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  (الٔطاٞ)ٛاهل ٓبىز الخمُمي حامٔت زًالى .ز

ت. ز ب،حامٔت املٔٛط   (ضوما)ؤػماء ٍٗط

م محمس بً ًمُىت حامٔت ز. ؤ  (ثطالجعا) -ػُٔسة-مىالي الٌاَط .٣ٍط

   (لُبُا)حؼً امل٘طبي ،.ؤ 

 

ٝ :  الخٍٔط

ا جلسض مح٥مت زولُت ٓلمُت مجلت  ًٓ ؿهٍط
 بالسضاػاث وحٔني الٔلمي البحث حُل مط٣ع

ت ألازبُت ط َُئت بةؿطاٚ وال٥ٍٜط  ولجىت جحٍط

 ٓسة مً وباحثحن ؤػاجصة مً مـ٦لت زابخت ٓلمُت

ُئت زو٨   .ٓسز ٤ل في زوضٍا جدـ٦ل جح٥ُم َو

 :ؤبٔساَا و املجلت اَخماماث

 ٓسة ٓلى وألازبي ال٥ٜطي  الخٌاب ًىٜخح
خمىهٕ آخباضاث،  ػىػُىز٠افي ػُاٞ همً ٍو
 مىهُٔاث جإدص جمثالجه مً ًجٔل وػُاس ي،
 جماغ مؼاٛت وال٥ٜطي  الجمالي ٛبحن مخباًىت،

 ج٥ـٜها الخ٠اء ه٠اي والجمالي الىاٟعي وبحن…

ا…املىاٟٝ
ً
 التزام الحٚط بإن مىا ،وبًماه

 مجلت ٛةن واضج٠اء، وعي ال٦لمت وبإن ومؼاولُت،
ت ألازبُت السضاػاث حُل  املجلت وال٥ٍٜط

 بيـط جذخم والتي املح٥مت السولُت ألا٤ازًمُت
ت الى٠سًت وامل٠اضباث ألازبُت البحىر  وال٥ٍٜط

ت الؼاحت بلى حسًسا ج٠سم ألن حؼعى  ال٥ٍٜط

. الٔطبُت

: ألاَساٚ 

ت وـط ـ ع ألاكُلت، املٔٛط  الٔلمي الحىاض وحٍٔع

. املذالٝ والطؤي الطؤي وـط دال٨ مً ال٠ٔالوي

لبت الباحثحن حاحاث جلبُت ـ  مً ػىاء الٔلم ًو
 محسزة مىاهُٕ في املٔطفي الا٣خٜاء هاحُت

سٚ جخماش ى  اليـط هاحُت مً ؤم املجلت َو

. واملبخ٥طة الطكِىت البحىر وحصجُٕ

 ال٦لمت بحن الخمُحز حسوزٍ ٟطاجي وعي دل١ ـ
 في حسًسا ج٠سم ال التي املبخصلت وال٦لمت ألاكُلت

 .هُت الال٥ترو املخاحاث مٕ اليـط اػدؼها٨ ُل
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 ؿطوي اليـط

 

ت ألازبُت السضاػاث حُل مجلت  وامل٠اضباث ألازبُت البحىر بيـط جذخم مح٥مت زولُت ٓلمُت مجلت وال٥ٍٜط
ت، الى٠سًت ا جلسض وال٥ٍٜط ًٍ ط َُئت بةؿطاٚ الٔلمي، البحث حُل مط٣ع ًٓ زوض  وباحثحن ؤػاجصة مً مـ٦لت جحٍط

ُئت ُئت الباحثحن مً هذبت مً جخإلٝ ٓلمُت َو  التي وامل٠االث ألابحار املجلت ج٠بل.ٓسز ٤ل في زوضٍا جدـ٦ل جح٥ُم َو

: الخالُت اليـط ٟىآس وجحترم والجسًت والسٟت الٔلمُت ألاكالت ٛ  ا وجخىاٛط واملى جُت، املىهىُٓت جلتزم

ا املجلت حٔنى التي املىهىٓاث همً امل٠سم البحث ٥ًىن  ؤن•  . بيـَط

خحمل هٜؼه، الىٟذ في ماجمط ؤو مجلت، ألي لليـط ٟسم ؤو وـط ٟس البحث ٥ًىن  ؤال•   املؼاولُت ٤امل الباحث ٍو

. لليـط مٔطوهت ؤو ميـىضة مؼاَمخه بإن ا٣دـاٚ حا٨ في

:  ٓلى البحث مً ألاولى اللٜحت جحخىي  ؤن• 

. البحث ٓىىان- 

ت، وزضحخه الباحث اػم-   ُ . بل  ا ًيخمي التي والجامٔت الٔلم

س-  . للباحث إلال٥ترووي ال ًر

م- 
 
. 12 دٍ وب جم  ٤لمت 150  حسوز في للسضاػت ملخ

 .امللخم بٔس املٜخاحُت ال٦لماث- 

ت الٜطوؼُت الٔطبُت،: الخالُت الل٘اث بةحسي امل٠سمت البحىر ج٥ىن  ؤن•   .وإلاهجلحًز

س   ال ؤن•  . واملالح١ والجساو٨  واملطاحٕ والطػىماث ألاؿ٦ا٨ شل٧ في بما كٜحت( 20  )ٓلى البحث كٜحاث ٓسز ًٍع

  ؤن• 
 
  ٥ًىن

 
ا البحث ًُ ً   دال ت والىحىٍت الل٘ىٍت ألادٌاء   م   ُ . وإلامالث

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

  جم مٕ الخٍ هٜؽ الهامف وفي املتن، في( 16 )الخٍ و جم( Traditional Arabic )الخٍ هْى: الٔطبُت الل٘ت- 

(12 .)

  جم مٕ الخٍ هٜؽ الهامف وفي املتن، في( 14 )الخٍ و جم( Times New Roman )الخٍ هْى: ألاحىبُت الل٘ت- 

(10.) 

ً ج٥خب-  ُت الطثِؼُت الٔىاٍو  .الخٍ جطخُم مٕ  ه٠ٌت 18   ب جم والٜٓط

. كٜحت ٤ل ج اًت في Microsoft Word بطهام  ؿطوي حؼب هِامي بـ٦ل الحىاش ي ج٥خب ؤن• 

١ ؤن•  ٜا البحث كاحب ًٛط . والث٠افي الٔلمي ووـاًه بىٜؼه مذخلطا حٍٔط

س ٓ ر ملـاض٣خه الباحث بضػا٨ ٓىس•   .بصل٧ بؿٔاض ضػالت مباؿطة ػِؼخ٠بل الال٥ترووي، ال ًر

ل٠ى مذخلت لجىت ٟبل مً والخح٥ُم لل٠طاءة للمجلت امل٠سمت ألابحار ٤ل جذوٕ •  بٔس ال  اجي ال٠بى٨  البحث ٍو

.  املح٥مىن  ًٌل  ا التي الخٔسًالث الباحث ًجطي  ؤن

. م رضاث بخ٠سًم ملعمت ٗحر و ي بل  ا ًطػل ما ٤ل بيـط املجلت جلتزم ال• 

  ال٥تروهُت بلُ٘ت املؼاَماث جطػل• 
ً
 :املجلت ٓىىان ٓلى حلطا
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    اللٜحت

7  الاٛخخاحُت 

9  الس٣خىض   -الخحسي مىاحهت وػبل املـا٤ل: الٜلخى والٔطبُت الهىسًت الل٘اث بحن الل٘ىٍت الثىاثُت 

٠ُت الٔطبُت السضاػاث مط٣ع/  الىسوي  ٟمطؿٔبان  والث٠اٛت وألازب الل٘ت زضاػاث مسضػت  -وإلاٍٛط
 الهىس هُىزلهي، ج طو، حىاَطال٨ حامٔت

33  ٓلي بسح١/ ؤ   -الؼىزاهُت الث٠اٛت وػاا٨ الث٠اُٛت املطحُٔت كالح الٌُب ضواًاث في وألاجطاح ألاٛطاح 

٠ُا ب٦لُت مخٔاون  محاهط الث٠اُٛت والسضاػاث ألازبي الى٠س في باحث محمس   –الؼىزان الجامُٔت ؤٍٛط
ىم  الخًط

49  محمس حامٔت محٜىُي ػلُمت: ألاػخاشة  -إلاػالمُت الٔطبُت الث٠اٛت في ال٠ٔلُت  لُاث ٝ  الـٍط

- الجعاثط -مؼآسًه

61   محمس حامٔت ـ حسًس بً َسي.ؤ  -ؤزبُت ؤػٌىضة ٣ِـىث زون ٝ  ـ مؼآسًت الـٍط

79  محمس حامٔت ـ ٓبابؼُت زال٨.ؤ -مذخاضة هماشج في هٜؼُت زضاػت -امل٘اضبُت الطواًت في الصاث ػط و ال٥خابت 
ٝ  الجعاثط ـ مؼآسًت الـٍط

89  ز  هللا، ٓبس ؤًاز. ز ٓاؿىض، ملٌٜى مُلىز  -املاحطي  ضحب ؿٔط في الىم اوسجام آلُاث .ً  الطحا٨ ٍظ

ا) إلاػالمُت الٔلىم بجامٔت الطثِؼت الل٘اث زضاػاث ٤لُت  -الطظاٞ ٓبس  (مالحًز

105  حُجل حامٔت بىظٍس مىمني.ز  -ألازب مؼاءلت في املٔطفي والخ٠إً ألاػلىبُت 

119  الثالثت الؼىت الس٣خىضاٍ ػل٧ في باحث ًالب) اػُٔس بً ًىػٝ  -اؿخ٘اله وآلُاث إلاؿهاضي  الخٌاب 

 (ٛاغ ػاٌؽ هللا ٓبس بً محمس ػُسي حامٔت

131  ت ُّ خل
ّ

ت الص ط ٓابط"  ضواًت في ال٠سضٍّ ت الل٘ت في ماحؼخحر. ػطوضي  زوالث ٓىزة بً ". -ػٍط ُّ  مً الٔطب

طان حامٔت . ؤ٤ازًمّي  باحث. َو

141  الطظاٞ ٓبس لىٛاء ( الوىء بلى مسدل) في  ه٠سًت زضاػت   -الىلُت امللاحباث في اللىفي البىح-   

  الٔطاٞ  –املىكل حامٔت ، ٓبسهللا محمىز بدالق.ز
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 ٞخخاخُتالا

 

 الطحُم الطحمً هللا بؼم
ت ألازبُت السضاػاث حُل مجلت مً الؼابٕ الٔسز ٌٔخ ر ُت،هِطا ه٠لت وال٥ٍٜط  ـ لخحىلها هٓى

س ؿهطي، بكساض بلى ـ املجلت ؤي  مٕ الىاضزة املىاز ٣ثاٛت  ـ الٜطن ػبُل ٓلى ـ حٜعجىا ٟو
 هىحه امل٠ام َصا وفي ال٠طاض، َصا اجذاش ٓلى الخح٥ُم للجىت واملٜطح الهاثل اليـاي

ط ضثِؼت ـ ال٥بحر ؿ٥طها  جواٛطث الصًً املح٥محن الؼازة بلى ـ املط٣ع وضثِؼت جحٍط
 ػىاء ببحىث م ؤػهمىا الصًً الباحثحن وبلى ، املٔطفي الٔمل َصا بهجاح ؤحل مً حهىزَم

ساز ؤو الٔسز َصا في .  الؼاب٠ت ألٓا

ُت بؼُاحت وؼخمخٕ الٔازة ٣ما الٔسز َصا في  جىىَٔاث بلى الىلىج دال٨ مً مٔٛط
اجُت  ضواًت مٕ ػطزًت محٌاث ٓىس ه٠ٝ بش ومؼاءلت، ٣ـٜا وز٠اُٛت وح٘طاُٛت  مىهٓى

ط ٓابط  ػاا٨ في و٣صا وال٥خابت الصاث ػط في البحث دال٨ مً امل٘اضبُت الطواًت ومٕ ػٍط
 الٔطاُٟت الـآطة زًىان مٕ الـٔط ٓالم هلج ٣ما كالح، الٌُب ضواًاث مٕ املطحُٔاث

اء ال٥بحرة ٞ  مٕ َصا الطظاٞ، ٓبس ٛو  الـٔط في وال٠ٔلُت الىلُت  لُاث بلى الخٌط
 ٣ِـىث زون  مٕ وألاػٌىضة ألاػلىبُت بلى و٣صا إلاؿهاضي  والخٌاب إلاػالمُت والث٠اٛت

 الل٘اث في البحث جطوم زضاػت مٕ الِهىض  في هلِب امل٠اضهت الل٘ىٍت للسضاػاث لخ٥ىن 

. وادخالٛا مـاب ت الٜلخى والٔطبُت الهىسًت

ت ـ ال٠طاء ـ ل٥م هتر٢  ومالحِاج٥م ح٠ُٔباج٥م بٔس ُٛما مؼخ٠بلحن والخ٠ُُم الاهخ٠اء حٍط

ً مـاض٤اج٥م، و٣صا . والخىاكل والاَخمام  املخابٔت زوام ل٥م ؿا٣ٍط

  
ط ٗعالن َاؿمي . ؤ: ضثِؼت الخحٍط
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ت  ط املجلت مؼاولُت ا ًٓ ؤي اهت ا٢ لح٠ٞى املل٥ُت ال٥ٍٜط جذلي ؤػطة جحٍط

  ضاء الىاضزة في َصا الٔسز بالوطوضة ًٓ ضؤي بزاضة املط٣عال حٔ ر 

ت   2015 © ض٣ع حُل البحث الٔلمي لمحمُٕ الح٠ٞى محُٜى
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ت الثىاثُت   : الٜلخى والٔطبُت الهىسًت الل٘اث بحن اللٍ٘ى

 الخحسي مىاحهت وػبل املـا٤ل
٠ُت الٔطبُت السضاػاث مط٣ع/  الىسوي  ٟمطؿٔبان الس٣خىض   والث٠اٛت وألازب الل٘ت زضاػاث مسضػت  -وإلاٍٛط

 الهىس هُىزلهي، ج طو، حىاَطال٨ حامٔت

 

 

 الطحُم الطحمً هللا بؼم

 امللخم

 بًٟل الٗالم مؿخىي  ٖلى جن٤ُ بلٛاث ؤىلها ًخ٩لم والخ٣الُض، وال٣ُىؽ والش٣اٞاث، اللٛاث قتى من الهنض جخ٩ىو 
ن والخضَعـ، الضعاؾت ُُٟت، واإلاهاعاث الترظمت، زبراث ٍَغ٤ ٖو  لهجاث الهنض منا٤َ مسخل٠ في جن٤ُ آزغ ظانب وفي الْى

 اللٛت ول٨ن اإلان٣ُت، جل٪ ؾ٩او ٚحر من ظلضتها ؤبناء من ؤٚلبُت ختى ًٟهمها ؤو الٌؿخُُ٘ واإلادلُت الغؾمُت من ب٢لُمُت ولٛاث
 ٖلى جإزحرىا ٖن النٓغ بٌٛ ألاولى، اللٛت مدل ؤلاؾالمُت الخٗلُمُت اإلاغا٦ؼ في خلذ ٢ض واللهجاث اللٛاث ىظو بحو ُٞما الٗغبُت
ت الهىجُت: النىاحي من الهنضًت اللٛاث بٌٗ ت والخٗبحًر  اللٛت ٖلماء بٌٗ وعؤي بخإ٦ُض-التي ألاعصًت ٧اللٛت ؤًًا، واإلاٗنٍى

لم الهجاء خغوٝ ألاعصًت ؤزظث بط ال٣غآو، بلٛت جإزغا الٗالم لٛاث ؤ٦ثر هي-بالهنض  وألاوػاو الترا٦ُب من و٦شحرا الٗغوى ٖو
 الندىاإلاظ٧ىع  ٖلى وهي ؤنماٍ، ؤعبٗت ٖلى ألاعصًت في حؿخسضم ٞهي الٗغبُت للمٟغصاث بالنؿبت وؤما الٗغبُت، اللٛت من والهُٜ

: ؤصناو

 : ؤمشا٫ الٗغبُت مٗانحها وجُٟض اإلادلُت، باللهجت باألعصًت جن٤ُ ٖغبُت ٧لماث -1

ه، مدٌ، مدٟل، ٦خاب، ومٗاني، ومىث، وم٣هض، مكٛى٫، .   ظغا وىلم مجمٖى

: مشال ألاعصًت، في مٗاو من لها زّهو و٢ض مدلُت، بلهجت منُى٢ت ٖغبُت ٧لماث -2

م ال٣غآو خٟٔ باألعصًت مٗناىا: خٟٔ  ىظا ٞالجُٟض الٗغبُت في ؤما ،"اإلاىث" بمٗجى ألاعصًت في جُٟض" انخ٣ا٫" و٧لمت. ال٨ٍغ

. "حٗالى هللا عخمت بلى انخ٣ل" الجملت في ٢ُل بطا بال اإلاٗجى

٨ـ الٗغب ٖنض مٗلىمت ٚحر مٗاني ألاعصًت في جُٟض ٖغبُت ٧لماث -3 : مشال الٗغب، ٌؿخٗملها ما ؤٖو

. نضٞت ألاعصًت، في مٗناىا: اجٟا٢ُت.  -اإلانىعة اإلاضًنت ألاعصًت، في مٗناىا: مضًنت -

" بظمإ" ٧لمت مشال الناؽ من الٗامت والٌؿخسضمها والٗلماء، وال٣ًاة ال٣ٟهاء ٦الم في باألعصًت حؿخٗمل ٖغبُت ٧لماث -4

.    الٗامت ٦الم في الٌؿخٗمل ٣ٞهي مهُلر
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م الٗغبُت واللٛت  الٗغبُت ٞضاعؾى الهنض، في ألازغي  الهنضًت وباللٛاث بها الخإزغ من آمنت ج٨ن لم ألاعصًت ٖلى جإزحرىا ٚع
ندضعوو مسخلٟت منا٤َ بلى ًنخمىو  الهنض في بها والٗاملىو   وبجهم مسخلٟت، لهجاتها و٦ظل٪ مسخلٟت ألام لٛاتها قتى، قٗىب من ٍو

لى ٖغبُتهم ٖلى الىَنُت لٛاتهم جازغ ُٞبٗا الهنىص، ألاؾاجظة من بل الٗغب، ألاؾاجظة من الٗغبُت ًخٗلمىو  ال ٣ت ٖو  ن٤ُ ٍَغ

. وألا٩ٞاع واإلاٗاني والجمل، والخٗابحر، اإلاٟغصاث،

 

 امل٠سمت

ت الشناثُت مكا٧ل بو غاٝ، مدكٗبت الهنض في اللٍٛى حر الغؾمُت، اللٛاث ل٨ثرة وطل٪ ألَا  لها، الخابٗت لهجاتها م٘ الغؾمُت ٚو
ت ؤلاخهاثُاث خؿب الهنض لٛاث ٖضص بلٜ بط  في اخخلذ ٣ٞض الٗغبُت اللٛت وؤما ٞهاٖضا، لٛت زالزمئت ٣ًاعب ما الخ٩ىمُت اللٍٛى

 نُا١ احؿإ ؤظل من وطل٪ ال٣ضًمت، الٗهىع  من ؤ٦ثر اللٛت ىظو جل٣ي ٖلى آلاو الناؽ ب٢با٫ واػصاص الشانُت، اللٛت م٩انت الهنض
اث في الٗغبي، والٗالم الهنض بحو الاخخ٩ا٧اث ُُٟت، والؿُاؾُت، والضبلىماؾُت، الش٣اُٞت، اإلاؿخٍى ت، والْى م ول٨ن والخجاٍع  ٧ل ٚع

  الٗغبُت باللٛت اإلاكخٛلحو بو طل٪
ًة
  صعاؾت

ًة
ؿا ضَعؽ زم ؤظانب، ىم الهنض، في وجضَع

ُ
 الهنضًت، اللٛاث مئاث ُٞمابحو ٞحها الٗغبُت ج

ت ومكا٧ل لٛىي، زلل بخضار بلى ًاصي ما وطل٪ مسخلٟت، ولهجاث بلٛاث ًن٣ُىو  وصاعؾىىا  الٟهخى الٗغبُت اللٛت ٦نه في لٍٛى
 الشناثُت ؤظل من الٗغبُت جىاظهها التي للمكا٧ل جدلُلُت صعاؾت ًخُلب الٗغبُت اللٛت ٖلى الؿاثض الىي٘ ىظا و٧او الهنض، في

ت .  الهنض في اللٍٛى

ت، الشناثُت ٢ًُت الضعاؾت ىظو ٖالجذ ٣ٞض ُغؤ َغؤ وما ببٌٗ، بًٗها والٗغبُت الهنضًت اللٛاث وجإزغ اللٍٛى  ؤظلها من ٍو
  الٟهخى الٗغبُت في الخلل من

ًة
  ٦خابت

ًة
ت وال٣ًاًا اإلاكا٧ل مٗالجت خى٫  الضعاؾت وجخمدىع  الهنىص، ٖنض وجدضزا  اإلاظ٧ىعة اللٍٛى

: ُٞماًلي

 .الهىجُت اإلاك٩لت  -1

ت اإلاك٩لت  -2  .الخٗبحًر
 .وال٨خابت الخ٨ٟحر بحو مك٩لت  -3

غاب مك٩لت  -4  .والًبِ ؤلٖا

:  مناهج زالزت ٖلى الضعاؾت واٖخمضث
ت، للٓىاىغ ون٠ ٖملُت" ٌٗجي: الىنٟي اإلانهج: ؤوال  بلٛت اإلاخمشلت زهاثهها وجدضًض باللهجاث، اإلاخٗل٣ت والٓىاىغ اللٍٛى

". الخساَب
ُُٟت البنُت صعاؾت ٖلى ٌٗخمض: الخدلُلي اإلانهج: زانُا . اللٛىي  والخدلُل الْى

 . البدض في اإلاضعوؾت اللٛاث مٟغصاث ؤنى٫  ٖغى ٖلى ٌٗخمض: الخ٣ابلي اإلانهج: زالشا
.  واإلاغاظ٘ اإلاهاصع وزبذ وا٢تراخاث، وزاجمت، ومبدشحو، واإلا٣ضمت، اإلالخو، بلى الضعاؾت ان٣ؿمذ و٢ض
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  ؤهمىشحا ألاضزًت الل٘ت :الهىس ل٘اث في الٔطبُت الل٘ت جإزحر: ألاو٨  املبحث

٣ت ٖهىع  منظ ٢اثمت والجؼا٫ جؼ٫  لم الٗغبُت-الهنضًت الٗال٢اث ش ًغظ٘ اإلاد٣٣حو بٌٗ جد٤ُ٣ وفي ال٣ضم، في ٍٖغ  جاٍع

ض ؤوز٤ اعجباٍ في ْلذ ول٨جها ،(1)اإلاُالص ٢بل ٖام ؤلٟي بلى الخجاعة ٍَغ٤ ٖن الٗغبُت-الهنضًت الٗال٢اث  بط ؤلاؾالم، ٞجغ منظ وؤَو
ض ض ًدؿ٘ نُا٢ها بضؤ زم الهنض، بلى صٖاة البرعة الصخابت ٞو خَى   بالٗغب الهنض جإزغث بدض، وألاػماو الٗهىع  مغ ٖلى ٍو

ًة
 خًاعة

 
ًة
  وز٣اٞت

ًة
، ولٛت

ًة
 نا٣َي ٖضص بلٜ الهنضًت، للٛاث الخ٩ىمُت ؤلاخهاثُاث يىء وفي بالٗغبُت، نا٣َت منا٤َ بالهنض وظضث ختى وؤصبا

كٍغن وزمانُت مئت، وؾب٘ ؤلٟا وزمؿحو واخضا)51،728 الهنض في الٗغبُت اللٛت   ٖو
ًة
 نا٣َي ٖضص ٖن ًخجاوػ  الٗضص وىظا ،(2) خها

دُت اللٛت سُت، الغؾمُت الهنض لٛاث ؤىم بخضي هي التي الؿنؿ٨ٍغ  ؤلٟا، ٖكغ ؤعبٗت)14،135 ٖن الٗضص ىظا ًخجاوػ  لم بط والخاٍع
غ يىء في وطل٪ ،(3)( خها وزالزحو وزمؿت ومئت، ت لئلخهاثُاث نٟؿه الخ٣ٍغ . م2001 لٗام الهنضًت اللٍٛى

 نٟىط ندُجت الٗغبُت اللٛت من اإلاؿلمىو  ًن٣ُها التي والغؾمُت، والىَنُت اإلادلُت الهنض لٛاث جخإزغ ؤو الُبعي من ٩ٞاو 
ت الهالث بلى بياٞت ومٗاقغتهم، وحٗاملهم ٣ٖلُتهم، في وال٣غآو ؤلاؾالم  والا٢خهاصًت والؿُاؾُت والش٣اُٞت الخجاٍع

خ٣اص الضًانت ٖلى م٣خهغة ج٨ن لم التي والضبلىماؾُت،  الهنضوؽ من الهنض ؾ٩او بلى ججاوػث بل ٞدؿب، ؤلاؾالمي والٖا

. وآلازٍغن

 (4)ألازغي  اللٛاث جإزظو مما ؤ٦ثر، قِئا الٗغبُت من ؤزظث الهنضًت، واللهجاث اللٛاث ىظو بحو ُٞما ألاعصًت اللٛت ول٨ن

: ؤىمها من مسخلٟت ظهاث ٖلى مجها وجإزغث. الٗالمي اإلاؿخىي   ٖلى بل ٞدؿب، الهنض مؿخىي  ٖلى ال

. ألانىاث -1

الم -2  .ألٖا

 .اإلمالء -3

 .العروض -4

 .والمعاني/ األلفاظ -5

 .األوزان -6

 األصوات   -1

 ٞةجهم وج٣لُضىا، ن٣ُها ؤعاصوا بو بها، النا٣َحو م٣ضعة ٖن زاعظت لِؿذ ول٨جها لؤلعصًت، نؿبت ؤظنبُت الٗغبُت ألانىاث

 ٩ًىنىا لم بو ألجهم وطل٪ والًاص، والهاص والخاء الٗحو: مشل ٖغبُت، ؤنىاث ن٤ُ في ٚحرىم ٌكٗغبها التي الهٗىبت، الًجضوو 
بت لِؿذ ول٨جها ألانىاث، بهظو ًن٣ُىو  م، ال٣غآو ًغجلىو  ما ٖنض اإلا٣غثحو من ؾمٗىىا ٞةجهم ٖجهم، ٍٚغ  ماصة في و٢غئوا ال٨ٍغ
ض  اإلاؿلم م٘ ٞحها ٌكتر٥ محزة وىظو الهىحي، ظهاػىم مخناو٫  في ألانىاث ىظو ٞإنبدذ ونٟاتها، الٗغبُت الخغوٝ الخجٍى

                                                           

 . ، سنة الطباعة غَت مذكورة3  : ، ص : تاريخ دول العرب واإلسالم، ج: زلمد طلعت حرب ( )
 . 6 : ادلسلسل  ، قائمة اللغات غَت الرمسية، رقم"ب":اإلحصائيات اللغوية حلكومة اذلند، وزارة الشؤون الداخلية، جزء تقرير ( )
 .  7 : أ، رقم ادلسلسل: ادلصدر نفسو، قائمة اللغات الرمسية، جزء (3)
 .37: م، ص986 /ىـ06  نظام اللغة األردية، جامعة أم القرى، مكة ادلكرمة، : عبد اهلل عباس الندوي ( )
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 ٖلحهم ًهٗب الهنىص من ٦بحرا ٖضصا ىنا٥ ؤو بال ألازغي، البلضاو من طل٪ بلى وما وألاٞٛاو، وألاجغا٥ الٟغؽ اإلاؿلمىو  الهنضي

. طل٪ ٖلى الخضعب لٗضم الٗغبُت ألانىاث بٌٗ جلٟٔ

خمشل باألعصًت، النا٤َ ؤلاؾالمي اإلاجخم٘ في الٗغبُت نٟىط لخٛلٛل آزغ مٓهغ وىنا٥  منا٤َ من اإلاؿلمحو ؤو في طل٪ ٍو

. ٖاصة ُٟٞصخىو " ال٣غآو: "لٟٓت ًن٣ُىو  ٖنضما ول٨جهم بال٩اٝ، ًبضلىجها ٞهم بال٣اٝ الن٤ُ ٖلحهم ًهٗب با٦ؿخاو في بنجاب

، ال٣اٝ ًن٣ُىو  ؤي باالؾدبضا٫، وال٣اٝ الخاء ن٤ُ ٖلى ؤىلها حٗىص خُض (الهنض) خُضعآباص من٣ُت في وى٨ظا ، والخاء زاءًة
ًة
 ٢اٞا

. الن٤ُ في ًهِبىو " ال٣غآو: "بلٟٓت ن٣ُىا بطا ول٨جهم

با مجهما ٧ل ٞإنىاث ٦بحر، خض بلى ألاعصًت والخغوٝ الٗغبُت الخغوٝ مساعط بحو وز٣ُت ٖال٢ت وىنا٥  خى٫  جضوع  ج٣ٍغ

: الخالُت اإلاساعط

 (1).٭الكٟخاو.لشىي  ٭ؤؾناني. اللؿاو ٭وؾِ.اللشىي  ٭. ٭اللهاة.الخل٤ ؤصنى ٭.الخل٤ ٭وؾِ.٭الخنجغة 

 بحهاع، لىالًت الكغ٢ُت واإلانا٤َ ومانُٟىع، وآؾام، الٛغبُت، بنٛا٫: والًاث ؤمشا٫ الهنض في الكمالُت الكغ٢ُت اإلانا٤َ ول٨ن
ض، ًضعؾىا لم الظًن ؾ٩اجها ٖلى ًهٗب لبنٛا٫ اإلاجاوعة  بٌٗ ؤصاء وألاعصًت الٗغبُت ألانىاث ن٤ُ ٖلى ًخضعبىا ولم الخجٍى
٣ت ٖلى ٦ظل٪ وألاعصًت الٗغبُت الخغوٝ  بلى بقاعة الٗغبي اإلاعجم خغوٝ م٘ ألاعصي اإلاعجم لخغوٝ ظضو٫  الخالي وفي ؾلُمت، ٍَغ

: ؤصائها في الهنضًت اإلانا٤َ بٌٗ ؾ٩او ًىاظهها التي الهىجُت اإلاك٩لت

 ألاضزًت والل٘ت الٔطبُت لل٘ت  املعجم حطوٚ بحن

ٞ  الٔطبي املعجم حطوٚ ألاضزي املعجم حطوٚ  ألاضزًت الل٘ت في الٔطبُت الحطوٚ ه١ٌ في الٜط

 پؤ٫/  ؤل٠ ألال٠ ا

 بے/ با الباء ب

  الٟهخى الٗغبُت في الًىظض پ

 جے/ جا الخاء ث

  الٟهخى الٗغبُت في الًىظض ٹ

 سے/ ؾا/ زا الشاء ر

م/ ظُم الجُم ج  ٍػ

  الٟهخى الٗغبُت في الًىظض چ

                                                           

 .    : نظام اللغة األردية، ص: أنظر ( )
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 ےہ/ ىا/ خا الخاء ح

 کھے/ ٦ها/ زا الخاء خ

 صا٫ الضا٫ ز

  الٟهخى الٗغبُت في الًىظض ڈ

 ظا٫/ ػا٫/ طا٫ الظا٫ ش

 ےع/ عا الغاء ض

 جے/ ظا/ ػا الؼاي ظ

  الٟهخى الٗغبُت في الًىظض ژ

 ؾحو الؿحو غ

 ؾحو/ قحو الكحو ؾ

 ؾىاص الهاص ق

 ُظَىاص/ ػاص/ ُػَواص الًاص ن

 َاء/ جى الُاء ي

 ظا ظى، ْا، ػا،/ ػو  الٓاء َ

 ٖحو/ ؤًن الٗحو ْ

 ٚاثن ًن،گ/  ٚحو الٛحو ٖ

 پھے/ ٞا الٟاء ٚ

 ٧اٝ/ ٢اٝ ال٣اٝ ٞ

 ٧اٝ ال٩اٝ ک

  الٟهخى الٗغبُت في الًىظض گ
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 الم الالم ٨

 مُم اإلاُم م

 نى/ نىو  النىو  ن

 ه اإلاضوعة الخاء/ الهاء ہ

  الٟهخى الٗغبُت في الًىظض بھ

 واو/ وا الىاو و

  الٟهخى الٗغبُت في الًىظض ے

 ے/ ًا الُاء ی

 ٍ  1: ع٢م الجضو٫ 

الم -2  ألٓا

 ًٟهمىا لم بو بؾالمُت، ٖغبُت ب٩لماث ؤوالصىم ٌؿمىو  ؤجهم ٢ضًم منظ الهنىص اإلاؿلمحو بحو ُٞما الٗاصة ظغث ٢ض 
  طل٪ ًٟٗلىو  ٞةجهم مناؾبت، مُٟضة مٗاو من لها ٨ًن لم وبو الٗغب، ؤؾماء في النٓاثغ لها ًىظض لم وبو مٗانحها،

ًة
 لٛت من جُمنا

م، ال٣غآو نِىنىو  الٗلماء ؤو ٦ما ال٨ٍغ َٗ  ٖلى الٗغبُت اللٛت جإزحر وبو ٖغبُت، ب٩لماث ألاعصًت وظغاثضىم ومجالتهم ومالٟاتهم ٦خبهم ٌُ
 اإلاظ٧ىع  ٧الندى مسخلٟت ظىانب ٖلى ىى الهنض، في ومالٟاتهم وؤٖالمهم، اإلاؿلمحو ؤؾماء جدب٘ بٗض لنا ًخطر الظي ألاعصًت، اللٛت

: ًلي ُٞما

 

 الهىىز املؼلمحن ؤػماء (أ)

لى ،(1)آػاص ؤبىال٨الم: مشال الٗغبُت، اللٛت جغ٦ُب ٖلى بال٨جى ؾمُذ ؤؾماء -  الخؿجي ٖلي وؤبىالخؿن (2)اإلاىصوصي وؤبىألٖا

غة، ،(1)سجاص وؤبىاإلاداؾن ،(3)النضوي   .جغاب وؤبى وؤبىؤمامت، طع، وؤبى وؤبىب٨غ، وؤبىىٍغ

                                                           

، ومفسر القرآن الكرمي، واألديب األدلعي، واخلطيب جفرنل ونفيس يف حترير البالد من اإلوىو العامل اذلندي الكبَت، والزعيم السياسي الذي بذل كل غا( )
   .ادلصقع، وصاحب أسلوب منفرد يف كتاباتو األردية

 . القرآن الكرمي وىو مؤسس اجلماعة اإلسالمية يف شبو القارة اذلندية الباكستانية، وادلفكر وادلؤلف اإلسالمي الكبَت، وصاحب تفسَت معروف بـ تفهيم  ( )
ماذا خسر العامل باضلطاط ادلسلمُت، وقد نال جائزة ادللك فيصل للخدمات : العالمة ادلفكر اإلسالمي صاحب ادلؤلفات العربية الكثَتة، ومن أشهرىا  (3)

 .اإلسالمية والفكرية
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م للنبي وخبا ؤلاؾالم، بلى نؿبتهم ٖن حٗبحرا ،"مدمض"بـ حؿمُاتهم ال٨شحر ٌؿتهل - : مشال ،-وؾلم ٖلُه هللا نلى -ال٨ٍغ

داو، مدمض  .طل٪ ٖلى و٢ـ (2)ب٢با٫ ومدمض نٗماو، ومدمض نابغ، ومدمض قا٦غ، ومدمض الخ٤، محزاو ومدمض ٍع

 وب٢با٫ خؿحو، ومدمض ٖالم، منٓىع  ٖالم، نىقاص ٖالم، نىع : مشال وؤخمض، وخؿحو، ٖالم،: ٧لماث جلخ٣ها ؤؾماء -

 .(3)ؤخمض و٧لُم ؤخمض، وخؿحو خؿحو،

 الضًن، ومُٛض الغخمن، وخبِب الغخمن، وخؿِب الغخمن، مجُب: مشال والخ٤، والضًن، الغخمن،: لىاخ٣ها ؤؾماء -
 .الخ٤ وؤؾغاع الخ٤، ومحزاو الضًن، وبضع

بض هللا، ٖبض: مشال نٟاجه، ؤو هللا ؤؾماء ؤخض بلى بياٞت" ٖبض" ٧لمت مؿتهلها ؤؾماء - بض الجباع، ٖو بض الٟٛاع، ٖو  ٖو

بض الغخمن،  .الغئٝو ٖو

 .(4)هللا وخبِب هللا، ومدب هللا، وولي هللا، زناء: مشال ،"هللا" ٧لمت جلخ٣ها ؤؾماء -

ِسخى، ببغاىُم،: مشال ،-ظمُٗا ٖجهم هللا عضخي-البرعة والصخابت ،-الؿالم ٖلحهم-ألانبُاء بإؾماء ؤؾماء -  وؾلُماو، ٖو

دحى، ا، ٍو ماع، ؾلماو،: مشال الصخابت ومن وقِض، وػ٦ٍغ مغ، ٖو اعو١، ٖو شماو، ٞو  وػٍض، وخؿاو، و٦ٗب، ٖلي، و ٖو

باؽ، ومؿٗىص، وخؿحو، وخؿن،  (5).وخمؼة ٖو

 ٖاجكت،: مشال ،-ظمُٗا ٖجهن  هللا عضخي-اإلاامنحو ؤمهاث بإؾماء زام وبىظه الصخابُاث، بإؾماء البناث ؤؾماء -
ه، وؤؾماء، وزضًجت، ت الهنض في والجىظض وؾمُت، وخٟهت، و٧لشىم، وػٍنب، وماٍع  ٞحها جخىاظض و٢ض بال حي ؤو ٢ٍغ

 ُٞما الاؾم ىظا لكهغة ألاًام، ىظو الهنضوؾُاث البناث بٌٗ بها حؿمى ٞإزظث" ٖاجكت" وؤما ألاؾماء، بهظو البناث
او ولؿهىلت الهنضًت، اإلاجخمٗاث بحو  من النٓغ بٌٛ وألاصاء اللٟٔ ظما٫ من ٞحها ًىظض وإلاا اللؿاو، ٖلى ال٩لمت ظٍغ

 . مٗناىا

 ٞٗل بهُٛت ؤوالصىم ٌؿمىو  اإلاؿلمحو بٌٗ بو ختى ٖغبُت، ب٩لمت واؾمه بال مؿلم الهنض في الًىظض بنه ال٣ى٫  وظملت

ـٍ  م، ال٣غآو آي من م٣خب  الهنضوؽ من ؤلاؾالم ٌٗخن٤  من وؤما وناصعة، ٢لُلت ول٨جها هللا، ٞؿ٨ُٟ٨ُهم و ٌٗلمىو،:  مشال ال٨ٍغ

                                                                                                                                                                                                 

مارة يف والية بيهار، وأدى دورا يف تربية جيل من العلماء على القيام ىو أول من قدم فكرة إنشاء اإلمارة الشرعية اإلسالمية يف اذلند، فتأسست ىذه اإل  ( )
 .ولية ىذه اإلمارة يف ضوء القرآن واحلديثؤمبس
 العربية يف رللدينىو العالمة زلمد إقبال، الشاعر اإلسالمي والفيلسوف، صاحب دواوين شعرية بالفارسية واألردية، وقد ترمجت دواوينو كلها منظوما باللغة  ( )

 . ديوان زلمد إقبال، وصدرت لو طباعات من بَتوت: بعنوان
الناقد األردي واللغوي الكبَت، لو مؤلفات يف األدب : (م983 -909 )ىناك شخصيتان كبَتتان هبذا االسم يف اذلند بوالية بيهار، كليم الدين أمحد  (3)

وىو شاعر أردي كبَت، ولو االسم الكبَت يف النقد األردي أيضا وىو : م أمحد عاجز، وىناك شخصية أخرى، كلي(أردو-إنكليزي)والنقد، وكذلك لو معجم لغوي 
 . اليزال على قيد احلياة

الفوز "و" ة اهلل البالغةحج: "الشاه ويل اهلل الدىلوي، صاحب كتاب: كبَتة بكل ىذه األمساء، وأجدرىا بالذكر لشخصياتيف تاريخ اذلند  يرد الذكرو ( )
 .  "الكبَت

 . م999 اإلعالم مبن يف تاريخ اذلند من األعالم، بَتوت، : عبد احلي احلسٍت، أجزاء سلتلفة من: للتفصيل راجع  ( )
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 بًٗهم ؤو بال ؤلاؾالم، صزىله بزغ ٖغبُت ب٩لمت اؾمه ًبض٫ الهنضًت، ال٣اعة قبه في اإلاؿُدُحو ؤو البىطًحو ؤو الؿُش ؤو

.   وجمگ ٖمغ: مشال الٗغبي، الاؾم م٘ الهنضوسخي الٗاثلي ل٣بهم ًلخ٣ىو 

 الهىسًت واملسن ألاما٣ً ؤػماء (ب)

 الهنىص اإلاؿلمحو ٞةو اإلاسخلٟت، الهنضًت واإلاضو ألاما٦ن ؤؾماء في ًخجلى الهنض لٛاث ٖلى الٗغبُت لخإزحر آزغ ومٓهغ
 و٢ضًمت قهحرة مضًنت ىنا٥ مشال ؤلاؾالمي، اإلاٗجى ٖن حٗبر ٖغبُت ب٩لماث منا٣َهم بدؿمُت حهخمىو  والًؼالىو  ٦شحرا، اىخمىا
 وحٗلُم ،(3)آباص وملُذ ،(2)وخُضعآباص الهنض، لٛاث بخضي ٧لمت من اللىاخ٤ ؤو الؿىاب٤ م٘ ،(1)آباص هللا ؤو آباص بله: اؾمها
ت ٖامت ألاؾماء وىظو آباص،  ىم، بالهنض ؤلاؾالمي الٗهض في اإلاؿلمحو الخ٩ام ؤو مماًبضو ىنضًت، ؤو ٞاعؾُت ٧لماث من مسلَى

ت الٗغبُت ألاؾماء بهظو وؤؾمىىا اإلانا٤َ، ىظو ٖمغوا الظًن  .  ؤوالتر٦ُت الٟاعؾُت من اإلاسلَى

ً   (ج)  ألاضزًت واملالٜاث ال٥خب ٓىاٍو

 ونُٟا جغ٦ُبا ؤو بياُٞا جغ٦ُبا مغ٦بت ٖغبُت ب٩لماث ألاعصًت مالٟاتهم بدؿمُت الهنض في اإلاؿلمىو  وال٨خاب الٗلماء حهخم
جها ؤو ألاعصًت اإلاالٟاث من ٦بحرا ٖضصا نجض ٦ما مؼط، جغ٦ُب ؤو  ٞخىظض الجم٘، ؤو اإلاٟغص بهُٛت بما ٖغبُت ب٩لماث ٖناٍو

ن : ًلي ُٞما اإلاظ٧ىعة الُغ١  ٖلى ٖغبُت ب٩لماث ألاعصًت ال٨خب ٖناٍو

  (4).النٗماو الٛؼالي، الٟاعو١،: مشال" ا٫"الخٍٗغ٠ ؤصاة م٘ اإلاٟغص بهُٛت ٖغبُت ب٩لمت اؾم- 

جها ؤعصًت مالٟاث-   جظ٦غو، وخغام، خال٫ م٣االث، صظا٫،: مشال الن٨غة، نُٛت ٖلى مغ٦بت، ٚحر ٖغبُت ب٩لماث ٖناٍو
. جلمُداث جٟهُماث،

جها ؤعصًت مالٟاث-   (6)"ال٣غآو بُاو"و (5)"ال٣غآو جٟهُم: "مشال الخٍٗغ٠،" ا٫" م٘ بياُٞا جغ٦ُبا مغ٦بت ٖغبُت ب٩لماث ٖناٍو

ش"و  ونىع (10)اللٛاث، ومهباح ،(9)الخضًض ومٗاٝع ،-وؾلم ٖلُه هللا نلى-(8)النبي وؾحرة ،"(7)ال٣غآو ؤعى جاٍع
. طل٪ ٖلى و٢ـ النٗماني، قبلي للٗالمت العجم وقٗغ النضوي، الؿالم لٗبض الهنض وقٗغ (1)اللٛاث،

                                                           

 .  مشاليةالشرقية الكم تقريبا إىل اجلهة  0 7مدينة تارخيية يف مشال اذلند، تبعد من دذلي عاصمة البالد ب ( )
 .كم تقريبا إىل جنوب اذلند، حيث فيها دائرة ادلعارف العثمانية  800 بـــديش باذلند، تبعد من دذليبرا مدينة تارخيية وىي اآلن عاصمة والية آندىرا ( )
الكاتب والصحفي قصبة قدمية جبوار مدينة  لكناؤ، تعرف بأنواع سلتلفة لألنبج، وخال فيها شاعر وأديب للغة األردية كبَت، أال وىو جوش ادلليح آبادي، و (3)

 .ت الثقافية، حكومة اذلندقاالندوي ادلليح آبادي، أول رئيس حترير رللة  ثقافة اذلند العربية  الصادرة من اجمللس اذلندي للعالالعريب عبد الرزاق 
 . ىذه كلها مؤلفات باللغة  األردية، ألفها العالمة شبلي النعماين ، وقد ترجم الدكتور جالل سعيد احلفناوي  بعضها إىل العربية ( )
 . قرآن الكرمي باللغة األردية للعالمة أيب األعلى ادلودوديتفسَت ال ( )
 .تفسَت القرآن كرمي باألردية للشيخ أشرف علي التهانوي  (6)
 .ربيةكتاب أردي يف تاريخ وجغرافية اجلزيرة العربية، ألفو العالمة السيد سليمان الندوي، وبدأ ينقلو الدكتور جالل احلفناوي إىل اللغة الع (7)
.-رللدات، ألفو العالمة شبلي النعماين، وتلميذه العالمة السيد سليمان الندوي، ويعد موسوعة مهمة يف السَتة النبوية7ب شامل حول السَتة النبوية يفكتا (8)

 . -على صاحبها أفضل الصالة والتسليم
 . رللدات8رالنعماين يفكتاب يف شرح وترمجة احلديث النبوي الشريف، مجعو ونقلو إىل األردية الشيخ زلمد منظو (9)
 . لألستاذ عبد احلفيظ البلياوي (أردي-عريب)معجم لغوي  (0 )
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جها ؤعصًت مالٟاث-    وال٣امىؽ الجضًض، ال٣امىؽ: مشال ونُٟا، جغ٦ُبا مغ٦بت ٖغبُت ب٩لماث ٖناٍو

. (2)الىخُض وال٣امىؽ الانُالحي،

نِىنىا ؤو ًًٟلىو  الهنىص اإلاؿلمحو بو ال٣ى٫  ناٞلت ومن َٗ ها ٧او ؤًا ألاعصًت مالٟاتهم ٌُ  بها، جإزغا ٖغبُت ب٩لماث مىيٖى

 (3).وؤلاؾالم ال٣غآو لٛت ل٩ىجها لها خبهم ٖن وحٗبحرا

ً (ز)  ألاضزًت والجطاثس املجالث ٓىاٍو

 ومجالتهم ظغاثضىم حؿمُت في والٗغبُت ؤلاؾالم بلى الهنىص الٗلماء ومُل بالٗغبُت، ألاعصًت اللٛت جإزغ ًخجلى و٦ظل٪

" مٗاٝع"و ٖل٨ُغاو، من جهضع" ألازال١ تهظًب"و ل٨نائ، من جهضع مجلت اؾم" الٟغ٢او: "مشال ٖغبُت ب٩لماث ألاعصًت وصخٟهم
ىاثض الؿٗضًن، و٢غاو ،4" اٖخماص"و" منه٠" و" ؾُاؾذ"و ل٨نائ، من جهضع مجلت" خُاث حٗمحر"و ٦غاو، ؤٖٓم من جهضع  ٞو

ن، ش، وججلي، واعج٣اء، اإلال٪، ولؿاو وجدٟه، وبٞاصو، ىنض، ومدب الناٍْغ  ألاعصًت، اإلاجالث ؤؾماء هي ىظو ال٣غآو، وجغظماو وجاٍع

م ال٣غآو بلٛت الهنضًت وال٣ٗى٫  ألا٩ٞاع جإزغث ٠ُ٦ ظلُا ًبضو مما الهنض، في وجهضع نضعث التي   (5).ال٨ٍغ

م: إلامالء -3  الخِ ؤي-الهنضي الهجاء اجساط في والدؿهُالث الىؾاثل، جىاٞغ وعٚم ٖغبُت، ٚحر ؤنىاث وظىص ٚع

تي-الهنضي ٣ت الٗغبي، الهجاء ًتر٧ىا ؤو اللٛت ىظو ؤىل ًغى ألاعصًت،لم لل٨خابت -الؿنؿ٨ٍغ  ألاعصي، ؤلامالء ٍُٞغ
٣ت نٟـ ىى والخِ  التي الؼاثضة، الخغوٝ بٌٗ م٘ ألاعصًت في مخىاٞغة الٗغبي اإلاعجم خغوٝ و٧ل الٗغبُت، الٍُغ

 والنسخ، الغ٢ٗت،: من الٗغبُت للخٍُى ٖام عواط وىنا٥ الِؿاع، بلى الُمحو من وج٨خب(6).الٗغبُت في الجىظض

.  ؤًًا ألاعصًت في والشلض

 لٟن جابٗت و٢ىاٞحها ألاعصي، الكٗغ ٞخ٣اَُ٘ وبدىعو، ؤوػانه في الٗغبي للٗغوى ألاعصي الكٗغ ًسً٘:الٔطون -4
لى الٟغاىُضي، ؤخمض بن الخلُل ويٗه الظي الٗغوى، ت البدىع  جخىاٞغ ىظا، ٖو  ٖلم في مٗٓمها الٗغبُت الكٍٗغ

ل،: من ألاعصي، الٗغوى  واإلانؿغح، والغظؼ، والغمل، والهؼط، والىاٞغ، وال٩امل، والبؿُِ، واإلاضًض، الٍُى
،واإلاٌ ٘، إع  ٖن مسخلٟت ال٣هاثض ؤنناٝ ٧انذ وبو (7)واإلاخ٣اعب، واإلا٣خًب، واإلاجخض، والخ٠ُٟ، والؿَغ

 الىا٢عي، والنؿِب الٛؼ٫، منه الًغاص باألعصًت الٛؼ٫  ؤو ٦ما لل٣هاثض، ووػو  للغباُٖت، زام وػو ٞهنا٥ الٗغبُت،

                                                                                                                                                                                                 

 . رللدات ضخمة، للمولوي نور احلسن نَت  معجم لغوي للغة األردية  يف  ( )
مات األطفال عديدة كما لو إسها، ولو مؤلفات يف أدب  (م996 -9 9 )للمرحوم وحيد الزمان الكَتانوي (أردي وبالعكس-عريب)كلها معاجم لغوية  ( )

 .العربيةاذلندية أيضا يف الصحافة ةبارز
 .   طبع بَتوت. عبد احلي احلسٍت، الثقافة اإلسالمية يف اذلند: للتفصيل واالطالع على مثل ىذه األمساء راجع  (3)
 . ىذه الثالثة صحف يومية تصدر يف حيدرآباد، باذلند ورؤساء حتريرىا ومالكوىا مسلمون ( )
 . 39: م، ص003 ادلوسوعة األردية  الشاملة، نيودذلي، )اجمللس الوطٍت لتنمية اللغة األردية، جامع اردو انسائكلوبيديا: راجع للتفصيل ( )
 .  : أنظر اجلدول رقم   ((6
 . 60 : ، ص : ، اجمللد006 حبر الفصاحت، نيودذلي، : خان صلمي الرامفوري احلكيم صلم الغٍت (7)
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٣ا٫ ألاو٫، البِذ ًخمحز لل٣هاثض، زام نٕى ٖن ٖباعة ألاعصًت في الٛؼ٫  بل  في ال٣اُٞت بخىا٤ٞ اإلاُل٘، له ٍو

. (1)الكٗغي  ل٣به ؤو الغمؼي  اؾمه الكاٖغ ًظ٦غ ألازحر البِذ وفي ألاولحو، الكٍُغن

 (2).والبُاو واإلاٗاني، البضٌ٘، من ؤنىاٖها ٧ل في ٦شحرا قِئا الٗغبُت البالٚت من ألاعصًت اللٛت ؤزظث و٦ظل٪ 

 اللٛت ؤنىاث وبحو بُجها الدكابه بٌٗ ًىظض ؤنه باألعصًت ألانىاث من صعؾناو ُٞما ل٣ضوظضنا:  واملٔاوي/ ألالٜاَ -5
ت ٞهنا٥ الٗغبُت،  وبًٗها الٗغبُت، مٗانحها في ألاعصًت اللٛت في  بًٗها ٌؿخٗمل الٗغبُت ال٩لماث من مجمٖى

م٨ن مسخلٟحو، مٗنُحو في ٌكتر٥ وبًٗها اإلاٗاني، في ًسخل٠ : ؤنماٍ ؤعبٗت ٖلى ال٩لماث ىظو ج٣ؿُم ٍو

 وزاصم، وصواء، وؤؾغاع، وبنٗام، واؾخ٣با٫، انخٓاع،: مشال الٗغبُت، مٗانحها في ألاعصًت في حؿخٗمل ٖغبُت ٧لماث -1
ش، ك٤، وط٦غ، وزابذ، وججاعث، وجاٍع اق٤، ٖو با  ٧لمت١٢٢٧ ألاعصًت في جخىاظض و٢ض (3)ٖو   (4).ال٣بُل ىظا من ج٣ٍغ

 ٧لمت اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى ٞسظ ؤًًا، الٗغبي اإلاٗجى جدمل هي بِنما زام، مٗجى في ألاعصًت في حؿخٗمل ٖغبُت ٧لماث -2
 عخمت بلى انخ٣ل" الجملت في ٢ُل بطا بال اإلاٗجى ىظا ٞالجُٟض الٗغبُت في ؤما ،"اإلاىث" مٗجى ألاعصًت في جُٟض" انخ٣ا٫"

. النٕى ىظا من ٧لمت ١٣١ من ؤ٦ثر ألاعصًت في وجخىاظض". حٗالى هللا

 ،"الناٖم: "مٗجى في باألعصًت حؿخسضم" مالثم" ٧لمت مشال، الٗغبُت مٗانحها ٚحر في باألعصًت اإلانُى٢ت الٗغبُت ال٩لماث -3
با وجىظض". مناؾب" مٗجى ٖلى الٗغبُت في جض٫ هي بِنما . ألاعصًت في ال٣بُل ىظا من ٧لمت ٥٠ج٣ٍغ

 ٧لمت مشال الناؽ من الٗامت والٌؿخسضمها والٗلماء، وال٣ًاة ال٣ٟهاء ٦الم في باألعصًت حؿخٗمل ٖغبُت ٧لماث -4
با النٕى ىظا من جىظض و٢ض الٗامت، ٦الم في الحؿخٗمل ٣ٞهي مهُلر" ًمحو" . (5)ألاعصًت في ٧لماث ١٠ ج٣ٍغ

ض اإلاجغص من الٗغبُت، وألاٞٗا٫ ألاؾماء ؤوػاو ٖلى بها البإؽ ٧لماث ألاعصًت في جخىاٞغ  :ألاوظان-6  عجبها و٢ض ُٞه، واإلاٍؼ
حو من الٗضًض : ؤوػاجها بُاو م٘ ال٩لماث ىظو إلاشل ٢اثمت وبل٨ُم وزبرة، ص٢ت ب٩ل اللٍٛى

 ".٣ٖل"و" نبر"و" ٢خل: "مشال (والالم الٗحو وؾ٩ىو  الٟاء بٟخذ): ٞٗل -

". ٚلِ"و" ٦ٟن"و" ؤزغ: "مشال (الالم وؾ٩ىو  والٗحو الٟاء بٟخذ) : ٞٗل -

".     ط٦غ" و" ٖك٤"و" ٖلم: "ؤمشا٫ (والالم الٗحو وؾ٩ىو  ب٨ؿغالٟاء): ٞٗل -

خذ ب٨ؿغالٟاء): ٞٗالت - ت بالخاء اإلا٨خىبت ، والالم الٗحو ٞو  (6)".نٟاؾذ"و"  ظهالذ"و" ٦ٟالذ: "مشال (اإلابؿَى

                                                           

 . 8 : م، ص006 زلمد الرابع احلسٍت الندوي، الغزل األردي زلاوره ومكانتو يف الشعر، مكتبة رابطة األدب اإلسالمي العادلية، لكناؤ، : للتفصيل راجع ( )
 .  7 9: ، ص : ، اجمللدحبر الفصاحت ( )

 . 39: م، ص 00 ،  - :يف اللغة األردية بُت الفرضية واحلقيقة، رللة ثقافة اذلند، العددة حسان  الرمحن، معاين الكلمات العربية ادلتغَتإد سي  (3)
 .  39 : عبد اهلل عباس الندوي، نظام اللغة األردية، ص: أنظر للتفصيل ( )

والتوزيع، القاىرة،  معجم األلفاظ العربية يف اللغة األردية، دارالفجر للنشر: ا ادلوضوع بعنوانلقد ألف مسَت عبد احلميد إبراىيم معجما مستقال يف ىذ  ( )
 996 . 

