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ف :  الحعٍش

ا ثفذس محىمة دولُة علمُة مجلة  عً ؼهٍش
 بالذساظات وجعني العلمي البحث حُل مشهض

ة ألادبُة ش هُئة بةؼشاف والفىٍش  ولجىة ثحٍش

 عذة مً وباحثين ؤظاثزة مً مؽيلة رابحة علمُة

 ٌ  .عذد ول في دوسٍا ثخؽيل ثحىُم وهُئة دو

 :ؤبعذاها و املجلة اهحمامات

 عذة على وألادبي الفىشي  الخىاب ًىفحح
حمىلع اعحباسات،  ظىظُىرلافي ظُاق لمً ٍو
 مىلعُات ثإخز ثمثالثه مً ًجعل وظُاس ي،
 ثماط معافة والفىشي  الجمالي فبين محباًىة،

 ثىؽفها الحلاء هلاه والجمالي الىاكعي وبين…

ا…فاملىاق
ً
 التزام الحشف بإن مىا ،وبًماه

 مجلة فةن واسثلاء، وعي اليلمة وبإن ومعاولُة،
ة ألادبُة الذساظات حُل  املجلة والفىٍش

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

ة العاحة بلى حذًذا ثلذم ألن جععى  الفىٍش

. العشبُة

: ألاهذاف 

ُلة، املعشفة وؽش ـ ض ألـا  العلمي الحىاس وجعٍض

. املخالف والشؤي الشؤي وؽش خالٌ مً العلالوي

 مً ظىاء العلم وولبة الباحثين حاحات ثلبُة ـ
 محذدة مىالُع في املعشفي الاهحفاء هاحُة

 اليؽش هاحُة مً ؤم املجلة وهذف ثحماش ى

ِىة البحىذ وجشجُع . واملبحىشة الـش

 اليلمة بين الحمُيز حذوده كشائي وعي خلم ـ
ُلة  حذًذا في ثلذم ال التي املبحزلة واليلمة ألـا

 .هُة الالىترو املحاحات مع اليؽش اظخعهاٌ ظل
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 ؼشوه اليؽش

 

ة ألادبُة الذساظات حُل مجلة  وامللاسبات ألادبُة البحىذ بيؽش ثخحق محىمة دولُة علمُة مجلة والفىٍش
ة، الىلذًة ا ثفذس والفىٍش ًٍ ش هُئة بةؼشاف العلمي، البحث حُل مشهض عً دوس  وباحثين ؤظاثزة مً مؽيلة ثحٍش

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

الة ف  ا وثحىافش واملى جُة، املىلىعُة ثلتزم : الحالُة اليؽش كىاعذ وثحترم والجذًة والذكة العلمُة ألـا

. بيؽشها املجلة جعنى التي املىلىعات لمً امللذم البحث ًىىن  ؤن• 

ححمل هفعه، الىكد في ماثمش ؤو مجلة، ألي لليؽش كذم ؤو وؽش كذ البحث ًىىن  ؤال•   املعاولُة وامل الباحث ٍو

. لليؽش معشولة ؤو ميؽىسة معاهمحه بإن اهخؽاف حاٌ في

:  على البحث مً ألاولى الففحة ثححىي  ؤن• 

. البحث عىىان- 

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

ذ-  . للباحث  لىترووي البًر

ق- 
 
. 12 خي وب جم  ولمة 150  حذود في للذساظة ملخ

 .امللخق بعذ املفحاحُة اليلمات- 

ة الفشوعُة العشبُة،: الحالُة اللؼات بةحذي امللذمة البحىذ ثىىن  ؤن•   .و هجليًز

ذ   ال ؤن•  ٌ  واملشاحع والشظىمات ألاؼياٌ رلً في بما ـفحة( 20  )على البحث ـفحات عذد ًٍض . واملالحم والجذاو

  ؤن• 
 
  ًىىن

 
ا البحث ًُ ً   خال ة والىحىٍة اللؼىٍة ألاخىاء   م   ُ . و مالئ

ها بالخىىه الباحث ًلتزم ؤن•  :  جي الىحى على وؤ جام 

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

(12 .)

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

(10.) 

ً ثىح -   .الخي ث خُم مع  هلىة 18   ب جم والفشعُة الشئِعُة العىاٍو

. ـفحة ول   اًة في Microsoft Word بشهام  ؼشوه حع  ه امي بؽيل الحىاش ي ثىح  ؤن• 

فا البحث ـاح  ًشفم ؤن•  . والثلافي العلمي ووؽاوه بىفعه مخحفشا جعٍش

ذ عبر ملؽاسهحه الباحث بسظاٌ عىذ•   .بزلً بؼعاس سظالة مباؼشة ظِعحلبل الالىترووي، البًر

للى مخحفة لجىة كبل مً والححىُم لللشاءة للمجلة امللذمة ألابحاذ ول ثخمع • ٌ  البحث ٍو  بعذ ال  ائي اللبى

.  املحىمىن  ًىل  ا التي الحعذًالت الباحث ًجشي  ؤن

. مبرسات بحلذًم ملضمة ػير و ي بل  ا ًشظل ما ول بيؽش املجلة ثلتزم ال• 

  الىتروهُة بفُؼة املعاهمات ثشظل• 
ً
 :املجلة عىىان على حفشا
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 ٞخخاخُتالا

 

 الشحُم الشحمً هللا بعم

  

 ٖاما ملمدا جدىي  اٞخخاخُت ه٣ضم ؤن ًٟترى٩٦ل ٖضص 
 اإلاىايُ٘ َظٍ ؤن ج٣ضؤٕ ؤوي ولى اإلايكىعة، اإلاىايُ٘ خى٫ 
 وبما ظضًضة بق٩الُاث مً جُغخه بما بىٟؿها هٟؿها ج٣ضم
 اإلاؿاٞاث في الخىى ًداو٫  الظي اإلاخل٣ي طًَ في جشحٍر

م ،... بظاباث ٖلى ٌٗثر ٖله اإلاٗخمت  الٗضص ؤن ه٣ى٫  طل٪ ٚع
ت ؾغصًت مخىن  في ٢غاءاث بحن ظم٘  الُاَغ ٦غواًاث مخىٖى
اع  وعواًت صًب مدمض وعواًت ببغاَُم هللا نى٘ وعواًت َو

اع الٗالي مدمض  الٗغبي الكٗغ خى٫  صعاؾت ٢ضم ٦ما ،... ٖٖغ
 في و٦ظا الكٗبي ألاصب في صعاؾت بلى بياٞت اإلاٗانغ

  . الغخلت ؤصب في وؤزغي  ،الخٗلُمُت

 ال٣غاء ًْ خؿً مؿخىي  في الٗضص ٩ًىن  ؤن هإمل
 ٖلى اإلاد٨محن الؿاصة بلى ق٨غها وهىظه َظا واإلاخابٗحن،

. اإلا٣ضمت ال٨بحرة ظهىصاثالم

 

ش ػضالن هاؼمي . ؤ: سئِعة الححٍش
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ة  ش املجلة معاولُت ا عً ؤي اهت ان لحلىق امللىُة الفىٍش ثخلي ؤظشة ثحٍش

 ال جعبر  ساء الىاسدة في هزا العذد بالمشوسة عً سؤي بداسة املشهض

 2016 © حُل البحث العلمي  ملشهضحمُع الحلىق محفىظة 
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بيُاثه الذالة وببذالات ا  خىاب الحُاة واملىت في الؽعش العشبي املعاـش، 

ة ظُمُائُة)  (ملاسبة بيٍُى
ان عاؼىس ـ الجضائش .بىعِؽــة بىعمـاسة.د ـ حامعة ٍص

 
 

   :البحث خقمل

 الضاللُت، وخ٣ىله الكٗغي  معجمه حك٨ُل في اإلاٗانغ الٗغبي الكاٖغ ًدبٗها التي الٟىُت الُغاث٤ البدض َظا ٌٗغى          
ت ٖىض الى٢ٝى زال٫ مً وطل٪ الكٗغي، زُابه زمت ومً  زهاثهها وجدضًض والخؼن، الٟغح واإلاىث، الخُاة زُاب قٍٗغ

ُُٟت، البىاثُت، غاث٤ خغ٦تها وعنض ،والضاللُت والْى ا حك٨ُلها، َو  الخ٣ى٫  ٖىض البدض ًخى٠٢ بط الىو، بىاء في وؤزَغ

ؿخ٨ىه الشىاثُت، بهظٍ اإلاخٗل٣ت الضاللُت واإلا٣ىالث ُٟها َغاث٤ َو ٘ جْى         .الكٗغي  الىو حك٨ُل في وصوعَا ؤؾالُبها وجىَى

٨ك٠         ت مشل):الخجغبت َظٍ ٖلى الضالت البيُاث البدض ٍو  وججلُاتها ،(والخىام الغمؼ، الخ٨غاع، الخىاػي، ، الخًاص :قٍٗغ
دضص واإلاًمىن، الك٩ل مؿخىي  ٖلى  اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغي  الخُاب مً ججٗل ،التي وألاؾلىبُت والجمالُت الٟىُت ٢ُمها ٍو

ا حك٨ُال اٖلُت لٍٛى غا التر٦ُب وخضازت اللٛت ظضة بحن ججم٘ زال٢ت، بًداثُت َا٢اث طاث ؤؾلىبُت ٞو ٠ُ صةٞو .  الخْى

 واإلاىث، الخُاة) اإلاٟاع٢ت الجضلُت الشىاثُت في وججغبخه اإلاٗانغ الٗغبي الكاٖغ ٞلؿٟت ًٖ ال٨ك٠ ًداو٫  ٞالبدض        
٤ ،(والخؼن  الٟغح .   ؤلاظغاثُت وؤصواتها بألُاتها ظضًضة ج٩ىن  ؤن لها ًغاص عئٍت ٞو

 : املفحاحُة اليلمات

   اإلاٗانغ الكٗغي  الخُاب ، والخؼن  الٟغح ، واإلاىث الخُاة ، لُتالضال الخ٣ى٫  ، الكٗغي  اإلاعجم       

 :الؽعشي  املعجم جؽىُل 

ن  والظي للكاٖغ، اللٛىي  ال٣امىؽ َى الكٗغي  اإلاعجم   ؤصاة بهه الخانت، وججاعبه وبُئخه ز٣اٞخه زال٫ مً ج٩ىّو
 اؾتراجُجُت هىاة الكٗغي  اإلاعجم ٌٗخبر ولظل٪ مالمده، وجبُان قاٖغ ٖلى الخ٨م ًم٨ً ؤؾاؾها ٖلى التي الخانت، الكاٖغ

دخل هو، ؤي لخمت» ٞهى اإلاٗانغ،  الٗغبي الكٗغ ؤق٩ا٫ بيُت جإؾِـ في ا م٩اها ٍو )«زُاب ؤي في مغ٦ٍؼ
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ت ٖلى ًدخىي  خُض ،(1 حر ومخجضصة مخٗضصة بضالالث وحصخىه وجهضمه ال٣اعت  اهخٓاع ؤ٤ٞ جسُب التي ألالٟاّ مً مجمٖى  ٚو
٠ُ ا١سخي ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ زابخت،   (2)اإلاعجمي اإلاٗجى عخم مً ؤزغي  مٗاوي ًىلض الظي الخْى

 زال٫ مً الكاٖغ طا٦غة في ج٩ىهذ التي ألالٟاّ ٦م بااو٫  ٣ًهض و٦ُٟي، ٦مي: ق٣حن مً الكٗغي  اإلاعجم ًخ٩ىن  وبهظا        
٠ُ ٦ُُٟت ُٞٗجي الشاوي وؤما ومدُُه، وججاعبه ٢غاءاجه  مً التي صاللخه له لٛىي  وؿ٤ في واهخٓامها ألالٟاّ لهظٍ الكاٖغ جْى
ً اإلاعجم ًٖ زغوظا اإلاٟهىم بهظا الكٗغي  اإلاعجم لُهبذ الجمالُت، وإلاؿخه الكاٖغ ؤؾلىبُت ؤَمها  ل٩لماجه ألانلُت الضالالث ٖو

. له اإلا٩ىهت

ت الخجغبت بن ا زم ألالٟاّ الكاٖغ ًدىاو٫  بط الخانت لٛتها ججغبت ول٩ل لٛت، ججغبت ؤؾاؾها في الكٍٗغ  هٟؿه ٝي ًضًَغ

ت ًيخج مما ظضًضة وبمٗانٍص  زامٍص  ؾُا١ في بزغاظها ٌُٗض الصخهُت ججغبخه م٘ جالءمذ ما بطا ختى ظا. الكٍٗغ  مؿاعي ًا٦ض ما َو

ا اللٛت زل٤ في الخضازت قٗغاء   هوٍص »  ٧ل لُهبذ الضازل مً وجٟجحَر
ًا
. (3)«لظاجه معجما

اح بلى والضٖىة للٛت الكاٖغ اؾخٗما٫ زهىنُتو          ما ان حهضمها ؤهه ٌٗجي ال (ؾىاٍ ٖما مبضٕ ٧ل لٛت جمحز) والخمحز الاهٍؼ
 ببِء بال ًخٛحر ٞال ال٣ىاٖض هٓام ؤما ٖمله مجاالث ٧ل في ؤلاهخاجي ؤلاوؿان بيكاٍ اللٛت العجباٍ هٓغا اللٛت، معجم َى ًخٛحر

 ؤهه الاهخ٣اء ًٟهم ال ؤن ٖلى مُٗىت لٛت مً اهخ٣اء مجغص َى ؤصبي ٖمل ٧ل ٞةن َىا مً وؤخ٩امها، ال٣ىاٖض جدؿحن هدى قضًض

. زام زل٤ َى بل ظاَؼة، ؤقُاء مً اهخ٣اء

خٟغص بل َظا، ؤلابضاعي الىو به جٟغص الظي الخمحز اإلاعجم ًمشل وبظل٪        تها ًدضص الىهىم، مٟخاح ؤهه ٦ما. الكاٖغ به ٍو  ٍَى

خه جدضًض وؿخُ٘ ولم ؤًضًىا بحن هها وظضها ما وبطا ، ؤلابضاُٖت ت جل٪ بلى مغقضها» ٞةن ألامغ اصتب ٍَى  ٖلى بىاء اإلاعجم، َى الهٍى
. (4)«والٗهىع  الكٗغاء لٛاث وبحن الخُاب، ؤهىإ بحن للخمُحز وؾُلت لهظا ٞاإلاعجم به الخام معجمت زُاب ل٩ل بإن الدؿلُم

سخل٠        لِـ الؿُاب مخىن  ٞمعجم الكٗغاء، باقي ًٖ ًمحٍز الظي معجمه قاٖغ ل٩ل ان آلزغ، قاٖغ مً الكٗغي  اإلاعجم ٍو
ت ال٩لمت مهمت ؤن طل٪ صعوَل، مدمىص مخىن  ؤو ؤصوهِـ مخىن  ؤو الهبىع  ٖبض نالح مخىن  معجم َى  جٟجحر هي الكٍٗغ

ٟاتها ت، ومٗاهحها وخضوصَا حٍٗغ . ٞىُت ظمالُت ٞخىلض الكٗغي  الؿُا١ في جسل٤ ومضَكت ظضًضة مٗاوي مجها ليؿخسلو اإلاإلٞى

 ال وؤهذ ؤنىاجا، حٗخبر للمٗاوي عمىػ  ؤًًا وهي للمٗاوي عمىػا حٗخبر ؤنىاث بجها مؼصوظا، بىاء مبيُت»  ال٩لماث َظٍ بن       

. (5)«الشاهُت بالهٟت حؿخٗملها ؤن صون  الهٟخحن بةخضي حؿخٗملها ؤن حؿخُُ٘

 ٌ  :الذاللُة الحلى

ت ٢ىاٖض حٗخمض الىهىم ؤن ٥ط٫ وجغجُبها، الكاٖغ َٝغ مً اإلاؿخسضمت ألالٟاّ بخدب٘ الكٗغي  اإلاعجم ٢غاءة جخم  لٍٛى

ما٫ في اإلاىايُ٘ جدضص ت َى» واإلاىيٕى ألاصبُت، ألٖا ت ٖاثلت بلى جيخمي التي اإلاٟغصاث مجمٖى  بالٗاثلت واإلا٣هىص ،(1)«واخضة لٍٛى

                                                           
.  6، ص986 ، 2زلمد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ادلغرب، ط ( )
.  83 ،ص2006، زلمد أزدلاط، خصوصيات التشكيل يف ادلنت الشعري العريب ادلعاصر، مطبعة أميمة،ادلغرب،ط (2)
.  77زلمد الويل ومبارك حنون، دار توبقال، الدار البيضاء، ادلغرب ، ص: رومان جاكبسون، قضايا الشعرية، تر (3)
.  58زلمد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري، إسًتاتيجية التناص، ص (4)
.  38، ص966 ، القاىرة سلمى اخلضراء اجليوسي، اذليئة العامة لقصور الثقافة: مكليش أرشيبالد، الشعر والتجربة، تر (5)
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ت ت وعوص به اإلاغاص الضاللي، الخ٣ل َىا اللٍٛى تالل الٗاثلت ؤن ٖلى ما، إلاٟغصة مدضص مٗجى ٖلى الضالت ال٩لماث مجمٖى  الخ٣ل) ٍٚى
ت، وال٣غابت والتراصٝ الاقخ٣ا١ هي مباصت زالزت بلى حؿدىض (الضاللي  ؤن باٖخباع اإلاٟاجُذ وال٩لماث الخ٨غاعاث بخدغي  وطل٪ اإلاٗىٍى

. صاللُت خ٣ى٫  ٖضة زال٫ مً الىو في ج٨مً الضاللت

 الخ٣ل ؤما بُٗجها، إلاٟغصة لٛىي  عصصث ٌٗجي اللٛىي  بمٟهىمه ٞاإلاعجم الضاللي، والخ٣ل اإلاعجم بحن الازخالٝ ًٓهغ َىا مً
٨ظا ما، إلاٟغصة مدضص مٗجى ٖلى جض٫ ٧لماث ٞىعوص الضاللي  باإلاجغص واإلادؿىؽ باإلادؿىؽ، اإلاجغص الخضًض الكاٖغ ًمؼط َو
ت عئٍا لهُاٚت الخ٣ُٗض وقضًضة مدكاب٨ت بًداثُت ٖال٢ت في باإلاجغص واإلاجغص  ٫صار بضاللت مصخىهت ألازغي  ألالٟاّ باقي م٘ قٍٗغ

. الكٗغي  اإلاتن ؾُا١

ا ، للٗالم ؤو لل٨ٟغ وؿ٣ا جهىع  ال» اجها وجسخل٠ جدىٕى الكٗغي  اإلاعجم وخ٣ى٫   الىخُض الىظىص بن... هٓحر له ؤو مإلٞى
 اإلاخإزغ، اإلاخإمل مكاَضة ال٩ىن  حكهض وال خغ٦خه، زال٫ مً وبهما ؾ٩ىهه، في الٗالم جغي  ال التي مسُلخه وؿُج َى الكاٖغ لٗالم
. (2)«اإلاازغ اإلاكاع٥ ًتبغئ  وبهما

دضص للىو، ال٩لُت الٓىاَغ 11ًٖ لىا ٨ًك٠ الضاللي الخ٣ل ٧ان وبطا  اللٛت ٞةن ألاصًب، خىلها ًضوع  التي اإلاىايُ٘ ٍو

. بُٗجها مٟغصاث لخ٨غاع ًضٞٗاهه ما بمىيٕى واَخمامه الكاٖغ ٞغئٍت. للٗالم وؿ٣ا َُاتها في جدمل

٠ُ وجباًً اإلاٗاوي وحٗضص والخىاٚم والخضازل بال٨شاٞت الخ٣ى٫  َظٍ وجدؿم  ان طاتها خض في ٚاًت جهبذ ختى..  الخْى
ها جدضص وال ؾُا٢ها، مً حؿخيبِ مٗاهحها ظا مؿب٣ا، مىيٖى  ٞل٩ي ،(3)«مٗىاَا وفي الجمل جغ٦ُب في مهم بضوع  ٣ًىم»  اإلاعجم َو
  ًجب خ٣ُ٣ُت هخاثج بلى ههل

ّو
ٟت والترا٦ُب ؾُا٢اتها ًٖ ال٩لماث وٗؼ٫  ؤال غاث٤ ظضًضة صالالث جمىدها اجها ٞحها، اإلاْى  زانت َو

. الدك٨ُل في

:  املعاـش العشبي الؽعش في الذاللُة امللىالت

ت ًٖ ٖبرث ٢ض اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغ مخىن  بن   َظٍ ؤَم ومً زانت عئٍا ًٖ حٗبر التي الضاللُت اإلا٣ىالث مً مجمٖى
ة اػحفاب ملىلة ، املاٌ ملىلة ، اللىن  ملىلة ، الضمان ملىلة ، امليان ملىلة: الضاللُت اإلا٣ىالث  ، ال لم ملىلة ، الحٍش

 ملىلة ، الح  ملىلة ، الللم ملىلة ، الحضن  ملىلة ، الفلش ملىلة ،  الجى  ملىلة ، الاػتراب ملىلة ، الحمشد ملىلة

 .الجعذ

 لُٟٓت قب٩اث بلى جدخاط لضحهم، ج٩ىهذ زانت ججاعب ؤنّو  بلى ٌكحر ازتالخض قٗغاء ٢هاثض في الضاللُت الخ٣ى٫  َظٍ وقُٕى       
ت صالالث طاث  بلخاح بن زم الكاٖغ، ٖلى حؿُُغ التي الاهٟٗالُت الخاالث جل٪ ًٖ وحٗبر الخجاعب، َظٍ جىاؾب وهٟؿُت مٗىٍى

ا ألالٟاّ جل٪  .ٖلُه جًِٛ التي الخاالث َظٍ ًا٦ض وازخُاَع

 

                                                                                                                                                                                                 
.  33-32، ص983 ،  عبد الكرمي حسن، ادلوضوعية البنيوية، دراسة يف شعر السياب، ادلؤسسة اجلامعية للنشر، ط ( )
. 85، ص989 ، 2طو وادي، مجاليات القصيدة ادلعاصرة، دار ادلعارف، القاىرة، مصر، ط (2)
.  68لتناص، صزلمد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري، اسًتاتيجية ا (3)
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: واملىت الحُاة مفاسكة

 صالالث باعة ؤو ال٣ٟغي  الٗمىص جمشل ؤؾاؾُت صاللُت خ٣ى٫  وظىص الخضازت قٗغ في الضاللُت الخ٣ى٫  زال٫ مً هالخٔ       

ى الىصخي، اليؿُج ٖلى مهُمىت ٖىانغ وهي ، والحضن  والفشح واملىت الحُاة: خ٣ى٫  ومجها الىهىم  صالالجه، إلهخاط ٌؿعى َو

. الكاٖغ عئي لٟهم مٟاجُذ صوا٫ وهي

م٨ً ،والحضن  الفشح ظضلُت في مخًاٞغة الضاللُت خ٣ىلها في واملىت الحُاة مٟغصجا حيوجإ        الحلل مٟغصاث بٌٗ جدضًض ٍو

: الجضولحن َظًً في للمىت الذاللي الحلل مٟغصاث وبٌٗ للحُاة الذاللي

: للحُاة الذاللي الحلل

 الؿالم الضهُا الخض٤ٞ الخهىبت الغبُ٘ الخٟائ٫ 

ى الىالصة الغ٢و ت الِٗل قىا١ألا الَؼ  الخٍغ

 الصر الخُاة الخلىص الاهضٞإ الابتهاط الُٟىلت

 الا٢با٫ الضًمىمت الىًاعة  الٗىصة الُمىح ؤلاقغا١

 الضٝء الؿبا١ الاخخٟا٫ الكمـ الهىاء الغاخت

ت الخحر الازًغاع اإلاهغظان اإلاغح ألامل  الخٍغ

 الاهُال١ اإلاضاٖبت الب٣اء  الخىحن الكباب الخٟخذ

ى  الجغي  الؿمى الُٗاء الخُل٘ الخ٩ازغ الَؼ

: للمىت الذاللي الحلل

 الجىاػة الجهاًت الٛغ١  اإلاىث الضًٞ ال٣ٟغ

ذ اإلا٣برة  الغخُل الخالشخي الجشمان اإلاإجم الًٍغ

 اإلاساى الاه٣ُإ الاهخداع الكبذ ال٣ٟغ ال٨ًٟ

 الؿىاص الخىظ٘ الكغ اللُل الٗخمت ال٣خل

 ال٣بر فالى٘ الضجى ألاهحن ال٣ل٤ الجٕى
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 الغمـ الُباب الٓالم الٗخمت الخحرة الب٩اء

 آلاَاث  الٗضم الُبـ الجٟاٝ الضمٕى الجشض

 الاه٨ؿاع  الاجهؼام الؿ٣ٍى ألاهحن الاهخداب الًمإ

لى   ؤو لل٨ٟغ وؿ٣ا جهىع  ال اجها والازخالٝ بالخىٕى جدؿم الكٗغي  اإلاعجم خ٣ى٫  ؤن هالخٔ الجضولحن َظًً يىء ٖو

.  هٓحر له ؤو امإلٝى للٗالم

 حكاَض وال خغ٦خه، زال٫ مً وبهما ؾ٩ىهه، في الٗالم جغي  ال التي مسُلخه وؿُج َى الكاٖغ لٗالم الىخُض الىظىص بن
٠ُ َبُٗت ؤن طل٪ اإلاخإزغ اإلاكاع٥ بغئٍت وبهما اإلاخإزغ، اإلاخإمل مكاَضة ال٩ىن  ت مٗاهحها وجخجاوػ  جسخل٠ الخ٣ى٫  َظٍ جْى  ؤلاقاٍع

ال٢اث ظضًضة جغ٦ُبُت وبيُاث مسخلٟت ؾُا٢اث في ًضةظض صالالث زل٤ بلى  بال٨شاٞت جخمحز الخ٣ى٫  َظٍ بن زم. مسهىنت ٖو
. اإلاٗاوي في والخٗضص والخىاٚم والخضازل

 بالجهاًت جىحي التي صاللتها جدمل ال اإلاىث مٟغصاث ٞةن ، بالخُاة جيبٌ اإلاٗانغ الٗغبي الكاٖغ ٢هاثض ٧اهذ وبطا

. والاهبٗار الخجضص ومداولت الخُاة يُاء ؤًًا مٗها جدمل جهاول٪ ، ٣ِٞ وال٣ٟض والخؼن 

 ٞٗله ان وججاوػٍ، حُٛحٍر ٖلى الكاٖغ ًدغم الظي الىا٢عي الُبُعي اإلا٩ان ال الىٟسخي اإلا٩ان اإلاىث نىعة جمشل:  املىت ـىسة

غ ٖلى ٣ًىم الظي ؤلابضاعي  ألاقُاء ؤمام ج٠٣ ال» نىع  في ظضًض مً بىاءٍ ٌُٗض زم الىا٢٘ ًدُم و٦ك٠، ازترا١ ٞٗل َى الخهٍى
 (1).«الكاٖغ طاث في اإلاؿخترة الاهٟٗالُت واللخٓت الكٗىعٍت الخا٫ لظل٪ ٞخى٢ٔ لخخٗضاَا بل لخيسخها، اإلااصًت

اب ٖبض" ٣ًى٫   ": ولضي بلى ٢هُضجان" بـ اإلاىؾىمت ٢هُضجه في" البُاحي الَى

 الخٍؼً ٢مغي 

ُبذ ماث البدغ  الؿىضباص ٢ل٘ الؿىصاء ؤمىاظه ٚو

 ٖاص اإلابدىح والهضي الىىاعؽ، م٘ ًخهاًدىن  ؤبىاٍئ ٌٗض ولم

 الغماص ٦ٟىه وألا٤ٞ

 الؿاخغاث؟ حٛجي ٞلمً

 ماث والبدغ

دىا ٚغ٢ذ  الٛىاء ٖاص وما ٢ٍغ

 ب٩اء بال

 وال٣براث

                                                           
. 28 ، ص2005،  عبد احلميد ىيمة، الصورة الفنية يف اخلطاب الشعري اجلزائري، دار ىومة ، اجلزائر، ط ( )
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: الخٍؼً ٢مغي  ُٞا َاعث،

 الضٞحن اإلاجغي  في ال٨جز

 الؿىضباص َىا٥ زبإٍ اللُمىن، شجحرة جدذ..  البؿخان آزغ في

ا زاو، ل٨ىه  الغماص ؤن َو

، وألاوعا١ والٓلماث والشلج  بالًباب وجُمغ جُمٍغ

 ال٩اثىاث

 الخغاب ألاعى بهظٍ همىث ؤ٦ظا

ج٠  التراب؟ في الُٟىلت ٢ىضًل ٍو

 الجهاع قمـ ؤ٨َظا

 هاع؟ ال٣ٟغاء بمى٢ض ولِـ جسبى

 جىام ٞجغ بال مضن

ها، في باؾم٪ هاصًذ،  الٓالم ٞجاوبجي قىاٖع

ذ ٖى٪ وؾإلذ  الؿ٩ىن  ٢لب في جئن وهي الٍغ

 والُٗىن  اإلاغاًا في وظه٪ وعؤًذ

 البُٗض الٟجغ هىاٞظ ػظاط وفي

ض بُا٢اث وفي  البًر

 (1) .الجلُض ٌُٛحها ٞجغ بال مضن

 ألاعى) عمىػ  مً مؿخُٟضا م٨شٟت بهىع  الىٟؿُت مكاٍٖغ الكاٖغ ٞحها ظؿض مىخضة، هٟؿُت وخضة ال٣هُضة ٞهظٍ 

 مغجبُت مكاٖغ مً جشحٍر وما هٟسخي، بٗض مً الىظضان في لها ما ب٩ل (... ال٨جز، ٞجغ،ا٫ الىاع، الكمـ، الؿىضباص، الخغاب،
صخً الضاللت، ًطخيء الظي باإلاىعور، ا بىاء نىعٍ الكاٖغ بجى و٢ض ال٣هُضة، جثري  وقٗىعٍت هٟؿُت بةًداءاث الهىع  َو  ًٍٖى

اث ٖلى باٖخماصٍ هامُا، ت الهىع  مً مجمٖى ت جيخهي نُضة،لل٤ الجمالي الدك٨ُل صازل الكٍٗغ ى الشاهُت، لخبضؤ ألاولى اإلاجمٖى  َو
ت، الهىع  جغا٦م ٖلى ٣ًىم بىاء خه الكاٖغ مى٠٢ ٖلى الدك٨ُل َظا صاللت بلى ظضًضا ج٠ًُ التي الكٍٗغ  مىاػاة لخل٤ وعٍئ

ت . الىا٢٘ َظا مً إلاىا٢ٟه ؤو بىا٢ٗه، الكاٖغ لٗال٢ت قٍٗغ

ظٍ  ىت لىخت الهىعة ال٣هُضة َو : خُض وؤخؼاهه انؤلاوـ َمىم جهىع  خٍؼ

                                                           
. 57 ، ص972 ،  عبد الوىاب البيايت، الديوان ، دار العودة، بَتوت، لبنان، ط ( )
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 الُبُٗت مٓاَغ ٧ل ٖلى وزل٘ -          ال٣مغ ٖلى ٞحها الخؼن  زُم -

ٟا -        مُخا -الخحر مهضع –البدغ وناع -  ظبِىه ٞى١  الٗكب َو

غ٢ذ - غة، ٚو مغث -        ب٩اء الٛىاء وجدى٫  الجٍؼ  ال٨جز الٓلماث َو

. ( بلُىث )الخغاب بااعى ثًمى وال٩ل -                ال٩اثىاث ًُمغ والًباب  -

 بمىا٢ضَم، هاع وال لهم قمـ ال الظًً ال٣ٟغاء َمىم ٖامت، َمىم بلى الًاج٘ وؤمله الٟغصًت الكاٖغ َمىم جدىلذ ل٣ض

ت ٧ل لخمشل ،(له جهاًت ال لُل في ؤي) ٞجغ بال جىام ومضجهم ت الهىع  َظٍ مً مجمٖى ا الكٍٗغ  وج٠ًُ الكاٖغ، مى٠٢ مً ظؼءًا
ت ٧ل  الهىع  َظٍ بحن ؤ٢ام الكاٖغ ؤن ٖلى لل٣هُضة الجمالي للدك٨ُل الٗامت الهىعة ج٨خمل ختى ظضًضا ظؼءا مجمٖى

ت ا بىاء ال٣هُضة وج٩ىن  بُجها ُٞما لخخٟاٖل الجمالُت الٗال٢اث مً مجمٖى ٤ هامُا، ًٍٖى . للكاٖغ الخانت الجمالُت الغئٍت ٞو

:  ٣ًى٫  الهبىع، ٖبض لهالح" اءللكذ ؤٚىُت" ٢هُضة اإلاىث ًٖ الخٗبحر هماطط ؤعقى مً ولٗلّو 

 وخضي ؤمىث ؤهجي الٗام َظا قخاء ًىبئجي  

 قخاء طاث مشله، قخاء طاث  

 عظال عظل جلخ٤ ؤن ٢بل ؤمىث و٢ض  

 واإلاجهمغة اإلاضًىت ػخمت في  

جي ال ؤمىث    ؤخض ٌٗٞغ

 ٖبر و٢ض َىا، ٧ان مجلؿه  

 ٖبر ُٞمً  

 هللا ًغخمه  

 عؤسخي ًجٝز ًىمها مً ل٨ىجي  

 بىِذ ما َضمذ ؤظلها مً التي ػلتي ٖغالل  

 زغظذ ؤظلها مً  

 نلُذ ؤظلها مً  

ض والٓلمت البرص ٧ان ٖل٣ذ وخُىما    والٖغ

ا جغظجي    زٞى

 ٌؿخجبْب  لم هاصًخه وخُىما  

ذ    ؤيٗذ ما ؤيٗذ ؤهجي ٖٞغ
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 الكخاء لي ٣ًى٫  ؤن ظؼاجي ٧ان  

  مشله قخاء طاث  

 وخضي ؤمىث  

 آجُت وهي بٗضَا جٟاع٢ه ولم قخاء، طاث ٖلُه اؾخىلذ والتي ال٣هُضة َىا٫ الكاٖغ ٖلى اإلاىث ٨ٞغة ؾُُغة هالخٔ َىا 
لت الخلؼوهُت والُبُٗت ٣ًى٫، ٦ما قخاء طاث مداله ال  جهى٘ ٧املت صوعة الكاٖغ صوعان مً اهُال٢ا جخدضص ال٣هُضة لهظٍ الٍُى

. البضاًت ه٣ُت بلى عالكإ ٌٗىص ختى جيخهي ج٩اص ما ل٨ً قٗىعٍت ص٣ٞه وجهىع  قٗىعٍت صاثغة

ضوع  الاهُال١ ه٣ُت مً جبضؤ ُٞه قٗىعٍت ص٣ٞت ٧ل الًٟاء، ٖلى مىٟخدت صاثغة ال٣هُضة ٞهظٍ    صوعة مٗها الكاٖغ ٍو
٨ظا ٧املت،  بك٩ل بٌٗ بلى بًٗها ًٟطخي صواثغ، ؤو خل٣اث ٖلى جيبجي ؤو ج٣ىم ٢هُضة وهي ، الخجغبت جهاًت بلى ًهل ؤن بلى َو

 مخٗضصة مكاٖغ ٞحها جخٗاعى ؤو جخهإع ، ال٣هُضة خل٣اث ٖبر ًىدكغ ، (اإلاىث) مىخض قٗىع  لُهٕ حهُمً زٟي، ؤو واضر
. الخىٕى جٓم التي الىخضة ؤو ال٩ل، جيخٓم التي ال٨ٟغة هي اإلاىث ل٨ً ، ؤزغي  ؤخُاها وجخ٩امل وجخجاطب ؤخُاها، وجخٗاعى جخهاصم

٣ى٫  ": للمىث ؤٚىُاث" ٢هُضة في" ؤصوهِـ" ٍو

 بي مغّو  طاب اإلاىث ٦إن -1

 الهمذ ًسى٣ه    

 همذ بن ًىام ٦إهه   

 صعوبي خبل ؤَُلي اإلاىث ًض ًا -2

 ٢لبي اإلاجهى٫  ز٠ُ   

 ؤَُلي اإلاىث ًض ًا   

جي   
ّو
 اإلاؿخدُل ٦ىه ؤ٦ك٠ ٖل

 (1)٢غبي الٗالم وؤعي    

، زالر اإلاىث لٟٔ ٨ًغع  ٞالكاٖغ اوؿىه مغاثٍص ، ُٞجٗله ٍو سى٤، ًمغُّ ىام؛ ٍو جٗل ٍو ا له ٍو  اٖخماص مالخٓت م٘ ٫،جُي ًضًا
ت ٖال٢اث ٖلى الكاٖغ   واٖخماصٍ اإلاىث، وخ٣ل الُض خ٣ل بحن الجم٘ زال٫ مً ظضًضة لٍٛى

ًا
 بلُه اإلاًاٝ مجاوعة ٖلى ؤؾاؾا

 ؤ٦ك٠ ٢لبي، اإلاجهى٫  ز٠ُ خبل، ؤَُلي) واإلاٟٗى٫  للٟاٖل الٟٗل ومجاوعة (اإلاؿخدُل ٦ىه صعبي، خبل اإلاىث، ًض) للمًاٝ
. (الٗالم ؤعي  ٦ىه،

ظ ٣تٌ َو ٠ُ في الخانت الٍُغ  الٗال٢اث َظٍ ب٢امت زال٫ مً -هدىي  ال –صاللي ججضًض ُٞه بالكاٖغ، زام ببضإ الخْى

ت . اللٍٛى

                                                           
.  9  ، ص  97 ، دار العودة، بَتوت، لبنان، ط أدونيس، اآلثار الكاملة، مج ( )
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 الخٟائ٫، ألامل، الخُاة،) للخُاة الضاللي الخ٣ل ؤًًا الخضازت قٗغ في صوعاها الضاللُت الخ٣ى٫  ؤ٦ثر مً لٗلّو  :الحُاة ـىسة
:   ٢باوي هؼاع اٖغالل ٣ًى٫  ، (... الب٣اء الاهُال١،

 ؤٖلم ال ؟ ؤخبّو٪ جغاوي

 اإلابهم به ًدُِ ؾاا٫

 إلااطا؟ اٞترايا خبي ٧ان وبن

 الضم بغؤسخي َاف لخذ بطا

 جغاٍ ؤخب، لؿذ ٦ىذ وبن

 (1)ؤهٓم؟ الظي َظا ٧ل إلاً

ت الخجضص ًٖ ٨ًك٠ اإلاؿخ٣بل وبهُٛت مغاث زالر بمكخ٣اتها الخب ٧لمت ٞخ٨غاع  ًٖ والخٗبحر والضًمىمت والاؾخمغاٍع
 في الخ٨ٟحر خُض الٟلؿٟي، للمى٠٢ الكاٖغ ًضٞ٘ الخب َظا بن زم الخالضة، الخُاة مٗجى الخب في ًغي  الظي الٗاق٤ خالت

  الكٗغ، هٓم ؾبب بهه طاجه، الخب ٞلؿٟت في البدض زمت ومً الىظىص، في الخ٨ٟحر وبلى بوؿاها بىنٟه ٦ُىىهخه
ّو
 َظا ٧ل إلاً: وبال

: ٢ا٫ ٦ما ؤهٓم؟ الظي

 همىث بها ٢ا٫ نوم ؤخببذ

 ؤقباخىا ألاعى ًٖ وجىإي

 قظاها ًجغي  الٟجغ ٚٝغ ٟٞي

 (2)ؤَُابىا الجى في وج٨مً

بت بالب٣اء ًغجبِ الكاٖغ ٞدب  ًا٦ض مما با٢ُا ًٓل الغوحي الخب ل٨ً مدخىم ٢ضع الجؿضي ٞاإلاىث الخُاة، في والٚغ

٨ظا. الخ٣ُ٣ي الهاص١ الخب زلىص مٟهىم . الخب في ٞلؿٟخه الكاٖغ ٌٗلً َو

 :والحضن  الفشح مفاسكة

بر الخضازت قٗغ في جخ٨غع  الخؼن  مٟغصة بن   والخ٣ى٫ " الخؼن " مٟغصة جخ٨غع  خُض مجها، جسلى ج٩اص ال التي ٢هاثضٍ ٖو

ا، في جضوع  التي الضاللُت م٨ً بها، اإلادُُت الضاللُت والخ٣ى٫ " الٟغح" مٟغصة م٣ابل في وطل٪ بَاَع  في ج٨غاعا اإلاٟغصاث ؤ٦ثر عنض ٍو
: آلاجُحن الجضولحن في والخؼن  الٟغح زىاثُت ًٖ واإلاٗبرة ، اإلاٗانغ الٗغبي لكٗغا مضوهت

: للفشح الذاللي الحلل

                                                           
.  22، ص993 ،  ، منشورات نزار قباين، بَتوت، لبنان، ط نزار قباين، األعمال الشعرية الكاملة، مج ( )
.  8  -7  ، ص نزار قباين، األعمال الشعرية الكاملة، مج (2)
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  اإلاىؾ٣ُى  الىالصة الغ٢و الؿٗاصة  الخُاة  اإلاغح الٟغح الؿغوع البهجت الُٗض

 الكى١  الىزى١  الىجاح الىٛم  ال٣ه٣هت الاوكغاح الخه٤ُٟ  التهىئت  الُغب ألالخان

ض البكاقت اإلاضاٖبت اللهى الهغط الؼ٢ؼ٢ت البًر٤ الهىاء الابدؿام  الضٚضٚت الخٍٛغ

ُه الصخى الطخ٪  الخحر الخٟائ٫  اليكىة الُمىح اليكُض الكضو الغيا التٞر

اٝ اإلاىاٚاة الُبى٫  ألامل  الٛىاء  الُحران الضهضهت اإلاٗاه٣ت الخباقحر الاؾخئىاؽ الٞؼ

: للحضن  الذاللي الحلل

  الاهُٟاء  الٗاع  الاخترا١  الاه٨ؿاع  الٛغبت  اإلاغى  الهغار  إلاىثا  الخؼن   الضمٕى

 الطجغ الٟىاء الخمؼ١  الشىعة الٟخ٪ الايُغاب الك٣اء الك٩ىي  ألالم الب٩اء

ل الًُإ اإلاإؾاة الضًٞ الجغح الخٝى الٗضم ب الًال٫ الٍٗى  الاهخداع الٖغ

 الجٟاٝ الجظب ٢ُإالان الجٟاء الظ٫ الخُام الٟجُٗت الجٕى اللُش الخىظ٘

 الهمىم الجٝز الخالشخي ال٤ًُ الٗظاب اإلا٩لت الظبى٫  الكام الاػماث الُخم

 الهجغ الدكدذ السخ٤ ال٣خل الغزاء الغخُل الٓالم ال٨أبت الىخكت الضماع

ضام السجً الظبذ التراظ٘ الاخخًاع الجهل اإلاٗاهاة الضم  الا٦خئاب الىٟي ؤلٖا

م ال٣ل٤ الُإؽ الُُٛان  الجشت ال٨ًٟ ةالخكغط ألاطي الخُه لٟٕؼا الَى

 اإلا٣برة الجخُم الصخىب الهُاح ال٣ؿىة الُبىؾت ألاقباح الٛغ١  الخجهض اإلاىا٫

 الًُٗ الخُبت ال٣ٟغ الدكغص الجهاًت الؼوا٫ الصجىن  ألاهحن ألاه٣اى الاهٟغاص

 الخجغبت ٖم٤ في وجإنلها َُٛاجها بالًغوعة ٖجيي ال» بها اإلادُُت الضاللُت الخ٣ى٫  وحٗضص الخؼن  مٟغصة ج٨غاع بن: الفشح ـىسة
ت،  بَاع في للٟٔ اؾخسضاما ٩ًىن  ؤن ٌٗضو ال اللىن، باَذ خؼن  ًٖ ج٨ك٠" ٢باوي هؼاع" ٖىض للخؼن  الضاللُت ٞالخ٣ى٫  الكٍٗغ
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لى ، له اإلاعجمي اإلاٗجي  ٣ًى٫ . (1)«عا٢اثوبف ؤيىاء ًٖ حك٘ بما ٖم٣ا ؤ٦ثر ج٩ىن  للٟغح الضاللُت الخ٣ى٫  ٞةن طل٪ مً اإلا٣ابل ٖو
: الكاٖغ

ا ؤٖض لم    ؤطَب ؤًً بلى صاٍع

ُـّ  ًىم ٧ل    ؤ٢غب ؤه٪ ؤخ

 وظه٪ ًهحر...  ًىم ٧ل  

 خُاحي مً ظؼءا  

هبذ    ؤزهب الٗمغ ٍو

 ق٨ال ؤظمل ألاق٩ا٫ وجهحر  

  (2)وؤزهب ؤخلى الخُاة وجهحر                  

 الخهىبت ًمىذ َظٍ الٟغح خالت وفي باالججاَاث، الخـ وج٣ٟضٍ ٍعحؿ٪ خُض به، ٖال٢تها في باإلاغؤة مغجبُا ًإحي ٞالٟغح 

هحر والىماء، .  ؤخلى والخُاة ؤظمل ألاق٩ا٫ ٞخهبذ به، الكاٖغ ًخلظط َٗم للخُاة ٍو

ت الخغ٦ت وؾُُغة والخدى٫  الخضور صالالث ًدمل والٟغح ": صعوَل" ٣ًى٫  واليكاٍ، والخٍُى

 بُالؽ بلحها اؾخُٗىا ما بطا الخُاة هدب وهدً  

٘ قهُضًً بحن وهغ٢و    هسُال ؤو بُجهما للبىٟسج مئظهت هٞغ

 ؾبُال بلحها اؾخُٗىا ما بطا الخُاة وهدب  

 الغخُال َظا ووؿُج لىا ؾماء لىبجي زُُا ال٣ؼ صوصة مً ووؿغ١   

  ظمُال جهاعا الُغ٢اث بلى الُاؾمحن ًسغط ٧ي الخض٣ًت باب وهٟخذ  

 بُالؽ بلحها اؾخُٗىا ما بطا الخُاة هدب  

٘ هباجا ؤ٢مىا خُض وهؼعٕ    ؾبُال ؤ٢مىا خُض وهدهض الىمى، ؾَغ

٠ الىو َظا ٟٞي        ٘، هغ٢و، اؾخُٗىا، هدب،) الجماٖت بهُٛت مخ٩لما ألاٞٗا٫ مً ظملت الكاٖغ ًْى  هبجي، وؿغ١، هٞغ

 ٖلى الضاللت بلى ًى٣لها بما جغجبِ مجها اإلاايُت ختى واإلاؿخ٣بل، الخايغ ٖلى جض٫ و٧لها (هدهض ؤ٢مىا، هؼعٕ، هٟخذ، وؿُج،
 ...  (ؤ٢مىا خُض هدهض )(ؤ٢مىا خُض هؼعٕ) ،(اؾخُٗىا ما بطا الخُاة هدب): مشل واإلاؿخ٣بل الخايغ

ت الىماطط ومً        ا بها، وحٗل٣ه بالخُاة الكاٖغ جمؿ٪ جترظم التي اإلاخمحزة الكٍٗغ ا، بدلَى ا ومَغ ا زحَر  ؤها" ٢هُضة ، وقَغ

: يالُغابلـ امجض" وؤهذ
                                                           

.  84، ص999 ،  بروين حبيب، تقنيات التعيَت يف شعر نزار قباين، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط ( )
.  695، ص 98 ، 6، دار العلم للماليُت، بَتوت، لبنان، ط نزار قباين، األعمال الشعرية الكاملة، مج (2)
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ــــ٨ــت اللُلت عؤًذ ؤما    ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الؿاَٗت البر٢ت صظاَا ججلى   الخالـ

ـــها          الًاخ٨ت اإلاكغ٢ت والُٟلت    ــ ــ ــــٗت لٗبتها جدؼهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الًاثـ

 بغ٢خـــي ًا اللُلت ٞةهجي     

 لٗبخــي ًا الُٟلت وبهجي     

ا ؤهذ ٞغختي ًا        (1)صمٗتي ٍو

اب ٖبض" ٢ى٫  الخؼن  نىع  مً :الحضن  ـىسة  ":البُاحي الَى

 اإلاُخىن  وألانض٢اء       

 مخض٣ٞىن  َاثج جهغ ٦مُاٍ       

 والخاهاث اإلا٣اهي وؤيىاء والخمى اللُل       

هاثب الضماء         البُىث ج٣خدم البىلِـ ٖو

 الضٖاء والخمى، اللُل َاثج، جهغ اإلاُخىن، ألانض٢اء: آلاجُت اإلاؿخسضمت الترا٦ُب مً مؿخىحى اإلا٣ُ٘ َظا في والُإؽ الخؼن  ٞىٛم
هاثب    اإلا٣ُ٘ َظا ًُب٘ ال٨ٟغي  ؤلاًداء ًٖ والبٗض اإلاباقغ الاؾخٗما٫ ؤن ٖلى  البىلِـ، ٖو

: واملىت الحُاة ثجشبة على الذالة البيُات

 وج٨دؿبه حٗىص ل٩ي وطل٪ ما، مؿخىي  ٖلى مٗىاَا ال٩لماث ب٣ٞاص بلى حهضٝ»  مخىاٞغة جبضو ٧لماث بحن الضمج بن :الحماد بيُة/ 1
ا، قِئا ظضًضا، مبضٖا قِئا وبهما اإلاٗجى، هٟـ ج٨دؿب ال ؤجها ٚحر آزغ، مؿخىي  ٖلى ٍغ  (2)«ؤ٢ل وال ؤ٦ثر ال هٟؿه، الكٗغ َى ظَى

 ًٖ بضًل لىا٢٘ عئٍا حك٨ُل وبٖاصة ظضًض جغ٦ُب زل٤ زال٫ مً بالخجضًض ًغجبِ الضالالث في حٗضصا ًسل٤ الخًاص ٞاؾخٗما٫ ،

مؼظه ه٣ًُه، الصخيء بَاٍع في ٌٗاه٤» واخض ٦ُان في اإلاخىا٢ًاث بمؼط ٣ًىم اإلاٗانغ ٞالكاٖغ اإلاِٗل، اإلاترصي الىا٢٘  به ٍو
 اإلاخًاصة اإلاكاٖغ ٞحها جخٗاه٤ التي اإلابهمت الٛامًت وألاخاؾِـ الىٟؿُت الخاالث ًٖ حٗبحرا زهاثهه، بٌٗ مىه مؿخمضا

 (3).«وجخٟاٖل

 مً وطل٪ مترصي، لىا٢٘ بضًل لىا٢٘ عئٍا حك٨ُل وبٖاصة لبىاء ظضًض جغ٦ُب لخل٤ ألايضاص َظٍ الكاٖغ ٖملاؾذ و٢ض
ت بحن الخىا٢ٌ مبِىا ألايضاص هٓام زال٫  في حٗضصا ًسل٤ ؤلاًداثُت الًضًت اللٛت لهظٍ الكاٖغ واؾخٗما٫ واإلاضًىت، ال٣ٍغ

 ٞحها ٢ام التي واإلاىث، الخُاة زىاثُت صالالث بجها ٧له، الكٗغي  لؿُا١ا صازل ٞهمها زال٫ مً ٖجها ال٨ك٠ ًم٨ً التي الضالالث
 الكٗغي  الدك٨ُل جاؾـ البيُت َظٍ ظٗل الظي ألامغ وجُٟٗلها، الضازلُت للٗال٢اث الخغ٦ت مًاٖٟت في ٞٗا٫ بضوع  الخًاص

 .ال٣هُضة لهظٍ

                                                           
. 259نازك ادلالئكة، قضايا الشعر ادلعاصر ، ص  ( )
. 374نازك ادلالئكة، قضايا الشعر ادلعاصر ، ص (2)
. 94، ص2002،  4ينا ، القاىرة ، مصر، طعلي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية احلديثة، مكتبة ابن س (3)
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ؼ ٖبض" ٣ًى٫  ":  اإلاىث مً الٗاثض الجؿض ؤوعا١"يمً" البن لُٟلت الشاوي اإلاُالص اهخٓاع في" ٢هُضجه في" اإلا٣الر الٍٗؼ

 حؿ٣ِ/ ججهٌ/ جا٧ل/ جإ٧ل/ جب٩ي/ جطخ٪/ حٛغب/ حكغ١                   

 حكخا١ وال ال٣لب هسُل حكخا١

 (1)جسخاع وال جسخاع

ت الجملت َظٍ #  حكغ١ ) جًاص مً م٩ىهت ؤوال ٞهي ، ؤؾاؾا اإلاخًاص حٗخمض حك٨ُلُت، بيُت مً ظمالها حؿخمض الكٍٗغ

: مالخٓت م٘. (جسخاع ال# جسخاع) ،(حكخا١ ال#  حكخا١) ،(حؿ٣ِ# ججهٌ) ،( جا٧ل#  جإ٧ل) ،(جب٩ي# جطخ٪) ،(عبحٜ

 الجملت َظٍ جًمىتها التي الًضًت الشىاثُاث مً اإلاخى٢٘ ٚحر الٗضص -

 صج٣٘/ ججلـ َى ججهٌ ٧لمت ًٞض ، بالخًاص ؤلاحهام واٖخماص مغة، ٧ل في الخ٣ُ٣ي الًض الكاٖغ اؾخسضام ٖضم -

. حؿ٣ِ ولِـ

 (جسخاع ال# جسخاع )(حكخا١ ال# حكخا١) الؿلب لُبا١ الكاٖغ اؾخسضام -

 مً ٖاثض ظؿض ؤوعا١ جترظم مٟخىخت صالالث ٖلى ًدُل الٗال٢اث مً وؿُجا لدك٩ل جخًاص الًضًت الشىاثُاث َظٍ و٧ل        
ظا اللٛت، اؾخٗما٫ في ججخم٘ ال ٧لماث بًٟلها ججخم٘ التي الٟٗل ٦ُمُاء بجها واإلاىث، الخُاة ختى ألاٞٗا٫ ب٩ل ٢ام اإلاىث،  ما َو

ت ظٗلها بط ال٣هُضة، حك٨ُل ٖلى ؤزٍغ جغ٥ ت صوا٫ مجمٖى  زىاثُت ٖلى وج٣ىم مبخ٨غة ظمالُت ل٣ىاهحن جسً٘ مغ٦بت، لٍٛى

. والُٛاب الخًىع  هي مدىعٍت

: الحىشاس بيُة/ 2

٩ىن : الفىجي الحىشاس دٓى ٩٦ل، الىو ؤو اإلا٣ُ٘ ؤو الجملت بيُت في انىحي حهُمً ؤ٦ثر ؤو خٝغ ج٨غاع زال٫ مً ٍو  َظا ٍو
ت ألانىاث ؤن طل٪ مدضصة، ٞىُت بىُْٟت»  الكٗغ في الخ٨غاع  الظي الترجِب ؤما ه٣ُُت، وخضاث ق٩ل في ال٣اعت  بلى حؿا١ اللٍٛى
 الُبُُٗت الٗال٢اث ٧اهذ وبطا ما، هدى ٖلى ج٩ىهذ و٢ض جبضو التي ال٩لماث، بلى ُٞيخ٣ل ألانىاث َظٍ بلى باليؿبت وظىصٍ ًٟترى

 بدؿب بِىه نلت ال بما ال٩لماث بحن ًهل ٞىقي هٕى مً هٓام: الٗال٢اث َظٍ بلى ًىًاٝ ٞةهه اللٛت، بدىُٓم ج٣ىم التي هي
ا اللٛت، ههَغ اث في ٍو  (2).«صالت ظضًضة مجمٖى

ت صاللت جدمل ال ألانىاث ل٨ً        ٍغ لى الهىحي الترا٦م ٖلى بىاء لها مٗجى ٖلى جخدهل وبهما طاتها، في ظَى  ؤن طل٪ الؿُا١، ٖو

ى ؾُا١ في ٣ً٘» الهىث  ؤن واإلاالخٔ ،(3)«الكٗغي  الاؾخٗما٫ ؤهىإ في وبسانت جدهغ ال والؿُا٢اث ُٞه، مٗجى ٨ًك٠ َو
. ُٞه ب٨ثرتها الكٗغي، الىو ٖلى ؾلُتها جٟغى بُٗجها خغوٞا َىا٥

٠" ؤصوهِـ" َى ٞها   :٢ىله في باال٠ اإلامضوصة الغاء ًْى

                                                           
. 59 ، ص977 ،  عبد العزيز ادلقاحل، الديوان، دار العودة، بَتوت، لبنان، ط ( )
  34 ىـ، ص9 4 السعودية،  ، أمحد زلمد فتوح، النادي األديب الثقايف، جدة: يوري لومتان، حتليل النص الشعري، تر (2)
. 32، صزلمد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري (3)
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  واهُٟإث ألاقُاء زُِ يُ٘

 ٖثرا وما بخؿاؾت هجمت

 حجغا زٍُى ناع بطا ختى

عث  مهل مً وظىخاٍ و٢ىّو

 (1)واهخثرا للخُاة، ظمٗها

ىا، بُُئا ؤلا٣ًإ ظٗل ٞاإلاض  عؾالت صٖمذ ٞال٣اُٞت اإلاخل٣ي، بلى بأالمه لُٟطخي للكاٖغ مهما مخىٟؿا اإلامضوصة الغاء و٧اهذ وخٍؼ

ت الكٗىعٍت ججغبخه م٘ واوسجمذ وؤ٦ضتها الكاٖغ . والكٍٗغ

: الؿُاب ٢ى٫  ؤًًا الخٝغ ج٨غاع ؤمشلت ومً

ٟا٫/ ٧الخب/ ٧الجُإ/ اإلاغا١ ٧الضم/ اهتهاء بال                        (2) !اإلاُغ َى/ ٧اإلاىحى/ ٧اَا

 هدُجت بت،مغ٥ وخضة في ال٣هُضة ٖىانغ بحن والخٟاٖل والاهضماط للدكاب٪ جد٤ُ٣ ال٩اٝ الدكبُه خٝغ ج٨غاع ٟٞي

 قٗغها في اؾخٗماله ٨ًثر ص٤ُ٢ هٕى»: بهه و٢الذ ال٣ؿم َظا" اإلاالث٨ت هاػ٥" ط٦غث و٢ض اإلا٨غعة، الٗىانغ بحن الٗال٢ت
 (3).«الخضًض

كبهه (اإلاىث ٢بُل مً وهي) واإلاىحى والجُإ اإلاغا١ بالضم اإلاُغ ٌكبه ٞالكاٖغ ٟا٫ بالخب َو  (الخُاة خحز مً وهي) وألَا
ا؟ آنٍص  في واإلاىث للخُاة اإلاُغ ًيؿب ٠ُ٨ٞ ًٗا  اإلاكبه في ٢اثم ٚحر والجُإ اإلاغا١ والضم واإلاىحى اإلاُغ بحن َىا الكبه وظه بن. م

ٟا٫ والخب اإلاُغ بحن الكبه ووظه. (الخُاة اهتهاء) جهاًاتها بحن وبهما هٟؿها، بها واإلاكبهاث  واإلاكبهاث اإلاكبه ٖلى ٢اثما لِـ وألَا

ٟا٫ و٦ظل٪ للخُاة بضء اإلاُغ بط ظت،الىتي في ؤًًا وبهما ٞدؿب، بها . والخب ألَا

٩ىن : اللف ي الحىشاس  جغ٦حز الىٕى َظا نىع  ومً ، اإلاغ٦ؼ ال٩لمت لخ٩ىن  ال٣هُضة، ؤو اإلا٣ُ٘ حؿخٛغ١  ٧لمت ج٨غاع زال٫ مً ٍو

 : ٣ًى٫  ،"08الٟغ٢ت ؤوعا١" مً" مً يض" ٢هُضجه في ألابٌُ اللىن  ٖلى" صه٣ل ؤمل" الكاٖغ

ت في  الٗملُاث ٚٞغ

باء ه٣اب ٧ان  ؤبٌُ ألَا

 ؤبٌُ اإلاٗا٠َ لىن 

 ؤبٌُ الخ٨ُماث جاط

 وال٣ًُ، الكاف ؤعبُت ألاؾغة، لىن 

                                                           
. 6 أدونيس، أغاين مهيار الدمشقي، ص ( )
. 74بدر شاكر السياب، أنشودة ادلطر، ص (2)
. 239نازك ادلالئكة، قضايا الشعر ادلعاصر، ص (3)
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 اللبن ٧ىب اإلاهل، ؤهبىبت اإلاىىم، ٢غنا

 بال٨ًٟ ًظ٦غوي البُاى َظا ٧ل

 مدصخحن اإلاٗؼون ًإحي..  مذ ٞلماطا

 الخضاص؟ لىن  بكاعاث

 الؿىاص ان َل

 اإلاىث مً الىجاة لىن  َى

  (1)الؼمً؟ صى الخمُمت لىن 

 ألابٌُ باللىن  مدانغ و٦إهه وؤؾاٍ، وخؼهه الكاٖغ جىجغ ًٖ اإلاٗبرة الىٟؿُت صاللخه له ألابٌُ اللىن  ٖلى ٞالتر٦حز
ى  اإلاىخُت الضاللت ج٨ش٠ُ في اللىن  ججلُاث الكاٖغ اؾخٛل وبظل٪ ال٨ًٟ، بلىن  اعجبِ ألابٌُ اللىن  ان اإلاغى، ٞغاف ٖلى َو

. والاهٟٗا٫ بال٣ل٤

٤ الى٣ٌُ الؾخدًاع ظاء بل اإلاؿخدبت اإلاٗاوي ًٖ ًخى٢٘ ما ٖلى ًإث لم ألابٌُ اللىن  ٞخ٨غاع  الخًاص مً زىاثُت ٞو
ت ٖلى ٧له اإلاكهض جٟخذ  ُٖىهه في ال٩ىن  ٩ٞل له، باليؿبت الكٗىع  ٦ساجمت الجهاًت في اإلا٣ُ٘ َظا بضا و٢ض والاه٨ؿاع، الؿىصاٍو

 (ٞاابٌُ) وبظل٪ والاه٨ؿاع ألاسخى بمكاٖغ اإلاسخلِ اإلاُب٤ الُإؽ بهه مٓلم، ؤؾىص ُٖىهه في ال٩ىن  بن ألامغ ووا٢٘ ،(ؤبٌُ)
دُل (ألاؾىص) ه٣ًُه ٌؿخدًغ َىا : بلُه ٍو

 ؤؾىص           جًاص    ؤبٌُ        

 

 مىث          جًاص      خُاة        

 (ألابٌُ) اإلا٨غع  باللٟٔ اإلا٣ترن  ال٨لي إلاٗجىا بلى لُهل جيخابه، التي واإلاىث الخُاة ٨ٞغة ٖلى ال٣اعت  ًيبه ج٨غاع ٧ل وم٘

. الهىضسخي الدك٨ُل َظا زىاًا في اإلابشىر واه٨ؿاٍع الكاٖغ ٢ل٤ بهه ،(ألاؾىص) بلُه ًدُل بما بل

 الػمت لِؿذ الجملت ؤو ال٩لمت َظٍ بن ه٣ى٫  ًجٗلىا ال٣هُضة في م٣ُ٘ مً ؤ٦ثر في الجملت ؤو ال٩لمت ج٨غاع بنَّن :  العباسة ثىشاس
 ٌٗض الخ٨غاع ٖىهغ» بن بط لل٣هُضة، الٗام الجمالي اإلاى٠٢ مٟخاح اإلاٟخاح، الجملت/ال٩لمت بجها بل ٞدؿب، مىؾ٣ُُت ؤو نىجُت

 ُٞه مبالٜ بك٩ل ٖلحها الكٗغ اٖخمض التي الجمالُت اللىاػم مً (الػمت) بإهه ال٣ى٫  ًم٨ً بدُض اإلاٗانغ، الكٗغ في ؤؾاؾُت ؾمت
 (2).«اإلاىشخت في الخغظت ؤو بال٣ٟل الجمل بٌٗ جظ٦غها بدُض ٧لها، ال٣هُضة ؤو اإلا٣ُ٘ مؿخىي  ٖلى ؾىاء ؤخُاها،

٩ىن  ٗاث"  في" الهبىع  ٖبض"٢ى٫  ومىه بىاثه ووخضة الىو جماؾ٪ لخد٨م ٖباعة ج٨غاع زال٫ مً الخ٨غاع َظا ٍو ": جىَى

                                                           
.  44-440، ص995 أمل دنقل، األعمال الشعرية الكاملة، مكتبة مدبويل القاىرة، مصر،  ( )
. 6  طو وادي، مجاليات القصيدة ادلعاصرة، ص (2)
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مى مٛىِىا ٧ان      ًضعي  ال ألٖا

 اإلاىث َى ؤلاوؿان ؤن  -

 ًًالٟىص اإلاهبٙى ؾا٢ُىا ً٪ لم    

 اإلاىث َى ؤلاوؿان ؤن ًضعي   -

 الظَبُحن ال٨ٟحن الالمٗت والٗاَغة    

 اإلاىث َى ؤلاوؿان ؤن جضعي  ج٪ لم  -

 ؤًامي بؿال٠ ٦ىذ ل٨جي    

:  البِذ َظا ناصٞجي ٢ض    

 (1)" اإلاىث َى ؤلاوؿان"   

 الكاٖغ، ؤزبتها الخُاة في صلتمٗا ناعث ختى الىو، بيُت وؤؾاؽ اإلا٣ُ٘ مدىع  ق٩ل" اإلاىث َى ؤلاوؿان" ٖباعة ٞخ٨غاع

مى اإلاٛجى: اإلاؿغحي الشالسي ًمشله ؤخضَما ٧امالن ٖاإلاان ال٣اعت  ؤمام ًتراءي بط  الخ٣ُ٣ت َى والشاوي والٗاَغة، والؿاقي ألٖا
ا بلى الكاٖغ اخخاط بل واخض، بلمّٟى بصعا٦ها ٖلى ه٣ىي  ال التي الٟاظٗت  ٖهٟذ ٦ما ب٣لىبىا حٗه٠ ختى مغاث ؤعب٘ ج٨غاَع

ى والىا٢٘؛ للخُاة عئٍخه حك٩ل اجها ب٣لبه، ٘ ٣ًىم بل هٟؿه ؤلا٣ًاعي بالخىػَ٘ ٨ًغعَا ال َو  ٌؿهم مىؾ٣ُى بضوع  الخىػَ٘ في الخىَى
٘ في هب الضاللي الخىَى . مجغاٍ في ٍو

 م٘ مغجبُت ٨ٞغة ٞحها صاثغة ٧ل مشلذ صواثغ، ؤعب٘ مً م٩ىهت و٦إجها ال٣هُضة ؤْهغ مغة ٧ل في" اإلاىث َى ؤلاوؿان" ٖباعة ٞخ٨غاع
ا ا وبسهىنُتها بها مخٗل٣ا ٧له الىو حك٨ُل وظاء الٗام، اليؿُج في ٚحَر ٗض الكاٖغ، عئٍت باٖخباَع  َىضؾُا الخ٨غاع َظا َو

ا آن في ووُُْٟا ًٗا ت الهىعة ٌك٩ل ال٣هُضة لهظٍ ممحزا حك٨ُال زل٤، م . للخ٨غاع الضاثٍغ

ل الخل٣ي" ٦خابُه في بةؾهاب واػي الذ ْاَغة ًٖ" مٟخاح مدمض" جدضر : الحىاصي  بيُة/ 3  مٟهىما" والازخالٝ الدكابه"و" والخإٍو
ه ٞهى ؛ ومماعؾت ت في ؤو قٗغي  بِذ في بيُىي  ج٨غاع ًٖ ٖباعة» بإهه ٌٗٞغ ت ؤبُاث مجمٖى  الظي الؼمجي الخىالي» َى ؤو ،(2)«قٍٗغ

ت الؿلؿلت جىالي بلُه ًاصي . (3)«اإلادكابهت ؤو اإلاخُاب٣ت اللٍٛى

ت، ؤبُاث ؤو قٗغي  بِذ في بيُىي  جمازل ٖلى ثم٢ا حكابه ٞهى اصة قٍٗغ حن بحن الدكابه ٩ًىن  ما ٖو ما اإلاخىاٍػ  باٖخباَع
حن  ًخمٓهغ ٞالخىاػي  ، والترجِب الدؿلؿل في الك٩ل خُض مً ومخمازلحن والضاللت، اإلاًمىن  خُض مً ألاَمُت في مخٗاصلحن َٞغ

                                                           
. 37-36، ص993 صالح عبد الصبور، األعمال الكاملة، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة،  ( )
. 97، ص996 ،  زلمد مفتاح، التشابو واالختالف، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ادلغرب، ط (2)
. 97ادلرجع نفسو، ص (3)
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اث ٧ل في  بيُت هي الكٗغ بيُت»  بن ختى ب٩لُخه الىو في ؤي صاللُت، ؤم ًبُتجغ٥ ؤم نىجُت ؤ٧اهذ ؾىاء الكٗغي  الىو مؿخٍى
.     (1)«اإلاؿخمغ الخىاػي 

٩ىن        حن ومخىالُاث ٖىانغ بحن بالخُاب٤ الخىاػي  ٍو حن الُٞغ ت، البيُت في اإلاخىاٍػ اصة التر٦ُبُت بيُتهما في ازخالٝ م٘ الىدٍى  بالٍؼ

ظا الاؾخضال٫، ؤو الخظٝ ؤو ؼ ٖبض" ٢ى٫  ومىه ، الجؼجي التر٦ُبي يالخىاػ ٌؿمى ما َو ":  اإلا٣الر الٍٗؼ

 الىا٠٢ واإلاىث الغا٦٘ الخؼن  بحن 

 اإلاىث ؤزخاع 

 الضاوي والهىث الهاوي الهمذ بحن 

 الهىث ؤزخاع 

 والُل٣ت اللُمت بحن 

 والؿ٠ُ الؿٍى بحن 

 (2)الؿ٠ُ ؤزخاع 

ت والترا٦ُب ٞاالٟاّ  ،(الُل٣ت اللُمت،) ،(الضاوي الهىث الهاوي، الهمذ) ،(الىا٠٢ اإلاىث الغا٦٘، الخؼن ): هي اإلاخىاٍػ
(، ت الٗىانغ مجمل ؤن واإلاالخٔ.  (الؿ٠ُ الؿٍى ت الكٍٗغ  الظي ألامغ. ؤزغي  ظهت مً مخ٣ابلت ؤو مخمازلت هي ظهت مً اإلاخىاٍػ

ت ٖلى ٌٗمل ا جالخما ًسل٤ مما الكٗغي  الؿُا١ صازل الاػصواط بيُت ج٣ٍى :  ٨َظا هٟؿها ٦ُبُتالتر البيُت اَغاص ٨ٌٗـ ًٍٖى

 اإلاىث ؤزخاع الىا٠٢ واإلاىث الغا٦٘ الخؼن  بحن

 الهىث ؤزخاع الضاوي والهىث الهاوي الهمذ بحن

غ نىجُت ٞاٖلُت والترنُ٘ الترصًض ؤن ٖلى . للىو الكٗغي  الدك٨ُل في وحؿهم الؿُا١ جَا

ى بالخًاص، الخىاػي  ٩ًىن  ٢ض ٦ما       حن بحن حكابه َو  مخ٣ابالن ول٨جهما التر٦ُبُت، البيُت مؿخىي  ٖلى ًحنومخخا٫ مخٗاصلحن َٞغ

. الٗىانغ جل٪ صاللت خُض مً يضًا ج٣ابال

 هضًان بالضمٗت نىث:               الكاٖغ ٢ى٫  ؤمشلخه ومً

 (3)مآلن بالبهجت نىث              

                                                           
. 06 -05 رومان جاكبسون ، قضايا الشعرية، ص ( )
. 9-5عبد العزيز ادلقاحل، الديوان، ص (2)
. 04 صالح عبد الصبور، أحالم الفارس القدمي، ص (3)
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 اإلاىث بحن ؤي ، بالبهجت/  بالضمٗت: بحن الضاللي الخًاص بلى ؤصي الهىحي الخمازل ؤؾاؽ ٖلى ال٣اثم الهغفي الىدىي  ٞالخمازل
 .والخؼن  الٟغح ، والخُاة

ُت والهُٜ الخٍؼً ؤلا٣ًاعي اإلاؿخىي  ٖلى خًىع  ؤًًا للخىاػي  ٩ًىن  ٦ما اب ٖبض" ٣ًى٫  الخؼن، مض ٖلى الضالت الهٞغ  الَى

" : ًإحي ال والظي ًإحي الظي" في" البُاحي

  ال٣بىع  مً اإلاىحى ولُجهٌ 

  الجؿىع  الها٣ٖت ولخدغ١  

 البُىن  اإلاىٟىزت والجشض 

 اليؿىع  ال٣هحر عؤؽ ٞدى٫  

 (1)وألامُاع جدىم 

ُت الهُٜ مؿخىي  ٖلى باص ٞالخىاػي  ُٟت ؤصي َظا ٧ل ،(لخدغ١  لُجهٌ، )(اليكىع  الجؿىع، ال٣بىع،): الهٞغ  ظمالُت ْو

ىت، ب٣ًاُٖت ا خٍؼ ُت الهُٜ َظٍ ج٨غاع مهضَع  صوع  مً (اليؿىع  الجؿىع، ل٣بىع،ا) في بالىاو اإلاضّو   مالخٓت م٘ اإلاخمازلت، الهٞغ

. اإلا٣ُ٘ لهظا ؤلا٣ًاُٖت البيُت في  ٞٗا٫

ا بيُت الىو ٞهظا         ُت الهُٜ هدُجت صاللخه شخً مً جدمله بما الضاثم الخىاػي  ٖلى ٢اثمت ٖىانَغ  والخ٨غاع والهىجُت الهٞغ
خذ اإلا٩ان ظمُلث زال٫ مً َىضؾُا ًدك٩ل الىو ظٗل مما الخغوٝ، بٌٗ وجغصًض لألنىاث الضوعي  التي الضاللت هاٞظة ٞو

. واإلاٗجى الك٩ل ٞحها ًخىاػي 

:  الحىاؿ بيُة/ 4

 اإلاٗانغة، ؤو الؿاب٣ت الش٣اُٞت اللٛاث مً وألانضاء وؤلاخاالث الا٢خباؾاث مً وؿُج»  بإهه الخىام" باعر عوالن" ٌٗٝغ       

 لها ٩ًىن  ظضًضة صالالث ًىلض مما الخ٤، هو ؾُا١ في ؾاب٣ت ههىم اؾدبُان -اإلاٗجى بهظا –ٞالخىام ،(2)«ب٩امله جستر٢ه التي
ت َى زام عئٍىي  بَاع ويمً خ٣ُ٣خه في الخىام بن ؤي الالخ٤، الىو في اإلامحز خًىعَا  ال٨خابي ؤلاهخاط آلُاث مً مجمٖى

. مٗه متزامىت ؤو ٖلُه ؾاب٣ت ههىم م٘ بخٟاٖله لىو

 وهي لالهخ٣ا٫، ٢ابلت ؤجها ٦ما وظىصَا في للىو ؾاب٣ت َظٍ وال٩لماث اث،ال٩لم مً جإل٠ُ زالنت َى هو ٧ل ٞةن زمت ومً      

سها مٗجى جدمل بهظا  زاهُت، طا٦غة لها ال٩لماث» ٢ا٫ ٖىضما" باعر عوالن" بلُه طَب ما َى َظا وعبما ،(3)واإلا٨دؿب ال٣ضًم جاٍع
 (4).«ظضًضة صالالث وؾِ بٛمىى جمخض

                                                           
. 04 عبد الوىاب البيايت، الديوان، ص ( )
. 5  ، ص989 ، بَتوت، آذار 28عبد السالم بن عبد العايل، رللة الفكر العريب ادلعاصر، عدد: روالن بارث، من األثر األديب إىل النص، تر (2)
. 55، ص985 ،  عبد اهلل الغذامي، اخلطيئة والتكفَت، النادي األديب الثقايف، الطائف، السعودية، ط (3)
. 38، ص 98 ،  زلمد برادة، دار الطليعة، بَتوت والشركة  ادلغربية للناشرين ادلتحدين، ادلغرب، ط: روالن بارث، درجة الصفر للكتابة، تر (4)
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 بك٩ل نُاٚتها ؤُٖضث مٗانغة ؤو ؾاب٣ت لىهىم حك٨ُل والىو ن،آلازغي  ب٩لماث مليء ٖالم في ًىمى ٞااصب 

ُٗحها -له مؼامىت ؤو ٖىه ؾاب٣ت –ؤزغي  ههىم مً الىو ًإزظ وبهما وآزغ هو بحن خضوص َىا٥ ٞلِؿذ ظضًض، . مٗا آن في َو

ؿخسضم غي  ،"الٛاثب الىو: "مهُلر" بىِـ مدمض" َو  ٚحر يؤزغ (1)«ههىم ٖضة ٞحها جلخ٣ي قب٨ت»  َى هو ٧ل ؤن ٍو

ُٗض الخايغ الىو ٣ًغؤَا مدضوصة،  ؤن وبمجغص بط ٦خابت؛ ٧ل بها جدؿلر«  ز٣اُٞت طزحرة»  الٛاثب الىو َظا لِك٩ل ٦خابتها، َو
ا الجضًض الىو باٖخباع»  ظضًضة جىام ٖملُاث في ًضزل الجضًض ههه ال٩اجب ًُل٘  ل٣غاءاث اإلاؿخمغ الُٗاء ٖلى صوما ٢اصعًا

 ٖملُت وجهبذ ومخإزغا، ومازغا ومىٟٗال، ٞاٖال ًٓل ٦ما آن، في به ومخهال ال٣اعت  ًٖ هٟهالم الىو ًٓل َىا ومً. مخٗضصة

ا الٛاثبت، الىهىم ٞحها حكتر٥ ٖملُت اإلاازل الىو بهخاط  ال٣اعت  باٖخباع (اإلاازل) الىو م٘ لإلهخاط ألاؾاؾُت ألاصواث باٖخباَع
له)و الىو (جٟؿحر) في الشاهُت ألاصاة َى . (2)« (جإٍو

ت ججغبخه بحن حكابها الكاٖغ ظضي ٢ض داوعَا ُٞدا٦حها ٢ضًم قاٖغ وججغبت الكٍٗغ ؿخلهم ٍو  ٌُٗض وبظل٪ مجها، َو
٤ ظضًض مً نُاٚتها مىذ بل ، مىه ومى٢ٟه للكٗغ عئٍخه ًالثم زام ؾُا١ ٞو ٠ ألاهمىطط ٍو  زانت صاللُت شخىاث اإلاْى

. ٖلحها مٗانغة ؤبٗاص بةيٟاء

داوعٍ" اإلاٗغي  لٗالءا ؤبا" ٌؿخدًغ" البُاحي" َى ٞها ت نىعة ل٣ُضم والجؿض، الغوح ٖظاباث عاؾما ٍو  للمىث مٟٚغ

خباع، بلى جضٖى  ٢هُضجه في ٣ًى٫ . الٛاثب الىو ؾُا١ م٘ الخايغ الىو ؾُا١ الزخالٝ ال٣ضًمت الضاللت ٨ٌٗـ خُض الٖا
ض" ": اإلاٗغة مٖى

 ججهض ؤل٠ ؤل٠ مً ؤعيىا َظي ناح 

لحها   والٗكب الىاع ٖو

 ًخجضص ٖلحها 

  بها ناح 

 هخٛجى ٖاصٍص  ٖهض مً ؤبضا 

 وال٣بىع  وألا٢احي 

 هخالقى ٖلحها ول٨ىا ألاعى، جمأل 

 ٢هُضة ؤو ٖىا١ في 

 هدؿاقى وٛجي، ؤَٟا٫ مشل 

 (3)ظضًضٍ ؤبلى الظي ، الخب زمغة 

                                                           
.  25، ص985 ، 2عاصر يف ادلغرب، دار التنوير، بَتوت، لبنان، طزلمد بنيس، ظاىرة الشعر امل ( )
. 0 -09، ص 200زلمد عزام، النص الغائب، احتاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،  (2)
. 267، ص عبد الوىاب البيايت، الديوان، ج (3)
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 (1)ٖاص؟ ٖهض مً ال٣بىع  ٞإًً ــــب     الغخـــــــــــــــــــــــــــ جمأل ٢بىعها َظي ناح":  اإلاٗغي " ٢ى٫  اؾخدًغ ٞالكاٖغ

 ٖىضٍ وهي والخُاة، والىماء الخهب الؾخمغاع عمؼ َظا وفي ٖكبا، امخألث" البُاحي" ؤعى ل٨ً ٢بىعا، امخألث اإلاٗغي  ٞإعى

ا الخُاة لخجضص عمؼ ؤًًا َظا وفي والكغاب، الخب ملخ٣ى . واؾخمغاَع

ل و٢لبه الٛاثب للىو حُٛحر َىا" اإلاٗغي " م٘" البُاحي" وخىاع  ٢هُضة جد٨م التي اإلاىث م٣ىلت هٟي ب٣هضٌ وجدٍى
حها ٖكبا امخألث ألاعى ان الخُاة ججضص ٖلى ٢اثما ظضًضا صاللُا بٗضا لخاقغ اإلاٗغي، ظا والٛىاء، والٗىا١ الل٣اء ًخم ٞو  ما َو

ا حك٨ُال –مبضٖا الىو ظٗل ا ٧ان َىا الخىاع ؤن واإلاالخٔ ، ظضًضة ههُت ًٞاءاث هدى مىٟخدا -وعٍئ  ولض بط ًاوصال٫ لٍٛى

. الىو حك٨ُل ٖلى او٨ٗـ مما ؤزغا وؤ٢ىي  ٖم٣ا ؤ٦ثر ظضًضة صاللت الكاٖغ

: الشمض بيُة/ 5

ت ًخسظ الظي" اإلاُغ" عمؼ" الؿُاب" قٗغ في وج٩ازغث اهدكغث التي الصخهُت الغمىػ  مً :املىت سمض املىش/ ؤ  مً مجمٖى
 اإلاُغ بن بط زىاًاَا، في اإلاُغ عمؼ جد٨م التي بالخدىالث واهتهاء ابٗىىاهه بضءا» "اإلاُغ ؤوكىصة" في وزانت الاؾخصىاثُت، الضالالث

خُاصي عمٍؼ ًمشل ما ٚالبا  بهه بضوهه، خُاة ال الظي ؤنلها بهه ؤو الخُاة، ؤؾـ مً ؤؾاؾا ٣ًىم ٞاإلاُغ الخُاة، بلى ٌكحر الظي الٖا
جضصَا، الخُاة ًبٗض الظي َى خُاصًت الضاللت َظٍ وبم٣ابل ٍو مغا للمىث عمؼا بىنٟه اإلاُغ لؿُابا ههىم ج٣ضم الٖا  َو

