىان جدمل هي و للٗىىان، اإلاٍؼ  الٗىىان و م٩اهه، و اليكغ جاٍع

خه و ألا٣ًىوي بٗضٍ و ؤَمُخه ٖلى صاللت ٦بحرة باعػة بإخٝغ م٨خىبا ٖاصة ٩ًىن  الغثِـ . الغواًت صالالث جبئحر في مغ٦ٍؼ

 sous titre: الٙشعي الّىىان -2-2

 الضاثغة في ٣ً٘ الٟغعي ٞالٗىىان ؛ ،4"الغثِـ لٗىىاهه مٟؿغ و قاعح ٖىىان" َى و ،3"الخمُحزي  الىو" بـ ٌؿمُه مً َىا٥ و
 ٚحر جاب٘ َى الىدىي  الىٓام في البُان ٠ُٖ و الغثِـ، للٗىىان مٛاًغ بٖالمي بمدمى٫  ًخمخ٘ ؤهه ٦ما الغثِـ، للٗىىان الضاللُت

ه ًىضر نٟت   5.ًسههه ؤو مخبٖى

 Indication générique: الجيس ي املإؼش -2-3

٣ت ؾماجه و الغواجي الجيـ لخهاثو ؤلابضاعي الٗمل اخترام مضي ًا٦ض بًًاحي بُان َى و"   ؛1"ٞىُت و ظمالُت بٍُغ
 ٖلى ال٣اعت  ٌؿاٖض و ألاصبي الٗمل جهي٠ُ في الخانل ؤلابهام ظالء ٖلى حؿاٖض (...قٗغ, ٢هت, عواًت) الٗمل ظيـ بلى ٞاإلقاعة
٤ مٗه الخٗامل الث في الًُإ ٖضم و الٗمل، ظيـ ًدضصَا التي اإلاٗاًحر ٞو  ٖجها ٚجى في ألاصبي الٗمل ٩ًىن  ٢ض ؤزغي  جإٍو

اةٚ -3 : الّىىان ٌو

اث٠ و بمهام -الىو في ٖخبت ٦إَم  -الٗىىان ًًُل٘ خباعي  الىي٘ لٗل و خاؾمت، ْو اث٠ لهظٍ الٖا  تهاَل ًبرع ما َى الْى

 ٢بل خظع و بخاصة ٖلُه اإلاغوع مً البض ؤؾاؾُا ظؿغا ؤنبدذ"الٗخبت َظٍ ؤن ختى. الٗىىان بٗخبت اإلاهخمت الى٣ضًت الضعاؾاث
  ۱2 "اإلاتن ٖالم ولىط

اث٠ مً الضاعؾحن ٢بل مً جدضًضٍ جم ما ألَم ٖغى ج٣ضًم ؾىداو٫  آلان و : للٗىىان ْو

 Fonction désignative: الخُُّيُت الىٌُٙت 1-3

ُٟت ؤبؿِ هي و محٍز له الالخ٤ الىو الٗىىان ٌٗحن بط" للىو، الٗىىان ًاصحها ْو  ٞحها حكتر٥ الىُْٟت َظٍ و 3"ؾىاٍ ًٖ ٍو
ً، ٧ل ٗخبر. الغواًت بخل٪ زانا الٗىىان َظا ًهحر و الىهىم، مً ٚحٍر و الىو بحن للخمُحز طل٪ و الٗىاٍو  ؤن ظُىِذ َو

اث٠ ًٖ الاؾخٛىاء الًم٨ً َظا وم٘,  ألاصبي الى٣ض في ؤلالؼامُت الىخُضة الىُْٟت هي"  الخُُٗيُت الىُْٟت  4"ألازغي  الْى

ُٙت الىٌُٙت 2-3  Fonction descriptive: الـى

                                                           
-، رلموعة البحث األكادميي يف األدب الشخصي، كلية اآلداب ك العلـو اإلنسانية، أكادير(مقاربة دليثاؽ احملكي الرحلي العريب)عتبات الكتابة : النيب ذاكرعبد   

 .ٗٔص.ٜٜٛٔادلغرب،
. ٛٙادلرجع السابق، ص : عبد احلق بلعابد  
 ٙ٘–٘٘، ص ٜٜٛٔاألديب، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،مصر، العنواف ك مسيو طيفا االتصاؿ : زلمد فكرم اجلزار: ينظر  
للكاتب ادلغريب زلمد شكرم " اخلبز احلايف"العالقة بٌن النص كالنص ادلوازم،قراءة يف:عتبات النص:ايت سعيد ليلى - 

 http//www.seeeen.net/nenes.php?action=view&id=270 (2015/06/03)ا
  ۱ٜٜٚ، ٖ، العدد ۲٘رللة عادل الفكر، اجمللس الوطين للثقافة ك الفنوف ك اآلداب، الكويت، اجمللد  ۰ٛٔالعنونة، ص السيميوطيقا ك: مجيل محداكم - 
 
 ٕ٘–ُٔ٘نث يف الرتاث العريب ك اخلطاب النقدم ادلعاصر، منشورات مقاربات، ادلغرب ص "عتبات النص : يوسف اإلدريسي -  

   - G.Genette: op,cit P 96. 
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ت بىُْٟت حٗخًض" الىنُٟت الىُْٟت ؤن ٚلى  ظُىِذ ًظهي اجُت زهاثهه بةخضي الىو ون٠ وهي ؛ مغ٦ٍؼ  ؛ اإلاىيٖى
 و الىصخي اإلاغظ٘ في جخمغ٦ؼ مٗغفي مىيىعي َاب٘ طاث الىنُٟت الىُْٟت حٗخبر ولهظا  1"(...٦ظا ًٖ ًخدضر الىو َظا )لىا لخ٣ى٫ 
 الاو٩ٗاؽ و الصخُذ الى٣ل و الىا٢ُٗت، اإلاالخٓت لىظىص هٓغا الىُْٟت َظٍ الٗىىان ًد٤٣ و الغؾالت، مىيٕى ٖلى جغ٦ؼ

  2.اإلاباقغ

 Fonction connotative:  ًحاةُت الىٌُٙت 3 -3

 الخسلي ٌؿخُُ٘ ٞال ؛ ًغصٍ لم ؤم طل٪ ال٩اجب ؤعاص,  الىنُٟت بالىُْٟت اعجباَا ؤقض" هي ؤلاًداثُت الىُْٟت ؤن ظُىِذ ٌٗخبر

٣تها لها ملّٟى ٩٦ل ٞهي,  ٖجها ُٟت ًٖ ال خضًصىا ظٗل مما,  ٢هضًت صاثما لِؿذ ؤجها بال,  الىظىص في ٍَغ  ًٖ بل,  بًداثُت ْو

 ٖجها ٞهلها زم مٗها ألامغ باصت في ظىِذ صمجها ٣ٞض, الىنُٟت الىُْٟت م٘ الىُْٟت َظٍ جضازل وبؿبب 3"بًداثُت ٢ُمت
ُٟي العجبا٦ها ُٟت ٧اهذ بطا و" الْى ت عئٍت م٘ ًخضازل طل٪ ٞةن ؤلاًداء، -الؿُمُىلىظُحن عؤي خؿب-ألاَم الٗىىان ْو  الكٍٗغ

ً" عؤي خؿب –ؤلاًداء هي و اللٛت، لىُْٟت  4".للىو اللٛىي  الدك٨ُل مً ظؼء ٞالٗىىان "-٧َى

شاةُت الىٌُٙت 4-3  ٔ :Fonction seductive 

ما٫ في الٗىىان ًجهٌ ما ٖاصة ذ ًٖ الٗىىان ابخٗض ٧لما ؤ٦ثر الىُْٟت َظٍ جخًٗض  و بٚغاثُت بىُْٟت ألاصبُت ألٖا  الخهٍغ

ظَب الخلمُذ ؤؾلىب مً ل٣ُترب ُٟت ؤجها ٚلى ظُىِذ ٍو ت واضخت" ْو  ٖلى الخدٟحز بمهمت ج٣ىم وهي,  طاجه الى٢ذ في ومغاٚو
 و اإلاخل٣ي اهدباٍ لٟذ ٖلى حٗمل الىُْٟت َظٍ ؤن ؤي 5"الىو ًٖ حٗل٣ُاث بإي جىحي ج٩اص ال ؤجها ٦ما,  ال٨خاب ٢غاءة ؤو قغاء

 الدؿمُت بمشابت َى الٗىىان بن" (بىدسبالت الىُب) ٣ًى٫  َىا و الٗىىان، َظا ججاٍ بالًٟى٫  ما قٗىع  بقبإ ؤظل مً بٚىاثه
ت بقٗاُٖت ٢ىة الدؿمُت لهظٍ ج٩ىن  ؤن ًجب و ما، بًاٖت ؤو بؿلٗت جله٤ التي ت، بقهاٍع  َى الٗىىان مً الهضٝ ألن ظاٞع

غاثُت الىُْٟت بطا َىا جبرػ 1".الؿلٗت-ال٨خاب ا٢خىاء ٖلى ال٣اعت  لخمل الخإزحر و ؤلابهاع دت ؤ٦بر ظظب ؤظل مً للٗىىان ؤلٚا  قٍغ

 ًإحي ٞهى لظل٪ م٨خملت، ج٩ىن  ال الىىاة َظٍ و الىو، وؿُج ٖلحها اإلاال٠ زاٍ التي اإلاخدغ٦ت الىىاة ٞهى" اإلاؿتهل٨حن مً مم٨ىت
ل و ؤلاياٞت ٦ةم٩اهُت للمخل٣ي، ما٢خت بظابت الىو ٖىه ًجُب لدؿائ٫   2".الخإٍو

ُٟت ؤن هجض و غاء ْو ُب ٖبر ب٣ًاْه و اهدباَه بزاعة و اإلاخل٣ي جدٍغٌ ٍَغ٤ مً جخد٤٣ ٢ض ؤلٚا ُب، و التٚر  جخد٤٣ ٢ض و التَر

: مجها (مخٟغ٢ت ؤو مجخمٗت) مسخلٟت بُغ١ 

. مؿخٛاهمي ألخالم (٧ىم وؿُان) مشل: اللُٟٓت الٛغابت -

ت - . زًغا لُاؾمُىت" الخٗؿاء صهُا: "مشل: اإلاإؾاٍو

                                                           

-     G.Genette:,op,cit P 93.  
. ۰ٛٔادلرجع السابق، ص : مجيل محداكم -  

   - G.Genette: op,cit P 97. 
 

 .ٜٓٔ،ص، ادلرجع نفسو  - 
   - G.Genette: op,cit P 95.  

،دار اذلدل للطباعة "السيمياء كالنص األديب"الثاينللدكتور بساـ قطوس،مقالة ضمن زلاضرات ادللتقى الوطين "سيمياء العنواف"قراءة يف كتاب :الطيب بودربالة -  
. ٜٕص  ،ٕٕٓٓاجلزائر، أفريل، -كالنشر،عٌن مليلة
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. زًغا لُاؾمُىت الظثاب؟ جدلم بم:مشل الٗىىان في الدؿائلُت -

ت الىٌُٙت 5-3  Fonction iconique :ألاًٝىهُت أو البفٍش

اث جٟؿحر بلى تهضٝ و" الُباعي ؤو اإلا٩اوي الًٟاء في الىُْٟت َظٍ جخمغ٦ؼ  ألا٣ًىهُت الخٍُى و ألاق٩ا٫ و ألالىان و البهٍغ
ت الٗالماث بحن اإلاكابهت ؤو اإلامازلت ًٖ للبدض  ٖال٢ت له ٩ًىن  ؤخُاها الٗىىان ٦خابت ق٩ل ؤن ؤي ؛3"ؤلاخالي مغظٗها و البهٍغ

ُٟت ؤن ختى"" الضاللُت، بمغظُٗخه ٦بحرة  اإلام٨ً و ًدملها، التي الهىعة و (AFFICHE)اإلاله٤ بىُْٟت ظضال مغجبُت الٗىىان ْو
ا ا ٖىىاها اٖخباَع ت نىعة آلازغ الٗىىان ًب٣ى بِىما بهٍغ  4".لٍٛى

ا مٟهىما (حا٠ىبعىن ) ٢ضم و٢ض ُٟت ٖلُه حٛلب ٢ض ما هو في الٗىىان ألن اإلاهُمىت ال٣ُمت َى و قاٍٖغ  صون  مُٗىت ْو
ان له الخٟاوث َظا و ،1"ؤزغي  اث٠ في حٗبحٍر ًجض ابخضاجي ألاو٫ : مؿخٍى غاء و الدؿمُت ْو ت، الجمالُت و ؤلٚا  ألن طل٪ و البهٍغ
اث٠ َظٍ اث٠ في ًخمشل جىاصخي، الشاوي و بظاجه مخجؿضا هها بىنٟه الٗىىان بلى جىٓغ ؤولُت الْى  و الضاللت و الخُٗحن ْو

اث٠ َظٍ جد٤ُ٣ في الىجاح ج٣ُُم ًم٨ً ال خُض الخىانلُت؛  الغثِـ الىو و الٗىىان بحن الجضلُت الٗال٢ت صعاؾت بٗض بال الْى

ى الىو، ظؿض في اإلاخمشل  في زًغا لُاؾمُىت" الظثاب؟ جدلم بم" عواًت لٗىىان صعاؾدىا ٖلُه ؾدؿدىض ما بالًبِ َو
. الخالُت الهٟداث

: املتن واِترا٘اث الّىىهت بىح بحن"الزةاب؟ جحلم بم" -4   

ً ٞئت بلى (الظثاب جدلم بم) ٖىىان ًيخمي اجُت ؤو الىنُٟت الٗىاٍو  بىِخه ؤن ٚحر الىو، مًمىن  بلى ٌكحر باٖخباٍع اإلاىيٖى

خه و" الظثب" مىيٕى خى٫  اإلاخمدىعة الاؾخٟهامُت احي الخدضًض لهظا ججٗل عمٍؼ  الىو باهٟخاح جىبئ زُابُت بقاعاث اإلاىيٖى
٣ت له حك٨ُله و ،ههه لدؿمُت مسهىم اإلاال٠ ازخُاع ٧ان بطا و ،مخسُله بىاء في الخىاع و الؿغص ٖلى الغواجي  مُٗىت بٍُغ

ئا ؤمغا لِـ اث٠ اإلاغجبُت الدؿائالث مً ظملت مىاظهت في ؤهٟؿىا ؾىجض ٞةهىا, بُٗجها عؾالت بباٙل ًغوم ل٨ىه و بٍغ  التي بالْى

 اإلاخٗضصة ألاؾئلت ٖلى الىو ًجُب ٠ُ٦ و الغواًت؟ ٖلى صالا مِؿما بىنٟه الٗىىان ٌكخٛل ٠ُ٦: الٗىىان ٖخبت بها جًُل٘
ا التي  خضصها ؤهىا ؤٖالٍ اإلاىهجُت الدؿائالث زال٫ مً ًدبضي ٖىىاجها؟ ًستزله ما جٟهل و الغواًت جمُِ ٠ُ٦ زم الٗىىان؟ ًشحَر
اث٠ ؤَم بخضي ألا٢ل ٖلى ُٟت هي و ؤال الٗىىان، ْو  عواًت بها ٢هضها و" الظثاب جدلم بم: "ٖباعة ؤَل٣ىا ؤهىا طل٪ و الدؿمُت، ْو

ا صون , زًغا ًاؾمُىت:  َى مٗغوٝ مسهىم إلاال٠ مسهىنت . اإلاالٟحن مً ٚحٍر عواًاث ؤو ألازغي  عواًاجه مً ٚحَر

 ؾىداو٫   واضخت بٚغاثُت محزة ٖلُه جًٟي التي الاؾخٟهامُت بىِخه َى الٗىىان َظا في اإلاخل٣ي اهدباٍ ًلٟذ ما ؤو٫  ٩ًىن  و٢ض  

غاثُت الىُْٟت جًاَعـ ؤبغػ  ًٖ ال٨ك٠ زال٫ مً مداوعتها . الغواًت لٗىىان ؤلٚا

شاةُت الىٌُٙت 1-4 : للّىىان ٔ 

 مً اهُال٢ا ظاءث ؤلام٩اهاث َظٍ بم٩اهاث، مً ُٞه ما جهي٠ُ ٖلى بىاء ٢غاءاث زالر ؤولُا ٣ًغؤ ٖىىان الظثاب؟ جدلم بم    

 ٖلى اؾخٟهام ٖالمت صون  (الظثاب جدلم بم) للٗىىان الخاعجي الٛالٝ في ه٣غؤ خُض الٗىىان؛ في التر٢ُم بٗالماث الىاضر الخالٖب

                                                           
. ٔٓٔص  ،ادلرجع نفسو:ينظر  - 
 .ٛٗص ،  ادلرجع السابق: ميوسف اإلدريس -  
 .ادلرجع نفسو،الصفحة نفسها :مجيل محداكم :ينظر -  
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م  بهُٛت اإلاغة َظٍ ل٨ً و الٗىىان ل٨خابت بٖاصة ٞىجض للٛالٝ الشاهُت الهٟدت في ؤما. اؾخٟهامُت بيُت مً ٖلُه ًبضو مما الٚغ
. (الظثاب؟ جدلم بم) آزٍغ في الاؾخٟهام ٖالمت زال٫ مً واضخت حؿائلُت

ت خؿابا هدؿب ال ؤن  ٞٗلُىا جسُُلي، ٖمل ؤمام ؤهىا وبما َبٗا و     ؤَمها مً التي و بٗخباجه ؤو باإلاتن ألامغ حٗل٤ ؾىاء للٍٟٗى

 الييخت ؤن و زانت,  الىاقغ مً ؾهى ؤهه ؤو مشال، مُبُٗا زُإ الاؾخٟهام ٖالمت ُٚاب اٖخباع ًم٨ىىا ال لظل٪. الغثِـ الٗىىان
م ٖلى" A quoi rêvent les loups"  اؾخٟهام ٖالمت صون  الٗىىان ٞحها ٦خب ألازغي  هي ألانلُت  الاؾخٟهامُت الهٟت مً الٚغ

ت البيُت لهظٍ الىاضخت . اللٍٛى

ا، مىه الٛغى ٩ًىن  ٢ض الخاعجي الٛالٝ في الاؾخٟهام ٖالمت خظٝ بن ال٣ى٫  ًم٨ىىا مبضثُا      وي٘ مشال اإلاال٠ ٦إن و زبًر

 الٗىىان َظا ؤن ؾُجض للغواًت اإلاخهٟذ ؤن و زانت ،"الظثاب ؤخالم ًٖ زبرا ؾخجضون  َىا" لىا ل٣ُى٫  الىو ٖلى الٗىىان َظا
. اؾخصىاء صون  الغواًت نٟداث مً نٟدت ٧ل ؤٖلى في نٛحر بسِ ٦خابخه ؤصعظذ ٢ض (الظثاب جدلم بم)

 الهٟدت ٖىىان بلى ال٨ٟت بظل٪ لجرجر, الٗغبُت اللٛت ٢ىاٖض بلى اخخ٨مىا ما بطا جماما ملٛاة ج٩ىن  ٢ض ال٣غاءة َظٍ ل٨ً و   
ٟذ الظي و للٛالٝ الشاهُت  الاؾخٟهامُت الهُٛت لجالء ؤوال واضخا؛ ؾ٩ُىن  ألامغ ٞةن طل٪؟ ٠ُ٦ ؤما الاؾخٟهام، ٖالمت ُٞه ْو

ت ال اؾخٟهامُت، ج٩ىن  ؤن بال لها ًم٨ً ال  َىا (ما ) ألن زاهُا و (بم) الاؾخٟهام اؾم ُٞه اؾخسضم الظي و الٗىىان ٖلى  و مهضٍع

 الاؾخٟهامُت ما ؤل٠ خظٝ ًجب" ؤهه الخهىم بهظا اللبِب مٛجي ٦خاب في وعص خُض َىا؛ واضخت الٗغبُت اللٛت ٢ىاٖض ألن َظا
: ٢ا٫ و ]ِبمَم  و [ ٖالم و بالم و ُٞم: هدى ٖلحها، صلُال الٟخدت بب٣اء و ظغث بطا

ىِء  والة ٞخل٪ ا٫َم  ٢ض الؿُّد
َم
امَم             ُم٨ُثُهم َ امَم  ٞدخَّ خَّ اءُ  خَم ىَم َٗم ٫ُ؟ ال  اإلاُىَّ

: ٣٦ىله بالكٗغ مسهىم َى و الخظٝ، في ألال٠ الٟخدت جبٗذ عبما و

 ۱".ط٦غ و َاع٢اث لهمىم             زلٟخجي لم ألاؾىص ؤبا ًا

لُت يالخىا ًسضم إلاا جٟهُلي قغح ٖلى اإلاٛجي في ه٣٘ و  ٖلت و: "٣ًى٫  خُض الاؾخٟهام؛ مً الىدىي  الٛغى بسهىم الخإٍو

ُمَم ) هدى خظٞذ ٞلهظا الخبر، و الاؾخٟهام بحن الٟغ١  ألال٠ خظٝ ذَم  ِٞ
ْ
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 ۲".الاؾخٟهام في جشبذ ال الخبر في ألال٠ جدظٝ ال

ا مىه الٛغى ٩ًىن  خظٞها ٖضم ؤن ٦ما الاؾخٟهام حٗجي ؤجها ٌٗجي (بما) ؤل٠ زبىث ٖضم ؤن الكغح َظا مً بطا هٟهم . زبًر

لت مىظ ٖلُىا ؤَل الغواًت َظٍ ٖىىان ؤن لىا ًخإ٦ض بهظا و     ال٣اعت  مسُلت بلى الضوع  لخدُل ٦بري  اؾخٟهام بٗالمت ألاولى الَى
 َى الاؾخٟهام و مٗحن، ؤمغ ًٖ ٌؿخٟهم َىا ٞاإلاٗىىن  الخهىع  َى َىا اإلا٣هىص ألامغ بن ؤظل الظثاب؟، جدلم بم ًخهىع  ختى

ُٟخان لالؾخٟهام ؤن ٦ما َلبُت الاؾخٟهام ظملت ٞةن زمت مً و: ٣ًىلىن  ٦ما الٟهم َلب : ْو

. ناص٢ت ٚحر ؤم ؤناص٢ت الاؾخٟهام ٧لمت بٗض التي الجملت ًٖ ٌؿإ٫ الظي َى و: الخفذًٞ ولب -1

                                                           
 ۲ٖٓ–ٖٔٓزلي الدين عبد احلميد،مطبعة ادلدين، لقاىرة،:مغين اللبيب عن كتاب األعاريب،تح:ابن ىشاـ األنصارم  -  
 .ٖٖٓص ادلرجع نفسو،   - 
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 ٣.ٖىه اإلاؿخٟهم جهىع  ًٖ ٌؿإ٫ بل ٖجها، اإلاؿخٟهم الجملت نض١ ًٖ ٌؿإ٫ ال ُٞه و: الخفىس  ولب -2

 بهما و الخهض٤ً َلب لٛغى ًإث لم ُٞه الاؾخٟهام ؤن الخسُُلُت نُٛخه زال٫ مً ظلُا ُٞبضو َىا لٗىىاهىا باليؿبت ؤما    
 بل ال٣اعت  جُى١  الخحرة ؤؾئلت بظل٪ لخيبجـ جسُُلُت بى٨هت ل٨ىه عبما وا٢عي ٖالم ولىط ًٖ البضء مىظ لىا لُىم الخهىع، لٛغى

ه  حؿائالث بضوعٍ ٌؿخضعي (الظثاب؟ جدلم بم) مغ٦ؼي  ؾاا٫ ٖلى عصا الاخخماالث و الٟغيُاث مً عنُضٍ بظل٪ لدؿخٟؼ, وحٍٛغ

ت  عثِؿت هىاة مىه لُجٗل (الظثب)بالظاث الخُىان َظا اإلاال٠ اؾخدًغ إلااطا  قغ؟ ؤم زحر َى َل الخلم؟ خ٣ُ٣ت هي ما: زاهٍى
 هٕى ؤي زم زالله؟ مً ٖمله لىؾم زًغا صٞٗذ التي زهاثهه و ممحزاجه و نٟاجه ؤَم ما الخُىان؟ َظا خ٣ُ٣ت ما زم لٗىىاهه؟

ت؟ طثاب ؤم خ٣ا خُىاهُت طثاب ؤهي الىو؟ ٣ًهضَا الظثاب  مً ت ٧اهذ بطا زم بكٍغ  الهٟت بهظٍ الىو زههم ؤهاؽ ٞإي بكٍغ

 ؟...إلااطا و

 ما مجها التي الٗضًضة الضاللُت بالشخىاث ٨ًخٔ الظي اللٛؼ/ الٗىىان َظا به بلُىا ؤوحى الدؿائالث مً الىابل َظا ٧ل    
 بخ٣ضًم ٦ُٟل َى الظي الغواجي اإلاتن بإٖما١ ٢اب٘ َى ما مجها و ، (الٗىىان) جغ٦ُبه و بىِخه اؾدىُا١ زال٫ مً ٦كٟه ؾىداو٫ 

. له زبرا باٖخباٍع صالالجه جٟؿحر و للٗىىان ٧اقٟت بياءاث

ُٙت الىٌُٙت ۲-4 : الّىىان في الحلم لخُمت الـى

 ٧ان ٞةطا بُجهما؛ الترابُُت الٗال٢ت بؿبب الظثاب جُمت ًٖ ؤَمُت ج٣ل ال ٞةجها الٗخبت َظٍ في لحلما لخُمت باليؿبت ٞإما    

خضاء و الىخكُت و الضماء و باألطي مغجبُت صالالث مىا واخض ٧ل طًَ في ٌؿخضعي مبضثُا الظثب  مً طل٪ في ما ٖلى  -،....و الٖا
 مؿخهجىت؟ ٚحر بًجابُت صالالث ُٞه زام بك٩ل به ا٢ترن  الظي الخلم و ٖامت الخلم ٩ًىن  ؤن ٣ٌٗل ٞهل ،-هٓغ بٖاصة

م ل٩لمت اللٛىي  للمٗجى ؤولي بك٩ل َبٗا هغظ٘ َىا
ُ
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 ٖلى الخلم ٚلب و الخؿً الصخيء و الخحر مً ًغاٍ ما ٖلى ٖباعة الغئٍا و الكُُان مً الخلم و هللا مً الغئٍا: الخضًض في و   

 ۱".ؤخالم ؤيٛار ٢ىله مىه و ال٣بُذ، و الكغ مً ًغاٍ ما

 الخحر ببكغي  ألاولى ٞسو الخلم؛ و الغئٍا بحن بالٟغ١  ٌٗلمىا و مبضثُت ٢غاءة مً لىا جباصع ما لًُٗض الٗغب لؿان ًإحي بطا   
 بإن ال٣اعت  مسُلت بظل٪ لخىظع الؿلبُت بضالالتها الظثب الخلم جُمت حؿب٤ بهظا و وألاطي، ال٣بذ و الكغ بإماعاث الشاوي زو و

لُت وظهت جإزظ ت ألا٢ل ٖلى هي مُٗىت جإٍو ب مدٟٞى . مبضئها في الظٖغ و بالٖغ

 اللٛىي، اإلاؿخىي  ٖلى ؤي بسهىنها؛ مٗان مً اللؿان به ػوصها مما اهُال٢ا الخُمت َظٍ مً ٞهمه اؾخُٗىا ما بطا َظا    

 الخلم في ًغي  ؤهه ٞؿىجض -ببضاُٖا للخلم اإلاىٍٓغً ؤقهغ بىنٟه –عؤًه باقالع لٛاؾخىن  ٢غؤها ما بطا و آزغ نُٗض ٖلى ؤما

                                                           
 ٖٓٓ–ٜٜٕ، ص ٜٜٜٔالتطبيق النحوم، دار ادلعرفة اجلامعية، مصر، : عبده الراجحي: ينظر -  
 .ٖ٘–ٖٗ، ص (حلم)مادة : بن منظور ا - 
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 الخىاظل ِلى ٜذسجه ج جم أن املم٢ً مً ُٜىد أًت مً جىّخٞ للمعخٝبل جخُُلُت ـىسة لبىاء الزا٠شاحي للماض ي اظدثماسا"

. ۱"الحش

ا،   
ًا
 الغئٍا و هللا مً الخلم) للخلم مٟهىمه و الضًجي باإلاٗجى مىداَا في مىنىلت هي للخلم بضاللت ؤمضها ٢ض اللؿان ٧ان بطا بط

ت ٌكبه بما مٗىاٍ في مغجبِ بمٟهىم ؤمضها باقالع ٞةن (الكُُان مً با؛ الُىباٍو  جُل٘ ٖملُت ًٖ ٖباعة عؤًه في ٞالخلم ج٣ٍغ
 ؤنال َىا الخلم باٖخباع اإلااو٘ ٢ىة ٧اهذ مهما اإلاى٘ ؤو للخ٣ُُض ٢ابل ٚحر الخُل٘ َظا ل٨ً اإلااضخي، مازشاث بلى باالؾدىاص للمؿخ٣بل

غث ما بطا َبٗا الخُا٫ َظا جد٤ُ٣ في هُت وظىص به٩اع ٖضم م٘ الخُا٫ بلى ٌؿدىض  مىٓىع  ابً خلم ٧ان بطا بطا،. طل٪ ؤؾباب جٞى
لُت بىظهت ًمضها َى و ال٣ُٓت خلم َى باقالع خلم ٞةن الىىم بدا٫ مغجبِ  مغة الٗىىان وؿاثل لخجٗلىا الخلم إلاٗجى ؤزغي  جإٍو

 ٞظثاب للٗىىان، ؤ٢غب اؾدىُا١ في حؿٟٗىا ؤن اإلام٨ً مً بياُٞت صاللُت ببُا٢ت الٟٓغ في َمٗا آزغ ٞهم مً اهُال٢ا زاهُت

. ما مؿخ٣بل لبىاء ألازغي  هي حؿدشمٍغ طا٦غاجُا مايُا –باقالع خؿب –لضحها ؤن اإلاا٦ض مً ههىا

خه و الظثب خ٣ُ٣ت ؤن َاإلاا ٢اثما ًب٣ى صاثما اللبـ ل٨ً     َظا هٕى ما: بهظا لىدؿاء٫ مجهىلت ػالذ ما الىو َظا في ٍَى
ض  الظي اإلاؿخ٣بل نىعة َبُٗت ما و هٕى ما الىو؟ َظا طثاب جدمله الظي الظا٦غاحي اإلااضخي  و ال٣ُىص هي ما زم بىاءٍ؟ جٍغ

 اإلاؿخ٣بل َظا جدُحن في الىو َظا طثاب هجخذ َل زم ؟"اإلايكىص مؿخ٣بلها" بىاء صون  لخدى٫  الظثاب َظٍ حٗترى التي ال٣ٗباث

 ؟...مٗاقا خايغا ظٗله و

 في ؤوال ًخمشل واضر َى ٦ما الخُاع َظا قٟغاتها، لٟ٪ مبضثُا واخض زُاع ؤمام آلان ًًٗىا الدؿائالث مً ال٨م َظا ٧ل   

ت و خ٣ُ٣ت ًٖ ال٨ك٠  الظثب طثبُت مً ػاصث ٢ض الخلم جُمت ؤن ٠ُ٦ عؤًىا ٢ض و زانت, الىو ٖجها ًخدضر التي الظثاب ٍَى

. لضًىا مٗغوٝ َى ٦ما

:   املتن و الّىىان بحن  ًحاةُت الىٌُٙت أبّاد و الزةب   4-3

  ظماٖت ٣ًهض بهما بُٗىه واخضا طثبا ٣ًهض ال ٞهى ؛(الظثاب) اإلاٟغص ال الجم٘ ٖىىاهه نُاٚت في ًٞل  اإلاال٠ ؤن ؤوال هجض    
 ٖلى ٣ًطخي ما َظا و مجهىلت، ال مٗغوٞت ج٩ىن  ٢ض طثابه ؤن ؤًًا؛ؤي الخٍٗغ٠ بهُٛت اإلاٟغصة َظٍ ناٙ ؤهه ٦ما الظثاب، مً

 و ؤؾاؾها ٖلى قُض التي الغثِؿت هىاجه و الٗىىان مدىع  حك٩ل  مٟغصة َظٍ ؤن و زانت ٩٦ل الظثاب خُاة في ؤلاٌٛا٫ اإلاخل٣ي

.  خىلها اإلاداوع  جدكاب٪ و الىو مجها ًدىاؾل ٦باعة جبضو اإلاٟغصة َظٍ ؤن ٦ما ٩٦ل، الغواجي الىو مجها اهُال٢ا

ا
ًا
 به؟ الٗىىان بقٟإ ألظل اؾخٗاعجه في ؾببا ٧اهذ التي زهاثهه ؤَم ما و الخُىان؟ َظا َى ٞما بط

ها ٦ما الاؾخٗاعة و الٗىىان، في الاؾخٗاعي  الجاهب ظلُا ًبضو      ؤو ٣ًاعبه ٧ان بطا له لِـ إلاا اإلاٗجى اؾخٗاعة هي:"الامضي ٖٞغ
". ؤؾبابه مً ؾببا ٧ان ؤو ؤخىاله بٌٗ في ٌكبهه ؤو ًضاهُه

ىت م٘ ُٞه اإلاؿخٗمل اإلاٗجى و ٖىه اإلاى٣ى٫  اإلاٗجى بحن اإلاكابهت لٗال٢ت له وي٘ ما ٚحر في اللٟٔ اؾخٗما٫" ؤجها ؤي ت ٢ٍغ  ناٞع
 ۱".ألانلي اإلاٗجى بعاصة ًٖ

                                                           
, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, جورج سعد:ترجمة ,  (علم شاعرية التأمالت الشاردة) شاعرية أحالـ اليقظة:غاستوف باشالر: ينظر - 

 .132ص , 1991, لبنان  -بيروت
 .۱ٗ٘، ص ۲ٓٓٗاجلزائر،  -ديواف ادلطبوعات اجلامعية، بن عكنوفاإلحاطة يف علـو البالغة، : عبد اللطيف شريفي ك زبًن دراقي -  
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ىت وظىص م٘ قِئحن بحن الدكبُه ٖلى ؤنال ٢اثمت الاؾخٗاعة ؤن هجض    ت بلى ُٞه هخيبه ًجٗلىا صلُل ؤو ٢ٍغ  اإلا٣هىص ٍَى

ىت هي َىا الخلم جُمت ؤن هجض بضوعها هدً و. بالدكبُه  بهظا الخُىاهُت ؤو الخ٣ُ٣ُت الظثاب ؤو الظثب ٢هض ٖضم ٖلى الضالت ال٣ٍغ
. ًدلم ال الخُىان ؤن اإلاٗغوٝ ٞمً ظضلي ا٢تران َى بالظثاب الخلم ٞا٢تران الىو؛ بهظا ؤو الٗىىان

ُه ؤخض خظٝ حكبحها بال لِؿذ الاؾخٗاعة ؤن بما و      ٢ض و الىو، ؤعاصَا التي اإلاكابهت ٖال٢ت ٦ك٠ بلى ًضٞٗىا ٞهظا َٞغ
ت، ؤزغي  و خُىاهُت طثاب بحن َىا اإلاكابهت ج٩ىن   ماَُت ٖلى ؤوال ه٠٣ ؤن صون  لىا جخإحى لً َظٍ اإلاكابهت ٖال٢ت لٗل و بكٍغ

ت الزةاب" ًٖ ال٨ك٠ في اإلاغقضة و اإلاؿاٖضة الضاللُت الىع٢ت ؾ٩ُىن  الظي و (الخُىان) الخ٣ُ٣ي الظثب  ؤعاصَا التي "البؽٍش
 مً جىظحهها ًغوم التي الغؾالت و زًغا لظثاب م٣اعبدىا ج٩ىن  ؾٝى َظا مً اهُال٢ا و الازىحن، بحن اإلاكابهت ٖال٢ت باٖخباع الىو

. الظثب لضا٫ اؾخدًاٍع زال٫

ه ٦ما َى و خُىان، ؤي ٌكبهه ال الظي الخُىان طل٪ َى ٞالظثب      و بم٨ٍغ مكهىع  خُىان الذمحري  الذًً ٠ما٥ ٌٗٞغ
 ئن و هى و العلٞ و الّملغ و رؤالت و العشحان و العُذ و الخاوٚ" مجها ؤؾماء ٖضة له و ببُكه ٦ظا و صَاثه، و زضٌٗخه

 ۱".ٜبُح ّ٘له ٘ان ٠ىِخه حعيذ

 الظثب ؤن هجض َظا م٘ ل٨ىىا و ؾِئت، زبِشت نٟت ٧ل ججم٘ ؾلبُت زاهت في لخًٗه للظثب الخٗاٍع٠ ؤو٫  ٖلُىا جٓهغ بطا،   
 الىو َظا طثب م٘ حٗاملىا صون  جدى٫  التي الظثاب ؤزباع مً ال٨شحر بضازلها جستزن  الجمُٗت ٞظا٦غجىا حٍٗغ٠؛ ؤي بلى ًدخاط ال

 َى َبٗا ؤٖٓمها التي و ٖلُه الؿاب٣ت الىهىم مً بالٗضًض ممؼوظت الظثب ٧لمت ٖلُىا جتهاٞذ َىا و مُٗىت، زلُٟت صون 

ىا: ًىؾ٠ ؾىعة في ال٣غآوي الىو
 
ال

 
ا ﴿ٜ ا ً 

 
اه ب 

 
ا أ

 
ه ا ئ 

 
ْبى ه 

 
ْٞ  ر ب 

 
ْعد

 
ا و   و

 
ى

ْ
٠ ش 

 
  ج

 
ٚ ىظ  ذ   ً 

ْ
ى ا ِ 

 
ى  ِ ا

 
خ ه   م 

 
ل
 
١
 
أ
 
ب   ٘

ْ
ة  
ّ
ا و   الز   م 

 
ذ

ْ
ه
 
ًٍن  أ م 

ْ
إ ا بم 

 
ى
 
 ل

ْى  و  
 
ا ل

 
﴾ ٠ى

 
حن  ٜ اد  . ۱٧ آلاًت ، ًىؾ٠ ـ 

م مً بإطَاهىا عسخ و ٖل٤ إلاا جماما مسالٟا ال٣غآوي الىو في الظثب مى٢٘ ٧ان ٠ُ٦ عؤًىا و٢ض      جبىؤ الظي الخُىان لهظا ججٍغ

م الىو َظا في الجالص ال الطخُت م٩اهت . ال٨ٍغ

 اإلاال٠ اؾم ٖخبت جدمله ٖما زلُٟت لضًه مً ٧ل بن ه٣ى٫  َىا ؤًًا؟ الغواجي ههىا طثاب خا٫ َى َظا ٩ًىن  ؤن ًم٨ً ٞهل
ت هدى هؼوٕ مً (زًغا ًاؾمُىت)  مباقغة لُيخ٣ل (الظثب جبرثت ؤي) ألاولى ال٣غاءة ؤمام جى٠٢ ه٣ُت ؾًُ٘ ٖىٟها، و ال٨خابت صمٍى

مه بلى  و ال ٠ُ٦ مٗخض، و ٦متهم نٟاجه في ؤلاٌٛا٫ و طثبِخه بلى بالظثب الٗىصة ٖلُىا ًدخم مما الاتهام، ٢ٟو في به الؼط و ججٍغ

ب ؤظىاء مىه حؿُل (حؿُٗجي) صمىي  هو م٣اعبت بهضص هدً اب و اإلاىث جُماث و الٖغ  ٌؿُل ٦ما خضب و نىب ٧ل مً ؤلاَع

ؿخه بضماء اإلاسًبت ؤؾىاهه مً الظثب لٗاب ؿه ٧ل ٖلى َٞغ . جًاَع

 ًٖ لُٗبر ٦شحرة مىا٠٢ و شخىم في مبشىر مباقغ ٦ةؾ٣اٍ الغواًت ظؿض في خايغ" الخبِشت" نٟاجه ب٩ل ٞالظثب    
 الضاللي اإلاؿخىي  في الغواجي الؿُا١ م٘ جضازلها زال٫ مً ظلُت جبضو نٟاجه و الظثب ٞضاللت بًضًىلىظُخه؛ و الىو مى٠٢

. البؽشي  الزةب و الحُىاوي الزةب مً ٧ل بحن ج٣ابلي بظغاء زال٫ مً جإ٦ُضَا و ٖجها ال٨ك٠ وؿخُُ٘ ٦شحرة مىاي٘ في و هٟؿه
 ٖىضما صعاًت و ج٨ٟحر ؾاب٤ ًٖ و م٣هىصة ٧اهذ ؤجها هي ٖجها جدضزىا التي (الظثاب) الجم٘ نُٛت بسهىم َىا هلمؿه ما ؤو٫  و

ت جبضو الدؿُٗيُت ال٨خابت عاثدت ؤن و ،زانت الظثاب بمجخم٘ َىا ألامغ حٗل٤  اإلاال٠ َظا و ال ٠ُ٦ الىو، َظا في م٨كٞى

ا التي الجم٘ نُٛت ظُضا ٌٗجي ٧ان ٞهى لظل٪. ال٨خاباث مً الىٕى َظا في اإلاخسهو َى  (زًغا)  ٞالظثاب ٖىىاهه؛ لٗخبت  ازخاَع

                                                           
 . ٙٚص  ادلرجع السابق،:نقال عن يوسف األدريسي.۱ٖٙ/۱ت.حياة احليواف الكربل،ادلكتبة اإلسالمية،د:كماؿ الدين الدمًنم -  
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ت ظماٖاث في حِٗل  و طثبا، ٖكٍغً مً ؤ٦ثر ًًم ٢ض بًٗها و طثاب زماهُت مً جخ٩ىن  ال٣ُٗان مٗٓم و ٢ُٗاها، حؿمى ؤؾٍغ
ت ٖاَٟت لىظىص مٗا جب٣ى ال٣ُُ٘ ؤٞغاص ؤن الخُىان ٖلماء ٌٗخ٣ض  اظخماعي هٓام الظثاب مً ٢ُُ٘ ل٩ل ؤن ٦ما بُجها ججم٘ ٢ٍى

 تهُمً التي هي و" اإلاؿُُغة" اإلا٩اهت اإلاغجٟٗت ألاٞغاص ٌؿمى و الخضعط، طل٪ في م٩اهت له ال٣ُُ٘ في ٞغص ٩ٞل "العُادة جذسج" ٌؿمى
 في بىيىح ال٣ُُ٘ في م٩اهه الخاب٘ الظثب و اإلاؿُُغ الظثب مً ٧ل ٌٗلم و ،الخابّت بالزةاب حٗٝغ والتي مجها ألاصوى الظثاب ٖلى

با ٞحها ًلخ٣ُان مغة ٧ل ا ٩ًىن  ؤن ًجب ال٣ُُ٘ ٣ًىص الظي اإلاؿُُغ ٞالظثب ج٣ٍغ . ٖالُت زبرة طو و ٢ٍى

لي ٖلى      م مما ٢ض ًدباصع بلى ؤطَاهىا ظمُٗا مً بؾ٣اٍ جإٍو ه، و ٖلى الٚغ ا َى خا٫ مجخم٘ الظثاب ٦ما وٗٞغ
ًا
َظا بط

و ما لضحها مً نٟاث ٦شحرة ججمٗها بما ؾب٤ ٖغيه، بال ؤهه ال  "مجخمْ أو حماِت  سهاب"ٖىىان زًغا في مغ٦ؼ واخض لٗله 

ل٩ىهه َى الىخُض الظي ٢ض ًٌٗض ٢غاءجىا ؤو ٌؿ٣ُها، و ل٩ىهه ؤًًا ًدمل في َُاجه ؤظىبت  ٚجى لىا صاثما ًٖ الىو ؤو اإلاتن

لىا بلى ٖالم اإلاتن ٞةهىا ؾى٣بٌ ٖلى الٗضًض مً الخٍُى التي جغبُه بضاللت  ٦شحرة و مخٗضصة لؿاا٫ الٗخبت ألام، ٞةطا ما جٚى

بك٩ل زام م٘ الهٟدت الغابٗت و الؿخحن بٗض اإلااثخحن  الٗىىان و مً زمت بمجخم٘ الظثاب و ما جدلم به، وؾخ٩ىن بضاًدىا

اب َى له٤ُ في صاللخه بمجخم٘ الظثاب، و َظا ٞٗال ما ؤعاصٍ الىو  (٢٦٤م) خُض هجض اإلاال٠ ٣ًضم لىا ونٟا لجماٖت ؤلاَع

ها حىالي ماةت شخق، ًشأظها شخق اظمه "  ، و هى أمحر ابً هزه املىىٝت حُث ال"ؼشحبُل"جمم ال٢خِبت في ـٙ٘ى

ت، مؽّش ٌؽبه في رل٤ هُذوسة خشوٗ  ْ ئال ببمْ خىىاث، هىاٟ في ألاظٙل سحل رو بيُت ٍٜى خه ًِ هزا املٜى جبّذ ٍٜش

ٜىاجه املعلحت التي ًٝىدها جخ٢ىن في " املجاهذًً ألإ٘ان"رو ٜىة ٍُِمت ٜادسة ِلى ـُش حماس بل٢مت مً ٜذماء 

اب ذ هٙعه ٘هى سةِغ البلذًت و الٝاض ي و املىزٞ و  مامٔالبُت ا مً أٜاسبه و ححراهه، لٝذ ولْ بُذه ِذة ٌو ". ٗ في الٜى

ً الخابّت للذولت" ". ١ان ظ٣ان البلذة ًحترمىهه، ٘بٙمله ًأ١لىن حتى الؽبْ، ححن ًىٝن ؼشحبُل ِلى مشا٠ض الخمٍى

لُا ؤن طثاب زًغا هي وبهظا بطا ًمضها اإلاتن الغواجي ببُا٢اث صاللُت ٢ض ج٩ىن هي ال٩اقٟت إلاٗجى الٗىىان؛ خُض بضا ط   

ت التي  تها مً زال٫ اهبشا١ صالالث الٗىىان ٖبر ٖغو١ الىو، َظٍ الهٍى ت ٢ض ٌؿخُُ٘ ٧ل ٢اعت ؤن ٨ًدك٠ ٍَى طثاب بكٍغ

اظتهض زًغا في بُٖائها ٢ىة ببالُٚبت مً زال٫ ٢ىة الغبِ الدكبُهي بحن الازىحن، لِؿخمغ اإلاتن في مىاي٘ ٖضة في بمضاصها وفي 

٧اقٟت لٗخبت الٗىىان و التي جىُل٤ مىه الضاللت لخيخ٣ل بلى اإلاتن و حٗىص بلُه لخًِئه لخب٣ى الضاللت جضوع  ٧ل مغة بةياءاث

ت  ، ٦ما ؤن اإلاىاي٘ اإلا٨كٞى جها الجبل ؤو الٛابت ٦ما وٗٝغ ُٞما ٌكبه اإلاغاوخت اإلا٩ى٦ُت بحن الٗىىان و مخىه ؛ ٞالظثاب مَى

ىامحك٩ل تهضًضا باليؿبت بلحها بد٨م الٗضاوة ا٫ . قضًضة بُجها و بحن مجخم٘ البكغ و زانت مجهم ؤصخاب ٢ُٗان ألٚا

لى لؿان ٢اثض ال٨خِبت الظي ٣ًى٫      ئن الىاْٜ املذًني "و ًإحي الىو َظٍ اإلاغة ؤًًا لحربِ َظا ألامغ بىٓحٍر في مسُله ٖو

جىاو٥ الُذ، و في املذًىت هحً لِغ ٠زاٟ في الجبا٥ حُث جخى٘ش مىاوٞ ال جحص ى لالوسحاب أو لالخخباء و الٕاباث في م

مج رون ِلى الُٝام بّملُت ٘ذاةُت في ؼاُس زم الجزو٥ لالخخباء في الجىاس، زم ئهىا محاوىن بأهاط لِعىا حمُّهم 

بم جدلم ) "ئلى الجبل ئن أظلحت الحشب التي وعخىلي ِل  ا ِٝب ١ل ِملُت جشظل و باهخٍام....سالحن بمحاوسجىا لهم

. (۱٨٤الظثاب م 

ت هي ألازغي ب    ا ٨ٞما ؤن طثاب الُبُٗت جخسظ مً الجبا٫ مٟغا لها و هي بهظا جسصخى اإلاضن و جساٞها، ٞةن الظثاب البكٍغ
ًا
ط

. ٖىه" ماع٢ت"ال ًم٨جها بإي ق٩ل مً ألاق٩ا٫ ؤن جىضمج م٘ مجخم٘ مضوي هي ؤنال 

حن لى٠٣ في ٧ل مغة ٖل     ي ٦ك٠ ظضًض و صاللت ظضًضة ونٟاث حؿخمغ بطا َظٍ اإلاغاوخت الخ٣ابلُت في الىو بحن الُٞغ

و ًخٗل٤ ألامغ آلان ب٣ُىؽ مجخم٘ الظثاب و التي ٧ان ظلُا ؤن ال٩اجب ٖاٝع بها و ٢ضم مً زاللها بؾ٣اَا ًىم . ظضًضة لظثابه
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ت في نُاٚت عؾالخه مً زاللها، و مً خه و ز٣اٞخه الكضًضة بمجخم٘ الظثاب، و ٦ظا ًٖ ط٧اثه في اؾدشماع َظٍ اإلاٗٞغ  ًٖ مٗٞغ

طل٪ مشال ما ٌٗٝغ ًٖ الظثاب ؤجها في خا٫ بعاصتها اخخال٫ م٣اَٗت ٞةجها حٗلمها بتر٥ عاثدتها اإلامحزة ٞحها؛ خُض ٣ًىم ٢اثض 

ال٣ُُ٘ بالخبى٫ ٖلى الصخىع و ألاشجاع و ؤًت ؤظؿام ؤزغي ٖلى امخضاص خضوص اإلاى٣ُت و بظل٪ حٗٝغ الظثاب ألازغي مى٢٘ 

هجض له م٣ابال ؤًًا في اإلاتن في لخٓت ون٠ مماعؾاث الجماٖت التي ٢ض ٩ًىن الىو ٢ض َظٍ اإلا٣اَٗت و خضوصَا، و َظا ما 

ح  لم ٢ًً مٝام ظُذي البؽحر ظىي ٠ىمت"٢هضَا  مً الحىام و البٝاًا بّذ أن جم جٙجحره بٝىبلت جٝلُذًت ١ان لٍش

املعلحت مشث  اِاث  ظالمُتالجم"ِلى مىفت املٝام ٠خبذ أحٗش بلىن أحمش حّلً أن . الىلي الفالح مخشبا و محشوٜا

. (۲٥٣بم جدلم الظثاب م ) ""مً هىا

ت مً ٢هضَم اإلاال٠ و َم     " الجماٖاث ؤلاؾالمُت اإلاؿلخت"ه٣بٌ مً زال٫ َظا الا٢خباؽ ٖلى جدضًض مٗحن لهٍى

ه٣بٌ في مىاي٘ ل٨ىىا في اإلا٣ابل ال هغاًَ ٖلى َظٍ الجهت بةؾ٣اٍ الضاللت ٖلحها بك٩ل جهاجي و٦لي و زام، زانت و ؤهىا 

لي . ؤزغي ٖلى صالالث مٛاًغة، ججٗلىا ال وُٗي اوٛال٢ا ل٣غاءجىا و َظا َبٗا ما ًجب ؤن ٩ًىن ٖلُه خا٫ الٗمل الخإٍو

ت مسخلٟت لُدملها وػع ضخاًاَا التي ٢ض جمشل خلمها ٦ما جدلم  ٞهل ًم٨ً ؤن ٩ًىن الىو ٢ض ٢هض طثابا طاث ٍَى

ان في لُلت قخاء  باعصة؟ الظثاب بالتهام الخٞغ

ا بك٩ل ٖكىاجي ؛ ٞبحن َظا  لم ال، زانت ٖىضما هىٗم الىٓغ في اإلاٟغصاث الظثبُت التي ال وٗخ٣ض ؤن ال٩اجب ٢ض ازخاَع

اتها و بازخالٝ مهالخها و َمىخاتها  مً "الظثب و طا٥ ٨ًخمل ٢ُُ٘ الظثاب، و ٢ض جخٗضص بل و جسخل٠ ؤخالمها بازخالٝ ٍَى

خذاءاث، ئن هِىجا حهت أخشي ٘ان حمالث و مذاهماث  –الخٙخِؾ أـبحذ أ٠ثر حشأة و أـبحىا ًشدون باظخمشاس ِلى الِا

DZ-  هخبت الؽشوت بذأو ٌعخىلىن ؼِئا ٘ؽِئا ِلى املُذان بمى جُت و ّ٘الُت، ًٍهشون في اللُل، ٌّضلىن الّماسة

 ٛ ت ال ر . (۲۰٤بم جدلم الظثاب م ) "املؽبىهت ًٝخادون ـُذهم و ًيسحبىن بعِش

ا ٢ض   
ًا
ت لهظٍ الظثاب ل٨جها جبضو مسخلٟت ًٖ ؾاب٣تها في َظٍ اإلاغة بط . ًىحي لىا َظا الا٢خباؽ َى آلازغ بهٍى

ىا ؤن الٗىىان َىا ًٓهغ  في ظؿض الغواًت في زالزت مىاي٘؛ ٞمً  ل٨ً الترصص في بنضاع الخ٨م ًب٣ى ٢اثما زانت بطا ما ٖٞغ

ُا : زال٫ ٢غاءجىا للىو وظضها ؤن مٟغصة طثاب وعصث زالر مغاث مغجحن ٦مٟغصة و اإلاغة ألازحرة جم ٞحها ط٦غ الٗىىان ٦ما َى خٞغ

و َظا ًضٖىها  بلى بٖاصة الىٓغ في ٧ل ما ؾب٤ ليؿدىض بلى َظٍ اإلاىاي٘ الشالزت و التي مً قإجها ؤن ج٩ىن . (بم جدلم الظثاب؟)

: ًالىخضَا ٦ُٟلت بخٟجحر صاللت الٗىىان، ٠ُ٦ ال و هي في خض طاتها جمشل الٗىىان خٝغ

اء): ۱۰2رةاب الفٙحت  -  (العلىت/ألازٍش

اء، ئج م أهاط بال ئوعاهُت، بال "  (هاٞا ولُض)ًٓهغ لىا اإلا٣خبـ ألاو٫ ٖلى لؿان الشخهُت الغثِؿُت      لٝذ ٠ىذ مْ ألازٍش

البّن سحمت و بذون حُاء، ئج م ًتزاوسون حتى ال ٌُٕب الىاحذ م  م ًِ هٍش  خش و ل٢  م في الباوً ٢ًىىن لبّمهم 

في املٝابل ال  ئج م في رل٤ ٌؽ  ىن الزةاب ًىٙزون ِملهم حماُِا حتى ج٢ىن لهم الٕلبت و الٝىة و ل٢  م. ال٢شاهُت الحاسة

 (۱۰۲بم جدلم الظثاب م )" ًترددون في الت ام الىاحذ مً بني حلذت م هِئا ئرا ما ص٥ 

دت مُٗىت مً البكغ، ٞةهىا ه٣ى٫ بن     ٞةطا ٧اهذ الظثاب التي عؤًىاَا ُٞما ؾب٤ جبضو و ٦إن الىو ظؿضَا في قٍغ

اء٢ُٗان الظثاب مخٗضصة هي ألازغي ٦خٗضص ٢ُٗان البكغ و لٗل ما ون٠ به الىو  في نٟدخه اإلا٣ضمت  العلىت/ألازٍش

زمت صون ؾىاَا، و َظا مً قضة ما ٢ضمه لها الىو مً مماعؾاث ؤٖالٍ ًجٗلىا وٗخبر في لخٓت ؤن َظٍ الٟئت هي وخضَا آلا

. طثبُت جمشل نٟاث الظثب في ؤٖى٠ نىعة لها
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 :(الجِؾ  ظالمي لإلهٝار)۲69رةاب الفٙحت  -

ح و هى     ت مخخلٙت لزةاب خمشا؛ حُث جحذر الىق ًِ ٘ئت أخشي و بؽ٣ل ـٍش " هْٝ في هزه الفٙحت ِلى هٍى

" : الجِؾ  ظالمي لإلهٝار

هى ِؾ أ٘اعي ئج م بٕاة ٌّني سالحن و خاوّحن، ًماسظىن ١ل أـىاٗ املإامشاث " الجِؾ  ظالمي لإلهٝار"ًا بني ئن "

ى٥ و لى ئلى س٠ً مً ِشؼه، هإالء  الىاط مخٝلبىن، /الذهِئت و ًخّاملىن مْ الىٍام الؽُىان ئرا ما ظمح لهم بالـى

ىلُىن، مىاوسون، ٘ما هم ئال مجمىِت مً الا حن رةاب جحذ حلذ وّاجـو حن مٝىّحن بىُبت العامٍش بم جدلم )" هت اٍص

 .(۲69الظثاب م 

ى َظٍ اإلاغة  ذ مغة ؤزغي ًٖ ٢ُُ٘ ازغ مً طثابه َو والظي "الجِؾ  ظالمي لإلهٝار"بطا ٨ًك٠ لىا الىو بك٩ل نٍغ

مدهلت جغ٦ُباث ٖضًضة قاء الىو  ًىًم بضوعٍ بلى الهىعة لِكاع٥ في حك٨ُل مالمدها الجهاثُت، َظٍ الهىعة التي هي عبما

. ؤن ًستز٫ ؤَمها في َظٍ الُٗىاث والكغاثذ مً اإلاجخم٘ الجؼاثغي 

: 3۱۱رةاب الفٙحت  -

ُا للٗىىان مبشىر في ؤؾُغ بخضي ال٣ٟغاث في َظٍ الهٟدت، َظٍ ال٣ٟغة التي      ؤما َظا اإلاىي٘ ٞىجض ُٞه ط٦غا خٞغ

ال و٢ض ظاءث ٖلى لؿان هاٞا ولُض، َظا . ١ الخخىائها ٖلى الىو ال٩امل للٗىىانلٗلها جمشل ؤَم البُا٢اث الضاللُت ٖلى ؤلَا

: ألازحر الظي خىله وا٢٘ مٗحن مً مسلى١ بكغي بلى طثب مخىخل يمً ظماٖت مً الظثاب

و اهذّ٘ىا في الٕاباث، ظشها سدحا مً اللُل زم اظترحىا ٜلُال في واد، و هىاٟ و أها اظمْ وٝىٝت ؼٙشاجىا مْ هباجاث "

ً ممخلئحن، ًخحٟش لعاج ا في الذم العاخً  ألادٔا٥ حعاءلذ بم جحلم الزةاب و  ي في ِمٞ و٠شها حُىما بحن هذًٍش

عت ا املّلٝت في أ٘ىاهها التي جثحر الٕثُان، ٠ما جخّلٞ في أرًا٥ ألبعدىا أؼباح ضحاًاها بم جحلم الزةاب ؿ )" الىشي لَٙش

3۱۱) .

في ظى مً التر٦حز و الخضبغ و بٖاصة ٢غاءجه ؤ٦ثر مً مغة؛٧ىهه ًجٗلىا في مىاظهت ٖخبت  ًبضو ؤن َظا الا٢خباؽ ًً٘ اإلاخل٣ي   

الظي  (هاٞا ولُض)الٗىىان بك٩ل مباقغ، ٠ُ٦ ال و الٗىىان في خض طاجه جم بصعاظه في َظا اإلا٣خبـ ٦ملّٟى ؾغصي ٖلى لؿان 

ت الؿاثل ؤو اإلاؿخٟهم ،و الظي َى َىا  ، لى٣ى٫ َىا بن َظا الا٢خباؽ ٢ض ؤؾغ لىا ٖلى(بم جدلم الظثاب)حؿاء٫  ألا٢ل ًٖ ٍَى

َظا ألازحر " هاٞا ولُض"ؤخض شخىم الٗمل الغواجي؛ ؤي ؤن مغؾل الٗىىان َىا ٖباعة ًٖ شخهُت جسُُلُت و بالخدضًض َى 

٥ جٙاٜم ال٢ثحر  مً الؽباب مً أبىاء الجضاةش الزًً اهٝادوا في ٌل الٙشآ العُاس ي و في ً"الظي ًمشل ازتزالا لٟئت 

اث الٙشدًت و الجماُِت ما حّل /..../ألاصماث الاٜخفادًت و الىٙعُت و ٠زا في ٌل الٙشآ الثٝافي و ج جُم و ٜمْ الحٍش

ٝا مً وٛش الاهخحاس التي ًما سلها الؽباب ٠جىاب ِلى واْٜ ظُاس ي ال ٌعمح بالخٙخح و لمان  العٝىه في  سهاب وٍش

 ۱".املعخٝبل

و مشله ال٨شحر مً –بن ٧ل َظا الىا٢٘ اإلاترصي ق٩ل مايُا طا٦غاجُا باليؿبت لهظا الكاب  -باقالع بلٛت–وؿخُُ٘ ال٣ى٫     

ٞٛضا بظل٪ ها٢ما ٖلى مجخمٗه اإلاضوي الظي ٧ان َى مً ػط به في ؤ٩ٞاع ٢اصجه بلى ٢ضع عآٍ خخمُا بٗضما ؤونضث ٧ل  -الكباب

ؿها ٖلى ؾبل البكغ ؤبىابها في وظهه، ٞباث ًد٨م بمبراَىعٍت َى ٢اثض َا و َى مً ًهى٘ خغوٞها بُضٍ و َى مً ًغؾم جًاَع

                                                           
 .۱۰من مقدمة الركاية، ص   - 
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م٣اؾه الخام، و لٗل َظا ما ًمشل الهىعة الخسُُلُت للمؿخ٣بل اهُال٢ا مً حٍٗغ٠ باقالع، و ل٨ً َظٍ الهىعة لً ج٨خمل 

ثاب ٢ُُٗا مٗاصًا الظي ًمشل بلٛت الظ (ال٣ُض الظي ًم٨ً ؤن ًذجم ٢ضعتها ٖلى الخىاؾل الخغ)العلىت بال بٗض بػاخت ظضاع 

. ال بض مً جهُٟخه و جهُٟت ٧ل مً ًىالُه مً ؤظل جد٤ُ٣ الخلم و جدُِىه

اث  ي بحن أًذي ال٢خاةب، : "....و جٓهغ لىا ٧ل َظٍ ألا٩ٞاع في ؤخض اإلاىاي٘ مً اإلاتن    اٗ و ؼب٢ت الىٜش ٘الٝشي و ألاٍس

ئر بذأوا في ...مٝابلها اصدادث ؼهُت ألامشاء جىظّالٝذ بذأ حؽشرم ٜىاث الّذو، حُث جشاحّذ العُىشة و العلىت و 

ت و خشاُ٘ت جىُّم ومىحات م . (۲٧٩بم جدلم الظثاب م )" الالمخىاصهت و الحلم بام راوىسٍاث خاٜس

ا مً الخًاعب و     ا و بحن خلم الؿلُت و خلم الىا٢محن ٖلحها، جىلض ؤ٩ٞاع و جىاػحها ؤزغي لخهى٘ في الجهاًت هٖى
ًا
٨َظا بط

الظي ًخُىع و ًىمى لِؿخدُل بلى نغإ صمىي ًجٗل مً ؤلاوؿان ؤقبه ما٩ًىن بالخُىان ، و ؤي خُىان بهه ، ال٨ٟغي الهغإ 

ئت، ختى ؤهه مؿخٗض للٟخ٪ ببجي ظلضجه بطا ما  ئت ؤو ٚحر بٍغ ؿخه بٍغ طثب ًدلم في ٧ل لُلت بل و ًسُِ لل٣ًاء و الٟخ٪ بَٟغ

٨ظ.٢ُضا ًدى٫ صون جد٤ُ٣ خلمه/ق٩لذ له خاظؼا اث الخحالٙاث و جحذ حؽىجاث  ٌسحٞ الّشػ جحذ"...ا َو مشأو

. (۲٧٩بم جدلم الظثاب م )" الفشاِاث الذاخلُت

، بال ؤن ألا٦ُض في ألامغ ؤهه بحن الىا٢٘ بمغاعجه و ....٢ض ج٩ىن َظٍ ال٣غاءة ؤو اإلا٣اعبت هي ألا٢غب و ٢ض ج٩ىن جل٪ ؤو جل٪   

ٟه، بحن مجخم٘ البكغ و مجخم٘ الظثا ب، اؾخُإ ًاؾمُىت زًغا ؤن ًبجي نغح مخسُله الغواجي بٗىىان َى بمشابت الخلم بٍؼ

. الجملت الىىوٍت التي مشل ٧امل الىو امخضاصا لها و جىاؾال مجها، ٦ما ؤهه مشل زبرا لها بامخُاػ

: ٜاةمت املفادس و املشاحْ

م بغواًت وعف . ال٣غآن ال٨ٍغ

: املفادس

. ۲٠٠٠ؤمحن الؼاوي، صاع الٛغب لليكغ و الخىػَ٘،  بم جدلم الظثاب، جغظمت: زًغا، ًاؾمُىت-۱

Yasmina Khadra, A quoi rêvent les loups, Ed .Pocket, Julliard ,paris ,1999 . ۲- 

: املشاحْ

Gérard Genette :Seuils .Collection "Poétique ."Ed .du Seuil .Paris ١٩٨٧ -۱ 

سخي، ًىؾ٠، ٖخباث الىو  -۲ . ، ميكىعاث م٣اعباث ، اإلاٛغب(الٗغبي و الخُاب الى٣ضي و اإلاٗانغبدض في الترار )ؤلاصَع

ؾُٗض ٣ًُحن، ميكىعاث الازخالٝ، الجؼاثغ، : ، ج٣ض(ظحراع ظُىِذ مً الىو بلى اإلاىام)بلٗابض، ٖبض الخ٤، ٖخباث  -3

۲٠٠٨ .