 . ولكنها يف األردية تستخدم بكسر الفاء بدل الفتح" فتح الفاء"الصواب يف العربية يف ىذه الكلمات  (6)
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ت بالخاء اإلا٨خىبت والالم، والٗحو الٟاء بٟخذ): ٞٗالت - " . سخاوث" و" قغاٞذ: "ؤمشا٫ (اإلابؿَى

". خؿن"و" ٢غب"و" ل٠ُ: "ؤمشا٫ (والالم الٗحو وؾ٩ىو  الٟاء بًم):  ٞٗل -

". ظىاب"و" زباث" و"٢غاع "(الالم وؾ٩ىو  والٗحو، الٟاء بٟخذ): ٞٗا٫ -

خذ ب٨ؿغالٟاء): ٞٗا٫ - الط" خؿاب" و" قٗاع " (الالم وؾ٩ىو  الٗحو ٞو ".  ٖو

خذ الٟاء بًم):  ٞٗا٫ - ". بساع"و" ٚباع " (الالم وؾ٩ىو  الٗحو ٞو

ٗلت -
َ
". نٗغة"٦ـ  ٞ

ٗلت -
ُ
". جدٟت"٦ـ  ٞ

ٗلت -
َ
ت بالخاء)  ٞ  (1)".ٖٓمذ"٦ـ(اإلابؿَى

ٗلت -
ُ
ت بالخاء) ٞ ". ٢ضعث"٦ـ(اإلابؿَى

ٗلت - ت والخاء والالم الٗحو بةصٚام)  ِٞ ". ٖؼث"٦ـ(اإلابؿَى

ٗلت - ". ٢بلت"٦ـ ِٞ

ٗلت - ت بالخاء) ِٞ ". نٗمذ"٦ـ(اإلابؿَى

خذ الخاء وؾ٩ىو  اإلاُم بٟخذ)  مٟٗل - ". مدغم"٦ـ (الغاء ٞو

". مدمل" ٦ـ  مٟٗل -

". مكىعة"٦ـ  مٟٗلت -

". م٣برة" ٦ـ  مٟٗلت -

". زبىث"٦ـ  ٞٗى٫  -

". زالو" ٦ـ  ٞاٖل -

". م٣بى٫ " ٦ـ  مٟٗى٫  -

". ُٖٓم"٦ـ  ُٞٗل -

". ؾل٣ُت"٦ـ  ُٞٗلت -

ت بالخاء)  ُٞٗلت - ". نهُدذ"  ٦ـ (اإلابؿَى

ت - ُّ ت بالخاء)  ٞاٖل ". ٢ابلُذ"٦ـ (اإلابؿَى

                                                           

 ". الظاء.م يف األردية بسكون إال أهنا تستخد"الظاء"يف العربية تستخدم ىذه الكلمة بتحريك  ( )
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ض الشالسي ؤوػاو ٖلى ؤلٟاّ وىنا٥  : ُٞه اإلاٍؼ

".  حُٗٓم"٦ـ  جُٟٗل -

ل - ِ
ّٗ ". مٗلم"٦ـ  مٟ

ل - َّٗ ". مٗٓم"٦ـ  مٟ

"  حؿلُماث" ٦ـ (بالجم٘) جُٟٗالث -

 ".مداوعة"٦ـ  مٟاٖلت -

ت بالخاء)   مٟاٖلت -  ".مناؾبذ"٦ـ (اإلابؿَى

ل - ِٖ ".  مسال٠" ٦ـ   مٟا

ٗا٫ - ".  ظهاص"٦ـ  ِٞ

". بنهاٝ" ٦ـ  بٞٗا٫ -

ل - ِٗ ". منه٠"٦ـ  مٟ

اصة)  بٞٗا٫ - ".  بقاٖذ"٦ـ (الخاء بٍؼ

ل - ُّٗ ". حٗل٤"٦ـ  جٟ

ل - ِ
ّٗ ". مٗل٤" ٦ـ  مخٟ

ل - َّٗ ". مخبر٥"٦ـ  مخٟ

اصة)  جٟٗل - ت بٍؼ ". جبر٧اث"٦ـ (الجم٘ ٖلى اإلابؿَى

". حٗامل"٦ـ  جٟاٖل -

". مخنإػ"٦ـ  مخٟاٖل -

". اندهاع"٦ـ  انٟٗا٫ -

". مندهغ" ٦ـ  منٟٗل -

". اخترام"٦ـ  اٞخٗا٫ -

". ممخدن"٦ـ  مٟخٗل -

ل - َٗ ". مدترم"٦ـ  مٟخ

". اؾخ٣با٫"٦ـ  اؾخٟٗا٫ -
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ل - ِٗ ".  مؿخٟٗي"٦ـ  مؿخٟ

ل - َٗ ". مؿخ٣بل"٦ـ  مؿخٟ

". ايمدال٫"٦ـ  اٞٗلال٫ -

ِلل - َٗ  (1).مًمدل"٦ـ  مٟ

ض٫ّ  الٗغبي مٗناو ًخٛحر وبٌٗ الٗغبي، اإلاٗجى ًُٟض ٞبٌٗ ألاعصًت، في ٧لماتها حؿخسضم مسخلٟت ٖغبُت ؤوػاو ىظو   ٍو

. الٗغبي اإلاٗجى ٚحر زام مٗجى ٖلى

 

 الهىس بل٘اث الٜلخى الٔطبُت جإزط: الثاوي املبحث

ٔت بًاللت  الهىسًت والل جاث الل٘اث بٔى ٓلى ػَط

 مسخلٟت، وؤ٢الُم والًاث ٖلى حكخمل الهنض ؤو ؤوال: ألؾباب وطل٪ واللهجاث، اللٛاث قتى من جخ٩ىو  الهنض ؤو ؾل٠ ٢ض 
حر عؾمُت بها، وزانت مؿخ٣لت لٛاث لها ألا٢الُم، وؤ٦ثر م عؾمُت، ٚو  اللٛت ؤو ٦ما ٧لها، للهنض عؾمُت لٛت الهنضًت اللٛت ٧ىو  ٚع

ت  الخ٩ىمُت الٗلمانُت اإلاٗانغة والجامٗاث وال٩لُاث اإلاضاعؽ ؤٚلبُت وفي الخ٩ىمُت، الضواثغ في الناٞظة ال٩لمت لها ؤلان٩لحًز
غبا قغ٢ا الهنض َى٫  اإلابٗثرة ال٣ُاع مدُاث ؤؾماء ولىخاث الُغ١، ؤمُا٫ وؤحجاع الكٗاثغ، بلى باإلياٞت والخانت،  م٘ ٚو

. الىالًت لخل٪ الغؾمُت واللٛت الهنضًت، اللٛت
 ؤٞالم ولها وصخُٟىو، و٦خاب وؤصباء، قٗغاء ولها ومالٟاث، و٢ىاٖض آصاب لها الهنض، للٛاث ٦بحر ٖضص زمت ول٨ن 
 الهنضًت للٛاث ظضوال ؾإظلب بضء طي باصت وبنجي البالص، مؿخىي  ٖلى وصخاٞت وؤٚاو، ومؿغخُاث، ومى خاث، ؾِنماثُت،

٤ بها النا٣َحو ٖضص ط٦غ م٘ ولهجاث صاعظت لٛاث من مجها ًخٟٕغ وما الغؾمُت،  بلى بقاعة م،2001 لٗام الخ٩ىمُت ؤلاخاناثُاث ٞو
اث ٖلى الهنض في جن٤ُ والتي ووالًاتها، الن٤ُ منا٤َ اٝ وفي والش٣اُٞت، الٗلمُت ألاوؾاٍ في مسخلٟت مؿخٍى  وفي وال٣غي، ألاٍع
 النا٣َحو ٖنض الٟهخى الٗغبُت في جازغ نٟؿها اللٛاث ىظو ٦ما الٗغبُت، اللٛت من جإزغ ؤًما جخإزغ والتي اإلاسخلٟت، الهنضًت اإلانا٤َ

: ولٟٓا ومٗجى وحٗبحرا نىجا الٟهخى الٗغبُت ٖلى جُغؤ التي اإلاكا٧ل ؤٖالج زم بها،
ت والل جاث الخابٔت لها  حسو٨ الل٘اث الطػمُت للهىس مٕ الل٘اث املخٜٓط

الل جاث /الل٘ت ألام/ اػم الل٘تاملؼلؼل 

الخابٔت لها 

الىالًاث التي جحل ٛ  ا الل٘اث بم٦اهت الىا٠ًحن ب ا ٓسز 

الل٘اث الطػمُت 

 :ألاضزًت ١

 ألاعصًت -١

 ألازغي  -2

٦كمحر، وآنضىغا بغاصٌل، وؤجغا بغاصٌل،  ٥١٥٣٦١١١

وبحهاع، وصلهي 

 : ػامُت ٢

 آلاؾامُت -١

 آؾام 13,168,484

                                                           

 .303-86 : م، ص986 نظام اللغة األردية، مكة ادلكرمة،  : عبد اهلل عباس الندوي ( )
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 ألازغي  -2

 :ألاوضٍت ٣

ت -١  البهاجٍغ

 ألاوعٍت -٢

 البروظُت -٣

لُت -٤  الٍغ

 الؿامبالٟىعٍت -٥

 ألازغي  -6

ؤوعَؿه  ٣٣٠١٧٤٤٦

 :البىجابُت ٤

ت -١  الباٍٚغ

 ال٩اىلىعٍت/ البالؾٟىعٍت -٢

 البنجابُت -٣

 ألازغي  -4

انه، صلهي  ٢٩١٠٢٤٧٧ بنجاب، حكانضي ٦غاو، ىاٍع

 :البى٘الُت 5

 البنٛالُت -١

 الغاظبنؿُت -٢

 الكا٦ماثُت -٣

 الهاظىن٨ُت -٤

 ألازغي  -٥

٨٣٣٦٩٧٦٩ 

 

ٟىعا، آؾام، ظهاع  بنٛا٫ الٛغبُت، جٍغ

٦هانض، ؤنضاماو 

 :البىزو ٦

ت -١ ت/ البىصٍو  البىعٍو

 ألازغي  -٢

آؾام  ١٣٥٠٤٧٨

 :الخاملُت ٧

 الخاملُت -١

 ال٩اث٩اصًت -٢

 الحرو٧ىلُت/ الحرو٧الُت -٣

 ألازغي  -٤

جامل ناصو، ؤنضاماو، بىصوحكغي  ٦٠٧٩٣٨١٤

ت ٨ : الخلٍ٘ى

ت -١  الخلٍٛى

ت -٢  الٟاصاٍع

 ألازغي  -3

آنضىغا بغاصٌل، وبىصوحكغي  ٧٤٠٠٢٨٥٦

ت 9 ٍط  :السٗو

ت -١ ٍغ  الضٚو

٦كمحر  ٢٢٨٢٥٨٩
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 ألازغي  -2

 :الؼاهخالُت ١٠

 الؿانخالُت -١

 ال٩اعمالُت -٢

 ألازغي  -3

ظهاع ٦هانض  ٦٤٦٩٦٠٠

 :الؼىسَُت ١١

 الؿنضىُت -١

 ال٩احككُت -٢

 ألازغي  -3

بنجاب  ٢٥٣٥٤٨٥

دُت ١٢  :الؼيؼ٥ٍط

دُت -١  الؿنؿ٨ٍغ

 ألازغي  -2

ؤجغا بغاصٌل  ١٤١٣٥

ت ١٣  :ال٥ـمحًر

 الؿغاظُت -١

ت -٢  ال٨ِكخىاٍع

ت -٣  ال٨كمحًر

 ألازغي  -4

٦كمحر  ٥٥٢٧٦٩٨

ت ١٤  :ال٥جًر

 الباصاُٚت -١

ت -٢  ال٨جًر

 ال٩ىعومباثُت/ ال٩ىعوباثُت -٣

 ألازغي  -4

٦غناج٩ا  ٣٧٩٢٤٠١١

 :ال٥جطاجُت ١٥

 ال٨جغاجُت -١

ت -٢  ال٨جغاٍو

 الؿائعاقُت -٣

 ألازغي  -4

٦جغاث، صاصعا، صمن  ٤٦٠٩١٦١٧

 :ال٥ىه٦اهُت ١٦

 ال٩ىن٩انُت -١

 ال٩ىصومبُت/ ال٩ىصوبُت -٢

 اإلاالىانُت -٣

 ألازغي  -4

صمن ٚىا،  ٢٤٨٩٠١٥
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 :املاهُٜىضٍت ١٧

 اإلاانُٟىعٍت -١

 ألازغي  -2

مانُٟىع  ١٤٦٦٧٠٥

 :املُثلُت ١٨

 اإلاُشلُت -١

 ألازغي  -2

مانُٟىع  ١٢١٧٩١٢٢

 :املطات ُت ١٩

 اإلاغاتهُت -١

 ألازغي  -2

مهاعاقترا  ٧١٩٣٦٨٩٤

 :امللُالُت ٢٠

 ماالٌٗلمُت/ اإلالُالُت -١

 الُاعاُٞت -٢

 ألازغي  -3

٦حراله، ال٦كاصًب، بىصوحكغي  ٣٣٠٦٦٣٩٢

 :الىِبالُت ٢١

 النِبالُت -١

 ألازغي  -٢

م، بنٛا٫ الٛغبُت  ٢٨٧١٧٤٩
ّ
ؾ٨

: الهىسًت ٢٢

 

ؤجغا بغاصٌل، صلهي، بحهاع، حكاجِـ ٦غاو،  ٤٢٢٠٤٨٦٤٢

انه، ىماحكل بغاصٌل، ظهاع ٦هانض،  ىاٍع

ماصىُا بغاصٌل، ؤجغا٦هانض، عاظؿتهاو، 

. ؤنضاماو، صاصعا

: الل٘اث والل جاث الخابٔت للهىسًت

، جن٤ُ في والًاث ىنضًت مسخلٟت ؾب٤ ط٦غىا، وؤؾماء ًناىؼ ٖضص 
ًة
اللهجاث الخابٗت للٛت الهنضًت زمؿحو لهجت

: ىظو اللهجاث ُٞماًلي

ت، البراط  ت، الباواٍع انُت، البانٛىالُت، الباىاٍع ت، البانل باٚع ألاوصىُت، الباٚغي عاظؿتهانُت، الباٚهُلُت، البانجاٍع

ت، الدكامبُلُت، الدكىعاىُت، بهاقُت، البهاصعاواىُت، البهاعمائعي ة، البهىظٟىعٍت، البىنضًلُت، الدكاج٩اٍع

ت، الغاظؿتهانُت، الؿاصاو ت، الضىىنضىاٍع ت، الخحراٍع اٍو ت، الخاعي بىلُت، الخَى ت، / الجائنؿاٍع الهضٍع

ت،  ت، ال٩انٍٛغ ت، الٛاعىىالُت، الٛىظٍغ الُت، الؿىنضواٍع الؿغمىعٍت، الؿىعظاٞىعٍت، الؿىعٚىظُت، الؿٚى
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ت، الالمانُت ت، اإلااٚاصىُت، /ال٩ىعنالُت، ال٩ىالىُت، ال٩ىمائنُت، الالبانُت، الالٍع الالمباصًت، اللىصىُت، اإلااعواٍع

ت، ألازغي  انٍى ت، الناٟٚىعٍت، النُماصًت، الهاعائجُت، الهاٍع  (١)اإلاالُٟت، اإلاانضًلُت، اإلاُىاجُت، اإلاُىاٍع

  في حٗض الٗغبُت واللٛت لٛت، وزمانحو مئت ما٣ًاعب لها الخابٗت لهجاتها م٘ ٞٗضصىا الغؾمُت ٚحر الهنضًت اللٛاث وؤما

 ٖضص ومجمٕى.  خها 51728 نا٣َحها ٖضص ًبلٜ التي الغؾمُت، ٚحر الهنضًت اللٛاث ؤخض من الخ٩ىمُت ؤلاخهاثُاث خؿب الهنض
با، ٞهاٖضا لٛاث وؾب٘ زالزمئت ٣ًاعب ما الهنضًت اللٛاث  ىظو نا٣َي ٖغبُت ٦ما الٗغبُت، من عجخإر اللٛاث ىظو وؤ٦ثر ج٣ٍغ

اث في الخلل وجىاظه جخإزغ اللٛاث ت، ولُٟٓت، نىجُت، مؿخٍى .  ؤًًا ويبُُت ومٗنٍى

ت مـا٤ل  الهىس في الٔطبُت الل٘ت جىاحهها لٍ٘ى

ؿا، صعاؾت، الهنض في الٗغبُت باللٛت حهخمىو  الظًن ىم اإلاؿلمىو   ٞٗضص الهنضوؽ وؤما وصخاٞت، وحٗلُما، و٦خابت، وجضَع
غبا قغ٢ا الهنض، ٖبر مبٗثرة مجخمٗاث ٞهي اإلاؿلمت اإلاجخمٗاث وؤما ٢لُل، الٗغبُت ًضعؽ من  من٣ُت ول٩ل وقماال، وظنىبا ٚو

 الهنىص، ألاؾاجظة ىم و منا٣َهم، ؤؾاجظة من بال الٗغبُت الًخل٣ىو  واإلاؿلمىو  ألام، واللٛاث الضاعظت اللهجاث م٘ الغؾمُت لٛتها
 الخسلو من الجضًض النلء ًخم٨ن ٞال ونضع، قظ ما بال ٞحها للخضَعـ الٗغب ألاؾاجظة ًإجحها بؾالمُت ٖغبُت مضاعؽ ىنا٥ ولِـ

ت، مكا٧ل زم نىجُت، مكا٧ل ؤوال ٖغبُتهم ٞخىاظه ٖغبُتهم، في العجمت ؤزغ من  واإلاكا٧ل ال٩لماث، يبِ مكا٧ل زم حٗبحًر
اث في ألازغي  حر الغؾمُت مجها ٞهاٖضا، لٛت زالزمئت ٣ًاعب ما لهجاتها، م٘ الهنضًت اللٛاث ٖضص بلٜ و٢ض مسخلٟت، مؿخٍى  ٚو

ذ التي الهنضًت، واللهجاث اللٛاث لهظو الهاثلت ال٨مُت بجنب الهنض في وجضّعؽ جضعؽ الٗغبُت اللٛت وبو. الغؾمُت  ؤنىاٖها جنٖى
ت وؤؾغىا وال٨خابُت، الهىجُت   اللٍٛى

ًة
ا ، جنٖى

ًة
 ونىجا، و٦خابت، وحٗلُما، حٗلما اإلاكا٧ل الًىاظهىا ؤو بها ٌكخٛلىو  بمن ٠ُ٨ٞ ٦بحرا

٨غا وحٗبحرا، ومٗجى، ولٟٓا، . ٞو

ت، واإلالُالُت، واإلاانُٟىعٍت، والبنٛالُت، وآلاؾامُت، والهنضًت، ألاعصًت، اللٛاث وبو ت، والخلٍٛى  والخامُلُت، وال٨جًر
ت، والغاظؿتهانُت،  الضاعظت، لهجاتها م٘ الغؾمُت الهنضًت اللٛاث هي ىظو صازُت،والل وألاوعٍت، واإلاغاتهُت، وال٨جغاجُت، وال٨كمحًر

با جخًمن التي الغؾمُت، ٚحر اللٛاث بٌٗ ومن ؿُا وصعاؾُا، وز٣اُٞا ظٛغاُٞا الهنض والًاث ؤ٦ثر ج٣ٍغ  هي وىظو ؤًًا، وجضَع
  الٗغبُت باللٛت نا٣َىىا ٌكخٛل التي اللٛاث

ًة
  ٦شحرا

ًة
  صعاؾت

ًة
ؿا ، وجضَع

ًة
ُما ألازغي، اللٛاث لنا٣َي نؿبت ؤًًا وجإلُٟا و٦خابت  بُجهم ٞو

ض الٗغبُت اللٛت خغوٝ مساعط ٖلى الًخضعبىو  الظًن النا٣َحو، من ٦بحر ٖضص  الٗغبُت اللٛت ًخٗلمىو  ول٨جهم ٖام، بك٩ل والخجٍى

ت ٦ماصة  وبنٛا٫ آؾام،: والًاث في والخ٩ىمُت الخانت، وال٩لُاث اإلاضاعؽ في ألازغي، الالػمت اإلاىاص م٘ زانُت ٧لٛت ؤو ازخُاٍع
 ما اىخمام الًىظض خُض خ٩ىمُت، وظامٗاث ٧لُاث في الٗغبُت ًخٗلمىو  ممن ٦بحر ٖضص ىنا٥ ٦ما وبحهاع، و٦كمحر، الٛغبُت،
 ٖلى للخهى٫  الٗغبُت ًخٗلمىو  الظًن الهنضوؽ، الُالب من ٖضص الخ٩ىمُت الجامٗاث في ًىظض و٦ظل٪ اإلاساعط، ٖلى بالخضٍعب

اث٠،  زالشا، اإلاٗجى ٞهم مكا٧ل زم زانُا، ال٩لماث يبِ مكا٧ل زم ؤوال، الهىجُت اإلاكا٧ل ًىاظهىو  صاثما الظًن ىم ٞهاالء الْى

ت، ؤؾباب اإلاكا٧ل ىظو ٧ل ووعاء زامؿا، الخٗبحر مكا٧ل زم عابٗا، وؤلامالء ال٨خابت، مكا٧ل زم : ُٞماًلي خهغىا ًم٨ن ظظٍع

 الكحو، الؼاي، الشاء، الظا٫، الخاء، الخاء،: ؤمشا٫ الهنضًت، اللٛاث من ال٨شحر في الجىظض الٗغبُت ألانىاث بٌٗ -

 .ال٣اٝ الٛحو، الٗحو، الٓاء، الُاء، الًاص، الهاص،

- ٌٗ م اللٛاث وب ٣ت الٗغبُت ألانىاث نا٣َىىا الًخ٣ن ٞحها، الٗغبُت ألانىاث وظىص ٚع  .ٖلحها ُصّعب من بال ؾلُمت بٍُغ

                                                           

 .  أنظر موقع احلكومة اذلندية، وزارة الشؤون الداخلية، مكتب ادلسجل العام، جلنة اإلحصاء الرمسي، للهند ( )
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 خؿب ٖغبُتهم في ًخلٟٓىو  ٞةجهم اإلادلُت، اللٛاث في جلٟٓها ًخٛحر التي الٗغبُت ال٩لماث من ال٨شحر ىنا٥ و٦ظل٪ -
 : ٧لمت مشال ألاخىا٫، ىظو مشل في الخلٟٔ زلل ٣ُٞ٘ اإلادلي، الخلٟٔ

َ
َخلَمظ

َ
َل، من ج

َ
ٗل َٟ  ألاؾاجظة ٦باع ختى ٌؿخسضمها جَ

  الهنىص
َ
ظ مَّ

َ
ل
َ
َل  من ج َّٗ َٟ  .زُإ وىظا. جَ

با الٗغبُت ألالٟاّ جخىاٞغ -  ل٣ض الظي ال٣بُل من الٗغبُت ألالٟاّ ؤٚلبُت ول٨ن ط٦غىا، آلان٠ اللٛاث ىظو ٧ل في ج٣ٍغ
 اإلاٗجى بحو الخمُحز الٌؿخُُٗىو  الٟهخى، الٗغبُت في ٌؿخسضمىجها خُنما ٞةجهم اللٛاث، ىظو في ومضلىلها مٗناىا حٛحر

 بالٗغبُت، ماصة ًترظمىو  ٖنضما ٞةجهم لٛاتهم، في ال٩لمت ُٞه اؾخسضمذ الظي اإلاٗجى وبحو لل٩لمت، الٗغبي ألانلي
روو ّٗبِ

 الخلل بلى ًاصي مما اإلادلُت، مضلىالتها خؿب ٖنضىم اإلاؿخسضمت الٗغبُت ال٩لماث ٌؿخسضمىو  ما، شخيء ٖن ؤوَُ

 .الٟهخى الٗغبُت في اإلاٗنىي 

 بخٛحر لل٩لمت الصخُذ اإلاضلى٫  ًخٛحر ُٞاإلاا لل٩لمت، الخاَئ الن٤ُ ٖنض وجخإزغ جخٛحر، الٗغبُت ال٩لماث مٗاني و٦ظل٪ -
م ال٣غآو جالوة في ال٣ٟهُت ال٣ًاًا ؤىم من ىى ٦ما مساعظها،  . ال؟ ؤم الهالة ججىػ  ىل ؤًًا، الهالة في ال٨ٍغ

 املذخلٜت الهىسًت الل٘اث ها٠ًي مٕ شخلُت م٠ابالث اػخيخاحاث

 الب٩الىعٍىؽ، َلبت من ٖضص م٘ وبالخدضر الٗغبُت، والجمل الٗباعاث ب٣غاءة  خهُت م٣ابالث ؤظٍغذ بٗضما
: ًلي ما بلى جىنلنا الهنض، في الٗغبُت اللٛت ؤؾاجظة بٌٗ مدايغاث في وبالخإمل واإلااظؿخحر،

 وآلاؾامُت، البنٛالُت، ؤىالحها ًن٤ُ التي الكمالُت، الكغ٢ُت اإلانا٤َ َالب ٖلى جلٟٓها ًهٗب التي الٗغبُت الخغوٝ -
 :هي لها الخابٗت لهجاتها بٌٗ م٘ والهنضًت وألاوعٍت،

ا ٖكغ زمؿت)/  ١/ ٝ/ٙ/ ٕ/ ّ/ ٍ/ ى/ م/ ف/ ػ/ ط/ ر/ح/ ط/ ر     (1)(نىجا/ خٞغ

 :هي ألاعصًت، اللٛت نا٣َي ٖلى ؤصائىا ًهٗب التي الٗغبُت الخغوٝ -

 (ؤنىاث/ خغوٝ حؿٗت) ١/ٝ/ٙ/ّ/ٍ/ى/م/ط/ر

 :هي الٗغبُت، اللٛت في ًخسهو ممن الٗضًض ٖنض ؤصائىا ًهٗب التي الٗغبُت الخغوٝ -

  (ؤنىاث/خغوٝ ؾخت) ١/ٙ/ى/م/ّ/ط

 والخلّٜ ألاكىاث مـا٤ل

 الحطوٚ مذاضج في الىاضزة املـا٤ل الٔطبُت ألالٜاَ

  زمغ ٦بحرة، زالظت وزالزىو، زالزت: ر

 نىعة الهبر، الهالة، :ق

 بٌٗ في والكحو والهاص الشاء: ؤنىاث وظىص لٗضم
 ىظو ٧ل ًبضلىو  بجهم الكمالُت الكغ٢ُت اإلانا٤َ لٛاث

 ؾالؾت ٣ُٞىلىو، اإلاهملت، بالؿحو ألانىاث

                                                           

  . 0  : م، غواىايت، اذلند، ص009 دراسة وتوجيهات، : الدكتور جهانغَت عامل، األصوات العربية ومشاكل الطالب اآلساميُت يف نطقها: للتفصيل راجع ( )
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 قضًض  جغة، ق٨غ، :ؾ

 

 والؿبر، والؿالة، وؾمغ، وؾالؾىو،ؾالظت،
  اإلاٗجى ُٞخٛحر وؾضًض، وسجغة، وؾ٨غ، والؿىعة،

 طبظبت ِط٦غ، لظًظ، :ش

 وػٍغ ػلؼلت، ػماو، :ظ

 ي٠ُ يغب، ناضج،: ن

 ْل ْهحرة، ْٟغ، :َ

 

 بماٞحها للهنض الكمالُت الكغ٢ُت اإلانا٤َ ؾ٩او
 بحهاع، لىالًت قغ٢ُت ومنا٤َ وآؾام، الٛغبُت، البنٛا٫

 والًاص، والؼاي، الظا٫، ؤنىاث ًبضلىو  وؤوعَؿه

 وِظ٨غ، لجُج،: ٣ُٞىلىو  جماما، بالجُم والٓاء
 وظغب، وناجج، ووظحر، وظلجلت، وَظماو، وظبجبت،
 ًبضلىجها وبًٗهم وظل، وظهحرة، وظٟغ، وظ٠ُ،
حر بالؼاي،  واٚل

 ومتر وتهاعة، جماجم،: ٣ُٞىلىو  ، بالخاء ًبضلىو  مُغ َهاعة، َماَم، :ي

ت، خامض، :ح ت، ىامض،: ٣ُٞىلىو  بالهاء، الخاء ًبضلىو  خاع خٍغ   وىاع وىٍغ

 وبلم وثحو، ثنب،: ٣ُٞىلىو  بالهمؼة الٗحو ًبضلىو  ٖلم ٖحو، ٖنب، :ْ

ت مٛغب، ُٚم، :ٖ ت، بالجُم الٛحو ًبضلىو  ٚٞغ   ًم،گ: ٣ُٞىلىو  اإلاهٍغ
ت  مگغب،  گٞغ

حو مخ٩ىنت وىى الٟاعؾُت، بالٟاء الٟاء ًبضلىو  ٨ٞغ ٞا٦هت، ٞم،: ٚ  بدٞغ

  په٨غ پها٦هت، ىم،پ: ٣ُٞىلىو  پهـ،: ألاعصًت من

م ال٨غآو، ٦مغ،: ٣ُٞىلىو  بال٩اٝ ال٣اٝ ًبضلىو  ٢لم ال٣غآو، ٢مغ،: ٞ
َ
ل
َ
٧ 

خم، زماع،: خ
َ
: ٣ُٞىلىو  ٦ها،: وهي الهنضًت بالخاء الخاء ًبضلىو  زاصم ز

 ٦َهاصم ٦َهخم، ٦ِهماع،

 

 ال٦لماث هبٍ مـا٤ل

ؿخسضم ألاعصًت، اللٛت في وزانت الهنضًت، اللٛاث في حؿخسضم ٦شحرة ٖغبُت ٧لماث ىنا٥   ٖلى ال٩لماث ىظو ؤ٦ثر َو
٣ت  الخغ٦ت بحو الًمحزوو ٖغبُتهم،  في ألاعصًت باللٛت النا٣َىو  ٌؿخسضمها وخُنما ٦شحرة، ؤخُانا خغوٞها بٌٗ خغ٧اث جسخل٠ ٍَغ
  ال٩لماث يبِ ؤزُاء في ًدؿبب وطل٪ اإلادلُت، اؾخسضاماتهم وبحو ألانلُت، الٗغبُت

ًة
 وؾِ وفي ألاٞٗا٫، مهاصع في ٖامت

 إلاشل ظضو٫  وبل٨ُم طل٪، بلى وما الشالزُت، ألاٞٗا٫ مًإع وفي اإلاضوعة، الخاء آزغىا التي لل٩لمت الؿالم اإلاانض ظمٕى وفي ال٩لمت،

:    ألازُاء ىظو
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 ٓىس الوبٍ في ألادٌاء الصحُحت املٜطزاث
 الهىىز

 ٓىس الوبٍ في ألادٌاء الصحُحت املٜطزاث
 الهىىز

 (الًاص ب٨ؿغ)  الًُإ (الًاص بٟخذ) الًُإ (الُاء بؿ٩ىو ) اإلاُضاو (الُاء بخدٍغ٪)اإلاُضاو

 (الخاء ب٨ؿغ)زُابت (الخاء بٟخذ)زُابت (الغاء ب٨ؿغ)مٗغ٦ت (الغاء بٟخذ)مٗغ٦ت

 (النىو  ب٨ؿغ)نكاٍ (النىو  بٟخذ)نكاٍ (الٗحو ب٨ؿغ)ٖال٢ت (الٗحو بٟخذ)ٖال٢ت

 (الخاء ب٨ؿغ) خماؽ (الخاء بٟخذ)خماؽ (٦خهّض١)جلمظ (٦ٟٗلل)جلمظ

 (الؼاي ب٨ؿغ)الؼواط (الؼاي بٟخذ)الؼواط (الجُم بًم)جغظمت (٦ٟٗللت) جغظمت

 (مٟٗى٫  ٖلى ٦مخبٕى)مخنٕى (٦مخنٗم)مخنٕى (ال٣اٝ بًم)٢بى٫  (ال٣اٝ بٟخذ)٢بى٫ 

 (الغاء بؿ٩ىو )ٞغح (الغاء بٟخذ)ٞغح (الضا٫ بؿ٩ىو )نضواث (الضا٫ بخدٍغ٪)نضواث

 (٦ُنهغ)ًجهٌ (٦ُٟخذ)ًجهٌ (الؿحو بؿ٩ىو )٦ؿل (الؿحو بخدٍغ٪)٦ؿل

 واملٔنى الخٔبحر مـا٤ل

 اإلادلي ألاعصي اإلاٗجى من الخسلو من ًخم٨ن ولم الٗغبُت، باللٛت الهنىص ؤخض ٦خبها عؾالت من ٣ٞغة بجلب ىنا ؤ٦خٟي وؤنا 
 ٣ًى٫  الهنضي، الظو١  م٘ ألاعصًت الش٣اٞت لضًه من بال جماما ًٟهمها ؤو الٌؿخُُ٘ الغؾالت وىظو الغؾالت، ىظو في الٗغبُت لل٩لمت

: الخدُت بٗض
اُٞت، بسحر هلل الخمض ظمُٗا بننا الٛالي، وصخخ٨م الٗالي، مؼاظ٨م ٠ُ٦"  زحر في ًب٨ُ٣م ؤو هللا من والضٖاء ٖو

اُٞت،  (1)"الٗغبي في ؤولى صعظت ع٢م وؤزظثHigher Secondary   ٧ىلِكن مُتري  الامخداو ٞؼث ؤو بالخبر جٟغح وؤنذ ٖو
 ٛ  ا واملـا٤ل الطػالت جطحمت

ض  والٗاُٞت، الخحر ل٨م حٗالى هللا ونضٖى بسحر، هلل الخمض وندن خًغج٨م، ؤخىا٫ ٠ُ٦: ٣ًى٫  ؤو الغؾالت ٧اجب ًٍغ

ؿغ٦م ت، الجهاجي الامخداو في ٞؼث ؤنجي َو . الٗغبُت اللٛت ماصة في ألاولى الغجبت ٖلى وخهلذ للشانٍى
 ٞالٛالي الٛالي، وصخخ٨م اإلاش٣ٟحو، لٛت في ألاخىا٫ اؾخٟؿاع ٖنض ألاعصًت اللٛت في حؿخسضم ول٨جها ٖغبُت، مؼاط ٧لمت

 هللا نضٖى: مٗناو هللا، من والضٖاء الٗغبي، الخٗبحر في زاَئ اؾخٗما٫ ىظا زم واإلانٗىث، النٗذ بحو اإلاىا٣ٞت لٗضم ٚلِ ؤوال
 الخسلو ٖضم ؤظل من الخلل ىظا و٧ل ألاعصي، ألاؾلىب ٖلى ٖغبُت بإلٟاّ ألاعصًت الجملت جغظمت ٞهى الامخداو ٞؼث وؤما حٗالى،

.  الهنض في الٗغبُت لل٩لمت اإلادلي اإلاٗجى من

                                                           

 . 8  : نظام اللغة األردية، ص: أنظر ( )



ت  2015 ماًى     7الٔسز  -الٔام الثاوي    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٍٜط
 

 

 

 

 

 

 29 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

ؿخسضمىو  الٗغبُت، باللٛت الكٗغ ٣ًغيىو  الكٗغاء، بٌٗ الهنض في ْهغ و٢ض اعؾُت ؤعصًت ٧لماث ٞحها َو  وىنضًت ٞو
ؿخدُل الٗغبي، ألاؾلىب ٖلى  الخدلُل، م٘ ال٣بُل ىظا من ألابُاث بٌٗ ىنا ؤوعص ًٟهمه، ؤو  الٟاعؾُت ؤو ألاعصًت الٌٗٝغ إلان َو

ٓمي ٖمغاو الكاٖغ ٣ًى٫  : (1)ألٖا
َغؾنا بطاما

َ
ِت  ظلؿنا ِلِضًضاِع٥ ج ًَ  ِصًىاِع٥ ِبِؿا

  لِـ ل٨م وخبي
ًة
ت

َ
 َباَػاِع٦م بحو ؤعصصىا ؤَٞؿان

اَصاِعي  ظؼاء
َ
اِع٦م ٖلى َبَغؾُخم َعظُخمَگ  ى٨ظا؟  ىل الَىٞ ًَ(2) 

 الـٔط جحلُل

:  ألاو٨  البِذ 

 والخململ الؼاًض، الاقدُا١: ىنا اإلاٗجى اإلاٗغوٝ، اإلااضخي من اإلاخ٩لم الجم٘ نُٛت ٖلى جغؾُضو، مهضعىا ٞاعؾُت ٧لمت: جغؾنا 
اعة: مٗناو صًضاع،. الخبِب ٞغا١ ٖلى : البِذ ومٗجى ظضاع،: مٗناو صًىاع،. ْال٫: مٗناو ؾاًت،. ٍػ

اعج٪ واقخ٣نا جململنا بطاما .  بِخ٪ ظضعاو ْال٫ ٖلى ظلؿنا خبِبتي، ًا قضًضا لٍؼ

:  الثاوي البِذ

ت ٢هت: ؤٞؿانت  في الناؽ ٖلى وؤخ٨حها ألعصصىا ويٗناىا ٢هت لِـ ل٨م خبي بو: البِذ ومٗجى. الؿى١ : باػاع. (3)مىيٖى
. ألاؾىا١

:  الثالث البِذ

اصاعي  اء: الٞى  الهض٤ً،: ًاع ونغزخم، ضجغجم،: مٗناو ٞٗلخم، ٖلى اإلاٗغوٝ اإلااضخي من للمساَب الجم٘ نُٛت: عظخمگ. الٞى

: البِذ مٗجى والخبِب،
اء ظؼاء ىل . ًٚبا ٖلُه وجهغزىا وخبِب٨م، نض٨٣ًم جطجغوا ؤو الخب ٞو

 الكاٖغ بها ٢غى التي الٗغبُت اللٛت ىظو ٞةو نٟؿها، ال٣اُٞت ٖلى بِخا ؤعبٗىو  ٞحها ٢هُضة من الشالزت ألابُاث ىظو بو  
اع ىظا ٖلى ٢هُضجه ت ألاوؾاٍ في م٩انت جدخل خُنما ال٣هُضة ألو الٟهخى، الٗغبُت اللٛت ٖلى ٦بحر وجدض زُحر ؤلَا  اللٍٛى
  بال الٗغبُت اللٛت الًتر٥ وطل٪ الكٗغي، الضعب ىظا ٌؿل٩ىا ؤو ٖلى آلازٍغن جبٗض وألاصبُت،

ًة
ؿت  والاؾدن٩اع والخ٣ُٗض للعجمت َٞغ

ا ؾببا ٩ًىو  ؾٝى الظي اللٛىي، هاختها الٗغبُت اللٛت ؤنالت ٖلى لل٣ًاء ٢ٍى ُغث التي وبالٚتها، ٞو
ُ
 الجمُلت اللٛت ىظو ٖلحها ٞ

.  والٟهُدت
 
 
 
 

                                                           

ولو . ويعيش مع عائلتو يف ادلدينة نفسها ،د، وقد أحيل إىل ادلعاشاذلن ،يدرآبادبحزلمد عمران األعظمي كان يشتغل مصححا يف دائرة ادلعارف العثمانية،  ( )
 .  العجمة، وكما لو قصائد  عديدة على ىذا اإلطار منرلموعة شعرية باللغة العربية اليت الختلو 

 .  6: األربعون يف الغث والسمُت، حيدرآباد، اذلند، ص: سلطوط رلموعة شعرية، بعنوان: زلمد عمران األعظمي ( )
 . 93 : ، ص : ، اجلزء998 فرىنك آصفيو، نيودذلي، : مولوي سيد أمحد دىلوي (3)
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 الخاجمت

ت الشناثُت مكا٧ل صعؾنا ل٣ض    الهنضًت، للٛاث ال٨بحر الٗضص ؤو بلى وجىنلنا الٟهخى، والٗغبُت الهنضًت اللٛاث بحو اللٍٛى
ًة
 عؾمُت

ش، في ٖخ٤ُ  ػمن منظ الٗغبُت اللٛت من جخإزغ هي بنما عؾمُت، ٚحر ؤو ٧انذ  الش٣اُٞت والخباصالث الاخخ٩ا٧اث ؤظل من وطل٪ الخاٍع

ت ُُٟت، والضبلىماؾُت والخجاٍع  اللٛت ؤو بُض. ألازغي  للٛاث بالنؿبت ؤ٦ثر الٗغبُت من ؤزظث التي هي ألاعصًت  اللٛت  ول٨ن والْى
ضعؽ الٗغبُت

ُ
ضعَّؽ ج

ُ
 ج٨ض ٞلم ٞهاٖضا، لٛت زالزمئت ما٣ًاعب ٖضصىا بلٜ ل٣ض التي الهنضًت اللهجاث باللٛاث النا٣َحو زال٫ من وج

  اللٛاث ىظو زًم في الٗغبُت اللٛت
ًة
اث في زلل بًجاص بلى ًاصي ما وطل٪ بها، الخإزغ من آمنت ت مؿخٍى  اإلاظ٧ىع  ٧الندى مسخلٟت لٍٛى

: ُٞماًلي

اث في الخلل -1  ولٗضم الهنضًت، واللهجاث اللٛاث في الٗغبُت ألانىاث بٌٗ وظىص لٗضم وطل٪: الهىجُت اإلاؿخٍى
 .الخغوٝ مساعط ٖلى الخضعب

اث في الخلل -2 ن٤ُ الهنضًت اللٛاث بٌٗ في اإلاؿخسضمت الٗغبُت ال٩لماث ألو وطل٪: اللُٟٓت اإلاؿخٍى
ُ
 لهجت في ج

 في العجمت ؤزغ من الخسلو الٌؿخُُٗىو   الٗغبُت اللٛت في الهنىص من ٦بحر ٖضص ًن٣ُها وخُنما ىنضًت، ؤو ٞاعؾُت

 .ٖغبُتهم

اث في الخلل -3 ت اإلاؿخٍى ت اإلاٗنٍى  اللٛاث بٌٗ في حؿخسضم الٗغبُت ال٩لماث من ٦بحرا ٖضصا ؤو الق٪: والخٗبحًر
لى الهنضًت،  الٗغبُت ال٩لماث من به البإؽ ٖضص زمت ول٨ن الٗغبُت، مٗانحها في ألاعصًت اللٛت في الخهىم وظه ٖو

 ؤخُانا ٞالًخم٨نىو  الٗغبُت في الهنىص ًن٣ُها ٞدُنما الٗغبي، اإلاٗجى ٖن مسخل٠ مٗجى في ألاعصًت في حؿخسضم التي

 . والخٗبحر اإلاٗجى في الخلل ٣ُٞ٘ الٗغبُت، لل٩لمت اإلادلي ألاعصي واإلاٗجى الخ٣ُ٣ي، الٗغبي اإلاٗجى بحو الخمُحز من

 الاٟتراحاث

ٞ  في الىِط بٓازة -1 ؽ ًط  : الخسَض

٣ت بو  ٌكخٛل إلان ٞالبض اللٛىي، اإلاجا٫ في الهىجُت اإلاكا٧ل خل في ؤىمُت ولها الخٗلُم، وؾاثل ؤىم من الخضَعـ ٍَغ

  الٗغبُت باللٛت
ًة
  صعاؾت

ًة
ؿا  :من ألاظنبُت اللٛاث لخضَعـ اإلاُٟضة اإلاسخلٟت الُغ١  اجساط من وجضَع

٣ت - ٣خحو م٘ (الجؼثُت) التر٦ُبُت الٍُغ خحو الٍُغ  .والهىجُت ألابجضًت من:مجها اإلاخٟٖغ

٣ت  - ٣ت ٖلى حكخمل التي (ال٩لُت) الخدلُلُت الٍُغ  .والجملت ال٩لمت ٍَغ

٣ت  -  . (اإلاؼصوظت) الخىلُُٟت الٍُغ

  : امل٠طضاث في إلاكالح -2

 ومضاعؽ ًلؼم، ٦ما الٗغبُت باألنىاث حٗخجيال الهنض في الخٗلُمُت اإلاغا٦ؼ مسخل٠ في الغاثجت الضعاؾُت اإلا٣غعاث وب

م ال٣غآو جدُٟٔ ض ماصة حٗلُم زال٫ ٦بحر خض بلى الٗغبُت باألنىاث حٗخجي التي هي ٣ِٞ ال٨ٍغ  في الٗغبُت ألا٢ؿام وؤما. الخجٍى

با م٣ٟىص الؿلُم والن٤ُ الخغوٝ، بمساعط ٞاالىخمام الخ٩ىمُت الجامٗاث  مؿخ٣لت ماصة بلى خاظت في الضعاؾُت اإلا٣غعاث ٞةو. ج٣ٍغ
ىنىلىظُا ألانىاث لخضَعـ باث م٘ الٗغبي، ٞو  من الؿلُم، الن٤ُ ٖلى للخضٍعب الخضًشت آلاالث ؾخسضامبا والخُب٣ُاث الخضٍع

: ؤمشا٫
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ت-الؿمُٗت آلاالث -  ( Audio-Visual Instruments ) البهٍغ

 ( Tape Recorder )  الهىحي اإلاسجل -

 ( CD ) (1)اإلاضمج ال٣غم -

 :ألازبُت الىلىق ٓلى التر٣حز -3

ت اللُٟٓت اإلاكا٧ل خل ؤما   ٧ل من ألاصبُت النهىم ب٣غاءة البالٜ والاىخمام الخام التر٦حز ًخُلب ٞهى واإلاٗنٍى
م ال٣غآو جالوة وبسانت ألاصبُت، النماطط ٧ل ومن الٗهىع،  م٘ و٢خا ٣ًطخي ؤو ٖلى الضاعؽ ًخٗىص ل٩ي اإلاٗاني، ٞهم م٘ ال٨ٍغ

  ألاظنبي النا٤َ ًخ٣ن ؤو الًم٨ن وبال ٖغبُت بِئت في النهىم ىظو
َ
  اللٛت

َ
  الٗغبُت

ًة
  ٦خابت

ًة
  ون٣ُا

ًة
. وببضاٖا

  :الهىس بلى الٔطب ألاػاجصة بٔث -4

 اللٛت لخضَعـ الهنض، في ألاىلُت الٗغبُت ؤلاؾالمُت اإلاضاعؽ بلى الٗغب ألاؾاجظة بٗض بالٗغبُت اإلاٗنُت اإلااؾؿاث نناقض
 اللٛىي  اإلاؿخىي  لخدؿحو والخ٩ىمُت ؤلاؾالمُت الٗغبُت الجامٗاث بلى و٦ظل٪ واللٛىي  الضعاسخي اإلاؿخىي  ًخدؿن ختى الٗغبُت

. وؤلابضإ وال٨خابت البدض مغاخل في وألاصبي

 :الث٠افي الخباز٨ هٌاٞ جىػُٕ -5

 والصخ٠ والجغاثض اإلاجالث بةعؾا٫ الهنض  م٘ ز٣اُٞت آٞا٢ا الٗغبي الٗالم في الٗغبُت وألاصبُت الٗلمُت اإلانٓماث جٟخذ وؤو 
 ومٗاصالث اجٟا٢ُاث م٘ الخ٩ىمُت الهنضًت الجامٗاث في ٖغبُت ٦غاسخي جغسخي ؤو و٦ظل٪ م٣بى٫، لٛىي  مؿخىي  لها التي الٗغبُت

ُٗت عا٢ُت ز٣اُٞت .  اإلاؿخىي  ٞع

  واملطاحٕ امللازض زبذ

 .1996 ال٣اىغة، والخىػَ٘، للنكغ صاعالٟجغ ألاعصًت، اللٛت في الٗغبُت ألالٟاّ معجم: الخمُض ٖبض ؾمحر ببغاىُم،-1

. م1982 مهغ، للمبخضثحو، الٗغبُت اللٛت حٗلُم َغ١ : ال٣اصع ٖبض مدمض الض٦خىع  ؤخمض،-2

ٓمي،-3 ت مسٍُى: ٖمغاو مدمض ألٖا ت، مجمٖى . الهنض خُضعآباص، والؿمحو، الٛض في ألاعبٗىو : بٗنىاو قٍٗغ

.  البلُاوي  الخُٟٔ ٖبض لؤلؾخاط (ؤعصي-ٖغبي) لٛىي  معجم اللٛاث، مهباح: الخُٟٔ ٖبض البلُاوي،-4

ش: َلٗذ مدمض خغب،-5 . مظ٧ىعة ٚحر الُباٖت ؾنت ،113: م ،1: ط وؤلاؾالم، الٗغب صو٫  جاٍع

الم: الخي ٖبض الخؿجي،-6 ش في بمن ؤلٖا الم، من الهنض جاٍع .  م1999 بحروث، ألٖا

.  م1983 صمك٤، الشانُت، الُبٗت. الهنض في ؤلاؾالمُت الش٣اٞت: الخي ٖبض الخؿجي،-7

                                                           

)
1
(Colin Painter: An Introduction to Instrumental Phonetics, University Park press,Baltimore,1979,2-3.                          
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غ الغؾمي، ؤلاخهاء لجنت الٗام، اإلاسجل م٨خب الضازلُت، الكاوو وػاعة الهنضًت، الخ٩ىمت-8 ت،  لئلخهاثُاث ج٣ٍغ  ٖام اللٍٛى
2001   .

. 1: الجؼء ،1998 نُىصلهي، آنُٟه، ٞغىن٪: ؤخمض ؾُض مىلىي  الضىلىي،-9

.  160: م ،1: اإلاجلض ،2006 نُىصلهي، بدغالٟهاخذ،: نجمي زاو الٛجي نجم الخ٨ُم الغامٟىعي،-10

ٚىاىاحي،  وجىظحهاث، صعاؾت: ن٣ُها في آلاؾامُحو الُالب ومكا٧ل الٗغبُت ألانىاث: ظهانٛحر الض٦خىع  ٖالم،-11

. م2009 الهنض، 

.  م2009 الهنض، صًىبنض، الجضًض، ال٣امىؽ: الؼماو وخُض ال٨حرانىي،-12

.  م2002 ،4-2: الٗضص الهنض، ز٣اٞت مجلت: الش٣اُٞت للٗال٢اث الهنضي اإلاجلـ-13

جي اإلاجلـ-14 ت) بنؿاث٩لىبُضًا ؤعصو ظام٘ ألاعصًت، اللٛت لخنمُت الَى .  2003 نُىصلهي، الكاملت، ألاعصًت اإلاىؾٖى

ُُٟت،  الٗغبُت اللٛت النضوي، ؤزتر نؿُم والض٦خىع  زاو، هللا خبِب والض٦خىع  زاو، ؤخمض ق٤ُٟ الض٦خىع  النضوي،-15  الْى

.  م2003 صلهي، نُى: الىخضة

. م1986/ىـ1406 اإلا٨غمت، م٨ت ال٣غي، ؤم ظامٗت ألاعصًت، اللٛت نٓام: ٖباؽ ٖبضهللا النضوي،-16

  ٦نائ، الٗاإلاُت،  ؤلاؾالمي ألاصب عابُت م٨خبت الكٗغ، في وم٩انخه مداوعو ألاعصي، الٛؼ٫ : الخؿجي الغاب٘ مدمض النضوي،-17
. م2006

. م2000 نُىصلهي، اللٛاث، نىع : الخؿن نىع  اإلاىلىي  نحر،-18

19- Dr. Colin Painter, An Introduction to Instrumental Phonetics, University Park press, Baltimore, 1979                             
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  الث٠اُٛت املطحُٔت كالح الٌُب ضواًاث في وألاجطاح ألاٛطاح

 الؼىزاهُت الث٠اٛت ػاا٨و

 
،  باحث في الى٠س ألازبي والسضاػاث الث٠اُٛت،  بسح١ ٓلي محمس/ ؤ

٠ُا الجامُٔت ىم  –الؼىزان  محاهط مخٔاون ب٦لُت ؤٍٛط الخًط

 

: السضاػت ملخم

ن، ٖغؽ عواًت في نالر الُُب مجها ًنُل٤ التي الش٣اُٞت اإلاغظُٗت الضعاؾت جدناو٫   وا٢٘ ٖن زاللها من ٌٗبر والتي الٍؼ

 هي الش٣اُٞت واإلاغظُٗت. ؤٖماله ًًمجها التي ال٩اجب لغؾالت اإلاخل٣ي الؿىصاو؛ وبنؿاو الؿىصاو، وا٢٘ م٘ ًخماهي ؾغصي زُالي

 مكغوٖا، الؿىصانُت الش٣اٞت ؾاا٫ ًجٗل ما وىى. مٗه والخٟاٖل النو، قٟغاث جٟؿحر في واإلاخل٣ي اإلانخج ًخ٣اؾمها التي ألاعيُت
ت حك٨ُل في صوعو زم ومن الش٣اٞت، ىظو في ال٩اجب بهمت ٖلى للى٢ٝى  اإلاؿ٩ىث ٖنض بالى٢ٝى مغوعا الؿىصانُت، الش٣اُٞت الهٍى

خه الش٣اٞت ىظو في ٖنه ٣ُي واإلانهج. مٗلن ٚحر لل٩اجب مكغوٖا بىنٟه ججاوػو بهضٝ وحٍٗغ  لٟدو اإلا٣ترح اإلانهج ىى الؿُمَُى

 الش٣اٞت لهظو ؤزغي  ومغظُٗاث م٩ىناث ٖن نمذ وؤنه. الؿىصاو في الٗغبُت الش٣اٞت حك٨ُل في ؤؾهم نالر الُُب ؤو: ٞغيُت
ت، الٗغبُت بالش٣اٞت جإزغو ؾببها ت الٗالمت زال٫ من وطل٪ والانجلحًز  اإلابدض: مبدشحو في الضعاؾت ظاءث و٢ض. والش٣اُٞت اللٍٛى

.  زاجمت زم. الؿىصانُت الش٣اٞت وؾاا٫ وألاجغاح ألاٞغاح: الشاني واإلابدض. واإلانهج اإلاهُلر في: ألاو٫ 

: املٜخاحُت ال٦لماث

ت الٗالمت ـ الش٣اُٞت الٗالمت ـ الش٣اُٞت اإلاغظُٗت ـ الش٣اٞت  الؿىصانُت الش٣اٞت ـ اللٍٛى

 

 مـ٠سمت

 الهالر الُُب لغواًاث ازخُاعنا ٧او ولظل٪ منه، النثري  ألاصب وزانت الكٗىب، مغآة ألاصب ؤو ُٞه، ق٪ ال مما
 وز٣اٞخه، لٛخه، خُض من الؿىصاني اإلاجخم٘ َبُٗت ٖلى ًى٢ٟنا ؾغصي، خ٩اجي ؤصب وهي اإلاجا٫، ىظا في ؾىصانُا عمؼا بىنٟه

ت وز٣اُٞت، اظخماُٖت، إلاًٗالث جهضحها زال٫ من الجمالي ىضٞها جنجؼ الغواًت ؤو ومٗغوٝ. وبزنِخه  اإلاىعوزاث، خٟٓتها ولٍٛى
 والخُىع، والخدٍغٌ، الخُٛحر، في مهمتها الغواًت جنجؼ وبظل٪ ٞحها، الٟاٖلت وألانؿا١ للبجى، ٦كٟها بىاؾُت واإلاٗخ٣ضاث

. والخ٣ضم

ت الى الضعاؾت ىظو تهضٝ: ألاىضاٝ ال٢تها لل٩اجب الش٣اُٞت اإلاغظُٗت مٗٞغ ت بالش٣اٞت ٖو ت. الؿىصانُت والهٍى  ألاصب ؤىمُت ومٗٞغ
بهغ اإلاِٗل، الىا٢٘ بق٩االث ٌٗالج ؾغصي، زُالي وا٢٘ بناء زال٫ من وؤ٩ٞاعىم اللٛىي، الجماٖت ٢امىؽ في النثري   ٍو

دّغى مكغ١، بمؿخ٣بل  .عواًاجه ٖبر نالر الُُب عئٍت زال٫ من الخُٛحر، ٖلى ٍو
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٣ُي اإلانهج: املى ج ت بالٗالماث حهخم الظي الؿُمَُى  ؤنؿا١ ٧ل ًضعؽ ألنه الىع٢ت؛ ىظو في يغوعة اإلاناهج ؤ٦ثر والش٣اُٞت اللٍٛى
 ما وىى واإلاخل٣ي، ال٩اجب/اإلابضٕ بحو الٗال٢ت نمُم ىى الخىانل وىظا ،(1)الناؽ بحو الخىانل ًخد٤٣ بًٟلها التي الٗالماث

ٟخذ ال٩اجب، عؾالت ب٣غاءة ٌؿمذ .  الخىانل ىظا جد٨م التي الش٣اُٞت اإلاغظُٗت ٖلى بناءا الغؾالت لُاو٫ للمخل٣ي اإلاجا٫ ٍو

 واملى ج امللٌلح في: ألاو٨  املبحث

:  السضاػت ملٌلحاث في: ؤوال

ٟاث مٗٓم: الث٠اٛت ـ  ٦خابه في جاًلىع  بصواعص الاظخمإ ٖالم حٍٗغ٠ ؤُٖجها نهب ويٗذ الخضًض، الٗهغ في ز٣اٞت ل٩لمت الخٍٗغ

غاٝ وآلاصاب، والٟنىو، واإلاٗخ٣ضاث، اإلاٗاٝع ًخًمن الظي اإلا٣ّٗض ال٩ل طل٪ هي الش٣اٞت: "٣ًى٫  الظي (البضاثُت الش٣اٞت)  وألٖا
حر. وال٣ىانحو ّهل، قغح، وآلازغ ػاص، بًٗهم (2).٦مجخم٘ ؤو ٦ٟغص ؤلانؿاو منجؼاث من طل٪ ٚو  و٢ض. جاًلىع  ٖلى اعج٨ؼ ول٨نه ٞو

و
ّ
٣ت هي الش٣اٞت: "ب٣ىله للش٣اٞت الانثربىلىظُحو مٟهىم اًجُلخىو  جحري  لخ  (3)"واخضة ب٣ٗت في مٗا ٌِٗل قٗب خُاة ٍَغ

٠ًُ ت عؾم في وبغاٖت صىاء ؤقّض  مٗغفي مك٩ل من ما:"ٍو  ظٗل ما وىظا الٟنُت، الش٣اٞت من (الىظضاو) ال٣لب لخ٣ُٗضاث زاَع

ت مهضعا الىا٢ُٗت الغواًت .  (4)"ويعي اظخمإ ٖلم بإي ٣ًاؽ ال بما ونمُمُت جٟهُال، ؤقض الاظخماُٖت للمٗٞغ

 الؿماث ظمُ٘: ؤجها ٖلى الُىم الحها ًنٓغ و٦ما الضعاؾت، ىظو في للش٣اٞت الُىنؿ٩ى مٟهىم م٘ حٗامل ؤو وؤؾخُُ٘
ت واإلااصًت الغوخُت غ١  وآلاصاب، الٟنىو  حكمل وهي اظخماُٖت، ٞئت ؤو بُٗنه، مجخمٗا جمحز التي الٗاَُٟت ،(اللٛت) وال٨ٍٟغ  َو

 من ؤجها زهاثهها من من والتي ،(5)"واإلاٗخ٣ضاث والخ٣الُض ال٣ُم، ونٓم لئلنؿاو، ألاؾاؾُت الخ٣ى١  حكمل ٦ما الخُاة،
 آلزغ، ظُل من والخٗبحر للخٗضًل، ٢ابلت وؤجها. والؿلى٥ وال٨ٟغ، الٟن، زال٫ من ًخُىع  اظخماعي، بعر ٞهي ؤلانؿاو؛ ا٦دكاٝ

. (6).ونؿبُت قاملت ويُٗت؛ هي وبالجملت. ومخدىلت مخجضصة ٞهي مغخلت؛ ب٩ل الخانت الٓغوٝ خؿب

 في النو وجمىي٘ نهه، لٛت ازخُاع ٖلُه جملي مدضصة، ز٣اٞت من ًنُل٤ ٞةنه نها، ال٩اجب ًبضٕ ٖنضما :الث٠اُٛت املطحُٔت ـ
 لهظو اإلانخمحو ألاٞغاص وم٘ ال٩اجب، م٘ اإلاخل٣ي ًخىانل ول٩ي. مٗه الخىانل ٖلى اإلاخل٣ي ٌٗحو ما هي مُٗنت، ز٣اٞت

 ىظو مٗناو،/٦المه ًٟهم ل٩ي ا بلحها ًغ٦ن التي اإلاغظُٗت هي صالالث؛ ال٦دؿاب النو زاعط بلى جدُله اللٛت ٞةو اإلاجخم٘،/الش٣اٞت
 مسؼوو زال٫ من اإلاخل٣ي ًٟؿغىا مدضصة، صاللت لُُٟض اللٛىي، جغ٦ُبه ًناؾب الظي اإلا٣ام وىى اللٛت، ؾُا١ ًدضصىا اإلاغظُٗت

 .اإلاغظُٗت ىى ز٣افي

ت الٔالمت ـ ٣ت جدضص بظل٪ وهي ٢ىاٖضىا، في ناعمت ـ بنُت مٛل٤؛ نٓام ؤجها اللٛت َبُٗت: اللٍ٘ى  الٟغص ًضزل وخاإلاا حٗبحرو، ٍَغ
 بك٩ل الٗالم ج٣ضًم ٌُٗض للٗالماث نٓام هي. "بها ًخدضر الظي للمجخم٘ الانخماء نٟت هي وحُُٗه بنٓامها، ًخ٣ُض ٖاإلاها