 (2).«بالضم اإلاُغ الؿُاب ههىم جماهي ؤزغي  ؤخُان وفي الخٗبحر، ٖلى ومدٟؼا للشىعة، عمؼا بىنٟه -٦ظل٪  –وج٣ضمه للخُاة،

: مجها ٦شحرة بضالالث اإلاُغ اعجبِ مشال اإلاُغ ؤوكىصة ٟٞي

 ــإ،٧الجُــــــــــــــــــ اإلاغا١ ٧الضم  –اهتهاء بال     

ٟا٫ ٧الخب       (3) !اإلاُغ َى  –٧اإلاىحى ،٧اَا

٩ىن  : ٖلى صالا اإلاُغ ٍو

ُـّ  -٧اإلاُغ الخٍؼً جهغي  ًا - الخؼن   ٧اإلاُغ والضمٕى بالضماء ؤخ

 الًٛحر ٧اإلاُغ بليَّن  الٓالم في نىج٪ ًيؿاب  -بابا... بابا- الٟغح

 اإلاُغ ٣َـ َظا... نلىا  -صم مؿُل الك٣غاء الٗظعاء ٖكخاع- والٟىضخى الضماع

 اإلاُغ جىاثم الضماء ٞةهما- الضماء

 اإلاُغ في الىباء وزبإ الىباء

                                                           
 974، ص3ج.945 ، القاىرة، مصر، جلنة إحياء آثار أيب العالء ادلعري، شروح سقط الزند، مطبعة دار الكتب ادلصرية ( )
. 239، ص 2002،  حسن ناظم، البٌت األسلوبية، ادلركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ادلغرب، ط (2)
. 374بدر شاكر السياب، الديوان، ص (3)
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ماهى والى٣مت، الشىعة ًٖ لُٗبر والجُإ بالضم»  الؿُاب ٖىض اإلاُغ ًماهى ٨َظا  الغوح، وججضص الؿٗاصة ًٖ لُٗبر بالخي ٍو
ماهى ٟا٫ ٍو ماهى والى٣اء، البراءة ًٖ لُٗبر باَا  (1).«والضماع الشخيالذ ًٖ لُٗبر باإلاىحى ٍو

 اإلاُغ          

 

 مىث      َٟىلت     خب   ظٕى       صم               

ى الجمالي، ومًمىهه و٦ُىىهخه وؤَمُخه صاللخه ٌُُٗه الظي الٟجي بالؿُا١ ًغجبِ اإلاُغ ٞغمؼ بطا حر مخجضص عمؼ َو  ٚو

" اإلاُغ" ظاء خُض بالىا٢٘، ٖال٢خه في للكاٖغ الجمالُت الخجغبت ج٨ش٠ُ في ؾاَم اإلاُغ ؤوكىصة في َىا صالالجه حٗضص ولٗلّو  زابذ،

ُا ٞىُا مٗاصال . والٟغصًت الاظخماُٖت للهىاظـ مىيٖى

: املىت حُىىس / ب

ا مىخى" الؿُاب" بها هدا التي ال٩لماث مً  في مخجضصا عمؼا" ظ٩ُىع " ْلذ ٞل٣ض ،(2)الج٩ُىعٍت ال٣هاثض في وزانت ،"ظ٩ُىع " عمٍؼ
 ؤو ظ٩ُىع : (3)«الخُاة مؼصوظاث لٟهم مدىعٍا ٢ُبا ٧اهذ مخٟاٖلت، مترابُت ٖضًضة لضالالث عمؼ»  ٩ًىع ٞج ، الؿُاب قٗغ

 ؤو اإلااصة ٢ُم ؤو الغوح ٢ُم ؤزغي، خُاة ًٖ البدض ؤو اإلاىث ؤظل مً اإلاىث ال٨ٟاح، في اإلاطخي ؤو الُٟىلت بلى الٗىصة اإلاضًىت،

                    :وظىصَا ختى ٌؿب٤ ووظىص لألػ٫، عمؼ ٞهي ، الخايغ

 ظ٩ُىع  ٢بل ٧اهذ ظ٩ُىع  ؤهذ َل                               

 (4)هىع  مً هب٘ في..  هللا زاَغ في              

 ظ٩ُىع؟ ؤًً:      والٟجُٗت وال٣ٗم وألالم لاله٨ؿاع عمؼ بلى جخدى٫  و٢ض

 قٗغي، صًىان ظ٩ُىع                                            

ض                                             (5)و٢بري  وٗصخي ؤلىاح بحن مٖى

ت وؤ٦ؿبها مخىاَُا، ال صاللُا بٗضا -ال٣هُضة زمت ومً –الهىعة ؤُٖى" ظ٩ُىع " ٞغمؼ   بلى وؤزغظها وخغ٦ت، خٍُى
ت ًًالىُْٟذ الغمؼ َظا ؤصي ٞل٣ض الىا٢٘، مؿحرة وم٘ اإلاٗانغة الظاث َبُٗت م٘ جماقُا الضعامُت،  الٟىُت والجمالُت الخٗبحًر

ُت صالالجه بلى َا٢اجه ٣ًٟض ولم الٗام، الؿُا١ مً ٢ُمخه وا٦دؿب .  ألانلُت الخٞغ

                                                           
. 247حسن ناظم، البٌت األسلوبية، ص ( )
وشبابو، وقد تواتر ذكر ىذه القرية يف عديد القصائد وخاصة فيما نسميو القصائد اجليكورية جيكور ىي القرية اليت ولد فيها الشاعر، وقضى فيها طفولتو  (2)

. ادلشبعة بالرمز
 325إحسان عباس، بدر شاكر السياب، دراسة يف حياتو وشعره، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت، لبنان،ص (3)
.    بدر شاكر السياب، الديوان، ص (4)
. 42 - 4 لسياب، الديوان، صبدر شاكر ا (5)
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ً والخهب للىماء عمؼا صاثما لِؿذ" ظ٩ُىع " ؤن ٚحر ا مُخت، وهي الؿىحن ْالم في هاثمت ٞج٩ُىع  والخلم، والَى  َى َو
:  اهبٗاثها ػمً ًٖ ًدؿاء٫ الكاٖغ

 ظ٩ُىع  ؤجىلض َحهاث،

 
ّو
 مُالصي؟ زًت مً بال

 الىىع  ؤًىبش٤ ، َحهاث

  الىاصي؟ في جٓلم وصماجي

 ٖهٟىع  ٞحها ؤٌؿ٣ؿ٤

 ؤٖىاص؟ ٧ىمت ولؿاوي

 ال٣مدا ًلض متى والخ٣ل

 مٟٛىع  وظغحي والىعص،

ٓامي  (1)ملخا هاضجت ٖو

 و٢ض ال٣ُٗم، ٢لوالر الٗهاٞحر، ؾ٣ؿ٣ت هجغتها و٢ض والٛابت هىعٍ، الٛاثب والًٟاء اإلاُذ، الٛاثب ق٩ل ٞج٩ُىع 

: ٨َظا الهىعة ٖلُه ج٣ىم وؿ٣ا بُجهما الخالػم ٚضا ختى الكاٖغ بظاث ظ٩ُىع  جلبؿذ

 (ًىلض لم) مُذ ٚاثب 2م                                  

ه):ألاو٫  اإلاضلى٫                    (ظ٩ُىع )الغمؼ         (ُٞه هىع  ال) مٓلم ًٞاء 3م                                         (الكاٖغ ٢ٍغ

  (ٞحها ؾ٣ؿ٣ت ال) مهجىعة ٚابت 4م                                  

 (والىعص ال٣مذ ًلض لم) ٣ُٖم خ٣ل5م                                

ت ظ٩ُىع  وخالت : ٨َظا الكاٖغ لخالت مىاٍػ

                                                           
. 3 4-0 4بدر شاكر السياب، الديوان، ص ( )
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 مُالصي زًت مً بال                  ظ٩ُىع  ؤجىلض

 الىاصي في جٓلم وصماجي               عالىى ؤًىبش٤

 ؤٖىاص ٧ىمت ولؿاوي                                  ٖهٟىع  ٞحها ؤٌؿ٣ؿ٤

ٓامي مٟٛىع  وظغحي                                                والىعص ال٣مذ ًلض متى والخ٣ل       ا هاضجت ٖو . ملخًا

: آلاجُت الى٣اٍ في البدض هخاثج اؾخجمإ ًم٨ً: ــــــــةالخاثمــــــــــــــــــــــــــــ

 ت بلى الكٗغي  اإلاعجم عقضهاي  وؾُلت اإلاعجم ان ، به الخاؿ معجمة خىاب ليل بإن الدؿلُم ٖلى بىاء الكاٖغ، ٍَى

 .  الكٗغاء لٛاث وبحن الخُاب، ؤهىإ بحن للخمُحز
  ت ًٖ ٖبرث ٢ض اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغ مخىن  بن  هزه ؤهم ومً زانت عئٍا ًٖ حٗبر التي الضاللُت ٢ىالثالم مً مجمٖى

ة اػحفاب ملىلة ، املاٌ ملىلة ، اللىن  ملىلة ، الضمان ملىلة ، امليان ملىلة: الذاللُة امللىالت  ملىلة ، الحٍش
 لةملى ، الللم ملىلة ، الحضن  ملىلة ، الفلش ملىلة ،  الجى  ملىلة ، الاػتراب ملىلة ، الحمشد ملىلة ، ال لم

 .الجعذ وملىلة ، الح 
 قُٕى بن  ٌ  بلى جدخاط لضحهم، ج٩ىهذ زانت ججاعب ؤنّو  بلى ٌكحر الخضازت قٗغاء ٢هاثض في الؿاب٣ت الذاللُة الحلى

ت صالالث طاث لُٟٓت قب٩اث  ٖلى حؿُُغ التي الاهٟٗالُت الخاالث جل٪ ًٖ وحٗبر الخجاعب، َظٍ جىاؾب وهٟؿُت مٗىٍى

 .الكاٖغ
 وظىص اإلاٗانغ الٗغبي الكٗغ في هجض  ٌ  ومجها ، الىهىم صالالث باعة ؤو ال٣ٟغي  الٗمىص جمشل ؤظاظُة داللُة حلى

ى الىصخي، اليؿُج ٖلى مهُمىت ٖىانغ وهي ، والحضن  والفشح واملىت الحُاة: خ٣ى٫   صوا٫ وهي صالالجه، إلهخاط ٌؿعى َو
 .الكاٖغ عئي لٟهم مٟاجُذ

 الضاللُت الخ٣ى٫  َظٍ جخمحزو ،والحضن  الفشح ظضلُت في مخًاٞغة الضاللُت خ٣ىلها في واملىت الحُاة مٟغصجا جإحي 
٠ُ، وججضص اإلاٗاوي وحٗضص والخىاٚم والخضازل بال٨شاٞت  الكٗغي  الؿُا١ في جسل٤ ومضَكت ظضًضة مٗاوي جدمل الخْى

اوؿىه، واملىت الحُاة معجم اإلاٗانغ الكاٖغ ٨ًغع . وظمالُت ٞىُت ٢ُما ٞخىلض مؼط ٍو  باإلادؿىؽ، اإلاجغص ٍو
ت عئٍا لهُاٚت الخ٣ُٗض وقضًضة مدكاب٨ت بًداثُت ٖال٢ت في باإلاجغص، واإلاجغص باإلاجغص واإلادؿىؽ  ألالٟاّ باقي م٘ قٍٗغ

 .الكٗغي  اإلاتن ؾُا١ صازل بضاللت مصخىهت ألازغي 
 ًوج٠ًُ ال٣هُضة جثري  التي والكٗىعٍت الىٟؿُت وؤلاًداءاث بالغمىػ  واملىت الحُاة نىعة الخضازت قاٖغ ٌصخ 

خه الكاٖغ مى٠٢ ٖلى الجمالي الدك٨ُل  صاللت بلى ظضًضا ت مىاػاة لخل٤ وعٍئ  إلاى٢ٟه ؤو بىا٢ٗه، الكاٖغ لٗال٢ت قٍٗغ

ىة لىحة ؤو ـىسة اللفُذة وجهبذ الىا٢٘، َظا مً  .وؤحضاهه واهحماماثه  وعان همىم ثفىس  حٍض
 ىا٫ له، ٢هُضة َىا٫ اإلاٗانغ الكاٖغ ٖلى املىت فىشة ؾُُغث ل٣ض  واؾخىلذ ججغبخه ٧ل واؾخٛغ٢ذ بل ، صًىاهه َو

ضوع  الاهُال١ ه٣ُت مً جبضؤ ُٞه قٗىعٍت ص٣ٞت ٧ل الًٟاء، ٖلى مىٟخدت صاثغة بلى لخخدى٫  ٖلُه،  صوعة مٗها الكاٖغ ٍو

٨ظا ٧املت،  .الخجغبت جهاًت بلى ًهل ؤن بلى َو
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 الحُاة لُاء ؤًًا مٗها جدمل اول٨ىه ، ٣ِٞ وال٣ٟض الحضن و بال  اًة جىحي التي صاللتها جدمل ال املىت مٟغصاث بن 
ظٍ ، والاهبعاذ الحجذد ومداولت ٣ت َو ٠ُ في الخانت الٍُغ  زال٫ مً صاللي ججضًض ُٞه بالكاٖغ، زام ببضإ الخْى

ت الٗال٢اث َظٍ ب٢امت  .اللٍٛى
 ٠ ل٣ض ت اإلاٗانغ الٗغبي الكاٖغ ْو  نم ظملت واؾخسضم ألاؾلىبُت، والٓىاَغ والجمالُت الٟىُت وال٣ُم مً مجمٖى

ا والغمؼ والخىام والخىاػي  والخًاص الخ٨غاع مجها ،واملىت الحُاة مفاسكة حذلُة ٖلى الضالت والبيُاث الخ٣اهاث حَر    ٚو

 

: واملشاحع املفادس كائمة

:  العشبُة واملشاحع املفادس

، اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ، بحروث،  .1 بخؿان ٖباؽ، بضع قا٦غ الؿُاب، صعاؾت في خُاجه وقٍٗغ

. لبىان،صٍ، صث

.   1971ؤصوهِـ، آلازاع ال٩املت، صاع الٗىصة، بحروث، لبىان، ٍ .2

ت ال٩املت، م٨خبت مضبىلي ال٣اَغة، مهغ،  .3 ما٫ الكٍٗغ . 1995ؤمل صه٣ل، ألٖا

.. 1971، 1بضع قا٦غ الؿُاب، الضًىان، صاع الٗىصة، بحروث، لبىان، ٍ .4

. 1999، 1ة الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ، ٍبغوًٍ خبِب، ج٣ىُاث الخُٗحر في قٗغ هؼاع ٢باوي، اإلااؾـ .5

.  2002، 1خؿً هاْم، البجى ألاؾلىبُت، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، صاع البًُاء، اإلاٛغب، ٍ .6

ت الٗامت لل٨خاب، ال٣اَغة،  .7 ما٫ ال٩املت، الهُئت اإلاهٍغ . 1993نالح ٖبض الهبىع، ألٖا

، ال٣اَغة،  .8 . 1989، 2مهغ، ٍَه واصي، ظمالُاث ال٣هُضة اإلاٗانغة ، صاع اإلاٗاٝع

،  2005، 1ٖبض الخمُض َُمت، الهىعة الٟىُت في الخُاب الكٗغي الجؼاثغي، صاع َىمت ، الجؼاثغ، ٍ .9

ؼ اإلا٣الر، الضًىان، صاع الٗىصة، بحروث، لبىان، ٍ .10 .. 1977، 1ٖبض الٍٗؼ

ت، صعاؾت في قٗغ الؿُاب، اإلااؾؿت الجامُٗت لليكغ، ٍ .11 ُت البيٍُى م خؿً، اإلاىيٖى .   1983، 1ٖبض ال٨ٍغ

. 1985، 1ٖبض هللا الٛظامي، الخُُئت والخ٨ٟحر، الىاصي ألاصبي الش٣افي، الُاث٠، الؿٗىصًت، ٍ .12

اب البُاحي، الضًىان، صاع الٗىصة، بحروث، لبىان، ٍ .13 . 1972، 1ٖبض الَى

. 2002، 4ٖلي ٖكغي ػاًض، ًٖ بىاء ال٣هُضة الٗغبُت الخضًشت، م٨خبت ابً ؾِىا ، ال٣اَغة، مهغ، ٍ .14

ت، ال٣اَغة، مهغ، 3اء آزاع ؤبي الٗالء اإلاٗغي، قغوح ؾ٣ِ الؼهض،طلجىت بحي .15 . 1945، مُبٗت صاع ال٨خب اإلاهٍغ

. 2006، 1مدمض ؤػإلااٍ، زهىنُاث الدك٨ُل في اإلاتن الكٗغي الٗغبي اإلاٗانغ، مُبٗت ؤمُمت،، اإلاٛغب، ٍ .16

غ، بحروث، لبىان، ٍ .17 . 1985 ،2مدمض بىِـ، ْاَغة الكٗغ اإلاٗانغ في اإلاٛغب، صاع الخىٍى

. 2001مدمض ٖؼام، الىو الٛاثب ، اجداص ال٨خاب الٗغب، صمك٤، ؾىعٍا،  .18
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 .1996، 1مدمض مٟخاح، الدكابه والازخالٝ، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، الضاع البًُاء، اإلاٛغب، ٍ .19

. 1986، 2مدمض مٟخاح، جدلُل الخُاب الكٗغي، اؾتراجُجُت الخىام، اإلاغ٦ؼ الش٣افي ، الضاع البًُاء، اإلاٛغب، ٍ .20

. 1981، 6هاػ٥ اإلاالث٨ت، ٢ًاًا الكٗغ اإلاٗانغ، صاع الٗلم للمالًحن، بحروث، لبىان، ٍ .21

ت ال٩املت ، ميكىعاث هؼاع ٢باوي، بحروث، لبىان، ٍ .22 ما٫ الكٍٗغ . 1993، 1هؼاع ٢باوي، ألٖا

: املشاحع ألاحىبُة واملترحمة

ً اإلاخدضًً، مدمض بغاصة، صاع الُلُٗت، ب: عوالن باعر، صعظت الهٟغ لل٨خابت، جغ .23 ًغوث والكغ٦ت  اإلاٛغبُت للىاقٍغ

. 1981، 1اإلاٛغب، ٍ

ت ، جغ .24 . مدمض الىلي ومباع٥ خىىن، صاع جىب٣ا٫، الضاع البًُاء، اإلاٛغب: عومان ظا٦بؿىن ، ٢ًاًا الكٍٗغ

. 1966ؾلمى الخًغاء الجُىسخي، الهُئت ل٣هىع الش٣اٞت، ال٣اَغة، مهغ، : م٩لِل ؤعقِبالض، الكٗغ والخجغبت، جغ .25

.  َـ1419ؤخمض مدمض ٞخىح، الىاصي ألاصبي الش٣افي، ظضة، الؿٗىصًت، : وعي لىجمان، جدلُل الىو الكٗغي، جغي .26

: املجالت والذوسٍات

، 28ٖبض الؿالم بً ٖبض الٗالي، مجلت ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ، الٗضص: عوالن باعر، مً ألازغ ألاصبي بلى الىو، جغ .27

 . 1989بحروث،لبىان،  آطاع 
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ة، ثإظِغ وثإـُل ا الح اللؼىي باملذسظة الجضائٍش . لحعلُمُة وسهان ـ 
 ـ الجضائش 2مؼضي ؤحمذ ظعُذ ـ حامعة ظىُف.د

 

ً، ال٣غن  مً ألازحرة الشالزت ال٣ٗىص في اإلابظولت، الجهىص ؤصث: امللخق  مٛاًغة ٖلمُت هٓغة جغؾُش بلى الخٗلُم، مُضان في الٗكٍغ
 والبرمجت والخسُُِ، ال٣ٗلىت، ؤظل مً ٖلمُا، جدلُال الخٗلمُت الخٗلُمُت الىيُٗت.. جدلُل " ٖلى؛ ج٣ىم الخٗلُمُت، للٗملُت

ُت وؤبٗاصَا إلا٩ىهاتها، ت اإلاٗٞغ لى ،" واإلاهاٍع ت ٖو  ٞل٣ض. بُجها اإلاخباصلت وبالخإزحراث الخٗلُمي، للمشلض اإلا٩ىهت بإ٢ُابها الىاؾٗت اإلاٗٞغ

 في الؿاثض الخهىع  ٢هىع  واجطر.. لخإزحراتهما وزايٗا والاظخماعي الُبُعي وا٢٘ا٫ ٖلى مٟخىخا هٓاما"  ألا٢ُاب َظٍ اٖخبرث

ت ٨ًٟي بإهه وال٣اثل اإلاغبحن، مً ٦شحر ؤوؾاٍ ؿها اإلااصة مٗٞغ ٗالُت بىجاٖت لخضَع لُه،". ٞو  ٖلم) ؤو (الخٗلُمُت) ٧اهذ ٣ٞض ٖو
ت اإلاىٓىمت ٖملذ الجهىص، لهظٍ زمغة (الخضَعـ دؿً الخٗلمي بالٟٗل ًجهٌ بما ٞحها، ؾدشماعالا ٖلى الجؼاثغ في التربٍى .  مغصوصٍ ٍو

 . امل  اج الحعلم، البُذاػىحُا، الحعلُمُة، املى ىمة الحعلُمُة،: املفحاحُة اليلمات

الحي البُذاػىجي الخىاب في ثإظِغ:  ؤوال :  ـ 

 اللٛت ال٦دؿاب البىاصي، ًٞاءاث بلى ائهمبإبً ًل٣ىن  ٧اهىا الٗغب ؤن بلُىا، جى٣ل الترار ٦خب ْلذ: واملىىلم املىىم رابد -1

 ألابىاء ا٦دؿاب ٖلى ًدغنىن  ٧اهىا ؤجهم  -هٓام اللٛت ٧ىن   –الُىم اللؿان ٖلىم بمى٤ُ َظا، مً ًٟهم و٢ض. والؿلُمت ال٣دت
 َظا صخت يٖل جضلل م٣ىٗت، ببراَحن الؿلى٥ َظا إلاشل لخبرع ج٨ً لم َظٍ الترار ٦خب ل٨ً. قاثبت حكبه لم ؤنُال، الىٓام لهظا

الث جٟؿحراث، ج٣ضم ما٧اهذ ب٣ضع الؿلى٥؛  ؤلاؾالم صٖىة وظاءث. ال٣ًُت َظٍ مشل في الىٓغ ًىٗم ؤن خاو٫  مً لبٌٗ وجإٍو
بضو. والباصًت الخًغ بلى بقٗاٖاتها وامخضث   –وؾلم ٖلُه هللا نلى  –هللا عؾى٫  خًغة في اللٛت هٓام ؤناب اللخً زضف ؤن ٍو

هم في مهِبحن ٧اهىا عبما الٗغب ؤن َى َىا، والكاَض .( )" يل ٣ٞض ؤزا٦م ؤعقضوا: " ٣ٞا٫  الخًغ، ؾ٩ان لخً مً جسٞى

ت البِئت خُض الباصًت، بلى مىه بالهغوب الخسٝى ٞىاظهىا  ًضع٧ىن  ٧اهىا ما الٗغب ل٨ً. صزُل ٧ل ًٖ اوٗؼالها في ألانُلت اللٍٛى
م ما حجم هم اججاٍ مؿاولُاث مً ًيخَٓغ  اإلاك٩لت، بُبُٗت ال٩افي الىعي ًمل٩ىن  ٧اهىا وال اإلاخٟا٢مت، اإلاك٩لت مىاظهت مً جسٞى

ت بِئاث بلى ؤلاؾالمُت الضٖىة امخضاص ٖبر واو٩ٗاؾاتها ازغ بها، ؾدخإزغ وز٣اُٞت لٍٛى  ختى اللخً؛ ُٞخٟصخى ٖلحها، الٗغب ٚحر ٍو

م ال٣غآن ٢غاءة بلى ًيخ٣ل .  م٣ضؾاتهم ؤ٢ضؽ ال٨ٍغ

، وؾٗىا اللٛت، في الخانل هدغاٝالا إلاىاظهت الٗغبُت ٖلماء ووكِ      حر ومٗالجخه، لخهٍغ  ؤزغي؛ مغة خضوزه ًمى٘ ما وجٞى

ا.. وؤلامالء والٗغوى وألانىاث والبالٚت والهٝغ الىدى ) ٖكغ الشالزت الٗغبُت ٖلىم لىا ٞإوظضوا حَر  َظٍ مجهم وؤزظث. (ٚو

                                                           

  .(كنز العمال)نقال عن .   : ص. ج م ع. دار ادلعارف ادلصرية. 7ط. ادلدارس النحوية. شوقي ضيف( )

 ك لغة أىلها بلغة من يتعاملون معهم من أىل على ما يف األمر من حتفظ؛ فالبعض يشكك يف صحة الزعم بعزلة البادية، وما ينجر عن ذلك من احتكا
 .موسوعة اللحن يف اللغة. سليم عبد الفتاح. ينظر للتوسع، أ د. احلضر، أو القبائل الذين ال يعتد بلغتهم
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ظا وجغ٦حز، ظهض ٧ل الٗلىم  ال٣اٖضة وظضث بطا بال طل٪ ًخإحى ولً والخىٓحر، ًًالخ٣ً بلى ًدخاط خضًض ٖلم ٩ٞل مى٣ُي؛ ؤمغ َو

 البدض ٞةن ومىه،. والخهىع  والدك٨ُ٪ ألاؾئلت ٍَغ٤ ًٖ وؤلازغاء والجض٫، باإلاىا٢كت، ًٞاءاجه حؿخبُذ التي والٍٗغًت اإلاخِىت،
. اللٛىي  الشابذ نىعة ٫جدى ٖلى الخسٝى هدُجت ٧ان وبهما الٟلؿٟت، ؾاا٫ ؤزاٍع مٗغفي، ٢ل٤ هدُجت ٨ًً لم الٗغبُت في اللٛىي 

تها ًدٟٔ ما ًٖ لل٨ك٠ طاتها، اللٛت صازل بلى الباخشحن جىظه ٧ان َىا، ومً  هي ما ب٣ضع إلاخ٩لم، مىخجا بىنٟها ال ونىعتها؛ ٍَى

اء م ال٣غآن مٗاوي ًدٟٔ ٖو  الىاٞض الٟلؿٟت بؿاا٫ وازخلُذ وجإنلذ، الٗلىم َظٍ جإؾؿذ بٗضما وختى. وم٣انضٍ ال٨ٍغ
  (... ٞإنىاث خضَا ؤما: مشال ظجي ابً ) هٟؿها اللٛت صازل مً ؤلاظابت حؿدكٝغ اإلاداوالث ثْل اللٛت، خى٫ 

 اإلاىخج ألازغي  الٗغبُت ؤَمل ٞةهه ، -واإلا٩ان الؼمان في واإلادضصة الشابذ،  –الٗغبُت م٘ حٗامل الٗغبي اللٛىي  البدض ٧ان وبطا     

ت البِئاث م٘ ًخٟاٖل ْل الظي الجضًض ىضما. وجإَحر جسُُِ ٧ل ًٖ بُٗضا ألازغي، اللٍٛى  بإجها ٖلحها خ٨م قؼعا، بلحها الخٟذ ٖو
.  الجاَلُت الٗغبُت مؿخىي  صون 

ت، الؼمً صوعة في اللٛاث جال٢دذ       حٗلُم ًٖ ًسخل٠ لٛت، بىنٟها الٗغبُت حٗلُم ؤن اللٛت، ٖلماء زلض في ًضع ولم الخٍُى

ت ت اإلاٗٞغ لىمها اللٛت بحن لىاًٟو ؤو لُمحزوا ٧اهىا ٞما. بها اللٍٛى  ًهل لم ًٚا  -آهظا٥  -ٖمىمه في اللٛىي  البدض ًؼ٫  إلاا بل  –ٖو
  –زام ٖلمي ؾب٤ وفي  –لُىضر ( َـ 808/ 734 الخًغمي مدمض بً الغخمً ٖبض زلضون؛ ابً) ْهغ ختى َظٍ، الخمُحز صعظت بلى

  اللٛت ؤن
ٌة
لُت  مل٨ت دهَّن

ُت
٤ ج  اللؿان، في مل٩اث هي بط بالهىاٖت، قبحهت مل٩اث ٧لها اللٛاث ؤن اٖلم: " ٣ًى٫ . خضصَا قغوٍ ٞو

 َظا ل٨ً.( )... " ألاٞٗا٫ بخ٨غاع بال جدهل ال واإلال٩اث. ... ه٣هاجها ؤو اإلال٨ت جمام بدؿب و٢هىعَا وظىصتها اإلاٗاوي ًٖ للٗباعة
 في ٞالٗغبُت ؤًًا؛ ٌو ب٨المه ٌٗىحها ٧ان التي ألاولى الٗغبُت حٗلُم وي٘ مً ًدؿً ولً م٣ضمخه، صٞتي خبِـ ؾُٓل الؿب٤

اث، باجذ ؤًًا َى ٖهٍغ .  ٣ِٞ مجها ألاو٫  باإلاؿخىي  بال لحهخم ٨ًً ولم مؿخٍى

غاى؟ ًٖ والخٗبحر بها للخىانل الٗغبُت بخٗلُم حهخمىن  الٗلماء ٧ان َل َى؛ مى٣ُُا، َغخا هٟؿه ًُغح الظي والؿاا٫     ؤم ألٚا
ت بخٗلُم اَخمىا ت اإلاٗٞغ  بلُه؟ ًىظه زُابا ل٣ياإلاذ لُٟهم بالٗغبُت اللٍٛى

ا جٟغى جٓل ب٣ىة، ؾِخضزل واظخماُٖا وؾُاؾُا صًيُا جىظها ؤن ًبضو    ش، ٖبر ٢غاَع  ػا٫ ما ظىابا الشاوي الخُاع لخدضص الخاٍع

.  الخُٛحر ٣ًبل ال الظي الشابذ بىنٟه هٟؿه ٣ًضم

 بً ٖلي الخؿً ؤبى ال٣ابسخي؛ ) ْهغ ختى   ٞاًت٥ ٞغى َى بهما الٗغبُت، حٗلُم ؤن الٗغبي، الخٗلُمي ال٨ٟغ في ؾاثضا ْل ل٣ض   
 ؤن بد٨م الهالة، ٖلُه وظبذ مً ٧ل خ٤ في ًجب ٖحن، ٞغى َى بهما الخٗلُم ؤن لُا٦ض اإلاجضص، ال٣ُٟه ،( َـ 403/ 324 مدمض

                                                           

  . 476: ص. م2000/ ه  42 . لبنان. بَتوت. دار الكتب العلمية.  ط. مقدمة ابن خلدون. عبد الرمحن ابن خلدون( )
  والذي لن العربية ارتباطا خالدا بالقرآن الكرمي، وبالدين اإلسالمي احلنيف، حُت تعلق هبا االعتقاد ادلبٍت على الفهم الصحيح ألركان اإلميان، فقد ارتبطت

" أن تعلم العربية فرض كفايةمشهور بُت العلماء "ومنو؛ فهي كما ىو  (التفقو يف الدين )يتحقق إال بالتمكن من نظام اللغة العربية، والعمل مبقتضيات ىذا الفهم 
جيب : ولقد روي عن الشافعي أنو قال. " [44: ص. م999 / ىـ 460 . دمشق. دار الفكر.  ط. ادلهارات اللغوية وعروبة اللسان. فخر الدين قباوة. د ]

جتري منو رلرى " من آالت أي علم  (وسيلة)وىي آلة   [48: ص. ادلرجع نفسو ]".على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يبلغو جهده يف أداء فرضو 
مها، ولكن يلزم كعلم اللغة والنحو، فإهنما آلة لعلم كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيو صلى اهلل عليو وسلم، وليست اللغة والنحو من العلوم الشرعية يف أنفس: اآلالت

إحياء . اإلمام أيب حامد الغزايل]" تظهر إال بلغة فيصَت تعلم تلك اللغة آلة اخلوض فيهما بسبب الشرع، إذ جاءت ىذه الشريعة بلغة العرب، وكل شريعة ال 
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 اإلاٗلمحن وؤخ٩ام ناإلاخٗلمي اخىا٫ اإلاٟهلت الغؾالت ) ٦خابه في ٣ًى٫ . واظبا الٟاجدت حٗلم ُٞهبذ بالٟاجدت، بال جصر ال الهالة
غَر  و٢ض: " ( واإلاخٗلمحن مِم

ُت
مىا ؤن اإلاؿلمىن  ؤ ِم

ّو
ٗل م لها، والىيىء الهالة، ؤوالصَم ٌُت ضعبَى م ٖلحها، ٍو اصبَى ىىا بها ٍو

ُت
٨ ؿْب َِر

 بلحها لِم

ا، إلَٟى م. ٖلحهم وظىبها بلى اهتهىا بطا ٖلحهم ٞخس٠ ٍو م بطا لهم بض ال َو مَى
َّن
م ؤن الهالة، ٖل مَى ِم

ّو
. ٞحها عئوهه٤ً ما ال٣غآن مً ٌٗل

إجىجهم ال٣غآن، مً ؤوالصَم ٌٗلمىن  ؤجهم اإلاؿلمحن ؤمغ مطخى و٢ض جتهضون  باإلاٗلمحن، ٍو ظا. طل٪ في ٍو  والض مىه ًمخى٘ ال مما َو
ى لىلضٍ، ضُت  َو ت بال ؾبُال، بلُه ًجِم

َر
٦ ضاعَر ِم  مُت

رّو
ُت

ت ال ٞظل٪ هٟؿه، ش ه ؤو ؤبٍى ًضٖه ٞال ما٫، للىلض ٧ان بن وؤما. ... له حجَّن ُُّ  بن  –ون

لَر   –ؤبٍى ماث ٢ض ٧ان
َر
ز ضْب ُُت ، ول ابَر خَّن

ُت
غ ال٨ ااظَر  في هٓغ وصخي للُدُم ٨ًً لم ٞةنَّن . ًجب ما خؿب ماله مً ال٣غآن حٗلُمه ٖلى اإلاٗلمُت  وٍُت

  حٗلُمه في وؾاع اإلاؿلمحن، خا٦مُت  ؤمٍغ
َر
ه ؤو ؤبُه ؾحرة ُِم غ ُٞه، خا٦م ال ببلض ٧ان وبن. ون ِٓم

ُت
 نالخى اظخم٘ لى َظا، مشل في له ه

 ومً خؿً ٞهى والٗلم ال٣غآن ألاهثى حٗلُم وؤما. ... اإلاهالر جل٪ مً الُدُم َظا في ٞالىٓغ ؤَله، مهالر في الىٓغ ٖلى البلض طل٪

ت: ٢ىله اإلااوعصي ًٖ ؤًًا وعوي . .( )" مهالخها حٍر مجتهض مً مؿلم، ٧ل ٖلى ٞغى الٗغب لؿان مٗٞغ  .     .( )" ٚو

ل       به جد٤٣ مُُت مىه وظٗلذ ٞخبيخه، الخضًشت، الضولت ْهغث ختى ٞغصًت، ظهىص مجغص الؿُاسخي، اإلاكغوٕ في الخٗلُم ْو

٨ظا. الؿُاؾُت ؤَضاٞها ، ٢اهىن  حٗلُمي هٓام ل٩ل ؤنبذ َو ٍغ ت ؤو ًَا  الخىظُهي ال٣اهىن  هجض؛ مشال الجؼاثغ ٟٞي. مُشا١ ؤو ؤمٍغ
ش. الىَىُت للتربُت ى. م2008 ًىاًغ 23: لخاٍع ت الٗملُت مً ال٨بري  الٛاًاث ًدضص ٢اهىن  َو  الٟلؿٟت ٖلى بىاءا والخٗلُمُت؛ التربٍى

بحن مجها، جيب٘ التي اإلاجخمُٗت  ًىٓمها، مغاخل في الٗملُت َظٍ ٖلى ج٣ىم التي الغؾمُت اإلااؾؿت بىنٟها اإلاضعؾت، مهام ٍو

ًبِ  َظا حهضٝ: " ألاولى ةاإلااص في ظاء. بها الخ٨ٟل يغوعة زاللها مً ٌٗلل نُاٚخه، مً بجؼء اللٛت حٗلُم وؾُسو. مباصئها ٍو

ت اإلاىٓىمت ٖلى اإلاُب٣ت ألاؾاؾُت ألاخ٩ام جدضًض بلى الخىظُهي ال٣اهىن   ج٣ىم: الغابٗت ماصجه في ظاء ٦ما. .( )" الىَىُت التربٍى
ُت طي حٗلُم بًمان الخٗلُم مجا٫ في اإلاضعؾت  ا٦دؿاب مً بخم٨ُجهم الخالمُظ لصخهُت واإلايسجم ال٩امل الخٟخذ ٨ًٟل هٖى

ت مٗاٝع و٦ظا ٖام، ٢افير مؿخىي  ت مجخم٘ في الاهضماط ٢هض ٧اُٞت وجُب٣ُُت هٍٓغ . .( )" اإلاٗٞغ

ىظهها، الخٗلُمُت، للمسغظاث ٦شحرا حهخم ؾُاسخي ومكغوٕ الٗلمُت، الخ٣ُ٣ت مىا٦بت صؤبه حٗلُمي ٨ٞغ بحن وطا٥؛ َظا وبحن     ٍو

غى ٚلبُتألا حؿلِ في جخجؿض خحن  –ؤهاهُت ب٩ل  –الاظخماُٖت الظَىُت ؾدخضزل ت لٛتها، ؾُاصة ٞو ٍغ  جدخاط ال خُض جامت وبخ٣ٍغ
ت الخٗضصًت خى٫  ه٣اف ٞخذ بلى اإلاجخمٗاث مً ال٨شحر في ُت اهخ٣اثُت ٖملُت وو٤ٞ اللهجُت، ؤو اللٍٛى  الؿُاؾت جغا٢بها خٍى

ت، .  اللٛت حٗلُم بخىظُه الضٞ٘ ؾِخم اللٍٛى

 

 

                                                                                                                                                                                                 

ذلذا، صارت تشكل خلفية علمية ينبع منها كل جهد لغوي . [ 29: ص. م980 / ىـ 400 . سوريا. دار الفكر. اجلزء األول. اجمللد األول. 2ط. علوم الدين
 أو فكري، حيسن امتالك ناصيتها

. الشركة التونسية للتوزيع.  ط. أمحد خالد. دراسة وحتقيق وتعليق. الرسالة ادلفصلة ألحوال ادلتعلمُت وأحكام ادلعلمُت وادلتعلمُت. لقابسيأبو احلسن علي ا( )
 . 94/  92: ص. م986 جانفي . تونس

 .48: ص. م999 / ىـ 460 . دمشق. دار الفكر.  ط. ادلهارات اللغوية وعروبة اللسان. فخر الدين قباوة(2

 .8: ص. اجلزائر. م2008يناير  27/ ىـ429 زلرم  9 القانون التوجيهي للًتبية الوطنية، . اجلريدة الرمسية(3)

  . 8: ص. ادلرجع نفسو(4)
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:  والحعلم الاهخعاب بين -2

 ،( الا٦دؿاب في زلضون  ابً عؤي) بُٗض ػمً مىظ ٞانل ظىاب مً له جد٤٣ ما ٖلى الؿاا٫، بنَّن  ٖلمها؟هذ ؤم اللٛت، ه٨دؿب َل   

إحي. الخٗلم ؤو بالخٗلُم اعجبِ بطا وزانت الضاعؾحن، بٌٗ ؤطَان في ًلخبـ ػا٫ ما ؤهه بال  مً الؿُا١، َظا في الؿاا٫ َغح ٍو
غ ظهت  في ًٟترى خُض الشاهىي؛ الخٗلُم مغخلت في وبهما الُٟل، همى مً ولىألا الؿىىاث في ال اللٛت، حٗلم يغوعة لٟهم الخبًر

لَر  ٢ض ٩ًىن  وبالخالي الُٟىلت، مغخلت ججاوػ  ؤهه اإلاخٗلم . ألاؾاؽ اللٛت ٢ىاٖض خهَّن

ت، ٞغو١ والخٗلم الا٦دؿاب بحن بنَّن       ٍغ : بًٗها ط٦غ ًم٨ً ظَى

. مبِخت وهىاًا ٢هض َىا٥ ٧ان بطا بال ًخم ال حٗلمها بِىما. ٖمضوث ٢هض صون  اإلاخ٩لم، ٖىض ًخد٤٣ اللٛت ٞا٦دؿاب: ال٣هضًت -

ٟاجه؛ ؤبؿِ في ٞالخٗلم ٤ الؿلى٥ في حٛحر َى حٍٗغ  الىصخي ؤو ناخبه ظهت مً به، الىعي ٌؿخضعي الؿلى٥ وحُٛحر. الخبرة ٞو

بِذ ألاَضاٝ، ًدضص الظي َى الىصخي ٞةن ٢انغا، الؿلى٥ ناخب ٧ان ٞةطا. ( الغؾمُت الخٗلُمُت اإلااؾؿت ؤو ألاؾغة ) ٖلُه  ٍو
.  الىىاًا

ت البِئت - ت بِئت في ًخد٤٣ بهما اللٛت ا٦دؿاب بن: اللٍٛى ، وفي ألاؾغي، الىؾِ في َبُُٗت؛ لٍٛى  الخىانل مىا٠٢ وفي الكإع
ت، اث وفي الٍٟٗى .  الىا٢٘ هي لِؿذ ل٨جها الىا٢٘، جدا٧ي ؤو مهُىٗت، بُئخه ٞةن الخٗلم، ؤما. اإلاخ٩لٟت ٚحر اإلاىيٖى

ت، العجباَه جسُُِ اي ًسً٘ ال الا٦دؿاب ؤنَّن  في ق٪ مً ما: اللٛىي  الخسُُِ -  بالخسُُِ؛ ًغجبِ الخٗلم هجض بِىما بالٍٟٗى
 حٗلم َى"  بهما بطن، اللٛت ٞخٗلم. مؿخلؼماجه مً و٦الَما والخبرة، الخضٍعب وظىص في بال الخٗلم مٟهىم ًخد٤٣ ؤن ًم٨ً ٞال

ت ًيخٓم مجهجي ٖمل) َى الظي اللٛىي  الخسُُِ ولُض ًميالخٗل الضعؽ في ٞالخٗلم مىظه؛  اإلا٣هىصة الجهىص مً مجمٖى
 ؤو ٢ىمي ؤو ٖالمي لٛىي  هٓام إلخضار ؤو اللٛىي  الاؾخٗما٫ في ؤو اللٛىي  الىٓام في حُٛحر إلخضار مدؿ٣ت، بهىعة اإلاهممت

جي  .( ) "(مكتر٥ َو

ب، اللٛت بإنَّن  الخبراء ب٢غاع بنَّن       ؿَر
َر
٨د

ُت
 بلى مشال؛ (George mounin مىهان ظىعط) ًظَب خُض ،(ألام لٛت ) ألاو٫  اللؿان به ٢هضوا ج

 اؾخٗماله ٖلى ال٣ضعة ًمخل٪ ؤن بلى مُالصٍ مىظ اللؿاهُت؛ بُئخه في الُٟل مٗه ًخٟاٖل الظي ألاو٫  اللؿان َى ألام لؿان اٖخباع

ٟه  بال هي بن ٞاللٛت اللٛت، هٓام ا٦دؿاب َى بهما اإلا٣هىص؛ ؤنَّن  بال مىه، ًٟهم ؤن ًم٨ً وال    خاظاجه ًٖ الخٗبحر في ُْٞى
ت: مٗىاٍ في والىٓام هٓام؛  اإلاٟغصاث، ألانىاث، ) اللٛت ٖىانغ بحن الٗال٢اث بىاء في اإلاخد٨مت وال٣ىاٖض ال٣ىاهحن مجمٖى

غاى ًٖ للخٗبحر مٗحن، جٟاٖلي ؾُا١ في اإلاىخجت ( الترا٦ُب  مً ظؼءا ٨ًدؿب ؤن بال م٨ىهي ال -الُٟل  -واإلاخ٩لم. والخاظاث ألٚا

 ألاؾاؾُت الخاظاث ًٖ الخٗبحر الاظخماُٖت، الخيكئت ؤٚغاى ) الخاظت بلُه جضٖى وما ٢ضعاجه، مدضوصًت بلى بالىٓغ الىٓام، َظا
 في مدضوصة بِئت في مدهل ا٦دؿاب ؤهه ًب٣ى ل٨ً. (..الخىانل آلازغ، م٘ الٗال٢اث وبىاء الخٗامل في الٗامت آلاصاب للخُاة،

 في واإلاكاٖغ ألا٩ٞاع ٖلى البِئت لخٟخذ ال٣هضًت، جخضزل َىا مً. الخٗلم بلى ًدخاط ٞهى لهظا. مٛل٣ت البِئت بن: ؤي واإلا٩ان؛ لؼمانا

                                                           

شعبان  (3)العدد  (9)بأية مقاربة؟ اجمللة األردنية يف اللغة العربية وآداهبا، اجمللد : تعليم اللسان العريب يف البيئات متعددة األلسن. مسعودة خالف شكور( )
  .  33: ص. م3 20متوز / ىـ 434 

    George Mounin : Dictionnaire de la linguistique, Quadrige,4° édition, 2004 p198. , ينظر 
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ىا الخٗبحر حٗلم ًب٣ى ل٨ً. و٢ىاهِىه ٢ىاٖضٍ لُخٗلم اللٛت، هٓام مً م٣هىص آزغ ظؼء هدى باإلاخٗلم ٞخيخ٣ل الىاؾ٘، مضاَا  َع
ُت، وججاعبه اللٛىي  عنُضٍ بزغاء في ومهاعاجه ب٣ضعاجه  . الخدهُل مً جم٨ىه ومضي اإلاٗٞغ

 واإلاغبى، اإلايكإ لٛت ،( الخاظاث  ًٖ والخٗبحر الخىانل لٛت ) الُىمُت اللٛت اإلاجخم٘؛ هٓام مً ظؼءا اإلاخ٩لم ٨ًدؿب بطن   

ُٛت ؤو لهجاتها، بمسخل٠ الٗغبُت ٧الٗامُت غ الظي والُٟل. " والخٗلم الخٗلُم ٚت٫ لِؿذ ل٨جها ؤًًا، لهجاتها بمسخل٠ ألاماَػ  ًخٞى
ت لٛخه ٖلى  اللؿان في الاػصواط مً بىٕى ًهُضم ال٨خاب ؤو الغوى ًضزل ٖىضما مدُُه، في َبُعي بك٩ل ا٦دؿبها التي الكٍٟى

 ٌك٩ل عؾت،اإلاض في به ؾِخىانل الظي الكٟىي  ٞالخٗبحر. ... واإلا٨خىب اإلاىُى١ : وظهحن له ؤن ٨ًدك٠ مٗه، به الخداوع  ٣ً٘ الظي

حن الىا٢٘ في  اإلاضعؾُت الىهىم اإلا٨خىبت، الىهىم باخخظاء ًخٗلمها ؤزظ ؤزغي  ولٛت البِذ، مً مٗه خملها التي اللٛت: مؿخٍى

٘ التي ت ٦ٟاًاجه مً جٞغ  ؾ٩ُىن  اإلاخٗلم ان اللٛت، لخٗلم ال٣اٖضًت الخلُٟت بًجاص ظضا الهٗب مً ؾ٩ُىن  وبالخالي، .( )" اللٍٛى

 لٛت ٧اهذ بطا الهغإ مً هٕى ؤمام وؾ٩ُىن . ( اإلاضعؾت لٛت ) الغؾمُت الٗغبُت حٗلمه خا٫ في والٛمىى يُغابالا مً هٕى ؤمام
ُٛت ٖىضٍ اإلايكإ .  مشال ألاماَػ

ت مغخلت مً اإلاخٗلم ًيخ٣ل الخإؾِـ، َظا ٖلى وبىاء     له ج٩ىن  ؤو ُٞه، ًخجظع مىبذ في لٛخه هٓام ًبجي ؤن صون  ؤزغي  بلى لٍٛى

 بىاء في اؾخٗمالها مً بضال عمىػَا، ٞ٪ صوما ًداو٫  لٛت، بػاء هٟؿه اإلاخٗلم ًجض وبالخالي. بيُاهه وج٣ىي  حؿىضٍ، مخِىت ع٧اثؼ

لُه،. اإلاٗاٝع  ) الىؾُلت َظٍ ؤصواث في الخد٨م ًٖ عجٍؼ ألا٢ل ٖلى ؤو الخٗلم، في الىؾُلت اٞخ٣اصٍ ٖبء صوما ؾِؿدكٗغ ٖو

٠ُ في اإلاىاوعة بلى باللجىء ه٣و،ا٫ اؾخضعا٥ اإلاضعؾت خاولذ ومهما. ( اللٛت اصة ) الخٗلم ؤو الخٗلُم ج٣ىُاث جْى  الؿاعي الدجم ٍػ
٘ اللٛت، وحٗلم لخٗلُم ض الخٗلُمُت، الُغاث٤ في والخىَى اث، وججٍى حر اإلادخٍى  جالخ٤ مك٩لت ؾِب٣ى اللٛىي  الخإزغ ٞةن ،( طل٪ ٚو
 اؾخٗما٫ لٛت مً مدُُها في بما البِئت جيؿٟه الغؾمُت، ؤو٢اتها في اإلاضعؾت جبيُه ٞما الشاهىي؛ الخٗلُم مغخلت في ختى اإلاخٗلم

.   الخٗلم لٛت ًٖ واضخا بٗضا بُٗضة ًىمي

:               الحعلم مىىم بلى الحعلُم مىىم مً -3

 ٨ًدؿب التي restructuring الخبرة بىاء بٖاصة ٖملُت: " ؤهه بال الباخشحن ؤخض بلُه ًظَب ما بدؿب الخٗلُم، مٟهىم ٨ًً لم     
ت بىاؾُتها اإلاخٗلم  البِئت جىُٓم بىاؾُتها ًخم التي ألاؾالُب مجمٕى ؤزغي  بٗباعة بهه..  وال٣ُم والاججاَاث واإلاهاعاث اإلاٗٞغ

ت زبراث ب٦ؿابه ؤظل مً مٗان مً البِئت ٧لمت له جدؿ٘ ما ب٩ل باإلاخٗلم اإلادُُت  حٗجي الخبرة؛ بىاء وبٖاصة. .( )" مُٗىت جغبٍى
ت ًمل٪ ؤهه ؤي الخٗلُمُت، الٗملُت في اإلاخٗلم وع بض ؤلا٢غاع ت وهي الُبُُٗت، بُئخه في ججاعب مً خ٣٣ها مٗٞغ  ؤن ًٟترى ٧ان مٗٞغ

ت بىاء في بها ٌؿهم مل اإلاٗلم، ٖلى ع٦ؼ الظي اإلا٣هىص الخمشل طا٥ َى الخٗلُمي، الىا٢٘ في ج٨غؽ الظي ل٨ً. ظضًضة مٗٞغ  َو

.  اإلاخٗلم صوع 

لذ       زًٗذ خحن آلازغ بمٟهىمه الخٗلُم إلاى٤ُ الخضًشت، الغؾمُت الخٗلُمُت اإلااؾؿت في جسً٘ بظل٪، ةالٗغبي اللٛت ْو
إة جدذ اإلاضعؾت ل، التربىي  الىا٢٘ ؤٖباء َو  وألا٢ُاب، الىماطط ونغإ الؿُاؾُت الخجاطباث لخإزحراث ًسً٘ ٧ان والظي اإلاتَر

                                                           

  .26: ص. م998 . الدار البيضاء. مطبعة النجاح اجلديدة.  ط. يف بيداغوجية اللغة العربية؛ البحث يف األصول. عباس الصوري( )

  . 27: ص. م998 /ىـ9 4 . القاىرة. دار الفكر العريب.  ط. األسس العامة دلناىج تعليم اللغة العربية؛ إعدادىا، تطويرىا، تقوميها. رشدي أمحد طعيمة(2)

  تلك ادلعارف وادلعلومات العملية ادلنظمة اليت ميارسها ادلعلم هبدف نقل ما ىف ذىنو من معلومات ومعارف إىل ادلتعلمُت، الذين ىم ْتاجة إىل  . 
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ل. الخٗلمي/ الخٗلُمي الٟٗل خؿاب ٖلى مسغظاتها، في ٦مجخذ ختى الخٗلُمُت، للٗملُت ؤلاصاعي  الخىظُه جٟغى وعاخذ  ٌٗجي ْو
خضعب ًدا٦حها هماطط جل٣ُىه ٍَغ٤ ًٖ الٗغبُت ؾِخٗلم اإلاخٗلم، ؤن َظا مال. ٖلحها ٍو اث ٢غعجه بما ٖو  مُل٘ مىظ الؿلى٦ُت، الىٍٓغ

لذ. الخٗلم ٞؿُدهل والترؾُش والخ٨غاع الخضٍعب مباصت مً الٗكٍغً ال٣غن   اإلاجهاط ٖلى خ٨غا  -الهىاٖت  -طالىماط َظٍ ْو

لى ٣ًغعَا،  مىهخه، ٞى١  مً ٞاإلاٗلم والدؿلِ؛ الٟى٢ُت بؿمت ًدؿم الخٗلُم ناع ؤن ٩ٞان. ًىٟظَا ؤن ألاو٫  اإلاؿاو٫ اإلاٗلم ٖو
ت مهضع َى  الٗملُت مً له لِـ الظي اإلاخل٣ي َظا اإلاخٗلم، بلى مٗلىماث مً طَىه في ما ه٣ل بلى حهضٝ الظي الىخُض، اإلاٗٞغ

ت. الدؿلِ لخٓت في الخل٣حن، به ظاص إلاا الخسٍؼً بال الخٗلُمُت ً في للخٗلُم محزة ْلذ والؿلٍُى  آزاع وبٌٗ ٖمىما، الٗغبي الَى

ت ٖالماث مً"  ؤنَّن  الٗغب الباخشحن ؤخض ًغي . الاظخماُٖت ؾلى٧اجىا في جٓهغ ػالذ ما مماعؾاتها  بك٩ل الٗغبي الخٗلُم في الؿلٍُى
 ٧لحهما ؤن َى وال٣ٗاب الخل٣حن بحن اإلاكتر٥ والٗامل. والخل٣حن الجؿضي ال٣ٗاب ٖلى والتر٦حز واإلا٩اٞإة، ٢ىإؤلا ؤَمُت ٢لت ٖام،

٣ىصان الؿلُت، ٖلى ًغ٦ؼان ، بلى ٍو جٗالن الخًٕى ٣ت الخل٣حن [بن]... بطٖاها ؤ٦ثر اإلاخٗلم ٍو  الدؿلِ، حٗم٤ ٢ض جضَعـ ٍَغ
ؿخسضمها الاؾدبضاص، وحٛغؽ ٟغى [ اإلاخٗلمحن ] الُالب في والخًٕى ؤلاطٖان ٣ًىي  ٦ٍؿى اإلاٗلمحن بٌٗ َو  اإلاٗلمحن َُمىت ٍو

  .( )"وؾلُتهم

ًَّن     ٫َر  ًىاظه ؤن م٣ضوعٍ في ٨ًً لم اإلاٗلم ؤنَّن  الخ٣ُ٣ت، ل٨ ت، ؾُاؾاث حٛىُّ ٩ا ٨ًً لم لٍٛى ا، في قٍغ ٫ ؤن وال ب٢غاَع ِم
 َغاث٤ في ٌٗضّو

 وال ًىمُا، ًىاظهه ٧ان والظي بمٟغصٍ، اإلاترصي الٗغبُت اللٛت وا٢٘ ٌٗالج ؤن اههبةم٪ ٧ان ما ولهظا. بلحها ًىظه اإلاجهاط ٧ان جضَعـ،

 ؤػمت مً وك٩ى بهىا: " الٗغب الباخشحن ؤخض ًـ٣ى٫ . ٦ـظل٪ ػا٫ وما ألامت، ظؿض في ًـىدـكغ الـخـغصي َـظا ٧ان ل٣ـض. له البضًل ًىظض ؤن
ت ض ظمُ٘ ٖلى ؤػمت الخًاعي؛ ظبُيىا جلُش خاصة لٍٛى ُٗت . وه٣ضا ببضاٖا وجىز٣ُا، اؾخسضاما ومعجما، هدىا وحٗلُما، جىٓحرا الهُّ

  .( )" ال٨مبُىجغ بىاؾُت آلُا الٗغبُت اللٛت بمٗالجت مخٗل٣ا ٞىُا بٗضا ألاػمت َظٍ بلى لخ٠ًُ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا وظاءث

 طاجه، الخٗلُم مٟهىم في الىٓغ الغؾمُت ؾتاإلااؽ حُٗض ؤن في بض، مً ٨ًً لم نٗىبتها، صعظت واػصًاص اإلاضعؾت، مهمت جإػم وؤمام   

 في بوؿاها لىٗلم: " ( Bruner/ بغوهغ ) ٣ًى٫ . مى٣ُها جٟغى باجذ والتي جد٣٣ذ، التي والبُضاٚىظُت الٗلمُت ؤلاهجاػاث بٗض وزانت

ِمؽ بهىا. بالىخاثج ٣ٖله ًمأل هجٗله ؤن في ج٩ىن  ال اإلاؿإلت ٞةن مٗحن، ٖلم ؤو ماصة
عّو
ضَر
ُت
جنُت  ل٩ي ال ماصة ه خِم

ْب
 ًٖ خُت نٛحرة م٨خباث ه

، ايُا ٨ًٟغ الخلمُظ لىجٗل بل اإلاىيٕى ت جدهُل ٖملُت في ولِكاع٥ اإلااعر، ًهى٘ ٦ما اإلاؿاثل في ولُىٓغ لىٟؿه، ٍع  بنَّن . اإلاٗٞغ

ت ظا. .( )" هاججا ولِؿذ ٖملُت اإلاٗٞغ ما اإلاخٗلم، ؤنَّن  ٌٗجي َو ت، ًبجي بهَّن ت جدهُل ؾُا١ في اإلاٗٞغ ضُت  ،اإلاٗلىماث مً إلاجمٖى  بُجها ًىظِم
لُت  ٖىضما ٖال٢اث ِم

ّٗو َٟر ت ً ها زم والخسُُل، والخ٨ٟحر، والخظ٦غ، ٧اإلصعا٥، ال٣ٗل آلُاث مً مجمٖى غ مجخمٗت، ًهٚى هَر
ْب
 مى٠٢ في لخٓ

.  صاللت  طي ؾلى٥ ؤو طَجي،

ه باث الظي الهاثل الخ٨ىىلىجي الخُىع  ْل وفي     ْل وفي بل ة،الخُا مىاحي مٗٓم مـ الظي اإلاٗغفي والخٟجغ الٗالم، ٌٗٞغ
ً، ال٣غن  مً الدؿُٗيُاث ؤواثل في بغلحن ظضاع ؾ٣ٍى بٗض هٟؿها، ٞغيذ التي ال٣ُبُت ألاخاصًت  ز٣اٞت مٗها و٦غؾذ الٗكٍغ

                                                           

 .8 /  6 : ص ص. الكويت. اجمللس الوطٍت للثقافة والفنون واآلداب. 262: العدد. سلسلة عامل ادلعرفة. السلطوية يف الًتبية العربية. يزيد عيسى السورطي( )
اجمللس الوطٍت للثقافة والفنون . 265: العدد. سلة عامل ادلعرفةسل. الثقافة العربية وعصر النعلومات؛ ؛ رؤية دلستقبل اخلطاب الثقايف العريب. نبيل علي(2)

  .256: ص. الكويت. واآلداب

  .27: ص. األسس العامة دلناىج تعليم اللغة العربية؛ إعدادىا، تطويرىا، تقوميها. رشدي أمحد طعيمة(3)
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 َظٍ مىا٦بت ؾُا١ وفي ، ( هُدكه ) الُٟلؿٝى بلُه ًظَب ما بدؿب ؤلاوؿان وجمجُض الصخهاهُت، ٞلؿٟت ًٖ جهضع
اح بها ثظاء التي ال٨بري، الٗاإلاُت الخٛحراث ت للمضعؾت جإ٦ض الٗىإلات، ٍع  ٖلى الخٗلُمُت، مىاهجها في الىٓغ بٖاصة يغوعة الجؼاثٍغ

 ما ( والخ٨ىىلىجي الٗام الشاهىي  الخٗلُم مً ألاولى الؿىت مىاهج ) وز٣ُت ج٣ضًم في ٞجاء. الٗالم صو٫  مسخل٠ في خهل ما ٚغاع
..  اإلاىاهج وجدضًض مغاظٗت في وصًىام٨ُُت وكُُت خغ٦ت ألازحرة الؿىىاث في الٗالم قهض ل٣ض: " هجض خُض الخىظه، َظا ًشبذ

 مسخل٠ في اإلاٗغفي الخٟجغ ًٖ هاَُ٪..  ؤلاوؿان، خُاة هىاحي مسخل٠ مؿذ التي الخٛحراث هدُجت خخمُت الخغ٦ت َظٍ ٧اهذ و٢ض

 مً باث ٣ٞض الٗالم، َظا مً ًخجؼؤ ال ظؼءا الجؼاثغ و٧ىن . والاجها٫ اإلاٗلىماث بخ٨ىىلىظُا اإلاخٗل٤ زام وبك٩ل اإلاجاالث
 مجها ٌؿلم لم والتي ؾاب٣ا اإلاظ٧ىعة الخٛحراث لخل٪ مؿاًغة جهبذ ل٩ي بالصها، في وجدضًثها الضعاؾُت اإلاىاهج مغاظٗت الًغوعي 

لُه،.( ) الجؼاثغي  اإلاجخم٘  ؤنَّن  َغّ الظي البراٚماحي، البضًل َظا الخٗلُمُت؛ م٣ىالث جبجي بال اإلاضعؾت، َظٍ زُاعاث في ٨ًً لم ٖو
ُت ؾِؿهم وؤهه اإلاٗانغة، البُضاٚىظُا مأػ١  ججاوػ  م٣ضوعٍ في ت ؾُاؾت مٗالم نُاٚت بٖاصة في بمىيٖى  مىا٦بت وحٗلُمُت جغبٍى

 . الٗالم في الخانلت للخُىعاث

جم٘    جي الخٗلُمُت، الٗملُت ٖلى ظهىصَا في جغ٦ؼ الخٗلُمُت، ؤنَّن  ٖلى والخبراء، الباخشىن  ٍو  الخٟاٖل ٖلى ُٞتاإلاٗغ ٢اٖضتها وجبْب
ُت اإلاٗلم اؾخضعاظاث بحن ؤلاًجابي،  مدُِ مٗاإلاها ًًبِ التي الش٣اُٞت البِئت حؿخضُٖه إلاا الظاجُت، اإلاخٗلم وجمشالث اإلاٗٞغ

. ٞاٖل مضعسخي

جُا، جُىعا الخٗلُمُت مٟهىم ٖٝغ ل٣ض     جىظحهاث ًٖ اهبش٤ ؤن بٗض البُضاٚىظُا، ًٖ مؿخ٣ال ٦ُاها له لُانل به اعج٣ى جضٍع

جا لِك٩ل اإلاىاص، حٗلُم في الخانت َغاث٣ها  واإلاخٗلم اإلاٗلم) الشالر الخٗلُمُت الٗملُت ؤَغاٝ بحن ال٣اثمت، للٗال٢اث جخٍى

ت جضزل مً حؿخلؼمه، بما اإلاخٟاٖلت؛ (واإلاٗاٝع  الخُب٣ُُت، اللؿاهُاث التربىي، الىٟـ ٖلم البُضاٚىظُا،) الٗلىم مً إلاجمٖى
، ٧ل زهىنُاث وحؿخ٨ك٠ ٫،جخإم التي (...الاظخمإ ٖلم  هدى الخٗلُمُت الٗملُت وجىظُه الىخاثج، اؾدشماع بٛغى َٝغ

. اإلاغصوص جدؿحن

ً، ال٣غن  مً ألازحرة الشالزت ال٣ٗىص في اإلابظولت، الجهىص ؤصث ل٣ض       مٛاًغة ٖلمُت هٓغة جغؾُش بلى الخٗلُم، مُضان في الٗكٍغ

 والبرمجت والخسُُِ، ال٣ٗلىت، ؤظل مً ٖلمُا، جدلُال الخٗلمُت الخٗلُمُت ًتالىي٘.. جدلُل"  ٖلى ج٣ىم الخٗلُمُت، للٗملُت

ُت وؤبٗاصَا إلا٩ىهاتها، ت اإلاٗٞغ لى ،.( )" واإلاهاٍع ت ٖو . بُجها اإلاخباصلت وبالخإزحراث الخٗلُمي، للمشلض اإلا٩ىهت بإ٢ُابها الىاؾٗت اإلاٗٞغ
 الؿاثض الخهىع  ٢هىع  واجطر.. لخإزحراتهما وزايٗا والاظخماعي عيالُبي الىا٢٘ ٖلى مٟخىخا هٓاما"  ألا٢ُاب َظٍ اٖخبرث ٞل٣ض

ت ٨ًٟي بإهه وال٣اثل اإلاغبحن، مً ٦شحر ؤوؾاٍ في ؿها اإلااصة مٗٞغ ٗالُت بىجاٖت لخضَع لُه،. .( )"ٞو  ٖلم) ؤو (الخٗلُمُت) ٧اهذ ٣ٞض ٖو
   الخٗلُمُت؟ هي ٞما. الجهىص لهظٍ زمغة (الخضَعـ

 

                                                           

 2 : ص. م2004. القاىرة. مكتبة مدبويل.  ط. الفردانية يف الفكر الفلسفي ادلعاصر. ينظر، حسن الكحالين. 

الديوان الوطٍت . جذع مشًتك آداب/ جذع مشًتك علوم وتكنولوجيا. مناىج السنة األوىل من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. وزارة الًتبية الوطنية( )
  . 4: ص. 2005مارس . للمطبوعات ادلدرسية
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:  والذعائم املفهىم في ملاسبة الحعلُمُة؛: راهُا

 الٗلمُت اإلاغاظ٘ في الخانل الخٗضص بلى طل٪ مغص ولٗل. طاجه اإلاهُلر في الخانل الخٗضص بلى الخىبُه مً البض بضء، :املفهىم في -1
ت ٞغوؿُت،) الٗغبي ال٨ٟغ مجها ًجهل التي ُت شخىاجه مً اإلاهُلر بٞغاٙ ٖىض الترظمت جسخل٠ وبالخالي ،(اهجلحًز  اثو٢ىإ اإلاٗٞغ

ؿُت، حٗلُمُاث، حٗلمُت، الخضَعـ، ٖلم هجض؛ لظا. الٟلؿُٟت ناخبه .  حٗلُمُت حٗلُمُت، لؿاهُاث صًضا٦خُ٪، الخٗلُم، ٖلم جضَع

 بلى اإلاٗلم مً واإلاهاعاث اإلاٗلىماث ه٣ل اؾتهضاٞها في الخٗلُم، بٗملُت ٖال٢ت له ما ٧ل ٖلى للضاللت اللٟٓت اؾخٗملذ و٢ض   
 مؿخىي  بلى الخٗمُم مؿخىي  مً به جيخ٣ل مدضصة بمٗاوي وؾِصخً الضاللت، في جُىعا الى٢ذ م٘ ٌٗٝغؽ اإلاهُلر ل٨ً. اإلاخٗلم

.  الخسهُو

م ٖبض)لـ (التربىي  اإلاجهل) في ظاء      ؿُت -صًضا٦خُ٪: "(ٍٚغب ال٨ٍغ :  حٗلُمُت -جضَع

ه البُضاٚىظُا مً ق٤ - . الخضَعـ مىيٖى

 ٞةن ألاؾلىبُت، الاؾخٗماالث بٌٗ اؾدبٗضها ما بطا ؤهه بُض للخٗلُم؛ ؤو ٚىظُاللبُضا مغاصٞا ؤؾاؾا، صًضا٦خُ٪ لٟٔ ٌؿخٗمل -
ُا خ٣ال حك٩ل ال ٞالضًضا٦خُ٪. الخٗلُم إلاك٨الث زانت م٣اعبت ًٖ حٗبر ؤزغي  بمٗان ًىحي اللٟٔ ا ؤو بظاجه ٢اثما مٗٞغ  ٖٞغ
ت ؤًًا حك٩ل ال ؤجها ٦ما ما، مٗغفي لخ٣ل ُت، الخ٣ى٫  مً مجمٖى  الٓىاَغ لخدلُل مٗحن ؤؾلىب ؤص١، بمٗجى ؤو ،ههج بجها اإلاٗٞغ

.  الخٗلُمُت

:  مٗىُان اللٟٔ ولهظا -

ايُاث وصًضا٦خُ٪ اللٛاث صًضا٦خُ٪ ًٖ ُٞه هخدضر: ومكتر٥ ٖام مٗجى (1    دُل ؛...اإلا٩ُاهُ٪ وصًضا٦خُ٪ الٍغ  ٖلى ٍو

غ١  ج٣ىُاث اؾخٗما٫ ...  ماصة ب٩ل الخانت الخضَعـ َو

اث مباقغ بك٩ل جغجبِ اجها الضعاؾُت، اإلاىاص بازخالٝ جسخل٠ بالخإ٦ُض هي بها، اإلادخٟٔ والخ٣ىُاث     ٞمشال الخٗلُمُت؛ باإلادخٍى
ت، الؿمُٗت الخ٣ىُاث ًًٟل اللٛت، حٗلُم بُت، اإلاىهجُت ًدبظ الٗلىم وحٗلُم الكٍٟى  ًًٟل الا٢خهاص ٖلىم وحٗلُم الخجٍغ

لى. الخالت صعاؾت  وجمٟهلها، اإلاضعؾت اإلااصة زهاثو م٘ ومالءمتها بها اإلادخٟٔ ٚىظُتالبُضا الخ٣ىُاث ٞةنَّن  ألاؾاؽ، َظا ٖو

. اإلااصة صًضا٦خُ٪ حك٩ل

 مدضصة صعاًت بحن حٗلم حٗلُم ويُٗت صازل ج٣ام ؤن ًم٨ً التي الخٟاٖالث صعاؾت َى الضًضا٦خُ٪ ؤنَّن  ًُٟض: خضًض مٗجى (2     

 التي اإلاىاص بمٗالجت ٣ِٞ جغضخى ال الىدى َظا ٖلى الضًضا٦خُ٪ٝ. الضعاًت لهظٍ مخ٣بل جلمُظ وبحن الضعاًت لهظٍ ممخل٪ ومضعؽ
٤ ؾخضعؽ  َظٍ بىهىم اإلاخٗلم جمشالث واٖخباع للمضعؽ، ؤلابؿخمىلىجي الخ٨ٟحر مؿب٤ ٦كٍغ جُغح بل مؿب٣ت، جغؾُمت ٞو

ت   .( ) "(الخلمُظ ببؿخمىلىظُا) اإلاٗٞغ

ظا بُضاٚىظُا،ا٫ مً ٕٞغ الخٗلُمُت ؤنَّن  الخٍٗغ٠؛ َظا مً ٌؿخيخج والظي      ى ،(1972 ؤ.الالهض) بلُه طَب ما َو  بلُه ًظَب ما َو

جي ٧ي) وؤًًا ،1986 التربُت ٖلىم ٞغوٕ مً ٦ٟٕغ ًضعظها الظي (مُالعي  ٚاؾخىن )" ؤًًا  البٌٗ ٖىض جإزظ وهي. .( )"1987(بٞاهٍؼ
                                                           

  . 262/263: ص.  ج. 2006. الدار البيضاء. منشورات عامل الًتبية.  ط. هنل الًتبويامل. عبد الكرمي غريب( )

  . 6 :ص. 2002. الدار البيضاء. دار الثقافة. 2ط. اخلطاب الديداكتيكي بادلدرسة األساسية بُت التصور وادلمارسة، مقاربة حتليلية نقدية. زلمد دلباشري(2)
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 وج٣ىُاث لُغ١  والخدلُل لضعاؾتا بمٗجى لدصخً بضاللتها حؿخ٣لالبٌٗ ٖىض ل٨جها. جدٟٔ صوهما الٗلم، َظا ٖلى الضاللت
اجه الخضَعـ  ًغي  ولهظا. واإلاخٗلم اإلاٗلم وبحن بُجها الخانل الخٟاٖل ومضي ،(D. Lacombe/ 1968 ص.ال٧ىمب) ومدخٍى

ؿها بُٛت الضعاؾُت اإلااصة في ج٨ٟحر بااؾاؽ ؤجها (B.JASMIN 1973ًاؾمحن.ب) ها... جضَع ٗٞغ  بإجها /REUCHLIN) 1974م.عوقلحن) َو

   .مُٗىت ماصة جضَعـ ٖلى حؿاٖض التي والىؾاثل والخ٣ىُاث الُغاث٤ مجمٕى

الخٔ،    ٟاث َظٍ مً ٍو  ًٞ، الخضَعـ بإن البٌٗ ٢ىاٖت بلى ًغظ٘ َظا ولٗل ٖلم، الخٗلُمُت ؤن ًهغخىا لم ؤصخابها ؤنَّن  الخٍٗغ

ى  حهخضوا ولم" طل٪، بلى حكحر ال٣ضًمت مٗاظمهم بٌٗ ؤن ٦ما الٟغوؿُحن، البُضاٚىظُحن بٌٗ -آلان لخض وعبما  –ًخبىاٍ ما َو

خُىع  وهماطظه، ٢ىاهِىه له جُب٣ُي ٦ٗلم بلُه م ،.( )"زانت ومىاهج مباصت خؿب ٍو ه ٌٗغَرٝ الٗلم ؤن ٚع  وظهاٍػ بمىيٖى
ج مدمض) ًباصع ولهظا. طل٪ لها جد٤٣ ٢ض الخٗلُمُت ؤن وعٚم ومىهجه، اإلاٟاَُمي  اهُال٢ا اإلاهُلر لهظا حٍٗغ٠ يبِ بلى (الضٍع

 جىُٓم واق٩ا٫ وج٣ىُاجه، الخضَعـ، لُغ١  الٗلمُت الضعاؾت الخضَعـ؛ بٗلم ه٣هض: "٣ُٞى٫  ٖلم، ٖلى صا٫ بإهه اٖخ٣اصٍ نم

 -الخسخي ؤو الىظضاوي ؤو ال٣ٗلي اإلاؿخىي  ٖلى ؾىاء اإلايكىصة، ألاَضاٝ بلٙى ٢هض الخلمُظ لها ًسً٘ التي الخٗلم مىا٠٢

ت واإلا٣ىالث اإلاٗاٝع وي٘ وعة،بالًغ حٗجي الٗلمُت والضعاؾت .( )"الخغ٧ي . الىخاثج الؾخسالم واإلاٗاًىت الخُب٤ُ مىي٘ الىٍٓغ

ظا  جُب٤ُ ؤهه ٖلى بلُه ًىٓغ البٌٗ ًجٗل ػا٫ ما الظي َى الخُب٣ُي ظاهبه ولٗل. جُب٣ُي ٖلم الخٗلُمُت ؤن ٌٗجي؛ َو

.  .( ))للبُضاٚىظُا

ج مدمض) ًغي  ٦ما عثِؿحن، ظاَحناث في الخٗلُمُت مٟهىم خهغ ًم٨ً ؤهه َظا، مً ووؿخسلو       (بالصي زباع) مى٢٘ في (الضٍع

:  في ًدضصَما خُض الال٨ترووي،

 اليكاٍ طل٪ بها هىٗذ نٟت، مجغص بهظا الضًضا٦خُ٪ ٞخ٩ىن   اإلاضعؽ، ًؼاوله الظي اليكاٍ حكمل هٓغة بلحها ًىٓغ اججاٍ -
 . البُضاٚىظُا مً ؤنىله مضٌؿذ ؤن ًم٨ً والظي الضعؽ حجغاث صازل  ؤؾاؾا ًدضر الظي الخٗلُمي،

َا ؤو للبُضاٚىظُا، ٦مغاصٝ ؤًًا، الاججاٍ هٟـ في الضًضا٦خُ٪ ٧لمت وحؿخٗمل    ِم
 بك٩ل ٞغوٖها، مً ٕٞغ ؤو جُب٤ُ، مجغص  بٗضّو

.  واضر جدضًض وصون  ٖام

 .( ) .التربُت ٖلىم مً مؿخ٣ال ٖلما الضًضا٦خُ٪ مً ًجٗل الظي َى الشاوي، والاججاٍ -

 صعاؾُت، ماصة حٗلُمُت جدلُلُت، حٗلُمُت مُب٣ت، حٗلُمُت ٖملُت، حٗلُمُت مجها؛ ،(الجم٘ بهُٛت) حٗلُمُاث ًتوالخٗلُم     
اء، حٗلُمُت اللٛاث، حٗلُمُت الٟلؿٟت، حٗلُمُت ايُاث، حٗلُمُت الٟحًز  حٗلُمُت الاظخماُٖاث، حٗلُمُت الٗلىم، حٗلُمُت الٍغ

٣ُت،  لًبِ والؿعي ٞحها، جبدض التي الخ٣ى٫  زهىنُت اخترام ٖلى الخغم والخٗضص، هٕىالذ َظا مغص ولٗل. طل٪ ٚحر بلى..امبًر

                                                           

  حتليل العملية . زلمد الدريج)و .     (ادلنهل الًتبوي. عبد الكرمي غريب): منها. زلاوالت التعريف، وحصر موضوع التعليميةينظر سلتلف ادلراجع اليت تناولت
 . تفصيالت كثَتة ، وفيو(مدخل يف اللسانيات التعليمية. يوسف مقران)و. (التعليمية وتكوين ادلدرسُت، أسس ومناذج وتقنيات

 .5 :ص. 2004الرباط . منشورات سلسلة ادلعرفة للجميع. 2ط. حتليل العملية التعليمية وتكوين ادلدرسُت، أسس ومناذج وتقنيات. زلمد الدريج( )
 .5 : ص. ادلرجع نفسو.(2)
 .6 : ص. ينظر ادلرجع نفسو(3)
 . م  20جوان  20يف   .WWW. Khbarbladi. Comلكًتوين ادلوقع اال. عودة لتعريف الديداكتيك. ينظر، زلمد الدريج(4)
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ايُاث حٗلُم ٞةق٩الُاث. بلحها الخىنل ًم٨ً التي الىخاثج  هٟؿها هي وال اللٛاث، حٗلُم بق٩الُاث هٟؿها هي لِؿذ الٍغ
حر الاظخماُٖاث، ؤو الٗلىم، حٗلُم بق٩الُاث حن بحن الخمُحز ٖلى ًت،الخٗلُم في الباخشىن  صعط ل٨ً. طل٪ ٚو  ؤؾاؾُحن هٖى

ان ومخ٩املحن  ًجم٘ ما ب٩ل ٞحهخم..  الٗام الضًضا٦خُ٪ ؤما. " الخانت والخٗلُمُت الٗامت الخٗلُمُت: َما الٗلم، َظا صازل ًخٟٖغ
ً، ؤو الخضَعـ مىاص مسخل٠ بحن  ٦خُ٪الضًضا مً الهى٠ َظا ًجٗل ما َظا ولٗل اإلاخبٗت، الُغاث٤ مؿخىي  ٖلى وطل٪ الخ٩ٍى

 ؤزظ ٚحر مً مغاٖاتها ًخٗحن التي الٗامت وألاؾـ ال٣ىاٖض ؤي اإلاىاص، ظمُ٘ جضَعـ في ومكتر٥ ٖام َى ما ٖلى اَخمامه ٣ًهغ

خباع بٗحن جل٪ ؤو اإلااصة َظٍ زهىنُاث م٨ً. الٖا  بإؾالُب ًغجبِ ما ٧ل الٗامت وألاؾـ ال٣ىاٖض َظٍ يمً ًضزل ؤن ٍو

ٟت البُضاٚىظُت والخ٣ىُاث والىؾاثل الخضَعـ وؤق٩ا٫  ًسو بما ٞحهخم ماصة، صًضا٦خُ٪ ؤو.. الخام الضًضا٦خُ٪ وؤما. اإلاْى
ً مىاص مً ماصة جضَعـ ٨ظا بها، الخانت وألاؾالُب والىؾاثل الُغاث٤ خُض مً الخ٩ٍى  صًضا٦خُ٪ ًٖ هخدضر ؤن ًم٨ً َو

ا ةوال٨خاب والخٗبحر ٧ال٣غاءة اللٛت م٩ىهاث بخضَعـ ًخٗل٤ ما ٧ل بظل٪ ووٗجي اللٛت حَر حها، ٞالخٗلُمُت ومىه .( )".ٚو  جً٘ بٟٖغ
اث وألاؾالُب والىؾاثل الُغاث٤ ٤ مٗها، ًخٟاٖل ؤن للمخٗلم ًم٨ً و٠ُ٦ والخُب٤ُ، والخدلُل الضعاؾت ٢ُض الخٗلُم ومدخٍى  ٞو

.  والخٗلم الخٗلُم مى٤ُ

:  الذعائم في -2

ة - اث ؤصخاب ْل :املعشفُة الحعلم ه ٍش  ٞاللٛت آزغ، مجا٫ ؤي في الخٗلم بلى هٓغتهم اللٛت حٗلم لىب ًىٓغون الؿلى٦ُت الىٍٓغ
 مالخٓتها ًم٨ً ما، إلاشحراث اؾخجاباث بَاع في ٖىه لخهضع ؤلاوؿان، ؾلى٥ في اإلا٨دؿبت الٗاصة بٟٗل جيخٓم ؤنىاث بال هي ما

ؼاث اإلاشحراث َظٍ اؾخصخبذ ما وبطا. و٢ُاؾها  اإلاىُى٢ت اللٛت ٖلى ًغ٦ؼون ْلىا ٦ما. الخٗلم جد٤٣ لالؾخجاباث ج٨غاعا زم حٍٗؼ
ل بؼمً ال٨خابت ٢بل بُئخه، في مىُى٢ت اللٛت ٨ًدؿب الُٟل ان ال٨خابت؛ مؿدبٗضًً ،(ال٨الم)  طاث ؤنىاث ؾلؿلت ٞال٨الم. ٍَى

اجي، َاب٘  ما بطا الخٗلم وجد٤ُ٣ ٞحها الخد٨م باإلم٩ان ؤي، وهٓغ؛ مٗاًىت مدل الاؾخجابت ؾخ٩ىن  ومىه ٢ُاؾه، ًم٨ً ٞحًز

 ٦جؼء ال٩لمت مٗجى في الخ٨ٟحر ؤن بال. اإلاٗىىي  ومًمىهه اللٛىي  الك٩ل حٗلم ٌٗجي اللٛت حٗلم بن خ٣ُ٣ت،" و.  قغوَه جد٣٣ذ