احي، ٦ما٫، خغ٦ت الؿغص الغواجي و مىازاجه -٤ -لليكغ و الخىػَ٘، ٖمان، صاع مجضالوي (في بؾتراجُجُاث الدك٨ُل)الٍغ

. ۲٠٠٥ألاعصن، 

ٟي، ٖبض الل٠ُُ وصعاقي، ػبحر -٥ اث الجامُٗت، بً ٨ٖىىن : قٍغ . ۲٠٠٤الجؼاثغ،  -ؤلاخاَت في ٖلىم البالٚت، صًىان اإلاُبٖى
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ت ؤخالم ال٣ُٓت :ٚاؾخىن باقالع -٦ ت الخإمالث الكاعصة)قاٍٖغ اإلااؾؿت الجامُٗت ، ظىعط ؾٗض:جغظمت ،  (ٖلم قاٍٖغ

. ١٩٩١، لبىان  -بحروث، اث واليكغ والخىػَ٘للضعاؽ

٢غاءاث في اإلاضوهت ؤلابضاُٖت إلبغاَُم ههغ )مدمض، نابغ ٖبُض، سخغ الىو مً ؤظىدت الكٗغ بلى ؤ٤ٞ الؿغص  -٧

. ۲٠٠٧صاع الٟاعؽ لليكغ والخىػَ٘،ألاعصن،’،اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ،بحروث(هللا

ت  الٗامت لل٨خاب، مهغ،الجؼاع، مدمض ٨ٞغي، الٗىىان و  -٨ ٣ُا الاجها٫ ألاصبي، الهُئت اإلاهٍغ . ۱٩٩٨ؾمَُى

ت البدض ألا٧اصًمي في ألاصب (م٣اعبت إلاُشا١ اإلاد٩ي الغخلي الٗغبي)طا٦غ، ٖبض الىبي، ٖخباث ال٨خابت  -٩ ، مجمٖى

. ۱٩٩٨اإلاٛغب،-الشخصخي، ٧لُت آلاصاب و الٗلىم ؤلاوؿاهُت، ؤ٧اصًغ

ت الجامُٗت، مهغ،  الغاظخي، ٖبضٍ، الخُب٤ُ -۱٠ . ۱٩٩٩الىدىي، صاع اإلاٗٞغ

. ۲٠٠٧اإلاٛغب، -مىهغ، هبُل، الخُاب اإلاىاػي لل٣هُضة الٗغبُت اإلاٗانغة، صاع جىب٣ا٫ لليكغ، الضاع البًُاء -۱۱

لى للٛت الٗغبُت، صاع ا٫ -۱۲ ت اإلا٨خىبت بالٟغوؿُت بلى الٗغبُت، اإلاجلـ ألٖا َضي، بىصعبالت، الُُب، جغظمت الغواًت الجؼاثٍغ

. ۲٠٠٧الجؼاثغ، 

. ث.ابً مىٓىع، مدمض بً م٨غم بً ٖلي، لؿان الٗغب، صاع لؿان الٗغب، بحروث، ص -۱3

ذ، اإلاجلض  -۱٤ جي للش٣اٞت و الٟىىن و آلاصاب، ال٩ٍى  ۱٩٩٧، ٣، الٗضص ۲٥مجلت ٖالم ال٨ٟغ، اإلاجلـ الَى

۱٥ -  http//www.seen.net/nenes.php?action=view&id=۲٧۰(consulté le  ۲٠۱٥/٠٦/٠٣). 
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" ظلعلت أًمً وههى"دساظت  هٝذًت في  الترار و أدب الىٙل املٕشبي املّاـش

مشان للذساظاث و ألابحار و ئحُاء الترار اللحشاوي ، ١لمُم ، املٕشب، بىصٍذ الٕلى. د  أظخار باحث بمش٠ض ِلم ِو

 

 

:  امللخق

م٩امً الاؾخٟاصة مً الترار في بىاء ٢هو الُٟل اإلاٛغبي في الؼمً الغاًَ ، مخسظة مً  حؿعى َظٍ الضعاؾت بلى ؾبر

٢هو ؤًمً و ههى التي ؤنضعتها الغابُت اإلادمضًت للٗلماء همىطظا للبدض و الؿبر و الاؾخ٣هاء مً ؤظل جلمـ مضي 

ما٫ التي اجسظث مً الترار ماصتها ٣٦هو ا ل٩اجب مدمض ٞسغ الضًً و الٗغبي الازخالٝ بحن َظا الٗمل و ٚحٍر مً ألٖا

 ً ٟاث ل٣هو الُٟل م٘ اهخضاب ؤ٢غبها بلى الًبِ و الكمى٫ ، لخيخ٣ل بلى . بىجلىن و آزٍغ و جىُل٤ الضعاؾت مً عنض حٍٗغ

مؿاءلت ال٣هو اإلاضعوؾت ٖلى يىء مٟهىمي الخضازت و الترار ، لخسلو بلى ٞدو ٖخباث ال٣هو و مُالٗها و بيُتها مً 

 .  (ظيـ الخ٩اًاث ٖلى وظه الخدضًض)ن اؾخٟاصتها مً الترار الكٗبي ؤظل جدضًض م٩ام

:  مٝذمت 

ت مؿذ ال٣ُم و ؤهماٍ الِٗل في ْل  -ٖلى ٚغاع ب٣ُت الكٗىب الٗغبُت–ٌكهض  اإلاجخم٘ اإلاٛغبي  ٖىإلات " حٛحراث ملخْى

و ًبضو في ٚاًت ألاَمُت جدهحن  ،١"ز٣اُٞت جخجلى في قب٩اث اإلاٗلىماث والاجهاالث و٢ىىاث البض الًٟاجي وصوع الاهترهذ

ت مً زال٫ اؾدشماع ٧ل خىامل ال٣ُم ، و زانت الؿغص الظي اٖخبٍر اصواعص ؾُٗض  الىؾُلت الىخُضة التي حؿخسضمها " الهٍى

ذي الخام تها الخانت ووظىصَا الخاٍع ٞالؿغص ًخدضص ٖاصة باٖخباٍع ؤؾلىبا في جمشُل . " ٢"الكٗىب اإلاؿخٗمغة لخإ٦ُض ٍَى

" و ال٨ك٠ ًٖ نىعٍ اإلاخٗضصة التي ال ج٨خٟي باؾخٗاعة ٢ًاًا ٦بري مً وا٢٘ ٌكحر بلى ؾلى٥ بوؿاوي" اإلادخمل" ٖىالم 

تها مً الجؼجي و الٗاصي و اإلاإلٝى" م٣ٗى٫   ٖىالم حؿخمض ٍَى
ًا
،  ٣"ؤو مم٨ً الخضور ؤو ٖلى ألا٢ل ٢ابل للخهىع ، بل ًبجي ؤًًا

ت التي ا اع" ٢هو ؤًمً وههى"ؾخٗاعث مجها و ما ؤ٦ثر الى٢اج٘ الجؼثُت و اإلاإلٞى اإلاغظعي ألخضاثها اإلاخسُلت ، بط هلمـ  ، بإَل

ا  في جىامي الؿغص و جىجٍغ ، و٦إن ال٣هو ظمُٗها مبيُت ٖلى   اثٟها و ؤصواَع وظىص بخاالث وا٢ُٗت للشخهُاث اإلاخسُلت و ْو

ا للمدا٧اة ٖىض ؤعؾُى  .٤الخسُُل بىنٟه مؿاٍو

 للضعؽول٨ُال وؿدب٤ ٦ك٠ مًامحن ٢هو  
ًا
ه  الؿلؿلت التي ؾيخسظَا مهاصا و الٟدو ، وظب الخىٍى

                                                           
 . ٙٔ: ، ص  ٖٕٔٓ، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة األكذل ، نوفمرب (زلرر)ادلعاصر  ، اذلوية ك قضاياىا يف الوعي العريب  ،رياض زكي قاسم  
 .ٛ٘: ، ص ٜٜٚٔادكارد ، سعيد، الثقافة كاإلمربيالية ،  ترمجة كماؿ أبو ديب ، دار اآلداب، بًنكت، ٕ
 .ٖٔ: ، مطبعة بين يزناسن ، سال ، ادلغرب ، ص ٕ٘ٔٓ، فرباير  ٛٗالعدد دراسات يف األنساؽ الثقافية ، سلسلة شرفات ، :  بنكراد، سعيد، مسالك ادلعىن ٖ

 .ٕ٘ٔٓغشت  ٕٔجًناف ، زلمد ، إشكالية التخييل ك األفق اآلخر ، جريدة القدس العريب ، العدد الصادر بتاريخ  ٗ
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ُب الخضازت ،بط ؤجها  ال مداولت ظاصة  -في ج٣ضًغها –بلى ؤجها جمشل 
ّ
ؾلؿلت مىظهت بلى " هخاط ٢هو حؿخلهم الترار و ال جدى٨

ًخٗل٤ ألامغ . وهي ٖباعة ًٖ ٢هو جغوحها الجضة ٖاجكت ألخٟاصَا ٧ل لُلت  ...(جالمُظ الؿىت ألاولى ابخضاجي )اليلء اإلاٛغبي 

ت َامت حٗخمض صًضا٦خُ٪ الدشخُو ، خُض ًىي٘  حؿخُُ٘ طا٦غجه " زام"ي مىاظهت و٢اج٘ الخلمُظ ٝ (الُٟل)بهُٛت جغبٍى

شاء البدض في ال٩لُاث اإلاٟهىمُت اإلاجغصة  ٞال٣هت في ظمُ٘ الخاالث هي ؤصاة . الهٛحرة اؾدبُاجها بؿهىلت ، و بظل٪ ججىبه ٖو

تهم  ، ًغجضون مالبـ ؤَٟالىا ، و ٌِٗكىن جٟانُل خُا ، و ؤبُالها مً وا٢ٗىا ١"للخىانل و ؤلازباع و اؾدشاعة الاهٟٗاالث

ا وقّغَا  ا ومّغَا ، زحَر ... اإلاضعؾُت بدلَى

: و ؾىٗمل ٖلى الا٢تراب مً ٖالم جل٪ ال٣هو مً زال٫ ؤلاظابت ًٖ الؿاا٫ الاق٩الي آلاحي 

ٟا٫ َظا الٗهغ للخضازت ؟ ؤم : ما ججلُاث اؾخلهام الترار في ٢هو  ؤًمً وههى؟ و ما ماقغاث اهخماء زُابها اإلاىظه أَل

ٔ اإلاباقغ؟ ؤهه زُاب مايىي   .مؿتهل٪ ٌٗخمض اؾتراجُجُت ؤلا٢ىإ بالىو اإلاجغص و الٖى

ٚ ٜفت الىٙل   :في حٍّش

 ٖلى مالٟحن بُٗجهم ، ٣ٞض ٦خب " مً ؤَم ما ٌؿترعي الاهدباٍ في ؤصب الُٟل 
ًا
ؤن ال٨خابت لهظا ال٩اثً الهٛحر لِؿذ خ٨غا

ا ؤٞالَىن ٢و" ،و٢ض ازخلٟذ ٖباعاتهمٟي جدضًض مٟهىم  ٢له ألاصباء و الٟالؾٟت " ة الُٟل و يىابِ ٦خابتها ، بط اٖخبَر

ُت ؤن جبضؤ باإلاىؾ٣ُى زم جدبٗها ال٣هت التي ًجب ؤن ج٩ىن ظمُلت ختى جغبي ٞحهم جظو١  ٟا٫ قٍغ ؤخؿً وؾُلت لتهظًب ألَا

، بِىما ٣"االجما٫ ، وؤال ج٩ىن مملىءة بال٨ظب ، وؤال جسلِ بحن اإلاجاػ و الخ٣ُ٣ت ، ألن الُٟل ال ٌؿخُُ٘ الخمُحز بُجهم

٣ها ٌٗٝغ الُٟل الخحر والكغ ، ُٞىجظب بلى (...)في اإلا٣ام ألاو٫ مً ألاصب اإلا٣ضم لألَٟا٫" خؿً شخاجه . ويٗهاص ،  ًٞٗ ٍَغ

خه باإلااضخي و الخايغ ، و حكغثب به بلى ... الخحر و ًىإي ًٖ الكغ  ض مً ٢ضعجه في الؿُُغة ٖلى اللٛت  ، وجىمي مٗٞغ وجٍؼ

ٟا جخًاّم ُٞه ؤَم زهاثو ٢هت  ٤"ًه مهاعاث الخظو١ ألاصبياإلاؿخ٣بل ، و جىمي لض ، ؤما الىا٢ض مدمض ؤه٣اع ٣ٞض ا٢ترح حٍٗغ

٣غؤ لهم ٢هض : " الُٟل الٟىُت وم٩ىهاتها الٗامت ، خُض ٢ا٫  ًُ هي ظيـ ؤصبي همُي ٌؿغص ؤؾاؾا لألَٟا٫ ٧ي ٣ًغئٍو ؤو 

م الجؿمي والىٟسخي الدؿلُت وؤلامخإ، جغاعى في جغ٦ُب ٖىانٍغ وجدضًض ؤظىاؾه وؤن ُت والظاجُت لىمَى واٖه الخهاثُو الىٖى

ُت الخاعظُت، و٦ظا اإلا٩ىهاث الٗامت للجيـ ألاصبي وؾماث  وال٣ٗلي والاظخماعي والخل٣ي واللٛىي، زم الخهاثو اإلاىيٖى

بت. الىٕى ، ٚحر ؤن مشل  و٢ض حكخمل ٢هت الُٟل ٖلى مىا٠٢ حٗلُمُت ؤوتهظًبُت، ؤو جىجؼ في ؾبُل جد٤ُ٣ ٚاًاث ومهالر ٢ٍغ

خباع الخ٣ُ٣ي لهظا الىمِ الخٗبحري بال بطا ٧اهذ هابٗت مً نمُم البيُت الٗامت  َظٍ اإلاىا٠٢ والٛاًاث ال جضزل يمً الٖا

وماصة َظٍ ال٣هت ٢ض ج٩ىن مبخ٨غة مً قتى مٓاَغ الىا٢٘ والخُا٫، ؤو مؿخىخاة مً ؤظىاؽ ؤصبُت ؤزغي، ؤو . للىهىم

 -ٖلى ؾبُل الخبؿُِ–وجخضازل في بىاء ال٣هت قب٨ت م٣ٗضة مً اإلا٩ىهاث ؤبغػَا . ؾاويم٣خبؿت مً الترار الكٗبي ؤلان

 ٤ ها، بلى ظاهب الخىاع والىن٠ والخى٢ُذ والدكٍى
ّ
الخب٨ت والؼمان واإلا٩ان والشخهُاث وألاخضار وال٨ٟغة وال٣ٗضة وخل

اث الؿغص ٠، بالًغوعة، مجخم. وجباًً ألاؾالُب ومؿخٍى ٖت في هو ٢هصخي واخض ؤو بضعظت واخضة و٧ل َظٍ اإلا٩ىهاث ال جْى

بن … مً ألاَمُت، بط بن َبُٗت اإلاغخلت الُٟىلُت اإلاٗىُت بالخُاب هي التي ججٗل م٩ىها ؤو م٩ىهاثٍد تهُمً ٖلى ٖملُت الخ٩ي

                                                           

 ٙٓٔ: بنكراد، سعيد، مسالك ادلعىن ، مرجع سابق ،  صٔ
. ٖٕٓٓنظريات النمو النفسي، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء ، : كولوجية الطفلأكزم ، أمحد، سي: راجع يف ىذا ادلعىن ٕ
 .ٖٗٔ: ، ص ٜٗٙٔصاحل، عبد العزيز، تطور النظرية الرتبوية  ، دار ادلعارؼ ، مصر ، ٖ
. ٕٙ: شحاتو، حسن، أدب الطفل العريب ، دراسات كُنوث ، الدار ادلصرية اللبنانية ، الطبعة الثانية ، ص ٗ
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ؤهُت بال ؤن اإلا٣اعبت اإلاذ. ٢هت الُٟل ٢ض جبضو، مً زال٫ وظهت هٓغ عجلى، ٚحر مسخلٟت في جغ٦ُبتها وؤق٩الها ًٖ ٢هت الغاقض

ت الض٣ُ٢ت لخهاثو الُٟىلت ًجٗالن مجها ببضاٖا مخمحزا بـ اتها البىاثُت الٗامت، واإلاٗٞغ . ١"الخانت" ؤصبِخه"إلاؿخٍى

 بمًامُىه التي جطخيء ظىاهب مً  -و ٌؿدك٠ مً َظا الخٍٗغ٠ الىافي
َم
 و اؾدىاعة

ًا
م َىله اؾخئىاؾا الظي ه٣لىاٍ ٚع

ا  ، ؤن ٢هت الُٟل همِ ؾغصي -مىيٕى الضعاؾت " /ؤًمً وههى " في ٢هو اإلا٩ىهاث التي ؾىٗمل ٖلى صعاؾِت مضي جىاَٞغ

ًمؼط بحن الىا٢٘ و الخُا٫ ، و  ال ًسخل٠ مً خُض اإلا٩ىهاث و الخهاثو الٗامت ًٖ ظيـ ال٣هت بال ؤهه مباًً ٖىض 

 إلاا ٣ًخًُه
ًا
ٌّ الُغّي مً بؿاَت في ألاؾلىب خا٫ اإلاخل٣ي الخض٤ُ٢ ألصب ال٨باع و الغاقضًً هٓغا و هإي ًٖ الاؾخٗاعاث و  الٛ

. ٖلى خّض ونٟه" بإصبِخه الخانت" الهىع البالُٚت اإلاؿخٛل٣ت و اإلا٣ٗضة ، ألامغ الظي ظٗل الىا٢ض ؤه٣اع ٣ًغ له 

. و ظإا٥ الترار والحذازت" أًمً وههى "ٜفق 

ؾلؿلت " مل ؤو حٗاَي بن َغح مؿإلت الترار و الخضازت في َظا اإلا٣ام ، بهما ًغاص مىه خؿً الخلىم بلى ٞدو ٦ُُٟت حٗا

. م٘ زىاثُت  الترار و الخضازت ؟" ؤًمً وههى 

اإلاباقغ مً الترار الٗغبي و " الخْغفي" لٗل ؤو٫ ما ًجخظب الاهدباٍ في َظا الؿُا١ ، ؤن وايعي الؿلؿلت ججىبىا ألازظ 

خضًض " حٗضو ؤن ج٩ىن  الش٣اٞت الكٗبُت اإلاٛغبُت ، ٞؿلمذ ٢هههم و بغثذ مً ه٣ُهت بٌٗ ال٣هو و اإلاالٟاث التي ال

ذ" خؿب ٖباعة مدمض بىِـ في ج٣ضًمه ل٨خاب " ٦خب ًٖ ٦خب ، بط ؤن ٢هاعي ما اؾخىخخه ٢هو   ٢"الاؾم الٗغبي الجٍغ

الؿلؿلت مً الخ٩اًاث الكٗبُت بَاُعَا و زهاثهها الك٩لُت ، ؤما مًامُجها ، ٞال جمّذ بلى مًامحن ٢هو الترار و 

.  الخ٩اًاث الكٗبُت ب٣غابتٍد ٦ما ؾُإحي جٟهُله 

ٖبُت الترازُت  ، هغي مً و٢بل ؤن ه٨ك٠ الى٣اب ٖما ا٢خبؿخه ٢هو الؿلؿلت مً اإلا٣ىماث الك٩لُت للخ٩اًاث الل

جها و لىخاث ؤٚلٟتها  . اإلاُٟض الخٗٝغ ٖلى جل٪ ال٣هو مً زال٫ ٞدو ٖخباتها الىهُت ، وزانت ٖىاٍو

": أًمً وههى" الّخباث الىفُت لٝفق ظلعلت 

الازخُاع  ًخم ازخُاٍع لٛاًت ما، طل٪ ؤن َىا٥ ٢هضا ما ٌؿب٤" ، و  ٣(الىو اإلاىاػي )ٌٗخبر الٗىىان مً ؤَم ٖىانغ اإلاىام 

دٍٟؼ ، مشلما ؤن َىا٥ جإزحرا ؤو و٢ٗا خانال لضي اإلاخل٣حن   خم  (بط) (...)ٍو ٌؿتهضٝ الٗىىان ظمهىعا مدضصا اظخماُٖا ، ٍو

غوط بحن ٞئاث اظخماُٖت مدضصة  ، و بالىٓغ بلى َبُٗت الٟئت اإلاؿتهضٞت ، ٞةن " ٤بهخاظه في وؾِ ؾىؾُى ز٣افي مدضص ، ٍو

                                                           
. ٚ٘-ٙ٘: ، ص ٜٜٛٔ.قصص األطفاؿ بادلغرب ،منشورات كلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية بتطواف، الطبعة األكذل ،، أنقار، زلمد، ٔ
. ٙ: بًنكت ، الطبعة األكذل ، ص-داخلطييب ،عبد الكبًن ، االسم العريب اجلريح ، ترمجة زلمد بنيس، منشورات اجلمل ، بغدا ٕ
من النص إذل ادلناص، تقدمي سعيد يقطٌن ، الدار العربية للعلـو ناشركف،منشورات االختالؼ، اجلزائر، الطبعة :ات، جًنار جينيت بلعابد ، عبد احلق ، عتبٖ

. ٘ٙ: ، صٕٛٓٓاألكذل،
. ٚٔ: ، ص ٕٗٔٓ، أكتوبر  ٗٗنظرات متقاطعة ، سلسلة شرفات ، العدد : ذاكر ، عبد النيب ، اسبانيا ك ادلغرب  ٗ
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ً ٢هو ؾلؿلت ؤًمً ون  ُا  ١هى ، احؿمذ بالىيىح و البؿاَتٖىاٍو  مٗٞغ
ًا
و الخلى مً الاؾخٗاعاث والهىع التي جخُلب هطجا

ً آلاجُت ٌؿخٛل٤ ٖلى الٟهم  : مً ؤظل جدلُلها و ٞ٪ عمىػَا ، ٞال شخيء مً الٗىاٍو

ّخاب الخي،  ؤًً لبِب ؟، اإلاؼعٖت ، الهبر، ال ؤٚل ، الخ٩اٞل ، الغخلت اإلاضعؾُت ، الىمُمت ، ٦ىاؽ الخي ، اإلاٟاظإة )
ُ
٦ ،

. (ال٨جز ، ؤها ولض ، الهض١ 

ت و هبل مضي  نلتها بمًمىن  ً ، لً جهّضها ًٖ مىاوقت بيُتها الىدٍى بن ؾمت البؿاَت التي جُب٘ نُاٚت َظٍ الٗىاٍو

ً بلى نىٟحن  ىىان مغ٦ب : ال٣هو ، و في َظا الهضص ًم٨ً جهي٠ُ َظٍ الٗىاٍو . ٖىىان مٟغص ٖو

الهبر ، الخ٩اٞل ، الىمُمت ، اإلاٟاظإة ، الهض١، الهبر ، : نُٜ مً ٧لمت واخضة مّٗغٞت  هدى و َى ما : اإلاٟغص الٗىىان

. اإلاؼعٖت ، ال٨جز 

ً اإلاغ٦بت ٖلى  ق٩ل ظمل اؾمُت  م٩ىهت مً مبخضؤ وزبر مشل :اإلاغ٦ب  الٗىىان الغخلت اإلاضعؾُت، ؤها : نُٜ مٗٓم الٗىاٍو

لى َُئت  مغ٦ب هدىي بياٝ التي ظاء ٖىىاجها " ال ؤٚل" ٦ّخاب الخي ، ٦ّىاؽ الخي ، ما ٖضا ٢هت : ي مشل ولض ، ؤًً لبِب؟، ؤٖو

. ال ؤٚل: ظملت ٞٗلُت مبضوءة بإصاة هٟي 

ً اإلاٟغصة ، ال ج٨دؿب صاللتها بال مً الؿُا١ الظي جدُل ٖلُه ، و بطا ٧ان اإلاخباصع بلى طًَ   ٍٝد ؤن مجمل الٗىاٍو و ٚحر زا

 مً ْاَغ اإلاٟغصاث 
ًا
 إلخالتها ٖلى  (الهض١ ، الخ٩اٞل ، الىمُمت ، الهبر)الضالت ٖلى ال٣ُم ألازال٢ُت ال٨باع  واضخا

ًا
، هٓغا

ٌُ ههىنه مخىن بٌٗ جل٪ ال٣هو مشل ٢ىله حٗالى   وبهما ًىفى : " مغظُٗت ؤزال٢ُت ججض جغبتها في الضًً الظي عنٗذ  بٗ

م بٛحر خؿاب التي  (الهبر)عي الُٟل بال بٗض جدبٗه ألخضار ٢هت ، ٞةن اإلاٗجى اإلاجغص للهبر ال ًـإجل٤ في و(الهابغون ؤظَغ

اى ، " خمُض" ٌٗىص ٞحها ألانض٢اء بإؾما٥ ، بِىما ٌٗىص  الظي لم ٌؿخُ٘ الهبر ٖلى الهُض ومك٣ت الاهخٓاع زاوي الٞى

ً اإلاٟغصة مشل . ٞالهُض ٌٗلم الهبر ٦ما في ال٣هت  ال ًغشر مً بط ،ال٨جز ، اإلاٟاظإة ،اإلاؼعٖت : و٢ـ ٖلى طل٪ ب٣ُت الٗىاٍو

ْاَغ  الٗىىان ٚحر مٗجى ال٩لمت ، و بهما ًخٗحن اإلاغاص بغبُها بمًمىن ال٣هت بٗض ٢غاءتها ، ٞاإلاٟاظإة مشال ال جخ٨ك٠ بال ٖىض 

ؤٖغاى مغى ما ، ُٞإزظَا ؤًمً وههى صخبت والضَما بلى الُبِب " ؾىؾى " ا٢تراب جهاًت ال٣هت ، خحن جٓهغ ٖلى ال٣ُت 

ما ؤن ألام ً الظي ؾُسبَر بجها : ع ًخٗل٤ بإٖغاى الخمل ، و ًى٨ك٠ الؿخاع ًٖ اإلاٟاظإة بٗض ؤًام ، ُٞهُذ ؤخض الهٛحًر

ا" ؾىؾى"مٟاظإة ، جبضو ال٣ُت  . ٞغخت بهٛاَع

 ٖلى ٢ى٫ ابً ألازحر 
ًا
ا ضَا "و ظٍغ بن  ألالٟاّ بطا ٧اهذ خـؿاها في خا٫ اهٟغاصَا ، ٞةن اؾخٗمالها في خا٫ التر٦ُب ًٍؼ

ب الظي ٢ض ٢"ن ٖجها خؿىا، ؤو ًظَب الخـ ً اإلاغ٦بت مً ػواًا مٛاًغة ، جخجاوػ اإلاٗجى ال٣ٍغ ، ًم٨ً الىٓغ بلى بٌٗ الٗىاٍو

، " ال ؤٚل" ٣ً٘ خؿىه في الىٟـ بلى اإلاٗجى البُٗض الظي ًخإحى مً عبِ الجملت بؿُا١ ال٣هت وظّىَا الٗام ، ٟٞي ظملت  

٥ لً ٩ًىن ؾىي مى٠٢ ًخسظٍ الظًَ مً بزباث مدخملٍد ، ٞةطا اؾدبٗاص إلزباث مم٨ً ، و بظ٫" ًىُىي  مًمىن الىٟي ٖلى 

 َى ألاؾىص ، ولِـ ُٚابا لألبٌُ ، و " الُاولت لِؿذ بًُاء " ٢لذ بن 
ًا
، ٞإها ال ؤٖبر ًٖ شخيء عؤًخه ، طل٪ ؤن ما عؤًخه خ٣ا

وماصي طل٪ ، ؤن الىٟي ال ،  (بغظؿىن )بالخالي ، ٞةن الخ٨م ال ًىهب ٖلى الُاولت ، بل ٖلى الخ٨م الظي ٌٗلً ؤجها بًُاء 

                                                           
كل : كعلى ادلبتدئ أف يبتعد هنائيا عن كل الصيغ اليت يعتقد عموما بأهنا تدؿ على األسلوب  (...)جيمع معاناليد ك الفكر ك التعبًن ك ادلخيلة إف األسلوب "   ٔ

من ايسوب إذل ىارم  لًنر ، سيث ، أدب األطفاؿ" ادلقاربة السليمة لألسلوب تتسم بالوضوح ك البساطة ك التنظيم  (إف).اشكاؿ التكلف كاالحتياؿ ك البهرجة 
. ٖٔٗ-ٖٖٔ: ، ص  ٕٓٔٓبوتر ، ترمجة أبيض ، مليكة ، منشورات اذليئة العامة السورية للكتاب ، دمشق ، 

. ٕٕ: ص ٖابن األثًن، ضياء الدين ،ادلثل السائر يف أدب الكاتب كالشاعر، ٓنقيق أمحد احلويف كبدكم طبانة ، دار هنػضة،مصر، القاىرة، ج  ٕ
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٣ًىص بك٩ل ؤوجىماج٩ُي بلى ب٢هاء ما ال هىص وظىصٍ ، بل ٌكض الظًَ ، ٖلى ال٨ٗـ مً طل٪ ، بلى مىيٕى الىٟي طاجه ، 

ٞمىيٕى الخ٨م َى ما ًخم الىهي ٖىه ، ال ما هىص ؤن ج٩ىن ٖلُه ألاقُاء ، و َى ما ٌٗجي ، في خالت الخلمُظ ، ؤن الىٟي ال ٣ًىص 

م بظل٪ الجملت بلى ب٢ها َى
ُ
ا ، بلى الدؿائ٫ ًٖ مًمىن الٛل طاجه ، " ال ؤٚل" ء اإلاىٟي ، ٦ما ج ، بل جىظهه ، زالٞا لٓاََغ

ه ، وفي َظٍ الخالت ، ًخدى٫ الىٟي بلى بزباث ؾلبي .  ١"ؤي جيبحهه بلى شخيء لم ٨ًً ٌٗٞغ

غن٠ بها في جدلُله الجمُل  حكبه َظٍ الىدُجت ما اهخهى بلُه ٖبض الٟخاح ٦ُلُُى
ُ
بٌٗ ٦خب -في الٗاصة  -لٗباعاث ج

 مً ٚحر : " َظٍ جغظمت ٧املت ، خُض ٢ا٫ : الترظمت مشل 
ًا
مً َى ًا جغي ناخب َظا الخىبُه؟ ؤَى اإلاترظم ؤم الىاقغ ؟، َما مٗا

٣ؿمان ٖلى طل٪ ٖالهُت  كهغان جسل٣هما ٍو ؤهىا ال  ه٣ؿم: طا٥ َى مٗجى  بقاعتهما .ق٪ ، بجهما ًضاٞٗان ًٖ هؼاَتهما ، َو

ابىن  (٦ُلُُى ٠ًًُ)و الخا٫ ؤهجي  (...)ه٨ظب 
ّ
حٗلمذ مىظ الُٟىلت ؤن اخترؽ مً الظًً ٨ًثرون مً ؤصاء ال٣ؿم ، بجهم ٦ظ

ا هي زضٖت ما٦غة ؤزغي  (....)في مٗٓمهم ، ال٣ؿم مٗىاٍ اٖتراٝ بال٨ظب  . ٢"ألاؾاجظة ال ٨ًظبىن : َو

ؿم ، و ال ًضع٥ الُٟل الهٛحر َظٍ اإلاٗاوي اإلاجغصة بال بطا ال ًيخٟي الٛل بإقض نُٜ الىهي ، وال جيخٟي الخُا
َم
هت  بإصاء ال٣

اعجبُذ بى٢اج٘ مدؿىؾت ، بل بهه في مغخلت مً مغاخل الُٟىلت ، ال ًضع٥ مٗجى الىاع مدغ٢ت  بال بالخـ ، ولظل٪ ، ٞةن 

ه ٚاّف " ،و بن خاو٫ ٧اجب ال٣هت جهٍغ٠ مٗىاَا ٖبر " ال ؤٚل " نُٛت   ا٦دكاٝ خمُض هٟؿَم
ًا
مه ؤًمً ؤهه " ا بٗض ؤن ؤَو

ؾِؿاٖضٍ ٖلى الٛل في الامخدان ، و ٖمض بلى اؾخضعاظه للمظا٦غة ، ال ًىهي الٛل ب٣ضع ما ًيبه اإلاخل٣ي الهٛحر بلى خ٣ُ٣ت 

. مٗجى مجغص لم ٨ًً ٖلى صعاًت به 

لى ه٣ٌُ ما لىخٔ ٖلى  ٖىىان ال٣هت   للًٟى٫ مى" ٦ىاؽ الخي" مً مأزظ ، ًبضو ٖىىان ٢هت " ال ؤٚل" ٖو
ًا
٣ٞا و مشحرا

ت جخٗل٤ بالىٓاٞت اإلا٣ٟىصة في بٌٗ ؤخُاثىا ، و ٌؿّغب ٖبر مىاٞظ قتى في الىو  ُٟت خٍُى ،ٞهى ًىظه اَخمام اإلاخل٣ي بلى ْو

اٍ ال٨ىاؽ و ؾ٩ان الخي ، و وظىب الىٓغ ب٨شحر مً الخ٣ضًغ لل٣ُمحن ٖلى  ؤَمُت بىاء َظٍ اإلاهمت ٖلى ؤؾاؽ حٗا٢ضي ، َٞغ

خظاع بٗض ؤن جٟهم ٖبر " الُاَغ" ظض خمُض الُٟل اإلاكاٚب اإلاؿتهؼت بال٨ىاؽ الٗم الىٓاٞت ، بط سخي  ٖلى الٖا
ًا
هٟؿه مجبرا

مه ؤبٍى بالخل٣حن اإلاباقغ ؤن مهىت 
ّ
الخل٣حن بالىٓحر ؤن ٢ُام ػمالثه م٣ام ال٨ىاؽ إلاؿاٖضجه في جى٠ُٓ الخي ٖمل هبُل ، و ٖل

ً مً مى٢ٗه ٧ل مىا ًش: "ال٨ىاؽ ال ُٖب ٞحها خُض زاَبه ٢اثال ". صم آلازٍغ

ً اإلاخ٣ضمت هاب٘ مً خغم مالٟي  ٖلى اؾخ٣اء ماصتها مً مٟغصاث الخُاة اإلاضعؾُت و " ؤًمً وههى"بن ازخُاع الٗىاٍو

٦ما ٢ا٫ ؾُٗض بى٨غاص ، ل٨جها مٟخ٣غة في ج٣ضًغي بلى  ٣"ظهض مدمىص خ٣ا ، وال ظضا٫ في  ظضوي اإلاداولت " مدُُها ، و َظا  

جها و مًامُجها في ألاطَان مشل  الضَكت التي ٧اهذ ا في ؤهٟؿىا ،وهدً نٛاع، ٢هو ٢هحرة جغسخذ ٖىاٍو ىع ٌٗل٤ : جشحَر ٞغ
ُ
ٞ

ان   ، ٖلى خض ...الجغؽ ، ٦ُمى في بِذ الضببت ، ٖجزة الؿُض ؾٚى
ًا
 مما ٣ًضم للُٟل الٗغبي ٖمىما

ًا
، و مً اإلااؾ٠ ؤن ٦شحرا

ؤ٦ثر مما ٌؿخسضم إلزاعة الضَكت و  و ٌؿخسضم للخٗلُم و الخل٣حن. ..٣ًُض زُا٫ الُٟل بض٫ ؤن ًُل٣ه : " ٢ى٫ ؤخض ال٨خاب 

. ٤"الٛبُت بالخُاة و الجما٫

:   الٕالٗ لىحت 

                                                           
 .ٛٓٔ: مسالك ادلعىن ، مرجع سابق ،  ص  بنكراد، سعيد،ٔ
. ٕٕ-ٕٔ: ،  ص ٖٕٔٓكيليطو ، عبد الفتاح ، أتكلم مجيع اللغات ، لكن بالعربية ، ترمجة بنعبد العارل عبد السالـ ، دار توبقاؿ للنشر ، الطبعة األكذل ، ٕ
. ٚٓٔ:بنكراد سعيد ، مسالك ادلعىن ، مرجع سابق ، ص ٖ
. ٜٛ: ص  ٘ٔيعظ ، رللة الدكحة ، عدد  راشد ،علي ، عيسى ، اجلهلٗ
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حن  ،١مؿخىي لٛىي ومؿخىي ؤ٣ًىوي: ًُالٗىا ٖىض  جإمل لىخت ٚالٝ ٧ل ٖضص مً الؿلؿلت مدل الضعاؾت  ، وظىص مؿخٍى

ت ج٣ى٫ و ٌكٛل اإلاؿخىي اللٛىي ؤٖلى الهٟدت ، خُض ًٓهغ اؾم ا ى٢ا بغ٢م الٗضص في م٣ابل ٖباعة جبضو بقهاٍع : لؿلؿلت مٞغ

ً : ؤَلب َضًخ٪  "  ؤما .، وؤؾٟلها خُض ٨ًخب الٗىىاُن بسٍُى باعػة ًخ٣اؾمها اللىهان ألاخمغ و ألابٌُ  ، " ٦خاب الخلٍى

جسُئ الٗحن في ٧ل ٖضص مً  اإلاؿخىي ألا٣ًىوي ، ُٞخمشل في الغؾىم الاًًاخُت التي حكٛل مؿاخت َامت مً ٧ل ٚالٝ ، و ال

ضاص الشالزت ٖكغ مً الؿلؿلت وظىص  التي ج٣غب بلى طًَ اإلاخل٣ي نىعة ؤًمً وههى في " الدك٨ُلُت "الغؾىم الاًًاخُت ؤو " ألٖا

حك٨ُل وا٢عي، ٌكحر بك٩ل مباقغ "ويُٗاث مسخلٟت طاث نلت بمًمىن ال٣هت ،بط ٚالبا ما ج٩ىن نىع الٛالٝ  ٖباعة ًٖ 

ى مخى٧ئ ٖلى ٖها م٨يؿخه ، ؤو ٢"ٖلى ألا٢ل بلى مكهض مجؿض مً َظٍ ألاخضار بلى ؤخضار ؤو ، مشل نىعة ال٨ىاؽ ،َو

،  ًً٘ ًضٍ ٖلى عؤؽ "الُٟل اإلاامً" ٞإًمً : "التي اهخ٣ضَا الض٦خىع بى٨غاص ٢اثال "ال ؤٚل " نىعة خمُض وؤًمً  في ٢هت 

ًضٍ ٖلى نضٍع " خمُض" الك٣ٟت ، في الى٢ذ الظي ًً٘ ُٞه ، ُٞما ٌكبه خىان ألابىة و ال٠ُٗ و "  الُٟل الًا٫" خمُض 

غاٝ اإلاضعؾت في الجض و الاظتهاص و الجزاَت  للٛل و جدضًا أٖل
ًا
 .٣"اؾخٗضاصا

 مً ال٣ى٫ ، بن الهىعة ؤبلٜ مً جإزحرا مً ال٨ٟغة ، ول٣ض ق٩لذ ظمُ٘ ٢هو الؿلؿلت ٢هها مهىعة ، ال 
ًا
و لِـ بضٖا

ٟا٫ اإلاهىعة في ٖمىم ألاصب الٗالمي طاث الخإزحر ٌكٛل اإلاؿخىي اللٛىي ٞحها بال حي  يئُال ، و طل٪ ٖلى ٚغاع ٢هو ألَا
ًا
ػا

٢الذ ؾِشلحرع ؤجها ؤْهغث  ٠ُ٦ حؿخُُ٘  The cat in the hatال٣ِ طو ال٣بٗت " الىاؾ٘ ٖلى ال٣غاء ، ٟٞي خضًثها ًٖ ٢هت 

 مً ال٨خب اإلاضعؾُت في حٗلُم ال٣غاءة
ًا
 .٤ال٣هو اإلاهىعة ؤن ج٩ىن ؤبلٜ جإزحرا

ا  ٤ الغؾامحن اإلاكخٛلحن في بهخاط ؾلؿلت ؤًمً وههى بىجاح مهاعاث الهىع و الغؾىم مً مىُل٤ بصعا٥ جإزحَر ٍٟٟغ ول٣ض ْو

بلى الاَخمام بالهىع اإلاجؿضة وما ج٣ىله ؤ٦ثر مً الخإمل في الٗباعاث اإلا٨خىبت  في هٟـ اإلاخل٣ي ، وزانت الُٟل الظي ًىهٝغ

جِؿضوبغي  ؾىاء ٧اهذ  مىخكت ؤو مسٟٟت ًٖ الىٟـ ،، ؤو ٧اهذ " وما حٗىُه ، طل٪ ؤن الغؾىم و الهىع ٖلى خض حٗبحر ٍع

ت ؤو آلُت ، ، زابخت ؤو مخدغ٦ت ، باألبٌُ وألاؾى ص ؤو باأللىان ، نامخت ؤو ها٣َت ، ٞةجها جماعؽ مضَكت ؤو ٞاجىت، ؤو ٧اهذ  ًضٍو

 م٣خبؿت مً ٢هت الٗضص ، جمشل .  ٥"الٟٗل و جدض ٖلى عص الٟٗل
ًا
ً جخًمً عؾىما ا١ ٧ل ٖضص ب٨غاؾت للخلٍى و لٗل بٞع

و نىعَا ، و يمىُت ٖلى اؾدشاعة عصوص ؤٞٗا٫ الهٛاع ،و اؾخضٖاء ما سجلخه طا٦غة الٗحن ؤزىاء ٢غاءة ال٣هت و جدب٘  عؾىمها 

ت  (جل٪ الغؾىماث)ج٣ىي مسُلت الُٟل، وجهبذ ٢اصعة ٖلى اؾخضٖاء "طل٪ مً ؤظل ؤن  ٤ الخسُُل، مما ًٟير خٍغ ًٖ ٍَغ

جها وجذجُمها . ٦حك٨ُلها وجلٍى

٤ عؾامي الؿلؿلت عؾىما جخٗل٤ ب٩اثىاث طاث عوح  ، ٨ٌٗـ مى٠٢  (..بكغ ،خُىان)و مً الؿاجٜ ال٣ى٫ ، بن اٖخماص ٍٞغ

ض الؼاهي ٞهال المـ مى٠٢ الضًاهاث الشالر مجها ، الغابُت ا غ التي ٣ٖض لها ٍٞغ إلادمضًت للٗلماء اإلاٗخض٫ مً مؿإلت الخهٍى

غاصة الخًاعة الٗغبُت  الاؾالمُت ،   ؤن الهىع ق٩لذ مٗلما َاما مً مٗالم جمحز ٞو
ًا
مدلال ههىنا خضًصُت ٖضة ، و مبرػا

                                                           
 .ٔٚ: ، ص ٕٗٔٓنوسي ،عبد اجمليد ، الكليات يف اخلطاب اإلشهارم، الصورة اإلشهارية منوذجا، رللة البالغة كالنقد األديب، العدد األكؿ، صيف ٔ
. ٜ٘: محيد حلميداين، مرجع سابق، ص  ٕ
. ٕٔٔ: بنكراد ، سعيد ، مسالك ادلعىن ، مرجع سابق ، ص ٖ
. ٖٛٗ: لًنر ، سيث ، أدب األطفاؿ من ايسوب إذل ىارم بوتر ، ترمجة أبيض ، مليكة ، مرجع سابق ، ص " ٗ
. ٔٔ-ٓٔ: دكبرم ، رجييس، حياة الصورة كموهتا ، ترمجة فريد الزاىي، منشورات افريقيا الشرؽ ، ص ٘
 ٜٕٔ: ، ص.ـٖٕٓٓكاخلصائص، دار الغرب للنشر كالتوزيع، اجلزائر، كىراف، قّصة الطفل يف اجلزائر ، دراسة يف ادلضامٌن عميش،  عبد القادر ،ٙ
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، و ٢ض ال ًجض ال٣اعت ؤصوى  ٢"اإلايجض و ال٣هغ ًٞاءاث لجمالُت الهىعة " و ، ١"ظؿض اللٛت و نىعتها " ٞالخِ الٗغبي ًمشل 

ٖلى بْهاع مُاؾم ظما٫ الٗماعة الترازُت اإلاٛغبُت التي حك٩ل " ؤًمً وههى " ٖىاء في بصعا٥ خغم الغؾامحن في ٦شحر مً ٢هو 

. (ٚالٝ ٢هت الغخلت اإلاضعؾُت: ؤهٓغ مشال )ال٣باب و الهىام٘ ٢لبها الىابٌ 

. ٜفق أًمً وههى" مح الترار في مال

ال ًخُغ١ الك٪ بلى اهخماء مًامحن ٢هو ؤًمً وههى بلى الخُاة اإلاضعؾُت اإلاٗانغة ، ٞهي مؿخىخاة مً ًٞاءاث البِذ 

و اإلاضعؾت و مدُُهما ، و ٢ض ٩ًىن الخ٨م ٖلى هإحها ًٖ مجاعاة مىظت الخضازت بىنٟها َضما لألق٩ا٫ و ألاظىاؽ ال٨الؾ٨ُُت 

 
ًا
بٌٗ قاوهاإلاضعؾت خ٨ما

ًا
 ، ل٨ً ال مغاء في اقخما٫ ال٣هو ٖلى مالمذ الجّضة و اإلاٗانغة مً خُض م٣اعبتها ؾغصًا

ًا
ؾلُما

وشجىهخالمُظَا ٧الٗىػ و ال٣ٟغ الظي ًضٞ٘ بٌٗ الهٛاع بلى الاه٣ُإ ًٖ الضعاؾت لالههغاٝ للكٛل مً ؤظل جإمحن 

 " الخ٩اٞل" خاظُاث ألاؾغة ٦ما في ٢هت 
ًا
مم٨ً بل مدخمل الخضور في بٌٗ مضاعؾىا ، بط ًخيبه اإلاٗلم بلى  التي ججؿض مكهضا

اعجه في بِخه ، ل٨ُدكٟىا ؤجهاه٣ُ٘ ًٖ الضعاؾت  ُٚاب ؤخض الخالمُظ ، و ٌؿخٟؿغ ًٖ ٖلت اه٣ُاٖه ، و ًىهٝغ ؤنض٢اٍئ بلى ٍػ

باء و بٌٗ اإلادؿىحن ، مً ؤظل الكٛل بٗض ؤن ؤ٢ٗض اإلاغى والضٍ ، ٨ُٞبر الؿاا٫ في طًَ الهٛاع ، و جخضزل ظمُٗت آلا

. ،وحهُئىا لها ْغوٝ ٦ؿبٍد خال٫ ٌٟٗي الىلض مً جدمل مؿاولُت ألاؾغة في ؾً مب٨غ " آلت زُاَت"لِكتروا لألم 

خاب 
ُ
ُٗىه  ٦شحرٌم مً ٦ ا مً اإلادخىي التراسي الظًاٚتٝر مً مَم وعٚم خضازت مًامحن َظٍ ال٣هت و مشُالتها ، و زلَى

 ؤو ا٢خباؽ
ًا
ٟا٫ اؾخلهاما ا ، ٞةن الترار ٢ض حؿغب بلى ٢ههاأَل ا مشل ٢هو الض٦خىع مدمض ٞسغ الضًً التي ج٣ضم ط٦َغ

: ظمُ٘ ٢هو الؿلؿلت ، وطل٪ مً وظٍى وٗغيها ٦ما ًلي 

: اظخلهام دوس الح٢ىاحي 

ال ًسٟى ؤن ٢هو ؤًمً وههى ، و بن ازخلٟذ ًٖ الخ٩اًاث الكٗبُت مً خُض اإلاًامحن ٦ما ج٣ضمذ الاقاعة ، ٞةجها 

ضثُت في ٧ل ال٣هو ، جبضؤ بالخئام مجلـ الخ٩ي اإلا٩ىن مً الجضة و " الخ٩ىاحي" الجضة  صوع  حؿىض بلى  ، بط ؤن الىيُٗت البَم

: ٟٞي ٢هت ؤًً لبِب ؟ مشال ، ه٣غؤ .ؤخٟاصَا 

 ٖلى نٟدت اإلادُِ ٌٛالب بٌٗ الًباب اإلاخىازغ ... في لُلت مً لُالي الخٍغ٠ الجمُلت " 
ُ
صزلذ ...ويىء ال٣مغ ًخألأل

م ًمغخىن و ًخهاًدىن ا٫ ت ٞغخت بإخٟاصَا ، َو ". اخِ٪ لىا ٢هت ًا ظضحي :(...)ظضة ٖاجكت للٛٞغ

ما  :  ًىُىي  َظا اإلا٣ُ٘ ٖلى ظىاب ًٖ ؾاالحن َامحن مغجبُحن بخ٣الُض الخ٩ي و ٢ىاٖض الؿغص في الترار الٗغبي ، َو

الخ٩ىاحي ال٣هت ؤو الخ٩اًت؟ / متى ًغوي الغاوي  -

ًت ؟ مً ًُلب ؾغص الخ٩ا-

 ًٖ الؿاا٫ ألاو٫ ، هى٣ل ًٖ  الض٦خىع ٖبض الٟخاح ٦ُلُُى ٢ىله  
ًا
: ظىابا

 ؾغصًت ال جغوي بالباللُل ، والىٕى الظي البض مً ط٦ٍغ َىا َى الخ٩اًت العجُبت ؤو الخغاٞت" 
ًا
. مً اإلاٗلىم ؤن َىا٥ ؤهىاٖا

ًُ الخغاٞت َى اللُل .. ان ، طل٪ ؤن مً ًهػي بلى زغاٞت ٌؿدؿلم ، ًٟٗل ٦ما ًٟٗل الخالم : مَى ُّ ُٞهض١ ...بجها و الخلم ؾ

                                                           
. ٕٖٔ: ، ص  ٜٜٜٔالزاىي ، فريد ، اجلسد ك الصورة ك ادلقدس يف اإلسالـ ، منشورات افريقيا الشرؽ ، الدار البيضاء ،  ٔ
. ٖٓٔ: الزاىي ، فريد ، اجلسد ك الصورة ك ادلقدس يف اإلسالـ ، مرجع سابق ، ص ٕ
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بدغ الهىع ال٩اطبت، الخغاٞت حٗىى الخلم ، بل حٗىى ختى الىىم، ؤظل ، بجها حؿبب  ما ال ًجىػ جهض٣ًه و ًىٛمـ  في

. ١"الؿهاص ، جُغص الىىم ًٖ آلاما١

 ، جإزظ ًٖ الغواة الكٗبُحن ج٣الُض الخ٩ي لُال ، و بن ٧اهذ مد٨ُاتها ال جمّذ 
ًا
جد٩ي الجضة ٖاجكت  ظمُ٘ ال٣هو لُال

ا مً ال٣هو العجُبت اإلادؿمت بغوح ٚغاثبُت و ب٣ضعة ألابُا٫ خ٩اًاث الجً و )بهلت  للخ٩اًاث الخغاُٞت  الُٛالن و ٚحَر

 في بٌٗ مىا٤َ اإلاٛغب بخدظًغ زُحر ومطخ٪   (ٖلى مماعؾت الخغ١ 
ًا
كٟ٘ خٓغ  ؾغص الخ٩اًت الكٗبُت جهاعا ٌُ مً ًد٩ي : ، و 

 ًهاب بال٣ٕغ 
ًا
.  الخ٩اًاث جهاعا

اب اإلاؿحري ججؿُض َظٍ ال٨ٟغة في ٢هت و مً الٍُغ٠ عبِ الخ٩اًاث بالخلم ، و٢ض ؤظاص الم عخلت بلى " عخىم ٖبض الَى

كت  غة الضَو ٟا٫ و الجمل ٍْغ٠ و الضً٪ خؿً ٧ل زمِـ بٗض الٟغاٙ مً الىاظباث اإلاضعؾُت بلى " ظٍؼ ، خُض ًغخل ألَا

غة  كت " ظٍؼ كغبى" ، " الضَو غة، َو لبؿىا جاط الجٍؼ ا مً جهغ الك٩ىالجه ، لُِٗكىا الٟىضخى بال خضوص وصون ؤوامغ وحٗلُماث ٍو

 لخلهى به 
ًا
ُٗىجها مؼماعا ؼمغوا ٦ما ٌكاءون، ختى الجضة جإحي بلحهم ِٞشجٗىجها ٖلى مكاع٦تهم الخلم َو ُبلىا ٍو غ٢هىا ُٞه ٍو ٍو

 لهم ؤن ٖلحهم الٗىصة مً بىابت الخلم بلى ؤعى الىا٢٘
ًا
ن لهم الضً٪ خؿً مٗلىا

ّ
٢هت حٗلي مً  (بجها)، (...)٦ما حكاء، ختى ًاط

ت اإلاؿئىلت في هٟـ الُٟلمٗا ت اإلاُل٣ت، والخٍغ ً، ختى ال جغجب٪ اإلاٗاوي الُُبتفي  (...)وي الخٍغ يمً خضوص جٟهل بحن ألامٍغ

. ٢"الىٟـ

 بلى الخماؽ ؾغص ٢هت 
ًا
بت في الؿغص ، ٞاألخٟاص في ٧اٞت ٢هو الؿلؿلت َم  اإلاباصعون صوما ؤما بسهىم مً ًبضي الٚغ

٢ض جغصصث ٖلى لؿان ٧ل َٟلمىظ ؤن وظضث الخُاة ؤلاوؿاهُت ٖلى َظا " ٥ لي خ٩اًتاح"و٢ض ج٩ىن ٖباعة "مً ظّضتهم  ، 

، ٞاإلاخل٣ي في ؤٚلب ألاخُان َى  ٣"ال٩ى٦ب، وال عجـب بػاء َـظا ؤهُُل٤ الُىم ٖلى الخ٩اًاث الكٗبُت اؾم اليخغ ال٣ضًم 

بت في الاؾخمإ ، ٞةن" الظي ًُلب الؿغص مً الغاوي ، و . ٤"الؿغص ًهبذ بال مٗجى وبال ظضوي    بطا لم ًبض اإلاخل٣ي ٚع

مىالْ الٝفق  وخىاجُمها 

جبضؤ الجضة ؾغصَا اللُلي بالبؿملت و الهالة ٖلى الىبي الٗضهان ، زم حؿتهل ال٣هت بٗباعاث مؿخىخاة مً الترار مً 

ي ٧ان في ٢ضًم الؼمان ، في ٧ان خذ... ٧ان ًا ما ٧ان : " مشال ،هجض " اإلاؼعٖت " ،  ٟٞي مؿتهل ٢هت  "٧ان ًا ما ٧ان: "٢بُل 

اص ". مضًىت ج٣٘ بؿهل بحن الجبا٫ الكامست و الَى

، َى ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الؿغص الٗغبي ال٣ضًم ، بلىعجه ههىم (٧ان)بٗباعة " الىا٢ض ٖبض اإلاال٪ مغجاى ؤن البضء  و٢ض ط٦غ 

ٞسلضجه  ختى ٚضا ق٨ال مً ؤق٩ا٫ الؿغص ؤل٠ لُلت ولُلت بغوٖت ، وويجذ ٖلُه ألازُلت الكٗبُت في خ٩اًاتها الخغاُٞت ، 

٘ الٗباعاث مً .٥"الٗغبي ألانُل ومً مُاؾم ؤنالت مُال٘ ٢هو ؤًمً وههى الخٟاّ ٖلى َظٍ الهُٛت م٘ الخغم ٖلى جىَى

ىاؽ الخي جبضؤ الجضة الؿغص ب٣ىلها
َم
ٟا٫ اللٛىي ، ٟٞي ٢هت ٦ ٧ان ًا ما ٧ان في ٢ضًم الؼمان ، الخب٤ : "ؤظل جشمحر عنُض ألَا

                                                           
. ٓٔ:،  ص  ٕٚٓٓليطو، عبد الفتاح ، الغائب ، دراسة يف مقامة للحريرم،، دار توبقاؿ، الطبعة الثالثة، كئ
جريدة الزماف العراقية ، العدد الصادر بتاريخ  ٓنوالت اخلرافة الشعبية كاألدب األجنيب إذل ىوية زللية ،:عفاين ، فؤاد ، أدب األطفاؿ عند عبد الوىاب ادلسًنم  ٕ

.  ٖٕٔٓمارس  ٜٔ
 ٘ٚٔ:اذلييت ،ىادم ، نعماف ، ثقافة األطفاؿ ، مرجع سابق ، صٖ
.  ٖٖ:،ص  ٜٛٛٔكيليطو ، عبد الفتاح ، احلكاية ك التأكيل، دراسات  يف السرد العريب ، دار توبقاؿ للنشر ، الطبعة األكذل ، ٗ
. ٗٚٔ:،  صٜٜٓٔللكتاب ، اجلزائر ، مرتاض ، عبد ادلالك ، القصة اجلزائرية ادلعاصرة ، منشورات ادلؤسسة الوطنية ٘
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، ولم  حكظ ٖباعاث الخخم ًٖ ال٣اٖضة ، ٣ٞض انُبٛذ بهبٛت جغازُت ح٨ٗؿها ..." الؿىؾان، في حجغ الىبي الٗضهان  و

ُغ الىضي للبىاث وألاوالص: " ٖباعاث مً ٢بُل 
َم
اص ، و ًغوحها ٢ غ للَى ٨ظا مكذ خ٩اًتي م٘ الىاص ، ًد٨حها الخٍغ ". َو

 جغازُا في اٞخخاح ال٣هو و ازخخامها ،  وال ٣ًخهغ الترمحز بلى ؤَمُت  الترار في ال٣هو
ًا
بدًىع الجضة و اهتهاظها ههجا

ّمت)اللباؽ  ، بط جغجضي  الجضة ظلبابا مٛغبُا ؤنُال ًخىؾُه خؼام مغن٘ بالجىاَغ   style" ؤؾلىب"وبهما ًلُٟذ الاهدباٍ  ًَم  (اإلا

 ؤخمغ 
ًا
ً٘ ٖلى عؤؾه َغبىقا  ، بِىم (ال٨ْغمؼ)، و ًغجضي والض خمُض ظلبابا ،ٍو

ًا
ا جغجضي ٦شحر مً الشخهُاث ألازغي لباؾا

ا ، وال هجض   ت مً اللباؽ الُىمي " ٖهٍغ عبُت الٗى٤ " :الهغ طو ال٣بٗت " ، ٦خل٪ التي جشحر الاَخمام في ٢هت " ؤق٩اال مخُٞغ

اء الؿغ٥ . ١"الشابخت ، و ال٣بٗت اإلاضببت و ػي واؾ٘ ٦إٍػ

 )بيُت ٜفق أًمً وههى 
ً
 : (ٜفت املضسِت  همىرحا

حٗغى اإلا٣ضمت "اإلا٣ضمت ٞال٣ٗضة زم الخل، بط : ؤبؿِ نىعة مً نىع بىاء ال٣هت مً مغاخل عثِؿت زالر هي ون جخ٪

 لل٨ٟغة ؤي ؤجها بمشابت اإلاضزل، زم جبضؤ ٖملُت البىاء الٟجي التي ًىمى ٞحها الهغإ م٘ همى الخغ٦ت ال٣ههُت، 
ًا
 بؿُُا

ًا
جمهُضا

 
ًا
، و ال جسغط ٢هو  ٢"َغ١ مسخلٟت للىنى٫ بلى جهاًت ال٣هت، ٩ُٞىن الخل بظل٪ وجبضؤ ؤلازاعة لُخ٣ٗض اإلاى٠٢ وجىٟخذ ؤزحرا

ؤًمً وههى ًٖ َظا البىاء ، ٞجمُٗها جبخضت بمُل٘ اؾتهاللي ج٣ضم الخضًض ٖىه ، جلُه م٣ضمت بمشابت ويُٗت بضثُت ؤو جمهُض 

اعة: " ، ومشاله في ٢هت اإلاؼعٖت  ٟا٫ ٣ًىمىن بٍؼ ت مً ألَا ٣ت مٗلمهم بلى مؼعٖت في يىاحي اإلاضًىت  ٧ان ؤًمً وههى ومجمٖى ٞع

م ، و الؿٗاصة جمأل ٢لىبهم مت ًٖ خب " ، و٧اهذ الٟغخت حٛمَغ
ّ
ٟا٫ باإلاؼعٖت و ؤؾئلتهم الىا ، و ًه٠ الؿاعص مكاَضاث ألَا

إل  ًٖ يُإ لٗبخه الال٨تروهُت ، ٞخىمى ألاخضار بالبدض " هجُب" ، زم حؿدبحن ال٣ٗضة بزغ ا٦دكاٝ ...الا٦دكاٝ والَا

٢ض ؾغ٢ها بٗض ؤن ؤبضي  بعجابه بها  ؾاب٣ا ، و ًلىح في ألا٤ٞ  الخل "لبِب" اللٗبت ، و ًيخابه ؾىء الًٓ ، ِٞك٨إن ػمُله 

٘ الىلض اإلاخًغع و ػمُله ؤًمً الك٩ىي بلى اإلاٗلم ، بط ؾُإحي الٗم الٟالح  ٖبض هللا باللٗبت التي ٖثر ٖلحها في م٩ان   م٘  ٞع
ًا
جؼامىا

. و ًلىم هجُب هٟؿه ٖلى بؾاءة الًٓ بالٛحر  ما مً اإلاؼعٖت ،

ٟا٫ الُىم و قٟٛهم باللٗب الال٨تروهُت ، و ٢ض  وعٚم بؿاَت بىاء  ال٣هت ، ٞةن ٨ٞغتها ظمُلت مؿخىخاة مً ٖالم ألَا

٣ت بمشابت  ٟا٫ ٨ٞغة مٞى ض٣ٍ"الٗشىع ٖلى مٟخاح ال٨جز"قبه ؤخمض هجُب ازخُاع ٧اجب ٢هت ألَا ٣ت ال ًٍؼ ا بهاء ، و ال٨ٟغة اإلاٞى

ٟا٫  ا في ٢هت اإلاؼعٖت ًجؿضٍ اإلاعجم الثّر الظي ٌٛجي عنُض ألَا بال ظما٫ ألاؾلىب و ؾالمت اللٛت ، و٢ض إلاؿذ زغاء لٍٛى

زىاع الب٣غ ، سٛاء الٛىم ، زم الضظاط ، ألاجان جغي٘ : " بمهُلخاث هابٗت مً ًٞاء اإلاؼعٖت التي جضوع ٞحها ألاخضار مشل 

...". ي مكِخه ابجها الجخل، الضً٪ ًخُاوؽ ٝ

: شخفُاث الٝفت 

ٟا٫ ، ًخسظون اإلاى٠٢ الٗـاَـٟـي بػاءَـا " مً اإلاٗلىم ؤن الشخهُاث في ال٣هت ججؿض  اإلاىا٠٢ وألا٩ٞاع بك٩ل ًجٗل ألَا

. ٤"حـٗـلـ٣ـا ؤو هـٟـىعا ًا ؤو ُٖٟـا

                                                           
. ٖٛٗ: من إيسوب إذل ىارم بوتر ، مرجع سابق ، ص: لًنر ، سيث ، أدب األطفاؿ ٔ
. ٜٚ-ٛٚ: ، ص ٜٜٗٔ، ٕأدب األطفاؿ علم كفّن، دار الفكر العريب، مدينة نصر، القاىرة، طجنيب، أمحد ،ٕ
. ٙٚ-٘ٚ: جنيب، أمحد ،أدب األطفاؿ علم كفن، ص ٖ
 ٖٚٔ: ادم ، نعماف ، ثقافة األطفاؿ  ص اذلييت ، قٗ
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ت  شخهُت اإلاٗلم  ؤقٝغ ٖلى جىُٓم الغخلت بلى في ال٣هت مىيٕى ٦المىا ، ٞهى مً  (ٖمغ)و مً الىاظؼ ال٨الُم ًٖ مغ٦ٍؼ

ٟا٫ بإمان ، ًٞال ًٖ صوعٍ الخش٣ُٟي و الخٗلُمي و الخىظُهي  بعياء لًٟىلهم و " اإلاؼعٖت ،وجيهيء ْغوٝ خؿىت إلابِذ ألَا

باث خب الاؾخُإل لضحهم  لٚغ
ًا
٦ما ظاء ٖلى لؿان الؿاعص الٗلُم بسباًا ألاخضار و زٟاًا هٟؿُاث الشخهُاث ، و "اقباٖا

م ؤن  ُت الخل ، بل بهه شخو" ٚع ٟا٫ مدىع ؤؾاسخي في ال٣هت ،  ًخى٠٢ ٖلُه اججاٍ ألاخضار وهٖى ًت البُل في ٢هو ألَا

خؿً . ٖلى خّض ٢ى٫ ص١"ًخى٠٢ ٖلى ويىح شخهُت البُل وظاطبُتها هجاُح ال٣هت وجىخض الُٟل م٘ البُل ومٗاٌكخه

ض ٠ شخاجه ، ٞةن ٢هت اإلاؼعٖت ال حؿىض صوع البُىلت بلى شخهُت واخضة ٍٞغ ، بط هجض نىث اإلاٗلم " ؤنىاجا" ة ، و بهما جْى

ت  صازل ال٣هت مجها  الٟالح ٖبض هللا : ، و نىث ؤًمً و نىث هجُب ناخب اللٗبت اإلا٣ٟىصة ، ًٞال ًٖ ؤنىاث ؤزغي زاهٍى

م ، الُٟل لبِب . ، الُٟلت مٍغ

ت التي ال حٗضو ؤن ج٩ىن ؤنىاجا صازل ال٣هت ٦ما ؤف عها ، شخهُاث ؤزغي ٚحر آصمُت ، و جخجاوع م٘ الشخهُاث البكٍغ

  في  وضر الجهاع ، و ًهُذ  ٖىض الٟجغ في الُىم : لٗل ؤَمها الضً٪ الظي ًٓهغ في مكهضًً ٖلى ألا٢ل 
ًا
بط ًمصخي مخُاوؾا

ٟا٫ و مٗلمهم الظي ًٓهغ في  الهىعة بٗض طل٪ ماصًا هاٞلت نالة الًخى  . اإلاىالي ، و ٌؿخ٤ُٟ ٖلى نىجه ألَا

" : املضسِت"ٜفت  الٙماء امل٣اوي في

اث الىو التي "  ت مً ٍَى بن الًٟاء في الىو الؿغصي َى خايىت الشخىم وال٩اثىاث ،وألاٞٗا٫ وألاقُاء ،بل َى ٍَى

ه٣ُت /اإلاضًىت الهازبت )ًترصص بحن الاوٛال١ والصخب " اإلاؼعٖت" ، و ٚحر زاٝ ؤن الًٟاء في ٢هت  ٢"ال ًم٨ً ازتزالها

 للمٗخاص في ال٣هو الكٗبُت التي ًدى٣ل ٞحها ألابُا٫  (اإلاؼعٖت الهاصثت في الًاخُت )ء و الاهٟخاح و الهضو (الاهُال١
ًا
، و زالٞا

ًٍد جدىاؾب م٘ اإلاى٤ُ الؿغصي اإلاىٟخذ ٖلى اإلاٛامغة ، ٞةن ًٞاء اإلاؼعٖت و البِذ  صازل الٛابت بما جشحٍر مً مساٝو و٢لت ؤم

ًّ اللُل، ٌكٗغ باألمان ، و ٟا٫ بٗض ؤن ظ ًشحر في الىٟـ الؿ٨ُىت ، مما ًدىاؾب م٘ اإلاى٤ُ الؿغصي الظي  الظي آوي ألَا

ت الًٟاء ،وطل٪ مً ٢بُل ون٠ اللُل صازل اإلاؼعٖت  ًد٨م ال٣هت ، ولظل٪ ، ال هجض في الىو ؾىي بقاعاث حصخي بكٍٗغ

ى ٌٛالب بٌٗ : " الهاصثت  " . اليخب اإلاخىازغةمّغ الى٢ذ ، وزُم ٖلى اإلا٩ان ؾ٩ىن خالم ًتهاصي في ؤ٣ٞه البضع اإلاخماٌـ ، َو

  
ًا
  في الجهاع ، و ؾ٩ىها

ًا
ا  و ًىٖى

ًا
ولِـ مً باب اإلابالٛت ، ؤن  الغؾىم والهىع ػاصث مً ظاطبُت اإلا٩ان الظي اػصان ازًغاعا

ضٍ بهاءًا يىء ال٣مغ اإلاخماٌـ  . باللُل ًٍؼ

" املضسِت" الضمً في ٜفت 

بةصعا٥ الُٟل الؼمً في مضلىله الٗام مغجبُا بالهباح  مً ماقغاث ػمىُت جض٫ ٖلى وعي ال٩اجب" اإلاؼعٖت " ال جسلى ٢هت 

اعة  اإلاؼعٖت جىُل٤ في و٢ذ مُل٤  و اإلاؿاء ، وما ًخهل بهما مً ؤوكُت ًؼاولها الُٟل في البِذ و اإلاضعؾت ، ولظل٪ ، ٞةن ٍػ

٣ت مٗلمهم بلى مؼعٖت )لم ًدضصٍ الؿاعص   اعة ٞع ٟا٫ ٣ًىمىن بٍؼ ت مً ألَا  ،  (٧ان ؤًمً وههى ومجمٖى
ًا
ه مُل٣ا

َم
٧ي  و بهما  جغ٦

حهُت و الخيكُُُت  ًىاؾب وعي الُٟل ٚحر الىاضج ، ٞإ٢صخى ما ًضع٦ه الخلمُظ اعة اإلاؼعٖت)الهٛحر ، ؤن ألاوكُت التٞر جخم   (ٍػ

م اإلاٗلم ٖىض مُٛب الكمـ ، ؤجهم  ا ؤزبَر
ّ
ٟا٫ ًٖ قٗىعَم بالٟغح  ، إلا جهاعا ، وجيخهي ٖىض خلى٫ اللُل ، ولظل٪ ّٖبر ألَا

ل٣ض صهذ الكمـ مً م٩ان ع٢اصَا ، و ؾخُٛب بٗض خحن ، َُا بىا بلى الضازل لخىاو٫  ): ون لُلتهم في اإلاؿ٨ً اإلاّٗض لهم ؾُبُذ

                                                           
 .ٓٚٔ:أدب الطفل العريب، مرجع سابق ، صشحاتو ، حسن،ٔ
 .ٚ:،صٕٓٓٓالدار البيضاء، الطبعة األكذل ،/ادلتخيل كاذلوية يف الركاية العربية، ادلركز الثقايف العريب، بًنكت: جنمي،حسن، شعرية الفضاءٕ
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 قضًضا بهظٍ اإلاٟاظإة...وظبت الٗكاء ، والاؾخٗضاص للىىم ًا ؤَٟا٫ 
ًا
ٟا٫ ٞغخا ًًا و ؾ٨ُىت ، ٞةن " ٞغح ألَا ، و ٦ما ؤن اللُل ؾ٨

. صً٪ ، ٚؿل الىظه وجى٠ُٓ ألاؾىان ، جىاو٫ الُٟىع ، الخغوط بلى اإلاؼعٖت الهبذ ًبضؤ بالخغ٦ت ، نُاح ا٫

٧ان ،ونلىا ، وظضوا ، )و بالىٓغ بلى ألاٞٗا٫ اإلاؿخٗملت في ال٣هت، هلخٔ ؤن الغاوي اٖخمض ؤؾاؾا ٖلى الٟٗل اإلااضخي 

م  ُّ ت ، في مإلٝى " ٢لُضًت ، بط ؤن و جل٪ زهُهت ماثؼة  للىهىم الؿغصًت الذ .(...ؾمٗىا، صهذ ، ٞغح ، اججهىا، مّغ ،ز الغاٍو

م مً ؤن بٌٗ ألاخضار ٢ض  ىاع ، بهما ًد٩ي ما و٢٘ للشخهُت ؤو الشخهُاث في الؼمً اإلااضخي ؤؾاؾا،وطل٪ ٖلى الٚغ ألَا

٣ًىمىن ، ًىظههم ، ٌكغح لهم )، و لهظا ، ٞةن ؤٞٗا٫ اإلاًإع مً ٢بُل  ١"٣ً٘ في الخايغ وبًٗها آلازغ عبما ٣ً٘ في اإلاؿخ٣بل

الخضر في لخٓت مًذ و اه٣ًذ ، وطل٪ (...، ؾخُٛب ، ًتهاصي ، ٌٛالب  ، ظاءث مؿبى٢ت بإٞٗا٫ اإلااضخي صاللت ٖلى و٢ٖى

م ٖلى اإلا٩ان ؾ٩ىن ًتهاصي في ؤ٣ٞه  الم...٧ان ؤًمً وههى  ): مً ٢بُل  ُّ اعة ، وز ى ٌٛالب بٌٗ ٣ًىمىن بٍؼ جماٌـ ، َو

 ًا هجُب :وال جسلى ال٣هت مً بٌٗ نُٜ ألامغ التي ا٢خًاَا الخىاعمشل . (...اليخب
ًا
ْٕ  ًا هجُب ، ال جتهم ؤخضا ال جدؿغ

م ماطا جٟٗل؟ ... ؤهٓغوا بلى مٍغ

: الاًٝاُ الضمني

ت ا ٟت ل٣ُاؽ ؾٖغ لؿغص ، و٢ىاُمها خؿب ظحراع ًم٨ً ؤن هضعؽ الا٣ًإ الؼمجي لل٣هت مً زال٫ الخ٣اٍ الخ٣ىُاث اإلاْى

. (Pause)، الى٢ٟت ؤو الاؾتراخت  (Scène)، اإلاكهض  ( le sommaire)، الخالنت  (L’ellipse)الخظٝ :  ٢ظُىِذ

حٗخمض الخالنت في الخ٩ي ٖلى ؾغص ؤخضار وو٢اج٘ ًٟترى ؤجها ظغث في ؾىىاث ؤو ؤقهغ ؤو ؾاٖاث،وازتزالها " :الخالـت* 

ٟا٫ مستزال ألاخضار ٣"اث ٢لُلت صون الخٗغى للخٟانُلفي نٟداث ؤو ؤؾُغ ؤو ٧لم ، مشل ٢ى٫ الؿاعص ٖلى لؿان ؤخض ألَا

 ، بهجي مجه٪ و ؤقٗغ بالجٕى  ): التي ظغث زال٫ ًىم ٧امل 
ًا
 خ٣ا

ًا
 ممخٗا

ًا
. (ل٣ض ٧ان ًىما

الؿحروعة وهي جى٢ٟاث مُٗىت  ٣ًىم بها الغاوي بؿبب لجىثه للىن٠ ، ٞالىن٠ ٣ًخطخي ٖاصة اه٣ُإ : الاظتراحت* 

ٟا٫ للمؼعٖت ، وحيجُل الؿاعص لخٓت اؾخ٣بالهم مً َٝغ الٗم ٖبض هللا ، اههٝغ لىن٠ ٤"الؼمىُت  ، ٞبمجغص ونى٫ ألَا

. (...عؤوا الخماع ًجه٤ ، وؤهشاٍ ألاجان جغي٘ جخكها ، و ؾمٗىا زىاع الب٣غ وسٛاء الٛىم  ): مكاَضاتهم 

 لل٣ُ٘ ح٘: الحزٗ/الٝىْ* 
ًا
ا ا لإلَىاب ، ومً ؤمشلت طل٪ هلمـ في ال٣هت ُوظَى ًّ م  ): مضَا ال٩اجب جٟاص ُّ مّغ الى٢ذ ، و ز

ٟا٫ ٖلى نىث نُاح الضً٪ (،،،)ٖلى اإلا٩ان ؾ٩ىن خالم  . (، وفي الهباح ، اؾد٣ُٔ ألَا

كاَض  جمشل بك٩ل ٖام اللخٓت التي ًخُاب٤ ٞحها ػمً الؿغص بؼمً (...)٣ًهض باإلاكهض اإلا٣ُ٘ الخىاعي  " :املؽهذ* 
َم
، واإلا

: و مً بحن اإلاكاَض الباعػة في ال٣هت مداوعة هجُب وؤًمً  ،٥"ال٣هت مً خُض مضة الاؾخٛغا١

                                                           
،اجمللس الوطين للثقافة كالفنوف كاآلداب،الكويت ٕٓٗ،ُنث يف تقنيات السرد،سلسلة عادل ادلعرفة،العدد ،يف نظرية الركاية(عبد ادلالك)مرتاض،. دٔ
 ٜٗٔ:،صٜٜٛٔ،
-ٕ٘ٔ: مصٜٜٛٔ، ٔ: ناجي مصطفى، منشورات احلوار األكادميي اجلامعي، ط: جًنار جينيت كآخركف، نظرية الركاية من كجهة النظر إذل التبئًن، ترمجة ٕ

ٕٔٙ .
. ٙٚ:،صٜٜٔٔ،آبٔالدار البيضاء،ط/يد، بنية النص السردم، ادلركز الثقايف العريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، بًنكتحلمداين،حمٖ
 ٙٚ: حلمداين،محيد، بنية النص السردم، صٗ
 .ٛٚ: حلمداين،محيد، بنية النص السردم، ص٘
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. ؤًمً ، ل٣ض ؾغ١ ؤخضَم مجي اللٗبت... ؤًمً  -

 ًا هجُب ، ٞظا٥ ؾىء ًْ ٢ض  ج٩ىن  وؿُتها في م٩ان -
ًا
. ما لم حٗض جخظ٦ٍغ ، ال جتهم ؤخضا

...." ل٣ض ويٗتها في الخ٣ُبت ، ؤها مخإ٦ض ؤن لبِبا ؾغ٢ها مجي  -

مىضوخت ًٖ حكٍغب ٢هو الُٟل اإلاٗانغ ٧ل ما َى ظمُل و مُٟض مً جغازىا صون الخ٣ى٢٘ في اإلااضخي مً  ال :خاجمت 

ٌ ، و٢ض ق٩لذ ٢هو ؤًمً وههى مداولت ظاصة الؾخلهام جغار ألاظضاص صون ظهت ،وصون ال٣ُ٘ مٗه و ٢لب ْهغ اإلاجً ٫

بٖاصة اظتراع ٢ًاًاٍ ، وما ؤلانغاع ٖلى بىاء جل٪ ال٣هو ٖلى مىىا٫ الخ٩اًاث الكٗبُت صون الاهخ٣ا٫ بالُٟل في ٖىالم 

الى٢اج٘ التي ٌِٗكها  مً ألاخضار و ال٣هو الخغاُٞت ؾىي وظه مً وظٍى الخإنُل ، بط ؤن اإلاًامحن ظمُٗها مؿخ٣اة

 جازشه الجضة بما جغمؼ بلُه مً مىب٘ 
ًا
ا الخلمُظ في اإلاضعؾت و البِذ و الخّي و الكإع ، و بن ٧ان الك٩ل و ال٣الب جغازُا نٞغ

ت و مهضعا  لإللهام و ألامان ، ٞهي الخ٩ىاحي ألاهِـ الظي ٌؿاٞغ بالهٛاع ٖلى ؤظىدت الخُا٫  .للمٗٞغ
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ذا» جيء املم٢ً وامشأة الم« حاٟ دٍس

وسٜلت /والب د٠خىساه بجامّت ٜاـذي مشباح 2-حامّت ظىُٚ ، مُذاوي بً ِمش: الباحث

 

 

: ملخق

ًُت لخمغ٦ؼاث ال٣ٗل الٛغبي الغامُت بلى  ضا الخ٣ٍى ًييجم الخًىع الكبخي للمغؤة في جمشالِث الغظل م٘ م٣اعباث ظا٥ صٍع

طر جدحزاجه ومؿاءلت ؤوؿا٢ه، وحكخِذ زىاثُاجه  ٞاليؿ٤ ألابىي اإلاؿخد٨م ؤهخج ألاهثى اإلاًُهضة . الىمُُت اإلاهُمىتج٨ُ٨ٟه ٞو

ًٍد المغؤة الٛض بال باالعجماء في ٢ل٤ الؿاا٫ ًٖ ٚض طخي  (ماطا ًٖ ٚض؟)...ز٣اُٞا، وال ؾبُل إلاجيءٍد مم٨ ضًا، ٖبر اإلاضزل الخ٣ٍى صٍع

ىذ الخًىع ألاهشىي في ؤَغ ؤلاع ظاء والُٛاب، والهمذ، واإلاىيٗت للؿغصًاث وألاوؿا١ والبراصٌٛماث ال٨بري التي َع

ص ؿىَّ
ُ
ظا٥ »َظا ما جبخُٛه الضعاؾت مً بإلااٖاث ج٨ك٠ ظاهبا هساله مهما في ٢غاءة . الدكُِئُت صازل زُاب الغظل الش٣افي اإلا

ضا . لٛض اإلاغؤة ال٩ىهُت الجضًضة، ومأالث ٢ًُت الجىىؾت في مجخم٘ الٛض ال٩ىوي« صٍع

 

٣ا  –اإلاغؤة –الغظل  -آلازغ –الجىضع :  ال٣لماث املٙخاحُت ت  -الخًىع  -الخمغ٦ؼ –الخ٨ُٟ٪  –اإلاُخاٞحًز ... ألابٍى

    

: مــذخــــل 

ضًت ،بك٩ل ًىماػ به ًٖ ٞالؾٟت  (genreالجىضع)جدخل ٢ًُت اإلاغؤة و اليؿىي م٩اهت هانٗت ألازغ في اإلاضوهت الى٣ضًت الضٍع

٨ت لخدحزاث ما بٗض الخضازت ٖلى ٚغاع مِكا٫ ٞى٧ى ،ظُل صولىػ ، بُحر  ِ
ّ
اتهم اإلا٨ٟ م ممً اهبش٤ مً مٗا٠َ هٍٓغ حَر بىعصًى ٚو

اث الجىىؾت  ت والى٣ض اليؿىي وهٍٓغ البراصٌٛم الٛغبي ؤوؿا١ جىاٞذ ًٖ ٢ًاًا اإلاغؤة وصوعَا في الش٣اٞت والخُاة، ٧اليؿٍى

ا  حَر ش اإلاُذ. والجىضع الش٣افي ٚو ضا ًغاًَ ٖلى ج٨ُٟ٪ ما اؾخُإ جاٍع ٣ا الٛغبُت بزٟاءٍ ؤو ٢مٗه طل٪ ؤن مكغوٕ ظا٥ صٍع اٞحًز

ت ، واإلاهُمىت الظ٧ىعٍت  ً وج٨َغـ مهُمىاجه التي مً ؤبغػ مدضصاتها ألابٍى ش جضٍو ى بزٟاء وؿ٣ي بًٟله اؾخُإ َظا الخاٍع ،َو

ضا في ظؼء َام مً مكغوٖه الى٣ضي لضخًها وص٥ ٣ًُيُاتها الغاسخت ٖبر الٗهىع وزلخلت ٧اٞت ؤهماٍ  التي اهبري ظا٥ صٍع

ْث ٞاٖلُت ألاهشىي ونٟاجه ومىجؼاجه التي َمؿتها الؿغصًاث ال٩ىهُت ال٨بري وجمغ٦ؼاث الخم صَم
َم
ؤ زُل الغمؼي الش٣افي التي وَم

ىؽ الٛغبي  . اللٚى

ضي اإلاىه٠ للهامل واإلا٣هىع واإلاؿ٩ىث ٖىه والالم٣غوء والضووي  واإلاغؤة .مً َىا جخجلى ؤَمُت اإلاكغوٕ الضٍع

ت)و٢ًُتها ذ مىه ظهضا ٦بحرا في الخٟغ ًٖ بخضي ؤَم ال٣ٌ (الجىضٍع ضا واؾخٟٚغ اًا التي قٛلذ خحزا َاما مً ٦خاباث صٍع

ضا والتي مً بُجها  آلُاث الخدحز وؤلا٢هاء التي َالذ ألاهشىي في الش٣اٞت الٛغبُت ٖبر الخمغ٦ؼاث الكهحرة التي ٞطخها صٍع

٣ا.(phallocentrisme)الخمغ٦ؼ خى٫ ال٣ًِب  بلى واظهت الاَخمام بؿبب " الظ٦غَم  /الغظل  –خؿبه –ٞل٣ض صٞٗذ اإلاُخاٞحًز

ظٍ . ، ُٞما ؤ٢هِذ اإلاغؤة و ظغي حُِٛب لضوعَا الٞخ٣اصَا بلى طل٪ الًٗى جدضًضا  [ال٣ًِب]امخال٦ه َظا الًٗى َو
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الخماًؼاث اإلابيُت ٖلى ٨ٞغة الخٟاوث و اإلاٟايلت ، ؤصث بلى ب٢هاء ٢ُإ بكغي ٦بحر َمؿذ بم٩اهُت ْهىع ال٣ٗل والش٣اٞت 

 .١"ٌ في

ىذ خًىعَا  سُت التي َع ضا ؤصاة ل٣لب َاولت اللٗب اليؿ٣ي الخاٍع اث اإلاٗانغاث في ج٨ُٟ٪ ظا٥ صٍع ٨َظا ججض اليؿٍى

ضا مً زال٫ اؾتراجُجُاجه جل٪ بم٩اهُت ؤن جىٟخذ جُلٗاجه بلى بم٩اهُت مجيء امغؤجه ألازغي  خُىا مً الضَغ ، ٦ما وظض ظا٥ صٍع

ى١ ٝ(جدض٤ً الظ٦غ)زاعط صاثغة  ىبش٤ اهصُاله اإلاخٗضص  (آزغ)ياءاث جغ٢به ٖبر ج٨ُٟ٪ ًٟخذ ؤ٣ٞا مالثما إلاجيء ؤي ، ٞو ًخ٩ىزغ ٍو

ش  غ، وألانل، واإلاغظ٘ اإلاخهضٕ واإلاجزاح، ٖبر ٢غاءة جدمل في زىاًاَا بم٩اهُت بٖاصة جىظُه للخُاب وللخاٍع مً ٖباءة الجَى

 .وللٗاصاث والخ٣الُض الؿاثضة 

ضا وفي خُاجه و٦خاباجه وخىاعاجه ؟ وما ألازغ الظي جغ٦خه اليؿاء في وظىصٍ وفي ٨ٍٞغ ؟  ٞما مى٢٘ اإلاغؤة في ٞلؿٟت ظا٥   صٍع

ا لىًالهً الخشِض يض اإلاىٓىماث  ًٖا ؼَم ْٟ ضا ال٨ٟغي ختى ًهبذ الخ٨ُٟ٪ مَم اث في ُمىجؼ صٍع وما الظي وظضجه الىا٢ضاث اليؿٍى

 الش٣اُٞت الظ٧ىعٍت ال٩ىهُت ؟

ملمدا هخهىعٍ َاما مً مالمذ ُٞلؿٝى الخ٨ُٟ٪ ألا٦ثر بزاعة للجض٫ والؿاا٫  ؤؾئلت هداو٫ ؤن هطخيء مً زاللها    

ُت اإلادخضمت التي زلٟتها ٦خاباجه الجامدت في الىه٠ الشاوي مً ال٣غن اإلااضخي بلى مُال٘ َظا ال٣غن  ( aporieألابىعٍا)و اإلاٗٞغ

 .الجضًض 

ضي ملُا لىظُب الخُاب الٟلؿٟي ؤلاوـ     اوي ٖامت والٛغبي زانت مؿدى٣ُا، ومؿاثال ل٣ض ؤههذ الخ٨ُٟ٪ الضٍع

اضخا إلاا َمكه َظا الخُاب وما ؤعاص حجبه، مىخ٣ضا الخمغ٦ؼاث الشالزت الغثِؿت التي  خىنلها في  وخاٞغا ومدخجا ومضًىا ٞو

 :آلاحي 

ت ال٩لمت : الخمش٠ض حى٥ الّٝل -١ ضا َظا الخمغ٦ؼ ل٩ي ٨ًك٠ ؤن ال٨ٟغ الٜ logocentrismeؤو مغ٦ٍؼ ٠ صٍع عبي و٢ض ْو

ىؽ)ٌٗىص في الجهاًت لُٗلي مً قإن ال٩لمت اإلاىُى٢ت  (مهما حكٗب ؤو ح٣ٗض)ٖمىما   ؿدبٗض ال٩لمت اإلا٨خىبت  ( logos لٚى َو

وبهظا ٞةن اإلاٟغصة حٗجي اللٟٔ ؤو الهىث اللٟٓي؛ ٚحر ؤن اعجباٍ ."بىنٟها نىعة للى٤ُ وجمشُال ًىىب ٖىه في ُٚاب اإلاخدضر

٣ي وجسو الظاث ؤلالهُت في ال٨ٟغ َظا الهىث ب٨ُىىهت مخٗالُت ظٗل ٍغ َا نٟت جسو ٢ىي الخد٨م بال٩ىن في اإلاىعور ؤلٚا

في )ل٨ً ال٨ٟغ اإلاؿُخي ه٣ل ال٨ٟغة بلى مغخلت زاهُت هي مغخلت الخل٤ اإلاخجؿض، مً َىا ٧اهذ الاٞخخاخُت ؤلاهجُلُت . اإلاؿُخي

ىؽ بلى ٧لمت مخد٣٣ت ىؽ، زم جدى٫ اللٚى ٣ي بمٗاهُه و٢ض ؤزظ الٟ٪ (البضء ٧ان اللٚى ٍغ ىؽ ؤلٚا ع اإلاؿُخي مٟهىم اللٚى

ىؽ مٗاصال لل٣ٗل ؤلالهي، ومبضؤ الخل٤ ألاو٫ في ال٩ىن  (ؤٞالَىن )الٟٗالت ٧ال٣ٗل الخال١  ت ؤلالهُت، لُهبذ اللٚى  ٢... "واإلاٗٞغ

٣ا الخٗالي واإلاٟاع (*) ا بحن اللٟٓت وال٣ٗل ومُخاٞحًز ىؽ وجمغ٦َؼ ضا في ٞطخه لؿلُت اللٚى ٢ت ٖلى اٖخباع ؤن ٨َظا ًغبِ صٍع

٨َظا جىضٚم اللٛت بال٣ٗل و بالخًىع الظ٧ىعي الُاغي في .اإلالّٟى حي وعاًَ وخًىعي ال ًىىب ًٖ ٢اثله الظي ال ٌُٛب 

ت اإلا٣ضؾت التي اهبش٤ ال٩ىن مً جلٟٓها ال ًم٨ً لها بال ؤن حٗلي مً ؾلُت الخًىع التي  ٣ا الٛغبُت ، ٞال٩لمت اإلالْٟى اإلاُخاٞحًز

ىؽْلذ صوما ؾمت  ٣ا الخًىع ٖبر الخمغ٦ؼ خى٫ اللٚى ضا في اه٣البه ٖلى مُخاٞحًز  الظ٧ىعة ال ألاهىزت ، لظا ٞةن ظا٥ صٍع

logocentrisme  لِـ َىا٥ بضاًت : "ًيخهغ لل٨خابت وللُٛاب، ٖبر ٖباعجه اإلاًاصة ألؾب٣ُت ال٩لمت ًٖ ال٨خابت خحن ًغي ؤهه

 Il n'y a pas de commencement absolu parce que le commencement lui-même est.مُل٣ت ، ألن البضاًت في طاتها ٦خابت

                                                           
 

 ٓٗٙص  ٕٗٓٓ،  ٔإبراىيم عبد اهلل ، ادلطابقة ك االختالؼ ، ادلؤسسة العربية للدراسات ك النشر ، بًنكت ، ط . 