                                                           
 .www.ta5atub.vom/t1500-topic#izz28Hzz64MT: انًتنيت - 
. 80ص. م000 . سوريا،دمشق. دار احلوار للنشر والتوزيع. ثائر ديب: فكرة الثقافة تر. تَتي اجيلتون - 
.  3 ص. نفسو -3
. 09 ص. نفسو - 
. 68 ص. ومستقبلها يف أقطار اخلليج العريب واقع الثقافة. الرميحي - 
 .  ـ    ص . 978 مصر، االسكندرية، . دار النهضة. خصائص الثقافة وشليزاهتا ـ زلاضرات يف االنثربولوجيا الثقافية. أمحد أبوزيد -6

http://www.ta5atub.vom/t1500-topic#izz28Hzz64MT
http://www.ta5atub.vom/t1500-topic#izz28Hzz64MT
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 ٖالماث هي مٟغصاث ؤمام ٞندن. اللٛت جخدضر التي الجماٖت جٟهمها عمىػ  بلى جخدى٫  الظىنُت وألا٩ٞاع اإلااصي، الٗالم (1)عمؼي؛
ت ت ٖالماث هي الجمل ىظو ظمل، في جغ٦ب اللٛت؛ بهظو اإلاخ٩لمحو ظماٖت جسو جىا٣ُٞت، معجمُت صالالث لها لٍٛى  ؤًًا لٍٛى

المت ٦خابُت؛ وخضة ىى نو في جتر٦ب ت ٖو ت ٞالٗالمت. لٍٛى .  والترا٦ُب الش٣اُٞت، الضاللت طاث ال٩لماث هي اللٍٛى

ت في الاقترا٥ من البض الخٟاىم ًدضر ول٩ي ه وما الىؾُلت ىظو عمىػ  مٗٞغ  واظخماُٖت، ؾُا٢ُت، مٗاو من جدخٍى

 ما وىى ببٌٗ، بًٗهم واخضة بِئت ؤىل جىانل يغوعة ؤنخجخه وز٣افي؛ جغا٦مي، بنؿاني منخج ٞاللٛت. مؿب٣ا ٖلحها مخ٤ٟ وز٣اُٞت
ت للٗالمت مٗجى ٌُٗي ُٗي اإلاخل٣ي، ز٣اٞت بدؿب مخٗضص اللٍٛى  الٛالب في ـ ٞاللٛت. "واخخمالُخه اإلاٗجى حٗضصًت الابضاعي اإلانخج َو

 ؤو ألاصاة، بضوع  ج٣ىم اإلا٨خىبت نىعتها في زانت اللٛت صامذ ما ؤىمُت ؤ٦ثر الش٣اٞت في اللٛىي  والٗامل... الجماٖت لؿى٥ مٟخاح

 للنهىم الش٣افي والؿُا١ النؿبي، الاؾخ٣ال٫ م٘ ٖلُت ماؾـ ىى بما الاظخماعي ٌؿخضعي والش٣افي ؛(2)"للش٣اٞت الىاؾُت
ت ُت مغظُٗت ًمشل ما ٧ل ىى اإلا٨خىبت، اللٍٛى ت جمشل اللٛت ٧انذ بطا ؤزغي  بٗباعة ؤو اللٛىي، الخىانل إلم٩انُت مٗٞغ  من مجمٖى

ُت، ال٣ىانحو  ٖلى ٢ضعتها حؿخمض ال٣ىانحو ىظو ٞةو الضاللي، باإلاؿخىي  وانتهاء الهىحي، اإلاؿخىي  من بضءا والاظخماُٖت؛ الٗٞغ

ُٟتها ال٣ُام اع في بْى تهم الى لئلقاعة اللٛت ٌؿخٗملىو  ٞاألٞغاص (3).الٗام الش٣افي الَا  اللٛت ىظو ظٗل زم ومن الش٣اُٞت، ىٍى

. (4)ز٣اُٞا مشخىنت

 بلى الخٗٝغ خا٫ بلحها ًغقض مٗحو، ؤمت ؤو مٗحو بمجخم٘ زام ؾلى٥ الى جاقغ التي والخ٣الُض الٗاصاث هي :الث٠اُٛت الٔالمت ـ
 الخٗبحر: مشال مٗحو، بمى٠٢ مغجبُا ؾلى٧ا ؤو مدضص، بمجخم٘ زانت ٖاصة ؤو قِئا، ؤو نىعة، ج٨ن ٢ض التي الٗالمت؛

٣ُت ز٣اُٞت ٖالمت ىى الا٣ًإ؛/بالغ٢و ت واإلاضٞإة. ؤٍٞغ ت، ز٣اُٞت ٖالمت/شخيء هي الانجلحًز  ىى ألاٞغاح، في بالؿٍى والجلض بنجلحًز

. وى٨ظا ؾىصانُت، ز٣اُٞت ٖالمت

غ١  وآلاصاب، والٟنىو  والخ٣الُض الٗاصاث ظمإ هي: الؼىزاهُت الث٠اٛت ـ  لئلنؿاو، ألاؾاؾُت الخ٣ى١  حكمل ٦ما الخُاة، َو

 الٗغبُت ز٣اٞخحو؛ بحو اإلاى٢٘ زال٫ من الش٣اٞت في بهمتها جغ٦ذ الجٛغاُٞت وألو. ألاصًاو واإلاٗخ٣ضاث؛ والخ٣الُض ال٣ُم، ونٓم
٣ُت ٣ُت والش٣اٞت واللٛىي، الضًجي ز٣لها ب٩ل الٗغبُت الش٣اٞت. وألاٍٞغ نىجها ؤؾاَحرىا ب٩ل ألاٍٞغ ال٢تها ٞو  ٖن ًٞال. بالُبُُٗت ٖو

ت؛ الش٣اٞت  هي الؿىصانُت ٞالش٣اٞت. ال٩اجب ز٣اٞت في جخجلى والتي الخُاة، ٍَغ٤ بٌٗ الى حؿغبذ التي اإلاؿخٗمغ ز٣اٞت ؤلانجلحًز
ج ىظا ل ىى ؤؾها ول٨ن الش٣اٞاث، جال٢ذ من اإلاٍؼ  في الخُاة الى الهىفي ظانبه من الضًن في ممشلت الٗغبُت الش٣اُٞت ال٣ُم جٍؼ

٣ُت َبُٗتها .  الؿىصانُت الش٣اٞت مٟغصاث من عثِؿت مٟغصة بىنٟها وألاجغاح ألاٞغاح وىنا بالدؿامذ، احؿم ؾلى٧ا ألاٍٞغ

 الؿىصاو قما٫  مغوي ب٢لُم في (م1929 ـ ىـ 1348) ٖام ولض. ؤخمض نالر مدمض الُُب ال٩امل؛ اؾمه :كالح؟ الٌُب َى مً ـ
ت ْغَم٩ْى٫  ب٣ٍغ

َ
ت من بال٣غب ٦  ؾب٣ه. ؤؾغجه في الشالض جغجِبه. (5).بلحها ًندؿب التي الغ٧ابُت ٢بُلت ٢غي  بخضي وهي ال٣ٟغاء؛ صبت ٢ٍغ

                                                           
.   ص. م 99 . بَتوت. ، ادلركز الثقايف :ط" دراسة يف علوم القرآن" مفهوم النص. نصر حامد أبوزيد - 
 08 ص. 973 . منشورات جامعة طرابلس، ليبيا. أمحد سلتار عمر: تر. أسس علم اللغة. ماريو باي - 
. 99ص. بَتوت، لبنان. ادلركز الثقايف العريب. النص السلطة احلقيقة ـ الفكر الديٍت بُت إرادة اذليمنة وإرادة اذليمنة. نصر حامد أبوزيد -3
. 6  ص. م007 أغسطس . الكويت. اجمللس الوطٍت للثقافة والفنون واآلداب. عبد النور خراقي: تر. ومية، إثنية، دينيةاللغة واذلوية ـ ق. جون جوزيف - 
. أمحد زلمد البدوي: وانظر.   ص. م997 مالمح من سَتة ذاتية، مركز الدراسات السودانية، القاىرة، : على الدرب، مع الطيب صاحل. طلحة جربيل - 

: وانظر. م0 0 ،  :ط. مركز عبدالكرمي مَتغٍت. أقالم سودانية.: ( )بعد الرحيل. زلمود صاحل عثمان صاحل: زانظر. 0 ص. كاتب ونصالطيب صاحل سَتة 
.  6-3 ص. م 00 اخلرطوم، . مطبعة أكادميية العلوم الطبية.  :ط. الرجل وفكره: الطيب صاحل. عثمان زلمد احلسن
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ى٫  بالصخت جٟائال الُُب ؾمي ولظا٥ ٌِٗكا، لم ؤزىاو ُانُت، ؾُضة من نالر الُُب جؼوط. الٗمغ َو  اؾمها ًٞلى بٍغ
نب: ىن بناث بشالر وعػ١ . (1)بِذ عبت وهي ،(ظىلي)  بسبرة بضؤىا مهنُت، مىا٢٘ ٖضة بحو نالر الُُب جن٣ل. (2)وؾمحرة، وؾاعة ٍػ

اٖت، الؿىصاو في مضعؾت في ٢هحرة اٖت، ٚاصع بٞغ م، َٝغ ٖلى الغيا، بسذ في التربُت بمٗهض لُلخد٤ ٞع  النُل ٖنض الضٍو

٤ الىؾُى، اإلاغخلت مضعسخي حٗض التي الؿنخحو بمضعؾت لُلخد٤ ألابٌُ، . والخٗلُمي التربىي  صوعو ألصاء مد٨م صعاسخي منهج ٞو
.  (4)الؿىصاو في ٞبراًغ 20 الجمٗت ًىم ظشمانه قُ٘. (3)لنضو في 2009 ٖام ٞبراًغ 17 الشالزاء ًىم مؿاء الخاؾٗت الؿاٖت في جىفي

 ٖغؽ"و ،"م1953 الجضو٫  ٖلى نسلت: "وهي لٛت زالزحو من ؤ٦ثر بلى جغظمذ التي الغواًاث من الٗضًض نالر الُُب ٦خب: ضواًاجه

ىص" و" م1972 البِذ يى"و" م1966 الكما٫ بلى الهجغة مىؾم"و" م1964 الٍؼن  ٖلى ناصع بنؿاو: منسخى"و (5)"م1973مٍغ
٣خه  من الٗضًض ٖلى خهلذ و٢ض. الٗالم في عواًت ماثت ؤًٞل من واخضة" الكما٫ بلى الهجغة مىؾم" عواًخه حٗخبر.  (6)"م2004ٍَغ

جه وجم بحروث، في الٗكٍغن ال٣غو  من الؿخِناث ؤوازغ في مغة ألو٫  نكغث و٢ض. الجىاثؼ  ٖام في". الٗغبي ألاصب ٖب٣غي "٥ جخٍى
تراٝ جم م2001  في .الٗكٍغن ال٣غو  في ألاًٞل الٗغبُت الغواًت" ناخب ؤنه ٖلى صمك٤، في الٗغبُت ألا٧اصًمُت ٢بل من ب٨خابه الٖا

الو جم م2011 الٗام من ٞبراًغ  الش٣اٞت في به ٢ام الظي ال٨بحر للضوع  ج٣ضًغا ال٨خابي، لئلبضإ الٗاإلاُت نالر الُُب ظاثؼة ٖن ؤلٖا

م ٖبض مغ٦ؼ منكىعاث من ٦خاب في ؤٖماله َبٗذ. (7)الٗغبُت جي ال٨ٍغ ما٫ نالر الُُب): بٗنىاو م2010 الش٣افي محٚر  ال٩املت ألٖا
. الضعاؾت ىظو في ٖلُه نٗخمض ؾٝى الظي ال٨خاب وىى. نٟدت 512 في. (وال٣هو الغواًاث

: املى ج في: زاهُا

٣ُي، اإلانهج الىع٢ت حٗخمض  ٧لماث، بىنٟها الٗالمت وىنا الٗالمت؛ زال٫ من اإلاٗجى بمٗالجت ًجهٌ منهج وىى الؿُمَُى

ل الؿُا١ قُٟغتها ًٟ٪ ز٣اُٞت مغظُٗت زال٫ من اإلاٗجى ج٣ضم والنو، اللٛت، في جغا٦ُب ؤو  مضلى٫  مضلىالو ٞللٗالمت. والخإٍو

 للخىانل بلُه اإلانخمىو  ألاٞغاص ٌؿخمضىا التي الخانت قُٟغاجه ًسل٤ مجخم٘ ٧ل ؤو الش٣افي ًٟغى ما. لؿاني ومضلى٫  ز٣افي،
اإلاهم بُجهم، ُٞما ًخىانلىو  بِنما واؾتهال٦ها، الضالالث بدباص٫ لهم حؿمذ التي وهي بُجهم، ُٞما  هي الكُٟغة ىظو. الخاعجي ٖو
 ومغجبِ ٚاثب، آزغ بصخيء زانت وبقاعاث واؾخنخاظاث، جى٢ٗاث، منه حؿخسلو ؤو ًم٨ن مضع٥ شخيء هي ؤو ؾمت، ؤو ؤماعة

.  (8)به

اإلاه ؤلانؿاو، بحو الىؾُِ وهي الٗالمت، هي الكُٟغة ىظو  مباقغة، اإلاىيعي الىا٢٘ بلى جدُل ال ول٨جها الخاعجي، ٖو

 عب٣ت من وانٟلذ ؤلانؿاو جإنؿن" زاللها من وؤصاة عمؼي، صا٫ ٞهي. واإلاضلىالث واإلاٟاىُم، الظىنُت، الهىع  ٖالم الى جدُل وبنما

                                                           
.  3 ص. الرجل وفكره. عثمان زلمد احلسن - 
.  6 ص. على الدرب. طلحة جربيل - 
. 7ص. م0 0 ،  :ط. مركز عبدالكرمي مَتغٍت. أقالم سودانية.: ( )بعد الرحيل. زلمود صاحل عثمان صاحل -3
 6 ص. نفسو - 
. 3ص. م  0 جائزة الطيب صاحل . (النيل مكانا روائيا يف كتابات الطيب صاحل)الرؤية الفكرية واجلمالية ـ . أمحد درويش - 
الطيب صاحل : انظر". واحدة من رواياتو (انسان نادر على طريقتو: منسي)يروق لبعض ادلهتمُت بأدب الطيب صاحل ـ ورمبا شاركهم الطيب نفسو ـ أن جيعل " -6

. 7ص. م0 0 .  : ط. األعمال الكاملة ـ الروايات والقصص ـ مركزعبدالكرمي مَتغٍت الثقايف، السودان، اخلرطوم
 http://ar.wikipedia.org/wiki. الطيب صاحل -7
. 36:ص. ادلصدر نفسو -8

http://ar.wikipedia.org/wikiالطيب
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ت َا٢اث ؾحهبه الظي الغخب الش٣اٞت ٖالم لُلج الُبُٗت ٣ت بلى جدُل وؤٞٗا٫ اًماءاث، ؤًت طل٪ من ،(1)"ىاثلت حٗبحًر  في ٍَغ
 ؤو شخيء، ٖن زاللها من نّٗبر بعاصًت خغ٦ت ٧ل و٦ظل٪ للٟغح، ٦ٗالماث حُٗى التي الخٗابحر مشل والاخؿاؽ؛ والٟٗل، الىظىص،

غي  ٦ُاو ٧ل و٦ظل٪. ٖنه نسبر  وظمجمت واإلانجل، الهلُب، مشل الك٩لُت؛ زهاثهه زال٫ من ٢ُمت ؤو خضزا، ًمشل جهٍى

. (2)بلخ... مُذ

 ؤو ظملت، ؤو مشال، ٧لمت ـ ؾمُٗت نىعة زال٫ مىيٕى ؤو مٟهىم، جمشل زاللها من ًخم ؤصاة ٞالٗالمت لؿانُا؛ وؤما

ت نهىنها الجماٖت بها جٟؿغ التي هي ،(4)ز٣اُٞت ؤصواث الٗالماث من ًجٗل الظي ىى الاظخماعي الٗٝغ وؤو ،(3)"نو  ٞال ،"اللٍٛى

 ؤو الش٣اٞت ٖلمخنا ٦ما وال٩لماث ألاقُاء، بلى ننٓغ ٞندن... ال٩لمت ىظو بلحها جنخمي التي اللٛت ؤظهل ٦نذ بطا ٧لمت ؤٞهم ؤو ًم٨ن

ٟه في والنو."(5)صاثما طل٪ نٟٗل   مٗجى جنخج الٗال٢اث، من نؿ٤ في جٓمتوالم الٗالماث من ؾلؿت ىى اإلاٗانغ؛ حٍٗغ
ًة
 ًدمل ٧لُا

ت بالخالي وىى ؾغصي، زُاب بالًغوعة ٞهى عواًت، النو ىظا ٧او ٞةطا ،(6)"عؾالت ت؛ الٗالماث من مجمٖى  الخغوٝ،) اللٍٛى

 للخًىع  الش٣افي مسؼونه ٌؿخضعي الظي اإلاجخم٘/ اإلاخل٣ي م٘ عؾالت الخىانل؛ مدل وهي ،(البالُٚت والهىع  والجمل، وال٩لماث،
 والهىع  والجمل، ال٩لماث، هي و٢اج٘، ٖبر جغظمخه جخم مٟهىم،/طىنُت نىعة بلى ًاقغ صا٫ ٞالٗالمت. ىظو الخىانل ٖملُت في

 ما بالًبِ وىظا صا٫؛/ٖالمت ىى ظضًضا مٗجى جدنج زم ومن للٟغص، اإلاغظُٗت/الش٣افي اإلاسؼوو في مٗناىا ججض صاللت، بلى البالُٚت

ه ُٟتها، جد٤٣ ٧ي الٗالمت في ب٩ًى اقتَر  للٗالمت ًم٨ن ٞال لظا ،(7)"لها اإلاخل٣ي ٞهم الى ج٣طخي قٟغة لها ج٩ىو  ؤو البض" ٞالٗالمت ْو
ت جٟترى الٗالمت ؤو بمٗجى ٖنه؛ وجسبر اإلاىيٕى جهىع  ؤو بال  مٗلىماث جىنُل ؤظل من -مغظُٗت -اإلاٗحو باإلاىيٕى ٢بلُت مٗٞغ

.  (8)بهضصىا بياُٞت

ٗجي. (9)"اللٛت ؤؾغ من ال٩ٟا٥ نؿخُُ٘ ال: "باعث عوالو ٣ًى٫   ت ٢ىانُجها َو  ووي٘ الجملت، جغ٦ُب خُض من اإلاإلٞى
حر الًماثغ، وؤنىإ والجم٘، وؤلاٞغاص، والخإنِض، والخظ٦حر، ٞحها، اإلاٟغصاث  جد٨م نٓغو في ٢ُىصـ هي التي اللٛت ؤنٓمت من طل٪ ٚو

ض ٦ما ؤ٩ٞاعنا جبلُٜ من جم٨ننا ال بطو ٞاللٛت. مغاصو ٖن الخٗبحر في اإلاال٠ ٢ضعة من وجدض وصالالتها، النهىم،  واللٛت. (10)"نٍغ
غاو يابُاو والش٣اٞت مندانه الٟغص، ًَا ت ٍو  والجماٖت ،(11)بالجماٖت الخانت اللٛت جل٪ الٟغص ٌؿخٗمل خاإلاا ظماُٖت؛ ىٍى

خه اٖتراٝ ٖلى الخهى٫  م٣ابل ل٣انىو  ًسً٘ ٞهى والش٣اٞت؛ اللٛت، ٖبر ٞحها ٧امال ًٖىا باٖخباعو بالٟغص ؾخٗتٝر  التي بهٍى

                                                           
. 9:ص. نفسو - 
. 9:ص. نفسو - 
. 37:ص. نفسو -3
.    : ص. نفسو - 
. 6:ص. نفسو - 
. 69 :ص. النص السلطة احلقيقة. نصر أبوزيد -6
 .38ص. م 98 ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بَتوت، لبنان، .  :ط. االسلوبيةدليل الدراسات . جوزيف ميشال شرمي - 7
. 80ص. م990 ادلركز الثقايف العريب ، بَتوت، لبنان، .  :ط. معرفة اآلخر. عواد علي وآخرون - 8
.. م986 الدار البيضاء ادلغرب، .  :ط. دار توبقال للنشر. وعبدالفتاح كيليط: تقدمي. عبدالسالم بنعبدالعايل: تر. درس السيميولوجيا. روالن بارت -9

.   ص
. نفسو -0 
.  ص. مصدر سابق. جلبَت غرونيوم -  
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ت جُاب٤ ت، الش٣اُٞت، الؿلُت لهظو مإؾىع  ٞهى ،(1)ال٣انىو  ىٍى  م٘ جىانله وفي نٟؿه، ٖن الخٗبحر في بها وظىصو ومد٩ىم واللٍٛى
. آلازٍغن

 في به والخ٣ُض له، الخًٕى ٖلى الؿىاء ٖلى واإلاخل٣ي ال٩اجب، ًجبر الظي ال٣انىو  هي اللٛت ؾلُت ٞةو طل٪ ٖلى جإؾِؿا

لها زم ومن النو، مضولىالث ٞهم وفي الخٗبحر، ا نٓاما بىنٟها اللٛت" ألو طل٪. جإٍو  بالنٓام جمضو وبنما باإلاٗاني، الٟغص جمض ال عمٍؼ
همها اإلاٗاني ٖن الخٗبحر ٖلى اإلاُٗنت الىؾُلت ٌٗض الظي . (2)"بها الٗمل ٖلى مجبر ٞهى ال٣ىانحو، جل٪ بػاء للمخ٩لم خُلت وال (...)ٞو
 ؤو الجملت، ؤو لل٩لمت، مدضص إلاٟهىم ؤؾحر الضاللي، إلاٗناىا وزاي٘ اللٛت، ؾلُت لؿُُغة زاي٘ ؤلانؿاو باو باعث ؤ٦ضو ما وىظا

ت، الٗالمت ؤو الهىعة، ت لجماٖت ًنخمي ماصام اللٍٛى ت ز٣اُٞت، مغظُٗت طاث لٍٛى  ال ولهظا. ٢انىجها بلى باالنخماء بال ج٨دؿب ال وىٍى
 من ٩٦اجب لىظىصو مكغوُٖت ٌُٗي ؤؾلىب بٟغى ألاصبي الخُا٫ م٘ للخٗامل ال٣ُىص، ىظو ٖلى الخمغص من مٟغا ال٩اجب ًجض

. وؤنؿا٢ها ؤ٩ٞاعو إلاهضا٢ُت لُاؾـ نٟؿها، اللٛت ؤؾالُب ٖلى اإلاٗخمضة ىى؛ لٛخه زال٫

ل وؤما ل) لل٩لمت مٗاو زالزت ألاصبُت اإلاهُلخاث معجم وي٘ ٣ٞض: الخإٍو ل: (3)(جإٍو  بدُض ٚمىى من ما نو في ما جٟؿحر الخإٍو

 من اإلاٛؼي  اؾخنباٍ في الخا٫ هي ٦ما ما، لنو مٗحو مٗجى بُٖاء: ؤًًا وىى. الناؽ ٧ل ًضع٦ها صاللت طا ظلُا، واضخا ًبضو
ت ٢هُضة ؤو ٢هت ٩ىو  وىلت، ألو٫  الضاللت ىظو ُٞه ًبضو ال ٢ى٫  ؤو لخضر، صاللت ؤو مٗجى، بُٖاء: ؤًًا وىى. مشال عمٍؼ  في ٍو

الث . ال٨الم زناًا بحو مضٞىو  مٗجى بياٞت ؤو مًمىو، اؾخنباٍ وبما جىيُده، بُٛت مٗجى جٟؿحر بما ٞهى. الؿُاؾُت الخإٍو
. اإلاغظىة عؾالخه ٖبر النو م٘ الخىانل ؾبُل في وال٣اعت، النا٢ض اإلاخل٣ي؛ به ٣ًىم والنهىم اللٛت، ٖلى قٛل وظمُٗها

ل  الىظىصًت، وال٣ُم نحروعتها، ؤي ألاقُاء، بلُه جاو٫ ُٞما النٓغ ىى (...) والخٟؿحر بالترظمت ًخٗل٤ ولٛىي  ٨ٞغي  نكاٍ" ٞالخإٍو

ُت،  بخجاوػ  ال٩لماث؛ مٗجى ٚحر ٖلى اإلاٗجى بإزظ وطل٪ (4)."ما ؤمغ بلى مألها لضي بها جخه٠ ؤو ًم٨ن التي والجماُٖت واإلاٗٞغ
خماص الخٟي بلى الٓاىغ ت، اإلاخل٣ي ٢ضعة ٖلى بااٖل ل ؤعصث بطا. "والش٣اُٞت اللٍٛى  الش٣اُٞت، زلُٟخه جدترم ؤو ٞٗلُ٪ نو، جإٍو

٣ا جٟخذ -(5)"واللؿانُت ل. "ال٣غاء ب٣ُت ًسضم بما النو ندى ٍَغ . (6)"اإلاٗجى ججمُ٘ وبٖاصة وبنالح، جغمُم ٞالخإٍو

 والجمل، اإلاٟغصاث،) التر٦ُب؛ ىى -ىنا –وال٨الم ،(7)"ببٌٗ بًٗه اجها٫ ؤو وحؿلؿله، ال٨الم مجغي  ىى:"ٞهى: الؿُا١ وؤما

 في ج٩ىو  نٟؿها والجملت بٗضىا، وما ٢بلها ما بلى اؾدناصا الىي٘ ىظا من م٨دؿب مٗجى لها الجملت صازل ٞاإلاٟغصة ،(والنو

 هي بهظا والضاللت. (8)ٖلُه نٟؿها جٟغى زاعظُت ْغوٝ من النو؛ خى٫  ما ٖلى ٌٗخمض الظي لٛىي  ٚحر ؤو اللٛىي، النو؛ ؾُا١
ت، ؾُا٢اث ولُضة ت، ؤو نٟؿُت، ؤو لٍٛى  الظي الؿُا١ ًد٨مها التي صاللخه ٖن بُٗضا التر٦ُب ًضعؽ ؤو الهٗب من ألنه ٨ٍٞغ

                                                           
. 3ص. نفسو - 
.   ص. مصدر سابق. نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية. مصطفى محيدة - 
. 86ص. م 98 .  :ط. مكتبة لبنان. واألدبمعجم ادلصطلحات العربية يف اللغة . رلدي وىبة، وكامل ادلهندس  -3
. 7 ص. رللة عامل ادلعرفة.ادلناىج الفلسفية الغربية ادلعاصرة، النقد، التأويل، احلفريات، التفكيك  - 
. 87ص. بيضاء، بَتوتالدار ال/.  00 .  :ط. ادلركز الثقايف العريب. سعيد بنكراد: ترمجة وتقدمي. التأويل بُت السيميائيات والتفكيكية.امربتوايكو  - 
. دار الفارايب، اجلزائر. منشورات االختالف/. 007 .  :ط". مقاربات يف اذلرمينوطيقا الغربية والتأويل العريب اإلسالمي"اللغة والتأويل. عمارة ناصر  -6

. 38ص
. 63ص.. م007 األردن،.  :ط.  :مج. دار الفكر ناشرون وموزعون. تأليفها وأقسامها: اجلملة العربية. فاضل صاحل السامرائي  -7
. ادلقدمة. م 00 القاىرة،.ادلكتبة األصللومصرية. الًتكيب والداللة والسياق، دراسات تطبيقية. زلمد أمحد خضر -8
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ت ٖالمت هي لٛت زال٫ من واإلاخل٣ي ال٩اجب، بحو للخىانل مغظُٗت بىنٟها الش٣اٞت؛ ٖلى النو ًٟخذ  -بهظا –والؿُا١. ألاولى الهٍى
ل للٟهم الػمت ؤصاة  الٗام، وجسهُو اإلاغاص، ٚحر اخخما٫ بٗضم وال٣ُ٘ اإلادخمل، وحُٗحو الجمل، جبُحو بلى ًغقض" ألنه ،(1)والخإٍو

. (2)"اإلاخ٩لم مغاص ٖلى الضالت ال٣غاثن ؤٖٓم من وىظا الضاللت، وجنٕى اإلاُل٤، وج٣ُُض

ل، والنو، اللٛت، ٖن اجدضر ٞٗنضما  هي ز٣اٞت ٖلى ٌّٗى٫  نٓاما، بىنٟها اللٛت ٖن اجدضر والؿُا١؛ والخإٍو
ُٟتها جاصي ٞهي ولهظا اإلاجخم٘، ت ىظو ومن" الشناثُت، ىظو زال٫ من الخىانلُت ْو  اإلانُى١  في الضاللت خهغ ًم٨ن ال الؼاٍو

 (3)".الخُاب بنُت في والؿ٩ىث الهمذ، صاثغة لدكمل جدؿ٘ ؤو البض بل الٟدىي، صاللت في خهغىا ًم٨ن ال ٦ما وخضو، اإلالّٟى
 ٦ك٠ في اإلاخل٣ي وحٗحو ؤ٦بر، للخٗبحر مؿاخت له وجدُذ اللٛت، ؤؾغ من للخغوط ال٩اجب ٌؿخسضمها ؤؾلىبُت آلُاث ٖن وؤجدضر

ل زال٫ من النو زباًا . الخإٍو

 الؼىزاهُت الث٠اٛت وػاا٨ وألاجطاح ألاٛطاح: الثاوي املبحث

  كالح الٌُب ز٠اٛت في: ؤوال

ٟىلخه خُاجه مُل٘ ٖاف ىو، ؾ٩اجها بِئت في" الؿىصاو، قما٫ في َو ُا ًؼعٖىو  مؼاٖع  ٖلى ًمخض ي٣ُا ػعاُٖا قٍغ
ذ. زهب زُالهم الُه، ًدخاط ما ٧ل ًنخجىو  طاجُا، م٨خٟىو  النُل، يٟتي  اإلاؿاظض زال٫ من صًنُا حٗلُما اإلان٣ُت ٖٞغ

ا زغاءا (الخٗلُم من) النٕى ىظا زل٤ و٢ض. والخالوي  ا، لٍٛى  بلى انخ٣ل قبابه وفي. (4)"الناؽ بحو الدؿامذ عوح عسخ ٦ما ملخْى

ىم  الاطاٖت ىُئت في مىْٟا  بنجلترا بلى ؾاٞغ. الٗلىم في الب٩الىعٍىؽ صعظت ٖلى ظامٗتها من ٞدهل صعاؾخه إل٦ما٫ الخَغ
ُانُت؛  ٖلى الؿُاؾُت، الٗلىم لضعاؾت لال٢خهاص، لنضو بمضعؾت الخد٤ ؤو الُُب لبض وما" (5).م1953 ٖام. الٗغبي ال٣ؿم البًر

٤ لم ظانبنا، من اؾخٟؿاع ٖلى عؾمي عص في بلُنا، مىظهت عؾالت في لنضو مضعؾت ؤو  في نالر الُُب اؾم ٖلى الٗشىع  في جٞى
جحها، سجالث جحها، ؤخض ًٟٓغ ؤو ٢لبها ٖلى الؿٗاصة ًضزل ؤزُل، ٖلم ماثل لنضو مضعؾت وألو زٍغ  من اؾخصناجي ب٣ضع زٍغ
ها ٞةو نجاح،  ٖناًت ألامغ بًالء بلى صٞٗها والضولي، ؤلا٢لُمي اإلاؿخىي  ٖلى ال٩لمت، ٖالم في الُُب نالها التي اإلا٩انت ٖلى و٢ٞى

. الضعظت ولِـ بالٗلم اٖخض ألنه عبما ٨ًمل، لم ألنه عبما الٗهض، لُى٫  عبما الاؾم، ٖلى حٗثر ولم والخض٤ُ٢، البدض في مكهىصة
 صلُال ججض لم لنضو مضعؾت ؤو خحو في مىي٘، من ؤ٦ثر في نٟؿه الُُب مهضعىا عواًخه ألو بلُه، ؤلاقاعة نشبذ ؤمغ ىظا اإلاهم

 .(6)"ؤوعا٢ها في ٖلُه

ُانُا، بلى الؿٟغ ٞغنت له تهُإث ُانُت، ؤلاطاٖت بهُإة الٗغبي ال٣ؿم في لُٗمل بٍغ  ٞحها ٖمل التي م،1953 ٖام البًر
لت لؿنىاث  الؿىصاو بلى ٖاص سخي بي البي من اؾخ٣الخه وبٗض. (7)الضعاما ٢ؿم عثِـ منهب بلى ونل ختى بها وجغقى, خُاجه من ٍَى

                                                           
. 3 ص.. 009 سنة /  37اجمللد : رللة عامل الفكر. رللة عامل الفكر. مفاىيم ىيكلية يف نظرية التلقي. زلمد إقبال عروي - 
. 9  –7ص.  :ج. دار الكتاب العريب. بديع الفوائد. ابن قيم اجلوزية: ال عننق. نفسو - 
. 09 ص . نصر حامد بوزيد. النص، السلطة، احلقيقة -3
.    ص. على الدرب. طلحة جربيل - 
.  0 ص. نفسو- 
. 7 ص. أمحد زلمد البدوي -6
،  وزلمد زغلول سالم، القصة يف األدب السوداين 3 ،   ، 39ص. ونص  سَتة كاتب. أمحد زلمد البدوي: وأنظر. 6 ص. على الدرب. طلحة جربيل -7

. 9 ص. سَتة كاتب ونص . وأمحد زلمد البدوي. 0  ص . م970 احلديث، معهد البحوث العربية، القاىرة، 
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مل مل ٢ُغ، صولت بلى ىاظغ زم, الؿىصانُت ؤلاطاٖت في لٟترة ٖو   بٖالمها وػاعة في ٖو
ًة
  و٦ُال

ًة
ا  طل٪ بٗض ٖمل. ؤظهؼتها ٖلى ومكٞغ

 
ًة
  مضًغا

ًة
مل, باَعـ في الُىنِؿ٩ى بمنٓمت ب٢لُمُا   ٖو

ًة
 مضًغا الضوخت، بلى طىب ،١٩٧٤ ٖام في. "الٗغبي الخلُج في اإلانٓمت لهظو ممشال

الم لىػاعة ت، ؤلٖا  .(1)"مازغا لنضو بلى ٖاص ؤو بلى مضة، باَعـ في وؤ٢ام الُىنؿ٩ى، ىُإة بلى انخ٣ل زم. لها مؿدكاعا زم ال٣ٍُغ

ت ونخدضر الٗغبُت، هي ألام لٛخنا: "نالر الُُب ٣ًى٫   ىظا َبٗا.. ٖغب ندن نٗم... الٟغنؿُت من و٢لُال الانجلحًز
 الش٣اٞت ؤو في ق٪ ًىظض ال بنه. (2)"ألا٦ناٝ اإلاخباٖضة الؿىصاو بالص في ٖغبا ٧لنا لؿنا ؤننا ٞمٗلىم ٖهناجه، ٖلى ؤل٣ُخه ال٨الم

لبُت صًن ىى الاؾالم و٦ظل٪ الؿاثضة، الش٣اٞت هي الٗغبُت  وبو بضحهُت، انخماء ٖال٢ت هي ولٛتها الغواًت بحو الٗال٢ت وبو" ، (3)الٚا
ت؛ الش٣اُٞت عواٞضىا حٗضصث ل، ؤو باال٢خباؽ والخٗبحًر . (4)اإلاؼط ؤو الخدٍى

 ٖلى الؿىصاو في الش٣افي الخٗضص ؤزغ عبما ؤىمها ٦شحرة ؤؾئلت ًُغح نالر الُُب عواًاث في الؿىصانُت الش٣اٞت وؾاا٫ 
 الش٣اٞت َمؿذ الٗغبُت الش٣اٞت ىل زّم  ومن ٖغبُت، وز٣اٞت ٖغبُت لٛت ىُمنت ْل في منه مى٢ٟه ىى وما نالر، الُُب لٛت

 ٖلى حؿمى ًجٗلها ٧ىنُا ٖنهغا جمخل٪ الش٣اٞت" ؤو ؤم. اإلاىيٕى ىظا في جشاع ؤو ًم٨ن التي ألاؾئلت من طل٪ ٚحر بلى الؿىصانُت؟
 ؤم ،(5)"الش٣اٞت؟ ٧اىل جش٣ل ْلذ التي الخهنُٟاث من طل٪ آزغ الى والُبُٗت، الٗغ٢ُت، والازنُت واإلادلُت وال٣ىمُت الا٢لُمُت

غوبُت ) وع٢خه في ىاقم ظال٫ مدمض الض٦خىع  ٢ى٫  ًهض١  ز٣اٞت ٖالم نٟـ ىى ال٣هصخي نالر الُُب ٖالم بو: "(الؿىصانٖى

.  (6)"والاؾخٗغاب ألاؾلمت ٖلى ال٣اثمت اإلاغ٦ؼ

 الؿىصانُت الش٣اٞت ٖلى للى٢ٝى عواًاجه في نالر الُُب لٛت في وجبدض الش٣اٞت، باججاو اللٛت من الضعاؾت ىظو جنُل٤

الماث وحٗابحر مٟغصاث زال٫ من اللٛت مدمى٫  ت ٖو ٣ُت الٗغبُت الش٣اٞت وؤزغ. ؤزغي  وز٣اُٞت لٍٛى ت والاٍٞغ  وفي ٞحها، والانجلحًز

. اإلاخل٣ي الى ال٩اجب عؾالت

دت والضزاو الضل٨ت حٗمل البلض بنذ"  ٌكٗغ الٗكاء بٗض ألاخمغ البرف ٖلى جغ٢ض وخحو ال٣غمهُو، وجلبـ والٍغ

 يى ًذجبىا ؾىصعي  في ؤىلي الُمحو ٖليّ  خغ، ٖغبي الغؾى٫، خؿب وص ػاًض وص ؾُٗض ؤنا. "99/مىؾم"الهاللي ؤبىػٍض ٦إنه الغظل
  ؾىصانُا -هللا عخمه –٦غاع ٧او. "273/يى". الكمـ

ًة
 (ٖغب قُش) عظال ٧او مؿاوئهم، وبٌٗ الؿىصاو، ؤىل ًٞاثل ٧ل ُٞه ٢دا

. 73/منسخي". ن٣ى٫  ٦ما

                                                           
. 83ص. سَتة كاتب ونص. وأمحد زلمد البدوي. 66ص. على الدرب. طلحة جربيل - 
.  9 ص. ( )سلتارات. الطيب صاحل  - 
. 7 ص . م  9 يونيو . (األدب القومي0رللة النهضة السودانية، . زلمد أمحد زلجوب  -3
.   ص. بَتوت، لبنان. م998 ،  : ط. دار االداب. فن الرواية العربية. ميٌت العيد  - 
. 0 ص. الت. االدابدار . عالء الدين أبوزرينة: تر. ديفيد بارساميان: حاوره. الثقافة وادلقاومة. ادوارد سعيد  - 
. 37 ص. يف عوامل الطيب صاحل. عبدادلنعم عجب الفيا  -6
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 ببضاٖه ْل و٢ض الؿىصاو، وؾِ في الش٣اٞت ٖماص وهي النُلُت، الش٣اٞت ٢اثمت في نالر الُُب جهن٠ ؤٖالو النهىم

ُت الاؾالمُت الٗغبُت بالش٣اٞت مخإزغة ٦بحرا صوعا ٞحها النُلُت الش٣اٞت جلٗب التي (1)"الش٣اٞت لهظو بنخاط بٖاصة" صاثما  ٖغبي)والهٞى
. (ٖغب وقُش خغ،

 والخخٟا٫ واإلاإجم الؼواط ٖاصاث مشل الغواثُت ؤٖماله في الؿىصانُت والخ٣الُض الٗاصاث من ٦شحرا نالر الُُب جناو٫  و٢ض

اصة (مشال عمًاو)الضًنُت باإلاناؾباث  ،(واإلاَغؿت) البلر ٦ٗغ١  واإلاكغوباث ،(مشال ٧الخنبا٥) واإلانبهاث بالؿٍى الجلض ٖو
 ٖالماث زال٫ من الش٣اُٞت مغظُٗخه وله النو، في صاللخه له لٛىي  ؾُا١ في ويٗها الؿىصاني، اإلادلي والا٣ًإ واإلاىؾ٣ُى
ت، مٟهىمه زاللها من ؾّغب اظخماُٖت  الؿالبت، الٗاصاث من بالخسلو ؤلانؿانُت عخاب الى مجخمٗه ن٣ل في بهمخه ووي٘ للهٍى

٣ت وهي . ألاعى وقٗىب بُجها بنؿاني ظؿغ وزل٤ بش٣اٞاتهم، للجهىى ال٨خاب ؤٖما٫  في ووم٣بىلت مكغوٖت ٍَغ

 ز٠اُٛت ٓالمت بىكٜها وألاجطاح ألاٛطاح:  زاهُا

 ،(الٍؼن ٖغؽ)ؾماىا ٧املت؛ بغواًت ألاٞغاح وزو وألاجغاح، ألاٞغاح في الؿىصانُحو ٖاصاث ٖن نالر الُُب جدضر

ت ًمّضنا الظي ؤلاظغاجي اإلاٟخاح ىى الغواًت ٖنىاو"و  مإمىعٍت وحؿهُل النو، عمىػ  ٞ٪ في حؿاٖضنا التي اإلاٗاني، من بمجمٖى
غة وحكٗباجه ؤٚىاعو، في الضزى٫  ت، ٖالماث الٗنىاو ومٟغصاث. (2)"الٖى  اإلاعجم، مؿخىي  ٖلى مُٗنت صالالث جدمل لٍٛى

ل والش٣اٞت، والانُالح، دنامى، ًخىالض الظي اإلادىع  ٞهى. "والخإٍو ُٗض ٍو . (3)"نٟؿه بنخاط َو

ت؛ ن٨غة،) ٣ِٞ ٧لمخحو من م٩ىو  ٖنىاو ؛(الٍؼن ٖغؽ)  الخبر مدظٝو مبخضؤ نُٛت في (بلُه ومًاٝ مًاٝ ومٗٞغ

؛ اإلا٣ضع .  الٍؼن ٖغؽ ىظا/بلُه باإلقاعة اإلا٣ضع اإلابخضؤ مدظٝو زبر نُٛت في ؤو. ىنا/وم٩او/ الُىم/ػماو بالٓٝغ

ْغُؽ : اللؿاو في ظاء: (ٖغؽ) ُٗ ُغؽ وال ُٗ  : وال
ُ
َغَؽ .  زانت َٗامت: و٢ُل والِبناء، ؤلِامال٥ِ  ِمْهَنت ْٖ َ

ي ٞالو وؤ
َ
  اجسظ ؤ

ًة
ْغؾا ُٖ .

َغَؽ  ْٖ َ
ىله وؤ

َ
٣ُْل  وال ٚكحها، ِبطا و٦ظل٪ بها َبَجى ِبطا بإ

َ
َؽ، ج غَّ ػىغي  ٢ا٫. ج٣ىله والٗامت َٖ

َ
ُغؽ: ألا ُٗ غاِؽ  من اؾم ال ْٖ ىله الغظل ِب

َ
 ِبطا بإ

ُغوؽ؛ الؼوظحو من واخض و٧ل بها، وصزل ٖلحها َبجى ُغوؽ: للغظل ٣ًا٫ َٖ ُغوؽ َٖ ُٖ ة و
َ
  الىلُمت حؿمى زم ٦ظل٪، وللمغؤ

ًة
ْغؾا ُٖ.(4) 

 ٖلى ٖالمت وهي ومبهج، مٟغح ىى ما ب٩ل وجغجبِ الٗغبُت، الش٣اٞت في الؼواط/الن٩اح مٗجى بلى جاقغ ٖالمت ٞاإلاٟغصة

ُه. ز٣اُٞا الؼواط؛ في ؤلاقهاع باٖخباع للناؽ؛ ٦بحر ججم٘  منخ٣اة، ظمُلت زُاب في والغ٢و والٛناء، وألا٧ل، الىلُمت، مٗاني ٞو

ٓهغ. خُاة قٍغ٪ ٖن بدشا عبما الخجى٫، للٗغى مٟاججهن ًٓهغو  وخؿاو ، اًداءاث في منضؾا الٗنىؾت مٗجى ٍو  وجخضاعى الخٝى
. بلخ... وال٣بذ البسل، الًض؛ مٗاني مخًمنت والجما٫، ال٨غم، ٢ُم

ُن : اللؿاو في ظاء: (الٍؼن)و ٍْ  : الؼَّ
ُ

ْحو زالٝ
َّ

  وػانه. الك
ًة
نا َػانه َػٍْ

َ
َنه، وؤ ْػٍَ

َ
نل، ٖلى وؤ

َ
َن  ألا َؼٍَّ

َ
ى، واْػصاَو  ىى وج  وىى بمٗجًة

ىمُ . الّؼٍِنِت  من اٞخٗل  الخاعجي والك٩ل اإلاالبـ في ماصًا ظمُل ما ٧ل بلى ز٣اُٞا جاقغ ٖالمت/مٟغصة ٞالٍؼن. الُُٗض : الّؼٍِنِت  ٍو

ا. اإلآهغ/ٖمىما ن، الك٩ل ىظا: ن٣ى٫ . و٢بلها اإلاجخم٘ ٢غعىا التي الؿمدت ال٣ُم في ومٗنٍى ن الٟٗل وىظا ٍػ  والم ؤل٠ وجًٟي. ٍػ
                                                           

الفعاليات اخلتامية جلائزة الطيب صاحل لالبداعع . قراءة يف اخلطاب النقدي للطيب صاحل: الرؤى الفكرية واجلمالية عند الطيب صاحل. زلمد ادلهدي بشرى  - 
 .6ص. طوماخلر. م  0 الدورة األوىل، فرباير، . الكتايب

. 90:ص. م997 ماس /يناير. 3 :ع.   :مج. الكويت. رللة عامل الفكر. السيميوطيقا والعنونة. مجيل محداوي - 
.  7ص. م990 الدار البيضاء، .  :ط. ادلركز الثقايف العريب. تنظَت وإجياز: دينامية النص. زلمد مفتاح -3
. (عرس)مادة . لسان العرب، ابن منظور - 
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نت، ىظو ٖلى الانغاع مٗجى الؼاي خٝغ في الخ٠ًُٗ م٘ (الٍؼن) الخٍٗغ٠  ال٩اجب بحو الٗهض، والم ؤل٠ ٦إجها الجما٫، وىظا الٍؼ
نا لِـ ـ ق٨ال ـ الغواجي الٗمل في ؤنه م٘. واإلاخل٣ي . (1)ٍػ

ن، اؾمه  خو ػواط خٟل بلى ز٣اُٞا جض٫ ٖالمت/جغ٦ُب (الٍؼن ٖغؽ)و  ًخىانلىو  الناؽ من لجم٘ ٞغنت وهي الٍؼ
م ٖلى الٟٗل، مٗجى ًدمل الظي الخضر م٘ ز٣اُٞا  الشباث، مٗجى الاؾم صاللت وج٨دؿب منه، زالُت الٗنىاو بنُت ؤو من الٚغ
ن؛ ٖغؽ ؤنه في ق٪ ال خُض  الؿىصانُت الش٣اٞت في بالؼواط زام ـ اإلاٗجى خُض من مؿمى ٖلى اؾم ىى الظي الشخو ىظا الٍؼ

٣ىؽ ،(والٍؼن الٗضًل) ن) وىى ظمُلت، نٟت وهي ُٞه، ٖىط ال (ٖضًل) ٞهى الخناء، َو ه ىنضامه، ٧امل في (ٍػ ٍّ  الباهي وػ

حو، ملخ٣ى خُض ،(َٖغـ) . الٗانؿاث ٢لىب وز٣ٟاو الٗظاعي، وخلم ألٖا

ٟها والاخخٟا٫، الاخخٟاء الى جاقغ مٟغصة ٞالٗغؽ  ؾغصي نو في خامض وص مجخم٘ ٖن زاللها من لُٗبر ال٩اجب ْو

غاؽ وفي: "الىا٢٘ مٟغصاث من ٦شحرا يمنه زُالي خدل٤ (الُٗام ُؾٟغة) جإحي خحو ألٖا  .١٧٧/ٖغؽ الٍؼن"ًإ٧لىو  خل٣اث الناؽ ٍو
  .٢٣٧/ٖغؽ الٍؼن"بالىاٞضًن الضعوب وامخؤلث ؤع٧انه من الخي وماط"

  ما الى مباقغة اإلاٟغصة لضلذ َٗام الى (ؾٟغة) ٧لمت ال٩اجب ٠ًً لم اطا ختى
ّ
اب لظ  ممحز َٗام الُٗام؛ من َو

 ٧ىنه اًًا بالنو مؿتهضٝ ىى الظي الٗغبي اإلاخل٣ي ًنـ لم ال٩اجب ولٗل بامخُاػ، ز٣اُٞت ٖالمت ىنا وهي زانت، الخخٟالُت

ضلل ًٟصر ؤو ٞإعاص بلٛخه  الٗامت الٟغح خالت الشاني النو في ًهىع  وىى. (وألا٧ل الُٗام) ؾُا١ في (ؾٟغة) ٧لمت مٗجى ٖلى ٍو

 وجض٫ بالخغ٦ت، جطّج  نىعة. (الىاٞضوو  الضعوب، امخؤلث الخي، ماط) الٗغؽ ؾُا١ في مٟغصاث زال٫ من ٧له؛ الخي في حؿغي  التي
ب اظخماعي جىانل ٖلى ز٣اُٞا

ّ
 ٌكاع٥ التي بالٗغؽ ال٩اجب ٞغخت ٖلى ًض٫ ال٨الم ؾُا١ ألو ال٩اجب، زلٟه ومن النو، ُٞه ًٚغ

 لها (الٍؼن ٖغؽ) ؤو ًضٖم ما وىى. اإلادبت في الناؽ جىخض التي الاظخماُٖت الٗاصاث ىظو مشل ٖلخى ًامن ٦إنه اإلاخل٣ي، بها

". ؾىصانُت ز٣اُٞت زهىنُت

ن، ٖغؽ،) ال٩لماث نالر الُُب اؾخسضم ٣ٞض  ماط الضعوب، امنؤلث الىاٞضوو، الناؽ، ًخدل٤ ًإ٧لىو، الؿٟغة، الٍؼ

ت ٖالماث. (الخي  الش٣افي اإلا٩ىو  طاث وج٣الُضو، ٖاصاجه الى جاقغ مجخم٘، ز٣اٞت بىنٟه الٟغح، ٢ُمت ٖن زاللها من ٖبر لٍٛى

 .الٗغبُت الش٣اٞت ىنا والتي الىاٞضة الش٣اٞت م٘ واإلاخٗال٤ بالبِئت، اإلاغجبِ اإلادلي

غاؽ؛ في زانت ز٣اُٞت ٖالماث هي ؾىصانُت ٖاصاث زال٫ من ال٩اجب ٖنه ٌٗبر اإلادلي الش٣افي اإلا٩ىو  ىظا  ٖاصة مشل ألٖا

٠٣: "بالؿٍى اإلاباعػة  ٖغو١ من الظعإ َىله ؾٍى باٌل؛ واإلاباعػة... للمباعػة ًغ٦ؼ الٓهغ ٖاعي  الخل٣ت وؾِ مسخاع ٍو

 ٢لب في وا٢ٟا ٧او البِذ يى"  .٢٧٧ -٢٧٦/يى" واخض واخض ًضزلى وألاوالص الخل٣ت وؾِ عا٦ؼ مسخاع الجهاع َى٫ ... الؿنِ
خ٣اٞؼ. البدغ عجل ظلض من بؿٍى الغا٢هاث ٞى١  حهؼ الضاثغة  من ؾٍى ًضو وفي" .٣٤٤/يى" قاء ٦ُٟما ًُٞغبهم الغظا٫ ٍو

ن" الخمؿاح ظلض  .٢٣٩/ٍػ

 وؾِ) ؛(الُبُاو)بـ الؿىصاو في حٗٝغ والتي اإلاباعػة ظّى  في اإلاخل٣ي لُدًغ الؿغص بم٩اناث ٧ل ناالر الُُب ًدكض
 ًلخ٠ ظمهىع  ٖلى صاللت في الخل٣ت، وؾِ اإلا٩او؛/الهىعة ٨ًغع  ُٞه (ؾٍى اإلاباعػة،/للمباعػة عا٦ؼ، مسخاع ًغ٦ؼ، مسخاع الخل٣ت،

ض، النؿاء من زانت حشجُ٘، من طل٪ ًهاخب وما اإلاخابغػٍن، خى٫  اٍع  م٘. بالخحر ابكغ.. ابكغ: الغظا٫ نىث وحٗالي بالٚؼ

                                                           
. (زين)مادة . لسان العرب، ابن منظور - 
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غ٢ٗه... الؿٍى مؿ٪" :(ُبب قغ،) الخغوٝ بمىؾ٣ُى اخخٟاء ٗذ... وط وط الهىاء في ٞو  الخامـ الؿٍى... قغ ونؼلخى الؿٍى ٞٞغ
 (1).(واخضة صٞٗت للؿ٣ِ وُبب لل٣ُ٘، قغ) الٟٗل لخغ٦ت ج٣لُض في ؾىصانُت ز٣اُٞت ٖالماث وهي. 280-276/يى".ٚمغاو ُبب و٢٘

٣ُت الش٣اٞت ٖلى ٖالمت لٗلها ٣ها التي ال٩اجب، لٛت في ألاٍٞغ  اإلاكهض م٘ جخىا٤ٞ التي إلاغظُٗخه الش٣اُٞت الجظوع  ؤخض ٖن لُٗبر ْو

ا وىى ىنا، مٗناو ٖلى ًض٫ اؾم (مسخاع)و. النو م٘ زاللها من ًخىانل قُٟغة للمخل٣ي وجامن الٗغؽ الاخخٟالي  ٖلى منٟخذ لٍٛى
 ٌٗاص٫ وىظا اإلاباعػة، ازخاع من هي الغواثُت الشخهُت ؤو ٖلى صاللت في ٞاٖل اؾم ىى. اإلاٟٗى٫  واؾم الٟاٖل اؾم صاللخحو؛

ٗغي  ًخ٣ضم اإلاباعػ  ألو الؿىصاني، الش٣افي الىا٢٘ غ٦ؼ ْهغو َو  ازخاعو ال٩اجب ؤو ٖلى صاللت في مٟٗى٫  واؾم. ًًغبه ختى للَٗغـ ٍو

  الغواجي الجنـ في الشخهُاث خًىع " ألو, اإلاجخم٘ من ومى٢ٟه عئٍخه زالله من ل٣ُضم
ًة
 ٖالماث/ بقاعاث بلى ًخدى٫  ما ٚالبا

٤ مبرمجت؛ .  (2)"لل٩اجب وألاًضًىلىظُت الجمالُت والازخُاعاث الؿغصًت اللٗبت جىظحهاث ٞو

 والخدمل، الشجاٖت مٗجى جدمل والتي الٗاصة ىظو ؤمام للى٢ٝى بًداء في نٟداث ؤعب٘ في اإلاكهض ىظا ال٩اجب نىع 

 ًصخب خُض الٗغؽ زانت ألاٞغاح؛ مناؾباث في الٛالب في ًدضر طل٪ ل٨ن. الخُاة نٗىباث ٣ًابل الظي التربُت من نٕى وىى
ض، ا٣ًاٖاث طل٪ .  (3)اإلاباعػٍن خماؽ ًلهب مما وؤقٗاع وػٚاٍع

 الى الخايغوو جدى٫  ٣ٞض لل٣ىي  -الًٟٗاء –آلازٍغن جبُٗت م٣ابل بال٣ىة الاخخٟاء ؾُا١ في النو ىظا ال٩اجب ًً٘

 الغ٢ُب –الاظخماُٖت ال٣ىة صاثما ىنا٥ ول٨ن -لل٣ىة مشال –ؤبُغو مما اإلاباعػة ٢بل اإلاؿخد٣غ خلُمت وص خمض زل٠ الى٢ٝى
مه بجانب ووي٘ خلُمت وص خمض مٗا٢بت جمذ خُض قاو، وبنضع الغاوي  ظض -والخاعؽ  و٢ذ. "الخهافي ٖلى صاللت في مسخاع ٍٚغ

 .٢٨٠يى"مسخاع عا٢ض وظنبي ٖن٣ٍغب ٖلى قاو بنضع بِذ في نٟسخي ل٣ُذ صخُذ

 بمٗجى الؿلُت مٟهىم ٖلى صاللت في ال٣ىي، م٘ والى٢ٝى بالؿلُت، الناؽ لٗال٢اث ٌٗغى اإلاباعػة ىظو زال٫ من ٞهى
٣ىم اإلاجخم٘، جىظه ٢ىة الٗاصاث جهبذ خحو الاظخماعي ظانبها في زانت ال٣ىة، مُل٤ ال٣ىة، مهضع  في خماًتها، ٖلى ؤٞغاص ٍو

ت هي الٗاصاث ؤو الى جإقحر . من٣ُي لخٟؿحر جسً٘ ال عبما التي الجماُٖت، ىٍى

 البدغ ٞغؽ الؿىصانُت الش٣اٞت وفي. (الخمؿاح ظلض البدغ، عجل ظلض ؾنِ، ٖغ١ ) الؿٍى ؤنىإ ٖلى ًغ٦ؼ وال٩اجب
 من نٕى ىى -الجهغ ىى الؿىصانُت الش٣اٞت في والبدغ  –البدغ عجل بِنما ومىعنتها الؿُاٍ ب٣ىة اإلاكهىع  وىى ،(ال٣غنتي) ىى

 ًض٫ الؿٍى ٖلى وجغ٦حزو. وىم ال٩اجب ولٗل. جماما الخمؿاح مشل. ؾُاَا ٌؿخسضم ظلضو ؤو ٌٗٝغ ولم اللخم، قهي ألاؾما٥
  مٗجى الخدمل ٢ىة صاللت لخإحي ومغونخه؛ الؿٍى ٢ىة ٖن بدشه ٖلى

ًة
 الش٣اُٞت الٗالماث مجاوعة ؾُا١ ٌٗم٣ه. مُلىبا

 الؿنِ بحو ٖال٢ت وزمت. الجٛغاُٞا/اإلادلُت بالبئُت للنو عبِ في (النُل/والخمؿاح/ ال٣غنتي/البدغ وعجل الؿنِ،  جغة)اإلادلُت

،/ال٣غى زمغو نباث الؿبِ ؤو طل٪ والجلض؛ ا ٩ًىو  ختى (الؿٍى) ومجها الجلىص، صبٜ في ٌؿخسضم وىى ال٣ّغ  وهي مغنا، ٍَغ
. الؿىصاو في عاثجت نناٖت

تراٝ ٖلى جض٫ الؿُا٢ُت صاللتها في وهي (مباعػة) مٟغصة اؾخسضم -ال٩اجب ؤي –ول٨نه   صاللُا ز٣ال وجدمل آلازغ، ب٣ىة الٖا
 هي ال٩اجب ٖلحها ًنو ولم آزغ، نٕى من مباعػة الؿىصانُت الش٣اٞت في بِنما. (الؿ٠ُ) اإلاباعػة وؤصاة الٟغوؾُت، ٌؿخضعي ٖغبُا

                                                           
 .  ص .قاموس اللهجة السودانية. عون الشريف قاسم  - 
.   ص. سيميولوجية الشخصيات الروائية. نقال عن فيليب ىامون.  7ص. بنية اخلطاب الروائي عند غادة السمان - 
 . 7 ص.مصدر سابق. عون الشريف قاسم  -3
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 ٩ًىو  عبما لها ج٣نحو في (الٟغوؾُت) الٗغبي الضاللي ز٣لها م٘ (اإلاباعػة) ًٞل ال٩اجب ل٨ن ،(1)الش٣اٞت في اؾمها ىى وىظا ،(البُاو)
 ج٩ىو  النبل ٢ُمت خُض الىؾُى ال٣غوو في الٛغبُت الش٣اٞت في الٟغوؾت صاللت جسٟى وال. الش٣اٞت بهظو اإلادخٟي ال٩اجب من بىعي