ت الؿلى٧ي الٗالم ًجضَا ال ٣ٖلُت طَىُت بجى ب٢امت ٌٗجي للمخ٩لم، اللٛىي  اإلاسؼون مً ؤؾاسخي  الخ٣ُ٣ي اإلاٗجى ؤما. يغوٍع
 بل واخض، مشحر مجغص ٖلى ال الخٗٝغ ٖلى اإلاخٗلم و٢ضعة. ما إلاشحر الصخُدت الاؾخجابت بُٖاء ٖلى اإلاخٗلم ٢ضعة ٞهى له باليؿبت

ت ٖلى  ولِـ الخٗلم، في الهام الصخيء هي لها، اإلاىاؾبت الاؾخجابت هي الىاخضة الٗباعة ؤو ال٩لمت ج٩ىن  اإلاشحراث، مً ٞئت ؤو مجمٖى

لُه،. .( )" ال ؤم ٢ُل ما ٧ل ٞهم ٢ض الُٟل ٧ان بطا ما ؤو ٢ُل، ما مٗجى لخ٣صخي خاظت َىا٥  اللٛت بخٗلم ٣ًىلىن  ال ٞالؿلى٦ُىن  ٖو
اثُت ألانىاث) ا؛ وال اإلادُِ، ؤو البِئت مً ج٨دؿب ٖاصة ٖىضَم ٞهي (الٟحًز  ؤو للمشحر، الاؾخجابت بخٗلم ٣ًىلىن  وبهما حٗضَو

.  والجض٫ الٟلؿٟت اباصر ٞهي لها، ًإبهىن  ٞال اإلاىُى١، ال٨الم مٗاوي ؤما. اإلاشحراث بحن الاعجباٍ حٗلم

٠ُ في وزانت الؿلى٦ُحن، هىاًا خ٣ُ٣ت في للدك٨ُ٪ بالبٌٗ ؾُضٞ٘ الظي َى للمٗجى ؤلاه٩اع َظا بن    تهم جْى  الٗملُت في هٍٓغ

 همىطط خغم وعاء بُىلىظُت/ ؾلى٦ُت زلُٟت زمت ؤن (Eizner/ بًؼهغ) ًغي . " الؿلى٥ ويبِ بااَضاٝ وعبُها الخٗلُمُت،
ض البحهاُٞىعٍحن وججاعب ؤبدار ؤنَّن  طل٪ الؿلى٦ُت، ألاَضاٝ ٖلى التر٦حز ٖلى الهاصٝ الخضَعـ  و٢ُاصجه الؿلى٥ في الخد٨م جٍغ

                                                           

 .  2:ص. 2005. الدار البيضاء. دار الثقافة.  ط. اللسانيات والديداكتيك منوذج النحو الوظيفي، من ادلعرفة العلمية إىل ادلعرفة ادلدرسية. علي آيت أوشان( )
 .   7: ص. الكويت. اجمللس الوطٍت للثقافة والفنون واآلداب: العدد. سلسلة علم ادلعرفة. اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها. علي حجاج/ نايف خورما (2)
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ُت اؾخجاباث زل٤ ٍَغ٤ ًٖ ً ؤط٦ُاء ؤٞغاص زل٤ بض٫ قَغ ً وؤلابضإ الا٦دكاٝ ٖلى ٢اصٍع  بن. مؿخ٣لت شخهُت مىا٠٢ وج٩ٍى

. .( )" جباص٫ ٖال٢اث الُبُعي مدُُه م٘ ًيخج ظهاػ مجغص الُٟل حٗخبر  –لظل٪ جبٗا  -الؿلى٦ُت

 لٟٗل جدلُلهم في وؾُدُحن ق٨الهُحن ظٗلهم ٣ِٞ، و٢ُاؾه الخٗلم ٖملُت في مٗاًيخه ًم٨ً ما ٖلى الؿلى٦ُحن جغ٦حز بن   

ٞا  -مىٓىعَم مً  –ؤلاوؿان وبضا ؤلاوؿاوي؛ الخٗلم  وط٧اء ٫،وجذي وبصعا٥ بةعاصة وؤلابضإ، الٟٗل ٖلى ٢ضعة ٧ل مً ومؿلىبا مجىّو
ازغوا ؤن اؾخُاٖىا ل٣ض بل،. ووعي حن، اللٛت ٖلماء مً ٧ى٦بت في ًِم ت اإلاضعؾت عاثض (بلىمُٟلض) ؤبغػَم لٗل البيٍُى  الىنُٟت اللٍٛى

ت جُب٤ُ في عثِؿت مؿاَمت ؾاَم"  الظي والىٟؿاوي، اللٛىي  الٗالم (ؾ٨ُجر)و والخىػَُٗت،  و٢ض...  الخٗلُمُت الٗملُت ٖلى الىٍٓغ
ت الضعاؾاث ٖلى َاالء ؤزغ امخض ت اللٍٛى م ْل بِىما ،[الٗكٍغً] ال٣غن  مً الخمؿُيُاث ؤوازغ في الىٍٓغ  واضخا الخُب٣ُي ؤزَغ

.      .( )" البلضان مً ٦شحر في الخايغ الى٢ذ ختى بل الؿبُٗيُاث، ؤواثل ختى

اجي الك٩ل بحن ٞهلىا ٢ض الؿلى٦ُىن  ٧ان وبطا    ً اللٛت، ًٖ ال٨ٟغ ٌؿدبٗضون  بهظا ؤجهم في ق٪ مً ٞما واإلاٗجى، للٛت الٟحًز  ٖو
ى بهخاظها؛ في ؾببا ٩ًىن  ٣ٖلي ٞٗل ٧ل تهم البىاثُت ؤصخاب ٖلُه ؾُاؾـ الظي اإلاضزل َو خباع بٖاصة في هٍٓغ  للٗال٢ت الٖا

.  مٗغفي مىٓىع  مً اللٛاث حٗلُمُت م٣ىالث ؾدخإنل الٗال٢ت َظٍ يىء وفي. وال٨ٟغ اللٛت بحن اإلاخِىت

 ِٞؿعى زبرجه، في به مغ ؤن ٌؿب٤ لم بق٩ا٫، ُٞه ظضًضا مى٢ٟا الٟغص ٖاف ٧لما مٗىاٍ ًخجؿض ج٨ٟحرا٫ بن خ٣ُ٣ت،   

ى. الخل بلى زاللها مً لُهل اإلاى٠٢، في ال٣اثمت الٗال٢اث وجىُٓم وا٢ٗه بمٗاًىت وال٣ُام ٦جهه، بصعا٥ بلى  بهظا َو
٤ ؾِخهٝغ لُه،. ةاللٜ بىؾاَت ٖجها ٌٗبر ؤ٩ٞاع، ظملت جلخهه زام، ؾلى٥ ٞو اث ٧اهذ ٣ٞض ٖو ُت الىٍٓغ  التي اإلاٗٞغ

ً، ال٣غن  مً ألاو٫  الىه٠ مً بضءا ْهغث  ال٣ٗل اؾدبٗضوا الظًً الؿلى٦ُحن لىخاثج الغاٌٞ الٟٗل عص بمشابت الٗكٍغ

 ومكا٧ل الخ٨ٟحر، ؾ٩ُىلىظُت''  بـ واَخمىا البدض ٞسايىا. حٗلمها ؤو اللٛت بهخاط مجا٫ مً الظَىُت الٗملُاث و٧ل
لى ٖامت، بهىعة ٞتاإلاٗغ لى اإلاك٨الث، خل ٖو  [ع٦ؼوا ٦ما].. الخٗلم في الاظخماُٖت والجىاهب والصخهُت، ؤلاصعا٥، ٖو

 في هي بل بٌٗ، بلى بًٗها بياٞت ؤو ألاظؼاء يم ٌٗجي ال ٞال٩ل. .( )"لألظؼاء ال٨لي اإلاجمٕى ٖلى جدؿامى التي ال٩لُاث ٖلى

ى مخٟاٖلت، ؤظؼاء مً ون م٪ باحؿا١، مترابِ هٓام " (الجكُلُُحن) هٓغ ُا، مى٣ُُا َو . .( )"اظؼاثه ؾاب٤ ومٗٞغ
 ٞةهه الاؾدبهاع، ٖلى ٣ًىم ٖىضَم الخ٣ُ٣ي الخٗلم ٧ان وبطا. الخىُٓم وبٖاصة ؤلاصعا٥ ٖلى ٌٗخمض بهما ٖىضَم، والخٗلم

ت ناخب ( Piaget/بُاظُه) ٖىض  لً ٖىضٍ الاظخماُٖت البِئت نٞة وبالخالي ، .( )" والتروي الخإمل ًٖ ًيكإ"  البىاثُت الىٍٓغ
ى الُٟل ًخٗلمها التي ٞااقُاء"  الخٗلم، ٖملُت في ظؼثُا صوعا بال جاصي ، َىع  في َو  بلى بالٗىصة جٟؿغ ؤن ًم٨ً ال همٍى

 اإلاىاػهت ٌؿمُه الخٗلم، ٖملُت ٣ًىص ؤؾاسخي ٖامل بلى عصَا ٍَغ٤ ًٖ ؤًًا بل ٞدؿب، هًىظُت ؤو اظخماُٖت ٖىامل

ت ٢ضعة ٖىضٍ جبرح٘ التي  .( )''  وحؿاٖض .( )'' مخىا٢ٌ ٚحر مٗغفي هٓام في اإلاخىازغة اإلاٗلىماث جىُٓم'' ٖلى حٗمل ٍُٞغ

                                                           

 . 5: ص. 2005. ادلغرب. فاس. برانت –مطبعة أنفو .  ط. من تألية السلوكات وتعويدىا إىل إكساب الكفايات وتقوميها. ميلود التوري( )
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 ٞةن وبهظا. .( )''الٗالم َظا في ألاقُاء ٖلحها ج٩ىن  ؤن ًيبػي التي ال٨ُُٟت ٖلى الاؾخضال٫'' و ًغاٍ ما ٞهم ٖلى ؤلاوؿان
 الاَخمام زال٫ مً بال اللٛت ا٦دؿاب بٗملُت حهخم لً ل٨ىه اؾاؽ،با صازلُت ٖىامل بلى ٖمىما الخٗلم ًدُل (بُاظُه)

ت الٗملُاث بخُىع  ًغجبِ الظي للُٟل اإلاٗغفي بالىمى ت ال٣ضعة َظٍ -ٞالظ٧اء. ٖىضٍ ال٨ٍٟغ  وعاء ٠٣ً -جىعر التي الٍُٟغ
ا مٓهغا اإلاؿال٪ ٧ل جخًمً'' : َظا في ٣ًى٫  اللٛت، بهخاط  ٧ل خضوص جدضًض ؾخُُ٘ن ال ول٨ىىا ا٦دؿابُا، ومٓهغا ٍُٞغ

 ط٦ُا بوؿاها البلُض ؤلاوؿان جهُحر في ما ًىم في هٟلر لم ؤهىا بط الٗمل، في ُٞغي  شخيء وظىص ًىما ؤه٠ ولم. مجهما واخض

ظا. .( )''   ٌٗجي َو

، ؤيّو  في اإلاخٗلم ؤن ًّو ت في اليكِ الاهضماط ٖلى ال٣ضعة له ؾخ٩ىن  ؾ ُّو خه بىاء وفي اإلاٗلىماث، ا٦دؿاب ٖمل ت جب٣ى نو٫ . مٗٞغ  اإلاٗٞغ
ها ؾ٩ىهُت،   ول٨جّو

ًا
ع  طل٪ مً بضال ٍص  هدىٍص  ٖلى جخُىّو

ر مؿخمغّو  ٖلى البىاء بٟٗل خهلها ٢ض ٩ًىن  ظضًضة زبراث اإلاخٗلم ٨ُٞدؿب وجخٛحّو
ت ً ؤن ًيبػي الخٗلُمُت الٗملُت ٞةنّو  ؤزغي  وبٗباعة وحٗضًلها، الؿاب٣ت اإلاٗٞغ  لحري  ؤقُاء ٞحها ًجغّوب إلاىا٠٢ اإلاخٗلم حٗـٍغٌ جخًمّو

غح الغمىػ  ومٗالجت ألاقُاء ولخىاو٫  للخجٍغب هدُجت ًدضر اطام ٤ُ َى، بظاباجه ٖلى للخهى٫  والؿعي ألاؾئلت، َو  ما بحن والخٞى

ل ٣اعن  آزغ، و٢ذ في ٖلُه ٌٗثر وما و٢ذ، في بلُه ًخىنّو .   آلازغون اإلاخٗلمىن  بلحها  ًخىنل التي بالىخاثج هخاثجه ٍو

ة وامللىة جؽىمعيي -  ؤن (الٗكٍغً ال٣غن  مً الشالزُيُاث) مظَبهم عواط ػمً في الؿلى٦ُىن  اؾخُإ: ححما الا وعلماء اللؼٍى
ت الٓاَغة م٘ الخٗامل بلى بهم ًضٞٗىا وؤن اللٛت، ٖلماء مً الٗضًض في ًازغوا / بلىمُٟلض) ٞهظا ونٟي؛ مىٓىع  مً اللٍٛى

Bloomfild) ٩ي اللٛىي  الٗالم  الُٟلىلىظُت اإلاضعؾت ٢بل ال٣ضًمت الضعاؾاث ؤن: " ٣ًغع   -(Language) ٦خاب ناخب  –ألامٍغ

سُت، ت اؾخضاللُت اجها ٖلمُت؛ ٚحر صعاؾاث الخاٍع . .( )" اؾخ٣غاثُا ونُٟا ٩ًىن  ؤن ًيبػي للٛت الىخُض الضعؽ ؤن وؤ٦ض. ومُٗاٍع
بضو ً ؾاثغ وفي ٖىضها، الٗغبُت للٛت الخٗلُمي الٟٗل ؾُىظه الظي َى الضعؽ، َظا ؤن للبدض، ٍو  الؼمً، مً مضة عبيال٘ الَى

ت ؾلى٧اجىا مً حٗض٫ حٗلُمُت، هجاٖت ًد٤٣ ؤن صون   بهما الىن٠، ٖلى ال٣اثم اللٛىي  ٞالضعؽ. اإلاخ٩لمحن بٗغبُت وججهٌ اللٍٛى

ت في صعؽ َى ت، اإلاٗٞغ ت حٗلم جماماًٖ ًسخل٠ اللٛت وحٗلم اللٍٛى لُه،. بها اإلاٗٞغ ٌ ٣ٞض ٖو  وٗىم) والىٟؿاوي اللٛىي  الٗالم ٞع

ت بن و٢ا٫ ،(اللٟٓي الؿلى٥/  ؾ٨ُجر) ل٨خاب"  وجهضي للخٗلم، الؿلى٦ُحن جٟؿحر (حكىمؿ٩ي  ؤن مً ؤعجؼ الؿلى٦ُت الىٍٓغ
اظم واؾخسضامها، اللٛت حٗلم ٖلى ٢ضعجىا لىا جٟؿغ ت الاؾخجاباث بن ال٣اثل اإلاٟهىم..  َو  اإلاازغاث ؾُُغة جدذ وا٢ٗت اللٍٛى

 مباصت اؾخسضام الخُإ ٞمً وبالخالي. الخُىان ٖلحها التي الخالت زالٝ َظاو الؿلى٥، مدىع  َى ؤلاوؿان بن و٢ا٫ الخاعظُت،
 ٌؿخسضم الظي الىخُض َى ٞاإلوؿان. ؤلاوؿان حٗلم لخٟؿحر الخُىان، ٖلى الخجاعب بظغاء هدُجت بلحها الخىنل جم التي الخٗلم،

ت اللٛت ت ناخب عؤي ٣ٞض ومىه،. (.( )" البكٍغ  ال٨ُٟلت''  الىخُضة هي ٣ٖلُت ب٣ضعة ًخمحز وؿانؤلا ؤن (حكىمؿ٩ي) ال٣ٗلُت الىٍٓغ
، في ًىلض ٞالُٟل اللٛت؛ ا٦دؿاب ٖملُت بخٟؿحر ى هٍٓغ ت ب٣ضعاث مؼوص َو له ٍُٞغ ت، اإلاٗلىماث لخ٣بل جَا ً اللٍٛى  بجى ولخ٩ٍى
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ً ٖلى ٢ضعة له ؤن ؤي اللٛت، ٣ت ًمخل٪ ٞهى ٌؿمٗه، الظي ال٨الم زال٫ مً لٛخه ٢ىاٖض ج٩ٍى  ال٩امىت واٖضال٤ القٗىعٍت بٍُغ

ت اإلاُُٗاث يمً .  .( )''ٌؿمٗها التي اللٍٛى

ت؛ بال٣ضعة َىا واإلا٣هىص    ت اإلال٨ت الٍُٟغ  الجهاجي ٖضص وجىلُض بوكاء ٖلى الُٟل ؾدؿاٖض التي (compétence linguistique) اللٍٛى

ت؛ اإلال٨ت بحن (حكىمؿ٩ي) محز و٢ض. ٦المُت وؤهماٍ هماطط مً ومدُُه بُئخه في ؾمٗه ما ٖلى ٢ُاؾا والترا٦ُب، الجمل مً  اللٍٛى
ا التي ت ٌٗخبَر  ٞال٨ٟاءة ولهظا. مٗحن ؾُا١ يمً للٛت الٟٗلي الاؾخٗما٫ ٌٗخبٍر الظي ال٨المي ألاصاء وبحن باللٛت، الًمىُت اإلاٗٞغ

ت، ت وعاءَا جسٟي اللٍٛى ً، ٦الم ٞهم وفي اللٛت اؾخسضام في ؤلابضإ ٖلى ؾدؿاٖض التي وهي اللٛت، ب٣ىاٖض يمىُت مٗٞغ  آلازٍغ

غ ٞاإلال٨ت اللٛت؛ ا٦دؿاب ًخد٤٣ والخإصًت اإلال٨ت وبحن .( )ٖلُه ظضًضا ٧ان وبن ختى  الهىجُت،) ال٩لُت ال٣ىاٖض مجمٕى جٞى
ُت،  الخانت، ببهمخه الخإصًت جخد٤٣ خُض الجمل، مً َاثلت ؤٖضاص جىلُض مً الُٟل جم٨ً التي (التر٦ُبُت الضاللُت، الهٞغ

ا، وم٣بىلت خُدتم وظمال جغا٦ُب ُٞىظض حر في بهما اإلاىٍى الضوع  وألاؾغة البِئت جاصي ؤن قٍغ هدٍى ت اإلااصة جٞى  التي اللٍٛى

. والخ٣لُض الخل٣حن ًٖ بُٗضا ٦ٟاءة، ق٩ل في وجد٣ُ٣ها الخإصًت وججؿُض ٢ىاٖضَا، وا٦دكاٝ اإلال٨ت َظٍ جُٟٗل مً الُٟل جم٨ً
ت الىماطط بٗغى ألاؾغة ؤٞغاص التزم ٩ٞلما بت لضًه جىلضث ٧لما لها، الًابُت ال٣ىاٖض جل٣ُىه صون  الُٟل ٖلى اللٍٛى ت ٚع  ٢ٍى

.  بها والخ٩لم اللٛت لٟهم

: اللؼة وظائف في الحعلُمُة اظخثماس: رالثا

ت اإلال٨ت مٟهىمي ٖلى اللٛت حٗلم ْاَغة جٟؿحٍر ؤزىاء ع٦ؼ ٢ض (حكىمؿ٩ي) ٧ان وبطا     ٖلم ٖلماء ٞةن ألاصاء، ؤو وال٨ٟاءة اللٍٛى
ت لهظٍ ه٣ضَم ع٦ؼوا ٢ض الاظخماعي اللٛت ت اإلال٨ت مٟهىم''  ؤنَّن  وعؤوا ؤًًا، اإلاٟهىمحن َظًً ٖلى الىٍٓغ  ٧اُٞت صاللت ًض٫ ال اللٍٛى

ت ال٣ضعة ٖلى  مجخمٗه في اللٛت اؾخسضام مً ؤلاوؿان ًخم٨ً ل٩ي ج٨ٟي ال وخضَا ال٣ىاٖض [انَّن ]..الٗاصي ؤلاوؿان ٖىض اللٍٛى

 ٞال لهظا بها، ًخىانل ؤن اظل بال ا٦دؿابها ًخٗلم َى وال همُي، بَاع في اللٛت ٌؿخسضم لً ٞالٟغص. .( )'' مالثمت صخُدت بهىعة
 مىاؾبا اؾخسضاما اللٛت الؾخسضام الاظخماُٖت ال٣ىاٖض مً جخإل٠ التي الاظخماعي، الخىانل ٖلى ال٣ضعة ا٦دؿاب''  مً له بض

 اإلاجخم٘، ًٖ مٗؼ٫  في هٟؿه ًساَب صازلُا خىاعا بها ًبجي ؤن اظل اللٛت لٟغصا ًخٗلم ال الخاالث ٧ل ٟٞي. .( )''اإلاسخلٟت للمىا٠٢
لُه ٞٗلها، الاظخماُٖت الخإزحراث ُٞه ٞٗلذ ٢ض هٟؿه الخٗلم َظا ؤنَّن  بلى باإلياٞت  ًٖ بمٗؼ٫  الٓاَغة َظٍ صعاؾت ًم٨ً ٞال ٖو

.   الخإزحراث َظٍ

ت واإلاخٗلم اإلاٗلم) الشالر الضًضا٦خ٩ُي مشلثها ؤ٢ُاب بحن الٗال٢اث بضعاؾت الخٗلُمُت تهخم     وحٗلم حٗلُم ٦ُُٟت ظهت مً ،(واإلاٗٞغ

خباع حُٗض وبط. اللٛت  لٛت م٘ الخٟاٖل بضعظت اإلاخإزغة الظَىُت جمشالجه مؿخىي  في اللٛىي، ويٗه مٗالجت ٌٗىحها ٞألهه للمخٗلم، الٖا
  ومؿخىي  اإلاجخم٘،

 َظٍ قإن مً الخ٣لُل بدا٫، ًم٨ً وال. ال٨المي بهجاٍػ مؿخىي  في -خخما  -ؾِى٨ٗـ والظي الخًاعي، للخُىع  ومىا٦بخه جمضهه

ت لٛخه ٖلى الاظخماُٖت الخإزحراث  ٖلى لٛىي  حٗلُم ٖملُت ٧ل ؾتراًَ بدذ، صًضا٦خ٩ُي مىٓىع  ومً لهظا،. الىانٟت ؤو اإلاىنٞى
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ت ومًامُجها اصَاؤب٘ ب٩ل الخٗلمُت  –الخٗلُمُت الٗملُت"  بنَّن  بل. ؤَضاٞها لخد٤ُ٣ الخىانلي الٟٗل  والبُضاٚىظُت التربٍى
 ؤجها طل٪.. الكمىلي باإلاٗجى جىانل ٖملُت وبالخٍٗغ٠، جدضًضا هي، ؤلاوؿاهُت، الاظخماُٖت والٗالث٣ُت الضًضا٦خ٨ُُت والىؾاثلُت

 ظهت مً (جلمُظ/مخل٤)و ظهت، مً (مضعؽ/مغؾل): بحن مؿترؾل جٟاٖلي ظضلي جىانل ٖلى الغثِؿت وؤَغاٞها م٩ىهاتها في ج٣ىم،

ـبر زالشت، ظهت مـً (صعاؾـي مـجهاط/  عؾـالـت) مًامحن خى٫  زاهُت، لُه،. .( ).. "ونىعة نـىث مً مـخٗـضصة وؾـاثِ ٖو  ؾدؿخٛل ٖو
ُٟت الخٗلُمُت ا للٛت، الغثِؿت الىُْٟت بىنٟها الخىانل، ْو "  ٞل٣ض. اإلايكىص الهضٝ مجها وججٗل الخٗلُمي، الجهض في ٞدؿدشمَغ

ت مىيٕى اللٛت اٖخباع مً صًضا٦خُ٪ا٫ مىيٕى جدى٫  ت الاوكٛا٫ بلى مٗٞغ /  ـــ 1978 ـــ وصوؾً) ٣ًى٫ . اؾخسضامها بمٗٞغ

Widdowson. H.G ) اع َظا في ت بن: ؤلَا ت وبهما و٦خابتها، و٢غاءتها بها والخلٟٔ ظمل ٞهم ٣ِٞ، لِـ، مُٗىت لٛت مٗٞغ  ٦ُُٟت مٗٞغ

     .( )"جىانلُت لٛاًاث اؾخسضامها

ا في اللٛت ًخٗاَى ؤن بلى باإلاخٗلم ههل لم ما هاظٗا، ٞٗال للٛت الخٗلُمي الٟٗل مً هجٗل ؤن ًم٨ً ال ؤهه ٢ت،والخ٣ي     بَاَع

ُٟي ت الٟلؿٟت ٧اهذ لهظا خغ٦ُتها، اللٛت حهب الظي َى ٞاإلاجخم٘ الىا٣َت؛ الجماٖت صازل الْى  ال ؤهه"  جا٦ض الخضًشت اللٍٛى
ت لإلق٩الُت الخهضي لىا ًم٨ً  عنض صون  الخهىم، وظه ٖلى اإلاٗجى ومًٗلت ٖامت، بهٟت [وحٗلُمها اللٛت صعاؾت ] اللٍٛى

  ٚمغة في اللٛت اؾخسضامها زال٫ مٗاهحها، ألالٟاّ تهب التي هي الىا٣َت ٞالجماٖت.. ألاقمل الاظخماعي ؾُا٢ها في حٗمل وهي اللٛت

الن، لٗبخه البُ٘ ٞيكاٍ ،(ُٞخجيكخاًً) بمٟهىم (لٛتا٫ ؤلٗاب) مً هٓحر اظخماعي وكاٍ ٞل٩ل الاظخماُٖت، بإوكُتها ٢ُامها  ؤلٖا
الم، لٗبتها الؿُاؾت ومماعؾاث  وختى وؤلاخهاثُاث، ألاع٢ام ولٛت الا٢خهاصًت الجضوي  صعاؾاث لٗبخه الا٢خهاصي واليكاٍ ؤلٖا

ت لٗبخه له الٗلمي، اليكاٍ اث ونُاٚت الٟغوى، ب٢امت في واإلاخمشلت آلازغ، َى اللٍٛى ان، اثوخُثي الىٍٓغ  باؾخسضام البَر

ايُاث اإلاى٤ُ ت للىُْٟت ٧اهذ لهظا.   .( ) ..."والٍغ اث٠ هي ؤبٗاص؛ اللٍٛى ت، اإلاخٗضصة، اللٛت ْو  حكٗباث بلى جىهٝغ ٢ض واإلاخٟٖغ
.  الخىانلُت الىُْٟت بىج٣ت في جهب ؤن ٢بل اإلاسخلٟت، اإلاخ٩لم زُاباث م٘ جخجاوب ؤصاثُت

ت الىَىُت بُتالتر وػاعة ميكىعاث في واإلاخإمل     اث٠، حٗضص ٖلى جا٦ض ؤجها ًالخٔ الٗغبُت، باللٛت الخانت الجؼاثٍغ  وجإزظ الْى

 الٗام الشاهىي  الخٗلُم مً ألاولى الؿىت مىاهج) وز٣ُت في في ظاء ٣ٞض والخىانل، الخٗبحر بسهىم اللٛت ٖلماء به ٢ا٫ بما
 [ ٌؿعى ] والخ٨ىىلىجي الٗام الشاهىي  الخٗلُم مً ألاولى الؿىت بلى بتباليـ الٗغبُت اللٛت جضَعـ"  ؤن اإلااصة ج٣ضًم في (والخ٨ىىلىجي

:  بلى

. والٗمل الخ٨ٟحر في واإلاىهجُت الىظضاهُت واإلاكاٖغ الىٟؿُت الخىاَغ ًٖ الخٗبحر ٖلى ال٣ضعة ا٦دؿاب -

.  اإلاجاالث مسخل٠ في الؿلُم الخٗبحر ٖلى ال٣ضعة -

.  ومخُلباجه ػوآعاثه الٟغص شخهُت ًٖ الخٗبحر في اللٛت صوع  وبصعا٥ وألاصاء ؾالُبألا في والابخ٩اع ؤلابضاعي الخٗبحر امخال٥ -

                                                           

 .6: ص. م  20. الرباط. الرباط نت مغرب. -دراسة حتليلية –التواصل الًتبوي واللغوي . أمحد فريقي( )
 .88: ص. م2 20. ادلغرب. الدار البيضاء. إفريقيا الشرق. بيداغوجيا اإلدماج وديداكتيك التواصل الشفهي. حلسن تويب(2)
 . 279: ص . الثقافة العربية وعصر ادلعلومات، رؤية دلستقبل اخلطاب الثقايف العريب. نبيل علي(3)
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.  .( )" وؤلا٢ىإ آلازٍغً م٘ والخىانل وال٣ًاًا آلاعاء مسخل٠ مىا٢كت ٖلى ال٣ضعة -

 يمً في وعص ص٤ٞ اإلاخٗلم؛ في جد٣ُ٣ها ٖلى ٌٗمل ؤن اإلاٗلم ٖلى ًجب مؿخٗغيت، ٦ٟاءة الٗام بمٟهىمه الخىانل جدضًض جم ٦ما

ت  .( ) " اإلاِٗكت الخُاة ويُٗاث في ميسجم بك٩ل وال٨خابي الكٟىي  الخىانل مماعؾت: " اإلاؿخٗغيت ال٨ٟاءاث مجمٖى

صَر  ٦ما ّو
ضِم
ُا َضٞا خُت مِم

ُّ
 .  ألاولى للؿىت باليؿبت (وال٨خابي الكٟىي ) الخٗبحر وكاَي في حٗل

ضعِمطُت  و٢ض   
ُت
اث٠ يمىُا، اإلاىاهج ج جُت  ؤجها بال بظل٪، جهغح ؤن صون  ؤزغي، ْو يخَر ؿخَر

ُت
 مىاًَ ببغاػ"  مجها؛ صالت، ٖباعاث ؾُا١ مً ح

 ألاصبي، للىو الٟىُت الخهاثو جدضًض/  و٢ىة ظما٫ مً ٞحها ما وبْهاع.. البالُٚت الهىع  بحن الخمُحز/  اإلا٣غوء في الٟجي الجما٫

ت الىُْٟت بلى مباقغة ٚحر بخالت ٞهظٍ. .( )" الخٗلُل م٘ الىٟـ في ؤزغ مً ًتر٦ه وما  ًإحي الخًمحن ولٗل للٛت؛ (الجمالُت) الكٍٗغ
 ٖلى ال٣ضعة للٛت ؤن في ق٪ مً ٞما. ٖمىما الٟجي الٗمل م٘ الخٗامل بُبُٗت الىعي ٖلى ج٣ىم ألاصبي الىو حٗلُمُت ؤن ؾُا١ في

 اللٛت"  ْلذ ول٣ض ة،اإلاىُى١  الٗامت لٛت ًٖ ًسخل٠ و٧لحهما الىثر، لٛت ًٖ جسخل٠ الكٗغ ٞلٛت مخٗضصة، نىع  في الخمٓهغ
ت  اللٛت ٞىُْٟت الخام، والدك٨ُل وؤلاًداء الهىعة ٖلى جخ٩ئ جسُُلُت آٞا١ بلى اإلاجغصة الظَىُت اإلاضلىالث جخجاوػ  الكٍٗغ
ت ظا به، ؤلاًداء وبهما اإلاٗجى ه٣ل مجغص لِؿذ الكٍٗغ  ٖلى وال٣ضعة وألاؾالُب لل٩لماث الىٟؿُت الٓال٫ ٞهم بالًغوعة ٌؿخلؼم َو

ل ٖلى وال٣ضعة الٓاَغة الٗباعة صوصح ججاوػ   َظٍ مشل ٖلى الخالمُظ جضٍعب بلى حهضٝ خحن اإلاجهاط، ؤن في ق٪ مً وما. .( )"الخإٍو
 جغار ٖامت بهٟت الٗغبي الترار"  ؤن الى٣اص بٌٗ ًغي  بط. الٗغبي اللٛىي  الترار َبُٗت م٘ الاوسجام ًخُٛا بهما الىُْٟت،

 اللٛاث في ٖاصة ًؼصَغ الظي (الخىُٛم)ٖلى حٗخمض لٛت ؤجها زم الؿمعي، اإلاحرار ٖلى جغج٨ؼ. .الٗغبُت اللٛت َا٢ت ؤن وهجض ؾمعي،
غاب، خغ٧اث طل٪ ٖلى حؿاٖض ٦ما اَغصث، ٧لما واخض ٢ُاؽ ٖلى ومٗاهحها ؤوػاجها ججغي  الاقخ٣ا٢ُت، لمي ؤلٖا  الٗغوى ٖو

لُه،. .( )"ألانىاث مجغي  ججغي  ٩ٞلها. وال٣ىافي ت ٞةنَّن  ٖو  ومؼظهما والضاللت البيُت بحن التر٦ُب احؿا١ مً جخإحى ة،الٗغبي قٍٗغ

ٍص  في وؤصاءاتها، ألانىاث بةًداء
.  بالٟىُت وممهىع  ميسجم، ٧لّو

 واملشاحع املفادس كائمة

ؤخمض . صعاؾت وجد٤ُ٣ وحٗل٤ُ. الغؾالت اإلاٟهلت اخىا٫ اإلاخٗلمحن وؤخ٩ام اإلاٗلمحن واإلاخٗلمحن. ؤبى الخؿً ٖلي ال٣ابسخي 1

.  م1986ظاهٟي . جىوـ. الكغ٦ت الخىوؿُت للخىػَ٘ .1ٍ. زالض

                                                           

الديوان الوطٍت . جذع مشًتك آداب/ جذع مشًتك علوم وتكنولوجيا. مناىج السنة األوىل من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. وزارة الًتبية الوطنية( )
   7: ص. 2005مارس . للمطبوعات ادلدرسية

 . 7: ص. ادلرجع نفسو.  (2)
  ،7 /6 : ص. ن التعليم الثانوي العام والتكنولوجيمناىج السنة األوىل م. وزارة الًتبية الوطنيةينظر. 

 .32: ص. ادلناىج والوثائق ادلرافقة السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. وزارة الًتبية الوطنية. (3)
 .  235: ص . م996 /ىـ7 4 . م ع س. حائل. شر والتوزيعدار األندلس للن. 4ط. مدخل إىل خصائص اللغة العربية وفنوهنا. ادلهارات اللغوية. زلمد صاحل الشنطي(4)
.   8: ص . م 983 /ىـ 403 . الرياض. دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع. 2ط . دراسات يف النص الشعري، العصر العباسي. عبده بدوي(5)
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ها، مٟاَُمها، آلاٞا١ التي جٟخدها: الخٗلُمُت. ببغاَُم خمغوف 2 ت للتربُت. مىيٖى . الؿىت ألاولى. الٗضص الشاوي. اإلاجلت الجؼاثٍغ

.  1995ماعؽ 

٣ي 3 .  م2011. ٍالغبا. الغباٍ هذ مٛغب. -صعاؾت جدلُلُت –الخىانل التربىي واللٛىي . ؤخمض ٍٞغ

ضة الغؾمُت 4 ىُت، . الجٍغ .  الجؼاثغ. م2008ًىاًغ  27/ َـ1429مدغم  19ال٣اهىن الخىظُهي للتربُت الَى

.  1994.مهغ. صاع اإلاىاَل للُباٖت. لٛت الُٟل في يىء مىاهج البدض اللٛىي الخضًض. خؿام البهيؿاوي  5

.  م2004. ال٣اَغة. م٨خبت مضبىلي. 1ٍ. الٟغصاهُت في ال٨ٟغ الٟلؿٟي اإلاٗانغ. خؿً ال٨دالوي 6

مها. عقضي ؤخمض َُٗمت 7 ا، ج٣ٍى َغ . صاع ال٨ٟغ الٗغبي. 1ٍ. ألاؾـ الٗامت إلاىاهج حٗلُم اللٛت الٗغبُت؛ بٖضاصَا، جٍُى

.  م1998/َـ1419. ال٣اَغة

ت. قىقي ي٠ُ 8 ت. 7ٍ. اإلاضاعؽ الىدٍى .  ط م ٕ. صاع اإلاٗاٝع اإلاهٍغ

.  م1998. الضاع البًُاء. مُبٗت الىجاح الجضًضة. 1ٍ. لٛت الٗغبُت؛ البدض في ألانى٫ في بُضاٚىظُت ا٫. ٖباؽ الهىعي 9

.  م2000/ ٌ 1421. لبىان. بحروث. صاع ال٨خب الٗلمُت. 1ٍ. م٣ضمت ابً زلضون . ٖبض الغخمً ابً زلضون   10

ب 11 م ٍٚغ .  2006. الضاع البًُاء. ميكىعاث ٖالم التربُت. 1ٍ. اإلاجهل التربىي . ٖبض ال٨ٍغ

اعي لليكغ والُباٖت والخىػَ٘. 2ٍ . صعاؾاث في الىو الكٗغي، الٗهغ الٗباسخي. ٖبضٍ بضوي  12 اى. صاع الٞغ  1403. الٍغ

 . م 1983/َـ

ت اإلاضعؾُت. ٖلي آًذ ؤوقان 13 ت الٗلمُت بلى اإلاٗٞغ ُٟي، مً اإلاٗٞغ صاع . 1ٍ. اللؿاهُاث والضًضا٦خُ٪ همىطط الىدى الْى

.  2005. الضاع البًُاء. الش٣اٞت

غوبت اللؿان. ٞسغ الضًً ٢باوة 14 ت ٖو .  م1999/ َـ 1460. صمك٤. صاع ال٨ٟغ. 1ٍ. اإلاهاعاث اللٍٛى

٣ُا الكغ١ . بُضاٚىظُا ؤلاصماط وصًضا٦خُ٪ الخىانل الكٟهي. لخؿً جىبي 15 .  م2012. اإلاٛغب. الضاع البًُاء. بٍٞغ

ج 16 ً اإلاضعؾحن. مدمض الضٍع ت . 2ٍ. ، ؤؾـ وهماطط وج٣ىُاثجدلُل الٗملُت الخٗلُمُت وج٩ٍى ميكىعاث ؾلؿلت اإلاٗٞغ

.  2004الغباٍ . للجمُ٘

ج 17 .  م2011ظىان  20في   .WWW. Khbarbladi. Comاإلاى٢٘ الال٨ترووي . ٖىصة لخٍٗغ٠ الضًضا٦خُ٪. مدمض الضٍع

ت. مدمض نالر الكىُي 18 ىىجها. اإلاهاعاث اللٍٛى . هضلـ لليكغ والخىػَ٘صاع ألا. 4ٍ. مضزل بلى زهاثو اللٛت الٗغبُت ٞو

.  م1996/َـ1417. م ٕ ؽ. خاثل

. صاع الش٣اٞت. 2ٍ. الخُاب الضًضا٦خ٩ُي باإلاضعؾت ألاؾاؾُت بحن الخهىع واإلاماعؾت، م٣اعبت جدلُلُت ه٣ضًت. مدمض إلاباقغي  19

.  2002. الضاع البًُاء

ؤًت م٣اعبت؟ اإلاجلت ألاعصهُت في اللٛت الٗغبُت ب: حٗلُم اللؿان الٗغبي في البِئاث مخٗضصة ألالؿً. مؿٗىصة زالٝ ق٩ىع  20

.  م2013جمىػ / َـ 1434قٗبان  (3)الٗضص  (9)وآصابها، اإلاجلض 
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مها. مُلىص الخىعي 21 ضَا بلى ب٦ؿاب ال٨ٟاًاث وج٣ٍى . اإلاٛغب. ٞاؽ. بغاهذ –مُبٗت ؤهٟى . 1ٍ. مً جإلُت الؿلى٧اث وحٍٗى

2005  .

ت. ظىبُت حٗلُمها وحٗلمهااللٛاث ألا. ٖلي حجاط/ ها٠ً زىعما  22 جي للش٣اٞت والٟىىن : الٗضص. ؾلؿلت ٖلم اإلاٗٞغ اإلاجلـ الَى

ذ. وآلاصاب .  ال٩ٍى

هغ الىٗلىماث؛ ؛ عئٍت إلاؿخ٣بل الخُاب الش٣افي الٗغبي. هبُل ٖلي 23 ت. الش٣اٞت الٗغبُت ٖو . 265: الٗضص. ؾلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ

جي للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب .  ثال٩ىي . اإلاجلـ الَى

ض ِٖسخى الؿىعَي  24 ت في التربُت الٗغبُت. ًٍؼ ت. الؿلٍُى جي للش٣اٞت والٟىىن . 262: الٗضص. ؾلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ اإلاجلـ الَى

ذ. وآلاصاب .  ال٩ٍى

ىُت 25 ظظٕ / ظظٕ مكتر٥ ٖلىم وج٨ىىلىظُا. مىاهج الؿىت ألاولى مً الخٗلُم الشاهىي الٗام والخ٨ىىلىجي. وػاعة التربُت الَى

اث اإلاضعؾُت. آصابمكتر٥  جي للمُبٖى  .2005ماعؽ . الضًىان الَى

26                  George Mounin : Dictionnaire de la linguistique, Quadrige,4° édition, 2004,  
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ف وعبة   ي  (معجض ؤحمذ)في ٍص
 (هـ445-)املىبى  للمعشِّر

ضي ومعجض ؤحمذ  - مع العٍض
 
 -دساظة مىاصهة بين الال

ؤحمذ علي دهمـان . د. مذ حعً الؽعير                 ؤمح

باحث في ألادب اللـذًم            ؤظحار في الىلذ ألادبي والبالػة 

ظىسٍا / حمق  –حامعة البعث 

 

 

 

ق
 
 البحث ملخ

ت اإلاٗاٝع صاع ًٖ" ؤخمض معجؼ" ٦خاب نضوع  ؤزاع    -(م1988) اإلاهغٍَّن
ًا
 خى٫  الترار بخد٤ُ٣ اإلاهخمحن الباخشحن بحن زالٞا

ت ِمي، الٗالء ابي وؿبخه صخَّن
٤ٌة  اليؿبت ٣ٞبل اإلاٗغّو ٟها في وظحهتٍص  صالثلَر  بلى اَخضي ؤن بٗض آزغ وعًٞها مجهم، ٍٞغ ُٗض. ٍػ  َظا َو

ت، َظٍ في الخد٤ُ٣ باب ٞخذ البدض َُّن   ال٣ً
ًا
ا ت والغؾاثل وألابدار الضعاؾاث ب٨ثرة مضٖٞى َُّن  بيؿبت ًدُِ ما ججاَلذ التي الجامٗ

ت ٖلىم في مؿاثلَر  مً ُٞه ما ووؿبذ ٖلُه ٣ٞامذ قبهت، مً ابال٨ذ َظا َُّن ِمي  الٗغب
. للمٗغّو

اب جىز٤ُ بضاًت البدض ٖغى ٟاث ال٣ضماء التراظم ٦خَّن
َّن
ِمي  الٗالء ؤبي مال

ي، قٗغ في اإلاٗغّو ِم
 ؤ٢ىا٫ بازخهاع ط٦غ زم اإلاخىبّو

، اإلاعجؼ ؤمغ في الباخشحن م٘ باإلايؿى الكغح َظا بحن باإلاىاػهت قٕغ زم اإلاُبٕى
َّن
ؼي  والال  صًىان اإلاٗغي  الٗالء ؤبي قغح  -الٍٗؼ

ي ِم
  ٦كٟذ مىاػهت وهي اليؿبت، اإلاىزى١  -اإلاخىبّو

ًا
  جىا٢ًا

ًا
  وازخالٞا

ًا
ا َُّن  الدؿلُم بلى باخضٍص  ٧لُّ  مٗه ًى٣اص وظه ٖلى الكغخحن بحن ظل

.  اإلاعجؼ وؿبت بٍؼ٠ ُٞه مغاء ال بك٩ل

ة اليلمات  ُ ،زِ ميؿىب اإلاٗغي، ؤخمض، معجؼ :املفحاح
ًا
. ظاػمت صالثل ؤ

 .. ثمهُذ

اب ًظ٦غ خَّن
ُت
ىا الظًً التراظم ٦ ٟاث ؤخهَر

َّن
ِمي  مال

ي قٗغ في ٦خابحن له ؤنَّن  اإلاٗغّو ِم
م٘" َما, اإلاخىبّو

َّن
ؼي  الال , "ؤخمض معجؼ"و, "الٍٗؼ

 بتوـ خى٫  وجباًيذ, اإلاترظمحن وآعاء ألازباع وه٣ل الغواًاث في والايُغاب الٛمىى مً بصخيءٍص  بُجهما الٗال٢ت ؤخُُذ و٢ض

ِمي  الٗـالء ابي ال٨خابحن
ما, اإلاٗغّو َُّن  قٗغ مٗاوي" في للمٗغي  زالضٍص  ٦خابٍص  بظ٦غ" َـ660"- الٗضًم ابً جٟـغص ٦ما. ؤخمض معجؼ ٦خاب والؾ

ي ِم
: آلاحي َى ال٨خب َظٍ خى٫  اإلاترظمىن  ط٦ٍغ ما وجٟهُل, "اإلاخىبّو

ٟاث" َـ626"- الخمىي  ًا٢ىث ؤخصخى
َّن
ِمي  مال

م٘" ٦خاب ط٦غ ُٞما ٞظ٦غ, اإلاٗغّو
َّن
ؼي  الال م٘ و٦خاب): ٢ا٫, ٣ِٞ" الٍٗؼ

َّن
 الال

ؼي  ي قٗغ جٟؿحر في الٍٗؼ ِم
لَر , اإلاخىبّو مِم

ؼ لألمحر ُٖت غؾها الضولت ٍٖؼ كغون مئت وم٣ضاٍع, ...الضوام ؤبي ألامغاء جاط ابً ٚو اؾت ٖو , (1)(٦غَّن
                                                           

 .م993 ،  بَتوت، ط –مي إحسان عباس، دار الغرب اإلسال. حتقيق د. 334/ ياقوت احلموي، : معجم األدباء ( )
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ِمي  مالٟاث ؤؾماء" َـ646"- ال٣ُٟي اؾخٗغى ٦ما
ٗغَرٝ و٦خاب.... ):و٢ا٫, اإلاٗغّو م٘ ٌُت

َّن
ؼي  بالال ِمب ؤبي قٗغ ٍٚغب قغح في الٍٗؼ

ُّو  الُ
ي الخؿحن بً ؤخمض ِم

ؼ لألمحر ٖمله, اإلاخىبّو كغون مئت م٣ضاٍع.... الضولت ٍٖؼ  وله)": َـ654"- الجىػي ابً ؾبِ و٢ا٫. (1)(٦غاؾت ٖو

ٟاث ان اإلاهىَّن ؿَر م٘, ... الخِم
َّن
ؼي  والال ي قٗغ قغح في الٍٗؼ ِم

. (2)(اإلاخىبّو

  وؤياٝ, ال٨خاب َظا ؤمغ في ٫ٟٞوَّن , "َـ660"- الٗضًم ابً ظاء زم 
ًا
ي قٗغ مٗاوي" في آزغَر  ٦خابا ِم

 مهىٟاجه ومً): ٢ا٫, "اإلاخىبّو
م٘ ٦خاب

َّن
ؼي  الال ي قٗغ جٟؿحر في الٍٗؼ ِم

٣ا٫, اإلاخىبّو ؼي  الشابتي" ٍو ل, "الٍٗؼ مِم
ؼ لألمحر ُٖت  وبٌٗ, زما٫ بً زابذ الضوام ؤبي الضولت ٍٖؼ

٣ى٫  ٌٛلِ الىاؽ ه: ٍو ٟه بهَّن ؼ نىَّن ؼي  ٞاج٪ شجإ يؤب الضولت لٍٗؼ كغون مئت وم٣ضاٍع, ٦ظل٪ ألامغ ولِـ, الٍٗؼ  و٦خاب, ٦غاؾت ٖو
ي قٗغ مٗاوي" في ِم

. (3)(٦غاَعـ ؾذُّ  وم٣ضاٍع, "اإلاخىبّو

٫  الظ٦غ و٧ان ٩ان ابً ٖىض" ؤخمض معجؼ" ل٨خاب ألاوَّن ِم
ّو
م الظي, "َـ681"- زل   ٢ضَّن

ًا
ٟاث لبٌٗ ؾغصا

َّن
ِمي  مال

... ): و٢ا٫, اإلاٗغّو
اٍ مجما ؤبي صًىان وازخهغ ي وصًىان, "الىلُض ٖبض" وؾماٍ البدتري  وصًىان, "خبِب ط٦غي " وؾمَّن ِم

. (4)("ؤخمض معجؼ" وؾماٍ اإلاخىبّو

  زل٩ان ابً ؤوعصٍ ما" اإلاسخهغ جخمت"  ٦خابه في" َـ747"- الىعصي ابً ؤوعصٍ ما ووا٤ٞ
ًا
 و٢ا٫. (5)٣ِٞ" ؤخمض معجؼ" ٞظ٦غ, آهٟا

م٘" ٦خبه ومً)": َـ749"- الظَبي
َّن
ي قٗغ قغح في" ػي الٗؼي  الال ِم

كٍغً مئت هدى, اإلاخىبّو ا. (6)(٦غاؾت ٖو  ط٦غ ٣ٞض" َـ764"- الهٟضي ؤمَّن
ي قٗغ قغح في" ؤخمض معجؼ" ٦خبه ومً) :٢ا٫, ال٨خابحن ِم

م٘"و, اإلاخىبّو
َّن
ؼي  الال ي قٗغ قغح في" الٍٗؼ ِم

": َـ786"- الُاٞعي و٢ا٫. (7)(اإلاخىبّو

ي صًىان قغحُت  وله) ِم
اٍ اإلاخىبّو م ٦خاب" ؾمَّن

َّن
ؼي ٕ الال ا. (8)("الٍٗؼ ي ؤمَّن  قٗغ قغح مجها, جهاه٠ُ وله): ب٣ىله ا٦خٟى ٣ٞض" َـ911"- الؿَُى

ي ِم
ص ؤن صون , (9)(اإلاخىبّو ِم

. ال٨خاب ٖىىان ًدضّو

ا واإلاالخٔ ما  -اإلاترظمحن ٚالبُت جىاجغ ؤ٢ىا٫ٍص  مً ط٦غهاٍ ممَّن َُّن م٘" ٦خاب جىز٤ُ في  -مجهم ألاواثل الؾ
َّن
ؼي  الال ٟا٢هم ،"الٍٗؼ ِم

ّو
 في واج

ه ٞهوم كٍغً مئت في ٣ً٘ بإهَّن ظا, ٦غاؾت ٖو ٍص  بال صلُلٌة  َو
الٖهم ٖلى ق٪ّو ِم

ّو
ضاص في ال٨خاب َظا ب٣ي و٢ض. ٖلُه اَ ِمي  ٦خب ِٖم

 اإلاٗغّو
ه ْهغ ؤن بلى, اإلا٣ٟىصة غة ٞترة في مسَُى ِم

ّو
   -ٞإ٢ضم, َظا ٖهغها مً مخإز

ًا
. (10)جد٣ُ٣ه ٖلى اإلاىلىي  ؾُٗض مدمض ألاؾخاط  -مك٩ىعا

ا , اإلاسخهغاث مً له زل٩ان ابً ون٠ في بضا و٢ض, والهٟضي الىعصي وابً زل٩ان ابً ؾىي  ًظ٦ٍغ ٞلم "ؤخمض معجؼ" ٦خاب ؤمَّن
ا ه، للضًىان قغح ٞهى الهٟضي ٖىض ؤمَّن ِم

ّو
ظا ٧ل ه َو

ُّ
ِم  مضٖاة ٧ل

. ال٨خاب َظا خ٣ُ٣ت في للك٪ّو

 

                                                           
 .م973 ،  حتقيق زلمد أيب الفضل إبراىيم، دار الكتب ادلصرية، ط . 4/ القفطي، : إنباه الرواة ( )
 .م944 ،  دار الكتب ادلصرية، ط. 54 جلنة إحياء تراث أيب العالء، ص : تعريف القدماء بأيب العالء ادلعري (2)
 .540 ادلصدر السابق (3)
 .م994 بَتوت،  –إحسان عباس، دار صادر . حتقيق د .4  / ابن خلكان، : يانوفيات األع (4)
 .207تعريف القدماء  (5)
 .م2003،  معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط عّواد حتقيق بشار .  9/72، مشس الدين الذىيب: واألعالم ادلشاىَت ووفيات تاريخ اإلسالم (6)

 .م2000،  بَتوت ط  -يق أمحد أرناؤوط وخالد مصطفى، دار إحياء الًتاثحتق. 575/ الصفدي، : الوايف بالوفيات (7)
 .298تعريف القدماء  (8)
 .صيدا، دون تاريخ –زلمد أبو الفضل إبراىيم، ادلكتبة العصرية. حتقيق د .239/ السيوطي، : بغية الوعاة (9)
 .4 4/20، ج2 3/20، ج0 2/20، ج2008/ ج،  الرياض، ط -صدر عن مركز ادللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية  (0 )
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ً
: املىبى  ؤحمذ معجض  –ؤوال

ت وسخت ٖكغة ازيخا الٗالم م٨خباث في اهدكغث خب, اخضو لكغحٍص  مسَُى
ُت
م٘" بًٗها ٖلى ٦

َّن
ؼي  الال  ؤو, "ؤخمض معجؼ ؤو الٍٗؼ

  ؤن صون  ومً, ٣ِٞ" ؤخمض معجؼ"
ٗىىنَر

ُت
ه الٗلم وم٘, (1)آلازغ بًٗها في ح ت ٖلى صامٜ صلُلٌة  ًىظض ال بإهَّن  الكغح َظا وؿبت صخَّن

ِمي 
اث بٌٗ ؤنَّن  ؾىي  للمٗغّو  الٗالء ؤبي قغح ؤهه ٖلى وبزغاظه جد٣ُ٣ه ٖلى صًاب اإلاجُض ٖبض الض٦خىع  ؤ٢ضم بلُه، جيؿبه اإلاسَُى

ِمي 
ي صًىان اإلاٗغّو ِم

حٍر زل٩ان ابً بلُه ؤقاع الظي, (2)"ؤخمض معجؼ"بـ اإلاىؾىم اإلاخىبّو ٟه زل٩ان ابً ؤنَّن  م٘, ٚو  مسخهغاث بحن نىَّن

ِمي 
ا, اإلاٗغّو ه و٢لىا!. بإ٦مله الضًىان ٖلى الكاعح ٦الم ُٞه ظاء ٣ٞض الكغح َظا ؤمَّن ِمي  بلى وؿبخه صخت ٖلى صلُلٌة  ًىظض ال بهَّن

 ؾىي  اإلاٗغّو
اث بٌٗ ؤنَّن  م٘" ؤنَّن  طل٪, بلُه جيؿبه اإلاسَُى

َّن
ؼي  الال    –ًشبخه" الٍٗؼ

ًا
 مئاث وب٣اء ط٦ٍغ ٖلى اإلاهاصع جىاجغ  –وماصة ٖىىاها

ي صًىان قغوح في  –ألانل اإلاسٍُى ظاهب بلى  –مىه الىهىم ِم
. (3)والى٣ض ألاصب و٦خب ٖلُه الالخ٣ت اإلاخىبّو

: اليعبة مىىشو  -

  الكغح َظا نضوع  ؤزاع
ًا
  اإلاٗغي  الٗالء ؤبي بلى ميؿىبا

ًا
ِمي  بترار اإلاهخمحن بحن الك٩ى٥ مً ٦شحرا

ي اإلاٗغّو ِم
ٍص  ٖلى واإلاخىبّو

, ؾىاء خضّو
ت هٟى مً وؤو٫   طل٪ ٖلى وصالثله, "ألاصبي الىا٢ض الٗالء ؤبى" ٦خابه في ٖباصة الؿُض الؿُٗض الض٦خىع  اإلاُبٕى اإلاعجؼ وؿبت صخَّن

: (4)هي

ِمي  بلى وؿبخه ٖلى صلُل ال عحالل َظا ؤنَّن  -1
. الىو إلاضاص مسال٠ بمضاص سجل الظي ٖىىاهه ؾىي  اإلاٗغّو

ٟا١ -2 ت الكغح اجَّن لى للم٣ُٖى ي صًىان ٖلى" َـ468"- الىاخضي قغح م٘ الخالُت مً وبِخحن ألاوَّن ِم
 مً اإلا٣ضمت وؾ٣ٍى, اإلاخىبّو

ت اليسخ ظمُ٘ ا, اإلاسَُى ٍٝص  ٖلى ًض٫ ممَّن . الىاسخ مً جهغُّ

ِمي  بكٗغ الكاعح صاؾدكها -3
. (5)مىي٘ مً ؤ٦ثر في اإلاٗغّو

ذ ه٣ل وظىص -4 غ"و" ال٣غآن بضٌ٘" ٦خابي في ؤخمض معجؼ مً نٍغ ٍص " َـ654"- اإلاهغي  ألانب٘ ؤبي البً" الخدبحر جدٍغ
 لم لىوّو

  ًغص
ًا
. (6)اإلايكىع  الكغح في ؤؾاؾا

                                                           
جرجي : وتاريخ آداب اللغة العربية .م962 القاىرة،  –عبد احلليم النجار، دار ادلعارف . ترمجة د. 2/89، كارل بروكلمان: تاريخ األدب العريب: انظر ( )

 .القاىرة، بدون تاريخ –دار اذلالل  . 2/25زيدان 
مث قامت دار ادلعارف ، بإشراف الدكتور أمحد احلويف، ياب للحصول على درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم ّتامعة القاىرةدتقدم هبذا الشرح عبد اجمليد  (2)

 .(65)يف سلسلة دخائر العرب ، 992 مث تلتها الطبعة الثانية سنة ، بطبعتو األوَّىل، 988 بنشره سنة 

، "تفسَت أبيات ادلعاين يف شعر أيب الطيب"فقد نقل عنو أبو ادلرشد ادلعرِّي يف شرحو ادلوسوم بـ ، الالحقة عليوكان لالَّمع العزيزي أثر واضح يف شروح الديوان  (3)
النظام يف شرح شعر ادلتنيب "وابن ادلستويف يف شرحو ، والواحدي يف شرحو على ديوان ادلتنيب، "ادلوضح يف شرح شعر أيب الطيب ادلتنيب"واخلطيب التربيزي يف شرحو 

 ".ارتشاف الضََّرب"، كما نقل عنو ابن الشجري يف أماليو، وأبو حيان األندلسي يف كتابو "يب متاموأ
 .م987 ،  ط، مصر، دار ادلعارف .20 -9   ص ،السعيد السيد عبادة: أبو العالء الناقد األديب: انظر (4)
 .3/434-2/382معجز أمحد : انظر (5)
ابن أيب : بديع القرآن: وانظر. م963 ، القاىرة -اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ، حفٍت شرف. تح د. 90 ص ،صبعابن أيب األ: حترير التحبَت: انظر (6)

 .م957 ،  ط، القاىرة -دار هنضة مصر، حفٍت شرف. حتقيق د. 09  ص األصبع،
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ل اإلاجُض ٖبض مدمض الض٦خىع  ٖباصة عؤي وصٖم ظت البً بإ٢ىا٫ الكاعح اؾدكهاص َمهاؤ, (1)ظضًضة صالثلَر  ٞإياٝ الٍُى  ٞىعَّن
ؼي  وللخُُب ،"َـ455"- البروظغصي ما" َـ502"- الخبًر ِمي  جالمظة مً َو

. اإلاٗغّو

ام ٖبضهللا مدمض الض٦خىع  ولٗلَّن   اإلاعجؼ ؤنَّن  بلى آلازغ َى طَب و٢ض, اإلاؿإلت َظٍ في اَخمىا الظًً الباخشحن ؤ٦ثر مً ٖؼَّن

٠ٍص  َى بهما اإلايكىع  ِم
ّو
ِمي  بلى بوـ آزغ إلاال

 ًهى٠ لم اإلاعجؼ ؤن له ْهغ ُٞما اإلاؿإلت وؤنل, والتزوٍغ الاهخدا٫ ؾبُل ٖلى اإلاٗغّو
 
ًا
ِمي  ؤملى وبهما, ؤنال

م٘" اإلاٗغّو
َّن
ؼي  الال اٍ قُسىزخه في" الٍٗؼ ا, "ؤخمض معجؼ" اإلاخإزٍغً بٌٗ ٞؿمَّن ا ؤصلخه ؤمَّن : (2)بازخهاع ٞىظ٦َغ

ى عظل مً الكاعح ا٢خباؽ -1 ؿمَّن ِمي  قُىر في ولِـ, (3)"البساعي " ٌُت
, (4)"الجلُل ناخب" ومشله, "البساعي " له ٣ًا٫ مً اإلاٗغّو

  الكاعح ٖىه ه٣ل الظي
ًا
. ؤًًا

, ألاصباء معجم في ًا٢ىث ٞإزبخه, ظلُلت مهاصع زالزت في الٟهغؽ َظا ب٣ي و٢ض, ٦خبه ٞهغؽ بمالء ٖلى خغم الٗالء ؤبا ؤنَّن  -2
الم, والخدغي  ٝؤلاهها في الٗضًم وابً, الغواة بهباٍ في وال٣ُٟي  بًٗهم ًى٣ل لم ؤجهم ٖلى اإلا٣اعهت وجض٫, مخٗانغون الشالزت وألٖا

  ص٤ُ٢ٌة  اإلاظ٧ىع  والٟهغؽ, بٌٗ ًٖ
ًا
ا ا ال٨خب ؤؾماء ُٟٞه, ظضَّن ا, مًمىجها وبُان جإلُٟها وؤؾباب وم٣اصًَغ  ؤنَّن  الىٓغ ًلٟذ ممَّن

م  –اإلاعجؼ   ال الٟهاعؽ َظٍ في ًظ٦غ لم -بالخاَغ ٌٗل٤ الظي ٖىىاهه ٚع
ًا
  ٦خابا

ًا
  وال, مٟغصا

ًا
. آزغ ل٨خاب اؾما

ِمي  جالمُظ ظهل -3
ظت ٧ابً: باإلاعجؼ اإلاٗغّو ؼي  ٞىعَّن ِمي  اإلاغقض وؤبي والخبًر

 َاالء جغار مً ٦بحرٌة  ٢ضعٌة  لىا ب٣ي ٣ٞض, "َـ492"- اإلاٗغّو

الم ا ألٖا   له ممَّن
ٌة
  نلت

ٌة
بت ي بضًىان بُٗضة ؤو ٢ٍغ ِم

  عي للم٘ ؤنَّن  مجهم ؤخض ًظ٦غ لم طل٪ وم٘, وقٍٗغ اإلاخىبّو
ًا
  قغخا

ًا
. الضًىان ٖلى زاهُا

ي ابً قغح ومجها, (5)م٣ضمخه في اإلاخىبي صًىان قغخه مهاصع ط٦غ ٣ٞض: بال٨خاب الىاخضي ظهل -4 ِم
ِمي  ظجّو

ظت وابً واإلاٗغّو , ٞىعَّن

ا ِمي  ؤمَّن
. مىه الا٢خباؽ ؤو اإلاعجؼ بلى ؤلاقاعة صون  المٗه ٖىه ٞى٣ل اإلاٗغّو

اح ٖلى اإلاأزظ" ٦خابه في آزظ الظي: إلاعجؼبا" َـ644"- اإلاهلبي ألاػصي م٣ٗل ابً ظهل -5 ي صًىان قغَّن ِم
 " اإلاخىبّو

ًا
اخا غَّن

ُت
 مجهم زمؿت ق

ِمي 
  بال له ٌٗٝغ لم طل٪ وم٘, اإلاٗغّو

ًا
  قغخا

ًا
م٘ َى واخضا

َّن
ؼي  الال ِمي  الٗالء ؤبي الكُش ٖلى مأزظي َظٍ): ٢ا٫, الٍٗؼ

 قغخه في اإلاٗغّو

ي الُُب ؤبي صًىانَر  ِم
م٘ اإلاٗغوٝ اإلاخىبّو

َّن
ؼي  بالال . (6)(الٍٗؼ

ل٘ ٣ٞض: باإلاعجؼ الخبُان قغح ناخب ظهل -6
َّن
٠ اَ ِم

ّو
ت الضًىان قغوح مً ٦شحرٍص  ٖلى الخبُان مال َُّن ت اإلاكغ٢ َُّن  وؤ٦ثر, واإلاٛغب

م٘ ومجها, ٖجها الى٣ل
َّن
ؼي  الال ا, الٍٗؼ   بلُه ٌكغ ٞلم" ؤخمض معجؼ" ؤمَّن

ًا
. بَال٢ا

ؼ ٖبض الض٦خىع  هٟى الباخشحن َاالء ظاهب وبلى ِمي  بلى اإلايكىع  ال٨خاب َظا ؾبتن اإلااو٘ هانغ الٍٗؼ
 اإلاظَب َظا وطَب, (1)اإلاٗغّو

 
ًا
. (2)ٖبُضاث ٖضهان الض٦خىع  ؤًًا

                                                           
 .20 -0  ص ص ، 990 ،  ع، 2 مج ، اضالري –رللة عامل الكتب ، زلمد عبد اجمليد الطويل: كتابان منسوبان أليب العالء: انظر ( )
زلمد عبد اهلل : معجز أمحد احلقيقي: وانظر. 262-242ص ص ، 993 ، 3ع، 4 مج ، رللة عامل الكتب، زلمد عبد اهلل العزام. د: ليس للمعري: انظر (2)

 .300-266ص ص ، 3ع، 5 مج ، رللة عامل الكتب، العزام
 .2/79 -325/ معجز أمحد : انظر (3)
 .4 /3ادلصدر السابق : ظران (4)
 .م 86 حتقيق فريدريك دتريصي، برلُت،  .2 ص أبو احلسن الواحدي،: شرح ديوان أيب الطيب ادلتنيب: انظر (5)
 .م2003، 2عبد العزيز ادلانع، مركز ادللك فيصل للبحوث، يف الرياض، ط. حتقيق د .2/7،  ابن معقل األزدي: اح ديوان ادلتنيبِّ ادلملخذ على شرَّ  (6)
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: اليعبة مثبحى -

م٘" ٦خاب جد٣ُ٣ه م٣ضمت في اإلاىلىي  ؾُٗض مدمض ألاؾخاط بضا اإلاى٨ٍغً لهاالء اإلا٣ابل في
َّن
ؼي  الال  " الٍٗؼ

ًا
ضا  ال٨خاب وؿبت مٍا

ِمي 
.  (3)طل٪ بلى صٖخه التي ألاؾباب ًىضر ؤن صون , للمٗغّو

ت بزباث ؾمحر خمُض الض٦خىع  خاو٫  ٦ما   ٣ٞضم ال٨خاب، وؿبت صخَّن
ًا
 َظا بتزوٍغ ال٣اثل الغؤي صخٌ زاللها مً خاو٫  حججا

: (4)مجها, ال٨خاب

ؼي  إلاىهج مكابهٌة  والخٟؿحر الكغح في ال٨خاب مىهج ؤنَّن  (1 . للضًىان قغخه في -اإلاٗغي  جلمُظ  -الخبًر

٠ اَخمام ؤنَّن  (2 ِم
ّو
  ن٧ا اإلاال

ًا
ا . الٗم٤ُ الٟلؿٟي بال٨ٟغ ًخهل ما و٧ل واإلاشل الخ٨مت ؤبُاث ٖلى مىهبَّن

ت ٖلى للمال٠ الى٣ضي اإلاى٠٢ اؾدىاص (3 ت ٖلى ال, ألازظ هٍٓغ  َظا وؤن, ال٣ضًم الى٣ض في ؾاثضة ٧اهذ التي الؿغ٢اث هٍٓغ

  هجضٍ الظي هٟؿه َى اإلاٟهىم
ًا
 عؾالت" و, "البدتري  صًىان قغح  –لُضالى ٖبض" ٨٦خاب اإلاٗغي، الٗالء ؤبي مالٟاث في ؾاثضا

". الٟٛغان

ٓهغ  اخخماالث ٩ًىن  ؤن ٌٗضو ال الضاعؽ ط٦ٍغ ما ٩ٞل حجت؛ ٖلحها ج٣ىم ال الاظتهاصاث َظٍ ؤن الضًىان قغوح في للباخض ٍو

٨ٟي شخيء؛ في بلحها الاؾدىاص ًم٨ً ال ْىُت اح مٗٓم بن َىا ه٣ى٫  ؤن ٍو ي قغَّن ِم
هم ه٣ل لم بن  -اإلاخىبّو

َّن
 مهُلر ٌؿخسضم م٫  –٧ل

ؼي  اإلاعجؼ ناخب مجهجي بن زم بد٣ه،" الؿغ٢ت"    -ٞااو٫  ًظ٦غ؛ شخيء في ًلخ٣ُان ال والخبًر
ًا
  ال٣هاثض عجب  –مشال

ًا
، جغجِبا

ًا
سُا  جاٍع

  عجبها وآلازغ
ًا
، جغجِبا

ًا
. الالم٘ في اإلاٗغي  قُسه عجبها ٦ما معجمُا

 مً اليؿبت مى٨غي  جم٨ً ٖضم ٞاؾخٛلىا ق٩ى٥، مً اليؿبت بهظٍ ًدُِ ما الباخشحن مً ٦شحر ججاَل ؤن الٛغابت ومً

ِمي  بلى والبالٚت والىدى واللٛت الى٣ض في آعاء مً الكغح َظا في ظاء ما ٞحها وؿبىا ٞاؾضة صعاؾاث ٣ٞضمىا اإلاؿإلت، في الجؼم
.  (5)اإلاٗغّو

 
ً
ف في دالئلىا -راهُا : اليعبة ٍص

ىا ِمي؛ الٗالء ابي ال٨خاب َظا وؿبت بٍؼ٠ ال٣اثل الغؤي م٘ بهَّن
ِمي  جالمظة قغوح في الباخض ًداع بط اإلاٗغّو

  –الضًىان ٖلى اإلاٗغّو

ظت ٧ابً ِمي  اإلاغقض وؤبي ٞىعَّن
ؼي  اإلاٗغّو م ٖلماء مً َم الخالمُظ ٞهاالء الكغح؛ َظا ًٖ نمتهم ؤمام ًداع  –والخبًر  اللٛت في ٖهَغ

ٍص  بال ٖلحهم ًسٟى وال وألاصب،
٠ مً ؤ٦ثر له ٧ان وبن ختى اإلاعجؼ، بذجم لكُسهم ٦خابٌة  ق٪ّو

َّن
ي قٗغ في مال ِم

 وظىص بن بل, اإلاخىبّو

                                                                                                                                                                                                 
 .492-482ص ص ، 993 ، 5ع، 4 مج ، الرياض –عبد العزيز ادلانع، رللة عامل الكتب : عود إىل معجز أمحد أليب العالء ادلعرِّي: انظر ( )
 .2002،  عمان، ط –وزارة الثقافة األردنية  .59-58 ص عدنان عبيدات،: اح ديوان ادلتنيبِّ القدماءة عند شرَّ االجتاىات النقديَّ : انظر (2)
 .38-34مقدمة احملقق، : الالمع العزيزي: انظر (3)
 .م2005،  ط، دمشق –منشورات احتاد الكتاب العرب  .95 – 92ص ص ، محيد مسَت: النص وتفاعل ادلتلقي يف اخلطاب األديب عند ادلعرِّي: انظر (4)
نقد الشعر يف آثار ]ودراسة الدكتورة ناديا الدولة  ،[982 ،  ط، بغداد، رشيددار ال: أبو العالء ادلعرِّي ناقداً ]من ذلك دراسة الدكتور وليد زلمود خالص  (5)

ادلصطلحات البالغية والنقدية يف شرح أيب العالء شعر ادلتنيبِّ ]ودراسة أمحد حيِت زلمد ، [م2002،  ط، دمشق -سلسلة مكتبة أيب العالء : أيب العالء ادلعرِّي
دار : النحو يف شروح ديوان ادلتنيبِّ ]، ودراسة الدكتور حسن منديل العكيلي [م2005، جامعة ادلوصل، لدكتوراهأطروحة أعدت لنيل درجة ا: -معجز أمحد –

أطروحة أعدت لنيل درجة ادلاجستَت، جامعة : معجز أمحد وقضاياه الصرفية بُت ادلتنيبِّ وادلعري]ودراسة ناصر ميثاق . [م0 20،  األردن، ط -ضياء الدين 
 .[م  20الطباطبائي، 
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ٟحن
َّن
ٛغي  ٌٛغحهم ؤن قإهه مً واخض مىيٕى في لكُسهم مسخلٟحن مال م َو إل ٚحَر ِم

ّو
  ٖلحهما بااَل

ًا
, مجهما وؤلاٞاصة بُجهما واإلا٣اعهت مٗا

  بلى اإلاخ٨غعة بقاعاتهم م٣ابل ٢لُلت ولى مىاي٘ في اإلاعجؼ بلى ؤقاعوا ال٣ضامى ؤنَّن  ولى
َّن
ذ م٘الال

َّن
ل ا, اإلاؿإلت لخُت  ًٖ ًإزظوا ؤن ؤمَّن

م٘
َّن
ضٖى والخحرة الك٪ ًشحر ٞإمغ ،(1)واخضة مغة بال اإلاعجؼ ٣ًغبىا وال اإلاغاث مئاث الال ضٍص  بلى ٍو ٤ مً مٍؼ . والخشبُّذ الخد٣ُّ

٤ٟ ٞةهىا لظا ت به٩اع في ألاٞايل الباخشىن  بلُه طَب ما م٘ هخَّن مىا الظًً, اليؿبت صخَّن   ٢ضَّن
ًا
 بلى جضٞ٘ م٣ىٗت ةمى٣ُيَّن  حججا

ٍص 
ٍص  ٧لَّن  ٦بحر خضّو

ض صازلُت ؤزغي  ًٖ البدض خاولىا زاعظُت ؤٚلبها في الدجج جل٪ ٧اهذ وإلاا. ؤلاه٩اع َظا ؤمغ في ق٪ّو  اإلاؿإلت جٍؼ

 
ًا
م٘ اإلايؿىب اإلاعجؼ بحن اإلاىاػهت زال٫ مً وطل٪, وظالء ويىخا

َّن
ؼي  والال  خُىظا٥، واإلاشبخىن  اإلاى٨غون ًُله لم الظي, اإلاشبذ الٍٗؼ

  اإلاىاػهت ٍَغ٤ ًٖ لىا ْهغ ؤن ٩ٞان
ٌة

ٌٌة  ازخالٝ  ُٞه مغاء ال بك٩ل الدؿلُم بلى الباخض مٗه ًى٣اص بىظه الكغخحن بحن وجىا٢

٠ٍص  ًٖ نضوعَما باؾخدالت ِم
ّو
 في الازخالٝ ؤوظه وهىظؼ. اإلاعجؼ وؿبت ٍػ٠ ٌٗجي ٞهظا البخت، مشبذٌة  الالم٘ ؤنَّن  و٧ىن , واخض مال

: آلاحي

: الشواًة في الاخحالف -ؤ

ِمي  عواًت ًٖ اإلاعجؼ في الكاعح عواًت جسخل٠
م٘ في اإلاٗغّو

َّن
ؼي  الال   الٍٗؼ

ًا
، ازخالٞا

ًا
 لم م٣ُٗخحن المٗه في اإلاٗغي  ؤوعص ٣ٞض ظلُا

: (2)مُلٗها بخضاَا اإلاعجؼ، في جغصا

ا
ّو َر
بذَر  إلا ؿِم

ُت
ىذَر  و

ُت
٨

َر
ٞ  

ًا
بىا حرِم  اِم

َر
ٛ بٍص  لِم

َر
 ؤ

 
مَّن  

ُت
ىذَر  ز دِم

مخُت م اِم
َر
ل
َر
ٞ ٘ غظِم

َر
لى ج بِم  بِم

صَر
َر
 ؤ

: (3)امُلٗه وألازغي  

بي
َر
إ ً بِم هُت  مَر

ُت
صج صِم

٢ىا وَر رَر
َر
ٞت اِم

َر
ٞ 

 
طخى 

َر
٢ هُت  وَر

َر
ٗضَر  الل ماٖا طا٥َر  بَر ظخِم  اِم

٠ عوي ٦ما  ِم
ّو
  اإلاعجؼ مال

ًا
: (4)مُلٗها مجها، الالم٘ زال م٣ُٗت

  ًا
َر

ال٫ِم  طيِم  صولتِم  ؾ٠ُ ًْب  الجَّن  لهُت  ومَر

 
رُت   حْب

َر
٤َر  ز الثِم

َر
باصِم  الخ ِٗم يّو  وال مِم

 ؾَر
  ُت 

 
سخل٠ ٟحن ٍو

َّن
   -اإلاال

ًا
ي ٣ٞى٫  الضًىان، مً ٦شحرة ثؤبُا عواًت في  -ؤًًا ِم

: (5)اإلاخىبّو

                                                           

، وعليو فالباحث يكاد [09 بديع القرآن : انظر]" معجز أمحد"نصاً نسبو أليب العالء ورده إىل كتاب " بديع القرآن"ذكر ابن أيب األصبع ادلصري يف كتابو  ( )
لشك بأنفسنا جتاه صحة ىذا النص أن ابن ولكن ما يعيدنا إىل االضطراب يف إدراك حقيقة األمر، وما يثَت ا، يزمع على وجود ادلعجز كشرٍح مستقلٍّ عن الالمع

أثبتو أسامة بن  -باختالف يف العبارة  -وأنَّ النص نفسو ، [90حترير التحبَت: انظر]! بزيادة عليو وتقدمي وتأخَت" حترير التحبَت"أيب األصبع عاد وأثبتو يف كتابو 
، أسامة بن منقذ: البديع يف نقد الشعر: انظر]! الالمع مع أن ادلعرِّي مل يقف عليو البتة يف، مرجعاً إياه إىل الالمع العزيزي" البديع يف نقد الشعر"منقذ يف كتابو 

 .[.م987 ،  بَتوت، ط –حتقيق عبد النور مهنا، دار الكتب العلمية . 75  ص
 .2 2/ انظر القصيدة يف الالمع العزيزي  (2)
 .2/737انظر القصيدة يف ادلصدر السابق  (3)
 .3/609ة يف معجز أمحد انظر القصيد (4)
 .م944 القاىرة،  –حتقيق عبد الوىاب عزام، جلنة التأليف والًتمجة والنشر  .94 ديوان ادلتنيب ص (5)
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ض
َر
٣

َر
يَر  ٞ ِٟم

َر
مانُت  ز هِم  الؼَر ُىا بِم

َر
ل  َٖر

 
ل٪ِم   ؿِم

َر
ِم  ٦

عّو سُٟهِم  الضُّ ٓامُت  ًُت  الىِم
 
 

وي): ٢ا٫ ،"به"بـ اإلاعجؼ في الكاعح عواٍ وي , للممضوح ٩ُٞىن " به: "عُت   ٩ُٞىن " بها: "وعُت
ًا
ا. (1)(الُٗاًا بلى عاظٗا م٘ في ؤمَّن

َّن
 الال

ؼي  ِمي الم ازبذ ٣ٞض الٍٗؼ
:  و٢ىله): ٢ا٫, له ؤزغي  عواًت بلى ٌكغ ولم" بها"بـ البِذ ٖغّو

ض
َر
٣

َر
يَر  ٞ ِٟم

َر
مانُت  ز ا الؼَر هِم ُىا بِم

َر
ل  َٖر

 
    .....    .....     .....