 
 ٜٕٔ، ص  ٕٕٓٓ، ٖينظر زلمد الركيلي،سعد البازعي،دليل الناقد األديب،ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ادلغرب ، ط . 
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écriture.   "ضا مىٓىمت آلاباء ال٣ضامى خحن ًىاٞذ ٖلى .  ١ بٗض َظا ؾيخًُٟ بلى اإلاىاوعة اإلاا٦غة التي ٣ًلب بها صٍع

دًغ با/الُٛاب وال٨خابت /الازخالٝ وال٨خابت /ال٨خابت ل٣ىة ل٨ىه ٌُٛب بالش٣اٞت ٦ما الخإهِض ، ٞاألهشىي ًدًغ بالُبُٗت ٍو

ضا في  ىؽ ، لُخهضي صٍع هّىِب اإلا٣ىلت ألاؾلىبُت الكهحرة لل٩ىهذ  (ؤؾالُُب هُدكه )(ِمْهماٍػ)ٌُٛب بالٟٗل ٖبر اللٚى ًُ خحن 

ىن  بطا ٧ان : "، بم٣ىلت مًاصة مٟاصَا ( Le style est l’homme mêmeألاؾلىب َى الغظل هٟؿه):  Compte de Buffon صوبٞى

ل الغظلَم ،ٞةن  (الىمىطط ألانلي الُبُعي للخُمت)الظي ٌك٩ل خؿب ٞغوٍض  ١الٝمِبوب ألاؾل ِ
ّ
مش .  ٢" ج٩ىن اإلاغؤة  ال٢خابتًُ

ب٩ىجها مجغص مكخ٤ مُذ وؤٖمى لل٨الم في م٣ابل اللٛت   (Phèdreُٞضعوؽ )لًُ٘ ال٨خابت التي ًؼصعي ؤٞالَىن في مداوعة 

ا وا٦خماال في الش٣اٞت الٛغبُت في خحن ؤن ال٨خابت مجغص وؤؾالُبها واإلالّٟى وؤوؿا٢ه بىنٟحهما صوم ا خًىعا وامخالءًا خٍُى

ً للهىث  ئلا٘ت لخهبذ اللٛت اإلادخ٨غة للخًىع جمشُال للظ٧ىعة وللجبروث الغمؼي الظ٦غي . ٣"peinture de la voix "ؤو جلٍى

غٌم مخٗا٫ ، .ألاهشىي / الازخالٝ/ الُٛاب/م٣ابل مغمىػ ال٨خابت 
َم
٦

َم
اإلاا ؤهه حي ٞهى ط ىؽ خًىعي ٞهى حي ، َو اإلاا ؤن اللٚى َو

اإلاا ؤهه ط٦غ مخٗا٫ ٞال بض ؤهه ؤب ًد٨م بإمٍغ  ضا  (patriarche)َو ىؽ باٖخباٍع خُا ، بهما َى : " ب٣ىله ٦ما ٌكحر صٍع بن اللٚى

امكِخه اإلاىقىمت  ٤"ؤب   .ومً َىا هٟهم ٚغبت ألاهشىي في الش٣اٞاث ال٩ىهُت ألاولى َو

ت للهىث ٖبر جهىع -في مداوعجه لٟغصًىاهض صوؾىؾحر :  phonocentrisme الخمش٠ض حى٥ الفىث -٢ الظي ٌُٗي ؤولٍى

الُت الم ضا ؤن الاوؿُا١ وعاء الخ٣اعباث الشىاثُت بحن الضوا٫  -ٖجى واإلاغظ٘ الشابذ اإلاخٗاليًإزظ الخ٣اث٤ ؾباًا صازل امبًر ًغي صٍع

الُت ؤلاخاالث ألاخاصًت  خحن جم التر٦حز والخمغ٦ؼ ٖلى مٟهىم الهىث باٖخباٍع ٢غبا مً اإلاٗجى ؤو اإلاضلى٫  ومضلىالتها ٨ًغؽ امبًر

و  phonocentrismeاإلاخٗالي ٞالٟىهىؾىهترػم لخَّ ٢تراب مُل٤ للهىث وال٩اثً، للهىث ومٗجى ال٩اثً، للهىث ومشا٫ با"ًُ

ب للهىث في ججؿُضٍ اإلاشالي ،وفي بهخاط الخهىعاث ،وفي الخًىع الظاحي للمىيٕى  ال٩اثً، ٣ٞض بّحن َُٛل طل٪ الامخُاػ الٍٛغ

ل بغهامج بهخاظه الضاللي الىمُي الظي ال  ٥"  ضا ٖلى زلخلخه وحكَى ى ا٢تراب ًغاًَ ظا٥ صٍع  ًٟغػ بال ؤوؿا٢ا مخمازلت َو

analogiques  ـبت
َم
ـ
َم
.  contrôlés وُمغا٢

ججؿُضا بالٟٗل ل٣ىة  -ؤي ال٨الم–اللٛت باٖخباع ألاو٫ /ٞضوؾىؾحر الظي ؤولى اَخماما ؤ٢صخى بصىاثِخه الًضًت ال٨الم      

٠" اللٛت التي هي وؿ٤ ٖالماحي عمؼي طاث َاب٘ اظخماعي 
ُ
ا، وججاوػ طل٪ بلى ألجها جىظض زاعط ألاٞغاص ، وج عى ٖلحهم ٢ؿغًا

غ 
َم
ز

ُ
ا مً الىٓم الاظخماُٖت ألا ٞال٨الم بىنٟه خًىعا ٖىض صوؾىؾحر م٣ابل اللٛت التي جمشل .  ٦"جدضًض الخهاثو التي جمحَز

لى مؿاٞت مً الٓاَغة الخىانلُت،  (في خًىعمدخجب)ُٚابا  لؿلُت اظخماُٖت ؤوؿا٢ُت جغا٢ب وتهُمً وجيخ٣ي ًٖ ُبٗض ٖو

                                                           
1

 . François Naul, Derrida et la théologie: dire Dieu après la déconstruction, Montréal et Paris, Cerf et 
Médiaspaul,2000,p 23 

 ٜٚ،ص  ٕٓٔٓ،  ٔجاؾ دريدا،ادلهماز ، أساليب نيتشو، ترمجة عزيز توما ،دار احلوار للنشر كالتوزيع،الالذقية،سوريا، ط .  
 

3
 .  Jacques Derrida, L'écriture et la différence,Collection Tel Quel , Aux Editions du Seuil, Paris,1967, 

p24 

 
 ٗٓٔ،  ٖٓٔص ص ،  ٜٜٛٔجاؾ دريدا ، صيدلية أفالطوف،ترمجة كاظم جهاد ، دار اجلنوب للنشر، تونس، دط ،  . 

5
 .  Jacques Derrida,De La Grammatologie, Les Éditions De Minuit, Paris, 1967, p 23 

 : ، شيئية اللغة يف ضوء ادلنهج العلمي،جامعة أـ القرل ، ادلوقع االلكرتكين  (ٕٗٔٓ)د جار اهلل الصالحيينظر أحم .  
http://uqu.edu.sa/page/ar/172396 
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ضا في مداوعجه لجا٥ ال٧ان ؤن وهي ؤوـ ا١ مإَىلت بالخٟايالث والتراجبُاث اإلاخدحزة للظ٧ىعة وجمشُالتها زانت ٦ما ًا٦ض لىا صٍع

بجى الخمغ٦ؼ :" الهىث ال٨المي َى ؤ٦بر ججؿُض لهٟاث اإلاظ٦غ ومهُمىاجه  ًُ الهىث َى اإلا٩ان ألامشل لل٣ًِب والظي بدًىعٍ 

ىؽ ال٣ًُبي     .  ١" La voix est le lieu idéal du phallus - sur sa présence s'édifie le "phallogocentrismeخى٫ اللٚى

ع خىلها :  phallocentrisme الخمش٠ض حى٥ الٝمِب -٣ دىَم ضا ومَم ا ظا٥ صٍع م مً ؤن الٗىانغ الشالزت التي ط٦َغ ٖلى الٚغ

اخضة مجها وجٟؿغ ألازغي ٞةن َظا اٞتراياجه بسهىم ه٣ًه للٟلؿٟت الٛغبُت ج٩اص ج٩ىن مترابُت ومخضازلت جبرع ٧ل و

ت  كغح ؾغ اخخٟاء اليؿىي اإلاٗانغ بالخ٨ُٟ٪ وتهاٞخه ٖلى مضازله الخىٓحًر الخمغ٦ؼ ألازحر َى ؤ٦بر ما حهم مىيٕى صعاؾدىا َو

ا ث اإلاىاوثت لباعصٌٛماث الٟلؿٟت الٛغبُت وال٩ىهُت ٖامت وختى في ًٞاثىا الش٣افي الٗغبي ، ٣ٞض وظضث بخضي الباخشاث اليؿٍى

ضي ؤصاة ل٣غاءة مًاصة للماؾؿت الش٣اُٞت الٗغبُت خحن ونٟذ َظٍ  الٗغبُاث الخىوؿُاث في اؾتراجُجُاث الخ٨ُٟ٪ الضٍع

هُلر  الخ٣ُ٢ٙيمىٓىمت ٢ًِبُت ٣ٖلُت جدمل ؾماث اإلاىٓىماث التي ًدىاولها ال٨ٟغ "اإلااؾؿت ب٩ىجها اإلاٗانغ بالىٓغ، ٍو

ضا بـ  و ال٣ُم  الٝمِبا مىٓىمت ججٗل ال٨خابت مىيٕى تهمِل ومدى ،وحٗلي ؾلُت بهه: Phallogocentrismeٖلحها ظا٥ صٍع

ت ، وبه٩اعا لالزخالٝ  ى ، و ججٗل الخ٨ٟحر جإ٦ُضا للهٍى  ٢" التي ججٗل الغظل ؾُض اإلاغؤة ،والتي ججٗل اإلاٛاًغ مستزال وألا٢لي م٣صخًا

ت ال٣ًِب جخٗالى بهٟاث الظ٧ىعة في الش٣اٞت لخهحر  الا٦خما٫ والامخالء والهالبت والخًىع في م٣ابل مً َىا وؿخيخج ؤن عمٍؼ

 .صوهُت ألاهشىي التي ؾخٓل عامؼة للى٣و والٟغاٙ والهكاقت والُٛاب

ىؾىهترػم      ما مهُلخان اهدكغا اهدكاعا  بن مهُلخي الٟالىؾىهترػم و الٟالٚى ضا الخالو َو َما مً هدذ ظا٥ صٍع

ت ا وجل٣ٟخه الضعاؾاث الى٣ضًت اإلاٗانغة ومضاعؽ ما بٗض الخضازت وزهىنا الضعاؾاث اليؿٍى التي جخُٛا بٖاصة ٢غاءة  (**)مضٍو

خباع لألهشىي وصوعٍ  ضا  مهُلر ل٣ض ؽ. اإلاىعور ألاصبي والش٣افي مً زال٫ ه٣ض ؤوؿا١ الظ٧ىعة وبٖاصة الٖا ٥َّ ظا٥ صٍع

phallogocentrisme (جمغ٦ؼ خى٫ ال٣ٗل ال٣ًُبي)  مً مهُلخيlogocentrisme  وphallocentrisme (جمغ٦ؼ ٢ًُبي)  ٧ي

ٗها الخدلُل الىٟسخي الٟغوٍضي والال٧اوي لل٣ًِب بىنٟه  ت التي ٞع ُّ ِل َٗم ىؽ دالا مخّالُا ًضخٌ اإلا٩اهت ال ومً زال٫ اللٚى

خه  .لُيخج في اإلادهلت زُاب ط٧ىعي مخمغ٦ؼ خى٫ طاجه وال ٌكحر بال بلى طاجه (***)اإلاىخِهبت  الٛغبي اإلا٨غؽ لغمٍؼ

ش في م٣اعبتهم للخ٣ُ٣ت ميجال ٖلى َغوخاتهم ٢هىعا جهىعٍا     ضا لٟالؾٟت الخاٍع بر َظا الخدحز ال٣ًُبي ًلخٟذ صٍع ٖو

ٞل٣ض ٨ٞغ :" ٠٨ً الخ٨ُٟ٪ ًٖ ٞطخه وصخٌ آلُاجه ؾ٣ُما مغصٍ بلى اهسغاَهم الالواعي في ٚماع َظا الخدحز اليؿ٣ي الظي ال

ضا ملُا في مٟهىم الخمغ٦ؼ ال٣ًُبي وطَب بدُمت الازخالٝ الجيسخي بلى همِ الٗال٢ت التي جغبِ الٟلؿٟت بالخ٣ُ٣ت  وفي . صٍع

ت  ِل َظا الجهل الجى  altéritéهٍٓغ ؤن الجهل باآلزٍغ
ُّد
٩

َم
ك

َم
َغي في ٣ٖالهِخه ؤل٣ى مى٘ الٟالؾٟت مً الىلىط بلى الخ٣ُ٣ت ، ومىظ ح

لى الخماًؼ اإلاجخ٠ في خ٤ ألاهشىي  ٣"بٓالله ٖلى الازخالٝ الجيسخي  . ٖو

ا اليؿ٣ي اإلاخماؾ٪ َى الظي ؾِؿمذ     َظا الىمِ مً الخ٨ُٟ٪ لهظٍ الشىاثُاث ألاػلُت اإلاؼمىت التي جد٨م الش٣اٞت وظهاَػ

ىؾها وجخمغ٦ؼ خىله  ضا ُٞما بٗض بإن ًدلم بامغؤة ج٣ى٫ طاتها وجبخ٨غ لٚى ىؽ اإلا٨غَّؽ ال .لضٍع ل٨ىه في ْل اؾخمغاع َُمىت اللٚى

ت، َاإلاا ؤن اإلاغؤة ْلذ خبِؿت اإلاىيٗت ؾبُل للخضًض ًٖ اوٗخا١ مٟترى  مً َى١ ألاوؿا١ وب٦غاَاتها الغمٍؼ

                                                           
1

 .  Jacques Derrida , La carte postale, de Socrate à Freud et au-delà, Ed , Flammarion, 1980, p506 
   ٛٗ، ٚٗص ص    ٕ٘ٓٓ،  ٔالفحولة ، أُناث يف ادلذكر ك ادلؤنث ،دار برتا للنشر ك التوزيع ، دمشق ، ط رجاء بن سالمة ، بنياف .  

3
 .  Esther Resta     ، Du matriarcat au patriarcat: les mythes masculins à l'épreuve de la science, 

Ed,L’Harmattan,Paris, 2012 , p170 
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objectivation  خاص لٛىي ًازض به زُابه، وفي ؤؾمى الخاالث عصًٟا للخ٣ُ٣ت وللخُاة التي في الخُاب الٟلؿٟي الظ٧ىعي، ٖو

ضا ًدخض في ٢غاءاجه الٗم٣ُت لىُدكه .ًيكضَا الُٟلؿٝى  ٖىض َظٍ الى٣ُت بالظاث في ٦خابه  َظا ما ظٗل اهدباٍ ظا٥ صٍع

ضا (ؤؾالُب هُدكه -اإلاهماػ) ٍٝد للخ٣ُ٣ت بىنٟها امغؤة ، :" ، ٣ًى٫ صٍع ٌٗخ٣ض الُٟلؿٝى ؤن الخُاة هي امغؤة ، ؤمغ ؾاطط ومىا

ن ٞهى لم ًٟهم قِئا ال مً ؤمغ الخ٣ُ٣ت وال مً ؤمغ اإلاغؤة ،ألن اإلاغؤة لى ٧اهذ الخ٣ُ٣ت ، لٗلمذ ؤجها لِؿذ الخ٣ُ٣ت ، أل

،بل ال جامً بما هي ٖلُه في الىا٢٘،  ال جإمً بالحُٝٝتٞهي امغؤة بىنٟها . همخل٢ها الخ٣ُ٣ت ٚحر مىظىصة ، وال ًم٨ىىا ؤن 

م ؤجها ،هي ، بطن ، ٞهي لِؿذ هي  ضا ، امغؤة الُٛاب  ١"زالٞا لالٖخ٣اص الظي ًٖؼ ا صٍع َظٍ هي امغؤة اإلاجيء اإلام٨ً التي ًيخَٓغ

ٌ ؤن جى٣اص لخمشالث الُٟلؿٝى  (البحن بحن)الخمشل في آن ، امغؤة  ، الخايغة والٗهُت ٖلى ت  ، امغؤة جٞغ الهاًضٍٚغ

ىؾىهترػمي ولخُابه ، امغؤة اإلاؿخدُل الهٗب اإلاىا٫ والظي ؾُهحر مم٨ىا ٖبر زلخلت وبػاخت جغاجبُاث هٓام آلاباء  . الٟالٚى

ضا في مداوعجه لىُدكه  ب ألاو٫ م٘ الشاوي بك٩ل ًهٗب ٖلى ال٣اعت اللبِب ٞ٪ في ٦خاب ًخضازل ُٞه زُا -وفي ٖباعة صٍع

لخخ٣اَ٘ في ؤطَاهىا اإلاغؤة م٘ الخ٣ُ٣ت ، و٦إن مً ًمخل٪ بخضاَما  (همخل٢ها)هجضٍ ًلمذ ب٩لمت  –زٍُى َظا مً زٍُى طا٥ 

غوؾُت الُٟلؿٝى ج٨مً في اٖخالء ظىاص ٣ٖله وخ٨مخه وزُابه ٧ي ًصب ٖلى الخ٣ُ٣ت  في الخُاب ، ًمخل٪ ألازغي عؤؾا، ٞو

سخُٟها مً بغازً اإلاجهى٫ ٧امغؤة ظمُلت م٣ُضة باٞتراياجه وعٚباجه ومكُئخه اليؿ٣ُت لظا جخماهى خ٣اث٤ الٟالؾٟت م٘  ٍو

مىيهً وظمالهً الٗان٠ بٟىاهِـ ٣ٖىلهم  خه ....اليؿاء في جمىٗهً وجذجبهً ٚو ا مً قٞغ ضا التي ًيخَٓغ ٚحر ؤن امغؤة صٍع

ضا في الهضص طاجه . الٗانٟت نٗبت اإلاىا٫  اإلاُلت ٞى١ مهب ٢غاءاجه الجامدت لىٟترى ؤن الخ٣ُ٣ت امغؤة ، ؤلِـ : "٣ًى٫ صٍع

ٖلُىا ؤن وك٪ ؤن ظمُ٘ الٟالؾٟت ،بىنٟهم ٣ٖاثضًحن، ؤؾائوا ٞهم اليؿاء،ؤو ؤؾائوا ال٣ُام بضوعَم  ؟ وؤن الجضًت 

ظا ؤمغ مى ت، بىنٟها بٞكاء للؿغ ًم٨ً بىاؾُخه ؤن ًخ٣هىا الخ٣ُ٣ت ،َو حر الث٤، و٦إجهم بهظا حهضٞىن بلى اإلاٟٖؼ ٤ٞ ٚو

.  ٢" une femme facileٞخاة ؾا٢ُت ، : ؤي  (frauenzimmer)ال٣بٌ ٖلى ٞخاة 

مها     ىؽ الظ٧ىعي ؤن ٌيخب اإلاغؤة َُٗت بلى مل٩ىجه الغمؼي ألهه جَى ض اللٚى ل٨جها  (اإلاغؤة/الخ٣ُ٣ت )٨َظا ًٍغ

ضا  (الخ٣ُ٣ت/اإلاغؤة) ٌ الاه٣ُاص  [التي ](الخ٣ُ٣ت)اإلاغؤة :" التي ٣ًى٫ ٖجها بإجها جل٪اإلادخملت اإلاجيء ،امغؤة صٍع بػاء ...جٞغ

ٌ الاه٣ُاص ، َى ألاهشىي ،وال ًم٨ً جغظمخه باألهىزت ، /الخ٣ُ٣ت ٌ الاه٣ُاص ، وما ًخهل بالخ٣ُ٣ت ًٞغ اإلاغؤة، الخ٣ُ٣ت جٞغ

ت التي ي ت وجُماث ؤزغي جخهل ب٨ٟغة الهٍى م٨ً الخمؿ٪ بها ٖىضما هب٣ى سجىاء جّغَاث ؤهىزت اإلاغؤة ، الجيؿاهُت ألاهشٍى

ماجي ، ؤو بالَت الٟىان، ؤو الٛاوي، الظي ًٟخ٣غ بلى الخجغبت  َظا الابخٗاص ًٖ الخ٣ُ٣ت الظي ًغجٟ٘ بىٟؿه ، . الُٟلؿٝى الضٚو

جهٌ بحن زُحن  م ٦خابت هُدكه بىي٘ / جأمغ،نغزت،ؾغ٢ت،٢بًت،عاٞٗت/ٍو ٣ًت الخ٤ -بحن زُحن  (الخ٣ُ٣ت)َى ٧ل ما ؾحٚر

ت ، مً ٚحر ؤن ه٣هض ألاهثى  (الٗملُت)ًضون بك٩ل ٖام  –الهاعمت  .  ٣"ألاهشٍى

ضي     ا مجاػا زالها، مجاػا للخُاة والخ٣ُ٣ت والًٟالخ٨ُٟ٪ الضٍع غا٢ب هٓغة هُدكه للمغؤة باٖخباَع كحر َظا . ًىٓغ ٍو َو

بلى ٖضم اؾخ٣غاع اإلاٗجى واؾخ٩اهت   -٢بل الظ٦غ ختى الىنى٫ بلى اؾخ٣ال٫ بالخُاب وبالخ٣اث٤ مً-البالغي للمغؤة  الاؾخٛال٫

مىا امخال٦ها والخمير  ال٣ُم واإلاٗاًحر التي جيؿب بلى اإلاغؤة وبالخالي ٞالخ٣اث٤ جٓل جبخٗض وحؿخدُل وجغجئ خًىعَا ٧لما جَى

٢ا ٞحها ٦ما الخ٣اث٤ اإلا٨ٟغ ٞحها  ٢ا واإلاغؤة مدضَّ ا ٧ي ًٓل الغظل مدّضِ ًضي ؾٝى ًدُذ بم٩اهُت ٚحر ؤن الخ٨ُٟ٪ الضع. بإؾىاَع

ان ٖلى الش٣ىب الؿىصاء  ئسادةالخُاباث ختى همخل٪ ًىما ما بم٩اهُت  ئداسة٢لب  التي  les lacunes noiresال٣ىة ٖبر الَغ
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ًها ، ٞٗبر َظٍ الش٣ىب الؿىصاء ًىىء اإلاهمل  جخسلل الخُاباث واإلاىٓىماث اليؿ٣ُت ؤًً ج٨مً بم٩اهُت زلخلتها وج٣ٍى

خجلىواإلا٣صخى واإلاؿ٩ىث ٕ . هه والضووي والالم٨ٟغ ُٞه بهمخه ُٞىٗخ٤ مً اخخجابه ٍو

ضا في ؤلاههاث لهؿِـ الهىث اليؿىي اإلا٣مٕى في الخُاب الش٣افي الٛغبي ،واؾترعى طَىه تهمِكه     ل٣ض ؤمًٗ ظا٥ صٍع

غ ط٧ىعٍا ، ٞالؿاا٫ 
َم
الظي ال ًدٓى ختى ًضوع ُٞه خى٫ ألاب والابً، والل٣ُِ " وجدُُضٍ ًٖ مغ٦ؼ الؿاا٫ الىظىصي اإلادخ٨

اًت الاظخماُٖت، والابً الكغعي واإلااظض، وؤلاعر، واإلاجي، وال٣ٗم، الشخيء ٣ًا٫ ًٖ ألام،ل٨ً طل٪ ال ًشحر اٖتراى ؤخض .    ١"بالٖغ

تها ؤطن ؤلاوؿان مىظ   غ٦ُت التي ال جهضع بال ؤنىاجا جمازلُت مجَّ ضا لالخخجاط صوما ٖلى ظى٢ت البٍُغ ى وما خضا بجا٥ صٍع َو

ال آزغ...مً ًدلم َىا؟ مً ًظَب َىا ؟:" ... صَىع خحن ًهغر ٢اثال  سا آزغ، ؤو جإٍو " ولم ال هبخ٨غ قِئا آزغ، ظؿضا آزغ، جاٍع
دخٟي ٢ ش اليؿ٣ي  جخٗضص ُٞه ألانىاث ٍو ال٩ىعا٫ ؤلاوؿاوي ال٩ىوي باإلايخى٢حن واإلاهمكحن والضوهحن والظًً ُٚبهم الخاٍع

الدؿمُت والىؾم والىقم، واإلاغؤة في الٗهىع ال٣ضًمت /الٓاَغ وخُض خًىعَم لخٓت ا٢دؿام الٗحر الغمؼي ٖلى ماثضة اللٛت

ألاخضار التي جدؿُُضَا الخغوُب وبالخالي الؿلُت لم ج٨ً جخهضع اإلاجالـ وج٣ىص الجىض في اإلاٗاع٥ ختى ج٣ىي ٖلى مٛالبت 

اء ٖلى امخال٦ها وامخال٥ ألاعاضخي  وبصاعة ال٣ىة، وبالخالي ٞهي وِنٟاتها مىظوعة لل٨ؿٝى والاخخجاب، ولهغإ الٟدى٫ ألا٢ٍى

ُل٣ىن ٖلحها ؤؾماءَم جماما ٦ما ؤَل٤  ؿخٝى ٧ىلىمبـ)التي ٌٛؼوجها ٍو َله وال حؿمُت الهىىص الخمغ ٖلى قٗب ًج (٦َغ

ي وال ٣ًى٫ وال جخجلى ٞاٖلُخه في الش٣اٞت جماما .ٖال٢ت لهظا الكٗب الضووي باليؿبت لش٣اٞخه بالهىىص ؿّمِ ٌُ وبالخالي ٞالضووي ال 

ضا في ٦خابه . ٧اإلاغؤة  ذ بلُه ظا٥ صٍع
َّ
ى ما إلا ب٣ىله  (ُٞلؿٝى الخغوب)في مٗغى ه٣ضٍ ل٩اع٫ قمُذ (ؾُاؾاث الهضا٢ت)َو

لّى ،َى صخغاء ما ،خُض ال امغؤة حِٗل، . ؤزظ م٩اها مالىٗض بلى قمُذ ولً:" ُٖ واإلاكهض الظي ًبضو ؤمامىا واضخا مً ُبٗض ومً 

وٗم،ل٨ً، َىا٥ عظا٫ ، عظا٫، مىظ : صخغاء آَلت، صخغاءٌم في مىخهى الصخغاء ،ؾى٣ى٫ ختى ، الصخغاء ال٩ىهُت الؿىصاء

الىن، اؾتراجُجُىن ٖهىع الخغوب، بضالث وزىطاث، وبؼػ هٓامُت، وؤعصًت ٦هىت، وم خاعبىن، و٧ىلىهُالث وظجرالاث، وُمىَم

 ً ال٫ٍد لألهشىي،ٖو ِْ وؾُاؾُىن، وؤؾاجظة ومىٓغون ؾُاؾُىن، وعظا٫ صًً، ل٨ى٪ ؾدبدض بال ظضوي ًٖ نىعة اإلاغؤة، ًٖ 

َضعث ٕ. ٣" ؤصوى زُا٫ للخماًؼ الجيسخي
َم
ضا الُٛاب الٟاصح واإلا٩ل٠ للش٣اٞت ال٩ىهُت التي ؤ ههغ الخإهِض مً ٨َظا ًضًً ظا٥ صٍع

٘ :" خؿباجها ألاهُى٧ىؾمىلىجي ألهه ًلرُّد ٖلى صوع اإلاغؤة في ابخ٩اع مم٨ىاث وظىصًت ؤ٦ثر ؤل٣ا وؤ٦ثر حٗاٌكا وبوؿاهُت ٞـــ ــٞغ ًُ ٖىضما 

ىٟخُذ ٖلى بم٩اهاث ال هامً بها ٖاصة، ٖىضما ًهُٗض نىث اليؿاء ال٣ىي مً ٖم٤  ان ٍو  ، ًخمؼ١ وؿُج ٦خَّ
ٌم
ؾخاع ؤو ًؼاح بؿاٍ

غجٟ٘ ٦إبهى ما ٩ًىن الهىث الظ٧ىعي، مخهاٖضا مً ؤٖما١ اإلاغؤة مدغعا الازخالٝ ال٣اثم بحن ؽ خ٤ُ، نىث ًبضو ٍو

لى . ٤"الجيؿحن، ومجؿضا اإلاشل ألٖا
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ذا-4 :  وعان في الىق...حاٟ دٍس

ضا الىام، ٧اها مخماَُحن في ٦ُىىهت واخضة    ضا ؤلاوؿان ًٖ ظا٥ صٍع الشخيء  )ال٣اثل ؤولِـ َى . لم ًسخل٠ ظا٥ صٍع

ى ما ًًٗه صاثما في جل٪ اإلاؿاٞت الغماصًت بحن ( Il n'y a pas de hors texteزاعط الىو  ضا هٟؿه، َو ؟ بما في طل٪ ظا٥ صٍع

، بحن البالغي واإلادلل الىٟسخي، بحن ألاصبي واإلادلل الؿُاسخي .  ال٩اثً والىو ، بحن اللٛىي والُٟلؿٝى

ٝغ ألاهشىي َُلت ٖمٍغ ٞى١ خُاجه وفي مى٢ٟه مً اإلاغؤة في الخُاة ٫    م ًسخل٠ ٦شحرا ًٖ مى٢ٟه مجها في ٦خاباجه، ٣ٞض ٞع

ه بدًىعٍ وعٖاًخه وخبه ونضا٢خه وع٣ٞت صعبه َّٟ .  وخ

ذ، والتي  Georgette Sultana Estherوفي البضء ٧اهذ ؤمه ظىعظُذ ؾلُاهت ؤؾتر        غ في ٦خاباجه باؾمها الهٍغ ًُ التي جد

٩ا باؾخمغاع ، بلى ؤن واٞتها اإلاىُت بباَعـ ًىم  (مسخلٟا)ؤخبها خبا
َّ
و٧ان مىتها مخٗخٗا ل٨ُاهه ،مؼلؼال  ١٩٩١صٌؿمبر  ٥وم٨ٟ

م ٖمٍغ اإلاخ٣ضم ،ختى ؤن َظٍ الخجغبت التي اخخضمذ في طاجه ؤٞغػث بٗض ٖم٤ جإمل  ه خى٫ اإلاىث، ٚع في ؤٖما٢ها ٦خابا إلاٗاٞع

ضا ٖىىاهه    تراٝ في مىدىجت لُٟٓت واخضة مبخ٨غة ٦ٗاصجه في : ًجم٘ ُٞه بحن مهُلخي  Circonfessionٍٞغ الخخان والٖا

ش . اللٗب الخغ بالضوا٫ له٣ها باؾم ؤم الحهىص في الخاٍع وػوظت مىسخى في ؾغص جخماعط  (zipporah)خُض ٌؿخٗمل ؤمه باؾمها ٍو

ضا  (ؾُٟىعا)ؤمه هي  Estherججغبت زخاهه ألاو٫ م٘ ؤؾُىعة الخخان ألاو٫، خُض جهبذ ُٞه الؿحرة الظاجُت و خُض ًدُلىا صٍع

ش الضًاهت الحهىصًت ؤًً ج٨مً ٞاٖلُت ألام وصوعَا في بُٖاء الاؾم  جؿض ؤمىمُت وؿ٣ُت مسخلٟت في جاٍع
ُ
بلى ؾغصًت همُُت ؤولى ج

ضا بالالثمت ٖلى ؤمه ا ىا ًىدى صٍع ليؿ٣ُت والُبُُٗت التي اعج٨بذ في خ٣ه َظا الجغم ، وفي الى٢ذ هٟؿه البجها وزخاهه، َو

جل٪ التي اعج٨بذ  ...(ؾُٟىعا)ٞاإلاظهبت ألاولى هي ألام :"ًظ٦غها بهىامل مٗخمت في الخُاب الضًجي ، ٧اهذ الٟاٖلُت ُٞه لألهثى

مت الخخان مت لخٓت خايغة ، ؤو خُاة ب٨ٟالِت بجها صًمى...ؤلازهاء ، ٞاألم هي التي ٢غعث ؤلازهاء والجغح وال٣ُ٘ /ظٍغ

ل مضًىا لها َى٫ خُاجه .  ١"،التي ج٣ُ٘ ٧ل شخيء(ؤمي)ظىعظُذ ؾلُاهت ؤؾتر، وبطا ؤعصجم، ٞهي،  ؤمه َظٍ التي ؤصاجها ْو

ا  ٦إي –بىظىصٍ ، جهبذ مغة ؤزغي ؤعى مُٗاصٍ التي اه٣ُ٘ ٖجها واهٍٟغ ٖمٍغ في صخاعي الخُه والكخاث بُٗضا ًٖ حجَغ

ن ُٚابها الٟاظ٘ بهظا بلى  -حهىصي ؤن ؤمؿ٪ ًضَا الباعصة في ٞهل باعص، وهي ظشت َامضة في بخضي مؿدكُٟاث باَعـ، ٞضوَّ

ه مً ٢بل  :" ال٨خاب اإلاٗبر ًٖ مضي خًىعَا في عوخه، ومً زاللها ٧ان ًخإمل خُاة اإلاىث في الجشت، اإلاىث ٦ما لم ٌٗٞغ

(Circonfession) اث ٦خاب اهٟخذ في الخضاص ٖبر خىاع مخىا ؿُحن)نل م٘ اٖتٞر بَم م٘ اخخًاع الىالضة، ؤو  (ؤٚو ٨خَم
ْ
، ٦خاب اه

ُصٞذ ؤمه ل٨ً مىتها ْل . ٢"وهي نٟت ٞٗلُت جض٫ ٖلى خايغ ال ًىص ؤن ٨ًخمل -mouranteألام التي جخماوث –باألخغي 

ىا ومدخجا في آن  ل ًهغر خٍؼ ً آلازغ، ْو ُه،وفي جإمالجه ًٖ الظاث ٖو  …ؤمي جىظٗجي  (j’ai mal à ma mère)": مؿخمغا في ٖو

ضا باليؿبت بلُه ٦إم .  ٣"في اججاهي وفي م٩اوي ...٦ما لى ؤجها ٧اهذ جخ٩لم مً ؤظلي  ب ؤلبحر ٧امي وهي جمىث )لم ج٨ً ؤم صٍع ٍٚغ

لت و٢ض وؿِذ اؾمه ٞما  (ٖلى مؿاٞت وظضاهُت باعصة بِىه وبُجها ض ؤن ًضزل في طاث ؤمه وهي في ُٚبىبتها الٍُى بل ٧ان ًٍغ

خه  ى ًغاَا ال جظ٦ٍغ ٖٞغ .  ، لظا ٧اهذ ؤمه جىظٗه َو

ذا-5 : املشأة في حُاة دٍس
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ُت ووظضاهُت ظؿُمت   ٞإٚلب . مٗٓم اليؿاء اللىاحي ج٣اَٗذ خُاتهً م٘ خُاجه لم جىٟهل ٖال٢خه مٗهً بال بأزاع مٗٞغ

ُٞهً ؤؾهْمً  مً قغا٦ت ٖلمُت ال مهُِمً في نىاٖت ْاَغجه ،٦ما ؤؾهم َى بضوعٍ في جىهجهً ى -بك٩ل ؤو بأزغ–اللىاحي ٖغَم

ً لم ج٨ً ؤي امغؤة ٞهي اإلاترظمت وؤؾخاطة ألاصب واإلادللت الىٟؿاهُت الكهحرة  Marguerite Aucouturierٞؼوظخه . ٞحها وال مهُمَم

ت والباخشت الاظخماُٖت واإلاىايلت . ١لُهحر له مجها ولضان ١٩٥٧والتي جؼوظها ؾىت  ضا بالُٟلؿٞى ٦ما ؾُلخ٣ي ظا٥ صٍع

خُض ؾخهحر ُٞما بٗض ؤ٦بر  (الؼوظت الالخ٣ت لغثِـ الىػعاء ألاؾب٤ لُىهُل ظىؾبان) Sylviane Agacinskiالكهحر  الؿُاؾُت

ضا في ٦خبها،وميكىعاتها ولم ج٠٣ ٖال٢تهما ٖىض الجاهب الٗلمي اإلاٗغفي ؤو الؿُاسخي بل . قاعخت ل٨خاباث وانُالخاث صٍع

ذ اخخضمذ بلى ؤن جدىلذ بلى ٢هت خب ٖان٠ ملتهب ، ا ًٌم اٖتٞر ى اب غ الىمُُت للؼواط ، َو هتهذ بابً له مجها زاعط ألَا

اث الالمٗاث في ٞغوؿا واإلاضاٞٗاث ًٖ خ٣ى١ اإلاغؤة وه٣ض . ٢ؾُلُٟا ُٞما بٗض ؤجها ؤظهًخه  ؾُلُٟان هي ؤًًا بخضي اليؿٍى

ى ما ًبرع لىا ظؼثُا ؾغ جل٪ الٗال٢ت الخمُمُت بُجها وبحن عاثض الخ٨ُٟ٪ في  الخماًؼ الجيسخي في اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة بلى الُىم ،َو

ً. الٗهغ الخضًض ضا ُٞما ًبضو لؿً وؿاء ٧ل الغظا٫ اإلاٗانٍغ ًَّ في ٖلُت اإلاٗجى الكا٤َ الظي .ٞيؿاء صٍع بجهً وؿاء ٌؿ٨

ضا بلُه مً زاللهً  ٝ صٍع .  ًدكىَّ

ضا وهايلذ مً ؤظل جهضًغ مخىجها للضهُا    اث ٖضًضاث ب٨خاباث ظا٥ صٍع ب٣ضع ما اؾدكٗغن ٞحها مً  ل٣ض اخخٟذ وؿٍى

ال١ الىا٢ضة الكهحرة  ، (َُلحن ؾ٨ُؿى)جمغص وعٌٞ وبصاهت للمىٓىماث الش٣اُٞت وجمغ٦ؼاتها ال٣اَغة، ولٗل ؤبغػًَ ٖلى ؤلَا

ضا  غان-الجؼاثغ)ولُضة مؿ٣ِ عؤؽ صٍع ، وهي مً ؾاللت حهىصًت ؾٟاعصًت ٖلى ٚغاع نض٣ًها وع٤ُٞ صعبها اإلاٗغفي الكا١ (َو

ضا  ضا في ٦خاب عاج٘ ٖىىاهه . ظا٥ صٍع متها ٖلى ظم٘ ؾحرة ظا٥ صٍع  Portrait de Jacques): ٧اهذ ٖال٢ت له٣ُت في ٢ىتها ؤٚع

Derrida en jeune saint juif (Galilée, 2001)  ى ما ظٗل ضا  (ظُىِذ ماحكى)، َو هضع ٦خابا حكغح ُٞه ؾبل ٢غاءة ظا٥ صٍع
ُ
ج

ُلحن ؾ٨ُؿى في آن  ,Ginette Michaud, Comme en rêve. Lire Jacques Derrida et Hélène Cixous.Volume 2):َو

collection « Le Bel Aujourd'hui », Éditions Hermann, 2010) .  ى جىائم ظٗلهما ًلخ٣ُان في ٦خاب واخض مً جإلُٟهما َو

(Hélène Cixous, Jacques Derrida,Voiles,Galilée.1998) .ى ما ًا٦ض لىا في ٧ل مغة مضي ججاوب ضا م٘ الخُاب  َو صٍع

اليؿىي وجىاٖم ؤَغوخاجه م٘ ؤَغوخاتهً ، والضاعؽ لٟلؿٟخه ًلمـ ٖم٤ الُغح في جل٪ ال٨خب التي جًم خىاعاث مٗهً، 

ضا اهخهاعا ل٣ًاًاًَ وويٗهً مَم ؤن ًٟهم ٞلؿٟت صٍع
َم
ً ٌؿخدلًٟ الٗال ت . ؤو جل٪ ال٨خب اللىاحي ٨ًخبجها َو ٨٦خاب اليؿٍى

مان)الكهحرة  ضامض" )(ؾاعة ٧ٞى اث خُاجه ؾٝى ًغجبِ باإلادللت الىٟؿُت والجامُٗت . (زل بلى ٞلؿٟت ظا٥ صٍع وفي ؤزٍغ

، التي ؾِىُٟئ بحن ؤخًاجها و٢ض ظمٗتهما هضواث ول٣اءاث Élisabeth Roudinescoوالباخشت ال٨بحرة بلحزابِض عوصًيؿ٩ى 

ضا وع٣ُٞت غث وؤًىٗذ  ب٨خاب جغ٦ه صٍع صعبه ألازحر ل٣اصِم ؤًام البكغ ٖلى َظٍ  وم٩ابضاث هًالُت ٖضًضة، وهي ٖال٢ت ؤَػ

٨ٟ٪ هٓم ِٖكهم في ٦خاب ٖىىاهه  ى ٌؿدكٝغ خُاتهم ٍو  De quoi demain… Dialogue, Jacques Derrida et): ألاعى َو

Élisabeth Roudinesco, Paris : Fayard, 12 septembre 2001)( ماطا ًٖ ٚض ؟)  ووؿخُُ٘ ؤن ه٣غؤ ُٞه هٓغجه للٗال٢اث

ت  ضا مما ًسبئه الٛض للبكٍغ ٨غ الٛض وامغؤة الٛض وما ًيخٍٓغ صٍع ت اإلاؿخ٣بلُت، ٞو .  الضولُت وألاؾٍغ

ىاًَ مً زال٫ جإمل الٟالؾٟت في اإلاؿاٞت     ٞغ ىاًَ ٞاجىاث ظمُالث، ٖو ىا وؿاء في خُاة ٞالؾٟت ٖضًضًً ، ٖٞغ ل٣ض ٖٞغ

،وختى في ٦ى٠ الٟالؾٟت ألا٦ثر لُبحرالُت وجدغعا ٖلى ٚغاع ؾاعجغ ؤو َاًضظغ ، ٞةن ٖال٢اث  (هُدكه مشال)ي جٟهلهم ٖجهً الذ

                                                           
1

 .  Voir Grégoire Biyogo   ،Adieu à Jacques Derrida: enjeux et perspectives de la déconstruction, , 
Ed,L’Harmattan,Paris,2005,p55 

2
 .  voir Eric Lort , Derrida parmi les siens,Libération,le 7 octobre 2010، 
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خباع ؤلاوؿاوي ل٨ُىىهتهً والخ٨ٟحر اإلادض١ في اججاٍ واخض ومخىاػ مٗهً، بلى الضعظت الخهِبت  ضا بهً جمخاػ بالخٟاٖلُت والٖا صٍع

٘ وؤٖماال مل جغ٦ت بسالٝ ٞدىلُت الٟالؾٟت الؿاب٣حن الظًً جُػى عئاَم ٖلى عئي نض٣ًاتهم، ٦ٗال٢ت التي جيخج مكاَع

ىاع التي ْلذ جخدغط مً جهىع الىاؽ لىظىصًت ؾاعجغ صازل وظىصًتها و٧الٗال٢ت الٗاَُٟت اإلاًُغبت . ؾاعجغ بؿُمىن صوبٞى

خه اإلاٟتريت  . بحن َاًضظغ وآها ؤعهضث التي ؤوصث بها هاٍػ

: خاجمت 

ضا لى٣ظ الخمغ٦ؼاث الظ٧ىعٍت ال٣ًِبُتبن في    ان ٖلى جدغع مغخلي ًخلٍى جدغع مً ٖضة جدغعاث  صٖىة ظا٥ صٍع َع

ت ال ًهل بلى ؤ٢صخى مضاٍ، : "  (امغؤة اإلاجئ اإلام٨ً مً ٣ٖالها اليؿ٣ي اإلاد٨م)مخىالُت ختى جىٗخ٤  ت اليؿٍى ضا للجٖز ٞى٣ُض صٍع

٣غُّد بإَمُخه اإلاغخلُت  ًُ سُت ما٢خت  في اججاٍ الخدغع مً الخدغع هٟؿه ٞهي حك٩ل، في . بل هجضٍ  ،  لخٓت جاٍع ولظا ٞهى . ١"هٍٓغ

مىظ ػمً بُٗض ، ؤجدضر ًٖ الازخالٞاث الجيؿُت، بضال ًٖ ازخالٝ :" ؾِخدضر ًٖ ازخالٞاث ظيؿُت ال ازخالٝ واخض 

ت  -زىاجي ومٗاعى-وخُض ت ال٣ًِب اإلاغ٦ٍؼ ظٍ ٖالمت ... ازخالٝ ًًاٝ، في الىا٢٘، بلى هٖؼ بىاثُت للخُاب الٟلؿٟي الظي َو

الماث  ٢" ؾاص في الترار في و٢ذ مطخى ى ًغا٢ب نحروعة حؿا٢ِ حجغ الضوا٫ ًٖ بٗض، لُخُل٘ بلى مضلىالث ظضًضة ٖو َو

ت لل٣ُم، ٞال صا٫  ف الكب٨ت ؤلاقاٍع ت ججهاع ٞحها جماما ؾلُت ألاب وجدكىَّ ؤزغي للماؾؿاث الاظخماُٖت والؿُاؾُت وألاؾٍغ

واإلاشلُت )وبىظىص الازخالٝ الجيسخي  !بىظىص امغؤة وعظل، ًم٨ً ٞٗل ؤقُاء ٦شحرة " ي ههل بلى ؤؾغة خُضًخظ٦غ مضلىله خذ

ٗاث ٖضًضة ٣ًا٫ لها (الجيؿُت،ال حٗجي الالازخالٝ الجيسخي ت)، ًم٨ً جسُل جىَى ألا٦ثر  (ها)وختى صازل ما وٗخبٍر مىصًلــ ! (ؤؾٍغ

ت ٖىه اؾخ٣غاعا وألا٢غب بلى ؤهٟؿىا، جىظض ؤهىإ ٖضًض ضا ما ٧ان ٢اثما لُخى٢٘ ؤ٦ثر مً بم٩ان .  ٣" !ة مخٟٖغ ٨َظا ًسلخل صٍع

الاٞتراضخي المغؤة ٖهُت ًٖ الاويخا١  (peut-être)لضالالث ألاؾغة والتراجبُت الجيؿُت التي مً زاللها ًيبجـ ؤلام٩ان 

ضابمهُلر "والاؾخالب اليؿ٣ي  ها صٍع ،  (الالمخى٢٘)بلى  -ٖىضٍ–لظي ٌكحر صوما ا (ؤلام٩ان اإلادخمل)ٞاإلاغؤة ألازغي التي ًهٚى

جئ مجُئا آلزغَم ال خؿبان له  ها  ... (٢٧)"بلى ما ًإحي ٍو
َم
ىا ُمغو٢

ُ
ضا َظٍ مً ٚحر ؤن جددؿب ؤوؿا٢ ٞهل ؾدباٚخىا ًىما امغؤة صٍع

. ًىما ؟ 

: الهــــــــــىامؾ-

ت الىقُجت بحن ا٫ *-- لٛت وال٣ٗل خحن اؾخدًاعها إلاهُلر جخطر في ز٣اٞخىا الٗغبُت بٌٗ مً جل٪ الٗال٢ت الًٍٗى

ىؽ) بت بحن لٟٓت  (لٚى ، ما ًض٫ ٖلى مضي وعي الٗغبي  (مى٤ُ)و لٟٓت  (ه٤ُ)بك٩ل ؤ٦ثر ظالء في اإلاؿاٞت اإلاعجمُت ال٣ٍغ

خه بالخدام اللٛت بال٣ٗل  ى ٖلى ٖلم بمٓاهه ألانلُت ومضي مٗٞغ ألاو٫ الظي جغظم بض٢ت ٖلم اإلاى٤ُ الُىهاوي بلى الٗغبُت َو

 .٫ ؤمكاط طل٪ اإلاهُلرصار

ضخ٨ت ٢ىضًل )جخجلى بياءاث الخ٨ُٟ٪ في مُاصًً الى٣ض اليؿىي واضخت ٖىض بلحن ؾ٨ُؿى زانت  في ٦خابها  **--

ت مىظ ؾبُٗيُاث  (البدغ َّ٘ اهدكاٍع وعاط اؾخٗماله في الى٣اقاث اليؿٍى ،ومهُلر الخمغ٦ؼ خى٫ ال٣ٗل ال٣ًُبي الظي ق

                                                           
1

 .  Isabelle Krier, Jamal-Eddine El Hani,Françoise Héritier (Préfacier), Collectif, Le féminin en miroir 
- Entre Orient et Occident, Campagne Première, Broché, p346-347 

 ٓٛ، ص  ٕٛٓٓ، ٔ، دمشق ،طجاؾ دريدا،إليزابيث ركدينيسكو، ماذا عن غد؟،ترمجة سلماف حرفوش،دار كنعاف للدراسات كالنشر  .  
3

 .  Ricardo Timm de Souza  ،Nythamar Fernandes de Oliveir, Fenomenologia hoje: bioética, 
biotecnologia, biopolítica,EDIPUCRS , Porto Alegre,Brasil,2008, p111 
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ضا  ال٣غن اإلااضخي ًض٫ ٖلى طل٪ ، ٞل٣ض اث ٖهٍغ اللىاحي ٢غؤهه وخاوعًَ وج٣اَٗذ -ؤصان ظا٥ صٍع ومً خىله مً وؿٍى

ٛاعي  ً في ٦خب ومجالث ٖضًضة مشل َُلحن ؾ٨ؿى ولىسخي ؤَع ً ال٣ٗلي  -ؤ٩ٞاٍع وؤ٩ٞاَع طل٪ الخٗايض الىاضر بحن الخمغ٦ٍؼ

ٞالؼوط . اء الخمغ٦ؼ ال٣ًُبي وال٣ًُبي ، ٞاألو٫ ؤزً٘ ال٨ٟغ لىٓام طي خضًً ؤولهما ؤٖلى مً زاهحهما ختى ٨ًخمل بً

 :ًمشل الشىاثُت الباعاصٌٛمُت لهظا ال٨ٟغ الخمازلي (امغؤة/عظل)

 .....ؤًً هي؟ )

خؿاؽ ، /قٗىع، م٨ٟغ/ؤم، عؤؽ/جهاع، ؤب/َبُٗت، لُل/٢مغ،ز٣اٞت/ؾلبُت، قمـ/ٞاٖلُُت

ىؽ   (امغؤة /عظل.......باجىؽ/لٚى

Voir Susanne Böhmisch  ،Le jeu de l'abjection: Etude sur Elfriede Jelinek et Elfriede Czurda, 

Ed,L’Harmattan,Paris, 2012 , p39 

ضا صاثما ٖلى لٗب الضوا٫ و ؾُىلتها الٗاثمت في نحروعة ازخالٞاتها اإلاغظإة وفي اللٛت الٗغبُت ٣ًترن  ***-- ًغاًَ صٍع

خهاب  ضا صاثما –وجخجلى صاللت ؤخضَما بازخالٞها ًٖ الشاوي  (مشال)الاهخهاب بااٚل مً زال٫ صوا٫ مخ٣اعبت جدمل  -خؿب صٍع

صازل حٗاعيها ٢ىة الخلخلت والخ٨ُٟ٪ ٟٞاٖلُت ال٩لمت ألاولى واهٟٗالُت الشاهُت جبضو صازل اللٛت مٗل٣ت في الًٟاء 

ال٢ها في مهب الدكدذ  ًخُٛا هٟي ؤي ؤنل ؤو مٗجى مخٗا٫ ومٟاع١ زاعط (الؿىؾحري ) اها زالها إَل  ما ًجٗل الخ٨ُٟ٪ َع

 .نحروعة آلازاع
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ت حاظىبُت -الخحلُل الفشفي مل٢ىهاث ال٣لماث الّشبُت  دساظت لٍٕى

، الجامّت  ظالمُت الّاملُت : أحمذ سأب أحمذ. د اث الحاظىبُت املؽاٟس ا  –أظخار اللٍٕى مالحًز

 

 

: امللخق

ا ٖلى وعي جام بجهىص ٖلماء اللٛت جداو٫ َظٍ الضعاؾت جىاو٫ ٢ًاًا الخدلُل الهغفي إلا٩ىهاث ال٩لماث الٗغبُت جىاوال  ًُّ مبي

ت،  ا ٖلى آلُاث الخدلُل الهغفي الخاؾىبي للىو الٗغبي اإلا٨خىب، وؤصواث اإلاٗالجت آلالُت للٛاث البكٍغ اإلاخ٣ضمحن، ومٗخمضًا

محز َظٍ آلالُاث وجل٪ ألاصواث ص٢ت الىخاثج واهسٟاى وؿبت اإلاساَغة، و٢ض اعج٨ؼث َظٍ الضعاؾت ٖلى هخاثج جدلُل  ٢اٖضة ٍو

، واهُل٣ذ  الم اإلا٣غوء، وجمحزث جل٪ ال٣اٖضة البُاهُت بالكمىلُت والخىٕى ذ ملُىن ٧لمت ٖغبُت مً لٛت ؤلٖا بُاهاث ههُت، يمَّ

ت ٚحر ؤجها لم ججض مً ًدىلها بلى ٢ىاٖض  مً الىو ونىال بلى اؾخيباٍ ال٣ىاٖض التي ٧اهذ زابخت في طًَ الجماٖت اللٍٛى

. حٗلُم اللٛت الٗغبُت وحٗلمها م٨خىبت جخم ؤلاٞاصة مجها في

اث اللٛت الٗغبُت، طل٪ ؤن  ل٣ض جبىؤث ؤهٓمت الخدلُل الهغفي الٗغبي م٩اهت الهضاعة في ٖملُاث الخىاو٫ الخاؾىبي إلاؿخٍى

ُت مىخٓمت ٚحر له٣ُت، مما ًدُذ  اث الخدلُل اللٛىي بإهه طو بيُت نٞغ اإلاؿخىي الهغفي ًمخاػ صون ٚحٍر ًٖ ب٣ُت مؿخٍى

ايُت جخىاءم م٘ مخُلباث للىا٣َحن  بىاء الٗضًض مً ال٩لماث التي جىبش٤ مً ظظع واخض، مما ٌُٗي اللٛت الٗغبُت زانُت ٍع

. لٛاث البرمجت اإلاسخلٟت

ت، الؿىاب٤، اللىاخ٤ :ال٣لماث املٙخاحُت . الخدلُل الهغفي، الخىؾبت اللٍٛى

 

Abstract: 

This study focused on issues of morphological analysis components of Arabic words based on 

perception cognition of traditionalist linguists, mechanisms of morphological analysis software for 

Arabic written text and tools of automated processing of human languages. 

These mechanisms and tools accurately characterized results and low perceived risk. This study 

will be based on the result of the analysis of textual data base, comprising million words of Arabic 

language print media and characterized inclusively and diverse by the rule chart which start from 

the text to devise rules that were fixed in cognitive linguistic group and will comprehend all facets 

of these knowledge system in all their aspects in the Arabic language teaching and learning. 

Keywords: Morphological analysis, Computational Linguistics, prefixes, Suffixes. 
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: مٝذمت

ٗها للخدلُل اللٛىي الخاؾىبي، طل٪ ؤن  ١ٌٗخبر الهٝغ الٗغبي ت التي خُٓذ بىجاح ٦بحر ٖىض جَُى اث اللٍٛى ؤَم اإلاؿخٍى

الهٝغ الٗغبي ًخمحز بُبُٗت مخٟغصة جٟهله ًٖ مٗٓم اللٛاث الخُت، ؤال وهي الُبُٗت الاقخ٣ا٢ُت والهٟت الاهخٓامُت التي 

ايُت ا٦ض٢ظٗلذ ٢ىاٖض َظا الٗلم ؤقبه ما ج٩ىن باللٛت الٍغ ُت باليؿبت "الض٦خىع هبُل ٖلي  ، ٍو ؤن م٨ُىت الٗملُاث الهٞغ

 إلاٗٓم هٓمها آلالُت
ًا
 مكتر٧ا

ًا
 و٢اؾما

ًا
 ؤؾاؾُا

ًا
، بل بن ألامغ ال ٠٣ً ٖىض َظا الخض، بل ًخٗضاٍ بلى ٣"للٛت الٗغبُت حٗض مضزال

خ٣اص بإن  ب هٓم اإلاٗلىماث واإلاٗاٝع ًخى٠٢ بالضعظت ألاولى ٖلى ما ن"الٖا ؾخُُ٘ ؤن هد٣٣ه ٖلى ظبهت مضي هجاخىا في حٍٗغ

 ٌٗض ٤"الهٝغ
ًا
 إلا٨ُىت ٖملُاث جدلُل الىهىم "، ؤما مً الىاخُت الخ٣ىُت ٞةن مٗالجت الهٝغ الٗغبي آلُا

ًا
 ؤؾاؾُا

ًا
مُلبا

 ال ٚجى ٖىه إلا٨ُىت اإلاٗاظم واؾترظإ اإلاٗلىماث، وجدلُل 
ًا
، ٖالوة ٖلى ٧ىهه ؤؾاؾا

ًا
همها، وجىلُضَا طاجُا اإلا٨خىبت واإلاىُى٢ت، ٞو

. ٥"ون الىهىممًم

ىن الخاؾىبُىن ببىاء ؤهٓمت خاؾىبُت للخٟاٖل بحن ؤلاوؿان والخاؾب، و٢ض جبىؤث ؤهٓمت مٗالجت  ل٣ض اَخم اللٍٛى

ت مً "اللٛاث الُبُُٗت اإلا٣ضمت في َظا الكإن، ومً ؤَم َظٍ ألاهٓمت ج٣ىُاث الخدلُل الهغفي  ووٗجي بها مجمٖى

ُت، وحك٩ل ج٣ىُاث الخدلُل الهغفي ألاؾاؽ الخىاعػمُاث مغجبُت ب٣ىاٖض بُاهاث جدلل ال٪ إلات الُبُُٗت بلى ؤظؼائها الهٞغ

اث ؤزغي ؤٖلى . بلخ... إلاٗٓم ؤهٓمت مٗالجت اللٛت الُبُُٗت ٧الخدلُل الىدىي والضاللي والترظمت آلالُت وجازغ ٖاصة ٖلى مؿخٍى

ًغ في الٗضًض مً الخُب٣ُاث، مشل اؾترظإ للخدلُل اللٛىي ٧الخدلُل الىدىي والضاللي، ومشل َظٍ الخ٣ىُاث جُٟض بك٩ل ٦ب

ا ، والدك٨ُل آلالي . ٦"البُاهاث، واإلاٗاظم آلالُت، يِٛ اإلاٗلىماث ، حكٟحَر

 -مجا٫ الخدلُل الهغفي الخاؾىبي –ومما ؾاٖض ٖلى هجاح ج٣ىُاث مٗالجت اللٛت في َظا اإلاجا٫ ٖلى وظه الخهىم 

ُت مىخٓمت ٚحر له٣ُت، َبُٗت اللٛت الٗغبُت بهٟتها لٛت ؾامُت طاث بيُت  ، ١والجظع ٧خُض حؿخسضم ؤهٓمت الىػن"نٞغ

                                                           

قصاف أك زيادة، كقد كانت مسائل ىذا العلم يف بداية تكوينو سلتلطة الصرؼ العريب علم يبحث يف اللفظ ادلفرد من حيث بنائو كما طرأ على ىيكلو من ف 1
علما قائما بذاتو، لو ّنسائل علم النحو الذم كاف يعرَّؼ آنذاؾ بأنو علم تعرؼ بو أحواؿ الكلم إفرادا كتركيبا، كلكن علم الصرؼ ما لبث أف انفصل عنو كأصبخ 

. ٕ٘ٔ: ـ، صٜ٘ٛٔللبدم، معجم ادلصطلحات النحوية كالصرفية، مؤسسة الرسالة للطبع كالنشر، بًنكت، زلمد مسًن جنيب ا: موضوعاتو كأُناثو اخلاصة، انظر
. ٕٙ: ـ، صٜٕٓٓ/ ٔمظاىره كآثاره، دار العادل العريب، ديب ط–أمحد راغب أمحد، االحنراؼ الدالرل يف النص العريب ادلرتجم آليًّا عن اإلجنليزية  ٕ
. ٜٕٚ: ص (ـ ٜٚٛٔ)نبيل علي، اللغة العربية كاحلاسوب، رللة عادل الفكر، الكويت اجمللد الثامن عشر، العدد الثالث  ٖ
. ٖٗٔ: السابق، ص ٗ
: ، كانظرٕٕٛٛٔعبد العزيز بن عبد اهلل ادلهيويب، لغتنا العربية كاللسانيات احلاسوبية، صحيفة اجلزيرة، العدد  ٘

Abdul-Mageed, M., and Diab, M. 2012, Linguistically-motivated subjectivity and sentiment 
annotation and tagging of Modern Standard Arabic. International Journal on Social Media MMM: 
Monitoring, Measurement, and Mining, p:25. 

احلاسوبية خلدمة الدراسات اللغوية العربية، احمللالت الصرفية منوذجان، عبد العزيز بن عبد اهلل ادلهيويب، جهود اللغويٌن العرب  ٙ
http://www.arabiclinguistics.net/vb/showthread.php?t=480 .