ت الش٣اٞت حؿغب ٖلى ماًضلل وىى. الؿُا١ ىظا في مًمنت عؾالت بىنٟها مُلىبت  ؾغص الى -الىؾُى ال٣غوو ز٣اٞت –الانجلحًز
 الخب، ٢ُمت وبغوػ الٗغؽ، مدٟل في باإلاغؤة الغظل لٗال٢ت عبِ في النبل هي بنؿانُت ٢ُم ٖن الخٗبحر ؾُا١ ُٞت ولٛخه ال٩اجب

. اإلاغؤة لؿلُت والانخهاع

 من مًِئت ط٦غي  ٩ًىو  اخخٟا٫ ون٣ُم واإلاضاخحو، اإلاٛنحو وؾندًغ اإلاغة، ىظو ؾنسخخجهما: "الخخاو ٖاصة ألاٞغاح ومن

اث  زخاو ًىم -ألام جٟٗل ٦ما -وع٢هذ عؤؾها، ٖن الشىب خؿنت زلٗذ... الاخخٟا٫ ًىم" .١٠٥/مىؾم"َٟىلتهما ط٦ٍغ
 .١٢٠/مىؾم"ولضحها

 الخخاو الؿىصانُت الش٣اٞت في. (مًِئت ط٦غي  والاخخٟا٫، الكٗغ، ٦ك٠ والغ٢و، واإلاضاخحو، واإلاٛنحو، الخخاو،)
 وىى الكٗغ، في ممشال الجما٫، وبْهاع الغ٢و، ز٣اٞت الى ؤقاع ال٩اجب ؤو ٖلى –(2)الٗغؽ في ٣ًام ما ٧ل ُٞه ٣ًام مهٛغ ٖغؽ

ؼ مُلب  في اإلاغؤة يض اإلاماعؽ الش٣افي ال٨بذ من مى٠٢ ىى وعبما الخدغع، ٖلى صاللت وفي اإلاناؾباث، ىظو مشل في بال ٩ًىو  ال ٍٖؼ

هاع اإلاؿاخت مندها ىيت ال٣ُم ىظو من مى٠٢ لخشبذ الغ٢ُب ٖحو من الٟٛلت/الؿاندت ىظو جنتهؼ ٞهي ؤنىزتها، إْل  في اإلاٞغ

 وىى –بالغ٢و الٟغخت ىظو ٖن مٗبرة وجنُل٤ بالٟغح، ٢لبها ًطج اإلادغومت ألاعملت خؿنت ٞهظو. ٢هغا لها حؿخجُب والتي صازلها،
ٜ نٟؿُا خماالث جَٟغ  الؿالبت، والخ٣الُض الٗاصاث ٢ُض من للخدغع  صٖىة في ،(الخماع ٞ٪) الاظخماُٖت ال٣ُىص من وجخدلل -٦شحرة اٖل

 الاخخٟا٫ إلآاىغ الجمُلت الهىعة ىظا زل٠ ًبشه ؤو نالر الُُب خاو٫  ما طل٪ لٗل. وانٟخاخها َبُٗتها ٖلى الخُاة إلاماعؾت
: عثِؿا صوعا ُٞه الٛناء ًمشل الظي والغ٢و،

 الٗكاثغ ٞاعؽ ال٣ىي  الباًخاث ٖكا

غصو  ٢٧٤، ٢٧١/يىالبِذ. الناْغ بذ َٖغـ صا ًابناث ٚػ

 ا٣ًإ زلُٟت ٖلى الغظا٫، في اإلاُلىبت ال٣ُم و٧ل وال٨غم، والغظىلت والنسىة الشجاٖت مٗاني ٧ل البناث ٚناء ٌؿخضعي

ض ،(الضلى٦ت) ؼ ما ٖاصة مٗغوٞت مٛنُت بالٛناء ج٣ىم النؿاء، وػٚاٍع َّٟ د
ُ
دتها ججىص ختى مالُت ب٣ُمت ج  لم للَٗغـ بإوناٝ ٢ٍغ

 ألاظُا٫ الى ال٣ُم ن٣ل في ٦بحر بضوع  ؤؾهم ؾىصاني ز٣افي ج٣لُض وىى ال٣ىي، الباًخاث ٖكا ؾُٗض ٞٗل ٦ما ٢بل، من جىن٠

غ الالخ٣ت،
ّ

ت الى صوما وؤق  في اإلاناؾباث ىظو مشل جغسخ ما وصاثما. مٗحو ؾلى٥ ٖلى ٖالمت ؤنبدذ زهىنُت طاث مدلُت ىٍى
 صٞٗه ما وىى مبرعا، ىنا ىا ال٩اجب له ًجض ال الظي الاظخماعي، وال٣ُض الش٣اٞت لغجابت ٦ؿغ الٗاصة، زالٝ ٖلى ألجها الظا٦غة

. الخُاة للماعؾت جدٍغٌ في لكٗغىا و٦كٟها ألاعملت خؿنت ع٢و زُمت الؾخسضام

٠ُ في ال٩اجب ٌؿاٖض ٣ُت ز٣اُٞت بمغظُٗت اعجباَها الش٣اُٞت الٗالماث ىظو جْى  الا٣ًإ الغ٢و في جمشلذ  اٍٞغ
 الؿلى٥، في الؿىصانُت الش٣اٞت به جخمخاػ ما وىى ؤلاؾالمُت، الٗغبُت الش٣اٞت م٘ ًدنافى عبما مٓهغ ىى والنؿاء، الغظا٫ وازخالٍ

 مغجبُت ٢ُم وهي الٛناء، زال٫ من اللٛت ج٨غؾها التي بال٣ُم حهخم اإلاخخل٣ي ججض ز٣اُٞت ٖالمت بىنٛها اللٛت مؿخىي  ٖلى ل٨ن
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، ا٣ًإ ًهاخبه الٛناء من نٕى ىنا ىى الظي اإلاضًدن في زانت ؤلاؾالمي، بالضًن  به ٣ًىم الا٣ًإ ًهاخب وع٢و بالضٞٝى

غص، النؿاء الغظا٫ . وؾلم ٖلُه هللا نلى النبي في اإلامشل الضًجي اإلا٣ام بى٢اع الاخخٟاّ م٘ جٚؼ

اني ىظو ًدًغ بط وال٩اجب دمل الجمُلت، ال٣ُم لهظو ٨ًغؽ ٞةنه عواًاجه، نؿُج في ألٚا  ٞهى لآلزغ، ًهضعىا ؤو ىّم  ٍو

ٗٝغ بإو مهمىم نه، ٌُ  حك٨ُل مهاصع من مهما مهضعا ًشبذ ؤو نالر الُُب ًنـ ولم. ؤلانؿانُت الخًاعة بناء في ٌؿهم وؤو َو

: وؾلم ٖلُه هللا نلى الغؾى٫  ومضح الخهٝى بىابت ٖبر الضًن، وهي الؿىصانُت، الش٣اٞت

 وخاصا الٗبا نٗم"

 ناصي الٗلم قاٝ الَٟغل ؾهل بي

 الخؿحو ظض ػاع

   والخبدب والخحو الؼبِب له ٞغقى

   اقغب ىا٥ له ٢الىا خمُا من ٧اؾاث

 ٢٤٣/الٍؼن ٖغؽ"  الخؿحو ظض ػاع

 وؾهل وؾلم، ٖلُه هللا نلى النبي ٢بر خُض اإلا٣ضؾت ألاعاضخي الى للؿٟغ نٟؿه وىُإ للغخُل، ٖبإ من ًاٞغخت: ٣ًى٫ 
ُه الؿىصانُىو، منه ًدغم ٧او الظي اإلا٩او ىى الَٟغل دنٗمىو  الؿٟغ عى٤ من الدجُج ٌؿخجم ٞو  ىنا ل٨نه اإلاضًنت، بمُاًب ٍو

ُه مٗاو بلى ٌكحر عبما  ٖن الؿىصانُت الش٣اٞت الى حؿغب وؾلم ٖلُه هللا نلى الغؾى٫  ومضح. الىنى٫  مٗاعط بلى الترقي في نٞى

، ٍَغ٤ حرىا، (وع١ وظغؽ َاع) من الخانت ٣َىؾها لها ز٣اُٞت ٖالمت وؤنبذ الخهٝى . خل٣ت في ظماعي ؤصاء في ًخم وبًٗها ٚو
 بالنبي ًدخٟلىو  الؿىصانُىو  وؤنبذ جماعؽ، ٢ُما الناؽ ؾلى٥ في واندكغ الؿىصانُت، البِئت في جمضص وؾلى٧ا ز٣اٞت والخهٝى

 الُُب ط٦غىم الظًن اإلااحي ؤوالص مشل بًٗم واقتهغ واإلاضاخىو، اإلاضًذ و٦ثر به، ٖال٢ه له ما وبمل وؾلم، ٖلُه هللا نلى

. (1)نالر

اعة ٖن ًخدضر اإلااصح النو وفي  َالب ابي بن ٖلي بن الخؿحو وط٦غ اإلاضًنت، في وؾلم ٖلُه هللا نلى الغؾى٫  ٢بر ٍػ

م النبي بِذ الؼىغاء ٞاَمت ؤمه ٌؿخضعي  الؿىصانُحو، من ٦شحر ؤقىا١ وهي. البِذ آ٫ ٧ل زم ومن. وؾلم ٖلُه هللا نلى ال٨ٍغ
ت في ؤزغ طل٪ ولٗل  بٌٗ اخخٟاء ؤو اٞتراى ًضٖم عبما وىظا وؾلم، ٖلُه هللا نلى الغؾى٫  نؿب الى بانخماثت بًٗم ىٍى

م ٖلى بالٗغوبت الؿىصانُحو  لؤلمغ ولِـ وؾلم، ٖلُه هللا نلى الغؾى٫  مدبت ىى صًجي، مغظٗه بنما الؿىصاء، بكغتهم من الٚغ

 .الٗغب بلؿاو جدضثهم طل٪ ٢ىي  الٗغبي، بالٗغ١  ٖال٢ت

٣ُذ ٣ٞض: "بازخهاع ُٞه الؿىصانُحو ٖاصاث ٖن جدضر ٣ٞض ألاجغاح، ؤما  ظمُٗا البلض نؿاء وظاءث آمنت، ؤم جٞى
جها  ػالىا ما والناؽ. "١٨٧/الٍؼن ٖغؽ"قهٍغن ٢بل ختى آمنت ج٩لم ال وؾٗضًت ؾٗضًت، ج٩لم ال آمنت وؤنبدذ... ؾٗضًت بال ٌٍٗؼ

ىا و٢ض (الب٩اء ٞغاف) ٖلى  .٢٠٦/الٍؼن ٖغؽ"الهض٢ت ب٢امت من لخىىم ٞٚغ
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 ؤلم من ُٞه إلاا –ألاٞغاح ٖلى ختى وم٣ضمت مهمت هي و٠ُ٦ الٗؼاء، مؿإلت في النؿاء بحو (الخهام) لٗاصة ًخُغ١  ٞهى
اة ٖلى مّغ  ولى ختى -للمىاؾاة اإلاٟجٕى وخاظت ال٣ٟض ل ػمن الٞى  وؤٖؼي، ألطىب ماث بمن جظ٦غني باإلاغناص، لي ؤمي و٧انذ" ٍَى

غيا َىال البلض ظبذ. وؤىجئ ألطىب جؼوط بمن وجظ٦غني ا ٖو  اللٛت ًُّىٕ ٞانه لهظا ظُضا، طل٪ ٌعي وال٩اجب. 35مىؾم"ومهنئا مٍٗؼ

ت ب٩ل ال٩اجب ٞحها جدغ٥ مغظُٗت الى اؾدنضث ز٣اُٞت ٖالمت وىظو. الٟغح ٖلى والٗؼاء اإلاىث ٢ضم خُض طل٪ لخ٣ى٫   واإلاٟجٕى. خٍغ
ؼ حٗؼىا لم إلان ًمىث ؤو الى وجنخٓغ ٌٗؼو، لم ومن ٖؼاو من ًخظ٦غ  وجبضؤ. ألاولى وجغجاح طل٪، جخٟهم وألازغي . للٗؼاء جظىب ٞال ٍٖؼ

حها باإلاشل، اإلاٗاملت ز٣اٞت اجها. صًن من ٖلحها ما عصث ٣ٞض. ظضًض من الخُاة . ونضًت باآلزغ اٖتراٝ ٞو

كغب ًإ٧ل وال٩ل الشالض، الُىم في ج٩ىو  التي والهض٢ت (الب٩اء ٞغاف) ال٩اجب وط٦غ ب٣ى الٗؼاء، بِذ في َو  اإلاُذ ؤىل ٍو

ىنُت ؤو نىبُت، نُلُت ٖاصاث ٧لها وهي ألاعبٗحو، الى وؤخُانا الؿاب٘، الُىم الى . عبما الضًنُت بال٣ُىؽ عاجباَاث لها ٢ضًمت ٖٞغ

المت ؾىصانُت، ٖاصة (الب٩اء ٞغاف) غاف بامخُاػ، ز٣اُٞت ٖو  ٞترة َُلت وظلىؾا نىما ألاعى ًٟترقىو  الناؽ ألو ٞو
 ٣ًى٫  ٧ا الضاثمت وهي ؤمغو، الحها ًهحر وؾٝى ألاعى ىظو من ؤلانؿاو ؤنل باو الخظ٦حر ٖلى صاللت طل٪ في ٦إو الٗؼاء،

.  الؿىصانُىو 

 الخاجمت

 الخإزحر بٌٗ زالُها الش٣اٞت، بهظو مىؾىما ؤصبا ٞإنخج ألاصبي، وبنخاظه نالر الُُب ٨ٞغ ٖلى الٗغبُت الش٣اٞت ىُمنذ
٣ُت، الش٣اٞت من ت، الٗالماث/ ال٩لماث من ٦شحر اؾخسضام زال٫ من الؿُا١ ٞغيها التي ألاٍٞغ  ؤو اؾخُإ ال٩اجب ول٨ن اللٍٛى

٣خه ًٟغى . (وألاجغاح ألاٞغاح) والخ٣الُض الٗاصاث ظانب في بًٗها من مى٢ٟه وؤبضي مجخمٗه، ل٣ًاًا الخناو٫  في ٍَغ

 م٘ الخىانل ٌؿهل ختى ٖغبي ٢الب في الؿىصانُت اللهجت اؾخسضام الى صٞٗه مما الٗغبي، باإلاخل٣ي حهخم ٧او عواًاجه في
 الخىظُه، صاللت النو ل٨ُؿب الؿىصانُت، الش٣اٞت ؾُا١ في الٗغبُت الش٣اُٞت الٗالماث من ٦شحر لخكض وايُغ الٗغبي، اإلاخل٣ي
ت في والخازحر . اإلادلُت الش٣اُٞت الهٍى

٣ُت، الش٣اٞت وىى الؿىصانُت الش٣اُٞت اإلاغظُٗت م٩ىناث من مهما م٩ىنا ال٩اجب ؤىمل  الظي الؿُىعي ظانبها في ألاٍٞغ

ض ؾٝى ٧او ل للمٗجى منٟخدت لٗىالم نهىنه جٟخذ بعجاثبُت ٦خاباجه ًٞغ  عبما ًىحي ؾُا١ في بظل٪، ًهغح وىى. والخإٍو

خظاع، ت ًامن ول٨نه بااٖل ٣ُت، مغظُٗاث طاث ز٣اُٞت لٗالماث ٦بحر ججاىل طل٪ وفي. الٗغبي الابضاعي زُه ىٍى  ؾٝى ٧انذ ؤٍٞغ
ت بْهاع وجامن ٦شحرا، نهىنه جثري  م ٖلى. الش٣افي الخٗضص طاث الؿىصانُت الش٣اُٞت الهٍى  اإلاؿ٩ىث من ٦شحرا ٞطر ؤنه من الٚغ

اصاث الخٟاى، مشل الؿىصانُت؛ الش٣اٞت في ٖنه . الخ.. بالؿٍى الًغب ٖو

 ما وىى الؿىصاني، اإلاخل٣ي مساَبت في الٗغبُت الش٣اُٞت اإلاغظُٗت بلى ومُمئنا الٛغب، م٘ مدؿامدا نالر الُُب ًبضو
ت ؾاا٫ ؤمام عواًاجه ًً٘  عؾالت خمل ؾىصانُا ٧اجبا بىنٟه وعؾالخه الؿىصاني، الش٣افي والخٗضص الؿىصانُت، الش٣اُٞت الهٍى

  ؾىصانُا -هللا عخمه –٦غاع ٧او"! (الؼو٫) الؿىصاني ٖلى ز٣اُٞت ٖالمت نٟؿه ىى وؤنبذ الش٣اٞت، بهظو الخبكحر
ًة
 ٧ل ُٞه ٢دا

 .٧٣/منسخي". ن٣ى٫  ٦ما (ٖغب قُش) عظال ٧او مؿاوئهم، وبٌٗ الؿىصاو، ؤىل ًٞاثل

 

 



ت  2015 ماًى     7الٔسز  -الٔام الثاوي    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٍٜط
 

 

 

 

 

 

 47 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

 واملطاحٕ امللازض

 .الث. ٤:ط. الٗغبي ال٨خاب صاع. الٟىاثض بضٌ٘. الجىػٍت ٢ُم ابن .1
ت، مهغ،. الجهًت صاع. الش٣اُٞت الانثربىلىظُا في مدايغاث ـ وممحزاتها الش٣اٞت زهاثو. ؤبىػٍض ؤخمض .2  الاؾ٨نضٍع

١٩٧٨. 

ت الغئٍت. صعوَل ؤخمض .3 . م٢٠١١نالر  الُُب ظاثؼة. (نالر الُُب ٦خاباث في عواثُا م٩انا النُل) ـ والجمالُت ال٨ٍٟغ
 .م٢٠٠٢ ،1:ٍ. ال٣اىغ مهغ،. للنكغ الش٣اُٞت الضاع. ونو ٧اجب ؾحرة ـ نالر الُُب. البضوي  مدمض ؤخمض .4
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 إلاػالمُت الٔطبُت الث٠اٛت في ال٠ٔلُت  لُاث
ي ؾلُمت: ألاؾخاطة  مدْٟى

- الجؼاثغ -مؿاٖضًه الكٍغ٠ مدمض ظامٗت

 اإلالخو

لت ل٣ًاًا ٖضًضة حؿائالث ٖلى ؤلاظابت البدشُت الىع٢ت ىظو جداو٫   للٗملُت ألاولُت باإلاالمذ واإلاخٗل٣ت يالن٣ض جغازنا في مٚى
ا ازخالٞا الٗغب ٖنض البالٚت نكإة ْغوٝ ازخلٟذ ٣ٞض  ؤلاؾالمُت الٗغبُت الش٣اٞت في الدجاظُت  خحو ٟٞي ، الُىناو ٖن ظظٍع

ت نكـإة ٖنضىم نكإث ُّ ت  ٞلؿٟ ُّ ل جهن٠ُ جداو٫  ، من٣ُ  في ؤو  -ؤٞالَىو  ٖنض ٦ما  -الخ٣ُ٣ت ٢ى٫  ٖلى ٢ضعتها بدؿب ألا٢اٍو
  ألازحرة ال٩لمت ج٩ىو  وال  -ؤعؾُى ٖنض ٦ما  -اإلاًاص بالّغؤي الّغؤي ًىاظه ؤًن آلاعاء، ازخالٝ مجا٫

ّ
  ب٢ناٖا ؤ٦ثر حّجخه ٧انذ إلان بال

ٗغ ؤخًاو في نكإث الٗغبُت البالٚـت ،نجض الّؿام٘ نٟـ في وؤوضر
ّ

ٗغ الك
ّ

غ وما وق٩له نىعجه في ًٞله والك
ّ
 من ٖلُه ًخٞى

ـؼ ؤو مّٗحو نّو  زهاثو جدضص ؤو ؤؾاؾها ٖلى ًم٨ن الّتي الّخٗبحر وؤؾالُب ال٣ى٫، َغ١  ُّ  ال٣غآو وختى آزغ، ونو نو بحو نم
م ًن ىم و٢لُلىو  ُٞه ال٨الم وجهٍغ٠ وىُإجه، ق٩له بلى ًغظ٘ ًٞله ؤّو  بلى الّضاعؾُـن من ٦شحر طىب ال٨ٍغ

ّ
 ؤو بلى طىبىا الظ

 الش٣اٞت في الدجاط ٖن الخضًض ًم٨ن مضي ؤّي  ٞةلى. ونٟها في ًنخهجها الّتي والّؿُاؾت الىاعصة الدجج من مؿخ٣ـاة ٖٓمخه
 ؤلاؾالمُت؟ الٗغبُت

ت وزهىنُاجه.  ٖنضىم اإلابدض ىظا ؤنالت ٖلى مغ٦ٍؼن الٗغب، ٖنض الدجاط ٖلى الخضًض نداو٫  ؾب٤ ما ل٩ّل  ُّ  الٗغب

ت ُّ  .ؤلاؾالم

 الدجاط حٍٗغ٠

ت اإلاٗاظم ججم٘:ل٘ت الحجاج ٍٛى
ّ
ت الل ُّ ٟها في ألاؾاؾ  ٣ًا٫" "منٓىع  ابن" لـ الٗغب لؿاو في ظاء ما ٖلى للدجاط حٍٗغ

  الخهم به صاٞ٘ ما  الدّجت ٢ُل و البرىاو الدّجت و [....] بها ؤصلُذ الّتي بالدجج ٚلّبخه ؤي خاججخه ختىّ  حجاّظا ؤخاّظه خاجّجخه
ي الىظه و الدّجت ألاػىغي  و٢ا٫

ّ
ٟغ به ٩ًىو  الظ

ّ
 ٖلى ٚلبه: حّجا ًذّجه وحّجه ظض٫، ؤي مذّجاط عظل وىى الخهىمت ٖنض الٓ

٣ابل 1«بالدّجت ٚلبه ؤي مىسخى ؤصم ٞذّج  الخضًض وفي حّجخه، ٓت ىظو ٍو ّٟ ت في الل ُّ  ٖلى جض٫ّ  والّتي Argumentation لٟٓت الٟغنؿ
ت ؤو الدجّج  باؾخٗما٫ ال٣ُام - Petit robert" عوبحر" ٢امىؽ خؿب ؤبغػىا مخ٣اعبت مٗاني  حؿتهضٝ الّتي الدّجج من مجمٖى

 2واخضة ندُجت جد٤ُ٣

ت في ؤما» ّحو بحو ازخالٝ وظىص بلى « Argue » لٟٔ ِٞكحر الانجلحزًّ  نٓغو، بىظهت ألازغ ب٢نإ مجهما ٧ّل   ومداولت َٞغ
ل ؤو ألاؾباب بخ٣ضًم

ّ
 3" ما ؾلى٥ ؤو عؤي ؤو ٨ٞغة يّض  ؤو م٘ « Argument » الدّجت ج٩ىو  الّتي « Reasons » الٗل

                                                           
 .223ج ص  (ح ج ج )مادة ،لسان العرب: ابن منظور . 1

2 . petit robert dictionnaire de la longue française p 99 
3 . Longman dictionary  OF contemporary English p 104 
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ت مجاالث من ّٚجي مجا٫ ىى :اكٌالّحا الحجاج - أ ُّ  الخ٣ل يمن ٌّٗض  ألازغي  الٗلىم من الٗضًض م٘ ٌكتر٥״ الّخضاول
ت البالٚت و اإلان٤ُ خ٣ل من انبش٤ ل٨ّنه الّخضاولي، ُّ  من زُاع جغظُذ ؤظل من بدض وىى بالٟٗل، مٟهىمه ًغجبِ 1الٟلؿٟ

ي الىي٘ بػاء بإٖما٫ ال٣ُام بلى زام م٣ام في مُٗنّحو ٞاٖلحو صٞ٘ بهضٝ ومّم٨نت ٢اثمت زُاعاث بحو
ّ
 ٣ًىم ٢2اثما ٧او الظ

 ىى وال بالجض٫ ىى ال ظضًضة زُابت  ّٖضة من خضًشا الّضاعؾحو من بو بل والخُابت،  الجض٫ نناٖت ٖلى مٟهىمه في

 اإلان٣ُي الاؾخضال٫ ؤو  Démonstration البرىنت بمٟهىم م٣اعنخه ًنبػي  argumentationالدجاط مٟهىم ولخىيُذ 3بالخُابت

  زُابا لِـ الُبُعي ٞالخُاب"
ت بغاىحو ًمّض  ال ٞهى لل٩لمت الّض٤ُ٢ باإلاٗجى بغىاني - ب

ّ
 4"اإلان٣ُي الاؾخنخاط مباصت ًدب٘ وال من٤ُ وؤصل

ت في الحجاج-2 ُّ  : الجاَل

ٗٝغ ال ٛىي  لئلبضإ ٌُ
ّ
ُــــت ؤو مدضّصة، بضاًاث الٗغبي ألاصبي الل ل الجاىلي الٗهغ ول٨ن بلحها ًغظـ٘ انُال١ ن٣

ّ
 الٗهغ ًمش

ىبي
ّ
ٛـت ون٣اء نٟاء في الظ

ّ
ت، الل ُّ  نُٟي، بن وؤ٦خم ؾاٖضة بن ٣٦ِـ الٟصخاء ألقهغ الخُب آنظا٥ الٗغب ٖنض واقتهغ الٗغب

ا حٗخبر الّتي الىناًا بلى بياٞـــت  وؤًًا.... ألانض٢ـاء ؤو البناث، ٧األبنـاء، خمُم، زام ظمهىع  بلى مىّظهت الخُب، من نٖى

ّٗض  5... واإلاجاصالث واإلاداوعاث واإلاٟازغاث، اإلاناٞغاث ل٣مت ال٣ِـ امغت  بُـن صاع ما َو  ؤم بلى اخخ٨ما بط طل٪، ٖلى قاىض ؤقهغ ٖو
ٗغ ًخظا٦غاو وظٗال ظنضب

ّ
:  ال٣ِـ امغت  ٢ا٫ ما بحو ومن الك

ٕ مىه وللّعحط   زّضة وللّؼاٞ ؤلهىب ٛللّؼىي ل]  مخٔب ؤٛطج ٟو  [الٌٍى

:     ٖل٣مت و٢ا٫

ل] املخحلب الّطاثح ٣مّط  ًمّط   ؿإٍو ًثن ولم ًجهس لّم  ٛإزض٢   [الٌٍى

ا وإلاا  بؿا٢ه خّغ٦ه ٣ٞض  ال٣ِـ امغت  ٞغؽ من ؤظىص ٖل٣مت ٞغؽ ألّو  ال٣ِـ امغت  ٖلى لٗل٣مت ظنضب ؤم ٢ًذ ٞٚغ

ه، وامتراو  6بهىجه وػظغو بؿَى

ـــت ألاؾىا١ في الٟصخاء وجهاو٫  ألالؿنت ل٣غإ ملخمت الجاىلي، الٗهغ ٧او ُّ  ألقغاٝ ٨ًن ولم الجامٗت واإلاداٞل ألاصب

غ ٦الم من بل ٦الم، من بّض  الخهىم وجضاٞ٘ الٟتو جٟا٢ـم ٖنض الٗكاثغ ؾاصاث و ال٣باثل
ّ
ـل ماز  َبُٗت ٞحهم الخُبت و٧انذ. ٍَى

دت ٗغ و٢ٍغ
ّ

هم ال ٧الك
ّ
ٟهـم وال ٖناء جدمل

ّ
 آل٫ زُبت وهي" العجىػ " الٗـغب زُب من ط٦غوا ٣ٞض ألاؾماء، لها وويٗىا عى٣ا ج٩ل

مىا ومتى ع٢بت
ّ
 ؾٗباو زُبت وهي" الكىىاء"و زاعظت، بن ٢ِـ زُبت وهي" الــٗظعاء" و٦ظل٪ بًٗها من ؤو مجها لهـم بّض  ٞال ج٩ل

ه وطل٪ خؿجها، من طل٪ لها و٢ُل واثل بن
ّ
ت، ٖنض بها زُب ؤن سُب ولم قاٖغ ًنكض ٞلم مٗاٍو  مجزلت من و٦ـــاو7زُُب ٍو

                                                           
 8 مفهوم احلجاج و تطوره يف البالغة ادلعاصرة ص : زلمد سامل ولد زلمد األمُت . 1
 7 ادلرجع نفسو ص  . 2
 36/ احلجاج يف القران ص : عبد اهلل صولو . 3

4 O Ducrotː dire et ne pas dire p 286. 
 .80-79عطية األدب العريب وتارخيو يف العصر اجلاىلي ص : زلمد ىاشم . 5
 3  جع ص نفس ادلر . 6
 0  ، ص  البيان والتبيُت، ج: اجلاحظ . 7
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ذ الٗم٤ُ، ألازـغ طل٪ وؾلم ٖلُه هللا نلى الّنبي نٟـ في جغ٦ذ ؤّجها الجاىلُت في وؤزغىا الخُابت
ّ
 ٖلحها قهض الّتي الّهىعة ٞٓل

ٍغ٠، طىنـه في مازلت ٩ٖاّ في ًسُب وىى ؾاٖضة بن ٢ِـ
ّ

ض بطا خّتى الّخ٣ضًغ مجزلت نٟؿه من ناػلت الك ض ٖلُه ٞو  ؾإلهم بًاص ٞو

ه: ٢الىا ٞلّما ٖنه،
ّ
ي هللا بطحمت: وػلم ٓلُه هللا كلى هللا ضػى٨  ٟا٨ ىل٪، بن

ّ
ٞ  بلُه ؤهِط ٣إو  ؤحمط له حمل ٓلى ٦ٓاَ بؼى

ى اغ ؤّح ا" ٠ًى٨  َو
ّ
ىا اػمٔىا الى .  ..." ٛاث ماث ومً ، ماث ٓاؾ مً  ٓو

 لم ٞهم ، الخُابت لّٟن  اإلاٗغوٞت الٗامـت ألانى٫  م٘ بُٗض خّض  بلى جخ٤ٟ وزهاثو، ونٟاث مالمذ ٖنضىم وللخُابت
ت الدجج اؾخسضام ٌٟٛلىا

ّ
هغ ، الّنٟىؽ في اإلاازغة وألاصل  في لها وؤمشا٫، خ٨م من زُبهم في ًدكضونه ٧انىا ُٞما ظلُا طل٪ ْو

ت، وألا٢ِؿت البراىحو ٢ىة ؤلا٢نإ ُّ ُما اإلان٣ُ ُما واؾخٗاعة، حكبُه من ًخسللها ٞو  قضًض مجاػ من ٢لت ٖلى بها ًجيء ٧او ٞو

بت الىؾاثِ، ٢لُلت و٦ناًت ألانلي، باإلاٗجى الٗال٢ت ذ اج٣اء اإلانا٫ ٢ٍغ  اؾخدًاع في للنٟـ بٗشا ؤو. ط٦غو ًدمل ال بما الّخهٍغ

ىا لم الٗغب ٧او وبو.2نٟاجه ؤزو بظ٦غ ٖنه اإلا٨جى نىعة ت الخُابت ٌٗٞغ ُّ ت وال ٧الُىناو ال٣ًاث  زُبهم وؤ٦شـغ الاؾدكاعٍّ
ت ُّ يء جدؿحو بلى جّخجه اؾخضالل

ّ
 واإلاناٞغة، اإلاٟازغة بلى باإلياٞت الّغطًلت ؤو الًُٟلت مؿتهضٞت طمه ؤو ومضخه ج٣بُدـه، ؤو الصخ

ىا ؤّجهم ًنٟي ال ٞهظا واإلاجاصلت ىو  ىظا ٖٞغ
ّ
. الّنثري  الٟن من الل

 :ال٠طآن في الحجـــاج-3

ض ًّ ـت الّغؾالت ؾبدانه هللا ؤ ُّ غة صاثمت ٧املت بمعجؼة ؤلاّؾالم
ّ
 الّتي ألاّمت في ٚحرىا، وفي بِئتها ٞـي ٖهغىا وبٗض ٖهغىـا في ماز

م الّغؾى٫  ٞحها بٗض ه ألازغي، ألامم ٧ّل  وفي ال٨ٍغ
ّ
م ال٣غآو بن ي الخالضة، ومعجؼجه وصؾخىعو، ؤلاؾالم ٦خاب ال٨ٍغ

ّ
 منظ القى الظ

 ومجنىو، ؾاخغ ٦الم ىى ٣ٞالىا ].ألازغي  والّضًاناث اإلالل ؤبناء ومن ٖغب من٨ٍغن من نىعو، حُُٛـت ومداولت اإلاٗاعيت نؼوله
 . [...وقاٖغ

م ٞال٣غآو م ال٨ٍغ
ّ
 ال٣ُٓت ال٣ٗى٫  وطوي  ألالباب ؤولي مساَبت آًاجه مٗٓم ظاءث ولهظا ال٨بري، اإلاناػ٫  وبّىؤو ال٣ٗل، ٖٓ

بّحن ٣صل٧":  حٗالى ٢ا٫ الّخائهت الٛاٞلت ال ٥م  ًاث ل٥م هللا ً 
ّ
احي"  ؤو [ 219الب٠طة]"  جخ٥ٜطون لٔل  ومً ٌـاء مً الح٥مت ً 

احى ط وما ٣ثحرا دحرا ؤوحي ٠ٛس الح٥مت ً 
ّ
٣

ّ
  ًص

ّ
  .[269الب٠طة]"  ألالباب ؤولىا بال

ي الّضًن
ّ
 آلًاث وألاضن الّؼمىاث في بن"  حٗالى هللا ٣ًى٫  وألاعى الّؿمىاث زل٤ في والّخضبغ الّخ٨ٟغ بلى ؤلانؿاو صٖا الظ

  وما دل٠هم وفي  -للمامىحن
ُّث

ىىن  ل٠ىم آًاث زاّبت مً ًبث ٟى ُل وادخالٚ –ً 
ّ
 ٛإحُا ضظٞ مً الّؼماء مً هللا ؤهع٨  وما والّ  اض الل

ٝ مىت ا بٔس ألاضن به   .[ 3/4/5الجازُت ]"  ٠ٌٔلىن  ل٠ىم آًاث الّطٍاح وجلٍط

ًن ال٩اٍٞغن حجج الّنبظ ؤقض نبظ ٣ٞض والخ٤، والٗلم ال٣ٗل صًن ؤلاؾالم وألّو 
ّ
ًىو  ٧انىا الظ  بذّجت ٣ًبلىنه وال الخ٤ ًٞغ

ه
ّ
بٕ بل ٟالىا هللا ؤهع٨  ما اجبٔىا لهم ُٟل وبشا" حٗالى ٢ا٫ آباءىم ٖلُه وظضوا ما ًىا٤ٞ ال ؤن

ّ
 ٤ان لى ؤو   آباءها ٓلُه ؤلُٜىا ما هد

م  [20الخىبت ]" ح خسون  وال ؿِئا ٠ٌٔلىن  ال آباَئ

                                                           
 .8  زلمد زلي الدين عبد احلميد ص . ادلثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ت: ابن األثَت . 1
  .30 ادلثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر تر مجة زلمد زلي الدين عبد احلميد ص : ابن األثَت . 2
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ٍغ ظىاب خظٝ"
ّ

ت الجمل ألّو  ًظ٦غ، ؤو من ؤبلٜ وىظا الك ُّ َغ
ّ

 وىى الُٛبت صوو  الخُاب يمحر ٖلى ٢اثمت ال٣غآو في الك
ّضم ما ٖلى بناء الجؼاء ًخهّىع  ؤو بلُه مى٧ى٫  بال٨الم، مٗجيّ  مباقغ مخل٤ وظىص ٣ًخطخي ما

ُ
 في به ًظىب جهّىعا قٍغ من بلُه ٢

. 1اججاو ٧ل

م ال٣غآو ٣ل ٢لب مخ٩امل، ٧ّل  ؤلانؿاو ؤّو  و٦ما ؤلانؿاو، ٦خاب ٖمىما ال٨ٍغ  ما ُٞه ٨ٞـاو مٗه ال٣غآو جالءم وظؿض ٖو

ه  جّىظهذ ما خُض هللا ٦خاب في ججضو ما ىظا" ظؼء ٧ل ًناؾب
ّ
برة، خ٨مت من ال٣ٗل خ٤ ًنؿـى ال بن ه ٖو

ّ
 بغاىُنه مٗمٗت في وبن

  ًنسخى ال وؤخ٩امه
ّ
٤، من ال٣لب خٔ ل، وجنٟحر، وجدظًغ وجغ٤ُ٢ حكٍى : " حٗالى هللا ٣ًى٫  آًاجه مُال٘ في طل٪ ًبض وحَعّجب، وتهٍى

ًً حلىز مىه ج٠ـّٔط  مثاوي مدـاب ا ٣خابا الحسًث ؤحؼً هّع٨  هللا
ّ
لىب  م حلىزَم جلحن زّم  ضّب م ًذـىن  الص  هللا ش٣ط بلى ٟو

 .  "  ٌـاء مً به ح سي هللا َسي شل٧

  ال٣اعت  ٖلى ٞما
ّ

ٍغ٠ اإلاصخ٠ ًٟخذ ؤو بال
ّ

ُب من لُجض الك ٚر
ّ
رىُب ومن  وؤمال ؾغوعا نٟؿه ًمؤل ما الت

ّ
 ًغظ٠ ما الت

مؤلو ٢لبه ا ٍو غ٢ا زٞى ه ال٣ٗل وؤّما ٞو
ّ
 مٗانُه ب٩ّل  ًساَبه ٞال٣غآو ، ٦بحرة صعاؾاث لها جهلر ما ؤلا٢نإ وؾـاثل من ًجض ٞةن

اجه ت البراىحو ؤنىإ ظمُ٘ ٖلى ال٣غآو اخخىي  ولظل٪ ، ومؿخٍى
ّ
 ٧لُاث من جبنـى وجدظًغ وج٣ؿُم وصاللت بغىاو من ٞما"  وألاصل

ت اإلاٗلىماث ُّ ت ال٣ٗل ُّ   والؿمٗ
ّ

ت بٌٗ وىظو 3..." به ن٤ُ ٢ض هللا و٦خاب بال
ّ
م ال٣غآو من البؿُُت ألاصل :  ال٨ٍغ

  ولى"  حٗالى ٢ىله في املومط ال٠ُاغ -أ
ّ
اث وألزدلىاَم ػِئات م ٓ  م ل٥ٜطها واج٠ىا آمىىا ال٥خاب ؤَل ؤن

ّ
ُٔم حى

ّ
 الى

ىضاة ؤٟامىا ؤّج م ولى ،
ّ
هم مً أل٤لىا ضب م مً ؤهع٨  وما وإلاهجُل الخ  م٠خلسة ؤّمت م  م ؤضحلهم جحذ ومً ٟٛى

  [65/66 املاثسة]"  ٌٔملىن  ما ػاء م  م و٣ثحر

جـــه : وجسٍغ

غنا واج٣ىا آمنىا ال٨خاب ؤىل ؤّو  لى:  (مص٣ىضة) ال٥ ري  امل٠سمت ّٟ   ألاولى.  ؾِئاتهم ٖجهم ل٨

انُت. ٞى٢هم من أل٧لىا...وؤلانجُل الّخىعاة ؤ٢امىا ؤّجهم لى
ّ
  الش

 ألاولى...  ًخ٣ىا ولم ًامنىا لم ل٨ّجهم:  (مومطة) الل٘طي  امل٠سمت

انُت... وؤلانجُل الّخىعاة ٣ًُمىا لم ل٨ّجهم
ّ
 الش

ت الىدُجت غ لن: محصٛو ّٟ   ألاولى...  الجنت نضزلهم ولن ؾِئاتهم ٖجهم ن٨

انُت...  ؤًضحهم ٞى١  من ًإ٧لىا لن
ّ
 الش

 ٣ثحرا ادخالٛا ُٛه لىحسوا هللا ٗحر ٓىس مً ٤ان ولى ال٠طآن ًخسبطون ؤٛال" حٗالى ٢ىله في الخلٝ ُٟاغ -ب

 [ 82اليؼاء]ا"

 

                                                           
 . 7  /  القرآن من خال أىم خصائصو األسلوبية، ص  احلجاج يف: صولةعبد اهلل  . 1
   أساليب اإلقناع يف ادلنظور اإلسالمي، ص : الشيخ طو عبد اهلل زلمد السبعاوي . 2
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جـــه  : وجسٍغ

  ازخالٞا ُٞه الّناؽ لىظضا هللا ٖنض ٚحر من ال٣غآو ٧او لى: (مص٣ىضة) ال٥ ري  امل٠سمت

  ازخالٞا ُٞه ًجضوا لم ل٨ّجهم: (مومطة) الل٘طي  امل٠سمت

م ال٣غآو بطو: (مومطة) الىدُجت   هللا ٖنض من ىى ال٨ٍغ

مثُل ُٟاغ مً -ج
ّ
ي هللا ؤن ًطوا ؤولم" حٗالى ٢ىله الخ

ّ
 وحٔل مثلهم ًذل١ ؤن ٓلى ٟازض وألاضن الّؼمىاث دل١ الص

  الِاملىن  ٛإبى ُٛه ٍضب ال ؤحال لهم
ّ

 .[99إلاػطاء ]"٣ٜىضا بال

 "  حٗالى ٢ىله املحا٨ ٓلى ال٠ُاغ ومً -د
ّ
ًً بن

ّ
بىا الص

ّ
ح ال ٓ  ا واػخ٥ روا بأًاجىا ٣ص

ّ
 وال الّؼماء ؤبىاب لهم جٜخ

ى الجىت ًسدلىن 
ّ
غاٝ ]"املحؼىحن هجعي  ٣صل٧ الخُاي ػّم  في الجمل ًلج حت  [٤٠/ألٖا

طي
ّ

.  ؤلابغة ؾّم  في الجمل ًلج ٖنضما الجّنت هللا بأًاث اإلا٨ظبىو  ًضزل: اإلا٣ضمت: الـ

طي حىاب
ّ

. ؤلابغة ؾّم  من ؤبضا ًضزل لن الجمل ل٨ن: الـ

دُجت
ّ
...  ؤبضا الجّنت اإلا٨ظبىو  ًضزل لن:  الى

نا ن٣ى٫  ال
ّ
م ال٣غآو في ألاؾالُب ىظو نؿخ٣صخي بن  ول٨ّجها زاّنت، وبدىر صعاؾـاث له جٟغص ؤو ًجب ٖمل ٞهظا ، ال٨ٍغ

ي. ال٣غآو في وعصث الّتي ألا٢ِؿت ؤنىإ لنبّحو زاَٟت إلاداث
ّ
ت الّضعاؾاث انُل٣ذ منه والظ ُّ  ؤنىإ بكتى اإلا٨خباث ؤزغث الّتي الٗغب

.  الٗلىم

 إلاػالمُت الث٠اٛت في الحجاج-4

ه وؾلم ٖلُه هللا نلى الّغؾى٫  ٖهض في ؤلاؾالمي ال٨ٟغ جمّحز
ّ
ا بإن ُّ ا، حٗلُم ُّ م

ّ
ت ج٣خًُه ما م٘ حٗل ُّ ت الٗمل ُّ  من الخٗلُم

م بحو مخباص٫ اخترام
ّ
م اإلاٗل

ّ
ت ٞغو١ وظىص بلى باإلياٞت وجضّبغ، وبنهاث. واإلاخٗل ًّ محو بحو ٞغص

ّ
 الّغؾى٫  مجالـ َب٘ ما ىظا. اإلاخٗل

م اّ ال٣ّغاء مجهم ٩ٞاو ال٣غآو، ٞهم في ًخٟاوجىو  الّصخابت ظٗل ما وىظا ألاظالء صخابخه م٘ ال٨ٍغ ّٟ  مجهم و٧او اإلاجُضوو  والخ

. اإلاٟخىو  مجهم و٧او ال٣ٟهاء،

جاصلىنه ًنا٢كىنه ٧انىا الّصخابــت ؤو جشبذ خىاصر"  وؾلم ٖلُه هللا نلى الّغؾى٫  خُاة من مىي٘ ٚحر وفي  في ظضال ٍو
ي ٞال٣غآو ؤلانؿاو زحر ٬الخحر

ّ
بٗىو  ؤجباٖه بغئٍت ًغضخى لن ال٣ٗــــل اخترم الظ

ّ
 بلى باالؾخٟؿاع لهم ٌؿمذ بل ظهل، ٖن ٦المه ًد

نت ٖلى ًهبدىا ؤو ِّ  طل٪ من وؤ٦ثر اإلاىاي٘ ٖضًض في الّغؾى٫  ظاص٫ ال٨خب جظ٦غ ٦ما -ٖنه هللا عضخي -الخُاب بن ٖمغ وىاىى ب

. 1" طل٪ الّغؾى٫  ٖلُه ًن٨غ ولم مّغة ٖكغ زمؿت خىالي في ال٣غآو وا٣ٞه

ت بجي ٖهض وفي ُّ ت الّضولت احؿٗذ ٖنضما ؤم ُّ  ألازغي  الّضًاناث ؤبناء من ؤلاؾالم ٖلى وؤ٢بل ، الّخىؾ٘ ٩ًىو  ما ؤقّض  ؤلاؾالم

 .  صًنه ٖلى ب٣ي من ومجهم ؤؾلم من مجهم ال٨شحر، الٗضص

                                                           
 . 0  أساليب اإلقناع يف ادلنظور اإلسالمي، ص : طو عبد اهلل السبعاوي . 1
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ي -الٗهغ طل٪ في -ألاوخض ألاصبي الجنـ الخُابت ج٩ىو  وج٩اص
ّ
 حٗخمض ألّجها ومخُلباتها الّضٖىة ىظو إلان٤ُ اؾخجاب الظ

ىاىض
ّ

 ٣ٞض1الخُاة مجاالث بدنّىٕ ٞخنّىٖذ. والّخإزحر ؤلا٢نإ بهضٝ والجض٫ الاخخجاط إلا٣خًُاث وجسً٘ والبراىحو والدجج الك

ت ج٩ىو  ُّ ت ؤو صًن ُّ ت ؤو اظخماٖ ُّ ت الخُبت ٟٞي ؾُاؾ ُّ : 2نجض الّضًن

م٨ن والّخإ٦ُض، ؤلازباع حٗخمض: الخٔلُم دٌب 1.4 ت والدجج اإلان٤ُ ٖن الاؾخٛناء ٍو ُّ  . ال٣ٗل

ُب ؤلا٢نإ وؾاثل بٌٗ حٗخمض: الىّٓ دٌب 2.4 ٚر
ّ
رىُب ٧الت

ّ
ت الىؾاثل وبٌٗ والت ُّ  .ألاولحو وؤزباع ٧اإلاشا٫ ال٣ٗل

ت الخٌبت 3.4 ُّ  ىى ٞغص بحو ؤو مهّمحو ؤٞغاص بحو م٣اماث ىنا٥ ٩ٞانذ وقاوجها الخالٞت خى٫  الخالٞاث صاعث: الّؼُاػ
 جطخُاث ٖن جدضر خُض الّؿ٣ُٟت ًىم -ٖنه هللا عضخي-ب٨غ ؤبي زُبت ألاو٫   الّنٕى ؤمشلت من و الٗامت، م٘ الىػٍغ ؤو الخلُٟت

ًل ٦غم ٖن وؤًًا اإلاهاظٍغن  ج٣طخى وال بمكىعة جٟخاجىو  ال الىػعاء، وؤنخم ألامغاء ٞندن"  وؾِ خّل  بلى وانخهى ألانهاع ٞو
 3"ألامىع  صون٨م

اني، الّنٕى ؤمشلت ومن
ّ
 اإلا٣ام، ازخل٠ وبو اإلاخساطلحو ظنضو ظماٖت م٘ ؤم الخىاعط م٘ ؾىاء -وظهه هللا ٦غم -ٖلي زُب الش

ه لغصٖهم، اإلاٟدم والبرىاو الّهاثبت بالدجت ؤلاجُاو بلى مًُغا الخىاعط م٘ ٧او ٞةطا"
ّ
 والثما، وآٖا، ٧او اإلاخساطلحو م٘ ٞةن

شجُ٘ من طل٪ ًهاخب ما م٘ ألاخُاو من ٦شحر في ومٗاجبا
ّ
حو والّخضُٖم الد  .4"اإلاٗنىٍّ

ت الخٌب 4.4 ُّ ت الاحخمآ ُّ  ؤبي مسانمت مشل الىػٍغ ؤو ألامحر من مؿم٘ ٖلى اإلاخسانمحو بحو جضوع  ٧انذ : السٛآ
ال١ بٗض َٟلها خًانت مىيٕى في لؼوظخه الّضولي ألاؾىص

ّ
اص" ٖنض الُ  ؤعصص: "٢اثال ألامحر له الخٟذ خُض اإلاغؤة بانخهاع انتهذ" ٍػ

 .5"سجٗ٪ من وصٖجي من٪، به ؤخ٤ ٞهيّ  ولضىا، اإلاغؤة ٖلى

ت املىاُطاث 5.4 ُّ ت الىؾاثل حٗخمض :املصَب ُّ ت اإلان٣ُ ٛىٍّ
ّ
ت والل ُّ لبت للّنجاح والٗمل ُمـا الخهم ٚو  صواٞ٘ ٖن نبظة ًلي ٞو

ت الش٣اٞت في ال٨ٟغي  الّخُاع من الّنٕى ىظا ْهىع  ُّ  . ؤلاؾالم

ر في املىاُطة 1.5.4 : إلاػالمي الخاٍض

 في اإلاٗاعيت نكىء بلى جمخض ظظوعىا وؤولى بالخالٞت مّخهلت... واإلاظىبي ال٨ٟغي  الّخُاع ىظا للمناْغة، ألاولى البظوع  ٧انذ

ه ٖن ألاخاصًض اندكغث خُض" الخلُٟت بؿُاؾت جغضخى لم الّتي -ٖنه هللا عضخي -ٖٟاو بن ٖشماو ٖهض
ّ
٠ -ٖنه هللا عضخي -ؤن

ّ
 ًْى

خٛاضخى منه اإلا٣غبحو  .6"ؤزُائهم من ٦شحر ٖن ٍو

نض ىـ35 خىالي ٖشماو ال٨بري،م٣خل باإلاإؾاة ألامغ ٞانخهى  عضخي -ٖشماو مى٠٢ نٟـ واظه -وظهه هللا ٦ّغم -ٖلي مباٌٗت ٖو
ضىم ال٨باع الّصخابت من َاثٟت ٖلُه زغظذ ؤو لبض ما بطا -ٖنه هللا  ىـ ٣٦ؾنت  خىالي -ٖجها هللا عضخي -ٖاجكت اإلاامنحو ؤم جاٍّ

                                                           
 .  6 ، ص  البيان والتبيُت، ج: اجلاحظ . 1
    أساليب اإلقناع يف ادلنظور اإلسالمي ص : طو عبد اهلل السبعاوي . 2
 .   إلقناعي، ص ايف بالغة اخلطاب : زلمد العمري . 3
 . 60نفس ادلرجع ص . 4
 .63إلقناعي، صايف بالغة اخلطاب : زلمد العمري . 5
 .97 ، ص 7البداية والنهاية،ج: ابن كثَت . 6
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ت واٚخنم الجانبحو من اإلاؿلم الٗغبي الّضم وؾٟ٪ اإلاكهىعة الجمل مٗغ٦ت ٩ٞانذ  ٖها وق٤ّ  الٟغنت ؾُٟاو ؤبي بن مٗاٍو
اٖت

ّ
إع بذجت الُ

ّ
ا وألو لٗشماو، الش ُّ ظ لم ٖل ّٟ ٣او وج٣اجل ٢اجلُه، في ال٣هام خ٨م ًن  وانخهى ـه ٣٦ؾنت  الّهٟحو مٗغ٦ت في الٍٟغ

ت بها ؤحى الّتي الّخد٨ُم بسضٖت ألامغ  عاًٞت ؤزغي  َاثٟت طل٪ ٞإنخج ٧اعو له وىى ٖلي ٢بله له الٗام بن ٖمغو  نصر بٗض مٗاٍو
ًا ت لٗلي مٗاعيت الخىاعط، وهي ٖلي ٖلى زغظذ الخُاع، ىظا مُل٣ا ٞع ه طل٪ وانخهى مٗا، ومٗاٍو

ّ
 م٣خل هي زانُت بمإؾاة ٧ل

 .1ًهلي وىى ُٚلت ٖلي ؤلامام

 بٗض بها ألاخ٤ّ  ومن ؤلامامت خى٫  بُجهم والخـالٝ الجض٫ ٞنكب ظّمت، ٞغ١  بلى ألاخضار ىظو بؿبب اإلاؿلمىو  جىّػٕ

غوو ٞالخىاعط ال٨بحرة ناخب خـى٫  ازخلٟىا ٦ما* وؾلم ٖلُه هللا نلى* الّغؾى٫  ّٟ  الٗمل واٖخبروا الّنـاع، في مسلضا واٖخبروو ٦
ا ؿُحر في آلاعاء وجنا٢ًذ لئلًماو قَغ

ّ
ت ٣ٞالذ والّخسُحر، الد ها ألاٞٗا٫ بإو الجبرًّ

ّ
ت و٢الذ هلل، ٧ل  زال٤ ؤلانؿاو بإّو  ال٣ضعٍّ

 2ؤٞٗاله

اث الّهٟاث ٢ًُت خى٫  الجض٫ وصاع
ّ
ُتها الّهٟاث بةزباث بًٗهم ٣ٞا٫ ؤلالهُت، والظ الى ال٣غآو، في ظاء ٦ما بدٞغ  ٚو

لهـا في آزغوو   الهجغي  الّغاب٘ ال٣غو  ًإث ولم...  والاؾدُالء ال٣ىة بمٗجى ٞالُض جإٍو
ّ
 خهغ في بالٛت نٗىبت ًجضوو  واإلااّعزىو  بال

. 3...  ؤلاؾالمُت الٟغ١ 

غوٝ ؾاٖضث ٦ما
ّ
 ال٣ٗل، ج٣ضًم ٖلى (ومٗتزلت ؤقاٖغة) الّغؤي ؤىل ٧ّل  ٖلُه ًسخل٠ ال مبضؤ بغوػ ٖلى الّؿاب٣ت الٓ

 والّغؾل للّنبىة بن٩اعىم بلخاصىم ؾبب ٧او ؤلاؾالم مالخضة من ٦شحرا ؤّو  بلى ىنا ونكحر الخُاة، في الّغُٞٗت اإلاجزلت وبنؼاله
ت بلى ؤلانؿاو ًهل ال٣ٗل ؤّو  باٖخباع ومعجؼاتهم،  ابن عؤؾهم ٖلى ونظ٦غ الّضنُىي، نٟٗه بلى باإلياٞت حٗالى الخال٤ مٗٞغ

نض ٖنضنا زبذ ٣ٞض:"٣ًى٫  خُض لؿانه ٖلى ظاء بما نؿدكهض  وللخىيُـذ" الؼمغص" ٦خابـه الغوانضي،في  ال٣ٗل ؤّو  زهىمنا ٖو
ه زل٣ه، ٖلى حٗالى هللا نٗم ؤٖٓم

ّ
ي ىى وؤن

ّ
ٗٝغ الظ رىُب، والتّرُٚب والّنهي، ألامغ صّر  ؤظله ومن ونٗمه، الّغب به ٌُ

ّ
 ٧او ٞةطا والت

 وبظابت حّجخه في الّنٓغ ّٖنا ٞؿا٢ِ والخٓغ وؤلاًجاب والّخ٣بُذ الّخدؿحو من ُٞـه إلاا ما٦ّضا ًإحي وؾلم ٖلُه هللا نلى الّغؾى٫ 
نِنا ٢ض بط صٖىجه،

ُ
 والّخ٣بُذ الّخدؿحو من ال٣ٗل في ما بسالٝ ٧او وبو زُإ، الىظه ىظا ٖلى وؤلاعؾا٫ ٖنه ال٣ٗل في بما ٚ

ال١  .4" بنبىجه ؤلا٢غاُع  ّٖنـا ٌؿ٣ِ ٞدُنئظ  والخٓغ وؤلَا

ي الخضًض ٖلى ٧او البضاًت من ىاالء اٖخماص وبّو 
ّ
ٝغ الظ  ؤ٢بل له ٣ٞا٫ ال٣ٗل، حٗالى هللا زل٤ ما ؤّو٫ "ال٣ٗل بدضًض بٗض ُٞما ُٖ

ّؼحي: ٣ٞا٫ ٞإصبغ ؤصبغ له ٢ا٫ زّم  ٞإ٢بل، ىاب وب٪ ؤُٖي، وب٪ آزظ ٞب٪ من٪ ٖليّ  ؤ٦غم زل٣ا زل٣ذ ما وظاللي ٖو
ّ
 5" وال٣ٗاب الش

ًىا الٗلماء من ال٨شحر ول٨ّن  ا واٖخبروو الخضًض ىظا ٞع .  مىيٖى

                                                           
 . 0 جدل العقل والنقل، ص : زلمد الكتاين . 1
 . 33تلبيس إبليس، ت خالد ابن زلمد ابن عثمان، ص : اإلمام مجال الدين أبو الفرج ابن اجلوزي . 2
 .   ص 7البداية والنهاية، ج: ابن كثَت . 3
 60الفلسفة العربية اإلسالمية، الكالم وادلشائية والتصوف، ص : أرثور سعد وتوفيق سلوم . 4
زلمد الكتاين، جدل العقل والنقل، ص  -  حديث رواه الطرباين يف األوسط من حديث أيب إمامة، ورواه أبو نعيم من حديث عائشة بإسناد ضعيف   . 5
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ت ٞغ١  بحو اإلاخّٟغ٢حو ؤلاؾالم ؤبنـاء بحو الّهٗىبت من صعظت ٖلى ألامغ ٧او ُّ  ٩ًىو  ٠ُ٦ نخهّىع  ؤو ٞلنا لها خهغ ال بؾالم
ىو  ال ممن  ألازغي  الّضًاناث وؤبناء اإلاؿلمحو بحو الخا٫ م ال٣غآو بؿلُت ٌٗتٞر ٍغ٠، الخضًض ؤو ال٨ٍغ

ّ
 اٖخماص الىاظب ٩ٞاو الك

ت
ّ
ت، ؤصل ُّ .  ال٣ٗل ىى آنئظ اإلان٣ظ ل٨ُـىو  ٣ٖل

٣اٞت في ظضًض ٖلم نكإة ْغوٝ خى٫  ٢لُال ولى ال٨ٟغة ًىضر ؾب٤ ما ٧ّل 
ّ
ت الش ُّ  الٗلم ٣ًابل وىى. ال٨الم ٖلم ىى الٗغب

ي
ّ
ٝغ الظ  نكإث ومنه ألازغي  الّضًاناث ممشلي وبحو بُجهم زّم  ؤنٟؿهم اإلاؿلمحو بحو بضؤ Théologie اؾم جدذ اإلاؿُخي الٛغب في ُٖ

.  اإلان٣ُي والاؾخضال٫ ال٣ٗلي الّنٓغ اٖخمضث الّتي اإلاناْغة

ٜات ا املىاُطة 2.5.4 : وحٍٔط

نض. اإلاكاع٦ت حٗجي الّتي ٞاٖل وػو ٖلى ناْغ من: ل٘ت املىاُطة -ؤ   بط ٦ظا، ؤمغ في ؤزا٥ جناْغ ؤو اإلاناْغة"منٓىع  ابن ٖو