.  (2)(... ُٖاًاٍ بلى عاظٗت الهاءُت " بها: "٢ىله      

ِمي  ٌٗخمض ؤن ٣ٌٗل ٞال
 " بها" عواًت اإلاٗغّو

ًا
م٘ في وقغخه البِذ لغواًت ؤؾاؾا

َّن
 وما. اإلاعجؼ في" به" بغواًت البِذ ًشبذ زمَّن  ,الال

حر" بها" هي اإلاٗغي  عواًت ؤن ًا٦ض ؼي  جلمُظٍ ٢ى٫  اٚل  ٌٗخمض التي اليسخ في و٦ظل٪ ،"بها الؼمان زٟي: "الٗالء ؤبي ٖلى ٢غؤثُت ): الخبًر

. (3)(ٖلحها

ي وبِذ ِم
: (4)اإلاخىبّو

٧يٌّي 
َر
ُهِم  ط ىّو

َر
ٓ

َر
  ج

ُت
ت َٗر لُ

َر
هِم  َ ُىِم

 َٖر
 

غي   هُت  ًَر لبُت
َر
هِم  في ٢ ىمِم

غي  ما ًَر
َر
ضا ج

َر
ٚ 

 
غوي): و٢ا٫ ،"ٚضا ًغي "بـ المٗه في اإلاٗغي  عواٍ خحن في ،(5)"ٚضا جغي " اإلاعجؼ في عواًخه , للٗحن الغئٍت ج٩ىن  ؤن ٖلى" جغي " ٍو

ض. (6)(للممضوح الغئٍت وج٩ىن , بالُاء" ًغي " ج٩ىن  ؤن وألاخؿً
َّن
ؼي  لىا وؤ٦ حر، الُاء اإلاٗغي  عواًت ؤنَّن  الخبًر  وابً يُّ والغب٘...): ٢ا٫ اٚل

ي ِم
ت بالُاء" ًغي : "الٗالء وؤبى ظجّو . (7)(ألاؾٟل مً اإلاى٣َى

ي و٢ى٫  ِم
: (8)اإلاخىبّو

طا
َر
ٟا صاءٌة  ؤ   ََر

ُت
٣غاٍ ىهُت  بُت  َٖر

 
م 

َر
ل
َر
ٗغَرٝ ٞ هِم  ٌُت بِم هاخِم بُت  لِم ٍغ  يَر
 

يَر  وِم
ا" ؤطا" َمؼة بٟخذ عُت ها ٖلى ال٨ؿغ اإلاعجؼ ناخب وعواًت, وب٨ؿَغ ِمي  ؤزبذ خحن في  ،(9)قٍغ ؤصاة ؤجَّن

 بغواًت البِذ اإلاٗغّو

ضَا الٟخذ، ٣ا٫ ما وؤصرُّ , البِذ َظا بوكاص في ًسخلٟىن  الىاؽ): ٢ا٫, الغواًخحن ؤصرَّن  ٖو  ألال٠ وج٩ىن  صاء؟ ؤَظا ؤي صاء؛ ؤطا: ًُت

                                                           
 .364/ معجز أمحد  ( )
 .258 /3الالمع العزيزي  (2)
 .م2000،  بغداد، ط –الشؤون الثقافية العامة خلف رشيد النعمان، دار . حتقيق د .38 /5التربيزي، : ادلوضِضح يف شرح شعر أيب الطيب ادلتنيبِّ  (3)
 .358الديوان  (4)
 .3/375معجز أمحد : انظر (5)
 .6 3/ الالمع  (6)
 .03 /2ادلوضح  (7)
 .354الديوان  (8)
 .3/359معجز أمحد : انظر (9)
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غ ؼي  و٢ا٫. (1)(..الخالو الاؾخٟهام ؤو للخ٣ٍغ  حبٟذ" صاء ؤطا: "و٢ا٫ ٖليَّن  ٞغصَّن , الهمؼة ب٨ؿغ" صاء بطا: "الٗالء ؤبي ٖلى ٢غؤثُت ): الخبًر
. (2)(ٚحر ال الهمؼة

ي و٢ى٫  ِم
: (3)اإلاخىبّو

ض
َر
تها ٢ مَر

َّن
ل
َر
ىالي ٧ َٗر هيَر  ال

َر
ٞ  

ٌة
ت خَر  ٧الِم

 
ما  هَّن

َر
إ
َر
ٗهىعٌة  الهابُت  ٦ لى مَر مِم  َٖر

جُت
ُت
 الل

ها): قغخه في و٢ا٫, "مٗهىع " اإلاعجؼ في الكاعح عواٍ  غ ٢ض ٦إجَّن هِم اب ُٖت مها ٖلى مغٌّي  شجغ َى الظي الهَّن جُت
ُت
 عواًت ؤما, (4)(ل

ِمي 
م في اإلاٗغّو

َّن
عَّن  الهاب ٦إن...): قغخه في ٢ا٫, "مظعوع" ٞهيٕ الال

ُت
. (5)(ؤٞىاَها جُب٤ ؤن ج٨ٍغ ٞهي, لجمها ٖلى ط

  طل٪ ومً
ًا
ي ٢ى٫  ؤًًا ِم

: (6)اإلاخىبّو

ِم 
بّو دُت تي بِم

َر
ل ِبِم  ٢اجِم

َر
الك تي وَر ًَر

ٛظِم
َر
 ح

 
ىايَر     ََر

ًا
ٟال ُبي َِم

َر
ق َٜر  وَر مِم  بالِم

ُت
ل  الخُت

  والكِب الخب ظٗل): ٢ا٫, "حٗظًبي"بـ اإلاعجؼ في الكاعح عواٍ 
ًا
ا, (7)(ٖظابا ِمي  عواًت ؤمَّن

م٘ في اإلاٗغّو
َّن
 و٢ى٫ . (8)"حٛظًتي" ٞهي الال

ي ِم
: (9)اإلاخىبّو

ى
َر
ل هذُت  وَر

َر
٣

َر
ما ه

َر
ض ٦

َر
ً ػِمصثُت  ٢ مٍص  مِم

غَر
َر
٦ 

 
لى  عي َٖر ووي الىَر

َر
ؤ غَر

َر
شلَر  ل  قاه٩ُا مِم

 
ا ،(10)"قاه٩ُا"بـ اإلاعجؼ في الكاعح عواٍ ِمي  ؤمَّن

 ٦ثي طل٪ وهٓاثغ. (11)"٢ال٩ُا"بـ البِذ ؤزبذ ٣ٞض اإلاٗغّو
ٌة
.. عة

ي عواًت ط٦غ مً اإلاعجؼ زلى الغواًت ًٖ خضًصىا في الىٓغ ٌؿخضعي ما ولٗل ِم
"- الىدىي  ؾٗض بً ٖبضهللا بً مدمض اإلاخىبّو

ِمي  الخ٣اٍ الظي" َـ420
ع  الظي ألامغ, (12)الضًىان عواًت ٖىه وؤزظ خلب في اإلاٗغّو م٘ في ج٨غَّن

َّن
ة ٚحر الال  ؤل٠ ما بطا الُبعي ٞمً, (13)مغَّن

ِمي 
  اإلاٗغّو

ًا
ت ط٦غ حهمل ؤال ماصة اإلاعجؼ بذجم ٦خابا . مىه وؤٞاص ٖلُه ٢غؤ الظي الغاٍو

                                                           
 .79/ الالمع  ( )
 .234/ ادلوضح  (2)
 .32الديوان  (3)
 .38 / معجز أمحد  (4)
 .299 /3ي الالمع العزيز (5)
 .30الديوان  (6)
 . 3 / معجز أمحد  (7)
 .294 /3الالمع العزيزي : انظر (8)
 .56الديوان  (9)
 .225/ معجز أمحد : انظر (0 )
 . 432 /3الالمع العزيزي : انظر (  )
 .5 5تعريف القدماء : انظر (2 )

 .2/866-26 / الالَّمع العزيزي : انظر (3 )
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هما ٖلى الجاػمت الضالثل مً الكغخحن بحن ألابُاث عواًت في الازخالٝ ؤنَّن  في بلُه هظَب ما ًضٖم وما  ال قاعخحن ًٖ نضعا ؤجَّن

ظت ابً لىا ه٣له ما واخض،   له ٢لذُت ): ٢ا٫ اإلاٗغي، ًٖ ٞىعَّن
ًا
 ؤوعصتها، ؤزغي  ٧لمت ال٩لمت َظٍ م٩ان ٢ا٫ لى الُُب ؤبا يغَّن  ما: ًىما

ن ال: "لي ٢ا٫ زم ْىىتها، التي ال٩لمت ٖىاع لي ٞإبان
َّن
 ابً وؤ٦ض ،(1) ("مجها زحرٌة  َى بما قٍٗغ مً واخضة ٧لمت ببضا٫ ٖلى ج٣ضع ؤه٪ جٓج

ه اإلاٗغي  ؾلُمان الٗالء ؤبي ًٖ وبلٛجي): ٢ا٫ َظا، اإلاٗغي  مى٠٢" َـ637" ألازحر  لِـ: "٣ًى٫  و٧ان.. الُُب ابي ًخٗهب ن٧ا ؤهَّن
  ُٞجيء مٗىاَا في َى ما ٖجها ٣ًىم ؤن ًم٨ً لٟٓت قٍٗغ في

ًا
ب. (2) ("مشلها خؿىا  الظي الىدى ٖلى الضًىان لغواًت اإلاٗغي  ٞخٗهُّ

٠ٍص  ؤيَّن  وعًٞه الكاٖغ، ًٖ به نضعث بُذ ال ًهُبها، حُٛحرٍص  ؤو جدٍغ  عواًت ٖلى لِؿا الضًىان ٖلى قغخحن ًً٘ ؤن  -ق٪ بال  -له ًُت

. واخضة

ة الؽشوح في الاخحالف -ب : اللؼىٍ 

ظٖىا" قغح في ٧االزخالٝ
َّن
ي ٢ى٫  في" الل ِم

: (3)اإلاخىبّو

طا بِم
تى وَر َٟر غَرحَر  ال

َر
المَر  َ

َر
  ال٨

ًا
ِميا

غّو َٗر  مُت

 
ٍـص  في  جلِم

  مَر
َر
ظ

َر
ز

َر
المَر  ؤ

َر
ىا ال٨ َٖر ظ

َّن
 الل

ظ): اإلاعجؼ ناخب ٢ا٫ 
َّن
ِم  و٢ا٫, (4)(الظي في لٛت, الظا٫ بؿ٩ىن : الل

ظًٖ بنَّن ): ياإلاٗغّو
َّن
ِمن ال٨الم الل

ىاعة ُٞه لِـ الظي البحّو . (5)(مُت

: (6)البِذ في" الب٣ٗت" قغح في والازخالٝ

ُ٘ت  ٣ الىَر   وَر
ُت
ظ

ُت
إز   ًَر

ًا
اها غّو ها خَر تَر َٗر ٣ بَر  وَر

 
ُـت   م

َّن
الك غُت  وَر ِٟم ؿ

َر
  ح

ًا
خُاها

َر
مُت  ؤ شِم

لخَر
َر
ج  وَر

 
 

ها ًسال٠ ؤعىٌة , الباء بًم: الب٣ٗت): اإلاعجؼ ناخب ٢ا٫   لىجُت
ِمي  الٗالء ؤبى وط٦غ, خىلها ما لىنَر

 وظاء. (7)(الباء بٟخذ ؤهه: اإلاٗغّو

م٘ في
َّن
 : ٣ًا٫): الال

ٌة
ت َٗر ٣ْب   بَر

ٌة
ت َٗر ٣ْب . (8)(ألاعى في الىاؾ٘ اإلاىي٘ وهي, وبُت

مىا ٞةن
َّن
ل ؾل ٤ بخإٍو ِم

ِمي  ؤنَّن  بلى طَب الظي (9)اإلاعجؼ مد٣ّو
م نُٛت ًٖ الخٟذ اإلاٗغّو ِم

ّو
ه, اؾمه ٞظ٦غ الٛاثب بلى اإلاخ٩ل  ال ٞةهَّن

  والًمَّن  الٟخذ ًجحزَر  بإن, هٟؿه  -اإلاٗغي  ؤي  -ًسال٠ ؤن ٣ٌٗل
ًا
ىوَّن , جاعة   ٍو

ًا
م وؤن, ٣ِٞ الٟخذ ٖلى ؤزغي  جاعة ِم

 قغخحن للٟٓت ٣ًضّو

  آلازغ ًٖ ؤخضَما ًسخل٠
ًا
  ازخالٞا

ًا
ا َُّن . ٧ل

ة الؽشوح في الحىاكن -ج : املعىىٍ 

                                                           

 .234رجة الربوجردي، ابن فو: التجٍت على ابن جٍت ( )

 .م965 ،  أمحد احلويف وبدوي طبانة، دار هنضة مصر، ط. حتقيق د.   4/ ابن األثَت، : ادلثل السائر (2)

 .42 الديوان  (3)
 .95 /2معجز أمحد  (4)
 .394 /3الالمع العزيزي  (5)
 .8 4الديوان  (6)
 .3/548معجز أمحد  (7)
 .92  /3الالمع العزيزي  (8)
 .55/ مقدمة احملقق : معجز أمحد: انظر (9)
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ِمل بنَّن 
ّو
م٘ في اإلاٟد

َّن
ٍص  ٖلى ٣ً٘ ال الال

ى -للمٗغي  ألازحر ٧ان ٞلى, إلايؿىبا الكغح في ٣ًابله ما ًجاوـ -واخض ولى  –هوّو  مً َو
غِمٝ

ة ُٖت  بنَّن  بل, بُجهما الؼمجي الٟاع١  َا٫ وبن ختى الكغوح بٌٗ في الدكابه ؤو الخُاب٤ بٌٗ الكغخحن بحن لى٢٘  -الخاٞٓت ب٣ىَّن

ٌٌة  َى اإلاىاػن  ٖلُه ٣ً٘ ما نٌة  جىا٢ ِم
ي ٣ٞى٫  ٦شحرة، ؤبُاث قغوح في الكغخحن بحن بحّو ِم

: (1)اإلاخىبّو

ًَّن  ٨ِم
َر
ل تى وَر َٟر يَّن  ال بِم

غَر َٗر  ٞحها ال

 
بُت   ٍغ

َر
ظهِم  ٚ ضِم  الىَر َُر ال ؿانِم  وَر ِم

ّو
الل  وَر

 
 
 

ه ٍٚغب ؤها: ٣ًى٫ ): اإلاعجؼ في الكاعح ٢ا٫ ه ٞحها؛ الىظْب ٗٝغ ال اهَّن ٍغب. ٌُت ٟهم ال اللؿان؛ ٚو ٍغب. ٦المه ًُت  ؤنَّن  ٌٗجي: الُض ٚو
ًْب  وؾالح الؿ٠ُ ؾالخه ٗب مَر

ُّ
ا الخغبت بالك ه بنَّن : ٚحٍر و٢ا٫. ظجي ابً ط٦ٍغ. وهدَى

َّن
ُ

َر
  ٞهى لؿاهه، مشل ٖغبيٌّي  ز

ًا
ب، ؤًًا  ٍٚغ

مت؛ ٍٚغب: و٢ُل ْٗب
ِم
. (2)(الٗغب سخاء للعجم لِـ ؤي الىّو

مت،: البِذ َظا في الُض ؤنَّن  بلى الىاؽ بٌٗ طَب): الالم٘ في اإلاٗغي  و٢ا٫ ْٗب
ِم
ما الىّو سال٠ الٗغب ؤنَّن : ؤعاص وبهَّن

ُت
ها في العجم ج ٣ِم

َر
ل  زِم

هم انَّن  ولٟٓها؛   وظَى
ٌة
ىت ِم

ِّو م الٗغب، وظٍى مً بَر َُت خا بٌة  ولِم هْب ، نُت غٌة ٣ْب
ُت

غص، الُُب ؤبي مغوع و٧ان ق
ُت
 الٗغب؛ ؤًضي حكبه ال وؤًضحهم بال٨

ها   اجَّن
ٌة
  ٚالّ

ٌة
ضة ِٗم

. (3)(ظَر

؛ ظضُّ  الكغخحن بحن ٞالٟاع١  ٍص
 ؤؾاؽ ٖلى" اللؿان ٍٚغب"و" الىظه ٍٚغب" التر٦ُبحن م٘ حٗامل اإلاعجؼ في ٞالكاعح ظليّو

ه ٦ما ال٨ىاًت،   جٟؿحرٍص  مً ؤ٦ثر" الُض ٚغبت" لـ ٖغى ؤهَّن
ًا
اح، مً ٚحٍر ًٖ ه٣ال بضو الكغَّن ه ٍو ٤ٟ ؤهَّن ظٍ ًخَّن ِم  في آلاعاء َو

 الُض ٚغبت ٖضّو

 
ًا
  ٦ىاًت

ًا
ا. ؤًًا ٌ ٣ٞض اإلاٗغي  ؤمَّن ه ٖلى التر٦ُب َظا ٞهم نغاخت ٞع  ال الخ٣ُ٣ت ؤؾاؽ ٖلى الشالزت الترا٦ُب م٘ وحٗامل ٦ىاًت، ؤهَّن

.  ٚحر

   -ًسٟى وال
ًا
ٍ٘ص  بىنٍص  مً الؿاب٣خحن ل٣غاءجحنا بحن ما  -ؤًًا م اإلاعجؼ ٞهاخب وألانالت؛ اإلاىهج في قاؾ   ٢ضَّن

ًا
  ٢غاءة

ًا
ت َُّن  ٖلى مبي

اح مً ؤؾالٞه ٢غاءاث ظٍ ظضًض، َى ما ٠ًً ولم الضًىان، قغَّن ت ٖاصجه َو  اإلاٗغي  ؤما الضًىان، ابُاث قغوخه مٗٓم في الجاٍع

م ٣ٞض   ٢ضَّن
ًا
، ٢غاءة

ًا
ت

َّن
ا مؿخ٣ل . به مالخا وجظو٢ه ٞهمه مهضَع

ي و٢ى٫  ِم
: (4)اإلاخىبّو

ظابَر 
َر
معي ؤ ما صَر ىي  الضاعي وَر لِم  ؾِم

َر
ل
َر
َ 

 
ٖا  ٍُت  صَر ا بّو

َر
ل
َر
بلَر  ٞ

َر
لِم  الغَر٦بِم  ٢ بِم ؤلاِم

 وَر

 
 

ا): قغخه في اإلاعجؼ ناخب ٢ا٫
َّن
لل، ٖلى و٢ٟذُت  إلا

َّن
: المٗه في اإلاٗغي  و٢ا٫. (5)(ؤلابل ب٩اء و٢بل ؤصخابي، ٢بل ب٨ُذُت  الُ

لل، صمعي صٖا: ٣ًى٫ )
َّن
، الغَّن٦بُت  ًجُبه نْب ؤ ٢بل ٞإظابه الُ ض وؤلابلُت ه ؤنَّن  ًٍغ َٗر   ؤنْب  ٢بل ؾب٤َر  صم

َر
. (6)(الغَّن٦بُت  به ٠٣ً

                                                           

 .557الديوان  ( )
 .4/338معجز أمحد  (2)
 .428 /3الالمع العزيزي  (3)
 .328الديوان  (4)
 .3/267معجز أمحد  (5)
 .2/923الالمع العزيزي  (6)
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  َىا٥ ؤنَّن  ؤؾاؽ ٖلى ٢اما ٞالخٟؿحران
ًا
  مًاٞا

ًا
ا هما بال البِذ، في مدظٞو ، َظا ج٣ضًغ في ازخلٟا ؤجَّن  طل٪ ًٖ ٞىخج اإلادظٝو

: ؤي ،"ؤلابل ب٩اء و٢بل ؤصخابي، ٢بل ب٨ُذ: "٢ىله مً طل٪ ًٟهم ،"الب٩اء" َى اإلادظٝو اإلاعجؼ ناخب ٞٗىض اإلاٗجى؛ في ازخالٝ
ىض ب٩اثه، في الكاٖغ قاع٧ا وؤلابل الغ٦ب بنَّن   به ٠٣ً ؤن ٢بل: " .. ٢ىله مً طل٪ ًٟهم ،"الى٢ٝى" َى اإلادظٝو اإلاٗغي  ٖو

لُه ،"الغ٦ب . وخؼهه ب٩اثه مً شخيء في الكاٖغ ٌكاع٧ا لم وؤلابل الغ٦ب ٞةنَّن  ٖو

ة الحىح  ات في الحىاكن -د : الىحٍى

ه اإلاٗغي  الٗالء ؤبي ًٖ اإلاكهىع 
ّو
٥َر " ؤنّو  ًغي  ؤه غَر مْب  في به نغّوح و٢ـض ػعجه، بطا": الخغام البِذ ٖمغثُت : "٢ىلهم مً مكخ٤" هللا َٖر

ؼي  الالم٘ ي ٢ى٫  ٖىض الٍٗؼ ِم
: (1)اإلاخىبّو

٥َر  غَر مْب ا عؤًذَر  َل هللا َٖر  بضوعًا

 
ٍ٘ص  ٞـي ٢بلها  ٣ـىصِم  بغا٢ـ  ٖو

 
 

غ"و): ٢ا٫ مْب َٗر غَر " مهضع ن٩ًى ؤن ًجب" ال مَر غُت  َٖر مُت ْٗب ى" ٌ ه الخضمت مىي٘ مىيٕى َهىا َو
ّو
ط٦غ٥: ٢ا٫ ٦إه

ُت
ظ هللا، زضمخ٪ ؤ زِم

ُت
 ؤ

غثُت : ٢ىلهم مً مَر  مسال٠ بلُه طَب ما ؤنَّن  ٖلى وهوَّن  ،"َـ542"- الصجغي  ابً طل٪ ٖىه ه٣ل و٢ض ،(2)(ػعجه بطا: الخغام البِذَر  َٖر
حن إلظمإ  .(3)الىدٍى

  اإلايكىع  مضؤح معجؼ في وعص ما ؤنّو  هغي  خحن في
ٌة

غَر  إلاا مسال٠ ٦ِم
ُت
ا ط ًُا ى هللا، حٗمحر٥:  ؤنله): ُٞه ظاء ٣ٞض ٧ل  مً مهضع َو

٥َر " غَر مْب ا هللا َٖر  " حٗمحرًا
ّو
ه بال

ّو
، ٧ان ما خظٝ ؤه

ًا
ه هللا ٖمغ٥: ٣ٞا٫ ال٩لمت جغ٦ُب بلى وعصٍ ػاثضا

ّو
.  (4)(حٗمحر٥ هللاَر  ؾإلذُت : ٢ا٫ ٨ٞإه

  طل٪ ومً
ًا
ص جىظُه في الخىا٢ٌ ؤًًا ىْب ًَّن " في الًمحر طل٪ مً مىي٘، مً ؤ٦ثر في الًمحر َٖر حه ِم

: (5)البِذ في" مدبّو

 
ًُت : "٢ا٫): اإلاٗغي  ٢ا٫      ٗ

َّن
ًَّن  ٖىض الُ حهِم ِم

بّو دِم
ه" مُت ًَر  ظٗل اهَّن َ٘ر  الُٗ ت" ظم ىَر ْٗب َر

 " مهضع ٩ًىن  ؤن وألاقبه ،"َ
َر
ًَر ٍ ه ٞلى ،"َٖر  ٚحر في ؤهَّن

ًُت : "٣ًى٫  ؤن الىظه ل٩ان الكٗغ، ُه ٖىض والُٗ ِم
بّو دِم

ً" بلى ٖاثضٌة  اإلاٗغي  ٖىض ٞالًمحر. (6)("مُت ْٗب َّن
ا ،"الُ  ؤٖاص ٣ٞض اإلاعجؼ ناخب ؤمَّن

 : ٣ًى٫ ): ٢ا٫ للبِذ، قغخه مً طل٪ ًٟهم ،"اإلامال٪" بلى الًمحر
ُت
، اإلامال٪ ؤقٝغ

ًا
٪ ما ٢ضعا لِم

، مُت
ًا
ذ ٖىىة خِم

ُت
ت، بإَغاٝ ٞو ىَّن  و٧ان ألاؾِم

ًُت  ل مً ؤخلى ،"اإلامال٪ َظٍ ؤخبَّن " مً ٖىض الُٗ بَر
ُت
. (7)(ألاخباب ٢

  طل٪ ومً
ًا
 " بٖغاب في الازخالٝ ؤًًا

ًا
  عاُٖا

ًا
: (8)البِذ في" وناعما

                                                           

 .3 الديوان  ( )
 .   389/ الالمع العزيزي  (2)
 .م 99 ،  حتقيق زلمود الطناحي، مكتبة اخلاصلي، القاىرة، ط . 3   – 2  /2ابن الشجري، : األمايل الشجرية: انظر (3)

 .  7 – 2/70معجز أمحد  (4)

 .265الديوان  (5)
 .2/893الالمع العزيزي  (6)
 . 3/7معجز أمحد  (7)
 .370الديوان  (8)

ٖلى
َر
٪ِم  ؤ مالِم

َر
بجى ما اإلا لى ًُت لِم  َٖر

ؾَر
َر
 ألا

 
 

ًُت   ٗ
َّن
الُ ىضَر  وَر ًَّن  ِٖم حهِم ِم

بّو دِم
لِم  مُت

بَر ال٣ُت
َر
٧ 
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ٍٕص  ههبُت  ٩ًىن  ؤن ًجىػ ): الٗالء ؤبى ٢ا٫ الالم٘ ٟٞي لى الخمُحز ٖلى وناعمٍص  عا  زوَّن  ٣ٞض اإلاعجؼ ناخب ؤما ،(1)(الخا٫ ٖو

 " ٧لمت
ًا
غاب، بهظا" عاُٖا  " ٧لمت ؤما ؤلٖا

ًا
ه" ناعما ، ج٩ىن  ؤن: وظهحن ٞحها ؤظاػ ٞةهَّن

ًا
، ج٩ىن  ؤن ؤو وٗخا

ًا
 "): ٢ا٫ مٟٗىال

ًا
ب": عاُٖا هِم

ُت
 ٖلى ه

م، مٟٗى٫ ": ٚحرَر٥"و. مُحزالذ ٖلى: و٢ُل ،"بٛحر٥" ٢ىله في الًمحر مً الخا٫ : و٢ُل له، وٗذ": ناعم"و ،"زلم" ههبه م٣ضَّن
حر ناعم، اإلاٟٗى٫  ب ٚو هِم

ُت
.   (2)(الخا٫ ٖلى ه

: العام املى ج في الاخحالف -هـ

٣ت اإلاىهج في ازخالٞهما الكغخحن بحن اإلاىاػن  ٖلُه ٣ً٘ ما ؤْهغ مً ٍغ ِمي  عجَّنب ٣ٞض الٗغى؛ َو
م٘ في ال٣هاثض اإلاٗغّو

َّن
 الال

ؼ   يالٍٗؼ
ًا
  جغجِبا

ًا
ب٘, معجمُا ا, "البدتري  صًىن  قغح  –الىلُض ٖبض" ٦خابه في هٟؿه اإلاىهج واجَّن   عجبها ٣ٞض اإلاعجؼ ناخب ؤمَّن

ًا
 جغجِبا

 
ًا
سُا ب٘ ٦ما. جاٍع ِمي  اجَّن

  اإلاظ٧ىعًٍ قغخُه في اإلاٗغّو
ًا
  آهٟا

ًا
  مىهجا

ًا
  ٞىُا

ًا
ِم  ٖغى حؿب٤ الػمت بظ٦غ, واخضا

 ومً: "٢ىله وهي, ٢هُضة ٧لّو
لها ؤبُاث لها التي ومً: "٢ىله ؤو, "ؤوَّن ِم  ٢بل وؤزبذ, "ؤوَّن

ا, :..."و٢ىله: "ٖباعة بِذٍص  ٧لّو   اإلاىهج لهظا هجض ٞال اإلايكىع  اإلاعجؼ في ؤمَّن
ًا
. قِئا

 ٖلى مجهما ل٩ل قغخان لىا ونل اللظًً الىخُضًً الكاعخحن ؤنَّن  بلى خضًصىا هسخم ؤن ٢بل وكحر ؤن ال٣ى٫  هاٞلت ومً

ي ابً َما الضًىان ِم
ظت، وابً" َـ392"- ظجّو ي ابً بقاعاث ٦ثرة هلخٔ قغوخهم في هٓغها ما وبطا ٞىعَّن ِم

غ" قغخه في ظجّو ؿْب َٟر  (3)"الهٛحر ال
غ" آلازغ قغخه بلى ؿْب َٟر ظت ابً بقاعاث ٦ثرة هلخٔ ٦ما, "ال٨بحر ال ي" آلازغ قغخه بلى (4)"الٟخذ ؤبي ٖلى الٟخذ" قغخه في ٞىعَّن ِم

 الخججّو

ؼي  الالم٘ بحن هتاإلاىاػ ؤجهُىا ؤهىا خحن في ،"ظجي ابً ٖلى   ال, آلازغ في اخضَما ط٦غٍص  ٖلى ه٣٘ ولم (5)اإلايؿىب واإلاعجؼ الٍٗؼ
ًا
دا  جهٍغ

. بقاعة وال

..   خاثمة -

٠ ؤمغ مً ٨ًً ومهما.. وبٗض ِم
ّو
ىا, وخ٣ُ٣خه الكغح َظا مال تٍص  ٢ىاٖتٍص  ٖلى  -ج٣ضم ما بٗض  –ٞةهَّن  اإلاُبٕى اإلاعجؼ وؿبت بسُإ جامَّن

ِمي  الٗالء ابي
متٍص  ٠ُ٨ٞ به؛ ما نلت له ج٩ىن  ؤن جدالتباؽ بل, اإلاٗغّو

َّن
 واخض صًىان ٖلى قغخحن ًً٘ ؤن اإلاٗغي  الٗالء ٦إبي لٗال

ٌٌة  َى طل٪ ٖلى قىاَضَر  مً ؤوعصها وما ،!مٟغصاجه؟ بٖغاب وفي ؤبُاجه، ومٗاوي ؤلٟاْه قغح وفي ٢هاثضٍ، عواًت في ًسخلٟان ُٚ 

                                                           

 .80/ الالمع العزيزي  ( )
 .3/405معجز أمحد  (2)
 .م2007،  الرياض، ط -عبد العزيز ادلانع، مركز ادللك فيصل للبحوث . دحتقيق  .3بن جٍت، عثمان : الفسر الصغَت: انظر (3)
، 2بغداد، ط –حتقيق عبد الكرمي الدجيلي، دار الشؤون الثقافية العامة  .95 -88 -62 -40 ابن فورجة الربوجردي، : الفتح على أيب الفتح: انظر (4)

 .م987 
يف كتابو " ىـ4 5 "-من بالد األندلس؛ للتشابو الكبَت بُت ىذا الشرح وشرح ابن القطاع الصقلي ادلعجز ؤلف مذىب الدكتور عدنان عبيدات إىل أن  (5)
إال أننا نرى أن ىذا ، [ 6-60االجتاىات النقدية عند شراح ديوان ادلتنيبِّ القدماء : انظر]وىذا دليل آخر على خطأ النسبة ، (التكملة يف شرح األبيات ادلشكلة)

معجم : انظر ترمجتو يف]وىذا أمر ال يكفي للجزم مبغاربيتو ، "الصقلي"أنو ال دليل على أن أبا علي الصقلي مغاريبٌّ سوى لقب : أحدمها :الكالم بعيد لسببُت
ابن جٍت ادلشهور لدى ادلغاربة، يف الوقت الذي ذىب ينقل فيو عن " ىـ445"-ىو جهل الشارح بشرح ابن اإلفليلي لديوان ادلتنيب: واآلخر، [666 /4األدباء

 .وابن فورَّجة وغَتمها من الشرَّاح ادلشارقة

حرِم٥َر 
َر
ٛ   بِم

ًا
ُا ِٖم   عا

َر
ض بِم

ثابُت  َٖر لِم  الظِم
ؾَر
َر
 ألا

 
 

٥َر   حرَر
َر
ٚ   وَر

ًا
مَر  ناعِمما

َر
ل
َر
غابُت  ز ًِم  ال
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، مً ٌٍص  لهظا اإلاجاػة اإلاؿاخت ؤيٗاٝ بلى الخخجىا ال٨خابحن بحن وجىا٢ًاث ٞاثازخال مً ٖلُه و٢ٗىا ما ٧لَّن  هشبذ ؤن ؤعصها ولى ُٞ

ىا هدؿب وبظا. البدض . اإلاؿإلت َظٍ في الى٣اف باب ؤ٢ٟلىا ؤهَّن

 ____________

املفادس واملشاحع 

 .م1965، 1ؤخمض الخىفي وبضوي َباهت، صاع جهًت مهغ، ٍ. اإلاشل الؿاثغ، جد٤ُ٣ ص: ابً ألازحر يُاء الضًً (1

ت، جد٤ُ٣ مدمىص الُىاحي، م٨خبت الخاهجي، ال٣اَغة، ٍ: شجغي يُاء الضًًابً ا٫ (2 . م1991، 1ألامالي الصجٍغ

ؼ اإلااو٘، مغ٦ؼ اإلال٪ ُٞهل للبدىر . الٟؿغ الهٛحر، جد٤ُ٣ ص: ابً ظجي ٖشمان (3 اى، ٍ -ٖبض الٍٗؼ . م2007، 1الٍغ

ُان، جد٤ُ٣ ص: ابً زل٩ان قمـ الضًً (4 ُاث ألٖا  .م1994بحروث،   –بخؿان ٖباؽ، صاع ناصع. ٞو

 .م1987، 1بحروث، ٍ –البضٌ٘ في ه٣ض الكٗغ، جد٤ُ٣ ٖبض الىىع مهىا، صاع ال٨خب الٗلمُت : ابً مى٣ظ ؤؾامت (5

م، 1977، 3، 6ٕمدؿً ُٚاى، مجلت اإلاىعص الٗغا٢ُت، مج. الخججي ٖلى ابً ظجي، جد٤ُ٣ ص: البروظغصي مدمض بً ٞىعظت (6

 .236-213م م 

م الضظُلي، صاع الكاون الش٣اُٞت الٗامت ا: البروظغصي مدمض بً ٞىعظت (7  –لٟخذ ٖلى ٞخذ ؤبي الٟخذ، جد٤ُ٣ ٖبض ال٨ٍغ

 .م1987، 2بٛضاص، ٍ

ش ألاصب الٗغبي: بغو٧لمان ٧اع٫  (8  .م1962ال٣اَغة،  –ٖبض الخلُم الىجاع، صاع اإلاٗاٝع . جغظمت ص، جاٍع

ا (9 ؼي ؤبى ػ٦ٍغ ي، جد٤ُ٣ : الخبًر ِم
ر في قغح قٗغ ؤبي الُُب اإلاخىبّو زل٠ عقُض الىٗمان، ميكىعاث صاع الكاون . صاإلاىضِم

 .م2000، 1بٛضاص، ٍ –الش٣اُٞت الٗامت 

. م1993، 1بحروث، ٍ –بخؿان ٖباؽ، صاع الٛغب ؤلاؾالمي . معجم ألاصباء، جد٤ُ٣ ص: الخمىي ًا٢ىث (10

اص مٗغوٝ، صاع الٛغب : الظَبي قمـ الضًً (11 الم، جد٤ُ٣ بكاع ٖىّو ش ؤلاؾالم ووُٞاث اإلاكاَحر وألٖا ، 1ؤلاؾالمي، ٍجاٍع

. م2003

ضان ظغجي (12 ش آصاب اللٛت الٗغبُت، صاع الهال٫ : ٍػ ش –جاٍع . ال٣اَغة، بضون جاٍع

ِمي : ؾمحر خمُض (13
، 1ٍ، صمك٤ –ميكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب ، الىو وجٟاٖل اإلاخل٣ي في الخُاب ألاصبي ٖىض اإلاٗغّو

 .م2005

ي ظال٫ الضًً (14 اة، جد٤ُ٣ ص: الؿَُى تمدمض ؤبى الٌٟ. بُٛت الٖى ش –٫ ببغاَُم، اإلا٨خبت الٗهٍغ . نُضا، صون جاٍع

ُاث، جد٤ُ٣ ؤخمض ؤعهائوٍ وزالض مهُٟى، صاع بخُاء الترار، بحروث ٍ: الهٟضي نالح الضًً (15  .م2000، 1الىافي بالٞى

ل مدمض ٖبض اإلاجُض (16 اى –مجلت ٖالم ال٨خب ، ٦خابان ميؿىبان ابي الٗالء: الٍُى م م ، م1990، 1ٕ، 12مج ، الٍغ

110-120 .

. م1987، 1ٍ، مهغ، صاع اإلاٗاٝع، ؤبى الٗالء الىا٢ض ألاصبي: ٖباصة الؿُٗض الؿُض (17

 .2002، 1ٖمان، ٍ –الاججاَاث الى٣ضًت ٖىض قغاح صًىان اإلاخىبي ال٣ضماء، وػاعة الش٣اٞت ألاعصهُت : ٖبُضاث ٖضهان (18

 .262-242م م ، 1993، 3ٕ، 14مج ، مجلت ٖالم ال٨خب، لِـ للمٗغي : الٗؼام مدمض ٖبض هللا (19

 .300-266م م ، 3ٕ، 15مج ، مجلت ٖالم ال٨خب، معجؼ ؤخمض الخ٣ُ٣ي: الٗؼام مدمض ٖبض هللا (20
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ت، ٍ: ال٣ُٟي ظما٫ الضًً (21 ، 1بهباٍ الغواة ٖلى ؤهباٍ الىداة، جد٤ُ٣ مدمض ؤبي الًٟل ببغاَُم، صاع ال٨خب اإلاهٍغ

. م1973

ت، ٍحٍٗغ٠ ال٣ضماء بإبي الٗالء اإلا٘: لجىت بخُاء آزاع ؤبي الٗالء (22  .م1944، 1عي، صاع ال٨خب اإلاهٍغ

ؼ (23 ِمي، مجلت ٖالم ال٨خب : اإلااو٘ ٖبض الٍٗؼ
اى –ٖىص بلى معجؼ ؤخمض ابي الٗالء اإلاٗغّو م م ، 1993، 5ٕ، 14مج ، الٍغ

482-492. 

اب ٖؼام، لجىت الخإل٠ُ والترظمت واليكغ : اإلاخىبي ؤخمض بً الخؿحن (24  .م1944ال٣اَغة،  –الضًىان، جد٤ُ٣ ٖبض الَى

 .م1957، 1ٍ، ال٣اَغة -صاع جهًت مهغ، خٟجي قٝغ. بضٌ٘ ال٣غان ، جد٤ُ٣ ص: عي ٖبض الُٗٓم ابً ؤبي ألانب٘اإلاو (25

غ الخدبحر: اإلاهغي ٖبض الُٗٓم ابً ؤبي ألانب٘ (26 لى للكاون ؤلاؾالمُت ، خٟجي قٝغ. جذ ص، جدٍغ ، ال٣اَغة -اإلاجلـ ألٖا

. م1963

ؼي، جد٤ُ٣ مدمض ؾُٗض اإلاىلىي، ًٖ مغ٦ؼ اإلال٪ ُٞهل للبدىر الالم٘ ال٘: اإلاٗغي ؤخمض بً ٖبض هللا بً ؾلُمان (27 ٍػ

اى، ٍ -والضعاؾاث ؤلاؾالمُت  . م4/2014، ط3/2012، ط2/2010، ط1/2008، ط1الٍغ

 "معجؼ ؤخمض : اإلاٗغي ؤخمض بً ٖبض هللا بً ؾلُمان (28
ًا
ال٣اَغة،  –ٖبض اإلاجُض صًاب، صاع اإلاٗاٝع . ، جد٤ُ٣ ص"ميؿىب زُإ

 .م1992، 2ٍ

ي، جد٤ُ٣ ص: خمض ابً م٣ٗل ألاػصياإلاهلبي ؤ (29 ِم
ؼ اإلااو٘، مغ٦ؼ اإلال٪ ُٞهل للبدىر، . اإلاأزظ ٖلى قغاح صًىان اإلاخىبّو ٖبض الٍٗؼ

اى، ٍ . م2003، 2في الٍغ

صخي، بغلحن، : الىاخضي ٖلي بً ؤخمض (30 ٪ صجٍغ ضٍع  .م1861قغح صًىان ؤبي الُُب اإلاخىبي، جد٤ُ٣ ٍٞغ
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ثلىُات الىحابة في سواًات الىاهش وواس 
الجضائش /املشهض الجامعي ؤحمذ صباهة ػليزان خالذي ظمير  .د

 

 

 

 

:  امللخق

اع الُاَغ" الجؼاثغي  الغواجي ٖىض وزهاثهها ال٨خابت ج٣ىُاث بخدب٘ اإلا٣ا٫ حهخم غاث٤ هللا عخمه" َو  مخىهه ؤخضار بىاء َو
ت الىاؾٗت اإلابضٕ ز٣اٞت ًٖ جىم التي ؤؾلىبها، وجىٕى الغواثُت  زم ومً. اإلاٗانغة الغواًت ٦خابت في اإلاخمحزةٌ ججغبذ ٖا٦ؿت واإلاخىٖى

اع الُاَغ عواًاث في ال٨خابت ج٣ىُاث: " ب اإلاىؾىم م٣الىا ظاء  مً ٖلى وجُىعٍ الٟجي ألاؾلىب وق٩ل بىاء في ًبدض" َو
.  ؾىاَا ٖما ببضاٖاجه محزث التي والخهاثو اإلامحزاث ؤَم هي وما اإلاٗانغة بلى ال٨الؾ٨ُُت

:  املفحاحُة اليلمات

 الظاث -آلازغ  –ؤلاًداء  –ألاؾُىعة  –الغمؼ  –الىن٠  -البيُت   –اإلاٗانغة  –ال٨الؾ٨ُُت  –الىا٢ُٗت  –ألاؾلىب -اللٛت  –الغواًت
 الكٗبُت الخ٩اًت  –الجمالُت -الخهٝى -الصخهُت  –الخُاب  –الؿغص –

Le Roman – Le Langage – Le Style – Le réalisme – Le Classicisme – La Modernité – La Structure 

– La Description – Le Symbole – Le Mythe – L'inspiration -  L'autre – Le Sujet – La Narration – Le 

Discours – Le Personnage – Le Mysticisme -  L'esthétique – Le folk conte.   

  

 

: ملذمة

ذ           اع الُاَغ ٖىض الغواًت ٖٞغ ً زغاء َو  اخخ٩ا٥ ٖلى ًض٫ مما مخمحز، اؾلىب ٖغيها ؤو ؤخضاثها، بىاء َغاث٤ خُض مً يٚو
 مىار وازخالٝ حٗضص بلى عاظ٘ َظا ولٗل ومسخلٟت، مخٗضصة ل٣غاءاث الباب ههىنه ٖىالم لىا وجٟخذ آلازغ، بش٣اٞت اإلابضٕ

ها الظاث َغم حك٨ُل عؾمٝ الٟىُت، ؤٖماله ٖلى باإلًجاب او٨ٗؿذ بدُض ال٩اجب، ٞحها ًبضٕ ٧ان التي ألام٨ىت  مضلىالتها في وجىٖى
ت والغواًت ال٣هت مجا٫ في الغواجي ججغبت زغاء بلى جىحي وعمىػَا،  ألاؾلىب مجا٫ في ببضاٖاجه مً ٞاؾخٟاصث اإلاٗانغة، الجؼاثٍغ

.  الٗغبُت الخأل٠ُ ٖلى ٞغيتها التي اإلاؿخٗمغ ٢ُىص مً والخسلو ال٨الؾ٨ُُتـ مً الغواجي بالىو وزغوط الجضًض، الٟجي
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: الىاكعي ألاظلىب/ 1

اع الُاَغ عواًاث ظاءث         لىا وجخجلى. (1)الاقترا٦ُت الىا٢ُٗت جدمله ما ل٨ُٗـ اإلاًاص البُل ٖىهغ مؿخٗملت َو

ت الشىعة مىيٕى َغخذ التي" الالػ" عواًت في الٟىُت َظٍ  بلٙى ؤظل مً الظاث وهًا٫ بًضًىلىظُت، وظهت مً الجؼاثٍغ
ت الٗم٤ُ وؤلاخؿاؽ وظىصَا وجد٤ُ٣ عع الخذ في َضٞها  .للم٩ان والاهخماء بالهٍى

اع الُاَغ اَخم             وبحن بُجها وآل٠ الغمىػ  اؾخسضم والجمالُت، الٟىُت الىؾاثل ٧ل له ٞسخغ بااؾلىب عواًاجه في َو
 وبحن والبؿاَت، الؿهىلت بحن جل٠ٞار اإلاٗانغ، الخٗبحري  وألاؾلىب الشىعة، ؤؾلىب بحن مؼط والخُا٫، الخ٣ُ٣ت وبحن الىا٢٘،

. للظاث وؤلاًضًىلىجي والشىعي، ال٨ٟغي، الٗم٤

 واخض بُب٘ ًخه٠ ال ؤؾلىبه ؤن ٨ًدك٠" الخظلل في ٢هُض" ٦خبها عواًت آزغ بلى" الالػ" مً بضءا ههىنه في اإلاخإمل بن            
ت ٖلى ًغج٨ؼ بل اث مً مجمٖى ت، اإلاسخلٟت، اإلاؿخٍى اط في حكحر واإلاخىٖى َغ ت والبيُت الش٣اٞت، بلى َو غ التي للغواجي ال٨ٍٟغ  جٞى

٤ اللظة ٖىهغ خسظ والهؼ٫، الجض بحن ًمؼط ٞىجضٍ. ألاخضار جدب٘ ؤزىاء والدكٍى بُٗت الظاث، نٟت ألاؾلىب ٍو  وهٕى اإلا٩ان، َو
ا لىا ُٞبضو. الخضر ىُٟا ٢ٍى  ال٣ًاًا بلى بالىٓغ الخا٫ عجبِا ما بطا والتروي والغػاهت وبالهضوء بالشىعة، ألامغ حٗل٤ ما بطا ٖو

ت ٍغ .  بٗم٤ الظاث مهحر حك٩ل التي الجَى

ت، الته٨م مؿخىي  بلى ألاؾلىب ًخماصي و٢ض  في الكإن َى ٦ما. الخؿاؾت اإلاىايُ٘ الغواجي بها ٌٗالج بطن َغاث٤ ٞهي والسخٍغ

 ."بالذعاء ًذًه ًشفع الىاهش الىلي"و ،"الضوي ملامه بلى ٌعىد الىاهش الىلي" عواًت

ؿمي ٣ً٘، ما بلى باإلقاعة ٨ًخٟي ٣ٞلما ألاخضار، ٖغى في خاصا وا٢ُٗا ؤؾلىبا الغواجي اجب٘             و٢ض. بمؿمُاتها ألاقُاء َو

٠ُ ال٣اعت  مً ًجٗل ختى. ٖجها ؤلاٞهاح صون  ال٣ًاًا بلى والخلمُذ وؤلاقاعة الغمؼ ٖلى ؤزغي  مىا٢٘ في ٌٗخمض  الخُا٫ ٖىهغ جْى

كاع٥ ل اًت،الغو  بىاء في َو . الظاث ٖلى وجضاُٖاتها ؤخضاثها وجإٍو

خه٠ ت خاصة بىا٢ُٗت ؤزغي  ههىم في ؤؾلىبه ٍو ت ٢امذ م٨كٞى  لىٟؿها، اإلادبت للظاث الخ٣ُ٣ي الىظه و٦ك٠ بخٍٗغ

 الى٣اص، مً البٌٗ ًغياَا ٢ض مًٟىح، وا٢عي بإؾلىب ٦خبذ ".سماهة"و ،"بؼل عشط"و ،"الضلضاٌ" في ألامغ َى ٦ما واإلاىدلت،
ٌ ٞغ  بلحها ؤقاع التي ال٨ٟغة هٟـ وهي والترمحز، ؤلاًداءاث ًٖ اإلاباقغ ؤؾلىب الغواثُحن مً ال٨شحر ًًٟل بط. آلازغ البٌٗ َاٍو

اع الُاَغ ولٗل": ب٣ىله مها٠ً مدمض  ال٣غاء مكاٖغ بظل٪ ُٞشحر الض٤ُ٢، الخدضًض بلى ًمُل ٞهى الُاثٟت، َظٍ مً َو
 َى وألاؾلىب ؤؾلىبه، ٞىان ل٩ل ول٨ً... نغاخت ؤ٢ل آزغ بإؾلىب ٖىه ٌؿخٛجي ؤن ًم٨ً ألاؾلىب َظا ؤن ووٗخ٣ض الٗاصًحن،

."  ٣ً2ا٫ ٦ما الغظل

غ واوكٛاله الغواجي ٩ٖٝى ولٗل         ، بجَى  ًخمحز ؤن ؤؾلىبه مً ظٗل الظي ألامغ. الٗباعاث ًٖ البدض مً ؤ٦ثر ٧ان اإلاىيٕى
ى وعياٍ، ال٣اعت  ُٞه ًجض وؤن والىيىح، بالبؿاَت  ًسخاٍع بما ٖال٢ت لألمغ ٩ًىن  و٢ض ومٟهىمت، واضخت، ٢هحرة ظمال ٣ًغؤ َو

٣اثضًت، اظخماُٖت مىايُ٘ مً  ههىنه، في ٌؿخسضمه ٧الظي زام، هٕى مً ؤؾلىبا ًخُلب اإلاىايُ٘ مً الىٕى َظا ُٞبُٗت ٖو

                                                           

  68.1، ص 1996، يناير، 466وجها لوجه مع الطاهر وطار، مجلة العربي، العدد : فضل جهاد 
  522، ص 983 الرواية العربية اجلزائرية احلديثة بُت الواقعية وااللتزام،الدار العربية للكتاب، اجلزائر : مصايف زلمد 
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ضٍ الظي اإلاًمىن  ؤؾب٣ُت ؤؾاؽ ألاؾاؽ، َظا ٖلى بال اإلاال٠ ًىا٢ل ال ؤن الىا٢ض ٖلى ٩ًىن  َىا ومً"  صاثما ال٣ام ًٍغ
 .1وبًضًىلىظُا اظخماُٖا مًمىها ألازحرة ؤٖماله وبسانت

:    اللؼة/ 2

 اإلال٨ت َظٍ مماعؾت لدؿهُل الاظخماعي الجؿم ًخبىاَا والػمت ملخت وجىايٗاث اللؿان، إلال٨ت اظخماعي هخاط هي اللٛت بن"      

."  2ألاٞغاص لضي

 بحن الغثِؿُت الاجها٫ ؤصاة ًٖ ٖباعة وهي بُجهم، الخىانل مً الجماٖت ؤٞغاص ٦ًًم الٗالماث مً مٗحن هٓام اللٛت جمشل      

 صي خضصَا ٦ما مخٗضصة وجٟاٖالث اظخماُٖت ٖال٢اث في الضزى٫  للصخو حؿمذ هجاٖت ألا٦ثر الىؾُلت حٗض بدُض. البكغ

" 3.الجماٖت ؤٞغاص بحن الخىانل جيخج التي اللؿاهُت بالٗاصاث: "ؾىؾحر

خه في الٗالم ًٖ جىىب الخ٣ُ٣ت، لىظىص ألاؾاسخي الًمان: "وؤجها." 4اللؿان مل٨ت: "ؤجها زلضون  ابً ٞهاٌٗغ و٦ما        مً حٗبحًر
، زال٫  الٗالم، ٞهم ؤظل مً اللٛت ٞهم الًغوعي  مً ؤنبذ لظا الٟهم، لىيُٗت ألابٗاص اإلاخٗضص الازخالٝ َى الغمؼ ٞةن جغمحٍز

ل وج٨كٟه، جٟخده مالٗا٫ ول٨ً لظاتها لِؿذ اللٛت ٧اهذ ٞةطا ل ًٖ ًسخل٠ ال اللٛت ٞخإٍو  مً الٟغص ًيخ٣ل وختى." 5الٗالم جإٍو
ت له، ٞهمه بلى الٗالم مٗٞغ  مجاال وجمشل الخباًىاث بال ٞحها جىظض ال ؾىؾحر صي هٓغ في هي التي اللٛت ٞهم ٖلُه ٞالبض وجإٍو

.  الخهىعاث ال للخمشالث

ُت، الهٛغي  ألاهٓمت مً ٖضص بضازله ًخىاظض الظي ال٨لي الىٓام حٗجي ٞهي"": ظا٦بؿىن " عؤي في ؤما            جخٟٕغ والتي الٟٖغ
 بها ٌٗبر ؤنىاث ٞةجها خضَا ؤما: "ٞهي ظجي ابً عؤي وفي." 6بإٚهاجها لصجغة ٞغوٖا جمازل ؤو حكبه بهىعة ال٨لي الىٓام َظا ًٖ

." 7ؤٚغايهم ًٖ ٢ىم ٧ل

ُٟت ؤجها ظجي ابً حٍٗغ٠ مً ًخطر         ُل٤. اإلاىيٕى ججاٍ ؤٞٗا٫ عصوص مً ًهضٍع وما البار ٖىهغ ٖلى حٗخمض ٞٗالُتان ْو  ٍو

ُٟت" مهُلر اللؿاهُحن مً البٌٗ ٖلحها ت ْو  ٦شاٞت وج٣خطخي" بلُه واإلاغؾل اإلاغؾل" الخُاب في الىُْٟت َظٍ وجخجلى ،"8جإزٍغ
.  ٖلُه الخإزحر ومداولت آلازغ الُٝغ مساَبت في الٗاَُٟت الغواًاث في الؿغص

ا ٗخبَر ٠ عؾاثل َىا٥": ظا٦بؿىن  َو غ في جْى ٠ ٞهمه، ؤو جمضًضٍ ؤو الخىانل، إل٢امت الجَى  صوعة ٧اهذ بطا مما للخإ٦ُض وجْى
."  1حكخٛل ال٨الم

                                                           

  .53سو، ص ادلرجع نف2
 3 زلاضرات يف األلسنية العامة، ترمجة، يوسف غازي، ادلؤسسة اجلزائرية : دي سوسَت فرديناند 2، ص986 للطباعة، اجلزائر   

  22.3،ص 2009حداثة السرد والبناء يف رواية ذاكرة ادلاء لوسيٍت األعرج، جامعة زلمد بوضياف، ادلسيلة، اجلزائر : سعودي أمال 
  596.4، ص 2007دلقدمة، دار الفكر، بَتوت ا: ابن خلدون 
  54.5، ص 2007، اجلزائر  اللغة والتأويل، مقاربات يف اذلَتمونوطيقا الغربية  والتأويل العريب اإلسالمي، منشورات االختالف، ط: عمارة ناصر 
.  28، ص 2007، اجلزائر  سون، منشورات االختالف، طالتواصل اللساين  والشعرية مقاربة حتليلية لنظرية رومان جكب: بن حسُت بومزبر الطاىر 8 
  78، ص  2003، بَتوت 2، ط اخلصائص، حتقيق عبد احلميد ىنداوي، دار الكتب العلمية، ج: ابن جٍت 9
  39.8التواصل اللساين والشعرية، ص : بن حسُت بومزبر الطاىر 
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 بلى جدُلىا ٢ض  اللٛت ان طل٪. ٞحها الىاعصة ألازباع ًالءم بلىن  عؾالت مدخىي  ٧ل ج٨دسخي ٖىضما اإلاغظُٗت الىُْٟت اللٛت وجمخل٪
.  2ٖجها اإلابلٜ وألاخضار اإلاىظىصاث جل٪ بلى الغمؼ صوع  اللٛت ٞحها وجاصي. ألازباع مىيٕى جمشل ظىصةمى ؤقُاء

اصة اللٛت جدٓى طل٪ ٧ل وعٚم       اث٠ ٖلى ٍػ ُٟت ط٦غهاَا، التي والهٟاث الْى  الضعاؾاث مجا٫ في ؤَمُت ج٣ل ال ؤزغي  ْو

تا٫ الىُْٟت" بها وه٣هض ألاصبي للخُاب والٟىُت الجمالُت  ل٨ً ظيؿها ٧ان مهما اللُٟٓت الغؾالت ٖلى جغ٦ؼ التي": "قٍٗغ
." 3الكٗغ ًٞ ٖلى ٢ُمتها جٟغى الىُْٟت ٞهظٍ مخٟاوجت، بضعظاث

. والخبض٫ للخٛحر صوما وزاي٘ مخدغ٥، ٖىهغ وهي. ألاؾاؾُت بيُاجه ؤَم ومً ؤلابضاعي، الٗمل في الجمالُت ؤؾاؽ اللٛت حٗخبر      

سخل٠ مؿخ٣غة، ٚحر خالت في صاثما ؤجها  وؤلاًضًىلىظُت، الش٣اُٞت،: مجها ٖىامل ٖضة ٞحها جخد٨م. آزغ بلى مبضٕ مً ق٩لها ٍو
ُت، اخا ٞىُا، حٗامال مٗها اإلابضٖحن حٗامل بد٨م الضاللت ػثب٣ُت ٞهي... والٗلمُت واإلاٗٞغ الث بلى ال٣اعت  ًدُل واهٍؼ . مسخلٟت جإٍو

م٨ً ت صالالث ٖلى مٟخىخت ظضًضة مٗاوي ًدمل ٕاإلابض ًخهىعٍ ق٩ل هي اللٛت ؤن ال٣ى٫  لىا ٍو . مخىٖى

 :الجذًذة الىحابة ثجشبة  -3

اع الُاَغ اٖخجى       ػاصث بؿُُت، ؾهلت مٟغصاجه ٞجاءث. ٚامًت ٖباعاث وال م٣ٗضة ظمال ٌؿخسضم ٞلم بالٛت ٖىاًت باللٛت َو
٣ل وظضان بلى لٛخه ٞىنلذ. ٝوج٩ل حٗب صون  بةج٣ان واإلاكاٖغ ألاخاؾِـ وه٣لذ. وظماال ويىخا الٟىُت الهىعة .  ال٣اعت  ٖو

ت، بمىازاث عواًاجه خُٓذ         ت، بترا٦ُبها ؾلؿت ؾهلت، ألابٗاص، واضخت الؿغصًت لٛخه ججلذ خُض قاٍٖغ  و٧لماتها اإلاخىٖى

 ٞةهىا مىمإو. إلاٗىاَا ماصًت اللٟٔ، ؾلُمت ناُٞت، لٛتها ٞجاءث. والخىاع الىن٠، في اؾخسضاماتها حٗضصث. واإلاٗبرة ال٣هحرة
اع الُاَغ عواًاث في ههاصٝ حن َو خه٠ الصخهُاث، لؿان ٖلى ًإحي مباقغ ألاو٫  اللٛت، مً مؿخٍى  والؿهىلت، بالبؿاَت ٍو

        ..."عماهت"و ،"الخغاشخي الؼمً في واإلاىث الٗك٤"و ،"الؼلؼا٫"بـ ومغوعا" الالػ" مً بضءا وخىاعاتها خضًثها في الٗامُت مً ٣ًترب ٩ًاص

 خُىما ؾاب٣ت، ًٖ ًسخل٠ الشاوي اإلاؿخىي  ؤما. والٗام الخام لؿان ٖلى جترصص وؤمشا٫ وخ٨م ظمل في للٗامُت َظٍ جخجلىو      
 اللٛىي  اإلاؿخىي  ق٩ل. وألامل بالخلم ٖال٢ت لها التي والباَىُت الىظضاهُت، الهىاظـ بٌٗ ًٖ وؤلاٞهاح بالخٗبحر ألامغ ًخٗل٤

 جمخاػ:" ٢ىله في" الالػ" عواًت ولٛت بإؾلىب بعجابه" الغ٧ابي ظىصث" الىا٢ض ًس٠ ولم ؾحنوالضاع الى٣اص مً ال٨شحر بعجاب ه٣ُت
ت عاجٗت ٢هت اإلامخ٘، ألانُل ال٣هصخي والًٟ الشىعٍت ال٨خابت ٖىانغ ب٩ل الالػ ٢هت ت الٗباعة، ؾهلت الخب٨ت، ٢ٍى  في باٖع

غ  وظٍى مً ناص٢ا ٖىُٟا وظها لىا وجغؾم اإلابضؤ ٖلى الخٟاّ جمجض ٦ما الىًا٫ جمجض ؤلاًجابي، والخٗبحر الىا٢عي، الخهٍى

ت الشىعة ." 4الاقترا٦ُت والىا٢ُٗت الخضًض، الجؼاثغي  لألصب ٖالُا همىطظا ال٣هت َظٍ وجب٣ى الخالضة، الجؼاثٍغ

 ًستر١ و ٨ًؿغ ؤن ٖلى ٢اصع ؤصبي وظيـ ًٞ الغواًت بإن اإلابضٕ ٢ىاٖت بلى ألاؾلىب وبؿاَت اللٛت ظمالُت حٗىص وعبما        
دُِ الخُاة ٌٗتري  إلاا الخ٣ُ٣ي، الخٗبحر ٢ىة في جخمشل ؾاخغة ظاطبُت مً ٞحها إلاا الغواجي، الخإل٠ُ حٗترى التي الخىاظؼ . بها ٍو

                                                                                                                                                                                                 

  . 3،  ص988 ، الدار البيضاء، ادلغرب  حنون، دار توبقال، ط قضايا الشعرية، ترمجة زلمد الوايل  ومبارك: جاكبسون رومان    
  .45التواصل اللساين والشعرية، ص : بن حسُت بومزبر الطاىر 2 
  .78قضايا الشعرية، ص : جاكبسون رومان 3   

  93.4، ص  976 ، اجلزائر 33قصة الالز، دراسة حتليلية، رللة الثقافة، العدد، : الركايب جودت
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ا ٧ان بظل٪ وبًماها   للك٩ل ظضًضا هٟؿا وبُٖاء. الخضًض مؿخىي  في ؤصبُت وج٣ىُاث وؤؾالُب، ؤبٗاص اؾخٗما٫ بالغواجي خٍغ
ت خغ٦ت ؤ٦ثر مالً ػاص مما واإلاًمىن، . وخٍُى

اع الُاَغ لٛت جدمل          نىعة مجملها في هي ومٗخ٣ضاجه، اإلاؿخ٣بلُت وؤخالمه ا٩ٞاٍع ٖاإلاا ال٨خابت، مُضان في ظضًضة ججغبت َو

 مدُت ٧ل وفي. آزغ بلى ػمان ومً آزغ، بلى م٩ان مً ًى٣لها بعاصجه َٕى وهي الىو، ًٞاءاث في جخدغ٥ ظٗلها الظاث، ًٖ ٧املت
. مخمحز لٛىي  َاب٘ في ٞؿلى٥، ونٟت، ر،خض

ت وال٣ًاًا اإلاىيٕى بخٛحر ًخٛحر الظي اللٛت ٖامل ٖلى ؤلابضاعي، مؿاٍع في الغواجي خاٞٔ        ٍغ  مخهال مجها ٧ان ما ؾىاء الجَى

ت ؤو الٗغبُت بالؿُاؾاث ش لٗىهغ جىُْٟه اجه٠ ٦ما. الجؼاثٍغ  إلاا ألا٦بر، ػالخي الىو في خًىعٍ قٛل ٧ان خُض بال٣ىة، الخاٍع
سُت إلاغاخل نىع  ؤمامىا ٞترحؿم ؤلاؾ٣اٍ ٖملُت زال٫ مً الىا٢٘ ح٨ٗـ وعمىػ  صالالث مً له ت جاٍع  الشىعة جسو مخىٖى

ت ٍغ ىحي الخدٍغ سُت، ألاخضار ٖلى الاقخٛا٫ ال٨بري،ٍو  بجها. والخايغ  اإلااضخي الؼمً بحن اإلا٣اعهت زاللها مً ٣ٌٗض وؾُلت ؤجها الخاٍع
ا ًسخهغ ه٣ل وؾُلت  ألامشل، الضوع  لها ٩ًىن  وخغوب، ومىا٠٢ وؤخضار ؤٞٗا٫ مجملها في هي الٛابغة وألاػمىت اإلاؿاٞاث ٖبَر

ت ال٣ًاًا وجٟؿحر جدلُل في واإلاىاؾب ٍغ ...  والؿُاسخي والاظخماعي، والضًجي، الخًاعي، الظاث بمهحر جخٗل٤ التي الجَى

اع الُاَغ ٌؿخسضمها التي اللٛت ان       َظا ق٩ل و٢ض. الغواجي الخُاب ؤؾاؾُاث مً حٗض التي ٞىُت، نُٛت َيح٘ ٦خاباجه في َو
ا" الهُٛت" اإلاٟهىم ى. للمهُلر ص٤ُ٢ مٟهىم بُٖاء خاولذ التي الى٣ضًت، للم٣اعباث مىيٖى : ب٣ىله جىصوعٝو به اٖتٝر ما َو

 ٖلىم في ٌؿخسضم اإلاهُلر ٧ىن  بلى ؽالالخبا َظا ٌٗىص وعبما." 1ح٣ُٗضا اإلا٣ىالث ؤ٦ثر ج٩ىن  ؤن ظضا الُبُعي مً الهُٛت م٣ىلت"
."    2ألاصب ظاهب بلى ؤلاوؿاهُت، والٗلىم والؿُمُاثُاث واللؿان اإلاى٤ُ

اع الُاَغ الخ٣ىُاث َظٍ ظٗلذ           عواًاجه ٖلى ال٣اعت  ب٢با٫ ومضي. الىهىم ببضإ مجا٫ في ال٨خاب مً ٚحٍر ًٖ الخمحز َو

خإملها ٣ًغؤَا، ٣ت ؤجها ٖلى الهُٛت جىصوعٝو خضص و٢ض. الظاث وجد٤ُ٣ والخلم ا٢٘للى ًٞاء ؤمامه ُٞدك٩ل. ٍو  التي الٍُغ
. 3ال٣هت الغاوي  لىا ٣ًضم بىاؾُتها

: ألاظىىسة/  4

اع الُاَغ عواًاث ٖمضث      ت عؾم بلى اإلاخمحزة بلٛتها َو  طا٦غة مً ججهم الجماعي، الىعي باظتهاصاث واعجبُذ الش٣اُٞت الظاث ٍَى

ش، ٠ُ وخ٤٣. لش٣اٞتوا والضًً، الخاٍع  ٞد٣٣ذ. بُئخه ابً الىو َظا ٞٛضا ظضًضًً، ومًمىن  ق٩ل مُالص اإلامحز، اللٛت جْى
ُا اعجباَا مخىهه ٟها التي والخلم والغمؼ، ألاؾُىعة، ٢ىامه َى والظي الخُا٫، بٗىهغ هٖى  جًٟي ؾغصًت ٖىانغ بهٟتها ْو

 يُاٖها، ًٖ ؤزغي  نىعة عؾمذ ومدىت مإؾاة بلى جدىلذ التي الظاث َىاظـ زاللها مً ظؿض الؿغصًت، البيُت ٖلى ظمالُت

.  ٖلحها َغؤث التي والخٛحراث الخدىالث جل٪ ًالءم وحٗبحر لٛت ًٖ البدض قضة مً اإلاكهض َظا ػاص خُض

مشل       ا في جدمل وهي. ؤخضازه بىاء في الغواجي، ٖلحها ٌٗخمض التي اإلاهمت الٗىانغ مً وألاؾُىعة الغمؼ ٍو َغ  ًضةٖض ؤؾئلت ظَى

ذ. م٣ىٗت بظابت بلى جدخاط ومدحرة ى٨ك٠ ٖىاءَا، مً الظاث جٍغ خجلى اإلابهم، ٍو .   الٛاثب ٍو

                                                           

   .37، ص 2006، اجلزائر 26مجاليات بنية اخلطاب يف رواية متاسخت دم النسيان، رللة التبيُت،ع : ن مجعةبوشوشة ب 
  37.2ادلرجع نفسو، ص  
  38.3ادلرجع نفسو، ص  
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ىُت ظمالُت ٢ُمت مد٣٣ت مهُمىت بجى ألاؾُىعة حٗخبر       ٖغؽ" عواًت في طل٪ ًخجلى. الضازلي نغإ ًٖ و٧اقٟت للىو، ٞو

 ُٚاب ْل في الظاث وا٢٘ ج٨ك٠ مدُت وهي. ٖلحها وجضاُٖاجه ؤلا٢ُاعي الىٓام ًد٨مه للظاث ممحزا ق٨ال بىاء جغؾم التي "بٛل

ت ؤلاخؿاؽ اث ًٖ زاللها مً لُٗبر الخُاباث مً ٦ما الغواجي اؾخسضم. ألاعى بلى والاهخماء بالهٍى  اظخماُٖه: ٖضًضة مؿخٍى
ذ خاصث و٠ُ٦ اإلاؿخٗبضة للظاث وؾُاؾُه وصًيُه  في والباؽ ياإلاِٗل اإلاؿخىي  لترصي ٦ىدُجت الؿىي  الٍُغ٤ ًٖ واهدٞغ

 فعلحه ما) والخُاة للمؿخ٣بل الخاَئت وهٓغتها الؼاث٠ ووٖحها الظاث اهدغاٞاث ًٖ نىعة ؤزغي  مكاَض في ومك٩لت اإلاجخم٘،

 فلم الذهُا ب ً لاكد اللىاجي الفحُات فُه وثإوي  مىه ثلحات املجىن  اللهى مليان بامحالهها" بؼل عشط" سواًة في العىابُة

م هزه ػير ًجذن . (الظترصاقٌ الىٍش

ىانل      ش ٖملُت" وال٣هغ الخىاث"و ،"الخغاشخي الؼمً في واإلاىث الٗك٤"و" الخغاشخي الؼمً" في الغواجي ٍو  مكاَض لبٌٗ الخإٍع

ت الشىعة ٍغ غ ظبهت خؼب مً الؿلبي مى٢ٟه مبضًا الخدٍغ جي الخدٍغ  اللٛت ٨ٗٞؿذ "الؼلؼا٫" في ؤما. الؿبُٗيُاث ٞترة ؤزىاء الَى

 الؿلُت جخم٨ً ؤن صون  ؤعايُه ٖلى الخٟاّ بلى الهاصٝ مكغوٖه جد٤ُ٣ ؤظل مً "بىلغواح" طاث حؿعى ٠ُ٦و ؤلا٢ُإ ْاَغة
خىانل. جإمُمها مً  الؼمً في واإلاىث الٗك٤" في الجماُٖت الظاث خؿاب ٖلى الخانت اإلال٨ُت واهخهاع بخد٤ُ٣ الخلم ٍو

". الخغاشخي

: الشمض  -5

ىٟخذ والدكٟحر، والغمؼ، ألاؾُىعة، مؿخىي  بلى لحرج٣ي الىو ًخسظَا مدُت" وال٣هغ الخىاث" عواًت ق٩لذ        ٖبر الىو ٍو
ل ٖضًضة ٖىالم .  الىٓام وؾلُت للؿُاؾُحن، واهخ٣اصٍ مىاظهخه في الغمؼ ج٣ىُت اؾخسضم. اإلاخٗضصة وال٣غاءاث للخإٍو

 ال وي٘ في هٟؿها ٞىظضث. مؿضوص ٍَغ٤ بلى ألامىع  بها ونلذ التي للظاث اهخ٣اصًه لٛت" الٗك٤ في ججغبت" عواًت وخملذ     

ها للظاث، الىٟسخي الهغإ ْل في" والضَالحز الكمٗت" في و٢ىتها اللٛت ٖى٠ لِكخض. ٖلُه جدؿض  ؤلاخباٍ مً ٖالُت صعظت وبلٚى

، بتها ألازغي  الجهت في ج٣ابلها وال٣ىٍى غي  اإلاؿخىي  لُمخض. الؿلُت بلٙى في ال٨بحرة ٚع  بلى ٌٗىص الُاَغ الىلي" في للٛت الخهٍى

اجه الضًً ٖىهغ بلى مالذ لٛت وهي. للظاث ٖلى وجضاُٖاتها  الؿُاؾُت الهغاٖاث وا٢٘ ٦ك٠ إلاىانلت "الؼ٧ي م٣امه  ومؿخٍى
ُت الظاجُت ت ٢خامت ؤ٦ثر وي٘ ًٖ للخٗبحر والهٞى مخض. للظاث وح٣ُٗض وؾىصاٍو ٘ الُاَغ الىلي" في اللٛىي  الخِ َظا ٍو  ًضًه ًٞغ

". بالضٖاء

ُت لٛتا٫ تهضٝ      ً بلى الغواجي ٦خاباث في الهٞى  ًىضعظىن  ال٨خاب ؤن اإلاٗلىم ومً. مٗحن هٓام وفي زانت، بُغ١  الظاث ج٩ٍى
ت ال٨خابت مشل ؤلابضاُٖت، الٟىىن  مً مخٗضصة ؤهىإ لىاء جدذ ك٩ل... وألاصبُت الكٍٗغ  الٗملُت َظٍ مً ظؼء الهىفي ألاؾلىب َو

ت ا هاءاثوب بسهاثو ٦خابت ٧ل جخه٠ بدُض. الخٗبحًر .     البٌٗ بًٗها ًٖ جمحَز

ش مً بمكاَض ٞحها ٌؿخٗحن خُض" الخظلل في ٢هُض" ألازحرة عواًخه ؤما        الكاٖغ ًخظلل ٧ان و٠ُ٦ ال٣ضًم، الٗغبي الكٗغ جاٍع

ه ٝي الُىم الظاث وا٢٘ ٖلى الغواجي ٌؿ٣ُها هٟؿها الهىعة وهي. الخلُٟت ؤو اإلال٪ و٦غم عيا ًىا٫ ؤن ؤظل مً البالٍ في  بلٚى
 . مهىتها ومماعؾت ٦ىٟه جدذ والِٗل  الخا٦م ٢هغ
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: العشدًة البيُة -6

 ؾغصا، ٌؿغصٍ وهدٍى الخضًض ؾغص مخابٗا، بٌٗ، ؤزغ في بًٗه ميؿ٣ا به ًإحي شخيء، بلى شخيء ج٣ضمت": اللٛت في الؿغص ٌٗجي      
الن. جابٗه بطا  الخضًض ٌؿغص ٨ًً لم وؾلم، ٖلُه هللا نلى مه٦ال نٟت وفي له، الؿُا١ ظُض ٧ان بطا ؾغصا الخضًض ٌؿغص ٞو

ؿخعجل ًخابٗه ؤي ؾغصا  وجابٗه، والٍ بطا الهىم ٞالن وؾغص اإلاخخاب٘،: والؿغص مىه، خظع في ٢غاءجه جاب٘: ال٣غآن وؾغص. ُٞه َو

 الؿٟغ، في الهُام ؤؾغص بوي: وؾلم ٖلُه هللا نلى هللا لغؾى٫  ٢ا٫ عظال ؤن: الخضًض وفي ؾغصا، الهىم ٌؿغص ٧ان: الخضًض ومىه
غابي و٢ُل ٞإُٞغ، قئذ وبن ٞهم قئذ بن ٣ٞا٫  عظب ٞالٟغص ؾغص، وزالزت ٞغص واخض وٗم،: ٣ٞا٫ الخغم؟ ألاقهغ ؤحٗٝغ: ٖا

."  1ومدغم الدجت وطو ال٣ٗضة طو: الؿغص والشالزت، وقىا٫ عمًان وقهغ قٗبان بٗض ًإحي اهه ٞغصا وناع

يخج يالخا٥ بها ٣ًىم التي الخُىاث َى"       (TROIS FIGURES)" زالزت ؤمشلت"  ظحراعظىِذ ٦خاب في وظاء ال٣هصخي الىو ٖجها ٍو

:  ٢2هصخي وا٢٘ ل٩ل ؤبٗاص زالزت

ت ٖجها جهضع الؿاعص، زُا٫ وحي مً شخهُاتها مٗحن وم٩ان ػمان في جضوع  التي ألاخضار ظملت وهي :الحياًة/ؤ  مً مجمٖى

ا حك٩ل ؤٞٗا٫ وعصوص الؿلى٧اث اث٠ ٍَغ٤ ًٖ جدلُلهاو للضعاؾت مىيٖى . الْى

. (ال٣هصخي اإلالّٟى) ؤلابضاعي الٗمل ٌك٩ل الظي الخا٧ي ؤو الغاوي، ؤو الؿاعص، حٗبحر حٗجي (NARRATION) :العشد/ب

ت الٗىانغ :(L’énoncé ou discours narratif) الىق ؤو اللفص ي الخىاب/ ظـ  اللٍٛى

ٟها التي  . 3نلبها في خ٩اًخه مىعصا الؿاعص ًْى

ٝغ ش، مً مخُىع  ٖالم هٟؿها الخُاة مشل بهه": الؿغص باعث نعوال ٖو   ."4والش٣اٞت الخاٍع

بضو  اتها لدكٗباتها الخُاة حٍٗغ٠ ٖلُىا ًهٗب بط اإلاٗالم، واضر ٚحر باعث عوالن حٍٗغ٠ ؤن ٍو  وجىا٢ًاتها، وجىٖى

ضم ُضة ظض ٖال٢ت ٖلى ٞهي زباتها، ٖو لُه. باإلوؿان َو ُٟتها بحرللخ٘ وؾُلت َى الؿغص ؤن ه٣ى٫  ٖو  خ٣ُ٣ت مىاظهت ْو
. الخُاة

: ؤؾاؾِخحن صٖامخحن ٖلى ٣ًىم ٖامت، الخ٩ي َى الؿغص: "باعث لغوالن آزغ حٍٗغ٠ وفي 

 مُٗىت ؤخضار ٖلى حكمل ٢هت ٖلى جدخىي  ؤن. 