ق من حركات أك بنايشًن مصطلح الوزف إذل مقابلة اللفظ ُنركؼ ادليزاف، كىي الفاء كالعٌن كالالـ؛ دلعرفة ما فيو من حركؼ أصلية أك زائدة، كلضبط ما يف ـ ٚ
: ستة أشكاؿ كصيغ، أك يقاؿ: للفعل الثالثي يتة أكزاف، أم: سكوف، كالوزف كذلك اسم يستعمل يف تعداد األشكاؿ كالصيغ ادلقررة لألمساء كاألفعاؿ، كأف يقاؿ
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ا ًُا ض مً َظا . ُٞم٨ىىا بىاء ٖكغاث ال٩لماث مً ظظع واخض ٣ِٞ. ٦ما ؤجها لٛت ٚىُت نٞغ  بلى طل٪ ٖضة ؤؾباب ؤزغي جٍؼ
ْ

٠ ؤيٍد

 -الخ٣ُٗض ، مجها بَما٫ الخغ٧اث ال٣هحرة في ال٨خابت 
ًا
غ ؤصواث وبغمجُاث  و٢ض ْهغث الخاظت في الٗهغ الغاًَ. مشال لخٍُى

ا٫ للٛت الٗغبُت َّٗ . ٢"خاؾىبُت لخدلُل نغفي ٞ

ت الخاؾىبي الهغفي الخدلُل ؤهٓمت وجمشل  ال٣ُام بهضٝ  البرمجت لٛاث بةخضي اإلا٨خىبت  البرمجُت الخؼم مً مجمٖى
٣ت مجها ٧ل وحٍٗغ٠ واللىاخ٤، والؿىاب٤ والؿا١ ٧الجظع ألاؾاؾُت م٩ىهاتها بلى الٗغبُت ال٩لماث بخدلُل  .زىاعػمُت بٍُغ

: العابٝت الجهىد

ال١ وظه ٖلى ألاهٓمت َظٍ ؤقهغ مً ؤن هجض الخُب٣ُُت الىاخُت مً  مهممه باؾم اقتهغ الظي" Buckwalter" هٓام ؤلَا

ا نمم الظي با٧ىولتر، جُم ألاؾاسخي ا هٓامًا ًُّ ا ألاوؾ٘ الىٓام ٌٗض نٞغ ا  ألا٧اصًمُت واإلااؾؿاث البدشُت اإلاغا٦ؼ في اؾخسضامًا  هٓغًا
غ الاؾخسضام ٖملتي ٌؿهل مما اإلاهضع مٟخىح ل٩ىهه م٨ً واخض، آن في والخٍُى  Linguistic" ماؾؿت زال٫ مً ٖلُه الخهى٫  ٍو

Data Consortium - LDC"  ٨ُت، اإلاخدضة بالىالًاث بيؿلٟاهُا ظامٗت في  َظا ؤن ٚحر م،2002 ٖام ألاولى ويخخه ْهغث و٢ض ألامٍغ

                                                                                                                                                                                                 

حلات النحوية كالصرفية، مؤسسة الرسالة للطبع كالنشر، زلمد مسًن جنيب اللبدم، معجم ادلصط: انظر. لالسم الثالثي اجملرد، إثنا عشر كزننا، كللتصغًن أكزاف ثالثة
. ٜٖٕ: ـ، صٜ٘ٛٔبًنكت، 

أمحد سلتار عمر، معجم اللغة العربية ادلعاصرة، عادل الكتب، القاىرة، : اجلذر أصل تشتق منو الكلمة العربية، فجذر مصنع كصناعة كصانع ىو ص ف ع، انظر ٔ
. ٖ٘٘/ ٔـ، مادة ج ذ ر، ٕٛٓٓ ٔط
اإلماـ زلمد بن ز بن عبداهلل ادلهيويب، جهود اللغويٌن العرب احلاسوبية خلدمة الدراسات اللغوية العربية، احمللالت الصرفية منوذجان، مطبوعات جامعة عبد العزم ٕ

. ـٜٕٓٓسعود، الرياض، 
مليات معاجلة زلددة، أك ىي رلموعة من األنظمة ادلكونة من احلـز الربرلية رلموعة من التعليمات ادلكتوبة بصيغة رقمية كبإحدل لغات الربرلة ادلتوفرة لتنفيذ ع ٖ

 Carl A. Gunter, Semantics of: رلموعة من الربامج عن طريق استخداـ ىذه اللغات مثل أنظمة احملاسبة، أنظمة الركاتب كغًنىا، انظر
Programming Languages: Structures and Techniques, MIT Press, 1992, ISBN 0-262-57095-5, p. 1 

سلة من األعماؿ الربرلة عملية كتابة تعليمات كأكامر جلهاز احلاسوب أك أم جهاز آخر، لتوجيهو كإعالمو بكيفية التعامل مع البيانات أك كيفية تنفيذ سل ٗ
خرل كْنعلها مناسبة بدرجات متفاكتة ادلطلوبة، كتتبع عملية الربرلة قواعد خاصة باللغة اليت اختارىا ادلربمج، ك كل لغة بررلية ذلا خصائصها اليت ٕنيزىا عن األ

ق اللغات صممت لكل نوع من أنواع الربامج كادلهمة ادلطلوبة من ىذا الربنامج، كما أف للغات الربرلة أيضان خصائص مشرتكة كحدكد مشرتكة ُنكم أف كل ىذ
 ٓلة، غًن أف ىذه األعداد ابنلى على رقمٌن فقط مها الصفر كلغة الربرلة عبارة عن سلسلة من األعداد كتكتب على شكل أكواد طوم. للتعامل مع احلاسوب

 : ، انظرٔكالواحد 
Robert A. Edmunds, The Prentice-Hall standard glossary of computer terminology, Prentice-Hall, 
1985, p. 91, and erlis, Alan (September 1982). "Epigrams on Programming".SIGPLAN Notices Vol. 
17, No. 9. pp. 7–13. 
5 Nizar Y. Habash, Introduction to Arabic Natural Language Processing, Morgan & Claypool 
Publishers,2010, p;23. 
6 http://www.ldc.upenn.edu. 

http://www-pu.informatik.uni-tuebingen.de/users/klaeren/epigrams.html
http://www.ldc.upenn.edu/
http://www.ldc.upenn.edu/
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ا ًغج٨ً ال البرهامج اث صٞ٘ مما الٗغبُت، للٛت الاقخ٣ا٢ُت الخانُت بلى ٦شحرًا  جهمُم بلى الٗغب الباخشحن مً مخٟغ٢ت مجمٖى

ت  .  "اإلاحزان" وبغهامج" الهغفي الخلُل" بغهامج ؤَمها ومً الٗغبي، الهغفي الخدلُل بغامج مً مجمٖى

ا ع  ٣ٞض" الهغفي الخلُل بغهامج" ؤمَّ ّىِ
ُ
ؼ اإلال٪ مضًىت بىاؾُت َ  للتربُت الٗغبُت اإلاىٓمت م٘ بالخٗاون  والخ٣ىُت للٗلىم ٖبضالٍٗؼ

ٗض باإلاٛغب، ألاو٫  مدمض وظامٗت والٗلىم والش٣اٞت ٣ىم الٗغبي، الٗالم في اإلاهضع مٟخىح ألاو٫  الهغفي البرهامج َو  بخدلُل ٍو

 .زىاعػمُت ٣ًتبُغ مجها ٧ل وحٍٗغ٠ واللىاخ٤ والؿىاب٤ والؿا١ ٧الجظع ألاؾاؾُت م٩ىهاتها بلى الٗغبُت ال٩لماث

ا ٍغ جهمُمه وجم  "ٞهُذ" ج٣ىُت ٖلى ٢اثم بغهامج ٞهى" اإلاحزان" بغهامج وؤمَّ غ الهىضؾُت الكغ٦ت لضن مً وجٍُى  هٓم لخٍُى

ٗض ،(RDI) الخاؾباث  َى اإلاهضع، مٟخىح ٚحر ؤهه ٚحر الهغفي، اإلاؿخىي  ٖلى الٗغبي الىو بخدلُل اإلاٗىُت ألاهٓمت ؤًٞل مً َو
ى ؤؾاؾُت بىاثُت ٧لبىت اإلاىعُٞم ٖلى ٌٗخمض نغفي مدلل ُت اإلادلالث مً ٚحٍر ًٖ ًمحٍز ما َو  مً خهُلت ٖلى جغ٦ؼ التي الهٞغ

  الظي ألامغ ال٩لماث،
ػَم %.  99.8 وؿبت جخسُى والتي الٗغبُت اللٛت إلاٟغصاث وحُُٛخه مغوهخه مً ٖؼَّ

لى ا، جدلُال ال٩لمت بخدلُل اإلاخ٣ضمحن الٗلماء اَخم ٣ٞض الخىٓحري  اإلاؿخىي  ٖو ًُّ  وخغوٝ ووػن  ظظع مً جخ٩ىن  ؤجها وبِىىا نٞغ

اصة ا لىا ًً٘ لم مجهم ؤخضا ؤن ٚحر ،(ومخىؾُت والخ٣ت ؾاب٣ت) ٍػ ا ؤو معجمًا  وجل٪ الؿىاب٤ َظٍ ٖلى حكخمل ٢اثمت ختى ؤو ٢امىؾًا
 الجظوع  ب٣ىاثم الاَخمام هٟـ الضعاؾت حِٗ ولم اللىاخ٤، وجل٪ الؿىاب٤ َظٍ وجغجِب بجم٘ الضعاؾت َظٍ اَخمذ لظا اللىاخ٤؛
ا الٗغبُت وألاوػان  في ظمت ومٗاظم ٦خبا ؤًضًىا بحن جغ٧ىا و٢ض اإلاؿإلت بهظٍ واإلاٗانٍغً اإلاخ٣ضمحن الٗغبُت ٖلماء الَخمام هٓغًا

حن، َظًً : ومجها اإلاىيٖى

ُت ألاوػان معجم • م، لل٣غآن الهٞغ  . الضًً بضع خمضي للض٦خىع  ال٨ٍغ

 . ؤخمض ب٨غ ؤبى ألؾماء الجىامض معجم •

ُت، ألاوػان معجم •  . ٣ٌٗىب بضٌ٘ بًمُل للض٦خىع  الهٞغ

ه، ٦خاب في الهٝغ ؤبيُت •  . الخضًثي، زضًجت لألؾخاطة ؾِبٍى

اء، ماؾؿت مدمض، ناص١ إلادمض ألاوػان، •  .م1948 ،1ٍ بحروث، الٞى

، ٖلم في الجضًض اإلاعجم •  .بحروث الٗغبي، الكغ١  صاع خلىاوي، زحر إلادمض الهٝغ

 .م2008 ال٨خب، ٖالم اإلاٗانغة، الٗغبُت اللٛت معجم ٖمغ، مسخاع ؤخمض •

                                                           

: ، الرابطRDIبرنامج صريف حاسويب أنتجتو الشركة اذلندسية لتطوير نظم احلاسبات  ٔ
 http://www.rdi-eg.com/ar/technologies/arabic_nlp.htm#ArabMorpho 

: برنامج ادليزاف، كادلشكل اآلرل، كالعنونة الكالمية، الرابط: تقنية فصيح ىي التقنية اليت بين على أسسها عدة برامج صرفية حاسوبية، مثل ٕ
http://www.rdi-eg.com/ar/technologies/arabic_nlp.htm#ArabMorpho 

. ـٕٕٔٓ، ٔمحدم بدر الدين، معجم األكزاف الصرفية للقرآف الكرمي، مكتبة ابن تيمية، القاىرة، ط ٖ
. ـٖٜٜٔ، ٔأمساء أبو بكر زلمد، معجم اجلوامد، دار الكتب العلمية، بًنكت، ط ٗ
. ـٖٜٜٔ، ٔؿ بديع يعقوب، معجم األكزاف الصرفية، علم الكتب، بًنكت، طإميي ٘
. ـ ٜ٘ٙٔ، ٔخدجية احلديثي، أبنية الصرؼ يف كتاب سيبويو، مكتبة النهضة، بغداد، ط  ٙ

http://www.rdi-eg.com/ar/technologies/arabic_nlp.htm#ArabMorpho
http://www.rdi-eg.com/ar/technologies/arabic_nlp.htm#ArabMorpho
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م و٢ض  اإلاٟغصاث خهُلت حجم ج٣ضًغ ظاهب ٖلى" ؤهه ٞظ٦غ الٗغبُت ال٩لمت م٩ىهاث ل٩ل بخهاثُت صعاؾت ُُٖت مدمض ٢ضَّ
 لبىاء (اللبىاث) ألاؾاؾُت اإلا٩ىهاث ٞئاث ؤحجام ؤن جىبئىا الٗغبي الهٝغ بغمجُاث لبىاء اإلاٗخبرة اإلاداوالث ٞةن ال٣ُاؽ ٖلى

: الخالُت الخضوص في الٗغبُت ال٩لماث

ت  ٤٥٠٠ ≤  ١ٖضص الجظوع اإلاهٞغ

ُت اإلاىخٓمت ألاؾاؾُت   ١٠٠≤  ٖضص الهُٜ الهٞغ

ُت اإلاىخٓمت  ١١٠٠≤  ٢ٖضص ظمُ٘ الهُٜ الهٞغ

ُت   ٣٥٠≤ ٖضص الاؾخصىاءاث الهٞغ

 ٣٠٠≤  ٖضص الجىامض 

 ٤٠٠≤ ٖضص اإلاٗغباث 

 ٣٠٠≤  (واإلاغ٦بتالبؿُُت )ٖضص الؿىاب٤ 

 ٥٥٠٣≤  (البؿُُت واإلاغ٦بت)ٖضص اللىاخ٤ 

 الٗغبُت لل٩لماث ألاؾاؾُت اإلا٩ىهاث (1) ظضو٫ 

ا، ظاثؼ ؤمغ بهه بل اإلا٩ىهاث، َظٍ ٧ل بجظٕ ًلخه٤ ؤن ًجب ؤهه اإلا٩ىهاث َظٍ مً الٗغبُت ال٩لماث جإل٠ُ مٗجى ولِـ  لٍٛى

ظا  " الجغ باء الؿاب٣ت ٞمشال بُٗجها، لىاخ٤ م٘ ججخم٘ ؤن ًم٨ً ال الؿىاب٤ بٌٗ ٞهىا٥ بَال٢ت، ٖلى لِـ الجىاػ َو
َم
 ًم٨ً ال" بـ

ا جإحي ؤن ت" ًـــــ" ؾاب٣ت جلخدم ؤن" ًجىػ  ال و٦ظل٪ الؿالم، اإلاظ٦غ ظم٘ ٖلى جض٫ التي" ون " والىىن  الىاو الالخ٣ت م٘ ؤبضًا  اإلاًاٖع

ـــ" ؾاب٣ت واخضة ٧لمت في ججخم٘ ؤن ًم٨ً وال ،"مهابُذ" الاؾمي ال٩لمت ظظٕ م٘ ُـ ٠" ؾ ت للدؿٍى  لؼوم ج٣خطخي والتي –واإلاًاٖع

٘ خالت الٟٗل ــــىا" الخ٣ت م٘ -الٞغ ــ   " الؿالم اإلاظ٦غ لجم٘ اإلاؿىض ألامغ ؤو اإلاًإع الٟٗل ظؼم او الىهب خالت بلى حكحر التي" ـ

                                                           
ذل أف جذكر اللغة العربية تصل ذكر الدكتور زلمد عطية أنو قاـ بإجراء مسح شامل دلا قدمو علماء العربية من جذكر عربية يف معامجهم، كقد ذىب بعضهم إ ٔ

زلسن رشواف، كزلمد عطية، كآخركف، مقدمة يف : جذر، انظر ٓٓٓ٘جذر إذل  ٓٓٓٗجذر، لكن بعد حذؼ ادلكرر كادلصحف تبٌن أهنا ما بٌن  ٜٓٓٓإذل 
. ، بتصرؼٖٚٔ:حوسبة اللغة، الباب الرابع، ص

. عالؿ كاإلبداؿ، انظر ادلصدر السابق، نفس الصفحةبغطي ىذا العدد احلاالت األساسية إضافة إذل كافة حاالت اإل ٕ
. ٖٚٔ:زلسن رشواف، كزلمد عطية، كآخركف، مقدمة يف حوسبة اللغة، الباب الرابع، ص ٖ

4 Mohamed Attia Mohamed Elaraby, A LARGE-SCALE COMPUTATIONAL PROCESSOR OF 
THE ARABIC MORPHOLOGY, AND APPLICATIONS, A Thesis Submitted to the Faculty of 
Engineering, Cairo University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER 
OF SCIENCE, p:14. 
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لُه  مً ظؼثحن ؤي بحن الخىاٞغ ٖضم قغوٍ جد٤ُ٣" ماصاٍ ٢اهىن  بلى جسً٘ ال٩لمت بجظٕ اللىان٤ الخدام مؿإلت ٞةن ٖو
  والالخ٣ت والجظٕ الؿاب٣ت: لل٩لمت ألاؾاؾُت الشالزت ألاظؼاء

م  الؿىاب٤ جل٪ ججم٘ التي ال٣اثمت َظٍ ؤًضًىا بحن ًً٘ ولم ؤمشلت، بظ٦غ ا٦خٟي ٢ض اإلاال٠ ؤن بال الؿاب٤ الجضو٫  ؤَمُت وبٚغ

. واللىاخ٤

: الحاظىبي الفشفي الخحلُل مخشحاث

ىن  اَخم ٟاث بىي٘ اإلاخ٣ضمىن  اللٍٛى  الباخشحن ؤن بال ، الهغفي واإلاحزان الهغفي والىػن الهٝغ لٗلم ماوٗت ظامٗت حٍٗغ
ً، مهُلخحن بلى جُغ٢ىا بل الهغفي، اإلاحزان مٟهىم بخٍٗغ٠ ٨ًخٟىا لم اإلادضزحن  الهُٛت ؤو الهغفي الىمِ: ؤولهما آزٍغ

ُت ما الهٞغ ىا و٢ض الهغفي، اله٩ُل: وآزَغ اصة وخغوٝ الخغ٧اث ٌكمل الظي ال٣الب" بإهه ألاو٫  ٖٞغ ت الٗكغة الٍؼ  في اإلاجمٖى

ٍى ٣ٞض الهغفي اله٩ُل ؤما ، "ال٣الب صازل وعوصَا بدؿلؿل الجظع خغوٝ ومىاي٘ (ؾإلخمىهحها) ٧لمت  الهُٛت" ب٩ىهه ٖٞغ
ُت لَم  ٞحها ٌؿخىي  وبظل٪ حك٨ُل، صون  الهٞغ َٗم َم

لَم  م٘ ٞ ِٗ
ُ
ل، م٘ ٞ ُٗ َم

ُت الهُٛت وجسخل٠ ٞ  الهُٛت ؤن في الهغفي اإلاحزان ًٖ الهٞغ

ُت ا حكمل الهٞغ ت" ببضا٫، ؤو بٖال٫ مً ٖلحها ًُغؤ ٖما الىٓغ بٌٛ ،(٫ ٕ، ٝ،) الخغوٝ صاثمًا  الهُٜ بحن الٗال٢ت وإلاٗٞغ

ً ُت واإلاىاٍػ ُت الهُٛت ؤن ال٣ى٫  ُٞم٨ً الهٞغ  البيُت ُٞمشل الهغفي اإلاحزان ؤما ،Deep Pattern الٗم٣ُت البيُت جمشل الهٞغ
ُت الهُٛت مً الهغفي اإلاحزان اؾخيخاط ًم٨ً خُض Surface Pattern الؿُدُت ال٫ ؤلابضا٫ ٖملُاث بظغاء بٗض الهٞغ  وؤلٖا

ا (ٞٗاء) الهغفي محزاجها (ؾماء) ٧لمت طل٪ ومشا٫ ، "ٖلحها ُت نُٛتها ؤما (و م ؽ) وظظَع ذ خُض (ٞٗا٫) ٞهي الهٞغ  الىاو جُٞغ
٤ َمؼة ٣ٞلبذ اإلاض ؤل٠ بزغ ال٫ ٢ىاٖض ٞو . وؤلابضا٫ ؤلٖا

 ٖلى اإلااصة مً ال٩لماث نٙى في الخغ٧اث اؾخسضام ٍَغ٤ ًٖ جيخج ٧لماتها ؤن بلى ًاصي اقخ٣ا٢ُت لٛت الٗغبُت اللٛت و٧ىن 

. الضازلي الخدى٫  َظا حٗٝغ ال التي ألازغي  الٗاإلاُت اللٛاث ٖلى جخٟى١  اإلاحزة بهظٍ وهي مُغص، ؤؾاؽ

ي الٗالمت طَب و٢ض ُئت ؤنلُت وماصة مٗجى اجٟا٢هما ٖلى ؤزغي  مً نُٛت ؤزظ" الاقخ٣ا١ ؤن بلى الؿَُى  لُض٫ جغ٦ُب، َو
اصة ألانل مٗجى ٖلى بالشاهُت   ازخلٟا ألظلها مُٟضة بٍؼ

ًا
ان الاقخ٣ا١ ؤن بلى الٗلماء مً ٦شحر وطَب ، "َُئت ؤو خغوٞا  –نٛحر: هٖى

ى كتٍر ال وال٨بحر ػعٕ، مً ٦ؼإع ألانلُت خغوٞها جغجِب في اإلاكخ٣اث جخ٤ٟ ؤن َى ٞالهٛحر و٦بحر؛ –الكاج٘ َو  هدى طل٪ ُٞه ٌُ
ص اإلااضخي ؤو اإلاهضع اٖخماص ٖلى الٗاصة ظغث و٢ض وظبظ، ظظب بت، ؤم ٖغبُت ؤنى٫  مً ؤ٧اها ؾىاء لالقخ٣ا١، ؤنلحن اإلاجغَّ  مٗغَّ

                                                           
اإلماـ زلمد بن  زلمد عطية، التشريح البنائي دلشكل آرل عريب لتوظيفو يف نظاـ ٔنليق آرل للصوت ادلنطوؽ من النص العريب ادلكتوب، منشورات مؤٕنر جامعة ٔ

. ٕٔ/ٔ،ٕٗٓٓسعود اإليالمية، الرياض، 
صيغة اليت اصطلح عليها علماء الصرؼ يف اللغة العربية لضبط أكزاف الكلمات سبق شرح مفهومي علم الصرؼ كالوزف الصريف، أما ادليزاف الصريف، فهو اؿٕ

، كما زاد يف الكلمة ادلوزكنة من أخرؼ أك (فعل)كصيغها ُنسب حركفها األصلية، سواء أكانت الكلمة ثالثية أـ رباعية األصوؿ، كرمز ذلذا ادليزاف ُنركؼ كلمة 
أمحد سلتار عمر، معجم اللغة العربية ادلعاصرة، عادل الكتب، : انظر: تعب كزهنا َفِعَل ، تصرب كزهنا تَػَفعََّل، انظر: ثلتشديد يوضع يف ادليزاف كما ىو يف الكلمة، ـ

. ٖٖٕٗ/ ٖـ، مادة ك ز ف ٕٛٓٓ ٔالقاىرة، ط
. ٚ:زيز للعلـو كالتقنية، صإبراىيم اخلراشي، تقرير فين عن جهود مدينة ادللك عبد العزيز يف حوسبة اللغة، مطبوعات مدينة ادللك عبد الع ٖ
. ٚ:إبراىيم اخلراشي، تقرير فين عن جهود مدينة ادللك عبد العزيز يف حوسبة اللغة، مطبوعات مدينة ادللك عبد العزيز للعلـو كالتقنية، ص ٗ
. ٚٗٔ:، صٔج ـ،ٜٜٛٔفؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، : جالؿ الدين السيوطي، ادلزىر يف علـو اللغة كأنواعها، ٓنقيق ٘
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٘  بإلٟاّ اإلاهُلخُحن إلاّض  ٦بحرة ٞاثضة طو ٞاالقخ٣ا١ لظا الجضًض، لالنُالح م٣ابل ٖغبي لٟٔ ًىظض ال خحن الىؾُلت َظٍ وجدبَم

ـّ  في َم ظضًضة   .بلحها الخاظت ؤم

ت ال٣ىاٖض ؤ٦ثر مً الٗغبُت في الاقخ٣ا١ ٢ىاٖض وحٗض   ص٢ت اللٍٛى
ًا
لها ما الٗغبُت اللٛت في واهخٓاما  مٗالجتها في جىجر ؤن بلى ًَا

٤ خاؾىبُا . الهغفي اإلاؿخىي  ٞو

 جخ٩ىن  ال ٧لماتها بإن ؤًًا جمحزث ٞةجها جىلُضًت اقخ٣ا٢ُت لٛت ب٩ىجها اللٛاث مً ٦شحر ًٖ جمحزث ٢ض الٗغبُت اللٛت ٧اهذ وبطا
اصاث ٖلحهما ًُغؤ ٢ض بل ٣ِٞ والىػن الجظع مً ظا ال٩لماث، وػٍاصة اإلاٗاوي جىٕى ٖلى حؿاٖض ٍػ  جدذ اللٛت ٖلماء جىاوله ما َو

 .(Affixation) ؤلالها١ ٖىىان

٣هض ا في ؤو وؾُها في ؤو ال٩لمت نضع في ػاثضة بياٞت باإللها١ ٍو  ٧اهذ وبن ،prefix ؾاب٣ت ٞدؿمى ألاولى ٧اهذ ٞةن ، عجَؼ

ا ٞدؿمى الشاهُت ٛلب ،suffix الخ٣ت ٞدؿمى ألازحرة ٧اهذ وبن ، infix خكىًا خماص ؤوعوبُت الهىض اللٛاث ٖلى َو  الؿىاب٤ ٖلى الٖا
خماص صون  ال٩لماث، نٙى في واللىاخ٤  ٖلى الٗغبُت اللٛت حٗخمض خحن في ال٩لمت، وؾِ في ؤلالها١ ؤي الخكى ْاَغة ٖلى الٖا

  :ٞئخحن بلى الٗغبُت اللٛت في اللىان٤ وجى٣ؿم ،(واللىاخ٤ والضوازل الؿىاب٤) مجخمٗت الشالزت الٓىاَغ

: العىابٞ

 ٩ًىن  ال الجظٕ َظا ل٨ً ،Stem الجظٕ اؾم انُالخا ٖلُه ًُل٤ ؤؾاسخي ظؼء ٖلى صاثما الٗغبُت ال٩لمت ظؿم ًدخىي "
ُل٤ ٖلُه، ًخ٣ضم آزغ بجؼء ًلخه٤ ؤن ًم٨ً بهه بل الٗامت، خالتها في الٗغبُت ال٩لمت بمٟغصٍ  الؿاب٣ت اؾم انُالخا ٖلُه ٍو

prefix" ، اللىان٤ مهُلر -٢لُل بٗض ؾىدىاولها التي –الالخ٣ت م٘ الؿاب٣ت َظٍ وجمشل affixes ًاٞان  إلهخاط الجظٕ بلى مٗا ٍو
ت ٧لمت . ؾلُمت لٍٛى

ُت الهُٛت في اإلاهبىبت" م ٫ ٕ" ماصة مً جخ٩ىن " ٖلم: "مشل ٧لمت ٞمشال ـ" الؿاب٣ت بلحها ؤيٟىا ٞةطا ،"ٞٗل" الهٞغ َُم " ؾَم

 الاؾخ٣با٫ َما بياُٞحن مٗىحن الؿاب٣ت ؤٞاصث و٢ض ،"ؾُٗلمىن " ؾخهبذ" ون " الالخ٣ت ؤيٟىا وبطا" ؾُٗلم" ٧لمت جيخج ٞؿٝى
ان مجهم والشاوي ألاو٫  مٗاوي، زالزت الالخ٣ت ؤٞاصث خحن في الٛاثب، بلى واليؿبت َُّ ما صالل  اإلاٗجى ؤن خحن في والخظ٦حر، الجم٘ َو

ى هدىي  مٗجى الشالض ٘ َو . الٞغ

: آلاحي الىدى ٖلى وطل٪ مغ٦بت، ؤو مٟغصة الؿىاب٤ َظٍ ج٩ىن  و٢ض

: املٙشدة العىابٞ: أوال

 الخٍٗغ٠ والم ؤل٠ بال واخض خٝغ مً ظمُٗها ج٩ىهذ مٟغصة، ؾاب٣ت ٖكغة بخضي ٖلى الضعاؾت بُاهاث ٢اٖضة اقخملذ و٢ض

حن مً ج٩ىهذ التي" ا٫" : الؿىاب٤ َظٍ ؤمشلت ومً الىاخض، الخٝغ طاث الؿاب٣ت ٖلُه جض٫ ما ٖلى وصلذ خٞغ

 "الهمؼة . 
َم
 ":ؤ

 : ؤوال نىع، ؾّذِ  ٖلى وجإحي
ُ
ة ْمؼَم ْم ): هدى الاْؾخٟهام، ََم

ُ
ْعج غَم

ْ
٢
َم
ؤ
َم
ْم  ؤ

ُ
ج
ْ
ظ

َم
ز

َم
ى وؤ

َم
ل ْم  َٖم

ُ
ْمغان آ٫ (بْنِغي  طِل٨ ْنِل  فى الاْؾخٟهامُ  ،81 ِٖ
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. ٕٗٔ:زلسن رشواف، كزلمد عطية، كآخركف، مقدمة يف حوسبة اللغة، الباب الرابع، ص ٔ
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ٌم
ت َُّ الٚ ي  بَم غَم

ْ
ز

ُ
 . ؤ

ُ
ْمؼة   والهَم

ُ
لت ٍى

َم
 الُ

ِلُب 
ْ
ٛ ها ٌَم

ُ
ُِٗض  ِلىضاِء  اؾخٗمال  .البَم

ا  : وؾاصؾًا
ُ

ِل٠
َم
ْمغ ؤ

َم
  ،" ا" ألا

ُ
ًاٝ

ُ
  وج

ُ
ِل٠

َم
ْمغ ؤ

َم
٤ِ  ِلدؿهُِل  ألا

ْ
ُ ِل  الىُّد ْٗ

ِٟ ى بال تَّ   ال خَم
َم
ؤ ْبضَم ةِ  فى ًَم ْمغِ  ُنىعَم

َم
ٍٝد  ألا ْغ

، بدَم ًٍد ُل  ؾا٦ِ ْٗ
ِٟ َ٘م  ٞال ِم  (ؾَم

ْمغِ  ِنُِٛت  فى
َم
ِهحُر  ألا ْ٘ ) ًَم ا (ْؾمَم

َّ َم
ُب  ٧انَم  وإلا غَم َٗم ئونَم  ال ال ْبضَم المَم  ًَم

َم
ًٍد  ال٨ ْذ  بؿا٦ِ َٟم ِيُ

ُ
  ؤ

ُ
ِل٠

َم
ْمغِ  ؤ

َم
ْ٘ ) ِلُخْهِبذَم  ألا ى ٢ا٫َم  ؛(ِاْؾمَم

َم
ٗال

َم
ِجُبىا) ح  ِاْؾخَم

ِه 
ّ
ؾى٫ِ  ِلل ٤ُ  وال ،24 ألاهٟا٫ (وِللغَّ

َم
ْىُ

ُ
  ج

ُ
ِل٠

َم
مْ  ؤ

َم
ذ بطا عِ ألا

َم
ٍٝد  ُؾِب٣ ْغ

 .ُمخدّغ٥ِ بدَم
 .  

ُ
ِل٠

َم
ٍٗغ٠ والمُ  ؤ ": ؤلـ" الخَّ

 
ُ

٠ ٍٗغ ٌٕم  الخَّ ْى
َم
سهُِو  ِمً ه دضًِض  الخَّ ىا ٞةطا والخَّ

ْ
ل
ُ
ُظلٌم ) ٢ ٫َّ  (عَم ى طل٪َم  صَم

َم
ل ّيِ  َٖم

َم
، ؤ ُظلٍد ا عَم ا بطا ؤمَّ ىَم

ْ
ل
ُ
٫َّ  (الغَُّظل) ٢ ا٢ِِه  فى طل٪َم  صَم َُم ى ِؾ

َم
ل  َٖم

ُظلٍد  صٍد  عَم
ضَّ  . ُمدَم

ـ" ال٩اٝ . 
َم
٦ :" 

 
ُ

، ٧اٝ ّغِ
ُغ  الجَم هَم

ْ
ق

َم
اِوى وؤ َٗم ِٝ  مَم ّغِ  ٧ا ىَم  الجَم كبُه؛ َُ

َّ
ى ٢ا٫َم  الد

َم
ْم  بْن ) حٗال ْل  ٧األوٗاِم  بال َُ ْم  بَم لُّد  َُ يَم

َم
ْغ٢ان (ؤ ُٟ  .44 ال

ا ًُ : الثىاةُت  –املش٠بت العىابٞ: زاه

 الؿىاب٤ َظٍ ؤمشلت ومً ،"زىاثُت" ؾاب٣خحن مً م٩ىهت مغ٦بت ؾاب٣ت وؤعبٗحن ؤعب٘ ٖلى الضعاؾت بُاهاث ٢اٖضة اقخملذ و٢ض
 :الشىاثبت

 " الهمؼجان . 
ُ
ؤ
َم
ان وهي ،"ؤ   ألاولى: هٖى

ٌم
هت ىَّ

َم
ةِ  ِمً ُم٩ ْمؼَم   الاْؾخٟهام، ََم

ُ
ْمؼة ََم ِٖت  و ًاعَم

ُ
بِجّىِ  اإلا

  والشاهُت ِللمجهى٫، ِللمَم
ٌم
هت ىَّ

َم
 ِمً ُم٩

ةِ  ْمؼَم ْمؼةِ  الاْؾخٟهام، ََم ِٖت  ََم ًاعَم
ُ
بِجّىِ  اإلا

 .ِللمٗلىم ِللمَم

  وِهىَم ": ِبالـ" الخٍٗغ٠ والم ؤل٠ م٘ الباء . 
ٌم
هت ىَّ

َم
، باِء  ِمً ُم٩ ّغِ

ِل٠ِ  الجَم
َم
ٍٗغ٠ والِم  وؤ  .الخَّ

ـ" ألاولى نىعجان، ولها: الُاء م٘ الؿحن .  ُُ   وِهىَم " ؾَم
ٌم
هت ىَّ

َم
اِء  الاْؾخ٣با٫، ِؾحِن  ِمً ُم٩ ِٖت  ٍو ًاعَم

ُ
بِجّىِ  اإلا

 والشاهُت ِللمجهى٫، ِللمَم

ُـ"   وِهىَم " ؾَم
ٌم
هت ىَّ

َم
ِٖت  ًاِء و الاْؾخ٣با٫، ِؾحِن  ِمً ُم٩ ًاعَم

ُ
بِجّىِ  اإلا

ْنُل  ِللمٗلىم، ِللمَم
َم
ْن  وألا

َم
َٕم  ؤ ًاِع

ُ
ِمُل  اإلا ْدخَم ىْ  ًَم حَم ىَم ْٗ ا٫ِ  مَم  والاؾخ٣با٫ِ، الخَم

                                                           
ضمن السوابق ادلفردة دكف السوابق ادلركبة مع أهنا تتكوف من حرفٌن إال ىذين احلرفٌن يعرباف عن مكوف صريف كاحد كال " الػ"آثرت أف أضع أَِلُف كالـُ التَّعريف  ٔ

 .اليت تتكوف من سٌن االستقباؿ كالياء اليت تدؿ على الغائب" َسيَػ"اليت تتكوف من كاك العطف كمهزة ادلضارعة أك " َكأَ "ا ِنالؼ السابقة ميكن فكهما، كىذ
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ْحُن  ُههُ  والؿَّ ّهِ
َم
س

ُ
ُض٫ُّد  باالْؾخ٣با٫ِ، ج

َم
حُن  وج ى الّؿِ

َم
ِب  ٖل غَم

ْ
٢
َم
ْػماِن  ؤ

َم
ل ؤ ٣ْبَم ؿخَم

ُ
ى اإلا

َم
ل ِٝ  َٖم  ) ِزال

َم
ْىٝ تى (ؾَم

َّ
ُض٫ُّد  ال

َم
ى ج

َم
ل ِل  َٖم ٣بَم ْؿخَم

ُ
ُٗض؛ اإلا  ٢ا٫َم  البَم

ى
َم
ٗال

َم
ْل ) ح

ُ
ًَم  ٢ ظً

َّ
ُغوا ِلل َٟم َم

٦  
بىنَم

َم
ل
ْ
ُخٛ ْمغان آ٫ (ؾَم ى ٢ا٫َم  ،12 ِٖ

َم
ٗال

َم
ًَم  بنَّ ): ح ظً

َّ
غوا ال َٟم َم

٦  
َم

ْىٝ ْهِلحِهم ؾَم
ُ
ا ه ؿاء (هاعًا ِ

ّ
 .56 الي

ا
ً
: الثالزُت  –املش٠بت العىابٞ: زالث

 َظٍ ؤمشلت ومً ،"زالزُت" ؾىاب٤ زالر مً م٩ىهت مغ٦بت ؾاب٣ت وزمؿحن ؤعب٘ ٖلى الضعاؾت بُاهاث ٢اٖضة اقخملذ و٢ض

 :الشالزُت الؿىاب٤

 " ألاولى نىعجان، ولها: الهمؼة م٘ الؿحن م٘ الهمؼة . 
ُ
إ ؾَم

َم
  وِهىَم ": ؤ

ٌم
هت ىَّ

َم
ةِ  ِمً ُم٩ ْمؼَم   الاْؾخ٣با٫، وِؾحِن  الاْؾخٟهام، ََم

ُ
ْمؼة ََم  و

ِٖت  ًاعَم
ُ
بِجّىِ  اإلا

إ" والشاهُت ِللمجهى٫، ِللمَم ؾَم
َم
  وِهىَم  ،"ؤ

ٌم
هت ىَّ

َم
ةِ  ِمً ُم٩ ْمؼَم ْمؼةِ  الاْؾخ٣با٫، وِؾحِن  الاْؾخٟهام، ََم ِٖت  ََم ًاعَم

ُ
بِجّىِ  اإلا

. ِللمٗلىم ِللمَم

الـ" . 
َم
ٞ
َم
  وِهىَم ": ؤ

ٌم
هت ىَّ

َم
ةِ  ِمً ُم٩ ْمؼَم اِء  الاْؾخٟهام، ََم ٠ِ، ٞو

ْ
ُ َٗم ِل٠ِ  ال

َم
ٍٗغ٠ والِم  وؤ  .الخَّ

ِبـ" . 
َم
ٞ
َم
  وِهىَم ": ؤ

ٌم
هت ىَّ

َم
ةِ  ِمً ُم٩ ْمؼَم اِء  الاْؾخٟهام، ََم ٠ِ، ٞو

ْ
ُ َٗم ّغِ  وباِء  ال  .الجَم

ا ًّ : الشباُِت  –املش٠بت العىابٞ: ساب

 َظٍ ؤمشلت ومً ،"عباُٖت" مجخمٗت ؾىاب٤ ؤعب٘ مً م٩ىهت مغ٦بت ؾاب٣ت ٖكٍغً ٖلى الضعاؾت بُاهاث ٢اٖضة اقخملذ و٢ض

: الغباُٖت الؿىاب٤

ِبالـ" . 
َم
ٞ
َم
  وِهىَم ": ؤ

ٌم
هت ىَّ

َم
ةِ  ِمً ُم٩ ْمؼَم اِء  الاْؾخٟهام، ََم ٠ِ، ٞو

ْ
ُ َٗم ، وباِء  ال ّغِ

ِل٠ِ  الجَم
َم
ٍٗغ٠ والِم  وؤ  الخَّ

الـ" . 
َم
٩

َم
ٞ
َم
  وِهىَم ": ؤ

ٌم
هت ىَّ

َم
ةِ  ِمً ُم٩ ْمؼَم اِء  الاْؾخٟهام، ََم ٠ِ، ٞو

ْ
ُ َٗم ِٝ  ال ، و٧ا ّغِ

ِل٠ِ  الجَم
َم
ٍٗغ٠ والِم  وؤ  .الخَّ

الـ"   . 
َم
٩

َم
ل
َم
  وِهىَم ": ٞ

ٌم
هت ىَّ

َم
٠ِ، ٞاِء  ِمً ُم٩

ْ
ُ َٗم ى٦ُض، والِم  ال ِٝ  الخَّ ، و٧ا ّغِ

ِل٠ِ  الجَم
َم
ٍٗغ٠ والِم  وؤ  .الخَّ

: اللىاحٞ

خماص ٨ًخٟي ال الٗغبُت ال٩لمت ظؿم ؤن الضعاؾت ط٦غث ى ألاؾاسخي م٩ىهه ٖلى بااٖل  اللىان٤ بلى ًخٗضاٍ بل ، Stem الجظٕ َو

affixes، الؿىاب٤: ٢ؿمحن بلى بضوعَا جى٣ؿم والتي prefixs"، واللىاخ٤ suffixs اإلااصة مً جخإل٠" سجاالث" مشل ٩ٞلمت "ً  ،"َع
ُت الهُٛت في اإلااصة َظٍ نبذ و٢ض ىض ،"ا٫" الؿاب٣ت ٚلحها ؤيُٟذ و٢ض" ٞٗا٫" الهٞغ  ٧لمت جيخج" ــاث" الالخ٣ت بياٞت ٖو

اهاث" . والخإهِض الجم٘ مٗجى ال٩لمت ٖلى ؤيٟذ التي" الَغ

: املٙشدة اللىاحٞ: أوال 

كٍغً ؤعب٘ ٖلى الضعاؾت بُاهاث ٢اٖضة اقخملذ و٢ض حن ؤو واخض خٝغ مً ج٩ىهذ مٟغصة، الخ٣ت ٖو  ٧اٝ: مشل زالزت، ؤو خٞغ

و الىَّهب ويمحر" ان" الخشيُت وهىن  وؤل٠" ٥َم " الخُاب
َم
ظٍ ،"٦ما" اإلاخهل الجّغِ  ؤ : هي الؿىاب٤ َو

 ": ـا" . 
ُ
مت

َم
ال ى َٖم جَّ

َم
ش
ُ
ِٝ  اإلا ًا

ُ
ٕى اإلا  " ـْى . "اإلاٞغ

ُ
مت

َم
ال ى َٖم جَّ

َم
ش
ُ
ِٝ  اإلا ًا

ُ
و اإلاىهىِب  اإلا

َم
 . اإلاجغوع ؤ

 ": ـاث" . 
ُ
مت

َم
ال ِ٘  َٖم ْم

ِض  ظَم هَّ
َم
ا
ُ
الم اإلا  .الؿَّ

 ": ـاِن " . 
ُ
مت

َم
ال ى َٖم جَّ

َم
ش
ُ
ْحرِ  اإلا

َم
ٚ  ِٝ ًا

ُ
ٕى اإلا  . اإلاٞغ

 

 



ت  2016ًىلُى    21الّذد  -الّام الثالث    -مجلت حُل الذساظاث ألادبُت وال٢ٍٙش
 

 

 

 

 

 

 120 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

ا ًُ : الثىاةُت  –املش٠بت اللىاحٞ: زاه

 ؤمشلت ومً ،"زىاثُت" مجخمٗخحن الخ٣خحن مً م٩ىهت مغ٦بت الخ٣ت وحؿٗحن زماهُت ٖلى الضعاؾت بُاهاث ٢اٖضة اقخملذ و٢ض

: الشىاثُت اللىاخ٤ َظٍ

  وِهىَم " ـاج٪َم " . 
ٌم
هت ىَّ

َم
مِت  ِمً ُم٩

َم
ال ِ٘  َٖم ْم

ِض  ظَم هَّ
َم
ا
ُ
الم، اإلا محرِ  الؿَّ ّغِ  ويَم ِهِل  الجَم خَّ

ُ
ِب  اإلا

َم
 .ِللُمساَ

ا" .  مَم
ُ
  وِهىَم " ـاج٨

ٌم
هت ىَّ

َم
مِت  ِمً ُم٩

َم
ال ِ٘  َٖم ْم

ِض  ظَم هَّ
َم
ا
ُ
الم، اإلا محرِ  الؿَّ ّغِ  ويَم ِهِل  الجَم خَّ

ُ
ى اإلا جَّ

َم
ِب  ِللُمش

َم
ساَ

ُ
 .اإلا

  وِهىَم " ـاجه" . 
ٌم
هت ىَّ

َم
مِت  ِمً ُم٩

َم
ال ِ٘  َٖم ْم

ِض  ظَم هَّ
َم
ا
ُ
الم، اإلا محرِ  الؿَّ ّغِ  ويَم ِهِل  الجَم خَّ

ُ
ِص  اإلا غَم ْٟ  .الٛاثب ِللُم

ا
ً
: الثالزُت  –املش٠بت اللىاحٞ: زالث

 َظٍ ؤمشلت ومً ،"زالزُت" مجخمٗت لىاخ٤ زالر مً م٩ىهت مغ٦بت الخ٣ت وؤعب٘ ماثت ٖلى الضعاؾت بُاهاث ٢اٖضة اقخملذ و٢ض

: الشالزُت اللىاخ٤
ا٥َم " .    وِهىَم " ـخَم

ٌم
هت ىَّ

َم
إهِض، جاِء  ِمً ُم٩   الخَّ

ُ
مت

َم
ال َٖم ى و جَّ

َم
ش
ُ
ِٝ  اإلا ًا

ُ
، اإلا ٕى محرِ  اإلاٞغ ّغِ  ويَم ِهِل  الجَم خَّ

ُ
ِب  اإلا

َم
 .ِللُمساَ

ا" .  ََم ا   وِهىَم " ـخَم
ٌم
هت ىَّ

َم
إهِض، جاِء  ِمً ُم٩   الخَّ

ُ
مت

َم
ال َٖم ى و جَّ

َم
ش
ُ
ِٝ  اإلا ًا

ُ
، اإلا ٕى محرِ  اإلاٞغ ّغِ  ويَم ِهِل  الجَم خَّ

ُ
صةِ  اإلا غَم ْٟ  .الٛاثبت ِللُم

ْم " . 
ُ
٨ ُْ   وِهىَم " ـخَم

ٌم
هت ىَّ

َم
إهِض، جاِء  ِمً ُم٩   الخَّ

ُ
مت

َم
ال َٖم ى و جَّ

َم
ش
ُ
ِٝ  اإلا ًا

ُ
و اإلاىهىِب  اإلا

َم
محرِ  اإلاجغوع، ؤ ْهِب  ويَم ّغِ  الىَّ ِهِل  والجَم خَّ

ُ
 اإلا

ِبحنَم 
َم
 .ِللُمساَ

: الشباُِت  –املش٠بت اللىاحٞ: سابّا

 بضؤث و٢ض ،"عباُٖت" مجخمٗت لىاخ٤ ؤعب٘ مً م٩ىهت مغ٦بت الخ٣ت ٖكغة زمـ ٖلى الضعاؾت بُاهاث ٢اٖضة اقخملذ و٢ض

ت" ثَم " الخإهِض بخاء ملخى٢ت" يَّ " اليؿب بُاء ظمُٗها ا" اإلاشجى بٗالمت مخبٖى
َم
ا اإلاشجى َظا ؤ٧ان ؾىاء" -ـ ٖى  يمحر زم -مىهىبا ؤو مٞغ

: آلاحي الىدى ٖلى وطل٪ الىهب، ؤو الجغ

ا" .  ََم ا خَم َُّ   وِهىَم " ـ
ٌم
هت ىَّ

َم
ب، ًاِء  ِمً ُم٩ ؿَم

َّ
إهِض، وجاِء  الي   الخَّ

ُ
مت

َم
ال َٖم ى و جَّ

َم
ش
ُ
ِٝ  اإلا ًا

ُ
، اإلا ٕى محرِ  اإلاٞغ ّغِ  ويَم ِهِل  الجَم خَّ

ُ
صةِ  اإلا غَم ْٟ  .الٛاثبت ِللُم

ْم " .  َُ ا خَم َُّ   وِهىَم " ـ
ٌم
هت ىَّ

َم
ب، ًاِء  ِمً ُم٩ ؿَم

َّ
إهِض، وجاِء  الي   الخَّ

ُ
مت

َم
ال َٖم ى و جَّ

َم
ش
ُ
ِٝ  اإلا ًا

ُ
، اإلا ٕى محرِ  اإلاٞغ ّغِ  ويَم ِهِل  الجَم خَّ

ُ
 .ِللٛاثِبحن اإلا

ا" .  مَم َُ ا خَم َُّ   وِهىَم " ـ
ٌم
هت ىَّ

َم
ب، ًاِء  ِمً ُم٩ ؿَم

َّ
إهِض، وجاِء  الي   الخَّ

ُ
مت

َم
ال َٖم ى و جَّ

َم
ش
ُ
ِٝ  اإلا ًا

ُ
، اإلا ٕى محرِ  اإلاٞغ ّغِ  ويَم ِهِل  الجَم خَّ

ُ
ى اإلا جَّ

َم
 .الٛاثب ِللُمش

: الىخاة 

ت بلى الضعاؾت جىنلذ : آلاجُت الى٣اٍ في ؤَمها جلخُو ًم٨ً الىخاثج مً مجمٖى

ى ألاؾاسخي اإلا٩ىن  ًمشل الظي ظظٖها ؤو ال٩لمت بجظع ج٨خٟي ال الٗغبُت ال٩لماث ؤ٦ثر .   بلى ًخٗضاٍ بل ، Stem الجظٕ َو
 . suffixs واللىاخ٤ ،"prefixes الؿىاب٤: ٢ؿمحن بلى بضوعَا جى٣ؿم والتي ،affixes اللىان٤

ىا٥ ال٣ؿم، واو مشل واخضة ؤصاة مً جخ٩ىن  مٟغصة ؾىاب٤ َىا٥ .   ؤو زالزت ؤو ؤصاجحن مً جخ٩ىن  ٢ض مغ٦بت ؾىاب٤ َو
ة ؤصاجحن مً جخ٩ىن  التي ومشا٫ ؤعبٗت، ْمؼَم ّغِ  باِء  م٘ الاْؾخٟهام، ََم ِبـ" الجَم

َم
 م٘ الؿحن م٘ الهمؼة ؤصواث زالر مً جخ٩ىن  التي ومشا٫ ،"ؤ

ُخـ" الخاء ؾَم
َم
ةِ  مً اإلا٩ىهت" ؤ ْمؼَم ِٖت  جاءُ  م٘ الاْؾخ٣با٫ ِؾحِن  م٘ الاْؾخٟهام ََم ًاعَم

ُ
 الٟاء م٘ الهمؼة ؤصواث ؤعب٘ مً جخ٩ىن  التي ومشا٫ ،اإلا

ُخـ" الخاء م٘ الؿحن م٘ ؿَم
َم
ٞ
َم
  وِهىَم " ؤ

ٌم
هت ىَّ

َم
ةِ  ِمً ُم٩ ْمؼَم ٠ِ  ٞاِء  م٘ الاْؾخٟهام ََم

ْ
ُ َٗم ِٖت  جاء م٘ الاْؾخ٣با٫ ِؾحِن  م٘ ال ًاعَم

ُ
 .اإلا

كٍغً وحؿ٘ ماثت الضعاؾت ٖلحها اٖخمضث التي البُاهاث ٢اٖضة ظمٗذ .   :آلاحي الىدى ٖلى م٣ؿمت ؾاب٣ت، ٖو
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 مٟغصة ؾاب٣ت ٖكغة بخضي. 

 ٘زىاثُت مغ٦بت ؾاب٣ت وؤعبٗىن  ؤعب. 

 ٘زالزُت مغ٦بت ؾاب٣ت وزمؿىن  ؤعب. 

 عباُٖت مغ٦بت ؾاب٣ت ٖكغون. 
 :آلاحي الىدى ٖلى م٣ؿمت الخ٣ت وؤعبٗحن وواخض ماثتي الضعاؾت ظمٗذ ٦ما . 

 ٘كغون ؤعب  .مٟغصة الخ٣ت ٖو

 زىاثُت مغ٦بت الخ٣ت وحؿٗىن  زمان. 

 ٘زالزُت مغ٦بت الخ٣ت وماثت ؤعب. 

 ـ  .عباُٖت مغ٦بت الخ٣ت ٖكغة زم
 ألاظؼاء مً ظؼثحن ؤي بحن الخىاٞغ ٖضم قغوٍ جد٤ُ٣ ماصاٍ ٢اهىن  بلى ال٩لمت بجظٕ اللىان٤ الخدام مؿإلت جسً٘ . 

. والالخ٣ت والجظٕ الؿاب٣ت: لل٩لمت ألاؾاؾُت الشالزت
 املشاحْ زبذ

: الّشبُت املشاحْ: أوال

 مً املعخخلفت الىفُت الخفاةق مً خلُي ِلى مبني الّشبي للىق ئحفاتي حؽ٢ُل هٍام مدمض، البضعقُجي،

  -19 الجؼء واللٛت؛ اإلاىُى١، وال٨الم ألانىاث، إلاٗالجت" بي ِجِغٍِبل آْي " صوعٍاث ،اللٕىي  الخ٤ُ٢ٙ وبذون  اللٕىي  الخ٤ُ٢ٙ
. (م2011) ًىاًغ 1 ؤلانضاع

ت، ظلُل، ُت الفُٖ مغنٞى ت املذاسط في املٝشسة الّشبُت اللٕت ٠خب في الف٘ش ا في الح٢ىمُت الثاهٍى ُٙت دساظت: مالحًز  ـو

ا، الٗاإلاُت ؤلاؾالمُت الجامٗت ؤلاوؿاهُت، الٗلىم في ص٦خىعاٍ عؾالت ،وحّلُمُت جحلُلُت . (م2008) بمالحًز

ي،   م1998 الٗلمُت، ال٨خب صاع مىهىع، ٖلي ٞااص: جد٤ُ٣ ،وأهىاِها اللٕت ِلىم في املضهش الضًً، ظال٫ الؿَُى

ذ ال٨ٟغ، ٖالم مجلت ،والحاظىب الّشبُت اللٕت هبُل، ٖلى، . (م 1987) الشالض الٗضص ٖكغ، الشامً اإلاجلض ال٩ٍى

ت، ومجخمْ الّشبي الّٝل هبُل، ٖلي، ت، ٖالم ؾلؿلت ،بالحلى٥  واٜتراحاث ألاصمت مٍاهش املّ٘ش  ،370 و 369 الٗضصان اإلاٗٞغ
مبر  .م2009 وصٌؿمبر هٞى

مُت الٙجىة هبُل، ٖلي، ت ملجخمْ ِشبُت سؤٍت: الٜش ت، ٖالم ؾلؿلت ،املّ٘ش  .(م2008) ؤٚؿُـ ،318 الٗضص اإلاٗٞغ

. الُب٘ جدذ ويخت ،اللٕت حىظبت في مٝذمت وآزغون، ُُٖت، ومدمض عقىان، مدؿً

ح ُُٖت، مدمض الٗغبي، مدمض ٛ  للفىث آلي جخلُٞ هٍام في لخىٌُٙه ِشبي آلي ملؽ٣ل البىاتي الدؽٍش  الىق مً املىىى

اث ،امل٢خىب الّشبي اى، ؾٗىص، بً مدمض ؤلامام ظامٗت مُبٖى   .(م2004) الٍغ

ؼ ٖبض اإلاهُىبي، غة، صخُٟت ،الحاظىبُت واللعاهُاث الّشبُت لٕخىا هللا، ٖبض بً الٍٗؼ . 12828 الٗضص الجٍؼ

ؼ ٖبض اإلاهُىبي، حن حهىد ٖبضهللا، بً الٍٗؼ ت الذساظاث لخذمت الحاظىبُت الّشب اللٍٕى  املحلالث الّشبُت، اللٍٕى

ُت   الف٘ش
ً
اث ،همىرحا اى، ؾٗىص، بً مدمض ؤلامام ظامٗت مُبٖى . م2009 الٍغ

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5428861
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5428861
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ٟت، هىع  وان ًىؾ٠، وان ُٚ قٍغ ُٙت دساظت: للحاظىب املاض ي الّٙل جـى مُت، وجحلُلُت ـو  في ماظؿتر عؾالت جٍٝى
ا، الٗاإلاُت ؤلاؾالمُت الجامٗت ؤلاوؿاهُت، الٗلىم . (م2011) بمالحًز

ا ًُ ت املشاحْ: زاه :  هجلحًز

Abdul-Mageed, M., and Diab, M. 2012, Linguistically-motivated subjectivity and sentiment 
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الٜخه بالبىاء املٙاهُمي  الخلُٙت الابعدُمىلىحُت لل٢ٙش العمُاتي ِو

  في الخفىساث الّشبُت
ظمشاء حباًلي ـ حامّت ِباط لٕشوس ـ الجضاةش .أ

  

 

:  امللخق  

ُت الٟلؿُٟت الخلُٟاث ق٩لذ ل٣ض      ت واإلاٗٞغ  واؾخ٣ائها ج٣اعبها مضي في بالخهىم ٦شحرة، ه٣اقاث الؿُمُاثُت للىٍٓغ
٣ت الىو م٘ للخٗامل مخ٩امال خحزا نىٗىا الظًً الغوؽ الك٨الهُحن إلاٟاَُم  اإلاُلىبت الٗلمُت للىا٢ض جًمً مداًشت، بٍُغ

ل  إلاٗالجت حر اللؿاهُت الخُاة في ًىظض ما ٧ل وجإٍو لى. اللؿاهُت ٚو  بالخلُٟاث تهخم صعاؾت للباخض ؾ٩ُىن  َظا ٖو
ت الابؿدُمىلىظُت ُت الٟلؿُٟت باإلاٟاَُم مغوعا وكىءَا مىظ الؿُمُاثُت للىٍٓغ  الىهُت ؤلاظغاءاث ؤَم ٖلحها ٢امذ التي واإلاٗٞغ

 يغوعة الباخض ًمىذ ما َظا ؤزغي، ظهت مً اللؿاهُت ٚحر الخمشالث وظل ظهت مً ؤلابضاعي الىو بياءة ٖلى الىا٢ض حؿاٖض التي

 .ألاواثل الؿُماثُحن مً ابخضاء الٗغبي الخهىع  في اإلاؿخٗملت الؿُمُاثُت واإلاٟاَُم اإلاهُلخاث ؤَم بحن م٣اعهت ٖملُت ب٢امت

  .الخدلُل آاللُاث الٗغبي، الخهىع  الغوؽ، الك٨الهُىن  الابؿدُمىلىظُت،  الؿمُاثُت، :املٙخاحُت ال٣لماث

 

 جمهـــــــــــــُذ

ت ؤ٩ٞاع مً حكغبذ والتي الى٣ضًت، الضعاؾاث في اإلاٗانغة الٗلىم ؤَم ؤخض الؿُمُاء جمشل        الخ٣ى٫  مً ٦بحرة مجمٖى

ُت ت الابؿدُمىلىجي اإلاؿاع جدضًض ًم٨ً وال (...الاظخمإ، الىٟـ، الٟلؿٟت،) ٦ٗلم اإلاٗٞغ  بك٩ل وكىئها مىظ الؿُمُاثُت للىٍٓغ

٨ُت الٟغوؿُت) الٛغبُت ألاولُت ظظوعَا جىاولىا بطا بال ومدضص ص٤ُ٢  َظا اؾخ٣با٫ ٞحها جم التي الٓغوٝ بلى باإلياٞت ،(وألامٍغ
. الٗغبي؟ الخهىع  في الؿُمُاء بٗلم اإلا٣هىص وما وجغظمخه؟  اإلاهُلر اق٩الُت مخاَت و٦ظا طل٪؟ و٦ُُٟت الٗغب ٖىض الٗلم

 وختى مجها الٛغبُت ؤهىاٖها بكتى الىهىم ل٣غاءة ٢ابلُت مىدخه مسخلٟت بخُىعاث مغ الؿُمُاء ٖلم بن الىٓغ ًلٟذ ومما

ظا ألاصبي  الىو إلياءة  الٗغبُت : مً بضء له الخُغ١  ؾىداو٫  ما َو

: الٕشب ِىذ العمُاتي لل٢ٙش الابعدُمىلىحُت ألاظغ/ 1

 ال٣ضًم الُىهاوي ال٨ٟغ بلى بضاًاتها حٗىص خُض مٗانغا، ٖلما لِؿذ ؤجها ٖلى للؿمُاء، الى٣ضًت الضعاؾاث بٌٗ جاؾـ     

 هٓغي  بَاع بلى بداظت ٧اهذ ٣ٞض بٗض، جلملم لم مخىازغة ؤ٩ٞاع ًٖ ٖباعة ٧اهذ البضاًت َظٍ ؤن بال. وؤعؾُى ؤٞالَىن  مً ٧ل م٘
 اإلا٣اعبت ؤنى٫  وجٓهغ .الؿُمُاء وؤؾـ مىُل٣اث ؤَم ًٖ البدض في ؤلاوؿاوي ال٨ٟغ ًخى٠٢ لم الخ٣بت َظٍ وم٘. صازله جيخٓم
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ؿدُٟا  ظىلُا" جدغجه ما بلى ال٣ضًم في الؿمُاثُت  بنى مً أو٥  ١اهىا  الشواُٜحن الٙالظٙت": ج٣ى٫  خُض" Julia Kristeva ٦َغ

ت  الٗالماث خى٫  اإلاىاْغاث ؤبغػ  مً واخضة خضزذ ؤًً الٗلم لهظا الابؿدُمىلىظُت الخلُٟت  حٗىص.  "Sémeion الّالمت في هٍٍش

 الّالماث بحن الاخخالٗ في ال٢ ري  الجذ٥ هٝىت جمثلذ أزِىا في. م.ٛ Epicureans  "300  ألابُٝىسٍحن و Stous الشواُٜحن بحن

ُت والّالماث (الىبُّت في جلٝاةُا جحذر التي) الىبُُّت  أن الشواُٜىن   ٘شأي (الذٜت وحه ِلى للخىاـل املخففت ) الّ٘ش

ئن ًغحٗل ٞالن )٢ىلىا مشا٫ ، "الىبي الّشك اظم ِلُه ًىلٞ ما  ي املثالُت الّالمت ظٍ بالخمى مهابٌ ٖلَم  ٍو  ٖالمت َو

 حّلم ٌّني الزي« Grammatiké» هحى حاهب ئلى «Sémiotiké» مفىلح" ألاٞالَىهُت اللٛت في اؾخٗمل و٢ض ٦ما ،(للمغى
بذو الخ٢ٙحر، ً٘ أو الٙلعٙت مْ ومىذم  وال٢خابت، الٝشاءة  ِالماث  جفيُٚ ئال هذ٘ها ٢ًً لم الُىهاهُت العمُىوُٝا أن ٍو

 مىظىص َى ما ل٩ل جىُٓمُت ٖملُت ًٖ ٖباعة الٟترة جل٪ في ٧اهذ الٗالمخُت ٞاإلاٗالجت . "ؼامل ٘لعٙي مىىٞ في وجىح  ها ال٢ٙش

. الكامل الٟلؿٟي اإلاى٤ُ بلى ًدخ٨م ؤن للخىُٓم البض و٧ان ال٩ىن، في

ظ٦غ َظا     لِسخي ًىؾ٠ ٍو لت، ٜشوها ًخخٙي" اإلاهُلر َظا ؤن ٚو  Joun  لٟى حىن   الاهجلحزي  الُٙلعىٗ مْ لُّىد وٍى

Lokeمفىلح اظخّمل الزي « Sémiotiké  »اظخّمل ٠ما ألا٘الوىوي، الظخّماله مؽا  ت بذالالث 1690 ظىت حذود في 

 لألِشاك اليعُٝت الذساظت بمّنى الىبي، املجا٥ لمً ،1752 ظىت مً ،ابخذاء«Séméiologie  ظُمُىلىجي» مفىلح

م . " Symptomes املشلُت ٣ُا،: الٗضًضة الدؿمُاث َظٍ ٧ل مً بالٚغ  حهخم الظي الٗلم طل٪ حٗجي التي الؿمُىلىظُا؛ الؿمَُى

م الظي الٗالماث ٖلم بضعاؾت ش، َىا٫ الٟالؾٟت بظلها التي الجهىص ٚع  ج اًاث بحن"  بال ًٓهغ لم للٗالماث ٦ٗلم ؤهه بال الخاٍع

ً الٝشن  وبذاًاث ِؽش الخاظْ الٝشن  اث ِالم ًذ ِلى الّؽٍش ٣ي والُٙلعىٗ ، F. De Saussure ظىظحر دي.ٗ  اللٍٕى  ألامٍش

 .  " C.S.Peirce بحرط ظىذسط ؼاسلض

 في محالشاث" ٠خابه في ظىظحر بذي مشجبي أوسوبي « Sémiologie  العُمُىلىحُا»" مهُلر ؤن الباخشحن بٌٗ ًغي     

ُٙت ئال جإدي ال و ي "الّامت اللعاهُاث ٣ي« La Sémiotikue العمُىوُُٝا» مفىلح أما, احخماُِت ٌو  ل٢ىن  ورل٤  أمٍش

شي   اظخّمله بحرط ُٙت ا أن ٍو لعُٙت مىىُٝت ٌو ىا٥  . "٘و ىا٥, متراصٞحن اللٟٓحن اٖخبر مً َو  الؿُمىلىظُا ؤن عؤي مً َو

                                                           
 

دليالد، كىي إذل جانب ّندينة أثينا أكائل القرف الثالث قبل ا" ـ. ؽ ٖٖٙ -ٕٗٙ"نسبة إذل ادلدرسة اليت أنشأىا زينوف  -ىرت الفلسفة الركاقية : الركاقيٌن  . 
 .كقبل كل شيء أخالؽ كدين"فهي كذلك  -كوهنا مذىبنا فلسفينا 
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، ٕ٘ٓٓ، ٔالعلى للثقافة، القاىرة،ط بوؿ كوبلي كليتسا جائز، علم العالمات، ترمجة مجاؿ اجلزيرم كمراجعة كإشراؼ كتقدمي ، إماـ عبد الفتاح إماـ، اجمللس . 
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٣ُُا ؤما, ٖامت لٟٓت بظل٪ وهي الىٓغي  بالخهىع  جسخو  ه٣ضي، مىهج بظل٪ وهي, الخدلُلي ؤلاظغاجي الجاهب حٗجي الؿُمَى
 دو أحذث ا التي الٝىُّت مىز ورل٤ وزُٝا، اسجباوا البيُىي  اللعني بالىمىرج مشجبىت العُمُىلىحُا أن" بلى ؤلاقاعة وججضع

 والخحلُل ألادبي الىٝذ به اٜخذي الزي الشاةذ الّلم اللعاهُاث مً حّلذ والتي اللعيُت الذساظاث مجا٥ في ظىظحر

ت باٖخباع.  "...الىٙس ي غ لضعاؾت ألالؿجي الىمىطط جُب٤ُ ج٣خطخي مىهجُت هي البيٍُى  هُا٢ها ٖلى الاظخماُٖت الٓىاَغ ظَى

لُه. الىاؾ٘  دساظت جأخز أن ًجب..ل٢ً.. خالفت ظمُاةُت مىٍىمت... اللٕت": " Roman Jakobson ظا٦بؿىن  عومان" ٦خب ٖو

خباس بّحن  ؼاساث ذ في هى بىاء ١ل.. واللباط، البىاء ٠أظلىب الخىبُُٝت، العمُاةُت البنى الِا  امللجأ مً هُى ُِىه الٜى

ت.  . "املشظلت ومً ُُٟت الٗىانغ ببغاػ ومداولت الؿُخي، اإلاؿخىي  وعاء ال٩امً للىو الٗم٤ُ اإلاؿخىي  في جبدض البيٍُى  الْى
 الىو حٗخبر الخضًشت اللؿاهُاث ألن اللٛت، ٖلى لالقخٛا٫ بداظت ألاصبي ٞالىو له زام مٗجى وبهخاط الىو ٞهم ٖلى اإلاؿاٖضة

.  ؾىؾحر صي خضصٍ ٦ما اإلاضلى٫  الضا٫  بحن الٗال٢ت ٖلى ٢اثم

ت ؤٖما٫ مً Russian formalism الغوؾُت الك٨الهُت ٢ضمخه ما    غ بها زانت ومباصت وجُب٣ُُت هٍٓغ  ٧ان ألاصب ٖلم لخٍُى

ّذ" ٞهي (والؿُمُاثُت الك٨الهُت) بُجهما ٦بحر ج٣اعب ٧ان ٣ٞض الٛغبُت الؿُمُاثُت للضعاؾاث مدغ٥ زحر  مبذأ أظاظا ٘س

ت مٝاسبت لمً ألادبي الىق محاًثت ٣ُا ؤن ٦ما لظاجه الىو صعاؾت ؤي ؛ "بيٍُى ذ" الؿمَُى ت ألاظغ جـش  املىىُٝت، الجىهٍش
اث والجمل الىفىؿ اخخالٗ ظبب وساء ج٢ىن  والتي  مً وال الىق، ًٝى٥  ما ح مها ال ٘العُمُىوُٝا والخىاباث وامللٌٙى
 ح مها ما بٝذس املبذُ، حُاة وال املممىن  ح مها ال العمُىوُٝا ئن أي الىق؛ ٜاله ما الىق ٜا٥ ٠ُٚ هى ح مها ما بل ٜاله،

ت  جحُٝٞ أحل مً الذوا٥ ملعاءلت ورل٤.. الؽ٣ل اظدىىاٛ ِ ر...املممىن  ؼ٣ل مٝا ظىحا باملّنى دُٜٝت مّ٘ش  .  "ِو
لُه اصة وؤياٞذ الىو جد٨م التي الخاعظُت الٗالماث في والبدض بالك٩ل الاَخمام  الك٨الهُت ًٖ ؤزظث ٞالؿُمُاء ٖو  ًٖ ٍػ

.  باإلاٗجى الاَخمام طل٪

ت في وكُىا ٢ض ٧اهىا الؿُمُاثحن مٗٓم ؤن الٛغبُت الؿمُاثُت لىا ج٨ك٠ ٦ما      وؤ٩ٞاع بمباصت وجإزغوا والك٨الهُت، البيٍُى

ماؽ ظىلُان ؤلخُضعاؽ) مجهم ؾىؾحر صي  Umberto ا٩ًى اومبرجى ،J. Cortés)) ٧ىعجِـ ظىػ٠ٍ ،Algirdas (Julien Greimas) ٍٚغ

Eco)) .ٟاجحر مِكا٫ ًا٦بؿىن، عومان . ((Roland Barthes باعث عوالن ،(Michel Riffaterre) ٍع

ت اإلاىٓىمت صازل ؤزغي  وخ٣ى٫  مٗاٝع م٘ ٦شحرة جٟاٖالث هدُجت ٧ان الؿُمُاء ٖلم ٞةن ط٦ٍغ جم ما ٖلى بىاء   اإلاىهجُت ال٨ٍٟغ
 وجدضًض الؾدىُا٢ه ألاصبي بالىو الىا٢ض ُٞه حهخم مؿخ٣ل  ه٣ضي مىهج بلى الؿُمُاء، مىيٕى في البدض جدى٫  في ؾاَمذ التي

ظا له، مىاؾبت ه٣ضًت ٢غاءة  اإلاىهج ٧ان َىا ومً. الىا٢ض ٢بل مً ٖلُه اإلاخىانلت الى٣ضًت اإلاماعؾاث زال٫ مً بال ًخد٤٣ لً َو
 وال٣اعت  الىو بحن جٟاٖلي خىاع ٞخذ زال٫ مً للىو ال٣اعت  ٞهم حٗم٤ُ ٖلى وؤًًا الىو، م٘ بضاًت ًخٗامل الظي الؿمُاجي

٨دك٠ الىو ٖلى ًخٗٝغ الظي  ولضعاؾت الىهىم جدلُل في مٗخمضة ٦ضالثل اإلاداوالث َظٍ وجمشل. وصاللخه وؤؾغاٍع زٟاًاٍ ٍو
ى ألاصلت مً هٓاما بىنٟها للٛت هٓغ الظي ؾىؾحر صي مدايغاث مً اهُال٢ا الٗالماث  في الٗالمت ٌؿمى إلاا جيبه  مً َو

. Cours de linguistique générale   1916  ؾىت مدايغاجه

                                                           
 

 .ٚٔ، ٜٚٛٔ، ٕسورية، ط –ركالف بارت، مبادئ يف علم األدلة، ترمجة زلمد البكرم، دار احلوار للنشر كالتوزيع  . 
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لى    ت ٢ضمخه ما زلُٟت ٖو ت، بهجاػاث ًٖ الؿُمُىلىظُا بهجاػاث جسخل٠"  ال ٞةهه للؿُمُاثُت البيٍُى  اؾتهضٞذ ٣ٞض البيٍُى
ذي الُغح ٢ًاًا احي، والى٣ض الخاٍع  ٖلم ُٖىب بلى بياٞت... اإلاٗجى، ؤؾب٣ُت وتهاٞذ اإلاغظ٘ ؾلُت ًٖ ال٣ىإ و٦ك٠ اإلاىيٖى

 بحن جمُحٍز في ؾىؾحر عؤي ل٣ض. الىٟـ ٖلم ؤؾاؾُاث ٖلى ج٣م لم ما ج٣ىم ؤن بدا٫ لها ًم٨ً ال ٞالؿُمُىلىظُا. الىٟـ

.   "الاظخماعي الىٟـ ٖلم مً ظؼءا ؾخ٩ىن  الؿُمُىلىظُا ؤن والؿُمُىلىظُا اللؿاهُاث

 حضءا ٢ًىن  الّلم هزا مثل املجخمْ؛ في الاؼاساث حُاة دساظت مىلىِه ِلما هخفىس   أن ًم٢ىىا" :  ؾىؾحر صي ٣ًى٫  بط

 هزا ١ان وملا... ، semiology الاؼاساث ِلم ِلُه وظأولٞ الّام، الىٙغ ِلم مً حضء بذوسه وهى الاحخماعي الىٙغ ِلم مً

 الّلم هزا...الىحىد، ئلى الٍهىس  حٞ له ول٢ً وماهُخه، بىبُّخه الت ٢ً ًم٢ً لم  ن حذ ئلى الىحىد ئلى ًٍهش لم الّلم

حخل اللٕت، ِلم ِلى جىبُٝها ًم٢ً  ٖلم َى الٗالمت ٖلم ؤن.  "الاهثروبىلىحُت الحٝاةٞ ٠خابت بحن محذدة م٣اهت ألاخحر ٍو
 بُجهما،  ٖال٢ت َىا٥ ؤي وجل٣حها؛ الٗالمت ليكىء الىٟؿُت الخ٣ُ٣ت حُِٛب صون  اإلاجخم٘ ؾُا٢اث يمً الٗالمت بضعاؾت ًسخو

.  ٢ىاٖضَا مً وؾُإزظ الؿمُىلىظُا ٖلم مً ظؼء َى اللٛت ٖلم ؤن ًغي  ٦ما

 ٖالمت ٧لمت ظمُٗها جخًمً ؤجها الٛغبي الؿمُاجي لل٨ٟغ الابؿدُمىلىظُت للخلُٟت اإلا٣ضمت ال٣غاءاث زال٫ مً ًخطر   

Signe، ٍظ . جيخمي؟ ه٣ضي مىهج ؤي وبلى الٗالمت؟ هي ٞما. الغثِسخي الؿُمُاء مىيٕى هي الٗالمت ؤن ٖلى واضخت بقاعة َو

 ِباسة اللٕت :" ٣ًى٫  الاظخماعي البٗض طاث للٗالماث صعاؾخه الٗامت اللؿاهُاث في مدايغاجه في ؾىؾحر صي الٗالم خهغ    

لُه. ألا٣٘اس ًِ املّ رة الّالماث مً هٍام ًِ  و٠زا والب٢م، الفم لذي ألابجذًت باألحٗش بال٢خابت مٝاسهت ا ًم٢ً ِو

ت، الىٝىط ت، وباإلؼاساث ألادبي، الشاقي العلٟى وبأؼ٣ا٥ الشمٍض  ؛ "حمُّا ألاوعاٛ هزه أهم  ي أج ا ئال .الخ... الّع٢ٍش
 اللؿاهُاث في ظاء بما اإلاٟهىم َظا اعجبِ و٢ض وؾلى٧اث، اقاعاث ؤو م٨خىبت ٧اهذ ؾىاء اللٛت ؾخٗمل الٗالماث ٖلم ٌٗجي

 ألاوعاٛ بحن املؽتر٠ت الٝىاظم مً حملت ِ ر ألاخشي  املإظعاث بباقي اللعان جفل أن حعخىُْ التي اللعاهُت الخفاةق"

 بالًغوعة ٌؿخضعي الؿمُاثُت اإلااؾؿت صازل اللؿاوي الٗامل م٘ الخٗامل بالخالي.  "خاـت اللعاوي واليعٞ ِامت العُمُاةُت
٤ الؿمُىلىظُا مً ظؼء حٗخبر واللؿاهُاث الاظخماُٖت، الخانُت ت الٗالمت جضعؽ الؿُمُاثُت ألن ؾىؾحر؛ صي ٢اله ما ٞو  اللٍٛى

حر ت ٚو ت الٗالمت جضعؽ واللؿاهُاث, اللٍٛى  جل٪ مىاظهت طاتها الؿُمُاثُاث ؾخجض الؿُا١ َظا وفي. ٢ىله خؿب ٣ِٞ اللٍٛى