ن جإجُانه ٠ُ٦ مٗا جناْغجما راوى الّخناْغ: "٣ًى٫  الّخناْغ ٖو
ّ
ي ونٓحر٥ ألامغ في الت

ّ
: ناْغ الٟٗل في و٢ا٫ وجناْغو، ًغاوص٥ الظ

 .1"اإلاساَبت في نٓحرا له نغث ؤي ٞالنا ناْغُث 

 في واإلاباعاة اإلاباخشت هي واإلاناْغة" الٗغوؽ جاط معجمه ٞـي (ىـ ١٢٠٥ ث) الؼبُضي ًظ٦ـغ:  اكٌالحا املىاُطة -ب
 .2"البدض والّنٓغ ، ببهحرجه ًغاو ما ٧ل الّنٓغ،واؾخدًاع

 ول٨ن ال٣ٗل باٖخماص ال للخ٣ُ٣ت صازلي ٦ك٠ من ال٩لمت ىظو ج٣خًُه ما م٘"  البهحرة"  إلاهُلر بصزاله ىنا نالخٔ
.  ؤًًا ال٣لب باٖخماص

 َاف باؾم اإلاكهىع  ؤخمض الخحر ألبي"  وقغخهــا البدض آصاب عؾالت"  ٦خاب من ىى ال٨خب به جُالٗنا حٍٗغ٠ زحر ولّٗل 
ٛت في اإلانــاْغة ؤّو  اٖلم: "  ٣ًى٫  (ىـ 918ث) ػاصو ٦بري 

ّ
 هي الانُالح وفي الانخٓاع، ؤو البهغ بمٗجى الّنٓغ ؤو الّنٓحر من مإزىطة الل

ؿبت الجانبّحو من بالبهحرة الّنٓغ
ّ
ِئحو بحو بالن

ّ
 جدضًض في اإلان٤ُ اٖخماصو ػاصو ٦بري  َاف حٍٗغ٠ ًمّحز وما"  للّهىاب بْهاعا الك

.  الّخٍٗغ٠ طل٪ مٟغصاث ٧ّل 

اث 3.5.4  :املىاُطة مىهٓى

اث جنّىٖذ ت الّخىظهاث بدنٕى اإلاناْغة مىيٖى ت ال٨ٟغٍّ ُّ ش ٦خب حسجل آنظا٥ الّؿاثضة والّؿُاّؾُـت والاظخماٖ  ٖضة الخاٍع

: مجها ؤنىإ

 ي املىاُطاث
ّ
اث جىاولذ الت ت املىهٓى ُّ  مجها ظىانب ٖضة في جبدض:  الّسًي

  لها مٗاعى مى٠٢ ًىظض ال (اإلاٗامالث) الّضًن من الٗملي بالجانب حٗل٤ ما -

اث حٗل٤ ما -   (... ال٣ٗاب ، الجؼاء ال٣ضع، ، الّهٟاث ، هللا ٦الم) ال٨الم ٖلم بمىيٖى

: هي مىا٠٢ زالزت اإلاناْغاث لهظو ندصخي

 

                                                           
 .9  مد ابن مكرم ابن منظور، لسان العرب، مادة ــ ن ــ ظ ــ ر، ص أبو الفضل مجال الدين مح . 1
 .9 حسُت الّصديق، ادلناظرة يف األدب العريب اإلسالمي، ص  . 2
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: ألاّو٨  املىٟٝ -أ

ت باإلاك٩لت اإلاى٠٢ ىظا ًغجبِ ُّ   من نكإث الّتي اإلاٗٞغ
ّ
 ىظا ٧او وبطا ال٣ضًمت الٗلىم من ال٣ضامى اإلاؿلمحو الٗغب جدٟٔ

ت الٗلىم ٧ّل  ٌكمل اإلاى٠٢ ُّ ـه  الُىنان
ّ
٤ ُٞما ٦شحرا طل٪ ججاوػ  ٞةن

ّ
 وؾُلت الٟلؿٟت اٖخبرث خُض 1واإلان٤ُ بالٟلؿٟت ًخٗل

ـت ُّ  ومخمّحزا واؾٗا مُضانا الٟلؿٟت ٧انذ ٞةطا ، ب٨شحر ؤ٦ثر ٧او للمن٤ُ الٗلماء ىاالء ٞٗضاء طل٪ وم٘ ، ؤلاؾالم لهضم قُُان
ًه ًم٨ن ت، الٗلىم في ومناهجه البدض َغ١  ًناٞـ ؤو ًداو٫  ٧او اإلان٤ُ ٞةّو  ، بؿهىلت ٞع ُّ   ؾُٗض ؤبي مناْغة طل٪ ومشا٫ الّضًن

ل الّؿحرافي
ّ
رار) الٗغبي الّندى ممش

ّ
ي وظه في (وألانالت الت

ّ
ل ًىنـ بن مخـ

ّ
 ٠ُ٦ نالخٔ ،(اإلاؿخىعص الىاٞض) الُىناني اإلان٤ُ ممش

خه، الّؿحرافي  ظانب من ؾىاء اإلاىيىعي، مؿاعىا ٖن مغاخلها ٖضًض في اإلاناْغة زغظذ ُّ  ال٨ٟغة ول٨ّن  2الّؿلُت بخضزل ؤم ومنهج

ت ُّ ت خؿن ٖن الّؿحرافي اٖخ٣اص هي -اؾخنخج ٦ما -اإلاناْغة ىظو في ألاؾاؾ ُّ ت ؾىء ؤو ن ُّ ت زهُهت ىى" اإلان٤ُ" ؤو ن ُّ .. ٞدؿب زان
و ٞهم ؾىء بدضور جمّحزث ٞاإلاناْغة لظل٪  .ٍٖى

  الهجغي، الّغاب٘ ال٣غو  ًإث لم
ّ

ـت َاب٘ ًّخسظ اإلاى٠٢ وىظا بال ُّ ا والّخ٨خل اإلانهج ا نٍٓغ ُّ مل ٟاث نجض ٖو
ّ
 ويٗها ٧املت مال

ًّ  ًٓ وال٥ـــالم املى١ٌ كىن " ؤىّمهـا اإلاناْغاث، ؤصخاب من للّنُل ؤصخابها ي"  وال٥ــالم املى١ٌ ٛ  ٖغى (ىـ ٩١١ث) للّؿَُى
، ىظا في بغؤحها ؤصلذ ٦بحرة لشخهُاث ُٞه ي 3ألاقٗغي  زانت اإلاىيٕى

ّ
 واٖخبر وآعائهم، للمٗتزلت اإلاهاظمحو ؤ٦بر من ؤنبذ الظ

ـت لظل٪ وؾُلـت ؤخؿن ي م٣اٖع
ّ
ي، ؤؾخاطو ما ًىم ٦ـاو الظ

ّ
 واإلاغاء الجض٫ ًن٨غوو والخضًض الؿّنت ؤىل بّو " ألاقٗغي  ٣ًى٫  الجباج

 .4"الجض٫ ؤىل ُٞه ًدناْغ ُٞما واإلاناْغة ال٣ضع، في والخهىمت الّضًـن ٞـي

 ؤىل وخبـ الّضًن في الجضا٫ من٘ الّغقُض ىاعوو ؤّو  جُالٗنا ٞال٨خب ، الّؿلُت من مضٖىما اإلاى٠٢ ىظا ٧او ما ٦شحرا

ي اإلاخى٦ـل و٦ظل٪ 5 ال٨الم
ّ
ا واإلاباخشت الّنٓغ بتر٥ ؤمغ"  الظ

ّ
 الّناؽ وؤمغ واإلاإمىو، والىاز٤ اإلاٗخهم ؤًام في الّناؽ ٖلُه ٧او إلا

ؿلُـم
ّ
برػ" 6والجماٖت الّؿنت وبْهاع بالّخدضًض اإلادّضزحو قُىر وؤمغ والّخ٣لُض بالد  ال٣ًاء مؿإلت في زاّنت الّخضزل ىظا ٍو

.  وال٣ضع

ًن اإلادكّضصوو  الّؿنت ؤبُاله اإلاى٠٢ ىظا
ّ
كاٚل ًإمغوو الظ

ّ
محو ظهت من مٗانُه وجضّبغ ال٣غآو ب٣غاءة بالد

ّ
 ظهت من واإلاخ٩ل

ل ؤزغي،
ّ
ت مناْغة ًمش ُّ :   ٞهنا٥ ألاع٧او مؿخٞى

مىو  اإلادكّضصوو  الّؿنت الجض٫، َغفي          -
ّ
. واإلاخ٩ل

  ؟ ال ؤم ألامىع  ٧ّل  في ال٨الم ًجىػ  ىل الجض٫، مىيٕى          -

. والبراىحو الدجج من ظملت ٖلى َٝغ ٧ّل  ٌٗخمض          -
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 الّؼىت : 

 :ؤّو  وظضوا ٣ٞض املىاُطة زادل مً ج٠ىم  جج

اث في والّنٓغ الجض٫ صي ال٨الم مىيٖى
ّ
بهاث بزاعة بلى ًا

ّ
 . البضٕ في والى٢ٕى الك

اث ىظو في بدض من الّهالر الّؿل٠ من ًىظض ولم ٌؿمداو ال والّؿنت ال٣غآو   اإلاىيٖى

 . ونؿُاجهما والّؿنت ال٨خاب جغ٥ ؤؾباب من اإلاناْغة 

 ت)املىاُطة داضج مً  جج ُّ   (ػُاٟ

ت الّخنا٢ًاث ٖلى جاّؾـ ُّ مىو  اإلاخناْغوو ٞحها ٣ً٘ الّتي الٗمل
ّ
 وبًماجهم، اإلاخناٍْغن ؤزال١ في الُٗن بلى باإلياٞت واإلاخ٩ل

 1 ونؼاىتهم ٣ُٖضتهم، وصخت

 ؤدطي   جج: 

مُـن بحو الىا٢٘ الخالٝ بؿبب الجضلي الّنٓام ىظا تهلهل ٖلى ج٣ىم 
ّ
ض حّجت ٞهظو ، ؤنٟؿهم اإلاخ٩ل

ّ
 وآزغوو ياللهم، جا٦

ىا
ّ
  زُحرا ٩ًىو  ٞال الخالٝ ىظا صعظت اؾخٛل

ّ
 . 2الّخ٨ٟحر ًىظب ال الّؿنت ؤىل بحو ٞالخالٝ ولظل٪ الّضًن، ؤنى٫  في ٧او بطا بال

  املخ٦لمىن : 

ٟا ىنا ونٗخمض
ّ
ه ألاقٗغي، مال

ّ
مى بالّخ٣لُض ًغى لم ؤ٢ىالهم ٖن وابخٗض اإلاٗتزلت ىاظم وبو ٞةن بــإ ألٖا

ّ
 الّخٗالُم وبج

ت ُّ  والّغثِـ الٟايل ؤلامام" ٖنضو ٞهى خنبل بن ؤخمض باإلمـام ألاقٗغي  اٖتزاػ بلى بضاًت ؤلاقاعة وججضع ياللت ٖن ؤلاؾالم
ي ال٩امل،

ّ
ال٫ به وعٞ٘ الخ٤ به هللا ؤباو الظ ًّ ا٦حو وق٪ الّؼاجٛحو وػَٜ اإلابخضٖحو، بضٕ به و٢م٘ اإلاجهاط به وؤوضر ال

ّ
 واإلاشحر 3الك

 الّنهىم ٞهم في ال٣ٗل من بُٗض خض بلى ٌؿخُٟض ؤلاؾالمي ال٨ٟغ ٞـي الّن٣ل ؤّصلت ٖلى اإلاٗخمضًن بمام ؤخمض، ؤلامام ؤّو  للّضىكت

ت ُّ   الىؾِ من لُمؿ٨ها الٗها َغفي مىاظهت في بُال ألاقٗغي  نجض ؤو ٚغو  ال لظل٪ 4ال٣غآن

م لٗمل   نمىطط زحر 5"ال٨الم ٖلم في الخىى اؾخدؿاو"  ألاقٗغي  عؾالت ٧انذ
ّ
ٝغ ٖلى ًغصّ  منٓ

ّ
 الدجج من ألاّو٫  الُ

.  اٖخمضىا الّتي

ما قـيء ٖلى ص٫ّ  بو وىظا والّخ٣لُض، بالّخس٠ُٟ اإلادكّضصًن الّؿنت اتهام -
ّ
 ٖلحهم ز٣ل بط  مالهم عؤؽ ىى الجهل ؤّو  ًض٫ّ  ٞةن

 . الّضًن في والنٓغ البدض

ه خُض الّؿاا٫ ب٣لب ٖلحهم الّغص -
ّ
ه (الّؿنت ٢ى٫ ) الّضًن في ابدشىا ٣ًل لم* وؾلم ٖلُـه هللا نلى* الّغؾى٫  ٧او بو ؤن

ّ
 ٞةن

م طل٪ ٖن بدض من: ٣ًل لم ؤًًا
ّ
او ٞةطو يا٫ مبخـضٕ ٞهى وج٩ل  وؤ٦ثر آزغ ٖلى َٝغ ٦ٟت جغجر وال مخٗاصالو، الُٞغ
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غجم ويللخم ٣ًل، لم ما وؾلم ٖلُه هللا نلى الّغؾى٫  ٖلى ٢لخم ل٣ض ىظا، من ّٟ غو، لم من و٦ ّٟ  بل بزم ؤ٦بر وىظا ٨ً

ال٫ ًّ  .بُٗنه ال

ال١ مؿاثل مشل ٞحهـا، ناْغوا مهّمت مؿاثل بلى حٗغيىا الّصخابت ؤّو  ًا٦ض -
ّ
 ألامىع  ىظو و٧انذ...والٟغاثٌ واإلاحرار  الُ

اٞعي مال٪ بخهنُٟاث جإزظوو  طل٪ وم٘ الّنبيّ  بٗض
ّ

 لم ما ٞٗلىا بط الًالحو، اإلابخضٖت من بالخالي ٞهم خنُٟت، وؤبى والك

لؼم٨م. النبي ًٟٗله ٨م ٍو
ّ
حر ظهت، من يالىو  ؤن  حٗخمض حجج ّٖضة ؤوعصو ل٣ض والخ٣ُ٣ت. 1ؤزغي  ظهت من ٖاصلحو ٚو

ت، والىؾاثل ال٣ُاؽ ُّ  الدجاط آلُاث ؤ٦شـغ من وىظا الٟٗلي، ؤو ؤل٣ىلي الّخنا٢ٌ في الخهم جى٢٘ ؤو وجداو٫  اإلان٣ُ
ا   جإزحرًة

اوي املىٟٝ -ب
ّ
 : الث

٤ُ خاو٫  غاٝ مىا٠٢ بحو الّخٞى ت، ألَا له اإلاخناٖػ
ّ
 الّغؾالت في (ىـ388ث) الخُابي مدمض بن ؤخمض ؾلُماو ؤبى زانت ًمش

ًىو  ال الّؿنت ؤىل ؤّو  بلى زلو2 الجامٗت ت ًٞغ
ّ
ًىو  ول٨ّجهم ، وؤىمُتها ال٣ٗل ؤصل ٣ت ًٞغ ٍغ

ّ
مىو  بها ًماعؽ الّتي الُ

ّ
 اإلاخ٩ل

ُغ بىما٫ وىظا خ٣ُ٣ت لهـا ًغوو وال الّنبّىة ًشبخىو  ال مشال ٞهم مناْغاتهم،
ّ

 ٖنض ال٣ٗل خ٤ ٧او ولظل٪" ؤلاؾالم من اإلاهما للك
حز الٟهم بىُْٟت مدضوصا الّنهُحو من وا٣ٞه ومن خؼم ابن ُّ ، لِـ والّخم

ّ
لُه بال  صًنا، ًً٘ ؤو ًم٨ن ال البكغي  ال٣ٗل ٞةّو  ٖو

ما
ّ
ُنـه الّضًن، جٟؿحر ًمل٪ بن ِّ ىابِ ال٣ىاٖض ٨ًك٠ ؤو له ٦ما له، واؾخجابخه مٗه جٟاٖله خؿب للّناؽ وجب ًّ حو وال  ال واإلاىاٍػ

ه الّنو ٖن مؿخ٣ّل  بك٩ل ًًٗها ؤو
ّ
كّغٕ ؤو ًىق٪ الخضوص ىظو ٖن حؿـاوع  بو ألن ٕغ وال ، ٌُ

ّ
  ُمك

ّ
 ًىحى بما والّنبيّ  حٗالى هللا بال

بضوا. 3"بلُه   خؼم ابن ٍو
ًة

ىو  الٟالؾٟت وىنا٥ الّنو ظاءىم بما ًامنىا ؤو ًجب ٖاّمت ىنا٥ ؤّو  خُض مٗخضال  ؤو لهم ًم٨ن الٗاٞع

م ال٣غآو آَي  ًخإّولىا ـا اإلاىا٠٢ ؤخؿن ىى اإلاى٠٢ ىظا ؤّو  ًغي  وال٣ٗل 4ال٨ٍغ  ًناؾبها ما ؤلانؿاو في ٢ضعة ل٩ّل  ٌُٗي باٖخباعو جمامًة
ه وؤبضا صاثما ٌٗلم ؤو ؤلانؿاو ٞٗلى ألاخ٩ام من

ّ
ه وؤو ي٠ُٗ مسلى١  ؤن

ّ
ما ٢ىج

ّ
ؿخمّض  بن

ُ
ٓمت ب٣ىة وبًمانه اٖخ٣اصو،  من ح  هللا ٖو

 .وظل ّٖؼ 

الث املىٟٝ -ج
ّ
 : الث

ل
ّ
ضًن مى٠٢ ًمش محو ٖن واإلاضاٞٗحو اإلااٍّ

ّ
مىو  وىم اإلاخ٩ل

ّ
 وانٟحو والجمىص، بالّن٣ل اإلاهاظمحو مّتهمحو  ؤٚلبهم في مخ٩ل

 بحو اؾمه اقتهغ من ؤ٦ثر البا٢الني و٧او واإلالخضًن لئلؾالم اإلان٨ٍغن ؤمام ٢ُمخه ٖن  واإلاضاٞٗىو  ؤلاؾالم، خماة بإّجهم ؤنٟؿهم

محو
ّ
ًن اإلاخ٩ل

ّ
. ٖلحهم وانخهغوا اإلاؿُدُّحو وناْغوا ظاصلىا الظ

ي املىاُطاث 4.5.4
ّ
اث جىاولذ الت ت مىهٓى ُّ ت –ز٠اٛ ُّ - ٓلم

ت نغاٖاث ؤي ٖجها ًنخج لم لظل٪ ، َلبا ألانىإ ؤ٦ثر اإلاناْغاث من الّنٕى ىظا ٧او ُّ ت، ؤو مظىب ُّ  نغي  ولظل٪ ٖغ٢

غث ٢ض" الخىخُضي"
ّ
ه طل٪ ٖلـى والّضلُل  لنا ن٣لها الّتي اإلا٣ابؿاث مجالـ ُٞه ؤز

ّ
 ي٠ٗ وم٘ اإلاداؾب ٖبُض ابن م٘ مناْغجه في ؤن

اىغة الّخىخُضي و٢ضعة ألاّو٫  حجاط مغج٨ؼاث
ّ
 ؤنهٟذ ولى: "٣ًى٫  نجضو الخؿاب ٖلى البالٚت ًٞل بزباث في ٚلبخه ٖلى الٓ
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ن، بحو ظامٗت الّهناٖت ؤّو  لٗلمَذ  كّغٝ نهٟحو، ِٞك٣ها نناٖت بلى ًإحي ال وؤلانؿاو والبالٚت، الخؿاب ؤٖجى ألامغٍّ  ؤخض َو

.  1"آلازغ ٖلى النهٟحو

اث ؤو ال٣ى٫  ًم٨ن ت اإلاناْغاث مىيٖى ُّ ت لهبٛتها والغصّ  لؤلزظ مضٖاة اإلاناْغاث ؤ٦ثر من ٧انذ الّضًن ُّ . الجضل

ث ومن ال٣غآو، من نابٗت ؤنُلت، نكإة ؤلاؾالمي الٗغبي  الدجاجي الّخ٨ٟحر نكإ 
ّ
ن زهىنُا ًّ  في الخن٠ُ، ؤلاؾالمي الض

ت ال٨خب ج٨ن ٞلم ٣ٖاثضىم، ومسخل٠ ٣ٖىلهم ٢ضع ٖلى للّناؽ زُابه ُّ ٛت بلى جغظمذ ٢ض الٟلؿٟ
ّ
ت الل ُّ  البِئت في الٗغب

ت، ُّ ت اإلاك٨الث ٞةو طل٪ وم٘ ؤلاؾالم ُّ  ؤزحرث، ٢ض ٧انذ الجخُم و٠ُ٦ الّنُٗم، و٠ُ٦ وال٣ضع، وال٣ًاء بال٨بحرة الخاّنت الخالٞ
ماء ٞحها وؤبضي ونى٢كذ ت بلى مجها ٧ّل  في حؿدنض الّتي اإلاسخلٟت آعائهم ؤلاؾالمي ال٨ٟغ ٖػ

ّ
ت ؤصل ُّ ت، بإزغي  مضٖىمت ٣ٖل ُّ ٟت ن٣ل

ّ
 مْى

٠ُ، ٩ًىو  ما ؤخؿن ٖلى ظ٦غ الّخْى ٗغ ؤو" ألازحر بن ٍو
ّ

ت، الُىناو بش٣اٞت ًخإزغا لم الٗغبي ألاصب في والخُابت الك ُّ  ٞهظا البُان
 ؤىل في الخ٨م ظغي  و٦ظل٪ ٚحرىم، وال اإلاخنبي، وال البدتري  وال جمام، ؤبى وال مؿلم، وال منه، نىاؽ ؤبى ٖلم وال ٨ًن لم شخيء

ظ٦غ بظل٪ جإزغ ٢ض ٩ًىو  ؤو ًنٟي نٟؿه وىى الٗمُض وابن الخمُض ٦ٗبض ال٨خابت  الخُابت في ؾِنا ابن ٦خبه ما ٖلى اَل٘ ؤنه ٍو

ٗغ
ّ

 2"قِئا الٗغبي ال٨الم ناخب به ٌؿخُٟض ال لٛى ط٦غو ما ؤو وعؤي واؾخهجنه  طو٢ه ًىا٤ٞ ٞلم والك

رظمت، خغ٦ت نكاٍ بٗض
ّ
اث من ٦بحر ٖضص وجإزغ الت ُّ ش في الٟاٖلت الشخه  لم الُىنانُّحو، واإلان٤ُ بالٟلؿٟت ؤلاؾالمي الّخاٍع

ت جظب ُّ خه
ّ

ت الش ُّ ت الىاٞضاث ىظو في جنههغ ولم جماما الٗغب ُّ ت الش٣اٞت بلى نٟظث لئو" في ألاظنب ُّ  مسخلٟت جُاعاث ؤلاؾالم
ت ألا٩ٞاع ٧انذ ٦ُٟما... َبِبا ظضًضا ؤنبدذ ّ ؤجها بال وجٟاٖلذ، ٞحها اظخمٗذ ُّ  ؤو اؾخُاٖىا اإلاؿلمحو بلى حؿغبذ الّتي ألاظنب

ت بِئت ًسل٣ىا ُّ نكئىا بهم، زانت ٣ٖل ت خُاة ألنٟؿهم ٍو ت ٨ٞغٍّ
ّ
 مىظىص ؤمغ ٞهظا الّخنٓحر، ؤزظوا ٧انىا وبو الٗغب ألّو 3"مؿخ٣ل

. ألامم ٧ّل  لضي

ه  ٢ضعتها من ًن٣و ال ؤزغي  من خًاعة ؤزظ بّو 
ّ
و من ألن

ّ
 وبو ألازغي  الخًاعة خًاعة ٧ّل  جسضم ؤو والخُاة ال٩ىو  ؾج

رار ىظا خماًت في الًٟل ٞلهم الُىناني الٟلؿٟي الّخ٨ٟحر من الٗغب اؾخٟاص
ّ
ُإ، من ؤلانؿاني الت ًّ  ما ال٨باع ٞالؾٟخنا ولىال ال

غح الىيىح من الّغاج٘ الّندى ىظا ٖلى وؤٞالَىو  ؤعؾُى ٨ٞغ ٖٝغ
ّ

. والّهض١ والك

ؿبت خظٞه، ًجب وما ب٣ائو ًنبػي وما ٧اثن ىى ُٞما بالّخ٨ٟحر الٗغب ٖنض الدجاط باب اعجبِ
ّ
 من َٝغ ٧ّل  بلى بالن

غاٝ ش ىظا في اإلاخداظت ألَا ٍع
ّ
. الٍٗغ٤ الخا

  

                                                           
  37-369ادلناظرة يف األدب اإلسالمي، ص: حسُت الّصديق . 1
 .0 نقال عن ابن األثَت ادلثل السائر ص    ص   اإليضاح يف علوم البالغة، ج: اخلطيب القزويٍت . 2
 .  3من الفلسفة اليونانية إىل الفلسفة اإلسالمية، ص : زلمد عبد الرمحان زلمد . 3
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 ؤزبُت ؤػٌىضة ٣ِـىث زون 
ٝ محمس حامٔت ـ حسًس بً َسي.ؤ  ـ مؼآسًت الـٍط

 

      I- ألازبُت ألاػٌىضة :

ا مٗها الخٗامل في الضاعؾىو  ازخل٠ التي ؤلاق٩الُت اإلاهُلخاث من ألاؾُىعة مهُلر ٌّٗض        ا و مٟهىمًة ًٖة ا، و  نى  و منهجًة
ن، و اإلادضزحو الباخشحو بحو آلاعاء خىلها حّٗضصث ُت بد٣ى٫  اعجباَها طل٪ مّغص و اإلاٗانٍغ  و النٟـ ٖلم و ٧الٟلؿٟت مخّٗضصة مٗٞغ

. بلخ...ألاصب و الش٣اٞت و الاظخمإ، ٖلم و ألانثروبىلىظُا،

: ألاػٌىضة مٜهىم -1      

 َى الؼٌط و  ػًٌطا ٗطغ و ػًٌطا، بنى ٠ًا٨...»: الٗغب لؿاو في وعص ٢ض و ،(ؾُغ) الٟٗل من مكخ٣ت ؤؾُىعة ٧لمت      

الىا" حٔالى ٟىله في العحاج ٟا٨...ال٥خابت و الخٍ  ٣ما ؤػٌىضة، ألاػاًحر واحس و    ألاّولىن  ّػٌٍط مٔىاٍ" ألاّولحن ؤػاًحر ٟو

   «... ٣خب بشا ٌّؼٌط ّػٌط و ؤحازًث، و ؤحسوزت: ٟالىا

 ٤لمت و...» ٢ضًما حؿخٗمل لم اإلاٟغص نُٛت ألاؾُىعة ؤّو  ًبضو و ال٨خابت، و بالخضًض الٗغب ٖنض مغجبُت ألاؾاَحر ٧انذ بظل٪ و

ر، ؤو الطواًت ؤو ال٠لت مٔنى ٓلى مٔا جّسالن و الُىهاهُت، Historia َؼخىضٍا ٤لمت حـبه ؤػٌىضة  ٣خبه ما ؤًوا جّس٨ و الخاٍض

لب في  ي و ح٦اًاث، و ضواًاث مً جط٣ٍى ؤو ألاٟسمىن  ت ؤحسار ألٗا    «... ؤباًُل و للٔازة داٟض

ش اعجبُذ ألاؾُىعة ؤّو  ؾب٤ مّما ًخّطر و         ختى و عواًاث، و خ٩اًاث ق٩ل في نُٛذ و ؤخضازه، ٖن ّٖبرث و ؤلانؿاو، بخاٍع

ها ٤لمت ٛاألػٌىضة...» بلُنا ونلذ خحو ؤباَُل و زغاٞاث  مً لل٥ثحر ًخّىٛط ال ما الامخساز مً لها ٌٌٔي...  داق سحط ًحًى

ت في ال٦لماث ًّ ح بالٌٔاء جىحي...  امل٦ان و العمان ٓ ر باالمخساز جىحي  ي بش...  الل٘اث مً ل٘ت ؤ
ّ
 و إلاوؼاوي لل٠ٔل املجى

  «.بالح٠ُ٠ت ًمتزج ححن بالحلم جىحي و الىحسان

 ألّجها الكٗىب ٧ّل  ٖنض مٗغوٞت ظٗلتها التي و ،[ اإلا٩او و الّؼماو ٖبر الامخضاص ] ألاؾُىعة جمّحز التي الخهاثو ؤبغػ  من لّٗل  و       
 اإلاّىخض، الـمدكاب٪ نؿُجها ٖنض باإلنؿاو ؤلانؿاو ًلخ٣ي الّؼماو ازخالٝ و اإلا٩او ُبٗض م٘ و ٧او ؤًنما و ٧او خُشما ؤلانؿاو جغار

ـ٠ ٞحها ن٨خٟي ؤو الهٗب من الخمّحز و ألاىـمُت ىظو و  اللٛىي  بالخٍٗغ

تها بًٟل و اخخاظذ لظل٪ و ال٣ضًم،  ٍى ُّ ت نُاٚخه خاو٫  ؤٖم٤، مٟهىم و ؤزغي، نٓغة بلى الضاثمت خ  و الباخشحو من مجمٖى

 البساًاث ظمً ؤّي  ألاّو٨، العمً في حطي  حسزا جطوي م٠ّسػت ح٦اًت »: ب٣ىله Mercea Eliade بلُاص ماعؾُا ٌّٗغٞها الٗلماء،
طة مثل حعثُت ح٠ُ٠ت حاءث ٣ُٝ لىا جح٦ي ٛاألػٌىضة ؤدطي  بٔباضة و العجُب،  ؤم بـطي، ػلى٢ ؤو هباحي حيؽ ؤو حٍع

                                                           
 .(ر.ط.س)، المجّلد السابع، مادة 1لسان العرب، مكتبة الهالل، دار صادر لبنان، ط: ابن منظور اإلفريقي المصري: أنظر . 1
، 1نظرات في النقد و القصة و األسطورة و األدب الشعبي، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع لبنان، ط: أّولية الّنص: طالل حرب . 2

    .92، ص 1999
    .03، ص 2004، 1أدب األسطورة عند العرب، المكتبة الثقافية الدينية، القاىرة، ط: فاروق خورشيد . 3
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١
ّ
ى بسؤ ٣ُٝ و مٔحن، ش يء دل١ ٣ُٝ: زاثما دل١ ح٦اًت: بالخالي  ي و بماػؼت، ألامط حٔل

ّ
 ؤّو  ٖلى الضاعؾىو  ًجم٘ و  «.ًخجل

ٟاث ؤقمل من الخٍٗغ٠ ىظا ه طل٪ ألاؾُىعة، بمٟهىم ؤخاَذ التي الخٍٗغ
ّ
من ؤن ًّ  ألاؾُىعة في جّىٞغىا الىاظب الٗنانغ ؤّىم ج

 
ّ
. العجاثبُت الشخهُاث و الخاع٢ت، ألاخضار و     ال٣ضاؾت هي و ؤال

ُٟت بلى تهضٝ ٞهي جٟؿحرىا، ٖن اإلان٤ُ و ال٣ٗل ٌعجؼ التي الخاع٢ت الُبُُٗت الٓىاىغ جٟؿحر إلاداولت ألاؾُىعة جنكإ         ْو

 الصَىُت ٛالحالت ال٘طابت، مً جيـإ »: ؤّجها لؤلؾُىعة حٍٗغ٠ مداولت في Pierre Brunel بغونُل بُاع ٣ًى٫  ؤلاًًاح، و ؤلاٞهام
ت لي جّٜؼٍط ال و ؤٛهمه، ال ش يء ؤمام هٜس ي ؤحس ٛٔىسما الدؼائ٨، حالت  ي ألاػٌىضة لِهىض  املىاػبت ًّ ت، ؤ  هْى بلى ؤلجإ هٍِط

  «.الٔلمُت بالخجطبت ال و بال٠ٔل، الاػخٔاهت زون  الخٜؼحراث مً آدط

ب من ٩ّٞل  اإلاجّضص، الكاٖغ و لؤلصًب اإلان٣ظ ممّحزاتها و زهاثهها بًٟل ألاؾُىعة ؤنبدذ ٢ض و        الجضًض نناٖت في ًٚغ

ل ألّجها جهغىا من لُجهل ألاؾُىعة نىب ًخّجه
ّ
 ًعدط و السحط، ؤػباب ب٦ل ًمخلئ الصي ألاّو٨  الىمىشج » بلحهم بالنؿبت جمش

ئت، ًٜىلت ا في إلاوؼاهُت املـآط بجال٨ م ؤن ًحاو٨  ٛاألزًب ال ًر
ّ
 ؤكىلها و مؼىحها، مً ال٠سًمت ألاػٌىضة ًذل

س مً ٓلى ٌؼ٠ٌها و السًيُت، ٍط ًٍط   «.املحا٤اة  حمإة في الىْٟى زون  ؤحسار ؤو شخلُاث ؤو مـآط مً جلٍى

 ٖن ابخٗاصا و الخُٛحر، و الخجضًض في ؤمال مجها الاؾخٟاصة ًداو٫  ٞهى ألاؾُىعة، من ألاصب بٞاصة ٖلى واضر صلُل ىظا في و      
 هي ما و ؟، ألاؾُىعة و ألاصب بحو الٗال٢ت هي ٞما باألؾُىعة، ًدُا و ًخٛظي ىنا ٞاألصب ألاصبي، النو ٣ًخل الظي الخ٣لُض

. ؟ ؤصبُت ؤؾُىعة بىظىص ال٣ى٫  خ٣ُ٣ت

: ألازبُت ألاػٌىضة -2      

 ادخلٜذ بن و حتى ال٦لمت، ؤي الخبلُُ٘ت املازة في حهت مً الؿترا٣هما الٔلىض، ؤٟسم بلى باألزب ألاػٌىضة ٓالٟت حٔىز »      

ل ؤي واحس، ملسض ًٓ ؤدطي  حهت مً كسوضَا زم بُ  ما، ًبُٔت ا ُّ ت ب٣ي بو و «ؤًوا ًبُٔت ا ادخالٚ مٕ املخذ  ظىىغ مٗٞغ
ت ألاؾُىعة خؿبه ٞخ٩ىو  ؤصبي، ظنـ مجّغص ألاؾُىعة باٖخباعو ٞا٦خٟى البٌٗ، ٖلى ٖؿحر الازخالٝ ىظا  ىى و باألصب، مٗٞغ

تها ًدمل ه ٧لماجه، بحو ىٍى
ّ
. م٣ّضؾت ٦د٣ُ٣ت بلحها الخُّغ١  ؤو ٖنه، ٞهلها ٖن ٌعجؼ ألن

  بلى » باألصب ألاؾُىعة ٖال٢ت ٖن خضًشه في (N. Frye) ٞغاي نىزغوب ٌكحر و      
ّ
 بمجّطز ألازب في زاهُت هٜؼها ججس ألاػاًحر ؤن

خ٠از مٕ ٓالٟت ا جيخهي ؤن    «..املؼُحُت ؤوضوبا في ال٥الػ٥ُُت لألػاًحر حسر ٣ما الٓا

ت ٖال٢ت جغبِ طل٪ م٘ و         ىمىم ٖن الخٗبحر و الؿغص و الخُا٫ و اللٛت في ًخ٣اَٗاو ٞهما ألاصب، و ألاؾُىعة بحو ٢ٍى
اث٠ في ازخلٟا بو و ؤلانؿاو، ي ٞاألؾُىعة الٗنانغ، جل٪ ْو

ّ
٠ ٢ض و ًثرحها و ٖلحها، ًداٞٔ ىى و ألاصب حٛظ  ألاصباء ْو

                                                           
1  .  Eliad Mercea : Aspects du Myth, éd Gallimard, Paris, 1964. P15. 
2  .  Pierre Brunel : mythocoritiques, théories et parcours puf, Paris, 1968. P18 

    .12، ص 2003، 1التناص األسطوري في شعر إبراىيم أبو سنة، مكتبة النهضة المصرية، القاىرة، ط: عبد العاطي كيوان . 3
النقد األسطوري و األدب العربي الحديث، مجلة اللغة العربية عن المجلس األعلى للغة، الجزائر، العدد الرابع عشر شتاء : عبد المجيد حنون . 4

 .217، ص 2005
5  .  Frey Northrop : Mytholyse, poétique, N° 8, Seuil, Paris, P 495. 
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ا ألاصبي نخاظهم في ألاؾاَحر ا، و قٗغًة  ون٠ و ؤ٩ٞاعو، ٖن للخٗبحر ٌؿخلهمها زام بماصة اإلابضٕ جمّض  ألاؾُىعة ىظو ٩ٞانذ نثرًة

. زلىصىا و اؾخمغاعىا و نكغىا في ٌؿهم خُض  –ظهخه من  –لؤلؾُىعة زاصما ٧او ٦ما البالُٚت، نّىعو و  خهُاجه

اث ؤبغػ  من ألاصب و ألاؾُىعة مىيٕى ؤنبذ ل٣ض        اٖخباع ٖلى ّنالث من ًجمٗهما إلاا اإلا٣اعنىو، و الن٣اص جناولها التي اإلاىيٖى
اث مجمل ًدناوالو و ؤلانؿاو ىى واخض بمنخج ًغجبُاو ؤّجهما  و ألاؾُىعة بحو الاعجباٍ ىظا ٖن نكإ ٢ض و به، اإلاغجبُت اإلاىيٖى

" ألاصبُت باألؾُىعة" ٌٗٝغ ما ىى و ّؾىاء، خّض  ٖلى اإلا٣اعنحو و الن٣اص اىخمام ؤزاع و الن٣ضًت و ألاصبُت الؿاخت ٚؼا مهُلر ألاصب
"MythLittéraire ."

ه و الجضًض اإلاهُلر ًبضو و      
ّ
 بِنما الجماعي، و      ال٣ضاسخي بُابٗها ألاصب ٖن ألاؾُىعة جسخل٠ بط ن٣ًُحو، بحو ًجم٘ ٦إن

 ٗحر ميـإَا ألازبُت ألاػاًحر بٔى ؤن بلى مّطزٍ آدط دالٚ َىا٢ و » .بال٣ضاؾت ؤبضا ًدؿم ال و بالٟغصًت ألاصب ًخمّحز

ما و ،(..٣ُلىباجطا زاض٢، حان) ؤػٌىضي
ّ
 ٓىسما ؤػٌىضٍت َالت ٓل  ا ؤهُٜذ به

  ححن في ألازبُت، ألاحىاغ جساولت ا
ّ
ؽ  ؤٛطوزًذ ) ؤػٌىضة ؿإن ؤػٌىضٍت ؤكى٨  شاث ؤزبُت ؤػاًحر ؤن  جب٠ى ( ؤوبًَع

ت ا، ٓلى محاِٛت  بحو جٍٟغ٤ ىنا٥ ؤّو  ٖلى ًا٦ض ما ىى و      «.لها املّىُٜت الىلىق حّٔسزث مهما ألاػٌىضٍت، ًاٟت ا و ضمٍع
 بصعاظها جّم  لظل٪ و ألاؾُىعي، اإلانكإ طاث ألاؾُىعة نٟؿها هي ألاصبي اإلانكإ طاث ألاؾُىعة ج٩ىو  ؤو ًم٨ن ٞال النمىطظحو،

حو يمن  ألاػٌىضة اػم ألاّو٨  اللىٝ ٓلى الٜطوؼُحن امل٠اضهحن بٔى ًٌل١ الخالٚ َصا لحؼم و » ألاؾُىعة من نٖى
ا ألازبُت ا بآخباَض ًٓ ا ببسا ًُ  املازبت ألاػٌىضة حٔبحر ؤو ملٌلح الثاوي اللىٝ ٓلى ًٌل٠ىن  و ٠ٍٛ، ؤػٌىضٍت مالمح له ؤزب

ا هلا جحّىلذ ٓىسما جّسوؼذ زم م٠ّسػت ؤػٌىضة ؤكىلها في ألّج ا ًُ    «.ؤزب

ب مهُلر ًبّحو ألاصبُت، باألؾُىعة ٌّؿمى ّٖما الخضًض ؤنبذ بظل٪ و        له ألازب اػخٌاْ ما ٤ل » ٌؿخٖى  بلى جحٍى

 ؤصونِـ، ٖكخاع، ] مشل ٢ضًمت صًاناث و اٖخ٣اص ماصة ٧انذ ؤو بٗض ألاصب اخخًجها التي الشخهُاث ٦خل٪. «ؤػاًحر
سُت الشخهُاث ٦ظل٪ و ،[... بغومشُىؽ  الشخهُاث جل٪ ؤو [.. صاع٥ ظاو ٞاو، ظان٨حز ٢ُهغ، الاؾ٨نضع، ] الكهحرة الخاٍع

. [...٦ِكىث صوو  ٞاوؾذ، قهغػاص، ] الٗالمي الهِذ طاث اإلادًت ألاصبُت

 ُٞه ؤ٢دم خُض ألاصبُت النماطط ؤمّحز من ٧او ٦ِكىث ٞضوو  ألاصبي، ؤلابضإ في بالٜ ؤزغ ألاصبي اإلانكإ طاث ألاؾاَحر لهظو و      
اندـ ا بظل٪ ٞك٩ّل  الغاجٗت و الغىُبت م٣خًُاجه ب٩ّل  ؤلانؿاو صازل الخُالي البٗض ؾٞغ ا، و ظمُال ؤصبُا نمىطظًة  ما ىى و زالضًة

ت ٖلى ؤٚلبها اعج٨ؼث ن٣ضًت صوامت في ؤصزله غ مضي ما و ؟ ٦ِكىث لضوو  الغواجي البناء ٧او ٠ُ٦: ألاؾئلت من مجمٖى
ّ
 صوو  جإز

اندـ بدُاة ٦ِكىث اندـ و ٦ِكىث صوو  بحو الٗال٢ت هي ما: ؤص١ بٗباعة و ؟ ؾٞغ  .؟ ؾٞغ

 

 

                                                           
، قسم اللغة العربية و آدابها، (مخطوط)أسطورة شهرزاد في الرواية العالمية، دراسة نقدية أسطورية، مقارنة في نماذج، أطروحة دكتوراه : نظيرة الكنز . 1

 .20ص .2007جامعة عنابة 
2  .  André Siganos : le minotaure et son Myth. P.U.F. Paris, 1993. P32 
3  .  Pierre Brunel et Autres : Dictionnaire des mythes littéraires, édition du Rocher, Paris, 1967. P12. 
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      II-  اهدؽ ٣ِـىث زون   :ػٛط

اهدؽ -ؤ       : ألازبُت ألاػٌىضة مبسْ ػٛط

اندـ ؤبضٖها التي الٗاإلاُت الغاجٗت ىظو" Don Qujote" "٦ِكىث بضوو " الٗالمي و الاؾباني ألاصب جّىط       .. » (S. Cervantes) ؾٞغ
جى لطوز الثاوي الابً ٤ان ٟس و ،1547ٓام  ال٠لٔت مسًىت في املىلىز اهدؽ ٍض سة و  ػٛط ُّ  ما بٔس و ٣ىضجِىاغ، لُىهىزض الؼ

 بلى ٓـط الؼازغ ال٠طن  مً الخمؼُيُاث مىخلٝ في اهخ٠لذ مّسة، [ الىلُس مسًىت ] ٛاالزولُس مسًىت في ألاػطة ؤٟامذ

س س، بلى 1666ػىت  في حٔىز و اؿبُلُت، بلى جالُت مطحلت في ٓ  ا لترحل مسٍض .  «ج اثُت بلٜت امل٠ام ب ا اػخ٠ط حُث مسٍض

اندـ نكإ       م و ؾٞغ
ّ
ا ؤنبذ ختى بٗض ُٞما حٗل ا، قاٖغًة  و ،١٥٦٩ؾنت  ؤوازغ عوما في وظىصو بٗض الجِل في انسٍغ ٢ض و مخّم٨نًة

ه ألا٢ضاع قاءث و اإلاٗاع٥، من الٗضًض زاى ٣ٞض خُاجه، في الخدّى٫  ٧او ىنا
ّ
 الخغب في اقتر٥ و ٢اوم، ل٨ّنه و   بالخّمى مِغى ؤن

. ظغؤجه و ؤٖماله ٖلى له م٩اٞإة مالُت مندت ونلخه زم بجغاح، ٞإنِب

ح شل٧ ٠ٓب و »       ى 
 زوػِس ى، السون  و دىان السون  مً ٤ّل  مً جىكُت ضػالت مٔه حمل ٟس و اػباهُا، بلى للٔىزة بحاظة م 

ا و الثاوي، ُٛلُب املل٧ بلى ك٠ُلُت ٓلى اػباهُا مل٧ هاثب
ّ
ه التي الؼُٜىت وكلذ مل

ّ
 ماضػُلُا لـىاًئ امل٠ابلت املُاٍ بلى ج٠ل

ه و  1575ػبخم ر  26 في الجعاثطي  ألاػٌى٨  ػًٜ لها حّٔطهذ
 
ج ط  ػ 

 
 ؤدصوا و إلاػبان، مً ٓسًزا و ضوزًجى، ؿ٠ُ٠ه و َى ؤ

   «...الجعاثط مسًىت بلى

اندـ، ٖنض الخُاة مٟتر١  الخجغبت ىظو ٧انذ       ا ٖاف ٣ٞض ؾٞغ لت مّضة ججاوػث و ؤؾغو، َُلت الجؼاثغ في ٖبضًة  الؼمن، من ٍَى
م ٖلى و ألازناء ىظو في و بالٟكل، جبىء مداوالجه مغة ٧ّل  في ل٨ّن  و الهغب، ًداو٫  الكاٖغ ٞحها ٧او  خّٓي  التي الخىنُاث من الٚغ
اندـ بها   ؾٞغ

ّ
ٌ الجؼاثغ صاي ؤّو  بال ه ؾغاخه، بَال١ ٞع

ّ
. الاؾباني الكاٖغ ىظا ٢ُمت ٌٗلم ٧او ألن

غو، ؤظل من [صو٢ُت ٥٠٠] اإلاا٫ من بمبلٜ ؤّمه بٗشذ و الٟغط، ظاء ختى الجؼاثغي  التراب صازل الكاٖغ مٗاناة جىانلذ و   و جدٍغ
اندـ خّغع  بالٟٗل ه مىعصو، ي٠ٗ ىى و آزغ، مإػ١  في نٟؿه لُجض اؾبانُا بلى ٖاص و ؾٞغ

ّ
 ؾىي  للغػ١ مىعص لضًه ٌٗض لم ألن

اة بٗض زانت ٢لمه . ؤبُه ٞو

اندـ ؤزظ       ت مؼاب٠ت في الـآط ٛاظ 1596ػىت  في و..  »ال٣هو و اإلاؿغخُاث ًال٠ ؾٞغ ؼٌت في ؤُٟمذ ؿٍٔط  زم   « ػٟط
 ل٨ن و اإلاناؾباث، بها جىحي التي ال٣هاثض بٌٗ نٓم في مؿاىماجه اندهغث طل٪ بٗض و الٟنُت، مؿاىماجه و ببضاٖاجه وانل

. اإلاٗانٍغن الن٣اص بغيا ًدٓى ٨ًن لم  –الٗمىم ٖلى  –قٗغو

                                                           
د الكّتاب العرب دمشق العدد علي إبراىيم األشقر، اآلداب األجنبية، اتحا: كهف سلمنقة تر: ميغيل دي شربانتس: حول حياة الكاتب أنظر . 1

 .247ص .2001، ربيع و صيف 107، 106
 .165ص .1686، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، 2نماذج من روائع األدب العالمي، ج: إسماعيل العربي . 2
3

 . 169ص .، 2نماذج من روائع األدب العالمي، ج: إسماعيل العربي . 
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اندـ ٧او        بٌٗ ؤنجؼ ٢ض و ١٥ال٣غو  من الدؿُٗنُاث بضاًت منظ "٣ِـىث زون " الخالضة عواًخه في الٗمل في قٕغ ٢ض ؾٞغ

اهدؽ ٓاؾ ٠ٛس..  » ال٨ّخاب ببضإ ْغوٝ ٖن منٟهلت ج٨ن لم ىظو خُاجه و السجن، في ب٢امخه ؤزناء ال٨خاب ؤظؼاء  حُاة ػٛط

 لصا و الجعاثط، في" لباهخى" مٔط٣ت في ح٠ا شل٧ ٤ان ٣ما بٌال، ًلبح ؤن  ي واحسة ٥ٛطة هٜؼه ٓلى حؼٌُط ٤اهذ و حِٔؼت،

ا زي" دىان زون " ج٠سًط ضبح ٠ٛس اٟه ج٠سًط حتى و حّؼان، املل٧ ج٠سًط و" ؤوػتًر  ٤ان املل٧ شل٧ ؤن لسضحت ألاػط، في ٛض

اهدؽ ٌٔني  –الاػباوي ألاٌٟٕ َصا زام ما" زاثما ًطّزز ً املؼُحُحن حمُٕ ٛةن حىظحي في  –ػٛط  مٕ ؤًوا حىظحي في َم  دٍط

هم    «.حىظحي في ب٦املها املسًىت حتى و. ظواٟض

اندـ بها ًخمخ٘ ٧او التي اإلا٩انت ًّىضر ما ىظا و       ٣ذ م٩انت الجؼاثغ، في ألاؾغ في ؾٞغ ُّ  ًداولىو  ظٗلتهم و الخنا١ ٖلُه ي

ا بدكُٛله بطالله   شل٧ بلى [ػىػا] الس٣خىض  ًوُٝ و » [اإلاؿلمحو] اإلاٛاعبت ٖنض ٖبضًة
ّ
مط زطباهدؽ بإن

ّ
  مً مطاث، ٓسة جص

ّ
 ؤن

سٍ ُّ ه و ٓىه، ُِٓمت ٥ٛطة لسًه ٤اهذ ػ
ّ
ه ٌٔخ٠س ٤ان ؤه

ّ
ما٨ ً  ٥ه ٤ان ٛلصل٧ ألاواثل، الاػبان الٜطػان مً ػُلبح ؤه  باأٓل

سٍ و الـاٟت، ُّ    «.ألاكٜاز و بالؼالػل ٠ً

ض      
ّ
اندـ، نٟـ في ؤلاعاصة الكضًض الٗظاب ىظا ول ب ظٗله و ؾٞغ

ّ
 في ؤػعو من حكّض  و   ألاخالم حؿّحرو ٩ٞانذ مٗاناجه، ٖلى ًخٛل

اندـ ٖاص خحو و زُالُت، ؤىضاٝ جد٤ُ٣ ؤظل من للخُاة جضٞٗه و الّهٗاب،  الش٣ت و باألمل مٟٗما ٧او اؾبانُا بلضو بلى ؾٞغ
ُٟت ؤو م٩اٞإة ؾِنا٫ ؤو ٢ىمي، ٦بُل بالصو في به ؾُدخٟل ؤنه منه ْنا اإلاٗاناة، عخم من اإلاخّىلضة  ٢ّضمه بما و بماىالجه جل٤ُ ْو

ه ٌٗخ٣ضوو  اإلاؿُذ و اإلاؿلمىو  ٧او و اؾبانُا، لبلضو
ّ
 ظّل  ل٨ن و بالجؼاثغ، اؾباني ؤل٠ ٖكٍغن و زمؿت يمن ؤؾحر ؤًٞل بإن

   «.ل٠ُبلها ؤحس ٥ًً لم و دٌحرة ملهمت بّج ا »: ٣ٞا٫ وىغاو، في مهمت بؾناصو ىى خهل ما

ٟها خحو التي و" ال٨ُسىجت" ؤصبي بنخاط ألًٞل الىالصة ٖملُت بضؤث الهٗبت الٓغوٝ ىظو ّْل  في      
ّ
 مجهى٥ صماٚه ٨ًن لم ؤل

  الٗلُا، باإلاشل ٧اٞغا ٞاقال ؤًًا ٧او بل ٞدؿب، ألامل زاثب ؤو ال٣ىي،
ّ
حو ٖلى مالٟه ٦خابت ٖنض ًغجاح ؤو مخإمال  اإلاٗنىي  اإلاؿخٍى

بت ىظو ٧انذ و اإلااصي، و ه ال٣ىي، الٗم٤ُ الكى١  ٧لماجه و مبخ٨غاجه ٖلى ؤملى ٣ٞلبه ًخمناو، ما ؤ٢صخى الٚغ
ّ
ـّ  الظي الكى١  بن  ًد

". ٦ِكىث الضوو " ٦خاب من نٟدت ٧ّل  في ال٣اعت  به

خباع بٗحو ألازظ بّو        اندـ مٗاناة و خُاة الٖا ا" ٦ِكىث صوو " ٦خابه ٞهم ٌّؿهل ؾٞغ  ٣خاب َى ٛلِؽ.. » ؤٖم٤ و ؤوضر ٞهمًة
ه و ٛحؼب، ٓلٍط ؤشخاق بلى ححن بلى ححن مً ُٛه ًلّمح و باألػطاض، محاي

ّ
اث ل٥ى  و الخاكت، ؿطباهدؽ حُاة ش٣ٍط

، و ؤحالمه و ًمىحه   ؿ٠اٍئ
ّ
ه، َصا بن

ّ
اب، كٜحاث مً كٜحت ٤ّل  ًلبٙ ٤ل

ّ
  و ال٥خ

ّ
 هٜؼه زطباهدؽ َى ٣ُذىجه زون  بن

ها الؼٌحُت الِطوٚ ًٓ مجّطًزا
ّ
ه و ٤ل

ّ
ٞ  مطجٜٕ الخُالي، إلازضا٢ و الٜهم كٔب ل٥ى  ٟلىب ًلمؽ حُث امل٦ان، و الّعمان ٛى

ٞ  بإحالمهم حل٠ىا الصًً    «.ؤحالمهم ًح٠٠ىا ل٦ي شل٧ و ًمخل٥ىج ا، التي الىػاثٍ ٛى

                                                           
1

 ".دونكيخوتو"، "دون كيشوط"و " دون كيشوت: "و ترجمت إلى العربية"  Don Quijote"األصل باالسبانية  . 
2

 . 1140ص ، عّمان، األردن، 1النقد المعاصر لرواية دون كيخوتو، تحّوالت الخطاب النقدي المعاصر، عالم الكتب الحديث، ط: محمود صبح . 
 .1140ص المرجع نفسو،  . 3
 .1141ص المرجع نفسو،  . 4
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اندـ بحو الٗال٢ت ؤّو  ؤزغي  مّغة ًا٦ض ما طل٪ و    ُضة، ٖال٢ت ٦خابه و ؾٞغ اندـ بّو  ٣ًا٫ ؤو ٨ًٟي ٞال َو ٠ من ىى ؾٞغ
ّ
 الضوو  ؤل

اندـ؟ بالنؿبت ٦ِكىث الضوو  ىى من في البدض ًجب بل ٦ِكىث، . واخض؟  خو بّجهما ال٣ى٫  ًم٨ن ىل و لؿٞغ

 

ها الدؿائالث ىظو      
ّ
ا حُٗي ٧ل  حمُٕ بن الخباغ، و   بب ام  ي ٣ِـىث زون  » ؤّو  اإلاا٦ض و الخالض، اإلاال٠ لهظا ؤٖم٤ بٗضًة

ًّ  ٌٔٚط ما املسًح، ٟلاثس   لص يء جللح لم الاػبان مىاًىُه مً حاءث التي الخٌابت بٜ
ّ
 حى٨  الٔلمُت ألابحار حمُٕ بن

ت حتى ال و  ن، حتى جّىضح لم (زطباهدؽ) حُاة  ٛال... ٌسخط؟ وممً زطباهدؽ؟ ٌسخط َل الجّباض، الالخباغ مً واحسة ظاٍو
 ًخوّمً ٣خاب مً زمت لِؽ شل٧ مٕ و ال٥خاب، َصا مً ؤِٓم للحُاة الـامل للمٔنى الطمعي  الخلمُح ّٟىة له ٣خاب ؤي ًىحس

   «.جبُِىه و لخٜؼحٍر ؤٟلط ٓالماث و ؤٟل ػىاب١

٤ الغواًت ىظو ٖن الخضًض ًا٦ض       اندـ ؾ٨ُّغؽ ٧او جإلُٟها بإّو  مسخلٟت حؿائالث و جدلُالث ٞو ا لؿٞغ ا، نجاخًة  بهىعة و ٦بحرًة

س، في مىه ألاولى الٌبٔت جِهط ج٥س لم حُث..  » ٖاعمت س لـبىهت، في مؼطوٟت ًبٔاث زالر له وـطث حتى مسٍض  ؤ٠ٓب ٟو
س، في الطػمُت ألاولى الٌبٔت  ٛــــــي كّسضث زالثت ًبٔت جلت ا زاهُت، ًبٔت مسٍض

ا الغواًت ىظو خ٣ّ٣ذ ٣ٞض طل٪ من و  «.1605ػىت  املالٝ بمىا٠ٛت بليؼُت ا نجاخًة . اؾبانُا في ٦بحرًة

 ٖهغنا في النجاح مٗجى نٟهم ؤو حّٗىصنا ٦ما مدترما، صزال ختى ؤو زغوة، ٌٗجي ألاصبي الهُٗض ٖلى الٗمل ىظا نجاح ٨ًن لم و      

  » ال٨ٗـ ٖلى ىظا،
ّ
اب َصا ُهىض  ٠ٓب ٌِٔف ٤ان ال٦اجب ٛةن

ّ
 الـهىض  دال٨  –ألاٟل ٓلى  –ال٠ٜط مً حِٔؼت حالت في ال٥خ

م ر  450 مبلٙ اػدُالٚ بلى اهٌط ٣ىهه ُهىضٍ، ؤ٠ٓبذ التي ألاولى الخمؼت ا٨ مً هاؿٍط ؿهط هٛى  ٓلى ًس٨ مّما ،1607ٍض

 
ّ
الٞ ٓلى جحّؼيذ بشا َصا  –ببٌيء بال جخحّؼً لم املالُت وهُٔخه ؤن   ؤٚط هحً و  –إلًا

ّ
 ؤوادط في ٌِٔف ٤ان الـآط ؤن

   «.هاًلي ٓلي للمل٧ هاثب بٔس ُٛما ؤكبح الصي (lemos) لُمىغ ٣ىهذ و  ًلٌُلت ؤػ٠ٝ ٌٓٝ مً حُاجه

 لم ٦بحرة ٢غاءة ٖٝغ و زاعظها، و اؾبانُا صازل ألاصبُت ألاوؾاٍ في طإ و قإ ناخبه ٨ٖـ ٖلى ٧او ٣ٞض ال٨خاب ؤّما      

 ٣ِـىث زون  جطحم 1612 ػىت ٛمىص.. » ؤزغي  لٛاث بلى بترظمخه الخعجُل ٖلى ؾاٖض ما ىظا و آزغ، ٦خاب ألّي  مشُل لها ٌكهض
ت، بلى ألاولى للمّطة  في ألاكلُت ل٘خه ٟبل مً ًبٕ ٟس ٤ان ال٥خاب و ،1614ػىت  في الٜطوؼُت بلى ألاولى للمطة جطحم زم الاهجلحًز

   «.1607ػىت  بطو٣ؼا٨

ه لى و.. » اإلاجض في ؤخالمه خ٤ّ٣  ما بٗض الخُاة ناخبه ٚاصع ٣ٞض" ٦ِكىث صوو " له عّوط الظي ال٣غاجي النكاٍ م٘ و      
ّ
 ماث ؤه