 ٣ت ٌٗحن ؤن  .ؾغصا وحؿمى خ٩اًخه، ٍَغ

ٝغ الؿاعص، ؤو الغاوي  ٌؿمى ؤو٫  َٝغ بحن جىانل َىا٥ ٩ًىن  وؤن  ٖال٢ت بُجهما وججم٘ ٢اعثا، ؤو له، عويبالم ٌٗٝغ زاوي َو

."   1ز٣ت

                                                           

.65 ، ص200،  بَتوت  7لسان العرب، دار صادر، رللد: ابن منظور  1  
.78-77، ص 985 ار التونسية للنشر، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر مدخل إىل نظرية القصة، الد: ادلرزوقي مسَت، وشاكر مجيل  2  

.78ادلرجع نفسو، ص     3  
.3 ، ص 2005، مكتبة اآلداب، القاىرة 3البنية السردية للقصة، ط: عبد الكرمي الكردي 4  
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ا٦ض  اإلاخمشلت ألاؾاؾُت الخانُت َظٍ بىاؾُت ؤًًا ول٨ً بماصتها، ٣ِٞ ممحزة ج٩ىن  ال الغواًت ؤن: "(Wolfgang Kayser) ٦حزع، ٍو

اث طل٪ بٗض ٞخٗا٢بذ ".2وجهاًت ووؾِ بضاًت لها ٩ًىن  ؤن بمٗجى ما ق٩ل لها ٩ًىن  ؤن في  الضعاؾاث مجا٫ في ةالؿغصي الىٍٓغ

ت اتها بمسخل٠ البيٍُى ت به واَخم. ومضاعؾها جٟٖغ  ،"ظىِذ ظحراع"و ،"بغوب ٞالصمحر"و ،"بازخحن" ؤمشا٫ الضاعؾحن مً مجمٖى
مىن  ٧لىص"و اث آلاعاء، الزخالٝ وهٓغا... بٍغ  وؤ٦ض مخباًىت باإلاىيٕى اَخمذ التي الضعاؾاث وظاءث الؿغص، مٟهىم خى٫  والىٍٓغ

: "ماعجً والؽ"

حن بن"  اتهم في ؤ٦ضوا ألاواثل البيٍُى  الخ٣الُض ٖال٢ت واإلااع٦ؿُىن  الؿُمُىلىظُىن، الى٣اص وها٢ل الك٩ل، ٖلى الؿغصًت هٍٓغ

 الؿغص بضعاؾت الى٣اص مً البٌٗ واَخم. ألاصبُت بالخ٣الُض صعاؾتهم في الغوؽ الك٨الهُىن  واَخم الاظخماعي بالىؾِ الش٣اُٞت
."  3الؿغصًت ٖملُتا٫ مً ال٣اعت  مى٠٢ زال٫ مً

 ولم واخض اججاٍ في حؿغ لم بدُض. ؤلابضاُٖت الىهىم في الؿغص إلاٟهىم والضاعؾحن الى٣اص بحن والازخالٝ الخىٕى َظا وؤمام      
ىا٥. الؿغصًت الضعاؾاث جىٕى بلى ؤصي  الازخالٝ َظا ًض٫. ؤًًا واخضة هخاثج بلى جاص  اللٛىي  بالجاهب الؿغصًاث في اَخم مً َو

.     التر٦ُب بضالالث اَخم مً ومجهم. ونُٛه الؿغصي التر٦ُب في البدض ٖلى اٖخمض مجهم، ٌٖوالب

ُت وعواٞض مجاالث مىاهجها في الؿغصًت الضعاؾاث واجسظث        ت مٗٞغ ت، وألاؾلىبُت، ألاهثروبىلىظُا، مشل مخىٖى لم واللٍٛى  ٖو

ا الىٟـ، حَر خدذ للضعاؾاث بزغاء ػاصث التي الٗلىم مً ٚو التها جدالُلها في به والاؾخٗاهت الٗلم إلاؿاًغة اإلاجا٫ ؤمامها ٞو .   وجإٍو

ف حمالُات -7 :  الـى

اع الُاَغ عواًاث مشلذ           ت الغواًت مؿاع في جدى٫  ه٣ُت َو  واؾخُاٖذ. واإلاًمىن  الك٩ل مؿخىي  ٖلى اإلاٗانغة الجؼاثٍغ

 بل الش٣افي، الترابِ مٓاَغ ٞهم ٖلى حؿاٖضها زضمت ج٣ضم" نىنهن ٞجاءث. والى٣اص ال٣غاء ٢بل مً وؤلاعجاب الهضاعة اهتزإ

٣ت الخ٣اٍ ٦ظل٪ حك٩ل ."   4الخُا٫ ًبضٖها مُٗىت ز٣اُٞت ٍَغ

٣ت الشىعة اهجاػاث بلى بالخٗغى ههىنه مٗٓم ٢امذ و٢ض           ًٖ جسبر ٧لها ههىنه ٞجاءث ظمالي، وؤؾلىب ٞىُت، بٍُغ

.  الٗغبي الخٝغ مؿخىي  ٖلى زىعة ٢ُام

. 5الغواثُت الخ٣ىُاث م٘ الخٗامل َبُٗت جدضص التي هي الٗالم ًٖ جهىعاث مً جدمله ما ب٩ل الغواثُت ال٨خابت اججاَاث بن          
اع الُاَغ ٦خاباث في الخ٣ىُاث َظٍ جخجلى  والتي. وألاخضار والصخهُاث اإلا٩ان، ص٩ًىع  وون٠ الؿغص ؤؾلىب زال٫ مً َو

غ ٖلى ٢ىمي مخسُال ٖاإلاا مجملها في جمشل ا ًسل٤ ٖام، بك٩ل الخُاة جهٍى بت اللظة مً هٖى . ال٣هت جُىعاث مخابٗت في والٚغ
اع، الُاَغ ٦خاباث ٖلى ًُػى الىن٠ َاب٘ ؤن هجض لظل٪  ق٩ل ًٖ جبدض التي الىا٢ُٗت الغواًت بها جخه٠ ج٣ىُت وهي َو

                                                                                                                                                                                                 

.45، ص2006دار البيضاء، ادلغرب بنية النص السردي من منظور النقد األديب، ادلركز الثقايف العريب، ال: محيد حلميداين  1  
.47ادلرجع نفسو، ص   2  
.30ادلرجع نفسو، ص   3  
.62، ص 986 اجتاىات الرواية العربية يف اجلزائر ،ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر : واسيٍت األعرج  4  
.57 ، ص 2006ادلغرب،  ، الدار البيضاء،3دينامية النص تنظَت واصلاز، ادلركز الثقايف العريب، ط: زلمد مفتاح  5  
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٩اعصو ظان" ال٨ٟغة هٟـ بلى صٖا و٢ض َظا. ظضًض حٗبحري   ون٠ َى الخضًشت، الغواًت في ٖامت الىن٠": نؤ ٖلى ؤ٦ض خُىما" ٍع
."  1اإلاٗجى ٌؿب٤ ؤو اإلاٗجى يض ٌؿحر اهه زال١

خطر          اع الُاَغ عواًاث مً ٍو  وبالؼمان بااخضار وعبُها وألاما٦ً الصخهُاث، ون٠ ٖلى التر٦حز قضًض ٧ان ؤهه َو

ٛضو. اثللظ والش٣افي والاظخماعي اإلاِٗصخي اإلاؿخىي  م٘ ٖال٢ت ؤًًا وظٗلها  ؤقاع و٢ض. الخُاة لخىا٢ًاث ٖا٦ؿت مغآة الىن٠ َو
ظا بالظاث، اللىن  َظا ال٩اجب ازخاع ل٣ض: "٢اثال الىن٠ ؤَمُت بلى بِخىع  مِكا٫  ُٞه خضزذ الظي الٗهغ ًٖ لُسبرها ألازار َو

ً ال٣هت ً ٞحها، ظغث التي البِئت ٖو غ١  َىا ٌؿ٨ً الظي الصخو ٖاصاث ٖو ، ِٖكه َو ."  2عوجهر وم٣ضاع وج٨ٟحٍر

 ُٞهبذ نىعجه، َى بل للم٩ان آلازغ الىظه َى الىن٠ ٞةن ال٣هت في الؼمً عجلت لخدٍغ٪ وؾُلت ٌك٩ل الؿغص ٧ان بطا      

. 3الخغ٦ت ٖمىصي م٩اوي وآلازغ الخغ٦ت، ؤ٣ٞي ؤخضَما: بٗضان للغواًت

ت الٗىانغ ؤخض الىن٠ ٌك٩ل          باللظة، ؤلاخؿاؽ ٖلى ال٣اعت  وجبٗض للىو، الجمالُت جد٤ُ٣ في حؿاَم التي ال٨ُماٍو

ُٟها يالتها الىا٢ُٗت الغواًت بظل٪ ٞىظضث. ال٣غاءة ؤزاء واإلاخٗت  ؤُٖخه الظي بالىن٠ ٦بحرا اخخٟاال واخخٟلذ: "للىن٠ بخْى
."  4للصخهُاث الؿ٩ُىلىظُت الٗىالم ٦ك٠ ٖلى الٛالب في ٌٗمل الىن٠ ٧ان و٢ض. الؿغصي زُابها ػمً مً ٦بحرة مؿاخت

م٨ً       اث َبُٗت زاللها مً ًٟؿغ وبغاَحن ؤصلت بخ٣ضًمه للظاث الىٟسخي الخدلُل باججاٍ ٌؿحر ٧ان الىن٠ بإن ال٣ى٫  ٍو  جهٞغ

هبذ. 5شخيء ب٩ل ٖلم ٖلى الغواجي ٩ًىن  ؤن" ظىِذ ظحراع" حٗبحر خض ٖلى الىن٠ وظٗل. الظاث  وماؾؿا باهُا الىن٠ خُجها ٍو
مىده الؿغص، إلاٗجى الث حٗضص ٖلى وختمٟذ صاللُت ؤبٗاصا ٍو  ُُُٞٗه مىظىص، َى ما ٧ل ٌؿم الظي الخُاب َى ٞالىن٠. "الـخإٍو

."  6ٖىه اإلاسخلٟت ؤو اإلاكابهت اإلاىظىصاث وؿ٤ صازل وجٟغصٍ الخام جمحٍز

حٍر والاؾخٗاعاث الدكبحهاث ٖلى مٗخمضا الىا٢٘، في ومغجي ْاَغ َى إلاا مدا٧اة َى الىن٠ ؤن الخٍٗغ٠ َظا مً ًخطر          اٚو

المت لٛىي  هٓام بهه. الخٗبحر مً الغواجي جم٨ً التي ألاصواث مً ُت َبُٗت ٖلى صالت ٖو ال٢تها ألاقُاء وهٖى  البٌٗ، ببًٗها ٖو
.  الؿغص بضازل جىمى والتي

ف -8 : الحىرُلي الـى

 والاوٛال١، الهٟخاح،با اإلادؿمت والخانت الٗمىمُت ألام٨ىت بلى حٗضاَا بل الصخىم، ٖلى" الؼلؼا٫" في الىن٠ ٣ًخهغ ولم     

ت وألاخضار الؼمً م٘ ٖال٢تها وفي  ظؿىع  ؤًٞل الجؿغ َظا: "الجؿغ ون٠: طل٪ ٖلى و٦مشا٫ الؿغصي ؾُا٢ها في اإلادؿاٖع
ان و٢هحر، ٍٖغٌ الؿبٗت ٢ؿىُُىت ."  7الىاصي وبحن بِىه التي الهىة ؤلاوؿان ًيسخى ما ؾٖغ

                                                           

   . 67، ص 2000، الدار البيضاء، ادلغرب 3بنية النص السردي، من منظور النقد األديب، ادلركز الثقايف العريب، ط: محيد حلميداين
  47.2 ، ص 977 قضايا الرواية احلديثة، ترمجة، صياح اجلهم، دمشق : جان ريكاردو 

  80.3نظور النقد األديب، صبنية النص السردي من م: محيد حلميداين
  4.  ، ص 2009، اجلزائر  وظيفة الوصف يف الرواية، منشورات االختالف، ط: عبد اللطيف زلفوظ 
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، ٖٓمخه في بالجؿغ الؿاعص اهبهاع ٨ٌٗـ ون٠ لٍى ت بلى ًغمؼ ٖو . الظاث واهخماء الهٍى

 البىاًاث جمحز ألاشجاع زًغة ٖهضٍ، ٖلى ًبضو الىاخُت َظٍ في شخيء ٧ل: "ال٣ىُغة باب في اإلاخمشل آزغ ونٟي مكهض وفي    

ت، َىا٥ وجباًجها، ىا٥ الشاهٍى ." 1الىي٘ الكاط الخبىب مسؼن  َىا٥ اإلاؿدكٟى، َو

 ٢ؿىُُىت مضًىت مً لجؼء باهىعامُا مىٓغا الىان٠ زال٫ مً ًغنض ٞإاعث ؤ٦ثر مؿخىي  بلى" ال٣ىُغة باب" اإلا٩ان ًخدى٫ 
ها ومباهحها، َُئاتها، بمسخل٠ تراء. وقىاٖع ت، الخبىب، زؼان له ٍو ت ؾُمىن، وظام٘ ألازًغ، والجام٘ وألاشجاع، والشاهٍى  وػاٍو
. ٫اإلا٣اب الضعب آزغ في ٢مىؽ ؾُضي وظام٘  الباي ظام٘ مىه وبال٣غب الُمحن ٖلى اإلاهلى،

سُت اإلاضًىت ًٖ خُت نىعا جى٣ل ٧امحرا ٖضؾت بلى والٗمىمُت والضًيُت الكٗبُت ألاما٦ً لهظٍ الؿاعص ون٠ ًمشل ٣ت الخاٍع  الٍٗغ

ه وما ش بضازلها ًيبٌ ظمُلت ؤما٦ً مً جدخٍى . والاظخماعي والش٣افي الضًجي واعجباَها. للظاث اإلاجُض الخاٍع

 وخلذ ازخٟذ، اإلا٣اٖض لىهه، مٗها ٣ٞض صعظت بلى طاثب الجضعان َالء": "بلباي" مُٗم مشل الٗمىمُت ألاما٦ً ون٠ ق٩ل     

ٝى مدلها خلذ مؿخضًغة، واإلاىايض مخضاُٖت، زكبُت مهاَب مدلها  في الىا٢عي بٗضٍ الىن٠ ًخسظ ".2الجضعان ٖلى ػه٨ُت ٞع
٨ٗـ ؤص١، وظؼثُاث بخٟانُل ًخمحز اإلاىٓغ َظا حن الشا٢بت،" بىلغواح" مالخٓت َو  وطا٦غة جالخٔ ٖحن. شخيء ٧ل بلى جُٟىتم ٖو

، اإلا٩ان بؿاَت ًدا٧ي ون٠ اإلاؼعي، بالخايغ وج٣اعهه الؿُٗض اإلااضخي حؿخدًغ ٣ٍغ . وجىايٗه ٞو

اع الُاَغ ؤصب في الىا٢ُٗت الغواًت مسخاث مً مسخت الخىز٣ُي الىن٠ ًمشل      ىُت ٦إؾلىب اٖخمضٍ والظي َو  ٞىُاجه مً ٞو

: مشل والجؿىع  ألاخُاء الىن٠ َظا وقمل." ٣ً3ابله ًؼا٫ ال بؿببه زل٤ الظي الب٣ا٫ بل و٢ه،ٝ جىوـ هؼ٫  َى بهه" الؿغصًت

" 4.مدّٟى لىجُب خاعجىا ؤوالص في الجغابُ٘ ٦خي ًبضو:  مؿُض ؾُضي حي"

ت، ومٗالم وبىاءاث بمىجؼاث الغواجي اهبهاع وألاما٦ً للكىإع الخىنُٟاث َظٍ لىا ًجؿض         لُخدى٫ . م٣ضؾت وؤما٦ً خًاٍع

 التي ألاؾاؾُت الىؾاثل مً الىن٠ ج٣ىُت وحٗخبر.  ص٣ُ٢ا ونٟه و٧ان بال ُٖىه، ٖلى ٣ً٘ م٩ان ٧ل لىا ًه٠ ؾُاحي صلُل بلى
اع الغواجي ؤَضاٝ ؤَم مً ٧اهذ التي الىا٢ُٗت، الغواًت ٖلحها حٗخمض  في ظضًضة ججغبت خملذ التي ههىنه في ججؿُضَا خاو٫  َو

. واإلاتن اللٛت

ا الؿغص لٛت ػاص مما الىن٠ ج٣ىُت ٖلى باٖخماصٍ للظاث الىٟسخي الهغإ ٦ك٠ الغواجي ًداو٫        ض. جىٖى ٍغ  ٖالم ًٟخذ ؤن ٍو
اث ًغا٢ب بُٗضا ًب٣ى وبهما جضزله، بٗضم والٛىم ؤلابهام تر٥ ألاخضار، مجٍغ  يماثغ م٘ الؿغص زال٫ مً ًخٗامل ال٣اعت  ٍو

خىانل الٛاثب ت البيُت ٢بل وبًداءاتها اثالظ خغ٧اث جمشله الظي الخضر، م٘ ٍو .  5اللٛىي  اإلالّٟى ؤو اللٍٛى

                                                           

   .0 ص  974 دار العلم للماليُت، بَتوت،الزلزال،: الطاىر وطار 
  23.2ص ادلرجع نفسو،  
  23.3نفسو، ص ادلرجع  
  35.4نفسو، ص ادلرجع  

  .54، ص  99 ، اجلزائر  ادلنظور الروائي جتلياتو وتطبيقاتو النقدية منوذج عرس بغل، ادلساءلة، احتاد كتاب اجلزائريُت، العدد: إدريس بوديبة  38
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 وظض باإلا٣برة اإلادُِ الهباع ؾُاط ٦ُان الخاط اظخاػ ٖىضما": "بٛل ٖغؽ" عواًت اٞخخاخُت في ظاء ما طل٪ ٖلى و٦مشا٫      
."   1اإلاٗخاص صعبه في ال٣بىع  بحن ًدؿلل هٟؿه

مىيا، ببهاما لىا ٌك٩ل الٛاثب، لًمحر باؾخسضامه الخسٟي ؤؾلىب الاٞخخاخُت جخسظ         الغاوي  ٞحها ًخضازل لخٓاث ٚو

. الؿخاع زل٠ مً الؿغص ووجحرة وؿ٤ ًدغ٥ بال٩اجب،

 ٞتراث ٖلى" ٦ُان الخاط" ٖلُه ًترصص الخُاة، زاعط م٩اها اإلا٣برة في لها مى٢ٗا الظاث جإزظ الخ٩اجي الؿغص َظا ْل وجدذ      

اث ؤبىاب لها ٞخخٟخذ خىاعاث، في اإلا٩ان مٗمغي  م٘ ٞحها لُخىانل. مخخالُت : ؤمشا٫ وشخهُاث ومىا٠٢، نىعا لِؿخدًغ الظ٦ٍغ

. الخايغة الظاث مإؾاة زاللها مً ٣ًابل مسخلٟت، اػمىت مدُاث مجملها في هي... اإلاٗخهم خمضان، اإلاخىبي، ٢غمِ،

 بلى ٌٗىص الُاَغ الىلي" في هجضَا التي هٟؿها هي والىن٠ الؿغص لٛت لِؿذ" الؼلؼا٫" عواًت في والخباًً الازخالٝ هالخٔ   

ىانغ  اإلاىيٕى بازخالٝ ًسخل٠ الخٗبحر ٞك٩ل مشال" الؼ٧ي م٣امه .  ؤًًا الؿغص ٖو

ٗخمض     م٨ً لألخضار، ؾغصٍ في الىن٠ ٖلى الغواجي َو ٘ الُاَغ الىلي" عواًت في طل٪ ٖلى مشاال ه٣ضم ؤن ٍو " بالضٖاء ًضًه ًٞغ
اع الُاَغ بلُه ؾدىض الظي الجلل للخضر ًمهض ونٟا ال٣هت  اٞخخاخُت في ناصٞىا وما ه بلى لإلقاعة َو بُٗخه هٖى  ؾِخىلض وما َو

 اٖتراَا ٧ان التي الكمـ جإمل الُاَغ الىلي ؤٖاص: "الخضر لهظا اإلاىاؾب اإلاىار ًسل٤ ؤن ًداو٫  و٦إهه. ؤزغي  ؤخضار مً ٖىه
 وال الٗغاٞحن به ًخيبإ لم ٞجاجي، ٦لي ٦ؿٝى لخٓاث، ٢بل ٥َىا ٧ان ؤهه وسخي ًبدض، ٖم وحؿاء٫ الىهج، ٞبهٍغ ال٨ؿٝى

"  .2هساٝ مما هجىا ألالُاٝ زافي ًا الٗلماء، وال اإلاىجمحن

ب، ٨ًخىٟها ؾ٩ىن  بلى الُبُٗت ًدى٫  واإلاس٠ُ اإلاغب٪ الىن٠ َظا بن       ٣ٟض الٖغ  لٗخمت اإلاجا٫ ٞاسخا يىءَا، الؿماء ٍو

غدي. جماما ٌُٛبها ألاؾىص ٞاللىن . ألازغي  ألالىان ٧ل حُٛب ألاؾىص اللىن  خًغ بطا ٣ًا٫ و٦ما ألاؾىص اللىن   ٖلى ؾضوله ٍو

 زافي ًا: "بالضٖاء هللا بلى وجخ٣غب جخمخم الظاث ظٗلذ التي مغوٖت ولخٓاث مس٠ُ، وا٢٘ بلى الٗاصًت ألاقُاء وخى٫  اإلاى٣ُت،

".  هساٝ مما هجىا ألالُاٝ

ً ٖلى ؾُسُم الكمـ ٦ؿٝى في اإلاخمشل الٓالم بإن ًسبرها هظاعب بمشابت هي الىانٟت الاٞخخاخُت َظٍ بن     . بإ٦مله الٗغبي الَى

لت ٞتراث بلى صوامها ؤن بال. َبُُٗت ٞل٨ُت، ٧ىهُت خ٣ُ٣ت ألاؾىص اللىن  ٞمهضع  َظا ًسغط واخض، و٢ذ وفي البالص ٧ل وفي ٍَى
 في ويُاٖها الخ٣ُ٣ت ُٚاب بلى جغمؼ ٖالمت هي. اؤؾُىعي َابٗا ج٨دسخي جهىعٍت خالت بلى الُبُُٗت، خالخه مً والخهىع  الىن٠

ً في ًجغي  ما خى٫  والٍغب الك٪ ٖخمت ؼاث ؤخضار مً الٗغبي، الَى  ٞهم ًٖ مٗا والؿاعص الظاث، ٣ٖل عجؼ ؾُاؾُت َو

ت، اليكغاث ٖبر له ٣ًا٫ شخيء ٧ل ًهض١ وعاح. خ٣ُ٣تها .      والصخ٠ واإلاغاؾلحن، ؤلازباٍع

 جإمل في ال٣اعت  لخسمُىاث اإلاجا٫ بظل٪ لُٟخذ ًجغي  ما خُا٫ الهمذ ؾىي  الٗامت، الٓاَغة َظٍ ؤمام الؿاعص  ًجض وال      

. الٛامٌ الىي٘ لهظا جٟؿحر بًجاص ومداولت الىو

 

                                                           

   .5ص  ،982 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر عرس بغل،: الطاىر روطا 
  9.2، ص 2005الويل الطاىر يرفع يديو بالدعاء، موفم للنشر، اجلزائر  :الطاىر وطار 
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: اظحيحاج

م٨ً م الغواجي ؤؾلىب ؤن ؾب٤ مما ال٣ى٫  ٍو  الىهىم في الخإمل ٖلى ال٣اعت  جبٗض ظمالُت، ؾمت ًدمل ؤهه بال بؿاَخه بٚغ

بت قٗىعا ُٞه ٞخىلض و٢غاءتها، ت ق٠ٛ و٧له ال٣هت، ؤخضار وجدب٘ مىانلت في بالٚغ ا إلاٗٞغ . مهحَر

اع الُاَغ ههىم في الىن٠ ًدخل حن، ص٩ًىعا ؤو اٖخباَُا، اؾخسضامه لِـ بط مهمت م٩اهت َو  بظاتها ٢اثمت ج٣ىُت َى بل للتًز

. آزغ بلى هو مً مخٛحرة ٧االؤف ًخسظ ؤهه ٦ما الاعجباٍ ٧ل به مغجبِ ٞهى ولظل٪ الؿغص، لٛت ٖجها حٗبر

ت الغواًت خاولذ ل٣ض خا١ الجؼاثٍغ
ّو
 للىض الىض والى٢ٝى واإلاًمىن  الك٩ل في مخمحز بُاب٘ ْهىعَا زال٫ مً بالغ٦ب الل

ر ؤبىاب ؤمامها ٞاجدت الٗغبُت، الغواًت ؤمام ت والخ٣ىُاث الؿغص مجا٫ في والخٟغص، الخٛحّو  الىا٢٘ بحن ههىنها ٞخإعجخذ. الخٗبحًر

. والٛغاثبي وألاؾُىعة الكٗبي الترار وبحن ًا٫والخ

اع الُاَغ ؾعى  ًغؾم وزُا.الٟىُت لخجاعبه او٩ٗاؾا مىايُٗه ٩ٞاهذ والخُاة للىا٢٘ الخانت عئٍخه ًٖ حٗبر التي بةبضاٖاجه َو
 ٖلى والخإ٦ُض الٟٗل، زال٫ مً وججؿُضٍ ٦ُاجها بىاء ًٖ البدض هدى ظاَضة حؿعى التي واإلاهؼومت اإلادغومت الظاث مٗالم لىا

تها ا واؾخ٣اللُتها ٍَى .   الب٣اء ؤظل مً الضاثم ونغاٖها الظاث إلا٣اومت عمؼا زُاباجه بظل٪ ٩ٞاهذ.واؾخ٣غاَع

 

   :واملشاحع املفادس كائمة

حن، الٗضص: بصَعـ بىصًبت   - ، 1اإلاىٓىع الغواجي ججلُاجه وجُب٣ُاجه الى٣ضًت همىطط ٖغؽ بٛل، اإلاؿاءلت، اجداص ٦خاب الجؼاثٍغ

 .1991الجؼاثغ 

غط واؾُجي - ىُت لل٨خاب، الجؼاثغ : ألٖا . 1986اججاَاث الغواًت الٗغبُت في الجؼاثغ ،اإلااؾؿت الَى

. 2006، الجؼاثغ 26ظمالُاث بيُت الخُاب في عواًت جماسخذ صم اليؿُان، مجلت الخبُحن،ٕ : بىقىقت بً ظمٗت -

ت، جغظمت مدمض الىالي : ظا٦بؿىن عومان - . 1988، الضاعالبًُاء، اإلاٛغب 1ومباع٥ خىىن، صاع جىب٣ا٫، ٍ ٢ًاًا الكٍٗغ

٩اعصو - . ،٢1977ًاًا الغواًت الخضًشت، جغظمت، نُاح الجهم، صمك٤ : ظان ٍع

. 2003، بحروث 2، 1ٍالخهاثو، جد٤ُ٣ ٖبض الخمُض َىضاوي، صاع ال٨خب الٗلمُت، ط: ابً ظجي -

ت عومان ظ٨بؿىن، ميكىعاث الازخالٝ، ٍالخىانل اللؿاوي  والل: بً خؿحن بىمؼبغ الُاَغ - ت م٣اعبت جدلُلُت لىٍٓغ ، 1ٍٖغ

 2007الجؼاثغ 

. 2007اإلا٣ضمت، صاع ال٨ٟغ، بحروث : ابً زلضون   -

ت للُباٖت، الجؼاثغ : صي ؾىؾحر ٞغصًىاهض - . 1986مدايغاث في ألالؿيُت الٗامت، جغظمت، ًىؾ٠ ٚاػي، اإلااؾؿت الجؼاثٍغ

 1976، الجؼاثغ 33صعاؾت جدلُلُت، مجلت الش٣اٞت، الٗضص،  ٢هت الالػ،: الغ٧ابي ظىصث -

غط، ظامٗت مدمض بىيُاٝ، اإلاؿُلت، الجؼاثغ : ؾٗىصي ؤما٫ - . 2009خضازت الؿغص والبىاء في عواًت طا٦غة اإلااء لىؾُجي ألٖا
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ل الٗغبي ؤلاؾالمي، : ٖماعة هانغ - ٣ُا الٛغبُت  والخإٍو ل، م٣اعباث في الهحرمىهَى ، 1ميكىعاث الازخالٝ، ٍاللٛت والخإٍو

. 2007الجؼاثغ 

اع، مجلت الٗغبي، الٗضص : ًٞل ظهاص - . 1996، ًىاًغ، 466وظها لىظه م٘ الُاَغ َو

م - . 2005، م٨خبت آلاصاب، ال٣اَغة 3البيُت الؿغصًت لل٣هت، ٍ: ال٨غصي ٖبض ال٨ٍغ

. 2006ي الٗغبي، الضاع البًُاء، اإلاٛغب بيُت الىو الؿغصي مً مىٓىع الى٣ض ألاصبي، اإلاغ٦ؼ الش٣اٝ: لخمُضاوي خمُض -

ُٟت الىن٠ في الغواًت، ميكىعاث الازخالٝ، ٍ: مدّٟى ٖبض الل٠ُُ - . 2009، الجؼاثغ 1ْو

ت الخضًشت بحن الىا٢ُٗت والالتزام،الضاع الٗغبُت لل٨خاب، الجؼاثغ : مدمض مها٠ً - . 1983الغواًت الٗغبُت الجؼاثٍغ

اث الجامُٗت، الجؼاثغ مض: اإلاغػوقي ؾمحر، وقا٦غ ظمُل - ت ال٣هت، الضاع الخىوؿُت لليكغ، صًىان اإلاُبٖى . 1985زل بلى هٍٓغ

. 2006، الضاع البًُاء، اإلاٛغب، 3صًىامُت الىو جىٓحر واهجاػ، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، ٍ: مٟخاح مدمض -

. ث.ص.،  بحروث 7لؿان الٗغب، صاع ناصع، مجلض: ابً مىٓىع  -

اع الُاَغ - :  َو

 1974ػا٫،صاع الٗلم للمالًحن،بحروث الؼ٫ * 

ىُت لليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ *   1982ٖغؽ بٛل،الكغ٦ت الَى
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 2005الىلي الىاهش ًشفع ًذًه بالذعاء، مىفم لليؽش، الجضائش * 

لفىع هللا ببشاهُم " رات"ا  ُاسات املعنى في سواًة  :خلفُات الفىغ الشوائي
الاداب و العلىم الاوعاهُة ببني مالٌ املؼشب  سؼُذ والٌ ـ اظحار محعاون بيلُة.د

 

 

 

: ملخق ـ

 والخلٟٓي، الخُابي الخإَحر لٗبت ٖلى جإؾؿذ التي والى٣ضًت، الؿازغة زانُتها ًٖ" طاث" عواًت في الهُػي الاهخٓام ٨ًك٠
ظا ت، مجاالث باحؿإ ؾمذ ما َو  ٧ي الصخهُاث، جخضاولها يالذ الخُاباث ٧ل مستر٢ت الغواجي اإلاجغي  في بخمترؾها وؤًًا السخٍغ
اث الغواًت حكب٘ ؤن ٦ما وؤَىائها، َمىخاتها و مىا٢ٟها ًٖ حٗبر  الؿاعص، ًٖ جهضع ما ٚالبا التي الؿازغة، الخٗل٣ُُت باإلالْٟى

 لخُاة اإلاىظهت الغئي مهضا٢ُت في حك٨ُ٪ مً حؿغب بما وطل٪ الٗام، الغواجي الخُاب مجغي  في جهضٖاث ؤخضر
 ال٣ُم مىٓىماث في قامل اجهُاع َى بل ٞدؿب، اللٛت ٢لب في اإلاٗجى اجهُاع مًاٖٟاث جىدهغ ال ولهظا الصخهُاث،

ت ٚضث ولهظا والخبض٫، الخدى٫  في آزظ إلاجخم٘ والش٣اُٞت والؿُاؾُت الاظخماُٖت  ألا٤ٞ َال٘ ٣ًغؤ اؾدكغاُٞا زُابا السخٍغ

. بال لِـ ومسخا جالقُا يمىُا ٌٗلىه و الغواجي

ت  :املفاهُم اليلمات  . اإلالّٟى ـ الخلٟٔ ـ ال٨الم سجل ـ اإلاؿغوص الخُاب ـ الؿاعص عئٍت ـ اإلاٟاع٢ت ـ السخٍغ

- Abstract:  

  Chiga reveals regularity in the novel "with" all cryptographic sarcastic and cash, which is founded 

on the game and the rhetorical framing Allfeza, and that's what allowed the wide areas of irony, 

And also in the Hungarian novelist Pettmtersha infiltrated all letters handled by the figures, in order 

to express their positions and ambitions and desires, and the saturation of the novel Palmlfozat 

Altaliqih sarcastic, Which are often issued by the narrator, the latest cracks in the course of the 

speech General novelist, so including leakage of question the credibility of visions geared to the 

lives of the characters, and this is not confined only complications collapse of meaning in the heart 

of the language, it is a comprehensive breakdown in the systems of social values, political and 

cultural society is shifting and shift, and this has become a mockery forward-looking speech read 

perused the horizon novelist and implicitly declares Tlashiya monster and nothing else. 

-   Words concepts : The Irony – Paradox- Vision of the narrtor- Narative discourse- Speech 

registrar- Enunciation- states. 

- Research title: Backgrounds modeling novelist: Collapses meaning in the novel Sonallah 

Ibrahim. 
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: ثلذًــــــــم ـ  -

 ظٛغاُٞا في والٗهُان الخمغص ًٖ ٦ُاهاتها ج٠٨ ال والاهصىاء، الخ٣ٗغ قضًضة وكاػ خاٞت ٖلى الغواثُت ال٨خابت حكخٛل
ا ًجاوػ  إلاا خايىت الغواجي الخسُُل ٖىالم حكُض خُض والخضال٫، اإلاٗجى ها، ظاََؼ  خاالث مً الىاٞغ باهضؾاؽ وطل٪ ومإلٞى

٠ في ٖم٣ُت اجهُاعاث وبخضار اإلاٗاوي خهىن  وؿ٠ ٖلى ججغئ  ٦خابت بجها وال٨ُىىهت، وظىصا٫  مً وطل٪ اإلاىُٗت، ؾلُها ججاٍو

٣اَا، في اإلاخ٩لـ صازل . والىمُي باإلاؿ٩ى٥ ٞاج٨ت خىاعتها جؼخ٠ بط لظاجه، الىعي جُاب٣اث خاالث مُل٣ا تهاصن ال ٞهي مُخاٍٞؼ

:  الخىابي الحعذد وظائف ـ

ىاث مالخ٣ت مً ٢هضها ل٣ض       مً هخد٤٣ ؤن الؿغصًت ال٨خابت في الهُػي الاهخٓام ٖلى تهُمً التي الخُابُت الخلٍى
ت ٖىهغ ق٩له الظي اإلال٣ى مً اهُال٢ا وطل٪ اقخٛالها،  ٧اهذ ؤزغي  وبٗباعة الغواجي، الخُاب اؾترؾا٫ مضي ٖلى السخٍغ

ىاث مجمل  جدى٫  هدُجت بيُتها واهههاع اؾخ٣اللُتها اهمداء ٖلى ٢اثما ٧ان ازلهاوجض اإلاؿغوص، الخُاب في م٣دمت الخُابُت الخلٍى

 في الؿازغة الىٓغة جدؿ٘ طل٪ وبمىاػاة ،(اإلاؿغوص الخُاب) ًدملها التي الؿازغة الىٓغة جستر٢ه مىيٕى بلى الخ٩اثُت ماصتها
اث جغاجبُت ج٣خًُه إلاا جبٗا الىو ىاث ـ الؿغصي الخُاب ـ اإلاُخاؾغصي الخُاب ) الخُابُت اإلاؿخٍى  التي (ألازغي  الخُابُت الخلٍى

. ٖام بك٩ل الغواجي الخُاب ٖلحها ًغج٨ؼ

 ألاو٫  الؿاعص ٣ًىم عواًت ٧ل ٟٞي" ،(Commentaire) الخٗل٤ُ ًمشله نُػي بىمِ" طاث" هو في جهخم ؤن ؤًًا ًم٨ىىا 

ه طاجُا ١الخٗلي ٩ًىن  و٢ض الغواثُت، الصخهُاث ًٖ اإلاى٣ى٫  1"آلازغ زُاب ٖلى اإلاٗل٤ بضوع   ٦ما هٟؿه، الؿاعص ٦الم مىيٖى
حن ٌؿمذ 2ملّٟى ٖلى ملّٟى ٞهى وانٟا، زُابا الخٗل٤ُ ًمشل  الىُْٟت ٌؿمى ؤن ًم٨ً ما بخد٤ُ٣ الؿاعص للتَر

 ؤن صون  الخٗل٤ُ، مىيٕى واإلااصة الخُابُت الهُٛت َظٍ بحن الٗال٢ت َبُٗت هخدب٘ ؤن اإلاىُل٤ َظا مً ؾىداو٫  ،3ؤلاًضًىلىظُت

.  الؿغصي الىو في الخايغة ألازغي  بالهُٜ ٖال٢تها لُب٘با وٟٛل

خماص: "مىظؼة ٖباعة في وزبرجه ز٣اٞخه ظمإ الض٦خىع  نب ٟـ ٖلى الٖا  ما وال بُٗىه، ؾُاؾُا قٗاعا ٣ًهض لم". الىّو
 ًٖ والابخٗاص َعل،ٝ الٗهاثغ وجىاو٫  اإلاجز٫، في البُاَـ ٢لي بلى ٌكحر ٧ان وبهما ج٣ىُاث، مً وطاث اإلاجُض ٖبض طَجي بلى جىاعص

ظًت اإلاٗلباث ت، وألٚا ت اإلاىاص بلُه جضزل ما و٧ل اإلادْٟى  وآلاٌـ ألاؾىان، ومعجىن  الكٟاٍ ؤخمغ مشل بالظاث، واإلالىهت ال٨ُماٍو

م، اث ٧ل وبازخهاع والبىهبىن، والك٩ىالجت، والجُلي واإلاكغوباث، ٦ٍغ ٟا٫ خلٍى . (234.م)" ألَا

حن ظٗل ذ" ٖباعة مً الؿاعص التَر ا اإلا٣ُ٘، َظا في ،"الىٟـ ٖلى ماصالٖا خطر الخٗل٣ُي، لخُابه مىيٖى  َظٍ ؤن ٍو

 ٞحها اؾخٗملذ" ؾاب٣ت" خ٩اثُت لؿُا٢اث بالىٓغ ؾازغة ٧اهذ" ٖاص٫" الض٦خىع  ًٖ مى٣ى٫  مباقغ ٦سُاب وعصث التي الٗباعة
غا ؤحى اإلا٣ُ٘ في َىا ويٗها ؤن ٦ما الؿغصي، الىو صازل ت مَا  ظاء ما م٘ جترابِ ٞهي جخًمجها، يالذ اإلاؿغوص الخُاب بسخٍغ

 اؾخسٟاٝ هلمـ بهىا ،"مىظؼة ٖباعة في وزبرجه ز٣اٞخه ظمإ الض٦خىع  نب:"لها به الخمهُض جم الظي ال٨الم زال٫ مً وطل٪ ُٞه،

ُما. بلحها اإلاكاع الٗباعة ه٣غؤ ؤن ٢بل الؿازغ الؿاعص وته٨م ت ٖلى ٢اثما هجضٍ الخٗل٣ُي للخُاب ٌٗىص ٞو  ؤن ٞٗىى: اإلاغاٚو

                                                           
 
 - P. Van Den Heuvel : Parole, Mot, Silence, Ed. José Corti, 1985, P.149.  

2
 .54 : نفس ادلرجع، ص  - 

 
 - - G. Genette: Figures III,  Ed. Seuil, 1972, P.263. 
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خماص: "بٗباعة" ٖاص٫" الض٦خىع  ٣ًهضٍ إلاا مباقغة الؿاعص ًىظهىا ى" الىٟـ ٖلى ؤلٖا  ٖلى اٖخمض ٣ٞض بٗض، ُٞما ط٦ٍغ جىلى ما َو
م٨ً بالٗباعة، م٣هىصا ٨ًً لم ما ط٦غ هدى ًى٠ُٗ ٧ي" الىٟي ت جداًال طل٪ وٗخبر ؤن ٍو  الظي الؿازغ، الؿاعص ٢بل مً ومغاٚو

ض ما ٖلى ةؤلاخا٫ زاللهما مً اؾتهضٝ خه ٌؿتهضٞه ؤن ًٍغ ٣ت ًًٗىا و٦إهه ،(157،93.م) بسخٍغ  اؾخٗما٫ ؤمام مباقغة ٚحر بٍُغ

غاُٞت) ؤلاباخُت ألاٞالم جل٪ ٖغى ًىاػي  ٧ان ما ٞطر خُض الىو، في ؾاب٤ وي٘ في طاتها الٗباعة  لؿلى٥ مماعؾت مً (البىعهٚى
ٟهم قاط، ظيسخي  الؿغصي الىو في ؾازغة بخاالث مً ج٣ضًمه ؾب٤ ما ؾخدًاعال الؿازغ الؿاعص صٖىة بطن، الىٟي، لٛت مً ٍو

.  الغواثُت الصخهُاث خُاة في زٟي َى ما ٖغث

حن حٗل٤ُ ًإحي   والؿازغ الى٣ضي زُابه ًمغع  بهه شخهِخه، ٦الم م٣هضًت ٖلى ألازحر َظا لخداًل خامال الؿاعص التَر

ه مً م٣هىصا ًب٣ى ؤزغي  ًتػاو مً ؤهه بال ،"ٖاص٫" الض٦خىع  ٢بل مً م٣هىص ٚحر باٖخباٍع .  َٞغ

 مً وطاث اإلاجُض ٖبض طًَ بلى ًخىاعص" ؤن ًم٨ً ما بكإن الخٗل٣ُي الخُاب ٣ًضمها التي  اإلاىظؼة باإلقاعة ا٦خُٟىا بطا 

" الكى٣ُُي" مً ٧ل مماعؾت ًٖ خ٩ي ما وؿخدًغ لم بط الٗباعة بهظٍ الؿازغ الؿاعص م٣هضًت ٞهم مً هخم٨ً ٞلً ،"ج٣ىُاث
. بباخُت اٞالم ٖغيهما له ٣ًىصَما ٧ان والظي الكاط، الجيسخي الؿلى٥ لظل٪" ظُضالم ٖبض"و

 ٖباعة مغظُٗت بته٨مه ٌؿتهضٝ" بُٗىه ؾُاؾُا قٗاعا ٣ًهض لم: "الخٗل٤ُ بضاًت في ٖىه اإلاٗلً الخلمُذ ؤن ٦ما 

خماص" . الخ٩اثُت الىو ؾُا٢اث يبخض في لها ؾازغ اؾخٗما٫ مىُل٤ مً وطل٪ الؿُاسخي، ال٨الم سجل في" الىٟـ ٖلى ؤلٖا
خجلى .  طاتها ٖلى الؿازغة اللٛت بو٩ٗاؽ واضخت ب٨ُُٟت َىا ٍو

ت" ههاثذ" مً" ٖاص٫" الض٦خىع  ًىظهه ٧ان ما بن زم   ٞٗله ًيبػي ما خى٫ " اإلاجُض ٖبض"و" طاث" م٘ ٦المه في جدظًٍغ
خماص" الؿُاسخي الكٗاع م٘ ًايمً ًلخ٣ي" الىاصر" ال٨الم َظا ؤن ٠ُ٦ لىا ؾُتراءي ٚظاثُت، مىاص مً وججىبه  ،"الىٟـ ٖلى ؤلٖا

، بترصًضٍ ٣ِٞ الا٦خٟاء جم بل الىا٢٘، ؤعى ٖلى ٞٗلُا ًخد٤٣ لم ألازحر َظا ٧ىن  في ه اإلاهحر هٟـ واظتراٍع " ههاثذ" ؾخٗٞغ
ت ؤَٗمت ٖلى مغة مً ا٦ثر بٗشىعَا طل٪ ًخإ٦ض ،"طاث" بها حٗمل لً ؾٝى التي ،"ٖاص٫" الض٦خىع  .  ٞاؾضة مدْٟى

 الظي ال٨الم ًهبذ مجها واهُال٢ا للؿاعص، ؾازغة م٣انض طاث بخاالث هدى الخٗل٣ُي الخُاب بضاًـت بطن، جىظهىا، 

غا اإلاظ٧ىع، باإلا٣ُ٘ الخٗل٤ُ، جهاًت في" ٖاص٫" الض٦خىع  م٣هضًخه ًٖ ٌٗبر خباع بٗحن ؤزظها بطا وطل٪ الؿاب٣ت، باإلا٣انض مَا  الٖا

.  الخٗل٤ُ مىيٕى الٗباعة

ت في جخمشل ألاولى: ازيخحن خٓخحنمال بلى هسلو ت حٍٗغ خماص: "ٖباعة ٖلى الؿاعص حٗل٤ُ سخٍغ  لؿلبُت" الىٟـ ٖلى الٖا

مُت باؾخجالثه للخٗل٤ُ الؿازغ اإلاىخى صاثغة احؿإ في الشاهُت وجىدهغ. الغواثُت الصخهُاث حِٗكها التي ألاويإ  الٗباعة َو
غاٚها  ؾازغة خ٩اثُت ويُٗاث مً ٣ًضم ما زال٫ مً وطل٪ الؿغصي، للىو اإلاغظعي الىا٢٘ في ؾُاسخي قٗاع هي خُض مً ٞو

.  طاجه الىو صازل

 حُُٛت ؤظل مً ٢ىة، وبإ٢صخى البض، ٢ىاحي حكُٛل بٖاصة بظل٪ وه٣هض: الكٟاٍ اللخ٣اء ٞاجدت ألاًضي ل٣اء ٧ان" -
.  (278.م)" اإلا٣اَٗت ؤخضزتها التي اإلاٗلىماجُت الٟجىة
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 حُٛحر طل٪ بمىاػاة ًدضر بط الؿغصًت، الىيُٗت حٛحر ٖلى. 1الٛاثب يمحر ٖىى إلاخ٩لما لًمحر الؿاعص اؾخٗما٫ ًاقغ 
" طاث" مً ٧ل ًٖ ًد٩ي ٢هحرا مؿغوصا زُابا بضاًخه في هجض الظي الؿغصي، اإلا٣ُ٘ َظا جيخٓم التي الخُابُت الهُٛت في

 ل٣اء") بًٗهما م٘ والخدضر ("ألاًضي ل٣اء") الخدُت جباص٫ بلى ٖاصجا خُض بٌٗ، ًٖ اه٣ُاٖهما ٞترة بٗض" ؾمُدت" وظاعتها

.  ("الكٟاٍ

حن ٖمض   في ٢ضمه ما زُابه مىيٕى مخسظا مباقغة، الخٟؿحر ه٣ُتي بٗض الخٗل٣ُي، الخُاب اؾخٗما٫ بلى الؿاعص التَر

 زل٠ زىي ي الظي الؿلبي الجاهب طل٪ ًٖ ال٨ك٠ في ("بظل٪ ه٣هض") الظاحي الخٗل٤ُ َظا مً الٛاًت وجخدضص اإلاؿغوص، الخُاب

ُٟا الخٗل٤ُ لٛت في وهلمـ". ؾمُدت"و" طاث" ًٖ جهضع التي ألاٞٗا٫ المي السجل مً وؤلٟاّ لٗباعاث جْى  حكُٛل: "مشل ؤلٖا
 في لِـ" ؾمُدت"و" طاث" جدباصالهه الظي ال٨الم ؤن ؤْهغث بالته٨م، ملُئت ؾازغة اؾخٗاعة ٖلى اهُىث التي ،"البض ٢ىاحي

ٍغ  ٖلى زاللها مً الؿازغ الؿاعص ؤخالىا التي" اإلاٗلىماجُت الٟجىة لخُُٛت: "ٖباعة ؤًًا حكحر ٦ما ،للثرزغة مجهما ٖىصة ؾىي  ظَى
بتهما  لبًٗهما ال٨الم جىظُه ًٖ ٞحها اه٣ُٗخا التي الٟترة هدُجت ،"الثرزغة لخٓاث" مً ٞاتهما ما اؾخضعا٥ في والجمىخت اإلالخت ٚع

.  الؿُاسخي السجل مً" اإلا٣اَٗت" ٧لمت حٗل٣ُه في الؿازغ اؾخٗمل بالظاث الٟترة َظٍ ٖلى ولإلخالت. زهامهما بؿبب

ً؟ ظاهب مً ًهض١ ال شخيء: "باإلؾخٟهام مؿبى٢ت" طاث" هو في الخٗل٣ُاث بٌٗ ظاءث  ٧اهذ َل" ،(287.م)" ؤبٍى
ئت طاث م ؤجها، هيسخى ال ؤن ُٞجب: "الجىاب َاب٘ الخٗل٣ُاث َظٍ ٖلى ؤيٟى مما ،(331.م)" جماما؟ بٍغ تها ؾالمت ٚع  (طاث) ٍَى

ٗها  زُُئتها ؤن طل٪ بٗض ا٦دكٟذ ؤجها صخُذ. اإلاا٦ُىاث مظبذ ٖلى اإلاؿُخي ال٣غبان ٢ضمذ ؤن ؾب٤ الخٗهب، نٛاثغ ًٖ وجٞغ
ً، بلى الٗالم اه٣ؿام مشل ح٣ُٗضا ؤ٦ثر ب٣ًاًا جغجبِ ؿاع، ًمحن بلى وؤلاججاَاث َب٣اث، بلى واإلاجخم٘ مٗؿ٨ٍغ  بلى واإلاظاَب َو

 اعجابذ ألا٢ل ٖلى ؤو الٗماعة، ؾ٩ان بلى ال٨يؿُت التراجُل نىث ونى٫  مً زكِذ ٢ض ج٩ىن  ؤن وؿدبٗض ال اؤهً بال وقُٗت، ؾىت

 والخاصمت" طاث" بحن الهضام طل٪ ًٖ خ٩ي ما مباقغة الخٗل٣ُي الخُاب َظا ؤ٣ٖب. (331.م)" وصواٞٗها ٖا٠َ ؤم ؤَضاٝ في

بضو مجهما، ٧ل ؤٞٗا٫ وعصوص ؤٞٗا٫ بط٧اثه في ؾاَمذ والظي" ٖا٠َ ؤم"  ٢بل واإلاُغوح ،"طاث" بغاءة ًٖ الؿاعص اؾخٟهام ؤن ٍو
 حٗل٣ُه، الؿاعص بها بضؤ التي" ٌٗلم مً: "ٖباعة ه٣غؤ الاؾخٟهام ًٖ و٦جىاب الخٗل٤ُ، مىيٕى ٖلى الخٗٝغ في ٌؿاٖضها الخٗل٤ُ،

ت امخال٦ه بٗضم مخٓاَغا  في مى٢ٗه م٘ ًخىا٤ٞ ال الخٓاَغ ؤن ماوب ،"طاث" لــ الخ٣ُ٣ُت الىىاًا اؾخجالء مً جم٨ىه ٧لُت إلاٗٞغ

حن الؿغصي الىو " طاث" ًٖ ًهضع ما ٧ل في الدك٨ُ٪ بم٩اهُت ؤمامه حؿهل لٗبت باٖخباٍع بلُه ٌٗمض ٞةهه وؾازغ، ؾاعص ٦تَر
.  وؤٞٗا٫ ؾلى٥ مً

 مً ؤزبرها اإلاؿغوص، الخُاب نُٛت اهخٓامه ٖلى َُمىذ (98،99.م) ؾاب٤ مد٩ي اؾخدًاع بلى الخٗل٤ُ ًضٖىها 
بت بعياء وطل٪ ألاعق٠ُ، في مٗها حٗمل ٧اهذ التي ،"هاصًت" بلى ٦المها جىظُه ًٖ" طاث" امخىإ ًٖ الؿاعص زالله  بٌٗ لٚغ

اث الٗامالث  الٗباعة هٟـ اؾخٗما٫ ؤٖاص له بمىظؼ اإلاد٩ي َظا اؾخضٖاء جم و٢ض باإلاؿُدُت،" هاصًت" ًىٗتن ٦ً اللىاحي ألازٍغ

 التي الطخُت ٧اهذ" هاصًت" ؤن مته٨مت ب٨ُُٟت ًسبرها ؤن بالٗباعة الؿاعص و٢هض ُٞه، وعصث التي" اإلاؿُخي ال٣غبان: "الؿازغة

                                                           
 
، ٌمكنها "هو"زاد " أنت"زائد "دائما أنا " نحن"ضمائر الجمع تكاثرا عددٌا دون مبرر بالنسبة لضمائر المفرد، فلٌس  ال تمثل"  - 

 : عن" أنت"بدون " هو"زائد " أنا"أو " هو"بدون "أنت " زائد" أنا"أن تكون 
- Harald. Weinrich : le Temps ; Ed. Seuil, 1973. P.26.  
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بضو ٢بلهً، مً ألازغي  هي تهمِل مً حٗاهُه ٧اهذ ما ٖجها جضٞ٘ ٧ي الٗامالث، لخل٪ مغياة ؛"طاث" ٢ضمتها  حٗا٠َ َىا ظلُا ٍو
خه في" طاث" م٘ الؿاعص تها ؾالمت" ًترظم ال ٖجها نضع ما ٧ان ٞةطا مجها، سخٍغ ٗلها ؾلى٦ها ًجلي ال٨ٗـ ٖلى بل" ٍَى  اإلاىظه ٞو

. بالخىا٢ٌ شخهُتها وحؿم" طاث" ؾلى٥ جُب٘ التي اإلاٟاع٢ت ج٨مً ٞهىا ،"هاصًت" نض٣ًتها يض

م٨ً  ال٨يؿُت التراجُل نىث ونى٫  مً زكِذ ٢ض ج٩ىن  ؤن وؿدبٗض ال بهىا: "ٖباعة ؤن الخٗل٤ُ زال٫ مً هالخٔ ؤن ٍو
 طًَ جمأل ٧اهذ التي والخى٢ٗاث ألا٩ٞاع مً الاؾخسٟاٝ بهضٝ وطل٪ ،1الضٖابت بغوح ته٨مها في مخلبؿت ٧اهذ" لٗماعةا ؾ٩ان بلى

 مً الخٗل٤ُ مىيٕى اإلاد٩ي ؤظؼاء ؤٚلب ًل٠ ٧ان ما م٘ َىا الٗباعة وجلخ٣ي نض٣ًتها،" مؿاهضة" ًٖ الخسلي بلى صٞٗتها التي" طاث"
 ؾى٢هً اػصَاع ؤ٣ٖاب في الىضعة ٌك٩ى ٧ان اإلادلي ألامهاث ؾى١  ان اإلاامىت، ألام وص ل٨ؿب خاظت َىا٥ ٧اهذ ٦ما") ته٨م

٘ ب٫ ؤنله في" ٖا٠َ ؤم"و" طاث" بحن الهضام ؾبب ٌٗىص. (330.م)" الٗغبي  الضًيُت، التراجُل قٍغِ لهىث ألازحرة َظٍ ٞع
ظا بالبِذ، إلاهامها ؤصائها ؤزىاء بلُه حؿخم٘ ٧ي مٗها ؤخًغجه الظي ".  طاث" جخدمله ج٨ً لم ما َو

 مىيٕى اإلاد٩ي في ،2اإلاؿغوص الخُاب لٛت اخخىاء هدُجت وطل٪ مطخمت،" ٖا٠َ ؤم"و" طاث" بحن الهضام نىعة ؤجذ 

.  الضًجي الؿُاسخي السجل مً وؤلٟاّ ٖباعاث ٖلى الخٗل٤ُ،

م ٞهي" - ذيالخا الٗضو م٘ الخٗامل ًدغمىن  الظًً اإلاخٗهبحن مً ج٨ً لم ]طاث[ جذجبها مً بالٚغ . (330.م)" ٍع

ىا" - .  (330،331.م)" بالُب٘ الُاثُٟت بالٟخىت، وبهما باإلطن ًخٗل٤ ال ألامغ ؤن في ٖا٠َ ؤم الك٩ى٥ اهخابذ َو

 الظي اإلاد٩ي م٘ الؿاعص ًيسجها التي الٗال٢ت َبُٗت ًٖ نغاخت حٗلً زُابُت بم٩اهُت ٣ِٞ ٨ًً لم الخٗل٤ُ بن 

ت ٦كٟذ ٣ٞض ،"طاث" شخهُت خُاة مً ؾازغة ؤويإ صةٕ بحن جغبِ بم٩اهُت ؤًًا ٧ان بل ٣ًضمه،  مىيٕى اإلاد٩ي سخٍغ

 َظٍ عبِ بلى هخىنل الخٗل٤ُ زال٫ ومً الخاصمت،" ٖا٠َ ؤم" ب" طاث" ٖال٢ت جسٟحها التي الؿلبُت اإلآاَغ ًٖ الخٗل٤ُ

. ومٟاع٢ت ؾلبُت ٖجها ج٣ل ال ٞهي ،"هاصًت" م٘" طاث" لـ ٧اهذ التي بخل٪ الٗال٢ت

 ناخبت ؤجها َى ألام، إلاى٠٢ جٟؿحر الظًَ بلى ًدباصع ما ٞةن ،(...) ًمشلها التي وال٣ُم ظاهبا، ؾُضجه نىث هاهخي بطا" -

 ال بجها: مٗا ٦الَما ؤو حٗلُلحن ؤخض ؤمام ؤهٟؿىا ؤلُٟىا جسابصىا، ما ٞةطا الاجهُاع، مً ابىتها بِذ خماًت في جخمشل بؾتراجُجُت عئٍت
ض ا ال الظي للكى٣ُُي زانت ٖاَٟت جدمل ؤجها (ؤو)و جد٣ُ٣ه، ًٖ هي عجؼث ما ١جد٣ي في جىجر ؤن البىتها جٍغ  بال ًهَٛغ

 ؤ٢صخى مً بٗضَا اه٣لبذ ٣ٞض الك٣ت، ًٖ الخىاػ٫  زضٖت ٢بل طاث مى٠٢ لخٟؿحر ًهلخان هٟؿهما الخٗلُالن. ٢لُلت بؿىىاث
 لم ل٨جها والٟؿاص، البالء ؤؾاؽ وبإجها بالخدٍغٌ، بتهاما لها ظلب مما الُال١، إلاُلب مؿاهضتها مٗلىت الِؿاع، ؤ٢صخى بلى الُمحن

.  (287.م)" ٖاصلت ٢ًُت جبيذ ؤجها ألاعق٠ُ في الٟٗل عص مً قٗغث بط باإلتهاماث، حٗبإ

ا الخٗل٤ُ اجسظ   جًمىه، الظي (ٖكغ الؿاب٘ الٟهل) الؿازغ اإلاد٩ي مً ظؼءا الؿغصي، اإلا٣ُ٘ َظا في له، مىيٖى

د٩ي ٌ ًٖ الجؼء طل٪ في الؿاعص ٍو  لها وتهضًضَما ،"الكى٣ُُي" مً الُال١ لُلبها ؤبىحها مً" ؾمُدت" واظهخه الظي الٞغ

                                                           

 W. Krysinski : Carrefours -: ىي روح التمثيل السردي عن (Humour)يعترب الدعابة " اجلبل السحري" صاحب رواية"توماس مان "كان     -

de signe, Essais sur le roman moderne, Ed. Mouton, 1981, P.324.  
 
 . تنقلب ىنا أيضا اللغة ادلسخرة للسخرية على ذاهتا - 
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م وطل٪ يضَا، مٗه بالى٢ٝى ت" ؾمُدت" ٧اهذ و٢ض ٖى٠، مً ٖلحها ًماعؾه بما ٖلمها مً بالٚغ  بمؿاهضة طا٥ َلبها في مضٖٞى
".  طاث" مً

 ٖلى مٗخمضا ،"ؾمُدت ؤم"و" طاث" مً ٧ل ؾلى٥ في ؾازغة ب٨ُُٟت الىٓغ ٌُٗض ؤن الخٗل٤ُ، زال٫ مً الؿاعص خاو٫  

ا التي اإلام٨ىت الضواٞ٘ اؾخسالم في بخخمالُت لٛت ".  ؾمُدت" هدى مجهما ٧ل ؾلى٥ وعاء ٧امىت اٖخبَر

ه الخٗل٤ُ ٖال٢ت بن  ُُٟت، وظهت مً 1مُخاخ٩اثُت ٖال٢ت هي بمىيٖى  بمشابت الخٗل٤ُ اخخمالُت جبضو الؿُا١ َظا وفي ْو

ُخحن ظملخحن زال٫ مً اإلاظ٧ىع  اإلا٣ُ٘ في جخىػٕ عص،للؿا" ٢غاءة"  ؤم" ط٦غجه الظي ال٨الم ًٖ ًبٗضها ؤن ٞحها خاو٫  ألاولى: قَغ
 هدى جىظحهىا له ًدؿجى ختى وطل٪ ،(287.م. )("الُال١ اؾمه شخيء ٖاثلخىا في لِـ") الخٗل٤ُ مىيٕى مد٩ي به وؤزبرها" ؾمُدت

 الشاهُت الجملت في ؤما ،"الاجهُاع مً ابىتها بِذ خماًت في جخمشل اؾتراجُجُت عئٍت ناخبت" ألام جهبذ خُض له، ٦خٟؿحر جهىعٍ ما
ً ٖبر الؿاعص ِٞؿخضعظىا  (ألام ؤي) ٧ىجها في ًىدهغ ألاو٫ : ابىتها اججاٍ ألام لؿلى٥ ازىحن صاٞٗحن ٞحهما اؾخجلى آزٍغً جٟؿحًر

ا ال الظي ،"الكى٣ُُي" هدى زانت ٖاَٟت طاث  ألام ٣ٖضة نغاخت الؿازغ الؿاعص ُٞه ٌٗلً والشاوي لت،٢لي بؿىىاث بال ًهَٛغ

ا في ٞهي لظل٪ لها، مشُال"ؾمُدت" جب٣ى ؤن في ضَا ال ٢غاَع .  جد٣ُ٣ه ًٖ هي عجؼث ُٞما ]ؾمُدت[ جىجر ؤن" جٍغ

ً، َظًً ٣ًضم ؤن ٢بل الؿازغ، الؿاعص هبهىا ل٣ض  ُت الجملت في) وحٗل٣ُه جٟؿحٍر ؾُا١ ؤن الخٟؿحًر  (الشاهُت الكَغ

" الخسابض" ٞلِـ للخٗل٤ُ،" مخداًل"و" ما٦غ اؾخٗما٫ َىا٥ ؤن طل٪ مً وؿدك٠ ،("جسابصىا ٞةطا")" الخسابض" َاب٘ ًد٨مه
خه ٖلى ٌسخب ل٩ي 2"ال٣اعت  ٖلى الؿازغ الؿاعص َظا ًٟغيها لٗبت ؾىي   صواٞ٘ مً ظاعخا ًبضو ما ٌؿتر الظي الُٛاء سخٍغ

.  ("طاث"و) ألام ؾلى٥ وعاء ٖم٣ُت

ما اللظًً الضاٞٗحن ٖل٤ُالذ ؤؾ٣ِ   ٖلى مىا٣ٞت ٚحر ُٞه ٧اهذ الظي ،"طاث" مى٠٢ ٖلى ألام ؾلى٥ وعاء الؿاعص اٖخبَر
 هخى٠٢ ؤن ًم٨ً الؿُاسخي، ال٨الم مً ؤلٟاّ ٖلى الؿازغ حٗل٣ُه في الؿاعص اؾدىاص بىيىح هلمـ ٢ض للُال١،" ؾمُدت" َلب

 في هجض ٦ما ،"ؾمُدت" ٖلُه ؤنغث الظي ال٩لب مً" طاث" لــ ألاو٫  اإلاى٠٢ لىب ؤلاقاعة بها ؤعاص التي" الُمحن" لٟٓت ٖىض ؤوال مجها
 ل٨ً"): الضًجي السجل مً" زُُئت" ولٟٓت الؿُاسخي، السجل مً" مداٞٔ" للٟٓت الؿاعص اؾخٗما٫ الخٗل٤ُ مىيٕى اإلاد٩ي

" حٛخٟغ ال زُُئت ؾغألا ٞهضم الُال١، َلب ٖلى ٖؼمها نض٣ًتها ؤٖلىذ ٖىضما للٛاًت مداٞٓا مى٢ٟا اجسظجه طاث

 لُلب بمؿاهضتها وا٢خىاٖها ألاو٫  إلاى٢ٟها" طاث" حُٛحر بلى وحكحر" الِؿاع" لٟٓت الخٗل٤ُ في" الُمحن" ج٣ابل زاهُا. (287،268.م)
" اإلاُلب" ٦ــ الخٗل٤ُ في وعصث ؤزغي  ؤلٟاّ َىا٥ ط٦غهاٍ ما ظاهب بلى". الك٣ت ًٖ الخىاػ٫  زضٖت" بٗض وطل٪ ،"ؾمُدت"

 َلب مً" طاث" مى٢ٟي ًٖ جغجب الظي الؿازغ، الىي٘ مالمذ عؾم في ؾاَمذ و٧لها" ٖاصلت و٢ًُت" "الٟؿاص"و "الخدٍغٌ"و
. للُال١" ؾمُدت"

 جد٤٣ ؤن في ؤملها: ٢بُل مً طاث إلاى٠٢ حٗلُالث ًٖ وهبدض ألام، خالت في ٞٗلىا ٦ما ؤًًا، َىا هخسابض ؤن بىؾٗىا"  -
بتها ؤو ٖىه، هي عجؼث ما ؾمُدت  الؿ٠٣ بهضم جدُُمها: ال٨ٗـ ؤو الىخل، بغازً مً اإلابهٍغً الٟسظًً ؾخسالما في ٚع

با ؾىا ًمازلها الظي) الكى٣ُُي هدى زانت ٖاَٟت وظىص ؤو ٞى٢ها، بت يضٍ، ؤو ،(ج٣ٍغ  ٖضوي  اهدكاع صون  للخُلىلت) عصٖه في ٚع
                                                           

 
 : وضوعه قد تكون ذات وظٌفة مٌتاخطابٌة انظرأن عالقة التعلٌق بم" هوفٌل"ٌرى - 

- P. Van Den. Heuvel : Parole, Mot, Silence ; Ed. José Corti, 1985, P.154. 
 .نقصد القارئ الضمنً الذي ٌتحدد وجوده من داخل النص - 2



ة  2016دٌعمبر    25العذد  -العام الثالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

 

87 

٣خه  جدذ لًُٗها ظىُه ألال٠ جخجاوػ  لم التي عاتهامضر حُُٗه بإن ؤ٢ىٗها اهه) مىه الاهخ٣ام ؤو (الؼوظُت خ٣ى٢ه اهتزإ في ٍَغ
 بًها٫ ؤي جإزظ ؤن وصون  اإلاجُض، ٖبض ْهغ وعاء مً ٟٞٗلذ باإلااثت، زالزحن بلى ًهل ؾىىي  عبذ م٣ابل ٢غشخي الخاط جهٝغ

ان الازىحن ان الخاط، مً وال الكى٣ُُي مً ال باإلابلٜ، ت َظٍ جسل ولم عبهما، ٌٗٞغ  الغبذ ٞ٘ص مً والخىهل بلخاح صون  اإلاٗٞغ

. (287 ،288.م)" به َالبذ ٖىضما ألانلي اإلابلٜ بٖاصة ؤو اإلاإمى٫ 

 عؤًىا، ٦ما الؿال٠ اإلا٣ُ٘ آزغ في الؿازغ الخٟؿحر مىه ٢ضم الظي للمى٢٘ مٛاًغ آزغ مؿخىي  بلى َىا الخٗل٤ُ بىا ًيخ٣ل 

حن هجض بط  ؤو للخٗلُالث َغخه في" م٨ٍغ"و" جداًله" يمىُا ًدمل الظي ،(الؿاعص م٨غ)"الخسابثي" مى٢ٗه بلى ٌٗىص الؿاعص التَر
".  طاث" مى٠٢ زل٠ وظىصَا بم٩اهُت اخخمل التي الضواٞ٘

 ؤمل ًٖ الؿاعص ؤزبرها ألاو٫  الخٗلُل ٟٞي الخٗل٤ُ، جًمً الظي اإلاد٩ي مً بإظؼاء عبُها بلى الضواٞ٘ جل٪ لٟهم وهدخاط 

ٌ ٧اهذ اجها وطل٪ ٖىه، هي عجؼث ما" ؾمُدت" جد٤٣ ؤن في" طاث" ض" ؾمُدت" مجها حٗاوي التي الخالت ٖم٣ها في جٞغ  وجٍغ
ا مجها الخسلو ٣خه ٖلحها ًماعؽ ٧ان الظي ،"الكى٣ُُي" مً الُال١ َلب ٖلى بةنغاَع  جلمُداث وزمت الكاطة، الجيؿُت ٍَغ

٣ت لهظٍ ؾازغة :  الخٗل٤ُ جًمً الظي اإلاد٩ي في الٍُغ

. (178.م)" جهُبها التي اإلاخ٨غعة ال٣يء بىىباث واهتهاء"-

م (...) ألاعق٠ُ ما٦ُىاث بلى ال٣هت طاث خملذ"- غة ٞٚغ  الخسلو مُضان في الىاؾٗت وججاعبها اإلاا٦ُىاث، مٗلىماث ٞو

٣ت َظٍ ًٖ ٞحها ٌؿمًٗ مغة ؤو٫  ٧اهذ بًاٍ، الؿاثل مً .  (281.م)" الٟم ٍَغ٤ ًٖ مباقغة مىه الخسلو: اإلابخ٨غة الٍُغ

با قيء مغحي لىب ؤي ألاولى، ؾحرتها بلى ألامىع  ٖاصث"- . (284.م)"ألاؾبٕى في ج٣ٍغ

 الصخهُاث وباقي" طاث" بلى ته٨مه ًىظه هجضٍ بؼوظها،" ؾمُدت" ٖال٢ت حكىب التي للُٗىب الؿاخغ ببغاػ ؾُا١ وفي 

:  ألازغي 

ت، طاث ججض لم الخٗل٤ُ مجا٫ وفي" - ت الٗباعاث ٚحر اإلاجٍغ .  (282.م)" اإلاى٠٢ َظا مشل في اإلاإلٞى

ٗلً  بت ًٖ الشاوي الخٗلُل في الؿازغ َو  ًماعؾه الظي الٗى٠، مً ("اإلابهٍغً الٟسظًً")" ؾمُدت" جسلُو في" طاث" ٚع
هبه ،"الكى٣ُُي" ٖلحها باجه جغضخ ٧ي لها ٚو  ٦ما طا٥، ؾلى٦ه ٖلى جدُل ٖلُه، ؤَل٣ذ التي" الىخل" ٞلٟٓت الجيؿُت، لٚغ

". الخُىاهُت" بــ الجيسخي اهضٞاٖه حؿم مدخ٣غة هجاثُت مً جسلى ال. 1مدخ٣غة هجاثُت مً جسلى ال ؤجها

ذ وهي ؾمُدت حؿاءلذ" -  ًسظوي وإلاا: "اإلابهٍغً الٟسظًً ًٖ ًٞال ؤزغي، مٗلىمت ًٖ ٧اقٟت الىىم، ٢مُو جٍؼ

.  (282.م)" حُٛحها الؼع٢اء ال٨ضماث ٧اهذ" بالٛهب؟

                                                           
 
وضع ضحك، فاحلماقات ادلستهدفة بصفة عامة تعترب خارج اذلجائي شكل أديب ىدفو إصالح بعض العيوب واحلماقات يف السلوك اإلنساين، ّتعلها م"إن  - 

 : عن" ، مبعٌت أهنا دوما أخالقية أو اجتماعية تقريبا وليست أدبية(Extratextuelles)نصية 

- Linda Hutecheon : Ironie et parole, stratégie et structure, in Poétique N°46, Avril, 1981, P.144. 
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 ٖلى واجها٫ ٢لُل مىظ ؤٖهابه ٣ٞض الظي الهاثج آلازغ ٚحر الىٟـ، مخماؾ٪ الكى٣ُُي ٧ان ]طاث[ ؤمامها ْهغ الظي" -
.  (283.م)" جضعي  ال خُض مً ٞجإة ْهغث بٗها ؾمُدت

ت" طاث" ج٩ىن  ٦ما الؿاب٤، الخٗلُل في ط٦ٍغ ٖلى ؤجِىا ما ٨ٖـ الشالض الضٞإ في الؿازغ الؿاعص واخخمل   مضٖٞى

بت لها ج٩ىن  نؤ الغاب٘ الضاٞ٘ ًدخمل ٦ما ؤو ػوظُتها، بِذ جدُُم بلى" ؾمُدت" بـ جهل ٧ي بد٣ضَا  ،"الكى٣ُُي" هدى زانت ٚع
بتها بما وطل٪ ألازحر، الخٗلُل في ظاء ٦ما يضٍ ؤو  الؿاعص لجىء اإلاظ٧ىع، اإلا٣ُ٘ آزغ في وهالخٔ مىه،" ؤلاهخ٣ام" ؤو" عصٖه" في لٚغ

بت بىاؾُتهما ؤياٝ ٣ٞض الخٗل٤ُ، صازل ال٣ىؾحن اؾخٗما٫ بلى  ٧ىجهما ًٖ ُٞه ؤَلٗىا جىيُدا" الكى٣ُُي" عصٕ في" طاث" لٚغ
٣خه اهدكاع صون  للخُلىلت حؿعى  بهُٛت ٢هحر مد٩ي ق٩ل في جىيُدا مىه" الهخ٣امها" ؤًًا ؤياٝ ٦ما الكاطة، الجيؿُت ٍَغ

٠ُ" طاث" ؤ٢ى٘ مً َى" الكى٣ُُي" بإن ُٞه ؤزبرها  1اإلاؿغوص الخُاب يبػي ،"٢غشخي الخاط" لضي مضزغاتها بخْى  وٟٛل ال ؤن ٍو
 ال٣هحر اإلاد٩ي طل٪ في هخى٠٢ ؤن ًم٨ً طاجه الؿُا١ وفي اإلاظ٧ىعجحن، لإلياٞخحن بصعاظه في عةالؿار الؿاعص ٢هضًت َىا

ان ؤلازىحن ان: "ٖباعة ٖىض ؤلايافي  (الٗباعة) وهجضَا ،"٢غشخي الخاط"و" الكى٣ُُي" مً ٦ال الٗباعة َظٍ وحؿتهضٝ ،"عبهما ٌٗٞغ

 ال ؤم عبىا ٌٗٝغ ٧ان بن له ًدضص ؤن صون ")" ٢غشخي الخاط" ًٖ مد٩ي في اإلاٟغص بهُٛت ُٞه ؤجذ ألاو٫ : آزٍغً مىيٗحن في جخ٨غع 

ه " اإلاجُض ٖبض" ب٢ىإ ألازحر َظا  بها ؤعاص ،"الكى٣ُُي" ًٖ مباقغة مى٣ى٫  ٦الم في مضعظت الشاوي صازل ووعصث. (211.م )("ٌٗٞغ
٠ُ في ٌٗمل شخو لضي مضزغاجه بةًضإ " ل٪ ٌكٛلهم له ؤُٖحهم ٢غقحن ٖىض٥ ٧ان بطا عبىا، ٌٗٝغ عظل بهه:"ألامىا٫ جْى

.  (210.م)

 2(Implicite) يمجي (Mention)" حُٗحن" ٦ــ ًبضو الؿازغ اؾخٗمالها مً ظٗل ؤوضخىا ٦ما للٗباعة، الؿاعص ج٨غاع بن 

 ابخُِٗىه ه٣ىم وخحن الٗباعة، جل٪ بلُه حكحر ما بلى وكحر ٞىدً ٖباعة وؿخٗمل خحن بهىا. لها" الكى٣ُُي" اؾخٗما٫ م٘ ًخٗاعى

.  3الٗباعة جل٪ بلى وكحر ٞىدً

ان" ٖباعة ؤجذ مباقغة،" الكى٣ُُي" ًٖ اإلاى٣ى٫  للملّٟى وزالٞا   بط مُٗىت، (ؤزغي  مىاي٘ وفي) الخٗل٤ُ في" عبىا ٌٗٞغ

غ (Antiphase) اإلاٗجى ٢لب بلى لجإ اهه الٗباعة، ملّٟى (Proposition) ٖغى جإ٦ُض بلى حهضٝ الؿازغ الؿاعص ٨ًً لم  لخمٍغ
هبذ ٌ،سخٍغذ لى. 4ألاو٫  جدذ ومىضؾا مكخ٣ا الخ٣ُ٣ي اإلاٗجى ماصام زضٖت الخغفي اإلاٗجى َىا ٍو  ال٣ُمت جى٣لب ألاؾاؽ َظا ٖو

ان") اإلاُٗىت الٗباعة في الضًيُت  ًُٞدت خى٫  الخٗل٤ُ جًمً الظي اإلاد٩ي به ؤزبرها إلاا بالىٓغ وطل٪ يضَا، بلى ("عبهما ٌٗٞغ
ُٟها بضٖىي " طاث" إلاضزغاث جهب مً" ٢غشخي الخاط"و ألازحر َظا به ام١ إلاا بالىٓغ ؤو ،"الكى٣ُُي" اعحكاء .  لها جْى

                                                           
 
 . التعليق تظهر معو تراتبية بُت ما ىو رئيسي وإضايف توضيحي مت وضعو بُت قوسُت وقد تكون الًتاتبية خطابية أيضا توظيف القوسُت يف - 

 
، يتضح أن تكرار السارد للعبارة كان فيو (Explicite)والتعيُت الظاىر  (Implicite)بُت التعيُت الضمٍت " ويلسون. د"و" سرببَت. د"بناء على متييز  - 

، اليت "يعرف ربنا"ادلباشرة لعبارة  (Echos)ولكن أراد أن يظهر إىل جانب األصداء " الشنقيطي"ين ألنو مل يكن يهدف إىل نقل خطاب ما عن تعيُت ضم
  :ينفيو ويؤكد عدم صدقو ومالءمتو، انظر (Sous-entendu)استعملها ىذا األخَت، أصداء أخرى غَت مباشرة متجاوزا عرض ملفوظ العبارة إىل مضمر 

- D. Sperber, D. Wilson : Les ironies comme mentions, in Poétique N°36, 1978.  
 

 
 . 404نفس ادلرجع، ص،  - 

  - Catherine.K.  Orecchioni: L’implicite, Ed. Armand Colin, 1986, P.106.   
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 الضًً سخغث لٟئت ًيخمي الظي ،"٢غشخي الخاط"و" الكى٣ُُي" َٝغ مً للجهب حٗغيذ التي هي وخضَا" طاث" لِؿذ 
٠ُ قغ٧اث) الٛاًت لهظٍ ٠"و" ٖاظل" الض٦خىع  ؤًًا هجض بل ،(ألامىا٫ جْى  مجهما ياٖذ اللظًً (347،338.م) ،"الؼعاٖت مْى

٣ت بىٟـ مضزغاتهما ت اؾتهضٞذ ٠ُ٦ هدبحن ؤن آلان وبةم٩اهىا. الٍُغ  وا٢٘ في اهدكاعا ؤ٦ثر ويُٗت 1ؤلايافي اإلاد٩ي سخٍغ
٠ُ قغ٧اث زلٟتها ويُٗت بجها الصخهُاث،  بىاؾُت ًضٖمها الظي الضًجي الخُاب ؾلبُت الؿازغ ٦ك٠ و٢ض ألامىا٫، جْى

. صًيُت ٖباعاث حُٗحن

:  الحعلُلات في العاخشة ال جائُة ـ

 واإلاد٩ي الخٗل٤ُ اخخمالُت بحن اعجباٍ مً ٣ًىم ما زال٫ مً الؿغصي الىو في والؿازغ الهجاجي اإلاىخى جإ٦ُض وهلمـ 

٨ٗـ ؤلايافي، .  بُجها ُٞما ججم٘ التي الغوابِ ٞؿاص الغواثُت الصخهُاث ؾلى٥ ٌٗتري  الظي الٟؿاص ٞطر َو

 ٖبض" مؿاهضة زل٠ ج٩ىن  ؤن ًم٨ً التي الضواٞ٘ اخخما٫ بلى ،"طاث" صواٞ٘ ٖغى بٗض مباقغة الخٗل٣ُي الخُاب اججه 
دُلىا. (288.م)" ؾمُدت" ل٣ًُت" اإلاجُض  ٖلى الٗؿ٨غي  ال٨الم سجل مً" والخغوب اإلاٗاع٥: "بٗباعة الخٗل٤ُ ؤزىاء الؿازغ ٍو

 والخطخُم اإلابالٛت مٓهغ بيٟاء في اإلاظ٧ىعة الٗباعة َموحؿا ن"الكى٣ُُي" م٘" اإلاجُض ٖبض" ٖال٢ت َب٘ الظي والخىجغ الهغإ

 َظٍ ،"الكى٣ُُي" مً" اإلاجُض ٖبض" لٛحرة الؿاعص عصٍ ؤوالَا ؤو ؾىجض اإلادخملت الضواٞ٘ بلى ٖضها ٞةطا الخٗل٤ُ، مىيٕى ٖلى
ا ؤًًا جم الٛحرة ٓهغ ،"بالجمهىع  ٖال٢خه في لىجاخه: "بٗباعة جٟؿحَر  في ؤزظث" هجاخه" ٞلٟٓت: لٛتواإلابا الخطخُم بجالء َىا ٍو

. ("الجمهىع ") بالىاؽ" الكى٣ُُي" ٖال٢اث ًُا٫ الظي والٟؿاص ؤلاهدال٫ بلى بالىٓغ وطل٪ وه٣ضًا، ته٨مُا بٗضا الخٗل٤ُ ؾُا١
 الجضًضة مهغ حي مجلـ وعثِـ" الكى٣ُُي" م٘ الخد٤ُ٣ ًٖ (278.م) الخٗل٤ُ جًمً الظي اإلاد٩ي ؤزبرها ؤن ؾب٤ ٣ٞض

. الغقىة بتهمت

 ،"اإلاجُض ٖبض" شخهُت ؾلى٥ في وزٟي ٖم٤ُ َى ما ًٟطر ؤن -الخٗل٤ُ في الضواٞ٘ اخخما٫ زال٫ مً الؿاعص ٖمض 
ت بضث التي بتها مضٖٞى بتها ؤو ألازحرة، َظٍ ٖلى" الكى٣ُُي اؾخدىاط" مً بٛحرتها وؤًًا ،"ؾمُدت" مً الخ٣غب في بٚغ  في بٚغ

" اإلاجُض ٖبض" مؿاهضة مى٠٢ في وك٨٪ الخٗل٣ُي الخُاب بلُىا ًى٣لها التي الاثالاخخم َظٍ ججٗلىا". بالىاؽ اجهالها" اؾخٗاصة
".  الكى٣ُُي" مً الُال١ َلب في" ؾمُدت" ل٣ًُت

 َى إلاا الؿاعص به مهض حٗمُما اٖخبرهاٍ ما ٖلى مجها ظؼء في اقخملذ حٗل٣ُاث، ٖلى" طاث" هو مً ؤزغي  ظىاهب في وٗثر 

ت، اإلاغؤة جخمحز: "الغواثُت الصخهُاث خُاة في زام  اخخُاظاتها جضبحر ٖلى ب٣ضعتها وم٩ان، ػمان ٧ل في الىاؽ ٦إٚلب اإلاهٍغ
 في مٛل٣ا ٧ان ألا٢ل ٖلى الشمُىت ال٣مامت بالص في) الٗاإلاُت الكهغة طي الٍُغ٤ َظا ل٨ً الهغم، قإع طل٪ ٖلى ٌكهض ٦ما بىٟؿها،

خباعاث طاث وظه خهل ،(والُلب الٗغى ٢اهىن  مشل) و٢ىاهِىه باال٢خهاص بًٗها ًخٗل٤ ٖضًضة، اٖل  بالخٝى آلازغ البٌٗ ٍو
ؼي  ٠ ؤن طل٪ اإلاٟغوقت، الك٣ت ؾا٦ىت ؾهحر، مضام ججغبت ؤزاعجه الظي الٍٛغ  ٖلى الخلُجُحن ؤلازىة لترصص ًٚب الؼعاٖت مْى

 بض ظهاػ بتر٦ُب امو١  ق٣تها، باب به وصًَ الؿلم ٖلى اإلاخىازغة ال٣ُِ بغاػ ظم٘: متزامىخحن زُىجحن ٖلى ٞإ٢ضم ؾهحر، مضام

.  (59.م)" ق٣خه باب ظىاع بلى (ؤهتر٧ىم) وجل٤

                                                           

الفصل السادس عشر )قدم عن شركات توظيف األموال يف ادلقتطفات الصحفية ميثل ىذا احملكي اإلضايف القصَت مؤشرا عن تلك ادلالقي اليت تربطنا مبا ي -  
 . إنو مبثابة جسر تتسرب منو شظايا ادلادة ادلقتطفة لتجد مكاهنا ووضعها يف رلرى السياق احلكائي داخل النص (والسابع عشر
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ت اإلاغؤة ٢ضعة ًٖ الخٗل٤ُ ملّٟى بن  مه، في حٗمُما ًدمل ملّٟى َى بىٟؿها اخخُاظاتها جضبحر ٖلى اإلاهٍغ  ؤهه ٦ما ج٣ٍى

 وا٦دسخى". وظهها في وؿضاصٍا ؤؾباب"و الهغم بكإع" طاث" ٖال٢ت ًٖ اإلاؿغوص الخُاب بهُٛت الؿاعص ؾُد٨ُه إلاا جمهُضا ق٩ل
 ؤ٣ٖبها التي" و٢ىاهِىه الا٢خهاص" بٗباعة ألاو٫  الؿبب الؿازغ الؿاعص خهغ ٣ٞض ته٨مُا، بٗضا" بظاث" "الخانت ألاؾباب ٦ك٠

٠ السجل مً وؿدك٠ ؤن وؿخُُ٘ ،"والُلب الٗغى" في الؿبب ًدضص -٢ىؾحن بحن  -بيافي بملّٟى مباقغة  َىا اإلاْى
ت اإلادالث في ٌٗغى ما قغاء ؤمغ" جخضبغ" ل٩ي اإلاالُت ال٣ضعة حٗىػَا ٧اهذ" ثطا" ؤن ؾازغة اَضاٝ  هٓغا الهغم، بكإع الخجاٍع

ا، في ال٨بحر ؤلاعجٟإ لظل٪ ُٗض ؤؾٗاَع ؼة" بلى الشاوي الؿبب الؿاعص َو  هٟـ في الى٢ٕى جخجىب" طاث" ظٗلذ التي" الخٝى ٍٚغ

٠" م٘" ؾهحر مضام" ٖاقتها التي الخجغبت  ٌؿدبٗض ال الؿُا١ َظا وفي ق٣تها، ٖلى" الخلُجُحن" جغصص بؿبب ،"ٖتالؼعا مْى
.  الهغم وقإع" ؾهحر مضام" ٖهاعة بحن الٗال٢ت جل٪ الؿاعص

" ؾهحر مضام" ويُٗت بحن جمازلُت ٖال٢ت ب٢امت بلى الشاوي للؿبب ٖغيه ؤزىاء ظلي بك٩ل الؿازغ الؿاعص ًضٞٗىا 
م٨ً ا،ُٞه حؿ٣ِ ؤن" طاث" زاٞذ التي الىيُٗت"و  قإع الؿاعص بها وٗذ التي" الٗاإلاُت الكهغة" ٖباعة َىا حؿخى٢ٟىا ؤن ٍو

 ٖلى لىا ج٣ضم الخجغبت َظٍ ،"ؾهحر مضام" ججغبت ًٖ ًد٩ي ما زال٫ مً هٟهمها يمىُت م٣هضًت ٖلى جىُىي  ٖباعة بجها الهغم،

 ٦المه مغامي هضع٥ ل٩ي الصخهُاث، ةخُا مً زانت ظىاهب في بىا ًؼط الؿازغ بن". طاث" جخجىبها التي الىيُٗت ؾبُل
ت اإلاغؤة ٢ضعة" خى٫  الخٗل٣ُي اإلالّٟى ًدمله الظي الخٗمُم زال٫ مً الؿازغة  ػمان ٧ل في بىٟؿها اخخُاظاتها جضبحر ٖلى اإلاهٍغ

". وم٩ان

 ٖلى ل٣اةالم اإلاا٦ُىت ل٨ً اإلاغؤة، ٖلى الخُا٦ت مهمت حؿهُل مً ؤ٦ثر ما٦ُيخه ازتٕر ٖىضما ؾىجغ با٫ ٖلى ًسُغ لم" -

 (...)والخسٍغب (...) بالهضم اإلاجُض ٖبض اتهام مً جضعط الظي الىٟـ ًٖ الخٗبحر: ؤَمُت ؤ٦ثر َى مما طاث م٨ىذ ألاعى ٞى١  ظاهبها

. (100.م)" (...)والبالصة (...)وألاهاهُت

 َضٝ مً زغالؿا واهُال١ الخُا٦ت، إلاا٦ُىت ازتراٖه مً" ؾىجغ" َضٝ ٖلى الؿغصي اإلا٣ُ٘ َظا في الخٗل٤ُ ع٦ؼ 

  لها، وبؾ٣اَه بما٦ُىتها" اإلاجُض ٖبض" اعجُام خاصر ًٖ" طاث" ٞٗل عص هدى طل٪ بٗض بىا ًى٠ُٗ مٗبر ؾىي  لِـ" ؾىجغ"
 ٚاًخحن بحن جغب٪ ٖال٢ت ؤ٣ٖبه الظي اإلاؿغوص، والخُاب الخٗل٤ُ ٖال٢ت مً ًجٗل ؤن خاو٫  الؿازغ الؿاعص ؤن ًالخٔ

مشل ،1مخباٖضجحن ت بلحها اؾدىضث التي م٩اهاثؤلا بخضي الغبِ َظا ٍو  ازتراٖه مً" ؾىجغ" ٚاًت هجض بهىا جد٣٣ها، في السخٍغ

". الىٟـ ًٖ الخٗبحر" في" طاث" ٚاًت ج٣ابلها

دُلىا " اإلاجُض ٖبض" ٞاتهامها ،"طاث" ؾلى٥ مً واؾخسٟاٞه ته٨مه ٖلى" الىٟـ ًٖ الخٗبحر" ٖباعة زال٫ مً الؿازغ ٍو

" طاث" ؾلى٥ ٖلى ؤًًا جيسخب ؤن ًم٨ً الاتهاماث ان ؾازغة، مٟاع٢ت ٖلى ًىُىي " صةوالبال وألاهاهُت والخسٍغب الهضم" ب

حها ماصام . حِٗكها التي الخىا٢ًاث بصعا٥ مؿخىي  بلى بٗض ًغ١  لم ٖو

                                                           
 
إلظهار التماثالت يف أشياء غَت متماثلة، ومتييز اليت تبدو شلاثلة، وإقصاء  تقتضي الكفاءة الساخرة حتريك آلية أو  آليات قصد استدعاء الذاكرة أو اخليال - 

 D.C. Muecke : Analyse en Ironie, in -: أنظر: األساسي،  وحتويل اخلاص إىل عام، وىذه كلها إمكانات ذىنية يلجأ إليها الساخر 

Poétique N°36, Novembre 1978, P.482. 
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ىن  ؤل٠"- ش اإلادضزىن  اإلاهٍغ م ؤًامهم جاٍع م بلى ًيخ٣لىا ؤن ٢بل (وبٗضَا 1952 ٢بل) الشىعي بالخ٣ٍى  الغثاسخي الخ٣ٍى
م لها ٩ٞان طاث ؤما ،(مباع٥ الؿاصاث، الىانغ، ٖبض) الشىعة بٗض الخ٨م ٖلى حٗا٢ب يالظ للشالىر  الشالىر ٌٗخمض زام ج٣ٍى

. (323.م)" وخُض ؤم ٖا٠َ، ؤم ؤ٩ٞاع، ؤم: زضمتها ٖلى ؤٞغاصٍ حٗا٢ب الظي ألامىمي

م ًٖ الؿاعص حٗل٤ُ ًخدضر ذي الخ٣ٍى حن لضي الخاٍع  ؾِؿى٢ه إلاا بالىٓغ حٗمُم مً الخٗل٤ُ ًسلى وال اإلادضزحن، اإلاهٍغ
م" بحن ج٣ابل ٖلى وٗثر بهىا: الخانت" طاث" خُاة مً م" الشىعي" ؤو" الغثاسخي الخ٣ٍى " طاث" الؿاعص به زو الظي والخ٣ٍى

م ،(وخُض ؤم ٖا٠َ، ؤم ؤ٩ٞاع، ؤم) زضماث مً ٖلحها حٗا٢ب ما ٖلى ُٞه وحٗخمض ،("ؤمىمي")  الٗام بحن ال٣اثم الخباٖض مً ٞبالٚغ
م ٖلى ٣ِٞ لِـ اوسخبذ ٢ض الؿازغة الىٓغة ته٨مُت ج٩ىن  زم ومً والهؼ٫، الضٖابت مٓهغ ًُبٗه عبُهما ٞةن والخام  الخ٣ٍى

م طل٪ ٖلى ؤًًا بل زام، بك٩ل" طاث" اٖخمضجه الظي الؼمجي محن الخٗل٤ُ في بلُه واإلاكاع الٗام، الؼمجي الخ٣ٍى : بالخ٣ٍى
".  الشىعي"و" الغثاسخي"

ماث ًٖ ٖباعة هي حٗل٣ُُت اباثزِ بٗضة" طاث" هو ًدٟل :  الؿازغة الؿاعص مغامي ؤؾاؾا جسضم ؤزال٢ُت، ج٣ٍى

 ؤو صًً ًٟغ٢هم ال مدؿاوون، البكغ ؤن ٖلى جغجب الىانغ، ٖبض ظما٫ لشىعة مسلهت ابىت ٧اهذ الؿمدت الُُبت طاث"-

. (99.م)" مىهب ؤو ظاٍ ؤو ما٫ ؤو ظيـ

. (120.م)" لىٟؿه ختى وال بها اإلاغء ٌٗتٝر ال ءؤقُا َىا٥ ؤن الهٛغ مً حٗلمذ الٟايلت ٞظاث"-

. (127.م)" اإلآلىم ال٨هل ًٖ للضٞإ ؤلاوؿاهُت، اإلاىا٠٢ ناخبت طاث، اهبرث"-

ذ الخصخُدُت زىعتها ؤن ٖلى ألام مٗاجبت ؾىي  جمل٪ ٞلم الُُبت طاث ؤٞدم مى٤ُ"- ٣ها في ظٞغ  ال٨ُلىجاث، ٍَغ
ذ َىا والظَب، والخهالت ض ووٖضث والخ٣ضًغ الخؿاب في َاءؤر بى٢ٕى ألام اٖتٞر  (344.م)" الخصخُذ مً بمٍؼ

ت حٗخبر ٣ت شخيء ٧ل ٢بل" السخٍغ م٨ً مُٗىت، ويُٗت اججاٍ ٞٗل عص ؤو باإلظابت ؾىاء الٗالم م٘ الخٗامل في ٍَغ  ؤن ٍو
٣ت ج٩ىن  دىا، ٞخبضو مخٗاعيا ٩ًىن  ٦إن الٗم٤ُ، مؼاظىا بىاؾُت بضوعَا مدضصة بها هجُب التي الٍُغ ت، ن،بط سخٍغ  بخخ٣اٍع

ت مٗا٢بت، بهخ٣امُت، ٢اؾُت، دىا ٞخبضو مدؿامدا ؤو... بلخ ؾلٍُى  ، 1..."بلخ مؿدؿلمت عخُمت، مؿلُت، َاصثت، مدؿامدت، سخٍغ

مُت الخٗل٣ُاث مجمل في" طاث" شخهُت م٘ مدؿامدا ٧ان الؿازغ الؿاعص ؤن بلى هسلو ال٣ى٫  َظا ٖلى وبىاء  اإلاظ٧ىعة، الخ٣ٍى
ت ًضٞ٘ ال الؿازغ حؿامذ ؤن بال وؤلاوؿاهُت، والؿماخت بىبتبالُي ًهٟها هجضٍ بط ُٟتها ًٖ التراظ٘ هدى بالسخٍغ   الى٣ضًت، ْو

.  الغواثُت الصخهُاث لؿاثغ الٗامت الخُاة ؤو شخهُت ل٩ل الٟغصي الؿلى٥ ًُا٫ ما مجها ؾىاء الخىا٢ًاث ٦ك٠ جغوم التي

ماث، زل٠ وٗثر بهىا اث في ؤبغػهاَا التي الخ٣ٍى  امخىٗذ ٣ٞض: الٓاَغ إلاٗىاَا جماما مٟاع١  َى ما ٖلى الخٗل٣ُُت، اإلالْٟى

اث الٗامالث ٢بل مً اتهامها إلاجغص وطل٪ ،"هاصًت" لهض٣ًتها ال٨الم جىظُه ًٖ" طاث"  جبضو ٞال باإلاؿُدُت، ألاعق٠ُ في ألازٍغ
مي ال٨الم مهضا٢ُت واضخت  صًً ًٟغ٢هم وال مدؿاوون ؤجهم ٖلى البكغ" بلى هٓغتها بكإن" طاث" ًٖ الؿاعص ٌؿى٢ه الظي الخ٣ٍى

مُت جب٣ى" ال٣ىاٖاث َظٍ ٩ٞل ،"الىانغ ٖبض ظما٫ لشىعة مسلهت ابىت" وؤجها ،"مىهب ؤو ما٫ ؤو ظيـ ؤو  مى٢٘ مً و٧اطبت َو
 مسلهت" ج٨ً لم ؤجها ٨ًك٠ آزغ جىا٢ٌ" هاصًت" م٘" طاث" ؾلى٥ ٌٗتري  الظي الخىا٢ٌ ظاهب بلى ٞهىا٥. بلحها الؿازغ هٓغة

                                                           
 
 - .C. Muecke : Analyse en Ironie, in Poétique N°36, Novembre 1978, P.486. 
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حها همِ ٖبر ظلُا الخىا٢ٌ َظا ًبضو ،"الىانغ ٖبض ظما٫ لشىعة ُت ؤنبدذ" ؤجها هٟؿها جًٓ ٧اهذ" طاث" ٞـ: اإلالخبـ ٖو " قُٖى
ُت، اتهامها ج٣بل ج٨ً لم آلان هٟـ في ؤجها بال (16.م)  ؤن ٦ما. (168.م) مٗها نضامها في" ؾهحر مضام" لها وظهخه الظي بالكُٖى

ا وؤًًا عؤؾها ٖلى الدجاب وي٘ بلى صاٞٗها  بلى صلُلها ج٣ضًم ؾىي  وعاثه مً الهضٝ ٨ًً لم الدج بلى الظَاب في ج٨ٟحَر

 .(345.م)" البالقٟت ػمغة" مً لِؿذ ؤجها ٖلى ألاعق٠ُ في مٗها الٗامالث

 ٖلى مدبُت شخهُت وهي عواًخه، في عثِؿُت شخهُت لخ٩ىن " طاث" شخهُت ٢هض ًٖ" ببغاَُم هللا نى٘" ازخاع ل٣ض

" طاث" خى٫  الؿغصًت ألاخضار مجمل وجخمدىع  الُىمُت، الصخ٠ مً صخُٟت ؤعق٠ُ في للٗمل ايُغث نُٗض، مً ؤ٦ثر

خد٨م. بها ًدُِ ما و٧ل وزاصماتها الٗمل في وػمُالتها وؤ٢اعبها ونض٣ًاتها وػوظها  ٞالخ٣اٍ: مؼصوط مىٓىع  ألاخضار ج٣ضًم في ٍو
ها وجُلٗاتها شخهُاجه لهىاظـ الؿاعص ت بلباؽ وحٛلُٟه ٌؿهجلب صون  ًمغ ال ومساٞو الٝ السخٍغ  ٖلى ٣ًىم الظي" الته٨م، ٚو

.   1"والجمُٗت الٟغصًت ؤلاوؿاهُت، والى٣اثو والخما٢اث للغطاثل الاهخ٣اص ؤؾاؽ

 بط والتراظ٘، الاعج٩اؽ ًٖ واإلاٗاوي ال٣ُم ج٠٨ ٞال والاجهُاع، الخالشخي خض بالخىا٢ٌ نازبت ٖىالم طاث عواًت جيسج
تٖا الغواًت ٖىالم جبضو بت ٍع ٜ الغواثُت ال٨خابت و٦إن وال٣ُُيُاث، الخ٣اث٤ ميؿّو ىالم مأػ١  ًٖ ال٨ك٠ مىخى هدى بى٣ضَا جَؼ  ٖو

 ًٖ طاث عواًت ججي ال لظل٪ الخغ٢اء، الخُاباث وؤهماٍ ال٨ُىىهاث نىمُت بصاهت في ؤَغختها هي وجل٪ ومىا٣ٞت، وزاصٖت م٣ىٗت
 م٣ىٗت خُىاث في ٖضواَا جدؿ٘ التي الخاصة، مٟاع٢اجه بالخ٣اٍ قا٦ؿهث بجها ومسخه، جٟسخه ٌكهض وا٢٘ ٖلى الخغب َبى٫  ٢ٕغ

اث متٕر وا٢٘ في والٗصخي اإلام٨ً ؤٞا١ ؤ٢صخى مغاوصة هدى واؾتراجُجُاتها ال٨خابت زُِ ججٕز لهظا ومؿخلبت، ا٢ض الدكَى . إلاٗىاٍ ٞو

: املشاحع املعحمذة

- Catherine.K.  Orecchioni.: L’implicite, Ed. Armand Colin, 1986.  