 والتي اإلاى٤ُ مبضؤ م٘ واعجباَاتها الابؿدُمىلىظُت، خضوصَا عؾم مداولت(..اللؿاهُاث، الٟلؿٟت،) ألازغي  الٗلىم م٘ الخ٣اَٗاث
اث مً ؾىؾحر صي ٢ضمه ما م٘ جخ٣اعب ايُاث اهجؼجه ما م٘ هٍٓغ .  الٍغ

حر  اللؿاهُت  الٗالمت ًٖ" الخدضر زال٫ مً الؿُمُاجي، ال٨ٟغ م٘ اللؿاوي ال٨ٟغ ج٣اَ٘ َىا واإلاالخٔ    ى  اللؿاهُت ٚو  ما َو

ٟه في صوؾىؾحر مىه اهُل٤  Signes الٗالماث بضعاؾت ٌٗجي" الظي الٗلم هي صوؾىؾحر خؿب ٞالؿمُاثُاث عؤًىا، ٦ما للٛت حٍٗغ
ظان الىظه، ٖغى لها ًم٨ً والتي. بىظهحن هٟؿُت وخضة اللؿاهُت الٗالمت"اٖخبر ٦ما.  "الاظخماُٖت الخُاة يمً  الٗىهغان َو

 الؿمُٗت والهىعة (Concept) اإلاٟهىم مً جخ٩ىن  signe والٗالمت arbre الشجغة ٧لمت ومشا٫ مٗه آلازغ ًخُلب و٧ل مغجبُان
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(Image acoustique ، لُه ، حُُٗىا (Signe) "ٖالمت" ٞةن ٖو خم اإلاجمٕى ٌ ٍو "  بـ الخىالي ٖلى الؿمُٗت والهىعة اإلاٟهىم مً ٧ل حٍٗى
٣هض  واإلاضلى٫  الضا٫ زيئاًت جدمل اللؿاهُت الٗالمت ؤن َظا ٌٗجي ؛  "Signifiant والضا٫ Signifié اإلاضلى٫   صي ٖىض باإلاٟهىم ٍو
 الظي الىٟسخي والاهُبإ اإلادؿىؽ الهىث هي الؿمُٗت الهىعة ؤما خملها، ًم٨ً التي الصخيء ًٖ الظَىُت الهىعة ؾىؾحر

. Arbitraire اٖخباَُت ٞخ٩ىن  باإلاضلى٫  الضا٫ جغبِ التي الٗال٢ت ؤما. لل٩لمت ؾماٖه خُا٫ اإلاؿخم٘ لضي ًخىلض

 ٣ٞض بحرؽ ؤما ،(Signifié) "اإلاضلى٫ "و (Signifiant) الضا٫" وزىاثُت (Signe) " الٗالمت" مهُلخاث ٌؿخسضم ؾىؾحر ٧ان وبطا     

الجها هٓغجه َىع    -الغمؼ -ألا٣ًىهت" الشالىر ٌؿخسضم الخشلُض ٣ُٖضة له ٞهى الشىاثُت ٣ُٖضة ًٖ بُٗضا بدخت مى٣ُُت مٗالجت ٖو

ىت  الٟلؿُٟت ال٣ًاًا في الجض٫ ج٣ُم ٧اهذ زاللها ومً الخُاة، في الشىاثُاث وظىص بلى جىبها ؤ٦ثر اإلاى٤ُ ٦خب" ٧اهذ و٢ض  ،"ال٣ٍغ
ظٍ.. الخُإ،/ الهىاب الٟاؾض،/ الصخُذ  اإلاضعؾت ؾُما ال لؿمُاجيا والخدلُل اللؿاوي، للخدلُل الىاْم هي الشىاثُاث َو

ؿُت ؿُت اإلاضعؾت بسهىم ؤما  ".الباَع  جٟاٖل والظي ؤًٖاءَا ؤَم مً"  J.Courtès ٠ىسجِغ حىصٍٚ" ٌٗض الؿُمُاثُت الباَع
ت م٘ ت والغئي البيٍُى "  مً ٧ل ًمشله الؿمُىلىجي الخ٤ في ٦شحرة ؤٖما٫  هجض ٧ىعجِـ ظاهب بلى الغوؾُت والك٨الهُت الؿىؾحًر

ذاط ماط حىلُان ألجٍش ٟي مِكُل) َاوالء مً  A.J.Gremas ٍٔش  ٧ى٧ي ٧لىص وظان ، C.Chabril قابغو٫ ،M.Arrivee ؤٍع

J.C.Cokuet ..)   غ مذسظت-بـ الاججاٍ َظا ؤصخاب وؾمي ظٍ ،" Sémiotique de l'école de Paris العمُاةُت باَس  الدؿمُت َو
اث أل٩ٞاع خاملت ظاءث سخي ال٨ٟغ وجُب٣ُاث وهٍٓغ هاع" ٧ىعجِـ ظىػ٠ٍ" ظهىص واحؿمذ. الباَع  للؿُمُاثُت زهىنُت إْل

ؿُت  حمُْ واظخ٢ؽاٗ الخذلُل، أو الذاللت أو املّنى حاهب أو املذلى٥  وهى اللعاهُاث في ـّب مىخى" صعؽ خحن الباَع

ت والٝىاِذ الٝىاهحن  بظغاء مداولت ؤي  ؛"ألاحىاس ي الىفُت جمٍهشات ا في الىفىؿ جىلُذ في جخح٢م التي والثابخت الثاٍو
.. . ٢هت، خ٩اًت، ظيؿه ًٖ الىٓغ بٌٛ الىهىم مسخل٠ ٖلى جدلُلُت ههُت جُب٣ُاث

ا الىو زُاب جدلُل بلى" الؿُمُاثُت باَعـ مضعؾت وحؿىض ٣ت بيٍُى  للىنى٫  اإلاًمىن  ق٩ل صعاؾت حؿتهضٝ مداًشت بٍُغ

 ال٩لمت ٖلى والتر٦حز اإلادخىي  ق٩ل بضعاؾت تهخم باَعـ مضعؾت   ".والخًاص الازخالٞاث لٗبت زال٫ مً ًبجى الظي اإلاٗجى بلى

ماؽ ٖىض  carré sémiotique  العُمُاتي املشبْ باؾم ْهغ ما َى ويضَا  في" ٩ًىن  الىصخي اإلاٗجى جىاو٫  ؤن بدؿبه والظي ٍٚغ

حن  ال بظاتها ٢اثمت صاللُت ٦ُاهاث البيُاث جل٪ وؤن زانت ، narrative structure الؿغصًت للبيُاث والٗم٤ُ الؿُخي اإلاؿخٍى
.   "ٖجها زاعظت مٗلىماث بلى جدخاط

  الجهاث  نُٜ ٖلى التر٦حز م٘ (...الاهجاػ، ال٨ٟاءة، الخدٟحز ) مً اإلا٩ىن  الؿغصي البرهامج مً الؿُخي اإلاؿخىي  ًخ٩ىن  

ا الهىع  وصعاؾت اع الٗاملُت بالبيُت عبُها م٘ الخُمُت ألاصواع واؾخجالء صاللُت وخضاث باٖخباَع  اإلاؿخىي  ؤما. الىنٟي وؤلَا
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 الؿُدُت الىهُت الخمٓهغاث ًىلض الظي الؿُمُاجي واإلاغب٘ الدكا٧ل باؾخ٣غاء اإلاى٣ُي واإلا٩ىن  الضاللي اإلا٩ىن  ًضعؽ الٗم٤ُ

. وخ٨ُا ؾغصا

ا التي لخل٪ مٛاًغة بدشُت مغخلت وهي الىو بيُت في الؿُمُاثُت باَعـ مضعؾت جبدض  بُٗضة لِؿذ ل٨ً ؾىؾحر صي ٖانَغ

ت الؿمُاء م٩ىهاث خُض مً ماؽ وجإزغ ؤؾاؾُت، مباصت بهٟتها الؿىؾحًر   الؿُمُاء في للخىٓحر وججاوػٍ. ظلي ؤمغ  بإ٩ٞاٍع ٍٚغ

 . الؿغصي للىو الؿُمُاجي الضعاؾاث في ؤؾاسخي ؤيخى الظي الؿُمُاجي للمغب٘ وابخ٩اٍع

 ؤوعوبي إلاهُلخحن خاملت ؤجها ٦ما ألازغي، الٗلىم م٘ ٦شحرة وج٣اَٗاث جٟاٖالث لها الؿمُاء ؤن هجض ؾب٤ ما ٖلى وبىاء   
٩ي الؿُمُىلىظُا ٣ُا، وألامٍغ  ؤزظ مً وآزغ، ٖالم بحن الازخالٝ ٌكىبه ٧ان وإلا٩ىهاجه للمهُلر الٛغب ٞخىاو٫  ؾُمَُى

ؿُت للمضعؾت ٞهى"  الؿُمُىلىظُا" بمهُلر ٨ُت اإلاضعؾت ُٞسو" الؿمُىَُا" مهُلر ؤما ألاوعوبُت، الباَع ظٍ ألامٍغ  َو
ت اإلاضاعؽ خؿب الخ٣ؿُماث  الخلُٟت وما الٗغبي الؿُمُاء ٖلم مالمذ هي ٞما للٛغب، باليؿبت َظا للمٟهىم وجدضًضَا  ال٨ٍٟغ

ُت  .الٗغبي؟ الخهىع  في بها اإلا٣هىص وما. لها اإلاٗٞغ

: الّشبي الخفىس  في العُمُاتي لل٢ٙش الابعدُمىلىحُت ألاظغ/ 2

٨ك٠ الُب في ٖلم ٖلى للضاللت الؿُمُاء اؾخٗما٫ جم      ما َى الُب، مً ظؼء اٖخبر ؤًً للمغى، اإلاشحرة الٗالمت ٖلى ٍو

ال٢تها الؿُمُىلىظُا مؿمى مً" ؾىؾحر صي اؾخسلهه  .بالُب ٖو

ت وظضث ٢ض اإلاجاالث، قتى في اؾخٗماالتهم وجىالذ ال٣ضماء مً ٦بحرة الخٟاجت الؿمُاء ٖلم قهض ٦ما     "  ؾِىا البً" مسَُى

 ُٞه ٣ًهض ٖلم الؿمُا ٖلم: " ٣ًى٫ " الؿمُا ٖلم: " ٖىىان جدذ ٞهل وفي" الخٗلُم ٖلىم ؤخىا٫ الىُٓم الضاع ٦خاب" بٗىىان
ج ٦ُُٟت ب، ٖجها ًهضع ٢ىة ٖجها لُدضر ألاعضخي الٗالم ظىاَغ في التي ال٣ىي  جمٍؼ ى ٍٚغ  ٖلم اؾخٗمل ٦ما ، "ؤهىإ ؤًًا َو

ى والكٗىطة اليخغ في الؿمُاء ٠" زلضون  ابً" ط٦ٍغ ما َو  َى و" الخغوٝ ؤؾغاع" بـ مٗىىن  ٞهل في له هو في الٗلم َظا ًْى

ت ٚالة مً الخهٝغ ؤَل انُالح في بلُه الُلؿماث مً ويٗه ه٣ل بالؿمُا اإلاٗغوٝ: " ٣ًى٫  ٦ما  بلى وظىىخهم (...) اإلاخهٞى
هىع  الخؿً، حجاب ٦ك٠  لل٨ما٫ ؤن وػٖمىا وجغجِبه، لىاخض ًٖ الىظىص ججز٫  التي ومؼاٖمهم (...) ؤًضحهم ٖلى الخىاٝع ْو

ا الخغوٝ َباج٘ وؤن وال٩ىا٦ب، ألاٞال٥ ؤعواح مٓاٍَغ ألاؾماجي ت وؤؾغاَع  اإلاٟهىم بهظا ٞهى.  "الىٓام َظا ٖلى ألا٧ىان في ؾاٍع
ا مالمذ مجغص ال٣ضماء ٖىض الؿمُاء ج٨ً وبهظا ؤ٦ثر،  بالخهٝى  مغجبِ ُٚبي بٗض للؿمُاء ٌُٗي  لٗلم ٣ًضم ال مٟهىما واَُٖى

.  ٣ِٞ مالمذ بً٘ الا الؿمُاء

"  اإلاكهىع  بالٗالم الٗلمُت اإلاهُلخاث في الخإل٠ُ خغ٦ت مً بضء  (الؿُمُاء) مهُلر ٖلى الًىء ال٣اء ؾىداو٫  لهظا     
لمه ٨ٍٞغ قبه والظي ال٨مُاء ٖلم ماؾـ"  خُان بً ظابغ ٨غ زاع٢ت ٢ضعة خُان البً ٧اهذ ٣ٞض واإلاى٤ُ، بإعؾُى ٖو  ُٖٓم ٞو

ل ت خظٍو خظا و٢ض ججغبُت، صعاؾت الُبُُٗت الٗلىم صعاؾت زال٫ مً خالت بلى خالت مً اإلاٗاصن لخدٍى  اإلا٨ٍٟغً مً مجمٖى

 الفىاِت واظخخشج الٝىم ٠خب لخفٙحه السحشة ٠بحر" خُان بً ظابغ ٖلى ًُل٤ ٧ان ٣ٞض. ألازغي  الٗلىم مسخل٠ في الٗغب
ذ  احالت ألن جىابّها مً ألج ا العمُاء ـىاِت وفي ٘  ا ال٢الم وأ٠ثر الخألُٚ، مً ٔحرها ٘  ا وولْ صبذت ا في ٔاؿ ٜو
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 مال٠ و٢ا٫.   "السحش ٜبُل ٘هى الّملُت بالفىاِت ال الىٙعُت بالٝىة ٢ًىن  ئهما أخشي  ئلى ـىسة مً الىىُِت ألاحعام

 وهى السحش مً الحُٝٝي ٔحر هى ما ِلى الاظم هزا ًىلٞ ٜذ أهه أِلم" الؿمُاء ٖلم ًٖ"  ال٣ىىجي الٗلىم ؤبجض" ٦خاب

ى ؤ٢ل وال ؤ٦ثر ال سخغي  ٖمل هي الؿُمُاجي الٗلم َظا زال٫ مً بلحها ههل التي واإلاٗاوي ال٩لماث بمٗجى ؛ "املؽهىس   اإلاخٗاٝع َو

. ٢ضًما ٖىضَم ٖلُه

هشوسدي ظِىا ابً ًِ  ٠ثحرة ح٣اًاث الباب هزا في"  ؤن ؤًًا ٠ًًُ  ابً وأوا٥. املٍىىن  ٠ؽٚ في ما اهخهى املٝخى٥  والعُّ

شله مىّٙه الّلم هزا بُان في خلذون   وأما هللا، اظم: ومّىاه (ًه ظُم) أـله مّش ب، ِ راويٌال   ظُمُا ولَٙ حذا ٌاهشان  ٔو

ج ِؽشة العبْ املٝاالث
ّ
  . "الشمض ظبُل ِلى  ي ٘اهما للحال

غاوي معجب" الض٦خىع  ًظ٦غ      الدعمُت و العمت: مثل ١لماث ُ٘ه مّها ًحمش زٝافي -لٕىي  داللي بحٝل جشجبي" " الَؼ

ت الضاللُت بالخ٣ى٫  مغجبُت الؿُمُاء.  "والّالمت  والعمُاء والعمُاء واملِعم والىظم والىظام  بمٗجى تهخم التي اللٍٛى

. ال٩لماث

م ال٣غآن في وعص ٢ض الؿُمُاء لٟٔ هجض ٦ما     هم في ؾُماَم»: حٗالى ٢ىله في وطل٪ اؾخٗماالتها وحٗضصث  ال٨ٍغ    «وظَى

هم»:  حٗالى و٢ىله  و٢ىله.  « وألا٢ضام بالىىاصخي ُٞازظ بؿُماَم اإلاجغمىن  ٌٗٝغ»: حٗالى و٢ىله  «ٌؿئلىن  ال بؿُماَم حٗٞغ
.  «والخغر وألاوٗام اإلاؿىمت والخُل» :  حٗالى

جضع  الدؿمُت خُض مً البٌٗ ببًٗها اإلاٟاَُم ٖال٢ت اإلاعجمُت اإلاهُلخاث َظٍ في َىا الٍٛغب الصخيء ؤن بالظ٦غ ٍو
م والترظمت ى اهظاع، ؾاب٤ وصوهما الٗلم َظا لٛاث ازخالٝ ٚع  ًىؾ٠ ط٦غ ما خؿب اإلاؿُضي الؿالم ٖبض ٖلُه ًُل٤ ما َو

لِسخي ً في لٛخان جخمازل خُض ظضا؛ هاصعا بال جدضر ال التي اإلامازلت آلُت"  ٚو ذي، ا٢تران ؤي طل٪ في ٩ًىن  ؤن صون  مٗحن مَى  جاٍع
 ألالؿىت بحن الٓاَغة َظٍ مشل وجدهل َظٍ، ًٖ بمإزىط جل٪ في الظي وال جل٪، مً بمؿخٗاع اللٛت َظٍ في خهل ما ٞلِـ

ت سُت نلت صون  واإلاٗجى الك٩ل في اجٟا٢ا مخباٖضًً لؿاهحن مً لٟٓخان جخ٤ٟ وؤن: الهضٞت مدٌ وج٩ىن  البكٍغ  ولىا.   "جاٍع
٣ُا ؤو الؿُمُىلىظُا ؤو الؿُمُاء صعاؾت مً الهضٝ بن ال٣ى٫   ٖالماحي هٓام ل٩ل والخٟي الٓاَغ اإلاٗجى صعاؾت َى الؿُمَُى

ت الاوؿان لٛت جضعؽ ٞهي حر (٧لماث) اللٍٛى ت ٚو ا (اًماءاث) اللٍٛى  ٖىض  اإلاهُلر جغظمت اق٩الُت جب٣ى ل٨ً. ٖالماث باٖخباَع

. ال٨شحر الصخيء الازخالٝ مً ٞحها الٗغب
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 :العُمُاء لّلم الّشبي الخلٝي -3

اث خؿب       اناجه بىاصٍع  ٧اهذ الظي الؿمُاء مهُلر الباخشىن  جىاو٫  مسخلٟت هٍٓغ  والخ٨ٟحر الٛغبي الخ٨ٟحر في وبَع
ٍغ٤ مً بضء الٗغبي  ٚحر اإلاٟاَُم مً ٞىضخى  ٖمخه الؿمُاء ٖلم مهُلر ؤن بُض وألاوعبُحن، واإلادضزحن ال٣ضامى والٗغب ؤلٚا

 الٗغب ٖىض الترظمت ازخالٝ ٖلى والى٢ٝى اإلاهُلر لخدضًض الهٗىباث مً ال٨شحر ًىاظه الٗغبي اإلاخل٣ي و٧ان الخ٣ى٫، مدضصة
ى جدضًضٍ، زم الؿُمُاثُت صعاؾاتهم في اإلادضزحن  الؿمُىلىظُا بحن اإلاهُالخاث حٗضصث ؤًً الٛغب ٖىض ؤلاق٩ا٫ هٟـ َو

٣ُا،   ال٨ٟغي؟ جهىعَم في اإلاُٟاَُم بىاء جم و٠ُ٦ الؿُمُاء إلاهُلر الٗغبي الخل٣ي ٧ان ٠ُ٨ٞ والؿُمَُى

 الى٣ضًت اإلاىاهج اؾخ٣با٫ ًٖ جسخل٠ ال ٖضًضة اق٩الُاث ٖٝغ ٢ض  الؿُمُاء مهُلر اؾخ٣با٫ ؤن بلى وكحر ؤن لىا   

لى (الٛغبي) ٖلُه آلازغ بَإل بٗض بال" الؿُمُاء" اإلاهُلر مٗالم اجًاح ٖىض والؿبب ألازغي،  الخل٣ي ٍَغ٤ ًٖ ببضاٖه ٖو
 اإلاىٍٓغً ؤوالث٪ لضي ختى اإلاٟاَُم البضاًت في ازخلُذ و٢ض الترظمت، وؾاَت ٖبر ًخل٣اٍ الظي الٗغبي ٨ٖـ  لٛخه ٖبر له اإلاباقغ

 الٗغبي اإلاؿخ٣بل ؤن واإلاالخٔ. اإلاخل٣ي ز٣اٞت ازخالٝ ٖلى ًىم الؿُا١ ٞازخالٝ" بحرؽ. ف" و"  ؾىؾحر صي" ؤمشا٫ مً الٛغبُحن
 الاخخ٩ا٥ ػاص ؤن بٗض بال الٗغبي ال٨ٟغ في وبىاءٍ الؿُمُاء مهُلر ًخإؾـ لم لظا الٛغب اهجاػاث مً الؿُمُاء ٖلم مالمذ ؤزظ

اث ً والخدلُل، الضعاؾت ٍَغ٤ ًٖ  الٛغبُت الى٣ضًت بالىٍٓغ  ٖضم هدُجت ؤخُاها جخضازل التي الترظمت خغ٦ت احؿإ ٍَغ٤ ٖو

ُاب  الغئٍت، ويىح ٖضم بضاًت  الؿُمُاثُت ل٣ُذ و٢ض. اإلاهُالخاث يبِ في الض٢ت جدغي  م الخٗم٤ ٚو  مً للمهُلر ما ٚع
 الىهىم ٖلى وجُب٣ُه  للؿُمُاء الخضاسي اإلاٟهىم الخ٣اٍ الٗغبي اإلاش٠٣ ٖلى لؼاما ؤنبذ و٢ض. الٗغبي الترار في  ٢ضًمت ظظوع 

 التربت في همذ التي اإلاىاهج جل٣ي جم ؤن ٨ًك٠ الجضًضة الى٣ضًت اإلاىاهج جل٣ي في والٗغب الٛغب بحن  اإلاىاػهت" بن ٦ما.  الٗغبُت
، بك٩ل الٛغبُت ت ٖمل ؾحروعة يمً بدشُت هدُجت ألجها مإلٝى غ هدى مدؿاٖع   الخُاة مجاالث مٗٓم لخدىاو٫  اإلاىاهج جل٪ جٍُى

ُت الٟاٖلُت ْل في بظاتها، ٖلما جهبذ ؤن وجداو٫  اجه الى٣ضًت اإلاىاهج لهظٍ الٗغب جل٣ي ؤن ٌٗجي مما ؛ "الٛغبُت اإلاٗٞغ  ولىٍٓغ

حن ًب٣ى ؤي لها ظضًض جُىع  ل٩ل باهخٓاع ٣ًترن  ت وجل٣ي  الش٣افي اإلاؿخىي  ولخدؿحن.  الى٣ضًت الٛغبُت الخُىعاث َع  ٧اهذ اإلاٗٞغ
م طل٪ بلى الؿبُل هي الترظمت  الى٣ضي اإلاهُلر هى٣ل خُىما ٌٛخٟغ ال بزما هغج٨ب"  ٞىدً  واخض إلاهُلر الترظماث حٗضص ٚع

ى الٛغبي، ُت ٖىال٣ه ب٩ل ألاولى، بالضعظت ٞلؿٟي مهُلر َو .  لالزخالٝ بصعا٥ صون  الٗغبُت الش٣اٞت هي مسخلٟت ز٣اٞت بلى اإلاٗٞغ

لِسخي ًىؾ٠ اخهاثُاث جا٦ضٍ واخض للمهُلر الترظماث ٞخٗضص  ؤمام اإلا٨ضؽ الٗغبي الانُالحي الغ٧ام ٞهىا٥: "٢ا٫ خحن ٚو
 الؿُمُىلىظُا، ٖلم الؿُمُاث، الؿُمُىجُت، الؿُماثُت، الؿُمُاثُت، الؿُمُاثُاث،) مخالن٣حن ؤظىبُحن مٟهىمحن

٣ُا،  زٟي وما ) ٖغبُا مهُلخا وزالزىن  ؾخت (...الٗالمت، ٖلم ؤلاقاعاث، ٖلم ألاصلت، ٖلم الضاللت، ٖلم الغمىػ، ٖلم الؿُمَُى
 ؤن ؤي وؿبُا؛ واضخان ل٨جهما مخضازلحن مٟهىمحن ًٖ ٌٗبران ازىحن ؤظىبُحن مهُلخحن مىاظهت في (! ؤٖٓم ألامغ ؾُجٗل ٖىا

ً بلى اهخ٣لذ (2=2) الٛغبُت اإلاٗاصلت ا بال ٩ًىن  ؤن ًم٨ً ال بك٩ل الٗغبي الَى  مضًيخه ابً الٗلم َظا ْل لظا.  "(36=2) مكَى

.  الٛغبُت

ا الؿُمُاثُاث م٘ ًخٗامل الٗغبي الضاعؽ ؤن اإلاالخٔ     الٗالمُت وألاوؿا١ الىهىم ٞهم ٖلى ٌؿاٖض مىهجا باٖخباَع

لها ٨ظا،. وجإٍو  ومً الىهىم إلا٣اعبت مىهجا الؿُمُاجي اإلاىهج بظغاثُاث في جغي  وؤبدازا صعاؾاث وآلازغ الخحن بحن ه٣غؤ ٞةهىا َو
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بض مٟخاح مدمض صعاؾاث بٌٗ طل٪ ذ في الؿُمُاجي اإلاىهج ججٍغب بلى حٗمض التي مغجاى اإلال٪ ٖو  ٢ضًمت ؤصبُت ههىم حكٍغ

ا البٌٗ ٧ان ولئن. الى٣ضًت اإلاىاهج يمً َامت م٩اهت وللؿُمُاء... وخضًشت  الىن٠ َظا ٞةن وؾحزو٫، ظضًض ٖلم مجغص ٌٗخبَر
 اإلاكخٛلحن ًؼص ولم بل ألاولى، بالضعظت ألاصبُت الىهىم وجدلُل ألاصبُت الضعاؾاث في وبظغاجي ٖلمي ٦مىهج ٢ُمتها مً ًى٣و لم

ت ل٩ل م٣اومت بال بها خباع في ٞهي ولظل٪. جبؿُُُت هٖؼ  ؤن ًم٨ً مما الخ٣لُو ؤو ؤَمُخه مً الخ٣لُل ًم٨ً ال مىهج الصخُذ الٖا

. والٟجي ألاصبي الخٗبحر مجاَل جىحر ظضًضة وآٞا١ ؾبل مً ًٟخده

ً الؿُمُاء اهخ٣لذ  ، اإلاغججي ؤهىع  اإلاا٦غي، مدمض مٟخاح، مدمض اإلاٗانٍغً ه٣اصَا ومً وؿبُا، مخإزغ و٢ذ في" الٗغبي للَى
بض مغجاى، اإلاال٪ ٖبض ًٞل، نالح الٛظامي، هللا ٖبض اإلا٣ضاص، ٢اؾم  زمغي، خؿحن بىعاًى، الخمُض ٖبض ُٞضوح، ال٣اصع ٖو

اظحن، الؿُٗض مال٪، بً عقُض    ..." بَى

 الٛغبي للمهُلر الض٤ُ٢ والىعي الٟهم ٖىض هاججت ٦بحرة ٞىضخى ُٞه جدلُله ومداولت الؿُمُاجي للمٟهىم الٗغبي الخل٣ي   
ٗه ًداو٫  باخض و٧ل ، وؤعاثه ولٛخه ًخالءم ما خؿب جَُى م ٖبض ٖىض اإلاٗجى ٖلم ٞإلُٟىا" وؤ٩ٞاٍع  ٖبض ٖمى، بً وؾمحرة حي ال٨ٍغ

ؼ لم.  "ؤزغي  مغة" الؿُمُاء ٖلم" و جاعة" الضالالجُت ٖلم"  ًهُى٘ هللا ٖبض بً الٍٗؼ  اإلاهُالخاث معجم ألالٟاّ صالالث ٖو

 ، "اإلاٗانغة ألاصبُت اإلاهُالخاث معجم في" sémiotique بـ الؿُمُاثت ، sémiotique بـ وصاللت ، Sémiologie الٗالماث ٖلم"و ، ألاصبُت
 مهُلر اؾخٗما٫" وألاؾلىب ألاؾلىبُت ٦خابه في" اإلاؿُضي الؿالم ٖبض" وهجض.  مسخل٠ مٗحن مٟهىم ٌؿخسضم مغة ٧ل في ٞهى

ت الٓاَغة في اللؿاهُت الضوا٫ اهخٓام بضعاؾت ُٞٗجى  La sémantique الضالالث ٖلم   ٣ٞض" مغجاى اإلاال٪ ٖبض" ؤما.  "ٖمىما اللٍٛى
 خُىان ؤو ما، شخيء بها ٌٗلم التي الٗالمت حٗجي ُٞما حٗجي والتي (م و ؽ) اإلااصة مً آث خؿبه ألهه ؾُمُاثُت، مهُلر اؾخدؿً

.    "الؿُمُا لٟٔ ظاء اإلااصة َظٍ ومً ما،

ؿخسضم      ًجضٍ ما هٟـ ال٩لمت َظٍ في ؤظض": الٛظامي ٣ًى٫  ؾُمُاثُت مهُلر الٛظامي هللا ٖبض ًٞل  نالح مً ٧ل َو
 ؤو بالظاث الىظٍى وجىؾم بالٟغاؾت، ًخهل قِئا الؿُمُاثُت مً الٗغبي ال٣اعت  ًٟهم ؤن زكُت مً ٞحها، ًٞل نالح الض٦خىع 

 ؤو ٦بضًل الغمىػ  ٧لمت وعصث ؾُمُا ٧لمت م٘... باليخغ، الٗغبُت اإلاٗاٝع مغجاب في ا٢ترن  الظي الٗلم وهي بالؿُمُا، ًغبُها

 ٦بضًل سمىص   مهُلر اؾخٗما٫ ؤن الٛظامي ًغي .  " الؿُمُىلىظُا مجاالث بشلض بال ٣ًىم ال عمىػ  مهُلر ول٨ً لها، مغاصٝ
ترظم" ؤما. ال٩ل مً ظؼء باٖخباٍع اإلاغاص ًد٤٣ ال للعُمُاء  مٟاجُذ ل٨خاب جغظمخه في الضالثلُت بلى اإلاهُلر" ب٩ىف الُُب" ٍو

ى ، "الش٣اُٞت الخُاة مجلت وكغتها م٣الت في ٖاقىع  اإلاىه٠ ٧ان و٦ظل٪ 1981 جىوـ مىهان لجىعط ألالؿيُت  ًمُل مهُلر َو
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ض ؤبى خامض وههغ.  الضاللت ٖلم إلاهُلر ٣ُا مهُلر ِٞؿخسضمان ،"٢اؾم ؾحزا" و" ٍػ " ظاص مدمىص ٖؼث"  هجض.  الؿُمَُى
٣ُا، والؿُمُاثُت، والؿُمُت، الؿُمُاء،:  في للمهُلر صالت ؤنىاث الؿخت ًٖ ٣ًغب ما" لىا ًدهغ  والؿُمَُى

.  "والغمىػٍت والؿُمُىلىظُا،

 و٦خاب  ج٩ُ٨ٟي ؾُمُاجي بمىهج ،1989 ؾىت ولُلت لُلت ؤل٠ ب٨خابه الؿُمُاجي مكىاٍع" مغجاى اإلاال٪ ٖبض" اؾتهل ٢ض ٦ما   
ت" ،"الؿغصي الخُاب جدلُل" آزغ .   "ال٣غاءة ٢هُضة ال٣هُضة قٍٗغ

 مً بضاًت اإلاال٠ ؤن الجؼاثغي  للكٗغ ؾُمُاثُت بضعاؾت  مٗىىن  ٢ؿم في ألاصبي الىو صالثلُت ٦خابه في  ُٞضوح ال٣اصع ٖبض   

 هي الضالثلُت ؤن ٖىه ٌُٛب" "وؾمُاثُت  صالثلُت" هٟؿه آلان في مهُللخحن ٌؿخسضم اإلاهُلخاث  وزلِ ٞىضخى في ٣ً٘ الٗىىان
.   "semiotique ل٩لمت م٣ابل ؤًًا

 ؾُمُاثُت صعاؾاث ؤًًا َى ٢ضم" مال٪ بً عقُض"و والضالالث، الٗىىان ل٨م جب٣ى ما"  بضعاؾخه" زمغي  خؿحن" هظ٦غ ٦ما   
ت الغواًت في ٖضًضة غط لىاؾُجي اللىػ  هىاع خىخى، ؤخمض عيا لل٩اجب ٖاجكت ل٣هت ؾُمُاجي جدلُل) له الجؼاثٍغ  ؾُمُاثُت  –ألٖا

ى (الغواجي الىو .   الٟغوؿُت  الؿُمُاثُت مهُلر ٌؿخسضم َو

ذ ٦خابه في الٛظامي صعاؾت ؤٞاصث و٢ض    ال٣اؾم ألبي الخُاة بعاصة ل٣هُضة ؾُمُىلىظُت ٢غاءة" ألاو٫  الٟهل في الىو حكٍغ
 هٓام اللٛت: " ٣ًى٫  ، واخض ٦مٟهىم" بقاعة" مهُلر ٌؿخٗمل الى٢ذ هٟـ وفي" ؾمُىلىظُا"  مهُلر اؾخٗماله" الكابي

ظا ُٖجي، إلاىظىص طَىُت نىعة َى مضلىال الظًَ في ًشحر صا٫ اجها ٖلى الظًَ في ج٠٣ بقاعة وال٩لمت (ؾُمُىلىجي) بقاعي   َو
 ٦ما. (الؿمُاء) واخض إلاهُلر (الضاللت الؿمُىلىظُا، ؤلاقاعاث) مهُالخاث زالر اؾخسضم َىا الٛظامي  ".الضاللت َى الخضر

ت اخهاثُت مٗالجت ٧اهذ الكابي ال٣اؾم ألبي الكٗغي  للىو مٗالجخه ؤن ى ؤال مٗانغا ق٨ال اجسظث بدخت بيٍُى اع َو  ؤلَا
اع حك٩ل التي واإلا٣اَ٘ للخغوٝ الخام وؤلاخهاء الخ٣صخي جغوم ٧اهذ اإلاٗالجت خحن في الؿُمُاجي  في ٖام بك٩ل للمٗجى  ؤلَا

ظا. ال٣هُضة  الٗغب ال٨خاب مً ال٨شحر َظا بلٜ ٣ٞض الىهىم م٘ ؤلاظغاجي الخٗامل في ٣ِٞ" الٛظامي" مؿاع ٖلى ًىُب٤ ال َو
.  للىو الترازُت ال٣غاءة ًٖ جىإي ال ٢غاءة و٢ضمىا اإلاىهج اؾخىعصوا الظًً

 الؿُمُىلىظُا، الؿمُاء، ٖلم مٟهىم ؤن وظضها الؿمُاجي لل٨ٟغ الابؿدُمىلىظُا لألؾـ الىظحز الٗغى َظا زال٫ مً       
 الٛغبي ال٨ٟغ مً جهل ٖغبي ؾمُاجي ج٨ٟحر وظىص إلم٩اهُت مخِىت ؤعيُت حٗض ٦ما ؤولُت مٟاَُم هي الٛغبي الترار في الٗالماث ٖلم

ً في للمهُلر الترظماث وازخالٝ حٗضص وعٚم اإلاجهجي، الى٣ضي ال٨ٟغي  بالثراء ًخمخ٘  ظٗله ما  في ًخ٣ٟىن  ؤجهم بال الٗغبي الَى

 مٟهىم لبىاء مداولت هي الٗغبي الخهىع  في الؿُمُاجي اإلاهُلر ٖبىع  ٨ٞغة بن" ؾمُاثُت" مهُلر اؾخٗما٫ ٖلى مٗٓمهم
ظا اإلاٗانغة، للؿمُاثُاث  اإلادضصة واإلاغظُٗاث الخلُٟاث اؾخ٣صخى اؾخ٨كافي مؿاع َى اإلاٗغفي الخإؾِـ مهمت ؤن ًىضر ما َو
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ت ش في الؿُمُاثُت لىٍٓغ ايُاث اللؿاهُاث وحٗض الٗلمي، ال٨ٟغ جاٍع  الؿُمُاثُاث، اهُال١ في اإلا٣ضماث ؤَم ؤخض والٟلؿٟت والٍغ
لُه  الابؿدُمىلىظُت للخلُٟت ٞاإلاخإمل الؿمُاء لٗلم ٖغبُت مٟاَُم بىاء في ؾاٖض َظا و٧ل ألازغي، الٗلىم ًٖ حؿخٛجي ال ٞهي ٖو

 الؿمُاء لٗلم جدلُل مً الٛغب بلُه طَب ما م٘ جماما ًخىا٤ٞ اإلاٟاَُم لبىاء الٗغبي الخهىع  ؤن ًضع٥ الٛغبي الؿمُاجي لل٨ٟغي 

ماؽ به ؤحى ما باألزو  طل٪ ًُب٤ لم الٗغب ل٨ً. الؿغصًت الضعاؾاث ال٩ل في ٖىه ٌؿخٛجى ال ؤنبذ الظي" الؿُمُاجي اإلاغب٘" ٍٚغ
 هغنض خحن في الٗغبُت، الش٣اُٞت ألاعيُت ٖلى ٢اثمت صعاؾاتهم في ٖغبُت جُب٣ُاث بخ٣ضًم ا٦خٟىا ٣ِٞ للىهىم، جدلُلهم في

 الؿُمُاجي الى٣ض في خاؾما مىٗغظا ق٩لذ الىهىم لبٌٗ  جُب٣ُُت و٢غاءاث صعاؾاث لهم ٧اهذ الٗغب الؿُمُاء الى٣اص بٌٗ

اجه، الٛغبي ال٨ٟغ ؤخًان في الخ٣ى٢٘ قغه٣ت مً وللخغوط (مال٪ بً عقُض الضاهي، مدمض بى٨غاص، ؾُٗض) ؤمشا٫ الٗغبي  وهٍٓغ

اث الخغوط الٗغب ال٨خاب ٖلى ٧ان .  بهم الخام ؤلابضإ ٍَغ٤ ًٖ ؤنُلت ٖغبُت وؤ٩ٞاع وؤؾـ بىٍٓغ

م ال٣غآن  ٖانم ًٖ خٟو عواًت.   ال٨ٍغ

  املشاحــــــْ

 الّشبُت باللٕت/ أ

 

مام،وؤزغون،.ط.ؤ -  ت ٍٚغ غ، صاع بىعاًى، الخمُض ٖبض جغظمت الضاللي، الخىلُض مؿاع الؿمُاثُت الىٍٓغ  ،1ٍ الجؼاثغ، الخىٍى
2013. 

 .2012 ،1ٍ الجؼاثغ، الازخالٝ، ميكىعاث الٗغبُت، للغواًت الؿُمُاجي الى٣ض اججاَاث الجغماوي، ٖابض آعاء - 

٣ُا ه٠ُٓ، مدمض جغظمت الؿُمُىلىظُا؟، هي ما: جىؾان بغهاع -  . 2000 ،2ٍ اإلاٛغب، الكغ١، ؤٍٞغ

غي  ظما٫ جغظمت الٗالماث، ٖلم ظاثؼ، ولُدؿا ٧ىبلي بى٫  -   بمام، الٟخاح ٖبض بمام ، وج٣ضًم وبقغاٝ ومغاظٗت الجٍؼ

. 2005 ،1ال٣اَغة،ٍ للش٣اٞت، الٗلى اإلاجلـ

.  pdf ال٨تروهُت ويخت والخُاباث، الىهىم في الؿُمُاجي اإلاٗجى بىاء خمضاوي، ظمُل - 

 ،1ٍ الجؼاثغ، الازخالٝ، ميكىعاث خًغي، ظما٫ جغظمت والخُابُت، الؿغصًت الؿُمُاثُت بلى مضزل ٧ىعجِـ، ظىػ٠ٍ - 
2007. 

بت، َال٫ جغظمت الؿمُاثُت، ؤؾـ حكاهلغ، صاهُا٫ -  . 2008 ،1ٍ بحروث،  –للترظمت الٗغبُت اإلاىٓمت َو

ت، بٗض ما بلى الك٨الهُت مً ؾلضن، عامان -  ؼ ماعي  ، وبقغاٝ مغاظٗت البيٍُى ت اإلاؿُذ، ٖبض جٍغ  الى٣ض في ٦مبرصًج مىؾٖى

لى اإلاجلـ ،8 مجلض ألاصبي، . 2006 ،1 ٍ ال٣اَغة، ، للش٣اٞت ألٖا

. 1987 ،2ٍ ؾىعٍت،  –والخىػَ٘ لليكغ الخىاع صاع الب٨غي، مدمض جغظمت ألاصلت، ٖلم في مباصت باعث، عوالن - 

 الش٣اٞت وػاعة ،02 ،طالٗلىم وؤ٢ؿام الٟىىن  ؤهىإ بُان في اإلاغ٧ىم اليخاب  -الٗلىم ؤبجض ال٣ىىجي، خؿً بً نض٤ً -0 

 .1978 صمك٤،  الٗلمُت، ال٨خب صاع  -ال٣ىمي وؤلاعقاص

. صث ،3ٍ جىوـ، لل٨خاب، الٗغبُت الضاع وألاؾلىب، ألاؾلىبُت اإلاؿضي، الؿالم ٖبض -  
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 .2008 ،1ٍ الجؼاثغ، ومٟاَُمها، ؤؾؿها الٗامت الؿمُاثُاث مٗالم الكِباوي، ٞهُم ال٣اصع ٖبض -  

ت مً والخ٨ٟحر الخُُئت ، الٛظامي هللا ٖبض -   دُت، بلى البيٍُى ت الدكٍغ  ،6اإلاٛغب،ٍ -الٗغبي الش٣افي وجُب٤ُ،اإلاغ٦ؼ هٍٓغ
2006 .

ذ الٛظامي، هللا ٖبض -   دُت م٣اعباث-الىو حكٍغ ت لىهىم حكٍغ  ،2ٍ اإلاٛغب، -الٗغبي الش٣افي اإلاغ٦ؼ ،-مٗانغة قٍٗغ
2006  .

ؼ، ًىؾ٠ ًىثُل جغظمت الٗام، اللٛت ٖلم ؾىؾحر، صي ٞغصًىان -    .صث صٍ، بٛضاص، ٖغبُت، ؤٞا١ صاع ٍٖؼ

. 2002 ،3ٍ اإلاٛغب، البًُاء، الضاع الٗغبي، الش٣افي اإلاغ٦ؼ ألاصبي، الىا٢ض صلُل: الباػغي ؾٗض الغوٍلي، مُجان -  

لِسخي، ًىؾ٠ -    .2009 ،1ٍ الجؼاثغ، الازخالٝ، ميكىعاث الجضًض، الٗغبي الى٣ضي الخُاب في اإلاهُلر بق٩الُت ٚو

لِسخي، ًىؾ٠ -   جي الهىضو١  ألالؿيُت، بلى الالوؿىهُت مً اإلاٗانغ الجؼاثغي  الى٣ض ٚو  وػعاة وآصابها الٟىىن  لتر٢ُت الَى
 .2002 صٍ، الش٣اٞت،

: ألاحىبُت باللٕت/ ب

Ferdinand de Saussure: Cours de linguistique générale, éd Payot, Paris , 1972. 

 : املّاحم/ ج

 .1986 جىوـ، واليكغ، للُباٖت الٗمالُت الخٗايضًت ألاصبُت، اإلاهُالخاث معجم ٞخخي، ابغاَُم - 

. 1985 ،1ٍ بحروث، -اللبىاوي ا٦خاب صاع اإلاٗانغة، اإلاهُالخاث معجم ، ٖلىف ؾُٗض - 

. 2010 ،1ٍ الجؼاثغ، الازخالٝ، ميكىعاث الؿُمُاثُاث، معجم ألاخمغ، ُٞهل
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مفىلح الخخُُل الزاحي في الىٝذ الّشبي املّاـش 

مت .أ  جلمعان ـ الجضاةش -حامّت أبي ب٢ش بلٝاًذ -ُٔتري ٠ٍش

       
 
 

: املٝا٥ ملخق 

غاى طواتهم ًٖ ٨ًخبىن  َم و الخ٣ى٘ و الخسٟي بلى الُىم الغواثُحن مً ٦شحر ٌؿعى            بض٫ و آزغ، بلى ٧اجب مً جسخل٠ أٚل
 ٚحر يمىُت بقاعاث الشخهُت ججاعبهم بلى زاللها مً ٌكحرون طاجُت جسُُالث ٦خبىا نغاخت، ب٩ل طاجُت ؾحرا ٨ًخبىا ؤن

دت، .   الغواثُت ال٨خاباث مً ال٨شحر ٖلى ًىُب٤ (Autofiction)   الظاحي الخسُُل ؤيخى ٢ض و نٍغ

 Serge) دوبشو٘ع٣ي ؾحرط الٟغوسخي ألاصًب الىا٢ض اؾخسضمه الظي الظاحي الخُا٫ ؤو  الظاحي الخسُُل مهُلر ٌّٗض     

Doubrovsky)  ل٨خابه الغاب٘ الٛالٝ ٖلى (Fils) ًالٛغب، ال٨خاب و الى٣اص لضي متزاًضا هجاخا جل٣ذ التي اإلاهُلخاث ؤبؼ م  
ّ
 ؤهه بال

. مخىاولهم ًٖ بُٗضا مٛمىعا ًؼا٫ ال بط الٗغب؛ وال٨خاب الضاعؾحن ٢بل مً الاَخمام مً هٟؿه بال٣ضع ًدٔ لم

. الٗغبُت الى٣ضًت الؿاخت في جل٣ُّه مضي و اإلاهُلر َظا ًٖ مىظؼة إلادت ج٣ضًم بلى اإلاٗضوصة الهٟداث َظٍ حؿعى و            

 جلٝي ، الّشبي الىٝذ الزاحي، الخخُُل: املٙخاحُت ال٣لماث. 
 

: جٝذًم -

 مً ه٣له ًخم ما ٦شحرا الظي  اإلاهُلر بق٩الُت م٣ضمتها في ج٠٣ ال٨بري، ؤلاق٩الُاث مً ظملت اإلاٗانغ الٗغبي الى٣ض ًىاظه  
له و ب٣ٞاٍع ُٞخم ، بلحها ًيخمي التي الش٣اٞت ْغٚم و الضازل، مً مجٝى ٍٚغب ًدُم مهُلر بلى جدٍى اهه ٚحر في الجزو٫ ٖلى ًُ  ؤَو

ل٘
ْ
س . صًاٍع ٚحر و جغبخه ٚحر في مدخملت ؤو مم٨ىت ظظوع  ًٖ البدض ْل في مىابخه مً وٍُ

 الٗغبي الى٣ض ٖلى الىاٞضة  اإلاٗانغة الٛغبُت اإلاهُلخاث بحن مً  Autofiction"  الزاحي الخخُُل " مهُلر ٌّٗض      
 الٗغب الى٣اص جل٣ّى و٠ُ٦ الظاحي؟ الخسُُل ما: مجها الدؿائالث، مً ظملت َغح بهضص ؤهٟؿىا هجض اإلاىُل٤ َظا مً و اإلاٗانغ،

  اإلاهُلر؟ َظا

 : الزاحي الخخُُل مٙهىم - أ

ل:  الٗغب لؿان في ظاء       َُم َم
ا٫ و ز

َم
ا٫ الصخيء ز

َم
س ال ًَم ُْ ت و ز

َم
ت و ِزُل

َم
ل ُْ

َم
الها و زُال و زاال و ز َُم َم

  و ز
ًا
الت

َم
س ت مسُلت و  مَم

َم
ىل

ُ
: وزُل

ه، ً ؤي"  ًسل ٌؿم٘ مً: "  اإلاشل في و ْىَّ
ُ
٣ا٫ و... ًٓ ل ًُ َُّ له و الخحر ُٞه ز َُّ ه: جس ؾه، و ْىَّ ل جٟغَّ َُّ ه: ٖلُه وز : الصخيء ؤزا٫ و قبَّ

ه ما: الخُالت و الخُا٫ و.اقدبه  نىعة، مً الخلم و ال٣ُٓت في ل٪ حكبَّ

 :                      الكاٖغ ٢ا٫ 
 

اص ٥  ٘لْعذ
 
ى   ب 

 
ذ ئال

ّ
ْحلي،      أملــ وب خُالت  ا، أو بش 

 
ز

 
 ال٢
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  .ال٠ُُ و الشخو: الخُالت و الخُا٫ و

 َى و الخُا٫، طل٪ ٞمً جلىن، في خغ٦ت ٖلى ًض٫ واخض ؤنل الالم و الُاء و الخاء: " اللٛت م٣اًِـ في ٞاعؽ ابً ٣ًى٫   

  ."ًخلىن  و ًدكبه ألهه مىامه، في ؤلاوؿان ًخسُله ما ؤنله و الشخو،

ا، اإلاسُا٫ الخسُل، الخُا٫،: مجها ، وصاللُا اقخ٣ا٢ُا مٗه جخ٣اَ٘ مهُلخاث بٗضة الخسُُل مهُلر ًلخبـ       حَر  ٧ل و ٚو
 و الىا٢٘ ٖلى ًدُل الخ٣ُ٣ت في اإلاخسُل و ميؿ٤، ٦ُان و ظضًض يىء في الىاؽ ًغاٍ بدُض للىا٢٘ نُاٚت بٖاصة ؾىي  َى ما مجها

  .طاجه ٖلى ًدُل الىا٢٘ ؤن خحن في بلُه، ٌؿدىض

ُت اإلا٣اعباث جباًيذ ٢ض و       الخُا٫ ؤن"  ٞحري  ؤعؾُى ؤّما الٛغبُت؛ و الٗغبُت الش٣اٞخحن في الخسُل لٟٗل و للخُا٫ اإلاٗٞغ
ٟــــان، الخُا٫ و ؤلاخؿاؽ ؤي َما و بضوهه، ًىظض ؤن للخُا٫ ًخإحى ال بدُض ؤلاخؿاؽ، ٌؿببها خغ٦ت  الخُا٫ ًىظض لم متى و مسخل

 ٣ٞض مشال اإلاؿلمىن  الٟالؾٟت ؤّما و ، "بمخُاب٣حن الخهىع  و الخُا٫ لِـ و (Conception) الخهىع  وظىص ًخإّث  لم وؤلاخؿاؽ 
 حٍٗغ٠ في الٗغب ٧لؿان الٗغبُت اإلاٗاظم في وعص ما َظا و ، للخ٣ـــ٣ُـــت مىـــاٝ الخُـــا٫ ؤن ؤؾاؽ ٖلى الخُـــا٫ لٟٓت اؾدبٗضوا

م و الاقدباٍ و بالًٓ الخُا٫ مٗجى م وطل٪ ، الخسُُل مهُلر باإلا٣ابل آزغوا و ، الَى  ظٗل ٖلى خٍغها ٧ان الظي بإعؾُى لخإزَغ
 و ، الجغظاوي ال٣اَغ ٖبض ٖىض هجضٍ ٦ما الىاؾ٘ مٗىاَا في للمدا٧اة مغاصٝ ٖىضَم الخسُُل و ، ال٣ٗل وناًت جدذ الخُا٫

اظجي خاػم ُٟخه خُض مً الكٗغ لبىاء جإؾِؿُا ٖىهغا الخسُُل مً ًجٗل الظي ال٣َغ  ٍَغ٤ ًٖ اإلاخل٣ي ٖلى الخإزحر في ْو

 ، ؤنال زابذ ٚحر َى ؤمغا ًشبذ ؤن ؤي اإلا٣ٗىلت لألوناٝ ألاشخام مً اإلادؿىؾت الهٟت الكاٖغ ِٞؿخٗحر ، الخسخي الخمشُل

اظجي خاػم جدضًض ظاء َىا مً و  بلحها جدبِبه ٢هض ما الىٟـ بلى ًدبب ؤن قإهه مً م٣ٟى مىػوها ٦الما: "  باٖخباٍع للكٗغ ال٣َغ
٨ٍغ ،  مؿخ٣لت مدا٧اة و ، له جسُُل خؿً مً ًخًمً بما ، مىه الهغب ؤو َلبه ٖلى بظل٪ لخدمل ، ج٨غحهه ٢هض ما بلحها ٍو

 مً به ٣ًترن  بما ًخإ٦ض طل٪ ٧ل و. طل٪ بجمٕى ؤو ، قهغجه ٢ىة ؤو نض٢ه ٢ىة ؤو ، ال٨الم جإل٠ُ َُإة بدؿً مخهىعة ؤو بىٟؿها

  ."بٚغاب

                                                           
 –ٜٛٛٔ-ٔط -العريب للطباعة ك النشر ك التوزيعدار إحياء الرتاث  –علي شًنم :نسقو ك عّلق عليو ك كضع فهارسو   -لساف العرب :منظورابن  :ينظر -ٔ

.  (خ م ؿ ):    مادة –اجمللد الرابع 
كتاب  -ٕج-ٜٜٚٔ-دط–دار الفكر للطباعة  –عبد السالـ زلمد ىاركف: ٓنقيق ك ضبط  –مقاييس اللغة معجم :أبو احلسٌن أمحد بن فارس بن زكريا- ٕ

. (خ م ؿ)مادة -اخلاء
. ٖٛ/ٖٚص-ٜٕٓٓ-ٔط-الكتاب اجلزائريٌن آناد-يف األدب اجلزائرم ادلعاصر دراسات-فيصل األمحر: ينظر - ٖ
. ٘ٓ: ص -ٜٜٛٔ-ٔط –مكتبة لبناف ناشركف ك الشركة ادلصرية العادلية للنشر لوجنماف  –اخلياؿ مفهوماتو ك كظائفو : عاطف جودة نصر  - ٗ
 -دار األمل للطباعة كالنشر-تيزم كزك-جامعة مولود معمرم –منشورات ٓنليل اخلطاب -اجلزائرمادلخياؿ ادلغاريب يف اخلطاب الركائي : إدريس سامية :ينظر- ٘

. ٓٗ:ص.ٜٕٓٓجواف –العدد اخلامس 
ة اآلداب ك اللغات ػػػػيػكل–مساف ػػػػتل-ايدػػػػػػػػجامعة أيب بكر بلق -مذكرة ماجستًن -اة ك التخييل عند حاـز القرطاجين ػػػػػػاؾػػحػػػػػـك ادلػػػػمفو: دىيمي سامية: ينظر- ٙ

. ٕٕ:ص-ٜٕٓٓ/ٕٛٓٓ-األجنبية
 -ٜٔٛٔ-ٕط –دار الغرب اإلسالمي بًنكت -زلمد احلبيب ابن اخلوجة: تقدمي ك ٓنقيق –منهاج البلغاء ك سراج األدباء : أبو احلسن حاـز القرطاجين  - ٚ

. ٔٚ: ص 
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 و ، مىٟي هٟاٍ ما و ، زابذ ؤزبخه ما بنَّ  و ، نض١ بهه:  ٣ًا٫ ؤن ًم٨ً ال الظي َى الخسُُلي بن الجغظاوي ال٣اَغ ٖبض ٣ًى٫     
ز و الخسُُل و الاؾخٗاعة بحن عبِ هل بل الدكبُه و الخ٣ُ٣ت ؤؾاؽ ٖلى بُجهما محَّ  ؾبُل ؾبُلها الاؾخٗاعة ؤن طل٪ ، بُجهما ٞو

عي و  صخُدا ٣ٖلُا ؤمغا ًشبذ َى و ، ٢اثله وظضث ؤنله بلى عظٗذ بطا ؤه٪ في ، اإلادظٝو ال٨الم  ، ال٣ٗل في قبذ لها صٖىي  ًضَّ

  .ؤلاحهام ٖلى ٢اثم َى بل ، ٖلمي ؤو مٗغفي ؤؾاؽ ؤي له لِـ بط لخدهُله، ٍَغ٤ ال الظي الخسُُل ٨ٖـ

  للخُا٫، الازتزالُت الىٓغة َظٍ ٖلى ال٣ضًم الٗغبي الى٣ضي و البالغي ال٨ٟغ اؾخ٣غ     
َّ
 هٓغة ؤلاؾالمُت الش٣اٞت في هجض ؤن بال

ضة اهُحن ٖىض للخُا٫ ٍٞغ  الخُاب ٞةنَّ  ، اإلاؿلمحن الٟالؾٟت ٖىض لل٣ٗل مىاٝ الخُا٫ ٧ان ٞةطا ٖغبي، ابً م٣ضمتهم في و الٗٞغ

ُٟت له ؤؾىض و ال٣ٗل، و الخُا٫ بحن ال٣اثم الخٗاعى ٨ٞ٪ ٢ض الهىفي  مً ب٣ىة مضع٥ ٧ل و:" ٖغبي ابً ٣ًى٫ .         ٦كُٟت ْو
  الؿ٩ىن  ٣ً٘ ٞال ، بلُه ؾ٨ً ؤلاوؿان جسُله بطا و ، ًخسُل ٞةهه ، ؤلاوؿان في التي الباَىت و الٓاَغة ال٣ىي 

َّ
 مً إلاخسُل بال

 ٨َظا و.  قاء نىعة ؤي في ُٞجؿضٍ ، اإلاٗجى ٖلى جدمله الظي ؤلا٦ؿحر ناخب الخُا٫ ؤن الٟخىخاث في ٖغبي ابً ًغي .  "مخسُل
ت جغجبِ  في ؤن ٌٗجي مما ، الهىع  ٢ىالب في بةصزاله اإلاٗجى ًجؿض و اإلاجغص ٌشخو الخُا٫ ؤن ٖلى بضاللت ال٨ُمُاوي  اإلاغ٦ب عمٍؼ

  .ألاولُت َباجٗهم جسال٠ ألاقُاء ًجٗل ؤن ٖلى ٢ضعة الخُا٫

ت اإلاٛامغة ٦كٟذ ٢ض و      آلاصاب في اإلاٗانغة ؤلابضاُٖت الخغ٦ت في ج٨ك٠ جؼا٫ ال و ، ال٣ضامى اإلابضٖحن بٌٗ لضي اللٍٛى
بت ًٖ ، الٗغبُت ٚحر و الٗغبُت ت ٞحها جخجلى نىع  مً اإلابضٕ الخسُلي الىعي ًٟغػ  ما جيكُِ في ٚع  اإلابضُٖـً خضوؽ و الخُا٫ خٍغ

 ٧ان و ،  الجما٫ ٖلم و الىٟـ ٖلم و الٟلؿــٟت بيخاثــج الكٗغ في ؤلابضاعي الخُا٫ مبدض جإزغ و. ظضًضة آٞا١ اعجُاص بلى وجُلٗاتهم

.  الىٟـ ٖلم و ؤلابضاعي الخُا٫ بحن التزاوط ًٖ الىاجج الخال٢ذ ؤٞغػٍ ما بحن مً  مشال الظاحي الخسُُل

ا          بالخسُُل" Autofiction" ًترظم مً ؤلُٟىا لظا جسُُل، و زُا٫ ٧لمت الٗغبُت اللٛت في ٞخ٣ابلها ألاظىبُت" Fiction" ٧لمت ؤمَّ
 ٖبض خبِب اؾخسضم خحن في ، الظاحي الخسُُل مهُلر اؾخٗملذ نضقي الؼوَغة اإلاٛغبُت الباخشت مشال ؛ الظاحي الخُا٫ ؤو الظاحي

 الٟغوؿُت اللٛت في جإزظ طاتها خض في" Fiction" ٧لمت بط ؛ طل٪ في ٚغو  وال ، الظاحي الخُا٫ مهُلر و مدمض ٖضهان ؾغوعي  الغب
ا جمشل بمٗجى ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  في ال٣اهىهُت اللٛت في اؾخسضمذ ؤجها مضلىالث،مجها ٖضة  ُٞض٫ اإلاٗانغ اؾخسضامها الصخيء،وؤمَّ

   .Fiction Littéraire" ألاصبي الخُا٫"ظيـ ٖلى

٣ُتها"  Fiction" الٟغوؿُت ال٩لمت جغجبِ و      لت حٗجي التي" Imagination" الخمُمت بٞغ ّ ُ  آزغ بمضلى٫  مغجبِ ٦الَما و ،مخ
   .الابخ٩اع و ؤلابضإ و الخجضًض ٌٗجي

                                                           
. ٖٜٔ:ص-ٕٚٓٓ-ٔط-مؤسسة الرسالة ناشركف -سر عقاد كمصطفى شيخ مصطفىمي: اعتىن بو  –أسرار البالغة : عبد القاىر اجلرجاين: ينظر - ٔ
. ٜ٘:ص-ٕ٘ٓٓ-ٔط –دار احلوار للنشر  –بنية ادلتخيل يف نص ألف ليلة ك ليلة :ادلصطفى مويقن : ينظر  - ٕ
. ٖٗٔص : نفسوينظر ادلرجع - ٖ
. ٗٓٔ:ص –اخلياؿ مفهوماتو ك كظائفو : عاطف جودت نصر  - ٗ
. ٜٕٗ: ص ادلرجع السابق: ينظر  - ٘
 -اخل...الفانتازيا ، اخلياؿ العلمي الركاية اخليالية،األسطورة،: " من بٌن أمناط جنس اخلياؿ األديب .
ادلوقع .ٖٓص -ٕ٘ٓٓ-مايو-مهرجاف األديب بصنعاءيف دراسة مقدمة  ––حوؿ اخلياؿ ك اخلياؿ الذايت يف الركاية : حبيب عبد الرب سركرم: ينظر-ٙ

 .   abdulrab.free.fr/Textes Arabes/Articles/Autofiction.pdf :يناإللكرتك
. ٕٓص : ادلرجع نفسو : ينظر - ٚ
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 بحن بجم٘ جىحي وهي ،٭(Les mots valises) الحُٝبت ال٣لمت ٌؿمى ما ظيـ مً "Autofiction" ٧لمت بنَّ :  ظُجي لىعان ٣ًى٫   
الث ٖغيت باث الجم٘ لهظا الصخُدت الُبُٗت ل٨ً و ، الخُا٫ و الظاجُت الؿحرة ت لخإٍو   . ظضا مخىٖى

 : الزاحي الخخُُل مفىلح  ٌهىس  - ب

 ُٞلُب حؿاء٫ ٢ض و... الظاحي الخُا٫ ؤو الظاحي الخسُُل:َى اليكإة خضًض مهُلر جدضًض خى٫  بٗض الى٣اص ًخ٤ٟ لم      

غاُٞا و"  le je"  ألاها ًٖ اإلاخٗضصة ٦خاباجه زال٫ مً لىظىن   اؾم هٟـ ما عواًت بُل ًدمل ؤن بم٩اهُت مضي ًٖ ، ألاوجىبُٚى
غافي، ال٣ٗض َى َظا و ، الظاجُت الؿحرة في الشخهُت اؾم هٟؿه َى الغاوي  اؾم ٧ان بطا ؤهه آزغ بمٗجى ، الغاوي   خُض ألاوجىبُٚى

 . عواثُا ال٣ٗض ٩ًىن  خُض ، ما عواًت في البُل و       الشخهُت اؾم بحن الخُاب٤ ًدضر ؤن ًم٨ً ٞهل ، وا٢عي مغظ٘ بلى ؤلاخالت

:  لىظىن  ٣ًى٫   

"Le héros d’un roman déclaré tel peut-il avoir le même nom que l’auteur ? Rien 

n’empêcherait la chose d’exister, et c’est peut être une contradiction interne dont on pourrait 

tirer des effets intéressantes. Mais dans la pratique aucun exemple ne se présente à l’esprit 

d’une telle recherche… "
2

 

:   ٣ًى٫  ؛" Fils" ؤو" ابً" ٦خابه زال٫ مً لىظىن  حؿائ٫  ٖلى مباقغة صوبغوٞؿ٩ي ؾحرط ًجُب     

     "j’ai inscrit  "roman  " en sous-titre sur la couverture , fondant , simplement parce que je 

m’y suis trouvé contraint , malgré l’insistance inlassable de la référence historique et 

personnelle [...] . Non seulement  auteur et personnage ont la même identité, mais le narrateur 

également : en bonne et scrupuleuse autobiographie, tous les faits et gestes du récit sont 

littéralement tirés de ma propre vie ; lieux et dates ont été maniaquement  vérifiés. "
3

 

 ُٚاب خالت في الخُاب٤ خضور ؤي) الغاوي  اؾم البُل ًدمل ؤن و عواثُا اإلاُشا١ ٧ىن  بحن لىظىن  عآٍ الظي الخىا٢ٌ بن ، بطن

غافي اإلاُشا١  ٖلى اؾخسضمه خحن ، م1977  ؾىت الظاحي الخُا٫ ؤي" Autofiction" مهُلر صوبغوٞؿ٩ي ٖلُه ؤَل٤ ، (ألاوجىبُٚى

  .الى٣ض في ؤو ال٨خاب ٖىض ؾىاء متزاًضا هجاخا اإلاهُلر ٖٝغ الخحن طل٪ مىظ و ،"  Fils"  ل٨خابه الغاب٘ الٛالٝ

 ظاَضًً ٌؿٗىن  الُىم الغواثُىن  ؤيخى ٣ٞض ، اإلاٗانغة الغواثُت ال٨خاباث مً ال٨شحر ٖلى الظاحي الخُا٫ مهُلر ًىُب٤     
غاى الخ٣ى٘ ه٣ل لم بن ، ٖبٍر الدؿتر و الخسٟي بلى ي ما َظا و ، آزغ بلى ٧اجب مً جسخل٠ أٚل  بةم٩اهُت الدك٨ُ٪ بلى بالًغوعة ؤصَّ

                                                           
 un mot valise résulte de la réduction d’une suite de mots à un seul mot , qui ne conserve que la- ٭

partie initiale du premier mot et la partie finale du dernier ( ex : franglais ) . Voir : Jean Dubois et 
autre : Dictionnaire de linguistique-édition : Larousse –imprimé en Italie-  janvier 2001-p : 314. 

  –ٕ٘ٛٔالعدد -ٕٕٔٓيفرم ؼ –دمشق  – (آناد الكتاب العرب )جريدة األسبوع األديب  -عدناف زلمد : ترمجة  –اخلياؿ الذايت : لوراف جيين : ينظر  - 1
 .ٙٓ: ص 

2 - Philippe Lejeune : le pacte autobiographique - édition 2, Armand Colin Paris ,1999 : p 31. 
3
 -  Serge Doubrovsky, « Autobiographie/vérité/psychanalyse » L’Esprit créateur, vol. 20, Minnesota, automne-

1980.p:89. 
 -ٕٕٔٓفيفرم  –دمشق  – (آناد الكتاب العرب ) جريدة األسبوع األديب  -عدناف زلمد : ترمجة   - اخلياؿ الذايت: لوراف جيين  :ينظر  - ٗ

. ٙٓ: ص.ٕ٘ٛٔالعدد
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 مً ٌكحرون ، طاجُت جسُُالث ٦خبىا ، نغاخت ب٩ل طاجُت ؾحرا ال٨خاب ٨ًخب ؤن ٞبض٫ ، الظاجُت الؿحرة في الهض١ ؤو الخ٣ُ٣ت

دت ٚحر يمىُت بقاعاث الشخهُت ججاعبهم بلى زاللها  .نٍغ

 :  لى١اسم حاٟ ًٝى٥    

  " Le terme d’autofiction forgé par Doubrovsky pour présenter Fils peut s’appliquer à 

plusieurs ouvrages , tel : Roland Barthes par Roland Barthes , le W ou le souvenir d’enfance 

de Georges Perec , Enfance de Nathalie Sarraute , Le miroir qui revient d’Alain Robbe – 

Grillet , L’amant de Marguerite Duras…etc
1
 

ت و بحهامىا ألظل الغواثُحن َاالء ٢بل مً الظاحي الخسُُل اؾخٗمل       باسر ) ؤٖالٍ اإلاظ٧ىع  ٦خابت في مشال باعر ٞغوالن ، اإلاغاٚو

 الضازلي الٛالٝ في ٣ًى٫        الخ٣لُضًت، الظاجُت الؿحرة ًٖ ٦خابتها ق٩ل ازخل٠ ٢ض ، طاجُت ؾحرة الخ٣ُ٣ت في َى الظي (بٝلمه

غ) لل٨خاب  .  " عواثُت شخهُت ٢بل مً ٦ــإهه ٌّٗض  ؤن ًجب َظا ٧ل: " (م1975باَس
3
 ."  Tout ceci doit être considéré comme dit par un personnage du roman  " 

 :الّشبي الىٝذ  في الزاحي الخخُُل مفىلح جلٝي   -ج         

 الى٣اص لضي مٟهىمه ْهغ َل و الٗغبي؟ الى٣ض ؾاخت الظاحي الخسُُل ا٢خدم َل:  آلان هٟؿه ًُغح الظي الؿاا٫ بن      
  ؟ الٗغب

ت ًٖى و الظاحي الخسُُل في اإلاـسخو (Arnaud Génon حىهىن  أسهىلذ)  الٟغوسخي للباخض خىاع في            في البدض مجمٖى
 مً ؤّو٫  بإن ٞإظاب ؤٖالٍ، اإلاظ٧ىع  الدؿائ٫  هٟـ الٟغوسخي الباخض َغح ، (الذا ي محمذ) اإلاٛغبي الىا٢ض م٘ الظاحي الخسُُل

 في. 1996 ؾىت بالغباٍ وصمىت ٧لُلت م٨خبت في" ًخ٢شس  لً ـُٚ مثل"  ٦خابه ج٣ضًمه ببان بغاصة مدمض َى اإلاٟهىم َظا ؤقإ

ى زاله الظي الترصص  ؤبغػ  الخايٍغً جضزالث ٖلى عصٍ مٗغى ب ؤن ًم٨ً مىاؾب ظيـ ًٖ ًبدض َو  التي ججغبخه ٌؿخٖى
 مٟهىم بزباث ٖلى -مىاؾب ظيـ ٖلى َظا عؤًه ٌؿخ٣غ ؤن اهخٓاع في  -خٍٟؼ ما َظا و. الخسُُلي و الؿحرطاحي ٞحها ًخ٣اَ٘

.      الٛغبي الى٣ض في مخضاوال ؤنبذ الظي الظاحي الخسُُل َى ًالثمه الظي الجيـ ؤن اٖخبر خحن في الٛالٝ، وظه ٖلى" مح٢ُاث"

غ لم       ِٗ
 في .اإلاؿخدضر اإلاٟهىم خى٫  ه٣اف ًشاع ؤن صون  اليخاب مغَّ  مغث التي اإلاالخٓت لهظٍ الاَخمام مٛغبي ها٢ض ؤيُّد  ٌُ

 ؤلابضاُٖت مالٟاجه نضع ٖلى الىلُض اإلاٟهىم َظا ًشبذ  (الؿحرطاحي اإلاجا٫ في جسههه بد٨م ) الكاوي  ال٣اصع ٖبض ٧ان اإلا٣ابل،

مي الخ٣ُ٣ي ٞحها ًخًاعب التي ججاعبه وزٍُى قخاث لّمِ  ٖلى ٚحٍر مً ألا٢ضع بإهه مىه واُٖا  الهيُ٘ بهظا ًخىدى و٧ان. والَى
٣ت مالٟاجه ٢غاءة ٖلى الى٣اص جدٟحز هم الجمالُت ؤبٗاصَا جمشل ٖلى خغنا ظضًضجحن ونُٛت بٍُغ تها ٞو  ٖضم ) الؿغصًت ٍَى

. (الغثِؿت والشخهُت وال٩اجب الؿاعص بحن اإلاخٗؿٟت اإلاُاب٣ت

 بضعاؾت ٢ام و٢ض. الظاحي للخسُُل (2007)"  امللخبعت الحُٝٝت"  ٦خابه مً ألازحر الٟهل الذا ي محمذ ٦غؽ ظهخه ومً     

، في ٌؿخجُبان مالٟحن وجدلُل ما الظاحي، الخسُُل إلاٗاًحر هٍٓغ  لً ـُٚ مثل" و الؽاوي  الٝادس لّبذ" الّىٙىان دلُل: "َو

                                                           
1 -voir :  Jacques Lecarme et Eliane Lecarme-Tabone : L’autobiographie - Paris, Seuil, «Poétique»1975 p: 267. 