ل  23 في مٔسما ٠ٛحرا س ٣ىاجؽ بحسي م٠ رة في زًٛ و 1616ؤبٍط    «.مسٍض

                                                           
1

 .    ص ادلرجع نفسو،  . 
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اة بٗض و       اندـ ٞو  ُٞه خّبظ ؤخضىم مسخلٟت، بمنٓىعاث ال٣غاء ٞاؾخ٣بله ال٣غاءة، مجا٫ ًضزل" ٦ِكىث صوو " ؤزظ ؾٞغ
ت، من٤ُ  البناء ٧او ٠ُ٨ٞ ٖاإلاُت، عاجٗت ؤّجها ٖلى ؤظم٘ ال٩ّل  ؤّو  ألا٦ُض ل٨ن الؿاطط، الُُب ىظا م٘ حٗاَٟىا آزغوو و السخٍغ

٣ت و ؟، ٖغيتها التي ألاخضار ؤبغػ  هي ما و ؟، ٦ِكىث لضوو  الغواجي . ؟ ٦ِكىث الضوو  ٢ّهت هي ما ؤزغي  بٍُغ

 

: ٣ِـىث السون  هم في ٟطاءة  –ب      

 الشخهُاث و ألاخضار ؤّىم و الغواًت، ىظو ٖن للخضًض مباقغة ًجّغنا الغواًت في" ٦ِكىث صوو "  خهُت ٖن الخضًض بّو       
. ال٨بحرة الكهغة ىظو ًنا٫ و اإلا٣نٗت، الهىعة بهظو ًٓهغ ختى البُل ؤٖانذ التي و اإلاال٠، اؾخٗملها التي

ل، ند٠ُ عظل ىى الغواًت في" ٣ِـىث زون "              ٢غي  بخضي في ٌِٗل الخا٫، مخىّؾِ بغظىاػي  الخمؿحو، ناىؼ ٍَى
 بحو و بِنه ما ًن٣ُ٘ و ٣ٖله، ٣ًٟض ٧اص الٟغوؾُت ٦خب في ٢غاءاجه ٦ثرة من و ًتزّوط، لم ٖكغ، الؿاصؽ ال٣غو  بّباو اؾبانُا
ا الهىؽ به ًبلٜ زم الىا٢ُٗت، الخُاة  نهجهم ٖلى الؿحر و  بمدا٧اتهم طل٪ و الجىالحو الٟغؾاو صوع  ٌُٗض ؤو في ٨ًّٟغ  ًجٗله خضًة

. اإلاؿا٦حو و الُخامى و ألاعامل ٖن ًضاٞٗىو  و الًٟٗاء، ًنهغوا ل٩ي ًسغظىو  و ألاعى، في ًًغبىو  خحو

ٟه مخأ٦ال ٢ضًما ؾالخا بمجزله زٟي ع٦ن من اؾخسغط بإو للخغوط، ٖضجه ٞإّٖض       
ّ
 الؼالح ك٠ل َى ٛٔله ما ؤّو٨ ..  » آبائو له زل

ال ظماها اللسؤ ؤ٤له بٔس حّسٍ، والس ًٓ وّضزه الصي ت في ًٍى ه...  ٛىِٜه...  البِذ ظاٍو
ّ
...  هاٟلت الخىشة ضؤي ٓىسما ل٥ى

 ع٦ب و ؾُٟا، و ؾالخا خمل و  «.دىشة مِهط ألاٟل ٓلى ؤو دىشة مىه حٔل و ببٔى، بٔوه ضبٍ و بمهاضة ال٥طجىن  اػخذسم

ال، ؤعج٠ خهانا . ؤظُا٫ منظ ان٣غيىا الظًن الؿاب٣حو الٟغؾاو قإو الهُإة ىظو ٖلى انُل٤ و ىٍؼ

٦غ زم      
ّ
٣ه في ؾاثغ ىى و جظ  بلضجه ؤبناء من ؾاطط ٞالح بلى ٞٗمض ؤمحو، مسلو جاب٘ من له البض الجىا٫ الٟاعؽ ؤّو  ٞغخا، ٍَغ

ه » ؤزغي  ؤقُاء بحو ٦ِكىث صوو  له ٢ا٫ و ،"بانؼا ؾانكى" ىى و
ّ
ه و مٔه، ًإحي ححن ؿِئا ًذص ى ال ؤن ًيبػي ؤه

ّ
 ػحربح ؤه

ه و ؿِئا، ًذؼط لً و ال٥ثحر،
ّ
 و الىٓىز ب صٍ الجعض، بحسي ح٥م ػُتر٣هما، الصًً العبل و ال٠ّف  مً بسال ؤٌٓاٍ ضبما ؤه

ا ّض  ٗحَر ط 
 
   «. لؼالحه حامال و له مطا٠ٛا بلٜخه حاٍض جبٕ و ؤوالزٍ و امطؤجه ٛتر٢ باهعا ػاوـى ٗ

ل، ٦ِكىث صوو  ناخبه ب٨ٗـ الجشت ضخم بانؼا ؾانكى ٧او       ل، الٍُى  بمنٓغ ابخضاء اإلاطخ٨ت اإلاٟاع٢اث جنكإ و الهٍؼ
 الٟاعؽ ىظا ؾعى التي اإلاٗاع٥ ؤّو٫  و الخ٠ُٟ، و الجمُل ألاؾلىب طاث ال٩ىمُضًت الغواًت ىظو َىا٫ حؿخمغ زم الغظلحو،

 اٖخ٣ـض و ىاثلت، ؤطٕع طاث قُاَحو ؤّجها ّْن  التي الهىاء َىاخحو يّض  ٧انذ زىيها بلى الىىمي

ٗخه عمده، ٞحها عق٤ و جدظًغو، و جابٗه نغار بلى مهٜ ٚحر ٞهاظمها الضنُا، في الكّغ  مهضع ؤّجها ها ٞٞغ  صاعث و الًٟاء في ؤطٖع
نام مٗغ٦ت ٧انذ زم ؤعيا، عمخه و به نام من ٢ُُ٘ ٚباع ًبهغ ٦ِكىث صوو  ٩ًاص ٞال الكهحرة، ألٚا ل ختى الجّى  ًمؤل ألٚا ُّ  بلُه ًس

ه
ّ
. اؾمه ًسلض و  جاٖخه ٞحها لُشبذ ال٣ضع له ؤجاخها التي اإلاٗغ٦ت، لُسىى بجىاصو ُٞنضٞ٘ ظغاع، ظِل ػخ٠ ؤن

نام، من ٖضص ٢خل ٖن اإلاٗغ٦ت جنجلي و       اة، ؤحجاع من وابل جدذ نٟؿه" ٦ِكىث صوو " ؾ٣ٍى ٖن و ألٚا  ٞحها ٣ًٟض الٖغ
ضو مٛامغاث زال٫ اإلاؿ٨حو ؾانكى ٌؿلم ال و يغوؾه، بٌٗ ُّ ىم ؾ م ألاطي، من اإلاٖؼ ه من ٞبالٚغ

ّ
 ًازغ و الؿلم، ًدب ؤن
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 ؤو الٗضواو ظاء ٞةطا الٟغؾاو، ٢خا٫ بال له ًباح ال ٞاعؾا بىنٟه" ٦ِكىث صوو " ؤّو  من ججيء اإلاك٩لت ٞةّو  ال٣خا٫، ٖلى الؿ٨ُنت
ل ؤو ؤوظب ٣ٞض مضنُحو من الاؾخٟؼاػ ّٟ  و الهٟاث و ال٩لماث ؾانكى ًخدمل ؤو لظل٪ الخخمُت الندُجت و ؾانكى، بهم ًخ٨

 ؤزناء بإٞغاؾهم ٦ِكىث صوو  ٞغؽ اخخ٪ الظًن البالٛحو من ٍٞغ٤ م٘ خضر ٦ما جماما بالخصخى، الغظم و بالٗصخى الًغب

ما و بمطا٠ٛه و بالٜاضغ ؤحاًىا و ٓلُت م، بلى لجاوا..  » .مؿحرجه  ٤اهىا ؤّج م بما و عجُبحن، وـاي و ب مت هطبا ؤوػَٔى

ت، الٔملُت مً اهت ىا ٠ٛس بحماػت شل٧ ًٜٔلىن   زون  شجآت جىٜٕ لم و.. الثاهُت هجمت م مً ؤضها ػاوـى ػ٠ٍ بؼٓط

   «..مطا٠ٛه ؤكاب ما ؤكابه ٠ٛس بطآخه، و  ٣ِـىث

ٌ ٖنضما ؤزغي  مغة خضر ما ىى و       ه جّىىم بط الٍُغ٤ ٖلى ٞنض١ في مبُتهما ؤظغ ًضٞ٘ ؤو ٦ِكىث صوو  ٞع
ّ
 في لُلخه باث ؤن

 ٧ّل  في ىؼاثمه جخىالى و ؤمغو، ٖلى اإلاٛلىب جابٗه وعاءو ًجغظغ الظي ٦ِكىث صوو  مٛامغاث جخىالى و..  الٟغؾاو ٢إل من ٢لٗت
ه ًضع٥ مغة ٧ّل  في ىى و زايها، التي اإلاٗاع٥

ّ
 ظنىنه بلى ٞحرظٗه الصخُذ، الىظه ٖلى ألامغ ًّٟؿغ ال ل٨ّنه و بالٟٗل، ىؼم ٢ض ؤن

ما و ىى،
ّ
 بلى الكُاَحو الٗمال٣ت بسخغىم ٞمسخىا ما٦ض، نهغ من خغمانه ؤعاصوا ٢ض السخغة من زهىمه ؤّو  ٖلى ًّٟؿغو بن
. ؤٚنام بلى اإلاداعبحو الٟغؾاو مسخىا و ىىاء، َىاخحو

خباعو ٢لُل ٢بل ؾانكى ظلض الظي" ٦ِكىث صوو " نجض زم       ه الجما٫، ٞاث٣ت لِؿذ صولىؾُنُا بّو  ٌٗٝغ ال مٗلمه ؤو اٖل
ّ
 بن

ٟت و ظمُلت ؤنا ؤعاىا ؤو ٨ًٟي حٗا٫، ؾانكى ٖلى ًناصي ٦ظل٪، جب٣ى ؤو ل٨ّجها ؾى٢ُت، ٢غوٍت ٞخاة مجّغص ؤّجها ٌٗٝغ  كاح..  » قٍغ

م ٣ِـىث زون 
ّ
   «..للِٔف وػُلخىا  ي ٛهصٍ زولىػُيُت، الؼُسة ًذّم  ما ٤ّل  ًٓ باحترام لىخ٦ل

 ىاعباو ىما و ؤمحرجه، و ٖاق٤ اٖخ٣ا٫ من لُمنٗهم الّضمى الجنىص عؤؽ ٣ًُ٘ و مخدغ٦ت، صمى ٖلى ٦ِكىث صوو  ًن٣ٌ ىنا      

ت، ؤخًاو بلى مٗا . ىظا" الكٝغ صًن" ل٣اء بسخاء الّضمى ناخب بٗضثظ ٌّٗىى زم الخٍغ

 ٖن البًُٛت ٦خبه في ال٣غاءة من ظاءجه التي" الؿىصاء الجهل ؤقباح" من اإلادخًغ ٦ِكىث صوو  جبرؤ ألازحر الٟهل في و      
. الغوح جنحر ؤو ًم٨ن ؤزغي  ٦خب ل٣غاءة ال٩افي الى٢ذ امخال٦ه ٖضم ىى ٣ِٞ شخيء ٖلى ًنضم و الٟغوؾُت،

اندـ ؤو نالخٔ للغواًت بالٗىصة و        و٢ض ألابغػ، الشخهُت ٞهى" ٦ِكىث صوو " بُله لخضمت مهُئت الشخهُاث ٧ّل  ظٗل ؾٞغ
اندـ نّىعو ُذ ٦ةنؿاو ؾٞغ

ّ
ه هي ال٨ٟغة ىظو و    لها ؤؾحرا ظٗلخه و اؾخٗبضجه، واخضة ٨ٞغة ٣ٖله ٖلى حؿل

ّ
 مٛىاع ٞاعؽ ؤن

٣ت الخ٨ٟحر ٖلى ٢اصع ٚحر ىى و الٟؿاص، و الٓلم من الٗالم بن٣اط مهمت ٖاج٣ه ٖلى ؤل٣ى  التي الغواًاث في ٖهضو إلاا مٛاًغة بٍُغ

ه بل قضًض، بجهم ٣ًغئىا ٧او
ّ
اهدؽ و » ُٞه ٌِٗل الظي الٗالم ٖلى مشل و      ٢ُم من بها ما جُب٤ُ ًداو٫  ؤن م ػٛط  ؤن ٓلى حٍط

 ٤اهذ بن و ال راَحن، ج٠سًم و الحجج ببطاظ ٓلى ٟازض حٔله بل الخ٥ٜحر، ٌؼخٌُٕ ال مجىىها بوؼاها بٌله مً ًجٔل ال

ندـ خظع ٣ٞض  «.زاثما داًئت م  ا ًبسؤ التي امل٠ّسماث  ػمن في ٖاصي بنؿانا بل ال٣ٗل، مؿلىب ٦ِكىث صوو  ًٓهغ ؤو ٖلى ؾٞغ
ه ؤي ٖاصي ٚحر

ّ
. ال٨خب ٢غاءة من ؤلا٦شاع ندُجت ٣ٖله ٖلى ؾُُغث ؤوىام ٌِٗل ٧او بن
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 الىحه شو الٜاضغ الٜـل ؤكاب مّطة ٣م..  » اإلاشابغة في بل النجاح في لِؿذ البُىلت ألّو  خ٣ُ٣ي، بُل" ٦ِكىث صوو " و      
ً  مً الجما٨ و الخحر و الح١ في بٌىلخه ل٥ُّمل مؼحرجه جابٕ بل الٜـل، ًإبه ٥ًً لم شل٧ مٕ و املطاث، ٓـطاث ؟، الحٍع

طي  َى ما بصل٧ ٛخٜطن الصاث، حّٜ ًخإّمل للمطؤة املحبت ٜٛي..  » له ملهمت ظٗلها التي و  «.زولىػُيُه ُٓىن  ؤحل  ٓلى حَى
ٞ  محى، ُاَطي  َى ما ه بما و املجس، و املطؤة للخلىز الـى

ّ
 ٠ٛس زم، و لحم مً م  ا، ؤوالز بةهجاب السًمىمت ٌؼخٌُٕ لم ؤه

ل صولىؾُنُا ٧انذ بظل٪ و  «. الطوح م٘امطاث في بىاػٌت ا الخلىز بحث
ّ
. بُىالجه في" ٦ِكىث صوو " لضي الضاٞ٘ جمش

 الُم٘ ؾّحرو الظي الؿاطط الٟالح ىظا بانؼا ؾانكى هي و البُل، عا٣ٞذ مهّمت  خهُت وظىص ٌٟٛل ؤو الغواًت ل٣اعت  ًم٨ن ال  
ضو، منا٢ًا ٧او الظي الخاصم ىظا ٦ِكىث، صوو  إلاغا٣ٞت ُّ ل ؤو ًهٗب ؤنبذ ختى لؿ ُّ  ٞهم زاصمه بضوو  ٦ِكىث صوو  نخس

ل ٣ِـىث زون  ٤ان ٛةشا إلاوؼاهُت، للٌبٔت ؤػاػُحن وحهحن..  » ٦بحر خض بلى ًمشالو
ّ
ل ٛؼاوـى ال٠ٔل، ًمث

ّ
 الجؼس ًمث

عة،     الىأُٟت ٗحر إلاوؼان مثالُت ًٓ ٌّٔ ر ٤ان بشا و والٍ٘ط
ّ
ل ػاوـى ٛةن

ّ
ت إلاوؼان ٌٛىت ًمث ٍع  في جإدص ال التي الٍ٘ط

   «.لإلوؼان ألاػاػُت الحاحاث  بؿباْ بلى حؼعى بل املجّطزة، ألا٦ٛاض حؼباج ا

ض الازنحو بحو الخنا٢ٌ بّو  ال٣ى٫  ًم٨ن و      
ّ
ا ًىل ت من نٖى  ؾانكى ٞانكٛا٫ آلازغ، صوو  مجهما واخض ٖلى ًنهب ال الظي السخٍغ

 صوو  ًٓهغىا التي الُبُُٗت ٚحر بل الىا٢ُٗت، ٚحر الالمباالة م٘ ظنب بلى ظنبا ًىي٘ ٖنضما الطخ٪ من ال٨شحر ًشحر الى٢ذ َىا٫

 بشا و..  » ؾانكى ظبو م٘ جدنافى و جدنا٢ٌ بالتهّىع  جىن٠ ؤو ًم٨ن التي" ٦ِكىث صوو "  جاٖت ؤّو  ٦ّما الُٗام، خُا٫ ٦ِكىث
اهدؽ ٤ان لا ػٛط  ػاوـى بالخلاٞ جىىح ا ؤو بؿاضة َى ما ب٠سض ػاوـى، دّؼت ٓلى زلُال الج ن َصا مً ًجٔل ؤال حٍط

عي  حّبه و بالحُاة   ًسدل ال  –٣ِـىث زون  مً الى٠ُى ٓلى ٛؼاوـى لها، الٍ٘ط
ّ
 ًحلل ٣إن لهصا، ػبب لسًه ٤ان بشا بال

٠ه ؤن ًم٥ً ما مازي م٥ؼب ٓلى ًسإٛ ؤو ما ٛاثسة ٓلى
ّ
   «..ًح٠

ا ؾانكى و" ٦ِكىث صوو " بحو الخنا٢ٌ ًّىلض و       ًٖة ت من نى  اعجباَا مغجبُت ؤنبدذ التي الُُبت ال٩ٟاىت و الًاخ٨ت، السخٍغ
اندـ ٢ّضمه الظي بالنمىطط وز٣ُا ض بحو الٗال٢ت ىظو في ؾٞغ ُّ  ال٨شحر ا٢خبؿذ ألازغي  ال٣غوو في الغواًت ؤّو  نجض و الخاصم، و الؿ

اندـ، من  ٧انذ زاصمه، و ٦ِكىث صوو  بحو وظضث التي جل٪ مشل مخ٣ابلخحو و مخنا٢ًخحو  خهِخحو بحو الٗال٢ت ل٨ّن  و ؾٞغ

ا جغ٦ذ التي النىاحي ؤّىم من . الٗهغ طل٪ عواًت في ؤزغًة

ضة، عواًت" ٦ِكىث صوو " من ظٗلذ اإلامّحزاث ىظو ٧ّل        اندـ بهاخبها نجاخها اعجبِ ٍٞغ  و نٗبت ْغوٝ ٖاف الظي ؾٞغ
. ألاصبي النمىطط ىظا والصة في بأزغ ؤو بك٩ل ؤؾهمذ مخٗبت
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اندـ ٚاصع ٢ض و        وألابدار الضعاؾاث ٖلُه ٞتهاٞخذ الن٣اص، ؤًضي ٖلى نٗبت ظغاخُت ٖملُت ًسىى مالٟه جغ٥ و ؾٞغ
 ٖىامل هي ٞما ألاصبُت، ألاؾُىعة نُا١ ًضزل ؤو بلى ًغقى ظٗله ما وىى الُىم، بلى جإلُٟه منظ وزاعظها اؾبانُا صازل والخدالُل

ت  خهُت من جدّى٫  ٠ُ٦ و ؟ ٦ِكىث صوو  جإؾُغ
ّ
. مخجّضصة؟ ؤصبُت ؤؾُىعة بلى مخسُل

      III-  م مً ٣ِـىث زون
ّ
  :ألاػٌىضة بلى الى

: ألازبي الٔمل َصا ممحزاث -1      

 جؼ٫  لم الٗغبُت اإلاازغاث ىظو ٞةو الٗغبي، لل٣هو بال٨شحر ًضًن ألاوعوبي مٗه و ؤلاؾباني، ال٣هصخي الّٟن  مىلض ٧او بطا      
 في ؤؾهمذ التي الخُاعاث ؤّىم ٧او ٢ض و ٖكغ، الؿاب٘ ال٣غو  ختى ؤلاؾباني ال٣هصخي للّٟن  الالخ٤ الخُّىع  ٖلى نٟىطىا جباقغ

 بح٥م ألاهسلؽ في ؿاجٔت ٤اهذ التي الٔطبُت الٜطوػُت ٟلم: ألاّو٨ .. » : باعػاو جُاعاو بها الاعج٣اء و الاؾبانُت، الغواًت بنًاط
ل الّلطاْ ت، الٜطوػُت مً ب٥ثحر جمّحز كطاْ َى و املؼُحُت، و  إلاػالم بحن البالز َصٍ ؤضن ٓلى الٌٍى

ّ
 اؿخس و الح٠

اغ ؿ٘ٝ
ّ
 ه١ُ بلى َصا ؤّزي و ٓـط، الؼازغ ال٠طن  دال٨ الث٠افي الـٔب ٗصاء ؤكبحذ حتى ال٠لم ب صٍ باػباهُا الى

.  «ب ا املث٠ٜحن شْض

ى و      
ّ
اندـ" ٦خاب في الّؼمن من مّضة ؤلاؾباو ٣ٖى٫  ٚؼث التي ال٣هو ىظو ٖلى السخِ ججل  و ،"٦ِكىث صوو " الخالض" ؾٞغ

ا نٟداجه في جًّمن الظي ا ن٣ضًة ًٖة . مبالٛاث و زىاع١  من ٞحها ما ل٩ّل  و اإلاالٟاث، لهظو الط

ُا ابخ٦اًضا ألاكل في ٤اهذ التي الٔطبُت امل٠اماث َى الث٠افي الخُاض » ؤّما       س بً ؤًسي ٓلى ُهط ؿٟط  اهخ٠لذ و الهمصاوي، و زٍض
٧ لؼىا و مىىالها، ٓلى ألاهسلؽ ؤزباء وسج و ُهىضَا، مىص ألاهسلؽ بلى امل٠اماث

ّ
ه في وـ

ّ
ُت امل٠اماث لخل٧ ٤ان ؤه  و الـٟط

ًّ  ُهىض  في ٣بحر ٛول ألاهسلؼُت  ما به ؤني و ٓـط، الؼازغ ال٠طن  مىخلٝ مىص املؼُحُت اػباهُا في حسًس ٟلص ي ٛ

ٌاض و الـٌاضة ٟلم ؤي ،"Norvela Picarexa" الب٦ُاضػ٥ُت بالطواًت حؼّمُخه اكٌلح
ّ

 ببٌل ٥ًىن  ما ؤؿبه بٌلها و الـ

ل البٌالت و الجْى ٓلى ٌؼخٔحن و ٟاػُت، بِئت في ٌِٔف محخا٨، ؿاًط َى امل٠امت ُّ .  «البؼٌاء دساْ و بالح

ن ىظًن من ٞنؿخنخج       ه ختى الٗغبُت باإلاازغاث ٦شحرا جإزغ الظىبي الٗهغ زال٫ الاؾباني ال٣هصخي ألاصب ؤّو  الخُاٍع
ّ
 بّو  ٢ُل ؤن

لذ ٞترة ؤزهب بالظاث ٧او [اإلاىعَؿ٨ُحو] اإلاؿلم الكٗب ب٣ُت َغص قهض الظي ال٣غو  ىظا
ّ
 من وعزخه ما ٧ّل  اؾبانُا ٞحها جمش

ا الاؾباني الغواجي الّٟن  ًخّىط و ٢غوو، الدؿٗت َىا٫ الٗغبُت الش٣اٞت ٖنانغ ش في الخالض الّٟجي الٗمل بظل٪ ؤزحرًة  ؤلانؿاني الخاٍع
ه

ّ
اندـ،" ٦ِكىث صوو " ٧ل ه الٟغوؾُت ٦خب من ؤّوال ٌٗخبر ٞهى الؿاب٣حو، الاججاىحو ًلخ٣ي ُٞه و لؿٞغ

ّ
اندـ نّغح ٦ما ألن  ؾٞغ

ت ] الٟترة ىظو ٖلى ٞٗل ٦ّغص ظاء ٣ذ نٟؿه الى٢ذ في و ،[السخٍغ
ّ
ؿ٨ُت، الغواًت ؤصب من ٦شحرة ٖنانغ به ٖل  لم بو و الب٩اَع

. جماما ؾل٨ها في ًنسٍغ

ت ] ٖنهغ اٖخبر ٢ض و       ضا مخمّحزا ٖمال" ٦ِكىث صوو " من ظٗلذ التي الجىانب ؤّىم من [السخٍغ  من الٗضًض ٞاعجٟٗذ  ٍٞغ
ت ؤّو  جغي  و الغواًت، ٖن جضاٞ٘ التي ألانىاث اندـ اؾخسضمها التي السخٍغ  ٚحر ْاىغة ٖلى ال٣ًاء في ٦بحر ؤزغ طاث ٧انذ ؾٞغ

غا١: هي و ؤال ٖهغو في الاؾباني اإلاجخم٘ في صخُت . الغواًاث ٢غاءة في الٚا
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ىدؽ مثل ٣ىذ لى: ٠ًى٨  Shaftesbury ؿاٛدؼ ري  ٣خب ،1711 ٓام في و »        هجاح ًمازل بىجاح اػخٌٔذ و الاػباوي ػاٛض
ُت بالٜطوػُت الـ٘ٝ َصا ٓلى ؤٟط ي ؤن املطح ال٦اجب َصا  بىٜس ي ؿاَسث لى و حتى باال َسؤث ل٥ىذ امل٘طبُت، ؤو ال٠ًى

م و مىه، املطاز ح١ّ٠  ؤن بٔس باالحخ٠اض ٠ًابل َصا الؼادط ٓملي
ّ
 ؤحله مً الصي ال٘طن َى و وحىؿه و ال٠ٔى٨  مطزة حٌ

اندـ، ٦خبه ما ب٣ُمت اٖتراٝ ىظا في و.  « ٣خب  الخُٛحر، بخضار ٖلى ال٨ّخاب ىظا م٣ضعة ٖلى ٦بحر ب٣ضع جغج٨ؼ ال٣ُمت ىظو و ؾٞغ
. الغواًت لهظو جًاٝ بياُٞت محزة هي و

 

اندـ اؾخُإ بنؿانُت عواًت ؤّجها هي" ٦ِكىث صوو " عواًت جهبٜ محزة ؤّىم ؤّما        نالخت مدخىاىا، بًٟل و ًجٗلها، ؤو ؾٞغ

ه ًا٦ض خُض الاؾباو الن٣اص ؤخض ٖلُه ًغ٦ّؼ  ما ىظا و م٩او، و ػماو ل٩ل
ّ
ً الاػبان بٔى ًجخمٕ ٓىسما » ؤن  باغ مً املخإزٍط

م، ٟؼاوة مً و ماه  م ٨  الللبت، مؼخ٠بلهم ٓساوة مً و حاهَط
ّ
 املصابت الحطاضة ٛخّىحس ،"٣ِـىث زون " ضوح بُ  م جخجز

ىُت، مـآط ٛ  ا حؼ٥ب و ٠ٓس، ٣حّباث ضوحي دٍُ في جسدلها و  املخّٜطٟت ال٠لىب جل٧ بحن ال٘طبُت شخلِخه في  الًى
ىُا ؤملا شخلُات ا مطاضة وضاء وجوٕ ت ججخمٔىن  مطة ٤ّل  في زاثما ًطّزز ٌؼْى ٤ان ٟس و مـتر٤ا، ًو   ٗحر م٥ٔم، ؤ٣ىن  ػٍى

ّ
 ؤن

ت مً" ٣ِـىث زون " بلى ًىِط ؤن بلى ؤزث ألادٌاء ت مجا٨ بالىاٟٕ  ي ٠ٍٛ واحسة ظاٍو .   « للسخٍط

 ما ىى و مسخلٟت، ؤبىاب و ّٖضة ؤوظه للغواًت ؤّو  ٖلى جغ٦حز ٦ظل٪ و ؤلانؿاني، ببٗضىا و الغواًت ب٣ُمت اٖتٝر الن٣ض ىظا بّو       

٘ الن٣اص ٖلى ًىظب ت في الخنَى ت الا٦خٟاء ٖضم و الخدلُل، و الغواًت ػاٍو . واخضة بؼاٍو

ا ٣ِـىث السون  ؤػٌىضة -2       ًٓ : ه٠سًا و ؤزبُا مىهى

: اػباهُا في ٣ِـىث زون  -ؤ      

ت من" ٦ِكىث الضوو " م٘ حٗاملهم في الاؾباو الن٣اص انُل٤        ىاالء نٓغة و      ألاصبي ؤلابضإ لهظا نٓغتهم بحو اإلا٣اعنت ػاٍو

 مؼإلت هِطها في َى ما مثل ٥ًً لم و ؤلهُت، و ٛوىلُت، لهاالء ال٥ُذىجه ٤اهذ..  » ٢ىلهم خّض  ٖلى ىظا و له، الٛغبُحو الن٣اص
ت، ٝ لصل٧ و ملحًر

ّ
مسة ج٦ل ً، ال٠طن  دال٨ بطظوا الصًً السضاػت و ال٥ٜط ضحا٨ مً ألاضبٔت الاػبان ألٓا  جبّىئا و الٔـٍط

  –José ortega y gasset [1883" ٗاػِخا ؤي ؤوضجُ٘ا دىػُه: "الخىالي ٓلى و الى٠س، و البحث مً الح٠ل َصا في اللساضة

ٝ الصي و ،[1955
ّ
 مالٜاجه مً و :Miguel de Unamuno" [ 1864–  1936]" ؤوهامىهى زي مُُ٘ل و ،"ال٥ُذىجه في جإمالث ؤل

 في وـط و: [1936  –1874] ماثُثخى زي ضامحرو املالٝ َصا ه٠س في ؤًوا ؤبسْ ٟس و ػاوـى، و ٣ُذىجه السون  حُاة" ٣خاب

 ضوٍث مطجُيث دىػُه ٛى الطابٕ الىاٟس ؤما و زولىػُيُا، و دىان زون  ٣ُذىجه، زون " َى و له ٣خاب ؤؿهط 1926ػىت 

 ٣ثحرة ٣خاباث كاحب َى و José Au gusto trinidad Marting Ruis – Agorin [1873–  1967]" "آزىضًٍ" باػم املٔطوٚ

مها ٣ِـىث السون  حى٨  َّ ١: "ؤ  . «"زطباهدؽ مٕ" ،"زطباهدؽ ؤجباْ مً الاشن مٕ" ،"٣ُذىجه زون  ًٍط
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ي منٓىع  من الغواًت م٘ الخٗامل و م٣ّغبت نٓغة من الشخهُت جناو٫  في الًٟل ألاعبٗت لهاالء ٧او و      
ّ
 خاو٫  ٞلؿٟي، و جإمل

 اٖخبر و ٢ىمي، ٦ٗامل الن٣ض ٞإزظ ،"الخُىي  ال٣ٗل ٞلؿٟت" ٌؿمُه ُٞما اإلاشالُت، مظىب و الىا٢ُٗت مظىب ًخٗضي ؤو زالله
. الغقُض ال٣ٗل محزجه و الاؾباني، لؤلصب مٗلم ؤ٦بر زغباندـ

اة بٌٗ م٘ ٦ِكىث لضوو  خضر ما بلى ٞخُّغ١  ؤونامىنى، صي مُُٛل ؤما         ٌٔخ٠س ٤ان مً زمت لّٔل  و..  » ٣ًى٫  اإلااٖؼ ٖع
ّ
 ؤن

  ًسضي  ٤ان ٣ُذىجه زون 
ّ
اة داًب ٓىسما ٛهى م٠ا٨، م٠ام ل٦ل بإن ٠ت ٓلى ّزلهم و املآع، ؿاون في حّسث م الٓط  التي الٌٍط

 ب صٍ زضي  ٤ان لى ػاوـى ٛٔله ٤ان ما بالصاث َى َصا و ُٛه، ٌِٔـىن  الصي الحوُى مً ؤهٜؼهم ًى٠سوا ؤن ب ا ًم٥  م
ًّ  و شل٧ ٓلى ال٠سضة لسًه ٤اهذ و ألامىض،   شل٧، ًلىٕ ال الٜاضغ ل٥

ّ
ه ٤امال بزضا٤ا ًسض٢ ٣ُذىجه زون  بن

ّ
 بال زمت لِؽ ؤه

اغ لجمُٕ  ي و واحسة ٟوُت
ّ
ض النا٢ض ؤو ٖلى واضر صلُل ىظا في و 1.«الؼىاء حس ٓلى الى  لِـ البُل ؤّو  ًشبذ ؤو ًٍغ

 ظٗلخه التي مبّرعاجه له بل بمجنىو،

ه: ب٠ىله الخٌاب ًىٔذ" زطباهدؽ" الؼِئت الىُت شو..  » الخُا٫ ٌِٗل و الىا٢٘، ًسال٠
ّ
 شل٧ بٔس لُوُٝ ًجسي ال ج٥ٜحر به

 : ٟاثال
ّ
اة بن .  «مسَىؿحن بلُه ؤك٘ىا املآع ٓض

سُت الخ٣ُ٣ت و      ه ب٢غاعىا من البض التي الخاٍع
ّ
 ؤصىكهم و ؤطىلهم و بلُه، ًنهخىو  ًجٗلهم ؤو اؾخُإ ٦ِكىث صوو  ؤّو  بما: ؤن

 للغواًت ن٣ضو ؤونامىنى صي ًىانل و له، ب٦غامهم ىى طل٪ صلُل و الجضوي، ٖضًم ٩ًىو  ؤو ًم٨ن ال الخ٨ٟحر ىظا ٞةو بخ٨ٟحرو،

مىا ٣ما و..  » ألاصبُت الؿاخت في زالض ججٗله و الٗمل ىظا ٖلى جشجي ندُجت بلى ألازحر في ًهل ختى
ّ
  الٌُب الىبُل ٓل

ّ
 ؤكى٨  بن

 ًسوم ما َى املجس َصا العمان، و امل٦ان ًخجاوظ  الصي املجس و  ُٛه ؤِف الصي هٜؼه الٔلط في و شاجه، امل٦ان في لهي املجس
  ؿاػٔت، ؤضاض ي في ًىدـط و ؤحُا٨، دال٨

ّ
مى٨، كٜت له ما ٌـا٣ؽ ٓاملي َى ما بن

ّ
 اهدؼابا ؤ٣ثر املطء ٥ًىن  ما ب٠سض الـ

.  «الٔلىض  حمُٕ و البلسان، لجمُٕ اهدؼابا ؤ٣ثر ٥ًىن  ما ب٠سض ٓلٍط و لبلسٍ

اصة آلازغ ىى ماثُصخى عامحروصي الشالض النا٢ض خاو٫         و ال٨ُسىجه، جدلُل ؤّو  بلى اؾبانُا، بحو و ناخبها و الغواًت بحو الغبِ ٍػ

ا٢ه و زغباندـ جدلُل ا مهّمت ال٨ّخاب ىظا من الكٗب ٌؿخ٣حها التي الخٗالُم ؤّو  ٖلى ًّض٫ ٞع   ؤّوال..  » ظضًة
ّ
 ال٥ُذىجه ٟطاءة ألن

ىا ام، مً ضئوػىا لىا ح٘ؼل و ملاثبىا، في حٍٔع   زاهُا و ألاَو
ّ
 و هٜؼه ٌٔعي  ؤن ؤي ٣خابه، في زطباهدؽ بلُه َسٚ ما َى َصا ألن

الجه مً ًطح٥ىا ا ٤ان ٣ما التي ٍو   زالثا الحس، ٛاث٠ت ؤحالم في جّىلسث ٟس َى، ٌٔخ َر
ّ
 حٔبت ٤اهذ الؼآت جل٧ في اػباهُا ألن

٠ت  بلُه هحخاج الصي إلاًحاء ال٥ُذىجه في اػباهُا وحسث ٟس و الؼاب١، ال٠طن  في املجهس الٜص البٌىلي الٔمل بؼبب مَط

.  « حؼسَا و لطوحها الالظمحن الطاحت و للـٜاء
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ا عبُا ال٣ى٫  ىظا من نلمذ و       ش بحو و ؤبُالها و الغواًت ؤخضار بحو ال٨ُسىجه، و اؾبانُا بحو ٢ىٍّ  خؿب الظي اؾبانُا جاٍع

 ؤزبُا شجآا ٥ًً لم ٣ُذىجه السون  » ؤّو  ٖلى جإ٦ُضو في الٗمل ىظا ٖلى خ٨مه طل٪ بٗض ل٠ًُُ بُجهما الٟهل ًم٨ن ال النا٢ض

.  «الٔلىض  حمُٕ في الخُالي الطحل مثا٨"  الى٠از ؤحس ٓىه ٟا٨ ٣ما ٤ان بل ٛحؼب

ل اؾباني ٧ىنه من انُال٢ا ٦ِكىث الضوو  ًن٣ض ؤو خاو٫  و الشالزت، الن٣اص آزىعٍن ًسال٠ لم      
ّ
 ٧ىنه من انُال٢ا و اؾبانُا ًمش

ه بلى ألازحر في ونل و الاؾباني ألاصب في عاجٗت ٖالمت
ّ
 في (زطباهدؽ) شجبه الصي الخاٛه الجىىوي الهىغ َى َصا..  » بازخهاع ؤن

ه و" ٣ُذىجه زون " ٣خابه
ّ
 ال و بإهٜؼىا، الث٠ت جل٧ ال و ألامل، شل٧ ال و مثالي، َى ما حب الحب، شل٧ ؤبًسا ٌصجب لم ل٥ى

ٕ حمُٕ الهجاظ الظمت ٥ٛإّج ا الىبُل ٛاضػىا ٗس ب ا ٌعجب التي ألاحالم جل٧  َصٍ زون  و املٌٔاءة، الجباضة، إلاوؼاهُت املـاَض

ت بلى حخما ألاٛطاز ٣صل٧ و الـٔىب، حؼاْض املعاًا .  «الاهحٌاي َاٍو

 الخاعط من ج٨ن لم" ال٨ُسىجه" ٦خاب نالها التي ألاىمُت ؤّو  اؾبانُا، ن٣اص ألّىم ألاعبٗت آلاعاء ىظو من انُال٢ا نلخٔ و      
 ٖلى ؤلانؿانُت بُل ٢ل بل ببُلهم الاخخٟاء في الخ٤ من ٦شحر لهم ؤّو  الن٣اص ؤبنائىا عؤي التي اؾبانُا من ختى ٧انذ بل ٞدؿب،

. ٢ىلهم خّض 

 زانت، انجلترا بلى و ٖامت، ؤوعوبا بلى قهغجه امخضث بل ٞدؿب، عؤؾه مؿ٣ِ في ألاىمُت بهظو" ٦ِكىث صوو " ًدٔ لم      

. ؟" ٦ِكىث صوو " الغاجٗت م٘ انجلترا مبضٖى حٗامل ٠ُ٦: اإلاُغوح الؿاا٫ ل٨ن و ٚحرىم، من ؤ٦ثر الغواًت بهظو الان٩لحز ٞاىخم

: اهجلترا في ٣ِـىث زون  -2      

اندـ صي مُُٛل الاؾباني لل٩اجب" ٦ِكىث صوو " عواًت ؤّو  ُٞه ق٪ ال مما        ال٣غو  في الانجلحزي  ألاصب في ألازغ ؤٖم٤ لها ؾٞغ

ا مً ؤ٣ثر ٓاهذ حُث» آنظا٥ ان٩لترا حِٗكه ٧انذ الظي الًِٛ ندُجت طل٪ ٧او و ٖكغ، الشامن إة مً ٗحَر ً، ًو  املخٌهٍط

ً وؤٗلب
ّ
٦ا بلى بٔوهم كّسضث التي  ي ؤّج ا الِ ً ُهىض  مىص و... الـمالُت ؤمٍط  حىا٨ ؿآط ًِهط ٌٔس لم اه٦لترا في املخٌهٍط

ٝ في حتى ال و واحس،   َصا ٌٔني ال املسًىت، ًٓ البُٔس الٍط
ّ
ً ؤن  ل٥ّ  م و الجىالحن، الـٔطاء ٓلى ال٠واء ػبب َم املخٌهٍط

ه الٔلط ٤ان ل٠س ٓل  م، ال٠واء في عجلىا
ّ
اهدؽ ٣خب لصل٧ و الطوماوؼاث، و الـٔطاء و الـٔط هس ٤ل  ضوماوؼِخه ػٛط

.  «املوازة

ما٫ ؤ٦ثر من" ٦ِكىث صوو " عواًت ٧انذ بظل٪ و             ال١ ٖلى ُٞه جإزحرا ألاظنبُت ألاصبُت ألٖا  لِؽ حلُا َصا ًبسو و » ؤلَا
م ألازباء ٣خاباث ؤن في ؤًوا واضحا ًبسو بل ال٠طن، شل٧ في ألازب ضحا٨ ب ا ٟام التي الترحماث حّٔسز في ٠ٍٛ  و ٣باَض

م                     بل مىه، اٟخباػاث و ٓلُه، حٔل٠ُاث و الٔمل َصا باؿاضاث حعّج  ك٘اَض

.  «ٓابط لى و له ش٣ط مً ك٘ط ؤو ؿإهه ِٓم ؤزبي ٓمل دال ٟلما و
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 بحو جّٟغصو و جمّحزو ٖلى و  الاؾباني الغواجي الٗمل ىظا ٢ُمت ٖلى صلُل الانجلحزي  ألاصب في ٦ِكىث لضوو  ال٨بحر ألازغ ىظا في و      

 و ٣ِـىث زون  بحن الٔالٟت جمثل و » زانت بهٟت الغواًت و ٖامت، الانجلحزي  لؤلصب عاٞضا ًهبذ ظٗله مما ٖهغو منخىظاث
 مً ؤ٣ ر ٓسًزا واحًسا ٓلطا ؤهخ  ؤن ًحسر ٛلم ألازبُت، الطواًت في كّىضَا ؤٟىي  في ٓـط الثامً بال٠طن  الاهجلحزي  ألازب

  ؤن جحاو٨  التي الطواًاث
ّ
 ال٠طن  َصا ضواجي مً الٔسًس حاو٨  ٛل٠س جحخصًه، ؿ٥ال و جدبٔه، همىشحا" ٣ِـىث زون " مً جخذص

ت ٓىلط داكت و الطواًت، َصٍ في ال٠ىة حىاهب اٟخباغ  جحسًس ٛ  ا ًحاولىن  دلبت ٣إضن لهم بسا حُث ب ا، السخٍط

 عواًت ؤّو  و زانت ،  «املجخمٕ في بكالح مً بلُه ًطمىن  ما جح١ُ٠ به ٌؼخٌٔىن  هٜاش ٣ؼالح و مومىج ا، و الطواًت ؿ٦ل
اندـ غ ؤو اؾخُاٖذ و الخُٛحر، ٢ًُت ًسّو  ُٞما نجاخه ؤزبدذ ؾٞغ

ّ
ًىو  ججٗلهم و الّناؽ، في جاز  ًداولىو  و   وا٢ٗا ًٞغ

له . جدٍى

 الخٍ جدّبٕ ًحاو٨ " Joseph Andrews" "آهسضوظ حىظٍٝ" ٣خابه في" Henry Fielding" ُٛلسه  َجري "» مشال ٞنجض      

اهدؽ، مباؿطة ٛ  ا ٌٔتٚر و ٣ثحرة، هىاح في" ال٥ِـىحي  Tobais" "ػمىلذ ًىباًاغ" هجس و له، امخىاهه ًٓ ٌّٔ ر و بؼٛط

Simollett "ٜع وؼىلذ ال ػحر" ٥ًخب  ًٓ بُٔسة بمثالُت  –وؼىلذ ال ػحر البٌل ًحاو٨  ٛ  ا و" Sir launcelot grearves" "حٍط

" ػخحرن  لىضاوؽ" هجس ٣ما واحس، آن في ؿ٠ٜخه و ال٠اضت  ضح٧ َصٍ محاوالجه جثحر و الٔالم، ًللح ؤن  –الىاٟٕ

"Laurence Sterne " 
ّ
ها التي اللُىت الاػباهُت الطواًت مً ًخذص

ّ
ؼترام" ضواًخه للٔالم ًذطج و املطوهت، الٜاث١ ب٠لمه ٌـ٦ل  جَط

٠ت ٣ِـىث زون  مً امل٠خبؼت الٔىاكط بٔى ٛ  ا ٌؼخذسم التي" ؿاهسي سة، و حسًسة، بٌٍط  ٓلى الجسًس جوٜي بحُث ٍٛط

ر مً حّ٘حر و ٓامت، الطواًت ؿ٦ل ت جاٍض .  «داكت الاهجلحًز

 و مٛاًغة، نٓغة ٦ِكىث الضوو  ٞنٓغث الغواًت، لهظو جدالُل و آعاء انجلترا في زانت ن٣اصو و ٖكغ الشامن لل٣غو  ٧او ل٣ض و  
 الغواًت في الهؼلُت الجىانب ٖلى مّغ٦ؼة الشانُت ٧انذ خُض ٖكغ، الؿاب٘ ال٣غو  في الغواًت لها حّٗغيذ التي الضعاؾاث ٖن ابخٗضث

  ٢ــض ال٣غو  ىظا ن٣اص ٩ٞاو ؤىمُت، ؤ٦ثر ؤزغي  ٖنانغ ٖلى جخٛاْى ظٗلها ما ىى و

 لضي الُُب البريء الطخ٪ بزاعة ٖلى الٗمل ىظا ٢ضعة بلى و البُل،  خهُت في النبُلت الجىانب بلى ألانٓاع و الاندباو لٟخىا

. ال٣اعت 

ر ٓلى مطحت حٔل٠ُاث" ٣خابه في" Edmund Gayton" حُخىن  ازمىهس"» نجض ٦ما        زون  الـهحر الؼُس م٘امطاث و جاٍض

  ال٥خاب َصا ٜٛي الطواًت، جل٧ ٓلى حٔبحر ؤكسٞ ٌٔ ر ،1654 ػىت كّسض الصي" ٣ِـىث
ّ
 مازة ٣ِـىث زون  مً حُخىن  ًخذص

ت مـآط ػىي  ال٠اضت  في ًثحر ال و باالحترام حسًط ٗحر ال٠ٔل مؼلىب ٣ةوؼان ًلّىضٍ و للتّ ٥م، .  «السخٍط

ت ىظو ألا٢ل ٖلى ىنا٥ حّٗض  لم خُض ًسخل٠ ٞاألمغ ٖكغ، الشامن ال٣غو  في ؤما        صوو " ًهّىعىا التي الجاعخت السخٍغ

 ىظا مهلخىا ٧او التي الًٟاثل ظمُ٘ ٖن حّٗبر و اإلاشالُت، اإلاٗاني ٧ّل  جدمل ؤنبدذ  خهِخه بّو  ال٣ى٫  ًم٨ن بل ،"٦ِكىث
 جبٗض ؤنُلت نبُلت عوح ٖن ٦خٗبحر" ٦ِكىث صوو " اجساط ٖلى الٗهغ ىظا نا٢ضي بحو الاجٟا١ ٌكبه ما ٞهنا٥ بها، ًناصوو  ال٣غو 

. الى٢ذ َىا٫ ؤلانؿانُت و الخٗا٠َ و اإلاكاع٦ت بلى جضٞٗنا و الى٢ذ، بٌٗ ُٞنا الطخ٪ ٖلى
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 ٖلُه ًا٦ض ما ىظا و ًدملها، التي ؤلانؿانُت ال٣ُمت ٖلى ج٣ىم ألاؾاؾُت محزجه و الٗمل، ىظا زانُت ؤّو  الظ٦غ ؾب٤ ٦ما و      

ا هٜؼه ٌٔخ ر ٛ  ا و ،1700 ٓام في ُهطث جطحمت  ي و..  » الغواًت لهظو لترظمخه اإلا٣ّضمت في مىجى بُتر
ً
اهدؽ مى٠ص  الصي لؼٛط

 بٌل به٠اش مهمت ٓاج٠ي ٓلى ؤدصث ل٠س: ٠ًى٨  ججاَه، الاظزضاء بزاضة بمحاولت م كىضجه ؿّىَىا الصًً مترحمُه مً ٓاوى
اهدؽ   و الؼاب٠حن، مترحمُه مً ػٛط

ّ
٧ ؤن

ّ
 ٠ٛس شل٧ ًٓ ٛوال و ؤٛول، زُاب في ؤػٔس م٘امطاث بلى ٌؼعى ل٦ي ُٟىزٍ ؤٛ

  آخ٠ازٍ ًٓ مىجى ؤٓطب
ّ
م  –٣ِـىث زون  بإن ه، التي الخُا٨ ؿٌحاث مً بالٗط   –الجىىن  حّس  بلى ؤحُاها جلّل  التي و حٔتًر

ط ًٓ ًذخلٝ ال َى .  « الٔازي إلاوؼان حَى

ه الّناؽ ٧ّل  ٖن بالبُٗض ال و بالٍٛغب لِـ ٞهى جهّغٞاجه، من٣ُُت و ٦ِكىث صوو  بنؿانُت ٖلى ًا٦ض ما ىى و      
ّ
 ببؿاَت ألن

ٟه بمن٤ُ ًخدّضر
ّ
 خانل، جدهُل ج٩ىو  جهّغٞاجه ألّو  النجاح ىظا خ٤ّ٣  إلاا ل٣ٗله، ٞا٢ضا و مجنىنا البُل ٧او ٞلى الخُا٫، ٌٛل

اندـ ط٧اء ل٨ن و . الٟغوؾُت هي و اؾخٗبضجه، واخضة ٨ٞغة ؤؾحر ٌِٗل بُله ظٗل ؾٞغ

 ..  » ال٣ى٫  بلى مىجى ونل ٢ض و      
ّ
 مثل ٠ٓله و حىاهبه في ًٌىي  ؤو ٣ِـىث، السون  مً ؿِئا حىبُه بحن ًحمل بوؼان ٤ّل  بن

 ٤ان بن و ًُٜٜا، جحّىال هجس ٓـط الثامً ال٠طن  مىخلٝ بحلى٨  و مجىىهت، بم٘اضاث ال٠ُام ٓلى جحوه ما ٣ثحرا زالؼُيُا
ل ٣ِـىث، السون  كىضة في ملحىُا

ّ
 ؿٌحاث و املحببت، كٜاجه و بالٔالم، ٓالٟخه و بصخلِخه املتزاًس الاَخمام في ًخمث

 او٥ٔؽ الصي َى املىٟٝ َصا ضبما و إلاوؼاهُت، و الخحر بحب الاؿمئزاظ، و الاػت عاء جثحر ال و الطح٧ ٓلى جبٔث التي دُاله

ل ما ل٦ّل  اػخحؼاج م و للبٌل هِطت م ٓلى
ّ
 ؿسًس بخٔاًٝ ًدؼم حىوؼىن . ز مىٟٝ ؤن هجس لهصا و مثل، و ُٟم مً ًمث

هم و ٣ِـىث، السون  ججاٍ
ّ
  ٣ما لحالخه، ٓم١ُ جٜ

ّ
 الىبل، مً لىها ؤ٣ؼبخه الٔالم إلكالح الباجؼت و املخ٥ّطضة محاوالجه ؤن

.  «مثالي ٣ىحىز إلاوؼان ًٓ حٔبحر دحر ال٠طن  مىخلٝ آخ ٍر الصي

غ ل٨ّن  و       اندـ، لنجاح ٖكغ الشامن ال٣غو  جهٍى  Tobaise" "ؾمىلذ َىباًاؽ" الغواجي نجض ٞمشال اإلاٛاالة بٌٗ به ٧او ؾٞغ
Smolltt "جٓهغ ٖنضما النضي ًسخٟي ٦ما الغومانؿُت الغواًاث ازخٟذ ختى ًٓهغ ٦ِكىث، صوو  ٨ًض لم" 1755 ٖام ٨ًخب 

ت مٗغوٝ ٚحر ٧اجب ٨ًخب London Magazine لنضو مجلت في و الكمـ، اهدؽ ٣خب ٓىسما »: ٣ًى٫  الهٍى  زون " ضواًخه ػٛط

ت الح٥مت ٌؼخُٔس ؤن الطواًت في حاو٨  ٛل٠س هبُلت، و ح٥ُمت آضاٍئ ٤اهذ" ٣ِـىث جُا ٛخبّسز...  بلسٍ ألَل الٌٍٜط  حىىن  جسٍض

، ً و ألاكلي، م٦اج ا حؼخُٔس ضوٍسا ضوٍسا الهازثت الح٥مت ؤدصث و ٓلٍط .  «ح٥مخه ٓلى ال٦اجب هجاح بَط

 في ٣ِـىث زون  جإزحر كّىض  » :Jamas Beattie بُتي ظُمـ: ىى ؤقهغىم و ال٣غو، ىظا ن٣اص ؤبغػ  من آزغ نا٢ض ؤًًا نجض ٦ما      

 الىلٝ ًٓ صحُحا حٔبحرا" Beattie" بُتي" ٌّٔ ر َصا في و بالٜٔل، ٟاثم َى ملا جحٌُم ؤو ٣خسمحر لِؽ و ٣ةكالح، مجخمٔه
ت في ًجس لم الصي و ال٠طن، مً ألادحر اهدؽ سخٍط ا، مّسمًطا ػالحا ػٛط

ً
  َصا بلى باإلهاٛت إلاكالح، و للخُ٘حر ؤزاة بل ٛخا٤

ّ
 ٛةن

اهدؽ آخ ر حُىما ؤكاب ٟس بُتي .  «الىأُٟت للطواًت الح٠ُ٠ي املاػؽ ػٛط
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 الؿاثضة، بًضًىلىظُاجه و ْغوٞه ٖن و الٗهغ، م٣خًُاث ٖن بمٗؼ٫  ج٨ن لم الغواًت ؤّو  اإلاٗغويت الن٣ضًت آلاعاء ىظو جا٦ض      
با ٛلِؽ شضوجه، في بال٠ٔل إلاًمان ٣ــان ال٠ــطن  بساًــت ٜٛــي» س ؤن بشن ٍٗط ّٔ  م٘امطاث و

ت ا ٣ِـىث زون   ٥ٛطي  جُاض ُهىض  في بسؤ ال٠طن  َصا في الؼىحن بخ٠ازم ل٥ً و ال جىم، حؼخح١ محمىم دُا٨ ؿٌحاث ٟو
  ًامً

ّ
ت، حّب  و للخٜائ٨، ؤَمُت ًا٣س و الخحر، حّب  ٓلى ًبٕ إلاوؼان بإن م  ي و الىٜؽ، ًُبت و البـٍط ُّ  مً ٤ل به هازي ٟ

سًً ججخصب لم بن و ال٠طن، بساًت في اًسٌؼىن  و ؿاٛىدؼ ري    لها مٍا
ّ
ت ّٟىة ؤكبحذ حُث ال٠طن  مىخلٝ ٓىس بال  ال ٥ٍٛط

 مً مىه ًبسض ما ل٦ّل  ٤اٚ ٣ٔصض" ٣ِـىث زون " شخلُت في ألاػاػُت الٌُبت جبسو ؤن املؼخ٘طب مً ٛلِؽ ب ا، ٌؼت ان

.  «الٜهم و الخٔاًٝ مً ب٥ثحر بل  ا الىِط و بل ًاجـت، جلّطٛاث

 جًا٠ٖ ؤو بٗض و ال٣غاء بلى وظهذ و مّغة ؤّو٫  َبٗذ ؤو منظ الغواًت لهظو وّظه الظي الن٣ض و الضعاؾاث من ال٨ّم  ىظا ؤمام و      
 صوو  ؤّو  اٖخباع ٖلى الغاجٗت بهظو الاىخمام اإلاٗانغوو الن٣اص بزغىا ٖلى خاو٫  ؤوعوبا، مسخل٠ من بلحها ظاء و جغظمتها، و٢ذ

نُا عمؼا بل ٞدؿب، ؤصبُت  خهُت لِـ ٦ِكىث  ؾبُل في مجاىض و ٖلُا، بنؿانُت مشل بلى صاُٖا و ال٨ٟاح، ٖلى مدّغيا َو

. زالضة عؾالت

: ٣ِـىث لسون  املٔاكطة ال٠طاءة -3      

ا٨" الـهحر ال٥ىلىمبي الطواجي ٣خب مطة شاث في »       ه" ماض٣حز ٗاضزُا ٗابٍط
ّ
 السون  ٟطاءة ًىمُا ؤُس و ه٠طؤ، ؤن ٓلُىا به

اندـ ؤنضعو الظي الٗالم، في ألاقهغ ال٨خاب ؤّو  ٌٗجي ىظا و ،  «٣ِـىث  جغظم الظي و ٖكغ، الؿاب٘ ال٣غو  مُل٘ ظؼؤًن في ؾٞغ

ت خاظت نضوعو من ٢غوو ؤعبٗت بٗض ًؼا٫ ال لٛاث، ٖضة بلى ا ىظا ًىمنا في ؤزال٢ُت و ٨ٍٞغ . النبُل و ؤلانؿاني إلاًمىنه نٓغًة

ر ٤ّل  ًمىث ال الصي البٌل..  »: ٞهى ؤبضا، ًمذ لم ل٨ّنه و ٦ِكىث صوو  ًنخهغ لم        ٓسم و شل٧، ٓلى ًّس٨ ؤ٠ٓبه الصي الخاٍض

ما ضّبما بل العهادت، َصٍ ٤ّل  ُٛه ٓلط ٓلى ًيخلط ؤن ًم٥ً ٛال حخمُان ؤمطان دلىزٍ و اهخلاٍض
ّ
 ُالمُت اظزازث ٤ل

  ؤزبذ ل٠س اؿطاٟا، و جّىهجا اظزاز الٔلىض،
ّ
.  «ًمىجىن  ال الىبالء ؤن

اندـ ٖٝغ ل٣ض و       ض ولض ؤو منظ الؿٗاصة و الخحر ؾٞغ ُّ  و الخُاة، له ابدؿمذ ٖنضىا و ٢لمه، نٟض من ٦ِكىث صوو  الؿ

اعجه بٗض ػاعو اإلاىث ل٨ّن  ؤمىعو، جِّؿغث ا ب٠ي لى..  »٣ِٞ واخض بٗام ٦ِكىث لضوو  ٍػ ًُّ   لىٜؼه لـهس ح
ّ
 ٠ٛس ًمىث، ال بٌله ؤن

 اػباهُــــــــــا في مطة دمؼمئت ألاولى ال٥ىهُت الحطب ٟبل حتى ًبآخه ؤُٓسث

 و ألاٛالم ٓـطاث  ٣ِـىث زون  ٓلى جخّٔطٚ لم حُت ل٘ت ؤن ؤخ٠س ال و ٛطوؼا، و اهجلتر في املطاث مئاث و وحسَا،

.  «٣ُذىجه زون  حٔطن ال٥طجىن  ؤٛالم و املؼلؼالث،
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 ال الظي و مترظمت، ٣ًغؤىا الاؾبانُت ًخ٣ن ال ٞالظي آزغ، ؤصبي ٖمل ؤي ًد٣٣ه ؤو ًم٨ن ما ؤ٦ثر الغواًت خ٣٣ذ بظل٪ و      
ه ىظا و الؿِنما، قاقاث ٖبر ٌكاىضىا ال٣غاءة ٌٗٝغ

ّ
 في ٦بحر بك٩ل ؾاىم ما ىى و ٦ِكىث، للضوو  خُاة و قهغة ؤياٝ ٧ل

. مخسُلت  خهُت بلى ؤصبُت  خهُت من جدّىله

 خاو٫  التي الشخهُاث و ألاؾماء بٌٗ ؤىملذ ؤزغي  صعاؾاث من انُال٢ا ٖهغنا، في"  ٦ِكىث الضوو "  ٢غاءة ؤُٖض ٢ض و      