- G. Genette: Figures III,  Ed. Seuil, 1972. 

- Harald. Weinrich : le Temps ; Ed. Seuil, 1973. 

- P. Van Den. Heuvel : Parole, Mot, Silence ; Ed. José Corti, 1985. 

- W. Krysinski : Carrefours de signe, Essais sur le roman moderne, Ed. Mouton, 1981. 

ت الٗضص: ـ ال٩ٟاَت و الطخ٪ ذ2003، ًىاًغ 289قا٦غ ٖبض الخمُض، ٖالم اإلاٗٞغ .  ، مُاب٘ الؿُاؾت ال٩ٍى

: ـ مً املجالت ألاحىبُة

Poétique N°36, Novembre 1978. 

Poétique N°46, Avril, 1981. 

  

                                                           

 . 51:، مطابع السٌاسة الكوٌت، ص2003، ٌناٌر 289شاكر عبد الحمٌد، عالم المعرفة العدد: ـ الفكاهة و الضحك17
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الؽُخ محمذ البؽير  بشاهُمي وسحلحه بلى املؽشق 

وبىائ ا الفني  كشاءة في ؤهذاف الشحلة وممامُ  ا
عة–املذسظة العلُا لألظاثزة ، ظميرة ؤوعاعذ. د/ ؤ الجضائش   -بىصَس

 

 

 

ق
ِّر
: امللخ

ى ألاصبُت، ال٨خابت ظىاهب مً ظاهب بياءة اإلاخىاي٘ اإلا٣ا٫ َظا ًداو٫        ؤخض ؤلابغاَُمي البكحر الكُش لضي الغخلت ٦خابت َو
ُٗت، ألاصبُت وزُبه وبم٣االجه ؤلانالح، في لٗضًضةا بيكاَاجه الكُش ٖٝغ بط الجؼاثغ؛ في ؤلانالح ؤٖالم ما ل٨ىه الٞغ

ّو
 بلى ؤقحر ٢ل

. الكُش لضي الغّوخلي ألاصب في الخإل٠ُ ظمالُاث

لُه     ً ٖو  ؤَضاٝ جدضًض لُخم الغّوخلت، جل٪ جٟانُل ه٣ل الظي واإلاهضع اإلاكغ١، بلى ؤلابغاَُمي عخلت ًٖ جٟهُال اإلا٣ا٫ جًمّو
اث عخلخه، مً الغخالت ال٩اجب ن، الىو في ٖالجها التي واإلاىيٖى  ؤصبُت وم٣ضعة واؾٗت، جغازُت ز٣اٞت طا ٧ان ؤلابغاَُمي وان اإلاضوّو
زة، اب٘ ظهت، مً ألاصبي الىٕى زهاثو واخترام الخ٣لُض بُابعي مىُبٗت ولٛتها بىائها في اإلاكغ٢ُت عخلخه ظاءث ٣ٞض مخمحّو  َو

ز الخجضًض ع  الٗهغ، إلاؿخجضاث مغاٖاة والخمحّو  ؤؾلىب في مخمحزة الغخلت ظاءث مشلما ؤزغي، ظهت مً ألاصبي الخإل٠ُ وجُىّو

.  الؼمىُت عخلخه ٣ٞغاث بخ٣ؿُم مالٟها وعي وفي ؾغصَا،

:  ملذمة

غ في الٟٗا٫ الضوع  طاث ال٣ضًمت، ألاصبُت الٟىىن  مً الغّوخلت حٗض      وبإق٩ا٫ بُجها، الاجها٫ بمٓاَغ والخٍٗغ٠ الكٗىب، جهٍى
 ال٣ُم حسجُل في بالٛت ؤَمُت الغخلت ج٨دسخي مشلما نضام، ؤو جضازل، ؤو جماهي، مً الخًاعاث بحن ياعي والر ال٨ٟغي  الخٟاٖل

ى لل٨خاب، الظاجُت والخجاعب الىظضاهُت، سُت، ٦خابت ؤي ًٖ جىماػ ًجٗلها ما َو  َظٍ إلاشل جٟخ٣ض ٖلمُت ؤو ظٛغاُٞت، ؤو جاٍع
 خحن في اإلاىيىعي، للخدلُل وبزًاٖه الغخلي الخبر جمدُو يغوعة لىٕ الٗلمُحن الغخلت صاعسخي ؤٚلب ًا٦ض طل٪ واظل ال٣ُم،
 ًطخيء جدلُال الىهىم وجدلُل ألاصبُت، الٟىىن  بحن مىيٗها في الغخلت وي٘ بًغوعة ألاصب في اإلاسخهىن  الضاعؾىن  ًىاصي

ٗالج وألاؾلىبُت، الٟىُت زهاثهها ٤ ال٣ههُت م٩ىهاتها َو اث ٞو    .اإلاخٗضصة ألاصبي الى٣ض هٍٓغ

ت الغخالث مً ضخم ٖضص مُالص وقهضث الغخلت، في الٗغبُت ال٨خابت جىاجغث و٢ض      غاى، في اإلاخىٖى  بازخالٝ وألاؾالُب، ألٚا
الم ألاصباء ًخىان ولم وألاػمان، ال٨خاب ىن  وألٖا  صزى٫  مىظ ال٨خب مً ال٨شحر ٞإهخجىا الغخلت، ًٞ في اإلاكاع٦ت ًٖ الجؼاثٍغ
ً ؤلاؾالم اث واٖخيذ زانا، َابٗا الغخلت ؤزظث و٢ض َظا، ٢خىاو وبلى الجؼاثغي  الَى  و٧ان الخضًض، الٗهغ في ظضًضة بمىيٖى

حن اإلاؿلمحن الٗلماء لجمُٗت ؤلانالحي اليكاٍ بٟٗل طل٪ ً، ال٣غن  زالزِىاث مىظ الجؼاثٍغ  الشىعة اهضإل ٞترة وختى الٗكٍغ
ت، ٍغ الم و٧ان الخدٍغ غ في الضوع  الجمُٗت مً ٦باع ٖا  بً الخمُض ٖبض الكُش في الالمٗت ألاؾماء ومً الغخلي، الخإل٠ُ جٍُى
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 الٛؿحري، اإلاىهىعي ومدمض الىعزالوي، والًُٟل ؤلابغاَُمي، البكحر مدمض الكُش ألاصبُت والهىاٖت الٗمل في وزلٟه باصٌـ،

٤ُ وؤخمض صبىػ، ٖلي ومدمض م ،.. اإلاضوي، جٞى حَر م ٌٗظع مما ٚو م بخهاَئ ..   اإلاىي٘ َظا في وط٦َغ

 :سحالة  بشاهُمي ًشالبؾ .1

 الدجاػ، بلى َاظغ زم ب٣بُلخه، ألاو٫  حٗلُمه جل٣ى م،1889 ٖام ؾ٠ُُ بىالًت بغاَم، ؤوالص ٢بُلت في ؤلابغاَُمي، ولض
اف ٢بله، َىا٥ بلى َاظغث ٧اهذ التي بإؾغجه لاللخدا١  والخُاة، الؿُاؾت، ؤؾغاع وزبر الٗلم، ؤزظ ووانل اإلاضًىت، في مٗها ٖو

 ؤلابغاَُمي و٧ان صمك٤، بلى اإلاىىعة اإلاضًىت لؿ٩ان الٗشماهُت الخ٩ىمت جغخُل بزغ والضٍ، م٘ ،1916 ٖام صمك٤ بلى اعجدل بٗضَا

عي ختى ، صمك٤ في واقتهغ طل٪، له وجد٤٣ ٖلمائها، ل٣اء بلى مخُلٗا بلحها، هجغجه ٢بل لغئٍتها مدكى٢ا  مضاعؾها، في الخٗلُم بلى صُت
ٔ، وصعوؽ الخُب، وبل٣اء  الؿلُاهُت اإلاضعؾت في اإلا٣ام به اؾخ٣غ ؤن بلى طل٪، بلى ٞاؾخجاب ألامىي، ظامٗها في عقاص،وؤلا الٖى

ٌ  واهد التي": ألاولى ة ؤو سخاع و٧ان ، "هزه ؤًامىا في العلُا املعاهذ جؽبه العىسي، اللىش في راهٍى  ألاؾاجظة، ؤخؿً لها ًُت
يخسب ٧ان بط جضَعـ، ؤخؿً الجهاثُت الٗغبي ألاصب نٟٝى ؤلابغاَُمي صعّوؽ و٢ض وؤبغػَم، ت، الىهىم ؤظىص لهم ًَر  الكٍٗغ
ت، بت باإلاخٗت َلبخه ٌكٗغ عاجٗا، قغخا لهم ِٞكغخها والىثًر ض، في والٚغ ى جالمظجه، ؤخض بظل٪ له وقهض اإلاٍؼ  ظمُل الض٦خىع  َو

 وؤبي والبحتري، املحىبي كفائذ علُىا ًملي وان ألهه مى جه، واظحلامة راهشثه، وكىة علمه، بععة ؤعجبىا" :٣ُٞى٫  ، نلُبا
ٌ  مً حف ه، مً ثمام، لشِّرب آخشها، بلى اللفُذة ؤو ا معاه  ا ٍو

ِّر
 ألادبي والحعلُل الذكُم، والؽشح املحىم، بالحفعير مى

ذ حتى الجمُل،
ِّر
        ."وآداب ا العشبُة اللؼة ح ِّر  هفىظىا في ول

 م٘ ٖمل ٦ما وألاصبُت، الٗلمُت، الىضواث وفي ألامىي، الجام٘ في وصعوؾه بسُبه، مكاع٧ا الخغ٦ت، ٦شحر وكُا، ؤلابغاَُمي ٧ان     
 الجؼاثغ، بلى ؤلابغاَُمي عظ٘ 1920 وفي ،"الٗغبي ٧الىاصي" واإلاؿلمحن، الٗغب، جىخُض بلى حؿعى ٧اهذ مسخلٟت، ؾُاؾُت ؤهضًت
ؼ اإلاُالصي، ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  جهاًت مىظ الاهدكاع، في بضؤث ٢ض ؤلانالح بىاصع و٧اهذ

ّو
 والخىظُه، الخٗلُم، ٖلى ظهىصٍ ٞغ٦

٣ت وؤلانالح،  الٗلم، وكغ في الٟٗا٫ الضوع  له ٩ٞان اإلاُلي، ومباع٥ الخبسخي، والٗغبي باصٌـ، بً الخمُض ٖبض: ؤمشا٫ ػمالثه، بٞغ

٤ ،1924ؾ٠ُُ بمضًىت نٛحرة مضعؾت ٞإؾـ الىاؽ، بحن وال٣ُٓت الىعي، وبض والش٣اٞت، م الٗهغي، الىمِ ٞو  صعوؾا ٞحها ٢ضّو
جهم بُٛت َلبخه،٫ ىا ج٩ٍى ا ج٩ٍى ش في ٦شحرة مدايغاث ؤل٣ى ٦ما خضًشا، ٖهٍغ . الضًيُت والٗلىم ؤلاؾالمي، الخاٍع

 ؤلابغاَُمي ٧ان و٢ض اإلاؿلمحن، الٗلماء ظمُٗت وكاَاث يمً ،1952 ٖام اإلاكغ١، بلى للغخلت زاهُت ٞغنت ؤلابغاَُمي ل٣ي      
ٞا الخ٩ىماث، لضي لُلباتها مبلٛا وؤلاؾالمُت، عبُت،ال٘ الضو٫  بلى ال٨شحرة ؾٟغاجه في للجمُٗت، ت، بال٣ًُت مٗغّو  وبىًا٫ الجؼاثٍغ

 الشىعة اهضإل بٗض ؤ٦ثر ج٨ش٠ الظي ٖمله، لُىانل للجمُٗت، م٣غا ٞحها له واجسظ بمهغ، وؤ٢ام الٟغوسخي، الاخخال٫ يض قٗبه

                                                           
، احملاول لالستئثار باحلكم لوحده، إىل أن كان السبب يف ترحيل العائالت من ادلدينة ادلنورة إىل الشام واألناضول، استفحال ثورة حسُت بن علي، شريف مكة  

 .م926 بسط آل سعود نفوذىم يف البالد سنة 
.   .، ص 98 عبد ادلالك مرتاض، الثقافة العربية يف اجلزائر بُت التأثَت والتأثر، احتاد الكتاب العرب، دمشق، 2
 .فلسفة، وكان عضوا يف رلمع اللغة العربية بدمشق، وىو دكتور يف ال976 ىو حبيب اخلوري، صليبا، لبناين األصل، متوىف سنة  3
-986 ، إشراف مازن ادلبارك، قسم اللغة العربية، كلية اللغات واآلداب، دمشق، (سلطوط)زلمد مهداوي، البشَت اإلبراىيمي واللغة العربية، رسالة ماجستَت، 4

 .28. ، ص987 



ة  2016دٌعمبر    25العذد  -العام الثالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

 

95 

ت ٍغ  الٗلمُت، اإلا٣االث و٦خابت الصخُٟت، اإلااجمغاث ٢ضٕو الباعػة، والصخهُاث الهُئاث، ل٣اء بلى ٞؿعى اإلاباع٦ت، الخدٍغ

ا، خًىعٍ ٩ٞان ،"الٗغب نىث" بةطاٖت بطاُٖت، ؤخاصًض وبظغاء وألاصبُت، ا، ونىجه ٢ٍى   .الٗالم ؤعظاء في مضٍو

: للشحلة واثبا  بشاهُمي, 2

 ، با٦ؿخان صولت ألاؾاسخي اإلا٣هض و٧ان ،1958 ٖام ماعؽ قهغ مً الؿاب٘ ًىم ؤلاؾالمُت، البلضان بلى عخالث ؤلابغاَُمي ؤهجؼ     

٣ى٫   بلى بعذهما العفش وؤواـل ًىمين، باللاهشة ؤكُم ؤن على مفمما الجضائش مً خشحد ًىم هىد": َظا في ؤلابغاَُمي ٍو

 لىٕ ج٣خهغ لم الغخلت ؤن بال ،  "البرهام  في ألاولى  ي باهعحان وألن ألاخير، في ًإجي الشحلة مً مفش ميان ألن باهعحان،
. ومهغ وعومت، باَعـ، وهي ب٢امت، مدل ؤو ؾٟغ، مغاخل ٧اهذ ؤزغي، صوال قملذ بل با٦ؿخان،

 في جٟهُل ًٖ خضًشه مٗغى في اإلاكغوٕ َظا ًٖ ؤٞصر مؿخ٣ل، ٦خاب في عخلخه ًٖ الخضًض جىؾُ٘ ًىىي  ؤلابغاَُمي ٧ان      

 وظإففله املففل، الشؤي بلى ؤهحه لم ؤهني على ،هزا هى فعزسي  الىلىة هزه في ؤولد فةرا" :ببا٦ؿخان اإلاؿلمحن ؤخىا٫

بضو ، "(الشحلة)في  هزه بن": ٣ُٞى٫  الغخالت، مىاَجي بٞاصة في وصوعٍ الغخلت، لًٟ وجمشله ؤلابغاَُمي وعي الىو َظا مً ٍو

 برا الؽشكُين هىاإلخىا ومعزسة الشحلة، لىحاب ؤعذدت ا التي املزهشات خالـة  ي" البفائش" في مححابعة ؤهح  ا التي امللاالت
 بلى ؼذًذة حاحة في وهم ًل  م، ومً للىمي ؤهح  بهما فةهني عىذهم، معلىم ش يء في ثىظعا ؤو لحىلالجي، ظشدا ف  ا فشؤوا

  ."عىه ؤو مىه ًشد ما ول بلى وجؽىكهم الؽشق  عً الهلىاعهم ألاخباس، هزه مثل

: ممامُ  ا وؤهم الشحلة ؤهذاف, 3 

ص      ا با٦ؿخان، بلى عخلخه مً اإلاخىزاة َضاٝألا ؤلابغاَُمي ًدضّو  مىاَجهم، في اإلاؿلمحن ؤخىا٫ صعاؾت:  ؤعبٗت في ُٞدهَغ
ظا ؤلاؾالمُت، ألامت قباب هٟؿُت وصعاؾت ؤلاؾالمُت، الخ٩ىماث ؤخىا٫ وصعاؾت الضًً، بغظا٫ والاجها٫  م٣هضًً بلى بياٞت َو

حن، ما زاهٍى ٣ي والكما٫ بالجؼاثغ، والخٍٗغ٠ اإلاؿلمحن، الٗلماء بجمُٗت الخٍٗغ٠: َو . ؤلاٍٞغ

ت، ؤزباعا الغخلت وجدىي        سُت، ظٛغاُٞت، مخىٖى  ال٣اعت، لخىبُه الاؾخُغاص، بلى ًخجاوػٍ ما ٦شحرا ص٤ُ٢، ونٟي بإؾلىب وجاٍع
ضٍ مٗاٝع في الخٟهُل ؤو وهصخه، غي  بزباعي  وؤؾلىب واضخت، ولٛت زُٟٟت، صٖابت عوح م٘ اَالٖا، جٍؼ  ،ألاخُان ٚالب في ج٣ٍغ

   .با٦ؿخان في و٦ثرتها اإلاؿلمت، الُىاث٠ حكدذ ٢ًُت مٗالجت في والٗم٤ والخدلُل، الضعاؾت، مً الغخلت حٗضم ولم

ض بلى زاَٟت بقاعة ؤلابغاَُمي ؤقاع      زى٫  بظغاءاث ح٣ّٗو ى٫  ال٣اَغة، مُاع ٖبر  مهغ بلى الضّو ة َو  و٧ان حؿخٛغ٢ها، التي اإلاضّو

٫  خًغ بؿبب اؾخ٣باله ػمالٍئ ؾخُ٘ي لم اإلاُاع، في وخُضا ؤلابغاَُمي   حشاءات فحىلُد": لُال الٗاقغة بٗض آهظا٥ الخجىّو

ذة هثيرة و ي بىفس ي، اللاهىهُة
ِّر
  ."الضمً مً ظاعحين اظحؼشكد معل

                                                           
. 42.زلمد مهداوي، البشَت اإلبراىيمي واللغة العربية، ص   
 .4.، ج985 ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  آثار زلمد البشَت اإلبراىيمي: وردت الرحلة بعنوان رحليت إىل األقطار اإلسالمية، ضمن كتابو 2
.   2.، ص4.اإلبراىيمي، زلمد البشَت، آثار زلمد البشَت اإلبراىيمي، ج 3
 .5 .ص، 4. جادلصدر نفسو،  4
 .6 . ص، 4. جادلصدر نفسو،  5
 . 5  -47 . ص-زلمد مهداوي، البشَت اإلبراىيمي واللغة العربية، ص 6
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 ٖغبُت صو٫  مً وؾُاؾُت ٖلمُت شخهُاث م٘ الُُبت ٖال٢اجه لظ٦غ مهغ، بلى ال٣هحرة عخلخه في ؤلابغاَُمي وحٗغّوى     
ذْب ؽ مسخلٟت، اعة بلى اٖع اعة َى وباصلهم ُٞه، ؤ٢ام الظي الٟىض١ في الكُش ٍػ  و٢ض بمهغ، ُٞه ب٣ي الظي ألاؾبٕى زال٫ الٍؼ

ر ٦بحرا، ٞغخا الل٣اءاث بخل٪ ؤلابغاَُمي ٞغح  هزه مثل بلى ؼىكها واٌ هفعا آوعد": ٢اثال ؤخبابه م٘ ؤلٟخه ًٖ ٞٗبّو

 وال هفعا، بإوُ .. ملامه ألاػالٌ في وواٌ ؤًامه، اؼح  د العاوي سألاس ي وما.. ألاحادًث وهزه  خىان وهاالء املجالغ

 الححفظ وظلي اليلف، فاسثفعد فحألفد، جعاسفد وؤسواح جعاوفد، ؤسحام وهإ  ا.. مني ابت احا ؤهثر وال عُىا، ؤكش

م مً ؤبغػ  ومً  "والاحتراص بض باقا، الضًً نالح مدمض اإلاهغي  الض٦خىع : الغخالت ط٦َغ  مً باقا، امٖؼ الغخمً ٖو
اء وٗتهما و٢ض مهغ، في الؿُاؾُت الصخهُاث  ٖضص ػاٍع ٦ما باَعـ، في ٢بل مٗهما اظخم٘ بط ال٣ضًمت، للهضا٢ت بالٞى

حن، ألاؾاجظة مً ٦بحر ٍغ ت ألاَػ حن، اإلاهاظٍغً مً َالب ومجمٖى اعجه زال٫ ؤلابغاَُمي ول٣ي الجؼاثٍغ  ألاو٫  ٞااص ظامٗت ٍػ

ا اب ٖبض مضًَغ ضصا باقا، مىعو الَى م اإلاُٗىت ٚحر ؤؾاجظتها مً ٖو غ، ظامٗت مضًغ ٢ابل ٦ما ، ؤؾماَئ  مدمض اإلاضٖى ألاَػ

  ."الؽشفُين سئظائ ا مً ألهه حمعُخىا مً بمياهحه ثىىي ا": صعاػ الل٠ُُ ٖبض

ُات. 4 :   بشاهُمي عىذ الشحلُة الىحابة خفـى

٤ ؤلابغاَُمي البكحر عخلت جإحي      ما ٣ٞا٫ ؛ والخاجمت اإلاتن في ؤو الخ٣ضًم، في طل٪ ٧ان ؾىاء ال٨خابت في زام همِ ٞو  م٣ضّو

م ؤن الىفاء خلم ًحلالاوي -سحلتي عً امللاالت مً العلعلة هزه وؽش في ؤؼش  ؤن كبل": لغخلخه  على ًذي ا بين ؤكذِّر

ة لألمة فمني... بخىاوي بلى الخالفة الللبُة الححُات" البفائش" ـفحات  هزه ودواعي. .وُبات مباسوات ثحُات الجضائٍش

 اظحعذادها عً العفش هزا في ًيؽإ ال ثىىسها ؤن.. ثفشفها ظىء مً..  ظالمُة ألامم حظ ظىء ومً... هثيرة الشحلة

ً بكامتي لي ؤثاحد وكذ... حهيرة ـُحة ًشظلىا ؤن.. ال  مة كادة على الىاح  مً ؤـبح وله لزلً...الىبُعي  في ؼهٍش

 ؤبثثت ا التي الضفشات ب زه فخشحد.. الؽشق  سحاالت مً بىفش هشاجص ي في اححمعد رم.. ؼبا  ا حالة بىفس ي ؤدسط ؤن باهعحان

 ولم.. صحُفة و ي البفائش بلى ؤهح  بهما  ن فةهني" الشحلة" في وظإففله.. هزا هى فعزسي .. ؤولد فةرا اليلمات، هزه في

 ٌ  باملعلىمات عامشة سحلة فعحىىن .. لشحلةا هزه بهماٌ هللا ٌعش وبرا.. وعىاء ؤخزا ؤظالفىا عىذ الشحالت هزه ثض

 إلخىاهىا ومعزسة الشحلة، لىحاب ؤعذدت ا التي املزهشات خالـة  ي.. امللاالت هزه.. هللا ؼاء بن املمحفة و ساء الصحُحة،

  .."ًل  م ومً للىمي ؤهح  بهما.. الؽشكُين

لْب  لم      ُِم  ظغث مشلما والٗلماء، الٗلم، ًٞل ط٦غ ؤو اإلاسلى٢اث، عجاثب في الخضبغ في وال والخمضلت، البؿملت في ؤلابغاَُمي ً

ل بهه بل الخإل٠ُ، في ال٣ضماء ٖاصة
ّو
 جخ٩ىن  -َىلها ٖلى -ؤلابغاَُمي ٞم٣ضمت اإلادضزحن، الغخالحن لضي الخ٣ضًم في الجضًض الُاب٘ مش

ً الىو، في اإلاٗالم واضر جغجِبا مغجبت ٦شحرة، جمهُضًت ٖىانغ مً ُت، بٗىاٍو  وجًمىذ لها، ججضًضا ؤو ٣ٞغاتها، بحن ٞهال ؤو ٖٞغ

 
ًا
 َظٍ ؤجب٘ ٖامت، الجؼاثغي  الكٗب وبلى زانت، والكباب واإلاٗلمحن، الجمُٗت، مً ػمالثه بلى والؿالم الخدُت، جىظُه: بضاًت

                                                                                                                                                                                                 
 .7 . ، ص4. ، ج..زلمد البشَت اإلبراىيمي، آثار  
 .9 . ، ص4. جادلصدر نفسو،  2
  . 2، 20. ص، ص، 4. جادلصدر نفسو،  3
.  2. ص، 4. حادلصدر نفسو،  4
. 6 . ص، 4. ، ج..آثار زلمد البشَت اإلبراىيمي،  5
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ُت ؤزغي  وبىاٖض ألاؾاؾُت، ألاعبٗت الغخلت بىاٖض بؿغص الخدُت  ،ؤلاؾالمُت ألامت جسل٠ ٢ًُت ٖغى زم هىاٞل، ؾماَا ٖٞغ
ً، بلى نغزت ووظه ؤلاؾالمي، الضًً ًٖ الكباب وابخٗاص  اإلاؿلم، بالكاب للجهىى وألامهاث، آلاباء وبلى الٗلم، وعظا٫ اإلا٨ٍٟغ
ىه ىا وج٩ٍى م صخُدا، صًيُا ج٩ٍى ى با٦ؿخان، بلى عخلخه في له ٖغى ما اَم جلخُها ٦ظل٪ ؤلابغاَُمي و٢ضّو جي ظؼء َو  ل٨شحر ج٩ٍى

خىظه ٖجها، مىظؼة زالنت وج٣ضًم ألاخضار، اؾدبا١ صخابهاؤ ًسخاع التي الغخالث، مً م ال٣اعت  بلى ؤزغي  مغة ال٩اجب ٍو  ل٣ُضّو
ل ًٖ اٖخظاعا ٟصر ؤلاؾالمي، الكباب ًٖ َغخها التي ال٣ًُت في الخٍُى  التي الغخلت بلى لُدُله ٞحها الخضًض ا٦خما٫ ٖضم ًٖ ٍو

ضة في قىعةاإلاً الخالنت لهظٍ ال٨خابت مؿخ٣بل في ج٣ُُضَا ًىىي  ٧ان بضو البهاثغ، ظٍغ ُا ٍو  ال٨خابت بمكغوٕ ال٩اجب لضي جاما ٖو

 مىاٞ٘، مً لها ٧ان وما ألاؾالٝ، عخالث ط٦غ بط -بغخلت ولِـ زالنت، البهاثغ في ٨ًخبه ما اٖخبر وبن -وزهاثهها الغخلُت،
ظ٦غها ؤلاؾالمي، الٗالم بلى بغخالجه الخانت ٦خبها، التي اإلاظ٦غاث بلى وؤخا٫  ٖىضما للخهض٤ً، ال٣اعت  وصٖىة الخُمحن، بٟٗل ٍو
ل، ٖلى اإلاكاع٢ت لل٣غاء باٖخظاع عخلخه م٣ضمت ؤلابغاَُمي وؤههى مجها، مىاَىٍى ؾُجىحها التي الٟىاثض وط٦غ عخلخه، ون٠  الخٍُى

. الىن٠ في وؤلاؾهاب

ؿخٗحر     ي ال٨ٟغة، هاؾب ما الضًيُت، اللٛت ٢امىؽ مً ؤلابغاَُمي البكحر َو  الهىٗت، بإؾلىب اإلاٗغّوٝ الجمالي، الٛغى وؤصّو
 واإلاٗلمحن، الجؼاثغي، ٧الكباب مسهىنت، ٞئاث بلى بخدُاجه ٞحها جىظه التي اٞخخاخُخه، مجها ال٩اجب، ٖىض اللٟٔ في والخىم٤ُ

ت ألامت وبلى وؤلانالح، الضٖىة عظا٫ مً وع٣ٞاثه الٗلماء، ظمُٗت مضاعؽ في وجالمُظَم ُٟاث هلمـ ٦ما ألازحر، في الجؼاثٍغ  ْو

ت، وألاخاصًض ال٣غآهُت، آلاًاث لبٌٗ . الغخلت متن صازل الىبٍى

لُه      الخدُت وجىظحهه ل٣اثه، ٞغنت بةجاخت ٞغخخه ظٗل بط الهُام؛ معجم باؾخٗاعة عخلخه اٞخخاخُت في ؤلابغاَُمي ٢ام ٖو
ًاء ضة نٟداث ٖبر الجمُٗت، ٖا  الهالة ٖلُه الىبي ًٖ ظاء ما لىب اؾدىاصا الُٗض، ًىم اإلاؿلم ٞغختي حٗاص٫ البهاثغ، ظٍغ

٤ُ الهُام، إلجمامه ٞغخت: ٞغخخحن الُٗض ًىم ٌٛىم عمًان، قهغ ناثم ؤن مً والؿالم، غخت طل٪، ٖلى بًاٍ هللا وجٞى  ٞو
م بالُٟغ، ّٖو ض البه، الباصٌسخي اإلاٗهض قُىر بلى جدُخه جىظُه ٖىض ؤزغي، صًيُت بإلٟاّ الاؾخسضام َظا ال٩اجب ٍو  لهم، ماصخا َو

اٍ، هللا، بلى هظعا هظع ٦مً -ؤلابغاَُمي خؿب –اإلاٗهض ٩ٞان وز٣اُٞا، صًيُا، بالبالص، للجهىى ظهىص، مً اإلاٗهض بظله بما ٞامٗغّو   ٞٞى

غ، ؤؾاء، و٦مً اصة طل٪، ًٖ بالخ٨ٟحر ٣ٞام و٢هّو  صاثما، الاٞخخاخُت في وجم ، والجؼاء الخؿىاث، بظل٪ وها٫ الٗباصاث، بٍؼ
 ؾبُل: ألالٟاّ جل٪ مً اؾخٛالله، وخؿً الضًجي، اإلاىعور ٖلى واؾ٘ اَإل بلى جدُل الضًيُت، ألالٟاّ مً ال٨شحر اؾخسضام

..     الكهاصة الخؿً، ال٣غى الٗباصة، قهغ الٗباص، الخ٤، ٧لمت الخ٤،

دضص     ت، الغثِؿُت م٣انضٍ ؤلابغاَُمي ٍو ا و٧ان ،"هىاٞل" اإلاؿماة والشاهٍى إل: َامً الضًجي، الجاهب ًٖ ًسغط ال ؤ٦ثَر  ٖلى الَا
غاث٤ ؤلاؾالمي، الضًً وخُاة ٞحها، الٗلماء ووكاٍ الضٖىة، وؤخىا٫ با٦ؿخان، في ؤلاؾالمُت ألامت ؤخىا٫  لضي به الٗمل َو

    .الضًيُت وألالٟاّ واإلاٟاَُم، ال٣ُم، مً ب٨شحر اإلا٣انض لهظٍ ؤلابغاَُمي جٟهُل ػزغ و٢ض وقبابها، ؤلاؾالمُت، ألامم خ٩ىماث

ر     ٗبّو ت والؼمالء، ؤلازىان، بل٣اثه الكضًض جإزٍغ ًٖ ؤلابغاَُمي، َو لمائها مهغ، ؤُٖان بٌٗ م٘ َاالء ومؿاٖع اعة اإلابرػًٍ، ٖو  بٍؼ
ى ٣ِٞ، واخض بُىم بالٟىض١ وب٢امخه ال٣اَغة، ونىله بٗض الكُش م، الغؾى٫  ؤخاصًض مً مٗجى ٌؿخٗحر ظٗله ما َو  ًٖ ال٨ٍغ

  .هضةاإلاج ٧الجىىص والىٟىؽ، ألاعواح، جأل٠
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ؼ     
ّو
غ٦  ؤلاؾالمُت ألاؾـ ٖلى بىاثه وؤَمُت  الىاقئت، حٗلُم ٢ًُت ٖلى ؤلاؾالمُت، البالص بلى عخلخه متن في ؤلابغاَُمي البكحر ٍو

 ؤلاؾالمُت، الجهًت ٢اصة بها اإلا٩ل٠ الخُحرة اإلاهمت بلى بياٞت طل٪، لخد٤ُ٣ الطخمت ألاولُاء ومؿاولُت الصخُدت،

 وال ًمهل ال حاسفا الؼشبُة الحماسة ثُاس ؤـبح وكذ": الخضًض ٖهغها في الكباب لضي الخيكئت مؿاع لخُٛحر واإلاهلخىن،

ٌ  مً الحُاس لهزا معشلا  ظالمُة ألامم ؼباب وؤـبح ًيح ش،  وبين حاهل، ألهه ػافل، بين و باء.. الحُاة في خىىة ؤو
 السحش، ب زا مإخىرة بما ؤمشها مً بلىها فُما ظالمُة  والحىىمات ؼِئا، الثلائ ا ًفىع ال ولىىه العىاك  ًذسن محزمش

 الزسي  العفش في معحمذة الذمً، على عاهفة الضمان، كىافل عً محخلفة وبما.. بفيرة ػير على العاحش وساء ثجشي  فهي

ت، الغوخُت ٚغبتهم ًٖ الكباب لغص ألاهج٘ الخل ؤن ال٩اجب عؤي و٢ض ،  "والُمً الهىذ ظُىف على ٟهمح٘ َى وال٨ٍٟغ  بمايحهم ٍع
م اإلاكغ١، َغ سهم وجىٍى ت، الغوخُت، ومجاالتها ال٣ٗلُت، خًاعتهم طزاثغ مً وجم٨ُجهم الخاٞل، بخاٍع  والبضهُت، وال٨ٍٟغ

ُضَم ٘ مً طل٪ و٧ان والخُىاهُت، الؿُدُت، الجزواث في وجَؼ  البالص في مسخلٟت ظمُٗاث جد٣ُ٣ها ٖلى ٖملذ التي اإلاكاَع
 ؤٞصر ٢غآهُت، آًت جٟؿحر في ؤل٣اٍ صعؽ زال٫ مجها، ؤًٖاء الغخالت ل٣ي التي مهغ، في اإلاؿلمحن زىانؤلا ظماٖت ومجها ؤلاؾالمُت،

  .مىه الغوخاهُت ػواًا وبياءة ؤلاؾالم، بخُاء ٖلى الٗمل في الضٖىة ظمُٗاث وخضة حصج٘ ال٩اجب، لضي زانت عئٍت ًٖ بٗضٍ

ٗغى       والهىة ؤلاؾالمي، الٗالم في الكباب وظُل الكُىر، ظُل بحن ا٢٘الى الخاص الهغإ ٦ظل٪، عخلخه في ؤلابغاَُمي َو

 وؼبابه، ؼُىخه بين مترادة وت مة الؽشق، حىبات بين مترددة ؼىىي  هىا": ٢ا٫ بط الجُلحن ٨ٞغي  بحن اإلاىظىصة الىاؾٗت
 ٌؽىىن  وهاالء وصها، لها ًلُمىن  فال الفمائل وعلى ؼعائشه، ًلُمىن  فال الذًً على ثمشدوا ؤ  م هاالء مً ٌؽىىن  ؤولئً

 فإما الؽىىي، بال رم وما الؽىىي، هزه جعمع ٌعيرون، ًترهى  م وال الضمً مع ٌعيرون ال حامذون  سحعُىن  ؤ  م ؤولئً مً

ً ل٣ض   ."ؤرشا له ثشي  وال خيرا، عىه جعمع فال وشف  ا بين والحلٍش  عالحها، في والععي إلصالت ا، العمل  َظا خل ؤلابغاَُمي َع
 الظي ألانُل، الصخُذ والخٗلُم وؤلانالح، الضٖىة، بإٖما٫ ،(والكباب الكُىر) الجُلحن بحن بالخ٣ٍغب اإلاهلخحن ًامب٤ الهغإ

ً، مىاهج مً والظ٧ي الىاعي ألازظ ًٖ ًمخى٘ ال ت، ألاَضاٝ جد٤ُ٣ صون  الخى٫  ومداولت آلازٍغ  لألمت، ججهُل مً الاؾخٗماٍع
  الضهُا بؿٟاؾ٠ وبلهائهم لكبابها، وجىهحر

 الجامٗاث، ؤ٦بر في الضعاؾت ومخابٗت الخاعط، في الخ٩ىن  خٔ هاله الظي الجؼاثغي، الكباب ؤلابغاَُمي ًىاقض عخلخه جهاًت وفي   
ى ألاؾاسخي، بالٛغى الدكبض بلى َاالء صاُٖا الٗلماء، ظمُٗت هٓمتها التي الٗلمُت، البٗشاث بًٟل  بما والٗىصة الخٗلم، َو

ً، بلى به حؿلخىا جهم، ؤبىاء ًغلخىى الَى ت وه٣ل َو  بالجضائش ؤعُزهم وؤها": ٣ٞا٫ ؤخًاجهم، بلى الىاٞٗت والٗلىم ألانُلت، اإلاٗٞغ
م، و ي

 
 صعماء، وؤحضاء علماء، ؤبعاك بل  ا ثشحعىا ؤن ألاثم، املثاٌ وهى بادٌغ وبابً ألاؼم، وباألولغ ألام، وهى وبالعلم ألا

عىد، ًشود مً بلى حاحة في فهي.. وظبع ظذط وؤدهاها وسبع، رلث ؤعالها زود فُلىد َو ث ولم ، "ٍو  الٟغنت، الكُش ًٟىّو
اًت، الضًجي الخٗلُم ًىلىا ؤن مهغ، في الخٗلُم ٢ُإ ٖلى اإلاؿاولحن بلى بضٖىة ٞخىظه  بط الٗغبُت؛ باللٛت الاَخمام بجاهب ٖع

                                                                                                                                                                                                 
مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، : أنظر« .األرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف»: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  
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 للعشبُة، حمى الفخمة الجامعة هزه ثىىن  ؤن -وهللا –ظاءوي وللذ".. : ٣ٞا٫ لظل٪، ألاو٫  ٞااص ظامٗت بَما٫ ؤلابغاَُمي الخٔ
 والىماالت الشوحُة الفلعفة مً لىىىصا  ظالم في وؤن  ظالم، مجذ مً العشبُة مجذ وبن لإلظالم، حمى ثىىن  وال

ض الغؤي َظا ولٗلّو   ."ودساظحه ببحثه ألحم الجامعة هزه بن وما  وعاهُة،
ّو
ت ٖىهغي  ٖلى ال٨بحر ؤلابغاَُمي صٞإ ًا٦  الهٍى

ت الٗغبُت ما الؿىاء ٖلى والجؼاثٍغ  .  وؤلاؾالم الٗغبُت َو

:  بشاهُمُة الشحلة في والتزمين العشد حمالُات.  5

اث زبحرا ؤلابغاَُمي البكحر ًبضو      م ٣ٞض ؛" ظالمُة ألاكىاس بلى سحلتي": لغخلخه الٟىُت ال٨خابت في الؿغصي الؼمً بمؿخٍى  ٢ؿّو
ان ق٨غ جدُت ًًم ألاو٫  اإلا٣ُ٘ ن٧ا م٣اَ٘، بلى الغخلت اٞخخاخُت ٞغ  و٧ان الجؼاثغي، الكباب وبلى البهاثغ، و٢غاء ؤخبابه، بلى ٖو

ُت، الظاجُت البىاٖض في للخٟهُل الشاوي اإلا٣ُ٘ ظان ؤلاؾالمُت، البالص بلى بغخلت ال٣ُام بلى به ؤصث التي واإلاىيٖى  ال اإلا٣ُٗان َو

ً، ػمىتبإ ًغجبُان بل الٟٗلُت، الغخلت بؼمً لهما ٖال٢ت ى ،"الشحلة بذء" ٞؿماٍ الشالض، اإلا٣ُ٘ ؤما وال٣غاءة، واليكغ، الخضٍو  َو
ش ُٞه ؤزبر الضاللت، قضًض ٖىىان ظا عومت، زم باَعـ، هدى الجؼاثغ مٛاصعجه بخاٍع ضم الاخخال٫، لٓغوٝ َو  بلى الغخلت حؿهُله ٖو

 بخىاوي املىاس في وؼُعني ،1952 ماسط ظابع ةالجمع ًىم الجضائش مً خشحد": ٞغوؿا ؤو الجؼاثغ، مً الٗغبُت، البلضان

غ بلى ووـلد.. ألاحلة املؽائخ غ في ولبثد.. باملىاس فحللاوي الُىم رلً صواٌ بعذ باَس  معاء وفي.. والعبد الجمعة ًىمي باَس

ع اللىاس سهبد العابعة العاعة على ماسط ثاظع ألاحذ لىاها.. سومة بلى العَش  كُام كبل املىالي الارىين ًىم معاء فـى

ص  ."املىاس بلى اللىاس محىة مً سؤظا فزهبىا بعاعحين، مفش بلى الىائشة  مغاخل في بض٢ت الاهُال١ ػمً ؤلابغاَُمي ًدضّو
 بلحها، والىنى٫  مهغ، هدى الاهُال١ هي ٦بري  مغخلت يمً الىنى٫  وو٢ذ الؿٟغ، ابخضاء و٢ذ جسو عخلخه، مً نٛغي 

صها بِىما بالؿاٖت، لى٢ذ،ا جدضًض َى ؤلابغاَُمي عخلت في والجضًض  الهالة، بإو٢اث ؤو الُبُعي، بالؼمً جدضًضٍ ٖلى ؾاب٣ا حٗىّو

ٍ، ٩ًىن  ٢ض ص٣ُ٢ا، ًبضو الؼمجي الخدضًض ٧ان وبن  ٞةن ،(ؤقهغ ؤعبٗت مً ؤ٢ل) والخإل٠ُ الغخلت، بحن الؼمىُت اإلاؿاٞت ٢هغَر  مغصّو
ه  مً ال٣لُل باؾخٗاصة اإلاال٠ ٢ام ل٣ض الدجم؛ مخىؾُت ٣ٞغة في بابإوع  ؤًام ؤعبٗت لخىالي بًجاػ مً هجضٍ إلاا ٦بحرا، ًبضو حؿاٖع

 التي الغخلت مً ألاولى الٛاًت لِؿذ اجها ،(طَبىا ونلىا، ال٣ُاع، ع٦بذ لبصذ، جل٣اوي،) عخلخه مً الٟترة بهظٍ اإلاغجبُت ألاخضار
ا، م٣هضا َىا٥ ؤلا٢امت ؤخضار وجٟهُل مهغ، بلى الؿٟغ ٧ان مشلما الٗىىان، بلحها ًدُل  مغخلت وهي ألاولى، الٛاًت حؿب٣ه زاهٍى

 .با٦ؿخان

داو٫       مهغ، بلى ؾٍٟغ ٢ؿم مجها ٌٗىِىا التي ؤلاؾالمُت، البالص بلى عخلخه اخضار مىظؼ ٖغى ج٣ضًم ؤلابغاَُمي، البكحر ٍو
ىا والظي ب ٞحها اإلاٟترى الٗاصًت اإلاكغ٢ُت الغخالث بضاًاث ًٖ اإلاسخلٟت الخانت، بضاًخه ٖٞغ  لخهى٫  قغقي، اعمـ جهٍى

ا في جخجه ؤلابغاَُمي عخلت ل٨ً الهضٝ،  كامد": ال٣اَغة هدى الاهُال١ ٧ان ومجها عومت، زم باَعـ هدى الجؼاثغ، قما٫ مً مؿاَع

لىا الارىين معاء مً الثامىة العاعة على سومة مىاس مً.. الىائشة  هفف بعذ الىاحذة على باللاهشة فاسوق مىاس فـى

 ًداٞٔ ، ..."الضمً مً ظاعحين اظحؼشكد.. بىفس ي اللاهىهُة  حشاءات فحىلُد ًيح شوي، ؤحذا واسالم في ؤحذ لم.. اللُل
 وبحن وونى٫، ؾحر، مً الخى٣لُت لخغ٦خه الض٤ُ٢ الؼمجي الخُٗحن بحن ًؼاوط بط ُٞه، ابخضؤ الظي ال٨خابت ؤؾلىب ٖلى ؤلابغاَُمي
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ا٫ ال٣لُل، واهخساب ألاخضار، جلخُو  مهغ، في والؿُاؾُت الٗلمُت الصخهُاث وم٣ابلت لٗمل، في الؼمالء ٧ل٣اء مجها، والضّو

شة" فىذق بلى اهحللىا": ٢ىله طل٪ ومً ؾىاٍ، ال الٛغى لهظا مخًمىت الغخلت ٣ٞغاث ؤٚلب ٧اهذ لظل٪  رلً ووان".. باالؿ حٍض

ٌ  انن حتى الثامىة العاعة حاءت وما ماسط، عؽش حادي الثالراء ًىم ـباح مً العادظة العاعة في  ثىاثشت رم.. صائش ؤو

اسة   .."ألاحادًث وهزه  خىان وهاالء املجالغ هزه مثل بلى ؼىكها واٌ هفعا وآوعد والثىاوي، الذكائم فملىد  خىان ٍص
غي، ق٩ل في مهغ، ونىله بٗض له ظغث ؤخضازا ؤلابغاَُمي ٖغى  جل٪ بلحهما جىحي والخ٣ُ٣ت ال٣ُحن، بلى ٣ًترب بزباعي، ج٣ٍغ

مت اإلاخخابٗت الؿغصًت والجمل الض٣ُ٢ت، لؼمىُتا ؤلاقاعاث  اللؿاهُت الغوابِ جل٪ بًٟل ببٌٗ بًٗها واإلاخهلت بالىا٢ُٗت، اإلاَى
ًاٝ ،(..ال٠ُٗ وواو زم، ظاءث، وما و٧ان،) ؾغصًت ٖباعة ٧ل بها اإلاٟخخذ  الىٟسخي للؼمً ال٩اجب اؾخدًاع طل٪، بلى ٍو

ت الل٣اءاث) ألاخضار لخل٪ اإلاهاخب مخل٪ الىىم، ًٖ ًخسلىٌ ظٗل ،(ألازٍى  صالت ٖباعة وهي ،(والشىاوي الض٢اث٤ مل٨ذ) الى٢ذ ٍو
 ب٣ُمت بخؿاؾه ؤن والىا٢٘ عخلخه، في واإلاازغة اإلاٟغخت، الجمُلت، اللخٓاث جظ٦غ ًٖ هاظم الى٢ذ، ب٣ُمت ٦بحر بخؿاؽ ٖلى

 ال  ُجة بالحُاة جعج ظاعة": لباخشحنا ؤخض ٣ًى٫  ٞاث، مما اإلاٟغح ٌؿترظ٘ الظي ال٩اجب، باإلاال٠ مغجبِ وؤَمُخه الى٢ذ،

ٌ  العِؾ في ؤكفش ثبذو  واضخا بالغخالت اإلاغجبِ الىٟسخي الؼمً هجض ؤن وؿخُُ٘ ل٨ىىا ، "اظم بال عمش مً الحزهش في وؤوى
 ه ج في ؤًام جععة وما بالفىائذ، عامشة واهد ؤ  ا على هللا وؤحمذ ؤًام، جععة بلى اللاهشة في بكامتي امحذت: ٢ىله في ظلُا

  ."ؤًام في ثلض ى ال ملأسب مفش في لىا وبن رىان، هخعع بال اللاهشة

: خاثمة

ت، بال٣ًُت الخٍٗغ٠ في -اإلاكغ١  بلى اإلاخ٨غعة عخالجه بًٟل -ؤلابغاَُمي ؤؾهم ل٣ض       اإلاكغ١، صو٫  اؾخ٣با٫ بلى والؿعي الجؼاثٍغ
ىص وظامٗاجه حن، الُلبت لٞى م ٦ما الجؼاثٍغ ىذ للجؼاثغ، مكغ٢ُت نىعة ٢ضّو غوبخه، الجؼاثغي، الكٗب ؤنالت ٖلى بَغ  و٧ان ٖو
ً في اإلايكىعة ال٨شحرة، بم٣االجه مكاع٧ا ال٨ؿل، ٌٗٝغ ال وكُُا، ٖمله، في مخٟاهُا ؤلابغاَُمي حن اإلاهضٍع  الغثِؿُحن، الجؼاثٍغ

ما    .1965 ؾىت اإلاىُت واٞخه ؤن بلى ٦شحرة، مكغ٢ُت صخ٠ وفي الشاهُت، والبهاثغ الكهاب،: َو

غا، ؾُاؾُا ٧اجبا ؤلابغاَُمي بغػ  ا٦م   
ّو
حن الٗلم َلبت وججاٍ ، ٖامت مجخمٗه ججاٍ ز٣ُلت عؾالت ًدمل وم٨ٟ  اإلاهاظٍغً الجؼاثٍغ

م الٗغبي للمكغ١   -وهللا  –فىإ  م الجضائش، ؤبىاء مً للعلم املهاحشة الفئة ثلً وهلل": ٢اثال ٖجهم الخضًض في اؾخُغص الظًً َو

 لشاححىم، ؤجع  ؤن هلل هزس وعلي ألابىاء، ؤي ا هللا لىم... بل  م بًابه ثِعش رم عل  م، ػُابه واٌ ببإ مني ًلىرون  بشسة، ؤبىاء

حم له واهلىعحم للعلم ؤخلفحم وما واهحعؽد، عؽد ما ظاححىم، عً ألاري ؤمُي وؤن  خايغ بهه  ..."الجضائش هفع به وهٍى
غجبِ ع،اإلاهج في الجؼاثغي  والكباب ال٩اجب، ًسو مؿخ٣بل بلى مخُل٘  الؿُاسخي الىًا٫ وهي ألاؾاؾُت، ؤلابغاَُمي بمهام ٍو

ً، نىث وبؾمإ اإلاؿلمحن، الٗلماء ظمُٗت يمً . الخاعط في و٢ًِخه الَى

                                                           
. 9 . ، ص.. راىيمي، آثارزلمد البشَت اإلب  
 .39 . مندالو، الزمن والرواية، ص. أ. أ 2
. 22. ص، .. زلمد البشَت اإلبراىيمي، آثار 3
. 23 . ، ص983 ، 2. ت، اجلزائر، ط. ن. و. ، ش954 -925 عبد ادللك مرتاض، هنضة األدب العريب ادلعاصر يف اجلزائر  4
. 20. ادلصدر نفسو، ص  5
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ٓهغ ٦ما   
ُت
 قٛله ؤلانالخُت لألَضاٝ مىاؾب ظضًض، زام بإؾلىب وجمحٍز الغخلُت، ال٨خابت في جم٨ىه مضي ؤلابغاَُمي عخالث ج

ر ٦ما الكاٚل، هاٍ ًٖ حٗبّو  ظمُٗت ٦خاب مً ٚحٍر مشل والغؾالت، والخُابت اإلا٣امت، بًٟ به،٦خإزٍغ وجإزٍغ الًٟ َظا ٖلى اٖل

. ألاصبُت ؤٖمالهم ٖلى ومهُمىت باعػة، الؿلُٟت ز٣اٞتهم ْهغث الظًً اإلاؿلمحن الٗلماء

: كائمة املفادس واملشاحع

ىُت لل٨خاب، الجؼاثغ، اإلااؾؿت اآزاع مدمض البكحر ؤلابغاَُمي، مدمض البكحر ؤلابغاَُمي،  .1  .4.، ط1985لَى

، بقغاٝ ماػن اإلاباع٥، ٢ؿم اللٛت (مسٍُى)البكحر ؤلابغاَُمي واللٛت الٗغبُت، مدمض مهضاوي، عؾالت ماظؿخحر، .2

 .1987-1986الٗغبُت، ٧لُت اللٛاث وآلاصاب، صمك٤، 

 .٦1981خاب الٗغب، صمك٤، الش٣اٞت الٗغبُت في الجؼاثغ بحن الخإزحر والخإزغ، ٖبض اإلاال٪ مغجاى، اجداص ا٫ .3

  .1997، 1. ب٨غ ٖباؽ، صاع ناصع، بحروث، ٍ. جغمىضالو، . ؤ. الؼمً والغواًت، ؤ .4

ىُت لليكغ والخىػَ٘، 1954-1925جهًت ألاصب الٗغبي اإلاٗانغ في الجؼاثغ  .5 ، ٖبض اإلاال٪ مغجاى، الكغ٦ت الَى

 .1983، 2. الجؼاثغ، ٍ
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ً حً - ملاسبة ثحلُلُة -اًة ظشوس ؤهمىرحا الحياًة الؽعبُة في دولة البحٍش
. الجضائش  –لخمش بً عِس ى رً  ـ كعم اللؼة وألادب العشبي حامعة عماس رلُجي ألاػىاه .د

 

 

 

:   اإلالخو

 والش٣افي اإلاٗغفي اإلاىعور َظا ، ٖغيه ؤزىاء اإلاكاٞهت ٖلى ٌٗخمض الظي الخ٩اجي الؿغصي اإلاىعور بلى الكٗبُت ال٣هت جيخمي
ى ، اإلااضخي مً ٦ُىىهخه ٌؿخمض  الىعي  ـًم هاب٘ اهه للٗغب صًىاها ًمشل ؤنبذ ل٩ىهه ، ظضًض مً بٗشه بٖاصة بلى بداظت َو

ا ناع بل ألاػمىت حٗا٢ب ٖبر الخلىص له ٦خب وبظل٪ ، الجمعي والالقٗىع  اث مىيٖى .  الى٣ضًت للىٍٓغ

.  خ٩اثُا ٞىا بىنٟها بها جهخم ؤن بىا خغي  ٧ان الٗغبُت ألامت ٖاقخه وا٢ٗا لىا جهىع  الكٗبُت ال٣هت وان

يُت الكٗبُت الخ٩اًت ؤزخاع ظٗلجي ما ؤما جي الش٣افي اإلاىور:  ؤوال ، البدٍغ  الضاعؾحن مً ال٨شحر لٗاب ٌؿُل ًجٗله بما ٚجي البدٍغ

. والباخشحن

لى الش٣اُٞت اإلااؾؿاث اَخمام:  زاهُا جي والترار الش٣اٞت ٢ُإ عؤؾها ٖو ٍؼ ًجيالبدغ الش٣افي باإلاىعور الَى  .وحٍٗؼ

.  البدٍغً  -اإلاكاٞهت  –ؾغوع خ٩اًت -الؿغص  –اإلاىعور  –الكٗبُت ال٣هت:  اإلاٟخاخُت ال٩لماث

      

 زغاُٞت، وخ٩اًاث ؤقٗاع،:  مجاالجه حٗضص ٖلى ٞهى الكٗىب، وآما٫ وجُلٗاث َمىم ًٖ حٗبر زام ماصة الكٗبي ؤلابضإ  
اصاث، وؤلٛاػ، وؤمشا٫، ومالخم، قٗبُت و٢هو ى الش٣افي اإلاىعور مً مهم ظؼء وج٣الُض ٖو  الخًاعي  اإلاىعور مً ظؼء ؤًًا َو

ى ، لألمت ا بظل٪ ُٞهبذ الجماٖت ٨ٞغة ول٨ً الٟغص ٨ٞغة ًٖ ٌٗبر ال لهظا َو  ججغبتها ًٖ اإلاٗبر ووظضاجها اإلاخدغ٥، الخي يمحَر
 مىخ٣ُاث ٖلى بالخبُٗت اإلاى٨ٗؿت اإلاًمىهت الٛىُت زهاثهه ًجئ َىا ومً  .وآالمها وآمالها ومىعزاتها الخُاثُت ججغبتها ًٖ

ا الكٗبي ألاصب مً ههىم ٖلى جُب٣ُُت صعاؾت اإلاجا٫ َظا في ٌؿخدؿً و٢ض وجغا٦ُبه، مٟغصاجه ا ٩ٖٞى  ال٦دكاٝ بدشا لٍٛى
ت الٗىانغ َظٍ  خُض مً اللٛىي  اإلاٟغص خغ٦ت جُىع  بل اللٛىي  اإلاىعور وصالالث واإلاٟغصاث والجمل والترا٦ُب ألاؾلىب في الثًر

.  1الضاللت

                                                           
 
 .17 ص ،  2003يف األدب احلديث ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،  الشعيب األدب أثر : بدير حلمي  
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ا وبغبِ ز٣اٞتها ٌك٩ل قٗبي ؤصب مً ألامم مً ؤمت وال الكٗىب مً قٗب ًسلى ٞال  الك٣ُ٣ت البدٍغً وصولت بمايحها خايَغ
اوي جل٪ ججؿضٍ ومخىٕى زغي  قٗبي بمإزىع  جؼزغ ىىن  والخ٩اًاث الكٗبُت ألٚا  ألاؾاَحر ًٖ ًٞال ، الكٗبي الدك٨ُل ٞو

ُت ال٨ىىػ  مً بٌُٟ ؤلاؾالمي الٗغبي الترار زؼاهت ًؼوص مما ٢والغ وؤهىإ والخٝغ  والخغاٞاث . الهامت اإلاٗٞغ

جي الكٗبي الترار بلى الخٟذ لي صاٞٗا ٧ان طل٪ ولٗل  به والخٍٗغ٠ بلُه الخٗٝغ بلى ؾُٗا ، زانت الخ٩اجي واإلاىعور ٖامت البدٍغ

.   الك٣ُ٣ت الٗغبُت الضو٫  في الكٗبُت اإلاىعوزاث ب٣ُت وبحن بِىه الهلت عبِ بلى باإلياٞت ، زهىنِخه وببغاػ ، ٦ىىػٍ و٦ك٠ ،

 ( الخ٩اًت ) ال٣هت خُٓذ ٣ٞض ، وجُلٗاجه ؤلاوؿان بمىا٠٢ اإلاباقغ العجباَها الكٗىب خُاة في و٦بحرا َاما خحزا جدخل واجها
 بالٛغب، الكغ١  ل٣اء ، اعبالهٜ ال٨باع ل٣اء ، بالخايغ اإلااضخي ل٣اء جمشـل"  اجهـا طل٪ ال٣انحن مً ٦بحر باَخمام الكٗبُت

ت بهظٍ اخخٟاْها ٖلى والباٖض   .1"بالخ٣ُ٣ت الخلم الخ٣اء ظاهب بلى ٞحها بالىا٢٘ الخُا٫ الخ٣اء َى اإلاٍؼ

ف :  الؽعبُة الحياًة جعٍش

 خ٨ُذ":  بمٗجى الخ٩اًت ؤن مىٓىع  البً الٗغب لؿان في ظاء:  لؼة  
ًا
 ٢ىله مشل ٢لذ ؤو ٞٗله مشـل ٞٗلذ وخا٦ُخه ٞالها

 2."خ٩اًت الخضًض ٖىه وخ٨ُذ ؤظاوػٍ، لم ؾىاء

ٟه في ٣ُٞـى٫  فاسط ابً  ؤما ُه واخض، ؤنل مٗخل بٗضَا وما وال٩اٝ الخاء: خ٩ى» : للخ٩اًت حٍٗغ  ٣ًاعب اإلاهمىػ  مً ظيـ ٞو
ـغ، ؤو ب٣ٗض الصخيء بخ٩ام َى مىه، واإلاهمىػ  اإلاٗخل مٗجى  في ٣ًا٫ ألاو٫  ٞٗل مشل جٟٗل ؤن وطل٪ ؤخ٨ُه، الصخيء خ٨ُذ ٣ًا٫ ج٣اٍع

 .3"ؤخ٨متها بطا ال٣ٗضة ؤخا٦ذ : اإلاهمىػ 

 اـىالحا الحياًة  : 

٣ت ؤخضار اؾترظإ مداولت ": هي الخ٩اًت ؤن ٢ُل      َاب٘ طاث والعجاثب والخىاع١  ٧الخُا٫ بٗىانغ ممؼوظا زانت بٍُغ
 .4" وز٣اُٞا واظخماُٖا هٟؿُا جإزحري  ظمالي

ا ٩ًىن  ؤؾاؾا، مكاٞهت ًيخ٣ل ٢هصخي ؤزغ " مجغص  هي لكٗبُتا الخ٩اًت ؤن  بىساًى الحمُذ ٖبض ًغي  خحن في  ؤخضازا ًغوي هثًر
 وجؼظُت الدؿلُت بلى تهضٝ زاع٢ت، و٧اثىاث وخُىاهاث لبكغ ٖاصة جيؿب و الٟٗلي، خضوثها في ومخل٣حها عاوحها ٌٗخ٣ض ال زُالُت

 . " والعبرة الى٢ذ

 ال٣هصخي الؿغص ؤلىان مـً ٖـضص يغب خانل هي بل مٗغوٝ، صواح مال٠ لها لِـ"  ٧ىجها الكٗبُت الخ٩اًت ًمحز ما ولٗل
٣ا ُٞه ًدىعون  ؤو الغواة بلُه ٠ًًُ الظي الكٟاهي   6".مىه ٌـؿتهضٞىن  إلاا ٞو

 

                                                           
 
  . 83، ص 972 رللة الًتاث الشعيب، العدد العاشر، "  دراسة وعرض مع مناذج قصصية -احلكاية ادلوصلية " : عبد احلليم الالوند  
..حكي، مادة (ت.بَتوت، د)ابن منظور، لسان العرب، دار لسان العرب 

  
  

  . 92، دار اجليل ، بَتوت ، ص  2، مج  (باب احلاء والكاف وما يثلثهما  )عبد السالم زلمد ىارون ، : معجم مقاييس اللغة ، تح : ابن فارس   
  

.58 ، صاجلزائر    عيدي زلمد، األدب الشعيب بُت النظرية والتطبيق، ديوان ادلطبوعات اجلامعيـة، الساحة ادلركزية، بن عكنـون،س 
  

  

  185، ص (د ت ط)عبد احلميد بورايو، األدب الشعيب اجلزائري، دار القصبة للنشر، اجلزائر،  
  

 
 .95 ص  (978 دار احلريـة للطباعة، بغداد، )، اجلمهورية العراقيـة (وسائطو -فنونو -فلسفتو)أدب األطفال  : ىادي نعمان اذلييت  
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 : الؽعبُة الحياًة ؤهىا 
ٌ  ًمىً        وهزا ، واظعا و فمفالا املفىلح هزا لىىن  الؽعبُة للحياًة كاس ثفيُف ثحذًذ العهل مً لِغ ؤهه اللى

 ًجض الكٗبُت  لخ٩اًت اإلاخٗضصة ألاق٩ا٫ ًمحز ؤن ًداو٫  باخض ٞإي " : كاٌ حين ًىوغ الحمُذ عبذ الباحث بلُه ؼاسؤ ما
به الظي ال٣هصخي الؿغص مً الهاثل ال٨م في الهٗىبت َظٍ ومغص ، 1. "بها الخانت اإلاهُلخاث صالالث في الٗىاء بٌٗ  ٌؿخٖى

.  الًٟ َظا
 الكٗبُت الخ٩اًت جهي٠ُ في مداولت ؤو٫  ولٗل ، اإلاجا٫ َظا في الباخشىن  بها ٢ام التي الخهيُٟاث بٌٗ هظ٦غ ؤن في بإؽ وال

 وعٚم ، 19102 ؾىت اإلايكىع  The Type Index of Folknles ٦خابه في ، 1876-1925 ( Antti Arny) آعوي ؤهتي الٟلىضي للٗالم  حٗؼي 

. هخ٣اصاثالا مً ٌؿلم لم الخهي٠ُ َظا ؤن بال ال٨خاب بها خٓي التي الكهغة

ٍِصض جهي٠ُ الخهي٠ُ َظا وجال ى ، 1885–  1976 (Thompson Stith) جىمؿىن  ؾخ  ٖجها ٌؿخٛجي ال التي الٗاإلاُت الخهيُٟاث مً َو
 3.الخضر ال الخ٩اًت شخهُاث ٖلى ٞحها اٖخمض خُض اإلاجا٫ َظا في الباخشىن 

٨ظا  بغوب ٞالصًمحر جهي٠ُ بلى (1966 -1873) الًً صًغ ٞىن  ٞغصَعل جهي٠ُ ٞمً آلازغ ًخلى الىاخض الخهيُٟاث عاخذ َو
لم ،  بىٟي جُىصوع  ٞخهي٠ُ ... ظغا َو

ذ ٣ٞض ، الٗغبي اإلاؿخىي  ٖلى ؤما  بهٗىبت ال٣ى٫  في ؾاب٣ا بلُه طَبىا ما ًا٦ض مما وازخلٟذ الكٗبُت الخ٩اًت جهيُٟاث جىٖى
 ٢ض ٢َغل لُلى عوػلحن الباخشت ؤن هجض ٞمشال ةمخحن ٖلمُت ؤؾـ بلى جٟخ٣غ ل٩ىجها ، الخهيُٟاث جل٪ بحن مكتر٥ ٢اؾم بًجاص

لت ٢هو:  ٢ؿمحن بلى الكٗبُت الخ٩اًت ٢ؿمذ  الخمُض ٖبض ؤما ، 4ال٣هو مً مجمٕى ًًم ٢ؿم و٧ل ٢هحرة وؤزغي  ٍَى
 الاظخماُٖت الخ٩اًاث ، اإلاغخت الخ٩اًاث ، الكُاع خ٩اًاث ، قٗبُت ؾحر ، الجان خ٩اًاث : بلى الكٗبُت الخ٩اًت ٣ٞؿم ًىوـ

. 5ألالٛاػ خ٩اًاث ،

:   وهي6 عثِؿت زالزت ؤهماٍ بلى الخ٩اًت نى٠ ٢ض بىعاًى الخمُض ٖبض الباخض ؤن هجض خحن في
ؼي  ، ٦غاب هجغحي ال٨غصهاع جهيُٟي هيسخى ؤن صون .الخغاُٞت والخ٩اًت ، البُىلُت والخ٩اًت ، الكٗبُت الخ٩اًت .   بىزالٟت ٖو

ًباٌ في الؽعبُة الحياًة :  حٍش
يُت قٗبُت لخ٩اًت م٣اعبت بهجاػ بلى صعاؾتا٫ َظٍ حؿعى جي، الكٗبي الترار مً خ٩اًت ٖلى ازخُاعها و٢٘ و٢ض ، بدٍغ  بُلها البدٍغ

 الىظه ببغاػ َى الخ٩اًت َظٍ مً الٛاًت و٧اهذ ، والخُاهت وال٨ُض باإلا٨غ وؾمذ َاإلاا التي الصخهُت َظٍ ، ( ألاب ػوظت ) امغؤة

غ .  باإلاىث الخُِٛب -ٚالبا  –مألها ٩ًىن  يوالذ الضعؽ مىي٘ اإلاغؤة في الكٍغ
اًت ج٣ىم ختى ؤزغي  امغؤة ؤبٍى ٞتزوط والضجه، ماجذ َٟل ٢هت جغوي والتي الكٗبي بال٣هو اإلاخإزغة:  ؾغوع خ٩اًت  َٟله بٖغ

.  بيخان الؼوظت لهظٍ و٧ان

                                                           
 
 .43، ص 968 ، ادلؤسسة ادلصرية العامة للتأليف والنشر، القاىرة، عبد احلميد يونس، احلكاية الشعبية  
 
 .  225، ص  98 ، مصر،  4، ط  ، دار ادلعارف ، ج (األسس النظرية وادلنهجية  )علم الفولكلور :زلمد اجلوىري   
6ص  ،  994 العريب،اجلزائر، واألدبش، معهد اللغة ، رسالة ماجستَت، إشراف ليلى روزلُت قرياالجتماعيةاحلكاية الشعبية يف بيئتها : بوخالفة عزي  

  
  

 
 . 65، ص 986 القصص الشعيب يف منطقة بسكرة ، ادلؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، : عبد احلميد بورايو : ينظر   
 
 .و ما بعدىا 29، ص سابق ،مرجع يونس احلميد عبد  
 
 .ومابعدىا 88، ص  سابق عمرج اجلزائري، الشعيب األدب : بورايو احلميد عبد  
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ت للٗال٢اث ٌسخيء ال٣هت مىيٕى ٓهغ ألاؾٍغ ت ٞحها ٢اؾُت، بوؿاهت ألاب امغؤة ٍو  ولى مهالخها جد٤ُ٣ بلى حؿعى ، ةبظغامي هٖؼ
غة اإلاغؤة لهىعة عؾم طل٪ وفي ،  اإلا٣غبحن ؤ٢غب حٗاؾت خؿاب ٖلى ا وجدضًض الكٍغ  بالخحر جامً قٗبُت ٢ُم يىء في إلاغ٦َؼ

غ ٧ان زم ومً الكغ، وسخ٤ .الخحر جد٤ُ٣ ٌؿتهضٝ ٖامت بهٟت الكٗبي ال٣هو ؤن"  الخ٣ُ٣ت و ، الكغ ٖلى وحٗا٢ب  الكٍغ
.  1"الؼمً َا٫ مهما الجهاًت في الٗض٫ ظؼاءٍ ًل٣ى ؤن البض بًُٛا شخها مال٣و َظا في

 :الاظت الٌ

 ًبجي ؤن ناخبه ُٞه ًداو٫  (الؼمان ٢ضًم في ٧ان ما ًا ٧ان ) ٞٗلي ؾغصي مٗلً ؤو لٛىي  بٗمل الخ٩اًت َظٍ ج٣ضًم الغاوي  اؾتهل
كض اإلاخل٣ي وبحن بِىه جىانل ظؿغ  الؼمً اهه والؿل٠ ألاظضاص ػمً ، مطخى ػمً بلى ٢اج٘والى ألاخضار ًيؿب بإن اهدباَه َو
ٛىم ، الؼمً مجغي  ؾحٍر في ٌٗا٦ـ اإلااضخي بلى الغاوي  بٗىصة و ، بُجهم عواظا وألا٦ثر الىاؽ بظا٦غة الخها٢ا ألا٦ثر  في ، َو
لماء آلازاع ٖلماء ًٟٗل ٦ما ، ٞإ٦ثر ؤ٦ثر اإلااضخي ؤٖما١  ؤزىاء في الخضًشت َب٣اثا٫ ٖلى ال ؤو ٣ًٗىن  الظًً ، ألاعى َب٣اث ٖو
ً ال٣ضًمت الُب٣اث مً ٞكِئا قِئا ٣ًتربىن  زم ، جى٣ُبهم ال١ ٖلى الاؾتهاللُت البجى ؤًٞل ؤن ًغي  مً َىا٥ بل ، 2الخ٩ٍى  ؤلَا

 ، ها٢و ماى ٞٗل ( ٧ان) ٞـالٟٗل: ٧ان ما ًا ٧ان  الؼمً بش٣ل ؤلاخؿاؽ مً شخيء م٘ مبهمت ٚامًت بٟاٖلُت جبخضت التي جل٪
ى  ، طاجه ٖلى الؼمً ُٞىٛل٤ لها ػمجي جإَحر ٧ل مً الخ٩اًت عاوي  جسلو وبظل٪  الىظىص بمٗجى وال٨ُىىهت الخضور ٖلى ًض٫ َو
 لها والبض وال٣ُُٗت والؼوا٫ لليؿُان مٗغيت ٧ىجها في الى٣و ٌكىبها  و٢اج٘ و ؤخضار مً مطخى ما ؤن بلى بقاعة ٞهى الى٣و ؤما
ا٦ض عابُتها ًىز٤ مخحن خبل مً تهااؾخمغا ٍو  ( ٧ان ) الىا٢و الٟٗل بخ٨غاع الغاوي  ٞإعصٞها الجماُٖت الظا٦غة مؿخىي  ٖلى ولى ٍع
 ؤلاًجابُت ًجلب و الؿلبُت ًضٞ٘ الىا٢هحن ٞالخ٣اء ، والخايغ اإلااضخي الؼمىحن نلت ٌٗؼػ  بظل٪ و وزباجا ٢ىة لُمىدها ؤزغي  مغة

 ٚحر لىضاء اؾخٗملذ َىا وهي ، ٖا٢ل ٚحر ؤو ٖا٢ال ، بُٗضا ؤو ٧ان با٢غي :  مىاصي ل٩ل جهلر هضاء ؤصاة ٞهي الُاء ؤما ، (= +  + -  -)
 ألاخضار بظل٪ ٞخٛضو ، 3الدصخُو بالخٟاث ٌؿمى ما جدذ ًىضعط ما َظا و ( الؼمان طل٪ في و٢ٗذ التي ألاخضار ؤي ) الٗا٢ل