. ٕٕٔ: ص  .ٕٔٓٓ-ٔط  –منشورات كزارة الثقافة  –دراسة أدبية  – –فضاء ادلتخيل  –ين مخرم حس: ينظر  -ٕ
3 -Roland Barthes : Roland Barthes par Roland Barthes –édition du seuil, 1975, p123. 
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 جُىان في والكباب الُٟىلت خُاة مؿاع الكاوي، ال٣اصع ٖبض ٦خاب مً ألاو٫  ال٣ؿم قي الؿاعص، ٌؿترظ٘. بشادة ملحمذ" ًخ٢شس 
 و ؾاثبت جضاُٖاث مجغص واٖخباٍع ُٞه، والدك٨ُ٪ به، جلٟٔ ؤن ؾب٤ ما مغاظٗت ٖلى الشاوي، ال٣ؿم في ٖمض، ل٨ىه والغباٍ،

، مً خحرة في ال٣اعت  ًجٗل ما َظا و.اإلاِٗل الىا٢٘ بلى نلت بإي جمذ ال ؤ٦ظوبت ا، خ٣ُ٣ُا ٌٗخبٍر ٧ان ٞما ؤمٍغ  الى٢ذ، مغ م٘ ٚضَم

م الخُا٫ مً يغبا .   والَى

  اإلاىايٗاث ٖلى الخمغص ٖلى ًدٟؼاهه (واللٛى والاؾخضعا٥ الدك٨ُ٪ لبىاٖض ) واعجبا٦ه (َى لِـ ؤم َى ؤ ) جغصصٍ بن  
ت َبُٗت ٞهم في ٌؿٟٗه ؤن ًم٨ً ظضًض ؤ٤ٞ ًٖ والبدض ، الهاعمت الؿحرطاجُت  مً ٚحٍر ًٖ اإلاال٠ َظا جمحز التي الؿغصًت الهٍى

  (خماص) مؿخٗاع باؾم الشخهُت ججاعبه" ًخ٨غع  لً ن٠ُ مشل"  في اإلاال٠ ًد٩ي و.اإلاالٟاث
ّ
 بحن اإلادخملت باإلاُاب٣ت مِسال

  ".طاحي جسُُل" حؿمُت ٖلُه هُل٤ ؤن ًم٨ً ما َظا زاهُت؛ ظهت مً الغثِؿت الشخهُت وبحن بُجهما و ظهت، مً والؿاعص اإلاال٠
ض بل٣اء في ملخ٣ُاث، بٗضة ؾاَم ٢ض بهه الضاهي مدمض ٣ًى٫  و      مالٟاث لِكمل مخىه جىؾُ٘ و اإلاٟهىم ٖلى ألايىاء مً مٍؼ

ـــحن جدٟحز ٦شحرا خاو٫  و. م٣ىٗت طاجُت ؾحرا ؤو عواثُت ؾحرا بما ٢بل ما في حٗض ٧اهذ ــ  وي٘ و اإلاٟــهىم جــل٣ي ٖلى والضاعؾـــــحن الباخشــ
لى ، الىا٢ُٗت الظاجُت الؿحرة بحن و بِىه ٞانلت خـضوص م ٖو ــــــا الٚغ ــــــهىص مً بظ٫ ِممَّ ــ  ؤوؾاٍ في ظضال ًشحر  اإلاٟهىم مـــــــــاػا٫ ظـ

تراٝ مً هٕى بإي بٗض  ًدٔ ولم الضاعؾحن،  .الٖا

ـــا٫، َظا في بٗض جغا٦م ؤي ًخد٤٣ ولم  ، البضاًت في ًؼا٫ ال الٗغب الضاعؾحن و الى٣اص لضي اإلاٟهىم َظا جل٣ي ٞةن لظا،    اإلاجـ
م٨ً ض ؤن ٍو ُٗ َم

ـــــا ٌك٤ مجهم واخـــض ٧ل و ألانابـــ٘ عئوؽ ٖلى الظاحي بالخسُُل حهخمىن  الظًً الى٣ــاص و ــ ٣ـ  ؤن اهخٓاع في زانا ٍَغ

خىؾ٘ اإلاٟهىم في ًخسهو جُاعا ًٟغػ  ؤن بةم٩اهه الظي الالػم، الترا٦م ًدهل بضٕ ٍو . ُٞه ٍو

 حٗل٤ ٧لما ُٞه ٖهضهاٍ ما هدى ٖلى ُٞه الخىؾ٘ صون  اإلاٟهىم بلى مىي٘، مً ؤ٦ثر في ؤقاع ٢ض بشادة محمذ ؤن مشال ٞىجض      

ر بمٟهىم ألامغ  الؿحر اإلاىايٗاث ًٖ جىض ههىم وظىص مبرػا طاحي الؿحر اإلاجا٫ في الؽاوي  الٝادس ِبذ وجسهو. مؿخدضَم
 بهظٍ الكاوي  لىعي وهٓغا. والخسُُلي الىا٢عي اليجلحن بحن ججاطبها بد٨م جهيُٟها مؿخىي  ٖلى بق٩اال وجُغح الهاعمت، طاجُت

.  الظاحي الخسُُل يمً ؤلابضاُٖت ؤٖماله جهي٠ُ بلى ايُغ ٞهى اإلاٟاع٢ت

خباعي  وويٗه اإلاٟهىم ؤنى٫  لبُان الض٦خىعاٍ لىُل ؤَغوخخه مً ٞهال الٕني ِبذ محمىد ٦غؽ و      الى٣اص مً زلت ٖىض الٖا

  .الٟغوؿُحن

ٛ  اإلاٛغبي الىا٢ض و الغواجي ججغبت بلى ؤلاقاعة ججضع و     ن" ؤلابضاعي ٖمله زال٫ مً الذًً هىس  ـذو  ِثمان الشواًت مٍش

 ٦خابت بلى َضٝ الظي ألازحر َظا ؛ نضو١  مدل لُدل ِثمان َى و مؿخٗاع اؾم ازخال١ بلى ٖمض بط ،"  الشواًاث سواًت ًٝشأ
٠ُ ٖبر ؾغصي جسُُل بلى الظاجُت ؾحرجه مً ؤظؼاء اإلاال٠ خّى٫  ل٣ض...الغواًت و الظاجُت الؿحرة بحن ًجم٘ طاحي جسُُل  م٣اَ٘ جْى

ت ٦خلمُظ ٢ًاَا التي الٟترة ًٖ حٗبر ،  خُاجه مً اؾترظاُٖت  و ٢غاءَم ؤعب٪ خُض ، الضازلي ب٣ؿمها ٦م٣ُم و ، بالشاهٍى

                                                           
: تاريخ النشر -التخييل الذايت يف العادل العريب: مقاؿ بعنواف -www.mohamed-dahi.net:  للناقد ادلغريب زلمد الداىي ينظر ادلوقع اإللكرتكين - ٔ

ٕٛ/ٔٔ/ٕٓٔٓ. 
 .كقع اإللكرتكين نفسوادل :ينظر - ٕ

http://www.mohamed-dahi.net-/


ت  2016ًىلُى    21الّذد  -الّام الثالث    -مجلت حُل الذساظاث ألادبُت وال٢ٍٙش
 

 

 

 

 

 

 141 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

م  و م٣اَ٘ باهخ٣اء طاجُت الؿحر ال٨خابت ًٖ اهؼاح وخحن   ، الخٗا٢ض و الخٍٗغ٠ خُض مً ًسخلٟان ظيؿحن بحن مؼط خحن اؾخَٟؼ

لها   . الاؾترظاعي بالؿغص ٌؿمى بما مؿخُٗىا ، ال٨غوهىلىجي البٗض ج٨ؿحٍر بلى باإلياٞت جسُُلُت، مماعؾاث بلى جدٍى

ها ٖلى جمغصث طاجُت ؾحرة الغواًت مٍغٌ بنَّ        م٩ىهاث ا٦خىاٍ بلى ٌؿعى ؤن خ٣ه مً الظي اإلاخل٣ي م٘ مًلل حٗا٢ض في هٖى

  .ٖىه مؿ٩ىث َى ما ٧ل و الٟغاٚاث، و البُاياث ًٖ ال٨ك٠ بلى حؿعى حشخُهُت، ٢غاءة ٖبر الىو

ً، الظاجُت، الؿحرة ًٖ اإلادٝغ الجيـ َظا ، الظاحي الخسُُل: "...اإلاضًجي ؤخمض اإلاٛغبي الىا٢ض ٣ًى٫       ؤصواتها ٌؿخسضم اإلاهجَّ
َها و ا الخسُُل و.مالٟها هٟـ في لٛاًت آن، في ًمِىّ ىت، ؤو ًٞلت هاٞال ٩ًىن  ؤن بمَّ ىضثظ ٖمضة بما و ٍػ  ججىِـ ٦ةٖاصة مبرع ٞهى ٖو

ت لِـ الٟجي اللٗب ؤن باٖخباع ا و ػزٞغ   ".ٚغى َى ما ب٣ضع الجٞغ

 عؾالت زهذ التي ،ـذقي الضوهشة اإلاٛغبُت الض٦خىعة ؤمشا٫ ،  مجهم الكباب وزانت ، ألامغ بلى الى٣اص مً زلت جيبه ٢ض و   

 ًٖ ًٞال ، ؤلال٨تروهُت صعوب مى٢٘ نٟداث ٖلى م٣االث ق٩ل في مجها ؤظؼاء وكغث ،" الظاحي الخسُُل"  ًٖ بضعاؾت الض٦خىعاٍ
. واضخت بجضًت اإلاٟهىم َغح جداو٫  ، اإلاىيٕى هٟـ في ؤزغي  ظهىص

 اخخمذ ٢ض و ،له إلاماعؾتهً ٞٗلي وؿىي  بىظىص ٢ا٫ و ، ألاصبي الجيـ لهظا اإلاغؤة مماعؾت ًٖ الضاهي مدمض وجدضر       

 بهىث صاثما جدضزذ ول٨جها ،   ومُامدها ومٗاهاتها َمىمها ًٖ للخٗبحر الشخهُت ال٨خابت مدغاب في الٗغبُت ال٩اجبت اإلاغؤة
ا ، وؿمٗه ه٩اص ،ال زاٞذ اث بمؿاؽ ٢امذ ما بطا اإلادٓىعاث تهخ٪ ؤن مجها زٞى  ٞيخت ًمىذ الظاحي الخسُُل ؤن بال. الُابَى

    .باَمئىان طاتها ًٖ ٞخ٨خب ، للمغؤة

 في الجضًض الُغح بهظا الاَخمام بُٛت الٗغب، الى٣اص و الضاعؾحن ؤوؾاٍ في نضاٍ اإلا٣ا٫ َظا ًلٟي ؤن ؤعظى الخخام في و    

 .                 مشال باإلاٛغب ٢اعهاٍ ما بطا مدضوصا ًؼا٫ ال الجؼاثغ في" الظاحي الخسُُل" مهُلر جل٣ي ؤن الؾُما اإلاٗانغ، الى٣ض

: املشاحْ و املفادس ٜاةمت -

٤ و وؿ٣ه  -الٗغب لؿان: مىٓىع  ابً - 
ّ
 واليكغ للُباٖت الٗغبي الترار بخُاء صاع  –قحري  ٖلي: ٞهاعؾه وي٘ و ٖلُه ٖل

. الغاب٘ اإلاجلض –1988-1ٍ -والخىػَ٘
اظجي خاػم الخؿً ؤبى -   الٛغب صاع -الخىظت ابً الخبِب مدمض:  جد٤ُ٣ و ج٣ضًم –ألاصباء ؾغاط و البلٛاء مجهاط:  ال٣َغ

 .1981-2ٍ  –بحروث ؤلاؾالمي
ا بً ٞاعؽ بً ؤخمض الخؿحن ؤبى -   ال٨ٟغ صاع –َاعون مدمض الؿالم ٖبض:  يبِ و جد٤ُ٣  –اللٛت م٣اًِـ معجم:ػ٦ٍغ

. 2ط-1979-صٍ –للُباٖت

                                                           
: من ادلوقع اإللكرتكين -بياف اليـو :ادلصدر  -(مريض الركاية أك شعرية االلتباس )قراءة نقدية: زلمد مستقيم: ينظر - ٔ

www.bayanelyaoume.press.ma/index.php?       
  .نفسو كقع اإللكرتكينادل: ينظر-ٕ

السنة احلادية  -قٖٓٗٔرمضاف / سبتمرب-جريدة القدس العريب-كتابة ركائية يف مرآة التخييل الذايت-(حلسونة ادلصباحي)رماد احلياة : أمحد ادلديين : ينظر - ٖ
. ٓٔ:ص-ٖٖٓٙالعدد -ك العشركف

.   www.mohamed-dahi.net :ينظر ادلوقع اإللكرتكين  - ٗ
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ضة-الظاحي الخسُُل مغآة في عواثُت ٦خابت-(اإلاهباحي لخؿىهت) الخُاة عماص:  اإلاضًجي ؤخمض -  / ؾبخمبر-الٗغبي ال٣ضؽ ظٍغ
 .6303 الٗضص-الٗكغون و الخاصًت الؿىت -1430ٌ عمًان

 جحزي -مٗمغي  مىلىص ظامٗت  –الخُاب جدلُل ميكىعاث-الجؼاثغي  الغواجي الخُاب في اإلاٛاعبي اإلاسُا٫:  ؾامُت بصَعـ - 

. 2009 ظىان –الخامـ الٗضص -واليكغ للُباٖت ألامل صاع-وػو
-ماًى-بهىٗاء ألاصبي للمهغظان م٣ضمت صعاؾت  – –الغواًت في الظاحي الخُا٫ و الخُا٫ خى٫ : ؾغوعي  الغب ٖبض خبِب - 

 .   abdulrab.free.fr/Textes Arabes/Articles/Autofiction.pdf :                                 ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘.-2005
. 2001-1 ٍ  –الش٣اٞت وػاعة ميكىعاث  –ؤصبُت صعاؾت  –اإلاخسُل ًٞاء  –زمغي  خؿحن - 

اظجي خاػم ٖىض الخسُُل و اإلادا٧اة مٟهىم: ؾامُت صَُمي -   -جلمؿان-بل٣اًض ب٨غ ؤبي ظامٗت -ماظؿخحر مظ٦غة  -ال٣َغ
. 2008/2009-ألاظىبُت اللٛاث و آلاصاب ٧لُت

اثٟه و مٟهىماجه الخُا٫:  ههغ ظىصة ٖا٠َ -  ت الكغ٦ت و هاقغون لبىان م٨خبت  –ْو   –لىهجمان لليكغ الٗاإلاُت اإلاهٍغ

1ٍ-1998 .
-هاقغون الغؾالت ماؾؿت -مهُٟى قُش ومهُٟى ٣ٖاص مِؿغ:  به اٖخجى  –البالٚت ؤؾغاع:  الجغظاوي ال٣اَغ ٖبض  -0 

1ٍ-2007 .
حن ال٨خاب بجداص-اإلاٗانغ الجؼاثغي  ألاصب في صعاؾاث-ألاخمغ ُٞهل -   . 2009-1ٍ-الجؼاثٍغ

ضة   -مدمض ٖضهان:  جغظمت  - الظاحي الخُا٫:  ظُجي لىعان -    ُٟٞغي   –صمك٤ – (الٗغب ال٨خاب اجداص )ألاصبي ألاؾبٕى ظٍغ

. 1285الٗضص -2012
٣ً اإلاهُٟى  -    .2005-1ٍ  –لليكغ الخىاع صاع  –لُلت و لُلت ؤل٠ هو في اإلاخسُل بيُت: مٍى

 ل٢تروهُت املىاْٜ و املٝاالث : 

ش ميكىع  م٣ا٫  –الظاحي الخسُُل و بال٨خابت الغص بحن ألاؾىاع ؤزاصًض:  الٛغباوي  الخمُض ٖبض   -     ٖلى 17/05/2008: بخاٍع
  news.wata.cc/pdf.php ?ib=610:آلاحي ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘

ش-الٗغبي الٗالم في الظاحي الخسُُل: بٗىىان م٣ا٫ -www.mohamed-dahi.net:  ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘. الضاهي مدمض -    جاٍع

 .28/11/2010: اليكغ
ت ؤو الغواًت مٍغٌ )ه٣ضًت ٢غاءة: مؿخ٣ُم مدمض -   : ؤلال٨ترووي اإلاى٢٘ مً  -الُىم بُان:اإلاهضع  -(الالخباؽ قٍٗغ

www.bayanelyaoume.press.ma/index.php?      

 ْألاحىبُت املشاح: 
18-   Jacques Lecarme et Eliane Lecarme-Tabone: L’autobiographie - édition 2, Armand Colin Paris 

,1999.  

19- Philippe Lejeune: le pacte autobiographique-Paris, Seuil, «Poétique»1975. 

20-  Roland Barthes: Roland Barthes par Roland Barthes –édition du seuil, 197 . 

21- Serge Doubrovsky, « Autobiographie/vérité/psychanalyse » L’Esprit créateur, vol. 20, Minnesota, 

automne-1980.p:89. 
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ٚ الىبىي  الحذًث في حمالُاجه و ألاظلىبي و البالغي الّذو٥   الؽٍش
ىسي، ًاظحن: ألاظخار  الجضاةش ـ الؽلٚ  –بىِلي بً حعِبت حامّت  ٘٘ش

 

 

: البحث ملخق

ى و حؿمى هغاَا بهاء، جسخا٫ و خؿىا جٌُٟ لٛت هي الٗغبُت لٛخىا بّن    مٓاَغ و اإلاغوهت مً ٖلُه اقخملذ بما جَؼ
ا و ط٦غا الترا٦ُب ٞحها ٞخدباًً ؤلابضإ

ًا
ا ؤو خظٞ ا و ج٣ضًمًا ا ؤو جإزحرًا ا و بزباجًا ًُا ا ؤو هٟ ا، و ٢هضًا م ال٣غآن لٛت ماصامذ و بحهامًا  و ال٨ٍغ

ؼة مهىهت ؾخٓل ٞةّجها الٟهخى الٗغبُت هي الكٍغ٠ الخضًض ت لٛت هي الؼمً، بها َا٫ ما ٍٖؼ :  ٢اثال بدٟٓها هللا ج٨ٟل ؾماٍو
ا﴿ ًُ  ِبهَّ ْد

َم
ا ه ىَم

ْ
ل ؼَّ

َم
غَم  ه

ْ
٦ ِ

ّ
ا الظ ِبهَّ هُ  وَم

َم
  ل

ىنَم
ُ
ٓ ِٞ ا

خَم
َم
 ال و لبُاجها ٌٗغى ال ؤًًا الكٍغ٠ الىبىي  الخضًض لٛت هي ،09: آلاًت الدجغ، ؾىعة﴾ل

 و اإلاخل٣ي و الؿام٘ في مازغ ؤؾلىب في الُٗٓم، ال٣غآن ؾىي  ؾاب٤ مشا٫ ٖلى ال بضٌٗت لٛت الكٗىع، في ٦ظب ؤو ٢هىع  لخبُاجها
 الضعاؾاث مىٓىع  مً ٞحها الٗضو٫  ًدمل آزغ، بكغ ؤي ؤؾلىب ًٖ حٗض٫ و جىدٝغ اؾخجابت بمىاػاة و بيُىي  اهخٓام و بهُاٚت

 .ٞىُت ببضاُٖت ظمالُت ؾمت ألاؾلىبُت و البالُٚت

ٟت، ألاخاصًض مً هماطط في ظمالُاجه اؾخ٨ىاٍ و ألاؾلىبي و البالغي الٗضو٫  لخدب٘ مىا مداولت في و  بٗض ٦خاب ؤصر مً الكٍغ

ت البالٚت بّن  و ،  -حٗالى هللا عخمه  –البساعي  ؤلامام صخُذ َى و ؤال حٗالى، هللا ٦خاب  ٢ىم ٧ل ًساَب ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ؤؾلىب و الىبٍى
 و ٢ىاٖضَا و لٛتهم ألنى٫  ظمالي بازترا١ بال ٦ظل٪ طل٪ ٧ان ما و ٢ىال، ؤبُجهم و ؤٞصخهم بال ٩ًىن  ال زم مظَبهم ٖلى و بلٛتهم

.  ٖلحها ظبلىا و ٞحها ٌِٗكىن  التي الُبُٗت و لُٟغتهم مدا٧اة

 .الكٍغ٠ الىبىي  الخضًض الجمالُت، ألاؾلىبي، الٗضو٫  البالغي، الٗضو٫  :املٙخاحُت ال٣لماث

 :الّذو٥  مفىلح مٙهىم -1

 م٘ و ما٫، و خاص مجها: مٗاوي ٖضة اإلاٗاظم ؤقهغ ؤبىاب َغ١  و اإلاهُلر صاللت بخدب٘ (ٖض٫) إلااصة بّن  :اللٕىي  املّنى -1-1
 ال و مٗض٫ ماله و عظ٘، ٖضوال بلُه ٖض٫ و ظاع الٍُغ٤ ًٖ خاص ٖضوال و ٖضال ٌٗض٫ الصخيء ًٖ  ٖض٫»: الٗغب لؿان معجم

، ؤي مٗضو٫  : زغاف ؤبي ٢ى٫  مىه و ما٫، الٍُغ٤ ٖض٫ و مهٝغ

ى
َم
ل ِجي، َٖم

َم
ه
َم
ا ؤ

َم
ْغُث  بط

َم
٦

َم
ُهْم  ط

َم
ا٢ غَم ِٞ      ٤ُُ ًِ

َم
يّ  ج

َم
ل ْعُى  َٖم

َم
اُث  ألا

َم
اِص٫ِ  ط َٗم

َم
 اإلا

 ًٖ ٞالها ٖضلذ: ج٣ى٫  وظهه، ًٖ الصخيء حٗض٫ ؤن: الٗض٫ و. ؾٗتها مً قماال و ًمُىا ٌٗض٫ الؿٗت طاث ؤعاص  

٣ت ، بلى ٖىه الاههغاٝ و الصخيء جغ٥»  بمٗجى جإحي ٦ما.  ٦ظا مىي٘ بلى الضابت ٖضلذ و ٍَغ : الًغاب ًٖ الٟدل ٖض٫: ٣ًا٫ ٚحٍر

                                                           
 .، مادة عدؿٜٜٗٔ، (د،ط)ابن منظور، لساف العرب، دار صادر، بًنكت،  1
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 الٗغبُت اإلاٗاظم ؤٚلب ٖلُه اج٣ٟذ ما َى و اإلادُِ، ال٣امىؽ معجم ًدمله الظي اإلاٗجى َى و « ٖىه اههٝغ و جغ٦ه ؤي
م ال٣غآن في ال٩لمت َظٍ ؤوعصث ٢ض و. الخضًشت و ال٣ضًمت مَّ : حٗالى ٢ىله في ال٨ٍغ

ُ
ًَم   ز ِظً

ّ
  ال

ْ
ُغوا َٟم َم

ّبِهْم  ٦ ُىن﴾ ِبغَم
ُ
ِضل ْٗ  ألاوٗام، ؾىعة]ٌَم

 .ٚحٍر بلى ما ؤنل ًٖ الخُاص و الخغوط َى و واخضا، مٗجى ًدمل الٗضو٫  ؤن ؤي ،[02:آلاًت

ىالحي املّنى -1-2 ه ٌٗٝغ ٞاألؾلىب ألاؾلىبُت، ألاصبُت بالضعاؾاث مخٗل٣ت الٗضو٫  ْاَغة بّن  :ـ 
ّ
 ًٖ زغوط و اهدغاٝ بإه

 ؤلاهدغاٝ ؤؾلىب َى الٗضو٫  ًّ  ٞةن ٖلُه، و. ؤلاهدغاٞاث ٖلم َى ألاؾلىب ٖلم ًهبذ و ٖلُه، اإلاخٗاٝع ؤلاؾخٗما٫ ؤي اإلاإلٝى
ٛىي 

ّ
 ألاؾلىب» ؤّن  بط. ؤؾلىبُت و بالُٚت جإزحراث لٛغى طل٪ و ٞىُت، ظمالُت لٛاًاث الخٗبحر مً بالالمخى٢٘ ؤلاجُان ٖلى الل

ه ٖلى بلُه ًىٓغ ال٣ى٫  مً آزغ همىطط ًٖ اهدغاٝ ؤو مٟاع٢ت
ّ
ٛت ؤّن  ٌٗجي َظا و ، «مُٗاعي  همِ ؤه

ّ
 جمشله هٓام ًٖ ٖباعة الل

ت ال٣ىاٖض   اإلادضصة، اإلاُٗاٍع
ّ
ت بلى جخٗغى ؤجها بال ت ال٣ىاٖض ٦ؿغ هي و بالٗضو٫، حٗٝغ اإلاخٗضصة، اإلاخٛحراث مً مجمٖى  ؤو الىدٍى

ُت ؤو الٗغويُت  ظجي ابً وّضر ل٣ض و ، "الدكبُه و الخى٦ُض، و الاحؿإ،" ...  في  جخمشل ٢ض ظمالُت، و ٞىُت لٛاًاث الهٞغ
ى"  ٞغؽ في ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ٣ًى٫  بىا، ؾُمغ ٦ما الٗضو٫  مهُلخاث مً َى الظي اإلاجاػ ًٖ خضًشه في (َـ392ث) غ َو  الاحؿإ ٞإما" بدَم

غُؽ  هي التي الٟغؽ ؤؾماء في ػاص ٞألهه
ُ
ا و ظىاص و َٝغ و ٞ  ًٖ ٞالٗضو٫ "  ألاولى، بالضعظت بالُٚا اخخُج بن بهه ختى البدغ، هدَى

ذ ال، ؤوعر بن و ٦شحرا، بلُه ناع البالٚت مً باب الخهٍغ ذ ًٖ ًد٩ى جٍُى   ؤن قٍغ
ًا
 له ٣ٞا٫ ًى٨غ عظ٘ زم بصخيء ٖىضٍ ؤ٢ّغ  عظال

ذ ذ آزغ زالخ٪، ؤزذ ابً ٖلُ٪ قهض: قٍغ ل قٍغ ذ ًٖ لُٗض٫ الخٍُى  ؤلا٢غاع بٗض ؤلاه٩اع ل٩ىن  اإلاى٨غ بلى الخما٢ت بيؿبت الخهٍغ

.  للتهمت ؤو مدالت، ال ال٨ظب ع٢بت في للٗى٤ بصزاال

 : املحذزحن و الٝذماء ِىذ الّذو٥  مفىلح2 -

: الٝذماء ِىذ الّذو٥  مفىلح -2-1

ٛت في الٗضو٫  ٖٝغ
ّ
ت، اإلا٣انض لٟهم بلُه جُغ٢ىا ٣ٞض الجاَلي الٗهغ مىظ الٗغبُت الل  ٖىض اإلاهُلر َظا ج٨غع  ل٣ض و الكٍٗغ

ه ؤلاؾالمي الٗهغ في طل٪ و اإلاؿلمحن، الٟالؾٟت  ٦خب نٟداث في مخٟغ٢ت اإلاىيٕى َظا مؿاثل ظاءث و. ال٣غآن لٛت في لى٢ٖى

ا، و البالٚت و الّىدى و ال٣غآن مٗاوي و الخٟؿحر : ًلي ما ؤَمها و واخضة، حؿمُت ٖلى ًخ٣ٟىا لم ألّجهم مسخلٟت بدؿمُاث ظاء و ٚحَر
اح" ،"الٗضو٫ " ٛت ؾجن ًٖ الخغوط" ،"والخغ١  الاهدغاٝ ،"الاهٍؼ

ّ
 ه٣ٌ" و ،"ؤلاههغاٝ و الهٝغ" ،"ؤلالخٟاث" ،"اإلاجاػ" ،"الل

 ... "الٗغبُت شجاٖت" و ،"الٗاصة

 بك٩ل اإلاهُلر اؾخ٣غاع ٖضم بق٩الُت بلى ًدُل ال٣ضماء، ٖىض واخض مٟهىم ٖلى الضالت للمهُلخاث الخٗضص َظا ؤن ًبضو و

ٛىي  الضعؽ ٞهم في ايُغاب و زلل مً ٖىه ًىجغ ما و ٖام،
ّ
ض ال و. زام بك٩ل الىدىي  و الل  مك٨الث ًٖ ؤخضز٨م ؤن ؤٍع

ٛىي  اإلاهُلر
ّ
٨ها، مً بضال الضوالُب في الٗصخي وي٘ و الٗغبي، الل  مٗٓم ٌكمل بهه»  بط الضاللت، واؾ٘ الٗضو٫  ٞمهُلر جدٍغ

اث ٛت، مؿخٍى
ّ
ت ال٣ىاٖض ٨ًؿغ ٣ٞض الل ٍٛى

ّ
ت، الل  ؤو ظضًضة، ؤؾالُب و نُٛا ًبخ٨غ ؤو للٛت اإلاإلٝى الىمِ ًٖ ًسغط ؤو اإلاىيٖى

ا ٣ًُم ؤو ٢ضًمت بإزغي  قاجٗت لِؿذ ظضًضة حٗبحراث ٌؿدبض٫  ما ُٞٛحر لٟٓا ٌؿخسضم ؤو ؤ٦ثر، ؤو لٟٓحن بحن الترابِ مً هٖى

                                                           
  .فصل الالـ ، باب العٌن،ٕمكتب ٓنقيق الرتاث مؤسسة الرسالة، بًنكت، ط:رلد الدين يعقوب الفًنكز أبادم،القاموس احمليط، تح ٕ
  .ٖٗ،صٕٜٜٔ، ٖالقاىرة، ط، حصائية، عادل الكتبإسعد مصلوح، األسلوب دراسة لغوية  ٔ
.  ٕٗٔ، ص(د،ت)، (د،ط)زلمد علي النجار، دار اذلدل للطباعة ك النشر، بًنكت، : ابن جين، اخلصائص، تح ٕ
  .103, ص1987, 2نعيم زرور, دار الكتب العلمية, بيروت, ط: السكاكي, مفتاح العلوم, تح 3
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اث ؤلاهدغاٝ َظا ٌكمل ٢ض و ، «له وي٘ ُت و الهىجُت اإلاؿخٍى ت و الهٞغ  خظٝ ٖىض ظجي ابً ٣ُٞى٫ . الضاللُت و الىدٍى
 بلى الُٛبت مً الغظٕى بّن » :ًلي بما طل٪ ًٖ ُٞٗبر (َـ143 ث) الؼمسكغي  ؤّما ، «الاحؿإ مً يغب اإلاًاٝ خظٝ ألّن »: اإلاًاٝ

ما الخُاب
ّ
ت ؤؾلىب بلى ؤؾلىب مً الاهخ٣ا٫ و ال٨الم في للخٟجن ٌؿخٗمل به  بمٗجى ، « بلُه لإلنٛاء ب٣ًاْا و الؿام٘ ليكاٍ هٍٓغ

، بلى ُٞيخ٣ل واخض ؤؾلىب مً ًمل الؿام٘ ؤن  ال٨الم في ٢ضخا ٌٗض واخض ؤؾلىب اؾخٗما٫ ٞةّن  لظا لالؾخمإ، وكاَا لُجض ٚحٍر
ه

ّ
ٛىي  ؤلازغاء إلاٗجى ٧ان الٗضو٫  ٞةن ٞبالخالي مّل، إلاا خؿىا ٧ان لى أله

ّ
ه ٦ما الخىؾ٘ مً يغبا و الل

ّ
 خؿب لٛىي  ابخ٩اع و ببضإ ؤه

حن .  ال٣ضامى اللٍٛى

٠ (َـ403 ث) البا٢الوي ؤباب٨غ ؤلامام هجض ٦ما  بٌٗ في اإلاخ٩لم ٖضو٫  ًٖ ألاؾئلت مً بًغوب ًدبٗه و الٗضو٫  مهُلر ًْى

ا٫ نُٛت بلى الٟاٖل اؾم نُٛت اؾخٗما٫ ًٖ الترا٦ُب ّٗ  الضاللت ٞهي اإلابالٛت ؤّما»: ٣ُٞى٫  الهٟت، في اإلابالٛت ٖلى للضاللت ٞ
 .  «... للمبالٛت عاخم ًٖ ٖض٫ عخمً،: ٣٦ىل٪ لظل٪، اإلابِىت الهٟت في مبالٛت مجها: وظٍى ٖلى طل٪ و اإلاٗجى ٦ثرة ٖلى

 ال٨الم ؤّن  واٖلم» : ٣ُٞى٫  الٟهُذ، ال٨الم ًٖ خضًشه في الٗضو٫  مهُلر (َـ471 ث) الجغظاوي ال٣اَغ ٖبض اؾخٗمل و    
ت حٗؼي  ٢ؿم ٢ؿمحن بلى ًى٣ؿم الٟهُذ ٟٔ بلى ُٞه الخؿً و اإلاٍؼ

ّ
 و لل٨ىاًت ألاو٫  ٞال٣ؿم الىٓم، بلى ُٞه طل٪ ٌٗؼي  ٢ؿم و الل

ٟٔ ٖضو٫  و احؿإ و مجاػ الجملت ٖلى ُٞه ٧ان ما ٧ل و ؤلاؾخٗاعة، خض ٖلى ال٩اثً الخمشُل و الاؾخٗاعة
ّ
 ، «الٓاَغ ًٖ بالل

ت َى و ال٨الم، بىٓم مغجبِ ال٣اَغ ٖبض ٖىض ٞالٗضو٫   و ٣ًى٫  ٦إهه ؤوضر َى و ظمالُت و ٞىُت لٛاًاث ٌؿخسضم مؼاًاٍ مً مٍؼ
٣ت جغ٥ ٖلى ًض٫ ٣ت بلى ال٣ى٫  في ٍَغ ٣ُْهغ ؤخؿً ؤزغي  ٍَغ  ألازحر ابً ٖىض اإلاهُلر اؾخٗما٫ ؤما جإصًتها، ًٖ الخ٣ُ٣ي الخٗبحر ًَم

.   «طل٪ ا٢خًذ زهىنُت لىٕى بال ٩ًىن  ال ؤزغي  نُٛت بلى ألالٟاّ مً نُٛت ًٖ ٞالٗضو٫ »  ٦شحرا، ٖىضٍ وعص ٣ٞض (َـ 637 ث)

خه مهُلر الٗضو٫  ٞةن ٨َظا و  ُت الخ٣ى٫  مً ال٨شحر جىاٖػ  ٩ًاص ٧ل الُغ١، مً الٗضًض جمشلخه و ال٣ضًمت اإلاٗٞغ
 و الُغاث٠ و ألالٛاػ و الخ٨م و ألامشلت في بلُىا ونل بما ٦المهم في ٖضلىا ٞال٣ضماء اظخماُٖت، ْاَغة َى َظا مً ؤ٦ثر ٩ًىن 
 و الجمهىع  و الؿام٘ ًإؾغ و اإلاخل٣ي ًبهغ و الٗاصة مسغط ٚحر ًسغط ؤن بلى اإلاإلٝى الٗاصي بال٨الم ًاصي ٦ٟٗل ال٣ى٫، ٞىىن 

ً ًد٤٣  . الٟجي الجما٫ مَى

: املحذزحن ِىذ الّذو٥  مفىلح -2-2

ؿاهُحن ؤ٢ىا٫ ؤًًا جًاعبذ ٣ٞض اإلادضزحن، ٖىض جخ٨غع  ال٣ضماء لضي الدؿمُاث حٗضص ْاَغة بّن  
ّ
 طل٪ في اإلادضزحن الل

 ٖبض ٢ا٫ بط. والخسُي الخجاوػ  جه٠ و بالالمإلٝى جىحي مسخلٟت و ٦شحرة حؿمُاث اإلاٟهىم َظا ٖلى ًُل٣ىن  ٞهم ٦بحرا، ايُغابا
اح ،(ladeviation) الاهدغاٝ: ٖضًضة بمهُلخاث الخضًشت الضعاؾاث في ٖىه ّٖبر ٢ض الٗضو٫  َظا»: اإلاؿضي الؿالم  (l’ecart) ؤلاهٍؼ

خً ،(l’infraction) اإلاسالٟت ،(l’abus)الخجاوػ  ،(leviol) ؤلاهتها٥
ّ
 la) الؿجن زغ١  ،(la distorision) ؤلازخال٫ ،(l’incrrection)الل

                                                           
  .ٖٙٔ، صٕٕٓٓ، (د،ط)رية، بًنكت، عبد احلميد ىنداكم، االعجاز الصريف يف القرآف الكرمي، ادلكتبة العص ٔ
  .ٖٕٔ، صٖٜٜٔ، (د،ط)رجاء عيد، البحث األسلويب معاصرة ك تراث، مطبعة األطلس، القاىرة،  2
  .ٕٓٚ، صٖ، جٜٛٛٔ، (د،ط)عبد السالـ ىاركف، دار الكتب العلمية، بًنكت، : سيبويو، الكتاب، تح 3
  .ٜٓٔ، صٜٜٗٔ، (د،ط)بكر عبد الرزاؽ، مكتبة مصر، أبو: الباقالين ، اعجاز القرآف الكرمي، تحأبوبكر  ٗ
  .ٖٓٗ-ٜٕٗ، صٜٜٔٔ، (د،ط)عبد القاىر اجلرجاين، دالئل االعجاز، قراءة ك تعليق زلمود زلمد شاكر، مطبعة ادلدين، القاىرة،  ٘
-ٜٙٔ، صٜٜٛٔ، ٔط ،ٕالعلمية، بًنكت، جكامل زلمد عويضة، دار الكتب : ضياء الدين ابن األثًن، ادلثل السائر يف أدب الكاتب ك الشاعر، تح ٙ

ٜٔٚ . 
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violation des normes)، الكىاٖت (scandale)، اخت  ، «(la transgression) الٗهُان ،و(l’altération) الخدٍغ٠ ،(lasubversion) ؤلَا
م   مسخلٟت، بٗباعاث الٗضو٫  مهُلر ًٖ اإلاؿضي حٗبحر ٞٚغ

ّ
 ؤو الىا٤َ ٦ؿغ و اهتها٧ا جدمل ٞهي واخضة، جب٣ى الضاللت ؤّن  بال

غاٝ ال٩اجب  هضع ما بلى لجىء و خُىا لل٣ىاٖض زغ٢ا ٩ًىن  الٗضو٫  ٞةّن  آزغ حٗبحر ؤو الٟاثضة جد٤ُ٣ م٘ ٌؿخسضمه الظي ال٨الم أٖل
خماص ج٣ُُما بطن ٣ُٞخطخي البالٚت ٖلم مكمىالث مً ٞهى ألاولى خالخه في ؤما آزغ خُىا الهُٜ مً ت، ؤخ٩ام ٖلى بااٖل  ؤّما و مُٗاٍع

ؿاهُاث م٣خًُاث مً ُٞه ٞالبدض الشاهُت نىعجه في
ّ
 .زانت ألاؾلىبُت و ٖامت الل

 ال٣ضًم البالغي زىبه في اإلاٟهىم َظا جمشلىا ؤ ٖلُىا ؾىاء و» : ٣ٞا٫ الٗضو٫  ًٖ مغجاى اإلال٪ ٖبض ج٩لم ل٣ض و 
 الخضازُت اللٛت في ًض٫، ٧لها مسخلٟت مهُلخاث جدذ اإلاٟهىم َظا م٘ حٗاملىا خخما ٧اهىا الٗغب البالُٚحن ؤن واضر و (الٗضو٫ )

اح؛ ٖلى اح )الجضًض الؿُمُاجي زىبه في ؤم ،... ظغ َلّم  و الخظٝ و ؤلازخهام و الخإزحر و ٧الخ٣ضًم طل٪ و ؤلاهٍؼ  في ٞةهه  ؛(الاهٍؼ

ٟاجحر لضي واخضا قِئا ٌٗجي ٩ًاص ؤلازيخحن الخالخحن ماؽ و (rifaterre)ٍع  ٧ان بطا ه٣ى٫  ٖلُه و.  «ؤصخابه و (J.BOIS) بىا ظان و ٢ٍغ
 ٞةن مدضصا، مٟهىما ًدمل الظي اإلاهُلر ابخ٩اع مك٩لت هي اإلاهُلخاث، ًسو ُٞما واخضة، مك٩لت مً ٌٗاوي اإلاخ٣ضم الٗالم
 بًجاص و اإلاخ٣ضمت، ألامم مً اإلاسخلٟت الٗلىم لى٣ل الؿعي يمجها مً اإلاك٩لت؛ َظٍ ظاهب بلى ؤزغي  بإمىع  ًهُضم الٗغبي ٖاإلاىا

م و ، «الترظمت في اإلاكاعب  حٗضص بلى باالياٞت َظا. اإلاى٣ىلت الٗلىم جًمىتها التي اإلاٟاَُم ًٖ الخٗبحر بمهمت ج٣ىم مهُلخاث  ٚع
ت اإلاجام٘ مجهىصاث  ؤن  مٗغوٝ َى ما و الىدىي، الضعؽ ح٣ُٗض بلى ًاصي مما ٢اثمت، اإلاك٩لت جب٣ى اإلاهُلر لخىخُض اللٍٛى

 مً ال٨شحر اإلاٗجى لهظا بّن  و واخض، مال٠ ٖىض اإلاهُلر ًخٗضص ٢ض و واخضة، حؿمُت ٖلى مٟهىمه ٌؿخ٣غ لم الٗضو٫  مهُذ

ا اإلاهُلخاث اح ؤقهَغ . الٗضو٫  و اإلاهُلخاث َظٍ بحن الخمُحز بٌٗ ؾىجغي  ٖلُه و الاهتها٥ و الاهدغاٝ و الاهٍؼ

: ألاظلىبُت و الّشبُت البالٔت في حمالُات ا و الّذو٥  ٌاهشة  -3

 زال٫ مً لجمالُاجه زل٣ا الىو في جغي » ؤّجها َى الجما٫ ٢ُم بخ٨َغـ الٗضو٫  اظغاءاث في الىٓغ اعجباٍ ًا٦ض الظي

 هٓامه زال٫ مً ل٨ً و  –الغصاءة و الجىصة زال٫ مً ال -آزغ ًٖ ؤصبي ٖمل ًسخل٠ و هو، ًٖ هو ًٟتر١  َظا في نُاٚخه،
اث ُٞه جدكاب٪ الظي ت اإلاشالُاث ٞخىته٪ الهُاٚت، مؿخٍى  بّن  و ، «الٟىُت اإلاىبهاث جخ٩ازغ ؤو ألاهماٍ، جخ٨غع  ؤو ألاصاء، في اإلاإلٞى

ت لٟاثضة ظاء بهّما الٗضولي ألاؾلىب ُّ ت، ظمال ُّ اح و الٗؼوٝ و الخغوط بلى اللٛت هٓام ًضٖى الظي الؿبب بّن  و ٞى  ألانل ًٖ الاهٍؼ

 اللٛاث في و الٗغبُت اللٛت في الٗام ٞاإلابضؤ الاؾخصخاب، م٘ ج٩ىن  ٢ض اللبـ ؤمً بعاصة"  ٞـ ًخٗضص الٟٕغ بلى الٗضو٫  جًُٟل و

ه ما َى ٦ظل٪ ألازغي   آزغ بلى هٓام مً ًخٛحر اللٛت هٓام ٞةّن  ٦ظل٪ و ،" ًجخيب لبـ ز٠ُ بك٩ل بْن  و:  ب٣ىله مال٪ ابً  ٖٞغ
غاى غاى أٚل اح البالُٚت، ٧اأٚل ت، لٛت لخل٤ الضاللت هٓام و الىدى لىٓام زغ١ »  ٞاالهٍؼ  ؤن ًجب الظي الىخُض اإلاجهاط و قٍٗغ

 اإلاخٗت له ًد٤٣ ال و اإلاخل٣ي ًشحر ال ال٣ى٫  مً اإلاإلٝى و ، « اإلاؿتهل٨ت الىمُُت و اإلاٛل٣ت الضاثغة مً للخغوط قاٖغ ٧ل ًغج٨به

                                                           
  .ٜٚ، صٕٙٓٓ، ٘لبناف، ط ،عبد السالـ ادلسدم، األسلوبية ك األسلوب، دار الكتاب اجلديد، بًنكت 1
  .ٜٕٔ،صـ ٜٜٗٔ -قٗٔٗٔ، ٔلبناف، ط ،عبد ادللك مرتاض، شعرية القصيدة ، ٓنليل مركب لقصيدة أشجاف ميانية، دار ادلنتخب العريب، بًنكت 2
  .ٚٓ، صٖٕٓٓمصطفى طاىر حيادرة، من قضايا ادلصطلح اللغوم العريب، عادل الكتب احلديث، األردف،  3
  .ٚ٘، صٜٜٗٔ، ٔلوجنماف، ط -زلمد عبد ادلطلب، البالغة ك األسلوبية، الشركة ادلصرية العادلية ٔ
  .٘ٗٔـ، صٕ٘ٓٓ -قٕٙٗٔ، ٔعية، بًنكت، طأمحد زلمد كيس، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية، رلد ادلؤسسة اجلاـ ٕ



ت  2016ًىلُى    21الّذد  -الّام الثالث    -مجلت حُل الذساظاث ألادبُت وال٢ٍٙش
 

 

 

 

 

 

 147 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

ض َغبذ ٢ى٫  في َى و له، ويٗذ ٖما بال٩لماث ًدُض ٞالكٗغ ال٩اُٞت،  جدذ ال٩لماث جخسظٍ مٟاجئ جدى٫  ، زاع٢ت زانُت ٍع

.  الجما٫ مً خالت هدضص ؤن م٣ضوعها في مما ؤ٦ثر الخانُت َظٍ هدضص ؤن م٣ضوعها في لِـ و زام جإزحر
 ؤَل مً ٌؿحر ٚحر هٟغ ّٖضٍ الظي و ألاؾلىبُت، ٖلحها ٢امذ التي ألاع٧ان ؤَم َى اللٛىي  الٗضو٫  ٧ان بطا و  

ا و شخيء ٧ل الازخهام َى ا ُٞما ٖٞغ َى ت، الاوٗضالاث ٖلم" بإجها ٖٞغ  به جمخاػ ُٞما ٩ٞامً ألازحر الخض وعاء مً الؿّغ  ٞإما اللٍٛى

 الٗملُت ًٖ للخضًض ألامغ ًدُلىا ،"الخُاب ؤصبُت" ٌؿمى ما مالمؿت ٖلى مسهىم بىظه الٗضو٫  ؤؾلىبُت و بٗامت، ألاؾلىبُت
 الى٣ضّي  و البالغي جغازىا في ل٨شحرة ألامشلت بّن  و اإلاخل٣ي، و اإلابضٕ بحن للخىانل ًٞاء زل٤ و ألاؾالُب حك٨ُل خُض مً الابضاُٖت

اث ظمُ٘ ٖلى و ال٣ضًم  قُجا و اعجباَا ًغجبِ ٦مهُلر الالخٙاث ْاَغة ٞةّن  الخهغ ال اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى و اللؿاهُت، اإلاؿخٍى
 هُا١ في ؤم اللٛت، هُا١ في طل٪ ٧ان ؤ ؾىاء ال٣اثم، الىي٘ ًٖ الاهدغاٝ و الخدّى٫  حٗجي صاللتها ؤبؿِ في ال٩لمت و بالٗضو٫،
لىا لى و ٖامت، بهٟت الاوؿاوي الؿلى٥ ّٗ  التر٦ُب، بضعاؾت ًخهل الظي الخأخحر و لخٝذًما ٦مىيٕى اججاَحن طو آزغ مىيٕى ٞ

اصة الخإزحر و ٞالخ٣ضًم"  الجاَؼة، ال٣ىالب مً الاهٟالث ْاَغة مً اهُال٢ا البالٚت ب٣ًاًا ؤزغي  هاخُت مً ًخهل ٦ما  في ٍػ

غاى» البالُٚىن  ؤخصخى ل٣ض و ، "الاجها٫ وز٤ُ بالبالٚت الخإزحر و الخ٣ضًم ًخهل لهظا و ال٨الم، جدؿحن و اإلاٗجى، اًًاح  ألٚا
 الخلظط، الى٩اًت، ؤو اإلاؿاءة حعجُل و اإلاؿّغة، حعجُل مجها ٞظ٦غوا بلُه؛ اإلاؿىض و اإلاؿىض في الخإزحر و الخ٣ضًم مً جخىدى التي

 الٗمىم، ؤصاة ٖلى الىٟي ؤصاة بخ٣ضًم الٗمىم ؾلب ٖلى الىو الىٟي، ؤصاة ٖلى الٗمىم ؤصاة بخ٣ضًم الؿلب ٖمىم ٖلى الىو

٤ بلُه، باإلاؿدىض الخسهُو الٛغابت، و ؤلاه٩اع  البالٚت ًٖ الغاٞعي ناص١ مهُٟى ألاصًب ًخ٩لم ٨َظا و.  «للمخإزغ الدكٍى

ه»: ب٣ىله اإلاإلٝى ًٖ للخغوط اإلابرعاث بٌٗ ٣ًضم و الٗامت، اللٛت مً جسغط الخانت اللٛت ؤّجها ٖلى الٗغبُت
ّ
 ٖلى اخخُا٫ به

 اللٛت َظٍ بىاء بّن  عوٖت، و ٞسامت في ًجز٫؛ ؾمى ؤو ٌٗلى ؾمى في اإلاٗاوي َظٍ بل٣اء و الىٟـ، بلى اإلاٗجى ؤصاء في الٍُغ٤ ازخهاع

ا و الاؾخٗاعة و ال٨ىاًت و اإلاجاػ و بالدكبُه مىؾ٣ُُت، جغظمت للىٟـ جغظمتها و اإلاٗاوي ؤؾغاع جإل٠ُ ٖلى ٢اثم .  «ٚحَر

ه:  الضاللي الٗضو٫  مؿخىي  ٖلى و 
ّ
 مً البُان، ٖلم يمً البالُٚىن  صعؾها التي ألاهىإ في ٖامت بهٟت ًخمشل ٞةه

ت ألابٗاص الٗضو٫  ٌُٗي ما َى اإلاٗجى اإلاسخل٠ ؤلاًغاص َظا بّن  ؛"مسخلٟت َغ١  في الىاخض اإلاٗجى بًغاص"  َى خُض ُّ ت و الٟى ُّ  و الجمال

ت،  ٌؿخسلو ؤن الؿام٘ ؤو اإلاخل٣ي في ٌؿخُُ٘ يغب:  يغبان ال٨الم ؤن َى اإلا٣ام، َظا في بلُه ؤقحر ؤن بي ًجضع ما و الخإزحًر
ت، ٢غاثً و وؾاثِ بلى الخاظت صون  ؤي مباقغة؛ اللٛىي  التر٦ُب في الىاعصة ألالٟاّ بلى اؾدىاصا الٛغى ؤو اإلاٗجى  ويغب لٍٛى
ت مٗاوي بلى اإلاخد٤٣ ٚغيها و ألالٟاّ مٗاوي مً اهُال٢ا بال الٛغى ؤو الضاللت بلى ُٞه ههل ؤن وؿخُُ٘ لً آزغ . مجاٍػ
ُت، و الهىجُت بٗىامله اللٛىي  الىٓام زغ١  َى له جدضًض ؤبؿِ في الضاللي الٗضو٫  بّن   ت الهٞغ  و الىدٍى

 ٖبض بِىه ما َظا مٗىاَا ًغاص ال و ال٩لمت جظ٦غ ٖىضما طل٪ و. صاللت و جغ٦ُبا اإلاإلٝى الاؾخٗما٫ ًٖ زغوط ؤص١ ؤو الضاللُت؛

خه، و خؿىه للخٗبحر ٌُٗي ما َى الٗضو٫  بإّن  الجغظاوي، ال٣اَغ  متى ؤهه ال٣ٗى٫، ٚغاثؼ في الغاسخ و الُبإ في اإلاغ٦ؼ مً" ٞـ مؼٍّ
ض  ظٗل و بلُه، به ٞإقحر آزغ مٗجى بلى ٖمض و اللٛت، في له َى الظي باللٟٔ ًظ٦غ و به، ًهغح ؤن ٞتر٥ مٗجى ٖلى الضاللت ؤٍع

ت و خؿً بظل٪ لل٨الم ٧ان ٖلُه، صلُال دا بلٟٓه ط٦غ طل٪، ًهى٘ لم بطا ٩ًىهان ال مؼٍّ  ؤبٗاص لظو الضاللي الٗضو٫  بّن  و". نٍغ

 ؤؾباب ؤ٢ىي  مً ٧لها  هي و ؤلاصَاف، و الضَكت، ٦ؿغ و الٛغابت،: مشل مً اإلاخل٣ي، ٖلى الجمالي الخإزحر ٖملُت و جخماشخى

                                                           
  .ٙٔٔ-٘ٔٔ، صٖلبناف، ط -أدكنيس، الصوفية ك السريالية، دار الساقي، بًنكت ٖ
  .ٜٜص ،ٖٜٜٔ، ٕأمحد أبو قحافة، البالغة ك التحليل األديب، دار العلم للماليٌن، بًنكت، ط ٗ
  .ٕٓٔ، صادلرجع نفسو ،أمحد أبو قحافة ٔ
.  ٕٛ٘، صٕ، ج(د،ط)مصطفى صادؽ الرافعي، تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العريب، بًنكت،  ٕ
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 َى...  مخباًىحن ؤو مخباٖضًً بحن مىظىصة ج٨ً لم ٖال٢ت زل٤ ؤن بط»  واخضا؛ مٗجى ُٞه هجض ال الظي الٟجي بالبٗض ؤلاخؿاؽ
.  «الخال١ اإلاجاػ ؤؾاؽ
؛ بٌٗ خظٝ م٘ جدىاؾب الدكبُه ٢ىة ؤن ٢غعوا و الدؽبُه مغاجب ًٖ البالٚت ٖلماء جدضر ٢ض و    ٖىانٍغ

، ظمُ٘ ط٦غ خا٫ في ؤما  الدكبُه ًسغط الكبه، وظه و الدكبُه ؤصاة خظٝ في اإلاخمشل ٞالٗضو٫  بطن خُيئظ، له ٢ىة ٞال ٖىانٍغ
ت مً ٍغ ه ؤعخب مجا٫ بلى اإلاباقغة و الخ٣ٍغ  الٗال٢ت ج٩ىن  ُٞما الدكبُه في الٗضو٫  ظمالُاث جخد٤٣ ظمالُت، و ٞىُت ؤبٗاص حٗتًر

ت، ٚحر و بُٗضة به اإلاكبه و اإلاكبه ؤي اإلادكابهحن بحن  بُجهما اإلاباٖضة ٧اهذ متى اإلادكابهحن"  ؤن الغاػي  ًا٦ض الهضص َظا في و مإلٞى
ٌِ  الدكبُه ٖضو٫  ٨ًخى٠ الظي الخإزحر ؤن بط.  "ؤخؿً الدكبُه ٧ان ؤجم، ٟ  ُٞضع٥ الخسُُل ٢ىة و بالٛغابت اإلاخل٣ي قٗىع  بلى ًُ

 هي التي الاظخّاسة م٘ ؤما و ، "ٍٚغب الٞذ هدى ٖلى جألٟذ و ججمٗذ ٢ض بُجهما، جغبِ ْاَغة ٖال٢ت ال مخباٖضة، ؤقُاء ؤن ٞجإة
ال١، ٖلى ؤع٢اَا عبما و البُان، ٖلم ؤبىاب مً باب  مجا٫ خؿب ٧ل الخدلُل و بالضعؽ البالٚت ٖلماء جىاولها لظل٪ ؤلَا

 بٖاعة زاللها مً ًخم بط ، مسخلٟت بُغ١  اإلاٗجى ؤصاء و ال٨الم في الاحؿإ جدضر التي الهامت البالُٚت ؤلاظغاءاث مً ٞهي جسههه،

اصة بُٛت آزغ إلاٗجى ما مٗجى ٣ت بًًاخه و بزباجه في الٍؼ ت، ؤبٗاص ج٨خىٟها بٍُغ ُّ  لم لصخيء ال٩لمت اؾخٗاعة هي:" اإلاٗتز ابً ّٖغٞها و ٞى

ض ؤن"  الاؾخٗاعة و بضٌٗا، ٨ًً لم الٗمل لب: ٢ا٫ ٧ان ٞلى الٗمل، مش: مشل بها، ٖٝغ ٢ض شخيء مً بها ٌٗٝغ  الصخيء حكبُه جٍغ

، و بالدكبُه جٟصر ؤن ٞخضٕ بالصخيء، ه و اإلاكبه، ٞخٗحٍر به، اإلاكبه اؾم بلى ججيء و جٓهٍغ ". ٖلُه ججٍغ
 في جٟصر ؤن ٞخضٕ:"٢ىله في الدكبُه َغفي ألخض خظٞا َىا٥ ؤن ٌكتٍر الجغظاوي ال٣اَغ ٖبض ٞةن بظل٪ و  

ل مً اإلاخىبي ٢ى٫  طل٪ مشا٫ و"  الدكبُه : الٍُى
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 ٧ىهه و مجغاٍ، ؤظغاٍ بهما و البدغ، ٌكبه اإلامضوح بّن  ٣ًل لم ٞالكاٖغ اإلامضوح، م٣ام ل٣ُىم البدغ، َى و به اإلاكبه ٞظ٦غ

 ؤّجها ؤو" اإلاكابهت لٗال٢ت اللٛت ؤنل في له وي٘ ما ٚحر في اللٟٔ اؾخٗما٫"  هي بطن ٞاالؾخٗاعة بظل٪، ًهغح ؤن صون  م٩اهه
ُه، ؤخض خظٝ حكبُه ". الدكبُه في اإلابالٛت ألظل"..  جإحي هي و َٞغ

 ابً و و٦ُ٘ ابً و (322ٌث) ٖىن  ؤبي ابً" ٦ـ ٖضوال، الاؾخٗاعة ج٩ىن  به ما بلى ٢ضًما الى٣اص مً ال٨شحر الخٟذ  

م و" اإلاؿُلي عق٤ُ ابً و ظجي  مً ٖضص بحن ًجم٘ ؤن ٚاًاجه، ؤ٢صخى ؤلاؾخٗاعي  بالٗضو٫  للبلٙى اإلاخبٗت آلالُاث و. ٦ثر ٚحَر
:  ال٣ِـ امغئ  ٣٦ى٫  بالك٩ل، الك٩ل إللخا١ ٢هضا الاؾخٗاعاث

٣ُلذ
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ّ
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ْ
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٩

ْ
ل
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 به، هاء ٢ض ٧ل٨ال له ٞجٗل زلض و الهلب، بها ؤعصٝ ٢ض اعجاػا ٞجٗل طل٪ زّجى به، جمُى ٢ض نلبا اللُل ظٗل إلاا"  ٞةهه

. ظمُٗا ظىاهبه مً الىاْغ ًغاٍ ما عاعى و الشخو، ؤع٧ان ظملت في ٞاؾخىحى
 بلى الخىنُل و ؤلاباٙل صاثغة مً ال٨الم ٞخسغط الٗضو٫، ؤهىإ ؤَم و ؤعقى هي الاؾخٗاعة ؤن ال٣ى٫  زالنت و  

. الٟىُت و الجمالُت ال٣ُم مجا٫

                                                           
  .ٖٓٗص ،ٕٕٚالكويت،ع -عبد العزيز محودة، ادلرايا ادلقعرة، حنو نظرية نقدية عربية، نشر سلسلة عادل ادلعرفة ٖ
  .ٕ٘ٔ، صٜ٘ٛٔالعلم للماليٌن، بًنكت،  ، داربكرم الشيخ أمٌن:فخر الدين الرازم، هناية االجياز يف دراية االعجاز، تح ٗ
  .ٜٓٔ، صٕٜٜٔ، (د،ط)جابر عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النقدم ك البالغي عند العرب، ادلركز الثقايف العريب، بًنكت،  ٔ
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 جدذ ًسٟى َاصٞا مٓال حٗبحرا اإلاٗجى، ًٖ اإلايصخئ بها ٌٗبر التي ألاؾلىبُت الُغ١  و البُاهُت اإلاؿال٪ ؤبضٕ مً ال٢ىاًت حٗض و

ذ ًٖ الٗضو٫  ٞحها ٌٗغى التي ألاؾالُب مً ل٩ىجها اللٛت، ؤؾغاع بخضي هي و ، مغاصٍ لُاث٠ ْالله . الدؿتر و ؤلازٟاء، بلى الخهٍغ
 ٍَغ٤ ًٖ بٞاصجه بلى مباقغة، اإلاغاص اإلاٗجى بٞاصة ًٖ ٖضو٫  بجها الٗضولُت، الُبُٗت بصعا٥ -لىا  –ًم٨ً  َهىا مً و 
 اإلاغاص اإلاٗجى بلى اإلاظ٧ىع  الخغفي اإلاٗجى مً زاللها مً ًيخ٣ل ٨ٖؿُت بدغ٦ت ٣ًىم ؤن بال اإلاخل٣ي ٖلى ما و لىاػمه، مً الػم

. (اإلاترو٥)
 
ٚ الىبىي  الحذًث في ألاظلىبي و البالغي الّذو٥  مٍاهش مً  -4 : الؽٍش

 ألاٞٗا٫ في و الهُئت، و الك٩ل في الجما٫ ٩ُٞىن  جدىاؾ٤، و جخالخم و جخ٩امل ٖىانغ جدهُل َى الجما٫ ؤن ُٞه ق٪ ال مما
اث، و ل٤ في ؤي الخهٞغ

َم
ل٤، و الخ

ُ
 ٖال٢ت في الجما٫ ًٖ البدض ٖملُت الجمالُت جمشل ٨َظا و الجما٫، هلمذ ٢ض البؿاَت في و الخ

 ؤزغي  ظهت  مً و ، اإلاضع٦ت الىٟـ و اإلادُُت، البِئت اإلاخىاؾ٤، الخاعجي اإلاىيٕى:  هي ٖىامل زالزت بحن باالعجُاح الكٗىع  جشحر
 ؤلٟه ٖم الاهدغاٝ في و جضاوله، ؤو ا٦دكاٞه ٌؿب٤ لم بما ؤلاجُان و اإلاإلٝى ًٖ الٗضو٫  في ًٓهغ و ًدؿلِ ٢ض الجما٫ ٞةّن 

 َظا آزغ في خضًثي و ألاؾالُب، ؤبهى لىسل٤ ال٣ىاٖض هىته٪ و هخجاوػٍ و ال٣ى٫  ًٖ هجزاح الىجحرة َظٍ ٖلى و ؾّىه، ؤو ؤلاوؿان

 آلهخىا بٌٗ مجىىن  ٣ًىلىن » ،اإلاغؾلحن و ألاهبُاء زاجم ٦الم ًٖ الكٍغ٠، الىبىي  الخضًض ًٖ ٦الم، ٩٦ل لِـ ٦الم ًٖ البدض
ه الهٛحرة الُٗىن  في لُخمشل ٦ماله في ال٨بحر ال٣ٗل بّن  بلى اٞتراٍ، ٣ًىلىن  ؤم ا٦خخبها ألاولحن ؤؾاَحر و اٖتراٍ،

ّ
 بّن  و ظىىن  ٦إه

ه ال٣هحرة الُٗىن  في لُٓهغ َالله ٞى١  اإلاىحر الىجم
ّ
 صٖىي  ؤؾلىب في هللا زل٤ ؤقٝغ بالٚت بّجها وٗم ، «هىن  ٞى١  ه٣ُت ٦إه

 مىظه َى و ال ٠ُ٦ و اإلاٍغًت، ؤهٟؿىا ًُّبب و الؿماء بلى بإًضًىا ٌكض ٧ان بن الهغم ًٖ ًمخى٘ ال ٠ُ٦ آؾغ، ووظضاوي جغبىي 

ُل ي: الىاؽ ؤّحها ًا: "ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ُٞه ٢ا٫ ٢ض و الضًً، ًىم بلى الخابٗحن جابعي و بٗضَم مً الخابٗحن و ألاو٫  للٖغ
ّ
 ؤُُٖذ ٢ض بو

 الىاؽ ٌؿم٘ لم و:" ُٞه الجاخٔ ٣ٞا٫ ، الٗلم ؤَل الٗالُت بالٚخه ٖلى قّض  و ، "ازخهاع لي ازخهغ و زىاجُمه و ال٩لم ظىام٘
  ب٨الم

ّ
، ؤٖض٫ ال و لٟٓا، ؤ٢هض ال و هٟٗا، ؤّٖم  ٢ِ

ًا
 ؤؾهل ال و مى٢ٗا، ؤخؿً ال و مُلبا، ؤ٦غم ال و مظَبا، ؤظمل ال و وػها

 التي ؤلاوؿاهُت البالٚت هي َظٍ: "٢ا٫ ُٞما الغاٞعي ألاصًب ٢ا٫ و ، " ملسو هيلع هللا ىلص ٦المه مً ٞدىي  ؤبحن ال و مٗجى، ؤٞصر ال و مسغظا،
هى٘، لم ٚاًاتها، صون  ل٣ٗى٫  خؿغث و آلًاتها، ألا٩ٞاع سجضث

ُ
ت، ٦إّجها ؤلاخ٩ام مً هي و ج  ٖلى وهي لها، ًخ٩ل٠ لم و مهىٖى

ت بُٗضة الؿهىلت  . "ممىٖى
 ؤصر في ألاؾلىبي و البالغي الٗضو٫  مٓاَغ مً بًٗا ؤؾخ٨ك٠ و ؤجدب٘ ؤن الضعاؾت َظٍ في خاولذ ٢ض و  

 الجام٘ ب٨خاب ال٨خاب َظا اإلادضزىن  ؾمى ٢ض و"  البساعي، اؾماُٖل بً مدمض هللا ٖبض ؤبي ؤلامام صخُذ َى و الخضًض ٦خب
ه

ّ
 ًخٗل٤ وما اإلا٣ام و الؿٟغ و الكغب و ألا٧ل آصاب و الغ٢اث٤ و ألاخ٩ام و ال٣ٗاثض مً بلحها اإلادخاط ألاهىإ ظمُ٘ ًىظض أله

                                                           
ٕ

  .ٕٚ، صٜٜٜٔصابر عبد الدامي، احلديث النبوم رؤية فنية مجالية، دار الوفاء للطباعة ك النشر، االسكندرية،  
  .ٚٔ، ص ٜٚ٘ٔماىر كامل، اجلماؿ ك الفن، مكتبة األجنلو ادلصرية، دار الطباعة احلديثة، القاىرة،  ٔ
  .ٕٓ، صٕ٘ٓٓ، ٛمصطفى صادؽ الرافعي، إعجاز القرآف ك البالغة النبوية، دار الكتاب العريب، بًنكت، ط ٕ
  .ٕٙٔ، صٔ، جٔكتبة النهضة احلديثة، مكة ادلكرمة، طعبد ادللك دىيش، ـ:زلمد بن عبد الواحد، األحاديث ادلختارة، تح ٖ
  .ٚٔ، صٕ، ج٘عبد السالـ ىاركف، مكتبة اخلاجني، القاىرة، ط: اجلاحظ، البياف ك التبيٌن، تح ٗ
  .ٜٕٚص، الرافعي، تاريخ آداب العرب ٘
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ش و بالخٟؿحر  و ظّل، و ّٖؼ  هللا ٦خاب بٗض ٦خاب ؤصر ال٨خاب َظا ؤّن  ؤي٠ ، "طل٪ ٚحر و اإلاىا٢ب و الٟتن و الخِؿحر و الخاٍع
م ال٣غآن في وعص ألانل ًٖ الٗضو٫  ٞةّن  لإلقاعة  في ألانل ًٖ الٗضو٫  هجض اإلاشا٫ ؾبُل ٞٗلى اإلاغاث، مئاث بل ٖكغاث ال٨ٍغ

لمَم   :حٗالى ٢ىله في ٧ان هىن  ٦دظٝ الخظٝ، و الظ٦غ ٥ُ  وَم
َم
ا ؤ ًُّ ِٛ

م، ؾىعة مً 19:آلاًت ﴾بَم ه ٖىض مكغوٍ الخظٝ و مٍغ  و ؾِبٍى
 ال٩لمت، و الخٝغ مؿخىي  ٖلى الٗضو٫  في ألامشلت مً ال٨شحر و مخهل، يمحر ٚحر مخدغ٧ا، للىىن  الخالي الخٝغ ٩ًىن  بط الجمهىع 

دُت و للخإزحر ٞٗل ٦ٗضو٫  ت الىُْٟت ًٖ زغوط ٧ل لِـ" ل٨ً اإلاخل٣ي، و للؿام٘ ألاٍع ُٟت ًمخل٪ الىدٍى  بّن  و ،  "ظمالُت ْو
ها، جخٗضص الىبىي  الخضًض في ألاؾلىبي ألاصاء ظمالُاث  اإلاامىت ؤلاوؿاهُت الىٟـ في الباقي ألازغ ل٨ً و َغاث٣ها، جدىٕى و وظَى

تها و اإلادمضًت الشخهُت بٗٓمت ؤلاخؿاؽ ٞحها حٗم٤ التي و ؤلاؾالم، بغؾالت  بجما٫ ؤلاخؿاؽ َى الباقي ألازغ َظا..  ٖب٣ٍغ

٣ا ؤن هجض الجما٫، ٖلماء ؤعاء بلى اخخ٨مىا بطا و. خ٨مخه و ٢هضٍ ؾمى و صخخه، و اإلاٗجى قٝغ و الخٗبحر، خالوة و اإلاى٤ُ  ٍٞغ

 ؤّن  ٞحري  آلازغ الٍٟغ٤ ؤما ،"هُذحش" و "ؼىب  اوس " مجهم و طاجه، و الصخيء طل٪ في مؿخ٣غة خ٣ُ٣خه و الجما٫ ؤن ًغي  مجهم
 مً ؤلاوؿان هٓغة في مؿخ٣غة الجما٫ خ٣ُ٣ت ج٩ىن  خُيئظ..  ما شخيء اججاٍ ؤلاوؿان هٟـ مً ًيب٘ الظي الكٗىع  َى الجما٫

 "  مجهم و طل٪ هدى به ٌكٗغ ما زال٫
ْ

ٍغ هللا ألن م٨دؿب ؾلم و ٖلُه هللا نلى اإلاهُٟى مى٤ُ ٞجما٫ ،"١اهذ
ّ
 و ، طل٪ ٖلى ُٞ

ُل  »: ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ٢ا٫ ٢ض
َم
ش اِثم مَم

َم
ه ُخُضوِص  في ال٣

َّ
ا٢ِ٘ الل ىَم

ْ
مشل ٞحها، وال

َم
ىمٍد  ٦

َم
مىا ٢ هَم ، ٖلى اْؾتَم تٍد

ُىَم ِٟ
نابَم  ؾَم

َم
إ
َم
هم ٞ ًُ ْٗ ا، بَم ََم ال ْٖ هم ؤ ًُ  وبٗ

ا، هَم
َم
ْؾٟل

َم
ؾٟلها في الظي ٩ٞان ؤ

َم
ْىا بطا ؤ

َم
٣ وا اإلااء مً اؾخَم غُّد ًْ  ٖلى مَم هْم، مَم

َم
ى٢

َم
ىا ؤها لى: ٣ٞالىا ٞ

ْ
٢ غَم

َم
ا في ز ِهِِبىَم

َم
غ٢ا ه

َم
ْم  ز

َم
اِط  ول

ُ
ًْ  ه ىا؟ مَم

َم
ى٢

َم
ٞ 

ْم  ٞةن َُ ى
ُ
٧ غَم

َم
اصوا وما ج عَم

َم
٩ىا ؤ

َم
ل ل٩ىا ََم مُٗا، َو وا وبْن  ظَم

ُ
ْىا ؤًضِحِهْم  ٖلى ؤزظ جَم

َم
ْىا ه جَم

َم
مُٗا وه .  » ظَم

ىا ؾُٟىت ٖلى اؾتهمىا مٗجى و هللا، خضوص بلى بقاعة الخضًض َظا في اإلاىظىص الخ٣ابل ؤٖٓم ما    ٖلى ا٢تٖر
ت ؾهما ٍٞغ٤ ٧ل ؤزظ و ج٣ؿُمها،  خا٫ حكبُه َى و مخٗضص مً مىتٕز ُٞه الكبه وظه الىبىي  الخمشُلي الدكبُه َظا و بال٣ٖغ
 ؾُٟىت في قغ٧اء ٢ىم بدا٫ اإلاى٨غ ًٖ الىهي و باإلاٗغوٝ ألامغ ًٖ الؿا٦ذ و ٞحها الىا٢٘ و الخضوص ٖلى مجهم ال٣اثم اإلاؿلمحن
ا َى  اإلااء ٖلى للخهى٫  جِؿحرا زغ٢ها ؤؾٟلها في مً ٞإعاص  ؤؾٟلها، بًٗهم و ؤٖالَا بًٗهم ٞإناب ٢ؿمتها، ٖلى ٞاؾتهمىا جىاٖػ

ا ًجضوا لم و ىن  ؤجهم اٖخباع ٖلى طل٪ مً بإؾًا  الخهٝغ َظا مً الؿُٟىت ؤٖلى في َم مً مىٗهم ٞةْن  ههُبهم، زالو في ًخهٞغ

م بْن  و الجمُ٘، هجا الخُحر غ ٞهظا الجمُ٘، َل٪ ؤعاصوا ما و جغ٧َى  وعاثُاث ما بلى اإلاخل٣ي لىلىط صٖىة"  البضٌ٘ الىبىي  الخهٍى
 ما ا٢خىام لُداو٫  الدكبحهُت، الهىعة ٞى١  جدىم جٓل التي ؤلاًداءاث مسخلٟت م٣ا٠َ في لُدخًً بلُه جىظه ؤو ألاقُاء

 الخضًض هو ًىضر ، "ٖلُه ٣ًبٌ ؤن ٌؿخُُ٘ ال و خىالُه بإظىدخه ًٝغ بًٗها ؾُٓل التي و اإلاسخلٟت، َُىعَا مً ؤم٨ىه
 بلُه وكخا١ ُٖٓم بؾالمي إلابضؤ جُب٣ُا اإلاٟؿضًً، الٗابشحن بإًضي ٞحها الغاقضًً بإزظ بال ًدهالن ال ؤمجها و ألامت نُاهت ؤن

 ملسو هيلع هللا ىلص مدمض ال٣اثل بحن الىٟسخي الخٟاٖل خ٤٣ ٢ض الجمالي الٗضو٫  َظا اإلاى٨غ، ًٖ الىهي و باإلاٗغوٝ ألامغ َى و مجخمٗىا في الُىم
ٗت، في ٚاًت بالغي جمشُلي حكبُه في ؤٖالَا، و  ؤؾٟلها ٞبحن الى٣ٌُ، بُٖاء في و مخ٣ابلت، لٛت في ٖهغ، ٧ل مؿام٘ بحن و  و الٞغ

                                                           
  .ٓٔٔـ، صٜٙٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔ زلمود الطحاف، تيسًن مصطلح احلديث، مكتبة ادلعارؼ، الرياض، ٙ
  .ٖٛ، صٖٕٓٓ، ٔاألردف، ط -موسى سامح ربابعة، األسلوبية مفاىيمها ك ْنلياهتا، دار الكندم ٔ