اندـ ذ ٌؿخُُ٘ ال ٧او ما ٖلى صالت ًٓهغىا ؤو ؾٞغ ؼخحن الباحث ٌـحر..  » خُض به، الخهٍغ سوهسو ؤٗو  آدط م  اج" ٣خابه في ٍض

  بلى" ٣ِـىث زون  ل٠طاءة
ّ
 ضواًخه ٓىىان ٓلى لٌُل٠ه  –اللٌذت و امل٦ان  –الاػم مٔنى اظزواحُت مً بص٤اء اػخٜاز زطباهدؽ ؤن

اهدؽ به ًىٔذ ؤن ًم٥ً ٤ان الصي و امللٌذحن، ؤي" Los Manchados" حٔبحر ؤن و الٔاملُت،  مؼلمحن ؤحساز مً لخحّسٍض ػٛط
 الصخلُت لألحىا٨ الاحخماعي ال٠اهىن  في باػخمطاض ًطز و ٓـط، الؼابٕ و ٓـط، الؼازغ ال٠طهحن في مخساوال حٔبحًرا ٤ان

ٞ  الصي .  «الجسًسة ٟـخالت في الّسم لى٠اء ًخٌّط

ض ال ٦ِكىث صوو  ٧او إلاا و        ال روٛؼىض  » ًالخٔ ٦ما ٞهى..  ؤولى ظىلت في منه انُل٤ الظي اإلا٩او اؾم بضاًت جظ٦غ ؤو ًٍغ
 ٤ان ظمً في له، مخى٥ًطا ؤو ماهُه، م٠ىٔا ٗاموت هبابُت ؤحىاء في الطواًت بساًت في ٓلُىا ًٌل ال٠ىٌطة، ٗىزوي  و ازواضز

ت بل٘اء ٓلط في الؼاثسة" السم ه٠اء" بًسًىلىحُا مً اهٌالٟا ألاوؼاب بخ٠سًط ُٛه ًبالٙ  الحّطٍاث ٟمٕ و املىضَؼ٥ُت الهٍى

.  «حمآاث و ؤٛطاًزا للمىضَؼ٥ُحن الصخلُت

او اللظاو ىما بالظاث الٛمىى ىظا و الًبابُت، ىظو ؤّو  ىظا، من  نؿخسلو ؤو ًم٨ننا و       ت بؿّغٍت ٌٗٞغ  اإلاىعَؿ٨ُت الهٍى

ه اإلاّهم اؾباني، ؤو مىعَؿ٩ي" ٦ِكىث صوو " ٧او ؾىاء و زغباندـ، لبُل
ّ
ِل٤َ  ؤن

ُ
  و مباصئها، و ؤلانؿانُت ٖلى لُضاٞ٘ ز

ّ
 مى٢ٟا لُخسظ

. مؿخًٟٗحو ٩ًىنىا ؤو ؤ٢ضاعىم قاءث اللظًن و ٖنه، اإلاسخلٟحو الجماٖاث و ألاٞغاص م٘ جًامنا به، الالخ٤ الٓلم من

 في ٦بحر بك٩ل ؤؾهمذ" ٦ِكىث صوو " الغواًت نا٢كذ التي و اإلاٗانغة و ال٣ضًمت ؤلابضاٖاث و الضعاؾاث ىظو ؤّو  نلخٔ      
 و جإّؾُغو في ؾببا ٧او ما ىى و    ألا٢ُاع ٧ّل  اؾخ٣بلخه و الٗالم ظمُ٘ بلى انُل٤ ختى ٖنه الٛباع نٌٟ و ألاصبي، ألازغ ىظا جلمُ٘

لت  خهُت بلى ؤصبُت  خهُت من جدّىله ُّ غ ٢ض" ٦ِكىث صوو " ٧او بطا و ببضاُٖت، مخس
ّ
 في جإزحرو ىى ٞما الٗاإلاُت، آلاصاب في ؤز

ى ٠ُ٦: ؤّص١ بهٟت و ؟ الجؼاثغي  ألاصب
ّ
ت الغواًت في ٦ِكىث صوو  ججل .   ؟ الجؼاثٍغ
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- مذخاضة هماشج في هٜؼُت زضاػت- امل٘اضبُت الطواًت في الصاث ػط و ال٥خابت
ٝ محمس حامٔت ـ ٓبابؼُت زال٨.ؤ  الجعاثط ـ مؼآسًت الـٍط

: امللخم 

ت ْاىغة البىح و البكغي، ال٨ٟغ ججم٘ التي ال٣ًاًا الٗام ألاصب ٌٗالج  َغ١  جسخل٠ بنما و مجخم٘ ؤو خًاعة منه جسلى ال بكٍغ

 وبُبُٗت خضًشا و ٢ضًما الٗغبي ؤصبنا في طل٪ ججلى النٟؿُاث،خُض خؿب ألاىم و...الؿُا٢اث و الٓغوٝ خؿب ٖنه الخٗبحر

. النٟسخي اإلانهج ىى ؤلاق٩الُت ىظو لخىى ٌؿٟٗنا الظي ٞاإلانهج الخا٫

 اإلاٛاعبُت؟ الغواًت في طل٪ ججلى ٠ُ٦ طل٪؟؟ و ٧او بإؾغاعو؟؟؟٠ُ٦ الٗغبي باح ىل

 :جمهُس

ت في ؤؾاجظجنا ىم ال٨خاب و الكٗغاء بإو "ٞغوٍض" ٣ًى٫   ت، النٟـ مٗٞغ ت ناٞظة ألاصب ٌٗخبر بط البكٍغ  ٖم٤ ٖلى جُل سخٍغ

ت و ٦ك٠ ٞٗل ىى ال٨خابت ٞٗل و...ؤلانؿاو  في الالقٗىعٍت بالضواٞ٘ الاىخمام ؤو"٦خابه في" بؾماُٖل الضًن ٖؼ>> ٣ًى٫   .حٍٗغ
 الظاث بلى ًنٓغ ؤلانؿاو بضؤ ؤو ومنظ الجهًت ٖهغ منظ ألاولى صٞٗخه الاىخمام ىظا اؾخمض و٢ض نؿبُا خضًشت ْاىغة ألاصب

 الٟجي الٗمل في الشخهُاث جدغ٥ التي ال٣ىي  ٧انذ ،ٞبِنما مهحرو جدضًض في ألاؾاسخي الٗامل بجها ٖلى" الخغ" للٟغص الضازلُت
٣ُت ٢ىي  بت بلى مهضعو ًغظ٘  ؤلابضإ (...) صازلُت ٢ىي  ؤنبدذ ؤجها ،نجض مُخاٞحًز  مداولت والى زام ٖبء من الخس٠ٟ في الٚغ

باث جد٤ُ٣  1<< الىا٢٘ ٖالم في حكب٘ لم الخُا٫ ٖالم في ٚع

 ٣ًضم ٌٗض ،لم لئلبضإ ال٣ضًم الخٟؿحر ،وطل٪ الُىناني ؤلهمذ التي  الكٗغ وآلهت الٗغبي الكاٖغ ان٤ُ الظي" ٖب٣غ ٞىاص"
خمدىع  بالظاث ًخٗل٤ صازلي لل٨خابت الضاٞ٘ ألو م٣نٗت بظاباث  الظاجُت الؿحرة و٧اجب ؤخُانا ٖجها وللضٞإ خُنا إلاىاظهتها خىلها ٍو

تراٞاث حرىا...  الؿحرة وعواًت والٖا :  ٧اآلحي نلخهها ٢ض ل٨خابت٫ صاٞ٘ من بإ٦ثر ًخمخ٘ الظاث ٖن ال٨خابت ؤنىإ من ٚو

.  الخلىص ٖن ،البدض اإلاىث صخٌ مداولت -

 . (الٛغب ٖنض ) والخُاًا الظنىب من الخُهغ -

 ؾبب ىظا ٩ًىو  ٣ٞض الٓهىع، خب ٣ٖضة من ٌٗاني ٖهابي مٍغٌ اإلابضٕ حٗخبر والتي النٟؿُت اإلاضاعؽ بٌٗ بلى وبالٗىصة -
  آزغ

 الى ًضٞٗنا ما طل٪ ،  الىظىص بق٩الُاث و  الظاث ؾاا٫ خى٫  جدك٩ل التي الغواًت زانت الخضوص ىظو ال٨خابت جخجاوػ   ل٨ن      

. ؟ الغواًت زُا٫ و الؿحرة وا٢ُٗت بحو الدؿائ٫ 

ًُغنا البدض، ىظا في الىا٢٘ و الخُا٫ ًنههغ     ندخاط ما ب٣ضع لؤلزحرة ونمُل ، والغواًت الؿحرة بحو وا٢ٟىو  وندن للدؿائ٫  ٍو

 ال٨بري  اإلاك٩لت هي جل٪ ؟ ًنخهي وؤًن اإلاخسُل ًبضؤ وؤًن ، ًنخهي وؤًن الظاجُت الؿحرة عواًت في الٟغص خُاة وا٢٘ ًبضؤ ؤًن>>  لؤلولى
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 وهي 1<<   ٖنه الانٟها٫ زم بالىا٢٘ الاجها٫ ، الانٟها٫ و الاجها٫:  نٓام و٠٢ صاثما حؿحر ظمُٗا صًاث ٞالؿغ ، الخهن٠ُ في
 ، لالنٟٗاالث امتزاط ، الخُا٫ وػ٠ٍ الىا٢٘ خ٣ُ٣ت الشناثُت جل٪ بحو  ؾِخإعجر البىح لخٓاث ٖن البدض الو ، ؤًًا مك٩لخنا

سخل٠ ناخبه لىو  ؾغ ٧ل ٨ًدسخي ، مطخ٨ت وؤزغي  ، ماإلات ؤؾغاع... القٗىعٍت وصٞٗت  ، جإزحرو ومضي ز٣له و٦ظا  بازخالٞه ٍو

نه زاو الظي وآلازغ... ػوظخه زاو الظي وللغظل.... ؤمه ٖلى ٦ظب الظي وللُٟل ، ؾغ آلازغ ىى وللؼنض٤ً ، ؾغو ٞللمخهٝى  َو
نه ؤخب الظي ؤو....  ؾغ ٧او>> ٞل٣ض ، ؤزغي  ٢ًُت ٞخل٪ اإلابضٕ ؤما. الخُاة حكبه ٢بُدت وؤزغي  ظمُلت ؤؾغاع..  ٦ظل٪ َو

 الٗامي والخٍٗغ٠ والخدضًض الخدلُل بم٩انُت ٖن اإلادخجبت وال٩ىنُت النٟؿُت ألاؾغاع من وماػا٫ ، والٟنانحو ألاصباء لضي ؤلابضإ
 الخضسخي الخىانل وؾغ ، ال٨ك٠ وؾغ ؤلالهام وؾغ ، الخل٤ ؾغ قإو طل٪ في قإنه ، ٖلُه اإلاخ٤ٟ الشابذ ، الىاضر ال٨ٟغي  ؤو

>>2  

ٍغ٤ وعبُه ًل٣نه، الظي قُُانه قاٖغ ل٩ل وظٗلىا ٖب٣غ، بىاص الكٗغ الٗغب عبِ ٢ضًما         اؾخجضي خُض باآللهت، ؤلٚا
ها لم التي ختى اإلابضٕ، ؤ٩ٞاع زاللها جخضاعى واُٖت، ٚحر لخٓت ال٨خابت ٧انذ وبطا ،"... الكٗغ بغبت"   بلُاطجه في"  ىىمحٌرـ"  ٌٗٞغ

ٟصخي ، واخضا نها ٨ًخب ، ًضعي  ؤو صوو  ٞهى ، نٟؿه ٖن  والا٢خخا٫ الٗن٠ مكاىض جخ٨غع  للٛغب ،ٞبالٗىصة واخضة صٞٗت ؾغو ٍو

 ىظا لضعاؾت بؾبانُا بلى الظىاب ٖلى الخغم قضًض ٦نذ....>>   لظل٪ جمُل نٟؿُت ٖن وج٨ك٠"   ىمنٛىاي اعنؿذ"  عواًاث في
ض ألخاو٫  ٦نذ ٣ٞض ، اإلاكهض  نمُم في ؤنالت ؤ٦ثرىا و ألاقُاء ؤبؿِ وؤو الخُاة في ألاقُاء ؤبؿِ ٖن ال٨خابت ٖلى نٟسخي حٍٗى
ت جهاًت لنٟؿه وؤزخاع ، عواًخه وؾغ ، خُاجه ؾغ الٗن٠ ٧او ٣ٞض 3<< الٗن٠ُ الضمىي  اإلاىث ىى الخُاة  منخدغا ، ٖنُٟت صمٍى

.  بالغنام

ئُت جدضي بلى صٖىجه و ، ؾغو ًخجلى الجنسخي اإلاُل ٖلحها ٌٛلب و الخىانل ٖلى جا٦ض التي"  لىعنـ ىـ.ص" ٢هو في و      الجٍؼ
 ٠٣ً ٦ُاني في ىنا٥ الشخيء ، ٖاثلتي من و ؤمتي من ظؼء نٟسخي ؤو ٦ما و ؤلانؿانُت الغوح من ظؼء هي التي عوحي...>> اإلااصًت

لت" مدّٟى نجُب" عواًاث ؾغ ن٣ى٫  ولٗلنا 4<< وىم  ؾىي  لِؿذ ٞغصًتي ٞةو لظل٪ بظاجه منٟغصا ؤو منٗؼال  ، الىا٢ُٗت في اإلاٚى
.  ٖلحها جغصص التي الخاعاث و اإلا٣اهي

اع ًترصص لم و باألخمغ الجؼاثغي  الكباب ؤخالم جلىنذ الؿبُٗناث مغخلت في  جنايل اإلاغخلت لخل٪ عواًاجه ٩ٞانذ ازخُاعو، في َو

ُا ماػلذ ىل ألازحرة اإلاغة في ؾإلجي ال٨بحر اإلاؿئى٫ >> ؾغو ج٨ك٠ و مٗه ُت بإو ؤٞهمخه... ؤخمغ قُٖى ه عصاءا لِؿذ الكُٖى  نجٖز
ن خا٫ و ، اإلاخٛحراث ْل في ل٨ن و 5<<   للخُاة اإلاضع٥ الا٢خنإ ٖلى ج٣ىم ما ؤو٫  ج٣ىم ٣ُٖضة ؤجها و ، نكاء الظي الى٢ذ في  ، الَى

ن ؾغ ٧انذ ،ؤم ؾغو خ٣ا الاقترا٦ُت ٧انذ ٞهل ، آزغ بلىو  ًخلىو  الغصاء و ، تهتز اإلاباصت و ، ًخٛحر الخىظه ٧او  ؤوط ٟٞي ، الَى
ت جبلىع  و الجؼاثغي  الٟغص بناء بل ، ٣ِٞ الٟغنسخي الاؾخٗماع زل٣ه الظي اإلااصي للضماع لِـ ، الخٗمحر و بالبناء الاقخٛا٫  الهٍى

ن ظبحو ج٩ىي  ناعا اإلاٗكى١، ألاخمغ ؤنبذ  ٌؿٟ٪ ظؼاثغي  لضم لىنا ؤنبذ ٣ٞض الَى
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 جنبذ لم اإلاٛغبُت و الٗغبُت الغواًت ألو اإلاٛغبي ألاصب في بها اإلاؿلم الخ٣اث٤ من>> اإلاٛاعبُت الغواًت ؤؾغاع ؤبغػ  ؤخض الاؾخ٣ال٫ 
خه الظي الاظخماعي الهغإ مضاع زاعط ت ْل في الاؾخ٣ال٫ بٗض ما مغخلت ٖٞغ   1<<.... مخٛحراث مجمٖى

اع الُاىغ" الغواًاث ٦كٟذ خُض       ت الشىعة من زُٟا ظانبا"  َو  ٞحها ججلى...." الالػ و ، ٞالؼلؼا٫"الاؾخ٣ال٫ بٗض ما زم الجؼاثٍغ

ن ؤُٖى من بحو الهغإ اع" ٧او ؤؾُاصا، ؤنبدىا الظًن و الخُانت بٗاع اإلالُسحو بحو و قِئا، منه ًإزظ لم و شخيء ٧ل للَى “ َو
ض بما صاثما ًبىح و ، الخُٛحر عؾالت ًدمل الظي اإلابضٕ.... الهالر ولحها و الخمغاء، عواًاجه بُل ض ال وما ، ًٍغ  ٞهىث ًٍغ

 ؤو ؤخل من ًمل٪ ما ٧ل ٢ضم و الشىعة ؤًام نايل الظي الكٗب ٖن الجمعي الًمحر ٖن اإلاٗبر ٩ًىو  ؤو ال٩اجب له ؤعاص>>الالػ
٘ و ، ًىما النىع  ًغي   2<<   الدؿلِ و الاؾدبضاص ز٣ل ٧اىله ٖن ًٞغ

ت ًض ٖلى اع لِسجل ، ظؼاثٍغ  ؤو ؤعاص زاللها لٗله صًنُت عئٍت في الؼ٧ي م٣امه بلى الٗىصة ٢غع  زم“ الضىالحز و الكمٗت“ عواًخه َو
 نٟـ به باخذ ما طل٪ و الٟىضخى ٧انذ"  من ٣ًخل من" ب٣ىة َغح الظي الٗبثي الهغإ ؤؾباب و اإلاداولت جل٪ ًٟهمنا ؤو ؤو ًٟهم

اع م بال٣غآو ممخلئ نهٟي ٚحري  آزغ بحو و ؤنا بحو ممؼ٢ا عؤًخجي>>  َو  الجاخٔ و اإلاخنبي و ٖغبي بابن و  الكٍغ٠ الخضًض و ال٨ٍغ
 آلازغ ونهٟي ، ألاٞٛاني الضًن ظما٫ و ٖبضو مدمض و الىىاب ٖبض مدمض و ؾلمى ؤبي بن ػىحر و ال٣ِـ امغئ  و الكنٟغي  و

 3<<  صانتي و ىُٛل و ىبمنٛغاي ٚىع٧ي و ، ؾاعجغ و لُنحو و انجلؼ و بماع٦ـ ممخلئ

 ، وعنام ظبا٫ وعاء من بٗض" لخُلر لِٗسخى"  ،عؾالت ال٣ًُت ؤَغاٝ ألخض بىخا عواًخه ًًمن بنما و ، ببىخه ٨ًخٟي ال و   

" آلازغ"  بهظا ًتربو ، بلٍى  جغة زل٠ الباعص اللُل ٣ًطخي من بال" آلازغ"  ٢ُمت ٌٗٝغ وال.. .>> خُاجه من نٗبت ٞترة جغوي
ٗلم ل٣ُخله ت مكاٝع ٖلى ٦ظل٪ ىى به ًتربو آلازغ ىظا ؤو ، ال٣ُحو ٖلم َو  ٖبصُا ألامغ ًبضو ٦م!؟ الجمُل له لحرص ، مضًنت ؤو ٢ٍغ

 4<< 27/06/99 ظُجل!؟..

ت مؿاٞت وجمنذ ، ٦شحرة ؤؾئلت ٖن ججُبنا مسخلٟت ؤؾغاع بل ، اإلابضٕ ؾغ ٣ِٞ الن٨ك٠ ٞندن ىنا ومن      اإلابضٕ بحو وز٣ه خٍغ
٨دكٟها بل ، نٟؿه ًجض الظي ألازحر ىظا وال٣اعت  ؿمي الخ٣ُ٣ت ٌٗغي  نو زال٫ من ٍو  قٗىع  ال لُهبذ بمؿمُاتها ألامىع  َو

 ؾنسخاع ىنا من والخجاعب ، النٟؿُاث. بازخالٝ البىح ؾُسخل٠ لظا ، طاجه ُٞه ًجض ُٞنا واخض ٧ل ظمُٗا ا القٗىع  ،  اإلابضٕ

.  اإلاٛاعبُت الغواًت في وؤؾبابه الازخالٝ ىظا إلبغاػ مُٗنت نماطط

ت مؿاٞت وجمنذ ، ٦شحرة ؤؾئلت ٖن ججُبنا مسخلٟت ؤؾغاع بل ، اإلابضٕ ؾغ ٣ِٞ الن٨ك٠ ٞندن ىنا ومن      اإلابضٕ بحو وز٣ه خٍغ
٨دكٟها بل ، نٟؿه ًجض الظي ألازحر ىظا وال٣اعت  ؿمي الخ٣ُ٣ت ٌٗغي  نو زال٫ من ٍو  قٗىع  ال لُهبذ بمؿمُاتها ألامىع  َو

 ؾنسخاع ىنا من والخجاعب ، النٟؿُاث. بازخالٝ البىح ؾُسخل٠ لظا ، طاجه ُٞه ًجض ُٞنا واخض ٧ل ظمُٗا ا القٗىع  ،  اإلابضٕ

.  اإلاٛاعبُت الغواًت في وؤؾبابه الازخالٝ ىظا إلبغاػ مُٗنت نماطط
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: مؼخ٘اهمي ؤحالم ٓىس ألاهثىي  البىح_ ؤ

ض الظي الىظىص ىظا وظىص، للنؿاء ب٣ي وما ، قهغػاص انخهغث ما الخ٩ي ولىال ؤنثى الخ٩ي و عظل ال٨خابت ٢ُل  مغة بزباجه اإلاغؤة جٍغ

٣ت ؤزغي  ها>> هي" ببضاٖاث عوخها من ونٟسذ ال٨خابت مُضاو ا٢خدمذ خُض ، الغظل وبٍُغ  واإلاغؤة...  وضخُتها وببُلتها مىيٖى

 ألو.  الثم الثمت ؤزاٝ وال بهض١ نٟسخي ؤ٦خب" لنٟؿها ٦خبذ خ٣ا  ألجها بىخا ألا٦ثر ٧انذ الظاث وخب بالثرزغة جىن٠ التي
ها ال الشخصخي ؤٖما١  الٟاعو١ ًُٞلت" ٦الم ىظا ولِـ 1<<ظضا ٌكبنهي ول٨نه مجي نٛحر ظؼء ٦خبخه ٞما ل٨ثرتها هللا بال ٌٗٞغ

ت ال٨خابت نسخهغ ؤو صر بطا وبنما.لىخضىا  مجخم٘ بدا٫ اإلابضٖت اإلاغؤة عبُنا لى زانت" البىح" بال ج٩ىو  ٞلن ٧لمت في النؿٍى
٣م٘" بالظ٧ىعي" ًىن٠ ٘" جنِٟـ"بىنٟه ألاصب ل٣ُىم ألانثى نىث ٍو ل الهىث طل٪ بٞغ  ٣ًضم بىح بلى والهمذ ال٨خب وجدٍى

ٟخذ اإلاغؤة ؤؾغاع او الظي" الؿُض" ؤما ٖىاإلاها ٍو  ؤ٦ثر حٗىص التي ال٣ضًمت الخ٩ي سخغ ،ؾلُت ؾلُتها ؤمام ٠ًًٗ ما ؾٖغ

ت  آلازغوو ُٞه ؾ٨ذ ما  ٢لذ ىل باَجي؟ في ًجِل بما خ٣ُ٣ت بدذ ىل...>> حؿإ٫ ؤو ٢بل ججُب٪ عواًت نٟداث ٖلى قاٍٖغ
  ؤنا ال؟ا ؤم

ْ
جي  ال٨خابت..  قٟاٞت ظضا  بال ؤ٦خب ال البضاًت في بنجي ؤ٢ى٫  وؤ٧اص (...) حٍٗغذ ج٩لمذ ٧لما.. حُُٛجي ال وال٩لماث حٍٛغ

ت لٛتها طي وهي" مؿخٛانمي ؤخالم" باخذ ى٨ظا 2<<نٟسخي  مُٗغة، مخبرظت، ألانىزت، بلى جندؿب لٛت ؤٖمالها ٧ل جمحز التي الكاٍٖغ
ت، جٗل٪ وللطخ٪، للب٩اء، صٞٗ٪ ٖلى ال٣ضعة له بىح" ل٪ ىُذ" ٢اعت  ل٩ل وج٣ى٫  ،والكمىؽ باألػىاع الغواًت جازض ومٍٛغ  ٍو

 وحٗلن ، طاتها ؤخالم ج٣ضم ومباقغة ، البؿُِ وبهغظت ، ألاطو في الهمـ ججُض امغؤة/ عواًت ، لل٣بُذ وتهتز الجمُل جخظو١ 
با١ الترجِب الٟاث٣ت والبُىث الطجغ نؿاء ٦ن>> جمغصىا ٝغ التهظًب ال٩اطبت ،ال٩لماث الخ٣ُٗض الٟاث٣ت وألَا  الٟازغة النىم ٚو

ىى زاٞخت ناع ٖلى جنطج التي وألاخالم مغجبت الٛحر وألاؾغة ألابٌُ، الىع١ ،ؤنثى ال٣ل٤ ؤنثى و٦نذ (...)، بغوصة–  الخىاؽ ٞو
 ٞخاة ٦نذ الهٛغ منظ ، ألاؾئلت ع٦بتي ؾىي  حُٛي ال ٢هحرة وظل بالجؿض جلخه٤ ي٣ُت ٧لماث ٖباصتها ؤنثى ، الخل٤ لخٓت

 بال٩لماث ؤحي ؤًن ٞمن ألاخٝغ وؤنثى الهمذ ؤنثى وماػلذ (...) ًٟٞايت بإظىبت ممخلئاث مىلي النؿاء و٧انذ ٦بحر بإؾئلت ندُلت
.  3<<خؼني ٖن بلحهن ؤجدضر ٧ي

خه مذجىب ؤو مجهى٫  ٧ل ٖلى للخُل٘ ٣َىؾها وجماعؽ وظهها ٖن ج٨ك٠ التي واإلاسخلٟت الجضًضة ألانثى هي جل٪  ٞال٨خابت.وحٍٗغ
ت تراٝ اإلاناظاة ق٩ل الغواجي الخُاب ٖلى جًٟي التي البىح لٛت ٖلى اإلا٨ش٠ ؤلاقخٛا٫>>بـ جمخاػ ألانشٍى  م٩اقٟت زال٫ من والٖا

 4<<..والخلمي اإلاِٗل ألانشىي  وظٗها ألق٩ا٫ وحٗترحها لظاتها ال٩اجبت الظاث

ضو ما و٢ىلخه عظل، لؿاو ٖلى" مؿخٛانمي" باخذ" الجؿض طا٦غة" عواًتها وفي      ماػوقُا، الغظل لُهبذ الضوع  وؤبضلذ جٍغ
ت، لخٓاث في انخهاعىا بظل٪ مد٣٣ت بالؿاصًت اإلاغؤة وجدؿلِ مت جٟطر" ٦خابت"ؤصاتها قاٍٖغ  زل٠ ج٠٣ وامغؤة.  الغظل ىٍؼ

 بُل" زالض" لـ ًدلى ٦ما اإلاظبىح الضً٪ ،ع٢هت والخُانت والخب ، الىظ٘ الخاو ٖلى جغ٢و ٖغاجـ مشل ألاخضار وجدغ٥ الؿخاع
. ظغخا وألا٦ثر بىخا ألا٦ثر... بطو ال٣لم طا ىاىى" حؿمُتها الغواًت
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ت ًخ٣ن ال الظي طا ىاىى       للٟغظت اإلاٗغوى الجغح ٖلى ألالىاو جغف ٠ُ٦ وال ألاقُاء ٖلى الٓال٫ جىي٘ ٠ُ٦ ٌٗٝغ وال اإلاغاٚو

 من  ؤنٗب ال التي الخُاة ٖن ، والخُانت الخب خى٫   ؤخضاثها ،جضوع  وامغؤة ووَن عظل ٢هت ؾحروي الظي ىى ال٣لم وىظا 1"
ن ؤلم صوو  ٖجها ال٨خابت  زؿغ مشلما زؿغىا ؤو بٗض ، ؤنثى ؤما ويٟٗه طاجه ٌٗغي  عظل اإلاخخالُت، والخؿاعاث ال٣اؾُت الخ٣ُ٣ت ٖو

نه ا بىخا ال٨خابت ج٩ىو  ىنا من ، ٢لبه ألانثى منه ؤزظث مشلما طعاٖه، منه ؤزظ الظي َو نا قاٍٖغ  الىا٢٘ حكغح وؾ٨ُنا خٍؼ

 خنحو صوو  زلٟنا النٓغ ٖلى ن٣ضع ٖنضما بال خُاجنا ٖن ن٨خب ؤو ًم٨ن ال ؤننا ؤٖخ٣ض ٦نذ.. الُىم ٢بل>>  ًٞاٖخه وج٨ك٠
 ؤًًا خ٣ض وصوو  ظنىو، صوو 

  خ٣ا؟ ىظا ؤًم٨ن

.  طا٦غجنا من نكٟى ال ندن

 2<<ؤًًا بًٗنا ًمىث ولهظا نغؾم، ندن ولهظا ن٨خب، ندن ولهظا

 بنا مغجبُا ًب٣ى ٚامًت ؤؾغاع من الالقٗىع  ًستزنه ما ألو" طا٦غجنا من نكٟى ال. "جنخهي و٦ظل٪ ، الخ٩اًت جبضؤ ىنا من     
خ٨ك٠ ببًٗه نبىح بصعا٥ صوو  ؤو بةصعا٥ نماعؾه  قٗغي   نو بلى الؿغ جدى٫  ال٨خابت ل٨ن وىٟىاجنا، خغ٧اجنا في آلازغ بًٗه ٍو
ت بالهض١ والخلظط ملل صوو  لالؾخمإ ٌٍٛغ٪  ٦ك٠ من ؤنٗب ال ؤنه لدكٗغ٥ قغاًِن٪ بلى جمخض الىا٢٘ ؾ٨حو وججٗل والٍٟٗى

.  ٦ظل٪ مجها  ؤعوٕ وال ألاؾغاع،

 بلحؼً ٓماض ًىمُاث في الىحٕ بىح -ب    

 ،ألاصب اإلاؿٗضي ٢ا٫ خُض ؤصبُت، عاجٗت ٧ل زل٠ الُٗٓم والؿغ ، ألاو٫  ؤلانؿاو صعؽ. ٖٓماء منا ججٗل ٣ِٞ الُٗٓمت، آلاالم
 جدملها ٌؿخُ٘ لم بأالم لُبىح ملُا الٗلُل  ظؿضو ؤما جى٠٢ الظي بلخؿن ًىمُاث في الىظ٘ ًن٨ك٠ ىنا من ٩ًىو، ال ؤو مإؾاة

ضا  لخٓت ٧ل في انٟجاعو ًخى٢٘ لٛم ظؿضو ؤنبذ ؤو بٗض عجل ٖلى اإلاىث م٘ ومٖى

  وعم.. لٛم ظؿض٥ في... الخ٨ماء ٣ًى٫ >>

  ؤلٛام زُغ ٠٢

او .  ألاخكاء ًجهل ؾَغ

ُل٤  مُاىا ٍو

 3<<..قاثبت ٢ُدُت،

٨غ ، ظؿضو خاوع  ل٣ض      ضم البىح نٗىبت بحو وال٨خابت الجؿض مٗاصلت في ٖا٫ بهىث ٞو  ًىمُاجه  ٩ٞانذ الخ٨خم ٖلى ال٣ضعة ٖو

اظٗت  وجإوو ؤنحو ت انتهائها لخٓت في خُاجه بٗٓمت الكٗىع  في ًبضؤ ٖنضما ؤلانؿاو ٞو  الظي. ظؿضي ًا ؤو>> اإلاخإلم ظؿضو وعٖو
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ظبجي ، ٧او   وؾحرج٪ ؾحر٥ ؤخ٩ي وظىانب٪ م٨نىناج٪ في وؤ٦خب ؤ٢غئو٥ اللٛاث بإي... ونو وصنُاي ظؿضي ظؿض ًا ، ٖو
 1<< ومؿاع٥

بت ، البىح بلى ج٩ىو  ما ؤ٢غب ٞهي لهظا ؤٖٓم، ٧انذ ؤْجها اٖتراٞا؟ا بلخؿن ًىمُاث ٧انذ ىل ت في ملخت ٚع  ٦ك٠ وفي اإلاغى حٍٗغ
 ندكابه التي اللخٓت  والٛغب الكغ١  بَاع ٖن زاعظت بنؿانُت لخٓت بجها الجهاًت انخٓاع مدُت اإلاؿخعجل، اإلاىث نغإ لخٓاث

ش وندؿاوي،لُهبذ ظمُٗا ٞحها ش ؤ٢غؤ ؤو ًم٨ن ىل>> آلاالم وبحو بُننا ٚامًت ٖال٢ت ٖلى قاىضا الخاٍع  الجؿضي اإلاغضخي الخاٍع
 2<< واإلاغى لؤلم نض٤ً ؤنجي ؤ٢ى٫  ألبىح

 ج٨ن لم. وجسلُضو البكغي  ألالم ندذ في ألاصب ٢ضعة ٖلى ؤًًا و ، ؤلانؿاو ي٠ٗ ٖلى حكهض آالمه وب٣ُذ" بلخؿن" وماث   
ت عوؾى اٖتراٞاث مشل ًىمُاجه  وجأمغ وجمغص مٛامغاث ٦خلت ؤلانؿاو بإو ًضعي وال ٌٛضع ال ًسىو  ال ناص٢ا بىخا ٧انذ بنما ، الٗاٍع

ُٗض ؤلم من لئلنؿاو بض ال ألاولى في ٣ًى٫  ، ٞنطخ٪ ؤزغي  مغة وحهمـ ٞنب٩ي لنا حهمـ بل الخىاظؼ ٧ل ٖلى و٢ٟؼ  الخُاة ٖلى  َو
٤ُ لؤللم جدؼنىا ال:  الشانُت في .  ألامل ىى. لخٓت وألزغ  ؤبضا منه ٌكٟى لن  صاثم ٞع

" ألام وكىضة الٌٜىلت" بىحسضة ضؿُس بىح-ج

 ٦ما وبنما نٟؿه ال٩اجب ىى البُل وباو جخٛحر ال الشخهُت ؤو مغة ٧ل في نكٗغ بط الظاجُت الؿحرة بلى بىظضعة عواًاث جندى    

بت بالٓاىغة لِؿذ وىظو ؤزغي  بلى عواًت من مالبؿه بخُٛحر ٨ًخٟي الن٣اص بٌٗ ٖنه ٖبر  الؿحرة بلى اللجىء ْاىغة بو>>بط الٍٛغ
ت الغواًت في الظاجُت  الغواًت نكإة منظ ٧لها ج٨ن لم بو الغواًاث ظل ٖنضو جلخ٣ي الظي اإلاكتر٥ ال٣اؾم حك٩ل ج٩اص الجؼاثٍغ

ت  جبرػ –عؤًنا خؿب-والتي>> الٗنُض الخلؼوو" عواًت ازترنا ؤ٦ثر اإلاىيٕى وإلا٣اعبت.3<<ألازحرة اإلاضة في نضع ما آزغ بلى الجؼاثٍغ
 ؤلانؿاو لٟهم بىابت ؤىم النٟـ ٖالم في حٗض التي الُٟىلت  َٟىلخه، بلى صاثما ٌٗىص الظي بىظضعة  خهُت من ٦شحرة ظىانب

اجه، وجدلُل  بو-ؤوصًجي بدب ٖجها، ًخ٩لم ٖنضما نكٗغ الظي  ال٩اجب خُاة في جإزحرىا مضي ألام  خهُت جبرػ الغواًت  وفي جهٞغ

 ووُْٟت اإلامُغة، ألاًام ب٨غو بالض٢ت، ، بالنٓام شخيء ب٩ل مضًن لها ،ؤنا حكى٢جي ؤمي ل٨ن>> ؤزغي  جاعة وبد٣ض جاعة،-ال٣ى٫  ظاػ
ضث ناعمت، ٧انذ (...) واإلاغاًا ، الخناؾلُت الغظل  بحو الٗال٢ت بو. 4<<نٟىعىا ٖجها وعزذ نمضث ل٨جها ، وظحراجها ؤؾغتها ىؼؤة ٚو

اتها بٗض ختى"  ألام"٧انذ بط ال٩اجب خُاة في ٖم٣ُا ؤزغا جغ٦ذ ألاب، واؾدؿالم ي٠ٗ ؤمام ألام وألاب،وص٨ًخاجىعٍت ألام  ،ؾببا ٞو

باٖه ٖاصاجه ل٩ل ب، ومؼاط نٟىع،ووخضة من ، َو  مضًن بدٓي،ؤنا ؤ٨ٞغ>> به، ًظ٦غو ما ٧ل هي مٍغًت عثت والضو ؤوعزه بِنما ٍٚغ
 نُانت،وؤعا٢ب ؤقض  زلىحي ؤنىو  مخٟاو،بو للضولت وبزالم (...)ٖاق٤ ٖناًت ؤولُت ؤن٤ُ،وبؿُتو نٛحر مجز٫  ،لضي ألمي به

جي ، ؤبضا ؤضجغ ٦شب،وال ٖن عثتي ب، بهضإ جهِبجي واإلاىؾ٣ُى آلازغوو ٣ًٞغ . 5<<بُتي في الهمذ ٚبُت وؾِ ؤِٖل مٖغ

اث بحو جضوع  ، الشخهُت خُاة ٧انذ ل٣ض     ُٟي ،وواظبت ألام ط٦ٍغ بت ىظو ، الٟئراو ٖلى ال٣ًاء في اإلاخمشل الْى  الٚغ
 ٖضوا الٟئراو ُٞه ،جهبذ نٟسخي مغى وىى الٟئراو ٞىبُا من ٌٗاني ؤنه ًبضو خُض بؿببها ال٩اجب باح الجُاقت،التي
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با، ُٟخه ٧انذ لهظا مسُٟا،ومٖغ  بلٛذ ،خحو بالخإ٦ُض مب٨غا مُىلي ْهغث>> َٟىلُت خ٩اًت مٗها وله ال ٠ُ٦ ٖلحها ال٣ًاء ْو
اء بُىث في الٗمل لها ًدؿن ٦ما مغبُت بلى ؤمي ؾلمخجي ، الؿنخحو  حٗغط وهي ، واخضة ؾىي  لي ،لِـ بإزتي خامال ٧انذ ، ألازٍغ

ناص الاظخماعي، مغ٦ؼي  ،بًٟل ػوظا وظضث ٣ٞض طل٪ وم٘ ، بًٟاٖت ُٟت بمغؤة ٖهضة في بطا ويٗىني (...)ؤمي ٖو  ًىم ،طاث ٍع

    خ٣ضا للجغطاو نظعث وى٨ظا (...)تهاظمجي الخغاعة ىُجتها ٦بحرة ظغطاو بٗكغة وبطا(...) حجغة في خبؿخجي ال٣ُٔ قضًض نُٟي
 ٦ظل٪  بىظضعة وي٘ مترظمت،و٢ض ىظو ،وعواًخه اللٛت مؼصوط ٧اجب ومدضصة،ٞهى ناعمت مىا٢ٟه ،وؤىمها،٧انذ خُاجه جٟانل

ن ، نٟؿه ٖن نىعة نه ٖو  ،  الٗهبُت الخسل٠  اإلاؿدكغ٢حو نىعة ٖن ببُٗضة لِؿذ( للٛغب بالنؿبت الكغ١ ) َو

بُٗخه الخناؾل ب٨ثرة جخمحز الٟئراو ٧انذ وبطا" الجنـ"  واضخت السخغ،وبهىعة  به ٖنىو  الظي الخلؼوو ،و٦ظل٪ الكب٣ُت َو

ُا مٗاصال ويٗها ال٩اجب ٩ًىو  ٣ٞض ٢ضمه جدذ جهاًت  له وازخاع عواًخه  من ٌٗاني الظي -الٗغبي ؤو -الجؼاثغي  للمجخم٘ مىيٖى
ضم ؾ٩اني انٟجاع  نمذ ٞىالط  بطو صازلي في"-ال٨شحراث ٨ٖـ ٖلى قضًض وبدغم ؤمه جٟٗل ٧انذ مشلما الىالصاث جغجِب ،ٖو

 ُٖٓمت ؾٗاصة جخمل٨جي ؤنا ًدضر  ووخُض مخىهج ؤنا>>  ألالىاو بحو اإلاداًضة مشا٫ وىى ، عماصي لىو  ٌٛلب ىظا ٧ل في ، انُىاء
 ٧ل ًٟؿض والجزوح بهىؽ ًدناؾلىو  ٞالؿ٩او منه ظضوي  ال الجغطاو ج٣خُل في نجاح من ؤخغػو ما ،٧ل ناصعة اللخٓاث جل٪ ل٨ن

 1<< شخيء

ض عماصي" الخلُت" ٖلى  الىخضة وجًٟل والصاتها وجدضص ، وجنٟغ والضو، ٖلى حؿُُغ ؤمه عؤؽ الظي الُٟل ىى ىظا      ،ًٍغ
دغم ، النٓام مماعؾت اجه، ب٣اًا ٖلى ٍو نمى ط٦ٍغ ا عبما ، النؿاء ٖلى خا٢ضا ٍو  ل٨ن... >> والضو م٩او في نٟؿه ًجض ؤو من زٞى

 2<<بالٛشُاو ٌكٗغني زُابي جلمـ بمغاءة بإو الخ٨ٟحر مجغص

ُاص من بمى٢ٟه  بىظضعة ، ًبىح ٦ظل٪  (...) بُتي جضزل لم نٟؿها ؤزتي...>>بمغيه" ؤزخه" جبرعو الظي اإلاى٠٢ طل٪ ، الضًنُت ألٖا
اعتها اطىب ُاص  ؤًام ٢ِ ؤٞٗله ال ما وىى ٞهل، ٧ل من الجمٗت ؤًام ،ؤو٫  الؿنت في مغاث ؤعب٘ لٍؼ  ل٨جها طل٪ ،ًاؾٟها الضًنُت ألٖا

م مباصيء، جدترم  الغواًاث جدناولها التي ال٣ُىؽ من الضًنُت واإلاناؾباث 3<< الخاصي ؾبب هي عثتي ىكاقت ؤو جٖؼ
 ؤزال١ بل ٖاصاث ٖن ال٩اجب ًخمغص لهظا ، اإلان٤ُ ٖن بُٗض الُٛبُاث في ٖمىما،ٚاع١  واإلاٛغب الكغ١  جغي  التي الٟغان٨ٟىنُت،

ًها زابخت، ٞغ خُلٗىو  الٛغب، في ٌِٗكىو  ؤصباء من ٦بحرة نسبت م٘ جخ٨غع  نٟؿها هي ، ألؾباب ٍو  حكبه خالت في الكغ١  بلى ٍو
 مجخمٗنا في وظىصىا نن٨غ ال خ٣اث٤ ُٞه بىح والشىعة الخ٣ض من ال٨شحر جدمل نٓغة ؤجها ًمحزىا ما ل٨ن ، الُٟىلت بلى الن٩ىم
ٟه نن٨غ ال و٦ظل٪ نضما صاثما ٖلُنا بط ٦شحرة مىا٠٢ في ٍػ  وبال بها لندك٩ل مدضصة نىعة نً٘ ال وؤو ن٣اعو  ال ؤو صازلنا ننٓغ ٖو

.  ؤبضا ؤنٟؿنا ن٨دك٠ ولن الضاثمت الٛغبت من نٗاني ؾنب٣ى

:  الصاث ًٓ السٛاْ حُلت -ز

 ؤ٩ٞاعو زالله من ًُل٤ ٢ناٖا مجها اجسظ ظلىو  ،وبن الٗهغ ىظا في البكغي  لل٨ٟغ ٖابا اؾخى ألاصبُت ألاظناؽ ؤ٦ثر من هي الغواًت

 ل٨ن الغواًت، ٢نإ جغجضي ؾحرة ؤو الؿحرة ٢نإ جغجضي عواًت الٛاثب ونالة. ٖامت والٗغبي زانت اإلاٛغبي للمجخم٘ ونٓغجه ون٣ضو
 والخُاة الٛغبت الًِٛ،ٞخجغبت من ،لخخسلو ظلضا ال٩اجب ٖلحها اجها٫ والتي اإلاجغخت الظاث من صٞاُٖت خُلت ؤجها بالخإ٦ُض
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ن بحو الكاؾٗت والهىة الجضًضة غنؿا بالم ال٩اجب َو  ؾحرة بلى ؾحرتها من ٞهغبذ الكضًض بالخٝى الظاث ؤنابذ ٧لها. ٞو
ن  وألاؾاَحر الخ٣الُض بلى ونن٨و بالترار ٞندخمي الخدغع  من قٗىعٍا ال نساٝ ؤننا ؤي الجضًض، زىاٝ من نك٩ى ؤننا... >> الَى

 نىنا (...) الخىجغ طل٪ لنُٛي الىعاء بلى ٞجرجو اإلاجابهت من ال٣ل٤ ًهِبنا زانُت ظهت من. النجاح لٗضم ؤلا٢غاع من الظاث لى٢اًت

 1<<صٞاٖا ؤو لل٨غامت

 جهُٟت من اإلاغخلت ىظو في البض ٧او لهظا. والبٗض اإلاىث مشل ٧انذ ٞالخجغبت انخ٣الُت مغخلت في عواًخه ٦خب ظلىو  بن ؤو وبما
٣ىؽ الغوخانُت ٌٗىيها،٩ٞانذ بما ؤزغي  ظهت من ألانا حٛظًت ،و اإلااضخي بت اإلاٛغب َو  الظاث جبضو عواًت ٖلى جُػى الٍٛغ

 و طل٪ في جااػعو الغوخانُت و الكغ١  بحو مؿاواة ٖالمت ؤًًا القٗىعو في لى و قغقي،٣ًُم ألنه ،و الكغقي الٟتى بو زم>>مدىعىا
 2<< الٛغب م٘ الخدضي مٗغ٦ت صزل ٖنضما نٟؿه خى٫  الكغ١  نسجها ٧املت بًضًىلىظُا حٗايضو

ما٫ له جىظه الظي الٛغبي ال٣اعت  اؾخمالت ٖلى ال٣ضعة له قاؾٗا ًٞاء للبىح ًهبذ ىنا من  ؤو لضعظت ناجر بىح ولٗله ؤوال ألٖا

دطخى الٟغنسخي اإلاجخم٘ في اإلاٗغوٞت ألاؾماء من ؤنبذ ظلىو  بن غ ر بل بالجىاثؼ ٍو .  نىبل لجاثؼة ٍو

ٝ الح٠ُ٠ت):  امل٘الٌت -  (والٍع

 مٛتربا ،ؤو الشالض الٗالم من ُٖنت ؤو بنؿانُا نمىطظا ٩ًىو  ،٣ٞض نٟؿه من ؤ٦ثر ٖلى ٨ًك٠ ؤو ىظو عواًخه في ظلىو  بن ؤعاص

نه ٖلى الخ٣ض نغاٖا ٌٗاني  ٧اجب محزاجه ؤىم ٦إخض ل٨نه. الى٢ذ نٟـ في بلُه والخنحو ، الىظىص ٞغنت ًمنده لم الظي َو
 والخُاة،وجسلخل اإلاىث صوامت في جًٗنا عواًت الٛاثب ونالة ال٨ٟغي، بُابٗها ٦خاباجه ،جىن٠ ؤلانؿانُت ب٣ًاًا حهخم وم٨ٟغ،

  ؤخض ُٞه نغي  ،الظي باص الؿنض ٣ًى٫ . الك٪ باب وجٟخذ اإلا٣ٗى٫  خضوص ٖن جسغط الغواًت ىظو  خهُاث ٧ل الو بالىا٢٘ ٖال٢خنا

 بصخيء بال جدملها ًخِؿغ وال مم٨نت لِؿذ الخُاة ؤو بىبي ًا حٗلم ىل>> بىبي مساَبا ؤ٩ٞاعو من بال٨شحر والنا٤َ  ال٩اجب وظىو
ض ؤخض ال ال٩ىنُت اإلاٛالُت جل٪ بضوو  ؤنه مخ٣ُن بني:  ٢ا٫ من عؤي ٖلى ،بني اإلاٛالُت من  ،وؤو الخاصٕ الٗالم ىظا ا٢خدام ًٍغ

 3<< مجهم ٢لُل بال ٢بلها إلاا الخُاة خ٣ُ٣ت بلى مؿب٣ا نبهىا لى الناؽ

 النٓغة في ؤم ؟ بال٣ضع ؤلاًماو ؤم ؟ اإلاىث بٗض وما للخُاة (الكغ١ ) نٓغجنا في ج٨من ،ٞهل الغواًت ىظو ؤلٛاػ من آزغ لٛؼ واإلاٛالُت

ُت نضما" ظلىو  بن" جاو ل٣ض ٖبىع؟ مدُت الخُاة من وججٗل الجؿض خؿاب ٖلى الغوح ز٣اٞت ج٨ضؽ التي الهٞى  ٖن ٦ك٠ ٖو

مإنِنتهم ألامىاث نمذ في نِٗل ٦نا>>ىباء بُجهما وما" واإلاىث الىالصة" ٚحر ال ن٣ُخحو وظضىا الخ٣ُ٣ت  ملخدٟحو ؤمنحو ٦نا َو
 آلاو ،ؤما الُٟلؿٝى ٖجها ًخدضر التي اإلاٛالُت جل٪ بًٟل الخُاة ٢ُض ٖلى ،ب٣ُنا ونٛما ؾغا ؤنٟؿنا ندن ٦نا اللُل بإُُٚت

ه مُالبىو  ندن ألا٢ل ٖلى ؤو ٢نإ لنا ٌٗض لم ، ٖغاة ٞندن  4<<بجٖز

ش ًجبه ،ولم اإلاايُت خُاجه ججبه لم بدشه ٞىضخى وفي ألانل بلى والٗىصة طاجه ا٦دكاٝ"ظلىو  بن" ؤعاص  الىظىصي ال٣ل٤ ،وال الخاٍع
 ما الغخلت جهاًت ٞةو ، هللا هي ال٩ىو  ىظا في الىخُضة اإلاُل٣ت الخ٣ُ٣ت ؤو بلى زلو من٣ظو في الٛؼالي ٧او وبطا الهىفي الجنىح وال

ت من ًم٨ننا  اللخض بلى اإلاهض من مباقغة الانخ٣ا٫ ؤو خحو في ؾنش٣له إلااطا الُٟل ىضا ٖلى الخُاة ؾنٟغى إلااصا ال٣ضع مهاٖع

                                                           
  3:ص:ادلرجع نفسو . 1
 09 :التحليل النفسي للذات العربية، ص: علي زيعور . 2
 60: شرق غرب،رجولة أنوثة، ص: جورج طرابيشي . 3
  9:صالة الغائب،ص: الطاىر بن جلون . 4
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 الغخلت ؤصخاب لِؿخٗض الهغوب مداوالث و الاخخماالث ٧ل ٞى١  و ٧الٗاصة ٢اؾُت  الخ٣ُ٣ت ججلذ ل٣ض (1)<< ظضا ؾهل
لت مضة منض ٌؿ٨نه الانخٓاع صل٪ ٧او الخ٣ُ٣ت ىى ما بالًبِ ٌٗٝغ ؤو صوو  ه انخٓاع في صوما ما٧او الؾخ٣با٫>> ظمُٗا  ٍَى

 ال ؤو صامُت الخ٣ُ٣ت نبرىم نٟض الضًن الٗهغ ؤىل ؤػعجه ُٞلؿٝى ٖلُه ًغصصو ٧او ما ًخظ٦غ ٞهى ٚامًت بهىعة ل٨ن

 1<<ج٩ىو 

  ال٣ىة من لنا او جٓن ىل وبٗض>> واخض ألمغ ٧او ٦ظل٪ وانخٓاعو واخض ؤمغ 

ت من ًم٨ننا ما   اإلاهض من مباقغة الانخ٣ا٫ ؤو خحو في ؾنش٣له إلااطا الُٟل ىضا ٖلى الخُاة ؾنٟغى إلااصا ال٣ضع مهاٖع

 الغخلت ؤصخاب لِؿخٗض الهغوب مداوالث و الاخخماالث ٧ل ٞى١  و ٧الٗاصة ٢اؾُت  الخ٣ُ٣ت ججلذ ل٣ض 2<< ظضا ؾهل اللخض بلى

لت مضة منض ٌؿ٨نه الانخٓاع صل٪ ٧او الخ٣ُ٣ت ىى ما بالًبِ ٌٗٝغ ؤو صوو  ه انخٓاع في صوما ما٧او الؾخ٣با٫>> ظمُٗا  ٍَى
 ال ؤو صامُت الخ٣ُ٣ت نبرىم نٟض الضًن الٗهغ ؤىل ؤػعجه ُٞلؿٝى ٖلُه ًغصصو ٧او ما ًخظ٦غ ٞهى ٚامًت بهىعة ل٨ن

 3<<ج٩ىو 

 ؤظؿاصو ٚابذ التي الشخهُاث مىث هي الغواًت جهاًت ظٗلذ ما الضامُت،هي الخ٣ُ٣ت جل٪ لٗل و

 سجىص بضوو  الهالة ؤ٢ُمذ و الخانت الهالة جل٪ َبُٗت من ٞضل٪ ظؿم ًىظض بالُب٘ ٨ًن لم الكُش ٢بالت اإلادغاب في و>>
 4<<ىاثج بدغ ؤمىاط الغما٫ نمذ لٟها و بُٗضة ؤعى في جىاعث ناجٛت مجهىلت ؤظؿاص ٚاثبت ؤظؿاص ٖلى

 

   

 

                                                           
  9:ص:ادلرجع نفسو . 1
  9:ص:ادلرجع نفسو . 2
 08 :ص:ادلرجع نفسو . 3
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 املاحطي  ضحب ؿٔط في الىم اوسجام آلُاث
ً. ز  هللا، ٓبس ؤًاز. ز ٓاؿىض، ملٌٜى مُلىز  الطظاٞ ٓبس الطحا٨ ٍظ

ا) إلاػالمُت الٔلىم بجامٔت الطثِؼت الل٘اث زضاػاث ٤لُت  (مالحًز

  دالكت

ت حٗضمٗاًحر ؿلغ بىظغانض صي ويٗها التي النو ندى نٍٓغ  النهىم ون٣ض جدلُل في اإلاخبٗت الن٣ض مناهج ؤخضر(من)(1981)وصَع

٤ ألاصبُت ت، مٗاًحر ؾبٗت ٞو ُّ  ًا" ٢هُضة ٖلى الانسجام مُٗاع جُب٤ُ بلى البدض وحهضٝ. والانسجام الخماؾ٪ مُٗاعي  ؤىمها لٗلَّ  ٖلم
 الضاللُت والٗال٢اث ال٨بري  والبنُت الؿُا١، ؤصواث وحشخُو النو انسجام مالمذ لغنض. اإلااظغي  عظب اللُبي للكاٖغ" ػماني

حرىا  في اإلاخل٣ي حؿاٖض التي ألاصواث ؤىم هي وما الكٗغي؟ النو ىظا انسجام مضي ما: ىى ٖنه لئلظابت نؿعى الظي ٞالؿاا٫ لظل٪. ٚو

همه النو اؾدُٗاب له؟ ٞو  النخاثج ظاءث(و) ال٣هُضة؛ ىظو في الانسجام مؿخىي  ون٣ض منا٢كت، في الخدلُلي اإلانهج باٖخماص وجإٍو
  ؤبضٕ ٢ض الكاٖغ ؤوَّ  ٖلى لخضلل

ًة
؛ نها

ًة
مت نالبت:"مٟاصىا ٨ٞغةٍ  ٖن لخٗبر بُجها ُٞما صالالجه جخًاٞغ منسجما  لنُل ؤلاعاصة، و٢ىة الٍٗؼ

  البناء، مخماؾ٨ت ألاظؼاء مخالخمت ال٣هُضة ظاءث ٣ٞض". اللُبي التراب ل٩امل الخام الاؾخ٣ال٫
َ
 الكاٖغ بعاصة نّىعث اإلاٗاني، منسجمت

ا٦ض. الؿامُت ؤىضاٞه جد٤ُ٣ ؤظل من مباصثه الشباحٗلى في ت ؤوَّ  الباخشىو  ٍو  في ألاىمُت من ٦بحر ٢ضعٍ  ٖلى ؤضخذ النو ندى نٍٓغ
همها؛ النهىم جدلُل ه ٞو ال٢خه انسجامه، وؤصواث جماؾ٨ه، وؾاثل في والنٓغ للنو، ال٩لُت النٓغة جُب٤ُ بلى ًضٖى ألنَّ  باإلاخل٣ي، ٖو

  ًخإحى ال ىظا و٧ل النهىم من وبٛحرو
َّ

. ال٩لُت النو وخضة زال٫ من بال

 املاحطي  ،"ظماوي ًا" ٟلُسة اوسجام، آلُاث  الىم، هحى:  املٜخاحُت ال٦لماث

 

TEXT COHERENCE IN THE POEMS  RIJEB Al-MAJIRI 

Miloud Mustafa Ashour, Dr. Ayad Abdullah, Dr. Zain Alrijal Abdul Razak Faculty of major languages Studies, Islamic Science 
University of Malaysia (Malaysia) 

Abstract 

Text grammar theory developed by De Bojerand and Dressler (1981) its text’s standards are considered the latest criticism approaches 
used in the analysis and critique of literary texts, based on seven scientific standards. Perhaps the most important criterion of 
coherence and cohesion. The article aims to apply the coherence standard on "Ya Zamani" poem for the Libyan poet Rijeb Al-Majiri, 
to distinguish the features of text coherence, to diagnosis context tools, major infrastructure, semantic relations and others. Therefore 
the question arises that the article is seeking to answer is: What is the extent of coherence in this poetic text? What are the major tools 
that help the poem recipient to understand and interpret the text? Through the adoption of the analytical method in the discussion and 
critique the level of coherence in this poem; the findings indicated that the poet has created a coherent text; the meanings were 
combine together to express the idea of: “Hard determination and willpower to gain full independence for the entire Libyan territory”. 
The poem came indivisible parts in a coherent construction, consistent meanings, portrayed the poet’s stable will of his principles to 
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achieve the supreme objectives. The researchers emphasize that the text grammar theory has become a great importance in the analysis 
and understanding of texts; it calls for the adoption of the text’s general view, and consider means of cohesion, harmony tools, its 
relations to the recipient, and to other texts. These all can be achieved only through the unity of the whole text. 