.    بالخايغ اإلااضخي ًغبِ الظي الجؿغ هي والى٢اج٘

 : املممىن 

 :  ( ةألاولي ) البذئُة الىلعُة

. ( الابً ) ال٣ُمت بمىيٕى صاثم اجها٫ ٖلى ( ألاب ) الٟاٖل

 .  ( الابً ألاب ) ؤي م ٝ:  بالهُٛت ٖىه وٗبر
ى  . وز٤ُ اجها٫ َو

مئىان ٣ٞضان ؤي ػوظخه بلى ( ألاب ) الؼوط باٞخ٣اع ال٣هت جبضؤ  .والؿ٨ً الَا
 
 

 
 

                                                           
 
 . 6 ، ص  97  القصص الشعيب يف السودان ، دراسة يف فنية احلكاية و وظيفتها ، د ط ، اذليئة ادلصرية ، :إمساعيلعز الدين   

 
 .99ص ،   97 ،  ط ْتوث يف الرواية اجلديدة ، ت فريد انطونيوس ، مكتبة الفكر اجلامعي ، بَتوت ، لبنان ،: ميشال بوتور   
 
 . 73،ص967 ،  3، ط النجف -احلديثة  مطبعة الغري،   أسلوبية دراسة اجلوزي ابن شعر: سامي شهاب   



ة  2016دٌعمبر    25العذد  -العام الثالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

 

107 

ٌ  ؤو الحاٌ ولعُة  الخىاب هى  بلُه املعىذ  املعىذ   الححى

   1 اؾخ٣غاعي  زُاب َُبت الؼوظت

 1جدى٫  خٍؼً زُاب ماجذ الؼوظت

  
. ؤزغي  مغة بالؼواط وطل٪ وبنالخه مىه ٌٗاوي الظي الاٞخ٣اع ؾض ( ألاب ) الؼوط ؤعاص

 الحل الىفعُة الحالة (هلق ) افحلاس

 ؤزغي  مغة الؼواط  الابً مًحر خى٫  وايُغاب ٢ل٤ الؼوظت مىث

 
 

 بلُه اإلاغؾل     اإلاىيٕى           اإلاغؾل

 ( ألاب ) الؼوط                                                         الؼواط                                       
 الجضًضة الؼوظت  
 

ُت ٚحر ألام ؤو الشاهُت الؼوط  حٗخضًان خحن بيخحها مىانغة مغة ٧ل في جداو٫  ٞهي الخ٩اًت في الؿلبي الىظه ججؿض لؿغوع الكٖغ
ا البيخان مىذ مما ، ؾغوع ٖلى  الطخُت الُٟل اٞخ٣ضَا الخماًت مً هٖى

.  جىدب وال جدب ال الغب مً ًٚب ألاب ػوظت : ٢ا٫ مً ونض١ ، ألاب ُٚاب بؿبب ( ؾغوع ) 

.  لهاخبه ولُمت جدًحر الؼوظت مً ًُلب ( ألاب ) الؼوط
 

 بلُه اإلاغؾل     اإلاىيٕى         اإلاغؾل
 الؼوظت                                         ولُمت جدًحر                                الؼوط

 
ُإث لظل٪ الؼوظت اؾخٗضث   مً ألام َلبذ ظاَؼا ًهبذ ؤن ألا٧ل ؤوق٪ ؤن وبمجغص ، وؾاثل مً الىلُمت حؿخد٣ه ما ٧ل َو

ت جظو٢ه ابيخحها . وبهاعاث م٩ىهاث مً ًى٣هه ما إلاٗٞغ
 بلُه اإلاغؾل     اإلاىيٕى   اإلاغؾل

   البيخان                                       الُٗام جظو١                                ػوظتا٫

ما ( الؼوظت ) ألام وخظث ، مظا٢ه ٞإعجبهما اللخم مً ٢لُال البيخان جظو٢ذ ٨ظا خظَو .  اللخم مً شخيء ب٣ي ما  ختى َو

 . اإلاسغط في ٞخ٨ٟغ ، مإػ١  في هٟؿها الؼوظت ججض
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 الحل الىفعُة الحالة (هلق ) افحلاس

 ٢ضع صازل وويٗه ؾغوع الُٟل ٢خل  الىلُمت مًحر خى٫  الؼوظت  وايُغاب ٢ل٤  اللخم هٟاص

. الُٗام

 
ت ؤػ٢ت في ٧اإلاجىىن  ٖىه ًبدض ٞغاح ، ظىابا ًجض ٞلم ٖىه ؾإ٫ اإلاٟاجئ، ابىه لُٛاب ألاب جًُٟ  ، اإلا٣برة  بلى ونل ختى ال٣ٍغ
ىا ، لؿغوع خل بما جسبٍر الخ٣ُ٣ُت ؾغوع ؤم نىث بهه ، إلا٣برةا مً ًإحي زاٞخا نىجا ٞؿم٘  ٢ىي  ، الُٛبُت ال٣ىي  جخضزل َو

اة الخ٣ُ٣ُت ألام شخهُت) آلازغ الٗالم  بنالح و الخُٛحر ٖلى وم٣ضعتها ٞاٖلُتها وجشبذ ألاخضار ؾحر في جمى٢ٗا لها لخجض ( اإلاخٞى

.  الاٞخ٣اع
   

 الحل الىفعُة الحالة (هلق ) افحلاس

 مًحر خى٫  ألاب وايُغاب ٢ل٤.  ؾغوع ًابٙ

. ؾغوع
. بؿغوع خل ما ًضع٥ ألاب 

 
:  الخاجمت

ب ؤن ٌؿخُ٘ ولم ، ظىىهه ظً:  البىه خضر ما خ٣ُ٣ت ألاب ؤصع٥ إلاا  الهضمت لهى٫  خضر ما ٌؿخٖى

                                                                   ) (٦ُىىهت)                     ظتالؼو                                      يــض                           الؼوط           
 (الٓاَغ

  م٘ حكا٧ل                                     جىا٢ٌ                     م٘ ًدكا٧ل
 

 ا                                               
         

 (٦ُىىهت ) اإلاىث                    الخًاص جدذ            ( الخُاة ْاَغ ) الابً 
 جدمل طل٪ م٣ابل في ، وال٠ُٗ والخب الغخمت لهٟت والخامل ، الابً بةهجاب للخُاة البار َى ( ٦ُىىهت ) ٦ــ الؼوظت ٞهٟاث 

.  لل٣خل اإلاٟطخي والالخب والال٠ُٖ الالخمت ( ْاَغ) ٦ــ (ألبا ػوظت ) الؼوظت
 باٖخباع ، بُجهما جمازل ؤو حكا٧ل ٖال٢ت في والخُىع  والىماء ( الخُاة ْاَغ )ًمشل الظي وابىه ( ٦ُىىهت ) الؼوط ٖال٢ت ؤن خحن في

. الىالض خُاة َى خ٣ُ٣خه في الابً ؤن
ا في جسُٟه الظي وال٣خل اإلاىث ٦ُىىهت م٘ جدكا٧ل ٞةجها ألاب ػوظت ؤما  والخضإ الخُاهت ٞتم ان ، ٦ُىىهتها في وجبُىه ْاََغ

٢ضام للمىث اإلاٟطخي واإلا٨غ
ٌة

. ؤٖما٢ها في مخجظعة ٖلُه وؤلا
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ذ جىا٢ٌ َىا٥ بإن ال٣ى٫  بلى ًجغها ما َظا ولٗل  ( الال٢خل ) ال٣خل ٞىٟي ، ٨٦ُىىهت ال٣خل ونٟت ٨٦ُىىهت الؼوط بحن نٍغ
. الؼوط ٦ُىىهت في مٛغوؾت

اَغ وظتالؼ ْاَغ بحن آزغ جىا٢ٌ بخضار بلى ًٟطخي الخىا٢ٌ َظا  اهتزإ ٖلى الؼوظت ؤ٢ضمذ خُض ، ( الخُاة ) الابً ْو

له الابً مً الخُاة . (ؾبب ال٣خل ) اإلاىث ؤي الالخُاة بلى وجدٍى
 الابً خُاة في ٞخخمشل الخًاص جدذ ٖال٢ت ؤما ≠.اإلاىث                    ال٣خل ٖملُت 

. اإلاىث ≠الخُاة:  بالخالي و
.  الخ٣ُ٣ُت ألام نٟاث جدمل ال التي الؼوظت م٘ باًًًذ بل ًخمازل ال ≠ الابً ؤن ؤي

  اهخ٣ام قغ ػوظخه مً الاهخ٣ام ( ألاب ) الؼوط ٣ٞغع  ألاب، خُاة في (اٞخ٣اعا ) ٦بحرا قغزا جغ٥ الابً مىث
 ( ال٣اجلت ) الؼوظت                                     مً                         ًيخ٣م  الؼوط  
  

مْب  ﴿:  حٗالى ٢ا٫ ، ًاةح ٞال٣هام
ُت
٨

َر
ل ي وَر امِم  فِم هَر ٣ِم

ْب
  ال

ٌة
اة َُر ا خَر ي ًَر ولِم

ُت
ابِم  ؤ بَر

ْب
ل
َر ْب
مْب  ألا

ُت
٨

َّن
ل َٗر

َر
  ل

ىنَر ٣ُت خَّن
َر
.  1﴾ ج

. ألاب وؾٗاصة الابً خُاة بالًغوعة ٞهى خُاة ال٣هام في ٧ان وبطا
ظ٤ً ٚلُله ٌكٟي ألاب ُبش ًظبدها خُض ، مىه قغب الظي ال٨إؽ هٟـ مً الؼوظت ٍو  ٖلى ؤَلها ي٠ُوي  ال٣ضع في لخمها ٍو

ِٗكهم لخمها .  ٖاقها التي الخجغبت هٟـ َو
  الٗغبُت اإلاجخمٗاث مً ال٨شحر ٌؿىص ؤلُما وا٢ٗا جترظم خ٣ُ٣تها في ل٨جها ، الخ٩اًت خىتها بكٗت ؤخضار

رة اللىي  بين والذائم ألابذي الفشا  الحياًة وجعىغ شة واللىي  الفالحة الخيِّر  .الؽٍش
 وجمىدهم ، ًىاظهىجها التي الخُاجُت الهٗىباث م٘ الخإ٢لم ٖلى حؿاٖضَم ٧ىجها لألَٟا٫ حؿغص ومشُالتها الكٗبُت الخ٩اًت َظٍ

حر اإلاؼعجت الخىاصر ٦شاٞت ؤن بال.  اإلاؿخ٣بل في الهٗىباث مىاظهت ٖلى ال٣ضعة ًها ججٗلىا الخ٩اًاث َظٍ في اإلاىاؾبت، ٚو  هٞغ
. 2جالثمه ال جهاا للُٟل لِؿغصهه اإلاىاؾبت ال٣هو ازخُاع بلى ألامهاث وهضٖى

 
 

  

                                                           
 
 . 79 سورة البقرة ، اآلية   
 
  . 2 -  ، ص  القاىرة،دار ادلعارف  ،القصة يف الًتبية : عبد العزيز عبد اجمليد  
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عشعاس  العالي محمذ لـ اللل  صمًسواًة  في املعحعاسة ألابعاد

.. واليعلي الحُمي الحثاكف في كشاءة
 الجضائش ـ خُمش محمذ حامعة صاػضـ هضي ة. د

 

 

 : البحث ملخق

اع الٗالي مدمض ٫ ال٣لب ػمً عواًت في اإلاؿخٗاعة ألابٗاص ٖىىان جدمل التي الضعاؾت َظٍ ج٣ىم -  الخُمي الخشا٠٢ في ٢غاءة/  ٖٖغ
٠ُ مبرعاث اؾخسالم ٖلى واليؿ٣ي  اؾخٗاعة بلى الجزوٕ َظا بق٩الُت في وجبدض ، ألاصبُت الىهىم في ألاؾُىعة جْى

اث  ا٢دؿامها في حكتر٥ وصالالث مٗاوي مً جدمله ما اؾدىٟاط بهضٝ ؤم الىو متن في عنٟها إلاجغص َى َل وألاوؿا١ اإلاىيٖى

 في ولٗل ،(بالٛالب مىل٘ اإلاٛلىب ٨ٞغة) باآلزغ الا٢خضاء ٣ٖضة ًٖ بُٗضا الش٣افي الخباص٫ ؤو الخشا٠٢ َظا ًبرع امم ألامم ٖضًض
اع الٗالي إلادمض ال٣لب ػمً عواًت ازخُاع .  ال٣ٗضة َظٍ جٟجحر لىا ًبُذ ٖٖغ

 

ساهُت  –الغمؼ  –ألاؾُىعة  –الاؾخٗاعاث  –الخباص٫  –الخال٢ذ :- اإلاٟخاخُت ال٩لماث  ا  –الؿ٩ىهُت  –الخاٍع ... ةالعجاثبي  –الٟاهُاٍػ

 

ا ما ٦شحرا التي الش٣اُٞت ألابٗاص ؤخض ألاؾُىعة حٗض :- ج٣ضًم ىا٥ ، ال٣ضًمت اإلاُشىلىظُا مً ههىنهم في ألاصباء ٌؿخٗحَر  مً َو
 وحٗٝغ. َاالء ؤخض ال٩ىوي ببغاَُم الغواجي ولٗل ، ومٗخ٣ضاجه ُٞه، ٌِٗل الظي اإلا٩ان بهمت جدمل به زانت ؤؾاَحر ؤبضٕ

يُه) طل٪ ًٖ ٖبر ٦ما البضاثُت ال٣ُىؽ ؤو ، الكٗاثغ مً الىا٤َ ال٣ؿم ؤجها ٖلى ألاؾُىعة ل٪ ٍع ً وؤؾخحن ٍو  هجض ،٦ما( واٍع
 هٍٓغ وفي. ألاصب صعاؾت في ظضًض ٦إؾلىب اإلاُشىلىظُا ٌؿخسضمىن  الظًً  ألاؾُىعة ه٣اص ؤَم مً ( ٞغاي هىعزغوب) ال٨بحر الىا٢ض

.   ظىب بلى ظىبا لألصب مٗاٌكتها ًٟؿغ مما ٚتالل بَاع يمً بال الجهاجي ق٩لها جإزظ ال ألاؾُىعة ؤن

ا ٖىامل ومً ، الخُاة َبُٗت مً بن: الثلافُة وألاوعاق املعحعاسة ألابعاد/ 1   ومً ، ألانٗضة ظمُ٘ ٖلى الخباص٫ طل٪ اؾخمغاَع

غافيٕ مجخم َى الٗهغي  ٞاإلاجخم٘ ، بُجها ُٞما الش٣اٞاث اخخ٩ا٥ ٍَغ٤ ًٖ الش٣افي الخباص٫ هجض الخباص٫ َظا بحن  ،والٟغص1بجىٚى
 ٖباعة ؤٚلبه ٩ًىن  الظي واإلانهي الٗلمي اليكاٍ مً وؤنىاٝ واإلاٗاًحر، والخ٣الُض اإلاٗخ٣ضاث مً بغ٧ام مدمال ٩ًىن  ؤن البض ُٞه

غاُٞا باٖخباع ؾاب٣ت اظخماُٖت مىعوزاث ًٖ غا١ اٖخباعاث جلػي التي ؤلاهاؾت ٖلم مً ظؼءAnthropology2 ؤلاجىٚى   ال التي ألٖا

                                                           
 

روبرت لووي ، تاريخ اإلتنولوجيا من البدايات حىت احلرب العادلية الثانية ، تر . باجلماعات البشرية  اإلتنوغرافية ىي العلم الذي يبحث يف الثقافات اخلاصة . 
 .5نظَت جاىل ، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ص  :-

 
 علم اإلنسان بكليتو: انًتوبولوجيا  . 



ة  2016دٌعمبر    25العذد  -العام الثالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

 

112 

 بال لألٞغاص الىٟؿُت بالُباج٘ حهخم ال ٦ما ،Homo Sapiens اإلا٨ٟغ لإلوؿان بدخت بُىلىظُت جهيُٟاث ًٖ ٖباعة ج٩ىن  ؤن حٗضو
. به ًخإزغ وما ، للمجخم٘ او٩ٗاؾا الُباج٘ َظٍ ج٩ىن  خُىما

. الخا٫ بُبُٗت الٟغص وهىاجه اإلاجخم٘، في اإلاخمشلت الخلُت َظٍ َى الش٣اٞت ؤؾاؽ ٞةن هالخٔ و٦ما 

 ، الكٗىب َظٍ ؤمغ الهخهى الخال٢ذ َظا ولىال ، الكٗىب بحن الش٣افي الخال٢ذ َظا َى اإلاجخمٗاث خُاة اؾخمغاع ٖىامل ومً
ض ومىيٕى طاث بلى الشىاثُت ال٣ؿمت مبضؤ ججاوػ "  الخجاوػ  ٨ٞغة ٖلى خًاعة ج٣ىم ؤن ًم٨ً ٞال ، خًاعتها واهضزغث  مجهما ٧ل ًٍغ

. 1" وظىصٍ يًلٜ وؤن ، آلازغ ٖلى ٌؿخدىط ؤن

ىن  ز٣افي جباص٫ ٩ٞل ، الترظمت هي الخال٢ذ َظا آلُت ؤن وبالخإ٦ُض "  ٣ٞض اإلاسخلٟت ؤلاوؿاهُت للش٣اٞاث مٗاه٣تها في آلالُت بهظٍ مَغ
ت ، الش٣اُٞت ألاوؿا١ لدك٨ُل ؤصاة بهٟتها الترظمت ٧اهذ  الٗام ؾُا٢ها في جسً٘ وهي.     2" ٖالمي ؾُا١ في الىَىُت الغوح وج٣ٍى

ت مً اإلاخل٣ي جم٨ً التي الىو َحرمىه٣ُُا يب٫  ال٣ًاًا مً الٗضًض"  جبرػ وبالخالي ، ما ؤصًب لضي ال٨خابت زهىنُاث ٞهم و مٗٞغ
  3 "( والخٟؿحر والىو ؤوال٣هض ) والىا٢ض والىو اإلاال٠ بحن الشالزُت الٗال٢ت جدضص ؤن جداو٫ ..  والدؿائالث

٤  الش٣اُٞت الخباصالث زال٫ ٞمً    اإلاضعؾت جىظه طل٪ في مىخ٣ضا ٚىجه ٖلُه ؤ٦ض الظي الخ٩اٞا مبضؤ وو٤ٞ ، الترظمت ةنحروع  ٞو
حن بحن الؿلبُت الٗال٢ت جٟغيه الظي والخإزغ الخإزحر مبضؤ ٖلى جا٦ض التي الٟغوؿُت ٤ ه٣ى٫  ؤن وألانىب ، الُٞغ  الخإزحر مبضؤ ٞو

حن زهىنُاث باخترام وطل٪ زغوآلا الظاث بحن بًجابي جٟاٖل ًٖ ٖباعة ألامغ ٩ًىن  خُىما ، اإلاخباص٫  ٚىجت اٖخبر ،ولظا الُٞغ
 مخٗضص وكاٍ وهي اإلاخباصلت الش٣اُٞت الٗال٢اث مبضؤ اؾدُٗاب ٖلى وال٣اصع اإلاؿخ٣بل الش٣افي اليؿ٤ مً ظؼء الترظمت ٖملُت

ُٟغ ؤهضعي  ظٗلها ولهظا ،Polyvalent ال٣ُمت  .4اإلا٣اعن  ألاصب وعي بمشابت لٞى

 هٟؿه جضاع٥ ؤن لىال الٟغوسخي اإلا٣اعن  بااصب اهخهى مشلما ألامغ به ؾُيخهي الترظمت بىظىص الىعي َظا وظىص خ٣ُ٣ت ًخجاَل ومً

ان وججلى  4  الترظمت بىاؾُت الٟغوؿُت اإلا٣اعهت بخجضًض وطل٪ ، متها التي الغاثضة الجضًضة اإلا٣اعهت يمً باازو الترظمت َع  جٖؼ

ل،بط . الخهِب اإلاشمغ بلى اإلاٟترؽ اإلاخىخل وظهه مً الش٣افي والخباص٫ الترظمت جدىلذ البراٍػ

ل َظا  ألازىان  طل٪ ٖلى مشا٫ وؤوضر." بُجها ٞغ١  ٞال جهىعَا في جلخدم التي وؤلابضإ والترظمت اإلا٣اعهت ٢ىىاث ٖبر جم الخدٍى
ىؾخى واإلاترظمان الكاٖغان اعولضو ؤٚو  جهىعا الٗكٍغً ال٣غن  مً والؿخِىُاث الخمؿُيُاث بحن ما بلىعا اللظان صو٧امبىف َو

ل ال٨خابت وبٖاصة ؤلابضإ بٖاصة مٟاَُم ٖلى ماؾؿا الترظمت ًٖ ظضًضا .  5" الش٣افي ٖبر والخدٍى

                                                           
 

 .49لبنان ص  992 اىراتية ، ادلؤسسة اجلامعية  للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل دراسة يف فلسفة اجلمال الظ/ سعيد توفيق ، اخلربة اجلمالية  . 

 
 .20 ادلرجع نفسو ص  . 

 
 .975 ادلنعقد بالنرويج سنة " األدب ادلقارن" اندري لوفيفر  يف مؤمتر  . 

 
عمارية الضيقة وإنكار ونفي واحتقار كل ما يسر بو اآلخر للثقافة حيث أبرز رينيو ويلك مأزق وأزمة األدب ادلقارن يف ظل النظرة الشوفينية االست . 

 .987 سعيد علوش ادلؤسسة احلديثة للنشر والتوزيع  :-انظر كتاب أزمة األدب ادلقارن ت.الفرنسية

 
نصا آخر ميثل حياة جديدة للنص األول  طبقا ىذان  األخوان نظرية الًتمجة القائمة على فلسفة أكل  حلوم البشر حيث يلتهم ادلًتجم النص ادلصدر ليخلق . 

 .مرحلة االمتصاص ومرحلة التحويل مث مرحلة إعادة اخللق :-مارا عرب ثالث مراحل 
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ت الش٣اُٞت ألاوؿا١ ظمُ٘ لدك٩ل جدؿ٘ بالهغمىه٣ُُُا ٖم٣ها في اإلاغجبُت الترظمت ٖملُت بن حر لٍٛى ت، ٚو  الش٣افي ٞالخباص٫ لٍٛى

٤ -ؤقغها وؤن ؾب٤ ٦ما  –ًخم ألاصبُت الترظمت ٖبر ًخم الظي م الخ٩اٞا مبضؤ ٞو  ولهظا. الكٗىب بحن الظَىُت الؿبل ازخالٝ ٚع
 التي الش٣اُٞت ألاوؿا١ َظٍ ، ؤص١ بهُٛت والترظمت ، ٖام ٦مٟهىم اإلا٣اعن  ألاصب به ًًُل٘ قإن الش٣اُٞت ألاوؿا١  اؾخٗاعة ٞةن

 خُىما ٞاٖلُت ؤ٦ثر ٩ًىن  الظي ال٨ٟغ َظا.  ؤلاوؿاوي ال٨ٟغ،و والٟلؿٟت ، واإلاٗخ٣ضاث ، والٗاصاث وألاؾاَحر اللٛت في جخدضص
 جغار مً الخبراث جباص٫ مجخم٘ ٧ل واظب ومً ، ٞغاٙ مً ًبضؤ ٨ٞغ مً َىا٥ ،ٞلِـ اإلاخباصلت الاؾخٟاصاث وجخىاشج جخال٢ذ
ت الخٗمُت في ظهض مً اؾدىٟظ ما ب٣ضع بال اإلاٗانغ ؤلاوؿان با٫ حكٛل ال ٞالخضوص ، ألازغي  اإلاجخمٗاث مً ٚحٍر بلى وز٣اٞت  وعٍئ

ظا ، الٟغاٙ ٤ جخم وهي ، Acculturation الخشا٠٢ مهُلر ٌٗىُه ما َو  ؤمىذ. الا٦دؿاب/  اإلاىذ وصًىامُت ، الُٗاء/ ألازظ آلُتي ٞو
 اع٦تباإلال صاثمت ؾحروعة في الش٣افي الا٦دؿاب ٞغحى ، الش٣افي اإلاحزان في والُلب الٗغى مٗاصلت هي جل٪. ؤ٦دؿب هٟؿه آلان وفي

. والٗؼلت الاه٨ٟاء ال والاجها٫

٨ظا ان ْهغ َو ب/  جىا٣ٞي وجشا٠٢ مًاص/  جهاصمي جشا٠٢ ؛ الخشا٠٢ مً هٖى ٣بل زهىنُاجه ًلػي وال ، آلازغ ٌؿخٖى  مبضؤ ٍو

ت الخغب ) ٦خابه في اإلاىيٕى َظا في ؤٞاى ٢ض اإلاىجغة اإلاهضي اإلاٛغبي اإلا٨ٟغ ولٗل.  الخباص٫  خُانألا مً ال٨شحر ٟٞي ، (الخًاٍع

. مؿخىعصة صزُلت ل٣ُم مىاظهتها زًم في ؤنُلت ٢ُم ٖلى خٟاْا الخشا٠٢ بٟٗل الكٗىب بحن الخًاعي  الهغإ ًدخضم

:-  الش٣اُٞت والغمىػ  الخُماث/ 2

:-  الش٣اُٞت والغمىػ  الخُماث وجباص٫ الخشا٠٢ آلُاث 

ا صون  الخًاعاث مً خًاعة في ةؾاثض ٧اهذ التي ألاؾُىعٍت الغمىػ  واؾخٗاعة بخُاء ٍَغ٤ ًٖ الخشا٠٢ ًخم   ٧اؾخٟاصاث ٚحَر
ظا ، ؤلاوؿاوي الترار مً مكاٖت  زانت الكٗغاء ًلجإ ما ٨ٞشحرا ، الخضازُت زانت الىهىم زال٫ مً ٢غاءجه ٖلى حٗىصها ما َو

٠ُ بلى  ٦ُىبُض ٦ـ صةٖضي ؤؾُىعٍت ؤؾماء ٖلى الظا٦غة حٗىصث ٣ٞض. جىظهاتها بمسخل٠ الضًيُت والغمىػ  الُىهاهُت ألاؾاَحر جْى

ُىِـ وبًَؼـ ا ، وؾحًز٠ وبغومُصُىؽ وبُجمالُىن  ٞو حَر  ...ٚو

برث ، واإلا٩ان الؼمان خضوص زاعط ؤلاوؿان ًٖ الى٣اص ؤخض ٢ا٫ ٦ما ألاؾُىعة ٖبرث ل٣ض  مخدضة وآلاهُت الجؼثُت مً ؤبٗض ًٖ ٖو

 في الٗغبي الكٗغ ؤن هجض لهظا. بها الخام مى٣ُها وفي ، طاتها في ٣ًُىا جدمل ٞهي ، والىظىص ؤلاوؿان ٌٗتري  ما ٧ل م٘. اإلاُل٤ م٘
٠ُ بلى ًمُل ٚالبه ٤ ألاؾُىعة جْى ت ٞىُت عئٍت ٞو  صمج ٍَغ٤ ًٖ ظضًضة ؤبٗاصا وحُُٗه الكٗغي  البىاء جثري  مىخُت عمٍؼ

 ا٠٢ومى وؤخضار شخهُاث بلى واإلاىا٠٢ وألاخضار الصخهُاث عص ُٞه ُٞم٨ً ٢البا ًخسظَا"  ؤهه ٦ما.  باإلالخمي الٛىاجي
ت ) َىا الىُْٟت وج٩ىن  مٗانغة ت جٟؿحًر ٠ُ َظا ٍَغ٤ ًٖ الكاٖغ ؤن خُض. 1 " (اؾخٗاٍع  بلى اإلاٟهىم ج٣ٍغب بٗملُت ٣ًىم الخْى

.  ألاؾُىعٍت الغمىػ  جل٪ اؾخٗاعة بىاؾُت اإلاخل٣ي

ت الخجغبت ٌٛجي ألاؾُىعٍت الغمىػ  مً عمؼ ؤو ، ؤؾُىعي هو اؾخلهام في بن  ٞظة عئٍت ٖلى التر٦حز مً ؤوال البض ل٨ً ، الكٍٗغ

. 2." وا٢ُٗا وظىصا وبٗثها ، البُٗضة ؤن٣اٖها في الخجغبت بإبٗاص ؤلاإلاام هي"  :- الى٣اص ؤخض ًغي  ٦ما والغئٍت ، لألقُاء

                                                           
 

 290-289ص -إبراىيم رماين ،الغموض يف الشعر العريب احلديث ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ص . 

 
 07 ادلرجع نفسو ص . 
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٠ ُٞمً ًٟترى ا ًد٤٣ ؤن ألاؾُىعة ًْى له ، الؼمً ه٣و ج٨ملت بلى حهضٝ مىه البض قَغ  في لِـ ٖابغة ْاَغة مجغص مً وجدٍى

ش بلى ظؼثُاتها وفي ٞحها خ٨مالذ ؤلام٩ان  وبهظا. الالمخىاَُت الضالالث ؤبىاب وجلج اإلاٛل٤ جستر١  مٟخىخت خضوص في للمُل٤ جاٍع
٠ُ الىاعي الخمشل ت بالخجغبت ًغجٟ٘"  ألاؾُىعي للخْى  لخٛضو ال٣ًُت بلى اإلاىيٕى ومً ، ال٨لي بلى الجؼجي مً ؤلاوؿاهُت الكٍٗغ

 الكاٖغ ًضع٦ها الىعي جخسُى عئٍا ألاؾُىعي الكٗغ"  ؤن جا٦ض خُىما الغؤي َظا م٘ ٖىى اٍعذ الىا٢ضة وجخ٤ٟ 1" زالضا همىطظا
ت نىعة ٞخإحي بدؿه ت لِـ ٞالكٗغ ، مُل٣ت ُٖيُت عمٍؼ غ مىاص مجمٖى  ظضًضة ماصة ٖلى خهل و٧لما ُٞىٓمها للكاٖغ جخٞى

 2"  جهى٘ وال ، الغمؼ / الهىعة ٞخىلض ، الكاٖغ ٖلى طاتها الغمىػ  ُٞه جٟغى بقغا١ َى بل ، ؤياٞها

خا جىبهىا  ًجٗلها مما ألاؾُىعٍت اإلااصة م٘  الكٗغاء بٌٗ  بها ًخٗامل التي الؿُدُت مً الخظع بلى ال٣ى٫  َظا زال٫ مً ٖىى ٍع
حن إلاجغص الكٗغ في ألاؾُىعة وؿخسضم ؤن ٨ًٟي وال ، ٣ِٞ وؿخدًغ ؤن ٨ًٟي ال اهه ، وظامضة وؾغابُت َكت ت التًز  ، والؼزٞغ

ا"  عبُها مً البض بل ، ظاَؼة وماصة مىُل٣ا جمشل جهال٩ى ؤو  ألاؾُىعة ان ، ٞغاٙ إلالء وإ ظهض ؾبُل ٖلى لِـ بال٣هُضة ًٍٖى
ؿخيك٤ ، به جدىٟـ الظي الىٟـ وهي. 3" ال٣هُضة خُاة هي بل ، ٢هصخي بىاء مجغص لِؿذ الكٗغ في   اإلاخل٣ي زالله مً َو

. ومٗىاَا ال٣هُضة مٛؼي 

 ٞلؿُٟت ٧اهذ ؾىاء ألابٗاص بىٟـ ًدملها ٞةهه ألاؾُىعة ٌؿخٗحر خُىما ٞالؿاعص ، بالؿغص ًخٗل٤ خُىما عا٦ثي ألامغ ًسخل٠ ال

اهُت ٞغ ظا ، ؤوظمالُت ؤٖو اع الٗالي إلادمض ( ال٣لب ػمً ) لغواًت ٢غاءجىا زال٫ مً هىضخه ؾٝى ما َو . ٖٖغ

:-  اللل  صمً سواًة في املعحعاسة ألابعاد/ 3

 قٗغهت مً ؤو ، الكٗغ لٛت مً الا٢تراب اللٛىي  اإلاؿخىي  ٖلى ٌٗجي ال َظا ٞةن ، ؤؾُىعي مىخى طاث عواًت ه٣غؤ ٖىضما 

ت للٗال٢اث . 4ألاصبي الٗمل صازل اللٍٛى

 ٖلى الخكض َظا ٨ًخجٍز إلاا 5 الش٣اُٞت والغمىػ  ألاؾاَحر مً َاثل خكض مً الاؾخٟاصة ٖلى الجضًضة الغواًاث مٗٓم ج٣ىم
٠ُ ، وقٟاُٞت وبًداء ، ٖغي ف ص٤ٞ مً الجمالي اإلاؿخىي  ٠ُ َى الغواجي الىو في ألاؾُىعة ٞخْى  اإلاُل٤ زىى إلم٩اهُت جْى

ظا ، الالمإلٝى م٩امً ٖلى للٗشىع   ٩ٞىن  ، الٗاصي ًٖ بُٗضا بلٛخه هإي ٢ض الغواجي هجض بط (ال٣لب ػمً) عواًت في هجضٍ ما َو

ت ٚحر لصخهُاث ؾماث ؤو ، شخهُاث ذيالذ ًغبِ ظؿغا مض خُىما مإلٞى  بلى ًلجإ خُىما ٞهى. بالغمؼ خبلى لٛت في بالىا٢عي اٍع

ذي بحن ما/  الخىانل َاظـ ًٖ للخٗبحر ال٩اَىت عمؼ ت مً بٛاللت الغواًت ؤخضار ٌٛل٠/  بؿ٩ىهِخه والخايغ بثراثه الخاٍع  الكٍٗغ
٣ُضًت ، وهٟؿُت ، طَىُت ججاعب بهضي اإلاصخىهت . ٖو

                                                           
 

 .4م / ، ترمجة عبد الغفار مكاوي ، رللة فصول ع(سطورة العامل والتاريخ واأل )جَتدايراند  . 

 
 29الطبعة األوىل ص . 979 ريتا عوض ،أدبنا احلديث بُت الرؤيا والتعبَت ، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر  . 

 
 . Encyclopaedia of poetry p 541  28نقال عن إبراىيم رماين ،الغموض يف الشعر العريب احلديث ص 

 
 .83 ياس اخلوري ، الذاكرة ادلفقودة ص إل . 

 
 .40 ادلرجع نفسو ص  . 
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ش/ الغمؼ –اإلاغؤة ٞهظٍ  ت باعة مجها ًجٗل ما وؤلاًداء ال٣ىة مً مل٪ث ؤؾُىعي  –الخاٍع ت لضالالث مغ٦ٍؼ  ٦ما ، م٨شٟت قٍٗغ
ت اللٛت اؾخُاٖذ  ٞالغواجي ، والغمىػ  الضالالث لٗضًض م٩ىهاث ببغاػ في حؿاٖض الخإزحر ٖلى مظَلت بُا٢ت حصخجها ؤن الكٍٗغ

ا ) وظها ٌُٗحها ذي الىظه بحن ًمؼط خُىما (ٞاهُاٍػ :-  ٣ُٞى٫  ، ألاؾاَحري ٌ والىط ، الىا٢عي/  الخاٍع

لىح ، اإلامحزة نٟاجه مىه ٞخمسر ، عوٍضا عوٍضا ًدبض٫ ألاعى ٖلى اإلاُغوح ؤبي وظه إلادذ ال٣هحر الاػصخام َظا ؤزىاء"    ٖلُه ٍو
 والخ٩اًاث ألاؾاَحر وؿاء مً امغؤة وظه ٦إهه ، ظماال وؤبلٜ ، خؿىا ؤعوٕ وظه ، قٟاُٞت وؤقض بقغا٢ا ؤ٦ثر وظه.  آزغ وظه

 1" بتالخال

 خؿب هٟؿه الى٢ذ في وؤهثى ط٦غ ألاؾمى ال٩اثىاث بها جخه٠ نٟت وهي" ، ال٣ضًمت الضًاهاث في الخىىزت بلى ٌكحر بالغاوي  و٦إوي 
٩ا بلُه طَب ما ها الظيMiréca Elide بلُض محًر ٟؿغ"  الكمىلُت ًٖ للخٗبحر ظامٗت ٢ضًمت نُٛت ؤجها ٖلى ٌٗٞغ غف ًىؾ٠ ٍو  ألَا

 2" الكمىلُت ، ال٣ىة ، الاؾخ٣اللُت ًٖ للخٗبحر ٖامت نُٛت جهبذ الخىىزت نؤ بمٗجى"  ب٣ىله طل٪

 خحن  ال٩اَىت بلى بٗض ُٞما به ٌكحر والظي ، ألاؾُىعي اإلاغؤة ووظه ، ألاب نىعة بحن مظَل وامتزاط ، مضَل جضازل َىا٥

 اإلاضٖىة اإلاغؤة وظه ، صوما ؤٖخ٣ضٍ و٦ىذ ، جسُلخه ؤن ؾب٤ وظه ، زالبت امغؤة وظه بلى ؤبي وظه جدى٫  بالٟٗل"  :- ٢اثال ًغصٝ

. 3" ال٩اَىت

ٟها التي اللٛت ؤن هالخٓه ما  ًٟٙغ ٠ُ٦ ؤًًا هالخٔ.  بالضالالث وػازغة مىخُت هي ٦م هضع٥ خحن في ، ٖاصًت لٛت هي الغواجي ْو
 جماصي ٍَغ٤ ًٖ وطل٪ ، عاعوالاؾخم ال٣ىة لُُُٗه خايٍغ ًغؾم ماػا٫ وظها لُلبـ ألابضًت هىمخه مً لل٩اَىت ألاؾُىعي الغمؼ

مىده الخًىع  ٢ىة ُُُٞٗه ، الغمؼ َظا جغؾُش في الغواجي :-  ٣ًى٫  خُىما ؤلازهاب ٖلى ال٣ضعة ٍو

 ، الكٟاٝ ال٠ُُ طل٪ الىاؽ ًلمذ ؤن زكِذ ٦ما..  نٟهٟا ٢اٖا ُٞتر٦ه ، ؤبي ال٠ُُ الىظه طل٪ ٌٛاصع ؤن زكِذ"  
 4." ٖلُه ٣ُٞبًىن 

ظا ، اإلاىاظهت ٖلى ج٣ىي  ٧ي الًىء بٌٗ بلحها لُدؿلل اإلاى٨ؿغة الظاث ؤٖما١ بلى الىٟاط ٢ىة لألؾُىعة ؤخُاها ٩ًىن  ٢ض   ما َو
 وب٣ىة ، وبمايُه ، بجظوعٍ ًظ٦ٍغ ٞهى ، للخالم عمؼا البُل وظه جلبـ الظي الىظه َظا في ًجض ٞهى البُل ؤمغ مً ٧ان

 ، وجسُالجه اخاؾِؿه الٗىان بَال١ في البُل ًخماصي بل ، الخض َظا ٖىض ج٠٣ الغمؼ َظا اؾخظ٧اع عوٖت ج٨ً ولم ، ؤظضاصٍ

ت مىاْغ ؤجظ٦غ بإن بلي ؤوخذ اإلاى٠٢ لهظا مٗاٌكتي ٞةن وللعجب"  :- مشال ٣ُٞى٫   ٖهض بلى زانت بهىعة جغظ٘ خاإلات قاٍٖغ
ٛاصع ، ب٣ُُٗه ًظَب الظي الغاعي مىٓغ مشل الُٟىلت ت َو ظوب ، ال٣ٍغ  5" الخًغاء اإلاغوط في ٍو

                                                           
 

   زلمد العايل عرعار ، زمن القلب ص  . 

 
 .205، رللة ادلساءلة ص (رواية ىابيل حملمد ديب / الكتابة واألسطورة  )يوسف األطرش  . 

 
 .2 ص .زمن القلب  . 

 
 .2 لرواية ص ا . 

 
 .3 الرواية ص  . 
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"  :- ال٩اَىت ًٖ خضًشه في الغاوي  ٌٟٛلها لم ؤزغي  جٟانُل في للضزى٫  ظضًض مً جمهض التي هي الجمالُت عاثؤلاقا َظٍ
 1"  زاع٢ت ْاَغة و٧ان ، ؤبي وظه ٖلى لخٓت َٟا الظي الؿاخغ الىظه طل٪ نىعة مباقغة طَجي بلى ٖاصث

ؼ بلى خاظتب ٞهي لضحها الجبن َا٢ت لهٝغ مىٟظ ًٖ جبدض الخ٩اثُت الصخهُت ٧اهذ ل٣ض  جسُي ٖلى ٢ضعتها حٍٗؼ

 ًٖ للخٗبحر وجىُْٟه ، ؤلاوؿاهُت جغار اؾخٛال٫"  بلى الغواجي لجإ ولهظا ، مُل٣ت بجغؤة بالٗملُت وال٣ُام ، الٗضو خاظؼ
. 2" اإلاٗانغ ؤلاوؿان َمىم

ً ًٖ ًبدض بوؿان َى (ال٣لب ػمً) عواًت بُل  وبًماها ة٢ى لُمخلئ هٟؿه حٗبئت في ٨ًمً ٞهمه ، مىه ؾغ٢ٍى َو
ظا ، الٗاصلت ب٣ًِخه سُت بغواٞض بال ٢ُمُا اؾخضعاظه ًخم لً َو  عمؼ بلى الغواجي لجىء ًٟؿغ مما ألاولى بالضعظت جاٍع

سُا (ال٩اَىت) الغمؼ َظا مً الغواجي اؾخٟاص ٣ٞض.  عواًخه بُل لُهاخب ال٩اَىت سُا ؛ وؤؾُىعٍا جاٍع  وا٢ٗا ٧ىجها جاٍع
سُا مشبخا  الظي اإلاؼط َظا.  ال٩اَىت جضعى خؿىاء امغؤة ووظه ، البُل وظه بحن اإلاؼط طل٪ ال٫ر مً وؤؾُىعٍا ، جاٍع

 اظخمإ ح٨ٗـ ألاؾاَحر ٩ٞل"  ألاؾمى ال٩اثىاث جمحز التي -ؾاب٣ا طل٪ بلى ؤقغها ٦ما  –الخىىزت ؤو ، باالػصواظُت ًىحي
 الظي الؿٗاصة هدى الؿعي َى ألاؾاَحر في َمالم الٗىهغ..  طاجه بلى وباليؿبت ، الٗالم بلى باليؿبت ؤلاوؿان في الًضًً

 ، خُاجه في خال له ًجض لً ويضًضا اػصواظُت الُبُٗت في بإن ؤلاخؿاؽ ًٖ حٗبر بازخهاع بجها. ٞحها اإلاغء ًجضٍ

ُ٘ الخب خاالث بخضي ًجابه ٖىضما واإلاجخم٘ "  3. الٞغ

ُ٘ الخب) َظا ٓهغ ، وجغخاله خله في ًدبٗه عاح الظي الىظه بهظا البُل حٗل٤ زال٫ مً ًبرػ الظي (الٞغ  الخحن بحن ٍو
 البُل بحن الغوحي الاجها٫ َظا ج٨ش٠ُ بلى الغواجي بلجىء الغواًت في ٞىُا الغمؼ َظا والؾخسضام التزاوط لخإ٦ُض وآلازغ

٨ظا ، وال٩اَىت ىظهها ال٣اعت  بمكاٖغ ًخد٨م" ٞهى َو . 4"وص٢خه الكاٖغ ببراٖت ٍو

ظا ٠ُ بغاٖت حكضٍ بدُض لغواًتا ؤخضار ًخدب٘ إلاً ماًدضر َو ٣ت ، الغمؼ جْى ٍغ ٠ُ َو  لجإ خُىما الغواجي بن.  الخْى
٣ي ٦ةله ٞهى الشىعي ؤلاوؿان ًستزهه ما بلى ال٣اعت  اَخمام ًىظه ٞهى ألاؾُىعي الغمؼ اؾخٗاعة بلى  ؤمامه جىٟخذ بٍٚغ

 وجُل٤ ، الكٗىب بها جامً ٧اهذ يالذ ال٣ضًمت آلالهت نىع  مالخمهم في لي جهىعث ل٣ض"  :- ٣ُٞى٫ . اإلاؿخدُل بىاباث
 5"  الٗٓماء الٟاجدحن ؤوظه مالمدهم في لي جهىعث و٦ظل٪ ، الاهخهاع وبله ، الىاع وبله ، الخغب بله مشل ؤؾماء ٖلحها

 ًٖ وطل٪ ، وألاؾاَحري  الىا٢عي بحن اإلاؼط ٖملُت ح٤ُٗ التي الخىاظؼ ٦ؿغ بلى حهضٝ اإلاُُٗاث َظٍ ٖلى الخإ٦ُض بن

 جماػط ًٖ اإلاخىلضة الؿغصًت الخغ٦ُت ألاؾُىعٍت بالهىعة اإلا٣هىص"   ٞــ الجظوع  لخلمـ م٣ُإ الٛىم ٍَغ٤
ل جماػظا بالخضر الصخهُت  6" بُجهما الٟىانل ًٍؼ

                                                           
 

 .5 الرواية ص  . 

 
 .95 ، رللة ادلساءلة ص(الكتابة واألسطورة  )يوسف األطرش  . 

 
 .52الطبعة الثانية ص  980 جربا إبراىيم جربا، األسطورة والرمز، ادلؤسسة العربية للدراسات  . 

 
 .52ادلرجع نفسو ص  . 

 
 .25الرواية ص  . 

 
 .28 ، رللة ادلساءلة ص (يف مصرع أحالم مرمي الوديعة / اجلسد  –من الز -بعض عناصر شعرية النص الروائي ، األسطورة  )يوسف بن جامع  . 
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ى  في اللٛت بٚغا١ في ٌؿخمغ ٞجراٍ. لظل٪ الٟغنت ؾىدذ و٧لما الىؾاثل ب٩ل ببغاٍػ ٖلى الغواجي خغم الظي الخماػط َو
غ :-  ٣ًى٫  خُىما ؤزغي  جاعة ألاقباح ونٟت ، جاعة آلالهت نٟت عواًخه ؤبُا٫ ٖلى فيٌُٞ الٛغاثبي الخهٍى

 1"  وألاػ٢ت الكىإع في بغقا٢ت وحؿللىا البِذ مً زغظىا ٖىضما ؤقباخا نغها ؤهىا لي جهىع "  

٠ في الضم ٌؿبذ مشلما ُٞه وحؿبذ ، اإلاضًىت ٢لب جستر١  ، للُٗان مغثُت ٚحر ؤقباخا ؤنبدىا ؤهىا لي جهىع  وٗم"    ججاٍو
 2." جدغؾىا مجهىلت ٢ىة َىا٥ ٧اهذ.. الخي ال٣لب

ؿخمغ غا١ َظا َو لبؿه ، الخىاع١  َظٍ بمشل اإلادُِ ٌصخً خُىما العجاثبُت في ؤلٚا با ًبضو لباؾا ٍو لت ٍٚغ  ألاولى للَى

. صالالجه ًىضر ُٞه الخمًٗ ل٨ً

ش بالًبِ ؤٖٝغ ال التي بالظاث البىاًت َظٍ"    ا ٞبطخامتها ، لإلًداء ٦بحرا مهضعا لي باليؿبت ٧اهذ بىائها جاٍع  وبؿَغ

 3." خىلها ال٣هو ؤؾم٘ التي والٟٗاٍعذ للجً مإوي  ؤجهىعَا ٦ىذ اإلاٛل٤

جاث اإلاماخ٩اث َظٍ زال٫ مً ًخطر واإلاٗغفي الجمالي الىعي ٞامخال٥  جدؿ٘ خُىما والخُالي الىا٢عي مابحن والخسٍغ
 الخخما٫ ناص٢ت نىعة البُل مً ُٞجٗل الٛغاثبي اإلاىخى َظا ٖلى ًا٦ض الغواجي ًٓل َظا ٧ل الؾدُٗاب ألاؾُىعة

.  الخاع٢ت الخ٣اث٤ ٦ىه في الىلىط

 حكبه ؤجها ؤ٢ى٫  ؤن خاولذ. وظمُلت ٖظبت..وظلُلت ؾاخغة ل٨جها مجهىلت ٢ىة. ُٖٓمت ٢ىة خًغة في هٟسخي وظضث"   
ا ظٗلخجي ؤزغي  ظهت مً ل٨جها ، الهٟاث بٌٗ في ؤلاوؿان  4."آزغ جٟؿحر ؤي مً ؤ٦ثر ؤلالهُت وةبال٤ ؤٞؿَغ

 ؤؾاؾُت الػمت حك٩ل ٞهي ، ٢ىجه مجها البُل اؾخمض والتي ال٩اَىت نٟاث مً نٟت  بال لِؿذ الُٗٓمت ال٣ىة َظٍ
ت يىئها في ج٣ىم ت والضالالث اإلاٗاوي مً مجمٖى ُٟها في الىٓغ ؤمٗىا ما وبطا ، هٓام ٚحر ٖلى اإلاخضازلت الغمٍؼ  ًخجلى جْى

ا ٩ٞلما ، ومخٟغ٢ت مبٗثرة جبضو التي الٗىانغ ٧ل ججم٘ ٞال٩اَىت ٖلُه، جىُىي  الظي ياإلاٛؼ لىا  و٧ان بال الغاوي  ط٦َغ
تها ومدغ٧ا ٞاٖال الظ٦غ طل٪ اصة اإلاٗاوي مً ظملت حؿخ٣ُب التي بغمٍؼ  جىٕى ًدضص الظي ظضًض هدى ٖلى جىػَٗها إٖل

ُٟها ُت ٢ضاؾت مً ملهجذ إلاا ؤلاوؿان في الغوحي للجاهب عمؼ جاعة ٞهي ، جْى  في اإلااصي للجاهب عمؼ جاعة وهي ، وؤلَى

ُت الخهاثو بخضي لٗل"  و.  الخُاة  ٖلى اهٟخاخها َى الخٗضصي بٗضَا البدض مىيٕى للغواًت ؤُٖذ التي الىٖى
اث مً مؿخىي  ٣ت في ألاؾُىعٍت البيُت مً ؤنال اإلاؿخمضة اإلاخمىٗت اللٛت مؿخٍى  5."ومدخىاٍ الؿغص ٍَغ

 اإلاخٗضصة والغمىػ  الضالالث مً ًٞاء جٟخذ ؤن اؾخُاٖذ ٢ض خُىظا٥ ٞةجها ، مُٗىا ماقغا لغواًتا جبلٜ ٞدُىما
ُٟتها بلى واإلاٗهىص اإلادضوص ؾُا٢ها مً وألاؾُىعٍت ، ال٣ههُت الضالالث جخدى٫  ؤن ًم٨ً ٞبها اللٛت بىاؾُت  ْو

ت لى.  ألاصبي الٗمل صازل الجمالُت الخٗبحًر  في ًؼزغ بما جطج ٞؿُٟؿاء الىو عاث٤ٞ ؤٚلب ظاءث اإلاىىا٫ َظا ٖو

                                                           
 

 .7 الرواية ص  . 

 
 .8 الرواية ص  . 

 
 .8 -7 ص -الرواية ص . 

 
 .29 -28 ، ص ص (..بعض عناصر شعرية النص الروائي )يوسف بن جامع  . 

 
 .28 ادلرجع نفسو  ص  . 
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 عمؼ ؤجها ٦ما بُٗضا جدملىا الػماوي وؿ٤ ًٖ ٖباعة ألاؾُىعة ان. والٓاَغ الباًَ ؤلاًداء ؤؾباب مً اللٛت ؤٖما١
ت مً وهمىطجي هىعي لك٩ل ت ًٖ بدشا ٩ًىن  ال ٢ض ألاؾُىعٍت الجظوع  ًٖ ٞالبدض ، ؤلاوؿاهُت الهٍى  الصخهُت الهٍى

ا جال٠ مجها اإلاؿخ٣اة الغمىػ  ،و ٖمىما البكغي  وـالج م٘ جىخض ًٖ بل ت اللٛت مً هٖى  بلٛت الجمُ٘ ٞخساَب‘  اإلاإلٞى

  الى٣اص ؤخض ٣ًى٫  اإلاًماع َظا وفي. الجمُ٘

لىمه وصًاهاجه ، وؤؾاَحٍر لٛاجه في عمؼي  خُىان ؤلاوؿان ؤن"  ىىهه ٖو  1."ٞو

 الىا٢عي جهل التي الغئٍا لٛت َى ألاصبي الغمؼ ؤن" ال٣ى٫  ًم٨ىىا ؤلاقاعة يىء وفي ؤلاقاعة، َى َظا وعاء مً واإلا٣هىص
 ٦ش٠ُ صاللي هدى ٖلى بالٗام الظاحي وؤلاوؿاوي بال٣ىمي، وؤلا٢لُمي واإلاؿخ٣بل، بالخايغ واإلااضخي وألاؾُىعي، بالخُالي

"2  .

ىض تها و بثرائها (ال٣لب ػمً) عواًت ٧ىن  في الش٣ت ًم٨ىىا ألامغ َظا خضوص ٖو . بٗاصألا َظٍ ٧ل جهل عمٍؼ

 الغمىػ  جلمـ جيكض ؤنبدذ ما ب٣ضع الغواجي الىا٢٘ (اإلاى٤ُ مً )مى٣ُت ٖلى جغ٦ؼ حٗض لم الجضًضة الغواًت بن
:- بُجها مً للبدض جهاثُت ٚحر هخاثج ٖضة ٖلى الى٢ٝى َظا ؤم٨ىىا لظا الخُٟت الغمىػ  واؾخضعاط الٓاَغة

ت ال٣ُمت اؾخضعاط الغواجي اؾخُإ/1 ؿغ، ؾالؾت في الكٍٗغ ُٟها َو ت وجْى . الغواجي اإلاتن صازل بٍٟٗى

مي ٞانل وي٘/2 .  والغئٍا الخهىع  الزخالٝ الغواثُحن مً ؾب٣ه ومً ظُله بحن َو

.  الجضًضة الغواًت مؿاع في ممحزة ٖالمت وألاؾُىعة الترار في الاؾدشماع/ 3 

ساهُت ظٟاء جسٍغب ٖلى الٗمل/ 4 لها ٍَغ٤ ًٖ الخاٍع . ثبالضالال مكبٗت عمىػ  بلى جدٍى

. الغواجي الغاًَ ٖلى الخمغص بىاؾُت والىمُي والؿاثض الجاَؼ جسُي ٖلى الىو ٢ضعة/ 5

ا التي ألابٗاص ؤَم بحن مً ألاؾُىعة/ 6 . ؤلاوؿاوي الترار بلى ههه اهخماء ٖلى للضاللت ألاصًب ٌؿخٗحَر

 

  

                                                           
 .273اين ، الغموض يف الشعر العريب احلديث ص ، نقال عن إبراىيم رم Cossirer   كاسَتيو  .  
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. دً  محمذ:  للياث "  الىبيرة الذاس" سواًة في الجى  و الىعام
الجضائش   -خلذون  ابً الشحمان عبذ:  عةحام ـ   ظعذ مىمً.ؤ

 

 

 

   امللخق

" اإلاىاصمت" ؤو جىاوله ٞلخٓاث. البكغ خُاة مً مٗلىمت ؤو٢اث في خايغ ٞهى اإلاجخمٗاث ٧ل لضي خُىي  ٖىهغ الُٗام ٌٗخبر     

 ٣ًابل ٦ما الجٕى ابله٤ً ألا٧ل بن زم. واإلا٩ان الؼمان بدؿب اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحن الٗال٢اث ووسج وكإة مٟاصَا بالٛت ؤَمُت ج٨دسخي

ا الٛظاء جىاو٫  ٣َىؾُت ؤنبدذ لهظا ، الٛجى ال٣ٟغ  لل٩اجب" ال٨بحرة الضاع" ٢هت ٦ىمىط بُجهم مً ؤزترها والظًً  لألصباء مىيٖى
 باللٛت ٦خبذ والتي (1957الىى٫  و 1954 ،الخٍغ1952٤  ال٨بحرة الضاع) الكهحرة الشالزُت ناخب" صًب مدمض" ال٨بحر الجؼاثغي 

 ٣ٞض ، مازغة و واضخت الغواًت َظٍ في الجٕى نىعةٝ. الٟغوسخي الاخخال٫ ابان الجؼاثغي  الكٗب مإؾاث ًٖ للخٗبحر ؾُتالٟغن 
ً وخل و٦إهه الجٕى بضا  حٗمل هي وال ، ًٟاع٢ها َى ال ؛ ٌؿ٨جها ومً" ال٨بحرة الضاع" ٧ل في ول٨ً واخضة ؤؾغة في  ،لِـ اؾخَى

 ججٗل الغواًت وؤخضار.خُاة ؾلى٥ بل ، ؤ٧ل ٢لت لِـ ، َىا ، الجٕى وبضا ، ولبؿها ؤ٧لها في وظىصٍ واؾخمغؤث ، َغصٍ ٖلى
  ألاؾغ ٞهظٍ ، الخغمان بٟضاخت جدـ واإلاٗضة ، ألاونا٫ ٌٛؼو  بالجٕى الكٗىع 

ًا
 .  اللظًظ ألا٧ل ببٌٗ جدٓى ٧اهذ ما هاصعا

 .نغاٖاث ، ؤزىة ، ٚجى ، ٣َىؽ ، ؤلم  ، ٣ٞغ ، ظٕى  ، ماصبت ، مىاصمت ٚظاء،   -:   املفحاحُة اليلمات

Résumé : 

La nourriture et la convivialité ont depuis toujours servi à créer et à tisser les relations entre les 

membres d’une société, voire entre les peuples dans le temps et l’espace. En littérature, chez 

certains écrivains, nourriture et faim s’opposent pour se muer en un moyen d’expression pour se 

défendre ou défendre leurs peuples à l’exemple de Mohamed Dib, le grand écrivain algérien de 

langue française. A travers les pages du roman « La Grande Maison », l’auteur met en exergue, non 

seulement les souffrances des familles vivant dans cette maison Dar Sbitar) , mais également les 

blessures de tout un peuple colonisé.  

Abstract : 

The food and th conviviality have always served to create and build relationships bet ween a society 

members,indeed in time and space.In literature for some writters, food and hunger are opposed to 

turn into an expression way to defend themselves or their people, what is the example of 

Muhammed Dib, the largest french language Algerian writter. Through the pages of his novel «  la 

grande maison », the author emphasizes, not only the suffering of the families living in this house ( 

Dar Sbitar) but aloo the wounds of the colonized people. 
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: امللذمة 

غة اإلاٛاعبُت الضو٫  ٖاهذ              سُت الاه٨ؿاعاث  مً  عالجؼات مجها و  اإلاؿخٗمَر   الا٢خهاصًت و الخاٍع

لت إلاضة الاظخماُٖت و   شخيء ٧ل مً ألا٢ُاع َظٍ قٗىب خغمذ خُض الؼمً مً ٍَى

اث مً ختى و ت الِٗل يغوٍع  ؤَمُت الٛظاء جىاو٫  لخٓت و الخٛظًت ا٦دؿذ َىا مً. الكغب و وألا٧ل ٧الضواء الخٍُى

 ألاصبي ٧اإلهخاط ال٨ٟغي  ؤلابضإ بلى البؿُِ ٫الٗم مً: الُىمُت الخُاة مجاالث ظل في بالٛت

 الجضًغة الىؾُلت الٛظاء جىاو٫  لخٓت وحٗخبر. الٟغوؿُت اللٛت ؤي اإلاؿخٗمغ بلٛت الخٗبحر لخخمُت ًسً٘ ٧ان الظي و 

ت بحن و اإلاظا١ و الٗلم وبحن الظا٦غة و الكهُت بحن اإلاخىاظضة الخضوص بخسِ ت و الهٍى . الٛحًر

  شخهُاث  اخضار  الٗم٣ُت الخ٣اث٤  ًٖ الٛظاء ؤو الُٗام جىاو٫  بلى الضٖىة ج٨ك٠ ٢هت ٧ل ٟٞي        

اث لؿغص ٢ىة بُٖاء بةم٩اهه الُٗام ًٖ الخضًض  ٧ىن  اإلاىيٕى و ُض العجباَه ال٣هت جل٪ ؤخضار مجٍغ  ؤؾالُب بُغاث٤ الَى

ت الؿغصًت نٟاجه ًٖ مسخلٟت بىٓغة و بخؿاؽ  جدلُل بلى  ُٞه هخُغ١  مىيٕى ٞخذ  بم٩اهُت ًمىدىا ما َظا. الٗاصًت ؤو اإلاإلٞى
غفي الىن٠ ظىاهب في الٟغوؿُت باللٛت اإلا٨خىب اإلاٛاعبي الغواجي ؤلاهخاط جًمجها خؿاؾت و ٖضًضة ه٣اٍ ًدىاو٫  واؾ٘  الازىٚى

ذي و  والاؾدُُان الش٣افي الخٗضص و الٟغصي و الجماعي الخاٍع

 و الاؾخٗماع ببان ؤي مسخلٟخحن ٞترجحن في به ًدُِ الظي الٗالم م٘ الٟغص وؾُه ٌِٗل الظي الالمدؿىؽ البٗض في ختى و 
.  بٗضٍ

بُاث ؤَم بةخضي ه٣خضي ؤو اللظاث  ؤقٝغ بةخضي هدخٟل ؤي ،"وِٗل"  بظل٪ وٗجي" هإ٧ل"  ه٣ى٫  ما ٞٗىض      و ؤلاوؿاهُت الَُى

. ألا٧ل ُٚاب ٖىض ال٨ٗـ ٣ً٘

خباع عظٗىا وبطا      هي ما الُٗام جىاو٫  ٞلخٓت ال٣ٗل، لبىاء ٕمكغو  هي ٚظاء  وظبت ٧ل  ؤن اٖل
ًا
 الٗمل ماقغاث  ؤخض بال بطا

ل و بال٨خابت اإلاخٗل٤ ال٨ٟغي  . ال٣غاءة و الخإٍو

ش و ز٣اٞت يمً م٩اهخحهما وظبت ؤو َب٤ ٧ل ًإزظ ، ألامم ٖىض الخٛظي ٣َىؽ مً ٦شحر في        ً جاٍع  الكٗىب، جل٪  مَى

غجبِ.  الٛحر م٘ الخىانل مً ٕون بال َى ما الُٗام ماثضة ٖلى ٞالجلىؽ ش و ٢ىمُت ز٣اٞت بلى باهخماثه ٚظاء ٧ل ٍو ً و جاٍع  مَى
ت و ٖضًضة لىنٟاث جبٗا ًدًغ ؤهه خُض مٗلىم  التي الٓغوٝ و ألاػمىت بازخالٝ ٖاإلاُت جىانل لٛت لُهبذ ومسخلٟت مخىٖى

  حكبه لً اإلاجاٖت ٞؿىحن لظا،. جل٪ الجلىؽ لخٓت جغا٤ٞ
ًا
 ًٖ ٣َىؾها في اإلاؿدبضة الكٗىب جسخل٠ ٦ما الجهًت ؤٖىام ؤبضا

ضة الخايٗت جل٪ . ؾجري  ٦ما زانت" ٖمغ" البُل اؾغة و ٖامت" ال٨بحرة الضاع" لؿ٩ان باليؿبت الخا٫ هي ٦ما اإلاؿخٗبَر

ش واملجحمع الؼزاء  (دً  ملحمذ الىبيرة الذاس ) والجى  الخبز مذح  )  :  املعحعم 

« Il avait terriblement faim toujours, et il n’y avait presque rien à manger à la maison ; il avait faim 

au point que certaines fois l’écume de sa salive se durcissait dans sa bouche. Subsister, par 

conséquent, était pour lui l’unique préoccupation.  

Il était cependant habitué à n’être jamais rassasié ; il avait apprivoisé sa faim. A la longue, il put la 

traiter avec l’amitié due à un être cher ; et il se permit tout avec elle. Leurs rapports s’établirent 



ة  2016دٌعمبر    25العذد  -العام الثالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

 

121 

sur la base d’une courtoisie réciproque, attentive et pleine de délicatesse, comme seule une ample 

compréhension saurait en faire naître entre gens qui se jugent d’abord sans la moindre 

complaisance et se reconnaissent ensuite dignes l’un de l’autre. Grâce à cette entente, Omar 

renversa toutes indifférences, filles de la peur et de la paresse. Et s’il avait songé à donner voix à 

ce qui était profondément enfoui en lui, il se serait, à n’en pas douter exprimé en ces 

termes : « Mère bien-aimée, Mère faim, je t’ai réservé les mots les plus tendres ». 

Que de soirs il s’agenouillait à ses pieds, l’âme et les yeux absorbés dans le plus vaste amour, 

tandis qu’elle souriait…et s’approchait de lui (…) ».
1
 

ُب الجٕى و٧ان"     ؤن ألاخُان بٌٗ في الجٕى ٍٞغ مً ًبلٜ و٧ان ًإ٧له، شخيء البِذ في ٞلِـ ، ألاًام مً ًىم في ًتر٦ه ال الَغ
. ًمىث ال ؤن ٌِٗل، ؤن بطن الىخُض َمه ٧ان ، ػبضا ُٞه ًىدلب لٗابه

 ٧لٟت ٞال ، للهض٤ً الهض٤ً مٗاملت ٌٗامله ؤنبذ ختى ، الجٕى وؤلٟه الجٕى ؤل٠ ألاخُان، جل٪ في  ابضا ٌكب٘ ال ؤن اٖخاص و٢ض   
 بحن ًىلضَا ؤن واؾ٘ا٫ الخٗاٝع بال ٌؿخُُ٘ ال التي اللُُٟت الخُٟت اإلاخباصلت اللُا٢ت مً ؤؾاؽ ٖلى ٖال٢تهما ٢امذ ل٣ض ، بُجهما

 ٢لب الخٟاَم َظا وبًٟل.  لبٌٗ بًٗهم زل٣ىا ٢ض ؤجهم ٌكٗغون زم ، ألامغ ؤو٫  ، ألازغ بًٗهم في الًٓ بًٗهم ٌسخيء ؤهاؽ
 وال ل٣ا٫ هٟؿه ؤٖما١ في ٖما ًٟصر ؤن بباله زُغ ٞلى.  خب بلى ٢لبها ،  وال٨ؿل الخٝى ًٖ جيكإ التي الالمباالة ؤهىإ ٖمغ

 ٚغ٢ذ و٢ض ، اإلاؿاء في الجٕى ٢ضمي ٖلى ع٦٘ مغة ٦م." ال٩لماث ؤع١  مجي ل٪ الجٕى ؤحها ، الخبِبت ألام ؤًتها بًه:"  ال٨الم َظا ق٪
ُىاٍ هٟؿه بدؿم له ًبدؿم الجٕى بِىما ، واؾٗت جدُت في ٖو ٣ترب... ٍو  (2).(...)"مىه ٍو

  Simorgh"  م1952 ةال٨بحر الضاع) ألازحرة وعواًخه ألاولى عواًخه بحن ٢غن  هه٠ مطخي بٗض      

 مً به جمخاػ إلاا خ٣ُ٣ت طاجُت ؾحرة حٗخبر والتي الكهحرة الشالزُت وعاءٍ جاع٧ا م2003 ماي في صًب مدمض جىفي ، ( م2003 وؾُمىعٙ
ُت ؤؾلىبي وجُىع  بىاثُت ماقغاث . ومىيٖى

حن والكٗغاء ال٨خاب ؤ٦بر اهه بال صًب مدمض ٌٗٝغ لم      ًمشل مش٠٣ شخيء ٧ل ٢بل َى هماوب الٟغوسخي، باللؿان الجؼاثٍغ

ل بال هي ما عواًاجه مً واخضة ٩ٞل.  الٗالم ح٣ُٗض ًٖ نٟداتها زال٫ مً ج٨ك٠ التي الىهُت الٗهغهت ت إلاؿاع تهٍى  هٟؿُت خٍغ
. ؤلؿيُت اظخماُٖت لخدىالث بْهاع واظخماُٖت،

ت (ال٨بحرة الضاع) مدمض زالزُت جه٠"   ُٟتا الجؼاثغ (اليؿُش) و (الخٍغ٤)بـ مخبٖى ت لٍغ -1940) الٗالمي الهغإ ٢بل والخًٍغ

 زانت ؤَمُتها ألاولى الغواًت َظٍ حؿخمض. زانت اظخماُٖت خ٣ُ٣ت ٖغى في ؾلُمت ؤظىبُت لٛت وفي ال٩اجب هجر خُض (1950
بُٗت ممحزا ٞازغا بىاء حُٗض التي ٖباعاتها ٚجى بًٟل   (3).لصخهُاتها َو

ل بلى ًهلىا اإلاسخهغ الٍُغ٤ َظا     غاُٞت خ٣ُ٣خه في ٧اجبا٫ جٚى مغ الاجىٚى  لُيسج حكب٪  صون  مخاَت صازل الخُِ َظا ٍو

 (4). واإلآلىمحن الجُإ مؿغح هي خغ٦ُتها في مىملت حكبه التي الباؽ ٢لٗت َظٍ.  ألالُمت اإلا٣ٗضة" الؿبُُاع صاع" خ٣ُ٣ت نىعة

                                                           
 
 Dib , Mohamed, « La Grande maison »,Trilogie , Edition Barzakh ,Alger , p.83. 

 .00 ،99ص،  ، ترمجة فارس غصوب ، ص 2007طبعة  ANEPزلمد ديب ، الدار الكبَتة ، منشورات   2
3 Lectures maghrébines, Alger, Paris , OPU, Publisud , 1984, p.90. 
4 La Grande Maison ,cit ,p.71. 
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ت جغ٦ُبت ً ، مٛل٤ ًٞاء في مٗٞغ  زالًا إلخضي (همىطظُت) مشالُت ٣٦هت ٢غؤلذ ال٨خابت ُٞه حٛىم ٚامٌ ظٕى ، مؿخ٣ل مَى
 الٟترة َظٍ ٖلى َٛذ نىعة والٗى٠، الجٕى ُٞه ًيكِ ال٣ىي  مً مخدغ٧ا خ٣ال هٓهغ ٞحها مخإهُت وب٣غاءة.  الجؼاثغي  اإلاجخم٘

ظا  ؤؾاؾا ٌؿ٨ىه ، الباؽ مً (مدؼن ) ومصج مغ٦ؼ زلُِ في ٌٛىم بإهه ال٣اعت  ًضع٥ ، الغواًت نٟداث َىا٫.اإلاجخم٘ َو
ٟا٫  والكُىر وؿاءا٫ ٗظبىن  ٌسجىىن  مخأمٍغً مجهم الغظا٫ بٌٗ و٦ظا وألَا اَلحن الخمغ ٖلى ومضمىحن ُٞمىجىن  َو  ًٖ ٖو

. (1)آلزغ خحن ومً الٟا٦هت مً ٢لُال ا٢خىاء ٖضا خاظُاتهم حؿض ال بدٝغ ٨ًخٟىن  الٗمل

هاع ول٨ً ُٞه الؼمً ج٣لباث لخىيُذ لِـ ٖىه ال٨خابت مً والهضٝ وببضإ طا٦غة ًٞاء َظا"      والٗى٠ُ الاهٟٗالي الىؾِ إْل

. ٢هت بلى الجٕى ًخدى٫  ختى جماؾ٨ه الخ٩اجي للًٟاء ًمىذ الُٟىلُت الغهت طو الهىث َظا.  2البُل ٖمغ بهىث ًدُِ الظي
ت البُُئت لىجحرتها ومخٗاوهىن  ؤٖضاء ، الباؽ مىاظهت في" الؿبُُاع صاع" شخهُاث ٩ٞل  ل٣هتا لب ٖلى ٚاثبىن  َم ، واإلاإؾاٍو

الُت) زُالُت ؤو مباقغة ٚحر ازاع بال ًتر٧ىن  ال بدُض  الخغب، حٗلً ؤلاهظاع نٟاعة صوث ٖىضما ل٨ً."  اإلآلم وظىصَم ًٖ (ؾحًر
 ال ظؼء بلى اإلايؿُحن َاالء ًخدى٫ . الىعاسي والخًٕى وال٣ٟغ الٓلماث يض بالخمغص هدـ ٞةهىا جلمؿان، ؾاخت في الىاؽ واظخم٘

٣تهم واإلاٗاعيت الاخخجاط ًداولىن  ، ال٨بري  ال٣هت مً ًخجؼؤ  مً ؤخؿً ج٩ىن  لهم باليؿبت الٗالم بىاء بٖاصة ان الخانت بٍُغ

 الخ٨ٟحر بلى والصخهُاث ال٣غاء لخجلب الجٕى جبرػ التي (الهاء ب٨ؿغ) اإلاتهمت ال٩لمت صًب مدمض ًمىذ (3)الُإؽ في ُٞه وِٗل ؤن

  4. واإلاجخم٘ واًتوالغ الخغ٦ت ؤو الٟٗل بحن اإلاخىاظضة الٗال٢اث في

ؼة عمؼ مغآلا ٖمغ بهىث الغواًت جٟخخذ     ت لٍٛغ ٣ُه الجٕى إلاىاظهت زبز ٢ُٗت ًٖ صوما باخشا الضاثغ الخٍغ ضٍ ٞع  ال.  اإلاالػم ٖو

ت َى" الؿبُُاع صاع" ؾ٩ان ول٩ل له باليؿبت ٞالجٕى. ٌكبٗه شخيء " زبز. " وال٨الم وألا٩ٞاع والىٟـ الخىاؽ ٖلى حؿُُغ َاٍو
ى٠ ٢ىة بإ٦ثر الٓهىع  مً الشاهُت جم٨ً ألاولى:   مخ٩املخان لٟٓخان" ظٕى"و ا لخدىله ٖو  في و. (immanence)اإلاشىلُت مً صاثما هٖى

 ختى ٣ًضع ال َى وبهما الجٕى ُٚاب ٌؿخلؼم ال ٞالخبز: الٗىهٍغً َظًً ًٖ بال شخيء ٧ل ًٖ الخسلي بةم٩اهىا" ال٨بحرة الضاع" عواًت
. قبده ببٗاص ٖلى

 : والجى  للخبز لفةمخد م اهش

« 
- Un peu de ce que tu manges ! 

Omar se planta devant Rachid Berry. 

Il n’était pas le seul ; un faisceau de mains tendues s’était formé et chacune quémandait sa part 

.Rachid détacha un petit bout de pain qu’il déposa dans la paume la plus proche. 

- Et moi ! Et moi ! 

Les voix s’élevèrent en une prière ; Rachid protesta. Toutes ces mains tentèrent de lui 

arracher son croûton (…). Harcelé de tous côtés, le gosse s’enfuit à toutes jambes, la meute 

hurlante sur ses talons…Omar abandonna la poursuite ».
5
 

                                                           
  Ibidem , p.135. 

  Wadi Bouzar , Cit p.97. 
  La Grande maison , pp. 120.123.177.178. 

  Problématique de l’écriture dans l’oeuvre romanesque de Mohamed Dib  ,OPU Alger 1920,p.104.  
 
 Dib Mohamed , « La Grande Maison », op. cit.,p. 23.  
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  ! جإ٧ل مما ٢لُال َاث - 

ى طل٪ ٖمغ ٢ا٫  .بغي  عقُض ؤمام ٠٣ً َو

 الخبز مً نٛحرة ل٣مت" عقُض" ٞا٢خُ٘ ههُبها، َلب في مجها ٧ل جلر امخضث ٢ض ألاًضي مً قب٨ت ٞةن وخُضا، ٖمغ ٨ًً ولم

. بلُه ًض عاخت ؤ٢غب في وويٗها

  ! وؤها.....وؤها -

ُٟه ًضٍ مً ججٕز ؤن ألاًضي وخاولذ عقُض ٞاخخج مخىؾلت، ألانىاث اعجٟٗذ -  ٖلُه اههب و٢ض الهبي، مً ٧ان ٞما ٚع

يبذ ٌٗىي  ٧له الؿغب وعاءٍ ٞغ٦ٌ ، بالهغوب ؤؾٕغ ؤن بال نىب ٧ل مً الخدغف "  (1).اإلاالخ٣ت ٖمغ جغ٥... ٍو

م. ًُب٤ ؤمغ هي وبهما بُلب لِؿذ" جإ٧ل مما ٢لُال َاث" ٖباعة     هىع  ٖمغ بحن اعجباٍ وظىص مً ٞبالٚغ  الدؿلؿل في نىجه ْو

 الىٓغ وبٌٛ اهه ٧لها الجؼاثغ بل بخلمؿان" الؿبُُاع صاع" ٞهى. َىا ألاخضار في بصخهُت لِـ ٞهى الؿغصي والك٩ل الؼمجي
ً ومضع٥ ٦مضع٥ صوعٍ ًٖ ظوب ًمتزط ٞهى و٦المه وهٓغجه ويٗه ٖو ض ظماٖت في ٍو  جهٟها التي جل٪ مً ؤَم ج٩ىن  ؤن لىٟؿها جٍغ

. (2)الغواًت

ا٢ه مً الخبز الىلض ٌؿلب     ؿخُُ٘ ٞع  حٗامله ٧اهذ التي" ًمُىت" ٫ نٛحرة زضماث ج٣ضًم م٣ابله ٖلُه الخهى٫  ٦ظل٪ َو

غاٞت بسخاء ى نٟدت ٧ل وفي باؾخمغاع )الخبز )ًُلبه بهه  (3). ْو ُٟت ًمىده َو ٠ُ ان وبىاثُت وا٢ُٗت ال ْو  له باليؿبت الٚغ
٣ت صًب مدمض نٟداث يمً جخجضص عألا٩ٞا َظٍ.  الخُاة َى وإلاىاَىُه ت بها زانت بٍُغ . للٗالم وعٍئ

 

م٨ً .(dichotomie) الخٟٙغ َظا مً ًٟلذ شخيء ال واخضة إلاُضالُت وظهان والخبز الجٕى     ُٟت ٖلى ًض٫ الخ٨غاع بإن ال٣ى٫  ٍو  ْو

 ًيخج. الىا٢ُٗت الغواًت لكغوٍ بؿهىلت ويجىذ ال التي ال٨بحرة الضاع ًمحز ما َظا .بالىا٢ُٗت لها ٖال٢ت ال (trame) لخب٨ت بىاثُت

 ٞهى آزغ بمٗجى ؤو" الؿبُُاع لضاع" الضازلي الخٗبحر ؤو اللٛت َى الخبز ٌٗخبر.  الؿغص ووجحرة ال٣هت (scansion) ج٣ُُ٘ الخ٨غاع
 التي الٟغاقت بهٌل ٞهى ٖمغ، مؿاع بلى زانت وعي ؤن بض ال الدؿلؿل، ًٖ جدضزىا ٞةطا.  ػمجي حؿلؿل ؤي في للخجضًض ٢ابل ٚحر

 اللُل وجباص٫ الٟهى٫  بدخاب٘ الؼمً ًخإزغ. الغقض ٖالم بلى الُٟىلت ٖالم مً الىو، جهاًت في ًسغط، خُض (cocon) قغه٣تها حٛاصع
 بٗض زُىة في ال٣اعت  ًغا٤ٞ. مُٗىت ػمىُت لكب٨ت ح٣ُٗضاث جدب٘ في والخٗهض ال٣اعت  ًلؼم ال َظا ٧ل ل٨ً ألاخضار وببٌٗ والجهاع

ه وزانت وطا٦غجه خضوصٍ في الُٟل نىث ، ألازغي   وهمىث هدحى ؤًً" الؿبُُاع صاع" اهاؽ اإلاإؾىي  الخلُِ َظا ٟٞي.  ظٖى
دىله لُى٢ٟه الؼمً" ؤ٧ل" ٖلى الجٕى ٌؿهغ وهدلم،  .   للىا٢٘ مخجاوػ  شخيء بلى ٍو

ًا
 َى والؼمجي الاوؿاوي البٗض َظا ٞالجٕى بطا

                                                           
 .07دٌب محمد ، الدار الكبٌرة ، ترجمة فارس براهٌم ، ص   

  Problématique de l’écriture dans l’œuvre romanesque de Mohamed Dib, op. cit ,  
pp. 43.44. 