  .ٜٕصابر عبد الدامي، احلديث النبوم رؤية فنية مجالية، ص ٕ

  .ٕٖصابر عبد الدامي،  ادلرجع نفسو، ص  ٖ
  .ٕٙٛصـ، ٕٕٓٓ –ق ٖٕٗٔدار ابن كثًن دمشق، بًنكت، طبعة جديدة منقحة، صحيح البخارم، أيب عبد اهلل زلمد بن إمساعيل البخارم،  ٗ
  .ٜٖٕص ،ٜٓٛٔ، (د،ط)عبد احلكيم راضي، نظرية اللغة يف النقد العريب، مكتبة اخلاجني، القاىرة،  ٘
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 ال٣ى٫  البضًهي مً و ، "ؤمىع  ؤو ؤمٍغً مخٗضص مً مىتٕز ون٠ وظهه ما:  الخمشُل و" اإلاخل٣ي، و اإلاؿخم٘ في مازغ ٢هصخي ٢الب في
 طل٪ و اإلاكبه في مجها به اإلاكبه في ؤْهغ الٗاصة في ج٩ىن  ؤ٦ثر، ؤو نٟت في قِئحن بحن م٣اعهت ٣ٖض ٖلى ٣ًىم ألانل في الدكبُه ؤن
 ٌٗٝغ ما َى و به، اإلاكبه في مجها اإلاكبه في ؤبغػ  الهٟاث جل٪ ُٞجٗل ألانى٫  ًسغ١  الاؾخسضاماث بٌٗ في ؤهه ٚحر ألانل، َى

 .الكٍغ٠ الىبىي  الخضًض في الدكبُه زال٫ مً الٗضو٫  مالمذ بٌٗ بْهاع َى حهّمىا ما و اإلا٣لىب؛ بالدكبُه البالٚت في

غة ؤبى عواٍ ما الدكبُه في ؤًًا الٗضو٫  نىع  مً و ًْ  »: ٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص الغؾى٫  ؤن ٖىه هللا عضخي ٍَغ لَم  مَم ؿَم
َم
د
ْ
ْىمَم  اٚ ِت  ًَم َٗم ْؿلَم  الْجُم

ُ
ٚ 

ما عاح زم الجىابت
ّ
ت، ٢ّغب ٨ٞإه

َم
ًْ  بضه مَم احَم  وَم ِت  في عَم َٖم ا ت الؿَّ ُّ اِه

ّ
ما الش

ّ
إه

َم
٨

َم
ّغبَم  ٞ

َم
٢ ،

ًا
ة غَم

َم
٣ ًْ  بَم مَم احَم  وَم ِت  في عَم َٖم الشت الّؿا

ّ
ما الش

ّ
إه

َم
٨

َم
ّغبَم  ٞ

َم
ا ٢

ًا
 ٦بك

ًْ  ؤ٢غن، احَم  ومَم ت في عَم َٖم إهّما الغابٗت الّؿا
َم
٨

َم
ّغبَم  ٞ

َم
٢ ،

ًا
ت اظَم ظَم ًْ  صَم احَم  ومَم ِت  في عَم َٖم ت الّؿا اِمؿَم

َم
ما الخ

ّ
إه

َم
٨

َم
ّغبَم  ٞ

َم
ت ٢ ًَم ُْ ةطا ب

َم
غَمطَم  ٞ

َم
امُ  ز  ؤلامَم

غَمث ًَم ت خَم
َم
ىن  اإلاالِث٨ ُٗ غ ٌْؿخم

ْ
٦

ّ
ً جٟاوث بُان الدكبحهاث َظٍ زال٫ مً ؤعاص ملسو هيلع هللا ىلص ٞالىبي ، «الظ  و الًٟل في الجمٗت بلى اإلاباصٍع

 ؤبهى في للٗضو٫  مشاال هًغب ؤًًا و الخٟاوث، ٖلى بلخاح مً الخٟهُل في إلاا الخٟهُل، بلى اإلاجمل الىدى ًٖ ٖض٫ و ألاظغ،

ًْ »:٢ا٫ ؾلم و ٖلُه هللا نلى الىبي ؤن ٖىه هللا عضخي الطخا٥ بً زابض عواٍ ما نىعٍ   مَم
َم

٠
َم
ل ْحر خَم

َم
ت بٛ

َّ
ْهى الاْؾالم ِمل

َم
ا ٞ مَم

َم
ا٫، ٦

َم
 وَم  ٢

 ًْ لَم  مَم خَم
َم
بَم  ِبصخيء ٢

ّ
ظ اعِ  في  ِبِه  ُٖ

َم
، ه ّىمَم هَم ًُ  و ظَم ْٗ َم

ًِ  ل اِم
ُ
ْخِلِه، اإلا

َم
٣

َم
ًْ  وَم  ٦ ى مَم مَم ا عَم ِمىًا

ُ
غٍد  ُما

ْٟ ُ
ُهىَم  ِب٨

َم
 اإلالهم ط٧اثه و بُٟىخه ملسو هيلع هللا ىلص ٞالىبي ، «٣٦ْخِله ٞ

 باليؿبت الخا٫ ٦ما َال٥ بمىعص لِؿذ ألا٢ىا٫ َظٍ ؤن لّٓجهم ؤ٢ىا٫ مً ٖجهم ًهضع ُٞما الىاؽ حؿاَل ًضع٥ الّٗؼة عب مً
 الغمي و اللًٗ بحن ٞكابه خغمتها، الىاؽ ؤطَان في عسخ مما ال٨باثغ ؤ٦بر مً ب٨بحرة ٣ٞغجها بلحها ٖمض لظل٪ و الظهىب، ل٨باثغ

ب طل٪ و ؤلازم، في ال٣خل ٦بحرة بحن و بال٨ٟغ،  ؾهل ؤهه ٌٗخ٣ضون  ما زُىعة ٖلى ًىبههم و ؤ٢ىا٫ مً ٖجهم ًهضع مما الىاؽ لحَر

م ٖلى و. ٌؿحر ُب َى و واخض، مجغي  في ٌؿحران الدكبحهحن ؤن مً الٚغ ا حٛاًغ ٣ٞض َال٥، بمىعص لِـ ؤهه ًخهىع  مما التَر  بىاَئ
 ٞهى ب٨ٟغ مامىا عمى مً و"  الكٍغ ؤؾلىب ٖلى بال٨ٟغ الغمي حكبُه ُبجي خحن في اؾمُت، ظملت في اللًٗ حكبُه ٞجاء اللٛىي،

 الظي و اللًٗ حكبُه خحن في..  لظاجه ؤلاوؿان ؤطي خى٫  ًضوع  ٦الم مً ؾب٣ه ٞما اإلاٗجى؛ خغ٦ت في اوُٗاٝ ألاؾلىب و ،"٣٦خله
 لبضء لٛىي  او٩ٗاؽ بمجزلت ظاء الكٍغ ؤؾلىب ًٖ اللًٗ حكبُه بىاء في الٗضو٫  ٨ٞإّن  اإلاامً، ألزُه ؤلاوؿان ؤطي خى٫  صاع بٗضٍ

  . ٢بله الظي ٚحر ظضًض مٗجى

ٟت ألاخاصًض مً ال٨شحر ٞىجض الاؾخٗاعة في الٗضو٫  ظمالُت بلى طَبىا ما بطا و ضة م٘ ٦ىا: ٢ا٫ اإلالُذ، ؤبي ًٖ َظا، في الكٍغ  ُبغٍْ

م، طي ًىم في ٚؼوة في ُْ ًْ »: ٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ٞةّن  الٗهغ؛ بهالة ب٨غوا: ٣ٞا٫ ٚ ٥َم  مَم غَم
َم
الة ج ْهغِ  نَم َٗم ْض  ال

َم
٣

َم
ٞ  

َم
بِ لهُ  خَم مَم  ٞاالؾخٗاعة ، «َٖم

 ختى ألا٧ل في ٞخٍٟغ َُبا، مغعى الضابت جهِب ؤن: " اللٛت في مٗىاٍ و الخبِ، اؾخٗاع بطا"ٖمله خبِ" الؿالم ٖلُه ٢ىله في

.  مخاٖها في اؾخٛغا٢ه و الضهُا في القخٛاله الٗهغ نالة جغ٥ مً ٖمل بُالن ٖلى للضاللت ٞخمىث، جيخٟش،
غة ؤبي خضًض في وعص ما ٦ظل٪ و ؤًُخم»:٣ًى٫  ملسو هيلع هللا ىلص هللا عؾى٫  ؾم٘ ؤهه ٖىه هللا عضخي ٍَغ عَم

َم
ى ؤ

َم
نَّ  ل

َم
ا ؤ ْهغًا م باِب  جَم

ُ
ِض٦ خَم

َم
دِؿُل  ؤ

ْ
ٛ  ِمْىهُ  ٌَم

ّل 
ُ
ىمٍد  ٧ َـم  ًَم ّغاثٍد  زْم ْل  مَم ى ََم

َم
ْب٣ ًْ  ًَم ِهِه  ِم عَم يء، صَم

َم
ى ال: ٢الىا شخ

َم
ْب٣ ًْ  ًَم ِههَم  ِم عَم يء، صَم

َم
ِل٪َم : ٢ا٫ شخ

َم
ظ

َم
ل ٞ

ْ
ىاِث  مش

َم
ل ـِ  الهَّ ْم

َم
ْمُدى الخ  ِبِهً هللا ًَم

                                                           
  .ٜٓص ،ٗ، جٖٜٜٔ، ٖطزلمد عبد ادلنعم خفاجي، ادلكتبة األزىرية، : اخلطيب القزكيين، االيضاح يف علـو البالغة، شرح ك تعليق ٔ
.  ٖٔٓ، ص ٔصحيح البخارم، ج ٕ
. ٕٕٗٙ، ص ٘الصحيح، ج ٖ
ـ، ٕٚٓٓ -قٕٛٗٔخليل زلمد أيوب، لغة احلديث النبوم بٌن التشبيو ك اجملاز، دراسة يف الصحيحٌن، رسالة بإشراؼ األستاذ شفيع السيد، جامعة القاىرة،  ٗ

 .ٕٓص 
  .ٚٙٚ، ص ٕالصحيح، ج  ٔ
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ا ًَم ا
َم
 و ٖجها، ٌُٛب زم الٗحن، جلمده مجمال اإلاكهض ٩ًىن  ٞال ججؿُم، ؤجم الٟٛغان مٗجى ججؿُم الهىعة َظٍ في هالخٔ ، «الخُ
ما

ّ
 الخُاًا لظَاب اإلاٟهل الخسخي ؤلاصعا٥ َظا ٌٗض و ؤعظاثه، في الٗحن جخجى٫  و الظًَ، في خايغا ًب٣ى مٟهال، مُىال ٩ًىن  به

. ُٖيُه بإم خُا وا٢ٗا الٟٛغان جدؿـ ألهه طل٪ و الخُاًا؛ ٟٚغان بلى جاصي التي باألٞٗا٫ ألازظ هدى الؿام٘ صٞ٘ في ظلُال ٖامال

: ٢ا٫ ٖجهما هللا عضخي ٖمغ ابً ًٞٗ آؾغ، ٖضو٫  و ظمالي باهدغاٝ ؤلاؾخٗاعة عؾم هبىي  خضًض بأزغ ه٨خٟي ٦شحرة الهىع  ألّن  و
َ٘م  بطا: ملسو هيلع هللا ىلص هللا عؾى٫  ٢ا٫

َم
ل
َم
اِظُب  َ ، خَم ـِ ُغوا الكْم

ّ
ّتى الّهالة ٞإز ، خَم َ٘م

ِٟ
َم
ْغج

َم
ابَم  بطا  و ج

َم
اِظُب  ٚ ـِ  خَم ْم

ّ
ُغوا الك

ّ
ّتى الّهالة ٞإز  خَم

 ال الظي الكمـ مً اإلا٣ضاع لخدضًض طل٪ و خاظب، بظاث لِؿذ هي و للكمـ، بوؿاهُت، نٟت َى و الخاظب اؾخٗحر.  «حُٛب

ا الهالة مٗه ًصر ا ؤو ٞجغًا . ٖهغًا
 ؤن ٖىه هللا عضخي الؿلمي ٢خاصة ؤبي ًٞٗ اإلاغؾل، اإلاجاػ َى البُان ٖلم في الٗضو٫  ْاَغة في ٖىه الخضًض ًم٨ً ما آزغ و

ا»: ٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص هللا عؾى٫ 
َم
لَم  بط

َم
ز م صَم

ُ
ض٦ ْر٦٘ اإلاْيِجضَم  ؤخَم لحَم

َم
خحن ٞ َٗم ْ

ْبلَم  ع٦
َم
ْن  ٢

َم
َـم  ؤ  ٖلى بالغ٧ٕى للضال٫ ظؼثُت نىعة هلمذ َىا و ، «ًجل

 باب في الكٍغ٠ الىبىي  الخضًض في ؤًًا نىعٍ مً و. اإلاغؾل باإلاجاػ ٌؿمى ما َظا و اإلايجض، بلى الضزى٫  م٣ام في الهالة
م بّن  ؤما»: ٢ا٫ ، ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ًٖ ٖجهما هللا عضخي ٖباؽ ابً ًٞٗ الؼوظت، ٖلى ألاَل لٟٔ بَال١

ُ
ُض٦ خَم

َم
ا ؤ

َم
ى بط

َم
ُه، ؤح

َم
ل َْ ا٫َم  و ؤ

َم
 ِبْؿِم : ٢

ُهمَم  هللا
ّ
ا الل ّىْبىَم ، ظَم انَم

َم
ُ ُْ ّ

ّىِب  و الك انَم  ظَم
َم
ُ ُْ ّ

ا الك ا مَم ىَم خَم
ْ
٢

ػَم ما و ؤَله، ًإحي ال ٞالغظل ، «...  عَم
ّ
 باألَل ص٫ّ  ملسو هيلع هللا ىلص الىبي ل٨ً و ػوظه، ًإحي به

م باب مً و الجؼء، ٖلى ال٩ل بَال١ باب مً ٦شحرة ألؾباب الؼوط ٖلى  ما ؤًًا و ٧لهم، ألاَل هي الؼوظت ل٨إن للؼوط ج٨ٍغ
...   الغ٢ت و الل٠ُ مً اإلا٣ام ًخُلبه

ٚ الىبىي  الحذًث في الّذو٥  ًٖ بالخضًض و : ابخضٖه و بضٖا ًبضٖه الصخيء بضٕ" و ٦شحرة ٞالهىع  البذٌْ ِلم في الؽٍش
 ؤعؾل ٢ض ؤعؾل مً ؤو٫  ٦ىذ ما ؤي الغؾل، مً بضٖا ٦ىذ ما ٢ل: الترجُل في و ؤوال، ٩ًىن  الظي الصخيء البضٌ٘ و...  بضؤٍ و ؤوكإٍ

 اإلاخىلضة الٗضولُت، ٢ُمتها ظغاء البضٌُٗت، اإلادؿىاث بٌٗ في لخدؿؿها وؿعى التي الخؿً مٓاَغ بحن مً و ، "٦شحر عؾال ٢بلي
ت، و الُب٘ ًٖ ْذ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٢ىله في ٞالُبا١ الٍٟٗى َٗم

ِٞ يَّ  ُع
َم
  ِبل

ُ
ة ى ِؾْضعَم هَم ْىخَم

ُ ْ
ا,  اإلا

َم
ِةط

َم
ٞ  

ُ
ت َٗم ْعبَم

َم
اعٍد  ؤ ْجهَم

َم
اِن :  ؤ ْهغَم اِن  جَم غَم َِ ا

َم
اِن ,  ْ ْهغَم جَم اِن  وَم ىَم َِ ا

ا,  بَم مَّ
َم
إ
َم
ٞ 

اِن  غَم َِ ا
َّ
ُُل  الٓ الّىِ

َم
اُث  ٞ غَم ُٟ الْ ا,  وَم مَّ

َم
ؤ اِن  وَم ىَم َِ ا

بَم
ْ
اِن  ال غَم هَم جَم

َم
ِت  ِفي ٞ ىَّ جَم

ْ
 ٣ِٞ جخإحى البضٌُٗت اإلادؿىاث في الخؿً م٣اماث ؤن ه٣ى٫  ال و ، «ال

ت َظٍ ٖلى ج٣ىم ال مجها ال٨شحر ؤن طل٪ الٗضو٫، و الاهدغاٝ ٢ُم زال٫ مً .  ألاؾلىبُت الٟىُت اإلاٍؼ

ِت  نَّ ب»: ملسو هيلع هللا ىلص ٢ىله في الاقخ٣ا١ ظىاؽ ،الجىاط ٞحها وعص التي ألاخاصًض مً و ىَّ جَم
ْ
  ِلل

َم
ت َُم اِه مَم

َم
ابٍد  ز ْبىَم

َم
ا ، ؤ حهَم ابٌم  ِٞ ى بَم مَّ ؿَم اُن  ٌُ ٍَّ  ال الغَّ

هُ 
ُ
ل
ُ
ْضز   ًَم

َّ
  ِبال

اِثُمىنَم  ٖلى الجىاؽ َظا ٖمل بط ،(ؤبىاب/باب) الجم٘ و اإلاٟغص ٍَغ٤ ًٖ اقخ٣ا١ ظىاؽ الخضًض هو في ،  «الهَّ
 ٖلُه ؤَل٤ الظي للهاثمحن الخام الباب و الشماهُت الجىت بإبىاب لإلًداء اؾخسضامه زال٫ مً للمخل٣ي ظمالُت ٢ُمت بُٖاء
ان، حؿمُت ما و هي خُض مً ألالٟاّ، ظما٫ بلى ًغظ٘ ال الجىاؽ في الجما٫ ؤن ًشبذ الجغظاوي الجغظاوي ال٣اَغ ٖبض عاح الٍغ

ّ
 به

٪ الجملت ٖلى و:"٢ىله في ٞاثضة، لها ججض لً م٨غوعة خغوٞا بال ٌؿمٗ٪ لم الشاهُت بال٩لمت ؤهه بحهام٪ بلى طل٪ ٌٗىص
ّ
 ججض ال ٞةه

                                                           
. ٜٚٔ، ص ٔالصحيح، ج ٔ
 .ٕٕٔ، صٔالصحيح، ج ٕ
  .ٓٚٔ، ص ٔالصحيح، ج ٗ
  .ٖٜٔٔ، ص ٖالصحيح، ج ٘
  .ٙٓ، صٔلساف العرب، ج ٔ
  .ٖٚٛٛالصحيح، ص  ٕ
  .ٕٖٚ٘الصحيح، ص  ٖ
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، ؾا١ و اؾخضٖاٍ، و َلبه الظي َى اإلاٗجى ٩ًىن  ختى خؿىا، سجٗا ال و م٣بىال، ججىِؿا  و بضًال به جبخػي ال ججضٍ متى و هدٍى

 ٦ما.. اإلاخ٩لم مً ٢هض ٚحر مً و٢٘ ما ؤوالٍ و بالخؿً ؤخ٣ه و ؤٖالٍ و حؿمٗه، ججىِـ ؤخلى ٧ان َهىا مً و خىال، ٖىه ججض
مه، ٖلى الخغمحن ؤَل ؤظم٘:  ٣ٞا٫ الىبُظ، ًٖ ؾئل ٢ض و حٗالى، هللا عخمه الكاٞعي ٢ى٫  في به ًمشلىن   ٦ظل٪  ججضٍ مما و جدٍغ

: البدتري  ٢ى٫ 
ُِل  ِٗ

ًِ  ٌَم
بيّ  اإلاْجض َٖم

َم
ًْ  وَم  الٛ

َم
ي  ل غَم   ؾاصصٍ في..  ًَم

ًا
با عَم

َم
ْحر ؤ

َم
ٍعب ِبٛ

َم
  ؤ

ت الهىعة ٢لب في البراٖت ٖلى بىاءٍ ٣ًُم الظي الجىاؽ ًٖ بالخضًض و . الضاللت نىاٖت في ال٣ضعة م٩امً جدؿـ و اإلاإلٞى

 أظلىب"  اإلاؿمى البضٌعي اإلادؿً ؤن ل٣لىا  البضٌ٘ ٖلم مً َامت ؤزغي  ؤع٧ان في البضٌ٘ جدؿـ ؤعصها بطا و 

، ًٖ الخغوط مً هٕى ُٞه" الح٢ُم  و ٌؿإ٫ لم ؾاا٫ ًٖ ؤلاظابت و ؾااله بتر٥ بما ًتر٢به، ما بٛحر اإلاساَب جل٣ي َى و اإلاإلٝى

 الغؾى٫  َظا و ، "اإلاٗجى َظا ٣ًهض ؤو الؿاا٫، َظا ٌؿإ٫ ؤن له ًيبػي ٧ان ؤهه بلى بقاعة ٣ًهض، ٧ان ما ٚحر ٖلى ٦المه بدمل بّما
 ٞحهم و الظ٧ي، ٞحهم ًداوعَم، و ًداصثهم ًغبحهم، و ٌٗلمهم -ٖلحهم هللا عيىان  –ؤصخابه بحن ظالؿا  –ؾلم و ٖلُه هللا نلى

دها طا١ و ٦جهها مً ٞضعي  الخُاة، ٖغ٦خه و الخجاعب خى٨خه الظي اإلاؿً ٞحهم و الخبرة، ال٣لُل الهٛحر ٞحهم و البؿُِ،  و جباٍع
ا ا، و خلَى ت ًٞٗ الىؾِ، الخ٨ُم بال٣ى٫  ًدضثهم ؾلم و ٖلحهم هللا نلى ٩ٞان مَغ  ًٖ َلخت بيذ ٖاجكت ًٖ اسخا١ بً مٗاٍو

طهُذ : "٢الذ ٖجها هللا عضخي اإلاامىحن ؤم ٖاجكت
ْ
إ ًّ : ٣ٞا٫ الجهاص في ملسو هيلع هللا ىلص الّىِبي اْؾخَم

ُ
اُص٦  ظىاب ُٞه و٢٘ الخضًض َظا في و ، "الدُج  ِظهَم

 للجهاص، جسغظً ال للجهاص، ازغظً: ملسو هيلع هللا ىلص لها ٣ًى٫  ؤن اإلاُاب٤ الجىاب بط ٖجها، هللا عضخي ٖاجكت الؿُضة جتر٢ب ما بٛحر ملسو هيلع هللا ىلص الىبي
 َى ما بلى ؤعقضًَ و بىاظب، لِـ ؤهه و ٖلحهً الجهاص خ٨م ببُان الغؾى٫  ظىاب ٞجاء ٖلحهً، الجهاص خ٨م ًٖ حؿإ٫ لم ٞهي

، ألاولى ًّ  ابً ٢ا٫. الباعي  ٞخذ في حجغ ابً ٣ًى٫  ٦ما الغظا٫ مجاهبت و مجهً اإلاُلىب مٛاًغة مً ُٞه إلاا واظبا ٖلحهً ٨ًً لم و به

ٟت لخ٨مت الخُاب مىظب ًٖ الجىاب في الٗضو٫  بلى مغظٗه الخ٨ُم ألاؾلىب: (940ٌث)  باقا ٦ما٫  ؤو اإلا٣ام، ٣ًخًحها قٍغ
.   "بضوهه ؤو ؤًًا ًدخمله آزغ مٗجى بلى ال٨الم مغاص ًٖ ال٨الم لهٝغ الٗضو٫  طل٪ ٧ان ؾىاء ألاٞهام، طوو  ًغجًحها لُُٟت ه٨خت

اءَم : " ٢ا٫ ٖىه هللا عضخي مىسخى ؤبي ًٖ و   ُظلٌم  ظَم ى عَم
َم
ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص الىبي بل

َم
٣

َم
اِجُل  الّغظل: ٞ

َم
٣ ِم، ًُ ىَم

ْ
ٛ اِجُل  الغُظُل  للمَم

َم
٣ ٦غ، ًُ

َّ
 ِللظ

اِجُل  الغظل و
َم
٣ ي  ًُ رَم هُ  ِلحَم

َم
اه

َم
٩ ًْ  مَم مَم

َم
بُل ِفي ٞ ًْ :  ٢ا٫ هللا؟، ؾَم لَم  مَم

َم
اج

َم
٢  

ُىنَم
ُ
٩   لخَم

ُ
ت مَم

َم
ل
َم
ُا ِهي هللا ٧

ْ
ل ُٗ ُهى ال

َم
ِبُِل  في ٞ .  "هللا ؾَم

 خا٫ بُان بلى ال٣خا٫ ماَُت بُان ًٖ ٖض٫ خُض هلل عؾى٫  ظىاب في الخ٨ُم ؤؾلىب ظاء الخضًض َظا في  

اصة، و الجىاب َظا ٞخًمً اإلا٣اجل  طَب: ظمغة ابً ٢ا٫ ألاظضع، و ألاولى َى ما بلى بعقاصٍ و الؿاثل بٞاصة ٞحها جد٤٣ ٍػ
. بلُه اهًاٝ ما ًًٍغ لم هللا ٧لمت بٖالء ٢هض ألاو٫  الباٖض ٧ان بطا ؤهه بلى اإلاد٣٣ىن 

: ٖجها هللا عضخي ٖاجكت ًٖ ،  -الجىاب في اللٛؼ ؤو الجىاب ًٖ الٗضو٫  في ٦شحرة ألاخاصًض و  -آزغ خضًض في و  

  ؤّن 
ًا
ْىما

َم
ُغوا هضعي  ال باللخم ًإجىهىا ٢ىمىا بّن  هللا عؾى٫  ًا: ٢الىا ٢

َم
٦

َم
ط

َم
 و ٖلُه هللا ؾمىا: ملسو هيلع هللا ىلص هللا عؾى٫  ٣ٞا٫ ؟، ال ؤم ٖلُه هللا اؾم ؤ

                                                           
  .ٕٛ،صٜٜٔٔزلمد عبد العزيز خفاجة، عبد العزيز شرؼ، دار اجليل بًنكت، :عبد القاىر اجلرجاين، أسرار البالغة، تح ٗ
  .ٓٙ، صٜٜٜٔ، ٔلبناف، ط-يوسف الصميلي، ادلكتبة العصرية، صيدا: السيد األمحد اذلامشي، جواىر البالغة، ضبط ٘
  .ٕ٘ٚٛالبخارم يف كتاب اجلهاد ك السًن، باب جهاد النساء، رقم ٔ
 .ٜٔاألسلوب احلكيم دراسة بالغية ٓنليلية مع ٓنقيق رسالة يف بياف األسلوب احلكيم البن كماؿ باشا، ص ٕ
  .ٕٓٔٛكلمة اهلل ىي العليا، رقم باب البخارم يف كتاب اجلهاد ك السًن،  ٖ
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 حهم٨م الظي: ٢ا٫ ٦إهه ًتر٢ب، ما بٛحر الؿاثل ظىاب َى و الخ٨ُم، ألاؾلىب مً ٧لٍى و ٖلُه هللا ؾمىا:  ٖجهم ٞالجىاب ، "٧لٍى
.   مىه جإ٧لىا و ٖلُه هللا اؾم جظ٦غوا ؤن ؤهخم

 عؾى٫  ٢ا٫ الشُاب؟، مً اإلادغم ًلبـ ما هللا عؾى٫  ًا: ٢ا٫ عظال ؤن: ٖجهما هللا عضخي ٖمغ بً هللا ٖبض ًٖ و  

  وَم  ال٣ُْمُو  ًلبـ ال:  ؾلم و ٖلُه هللا نلى هللا
َم

اِثمَم  ال مَم َٗم الث، ال و ال ْحِن  ًجض ال ؤخض بال الخٟاٝ، ال و البراوـ ال و الّؿغاٍو
َم
ل ْٗ

َم
 و

بَمـ
ْ
ل َُم

َم
ْحِن، ٞ َٟم ُ

ْحِن، مً ؤؾٟل ل٣ُُٗهما و ز بَم ْٗ َم
لبؿىا ال و ال٨

َم
 الهالة ؤػ٧ى ٖلُه ظىابه ، "وْعؽٌم  ؤو الّؼٖٟغان مّؿهُ  قِئا الشُاب مً ج

 ًتر٥، و ًلبـ ال بما ٞإظاب اإلادغم ًلبـ ٖما ؾئل: (544ٌث)ُٖاى ال٣اضخي ٢ا٫ الخ٨ُم، ألاؾلىب مً َى و ال٩لم، ظىام٘ مً
 الجاخٔ لٗل و.  "لباؾه مباح ؾىاٍ ما ؤن لُبحن ًتر٥ ما ٞدهغ ًىدهغ ال اإلالبىؽ و مىدهغ، اإلاترو٥ ألن طل٪ بلى ٖض٫ بهما و

 في اللٛؼ"  اؾم ٖلُه ؤَل٤ و الخبُحن و البُان في له زانا بابا ُٞه ٣ٖض ٣ٞض البضٌ٘، ٞىىن  مً الىٕى َظا بلى ًُٞ مً ؤو٫ 
. اإلاغؾلحن ؾُض هللا بةلهام اإلاّٟىٍ في و الخ٨ُم ألاؾلىب في الخاط١ الجىاب و الاهدغاٝ و الٗضو٫  ًخجلي ٨َظا.  "الجىاب

 الالخٙاث َى و ؤال الكٍغ٠، الخضًض في ألاؾلىبي و البالغي الٗضو٫  مٓاَغ مً آزغ مٓهغ ًٖ البدض آزغ خضًثي و

٘ في ظليّ  ؤزغ طو البالُٚت الٟىىن  مً ٚحٍر مشل و"  بضٌعي، ٦مدؿً  ؤلالخٟاث و ، "قتى هٟؿُت لبىاٖض جلبُت ال٨الم ؤهماٍ جىَى
ت، للؿُا٢اث زضمت ألانل ًٖ الاههغاٝ ًد٤٣ ألهه الٗضو٫  مً ُّ  الٗضو٫  ؤي آزغ، ؤؾلىب بلى ؤؾلىب مً ال٨الم ه٣ل َى و الٟى
 ال٨الم في ألازغي  الالخٟاث نىع  مً و الُٛبت، بلى الخ٩لم ًٖ و اإلاساَب، بلى الخ٩لم مً ٌٗض٫ ٦إن ؤزغي، نُٛت بلى نُٛت مً

 اإلادؿىاث ؤخض بىنٟه لاللخٟاث مٗالجخىا ٧اهذ اإلاىُل٤ َظا مً و مُٗىت، لضالالث بال٨ٗـ و اإلاؿخ٣بل بلى اإلااضخي مً الٗضو٫ 
، و ظماال اإلاٗجى ٖلى جًٟي التي  ال٣غآن في وعوصٍ ٦ثرة ًٖ ًٞال الكٍغ٠، الىبىي  الخضًض في ٦شحر ألاؾلىب َظا مشل و بهاءًا

م،  الٗضو٫  مٓاَغ م٘ ٞىُت، ٣٦ُمت الالخٟاث ج٣اَ٘ ؾغ م٨مً بّن  و ، الخٟاث ٖضو٫  ٧ل لِـ و ٖضو٫  َى الخٟاث ٩ٞل ال٨ٍغ

 شجاٖت"  ظجي ابً ؾماٍ ٢ض و ال٣اعة، اإلاٗخاصة ألاهماٍ ًٖ الاهدغاٝ و الخسُي م٣خًُاث ٖلى ٣ًىم ؤؾلىبُا مؿعى ٧ىهه ألازغي 
 ٌؿخُُ٘ ال ما ًغ٦ب الشجإ الغظل ؤن طل٪ و ؤلا٢ضام، َى الشجاٖت ألن"  ٣ٞا٫ الدؿمُت، ؾبب ألازحر ابً ٖلل و ، "الٗغبُت

، ا صون  به جسخو الٗغبُت اللٛت ٞةّن  ال٨الم، في الالخٟاث َى ٦ظل٪ و ؾىاٍ، ًخىعصٍ ال ما ًخىعص و ٚحٍر  و ، "اللٛاث مً ٚحَر
 عضخي ٦ٗب بً بكحر خضًض ٟٞي البساعي، صخُذ في الكٍغ٠ الىبىي  الخضًض في وعصث التي ؤلالخٟاجُت الهىع  بٌٗ م٘ ٧ى٢ٟت

ُهمَّ :" ٢ا٫ ملسو هيلع هللا ىلص مدمض ألامحن الهاص١ ًٖ ٖىه هللا
َّ
ذَم  الل

ْ
ه
َم
ي ؤ ّبِ

  عَم
َم

هَم  ال
َم
  ِبل

َّ
ذَم  ِبال

ْ
ه
َم
ِجي ؤ ٣ْخَم

َم
ل
َم
ا ز

َم
ه
َم
ؤ ْبُض٥َم  وَم ا َٖم

َم
ه
َم
ؤ ى وَم

َم
ل ْهِض٥َم  َٖم ِض٥َم  َٖم ْٖ وَم ا وَم  مَم

ُذ  ْٗ َم
ُ   اْؾخَم

ُ
ىط ُٖ َم

ًْ  ِب٪َم  ؤ ّغِ  ِم
َم

ا ق ُذ  مَم ْٗ ىَم   نَم
َم
٪َم  ُبىءُ ؤ

َم
ِخ٪َم  ل مَم ْٗ يَّ  ِبِى

َم
ل ُبىءُ  َٖم

َم
ؤ ٪َم  وَم

َم
ِبي ل

ْ
ه
َم
ْغ  ِبظ ِٟ

ْ
اٚ

َم
هُ  ِلي ٞ ِةهَّ

َم
ٞ  

َم
ُغ  ال ِٟ

ْ
ٛ ىبَم  ٌَم

ُ
ه
ُّد
  الظ

َّ
ذَم  ِبال

ْ
ه
َم
 ٣ٞض ، "  ؤ

 ٞالغؾى٫  ،(لي اٟٚغ) الخُاب ؤؾلىب بلى (ٖهض٥ ٖلى ؤها و ٖبض٥ ؤها) الخُاب ؤؾلىب بلى ٖىه ٖض٫ و الخ٩لم ؤؾلىب ًٖ الخٟذ

                                                           
  .ٕٚ٘ٓالبخارم يف كتاب البيوع من باب دل يرل الوساكس ك حنوىا من الشبهات، رقم  ٗ
  .ٕٗ٘ٔالبخارم يف كتاب احلج، رقم  ٘
   .ٔٙٔ-ٓٙٔص/ٗإكماؿ ادلعلم،  ٔ
  .ٕٙٙـ، ص ٜٜٛٔ  -ىػ ٛٔٗٔبًنكت، -ياسٌن األيويب، ادلكتبة العصرية: زلمد علي زكي صباغ، البالغة الشعرية يف كتاب البياف ك التبيٌن، مراجعة ٕ
  .٘ٙ، صٜٗٛٔ، ٜ، عجليل رشيد فاحل، رللة آداب ادلستنصرية، كلية اآلداب، بغداد ٖ
  .ٖٛٔ، صٖبًنكت، ج –زلمد ايب الفضل ابراىيم، دار ادلعرفة : الزركشي، الربىاف يف علـو القرآف، تح ٗ
  .ٖٓٙ/ٕاخلصائص،  ٘
  .ٚٓٗابن األثًن، ادلثل السائر، ص ٙ
  .ٜٚٗ٘: ، رقم احلديثٖٕٖ/٘صحيح البخارم،  ٚ
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ض و قإهه، ظّل  للخال٤ بالًٟل ٞحها ٌٗتٝر التي الضٖاء م٣ام مً الغثِؿُت اإلا٣اماث ؤخض في ملسو هيلع هللا ىلص  و الظهىب، مً الىٟىؽ جُهحر ًٍغ
 جبٗا آلزغ ؤؾلىب مً ٖض٫ ؤهه بط ظّل، و ّٖؼ  للخال٤ ألامغ َظا جسهُو لٛغى الالخٟاث ٞجاء الخ٣غب، و بالك٨غ ًدهل

ل بط ال٨الم، لؿُا٢اث
ّ
 ال٨الم في خؿً و عوه٤ بياٞت في ألاؾاؾُت اإلا٣اماث ؤخض الىبىي  الضٖاء مً الخضًض َظا في الالخٟاث ق٩

 الخضًض في ؤلالخٟاث مً ؤًًا ظاء مما و ،( ٖبض٥ ؤها) الخ٩لم ؤؾلىب بلى (عبي ؤهذ) زُاب ؤؾلىب ًٖ الالخٟاث زال٫ مً
 :"  ملسو هيلع هللا ىلص ٢ىله الىبىي،

ٌم
دبَّ  ؤن و ؾىاَما، مما بلُه ؤخب عؾىله و هللا ٩ًىن  ؤن الاًمان خالوة وظض ُٞه ٧ان مً زالر   اإلاغءَم  ًُ

َم
ه ال ِدبُّد ًُ 

ٍَم  ؤن و هلل، بال غَم
ْ
٨ ن ًَم

َم
ىصَم  ؤ ُٗ غ في ٌَم ْٟ ُ

ا ال٨ مَم
َم
٨ٍغ ٦ .  "الىاع في ٣ًظٝ ؤن ًَم

، الكٍغ٠ الخضًض هو بضؤ  اإلاطخي بلى الخضزحن لُى٣ال اإلاخل٣ي ًٟاظأن بالخٟاجحن آثٍد  ؾُا١ زم َلب، و اهخٓاع و جغ٢ب بكٍغ

 الؼمً َظا اؾخ٨ىاٍ بلى اإلاخل٣ي ًضٞٗه و َُا اإلاٗجى ُُٞىي  اإلاٗجى، صالالث الىو ظى في ًيصخئ و (... وظض...  ٦ً) بلحهما باإلالخٟذ

 في ٨ًمً و ًستر١  مٗجى في بال٨ىاًت، لإلًمان اإلاؿخٗاعة الخالوة وظضان مجغص ٖلى الظًَ ٖضؾت لتر٦حز ،  ؤؾغاع مً َىاٍ بما
 ٞىدً"  ظمُٗها، الخالوة طو١  بضالالث لخخدمل بضٌٗت نىعة في ملسو هيلع هللا ىلص الغؾى٫  خضًض في بُجها ُٞما الهىع  ٞخخجاطب. ال٣لب

 باهٟٗاالتها اإلااضخي مً بها ٞخإحي اإلااضخي، في الخايغ جمشل بىاؾُت مم٨ىا، طل٪ ٩ًىن  خُىما هضع٦ه، ما مٗجى بلى هخىنل
ض الٗضو٫  َظا مىخٓغة، ٢لبُت بمكاٖغ و به حكغبذ و اإلاٗجى َظا طا٢ذ مؿب٣ا الىٟـ ٞخ٩ىن  الجاَؼة، ه مً الٍٟغ  زالزُت في هٖى

 الىبىي  الالخٟاث ًساَب بط الكٍغ٠، الىبىي  الخضًض في الالخٟاث لٓاَغة ظّمت ألامشلت و ،(٨ًٍغ ؤن...ًدب ؤن... ٩ًىن  ؤن)
 الجاهب ًساَب صالالجه ؤٚلب في الىبىي  الٗضو٫  و الالخٟاث بّن  و ؤزغي، بلى نُٛت مً الخدى٫  ٍَغ٤ ًٖ ؤلاوؿاهُت الىٟـ

. للمخل٣ي ال٨ٟغي  الجاهب مً ؤ٦ثر الىٟسخي

ت وؾاثل مً به جمخاػ ما و ألاؾالُب، َظٍ و ، ملسو هيلع هللا ىلص الىبي زُاب في الُٗٓمت اإلاٗاوي َظٍ و   ؤصبُت ظمالُاث و لٍٛى
ت، ألاؾالُب َغم ٢مت ٖلى ًترب٘ مىإػ صون  مً و ظٗلخه  بِئت ؾيخه إلاا زاع٢ت ٢ىالب و ٢ى٫، سخغ و جبُان و بُان و ظما٫ البكٍغ
ت بالٚت و ال٣اخلت، الٗغب  الش٣لحن، ؤعجؼ ٦الم ٖلُه هؼ٫  و ٢َغل، مً َى و ال ٠ُ٦ ؤلاوؿاهُت، الىٟـ جىظُه في مازغة هبٍى
٘ الشاوي اإلاهضع و ٖجها، هللا عضخي ٖاجكت اإلاامىحن ؤم ٢ى٫  خض ٖلى ؾمٗه مً ٧ل ًٟهمه ٞهال م، ال٣غآن بٗض للدكَغ  خضًض ال٨ٍغ
 ًٖ جيبى ججضَا ال ٣ٞغة ؤو لٟٓت ٩ٞل الٗغب، ٢ىاٖض ؾيخه ٖم حٗض٫ ؤلٟاّ و مٗانٍد  الٗغبُت، الٟىىن  و باألؾالُب بدٟىله ًجغي 

ا بها ٌؿدبض٫ ؤو اإلاىي٘ طل٪ ًٖ ًدُلها ؤن ٌؿٗه ؤخض ال و مىيٗها   بخ٩اما ؤقض و صاللت ؤوفى لخ٩ىن  ٚحَر
ًا
، ظامٗت

ًا
 ٦الما ماوٗت

. الٗالم بلى ُٖٓمت عؾالت ح٤ُٗ ؤو جازغ ه٣اثو ٧ل مً مٗهىما

: املشاحْ و املفادس ٜاةمت
 م ال٣غآن   ال٨ٍغ

: املّاحم -أ

. 1ٍ الٗغب، لؿان صع زُاٍ، ًىؾ٠ بٖضاص الٗغب، لؿان م٨غم، بً مدمض الضًً ظما٫ الًٟل ؤبى مىٓىع  ابً.1

. الجُل صاع اإلادُِ، ال٣امىؽ اباصي، الٟحروػ  ٣ٌٗىب بً مدمض الضًً مجض.2

: املفادس -ب

                                                           
  .ٙٔرقم احلديث / ٔبًنكت، –أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين،  فتح البارم يف شرح صحيح البخارم، دار ادلعرفة  ٔ
كلية الرتبية قسم اللغة العربية، / سعيد عبد الرحيم أمحد، الدالالت النفسية يف أسلوب االلتفات يف احلديث الشريف، جامعة ادلوصل، ىناء زلمود شهاب ٕ

  .ٕٙص
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 مى٣دت ظضًضة َبٗت بحروث، -صمك٤ ٦شحر ابً صاع البساعي، صخُذ البساعي، بؾماُٖل بً مدمض هللا ٖبض ؤبي . 
 .م2002  –1423ٌ ،1

ت صاع البساعي، صخُذ قغح في الباعي  ٞخذ  الٗؿ٣الوي، الًٟل ؤبى حجغ بً ٖلي بً ؤخمض .   .بحروث –اإلاٗٞغ

م، ال٣غآن اعجاػ ؤبىب٨غ، البا٢الوي .  .  1994 ،(ص،ٍ) مهغ، م٨خبت الغػا١، ٖبض ؤبىب٨غ: جذ ال٨ٍغ
ت الهُئت الىجاع، ٖلي مدمض: جذ الخهاثو، ٖشمان، الٟخذ ؤبى ظجي ابً .   .1987 ،3ٍ لل٨خاب، الٗامت اإلاهٍغ

 .2ط ،5ٍ ال٣اَغة، الخاهجي، م٨خبت َاعون، الؿالم ٖبض: جذ الخبُحن، و البُان ، ٖشمان ٖمغ ؤبى الجاخٔ . 
ت، اإلا٨خبت زٟاجي، اإلاىٗم ٖبض مدمض: حٗل٤ُ و قغح البالٚت، ٖلىم في الاًًاح ال٣ؼوٍجي، الخُُب .  ٍغ  .1993 ،3ٍ ألاَػ

ان الؼع٦صخي، .  ت صاع ابغاَُم، الًٟل ابي مدمض: جذ ال٣غآن، ٖلىم في البَر  .3.ط بحروث،  –اإلاٗٞغ
 .1987 ،2ٍ بحروث، الٗلمُت، ال٨خب صاع ػعوع، وُٗم: جذ الٗلىم، مٟخاح الؿ٩ا٧ي، . 

ه، .   .3ط ،1988 ،(ص،ٍ) بحروث، الٗلمُت، ال٨خب صاع َاعون، الؿالم ٖبض: جذ ال٨خاب، ؾِبٍى

ًت، مدمض ٧امل: ح٘ و جذ الكاٖغ، و ال٩اجب ؤصب في الؿاثغ اإلاشل ألازحر، ابً الضًً يُاء .0   ال٨خب صاع ،2ط ٍٖى
 .1998 ،1ٍ بحروث، الٗلمُت،

 .1991 ،(ص،ٍ) ال٣اَغة، اإلاضوي، مُبٗت قا٦غ، مدمض مدمىص حٗل٤ُ و ٢غاءة الاعجاػ، صالثل الجغظاوي، ال٣اَغ ٖبض.11
ؼ ٖبض مدمض:جذ البالٚت، ؤؾغاع الجغظاوي، ال٣اَغ ٖبض.12 ؼ ٖبض زٟاظت، الٍٗؼ ، الٍٗؼ  .1991 بحروث، الجُل صاع قٝغ

. 1985 بحروث، للمالًحن، الٗلم صاع ؤمحن، الكُش ب٨غي :جذ الاعجاػ، صعاًت في الاًجاػ جهاًت الغاػي، الضًً ٞسغ.13

: املشاحْ -حـ

ـ، مدمض ؤخمض .  اح َو  .م2005 َـ1426 ،1ٍ بحروث، الجامُٗت، اإلااؾؿت مجض ألاؾلىبُت، الضعاؾاث مىٓىع  مً الاهٍؼ
ُت ؤصوهِـ، .  الُت، و الهٞى  .3ٍ لبىان، -بحروث الؿاقي، صاع الؿٍغ

 .1993 ،2ٍ بحروث، للمالًحن، الٗلم صاع ألاصبي، الخدلُل و البالٚت ٢داٞت، ؤبى ؤخمض . 

 .1992 ،(ص،ٍ) بحروث، الٗغبي، الش٣افي اإلاغ٦ؼ الٗغب، ٖىض البالغي و الى٣ضي الترار في الٟىُت الهىعة ٖهٟىع، ظابغ . 
ت، آصاب مجلت ٞالر، عقُض ظلُل .   .1984 ،9:ٕ بٛضاص، آلاصاب، ٧لُت اإلاؿدىهٍغ

 .2006 ،5ٍ لبىان،  –بحروث الجضًض، ال٨خاب صاع ألاؾلىب، و ألاؾلىبُت اإلاؿضي، الؿالم ٖبض . 
ت مغجاى، اإلال٪ ٖبض .   الٗغبي، اإلاىخسب صاع ًماهُت، ؤشجان ل٣هُضة مغ٦ب جدلُل ال٣هُضة، ٢غاءة  –ال٣هُضة قٍٗغ

 .م 1994َـ1414 ،1ٍ لبىان،  –بحروث

م، ال٣غآن في الهغفي الاعجاػ َىضاوي، الخمُض ٖبض .  ت، اإلا٨خبت ال٨ٍغ  .2002 ،(ص،ٍ) بحروث، الٗهٍغ
ؼ ٖبض .  ت هدى اإلا٣ٗغة، اإلاغاًا خمىصة، الٍٗؼ ت ٖالم ؾلؿلت وكغ ٖغبُت، ه٣ضًت هٍٓغ ذ -اإلاٗٞغ  .ال٩ٍى

ت عاضخي، الخ٨ُم ٖبض .0   .1980 ،(ص،ٍ) ال٣اَغة، الخاهجي، م٨خبت الٗغبي، الى٣ض في اللٛت هٍٓغ
ت، اإلا٨خبت الهمُلي، ًىؾ٠: يبِ البالٚت، ظىاَغ الهاقمي، ألاخمض الؿُض .    .1999 ،1ٍ لبىان،-نُضا الٗهٍغ

ت صعاؾت ألاؾلىب مهلىح، ؾٗض .    .1992 ،3ٍ ال٣اَغة، –ال٨خب ٖالم اخهاثُت، لٍٛى

اء صاع ظمالُت، ٞىُت عئٍت الىبىي  الخضًض الضاًم، ٖبض نابغ .   ت، اليكغ، و للُباٖت الٞى  .1999 الاؾ٨ىضٍع
لـ، مُبٗت جغار، و مٗانغة ألاؾلىبي البدض ُٖض، عظاء .    .1993 ،(ص،ٍ) ال٣اَغة، ألَا

ت، البالٚت و ال٣غآن بعجاػ الغاٞعي، ناص١ مهُٟى .    .2005 ،8ٍ بحروث، الٗغبي، ال٨خاب صاع الىبٍى
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ش الغاٞعي، ناص١ مهُٟى .    .258م ،2ط ،(ص،ٍ) بحروث، الٗغبي، ال٨خاب صاع الٗغب، آصاب جاٍع
 .1ط ،1ٍ اإلا٨غمت، م٨ت الخضًشت، الجهًت م٨خبت صَِل، اإلال٪ ٖبض:جذ اإلاسخاعة، ألاخاصًض الىاخض، ٖبض بً مدمض .  

، م٨خبت الخضًض، مهُلر جِؿحر الُدان، مدمىص .   اى، اإلاٗاٝع  .م1986  -َـ1405الٍغ

 .2003 ،1ٍ ألاعصن، ال٨ىضي، صاع ججلُاتها، و مٟاَُمها ألاؾلىبُت عبابٗت، ؾامذ مىسخى .  
 .2003 ألاعصن، الخضًض، ال٨خب ٖالم الٗغبي، اللٛىي  اإلاهُلر ٢ًاًا مً خُاصعة، َاَغ مهُٟى .0 

ت البالٚت نباٙ، ػ٧ي ٖلي مدمض .   ت اإلا٨خبت ألاًىبي، ًاؾحن: مغاظٗت الخبُحن، و البُان ٦خاب في الكٍٗغ  بحروث،-الٗهٍغ
 .م1998   -َـ1418

ت الكغ٦ت هاقغون، لبىان م٨خبت ألاؾلىبُت، و البالٚت اإلاُلب، ٖبض مدمض .    .1994 ،1ٍ لىهجمان، -الٗاإلاُت اإلاهٍغ
ت، ألاهجلى م٨خبت الًٟ، و الجما٫ ٧امل، ماَغ .    .1957 ال٣اَغة، الخضًشت، الُباٖت صاع اإلاهٍغ

:  مز٠شاث و سظاةل -د
. الخ٨ُم ألاؾلىب بُان في عؾالت جد٤ُ٣ م٘ جدلُلُت بالُٚت صعاؾت الخ٨ُم ألاؾلىب ، باقا ٦ما٫ ابً.1

 ظامٗت الكٍغ٠، الخضًض في الالخٟاث ؤؾلىب في الىٟؿُت الضالالث ؤخمض، الغخُم ٖبض ؾُٗض/قهاب مدمىص َىاء.2

 .الٗغبُت اللٛت ٢ؿم التربُت ٧لُت/ اإلاىنل

 قُٟ٘ ألاؾخاط بةقغاٝ عؾالت الصخُدحن، في صعاؾت اإلاجاػ، و الدكبُه بحن الىبىي  الخضًض لٛت ؤًىب، مدمض زلُل.3

 .م2007 -1428ٌ ال٣اَغة، ظامٗت الؿُض،
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ت للؽُخ ِبذ  ت للبٝاُ الحجاٍص  ُ اؼ ُّ مٍاهش الخّذد الثٝافي في الشحلت الّ

 (هـ1090ث)هللا بً محمذ الُّاش ي 

 ٜىساسي ـ حامّت أدساس ـ الجضاةشظلُمان .د

 

 

:   البحث ملخق

ت للب٣إ الُٗاقُت الغخلت زال٫ مً الش٣افي الخٗضص مٓاَغ ًٖ لل٨ك٠ الضعاؾت َظٍ حؿعى  بً هللا ٖبض للكُش الدجاٍػ

ت شخهُاث ؤبغػ  مً ٌٗض والظي .(َـ1090ث) الُٗاشخي مدمض  في للباخشحن َاما مهضعا الُٗاقُت الغخلت وحٗض .الُٗاقُت الؼاٍو
سُت والخ٣ى٫  ، ٞغوٖها بمسخل٠ والضًيُت ؤهىاٖها بكتى ألاصبُت الخ٣ى٫   قهضَا مخٗضصة وجُىعاث ؤخضار مً جخًمىه وما الخاٍع
سُت الخ٣بت جل٪ في ؤلاؾالمي الٗغبي الٗالم  طزحرة ًجٗلها مما ، والش٣اُٞت والاظخماُٖت الجٛغاُٞت للمٗاٝع مجهال حٗض ٦ما ، الخاٍع
ضة  بق٩الُت مً ؾدىُل٤ الضعاؾت َظٍ ،ٞةن الغخلت ؤَمُت ونمُم هب٘ مً ، ألاخىا٫ مً بدا٫ الباخشىن  ٖجها ٌؿخٛجي ال ٍٞغ

ل ، الُٗاقُت الغخلت َظٍ في الش٣اُٞت الخٗضصًت مٓاَغ ؤَم هي ما:  مٟاصَا مدضصة  في مٟانلها بٌٗ مً الاؾخٟاصة ًم٨ً َو
ُت للخ٣اث٤ الىنى٫  وعائها مً ًبخػى ؤ٩ٞاعا ًهاصع وال صًيُا مظَبا ٣ًصخي ال مدؿامذ حٗضصي ز٣افي لخىاع الخإؾِـ  ؟ اإلاىيٖى

ا التي اإلاىا٤َ ٖبر ألا٢ل ٖلى ، ٖكغ الخاصي ال٣غن  في ؤلاؾالمي اإلاجخم٘ نىعة ه٣ل الُٗاشخي الكُش اؾخُإ مضي ؤي وبلى  ػاَع
 ؟ وقاَضَا

ت الغخلت/  الش٣افي الخٗضص:  اإلاٟخاخُت ال٩لماث َُّ اق ُّ ابُت/  الدجاػ/  الُٗاشخي مدمض بً هللا ٖبض الكُش/  الٗ /  الخبر٥/  الَى

 . ألايغخت/  الؼواًا/  اإلاظَبُت الخٗهباث

 

:  جمهُض

ت للب٣إ الُٗاقُت الغخلت زال٫ مً الش٣افي الخٗضص مٓاَغ ًٖ لل٨ك٠ الضعاؾت َظٍ حؿعى  بً هللا ٖبض للكُش الدجاٍػ

ت شخهُاث ؤبغػ  مً َى. (الُٗاشخي ؾالم ؤبى) الٗالمت بن .(َـ1090ث) الُٗاشخي مدمض    الباخض حٗبحر وخؿب الُٗاقُت الؼاٍو

 ٖكغ الخاصي ال٣غن  مً الشاوي الىه٠ زال٫ الٗلمُت الخغ٦ت في ؾاَمذ التي اإلاٛغبُت الؼواًا مً" ٞةن ،  ٖلىي  بىهغ هللا ٖبض

ت :للهجغة ٖكغ والشالض ٖكغ الشاوي ال٣غهحن وزال٫ للهجغة ت ؤو) الُٗاقُت الؼاٍو  ظبل ؾٟذ في ُٖاف آًذ بمى٣ُت (الخمؼاٍو
لـ) صعث ظبا٫ ؤخض الُٗاشخي ت َظٍ قُىر ؤبغػ  ومً.(ال٨بحر ألَا  الكهحرة، الغخلت ناخب الُٗاشخي، ؾالم ؤبى ال٨بحر الٗالم الؼاٍو

بذ شخهُت ٧ان ٣ٞض ا وا٢٘ اؾخٖى ت قُىر مً  –ؤوال  –ٞهى وال٨ٟغي، والاظخماعي الؿُاسخي ٖهَغ  اؾتهمذ التي الُٗاقُت الؼاٍو

                                                           
 

.      ٜ٘ٛٔمايو /  ٘ٓٗٔشعباف  ٕٛٗرللة دعوة احلق العدد  (أبو سادل العياشي)من شخصيات الزاكية العياشية  . 
http://www.habous.gov.ma  ٕٔالساعة  ٕٙٔٓ/ٕٓ/ٚٔتاريخ الزيارة:٘ٓ . 

view-source:http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/search?format=opensearch


ت  2016ًىلُى    21الّذد  -الّام الثالث    -مجلت حُل الذساظاث ألادبُت وال٢ٍٙش
 

 

 

 

 

 

 160 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

ذي والىعي الٗلمي ؤلاقٗإ في  –ألازغي  الؼواًا بجاهب – ى. اإلاٛغبُت بالباصًت الخاٍع  اإلاكغ١  ٖلماء زبر قهحر عخالت  –زاهُا َو
ت عخالجه في ووا٢ٗهم ؤلاؾالمي ى.الدجاٍػ  جمغؾذ َا٢ذ جبضٖه الظي بال٣ضع وألاصب والخهٝى الٗلم في مكاع٥  –زالشا  –َو

ُت الٗلىم في الخدهُل مً بإلىان م  –وق٩لذ وألاصبُت، الكٖغ  الغنُض َظا" .اإلاٛغبي ال٨ٟغ لُبُٗت اؾخجابذ عئٍت  –حٗضصَا ٚع
ذي والٗلمي الىٟسخي  اإلاُمىهت الغخلت َظٍ نٟداث مسخل٠ ٖلى الُُبت آزاٍع ؾدخجلى ، الُٗاشخي الكُش امخل٨ه الظي والخاٍع
ُا و٦جزا ٖلمُت طزحرة ال٣اصمت لألظُا٫ وؾدك٩ل ، اإلاباع٦ت الم ، واإلااعر ، ألاصًب ٖىه ٌؿخٛجي ؤن ًم٨ً ال مٗٞغ  ، الاظخمإ ٖو
الم ا ًٞاء ؾدك٩ل ٦ما ، ؾىاء خّض  ٖلى الضًً ٖو  بُىن  زىاًا بحن مً الخ٣اث٤ ًٖ الباخشحن ألا٩ٞاع ألصخاب مخمحزا خىاٍع

. واإلاغاظ٘ اإلاهاصع

ض ؤخمض الكُش مد٣٣ها خؿب الغخلت َظٍ وحٗض  ضي ٍٞغ ش وسجل ، وؤصب ٖلم صًىان"  اإلاٍؼ  وآزاع ازباع و٦خاب ، وجهٝى جاٍع
٨ٟي ،  وؤلاظاػاث والغؾاثل الىهىم مً ظملت بةًغاص ، اإلاهاصع وامهاث والغخالث ال٨خب مً ؾىاَا صون  اهٟغصث ٢ض ؤجها ٍو

الم مً لٗضص جترظم ؤجها ٦ما ، اإلاىؾىعي ال٨خاب َظا مً بال ٖلحها ًخٗٝغ لم التي ال٨خب وزُب والى٣ى٫   بهم وؿم٘ لم الظًً ألٖا
 وألاقٗاع ، والُغ١  والؼواًا ، واإلاىا٠٢ ، الغظا٫ مً ٖضص ًٖ الى٣اب ٦كٟذ ٞةجها ، الغخلت َظٍ في ؾىي   ط٦غا لهم هجض ؤو

 والخى٢ُٗاث وألازباث وؤلاظاػاث ، واإلاٗامالث والبُٕى ، والجىالث واإلاٗاع٥ ، وألاخضار والى٢اج٘ ، واإلا٨خباث والخؼاثً ، وألازباع
ُت قامل وهمىطظا ٖامت صعاًت ؾُُٗي ٖىضَا الى٢ٝى ؤن ق٪ ال والتي  وممحزاجه ، ٖكغ الخاصي ال٣غن  زهاثو ًٖ اإلاىيٖى

 اإلاباخض ٖلى الضعاؾت َظٍ ؤع٧ان وؾدخىػٕ. الؼمً مً الخ٣بت جل٪ في والجٛغاُٞت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت والاظخماُٖت الش٣اُٞت

 اإلابدض". اإلاىاثض ماء"  اإلاؿماة وعخلخه (َـ1090ث) الُٗاشخي مدمض بً هللا ٖبض الكُش شخهُت خى٫ :  ألاو٫  اإلابدض:  الخالُت
ت للب٣إ الُٗاقُت الغخلت زال٫ مً الش٣افي الخٗضص مٓاَغ:  الشاوي  في الش٣افي الخٗضص ؾماث في ٢غاءة:  الشالض اإلابدض. الدجاٍػ

.   الخاجمت. الُٗاقُت الغخلت

".  اإلاىاثض ماء"  اإلاؿماة وعخلخه (َـ1090ث) الُٗاشخي مدمض بً هللا ٖبض الكُش شخهُت خى٫ :  ألاو٫  اإلابدض

الم في ظاء اشخي:  ههه ما ألٖا َُّ َٗم : ؾالم ؤبى الُٗاشخي، ب٨غ ؤبي بً مدمض بً هللا ٖبض (م 1679  -1627=  َـ 1090  -1037) ال

 في صّوجها بغخلت ٢ام (سجلماؾت ؤخىاػ مً الصخغاء، ؤعيها جخازم البربغ مً ٢بُلت) ُٖاف آًت بلى وؿبخه. ٞاؽ ؤَل مً ٞايل،
"   -الهضاًت مؿال٪"  و" بالجىت اإلابكٍغً ٖلى اإلاىت بْهاع"  وله"  اإلاىاثض ماء"  ؾماَا مجلضًً، في"  ٍ  -الُٗاقُت الغخلت"  ٦خابه

ض ٖلى الٗالُت الهمم طوي  جىبُه"  و وقغخها،"  البُٕى"  في ومىٓىمت ،"   -ألاظالء بإؾاهُض ألازالء جدٟت"  و قُىزه، بإؾاهُض  الَؼ
غ"  ؾماٍ ُٞه، ٦خاب ؾالم ؤبي بً خمؼة بً مدمض ولخُٟضٍ" ....  ألازغ ؤَل طَاب بٗض ألازغ ا٢خٟاء"  و"  الٟاهُت الضهُا في  الَؼ

.    " ؾالم ؤبي ٦الم مً ظملت في الباؾم

 الكُش سجلماؾت،ه٣ل ألخىاػ اإلاخازمت ًت البربغ ال٣بُلت ُٖاف آ٫ بلى الُٗاشخي وؿب ؤن ٞبٗض ، ، الٟهاعؽ ٞهغؽ مال٠ ؤما

مت ؤلامام اإلاٛغب عخالت َى"  الُٗاشخي ؤن ٖلى هو"  ال٣انغ اإلا٣ل ظهض"  ٦خابه في اإلاؿىاوي 
ّ
 ؤبى ٖهٍغ في ن٣ٗه مؿىض الٗال

 قمؿها ٧اهذ ؤن بٗض الغواًت ٍَغ٤ بهم هللا ؤخُا مً ؤخض: " الاٞغاوي ٖىه ٢ا٫ الظي الُٗاشخي ب٨غ ؤبي بً مدمض بً هللا ٖبض ؾالم

                                                           
 

مايو / أيار  -اخلامسة عشر : الطبعة.دار العلم للماليٌن . (ىػٜٖٙٔ: ادلتوىف)خًن الدين بن زلمود بن زلمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي : األعالـ  . 
 .ٜٕٔ: صٗج.ـ ٕٕٓٓ
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 في الُٗاشخي جبّىؤَا التي الٗلمُت اإلا٩اهت ال٨خاوي الخي ٖبض وبحن ، " مدُل عؾم ٧لَّ  ألازغ ٞىىن  مً وظّضص الىسُل، ؤَغاٝ ٖلى
 ؤبى خُٟضٍ ُٞه ؤل٠"   خُض الؿامُت شخهِخه خى٫  ؤهجؼث التي الٗضًضة بالترظماث طل٪ ٖلى مؿدكهضا ، الٗلمُت ألاوؾاٍ

غ"  ٦خابه ؾالم ؤبي بً خمؼة ابً مدمض هللا ٖبض ى ،" ؾالم ؤبي ٦الم مً ظملت في الباؾم الَؼ  ًٖ ُٞه ٢ا٫ مجلض، في ٖىضي َو

  ٧ان: " اإلاترظم ظضٍ
ًا
  بالغواًت ٧لٟا

ًا
دا   الضعاًت، ؤز٣ا٫ مً بلحها مؿتًر

ًا
ب الاؾىاص ٖلى ؤن مىه ٖلما  ب٣الِثِض : الى٣اص ظمُ٘ ٖىض ُٞه مٚغ

ًْ  الاؾىاِص 
ُ
٦  

ًا
ه...  مخ٣لضا ىٟا وب٣َغ

َّ
ومك

ًا
َا غَّ

َم
الم ًٖ ؾٍغ ٢ضؽ ٞإزظ  "  مخ٣ ، بالٛغب ؤصع٦هم الظًً ألٖا

ًا
 لضحهم ما ٌكٟه ٞلم ٢لُال

، ًجض مما
ًا
م ٚلُال  اإلاؿلؿالث صون  ْهغ، بما ٚاب ٖما واؾخٛىائهم اقتهغ، ما ٖلى ال٨خب مً"  الا٢خٟاء"  في ٢ا٫ ٦ما ال٢خهاَع

ىالي الهٛاع، وألاظؼاء غاثب الاؾىاص ٖو ٟحن الخغمحن بلى اعجدل زم ألازباع، ٚو  1072 ؾىت في زم ،1064 ؾىت في زم ،1059 ٖام الكٍغ

ً مجلضًً في الكهحرة عخلخه ؤل٠ الشالشت الدجت َظٍ وفي زالشت، ت وهي ٦بحًر  ظهض"  في اإلاؿىاوي  الكُش ٖجها ٢ا٫ بٟاؽ مُبٖى
غة اإلاىاعص، ٖظبت الٟىاثض، ظمت": "  ال٣انغ اإلا٣ل ت الٗلمُت اإلاؿاثل مً ظامٗت ال٣ضع، ظلُلت الىٟ٘ ٍٚؼ  الخهغ، ًٟىث ما اإلاخىٖى

 
ُ
ت ِلؿَم ذ ملُدت والٗباعة، اإلاؿا١ ؾَم مت ٦غخلت وؤلاقاعة، الخهٍغ

ّ
"  الُٗبت بملء اإلاؿماة الٟهغي  عقُض ابً هللا ٖبض ؤبي الًابِ الٗال

ىضي: ٢لذ. ال٣انغ اإلا٣ل ظهض مً اٍ، . الهالر الٗالم مالٟها ولض جصخُذ ٖلحها زُُت ويخت َظٍ"  الُٗاقُت الغخلت"  مً ٖو
تهم آلان قهغث به الظي خمؼة مدمض ؤبي ت لها ٣ُٞا٫ ػاٍو  اإلابكٍغً ٖلى اإلاىت بْهاع: الؿىت في الخهاه٠ُ مً ؾالم وألبي. الخمؼاٍو

ى الصخابت مً ٌٗجي بالجىت ت ألامضاح في وله بسُه، ٖىضي َو اث ال٨شحر الىبٍى اث بنالح في ٧اإلاًٍغ  معجم واي٘ ؤما.  " الىجٍغ
 هللا ٖبض: "  ههه ما ٖىه ٣ٞا٫ ال٣ُمت مالٟاجه بٌٗ وط٦غ وم٩اهخه بالغظل للخٍٗغ٠ مىظؼة جغظمت زهو ٣ٞض اإلاالٟحن

 (ؾالم ؤبى الضًً، ٠ُٟٖ) اإلاال٩ي اإلاٛغبي، الُٗاشخي، ب٨غ ؤبي بً مدمض بً هللا ٖبض (م 1679  -1628 )(َـ 1090  -1037) الُٗاشخي

  . " ال٣ٗضة طي في باإلاٛغب وجىفي اإلاكغ١، بلى وعخل باإلاٛغب، ٢غؤ. عخالت ؤصًب، ٖالم،.

 وط٦غ به وؤقاص ،.(َـ1360: اإلاخىفى) مسلٝى ؾالم ابً ٖلي بً ٖمغ بً مدمض بً مدمض الكُش الُٗاشخي لظ٦غ حٗغى ٦ما

ّغط ، الٗلم ٖىه ؤزظ ومً  ال٨باع مكاًسه مً ظملت  الهالر الكُش اإلاًٟا٫ الٗالم"  ٢اثال ٞىنٟه مهىٟاجه بٌٗ ٖلى ٖو
م ٖبض وؤزُه والضٍ ًٖ ؤزظ الٗمضة اإلاخٟجن ال٣ُٟه ال٣ضوة ض وؤبي مُاٍع والكُش ال٨ٍغ  الٟاسخي ال٣اصع ٖبض والكُش ال٣اضخي ابً ٍػ

ى  اإلاُمىوي بغاَُموب الخٟاجي والكهاب ألاظهىعي والىىع  ، وؤظاٍػ الخغشخي والكُش مغوٍاجه وؤظاٍػ الشٗالبي مهضي وؤبِى  ٖمضجه َو
بض الُغابلسخي بؾماُٖل بً ومدمض اقىع  الل٣اوي الؿالم ٖو لي ال٣ؿىُُجي ٖو  اإلاؼاحي وؾلُان البابلي والكمـ الكبراملسخي ٖو

بض جي الجىاص ٖو بض الب٨غي  الٗابضًً وػًٍ الٍُغ م وؤظاٍػ ال٩ىعاوي وببغاَُم با٢كحر ؾُٗض بً هللا ٖو حَر  في مظ٧ىع  َى ٦ما ٚو
ىه اإلاكهىعة، وعخلخه ٞهغؾخه بض خمؼة ابىه مجهم ال٨شحر ؤزظ ٖو صخي البىاوي الؿالم ٖو  ابً بُٕى في مىٓىمت مجها جأل٠ُ له والخَغ
ض ٖلى الٗالُت الهمم طوي  وجىبُه وقغخها ظماٖت  و٢٘ ُٞما للخالٝ الغاٞ٘ وؤلاههاٝ بالٗض٫ الخ٨م و٦خاب الٟاهُت الضهُا في الَؼ

ُت لى مٗجى في وجإل٠ُ الخ٣لُض مؿإلت في الخالٝ مً سجلماؾت ٖلماء بحن  ًٖ الدجغ وعٞ٘ ألاظالء بإؾاهُض ألازالء وجدٟت الكَغ

                                                           
: ادلتوىف)زلمد َعْبد احَلّي بن عبد الكبًن ابن زلمد احلسين اإلدريسي، ادلعركؼ بعبد احلي الكتاين : فهرس الفهارس كاألثبات كمعجم ادلعاجم كادلشيخات كادلسلسالت .  

 .ٖٖٛ:  ، صٕج ٕٜٛٔ، ٕ: ، الطبعة ٚٛٚ٘/ٖٔٔ: ب. بًنكت ص -دار الغرب اإلسالمي . إحساف عباس: ، ٓنقيق  (ىػٕٖٛٔ
 

 .ٖٗٛ،  ٖٖٛ:  ، صٕج.  .ادلرجع نفسو  . 

 
 .ٕٔٔ:  ، صٙج. بًنكت، دار إحياء الرتاث العريب بًنكت  -مكتبة ادلثىن (ىػٛٓٗٔ: ادلتوىف)عمر بن رضا بن زلمد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشق  . 

 
،  ٗ٘ٗ: صٔج. ـ ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔاألكذل، :الطبعة.العلمية، لبناف  دار الكتب. عبد اجمليد خيارل : علق عليو: شجرة النور الزكية يف طبقات ادلالكية . 

ٗ٘٘. 



ت  2016ًىلُى    21الّذد  -الّام الثالث    -مجلت حُل الذساظاث ألادبُت وال٢ٍٙش
 

 

 

 

 

 

 162 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

.  .."َـ1037 ؾىت مىلضٍ ،[م1679]َـ 1090 ؾىت جىفي وبها. لبلضٍ عظ٘ زم وظاوع  خؿً وقٗغ طل٪ ٚحر وله الدجغ بةمام الا٢خضاء
 جباص٫ ٩ٞان بضوعَم، ؤظاػوٍ الظًً الٗلماء مً ٦شحرا وؤظاػ ، اإلاىىعة اإلاضًىت في للخضَعـ جهضع ٦ما الٗلمُت مكاع٧اجه ومً

ا جىانال خ٣٣ذ ٖلمُت ْاَغة ومغوٍاتها ؤؾاهُضَا بمسخل٠ ؤلاظاػاث  شخهُت اٖخباع ًم٨ً َىا مً  ."واإلاٛغب اإلاكغ١  بحن ٨ٍٞغ
 ، لل٣غاء ؤلاؾالمي بالترار والخٍٗغ٠ الخ٣اعب جد٤ُ٣ في ٞٗا٫ ؤزغ طاث ، ومٛغبه ؤلاؾالمي الٗالم مكغ١  بحن ونل َمؼة الُٗاشخي

ت الٗلمُت للُا٢اث ألاهٓاع ولٟذ ا التي والخىمٍى  حٗالى هللا لضًً الخم٨حن ؾبُل في مجها الاؾخٟاصة ويغوعة ، ؤلاؾالمي الٗالم ٨ًخجَز

 جخلمظ الظًً الكُىر ٖضص في الخٓىاٍ الظي الثراء طل٪ ؤن ٦ما.  مؿخ٣ُم نغاٍ بلى ٌكاء مً وحهضي الؿالم صاع بلى ًضٖى الظي
ان بالدجت آلاعاء ومىا٢كت ، الخض٤ُ٢ ب٣ىة اإلاخمحزة الٗلمُت شخهِخه جبلىع  في ألازغ ؤ٦بر له ٧ان ، ٖلحهم اصة  والبَر  الٗىامل ٖلى ٍػ

. اإلاباع٦ت ؾحرجه في الضاعؾحن ٖلى ًسٟى ال مما ، جل٣اَا التي الهالخت والتربُت ، والاظخماُٖت الىٟؿُت

ت للب٣إ الُٗاقُت الغخلت زال٫ مً الش٣افي الخٗضص مٓاَغ:  الشاوي اإلابدض :  الدجاٍػ

ب ؤن وؿخُُ٘ ال ؤهىا اإلاهاعخت ًجب بضاًت  َظا ألن ، الُٗاقُت الغخلت زال٫ مً الش٣افي الخٗضص مٓاَغ ٧ل ط٦غ وؿخٖى
ت ؤو ، زام إلاال٠ ًدخاط الهيُ٘  هبظا اظتزاء ؾىداو٫  ٞةهىا َىا ومً ، الخُىي  الخ٣ل َظا في اإلاخ٩املت الضعاؾاث مً مجمٖى

ً ، الخٗضص َظا مً ٢لُلت .  الىاخُت َظٍ حُُٛت خاولذ التي الضعاؾاث بٌٗ بلى هٟؿه الى٢ذ في مكحًر

ؿدكهض ، اإلاباع٦ت واإلاكاَض اإلا٣ضؾت الب٣إ بلى بالغخلت حٗل٣ه ، لل٣اعت  لُبحن عخلخه في الُٗاشخي الكُش ًىُل٤:  ؤوال  َو
ًْ " ، الخضًض ٦خب في مٗغوٝ هبىي  بدضًض ِبي َٖم

َم
ُضٍد  ؤ ِٗ

، ؾَم ْضِعّيِ
ُ
خ

ْ
ًِ  ال

ِبيِّ  َٖم ى الىَّ
َّ
ل هُ  نَم

َّ
ِه  الل ُْ لَم مَم  َٖم

َّ
ل ؾَم ا٫َم  وَم

َم
٣ُى٫ُ : " ٢ ؼَّ  هللاُ  ًَم لَّ  َٖم ظَم  ِبنَّ : وَم

ا ْبضًا ْخُذ  َٖم ْصدَم
َم
هُ  ؤ

َم
هُ  ل ُذ  ِظْؿمَم ْٗ ْوؾَم

َم
ؤ هُ  وَم

َم
  ِعْػ٢ِِه  ِفي ل

َم
ُض  ال ِٟ

يَّ  ًَم
َم
ّلِ  ِفي ِبل

ُ
ِت  ٧ ْمؿَم

َم
امٍد  ز ىَم ْٖ َم

ْبضٌم  ؤ َٗم ْدُغومٌم  ِل   ".  مَم

 ومجالؿت ، ألاصباء ومدايغة ، ؤوان ٧ل في ؤلازىان ومظا٦غة ، الغظا٫ ل٣اء في اإلاجا٫ ٞاحؿ٘: "  الُٗاشخي ٣ًى٫  الهضص َظا وفي
اء ً ٖلى ٞٗؼمذ ، اإلاكاع٦ت اإلاغجدلحن م٘ به لي خهلذ ما اإلاباع٦ت الغخلت جل٪ في وخهلذ ، الٓٞغ  به جدهل مجمٕى في طل٪ جضٍو

.   " مهىٟاتهم مً شخيء وط٦غ ، مغوٍاتهم وط٦غ اإلاكاًش ؤؾماء ٖاثضجه وزمغة ٞاثضجه ػبضة ٞةطا ، الاؾخٟاصة َلب إلاً ؤلاٞاصة

تراٝ في الغخلت ًٞل في آزاع مً وعص ما طل٪ في ًدضٍو بهما اإلا٣ضؾت للب٣إ عخلخه في الُٗاشخي جىظه ؤن والخ٤  مً الٚا
لىمه الكٍغ٠ الىبىي  الخضًض غة ٖو ظا ، الٍٛؼ ا زُىة ٧ل في الُٗاشخي صؤب ٧ان َو  َلب في الغخلت ٦خاب في ظاء ٣ٞض ، ًسَُى

ًْ "  البٛضاصي للخُُب الخضًض ـِ  َٖم
َم
و
َم
ًِ  ؤ ، ْب اِل٪ٍد ا٫َم  مَم

َم
ا٫َم : ٢
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ِضًِض  َ خَم

ْ
 ٞغنت واهتهاػ ، اإلا٣ضؾت للب٣إ الغخا٫ لكّض  للمجّضًً ، َاما هٟؿُا خاٞؼا آلازاع َظٍ ق٩لذ ،  .«ال

ت اإلاغا٦ؼ ٖلى اإلاغوع ٣ت الٗلمُت والخىايغ ، الخًاٍع  ، ومكاثسها ٖلمائها مً لألزظ ، ٖلمُت وظىام٘ ومٗاَض مضاعؽ مً ، الٍٗغ

ت والٟىىن  الٗلىم قتى في الٗلمُت ؤلاظاػاث جدهُل مً وؤلا٦شاع ُت اللٍٛى .  والكٖغ

: الٗبىع  إلاىا٤َ اإلاسخلٟت الهىع  ه٣ل:  زاهُا

ظا ، اإلا٣ضؾت للب٣إ ؾحٍر زال٫ بها مّغ  التي اإلاخٗضصة باإلاىا٤َ ، الُٗاشخي ؾالم ؤبى الكُش اخخٟى  البالص مً اهُال٢ه مىظ َو

ى الُٗاشخي اؾدىض و٢ض.  اإلا٣ضؾت اإلاكاَض بلى ونىال ، اإلاٛغبُت  للكُش عؾالت ٖلى اإلاكّى٢ت اإلادُاث َظٍ ال٣اعت  ٖلى ٌؿغص َو
ٓهغ ، الب٨غي  مدمض  ؾلى٥ الُالب ٖلى وؾهلىا َغ٢ه ق٣ىا الظًً مً ، الٗلم ألولي بالًٟل واٖتراٞه ، اإلاهى٠ جىاي٘ ٞحها ٍو
ت وآلازاع اإلاؼاعاث ط٦غ م٘ ، ؾبله ىا٥ َىا اإلاىخهبت الخًاٍع  ؾبل اإلاا٫ مً وؾٗهم بما ؾهلىا الظًً اإلادؿىحن ٖلى والترخم ، َو

 الًٟالء اخض به ٢ام بما ٌكُض الهضص َظا وفي [ ال٣ٗبت ؾُذ ــ البٛلت ٖغ٢ىب] بمى٣ُت مغوٍع ٞٗىض ، الؿال٨حن ٖلى الدج

 ٖغ٢ىب له ٣ًا٫ بمىي٘ ْهغا مغعها و٢ض ، ال٣ٗبت ؾُذ بإو٫  وهؼلىا ـــ الباعوص بئر ــــ مىه اعجدلىا زم"  والؼّواع للمؿاٍٞغً زضمت
ذ ٢ض ؤجها بال نٗىبت بٌٗ ٞحها ٣ٖبت وهي ، البٛلت  مً وطل٪ ، مؿ٠٣ ٚحر نٛحر ميجض الٍُغ٤ ظاهب ٖلى واجسظ ، وبىِذ ؾٍى
لت ؤػماها الخاط إلماعة اإلاخىلي عيىان ألامحر ٖمل بت ٍَى  آزاع له و٧اهذ ، مجها ٢ٍغب ؤو وؾخحن ؾذ ؾىت وجىفي ، زالزحن مً ٢ٍغ

 ــ زحرا هللا ٞجؼاٍ ــ البر٥ بٌٗ وججضًض آلاباع بٌٗ وخٟغ الُغ٢اث مً الدجاع وبػالت ألاشجاع ٢ُ٘ مً الدجاػ ٍَغ٤ في خؿىت

:  بوؿان ٧ل له بالضٖاء وؤٖلً ، لؿان ٧ل ٖلُه الشىاء في بالٜ ٨ٞم ، اإلاأزغ جسلُض في ٖالُت َمت له ٧اهذ ٞل٣ض

  اإلاغءُ  وبهما
ٌم

ًٌم  خضًض   ٨ًٞ          خؿ
ًا
  خضًشا

ًا
ًْ  خؿىا     وعى إلا

  الهالخحن هللا بإولُاء والخبر٥ باأليغخت الٗىاًت:  زالشا

لى ، ال٨خاب مىاي٘ مً ٦شحر في الهالخحن هللا بإولُاء والخبر٥ باأليغخت الٗىاًت َظٍ وجٓهغ  ٞمشال ، الُٗاقُت عخلخه َى٫  ٖو
اعة ًخٗغى ، قٗبان قهغ ع٦بهم ٖلى اؾتهل خُض خامض ؾاخل ببلضة ومغوٍع ، اللُبُت البالص مً بغ٢ت إلاى٣ُت ط٦ٍغ ٖىض  ٢بر لٍؼ

اع َظا في ٣ًى٫  خُض مٟخاح ؾُضي الهالر ولحها  واإلاأزغ ، ال٨شحرة ال٨غاماث طي الهالر الىلي ٢بر البلضة بهظٍ وػعث: "  ؤلَا
ى ، مٟخاح ؾُضي الكهحرة خٟجغ البهاء ٌٗلٍى م٩ان في ، البلض وبحن بِىه البدغ بؿاخل مغجٟ٘ جل ٖلى َو  حؿ٨ً ، الؿىاء مىه ٍو
 نالخت بيُت وػعجه ، طل٪ ٢بل ابخضؤتها ٦ىذ ؾل٨ت ٢بٍر ٖىض وزخمذ ، ب٣غبه هؼلذ بطا ال٣لىب به وجُمئن به خلذ بطا الىٟىؽ
لبذ ، ٢ىي  وبزالم ظا ، مجها ب٣ي ُٞما هللا ألعظى وبوي ، بال٣غب بًٗها في ؤلاظابت ؤزغ عؤًذ مؿاثل ٢بٍر ٖىض هللا مً َو  الؿُض َو

اعجه حهمل ؤن البلض بظل٪ مّغ  إلاً ًيبػي ٞال ، ٢بٍر ٖىض الضٖاء بظابت وظغبذ ، ٦شحرة ٦غاماث ٖىه ًازغ مما اعجه هبهىا والظي ، ٍػ  بٍؼ
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ىا ، وؾخحن ؤعب٘ ؾىت في مؿاَل بً مدمض ؾُضي قُسىا بم٩اهخه وؤٖلمىا ًّ اعجه ٖلى وخ  طل٪ بٗض هضٕ ولم ، طا٥ بط ٞؼعهاٍ ٍػ

اعجه غة قبه مى٣ُت ٖلى ؤخضار ؾخدضر ؤهه والخ٣ُ٣ت.  "   ببلضٍ مغعها بطا ٍػ ابُت الضٖىة بٓهىع  ، الٗغبُت الجٍؼ  وؾِىٓغ ، الَى
ابُت الخغ٦ت َظٍ ْهغث"  و٢ض والًالالث البضٕ مً ؤهه ٖلى الُٗاقُت الغخلت في وعص مما ٦شحر ٖلى  في ؤوال مٗلىم َى ٦ما الَى

ُت (1740) الُٗيُت بحن هجض اب ٖبض بً مدمض الخغ٦ت ماؾـ بحن مُشا١ ؤؾاؽ ٖلى (1745) والضٖع  بً ومدمض (1792 ــ 1703) الَى
ىاصي الخىخُض بلى ًضٖى (1765ث) ؾٗىص ٜ الًاللت بإَل ؾمي ما بجهاص ٍو  م٘ الخغ٧ي والجضا٫ بالؿ٠ُ واهدكغث.  والغصة والَؼ

غة ؤَغاٝ بلى والغؾاثل البٗشاث وبعؾا٫ اإلاىاوثحن ا الجٍؼ حَر  مُالبت بلى الٗالي الباب صٞ٘ مما ، الدجاػ ٖلى اؾخىلىا زم.  ٚو

ى.  الٟخىت ٖلى بال٣ًاء(1845 ــ 1805) ٖلي مدمض الخضًىي  ت َبٗا الٗغبي للكغ١  و٧ان.  1818 ؾىت ببغاَُم ابىه به ٢ام ما َو  ؤولٍى
 الغص ٦خاب في مٟهل َى مما ، الىاقئت الخغ٦ت َظٍ ٖلى الغص في واإلاٛغب جىوـ ٖلماء بٌٗ وؾِىسٍغ "  ألازىاء جل٪ في الغصوص

ابُت ٖلى اعة مً خغماهه ٖلى ؤؾ٠ ُٞه ٦الم (الىحي مجز٫  في) ٦خاب وفي. بلُه الغظٕى ؤعاص إلاً الَى  (الخحزعان ؤو ألاع٢م صاع) ٍػ
اعجه زال٫  جدٟٔ ؤن خغي  و٧ان ، الضًيُت وم٩اهتها الضاع َظٍ قهضتها التي الخُحرة ألاخضار ًٖ وجدّضر ، اإلا٣ضؾت للب٣إ ٍػ

اعة م٩اها وججٗل اعة مً لخغماوي ؤؾٟذ و٢ض"  ٦خابه في ٢ا٫ ، والخظ٧اع للٍؼ  ناهتها وصوعا ؤما٦ً بإوعبا ػعث الظي ؤها ، الضاع َظٍ ٍػ

ش صخ٠ زلضجه ؤمغا خُاتهم خىاصر مً قهضث ألجها ؤو ، ٞحها ؤ٢امىا ؤو ، بها ولضوا الظًً للٗٓماء ط٦غي  الخ٩ىماث .  " الخاٍع

غص ابُت قبهاث ٖلى الىِٟـ عاؾم ؤخمض: ص ٍو هم ، الٟاؾض ال٣ُاؽ واهتهاظهم ، والهالخحن الىبىة بأزاع الخبر٥ هٟي في الَى  وو٢ٖى
 ًٖ زحرا هللا ظؼاٍ ٢ا٫.  الخ٨ٟحر لخض جهل وال آلاعاء ٞحها جدؿ٘ زالُٞت ألمىع  ال٣بلت ؤَل مً ُٖٓمت ظمهغة وج٨ٟحر اإلاٛالُاث في

ابُت ٞغ٢ت لى: " (ؤهىاٍ طاث) ٢هت ٞهم ؤؾاءوا الظًً وؤجباٖهم الَى  ًهغ ممً ألاؾالُب َظٍ مشل وؿخٛغب ال ٞىدً خا٫ ٧ل ٖو
 لألوزان مٗبض َى ال٨ه٠ ؾىعة في ميجض ب٩لمت اإلا٣هىص ؤن ٌٗخبر وممً والضاء الٗلت وؾبب بالء ٧ل ؤنل وآله الىبي اٖخباع ٖلى

 ولم ألاوزان ٖبضة بها ًخبر٥ شجغة ٧اهذ ؤهىاٍ ٞظاث بإوزاجهم الخبر٥ في واإلاكغ٦حن ال٨ٟاع مدا٧اة َى آلاًت َظٍ في ٖىه اإلاىهي... 

ابُت قبهاث ّٞىض ٦ما. " والضًً ؤلاؾالم بلى بيؿب ؤو بؿبب ًمذ عمؼا ؤو البِذ ؤَل ٢بىع  مً ٢برا ج٨ً  مدمض اإلاغخىم الكُش الَى
ي عمًان ؾُٗض لى ٖلُه الىبي بأزاع وػوظه ألاههاعي  ؤًىب ؤبي جبر٥ في الخإمل"  هاخُت مً (الؿحرة ٣ٞه) ٦خابه في البَى  آله ٖو

٤ُ الٗىاًت ؤو لالؾدكٟاء بها والخىؾل والؿالم الهالة  الخغام بالبلض الكٍغ٠ الٗلم زاصم زهو ٦ما ، "  طل٪ قابه وما والخٞى
ت مباخض الخؿجي اإلاال٩ي ٖلىي  بً مدمض الؿُض  وخ٣ُ٣ت الىبّىة وخ٣ُ٣ت ، وؾلم ٖلُه هللا نلى الىبي زهاثو بُان ٞحها هبٍى

ت ٣ضم البرػزُت الخُاة وخ٣ُ٣ت البكٍغ  ،   الخبر٥ مؿإلت بُجها ومً الجضا٫ خىلها ٦ثر مؿاثل ٖضة في جصخُدها ًيبػي مٟاَُم ٍو
 التي اإلاسخلٟت الىٓغ وظهاث اخترام ٖض م٘ ، ٖلُه والدكيُ٘ الخًلُل ؾبُل ٞؿل٩ىا مىاوثُه بٌٗ خُٟٓت ٦خاباجه ؤزاعث و٢ض

ٓهغ ، اإلاىه٠ الباخض ٌؿل٨ها ؤن ًيبػي  واتهامه (مىُ٘ بً ؾلُمان بً هللا ٖبض) الٗلماء ٦باع َُئت ؤًٖاء ؤخض ٦خبه بما َظا ٍو
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ذ باصة البالص َظٍ في الىزيُت ٖىصة بلى ٌؿعى"  بإهه الٗباعة بهٍغ ًُٗ ، هللا ٚحر ٖلى والخٗل٤ وألاهبُاء ، ال٣بىع  ٖو  صٖىة في ٍو
ٗمل ، الخىخُض  وبههاٞه اإلاال٩ي ٖلىي  مدمض الكُش لخبرثت اهبري  و٢ض ، ..."  ال٣بىع  في والٛلى والخغاٞاث الكغ٥ وكغ ٖلى َو

ت  ًٖ و٢الىا  ... الغاظخي الٛجي ٖبض/ وص ، الؿجراوي  مدمض والكُش ، َاقم ٖمغ ؤخمض/ ص ؤبغػَم مً واإلاكاًش الٗلماء مً مجمٖى

ُت للههُىهُت ومؿاٖضة اإلاؿلمحن جٍٟغ٤ ٖىامل مً ٖامل ؤ٦بر ، ال٨خاب َظا ومشل " (اإلاال٩ي م٘ خىاع) ٦خاب  الٗاإلاُت والكُٖى
ل ٞحها ًدؿ٘ مؿاثل في ، بالكهاصجحن ًى٤ُ إلاؿلم بالخ٨ٟحر الغمي َى (اإلاال٩ي م٘ خىاع) ٦خاب وزُىعة ،  "  ؤلاؾالم وؤٖضاء  الخإٍو

غى .   ومهىٟاتهم مالٟاتهم في واضخت هي ٦ما ، الؿاب٣حن الغباهُحن الٗلماء نضوع  لها احؿٗذ و٢ض ، الىٓغ وظهاث ٖو

: وعَتها مً الخغوط و٦ُُٟت ، اإلاظَبُت الخٗهباث مً نىع  ٖغى:  عابٗا

 ونل اإلاال٨ُت ال٣ٟغاء بٌٗ ؤن ببغاَُم اإلاال قُسىا ؤزبروي: "  ٢ا٫ خُض ، عخلخه في الٛغاثب بخضي الُٗاشخي الغخالت ًد٩ي
ت بلى ٞضزل ، الكام ؤَغاٝ بٌٗ بلى  ، عاٞطخي ؤهه ٞٓىىا ًضٍ ؾاصال عؤٍو الهالة بلى ٢ام ٞلما ، وظماٖت ؾىت ؤَل ؤَلها ٢ٍغ

ٌ مً وجبّرؤ مال٩ي بوي ، لهم ٣ٞا٫ ، بطاًخه ٣ٞهضوا  ؤَل مً ؤخض ٞلِـ ، ؤًضحهم ٌؿضلىن  ال اإلاال٨ُت بن ؛ ٦ظبذ له ٣ٞالىا ، الٞغ

 ٣ًىلىن  اإلاال٨ُت بن نض١:  لهم ٣ٞا٫ ٞؿإلٍى ، البلض ٣ُٞه بلى مٗهم طَب ختى ، الغواٌٞ ٞٗل َى وبهما ، بظل٪ ٣ًى٫  الؿىت

 ٧ان بل ، الٗىام بحن اإلاظَبي الخٗهب اؾخد٩ام مضي هغي  الىو َظا زال٫ ومً  "  ؤًضحهم مً ؤه٣ظٍ ما ، به ز٣تهم ٞلىال ، بظل٪
٠ ؤؾباب مً ًؼا٫ وال و٧ان ، ألاخُان مً ٦شحر في الٗلم قُىر بحن ختى مؿخد٨ما

ّ
 الهىع  ؤؾىؤ في اإلاؿلمحن ونغإ واٞترا١ جسل

ئت ؤلاؾالم عؾالت ًٖ ٣ًضمىجها التي  الىو خى٫  وكإث التي الًاعة الىباجاث مً لخ٣تها التي الدكىحهاث مً البراءة ٧ل البًر

ت ٦ىهىم ال٣غآوي ٘ في جىاٞؿه مىاٍػ ىت للخبّر٥ هو مجغص لُب٣ى م٩اهخه مً بػاخخه وجداو٫  بل ، الدكَغ  ٌٗل٤ زم.  ٚحر ال والٍؼ

بت َظٍ ٖلى الُٗاشخي  َظٍ بلى الخا٫ به ؤًٞذ بطا ؤهه ٞلى ، هٟؿه اإلاؿ٨حن َظا ٞحها ؤل٣ى التي الخحرة َظٍ ٞاهٓغ: "  ب٣ىله الٍٛغ
با مظَبه ٞحها ناع التي البالص اصي ، ٖغيه ٌكحن ما جغ٥ ٌٗٝغ ال ٍٚغ  ٖلُه يغع  ٦بحر ال ؤهه م٘ ، بضهه في له الًغع  خهى٫  بلى ٍو

ظا.  ..."به الًٓ بؾاءة مً ٚحٍر وؾلم لؿلم ، صًىه في  في البؿملت ل٣غاءة باليؿبت الضواوي الٟىا٦ه ناخب بلُه ؤقاع ما َو

انَم "  خُض الٟغوٕ في الازخالٝ  ؾغ ؤصع٧ىا الظًً ؤٖالمهم بٌٗ مً جىا٣ُٞت عئٍت للمال٨ُت ٧ان خُض ، الٍٟغًت
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.  الُٗاقُت الغخلت في الش٣افي الخٗضص ؾماث في ٢غاءة:  الشالض اإلابدض

ت اؾخيخجىا ، الش٣افي الخٗضصي بٗضَا في الُٗاقُت للغخلت ٢غاءجىا زال٫ ا ج٨خىٟها الؿماث مً مجمٖى َغ  خؿب وهي وجَا

:  ًلي ُٞما جخمشل اظتهاصها

 لُب٣ت ًيخمي ناخبه ؤن ، ٢اعت  ألي ألاولي لالهُبإ ٌُٗي مما ، لالهدباٍ ملٟذ بك٩ل الضًجي ألاؾلىب وؾُُغة ٚلبت:  ؤوال
م ٖلى ، الُىم وبلى ال٣ضًم مىظ ًهىٟىن  ٦ما الضًً عظا٫  وجٓهغ ، الض٣ُ٢ت ٚحر الدؿمُت َظٍ ٖلى البٌٗ ماازظاث مً الٚغ

  ، الٟٓغ بممضوح الؿٟغ ممضوح ٢غن  الظي هلل الخمض"  للغخلت اإلا٣ضماحي الخُاب في بىيىح الضًيُت ألاؾلىبُت
ّ

 في ٖلُه وخض

غي  ًمل ولم ، الىٟغ طل٪ م٘ هللا بلى باهلل هٟغ مً ؾٗاصة ُٞا. [122:  الخىبت]" هٟغ ٞلىال:  حٗالى ٣ٞا٫ الؿٗاصة َلب  اللُل في الؿُّد
 وظان مل٪ ٧ل لهالة اإلاؿخٛغ٢ت ، وؤلاخؿان الًٟل مغاجب بإٖلى اإلادُُت هللا ونالة....  ؤؾٟغ بطا الهبذ في والؿحر ؤصبغ، بطا

ى وؾالمه ، وبوؿان
ّ
 ومضص ، وؾلم ٖلُه هللا نلى الىظىص صاثغة ه٣ُت ٖلى ، ؤلاًمان خ٣اث٤ بإههى اإلاخّىط ، ألامان مالبـ بإبهى اإلادل

ٟه الظي ٞاإلاعجم.  ..." وؾلم ٖلُه هللا نلى والجىص اإلاجض ًىابُ٘  بال٣ُم حكبٗه مضي ظلي بك٩ل ٨ٌٗـ الُٗاشخي الغّخالت ْو
 والخل٣ُت الىٟؿُت ال٨ماالث وبيٟاء ، الىظىص ؾُض ٖلى والؿالم والهالة بالخمضلت الخُبت اٞخخاح في اإلاخمشلت ؤلاؾالمُت
ٟت طاجه ٖلى والجمالُت م مىهجه ًٖ والخضًض ، ألاػ٫  مىظ ؤلالهُت الٗىاًت مً اإلاسخاعة الكٍغ  بهحرة ٖلى هللا بلى الضٖىة في ال٣ٍى

ضي م ال٣غآن مهُلخاث م٘ ج٣اَٗه ًٖ الضئوب البدض ٌٗىػها ال ٞةهه ، اللٟٓي اإلاعجم بلى ٖضها وبطا,  عبه مً َو ٣ه ال٨ٍغ  ٞو
ٗت  ؤو ، اليجٗاث ازخُاع في ؾىاء ، اإلاضزغ ؾىعة م٘ ًدىام اإلا٣ضماحي الخُاب مً ألاو٫  ٞاإلا٣ُ٘ ، ٖامت بهٟت ؤلاؾالمُت الكَغ

ت بالىهىم الغخلت متن زغاء طل٪ بلى ؤي٠ ، اإلاٟغصاث اهخ٣اء في  َلب في وجهمه ، الغظل ز٣اٞت ح٨ٗـ والتي ، ال٨شحرة الىبٍى
.   الكٍغ٠ الخضًض عواًت في بالبدغ لهم اإلاكهىص مً ؤلاظاػاث وجدهُل ، الصخُدت بإؾاهُضَا ألاخاصًض

لها الُٗاقُت الغخلت في ناعمت ٨ٞغة جبلىع  ٖضم:  زاهُا  ، ؤلاؾالمُت اإلاظاَب مسخل٠ بحن والخ٣اعب الخٟاَم مدىع  ج٩ىن  ألن جَا
ظا ذي والٓٝغ للؿُا١ هٓغا َو  خًاعتها واهدُاٍ ٖهىصَا ؤخل٪ في ، آهظا٥ ؤلاؾالمُت ألامت حِٗكه ٧اهذ الظي والخًاعي  الخاٍع

ىا٥ َىا الىمًاث بٌٗ مً بال اللهم ،  للغخلت اإلاُال٘ طل٪ ًغي  ٦ما ، ؤ٢ىم هي للتي وجىظحههم ، الىاؽ جظ٦حر جداو٫  التي ، َو

 َظٍ ًد٤٣ ما ، الجؼاثغ صولت اخخًيخه الظي"  ؤلاؾالمُت اإلاظاَب بحن الخٟاَم"  خى٫  الضولي اإلالخ٣ى ؤٖما٫ في ولٗل ، الُٗاقُت
 ؤلاؾالم ؤبىاء بحن والاويجام الخٟاَم مّٗى٢اث ٧ل ٨ًيـ ، مِٗل وا٢٘ بلى جخدى٫  ؤن ًجب التي ، الىبُلت ؤلاؾالمُت ألاماوي
 مداولت وهي ، الضواء وون٠ ، الضاء حشخُو خاولىا باخشحن مً مدايغاث ؤل٣ُذ ، الغنحن الٗلمي اإلااجمغ َظا ٟٞي ، الىاخض

 مداولت وهي ، الهضٕ وعؤب ال٩لمت لجم٘ ، ؤلاؾالمي الٗالم ؤبىاء مً اإلاسلهحن الهاص٢حن الٗلماء م٘ اهبش٤ ٍَغ٤ في حؿحر

بُت ت يمذ َاصٞت ج٣ٍغ الم مً مجمٖى  ؛ الغاػ١  ٖبض مهُٟى الكُش ألا٦بر ألاؾخاط ، اإلاغاغي الكُش ألا٦بر ألاؾخاط"  بُجهم مً ألٖا
 ٧اق٠ الخؿحن مدمض الكُش ال٨بحر الٗالم ؛ قلخىث مدمىص الكُش ألا٦بر ألاؾخاط ؛ ؾلُم اإلاجُض ٖبض الكُش ألا٦بر ألاؾخاط
 الضًً َبت الؿُض ال٨بحر ألاؾخاط ؛ البروظغصي الؿُض  ال٨بحر ؤلامام ؛ اإلاىؾىي  الضًً قٝغ الؿُض ال٨بحر الٗالم ؛ الُٛاء

م ال٣مي ج٣ي مدمض الكُش الٗالم والكُش ؛ الكهغؾخاوي  ٖلحهم زُٟذ ٞهل الخ٣ٍغب لىاء بدمل ٢امىا وقُٗت ؾّىت ٦باع ٖلماء َو

                                                           
 

زلاضرة الشيخ زلمد علي آية اهلل التسخًنم ، األمٌن العاـ للمجمع العادلي للتقريب بٌن " بٌن ادلذاىب اإلسالمية منهجو كأخالقياتو  التقريب كالتفاىم . 
 ىػػٖٕٗٔزلـر  ٖٔك ٕٔكٔٔ" التفاىم بٌن ادلذاىب اإلسالمية " ضمن أعماؿ ادللتقى الدكرل . ادلذاىب اإلسالمية ، اجلمهورية اإلسالمية يف إيراف 
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ٓهغ.  !؟ باألنى٫  ًخهل وبًٗها الكبهاث َظٍ  ٧اهذ الظي ، الخُٝغ مً شخيء ٌٗترحها الؿيُت اإلاظاَب لٛحر الُٗاشخي هٓغة ؤن ٍو
 الٗالم قمل الظي الخًاعي  والخضَىع  ، خانل َى بما والا٦خٟاء والاوٛال١ اإلاظَبي الخ٣اعب الوٗضام الؼمان طل٪ في ؤؾبابه له

 لجخاٞل الؼمان مً ٢غهحن بٗض ؾاجٛت ل٣مت ل٩ُىن  ، الاهدضاع خالت في ٧ان ألهه ، ؤ٢هاٍ بلى ؤ٢هاٍ مً آهظا٥ ؤلاؾالمي
 هدى والخىظه ، الىؾُى الٗهىع  مسلٟاث مً للجهىى بالظاث الٟترة َظٍ في الؼمً م٘ ؾبا١ في ٧اهىا الظًً ، اإلاؿخٗمٍغً

 الٟالؾٟت ٦باع م٘ ؤلاوؿان خ٣ى١  جد٤ُ٣ هدى ٢ضما والؿعي ، واإلاٗاٝع والٟىىن  الٗلىم وحشجُ٘ ، اإلاُاصًً قتى في الجهىى

 ، طل٪ بٗض ؾإلىا زم ، عواٌٞ ٖؼابت ؤجهم هٟسخي في و٢٘ زم: "...  ٢ىله ؤلابايُت اججاٍ للُٗاشخي الؿلبُت الىٓغاث ومً ، واإلا٨ٍٟغً
ى ُٞه ًهلىن  ميجضَم اإلايجض ٞةطا م ، بهم مٗغوٝ َو  في اإلاٗتزلت ًىا٣ٞىن  بباى بً هللا ٖبض ؤجبإ مً ؤلابايُت مً َاثٟت َو
بًٛىن  ، ال٣غآن بسل٤ وال٣ى٫  الغئٍت ٦ىٟي ٖىاثضَم ؤ٦ثر م ، الصخابت بٌٗ ٍو  مً ماصتهم وؤنل ، البلضة جل٪ في ٦شحرون َو

م وبها عواٌٞ ٧لهم ٞةجهم ، مؼاب ظبا٫ .  "   مٗٓمت مٗخ٣ضَم ٖلى َى مً ٖىض وهي ، ٖلماَئ

ظٍ ، ومٗخ٣ضَم الُاثٟت لهظٍ الغاٌٞ مى٢ٟه الُٗاشخي ًٓهغ زم ا في ج٩ىن  ؤن ًيبػي و٧ان هٍٓغ وظهت َو  ول٨ً الخىاعي  بَاَع
مؼ لٛمؼ ؤوناٞا ٌؿخٗمل لألؾ٠ الُٗاشخي ضم ،  الىٟؿُت الخىاظؼ نىٗتها ، الُاثٟت َظٍ َو  وؾاثل الوٗضام هٓغا ، الخ٣اعب ٖو

ٜ ؤَل مً به ؤز٤ مً وؤزبروي: "  ٢اثال ُٞد٩ي ، آهظا٥ ، ؤلاؾالمُت الُىاث٠ بحن الٗلمي الخىانل وؾبل  مغ ؤهه ؤقُازىا مً َع

 ٚحر مإػوعا وعصٍ ، واإلاؼوع الؼاثغ هللا ٣ٞبذ ، مؼاب لبالص ػاثغا ظئذ البهغة ؤَل مً:  ٣ٞا٫ َى مً ٞؿإلٍى إلاؼاب ٢انضا عظل بهم
 ٖضم ًٖ الىاؽ بٌٗ وؾإلذ: "  ٢اثال ٠ًًُ زم.  الىاخض الضًً ؤبىاء بحن الخانلت الجٟىة مضي ال٣اعت  ولُخإمل.  " مإظىع 
 ؤزىاله وبحن بِىه ج٣٘ خغوب في ٖهبُخه ؤجهم ٞإزبروي ، مٗخ٣ضَم ٖلى لِـ ؤهه م٘ اإلالٗىهت الُاثٟت َظٍ ٖلى البلض والي به٩اع

ظا ، لظل٪ ٖلحهم ًى٨غ ؤن ٣ًضع ٞال ، وؤٖغابهم  مً وججغص خ٨مه في الُٗاشخي ؤهه٠ ولى.  " ألاماهت وزُاهت الضًاهت ع٢ت مً ٧له َو
 الضولُت اإلاىاز٤ُ بلُه جضٖى ما ٖحن َظا وؤن ، الضًً عظا٫ ٣ًٟهها ال التي ، الؿُاؾت ونىاب الخ٨مت ٖحن َظا ؤن لٗلم ، الهىي 

الن ٖلى ، الضًيُت والُىاث٠ اإلاٗخ٣ضاث واخترام ، ؤلاوؿان خ٣ى١  الخترام  26 في الىَىُت الجمُٗت ؤنضعجه الظي ٚغاعؤلٖا

الن  َظا ٌٗخبر خُض ،1789 ؤٚؿُـ/آب ٗغَّٝ التي ألاؾاؾُت الٟغوؿُت الشىعة وزاث٤ مً ؤلٖا
ُ
 والجماُٖت الٟغصًت الخ٣ى١  ٞحها ح

 في ختى ألا٩ٞاع مً ًبضًه إلاا ألخض الخٗغى ًجىػ  ال:"  10 اإلااصة في ظاء خُض 1791 ؾبخمبر 3 لضؾخىع  صًباظت ناع الظي و .لألمت

ى ." الٗام باألمً مسلت ٚحر ألا٩ٞاع َظٍ ج٩ىن  ؤن قٍغ ٖلى الضًيُت اإلاؿاثل الن في ؾِخ٨ّغؽ ما َو  ؤلاوؿان لخ٣ى١  الٗالمي ؤلٖا
ت في الخ٤ شخو ل٩ل" ؤن ٖلى جىو التي. 18 اإلااصة زال٫ م1948ً لٗام  اإلااصة في ٦ظل٪ وظاء...والضًً والًمحر الخ٨ٟحر خٍغ

ت في الخ٤ ٞغص ل٩ل بإهه واإلاضهُت الؿُاؾُت للخ٣ى١  الضولي اإلاُشا١ مً ٖكغ الشامىت  ما و٧ل.  " والضًاهت والًمحر ال٨ٟغ خٍغ
الهاث َظٍ به ظاءث بت ـــــــ الصخُذ ؤلاؾالم ؤٖلجها ؤن ؾب٤ ٢ض الضولُت واإلاىاز٤ُ ؤلٖا ُّ  الؿاخت مً الؿمدت مأزٍغ بٌٗ اإلاٛ

ـــ، ؤلاؾالمُت ــ ٣ت وهي ــ
ّ
م ال٣غآن:  الخالضة اإلاعجؼة في مىز  ومٗامالث وؾلى٥ ؤزال١ في الؿامُت حٗالُمه ججّؿضث الظي ، ال٨ٍغ
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لذ ، ألا٦غم الغؾى٫ 
ّ
ٗاث ل٩ل ؾب٣ه بظل٪ ميّجال ، وعيىان هللا مً ج٣ىي  ٖلى اإلااؾـ اإلاجخم٘ طل٪ في جمشُل  زحر وجمش  الدكَغ

ىة ظاءث التي الضولُت والٗهىص واإلاىاز٤ُ .   ؤلاهجاػاث بخل٪ مَؼ

ا ألاهٟـ لتز٦ُت بالخهٝى اَخمامه:  زالشا ٤ ؤصعان مً وجُهحَر
ّ
غاى الخٗل ت باأٚل  واإلاٗاٝع للٗلىم ول٩ُىن  ، الٟاهُت الضهٍُى

ٓهغ ، بمغياجه والٟىػ  هللا مدبت بلى الىنى٫  ولخِؿحر ، اإلا٩ل٠ هٟـ في وطو٢ها َٗمها  ٖلى.  الغخلت مً مىاًَ ّٖضة في َظا ٍو
ُت الُغ١  لبٌٗ ط٦ٍغ اإلاشا٫ ؾبُل  الغؾالت"  ناخب اؾخىفى و٢ض"  زخامها في ل٣ُى٫  ٖلحها ج٣ىم التي وؤؾؿها ، اإلاكهىعة الهٞى

 جدكٝى لئال ٢لُال قِئا طل٪ مً ط٦غث وبهما ـــ زحرا هللا ٞجؼاٍ ــ َاثٟت ٧ل به جخمحز وما اإلاخ٣ضمت الُىاث٠ ؤعباب بلى ؤؾاهُضٍ" 
ا لٛغابت ؛ الُغ١  َظٍ بلُه جيؿب مً بلى ال٨خاب َظا في الىاْغ هٟـ  وحٗالى جباع٥ وهللا ، وقٗبها الكاطلُت ٖضا ما ب٣ُغها ؤ٦ثَر

غخمىا بمدبتهم ًىٟٗىا ال١ ٖلى اإلاخًٟل ٞهى ، الا٦دؿاب ًٖ الٗاعي  الاهدؿاب بمجغص ٖلحهم بالخُٟل ٍو  مدمض ؾُضها بجاٍ ، ؤلَا

.   "  وؾلم ٖلُه هللا نلى

 ًدؿ٘ ال وجٟهُل بُان بٗض ٢ا٫ خُض ، وؤَمُخه ٢ُمخه اهخ٣و مً ٖلى والغص ، ٖىه والضٞإ ، ال٨الم بٗلم اَخمامه:  عابٗا

 بلى ع٦ً ظاَل ــ:  عظلحن ؤخض بال ال٨الم ٖلم ًجخض ال وبالجملت: "  الُٗاقُت الغخلت في ظاء الهضص َظا في و ، آلان لٗغيه اإلا٣ام
 مظاَب ٌٗخ٣ض عظل ؤو ــ.  ظهلىا ما ؤٖضاء والىاؽ ،  الىٓغ ؤَل َغ١  ًٖ وزال الخدهُل ؤَل ٍَغ٤ ؾلى٥ ٖلُه وق٤ الخ٣لُض

ٗمي ، مظَبه ٖىاع الىاؽ ٖلى ًلبـ زُٟت بضٕ ٖلى ُٞىُىي  ٞاؾضة  في ًلخ٣ي الُٗاشخي والغخالت ،  "  ٣ُٖضجه ًٞاثذ ٖلحهم َو
اثضة: "  ال٣اثل التهاهىي  ط٦ٍغ ما م٘ ، ال٨الم لٗلم اإلابّجلت عئٍخه اًخه ال٨الم ٖلم ٞو ي ٚو

ّ
 الا٣ًان طعوة بلى الخ٣لُض خًٌُ مً الترق

 قبهت ًؼلؼلها ان ًٖ الضًً ٢ىاٖض وخٟٔ ٖلحهم، الدجت بة٢امت اإلاٗاهضًً والؼام لهم، الدّجت بةًًاح اإلاؿترقضًً وبعقاص
ُت، الٗلىم ٖلُه جبخجى وؤن اإلابُلحن، ُت، الٗلىم مً ٖضاٍ ما ٖلُه ًبخجى ؤي الكٖغ  ؤزظَا ًاو٫ وبلُه ؤؾاؾها ٞةهه الكٖغ

٠ ٢اصع ٖالم ناو٘ وظىص ًشبذ لم ما ٞةهه وا٢خباؾها،
ّ
 ٣ٞه ٖلم وال جٟؿحر ٖلم ًخهّىع  لم لل٨خب مجز٫  للغؾل مغؾل م٩ل

ها وؤنىله،
ّ
اًت ؤؾاؽ، ٚحر ٖلى ٦بان بضوهه ٞحها ٞاآلزظ مىه، م٣خبؿت ال٨الم ٖلم ٖلى مخى٢ٟت ٩ٞل  الٟىػ  ٧لها ألامىع  َظٍ ٚو

ً بؿٗاصة خه في ، ال٨الم ٖلم ؤَمُت في ال٣ى٫  مٟهال ؤياٝ زم ،  ."الضاٍع  ، اإلاك٨٨حن وظه في ، ؤلاؾالمُت لل٣ُٗضة ج٣ٍى
ُحن والىهىنُحن ه ؤي ال٨الم مغجبت جبّحن َظا ومً: " هللا عخمه ٢ا٫ خُض ، الخٞغ  الٗلم، قٝغ ٌؿخلؼم الٛاًت قٝغ ٞةن قٞغ

ذ بها ًد٨م ٣ًُيُت، صالثله وؤًًا ضث و٢ض ال٣ٗل نٍغ ًّ ضَا م٘ ال٣ٗل قهاصة ؤي وهي بالى٣ل، جإ ًّ  بط الىزا٢ت في الٛاًت هي بالى٣ل جإ

 مً الىٓغي  الخ٨م طل٪ ؤي َى إلاٗلىم، هٓغي  خ٨م ٧ّل  ٞهي اإلا٣انض هي التي مؿاثله وؤما. الضلُل صخت في قبهت خُيئظ جب٣ى ال
لى الٗلم َى وال٨الم. مجها شخيء بزباث ٖلُه ًخى٠٢ ؤو الضًيُت، ال٣ٗاثض ُت الٗلىم بلُه جيخهي بط ألٖا ها، الكٖغ

ّ
ُه ٧ل  جشبذ ٞو

اتها ُا آزغ ٖلم في جبحن مباص له ٞلِؿذ وخُصُاتها، مىيٖى ، ؤو قٖغ ىت بّما مباصًه بل ٚحٍر ِّ ىت ؤو بىٟؿها مب ِّ  ٞخل٪ ؤي ٞهي. ُٞه مب
ىت اإلاباصت ِّ ٠ ال مىه ؤزغ إلاؿاثل ومباص الخُصُت َظٍ مً له مؿاثل ُٞه اإلاب

ّ
  ٖلحها، جخى٢

ّ
 ال٨خب في وظضث ٞلى الضوع، ًلؼم لئال

٠ ال مؿاثل ال٨المُت
ّ
به صٞ٘ وال ؤنال ال٣ٗاثض بزباث ٖلحها ًخى٢

ّ
 في للٟاثضة ج٨شحرا به آزغ ٖلم مؿاثل زلِ مً ٞظل٪ ٖجها، الك
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ُت الٗلىم مً ٚحٍر ٌؿخمّض  ال٨الم ٞمً. ال٨خاب ى الكٖغ ُت الٗلىم عثِـ ٞهى ؤنال، ٚحٍر مً ٌؿخمض ال َو ال١ ٖلى الكٖغ . ؤلَا
٣ت الضًيُت ال٣ٗاثض إلزباث صّوهىا ٢ض ؤلاؾالم ٞٗلماء بالجملت،

ّ
 الىبّىة مباخض مً ٖلحها ًخّٟغٕ وما وؤٞٗاله، ونٟاجه بالهاو٘ اإلاخٗل

ه ٞإزظوا ؤنال، آزغ ٖلم بلى ُٞه مدخاظحن ٩ًىهىا ؤن ًغيىا ولم ٞحها، الخ٤ّ  ٧لمت بٖالء بلى به ًخىّنل ٖلما واإلاٗاص،  ٖلى مىيٖى

ت واإلاباخض ال٣ٗاثض، جل٪ ًدىاو٫  وظه .  " ال٣ٗاثض جل٪ ٖلحها جخى٠٢ التي الىٍٓغ

ت آلازاع ٖلى باإلاداٞٓت اَخمامه:  زامؿا  باإلاؼاعاث مجها حٗل٤ ما الؾُما ، بض٢ت وونٟها بخُُٗجها وطل٪ ، ؤلاؾالم ألمت الخًاٍع
اث جًم التي وألايغخت م والخبر٥ ، والؼاَضًً والٗباص الٗلماء مً الهالخحن حٗالى هللا وؤولُاء ، الُاٍَغً البِذ آ٫ ٞع  ، بأزاَع

ى  جضٖى التي الخُاعاث بٌٗ جٓهغ ؤن ٢بل ، هللا قٗاثغ حُٗٓم في ؤلاؾالم ؤبىاء بحن الغوخُت الىخضة مً ظاهبا ًًمً ٧ان ما َو
 ؤبىاء ؤوؾاٍ في ٦بحرة بلبلت زل٤ مما ، ؾُا٢ها ٚحر في حؿخٗمل وؤصلت ، واَُت بذجج ، اإلاكاَض جل٪ وجدُُم ، طل٪ إلاداعبت

 وعمىػٍ ؤلاؾالم مٗالم ؤو ؤلاؾالم قٗاثغ ؤو هللا قٗاثغ"  ؤن الىِٟـ عاؾم ؤخمض الباخض ًغي .  للُٗان مازلت آزاٍع الجؼا٫ ، ؤلاؾالم
 جل٪ قهضث التي اإلاباع٦ت ألاما٦ً جل٪ ؤًًا حكمل هي بل ، والدج والهُام والؼ٧اة الهالة ٖلى ألاخىا٫ مً بدا٫ ٢انغة لِؿذ

سُت الخىاصر ٓم جل٪ خىث التي الُاَغة الب٣إ جل٪ اًًا وحكمل والباَل الخ٤ بحن الهغإ في الٟانلت الخاٍع  الُٗغة ألٖا
اث يمذ التي وجل٪ الُاٍَغً الُُبحن بِخه وؤَل هللا لغؾى٫  ا وؤخض بضع قهضاء ٞع حَر ا بطا التي ألاما٦ً مً ٚو  ؤلاوؿان ػاَع

ش جظ٦غ ذي اإلاؿاع َظا في وزاٍَغ ٨ٍٞغ وظا٫ وظهاصَم ؾُلغتهم واؾخٗاص الٗٓماء َاالء جاٍع  بن.  " الؿاٖت ٢ُام بلى اإلامخض الخاٍع
ت اإلاأزغ مسخل٠ ٖلى اإلاداٞٓت  جغ٦ه ُٞما ، والىٓغ ألاعى في الؿحر مٟهىم جد٤ُ٣ ًم٨ً ال طل٪ بضون  ألهه ، ٢غآوي واظب الخًاٍع

م ال٣غآن لخ٨م حُُٗل َظا وفي.  الؿاب٣ىن  ؼم بدؼم الى٢ٝى ال٣ٗالء ٧ل ٖلى ألامغ جىّظب زم ومً ، ال٨ٍغ  الٗلمي الىعي ووكغ ٖو

.   اإلاؿلمحن بحن الىخضة وجد٤ُ٣ ، ال٣غآن ههىم في الخ٣ٟه بإَمُت ، والى٣ضي

 ، ٞحها ال٣ى٫  جٟهُل ًداو٫  ٞةهه اإلاباع٦ت واإلاىاي٘ اإلاكاَض لبٌٗ ، والترازُت الضًيُت لل٣ُمت عخلخه ٢غاء اهدباٍ قض وألظل

 ال٣اصع ٖبض ؾُضي عباٍ]، [اإلاىصٕ] ، [ألاع٢م صاع]:  بم٨ت اإلاكهىعة اإلاؼاعاث"  مشل ، وؤزباع ؤخضار مً بها حٗل٤ وما مىيٗها ببُان

٤ حجغ]...  ب٨غ ؤبي صاع ومجها ، ٖلي مىلض ومجها ، ٞاَمت ومىلض زضًجت صاع ومجها ، [ميجضالجً] ،[الجُالوي  ؤبي قٗب] ، [اإلاٞغ
 ؤم ٢بر ٢بت:  ُٞه اإلاؼاعاث وؤقهغ ، مؼاعاث ٧لها ٞالدجىن  اإلا٣ابغ وؤما: [بم٨ت الهالخحن م٣ابغ] ،[٢بِـ ؤبي ظبل] ،[َالب

حر ُٖاى بً الًُٟل ٢بر ٞحها و٢بت ــ ٖجها هللا عضخي ــ زضًجت اإلاامىحن   . ..."  طل٪ ٚو

الث مسخل٠ والخماؽ ، زهىمه ٖلى والغص ، ال٨بحر الهىفي ٖغبي ابً بشخهُت اخخٟاٍئ:  ؾاصؾا  ًجب التي أل٢ىاله الخإٍو
٘ الخمّغؽ قٟغاتها لٟ٪

ّ
 ، الهالخحن حٗالى هللا ؤولُاء م٘ والخإصب الهمذ التزام وبال ، وانُالخاتهم ال٣ىم بقاعاث في والخًل

غوي ًاثله خ٩اًاجه مً ظملت ٖغبي ابً ًٖ طل٪ في ٍو  ال ختى ًضا ٖىضٍ ج٩ىن  الؿالم ٖلُه آصم ألبُه َضًت ج٣ضًم ومجها ٞو
دخٟي ،  الىاع بٗض مً ًسغط ُٞمً ًسغظهم  َضًت بخ٣ضًم ًىنُه والظي ، قُسه له خ٩اَا التي ، الخ٩اًت بهظٍ الُٗاشخي ٍو

غص.  الٗمغة مىاؾ٪ آصاء ٖىض آصم لؿُضها  ألن وظماٖخه ٖغبي ابً ٖلى الضم بلؼوم ٢الىا الظًً ، الكاُٞٗت ال٣ٟهاء بٌٗ ٖلى ٍو
ل بغص آٞا٢ُا ٧ان آصم  ٞىاثض مً ًسلى ال ول٨ىه ، الٗلم مخحن مً لِـ ؤهه م٘ َظا في ال٨الم ؤَلىا و٢ض"  بٗضٍ ٣ًى٫  مّٟهل ٍَى

 
ًا
 مً ٕٞغ في ٖلحهم ًجب بما الجهل بلى ٞيؿبهم ، ألاصب ًغإ ولم حٗالى هللا ؤولُاء ٖلى الغص ٖلى اإلاجترت  ال٣ُٟه َظا لجهل بْهاعا

                                                           
 

 . ٖٕٙ: ص. ادلرجع السابق:نقض الوىابية  . 

 
 .ٖٙٙ: ، ص ٕج.  ادلصدر السابق . الرحلة العيَّاشية . 

 
 . ٕٕٗ: ص،  ٔج.  ادلصدر السابق . لرحلة العيَّاشية ا . 
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 ، به٩اٍع بلى اإلاترؾمت الىاؽ ٖىام ًباصع مما هللا ؤَل ًٖ وعص مما شخيء ٖلُه ٌك٩ل لم الٗلم بىىع  ؤًض ومً ، الضًاهت في الٟغوٕ
 ٞةوي ، ٦المهم مً ؤؾم٘ إلاا ال٣بى٫  وخؿً الاؾخمإ خؿً مً مىدجي ما ٖلى ؤزحرا ق٨غا وؤق٨ٍغ ٦شحرا خمضا هللا ؤخمض وبوي

ه ؤو ٢لبي مىه ٞىٟغ ٦المهم مً ٦الما ؾمٗذ ؤوي ؤطع ما هللا بدمض  لؿماٖه ٢لبي ًيكغح بل ، ؤلاق٩ا٫ ٚاًت في ٧ان وبن ٦َغ
البه ، ؤٞهمه لم ولى و٢بىله مً بال الىُت بدؿً مغاعا ُٞه الىٓغ ؤ٦غع  ال ٚو  ، ٖلُه الث٤ مدمل ْهىع  ؤو وظهه ٖلى بٟهمه هللا ٍو

ٌ له الدؿلُم بغص ٢لبي في له ؤظض مدمال ؤظض لم وما  هللا زلٟاء َم بط زل٣ه مً الٗلم وألولي ولغؾىله هلل مٗىاٍ في والخٍٟى

 عاسخا مشاال ٖىه هللا عضخي ٖغبي بً الضًً مخي ألا٦بر ؤلامام ًٓل ؾٝى طل٪ ؤظل مً: " . " ؤولُاثه و٦الم ٦المه ٞهم في وعؾىله
 صًاهت ٖىضٍ الخهٝى ٧ان ، وعٞٗخه وحؿامده ؾمّىٍ في ؤلاوؿاوي للى٣اء مغآة بد٤ ٞهى ، ؤلاوؿاوي ال٨ٟغ مجا٫ في به ًدخظي

لي ق٩لها ٖبر وجخٗاٌل اإلاخىا٢ًاث ٞحها جىههغ التي ألا٦بر الخب  ومٗه ٖغبي ابً اهخهى ل٣ض.  واخضة بىج٣ت في الجضًض الخإٍو
خ٣اص للخضًً ظضًض وظه بلى والٗاٝع ال٩امل ؤلاوؿان  زالها وخبا ؾماخت جٌُٟ التي الغاجٗت اإلاىخُت ألابُاث َظٍ جلخهه والٖا

 ال٣ٗاثض ٧ل ٢لبه في نهغ الظي (الخب صًً) ٖلى ٢اثم ال٩ىن  هامىؽ ؤن بلى ٞحها ؤقاع والتي (ألاقىا١ جغظمان):  صًىاهه مً

خ٣اصًت والٗهبُت الٗغ٢ُت إلا٣اومت الجضًضة"  الٗىإلات ٍ ؤصًا بحن اإلامؼ١  الُىم لٗالم ؤ٦ثر جهلر هٓغة بجها.  والضًاهاث  بجمُ٘ الٖا

:   ٣ُٞى٫ .  الٗالم مً قتى مىا٤َ في الخغوب ٞخُل حكٗل الُىم بلى جؼا٫ ال والتي ، اق٩الها

ؼالنٍد  ٞمغعىًا           نىعةٍد  ٧لَّ  ٢ابال ٢لبي ناع ل٣ض ِٛ ًغٌم  ِل بانٍد  وصَم  لَغ

ِذٌم  وزانٍد  وبَم
َم
  أل

ُ
ت
َم
ٗبـــ

َم
  جىعاةٍد  وؤلىاُح         َاث٠ٍد  و٦

ُ
 ٢غآنٍد  وُمصخ٠

 ًُ صً
َم
ًِ  ؤ ً

ى الخّبِ  بضَم
ّ
هذ ؤو   وبًماوي صًجي ٞالُخبُّد  ع٧اثُبهُ            جىظَّ

ظا ُت  الجؼاثغي  ال٣اصع ٖبض ألامحر ججغبت م٘ ًخ٣اَ٘ ما له الىو َو  بٌٗ في ٨ًخب مً بٌٗ خؿبها التي ، الٗم٣ُت الهٞى
ظا ، حٗالى باهلل ٦ٟغا ؤلال٨تروهُت اإلاىا٢٘ ُت لألصواث ل٣ٟضاجهم مغّصٍ َو ُت الىهىم قٟغاث ٞ٪ في الالػمت اإلاٗٞغ  بياٞت ، الهٞى

غ ُٚاب بلى ُت ألَا حن الخهٝى ٖالم جد٨م التي اإلاٗٞغ ظٍ ، ٌُُٗه ال الصخيء ٞا٢ض ٞةن زم ومً ، واإلاخهٞى  ٢الها التي ال٣هُضة َو

٣ى٫ : "  ألابُاث َظٍ مجها ه٣خ٠ُ ألامحر ل البدغ مً ] ٞحها ٍو   [ ال٩امل ؤلاوؿان لؿان ٖلى ] ، [الٍُى

ا لي جبٛىا ٞال خّضٍد  مً وماليَم      ٢ُضا لي الضَغ جُلبىا ال مُل٤ ؤها  خضَّ

:  ٣ًى٫  ؤن بلى

ىصا     مؿلم ؤيَّ  مؿلما جغاوي ُٞىعا  مّضا َالبا زايٗا وؿى٧ا َػ

ىعا ا لل٨ىاجـ جغاوي َو اُع  وؾُي وفي       مؿٖغ  قّضا ؤخ٨مُخهُ  الؼهَّ

هُ  وآلاب الابً باؾم ؤ٢ى٫ 
َم
 ٦ُضا وال ٢هضا ال٣ضِؽ  عوِح  والغوح        ٢بل

ىعا   الحهىِص " مضاعِؽ " بـ َو
ًا
ُع     مضّعؾا   ؤ٢ّغِ

ًا
     عقضا لهم وؤبضي جىعاة

                                                           
 

. لطيف فكرم زلمد اجلودم / د. منوذجا" ترمجاف األشواؽ" قراءة يف ْنربة التأكيل الصويف عند زلي الدين بن عريب ديواف )النص الشعرم بوصفو أفقا تأكيليا  . 
 . ٕٓٔ: ص.  ـ ٕٔٔٓ/ىػٕٖٗٔمؤسسة ادلختار للنشر كالتوزيع ، القاىرة ، الطبعة األكذل 

 
. بكرم عالء الدين . د: ٓنقيق كتقدمي .(ـٖٛٛٔ/ىػػٖٓٓٔ)األمًن عبد القادر اجلزائرم ادلتوىف عاـ: شارات القرآف إذل األسرار كادلعارؼادلواقف يف بعض إ . 
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غَم "  ٖبض ٞما   ؤْهغَم  وال       ٖابضٌم  ٚحريَم " الٍٗؼ
َم

 ؤبضي وال ٚحري  الخشلُض

 لخضا ؤها بال باالزىحن ٢ا٫ وما    مىعيٌم  ٚحريَم  الٟغؽ هاعَم  عي ؤو وال

ِ  في شخيءٍد  ٧ّلِ  ٖحُن  ؤها
ـّ   والُغصا ال٨ٗـ اخظعوا ُٖجي شخيء وال      واإلاٗجى الخ

ٗل٤  اإلاكهىعة ٖغي  ابً ل٣هُضة ج٣لُض ال٣هُضة َظٍ وفي: "  ٢اثال لألمحر الكٗغي  الىو ٖلى الضًً ٖالء ب٨غي / ص الباخض َو
 ال ال٣هُضة َظٍ ٞةن والىا٢٘ ، ألاصًان وخضة مظَب ًٖ جٟصر ؤجها اإلاسخهىن  ًغي  التي وهي ،"  ألاقىا١ جغظمان"  صًىاهه في

ُت ججغبت ًٖ حٗبحر ؤجها ٖلى بال جٟهم ؤن ًم٨ً  ؤو"  اإلادمضًت الخ٣ُ٣ت لؿان"  ًٖ ٞحها"  ًترظم"  مغجبت الهىفي ٞحها ًبلٜ نٞى

ي الضًً ظال٫ ٣ًى٫  الهضص َظا وفي.  " ال٩امل ؤلاوؿان ْنُل " ...  (هـ911: املخىفى)الؿَُى
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ُت حن اإلاد٣٣حن الهٞى سغؽ ، اإلاٟاَُم ًصدر ، وبهخاها ػوعا بهم ؤله٣ذ التي التهم ٧ل نم باهلل والٗاٞع : "  ٢اثال اإلاخ٣ىلحن ؤٞىاٍ ٍو
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 ٧ىهُت واؾُت ال٩امل ؤلاوؿان ٧ان وإلاا: "  ٣ًى٫  الؿاب٣ت ٖغبي ابً ؤبُاث ٖلى  الضًً ٖالء ب٨غي / ص اإلاد٤٣ حٗل٤ُ مٗغى وفي
 ، وال٣ٗاثض وال٣ُىؽ الٗباصاث في ؤلاوؿاهُت ججاعب ٧ل مخٗا٫ٍد  جغ٦ُب ق٩ل ٖلى شخهه في ًجؿض ؤن ٖلُه ٞةن والٗالم هللا بحن

ى ا مىه ه٣و ، مجها بىاخض ؤزّل  بن ٞةهه وبال ظمُٗا بها حّٗبضٍ زال٫ مً ألاصًان ل٩ل هٟؿها ال٣ُمت ٌُٗي َو  ٦ما٫ مً ب٣ضَع

خه .   " باهلل مٗٞغ

ىن  بما الىاؽ خضزىا باب ومً  للُب٣ت مىظه ٚحر الٟلؿٟي الهىفي اإلاظَب َظا"  ٞةن اإلاد٤٣ الباخض حٗبحر وخؿب ٌٗٞغ

 ؤن وبما"  الخانت زانت"  ٖلى مىظه ٖغبي ابً حٗبحر بدؿب هي وبهما اإلاؿلمحن مً (ال٣ٟهاء ؤو ، الخىام) الٗاصًت اإلاش٣ٟت
 الخ٨ٟحر بلى اللجىء َى ٖغبي ابً مظَب ٞهم ٖلُه ٌؿخٗصخي إلاً الخلى٫  ؤؾهل ٞةن ، اإلاكهىع  اإلاشل خؿب"  ظهل ما ٖضو"  اإلاغء
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البا...   و٢ض . "! ؤٖضاثه اججاٍ ٖىه واإلاىاٞذ الضًً ٖلى الُٛىع  بمٓهغ اإلاجخم٘ في للٓهىع  ٧ىؾُلت الجهلت ٦باع به ًدؿلر ما ٚو
ظاع جُمُت ابً الخمـ ت ألَل ألٖا  الكاٖغ ٢ى٫  ًٖ ٢ا٫ ٣ٞض ، ٦المهم في صّؾذ الٗباعاث مً ٦شحرا ؤن ؤصع٥ ألهه ، حٗالى باهلل اإلاٗٞغ

 ما ؤخضَما ًدب الظي باآلزغ اإلادبحن ؤخض ٧اجداص ، اإلاٗىىي  الاجداص الكاٖغ به ؤعاص بهما ٞهظا:  ؤها ؤَىي  ومً/  ؤَىي  مً ؤها: " 
بٌٛ ، آلازغ ًدب ٣ى٫  ًبًٛه ما ٍو ٟٗل ٣ًى٫  ما مشل ٍو ظا ، ًٟٗل ما مشل ٍو  ٧ان بطا ، بالٗحن الٗحن اجداص ال وجمازل حكابه َو

 الاجداص هي اإلاىا٣ٞت ٞهظٍ.  ؤوي ؤه٪ ٞٓىيذ/  ٖجي ب٪ ٚبذ:  آلازغ ٣٦ى٫  ، هٟؿه عئٍت ًٖ ٞجي ختى ، مدبىبه في اؾخٛغ١  ٢ض
  "  الؿاجٜ

لُت ال٣غاءة مً واهُال٢ا  جل٪ ًلمـ ال٣اعت  ٞةن ، ال٣اصع ٖبض ألامحر ؤو ٖغبي ابً ٖىض ؾىاء الهىفي الكٗغي  للىو الخإٍو
ت الغئٍت غ ؤلاوؿان إلاٟهىم والكاملت الىاؾٗت الخًاٍع ً وظَى ًّ  والىاؽ ال٩ىن  لغب الجهاًت في مغظٗه الظي ، الخ٣ُ٣ي الخض

 وجباًيذ ألالىان ازخلٟذ مهما ، الجامٗت ال٨بحرة ؤلاوؿاهُت الٗاثلت بَاع في الخ٣ىي  مٟهىم جد٤ُ٣ ٖلى خٌ الظي ، ؤظمٗحن

ل الضًً ٖالء ب٨غي / ص زههه الظي اإلاُلب وفي اللٛاث ُت لخ٤ الظي الٟهم لؿىء وججىبا: "  ههه ما ُٞه ٣ًى٫  للخإٍو  بالهٞى
ل بلى لجاوا ٞةجهم ال َىا وؿخُغص ولً ، الخإٍو  ٦خاب في اإلاىيٕى َظا في هٟؿه ٖغبي ابً ؤُٖاٍ الظي اإلاشل وُٗي بل ٍَى

٣ت ٖلى ٞهمه نٗىبت ًٖ مٗبرا ٖغبي ابً ٣ًى٫  ، اإلا٨ُت الٟخىخاث :  لىا هٓم في ٢لىا ٦ما" : "  الكاٖغ ٢لب في اإلاٗجى"  ٍَغ

 ًغاوي وال ؤعاٍ طا ٦م    ؤعاٍ وال ًغاوي مً ًا

:  مغججال الخا٫ في له ٣ٞلذ ؟ ًغا٥ ؤهه حٗلم وؤهذ ًغا٥ ال بهه ج٣ى٫  ٠ُ٦:  بزىاوي بٌٗ لي ٣ٞا٫

 آزظا   ؤعاٍ  وال     مجغما ًغاوي مً ًا

" الثظا  ًغاوي   وال     مىٗما   ؤعاٍ طا ٦م

ُت ٖلُه ؤلر ما َى ال٨الم َظا مً ٌؿخٟاص ؤن ًجب الظي والضعؽ  ًم٨ً ال ٖلحها جىا٣ٞىا ولٛت مهُلخا " َم٫ ؤن مً الهٞى
ُت ٦الم مً ًٟهمه ان بوؿان ؤي ؤو الٗاصي للمؿلم ًم٨ً ال والظي.  بلحها الغظٕى بضون  ٞهمهم ك٩ِل ما ؤو الهٞى  مً ٖلُه ٌُ

 ٌؿخُُ٘ مً بلى الغظٕى ؤظلها مً ًدؿً ؤزغ مٗانٍد  ؤو مٗجى الٓاَغ اإلاٗجى زل٠ بإن ألا٢ل ٖلى ًضع٥ ؤن ٖلُه ٞةن ؤ٢ىالهم

لها م٨ً.  " جإٍو حن ؤطَان ًٖ الٛاثبت الخ٣اث٤ بٌٗ ٞحها ًجلي التي ال٣ُمت اإلاد٤٣ م٣ضمت بلى الغظٕى ؤًًا ٍو  الخ٨م في اإلادؿٖغ
ً بتهمت ُاب والخّٗىذ الجهل بؿبب والخ٨ٟحر الخسٍى سُت الؿُا٢اث الىعي ٚو ت الخاٍع  اللٛت ٖلىم في بًاٖتهم و٢لت ، والخًاٍع

 ٞةن والهىفي الٟلؿٟي ألامحر ٨ٞغ مً الؿلبي مى٢ٟه ٖلى ًهغ مً ؤما:"  ب٨غي  الضًً ٖالء/ ص اإلاد٤٣ ٣ًى٫  والٟلؿٟت والخهٝى
اث ٚالٝ ٖلى وعصا اللظًً بالبِخحن الالتزام ٖلُه  في الٟغاَُضي اخمض بً الخلُل ٢بله مً ؤوكهما و٧ان اإلاىا٠٢ ٦خاب مسَُى

:  للهجغة الشاوي ال٣غن 

 ٖظلُخ٪ ج٣ى٫ُ  ما ؤظهُل  ٦ىُذ  ؤو           ٖظْعججي ؤ٢ى٫ُ  ما حٗلُم  ٦ىذ لى
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جي م٣التي ظهلذَم  ل٨ً خَم
ْ
لمُذ         ٞٗظل ٪  ظاَلٌم   ؤه٪  ٖو

ُ
 ٞٗظْعج

٨ظا ُت الىٓغة ٞةن َو  ، الىاخض الضًً ؤبىاء بحن الٟجىاث مً ال٨شحر بػالت في حؿهم ؤن ًم٨ً ، والخُاة لل٩ىن  الجمالُت الهٞى

ا خُاة لهم وجغؾم َغ ت لخحر ، الهاصٝ اإلاشمغ البىاء والخٗاون  اإلاخباص٫ الخب ًَا ت اإلاجمٖى .  البكٍغ

  لخاجمتا

ُت طزحرة جمشل الُٗاشخي الكُش عخلت بن ، ال٣ى٫  ًم٨ً ، بُاهه ؾب٤ مما ت مٗٞغ ا ز٣اُٞا و٦ك٩ىال ٖلمُت ومىؾٖى  ٞهي ، مخىٖى
م٨ً ، الغخلت حُٛحها التي الؼمىُت اإلاغخلت زهاثو ًٖ الباخض هٟـ حكتهُه ما ٞحها ًجض الضًً لغظل ػاص  ظملت وؿخسلو ؤن ٍو

:   الخالُت الى٣اٍ في خىنلتها ًم٨ً والتي ، البدض َظا مً الىخاثج مً

بت جد٤ُ٣ (  ت في ال٣ٟهُت الباخض ٚع ُت ألاصلت م٘ والخٗامل ال٣ٟهُت اإلاؿاثل بٌٗ جد٤ُ٣ مٗٞغ  آلاعاء وجىظُه الكٖغ
ت ، ومىا٢كتها  . ألاثمت بحن ال٣ٟهُت الخالٞاث ومٗٞغ

ت  (  لب جدهُل في الٗلماء واظتهاص ، الكٍغ٠ الىبىي  الخضًض مضوهاث مٗٞغ  ألامهاع في وعخالتهم ، الخضًض َو
تراٝ ، ٖجهم وألازظ الخضًض بغظا٫ لاللخ٣اء ال٨بري  ؤلاؾالمُت  ....  ٖلىمهم مً والٚا

اهُت للخ٣اث٤ ٦جزا  الُٗاقُت الغخلت حٗض (  ُت واإلاىاَل الٗٞغ غاث٤ ألاط٧اع نىٝى ٖلى ًُل٘ ؤن ؤعاص إلاً ، الهٞى  َو
 ػ الُٛىب لٗالم والخًٕى الُاٖت ٖلى وخملها ، الىٟـ ومجاَضة ، الخهٝى

 التي الهٗىباث وؤَم ، الدجُج ع٦ب ٖلحها ًمغ ٧ان التي لألما٦ً ظٛغاُٞت مٗاٝع صاثغة الُٗاقُت الغخلت اٖخباع ًم٨ً ( 
بُٗت ، ال٣ىاٞل ؾحر حٗترى ٧اهذ  الٗغبُت اإلاى٣ُت جدخه جغػح ٧اهذ الظي الؿُاسخي والىا٢٘ الجٛغاُٞت والُبُٗت ، الخى٣الث َو

ت ، آهظا٥ ل ، جُىعَا ومضي ، الاظخماُٖت الخُاة مالمذ ومٗٞغ ٤ حؿحر ٧اهذ َو  وبُٖاء واإلاؿاواة الٗض٫ صًً ، ؤلاؾالم عوح ٞو

 . خ٣ه خ٤ طي ٧ل

 بُٛت مخ٩املت لضعاؾاث جدخاط ال٣ى٫  ؤؾلٟىا ٦ما وبهما ، ٦هظا مدضوص بدض في بها ؤلاخاَت ًم٨ً ال طزاثغ الغخلت في ( 
 عوح ًٖ ججلُاجه بٌٗ في الىاجج ، الش٣افي الخٗضص مٓاَغ بٌٗ جبُان ، اإلاؿخُإ ٢ضع خاولىا وبهما ، اإلاسخلٟت ظىاهبها حُُٛت
 في واإلاخمشل واإلاٗغفي الغوحي الل٣اء طعوة في ، ؤلاؾالمي الٗالم ومٛغب مكغ١  بحن الجامٗت الىز٣ى الٗغوة ًمشل ٧ان الظي ، ؤلاؾالم
 خُض ، ؤلاؾالمي الٗالم ومغ٦ؼ ، شخيء ٧ل زمغاث بلُه ججبى الظي واإلا٩ان ، ألاٞئضة مهىي  خُض ، الىحي ومهبِ ، الدج مىؾم
اعة ومدبت قى١  في الجمُ٘ ًتهاٞذ  ، ؤلاؾالمي الٗالم ؤن٣إ قتى مً اإلاؿلمحن بزىاجهم م٘ والالخ٣اء ، اإلا٣ضؾت اإلاكاٖغ لٍؼ

 ما الُٗاقُت الغخلت ظؿضث ل٣ض ، بالهبر والخىاصخي بالخ٤ والخىاصخي ؤلاؾالم وعوح وؤزال١ ب٣ُم الخمؿ٪ ٖلى الٗهض لخجضًض
ٟحن الخغمحن بالص حكهضٍ ٧اهذ  ؤلاؾالمُت اإلاظاَب مسخل٠ بحن وحٗاٌل ، الؿمدت ؤلاؾالم مباصت بَاع في ز٣افي حٗضص مً الكٍغ
ى ، اإلاؿلمىن  مجها ٌٗاوي ٧ان التي للمكا٧ل الخلى٫  ج٣ضًم ظهضٍ ٢ضع ًداو٫  اججاٍ و٧ل ، ملخمـ هللا عؾى٫  مً ٧لهم ألجهم  ما َو

.  والكبهاث الًٓ باجبإ ؤزظ ؤو ، اتهام ؤو ب٢هاء صون  ؤلاؾالم وزضمت للخٗاٌل الش٣اُٞت الخٗضصًت جل٪ لٗىصة الُامدىن  ًإمله
جي  عخمه مال٩ي ٖلىي  مدمض الكُش ًُٞلت طل٪ مشا٫ )، ؤلاؾالم ؤٖالم بٌٗ هالذ التي الاتهاماث ببٌٗ الخظ٦حر البُان ًٖ ٚو

ُئاث ؤشخام مً (هللا  .!!! الهالر الؿل٠ ٣ُٖضة ٖلى الخغم جضعي َو

 ؤن ظهضٍ ٢ضع خاو٫  ، الٗغبي اإلاٛغب ؤٖالم مً ٖلم ظهض ٖلى قاَضة الُٗاقُت الغخلت وجب٣ى ، وال٣غون الؿىىن  جمغ ( 
ى ، ٢ضما وؾحٍر وجىاػهه لخىانله يماها ؤلاؾالمي الٗالم ظىاحي بحن ز٣اُٞا ظؿغا ًهى٘ ض م٘ الُىم ظُل في هإمله ما َو  مً مٍؼ
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مى والخٗهب ، والخُٝغ الٛلى ًٖ بُٗضا ، والاويجام والالخ٣اء الخٟاَم  الشابخت الٗامت ألانى٫  ٖلى الاظخمإ ألظل ، اإلا٣ُذ ألٖا

 .  الىبُلت الٗلُا اإلاكتر٦ت وألاَضاٝ ،

 ، والكباب للىاقئت بخبؿُُها وج٣ىم الغخلت َظٍ حؿخٛل ؤن ، وؤلاؾالمي الٗغبي الٗالم في الش٣اُٞت الهُئاث مً هإمل ( 
ت الش٣اُٞت الغؾالت ًسضم ، مِؿغ ؾهل بإؾلىب ت عئٍت بَاع في ، وؤلاؾالم الٗغبي للٗاإلاحن وال٨ٍٟغ  الدؿامذ ٖلى ٢اثمت خًاٍع

  . جىٟحر ؤو ج٨ٟحر صون  آلاعاء وحٗاٌل الخىاع ب٣ُم واإلاامىت ، والخٗهب الٟغ٢ت وهبظ
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