  La Grande Maison in trilogie pp.24.25. 
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اثلخه ٖمغ ًجبر الخبز واوٗضام ه٣هان 1.خ٩اجي مٓهغ بلى الخبز ٞحها ٫ًخدى ٞترة و٢اج٘ ًيسج الظي الؿغصي اإلادىع   ل٤ٗ بلى ٖو
 . خُىاهاث ٦إجهم و الخؿاء

« …Aïni versa le contenu bouillant de la marmite, une soupe de pâtes hachées et de légumes, dans 

un large plat en émail. Rien de plus, pas de pain : le pain manquait (…). Les cuillers plongèrent 

dans le plat : aussitôt Omar s’accroupit auprès des autres .Ils lapaient en silence, avec une 

régularité quasi-mécanique, la soupe qui leur ébouillantait la bouche. » 

ت خؿاء بهه ، الخلت في اإلاٛلي الخؿاء ٦بحر، مٗضوي َب٤ في ُٖجي نبذ"     ٧ان ما... َظا ٚحر شخيء وال.  والخًاع اإلاٟخخت بالكٗحًر

و ؤن ٖمغ ًلبض ولم الُب٤ في اإلاال٤ٖ اوٛمؿذ . (...)زبز ًىظض  ؤن ٩ًاص اَغاص في نامخحن، ًل٣ٗىن  عاخىا. آلازٍغً ظاهب بلى ٢ٞغ
، ٩ًىن 

ًا
بلٗىن  قغ٢ا ٌكغ٢ىهه ٧اهىا.  الؿازً بمغ٢ه ؤٞىاَهم ٌؿل٤ الظي الخؿاء آلُا  في ًيؿاب َُب بضٝء ُٞدؿىن  ٍو

 . » (2) الكخاء خؿاء لظًظ بهه.  ؤظؿامهم

 ؾغصًت ظلُت في لُظوب هٟؿه الى٢ذ في وضخاًا ٦كهىص" الؿبُُاع صاع" ؾ٩ان ٌٗاٌكىهه الظي للجٕى اإلاغضخى اهدهاع ًدؿغب

.  إلاسُِ جسً٘ ال مدؿلؿلت لىخاث في الغواًت جدغ٥

 جسُِ ٞهي ، اإلاىث ختى حك٣ى.  الٗاثلت ًٖ اإلاؿاولت البِذ وعبت وألام اإلاغؤة صوع  جاصي التي" ُٖجي" مً" ٖمغ" ٖالم ًخ٩ىن     

اث وجبُ٘  بُٗض ػمً مىظ مخىفي وؤب وؤر بإزخحن الٗاثلت ج٨خمل ألام بلى بياٞت.  الضعحهماث بٌٗ لخبرح ال٣ماف وتهغب ؤخظًت ٖٞغ

 مً هٕى" ُٖجي" ٖلُه جهب لىظه نىعة:   ألام مً الجضة زهُتف جىًم َاالء بلى.  ٖمغ طًَ في جالقذ نىعجه بن ختى
. (3)ٖجها والخسلي امهم آلازٍغً ألابىاء زُاهت و٦ظا والُإؽ ال٣ٟغ ًٖ الىاججت ال٨غاَُت

« Grand-mère, à partir de ce moment, fut abandonnée à Aini pour de bon. Ses filles et son fils avaient refusé de la reprendre 
(...). »                                  .  ال.  الخىانل اؾخدالت خالت بلى والىٟسخي الهخي العجؼ ًغمؼ                                                          

 .(4) الٗىا٠َ ُٚاب حك٩ى التي الغوح نىث بال" ٖمغ" ٌؿم٘

« - Ah ! C’est toi Omar ? Je n’ai plus que toi. » 

Elle émettait ces propos dans un demi-sommeil… 

 ٖلى ال٣ضعة ٖضم ٌٗجي الجٕى جىاظض و٦إن (م٨مىعة) مسىى٢ت ٞهي آلازٍغً ٖىض ؤما الب٣اء، ؤظل مً ؤلاوؿاهُت ج٩اٞذ ٖمغ ٞٗىض

. الخب

ىهت طو الخُٟض َظا بال مهٜ مً لها ما وال٣ٟغ وال٣ل٤ والٗؼلت الخٝى زى٣ها التي اإلاكلىلت الجضة َظٍ     والظي الهبُاهُت الٖغ
 ؤن هداو٫  والىىاح، والهغار اإلا٣ؼػة الغواثذ جمألٍ ومالم ٢ظع ظى:  وال٨أبت بالٗىػ  َاٞدت لىخت الخىان مً بىمًاث ًىحر

 (1).اإلا٣اَ٘ َظٍ في وؿخُٗضٍ

                                                           
  La Grande Maison (trilogie) pp.48.49  

 .45،46ترجمة فارس ابراهٌم ص ص "  ةالدار الكبٌر" محمد دٌب    
  Ibidem pp .61.62.                                                                                                          

  Ibidem, pp.102.                                                                                                             
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 ٢ا٫.  جدخه مُى٢خحن و٢ضماٍ ٞغاقه يٖل الجالـ ، َىا اإلاىظىص َى و هٟؿه، في آلان ًترظم ٞهى ، الظٖغ َظا ًغي  ٖمغ ٧ان"   
 وخُضة اإلاُبش في وظىصَا مً ، ٖؼلتها مً زاثٟت ، زاثٟت ظضجه ؤن بُٗض مً ًٟهم ٧ان." ٍعب ال ظضحي زٝى بهه:"  لىٟؿه ٖمغ

 ٧اهذ. ٖم٤ُ ؾباث في ٖٝؼ ٢ض اإلاجز٫  ٩ًىن  بِىما ، اللُل مً مخإزغة ؾاٖت ختى والخًٕغ الخىؾل ًٖ ج٠٨ ال ٧اهذ. صائها م٘

 ل٣ض ؟ الخٝى بؿبب ؤًًا جخى٠٢ ٧اهذ ؤجغاَا. ؤخض لىضائها ٌؿخجُب َل لخٗٝغ عبما ص٢اث٤ بً٘ زال٫ الخًٕغ ًٖ جخى٠٢
 ٧ل في جسُم التي الٓلمت ٖمغ جسُل.  زى٣ا الٗخ٤ُ البِذ جسى٤ الب٨م بن ، ًجُبها ؤخض مً ما. هىمه مً ٖمغ هضاءاتها ؤ٣ًٓذ

ت، باب بلى مؿدىضة م٩ان، ... اصًتم٘ مهضصة الٛٞغ

 مً ،  َضوء في ال٨الم بلى ٌٗىص الجضة نىث َظا. الٟىاء في ًتربو اؾمه ما اإلاغء ٣ًى٫  ؤن ًم٨ً ال الظي الطخم الصخيء َظا بن

ت ألاظؿام ٦ال٫ ، الجمُل ال٨ال٫ طل٪ ال ،(lassitude) ال٨ال٫ مً جسلها جثرزغ ٧اهذ بُٗض . ( ...) الكُسىزت ٦ال٫ بل ، ال٣ٍى

.  ؾىصاء ٦بحرة هجىما ًغؾم مىاي٘ ٖضة في اإلادك٤٣ صَاجها ٧ان التي الخضًضًت الُاؾت جل٪ في الجضة بلى ًدمل الُٗام ٧ان   

حها ، ؤمها ٢ضمي بحن الُاؾت جً٘" ُٖجي" ٧اهذ  الضًَ مً َب٣ت ؤلاهاء في حك٩لذ ل٣ض.  هٟٓتها ٢ض ج٩ىن  ؤن صون  الُىم َٗام ٞو

. ٢كغة ٦إجها بجضعاجها جلخه٤

  ؟ اللُل ازىاء ٧له حالهُا طل٪ صخذ إلااطا -

  واخضة؟ ص٣ُ٢ت مٗ٪ اإلاغء حهضؤ ؤن ؤخغام"  -

 ججها٫ ان جساٝ...  ٖجها ابىتها جبخٗض ؤن جيخٓغ الجضة و٧اهذ.  ؤمها عؤؽ ٖلى" ُٖجي" جهبه ٧اهذ ما َظا" ؟ مجىىهت ؤؤهذ -

... نٛحر ٧لب ؤو َٟل زٝى ، اللُماث ٖلحها

ض نىث ٦إهه ؤطجها في جهغر ُٖجي ٧اهذ ٨َظا  ؟ ًغيُ٪ ال ٌب آجُ٪ ما ؤم بُٗام٪؟ آجُت ؤهجي جٍغً ؤال ! َُا -  وهي الٖغ

 جضؾها زم ، الجضة عاؽ ٖلى وج٣بٌ الُاؾت جدىاو٫  ُٖجي ٩ٞاهذ ، جخدغ٥ ال العجىػ  ول٨ً.  الُاؾت ؤمها بلى جضٞ٘

:  الجضة ٞخ٣ى٫  ؤهٟها جدذ

  ؟ ٨َظا حٗاملُىجي إلااطا عؤًذ ، بيُتي  وٗم -

ا وهي ُٖجي جغص : ٖاةمغا صون  تهَؼ

. ؾم لُخه : -اؾىاجها بحن وج٠ًُ ، ٦لي زظي،  -

 ، مغوٖا اعججاٞا جغجج٠ التي بُضَا الُاؾت ٞخدىاو٫  ، هٟؿها ٦بذ حؿخُُ٘ ؤن صون  مًُغبت بدغ٧اث ج٣ىم الجضة ٩ٞاهذ     

ىضثظ.  ال٨غسخي جدذ ألاعى ٖلى وجًٗها  ٖٓمخحنا٫ ٖلى لِؿ٣ِ الىظه ُٞٗىص  العجىػ، وظه حؿىض التي ًضَا ُٖجي حسخب ٖو

 ال جدُما جدُمذ ل٣ض ج٨ؿغث، ل٣ض.  ظظٖها ههب ًٖ يٟٗها مً ٖاظؼة العجىػ  انبدذ ل٣ض. الغ٦بخحن ٖٓمتي ال٨بحرجحن
... جخمخم وهي ُٖجي وجمطخي." مىه بغء

 َظا ٧ل ٞلماطا. ٖلحها ٖبء ٞهى بُٗام، ملئه مً بض ال ٧ان والظي ؤلايافي الٟم َظا يض الهامذ ًٚبها ظم جهب ُٖجي ٧اهذ   

ُاب والجٕى اإلاكتر٦ت ال٣ُم ٞى٣و ؟ الٗى٠ ا مٟجغا جمشل ألامل ٚو  جهىع  ال الُٗام وب٣اًا بالهضؤ اإلاغنٗت الُاؾت ٞهظٍ.  ٢ٍى
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ذ ومىٓمت وم٣هىصة مبرمجت وبَاهت خخمُت و٢ؿاوة مىُٟت ٦غامت بال ٣ل ظؿض يض ا٢تٞر دت بيُت العجىػ  َظٍ ٖو ا نٍغ  لخضمحَر

 مالػم ي٤ُ بهه ! الاؾدكهاص َظا ٢غاءة ٖىض نامذ ٖؿغ ؤو ب٤ًُ ًدـ ال مىا مً  (1).ةالضهاء ؤبٗاص ؤ٢صخى جمشل هي بل ٞدؿب
 . ازخالظاث ًشحر ختى الًُا١ مهضص لصخيء

 َظا ٧ل.. الُٗام وب٣اًا باللٗاب مغن٘ ووظه بإًض ، وسخت زُاب في ، اإلاىا٫ ونٗبت ٢ظعة َاؾت ؤمام مُبش مً ؤلا٢هاء ٞدُاة   
ؼلت ٢ؿاوة ًمشل .  جالخ٣ها التي آلاالم الىخُضة اإلاؿاولت هي بإجها العجىػ  جظ٦غ الخالت َظٍ و٦إن.  الٗالم ًٖ ٢لُتٕو ظؿضًت ٖو

خباع بٗحن ًإزظ م٣ٗض (ظبر) خؿاب هي اإلاشبُت وال٣ظاعة الُٗام بحن ٞاإلاٗاصلت  في الخ٨ٟحر هدى ج٣ىصها ٖضًضة مخٛحراث الٖا

. واإلاىث ٞالخُاة ٖضمه مً والخىُٓم ٖضمه، مً الىظىص

ٍى:"  اإلاخإلم ظؿمها بؿاثغ لُدُِ  (cilice) (البالؽ) ٦يؿُج حٗاٌكه هي. اإلاىث ٖلى ؾاب٣ا الجضة اٖخاصث      ال٨الب مً َع

خضاء جداو٫  بالضوص والؼازغة اإلا٣ُدت العجىػ  ظغاح عواثذ ججلبها  مى٤ُ خؿب ابىتها جا٦ض" طَب مً ُٚاء اإلاىث"    (2)."ٖلحها الٖا
إؽ مغاعة جملُه وبهما ؤنم اخخ٣اع ًملُه ال ت ٍو  م٩ان في الخهٝغ َظا اؾباب في للبدض ًضٞ٘ الظي ألامغ.  بمٟغصَا ال٣ٟغ مهاٖع

ت خغ٦خه الظي الابً ؤًً:  آزغ دت اهتهاٍػ  (3) الؿبُل؟ َظا ؾىي  له ًجض لم و٦إهه ؤمه مً جسلو ختى مٍغ

اَٟي ؤزالقي ٖغى ؤي مً الخالي الىظه َظا. ُٖجي جهٝغ وعاء زٟي وظه َىا٥     ق٪ بإي جدـ ال (ُٖجي) ظٗلها الظي َى ٖو
 لُٓهغ اإلاؿاٖضة ٣ًحن ؤطاب الظي ٞهى ، ؤزخه وبحن بِىه ال٣ٗض مؼ١  الظي َى الىظه َظا. الك٣ٟت ؤق٩ا٫ مً ق٩ل وال ؤزالقي

ؿاهضَا ًدبها ؤن ٖلُه ًجب ٧ان مً جضمحر بعاصة بجبن  .َو

  بلُه ٌكحر ؤخض ال ؤهه الخىا٢ٌ و٢مت
ًا
. هٟؿه ال٩اجب ختى وال الؿاهي عت ال٣ا ال ، باانب٘ ؤبضا

ل.  جخىظ٘ ، حكخ٩ي بجها ، جئن جؼا٫ ال وهي ، مخمحزة ٚحر مبهمت ظمال جمًٜ الجضة ٧اهذ"    ُّو ض ؤجها ٖمغ بلى وز  ٖباعاتها زال٫ مً جٍغ

 ؤهه م٘ ٦المها ص٢ىن ًو ال وؤجهم خىلها، جدىم وجٓل اللُل، ؤزىاء بلحها جإحي ٦البا ؤن ج٣ى٫  ٧اهذ.  ظمُلت ؤجها ؤجظ٦غ ؤن اإلاكىقت
 مغة ال٠ ال٣هت َظٍ مجها ؾمٗذ ؤن ؾب٤ التي ُٖجي بن.     البِذ في الٓالم زُم ختى ؾا٢حها ججهل ال٨الب َظٍ ٧اهذ صخُذ،

ض العجىػ  ؤن حٗخ٣ض ٧اهذ. ج٨ظب بإجها ؤخُاها جتهمها و٧اهذ ، ؤخالم ؤيٛار، طل٪ بإن ججُبها ٧اهذ ، ومغة  بلى جلٟذ ؤن بظل٪ جٍغ
. ق٣ٟتهم حؿخضع وؤن الؿ٩ان اعؤهٔ هٟؿها

:  ب٣ىلها لها ٦المها جسخم و٧اهذ   

  ج٣ىعي ولً مجىىهت زُاالث َظٍ -
ًا
. " َظٍ زغاٞاج٪ بهض١ ؤخضا

 بلى ججظبه التي هي الُاؾت في الظي الُٗام عاثدت ؤن ق٪ ال.  الجضة هدى ًهٗض مؿاء طاث ال٨الب مً ٧لبا ٞاظإ ٖمغ ول٨ً   

اظؼة ، الُٗام ٖلى ؾخهمىاٝ ًٖ ٖاظؼة ٞالجضة.  َىا٥  يىء في َاثلت ضخامت ضخما للهبي الخُىان وبضا.  َغصٍ ًٖ ٦ظل٪ ٖو
  جيكغ ألاعى ٖلى مشبخت ٧اهذ قمٗت مً ب٣ُت

ًا
  هىعا

ُت
ه، ٖلى ٌؿُُغ ؤن طل٪ م٘ ٖمغ اؾخُإ. صامُا مهتزا غصٍ ال٩لب ٞجهغ زٞى . َو

                                                           
  Kristeva , Julia , « Pouvoirs de l’horreur » ,essais sur l’abjection » , Paris Ed du Seuil 1980, p10. 
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ت جٟسخ عاثدت ؤن ؤصع٧ىا الخحن طل٪ ومىظ    ا ٌٗٝغ ال ٢ٍى  َظٍ ؤنبدذ وإلاا. ٖىضَا الكم خاؾت لكضة ال٨الب ظظبث مهضَع
ت الغاثدت ٘ ؤن ُٖجي ٣ٞغعث.  هٟؿها الجضة ًٖ ناصعة ؤجها ٞهمىا ألاهٝى جؼ٦م ٢ٍى ُُت ٖجها جٞغ . و٢ضمحها ؾا٢حها جلٟ٘ التي ألٚا

، اهخٟازا اهخٟسخا ٢ض جخدغ٧ان ال اللخان اإلاخجمضجان العجىػ  ؾا٢ا ٧اهذ    
ًا
.  اإلااء ٌكبه ؾاثل مً هٕى امجهم ًسغط وؤزظ قضًضا

ذ ٞلما.  جبض٫ ال جلٟهما التي الخغ١  و٧اهذ   ؤوالصَا م٘ عؤث الخغ١، َظٍ ُٖجي ٖجهما هٖؼ
ًا
 اللخم في ٣ًغ٢غ الىمل ٦إهه ٦شحر صوصا

 ."الغزى ألابٌُ

« Grand-mère mâchait des phrases indistinctes et gémissait encore. Elle se plaignait. Omar croyait comprendre à travers ses paroles 

embarrassées qu’elle était délaissée. Elle disait que des chiens venaient rôdailler autour d’elle, la nuit, et qu’on ne voulait pas la 

croire. Ces bêtes lui dévoraient les jambes sitôt que l’obscurité accaparait la maison. 

Aïni , qui avait maintes fois déjà entendu cette histoire, lui rétorquait qu’elle rêvait , et l’accusait de mensonge :elle voulait se 

rendre intéressante aux yeux des locataires et attirer leur pitié. 

-  Ce sont les folles fantaisies de ton imagination. Tu ne convaincras personne avec tes sornettes, concluait sa fille.      

Mais un soir, Omar surprit un chien qui montait jusqu’à elle, attiré sans doute par la nourriture qu’il trouvait dans l’écuelle. 

Grand-mère fut incapable de la lui disputer, comme de le chasser. A la lueur instable et sanglante d’un cul de bougie fixé au 

sol, l’animal parut de proportions monstrueuses à l’enfant. Maitrisant son affolement, Omar parvint cependant à le chasser. 

  A dater de cette époque, on se rendit compte que c’était surtout à cause d’une forte odeur de décomposition, insaisissable, 

mais perceptible de loin par leur odorat aiguisé, que venaient les bêtes . L’odeur devenant suffocante, on comprit qu’elle 

venait de grand-mère. Aïni décida de lui enlever les linges qui lui enveloppaient les jambes et les pieds.  

- 
Depuis longtemps, ses membres inférieurs étaient gourds, ne lui servant plus , enflés démesurément . Une sorte de 

liquide qui ressemblait à de l’eau s’en écoulait. On ne renouvelait plus les chiffons, et le jour où Aïni les lui ôta, ils virent 

tous grouiller des vers dans la chair blanche et molle. »  (1 

: الجضة بلى وهٓغث م٩اجها في واؾخضاعث ألاعى ٖلى ال٩اهىن  ُٖجي ويٗذ"   

 ال ؾا٢ا٥ ؤنبدذ بطا ما ختى. ؾىىاث زال٫ امغؤجه جسضمحن ٦ىذ ٖىضما ب٪ حهخم ٧ان... ؟ ٖىضٍ ابى٪ ًب٣ُ٪ ال إلااطا -

ان ." اإلاىيٕى َى َظا... لصخيء جهلخحن ال انبدذ ل٣ض.. ؟ ٦ظل٪ ؤلِـ ، الؼبالت جغمى ٦ما عما٥ ، خمل٪ ٖلى ج٣ٍى

« Déposant le braséro par terre, Aïni pivota sur place et regarda grand’mère : 

- Pourquoi ne te garde-t-il pas, ton fils ? Quand tu servais de domestique à sa femme 

pendant des années, tu étais intéressante ! Quand tes pieds ne t’ont plus portée, il t’a jetée 

comme une ordure ? Maintenant, tu n’es plus bonne à rien ? c’est ça.. ? » 

: الشػبة ووعام الىعام في الشػبة

                                                           

 1 La Grand Maison (trilogie), Edit Barzakh , 2011, pp.104,105. 
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 ال٣اعت  في الخإزحر وباؾخُاٖخه ٌؿغصَا الظي الهىث وؾُلتها، هي ٞالجٕى اظخماُٖت عواًت" ًغةال٨ب الضاع' مالٟه ٧اهذ بطا"  
 ٞهىا.  وظماعي ٞغصي ومخٛحر، خمُمي مىٓغ ٌسجل وؤًً اه٣ُإ صون  هغجاصٍ ًٞاء َظا. ألاقُاء و الصخهُاث ٖلى بالخ٨م

ُٟت طي واخضة بصخهُت زانُت لِؿذ  الجٕى ت ٞمحزتها .بإ٦ملها لجؼاثغا بلى ممخضة ول٨جها ؾغصًت ْو  للغواًت جسى٫   الخًٍغ

ه، ًٖ ال٨المي الخٗبحر ٖلى ٢اصع ٚحر هٟؿه ًجض ؤزغي  شخهُاث مً به ًدُِ مً و٧ل ٖمغ البُل ان" وا٢ُٗت" حؿمُت  ظٖى
اإلاهم الصخهُاث ٖلى ٞٗله ًه٠ الظي َى ٞالجٕى  ٧ل ازلص ًدؿغب ٢ل٤ بهخاط بةم٩اهه الجٕى ان لخُا٫ بلى ًيخمي ال الظي ٖو

 (1).الاوؿالب ؤو الٗخاَت هٕى بلى ًهل ختى ؤلاظخماُٖت الخُاة و٧ل ال٨ٟغ وجىُٓم الٗاَُٟت بالغوابِ لًُغ ؤلاوؿاهُت الٗال٢اث

 وظىص وبالخالي شخيء وظىص باٞتراى ًضٞٗىا َظا ، قِئا ًإ٧ل ال ؤهه ول٨ً ، ًخٛظ ال ٖمغ بإن ه٨ٟغ ال ؤن ٖلُىا بض ال ، الخا٫ َظا في

. والٗضم ٖمغ بحن ؤي وشخيء (sujet) مىيٕى بحن ٖال٢ت

 في وؿدكٟه ما ، الغاخت مهلت الجٕى مىذ مً ًخم٨ً ٞالىىم ، اإلاىؾ٣ُى في الهمذ ٞترة ؤو ٧الخى٠٢ ، مٗان ًدمل الٟغاٙ َظا

: آلاحي اإلا٣ُ٘

)2   Omar s’endormit peu à peu , éventé par le souffle ardent et léger de la faim . Dans son inconscience , il fut averti du jour qui 

s’approchait , et un immense soulagement l’envahit . Son corps se détendit, apaisé et confiant . C’était  l’instant de la délivrance . Il 

s’abandonnait au sommeil à présent . Il n’avait qu’à se laisser glisser et dormir , dormir , dormir… » 

 وؾغ طل٪ بلى ٞاعجاح  ٣ًترب، الجهاع ؤن قٗىعٍ باًَ في ؤصع٥ ل٣ض. الخُٟت الخاعة الجٕى وؿمت تهضَضٍ ٞكِئا قِئا ٖمغ وهام"   

 ؽلي الىىم، في ٌٛىم ؤن بال آلان ٖلُه لِـ. للىىم ٌؿدؿلم آلان بهه الخالم، لخٓت َظٍ. مُمئىا َاصثا  ظؿمه اؾتردي. مىه
"  ...ًىام ؤن..ًىام ؤن ، ًىام ؤ، بال ٖلُه

 لُٓل ٖمغ ًجبر ختى وزباجه و٢ؿىجه بأالمه ؤًًا خايغ ول٨ىه والاههغاٝ الخسلي ، الخمهل ، الُمإهِىت َى ٞالجٕى بطن 

 .ٖضًضة لُا٫ َُلت مؿد٣ُٓا

، الخغ ٧ان"  
ًا
بت ؤقض الجٕى ؤن ٚحر.  حهملُا٫ ًىع١ ، صاثما الجٕى ًهاخبه الظي قضًضا  و٦إن.  صاثما لهم مازل بهه ، الخغ مً َع

ا له جىلض ، جضع٥ ال زُٟت بكٗلت ؤقبه ٖمغ ظؿم في الجٕى َظا  (3)...اليكىة مً هٖى

 وجلىن  ، الباعخت الُىم ٌكبه:  صوما بالجٕى جدـ الىاؽ ٧ل.  اؾخضال٫ ه٣اٍ صون  مىخهي، ال ػمً في ٧الجٕى الىىم ٌسجل   
  ج٨ٟي ال الخبز لكغاء اإلاسههت الى٣ىص ٞدهت ، جامت بضاللت ا٫ألاٞ٘

ًا
 ووُٗض هجغي  (4). عبىي  ٢غى  ٍَغ٤ ًٖ ٣ًخجى و٦إهه ابضا

 ج٩ىن  ج٩اص مدخمت لٗىت جىاظض بًٟل شخيء ًيسخى لم ، ٧لها صخُدت الخؿابُت الٗملُاث ل٨ً ، ما شخيء وؿُان هخمجى السخاباث،

. َاالء جالخ٤ ؤؾُىعٍت

                                                           
1 Zaoui , Mohamed , « L’écriture de Mohamed Dib, de l’esthétique à l’éthique » in Horizons 
maghrébins, le droit à la mémoire , dossier Mohamed dib , Toulouse ,  mai 1999 , p.76.                                                                                                          
2 La Grande Maison ,(trilogie), p. 105 .    

 .114.الدار الكبٌرة ، ص   

 La Grande Maison (trilogie) pp.98,99. 4  



ة  2016دٌعمبر    25العذد  -العام الثالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

 

129 

 

« Et tout le monde avait faim (…). » Leurs femmes travaillaient aussi. Mais, femmes et hommes 

réunis n’y arrivaient pas. Non pas que leurs efforts fussent insuffisants : Si on avait calculé leur 

gain à la peine qu’ils se donnaient, tous eussent été riches à l’heure qu’il est… » 

 

 ٢لُل، ًبظلىهه الظي الجهض ان ال طل٪. ألامىع  لُضبغ ٠٨ً ال ظمُٗا والغظا٫ اليؿاء ٖمل ل٨ً . ؤًًا حٗمل وؿاءَم و٧اهذ"   
  (1)."ؤٚىُاء ظمُٗا انبدىا الٗىاء ٢ضع ٖلى الغبذ ٧ان ٞلى

ؼة بلى جيخمي هٓامُت ٢ىة ٞهى. صٞٗه ؤو ٦ؿبه اإلاؿخدُل ٞمً ومالم ٢ىي  ظؿضي بخؿاؽ الجٕى ٧ان وإلاا     جدؿ٘ التي الخُاة ٍٚغ

 ًٖ الجٕى ًخدضر ٨َظا. ألاٞغاص ٧ل به ًدـ ما مجمٕى و٦إهه قُُا الجٕى َظا ًىمى. ؤزغي  صواثغ هدى ال٣اعت  لخ٣ىص صازلُا
 خُضالى الصخيء اهه الاؾخحهامي الُٗام صوع  ًبرػ ما َظا. مدًىع  ٞالجٕى. وظىصٍ ٖلت بلى. ٢هخه بلى بالغظٕى بىٟؿه هٟؿه

ب الظي والًغوعي   م٩ان في ٢ىله وؿخُُ٘ ال ما ُٞه ه٣ى٫  الظي الًٟاء طل٪" ال٨بحرة الضاع" ٞضازل.  الخالت َظٍ في ُٞه ًٚغ
. الىؾُِ صوع  جاصي الغواًت ؤن ه٨دك٠ ، آزغ

بت ٞهاهي. الهلسخي الخمشُل مً هٕى ًيخٓم ال٣ُب َظا خى٫     ى١، ال٨ؿ٨سخى في الٚغ .  الىظىص بلى جٓهغ لخم ب٣ُٗت عبما، اإلاٞغ
 الًغوعي  الخبز با٢خىاء ٌؿمذ ال ٞظل٪ ُٖجي صزل بلى عبدهما ؤي٠ُ لى ختى ل٨ً لألٞغقت بمهى٘ قهٍغً مىظ ٖمغ ؤزخا حٗمل

بت الخإلم حؿخُُ٘ شخهُاث.  لألؾغة  َى الظي والىٟسخي الجؿضي الش٣ل َظا مً الخسلو ، للخٓت ولى ، جًٓ َاهي ، والٚغ

: ًلي ُٞما الجٕى

  « On pourrait peut-être acheter de la viande de temps en temps. N’est-ce pas Ma ? Au moins un 

jour par semaine. Et, peut-être, des œufs ? ça coûte moins cher que la viande. On fera une 

omelette aux pois chiches. Et des haricots, c’est encore moins cher. Et du riz. Qu’en pensez-vous, 

vous autres, avec l’argent qu’on a ? » Et des haricots, c’est encore moins cher. Et du riz. Qu’en 

pensez-vous, vous autres ?»   (2
)  

 

 ؤن وؿخُُ٘ عبما ألا٢ل ٖلى ألاؾبٕى في مغة ؟ ؤمي ًا ٦ظل٪ ؤلِـ..خحن بلى خحن مً اللخم مً ٢لُال وكتري  ؤن اؾخُٗىا عبما"  

  وكتري 
ًا
. اللخم مً زمىا ؤعزو بهه ، بًُا

 (3)..."ٖىضها الظي اإلاا٫ بهظا ؤهخم؟ عؤ٨ًم ما.. الغػ  مً وقِئا ؤًًا البٌُ مً ؤعزو والٟانىلُا بالخمو عجت ههى٘

ب ما ، واخضة مغة وال ًىا٫، ؤن الٗض٫ ومً الخلم، في الخ٤ له ٧ل  ؤقُاء مً بإهىإ ٞذجِ ٢ٟت خًىع  ًخد٤٣ طا َاَى:   ُٞه ًٚغ
 :للٟغخت م٩اهه لُتر٥ الجٕى ٞحها ًسخٟي التي الىخُضة اللخٓت وهي َضًت، َظٍ حٗخبر.   ظمُلت

                                                           
 .123.ص  ،الدار الكبٌرة   

  La Grande Maison, p. 109. 
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« Aïni n’avait jamais vu de paniers comme celui-ci : D’où pouvait-il bien venir, qui l’avait apporté ? Et de quoi était-il rempli ? 

- Des pommes de terre ! explosa Aïcha en se trémoussant .Ce sont des pommes de terre,  Ma. Des pommes de terre !(…) 

- Il y a aussi des cardes dans le panier. 

- Et des cardes. 

- Et des fèves aussi. 

- Et des tomates … 

- Et de la viande Ma . Regarde Ma un grand paquet … 

Les filles tournoyaient en chantant …Seule la mère conservait son sang-froid ; elle paraissait même abasourdie. »1 

( 2( 

 ٞحها؟ الظي وما ؟ بها ؤحى مً ؟ بها ظاءث جغي  ؤًً مً الؿلت، ٦هظٍ خُاتها في ُٖجي جغ لم"   

كت اهٟجغث  :جترظغط وهي ج٣ى٫  َٖى

. ! بُاَـ ! بُاَـ ، ًاما بُاَـ ! بُاَـ -

. زغقٝى ؤًًا الؿلت وفي -

. ٞى٫  و٦ظل٪ -

ماَم - . َو

حها - ... ٦بحرة نغة  ! ًاما ؤهٓغي .  لخم ، لخم ًاما، لخم ٞو

ما جضوعان البيخان ت في وجخجىالن حٛىُان َو  َاجكت جبضو ٧اهذ بل َضوئها، ٖلى مداٞٓت وخضَا ألام و٧اهذ... وبًابا طَابا الٛٞغ
   (3)..."الضَكت ٍٞغ مً اللب

غة َظٍ ٞإمام اإلاكهض، لىن٠ مداولت ٧ل مً (ُٖجي ٖىض) والشباث الضَكت جىجى اًَ    غة َظٍ.  نضمت جدذ ُٖجي ج٣٘ الٞى  الٞى
غة بحن الىاجج الازخال٫ ًهل. ٚلُلها حكٟي ؤو حكبٗها ؤن صون  جهٕغ ٢هحرة، للخٓاث الجٕى جٟ٪ التي اإلااإلات  هخاثج بلى وال٣لت الٞى

 مالٟت نٟداث يمً" ظمُل ٖغؽ" ال٣هت بلى لىٗىص ال٤ًُ"الؿبُُاع صاع" ًٞاء للخٓت ولى وٛاصع ، باإلاىاؾبت.   مدكابهت

ا  اإلا٣هىص (4)." اإلا٣هى في" صًب ٍغ  في جى٣ُبه صًب ًىانل ؤًً" ال٨بحرة الضاع" إلاالٟت (anaplèse) جىعٍت الخ٩اًت َظٍ ؤن َى َىا ظَى
 نب مً ًم٨ىه ما َظا.   الاظخماُٖت والٗال٢اث الخاعجي ٍاإلاخي حؿلِ ب٣بى٫  شخهُاجه بةظباع وطل٪ الجٕى ؤؾُىعة زباًا

غصي خمُمي ٖى٠ ٖلى اَخمامه . ألازحر في ٌٗمم ول٨ىه ٞو

اٝ خٟل بلى وؤوالصَا ُٖجي صُٖذ:"  اإلاظ٧ىعة ال٣هت ملخو بلى وٗىص   لظًظ َىا٥ الُٗام بدُض ٞػ

                                                           

La Grande Maison, pp. 112-113 
1
    

2
 La Grande Maison , pp. 112 ,113 

 .141 .، ص الدار الكبٌرة   
4 Dib Mohamed , « Au café », Paris , Sindbad , 1984, pp.61-76. 
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ا والتي اإلااإلات ٦غامتها ألام جُُ٘.  خ٣ُ٣ُت مإصبت:   ووٞحر م ٕوالج ًملَا ا ْهىع  لخسٟي الاظخماُٖت والضواعي اإلادغّو  ٞخمى٘ ٣َٞغ
 جؼزغ التي اإلاىاثض ومكهض ؤلم ججغبت ٖلى الخ٩اجي اإلآهغ وخضة جبجى.  اإلاى٘ َظا ؾبب ٖمغ ًٟهم ال.  مإ٧ل ؤي إلاـ مً ؤوالصَا

اث ، لظًظة بمغا١   اإلاىٓغ َظا ًىي٘.  والبٌُ بالخمغ ٦ؿ٨سخي و َكُمت ويلٕى وخلٍى

ظًت حؿغب مى٢٘ واإلاُبش ٚظاجي ٧اعجُاح الُٗام بحن َىا ٞالٗال٢ت. وظاجٗت وزاثبت مظَىلت نؤعي جدذ ٧له  نغاٖا جشحر ألٚا
ا . ٢بل مً ٧ان ٦ما" ال٨بحرة الضاع" نٟداث به ٖىصجىا ما ٌكبه ال مإؾٍى

  ٖمغ مىه ًسغط الظي الهغإ َظا في   
ًا
م جدذ و٦إهه ، الجٕى ًسخٟي زُالي ظى وفي ، خخما مىخهغا  (1).٦ش٠ُ يباب في ، ةٍٖؼ

 

« Maintenant, Omar ne pensait à rien, ne se rappelait plus de son état de bête affamée. Occupé 

par cette vision, il oubliait tous les plats ; il ne pensait plus à sa douleur, qui s’était estompée, 

devenue lointaine… 

Somme toute, il était heureux, lui aussi. Il se sentait vaguement fier de quelque chose. Vivre ne 

signifie pas seulement manger, et le bonheur de vivre, seulement le bonheur de manger. » 

 

با١ ٧ل ًيسخى ٞهى الغئٍتٌ بهظ مكٛى٫ . حؿ٨ىه ٧اهذ التي الجاج٘ الخُىان خالت ًخظ٦غ وال شخيء في ٖمغ ٨ًٟغ ال آلان"     بهه. ألَا

  وناع جالشخى الظي ؤإلاه في ٨ًٟغ ال
ًا
  ٧ان الجهاًت في... بُٗضا

ًا
.  ما شخيء مً ب٨غامت الٛمىى مً هٕى في ًدـ ٧ان ، ؤًًا َى مؿغوعا

 .."٣ِٞ ألا٧ل في الؿٗاصة حٗجي ال الِٗل وؾٗاصة ٣ِٞ ألا٧ل ٌٗجي ال ٞالِٗل

ل وال٣ٟغ الُإؽ في ؤلاٞغاٍ ؤن جهايم هالخٔ  عواًدىا بلى وبالٗىصة    ٤ للمطخي مَا ش صوما ، ًخٗل٤ زِ ٞو  لُبرػ الجؼاثغ بخاٍع

ُضة ٖال٢ت ٨َظا   ٌٛل٤ و٦إهه الظي الخُىع  َظا.  والجٕى الخبز بحن ،   وألالم الُٗام بحن وخُاثُت َو

بت البُُئت الىجحرة ٖلحها حؿُُغ التي الخاثُت الضاثغة  والتي ألانىاث اإلاخٗضصة اإلاإؾاة مً ةومجمٕى ظهت مً لألخضار والٍٛغ
  (2).ؤزغي  ظهت مً الجٕى مٗاٌكت في الخجغبت خضوص قضة ، الخُاء مً هٕى في ج٨ك٠

م يض الى٢ٝى الغظا٫ بعاصة جا٦ض التي وال٨بحرة ألانمت ال٣ىة َظٍ مً ظؼء بال الىاظهت في ٖمغ نىث وما    .  جضمحَر
ٗلذ ٢الذ ومهما َا،وظمىص بهمتها ولى ، ٦ظل٪ ألازغي  ٞالصخهُاث  ٌكتٍر و٦إهه الظي الجٕى ججغبت يمىُا جدُل ٞهي ، ٞو

اث٠ مكهض لُىٓم والصخهُاث ألاخضار مجمٕى في الخد٨م  ًٖ ج٩لمىا ؤًً صعاؾدىا بضاًت بلى وبالغظٕى.     لل٣هت  الؿغصًت الْى
كت ، ُٖجي ) الصخهُاث ؤنىاث نضي م ، ٖمغ ، َٖى غة اللت ، الجضة ، مٍغ  جٓهغ ال بإجها هٟترى... ( الجاعاث بٌٗ ، الَؼ

 وعاء الخسٟي بةم٩اهه ظىقي لٗالم الازخباء ٧ل ؤًًا  جمشل هي وبهما اإلاؿغح زكبت ٖلى شخهُاث بال لِـ جمشل ل٨جها و مدكدخت

. زبز ٢ُٗت

                                                           
1 Dib Mohamed , »Au Café, op.Cit,, p,76. 
  2Faisandier , Anne Marie « La faim et l’espoir dans la Grande Maison » , in CELFAN , Review , 
Temple University ,Philadelphia 2, 1983 ,pp.32-34.        
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 الخغب اهضإل ؾب٣ذ التي الٟترة بلى ج٣ىصها التي الغواًت في ألازحرة الهٟداث بلى وٗىص ؤن لىا الٟغيُت َظٍ ٖلى وللخإ٦ُض   

جإة الخبز ال٢خىاء الٟغن  بلى ٖمغ ًظَب ، بالىاؽ اإلاضًىت حعج. الشاهُت الٗاإلاُت اجً مإؾىي  ، ظضًض بمٗجى الخا٫ ٌصخً ٞو  في ٞو
 مً الاهخ٣ا٫ ويىح وب٩ل بطن ٞىضع٥.  الاظخماُٖت بالخُاة اإلاخٗل٣ت بالىبًاث واٖىن  مٗه ٞغص و٧ل َى ، و٦إهه هٟؿه الى٢ذ

 لُمؼط وألاقُاء بالىاؽ ًضٞ٘" جدبدغي " جُاع َىا٥ بإن الاهُبإ ِٞؿ٨ىىا: الشاثغ ويُٗت بلى (اإلاُم ب٨ؿغ) حٗمغاإلاـ ويُٗت
اادي اث بحن ٍو لت بظا٦غة ومصخىهت للًمحر مسخلٟت مؿخٍى  والخُالُت اإلاكىقت الهىع  َظٍ بلى ٖضًضة مغاث صًب ٌٗىص.  ٍَى

ش مؿخجىبا الجؼاثغ زىعة لِؿخدًغ . بضؤث ٦ما الغواًت جسخخم. يؤزغ إلاغة الخاٍع

ىُٟئ الخبز ٖالمت في ٖمغ نىث ًٓهغ ، الجهاًت في   غا٢ب آلازٍغً م٘ اإلااثضة  ٖلى ًجلـ.  ٞحها ٍو  الخبز ج٨ؿغ وهي ؤمه باهدباٍ ٍو
 بصعا٥ م٘ اؾخٛاللها ًجب ٢ىي   الٟغوؿُت؛ اإلاضعؾت جيكُها ظضًضة ٢ىي  ًمخل٪ اهه آلان بُٟل لِـ ٞهى.  ع٦بخحها ٖلى

 " ألام ألامت" ؤن ٌعي ؤهه بدُض ؤلاًضًىلىظُاث ٞش في الؿ٣ٍى وججىب ٩٨ٞاثالذ

. اإلآالم ل٩ل وجسً٘ الجغمان، في حِٗل التي ؤمه ؤعى هي لِؿذ اإلاخىؾِ البدغ مً ألازغي  الًٟت في اإلاخىاظضة

:  الخاثمة

ا الغواًت بن"  ضع٥ ًٟهمه هٓاما ٖلحها ًٟغى ؤن والخجاعب الخُاة ٞىضخى جغمي بط ؤلاوؿان، مداولت هي الٟىىن  مً ٦ٛحَر  مىه ٍو

٨ٍغ لِٗكه، مٛؼي  خه في ًىظهه ٢ض ٞو ، ٧ان بطا خٍغ
ًا
  ٧ان بطا ٖبىصًخه ٖلى ًشحٍر ؤو خغا

ًا
 1 .."ٖبضا

 لهظا البضًل ٣ًضم مً وظىص مً بض ال َىا مً اإلاجخم٘، ٖلى الُاغي َى وال٣ٟغ الجٕى َىا٥ ٩ًىن  ؤن بض ال الاخخال٫ خالت في و

مت الخُاة ج٣ضًم في ًبدض الظي البضًل الىي٘،  بن"لإلوؿان، الخ٣ى١  ؤبؿِ جمشل التي الِٗل ؾبل وجد٤ُ٣ للمىاًَ، ال٨ٍغ

ُضة ألاظىع  بهظٍ ٌِٗكىا ؤن ٌؿخُُٗىن  ال ؤنبدىا الؼعاُٖحن الٗما٫ ..  الباؽ َظا مً هخسلو ؤن ًجب...  ًخ٣ايىجها التي الَؼ
 حكٛل التي اإلاؿاثل ؤَم مً الا٢خهاصًت اإلاؿإلت ،" ٞؿاصا بالصها في بضٌ٘ الظي الاؾخٛال٫ ضخاًا ؤولى َم الؼعاُٖىن  الٗما٫
 ًٖ واضخا مضلىال ٌُٗي الظي الغواجي الؿغص زال٫ مً ٧ان بن ويىح، ب٩ل صًب مدمض ٢ضمها َىا مً والجماٖاث، ألاٞغاص

 .الباجؿت الا٢خهاصًت الخالت

 والبض مجها، ٌك٩ى التي والٗلل اإلاخسل٠ وا٢ٗه ٞٗغى ًضعؾه الظي اإلاجخم٘ مالمذ ؤَم ًبرػ ؤن ج٩ل٠ صون  الغواجي اؾخُإ ل٣ض   
 ما ؤ٦ثر وما وال٣ٟغ، الجٕى مىيٕى وؤَمها ؤولها ولٗل ال٩اجب، ٖغيها التي الىا٢ُٗت اإلاالمذ َظٍ ؤ٢سخى ٖىض َاَىا الخى٠٢ مً

٣ت ٌٗخمض طل٪ في والغواجي لىنٟهما، الغواًت حٗغيذ  ًتر٥ بل جٟؿحر، ؤو حٗل٤ُ صون  اقغاإلاب الىا٢٘ مً اإلاؿخمضة اللىخاث ٍَغ

  لىا ٣ًضم ٞهى. ٖىه ًٟصر ؤن ٌؿخُُ٘ ٖما ًٟصر ؤن اإلالخ٣ِ للمكهض
ًا
 ؤع٢ها َاإلاا التي عواًخه، مىيٕى لألؾغة، نىعة مشال

 .الجٕى

 بىبرة ٧اجه،واؽ زضاٖه ومداولت الجٕى ٖلى الخٛلب في ألاؾغة ؤٞغاص ًبظلها التي الجهىص ؤزغي  لىخت في صًب مدمض ًهىع  ٦ما       

م ٞاه٣ُٗذ الىخُض، قاٚلهم ٖاوصَم الُٗام، ؾاٖت ا٢تربذ بطا ختى."  و٢خامه ٦أبت مً جسلى ال  اللٗب، ًٖ ٖمغ واه٣ُ٘ مٍغ

هم في واعحؿمذ   ؤًامئظ ٧اهىا: ما٦غة بدُلت تهضئهم ؤن حؿخُُ٘ ػمان، مً مطخى ُٞما ُٖجي، ٧اهذ .الًٛب مٗاوي وظَى
ًا
. نٛاعا

                                                           
  31:، ص1954، جانفي 1، ج13، سنة 25الرواية واإلنسانية، األديب، م: جبرا إبراهيم جبرا .  
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ىُاء، َىا٥ ًدهحهم، ؤن ؤخض ٌؿخُُ٘ ال الظًً ال٨ثرة اءال٣ٟغ َاالء ظاهب وبلى    الهبي طًَ في الهىعجان وجٓهغ ألٚا

ىا٥"  .مخٗا٦ؿخحن مخٗاعيخحن  ٖا٫ خاظؼ.. خاظؼ وبُجهم وبُيىا ًإ٧لىا، ؤن ٌؿخُُٗىن  ؤولئ٪: ؤٚىُاء َو

دؿاء٫... ألاؾىاع مً ٦ؿىع  ٍٖغٌ   الؿبُل ٠ُ٦ ٖمغ ٍو
ًا
٘ بلى بطا اَى ،جدُُمه ؤو الؿىع  َظا ٞع ٤؟ ًخلمـ ٩ًاص َو  وما"  ..الٍُغ

خمغص ًشىع  ؤخض مً   ..الخمغص؟ َظا ؤبؿِ ٞما طل٪ وم٘... مٟهىم ٚحر ألامغ إلااطا؟. ٍو

 في الخإزحر وباؾخُاٖخه ٌؿغصَا الظي الهىث و وؾُلتها، هي ٞالجٕى اظخماُٖت عواًت" ال٨بحرة الضاع' مالٟه ٧اهذ بطا ألازحر، في  

.  وظماعي ٞغصي ومخٛحر، خمُمي مىٓغ ٌسجل وؤًً اه٣ُإ صون  هغجاصٍ ًٞاء َظا. وألاقُاء ًاثالصخو ٖلى بالخ٨م ال٣اعت 

ُٟت طي واخضة بصخهُت زانُت لِؿذ  الجٕى ٞهىا ت ٞمحزتها. بإ٦ملها الجؼاثغ بلى ممخضة ول٨جها ؾغصًت ْو  جسى٫  الخًٍغ
 ًٖ ال٨المي الخٗبحر ٖلى ٢اصع ٚحر هٟؿه ًجض ؤزغي  شخهُاث مً به ًدُِ مً و٧ل ٖمغ البُل ان" وا٢ُٗت" حؿمُت للغواًت
ه، اإلاهم الصخهُاث ٖلى ٞٗله ًه٠ الظي َى ٞالجٕى ظٖى  ًدؿغب ٢ل٤ بهخاط بةم٩اهه الجٕى ان لخُا٫ الى ًيخمي ال الظي ٖو
 ؤو اَتالٗذ هٕى بلى ًهل ختى الاظخماُٖت الخُاة و٧ل ال٨ٟغ وجىُٓم الٗاَُٟت بالغوابِ لًُغ ؤلاوؿاهُت الٗال٢اث ٧ل صازل

 .الاوؿالب
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ة ثللي ماط ه ٍش   العجُمي الىاـش محمذ الىاكذ عىذ كٍش

والفُلة  ألاساه  هق في هلذًة كشاءة
ذة ملىوي الباحثة الجضائش  ـ الُابغ حُاللي حامعة ـ علُا دساظات ـ فٍش

 

 

 امللخق

ت ْهىع  بٗض ماؾُت الؿمُاثُت الىٍٓغ  جدلُل في ؤ٦ثر ٖلحها ٌٗخمض ؤنبذ ، جدلُلُت هجاٖت مً ؤْهغجه وما الٛغبي الى٣ض في ال٣ٍغ

ماؽ ظىلُان ؤلجغصاؽ وي٘ ٣ٞض  الترازُت وزانت الؿغصًت الىهىم  ٞ٪ زاللها مً ٌؿخُُ٘ وبظغاءاث ٢ىاهحن  greimas ٢ٍغ

لى اإلاًامحن ق٩ل ٖلى والخٗٝغ الىو صاللت ٦ك٠ ٖلى ًغ٦ؼ ٞهى .والٗم٣ُت الؿُدُت بىِخُه يمً الؿغصي الىو قٟغاث  ٖو
٣ت ً في ال٩اجب ٖلحها اٖخمض يالذ الٍُغ  ٍَغ٤ ًٖ والؿُاقي الك٨لي الخدلُل بحن جدلُله في ًجم٘ ؤهه بط ، الٟجي ببضاٖه ج٩ٍى

 صعاؾت في بًجابُت هخاثج مً اإلاىهج َظا خ٣٣ه إلاا وهٓغا الخاعجي؛ الىا٢٘ ٖلى الخٗٝغ ًخم الىّوو لٛت زال٫ ٞمً. الضاللت

 الؿغصًت الىهىم ٖلى الضعاؾت َظٍ بخُب٤ُ اإلاٛاعبت الى٣اص اَخم (وقٗبُت ؤصبُت) ؤهىاٖها ب٩ل الؿغصًت ألاصبُت الىهىم
ماسخي اإلاىهج م٘ ؤ٦ثر حؿخجُب ٧ىجها الترازُت .  ال٣ٍغ

 املفحاحُة اليلمات

ماؽ مىهج  الؿمُاثُت اإلاهُلخاث ـ الكٗبي التراسي الىو ـ الىو اؾدىُا١ ـ الؿغصًت الؿمُاثُاث ـ الؿمُاجي الخدلُل ـ ٢ٍغ

ماؾُت .  ال٣ٍغ

 

  ثمهُذ 

ت اقتهغث   ماؾُت الؿمُاثُت الىٍٓغ  الٛغب م٘ والاخخ٩ا٥ اإلاشا٢ٟت بًٟل ( واإلاٛغب جىوـ ، الجؼاثغ ) اإلاٛاعبي الى٣ض في ؤ٦ثر ال٣ٍغ
ت َظٍ وحٍٗغب بترظمت الى٣اص اٖخجى ،خُض ا التي اإلا٣اعباث زال٫ مً الىٍٓغ  الؿغصًت الىهىم ٖلى اقخٛلىا ٣ٞض.  ٢ضمَى

ت َظٍ م٘ ؤ٦ثر حؿخجُب الىهىم َظٍ ؤن ؛٧ىن  ( ؤهىاٖه ب٩ل الكٗبي ال٣هو ) ٖبُتالل الترازُت وزانت  ؤظم٘ ٣ٞض.  الىٍٓغ
ت ؤلابضاٖاث َظٍ ؤٖما١ بلى ًضزلىا ؤن الى٣اص اؾخُإ بط ؛ بًجابُت هخاثج خ٤٣ الى٣ضي اإلاىهج َظا ؤن الباخشىن  ؤٚلب ُّو  الٟى

٨دكٟىا ا ٍو ٩ٟىا ؤؾغاَع جُبىا الٛمىى ٍو  الىانغ مدمض  الى٣اص َاالء ؤبغػ  ومً.  ص٤ُ٢ مى٣ُي جدلُل يمً حؿائالتها ٖلى ٍو
 ال٣هت) الغؾمُت الىهىم ًٖ ؤَمُت الج٣لّو  الىهىم َظٍ ؤن وبحّون الؿغصًت، الترازُت آلازاع بضعاؾت اَخم الظي العجُمي

غ( الكٗغ  ،الغواًت ت ٖلى ألازغي  هي ٞخخٞى
ّو
ت البىاء ص٢ غ الخُا٫ وعٖو ت َظٍ حٍٗغب في ٦بحرا امجهىص بظ٫ و٢ض...  والخهٍى  الىٍٓغ

 بؿهىلت والباخشحن الُالب بلى اإلاىهج َظا بًها٫ ٢هض ح٣ُٗض ٧ل ًٖ مبخٗضا ، جغظمتها في اظتهض خُض اإلاهُلخاث ٖلى مغ٦ؼا

ؿغ  . َو



ة  2016دٌعمبر    25العذد  -العام الثالث    -مجلة حُل الذساظات ألادبُة والفىٍش
 

 

 

 

 

 

 2016©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظةجميع الحقوق 

 

 

136 

ت الباخض َب٤       ماؽ هٍٓغ ى والُٟلت ألاعاهب هو ٖلى ٢ٍغ  ، هتوصم ٧لُلت ٦خاب مً مإزىط الاؾالمي الٗغبي الترار مً هو َو

ت الضاعؽ جىدى.  1" آلاصمُحن بإٞٗا٫ وج٣ىم جخدضر وهي الخُىاهاث شخهُت ٞحها جٓهغ" والتي زغاُٞت خ٩اًت ًٖ ٖباعة
ّو
 في الض٢

ماؾُت الؿمُاثُت واإلاهُلخُت الاظغاثُت اإلاٟاَُم يبِ  الخُب٣ُي الجاهب في  صعاؾخه مً الشاوي ال٣ؿم في ؤ٦ثر طل٪ وججلى ال٣ٍغ

اجه وجدضًض ج٣ُُٗه مً بضءًا  الىو ٞدو" في واضخت زُت التزم خُض ،  الؿُخي الهُٗضًً ٖلى بىِخه في والىٓغ مؿخٍى

. 2"  والٗم٤ُ

ت ج٠ُُ٨ في الىا٢ض هجاح مضي جىيُذ بلى اإلا٣ا٫ َظا في ؾيؿعى  ماؾُت الىٍٓغ .  الٗغبي الكٗبي التراسي الىو ٖلى ال٣ٍغ

ماط مى ج ثىبُم    والفُلة ألاساه  هق على كٍش

٣ت ٖلى صعاؾخه في رالباح اٖخمض ماؽ ًدبٗها التي الٍُغ ر خُض الؿغصًت الىهىم جدلُل في ٢ٍغ  الىٓغي  ال٣ؿم في طل٪ وضّو

حن في الضعاؾت جيخٓم:"  ٢اثال :   مؿخٍى

:  م٩ىهحن بلى بضوعٍ ًيكٗب ؾُخي مؿخىي  ـ 1

٣ىم ؾغصي م٩ىن  ـ .   الٟىاٖل خالت ٖلى الُاعثت الخٛحراث ؾلؿلت جدب٘ ٖلى ؤؾاؾا ٍو

غي  وم٩ىن  ـ .  ومؿاخخه الىو وؿُج ٖلى اإلابشىزت الهىعٍت ألاهٓمت اؾخسغاط ومجاله (بُاوي)ؤو جهٍى

سخو ٖم٤ُ مؿخىي  ـ 2 ت الىخضاث هٓام بلى اؾدىاصا الٗم٣ُت البيُت بضعاؾت ٍو  3". الهٛغي  اإلاٗىٍى

٘ الؿُخي اإلاؿخىي  مً جدلُله في الباخض اهُل٤      الخدلُل ؾحر٦ؼ ،بدُض الٟىاٖل خالت ٖلى الُاعثت الخٛحراث ؾلؿلت ُٞه جدبّو

 ؾُٗخمض.  الؿغصي اإلاؿاع ٖبر وحٛحراتها جدغ٧اتها و٦ك٠ الٟىاٖل جدضًض في ؤ٦ثر الضعاؾت َظٍ ؾدؿاٖضٍ ؛"الخضر بيُت" ٖلى
.  ألاَمُت بالٛت الؿغصي الىو في ألاخضار يبِ ٖملُت ان ، ص٤ُ٢ مى٣ُي جدلُل ٖلى

 الىظائف

م الخدلُل بضاًت في   وا الضاعؽ ٢ؿّو  الشاوي، ال٣ؿم مً جبضؤ الخ٩اًت ؤنَّن  والخٔ ، م٣ُٗحن مً ًخ٩ىن  ٢ؿم و٧ل ٢ؿمحن بلى لىّو

اث٠ جٓهغ ؤًً ص.  بالٟٗل وال٣اثمىن  ؤ٦ثر الْى اث٠ خضّو ٣ت مخبٗا الْى ماؽ ٍَغ  بلى وؤقاع الؿغصًت اإلا٣اَ٘ اؾخسغط خُض ، ٢ٍغ
اث٠ ُٟت): وهي مجها جخ٩ىن  التي الْى ُٟت وجٓهغ. وحُٛحٍر إلادٍى ٞٗال ٌؿخضعي" الاٞخ٣اع ؤو ه٣و خالت وظىص (ؤلاؾاءة ْو  بلٛاء) ْو

 الاٞخ٣اع مدى بلى حهضٝ ه٣ٌُ، بةهجاػ لل٣ُام مل٨ها مً ؤلاطن جإزظ ال ، باإلاهمت لل٣ُام" ٞحروػ " ألاعهب جتهُإ ؤن بٗض (الى٣و
 . 4"وبػالخه

 

                                                           
 
،  1987، 1986ط ملٌكة العاصمً ، الحكاٌة الشعبٌة فً مراكش ، رسالة مرقونة نوقشت لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا بكلة اآلداب والعلوم االنسانٌة بالربا  

.  99ص 
 
لمنعقد ٌد بن مالك ، قراءة سمٌائٌة فً كلٌلة ودمنة ، النقد العربً المعاصر ، كتاب ملتقى الخطاب النقدي العربً المعاصر قضاٌاه واتجاهاته ارشـ  

 . 23: ، ص  2004مارس   23،  22بالمركز الجامعً خنشلة ٌومً 
 
 . 31:، ص  1993لعربٌة للكتاب ، ـ محمد الناصر العجٌمً ، فً الخطاب السردي ، نظرٌة قرٌماس ، الدار ا 
.    5  : ص  ادلصدر السابق ،زلمد الناصر العجيمي ،  -1
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  العىامل ـ

  –ألاعاهب مل٪ ـــــ والًىء ال٣مغ  –الؿماء –" ٞحروػ " ألاعهب: هيو الخ٩اًت ؤخضار وسج في صوع  لها ٧ان ٖىامل زمؿت الىا٢ض ٖحّون   
ر. الُٟلت مل٪ بذ الُٟلت ؤعى ٖلى الُٛض ؾ٣ٍى مىٗذ إلاا اإلاٗاعى الٗامل بضوع  ٢امذ الؿماء ؤنَّن  وضّو ٓهغ الجٟاٝ في وحؿبّو  ٍو

ى آزغ مٗاعى ٖامل ئذ" إلاا الُٟلت َو . 1" مجها ٖضصا و٢خلذ ٞهضمخه ألاعاهب ؤحجاع َو

ٌ وفي الُٟلت مً للخسلو خل بًجاص في بمل٨ها ألاعاهب اظخمإ وفي     ؤن هجض باإلاهمت، لل٣ُام" ٞحروػ " ألاعهب ألاعاهب مل٪ جٍٟى

غ بلُه واإلااحى اإلااحى ؤو" بلُه اإلاغؾل"و" اإلاغؾل" جدضًض في نٗىبت واظه خُض ، الٗاملُت ؤلاهؼال٢اث مك٩ل في و٢٘ الباخض ؿّو   ٞو

:   الخالي ظضو٫  في طل٪

 

 

 

 

 

   

 

 

ذ إلاا  ٞمشال لها، ٖاملُت جغؾُماث ًً٘ ؤن صون  بالٟٗل ال٣اثمت الٗىامل بلى الباخض ؤقاع  لُلت في زُتها جىُٟظ في ألاعاهب قٖغ

ر م٣مغة، ل ال٣مغ يىء ؤنَّن  وضّو
ّو
ىا زُتها، بهجاػ في اإلاؿاٖض صوع  مش :  الخالي الغؾم في الٗاملي الىمىطط بيُت جخطر َو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  8  : ص  ادلصدر نفسو ،ـــــ2

 ادلرسل إليو ادلوضوع ادلرسل

 ادلعارض الذات ادلساعد

 األرنب فَتوز ملك األرانب

 Ø ضوء القمر

ادلؤتى        ادلؤتى إليو  
 

الفيلة ملك      أرانب  

 أرانب    ملك 
ملك      فَتوز  

ملك              فَتوز   
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 : الك٩ل َظا في الٗاملي الىىطط ٖىامل جٓهغ الُٟلت مل٪ بلى ال٣مغ عؾالت ٞحروػ  بألاعن  جبلُٜ وفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 العشدًة الخىاوة ـ

 ًٖ الىاججت الخدىالث في الخد٨م ًخمّو  بىاؾُتها بط ألاَمُت بالٛت الؿمُاجي الؿغصي الخدلُل في الؿغصًت الخُاَت مهمت بنَّن   
ا وجىٓم الضاللي الخدلُل ٖملُت ؿ٤م بك٩ل ؾحَر

ّو
 اإلادلل ًغجب ؤن الؿغصًت، بالخُاَت الٗمل ممحزاث ؤَم ومً ، وميسجم ح

٘ زال٫ مً وطل٪ مى٣ُُا جغجِبا ألاخضار جب مى٣ُي، بك٩ل بالٟٗل ال٣اثمت الصخهُاث ؤو الٗىامل وجى٣الث جدغ٧اث جدبّو  ؤن ٍو
 صازل مؿب٣ا مبرمج َى جى٣ل ٩ٞل ، الؿغصي البرهامج بىاؾُت يبُها ًخم التي الخى٣الث في مد٨م حؿلؿل َىا٥ ٩ًىن 

م و ؤلاهجاػ ، ال٨ٟاءة ، الخدٍغ٪):  ٖىانغ ؤعبٗت مً الخُاَت َظٍ وجخ٩ىن . الؿغصًت الخُاَت  ( الخ٣ٍى

 ً  الححٍش

م الىا٢ض ؤنَّن  هجض   ٫  ال٣ؿم ٟٞي الخدىالث، لًبِ الؿغصًت الخُاَت ٖىانغ ًخًمً ٢ؿم ٩ٞل ، ٢ؿمحن بلى الخ٩اًت ٢ؿّو  ألاوّو

حر الُٟلت زضمت ٖلى ٣ًىم الظي اإلال٪، شخهُت في ْهغ بالٟٗل ال٣اثم ؤنَّن  بحّون  اإلاغؾل"ًمشل ٞهى لهم، ألامً وجٞى

خجلى"بلُه  . الجٟاٝ اػمت خل إلًجاص به لدؿدىجض مل٨ها بلى لجإث إلاا الُٟلت في"اإلاغؾل"ٍو

  الىفاءة

له ٦ٟاءة الُٟلت عثِـ ًمخل٪  ئ  جَا  . ةالحجشبو املعشفة ٨ًدؿب ٞهى ال٣ُاصة مغ٦ؼ لخبىّو

  هجاص

 . نغإ َىا٥ ٩ًىن  ؤن صون  باإلاىيٕى اجها٫ خالت في ؤنبدذ ال٣ُمت، مىيٕى ًٖ اهٟها٫ خالت في الُٟلت ٧اهذ ؤن ٞبٗض 

.  ألامغ ؾخدؿم اجها ألاؾاؾُت الترؾُمت وحٗخبر الباخض جدلُل مً الؿغصًت الترؾُمت ٖىانغ جٓهغ الشاوي ال٣ؿم وفي

ً   الححٍش

 الرحيل من األرض
 ادلرسل إليو ادلوضوع ادلرسل

اتالذ ادلساعد  ادلعارض 

 األرنب فَتوز القمر

اخلوف من تفطن ملك  القمر
 الفيلة وكشفو احليلة
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خطر ؤعيها مً الُٟلت لُغص بمل٨ها ألاعاهب اظخمإ في الخدٍغ٪ ٖىهغ ًخجلى  ذ اإلال٪، شخهُت في"اإلاغؾل"ٍو
ّو
 ومشل

 . والُٟلت ألاعاهب بحن بلُه واإلاغؾل اإلاغؾل بحن جباصال َىا٥ ؤنَّن  بلى الضاعؽ وؤقاع.  بلُه اإلاغؾل ٖامل"ٞحروػ "ألاعهب

  الىفاءة

غ ص. عؤحها لؿضاص اخترامهمو ؤصخابها بخ٣ضًغ جدٓى ٞهي ال٨ٟاءة ٖلى"ٞحروػ "ألاعهب جخٞى  ، لل٨ٟاءة الجهاث بيُت الباخض وخضّو
ت جمخل٪" ٞحروػ " ألاعهب ؤنَّن  ٞىظض  .  الٟٗل ووظىب والاعاصة اإلاٗٞغ

  هجاص

 مىيٕى ٖلى الخهى٫  ؤظل مً (ومل٨ها الُٟلت) اإلاًاصة والظاث (ٞحروػ  ألاعهب) البُل طاث طاجحن بحن الهغإ الىا٢ض خهغ 

ى ال٣ُمت ٣ذ الُٟلت ٖلحها اؾخىلذ الظي" الٗحن" اؾترظإ َو  َظا مً ألاعاهب ؾخدغم وباإلا٣ابل ال٣ُمت، بمىيٕى اجهاال وخ٣ّو
 ألاعهب) البُل بزباث ؾِخم زضاٖه، في وهجاخها الُٟلت مل٪" ٞحروػ " ألاعهب وبمىاظهت ٖىه، اهٟها٫ خالت في وؾخ٩ىن  اإلاىيٕى

طر وب٢هائها، اإلال٪ طاث وهٟي (ٞحروػ  . Inversion du contenus. اإلاًامحن ٢لب ٖلمُاث وؾدخّو

 خالت في ألاعاهب وهي الشاهُت الظاث ؾخهبذ وباإلا٣ابل ٖىه، مىٟهلت ؤنبدذ ال٣ُمت مىيٕى ٖلى مؿخدىطة الُٟلت ٧اهذ ٞبِىما  

 ًم٨ًو. باالًجابي الاهجاػ َظا ٖلى وهد٨م".ٞحروػ  لألعهب" والعُىشة الهُمىة وجٓهغ مًمىجها، وؾُصبذ ال٣ُمت بمىيٕى اجها٫

:  الخالي اإلاسُِ في (ال٣ُمت بمىيٕى والاجها٫ الاهٟها٫ ) والازباث الىٟي لخاالث الباخض جدلُل جلخُو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٩ىن  اجهالي، جدى٫  ق٩ل في وعص الاهجاػ ٞملّٟى"  (طٝ) الاهجاػ بظاث واإلامشل1"اإلادى٫  الاهجاػ في مجؿضا الؿغصي البرهامج ٍو

=   الاجها٫ التح بلى الاهٟها٫ خالت جدى٫  ٖلى ٖامال

                                                           
 . 34: ، ص 2000،  3ينظر محيد احلمداين ، بنية النص السردي  من منظور النقد األديب ، ادلركز الثقايف العريب ، طـ 1

V 1ذ] 1م ذ ^   [م 
 انفصال       اتصال 

 ملفوظ اإلنجاز

 ذات اإلنجاز 

 ملفوظ الحالة

 ذات الحالة موضوع القٌمة

نفصالًاتحول   

فعل محّول = ب س 
1ذ=)(ذف) ^ 1ذ)←(0 V 0))  

 تحول اتصالً 

 ⇐فعل تحولً = ب س 

1ذ) V 1ذ)←(0 ^ 0)  

 

 

 اتصال 

^ 1ذ) 0)  

 اإلنفصال

 (ov 1ذ)
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م   الحلٍى

م الباخض ٢ام   م٘ الخٗامل ًدؿً ؤهه في خ٨ُم بخهٝغ مل٨ها ،وجهٝغ بالظ٧اء جخمحز ٞهي ومل٨ها، ٞحروػ  ألاعهب ؤٞٗا٫ بخ٣ٍى

م٨ً. آلازغ :   الخُاَت َظٍ في الؿغصًت الباخض جغؾُمت جدضًض ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 الحبىة

 ٖلى ٢اثم زام بىظه وألاصبي ٖامت الىو ٞةنَّن "...  ٢ىله زال٫ مً وطل٪ بجىم طو هو والُٟلت ألاعاهب هو ؤنَّن  بلى الىا٢ض ؤقاع   

اث الىٓم مً وؿُج ت ألاخضار ط٦غ.  1..."اإلاسخلٟت واإلاؿخٍى ٣ت ًبحّون ؤن صون  الؿغصي الٗمل ٖلحها ًتر٦ؼ التي اإلاهمّو ت الٍُغ ُّو  التي الٟى
.    causalitè الؿببي الترابِ ٖلى ألاخضار في" والغص ألازظ ٖملُت في جخمشل والتي ، ؤخضازه ال٩اجب بها ًبجي

 مىٟهال ٩ًىن  ؤن ًم٨ً ال الشاوي ال٣ؿم مً ألازحر الجؼء ؤنَّن  وهجض الغثِؿُت، ألاخضار ٖلى اٖخمض للىو الضاعؽ ج٣ؿُم وفي  
٫، الجؼء ًٖ ٫  الجؼء بإخضار مغجبُت هي ال٣ٗضة وجدل الخ٩اًت جسخم والتي الجهاثُت ألاخضار ان ألاوّو  الؿببي الترابِ نيم ألاوّو

ت،٣ٞض ؤو ُّو ء ٢ض الخ٣ؿُم بهظا الىا٢ض و٦إنَّن .  ؤوالخب٪ الٟخل قضًض وؿُج وفي ومترابِ مخماؾ٪ وؿ٤ في وعصث الٗل  ٖىهغ ظؼّو

٫  الجؼء م٘ الجؼء َظا بصماط ؤنَّن  وهغي  ظؼثحن، بلى ؤلاهجاػ .   ؤوؿب ألاوّو

 الشخفُة ثُمة ـ

 والهٟاث الىُْٟت بحن الباخض ؾُجم٘ بدُض ( acteur)ممشل بلى اإلاجغصة لتالضال في مدهىعا ٧ان الظي َىا الٗامل ؾِخدى٫   

ٗخبر  الىُْٟت بحن ؾُجم٘ الظي اإلامشل ؾُضزل َىا ومً اإلادخمل الٟٗل في جضزل ٞهي الهٟاث وؤما 2"مخد٣٣ا ٞٗال" الىُْٟت َو
ماؽ ٖىض ٖلحها ًهُلر التي والهٟاث  الخُاب َى٫  ٖلى اإلامشل ًدملها التي لتالضال ؤي rôles thématique3))الشُمي بالضوع  ٢ٍغ

 . ٞحروػ  ألاعهب  –الؿماء  –الُٟلت  –ألاعاهب  –اإلال٪: الخالُت للٗىامل الٛغيُت ألاصواع الباخض اؾخسغط و٢ض.

 

                                                           
.   4  :رمياس  ، ص نظرية ق،زلمد الناصر العجيمي  - 
 . 76:، األردن ، ص   ـ سعيد بن كراد ، مسيولوجية الشخصيات السردية ، ط    2

3 / A J greimas.semiotiqe dictionnaire raisonne de la theorie du langage . paris- p 323 

ئيةاحالة بد  نقص 
اغتصاب 
 العُت

(النجاح يف خداع الفيل)فعل   

 حتول

العُت اسًتجاع  

 حالة هنائية

 إلغاء النقص
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  العماء

ر  لذ الؿماء ؤنَّن  اإلادلل وضّو
ّو
ها في  ؾلبُا ٚغيُا صوعا مش  الجٟاٝ ربخضا في حؿبّوب مما ألامُاع ؾ٣ٍى مى٘ في ٖامال ٧اهذ ؤجَّن

 اإلادىع  وبحّون  ٚاع،  –ؤظظب  –ًبـ  –طوي   –٢لّو :  وهي الجٟاٝ مٗجى ٖلى جض٫ التي ألاٞٗا٫ اؾخسغط و٢ض الُٟلت، ؤعى في وال٣دِ
.  1"اإلاىث بلى الخُاة مً الاهخ٣ا٫ ٖلى ًض٫"الظي لها الجام٘ الضاللي

 ألاساه  ملً

ُت مٗاملت نخـ: وهي بًجابُت ٚغيُت ؤصواع زالزت في ألاعاهب مل٪ ْهغ   اث الٖغ ُخه ب٨ٟاءة زبحر ، اإلاجاوعة واإلاجمٖى  مهلر ، ٖع
يبجي." ووأٖ ٍت والاهًباٍ والخلم اإلاؿاإلات مٗاهم ججم٘ نىعٍت قب٨ت ٖلى الضوع  َظا ٍو  الضالت ال٣ُم مً يمجها ًيخج وما والغوّو

 . 2"الًُٟلت ٖلى

ص ت ةزضم في مخدمؿت بإجها ،"ٞحروػ " لألعهب الٛغضخي الضوع  الضاعؽ خضّو  .آلازٍغً ؤظل مً للخطخُت والاؾخٗضاص اإلاجمٖى

 والفُلة ألاساه 

ز   في آلازغ مدبت والًُٟلت، واإلاغوءة بالخلم جخّوه٠ ٞهي ألاعاهب وؤما ، والاؾخٗالء الٛحر واخخ٣اع بالٗى٠ الُٟلت شخهُت جخمحّو

.  3"٫الاهٟها بلى مىه الاجها٫ بلى ؤ٢غب الُٟلت مً ألاعاهب ٞمى٠٢" به الًغع  بلخا١ ٖضم

  العمُم املعحىي 

ص ؤن بٗض   ت البجى الضاعؽ خضّو ُّو  البيُت في اإلاخد٨مت الٗم٣ُت الخدخُت البجى جدضًض بلى ؾُيخ٣ل الخاعجي الىو وؿُج ٖلى اإلاخجل

ر ، ( اإلاٗاهم) ؤي نٛغي  صاللُت وخضاث بلى الىو ،٢ُ٘ ألاعاهب مجخم٘ خلل خُض. لها واإلاىلضة الؿُدُت  الغاعي بحن الٗال٢ت وضّو

ُت،و ه ألاعاهب مل٪ زُاب زال٫ مً وطل٪ الٖغ ً" ٞحروػ " ألاعهب بلى اإلاىظّو  مىه واؾخسغط الىبُلت، ألازال٢ُت ال٣ُم اإلاخًمّو
ت هلت الشىاثُاث مً مجمٖى ئت الهٟاث ٖجها وجىٟي ألاعاهب، إلاجخم٘ ألازال١ جشبذ التي اإلاخًاصة اإلاخّو ِّو /  الاهًباٍ جىدي: وهي الؿ

٤  –ألاهاهُت/  اإلاغوءة  –الجهل/ الخلم  –الدؿٕغ ججىب  الخدلي:" وهي واخضة زىاثُت في الخ٣ابلُت الشىاثُاث َظٍ وظم٘. الٗى٠/  الٞغ
.   الخغاُٞت الخ٩اًت بلُه جغمي الظي ألازالقي اإلاٛؼي  ًٓهغ الؿمُاجي الخدلُل وبهظا. 4"الغطًلت مً والخدغع  بالًُٟلت

طر    خّو ل ٍو  ما ٩ٞل والاوؿاوي، الخُىاوي بحن الترصص ٞهى" والُٟلت ألاعاهب بحن لهغإا جدلُل في الباخض صعاؾت زال٫ مً الخإٍو
 ٖالم جإؾِـ بلى ونىال قاوجها وحؿُحر الخُاة جىُٓم ب٨ُُٟت ًخهل ما ؤما الخُىان، ٖالم ٖلى ًدُل الب٣اء جىإػ ٖلى ًض٫ّو 

.  5"الاوؿان عئي ٨ٌٗـ ٞهى الٗلُا واإلاشل الًُٟلت وجد٨مه الٗض٫ ؾُىصٍ

                                                           
.  8  : زلمد الناصر العجيمي ،ادلصدر السابق ،ص  - 
.  27 : صدر السابق ، صزلمد الناصر العجيمي ،امل -2
.    38 :ص  ادلصدر نفسو ، - 3
.  ادلصدر نفسو، الصفحة نفسها - 4
. ادلصدر نفسو ، الصفحة نفسها  - 5
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سلو     ت زىاثُت وهي للىو اإلاىلضة الغثِؿُت الشىاثُت جدضًض بلى الخدلُل جهاًت في ٍو ت. ظهل/  مٗٞغ  الؿٗاصة هد٤٣ ٞباإلاٗٞغ
.  1"الؿمُاجي اإلاغب٘ في" طل٪ وبحّون بلحها، وههل

غا صعاؾتها في ًخٗم٤ لم ؤهه بلى  ؤقاع خُض الٗم٣ُت البيُت يمً واإلا٩اهُت الؼماهُت الضاللت جدلُل بلى الضاعؽ اهخ٣ل زم    مٟؿّو

ماؽ"بإنّو  طل٪ هغّوح الؿمُاجي جدلُله في الضعاؾت لهظٍ ًخٗغى لم"٢ٍغ  الؼمىُت الضاللت إلاىيٕى حٗغيىا ٖضم طل٪ ومً: "...ٍو
ماؽ ؤنَّن  ٖلى بىاءًا  واإلا٩اهُت،  . 2"لها بالخىٓحر ًٌٗ لم ٢ٍغ

" زُي ػماوي مدىع  ٖلى"وي٘ بلى وي٘ مً اهخ٣الهم في الُٟلت ؤناب الظي للخدى٫  جىيُده زال٫ مً الؼمً جدلُل بلى إلاذ  

 صعؽ للًٟاء، صعاؾخه وفي. 3"اإلاىث مً ج٣هغ ؤو جُى٫  ٞترة ٖلى ممخض وا٢تراب بمؿا٥ الخايغ بِىما وخُاة ُٖاء ،ٞاإلااضخي
ماؽ جدلُل ٖلى مٗخمضا الخ٣ابل ص خُض ٢ٍغ  بألاعان ًٞاء/  اإلاإلٝى الُٟلت ًٞاء) مٗىمحن جخًمً والتي اإلاخًاصة الشىاثُت خضّو

ى بُجهما مكتر٥ ٖىهغ وظىص ٣ًخًُان اإلاخ٣ابالن اإلاٗىمان ٞهظان ، (اإلاإلٝى  للشىاثُت الجام٘ الضاللي باإلادىع  ٌٗٝغ ما َو
ىضر ( اإلاىث/  الخُاة) الضاللُت  ألاعاهب ًٞاء َى ُٞه وؤ٢امذ الُٟلت بلُه اعجدلذ الظي الخاعجي الًٟاء: " ؤنَّن  ؤ٦ثر الباخض ٍو

ل  ّو  ٌٗض ُٞما.  خُاة الًٟاء َظا في للُٟلت وؤنَّن  اإلاإلٝى
ّو
  4." لها ومىجا لهظا زغ٢ا اإلاإلٝى ًٞائها بلى الخاعجي ألاعاهب ًٞاء حؿل

جها التي الًٟاء ؤهىإ ط٦غ       ذ ًٞاء -ٖلىي  ًٞاء -زاعجي ًٞاء  –مإلٝى ًٞاء) وهي الىو ًخًمّو
ّو
 ؾُذ/الجبل ٢مت)مؿُ

ل (الٗحن -ال٣مغ -الجبل
ّو
ُٟت وخل ، والخاعجي الٗلىي  الًٟاء ْو ىا واإلاإلٝى ِّو  للُٟلت، باليؿبت باإلاىث ًىظع الٗلىي  الًٟاء ؤنَّن  مب

مىذ ى ، لألعاهب الخُاة الخاعجي الًٟاء ٍو خحن ٧لخا بلى باليؿبت مإلٝى" ًٞاء َو  بلى باليؿبت الٗلىي  الًٟاء بلى بياٞت اإلاجمٖى
 البيُت  الشىاثُت َظٍ وحٗض. الًٟاءاث بخل٪ اإلاغجبُت (ثمى/خُاة) الشىاثُت ؤ٦ثر ؾدخجلى َىا ومً.5"جىُْٟه ؤخؿيذ التي ألاعاهب

.  اإلاًمىن  ٖلحها ٣ًىم التي ألاؾاؾُت الؿغصًت

 املفىلحات دساظة

  ٠ ماؾُت اإلاهُلخاث الباخض ْو  في اإلاؿخٗملت الترظماث م٘ ًخىا٤ٞ ما ٞحها هل٣ى ال التي الٟغصًت جغظمخه ٖلى مٗخمضا ال٣ٍغ

ٗتٝر. الٗغبي الؿمُاجي الخُاب  َظٍ بنّو . " 6" ؤؾاؽ ٞغصي بمجهىص اإلاهُلخاث مً ال٨بحر ال٣ضع واظه" بإهه هٟؿه الباخض َو
٣ت  خ٣ُ٣ُت ٖلمُت ونلت ب٢امت ٖلى الخاالث ظمُ٘ في ٌؿاٖض ال جطخم بلى ق٪ صون  مً ؾخاصي اإلاهُلر م٘ الخٗامل في الٍُغ

ٓهغ. 7" بال٣اعت   : الخالي الجضو٫  في طل٪ ٍو

 

 

                                                           
  . 39 : زلمد الناصر العجيمي ،دلصدر السابق ، ص  -  
 .الصفحة نفسها ــــ  ادلصدر نفسو ،  2
 . 8  :  ـــــ ادلصدر نفسو ، ص 3
. 122: ــ المصدر نفسه ، ص  

 
  

. 136 : ـ المصدر نفسه ، ص  
 
  

 . 7 صزلمد الناصر العجيمي ، ادلصدر السابق ،  ـ  6
.  24:ـ أنظر رشيد بن مالك ، قراءة مسيائية يف كليلة ودمنة ، النقد العريب ادلعاصر ، ص  7
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ماس ي املفىلح  احثال  ثشحمة اللٍش

 destinateur اإلاغؾل

 destinataire  بلُه اإلاغؾل

 opposant اإلاٗاعى

 rôle thématiqueالخُمي الضوع 

  objet de valeur: ال٣ُمت مىيٕى

 اإلااحى

 بلُه اإلااحى

  anti destinateurالًضًض اإلااحى

 الٛغضخي الضوع 

لبت
ّو
  الُ

 

سخم    ل ٖلى ٞحها ٌٗخمض بساجمت جدلُله الىا٢ض ٍو  الصخهُت  ًٖ و٦ك٠ الُاُٚت اإلادؿلِ الخا٦م نىعة ًٖ ج٩لم ًض،ح  الخإٍو

ا ال٩اجب ٧ان التي  ، الُٟلت بمهحر قبُه مهحر ًتهضصٍ الظي اإلاىهىع  ظٟٗغ ؤبى َى اإلاٗجي ؤن وألاعجر: "   ٣ًى٫  خُض  ًًمَغ
 في جهضٖا مدضزا ، ومحنباإلاد٪ الخا٦م لٗال٢اث اإلاىٓم ال٣ٗض بظل٪ زاع٢ا ، الٓلم ٖلى خ٨مه ؤؾـ مً ٧ل بلُه ًاو٫ مهحر

 1". ؤػلُت ب٣ىاٖض اإلاد٩ىم ال٩ىن  جىاػن 

ل َظا زال٫ مً وهالخٔ  له ُٞجٕز ، الىو ٧اجب ؤهه لى ٦ما اإلا٣ٟ٘ بً هللا ٖبض ظٗل ٢ض الىا٢ض بلُه جىنل الظي الخإٍو  بخإٍو
ً باإلاد٩ىم الخا٦م ٖال٢ت ًٖ جدضر خُض ، الاؾالمي الٗغبي اإلاجخم٘ بلى مباقغة  ظٟٗغ ؤبي الخا٦م وؾُُغة ثوظبرو ْلم ٖو

 حؿُحر بق٩الُت" في وجخمشل الٗغبي اإلاجخم٘ م٘ حكتر٥ ٢ُما ًخًمً ألانل الهىضي الىو َظا ؤن ًظ٦غ ؤن ٖلُه ٩ٞان ، اإلاىهىع 
 2". اإلاجخمٗحن بحن الؿُاسخي الٟٗل

ت الباخض جُب٤ُ ؤن  الجهاًت في وهسلو   ماؽ لىٍٓغ  ، نٗبا ٧ان الٗغبُت الخغاُٞت ةالخ٩اي ٖلى ؤو والُٟلت ألاعاهب هو ٖلى ٢ٍغ
 ،بياٞت به زانت بمهُلخاث الخٟغص ًازغ و٧ان ، الٗاملُت الاهؼال٢اث في و٢٘ خُض ، الٗىامل في الخد٨م في نٗىبت واظه ٣ٞض

 مجهىصا بظ٫ ٣ٞض اإلاىهج وآلُاث ًخىا٤ٞ ما اؾخيباٍ َى الباخض صعاؾت مً الهضٝ ٧ان ٣ٞض آلالي الخدلُل بلى ًمُل ٧ان ؤهه بلى

ُا الخدلُل ٩ًىن  ختى زُالُا ت ٞو   . للىٍٓغ

 

 

  

                                                           
 .ادلرجع نفسو ، الصفحة نفسها ـ  
 .الصفحة نفسها ، ادلرجع نفسو ـ 2
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