Key words: text grammar, coherence tools, "Ya Zamani" poem, Al- Magiri 

 

 (الطحُم الطحمً هللا بؼم)

 امل٠سمت 

ا اإلاهُٟى، الخبِب ٖلى والؿالم والهالة  هلل، الخمض : بٗض ؤمَّ

 الكٗغي  النخاط مجها ٌٗاني التي والؿُدُت الغ٧ىص ؾبب ؤوَّ  ٖلى والن٣ض، بالضعاؾت اللُبي لؤلصب جُغ٢ىا الظًن الن٣اص ًجم٘ ٩ُٞاص   
ا لُبُا؛ في الٟاٖلت الن٣ضًت اإلاماعؾت ُٚاب ىى اللُبي  ٖلى ؤو لُبُا، في اإلادلي النُا١ ٖلى ؾىاءٌء  والظًٕى الكهغة وبحو بِنه خا٫ ِممَّ

  والظًٕى الكهغة نُٗض
ًة
  ٖغبُا

ًة
اإلاُا    –ؤنه الن٣ضي النكاٍ ىظا ٖلى اإلاالخٔ بط. ٖو

ًة
خه ٖلى ٖالوة

َّ
ُاب والٗم٤ الٗلمُت بلى ًٟخ٣غ  -٢ِل  ٚو

  ٦خاباثٌء  هي الن٣ضًت ال٨خاباث ؤ٦ثرٝ. اإلانهجُت
ٌء
  بًٗها ٖن مٗؼولت

ٌء
ها مشلما ج٣ضمه، بما ومؿخ٣لت  ولِـ ومؼاظه النا٢ض لظاث٣ت جسً٘ ؤجَّ

  ٦خاباثٌء  مجملها في ٞهي. إلانهجه
ٌء
  انُباُٖت

ٌء
  ٩ًىو  ؤو بلى بالن٣ض الىنى٫  حؿخُ٘ لم ونُٟت

ًة
  ببضاٖا

ًة
ا  ؤّو  وبما. الكٗغي  للٗمل مىاٍػ

 ٖلى الضعاؾت ىظو ٣ًُم ؤو الباخض طىن بلى جباصع ٣ٞض اإلاضعوؾت؛ ألاصبُت للنهىم وبخُاءٌء  بنٗافٌء  خ٣ُ٣تها في هي الن٣ضًت اإلاماعؾت

. اإلااظغي  مٟخاح عظب وىى ؤال طاجه الى٢ذ في واإلانؿُحو اإلاغمى٢حو لُبُا قٗغاء من واخٍض  نخاط

:  البحث مـ٦لت

ذ التي اللخٓت منظ  وختى ؛1897 ؾنت صخُٟت و٫ ؤ ونضوع  1892 ؾنت لُبي قٗغي  صًىاو ؤو٫  ونضوع  اإلاُاب٘، صزى٫  لُبُا ٞحها ٖٞغ

ٌٕء  ًدبلىع  م٫ اللخٓت ، ن٣ضيٌّي  مكغو ٍٕ  ق٩ل في ال لُبيٌّي ، ٨ٞغيٌء  َغحٌء : ؤي ٖاٍم؛ مكغو ٍٕ  في وال جنٓحريٌّي  خ٣ُ٣ُت مماعؾت: ؤي زاٍم، مكغو
ما٫ ججاو اإلاماعؽ الن٣ضي ٞالنكاٍ. الن٣ضي للٗمل ت ألٖا  واإلاغونت والانٟخاح والٗم٤ الٗلمُت بلى ًٟخ٣غ -٢لخه م٘-لُبُا في الكٍٗغ

اث ٖلى والخ٤ًُِ الخجهُل ؾُاؾاث جىالي ندُجت ٧انذ ٖامت ْاىغة وهي ،(1)واإلانهجُت  ٖهغنا في مخخالُت ػمنُت خ٣ب زال٫ الخٍغ
. (2) إلانهجه ولِـ ومؼاظه النا٢ض لظاث٣ت جسً٘ ٦خاباث هي اللُبي ألاصب جناولذ التي الن٣ضًت اإلاماعؾاث ؤ٦ثر ؤّو  نالخٔ بط الخضًض،

دا٫ ؤو -ىظو والخا٫  -عجب ٞال لظل٪   والظًٕى الكهغة وبحو النخاط ىظا بحو ًُ
ًة
  ٖغبُا

ًة
اإلاُا  .ٖو

ٗض      (الهبا ىمؿاث) اإلااظغي  صًىاو َو
ًّا
خُا

ًة
 وجدلٍُل  ون٣ٍض  صعاؾٍت  من بلُه ًٟخ٣غ وما لُبُا، في ألاصبي النخاط ٌِٗكها التي لؤلػمت مشاال

ت ٖلى جناؾبه التي اإلا٩انت جبىثه   الكٗغ زاَع
ًة
؛ ٖغبُا

ًة
اإلاُا ِب بط ٖو

ُّ ض إلاا الن٣اص ؤ٢الم ٖن وحجب ال٣غاء ؤٖحو ٖن ٚ  ٢غٍو  نه٠ ٖن ًٍؼ

  ًُب٘ لم صًىانه ٞةّو  1947 ؾنت النىع  الكاٖغ ٢هاثض ؤولى ؤبهغث خحو ٟٞي ،(3)الؼماو من
َّ

ت يمن. 2005 ٖام في بال  من ج٩ىنذ مجمٖى

ن زالزت .  (الخٍغ٠ بغاٖم)و (اإلاىث من ؤ٢ىي )و (الهبا ىمؿاث) هي صواٍو

                                                           

  6: على ضفاف الشعر. واحلداد، صالح.  3: قراءات يف النص اللييب . النويصري، رامز: ينظر.   
  6: على ضفاف الشعر. واحلداد، صالح.  3: قراءات يف النص اللييب . النويصري، رامز: ينظر.   
 6: للشاعر رجب ادلاجري" يف البدء كانت كلمة"مقدمة ديوان . ينظر ادلزوغي، زلمد.    3
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 وظىانبها الٟنُت ٢ُمتها منا٢كت وصوو  الٟنُت، إلا٩ىناتها وجدلٍُل  ن٣ٍض  صوو  ب٣ُذ اإلااظغي  ٢هاثض ؤوَّ  في البدض مك٩لت جخجؿض وى٨ظا  

٤ اإلااظغي، ٢هاثض ون٣ض صعاؾت ٖلى الباخض خغم لظل٪. ؤلابضاُٖت وم٣ىماتها الجمالُت، ـٍ  ٞو   خضًشٍت؛ ن٣ضًٍت  ؤؾ
ًة
 إلاٗاًحر اؾدناصا

ت   لخ٩ىو  النو، ندى نٍٓغ
ًة
 ألاصبي الترار جثري  ن٣ضًٍت  صعاؾاٍث  إلظغاء اللُبُحو الباخشحو ؤمام الباب جٟخذ ظاصٍة، ن٣ضًٍت  إلاماعؾٍت  مشاال

ت، له وجًمن الخضاو٫، زانُت وج٨ؿبه اإلاٛمىع، اللُبي .   الخجضص ؾمت ٖلُه وجًٟي الاؾخمغاٍع

: البحث ؤَمُت

  مماعؾت ٧ىنه من ؤىمُخه البدض ىظا ٌؿخمض   
ًة
 لُبُا، في الٗغبي الكٗغ جُىع  مغاخل من إلاغخلٍت  واضخٍت  نىعةٍ  لغؾم جاؾـ ن٣ضًت

امل مشلما   ٩ًىو  ؤو ًُ
ًة
ؿخ٣ي عؾالخه، مًمىو  من ال٣اعت  لِؿخُٟض ؤ٦بر؛ بك٩ٍل  اللُبي الكٗغي  النو جضاو٫  في مؿاىمت  من اإلابضٕ َو

جض نُاٚخه، بضٌ٘   النا٢ض ٍو
ًة
ت الخجغبت ظىانب من ظانب ٖن ال٨ك٠ زال٫ من. ظمالُخه جإُمل في مخٗت  اللُبي الكاٖغ لضي الكٍٗغ

ت اإلااظغي، مٟخاح عظب   ؤصبٍُت، من قٗغو خ٤٣ ما إلاٗٞغ
ًة
ت ىظو ؤوَّ  من انُال٢ا ت ٞب٣ضع النو، ؤصبُت ٖلى بها ًد٨م ما هي الكٍٗغ  قٍٗغ

ت بوَّ  بط جإزحرىا، ٩ًىو  ال٣هُضة ا جد٨م التي هي الكٗغ قٍٗغ .  ٖنه الانهغاٝ ؤو النو بخل٣ي بمَّ

ت النماطط ٖلى الن٣ضًت جُب٣ُاتها من والاؾخٟاصة الخضًشت، اللؿانُت الضعاؾاث اٖخماص ؤوَّ  بالظ٦غ وظضًغٌء     قإنه من اللُبُت الكٍٗغ

اصة والباخشحو الضاعؾحو ؤمام الباب ًٟخذ ؤو  . ومغظُٗاجه النو من والانُال١ ؤلابضاعي، اإلانخج ٢غاءة إٖل
ًة
 ن٣ضيٍ  منهٍج  ٖلى اٖخماصا

ؿعى ٧له، لنوا بلى نداػي ،مدضٍص  ـٍ  ن٣ضّيٍ  ٨ٞغٍ  ج٣ضًمو الن٣ضًت للمماعؾت نٓحرالذ بلى َو ٍُت  واضٍر  منهٍج  ٖلى ماؾ  جدناو٫  ؤ٦ثر، بدٞغ
  ألاصبي ؤلابضإ

ًة
  الن٣ضًت اإلاماعؾت من وججٗل الانُباُٖت، ٖن بُٗضا

ًة
  ٖمال

ًة
  ببضاٖا

ًة
ا   مىاٍػ

ًة
ا. الكٗغي  للنو ومخمما  ؤوَّ  ُٞه ق٪ ال وِممَّ

ؿض اللُبُت اإلا٨خبت ؾُثري  الٗمل ىظا   ٞحها َو
ًة
  ٞغاٚا

ًة
 في الن٣ضًت اإلاماعؾت في الىاضر الٗلمي اإلانهج ُٚاب ْل في ًدؿ٘ انٟ٪ ما ٦بحرا

. لُبُا

: السضاػت مى ج

 في اإلاُٗاع ىظا جد٤٣ إلاضي منا٢كخه في اؾدنض بط ال٣هُضة، في النصخي ؤلانسجام مُٗاع صعاؾت في الخدلُلي اإلانهج ٖلى الباخض اٖخمض  

ت والٗىامل والاؾخ٣با٫، ؤلانخاط، ٖلى الكٗغي، الخىانل ؾُا١ في الكٗغي  النو .  النو في جازغ التي والنٟؿانُت الاظخماُٖت الكٍٗغ

 

 جمهُس. 1

غاص نٟت هي النهُت اللؿانُاث ٖلحها جا٦ض التي الهٟت لٗلَّ    ت الَا  بحو والخخاب٘ الخىانل في جخمشل التي النو، صازل والاؾخمغاٍع

٤ مخٗضصة ؤظؼاء من جدك٩ل قاملت وخضة ٖن ٖباعة ٞالنو. للنو اإلا٩ىنت ألاظؼاء  ٞاإلاؿخىي . عؤسخي صاللي وآزغ ؤ٣ٞي ندىي  نمِ ٞو
ا ؤىلها، ؤلؿنت ٖلى اإلاخضاولت اللٛت وؤؾالُب الندى بٗال٢اث بُجها ُٞما مترابُت نهُت وخضاث ٖن ٖباعة ألا٣ٞي  الغؤسخي اإلاؿخىي  ؤمَّ

.  (1)اإلان٣ُُت اإلاٗجى وزٍُى الضاللُت الٗال٢اث ًمشل ٞهى

َجى خحو وفي   ْٗ  ؤو الؿام٘ ٌكٗغ ال بدُض اإلانُى٢ت، ؤو اإلا٨خىبت النو ظمل مؿخىي  ٖلى الك٨لي اللٛىي  الترابِ بخد٤٣ الخماؾ٪ ٌُ
َجى الانسجام ٞةوَّ  النو، مًمىو  وبحو بِنه جدى٫  النو في ٞجىاث ؤو ان٣ُاٖاث بإًت ال٣اعت  ْٗ  الترابِ ًد٤٣ ؤو قإنه من ما ب٩ل ٌُ

ا ًن٣ُ٘ وال الترابِ ىظا ًخٗظع ال بدُض النو، صازل من٣ُي بك٩ل الضاللُت والٗال٢اث اإلاٟاىُم بحو  الٟهم نٗىبت ٌؿبب ِممَّ

                                                           

 .    : البديع بُت البالغة العربية واللسانيات النصية. عبد اجمليد، مجيل: ينظر.      
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ل والخٟؿحر  في الٗم٤ُ اإلاٗجى بلى ج٣ىص التي اإلاٟهىمُت والغوابِ الضاللُت ألابٗاص في ج٨من النو انسجام وؾاثل ٞةوَّ  لظا. (1)والخإٍو
م٨ن. النو اصي ًاولها التي الٗم٣ُت الخدخُت البنُت ىى والانسجام للنو، الؿُدُت البنُت ىى الخماؾ٪ بإوَّ  ال٣ى٫  ٍو  طا٥ بلحها ٍو

ل ٖلى ٌٗخمض الانسجام ٞةوَّ  ولظل٪. النو . اإلاخل٣ّي صوع  وجُٟٗل الخإٍو

   الؼاب٠ت السضاػاث. 2

 ومن الخىانل، ٖملُت في وؤزغىا ألاصبي، بالنو الغقي في صوعىا ونا٢كذ النصخي، الؿب٪ وؾاثل ون٣ض جدلُل ٖلى ٖضة صعاؾاث ٢امذ  

ـــمَّ 
َ
: الضعاؾاث ىظو من. اإلاخل٣ي في الخإزحر ز

  الـٔطاء ألمحر ظحلت ٟلُسة الىم، هحى في إلابساعي الخىحس "(2009) زلُٟت مدمض مدمىص، صعاؾت. 2,1
ً
 البدض ىضٝ ؛"همىشحا

ت ونخاثجه، وؤصواجه النو ندى بمنهج الخٍٗغ٠ ب٤. وؤصواجه الغبِ ٖنانغ ومٗٞغ  ؤخمض الكٗغاء ألمحر (ػخلت) ٢هُضة ٖلى طل٪ َو

، ظانبٌء  ظانبحو؛ ٖلى الضعاؾت ٢امذ. قىقي  الىنٟي،: مجها ٖضة مناهج الخُب٣ُي الجانب في الباخض اجب٘. جُب٣ُيٌّي  وآزغ نٓغيٌّي
ه البدض ىظا من ٌؿخٟاص. واإلالخ٣ي والنو النام من ٧ٍل  صوع  ًبحو ٖلمٌء  النو ندى ؤوَّ  بلى وجىنل. والضاللي والخدلُلي،   ؤنَّ

ٌء
 مداولت

 
ٌء
  الكاٖغ ز٣اٞت عواٞض ٖلى حؿخض٫ ظاصة

ًة
ت نخاثج بلى اؾدناصا ا. النو ندى نٍٓغ  صعاؾت في مجها ٌؿخُٟض ل٩ي للباخض الٍُغ٤ ًمهض ِممَّ

.  الكٗغ وهي ؤال اإلاضعوؾت اإلااصة نٕى في ًخ٣ٟاو ٧ىجهما اإلااظغي، ٢هُضة

 هىء في جٌب٠ُُت زضاػت: ال٥ُالوي لىجُب الخالس الىساء ضواًت في الىص ي الترابٍ "(2009) مؿبل ُٖضة الٗمغي، صعاؾت. 2,2

حو في" الخالض النضاء" عواًت في النصخي الترابِ وؾاثل بُاو بلى ىضٞذ ؛"الىم لؼاهُاث  ؤوَّ  بلى وجىنلذ. واإلاٟهىمي الغنٟي: مؿخٍى

ٍِ  نٍو  بنخاط من جم٨ن" ال٨ُالني نجُب" الغواجي ٣غاث ظمل في مخٟاوجٍت  بنؿٍب  اؾخٗملها ومٟهىمٍُت، عنٍُٟت  بغوابِ متراب  وؤخضار ٞو
هى٫  ها الضعاؾت ىظو من ٌؿخٟاص. الغواًت ٞو   ٢ضمذ ؤجَّ

ًة
  ونٟا

ًة
  انسجامها، وؤصواث جماؾ٨ها، و٢ىاٖض النهُت لؤلبنُت ص٣ُ٢ا

ًة
 بلى اؾدناصا

 .ال٨بري  البنُت باٖخباعو الغواجي للنو قاملٍت  نٓغةٍ 

 للمخل٣ي جدُذ التي النصخي الانسجام آلُاث ؤىم ٖن ال٨ك٠ بلى ىضٞذ ؛"وؤزواجه الىص ي الاوسجام "(2012) الُُب ٢ىاوة صعاؾت. 2,3
له، النو ٞهم   (Coherence) الانسجام مٟهىم منا٢كت من الباخض ٞحها وانُل٤ وجإٍو

ًة
ه مبِنا  الخماؾ٪ مٟهىم من وؤقمل ؤٖم٤ ؤنَّ

(Cohesion) .ها وبِنىا النو ٖلماء خضصىا التي آلالُاث ؤىم نا٢ل زم  الضاللُت والٗال٢اث ٧الؿُا١ النو، انسجام في حؿهم ؤجَّ
ت ؿخٟاص ؤ٩ٞاعو، وجغجِب النو جغابِ في ٦بحر بك٩ٍل  حؿهم الضاللُت الٗال٢اث ؤوَّ  بلى وزلو. الخلُٟت واإلاٗٞغ  الضعاؾت ىظو من َو

 
ًّا
ا ها نٍٓغ   النصخي الانسجام ؤصواث نا٢كذ ألجَّ

ًّا
ا . النهىم ٖلى ألاصواث جل٪ جُّب٤ ولم نٍٓغ

ت مٗاًحر اٖخمضث التي الضعاؾاث ؤٚلب ؤ٦ضث  الترابِ آلُاث ٖن اإلاُٗاع ىظا ٦ك٠ بط النو، انسجام ؤىمُت ٖلى النو ندى نٍٓغ

 من الناجج النصخي الترابِ طل٪ به ٣ًهض الانسجام مهُلر ؤوَّ  ٖلى الضعاؾاث جل٪ جخ٤ٟ وج٩اص. الضاللي الاؾخمغاع وؤصواث اإلاٟهىمي
ه النو، صازل وال٣ٟغاث الجمل مٗاني جغبِ التي اإلاسخلٟت الٗال٢اث َجى وؤنَّ ْٗ  والٗال٢اث الضاللي الاؾخمغاع ووؾاثل اإلاٟهىمي بالترابِ ٌُ

.  النو ؤٖما١ بلى اإلاخل٣ي ج٣ىص التي الخُٟت

 والخب٪، والاحؿا١، والخماؾ٪، الخ٣اعو،: مشل الانسجام إلاهُلر مغاصٞاث ٖضة اؾخٗمالها ىى الضعاؾاث جل٪ ٖلى ًازظ ما وؤىم  
  ًٞل نالح بوَّ  بل

ًة
ؿخٗمل الانسجام ٌؿخٗمل مشال   آٍو  في الخماؾ٪ َو

ًة
 ٞةوَّ  لظل٪. (1)(Coherence) الٛغبي اإلاهُلر ٖلى للضاللت مٗا

                                                           

 .  73 : اجلاحظ يف اخلطاب اللساين العريب. منصر، يوسف: ينظر.      
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  زل٣ذ اإلاٟاىُم وحٗضص اإلاهُلخاث ىظو ٦ثرة
ًة
ا ضم الايُغاب من نٖى ا الىيىح، ٖو ي ِممَّ  ىظو ًدملىا ؤو بلى الباخشحو ببٌٗ ؤصَّ

  ؤصاءًة  مٗناىا جاصي ٞال مناؾبٍت، ٚحر مىاي٘ في اؾخٗمالها ؤو مٟاىُم، من جدخمل ال ما اإلاهُلخاث
ًة
، جاما

ًة
  وجسل٤ ص٣ُ٢ا

ًة
 لضي لبؿا

.  وال٣غاء الباخشحو

  الاوسجام مٜهىم. 3

  في الاوسجام. 3,1
ً
:  الل٘ت

  الضم٘ الٗحو َسَجَمِذ :"اللؿاو ٟٞي. والانخٓام والخخاب٘ الؿُالو خى٫  اللٛت مٗاظم في الانسجام لٟٔ ًضوع   
ُ
ْسِجُمه اإلااء والسخابت

َ
 ح

ْسُجُمه
َ
  وح

ًة
َسَجَم ...َسْجما

ْ
َسِجمٌء  ٞهى والضم٘ اإلااءُ  وان

ْ
َسَجَم، ِبطا ُمن

ْ
ي ان

َ
  الضم٘ سجم:"اإلادُِ ال٣امىؽ وفي  ،(2)"انهب: ؤ

ًة
 سجىما

 
ًة
  وؾا٫ صمٗها ٢َُغ ...وسجاما

ًة
  ؤو ٢لُال

ًة
 مٗاظم ٖلى ؤخلذ لى ٣ِٞ معجمحو ط٦غث)اإلاٗاظم في(م ط ؽ)مٗاني ج٣صخي وبٗض،(3)" ٦شحرا

ها نجض الٗغبُت (ؤلاقاعة حؿخ٣ُم ختى الهامل في ؤزغي  غاو خى٫  جضوع  ؤجَّ
َ
 والخخاب٘ ًالخخالي جىحي اإلاٟغصاث وىظو والؿُالو والهب ال٣ُ

ضم والانخٓام . الان٣ُإ ٖو

: الحسًثت اللؼاهُاث ح٠ل في الاوسجام مٜهىم. 3,2

ؿلغ بىظغانض صي عوبغث ٖنض الانسجام     النو بنُت جد٣٣ه الظي اإلاٟهىمي ؤو ال٨ٟغي  الترابِ ىى وصَع
ًة
 من٣ُُت ٖنانغ ٖلى اٖخماصا

حر والخهىم والٗمىم ٧الؿببُت ٩اص(4)الضاللُت الٗال٢اث من طل٪ ٚو  البنُت ىى النو في الانسجام ؤوَّ  ٖلى الباخشىو  ًخ٤ٟ ،ٍو

 الخماؾ٪ م٘ م٣ابلت في ٩ُٞىو  اإلانٓىعة، ٚحر الٗال٢اث ؤو الضاللُت، بالٗال٢اث ًخٗل٤ بطو ،ٞهى(5)الٓاىغة الغبِ ألصواث الخدخُت
ه الانسجام ٖنهغ ًىن٠ ولظل٪. الك٩لُت ؤو اإلانٓىعة بالضالالث ًخٗل٤ الظي النصخي  التى الخُٟت الٗال٢ت جل٪ ٞهى"زٟي ٖنهغ بإنَّ

. (6)" وجىلضو النو جنٓم

به ومّما  
ّ
ت، ٖنانغ بها جنكِ التي ؤلاظغاءاث من ظملت ىى  الانسجام مٟهىم ًخُل  بط. واؾترظاٖه اإلاٟهىمي الترابِ إلًجاص اإلاٗٞغ

ما٫ ألاخضار جنُٓم ٖن ومٗلىماث والخهىم، والٗمىم ٧الؿببُت اإلان٣ُُت؛ الٗنانغ ٖلى الانسجام وؾاثل حكخمل  وألٖا
اث خّضٖم ؤلانؿانُت، بالخجغبت ًخهل ُٞما الخماؾ٪ بلى والؿعي واإلاال٠، واإلاىيٖى  ٌٗغيها التي اإلاٗلىماث بخٟاٖل الانسجام ٍو

ت م٘ النّو،   "Connectivity Conceptual"بىظغانض صي ٌؿمُه ما وىظا الضاللت ًىلض ما وىى بالٗالم، الؿاب٣ت اإلاٗٞغ

ل ٖلى ج٣ىم صاللُت زانُت الانسجام بوَّ    ه ولظل٪. ألازغي  جلى الىاخضة النو ظمل جإٍو  الٛمىى ٌؿىصىا صالالث ًدمل ٢ض ٞةنَّ
ج الظي ىى واإلاخل٣ي دُذ النو صازل إلاٗاني عبُه زال٫ من ًٍؼ ل بم٩انُت ٍو  عبِ زال٫ من آزغ بٗنهغٍ  الخُاب من ٖنهغ جإٍو

ؿخلؼمه آلازغ ًٟترى ؤخضىما بوَّ  بط ببٌٗ مٗانحهما ت هي وىظو. َو  وحٗال٣ها النو صازل اإلاٗاني جض٤ٞ بها ًغاص التي الاؾخمغاٍع

                                                                                                                                                                                                 

 .36 : اخلطاب وعلم النصبالغة . فضل، صالح.      
 (اذكر اسم ادلادة).7 9 /3 : ابن منظور، لسان العرب.      
 (اذكر اسم ادلادة).9   : الفَتوزآبادي، القاموس احمليط.     3
 . 3 : مدخل إىل علم النص: ينظر.      
 .7  : نظرية علم النص رؤية منهجية يف بناء النص النثري. فرج، حسام أمحد: ينظر.      
 . : لسانيات النص. خطايب، زلمد.     6
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ه زُابي، وبدؿب. ببًٗها حر طاجه، في منسجم نو ىنا٥ لِـ" ٞةنَّ  ىى اإلاخل٣ي بوَّ  بل اإلاخل٣ي، ٖن باؾخ٣ال٫ طاجه في منسجم ٚو
ه نٍو  ٖلى ًد٨م الظي لى منسجم، بإنَّ ه آزغ ٖو .  (1)" منسجم ٚحر بإنَّ

 الجمل مٗاني جغبِ التي اإلاسخلٟت الٗال٢اث من الناجج النصخي الترابِ طل٪ به ٣ًهض الانسجام مهُلر(بوَّ )ؤو ال٣ى٫  وزالنت   
َجى ٞهى النو، صازل وال٣ٟغاث ْٗ  النو، ؤٖما١ بلى اإلاخل٣ي ج٣ىص التي الخُٟت والٗال٢اث الضاللي الاؾخمغاع ووؾاثل اإلاٟهىمي بالترابِ ٌُ

ل الخٟؿحر ٖلى مجها ٦بحرٍ  ظانب في ج٣ىم الٗال٢اث ىظو ٞةوَّ  ولظل٪  الضاللُت الٗال٢اث ىظو ٞةوَّ  ؤزغي  ظهت ومن ظهت، من ىظا والخإٍو

ه اإلاخل٣ي لش٣اٞت جسً٘ . النو ٖن الخاعجي الٗالم من ًستزلها التي ومٗلىماجه ومٗاٞع

ت ملٌلح جطحمت. 3,3   الٔطبُت بلى (Coherence) الىٍِط

 جغظمخه بِنما الانسجام، (1991) زُابي ٞترظمه(Coherence)ٖلى للضاللت الٗغب الضاعؾىو  اؾخٗملها التي الٗغبُت الترظماث حٗضصث  

لى ٚؼالت ؤبى بلهام  (2000)خؿاو جمام وجغظمه الخماؾ٪، وؾماو(1996) بدحري  ؾُٗض بٗضىم من وظاء الخ٣اعو، (1992)زلُل ٖو
 الخب٪ مهُلر اؾخٗما٫(2008)البضٌ٘ ٖبض وؤقٝغ (1998)اإلاجُض ٖبض وظمُل (1991) مهلىح ؾٗض من ٧ل آزغ بِنما الاحؿا١،

 
ًة
ا. الترازُت الن٣ضًت اإلاٟاىُم من ٢غبه بلى اؾدناصا   والخماؾ٪ الانسجام ٞاؾخٗمل(1990)ًٞل نالح ؤمَّ

ًة
  مٗا

ًة
 وم٘ (Coherence) جغظمت

 ًٟهم بإو للنو حؿمذ التي الخدخُت الضاللُت الٗال٢اث صاثغة في الانسجام مٟهىم ًًل اإلاهُلخاث اؾخسضام في والخباًن الخلِ ىظا
ؿخسضم لى َو ض التي النو، خب٪ ٢ىة ج٩ىو  ٖال٢اتها و٢ىة للنو الجؼثُت الضالالث بحو الترابِ ٢ىة ٢ضع ٖو ن٣و ًٍؼ   ٍو

ًة
 ٖملُت لها جبٗا

.  مًمىنه وبصعا٥ النو ٞهم

 الى٠سي الترار في الاوسجام ملٌلح. 3,4

ه اٖخباع ٖلى الكٗغي  الٗمل بلى ال٣ضامى الن٣اص نٓغ      ؤنَّ
ٌء

ت بحو اثخالٝ   الٗمل ىظا ظىصة حٗخمض. واإلا٩ىناث الٗنانغ من مجمٖى
ًة
 جبٗا

، اإلا٩ىناث ىظو لجىصة
ًّا
  بًٗها م٘ وانسجامها اثخالٞها إلاضي زم ق٩لُا

ًّا
  الكٗغي  النخاط ٖنانغ بلى نٓغتهم ٞجاءث. صاللُا

ًة
، نٓغة

ًة
ت ُّ  ج٩امل

ل
ّ
  الكٗغي  البناء ٞحها ًمش

ًة
ا، ٢البا   ؤو لٛىًٍّا

ًة
ا ق٨ال ًُّا   وججؿضو اإلاٗجى، ٖلى لخض٫ّ  ٧لها الاثخالٝ ٖنانغ ُٞه جخٟاٖل ٞن

ًة
ا ججؿُضا ًُّا ا ٞن ًُّا  ببضاٖ

 
ًة
ؿخسضم ًٟهم ؤو للنو حؿمذ التي الخدخُت الضاللُت الٗال٢اث خى٫  ًضوع  الانسجام مٟهىم ٧او وبطا. مّٗبرا  ظغانض بى صي ٧او وبطا (2)َو
َجى الانسجام ؤوَّ  ٣ًغع  ْٗ   النو، ؤظؼاء بحو الهلت وزا٢ت بمضي ٌُ

ًة
ال٢اث مٟاىُم من النو ٖالم م٩ىناث ٖلى اٖخماصا نا صاللُت؛ ٖو  ٞةنَّ

  نجض وال ال٣ضامى، الن٣اص ٖنض جبلىع  ٢ض الٟهم ىظا نجض
ًة
 ما ٖلى ن٣خهغ ولٗلنا. ٦خاباتهم في اإلاٟهىم ىظا قظعاث ٖلى الى٢ٝى في نٗىبت

ت ؤوَّ  بلى الجاخٔ طىب بط والخبُحو، البُاو في ظاء  ٞبدؿب. الخإل٠ُ وبغاٖت الؿب٪ وظىصة الهُاٚت، خؿن في ج٨من اإلاٍؼ
ض الخإل٠ُ، خ٠ُ من ؾلم بطا النو ٞةوَّ  الجاخٔ(٢ى٫ ) ُٗ   مٟغصاجه، ونٓم ٧لماجه، بتر٦ُب ْهغ التر٦ُب؛ ؾماظت ٖن وَب

ًة
 مؿبى٧ا

  اإلانخٓم ٧ال٣ٗض
ًة
ه بظل٪ ٞخٗلم اإلاساعط، ؾهل ألاظؼاء مخالخم عؤًخه ما" ٖنضو الكٗغ ٞإظىص اإلانمنم، ٧الىشخي  ومدبى٧ا  ؤٞٙغ ٢ض ؤنَّ

ىاو ًجغي  ٦ما اللؿاو ٖلى ًجغي  ٞهى واخضا، ؾب٩ا وؾب٪ واخضا، بٞغاٚا  والبِذ ٧البِذ، منه ال٣هُضة ٩ًىو  ؤو ًىق٪" ختى (3)"الّضِ

                                                           

    :(اذكر اسم ادلصدر أوىل)نفس ادلرجع السابق.      
 7  :نظرية علم النص رؤية منهجية يف بناء النص النثري. فرج، حسام أمحد: ينظر.      
 66/ : البيان والتبيُت.  اجلاحظ. 3
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  ٧ال٩لمت،
ًة
  ألظؼاثه حؿاإلاا

ًة
 في نجضو ما طاجه ىى الانسجام، مُٗاع ُٞه ًخد٤٣ ؤو ويغوعة النو ؤظؼاء لترابِ الٟهم ىظا بوَّ . (1)"وج٣اعنا

. الخضًشت اللؿانُحو ٦خب

 ٧الخناؾب الانسجام مهُلر ٖن حٗبر التي اللؿانُت واإلاٟاىُم اإلاهُلخاث من ب٨شحر ػازغ الن٣ضي جغازنا ؤوَّ  طل٪ وزالنت  

م٨ن. والخأل٠ والالخدام والخالئم واإلاجاوعة واإلاناؾبت  يغوعة ٖلى جإ٦ُضىم من الترار ٖلماء ٖنض الانسجام مٟهىم نؿدك٠ ؤو ٍو
باعاجه ظمله ؤوَّ  ىى ٖنضىم اإلادبى٥ النو ًمحز ٞما. نٓمه واٖخضا٫ جغ٦ُبه، وؾالمِت  ال٨الم، ؤظؼاِء  جالخم   ومترابُت منخٓمت ٖو

ًة
 صاللُا

و  بدُض   ظملت ٧ل ج٩ِىّ
ًة
  انسجامه وخؿن النو جغابِ مُٗاع ىى وىظا ًلحها، إلاا جمهُضا

ًة
 ما وىى اإلاٗانٍغن اللؿانُاث ٖلماء ٖنض صاللُا

.  ٖنضىم الالنو ٖن النو ًمحز

 " ًاظماوي" ٟلُسة. 4

ــغ 1951 ؾبخمبر 20 في اإلااظغي  ٦خبها الخ٠ُٟ، من ؤبُاٍث، ٖكغة في ال٣هُضة ج٣٘   بَّ ًه ٖن ٞحها ٖو  الظي اإلاترصي الؿُاسخي للىا٢٘ ٞع
ت واإلااامغاث الضؾاجـ حؿىصو  ل٩ل جدٍض  في بمى٢ٟه اإلااظغي  ٞهضح الخبُُٗت، ٨ٞغة وجغؾُش الىناًت ٞغى بلى حؿعى التي الاؾخٗماٍع

ن وخضة يض جدا٥ التي اإلااامغاث جل٪ خه الَى :  (2)اإلااظغي  ٣ًى٫ . وخٍغ

ا ْغِبْض  َػماِني ًَ ْغ  َٖ
ُ
     ػماني ًا وز

ْ
٠

َّ
ل
َ
٩

َ
َذ  ما َوج

ْ
ُاِو  مْن  ِقئ

ْ
ٛ

ُ
َ 

غِ 
ُ

ك
ْ
َؽ  وان

ْ
إ َُ

ْ
  َؾماِجي في ال

ًة
 خغماِني اإلاضي َى٫َ  وحّٗمْض    َيبابا

  في ال٩ىَو  واْبِٗض 
َ

ُىِب  يغوِب  مْن   ُىىٍط  ٖىان٠
ُ
جاِو  الخ

ْ
 

ْ
 وألا

  جنا٫َ  لْن    ظىاِبي ٧او ٖهَٟذ  ما ٞةطا
ُ

 بًماني من ألاخضار

َٕ  ؤْو  ؤجدضا٥َ  ؼ ْٖ ه م٩اٍو  ْٖن   ٖؼِمي جؼ
ُ
 إلا٩اِو  ؤعصج

  الًلىِٕ  بحَو  بّو 
ًة
  ٢لبا

ًة
ا ُّ   والكباُب  واإلاجى    ٞخ

ُ
ا

ْ
 ٦ُاني ِمل

  صّخِذ  وبطا
ُ
دا٫َ  َوَظْضَث     والٗؼم ال٣ُٗضة

ُ
 ؤلِاْم٩اِو  في اإلا

َغ  الُإَؽ  صْٞنُذ  ٢ْض    اإلاٍغ
ًة
    وؤخالما

ًة
 الكُُاِو  ننِٗت  مْن  عجاٞا

 عوخاني ٖالٍم  في ألزغي   الناؽ  اٖخاصىا التي اإلاجى وهجغُث 

متها ٢ُىٍص  مْن    زالصخي بٗض ؤزكا٥َ  جغاني لْن 
ّ
 جغاني لن  خُ

  ال٠لُسة في الىص ي الاوسجام ؤزواث. 5

 ؤوَّ  ٚحر ،(3)"الضاللُت جماؾ٨ه وؾاثل ًبخ٨غ نو ٧ل ٩ًاص بدُض"آزغ بلى نو من وجسخل٠ وجخجضص النهىم انسجام ؤصواث جدنٕى  
 وجٟؿحر لٟهم اإلاخل٣ي ج٣ىص ؤو قإجها من التي وألاصواث، النو مٟاىُم بحو الغابُت الضاللُت للٗال٢اث ٖضة ؤنماَا خضصوا النو ٖلماء

                                                           

   / :ادلرزوقي، شرح ديوان احلماسة.  
 .     9" : يف البدء كانت كلمة"ديوان مهسات الصبا ضمن رلموعتو الشعرية ادلسماة . ادلاجري، رجب مفتاح.   
 36: اإلبداع ادلوازي. محاسة ، زلمد.  3
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ّٗى٫  التي ألاصواث ؤىم ولٗلَّ . النو ل ٞهم ٖلى اإلاخل٣ي مؿاٖضة في ٖلحها ٌُ ت: في جخمشل النهىم وجإٍو  وؤلاإلاام النو، ؾُا١ مٗٞغ
 وحؿاٖض النو انسجام في حؿهم الىؾاثل ىظو ٧ل. ال٨بري  وبنِخه النو، مىيٕى و٦ظل٪ ٢ًاًاو، بحو الغابُت الضاللُت بالٗال٢اث

  منه وججٗل الخىانلُت الٛاًت جد٤ُ٣ ٖلى
ًة
ُما ٢ُمٍت، طا نها : آلالُاث ىظو بُاو ًإحي ٞو

 Context الؼُاٞ. 5,1

 ؤىمُت وج٨من. (1)ؾُا٢ه زاعط وظىص للنو لِـ ٨ٞظل٪ ؾماثه، زاعط للنجم الوظىص بط. للنجم ٧الؿماء للنو بالنؿبت الؿُا١   
 زال٫ من ٖال٢اجه، مسخل٠ ويبِ زهىنُاجه ٧ل واؾخجمإ" بالنو الاخاَت ٖلى حؿاٖضنا بم٩انُاث من لنا ٣ًضمه ما في الؿُا١

ا. (2)"الخىانلُت ؾحروعجه في الكٗغي  النو ٖلى الى٢ٝى من ال٣اعت  جم٨ن مٟخىخت ٢غاءة بلى اإلاٛل٣ت النهُت ال٣غاءة ججاوػ   ًا٦ض وِممَّ
زظ التي الجملت، ولؿانُاث الك٨النُحو مناهج ٖلى ُسجل الظي ال٣هىع  الكٗغي؛ النو لؿُا١ ألاىمُت ىظو

ُ
 ٖلى ا٢خهاعىا ٖلحها ؤ

غاٝ وبٟٚالها للنو الضازلُت بالبجى الاىخمام ال٢تها وجل٣ُه، النو ببضإ في اإلاكاع٦ت ألَا .    واإلا٩او بالؼماو ٖو

  النو ٞهم مداولت ٧انذ وبطا   
ًة
، ٞهما

ًة
 في مجها ننُل٤ ؤو ًم٨ن التي الؿُا٢ُت اإلا٩ىناث ؤىم من ٞةوَّ  ؾُا٢ه، بناء بٖاصة من جبضؤ م٣بىال

ت في جخمشل ال٣هُضة ىظو ؾُا١ بناء بٖاصة ت النو، نٕى مٗٞغ  ؤ٧او وؾُلخه وما الخىانل، جم و٠ُ٦ به، جلٟٔ ومتى منكئه، ومٗٞغ

،
ًة
، ؤم م٨خىبا

ًة
ت منُى٢ا  النو انسجام م٣ىماث ٖن ج٨ك٠ اإلاغظُٗاث والاخاالث اإلا٩ىناث ىظو ٧ل. ال٣اعت  ؤو الؿام٘، ٧او من: ومٗٞغ

. (3)ؤبٗاصو وبصعا٥ النو ٞهم بمٟاجُذ وجؼوصنا زانت مالمذ له مٗحو ؾُا١ في

ُما     اإلااظغي  ٢هُضة ُٞه ولضث الظي الؿُا١ حك٨ُل بٖاصة في حؿاٖضنا ؤو ًم٨ن التي الؿُا٢ُت واإلا٩ىناث ألاؾاؾُت ال٣غاثن ًإحي ٞو

 انسجام مضي ٖلى والى٢ٝى واإلا٣امي، اإلا٣الي ببٗضًه الؿُا١ ٣ًضمها التي اإلاُُٗاث زال٫ من وجٟؿحرىا ٞهمها ٞنداو٫  ،"ػماني ًا"

خه النو .  الضاللُت واؾخمغاٍع

  الىم هْى. 5,1,1

  اإلاخل٣ي ٖلى ًٟغى ألاصبي الجنـ نٕى بوَّ    
ًة
  نمُا

ًة
  الٟهم من مُٗنا

ًة
  وؤؾلىبا

ًة
ل في زانا  وزهاثهه ألاصبي النو ُٞبُٗت. النو جإٍو

ل في ٚحرىا صوو  مُٗنت ٞغيُاث جغظُذ بلى ال٣اعت  جىّظه ألاصب؛ ؤظناؽ من مٗحو ظنـ جدذ بها ًنًىي  التي  ٞةوَّ  لظل٪. والٟهم الخإٍو
ت  مخٗاٝع اظخماُٖت ٖالمت النو نٕى ألوَّ  للنو؛ البراظماجُت الٛاًاث من مهمت ظىانب جدضص التي الٗالماث ؤولى من النو نٕى مٗٞغ

ت الجماٖت بحو ٖلحها ُُٟت بنُت ألاصبي النٕى ٞبنُت. اللٍٛى   جٓهغ التي اإلادك٩لت الاظخماُٖت الٗملُاث بلى حكحر ْو
ًة
 ؤوَّ  مشلما. للنو مالػمت

  ٌٗض ألاصبي الجنـ نٕى
ًة
 الكٗغ في جسخل٠ التي النو ٖلى الؿُا١ ىُمنت من طل٪ ًخطر. الاجهالي باإلاى٠٢ النو ٖال٢ت ًدضص ٢ُضا

  الغواًت خب٪ في ٌؿحر الغواًت ؤخضار بؿغص حهم ٖنضما ٞالغواجي. النثر في ٖجها
ًة
 ؤصبي ٦جنـ الغواًت جٟغيه الظي بالؿُا١ لخنباو جبٗا

سخل٠. زهىنِخه له   الخا٫ ٍو
ًة
ت ٞالكٟغة الكٗغ، ظنـ ًٟغيه مسهىم بؿُا١ ًلتزم الظي الكاٖغ م٘ جماما  ؤو الًجىػ  الكٍٗغ

.  (4)"الغواجي الؿُا١ بمٟهىماث جّٟؿغ

                                                           

 30 : حتليل اخلطاب يف ضوء ادلناىج النقدية احلديثة. زلمد عزام: ينظر.   
     69 : السياق والنص الشعري . أوشان، علي.   
  3: مدخل إىل انسجام اخلطاب لسانيات النص. خطايب، زلمد.  3
 73: اخلطيئة والتكفَت. الغامدي، عبد اهلل.      
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ُما      ٞهمه ٖلى وحؿاٖض النو، جًحئ التي الؿُا٢ُت اإلا٩ىناث جدب٘ ًم٨ننا ؤًضًنا بحو الظي النو ًسو ٞو
ًة
 الاؾتراجُجُاث من انُال٢ا

غىا التي : (ًإحي)ًلي ُٞما  ؤًضًنا بحو الظي" الكٗغ" ألاصبي الجنـ نٕى ًٞى

 ٖلى ؤزغي  بنهىم النو باعجباٍ ًىحي وىظا. الكٗغ بلى ًنخمى النو نٕى ؤوَّ  ٖلى جض٫ التي" ٢هُضة" ٧لمت  ًُالٗنا ما ؤو٫  بوَّ    -

م٨ن قا٧لخه، ؿخٗحو واإلاٗغفي الش٣افي مسؼونه زال٫ من ٌؿترقض ؤو لل٣اعت  ٍو  بصعا٥ ٞبمجغص. النو ٞهم ٖملُت في اإلاسؼوو بهظا َو
ه" قٗغ" ًضًه بحو الظي النو بإوَّ  ال٣اعت  ٤ النو الؾدُٗاب ًتهُإ ٞةنَّ  الىا٢٘ ٖن والخُا٫ النثر، ٖن الكٗغ بها ًخمحز مُٗنت ٢ُىص ٞو

ه النمىطجي ال٣اعت  ؤو اإلاخسهو اإلاخل٣ي ؾُضع٥ مشلما. واإلاجاػ الخ٣ُ٣ت ؤو .   اإلاٗجى ومٗجى اإلاٗجى ًخًمن نو ؤمام ؤنَّ

 وىظا. وعجغ نضع قٍُغن ىُئت ٖلى ٦خابتها ؤؾلىب من وطل٪ ج٣لُضًت ٖمىصًت ال٣هُضة جل٪ ؤوَّ  نضع٥ ألاولى النٓغة من بنه زم   -
ا ولٗلَّ . الخضازىي  الكٗغ وبحو بُجها الخمُحز في ًُٟضنا  من ممحز نٕى جد٤ُ٣ ٖلى ٞحها ًدغم الكاٖغ ؤوَّ  الخ٣لُضًت البنُت ىظو ًمحز ِممَّ

  الٗمىصي، الكٗغ في اإلاخىاٞغة الجمالُت اللظة
ًة
. وال٣اُٞت الىػو مىؾ٣ُى ٖلى اٖخماصا

-    
ًة
ل ٞهم بلى ًدخاط الٗمىصي الكٗغ ؤوَّ  ال٣اعت  ًضع٥ وؤًًا   ًسخل٠ مٗحو وجإٍو

ًة
 . الخغ الكٗغ ٖن ٦شحرا

ًة
ض ٖلى ٖالوة

ّ
 جل٣اجي انُبإ جَىل

ه ٞدىاو النو ناخب ٖن ت اإلال٨ت ب٣ىة ًنبا طاجه خِض  في وىظا الٗغبي، للكٗغ ال٣ضًم النؿ٤ ٖلى اإلاداٞٓحو الكٗغاء من ؤنَّ  الكٍٗغ

  النو، ناخب لضي
ًة
ت بالنهىم الىاؾٗت والخبرة اللٛىي  واإلاعجم الكٗغي  الترار ٖلى اؾدناصا .  ال٣ضًمت الكٍٗغ

ل في اإلاخل٣ي حؿاٖض النو بنٕى اإلاغجبُت الؿُا٢ُت اإلا٩ىناث ىظو ٧ل   همه النو جإٍو   ٞو
ًة
" الكٗغ" ظنـ جمحز التي ال٣ُىص بلى اؾدناصا

  ٧انذ ؾىاء ق٩له، وجدضص
ًة
غاى جخٗل٤ ٢ُىص ؤو مىؾ٣ُُت،  ؤو ؤؾلىبُت ؤو لُٟٓت ٢ُىصا اث باأٚل  ًسو ُٞما و٦ظل٪. واإلاىيٖى

ت بالًغوعاث ت واللٛت الكٍٗغ  ىظو وظمُ٘ الٗمىصي، الكٗغي  النو بم٣ىماث ًخٗل٤ ما ٧ل و٦ظل٪ النازغ صوو  للكٗغ اإلاخاخت اإلاجاٍػ

. ٞهمه ومداولت النو جل٣ي ٖنض اإلاخل٣ي لها ًسً٘ مشلما النو، بنخاط ٖملُت ؤزناء(في) النو منصخئ الكاٖغ لها ًسً٘ ال٣ُىص

  الىم كاحب. 5,1,2

 ؤْٟاعو نٗىمت منظ الكٗغ ٦خابت بضؤ الظي الكاٖغ، الؿاب٤ الىػٍغ اإلادامى الضعناوي  اإلااظغي  مٟخاح عظب الكاٖغ ىى النو ناخب  
ت الُٟخىعي ؤخمض النا٢ض ًه٠. ٢غو  نه٠ من ؤ٦ثر ٢بل  ًجم٘ ٢هىي  قٗىعٍت خالت ٖنضو التي ال٣هُضة: "ب٣ىله اإلااظغي  قاٍٖغ

جخم٘  طل٪ ل٨ن والهض٤ً، وألار، والابن، الؼوط، ألاب، الؿُاسخي، ال٣انىني، الٟناو، اإلاش٠٣، ؤلانؿاو،: اإلااظغي  عظب ٧ل ٞحها ٍو

ن فى ًندهغ ا. (1)"اإلاغؤة وفي الَى  الن٨ؿاث ؤو خ٣٣ها التي النجاخاث وؤىم الكاٖغ، خُاة بمغاخل الاإلاام النو ٞهم ٖلى ٌؿاٖض وِممَّ
حرىا.  خهِخه بناء في وؤزغث ز٣اٞخه، ق٩لذ التي اإلاازغاث ألىم ٞهمنا و٦ظل٪ واظهخه، التي  الخُحرة وألاخضار اإلاهمت اإلاغاخل من ٚو

اٌكها ٖاقها التي .   الكاٖغ ٖو

ٕغ ولض اإلااظغي  ؤوَّ  ىنا بلُه ؤلاقاعة ًم٨ن ما وؤىم      وجٖغ
ًة
 من والاظخماُٖت الؿُاؾُت ألاويإ ُٞه جضّعظذ وم٩او ػماو في ًدُما

ت، والهُمنت الخبُٗت من والخدغع  الاؾخ٣ال٫ ؤظل من النًا٫ بلى ؤلاًُالي، الاؾخٗماع يض اإلاؿخمُخت واإلا٣اومت اإلاؿلر الهغإ  ؤلانجلحًز

 ؤظل من الهغإ خّضة ٖن ٖبرث التي اإلاغاخل جل٪ في مباقغ صوعٌء  للماظغي  و٧او. اإلاؿخ٣لت اإلاىخضة لُبُا بناء ؤظل من ال٨ٟاح بلى زم

ت . اللُبُت والؿُاصة والىخضة الخٍغ
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 وم٦اهه الىم ظمان. 5,1,3

ل ٖملُت في ؤؾاؽ ع٦ن النو ُٞه نكإ الظي اإلا٣امي الؿُا١ بوَّ    همه، النو جإٍو ش من بال٣هُضة اإلاغجبُت ال٣غاثن حٗض لظل٪ ٞو  جاٍع
 النو ؾُا١ بناء بٖاصة في ٖلحها نٗخمض التي ال٣غاثن ؤىم من ىامكها، في ؤو ال٣هُضة متو في بلحها اإلاكاع واإلاناؾباث وم٩انه النكغ

همه الكٗغي    ٞو
ًة
  ٞهما

ًة
 .ؾلُما

لذ وال٣هُضة   ًّ ش الضًىاو في ط  في اإلااظغي  ٦خبها ال٣هُضة ؤوَّ  ٨ًدك٠ آنظا٥ لُبُا في الضاثغة لؤلخضار واإلاخدب٘. 1951 صٌؿمبحر 20 بخاٍع
َبَُل  اخخضم الظي وألاًضلىجي الؿُاسخي الهغإ زًم

ُ
 الهغإ ٩ٞاو. 1951 صٌؿمبر 24 في الشالزت بإ٢الُمها لُبُا اؾخ٣ال٫ بٖالو ٢

ت الضواثغ ٧انذ طاجه الى٢ذ في. خ٨مها ونٓام الىلُضة الضولت ق٩ل خى٫  ؤقضو ٖلى الؿُاسخي  لُبي؛ إلاؿخ٣بل اإلا٩اثض جضبغ الاؾخٗماٍع
ُانُا اج٣ٟذ خحو غنؿا وبًُالُا بٍغ ُانُت والىناًت َغابلـ ب٢لُم ٖلى ؤلاًُالُت الىناًت بٟغى ٣ًطخي مكغوٕ ٖلى ٞو  ٖلى البًر

ش من ؾنىاث ٖكغ بٗض الاؾخ٣ال٫ لُبُا جمنذ ؤو ٖلى. ٞؼاو ٖلى الٟغنؿُت والىناًت بغ٢ت  ٧او. الىناًت مكغوٕ ٖلى اإلاىا٣ٞت جاٍع

ٌ اإلااظغي  ت واإلا٩اثض الؿُاؾُت الخجاطباث جل٪ ٧ل ًٞغ ن ٢ًُت ؤظل من نايل ل٣ض. الاؾخٗماٍع  اؾخ٣ال٫ في اإلاخمشلت ل٨بري ا الَى
.  والخبُٗت الىناًت وعٌٞ اللُبي التراب ٧امل

ٌ صالالث ؤ٢لها لِـ. ال٣هُضة في بُٗجها صالالث بلى ٞهمه ًىظه ؤو قإنه من ألاخضار بهظو اإلاخل٣ي بإلاام بوَّ    ضم والخدضي الٞغ  ٖو

: ال٣هُضة مُل٘ من حؿدكٟها التي بالىا٢٘ ال٣بى٫ 

ا ْغِبْض  َػماِني ًَ ْغ  َٖ
ُ
     ػماني ًا وز

ْ
٠

َّ
ل
َ
٩

َ
َذ  ما َوج

ْ
ُاِو  مْن  ِقئ

ْ
ٛ

ُ
َ 

غِ 
ُ

ك
ْ
َؽ  وان

ْ
إ َُ

ْ
  َؾماِجي في ال

ًة
 خغماِني اإلاضي َى٫َ  وحّٗمْض     َيبابا

  الىم ٟواًا بحن الطابٌت الساللُت الٔالٟاث. 5,2

  مٟغصة جىظض ال بط واإلان٣ُُت، الضاللُت الٗال٢اث من بكب٨ت بُجها ُٞما جترابِ لٛت ألًت اللُٟٓت الثروة مٟغصاث بّو 
َّ

 اعجبُذ و٢ض بال

 التي اللٛت ٧لماث بب٣ُت واإلان٣ُُت الضاللُت ٖال٢اتها جدنٕى صاللُت مالمذ من جستزنه بما اللٛت في وال٩لمت. ؤ٦ثر ؤو ؤزغي  بمٟغصة
ت، الجماٖت حؿخٗملها ٤ وطل٪ اللٍٛى خباعاث ٞو ُت اإلان٣ُُت الٖا ُت واإلاٗٞغ  والخهىم، الٗمىم ٦مُٗاع الخهن٠ُ، في اإلاٗخمضة والٗٞغ

غي  والندُجت، الؿبب ؤو ٣ت اإلان٣ُُت الٗال٢اث زال٫ من ًخد٤٣ النو انسجام ؤّو  بىظغانض صي ٍو ٍغ ما٫ ألاخضار جنُٓم َو  وألٖا

اث ت م٘ النو صازل اإلاٗلىماث جٟاٖل و٦ظل٪ واإلاىا٠٢ واإلاىيٖى ُما. 1بٗاإلاه الؿاب٣ت اإلاٗٞغ  التي ةالضاللي الٗال٢اث ؤىم ًإحي ٞو
دىي  النو مًمىو  ٖن حٗبر التي الكب٨ت زٍُى جمشل :  ال٣هُضة في النو انسجام في وحؿهم ؤ٩ٞاعو، ٞو

 الؼببُت الٔالٟاث. 5,2,1

  النو حُٗي من٣ُُت ٖال٢ت هى
ًة
  ل٩ُىو  الٟهم، فى وؾهىلت جغجِبا

ًة
، نها

ًة
 الٗال٢ت ىظو جغبِ بط. النو جٟؿحر ٖلى اإلاخل٣ي وحؿاٖض م٣بىال

  بخضاىما ج٩ىو  ظملخحو؛ بحو
ًة
  وألازغي  ؾببا

ًة
  له، ندُجت

ًة
  الٗؼم و٢ىة ال٣ُٗضة صخت اإلااظغي  ًجٗل ٞمشال

ًة
 اإلادن ؤمام للهمىص ؾببا

 
ًة
  ٧او مهما الهضٝ بلى للىنى٫  ووؾُلت

ًّا
: ٢هُا

  صّخِذ  وبطا
ُ
دا٫َ  وَظْضَث     والٗؼم ال٣ُٗضة

ُ
 ؤلِاْم٩اِو  في اإلا
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: ٢ا٫ ٖنضما و٦ظل٪

متها ٢ُىٍص  مْن    زالصخي بٗض ؤزكا٥َ  جغاني لْن 
ّ
 جغاني لن  خُ

ي ؾبب، ال٣ُىص من ٞالخالم  ". ؤزكا٥ جغاني لن: "ب٣ىله ٖجها ٖبر ندُجت بلى ؤصَّ

 والخٜلُل إلاحما٨ ٓالٟت. 5,2,2

  اإلاٗجى ط٦غ ٖلى الٗال٢ت ىظو ج٣ىم   
ًة
 بهٟت الٗال٢ت ىظو ج٨دسخي ولظل٪ بظما٫؛ من ؾب٣ه إلاا الخًُٟل طل٪ بٗض ًإحي زم مجمال

ها. اإلاغظُٗت   اإلاظ٧ىع  اإلاجمل قغح ٖلى ج٣ىم ألجَّ
ًة
 بلى الخٟهُل من ٞخنخ٣ل مٗا٦ـ اججاو فى الٗال٢ت حؿحر و٢ض. بلُه وجدُل ؾاب٣ا

ُل٤. ؤلاظما٫ ا. الجم٘ زم الخ٣ؿُم ٖال٢ت الٗال٢ت ىظو ٖلى البالٚت ٖلماء ٍو   ال٨الم ط٦غ بْو  ؤمَّ
ًة
 ِٞؿمى طل٪ بٗض ٞهل زم مجمال

: الخامـ البِذ في نجضىا ال٣هُضة ىظو فى الٗال٢ت ىظو ،ومشل(1)الخ٣ؿُم زم الجم٘ ٖال٢ت ٖنضىم

َٕ  ؤْو  ؤجدضا٥َ  ؼ ْٖ ه م٩اٍو  ْٖن   ٖؼِمي جؼ
ُ
 إلا٩اِو  ؤعصج

مت و٢ىة والهمىص الشباث مٗجى ىنا الكاٖغ ًجمل بط  الٟتي، ال٣لب: "في واإلاخمشلت م٣ىماتها وجٟهُل ببُاو ًإحي زم ًمخل٨ها، التي الٍٗؼ
مىح : ٢ىله في..." الؼاثٟت وألاخالم الضناًا هجغ ال٣ىي، والٗؼم الصخُدت، وال٣ُٗضة الُاٞ٘، الكاب َو

  الًلىِٕ  بحَو  بّو 
ًة
  ٢لبا

ًة
ا ُّ   والكباُب  واإلاجى    ٞخ

ُ
ا

ْ
 ٦ُاني مل

  صّخِذ  وبطا
ُ
دا٫َ  وَظْضَث     والٗؼم ال٣ُٗضة

ُ
 ؤلِاْم٩اِو  في اإلا

َغ  الُإَؽ  صْٞنُذ  ٢ْض    اإلاٍغ
ًة
    وؤخالما

ًة
 الكُُاِو  ننِٗت  مْن  عجاٞا

 عوخاني ٖالٍم  في ألزغي    الناؽ  اٖخاصىا التي اإلاجى وهجغُث 

متها ٢ُىٍص  مْن     زالصخي بٗض ؤزكا٥َ  جغاني لْن 
ّ
 جغاني لن  خُ

  اإلاٗجى ًإحي و٢ض
ًة
  زم مٟهال

ًة
: ألاولى الشالزت ألابُاث في ٦ما مجمال

ا ْغِبْض  َػماِني ًَ ْغ  َٖ
ُ
   ػماني ًا وز

ْ
٠

َّ
ل
َ
٩

َ
َذ  ما َوج

ْ
ُاِو  مْن  ِقئ

ْ
ٛ

ُ
َ 

غِ 
ُ

ك
ْ
َؽ  وان

ْ
إ َُ

ْ
  َؾماِجي في ال

ًة
 خغماِني اإلاضي َى٫َ  وحّٗمْض    َيبابا

  في ال٩ىَو  واْبِٗض 
َ

ُىِب  يغوِب  مْن     ُىىٍط  ٖىان٠
ُ
جاِو  الخ

ْ
 

ْ
 وألا

ْغ، ٖغبض،: "٣ٞىله  
ُ
٠، ز

ّ
 نسلو..".  ٖهٟذ ما ٞةطا: "٢ىله في ؤظمله جٟهُل ٧لها" الٗىان٠ ابٗض الخغماو، حّٗمض الُإؽ، انكغ ج٩ل

ت الضاللُت الٗال٢اث ٖلى اٖخمض اإلااظغي  ؤوَّ  طل٪ من  وؾعى ؤؾلىب، وؤٌؿغ نىعة، ؤبهى في اإلاخل٣ي طىن بلى مٗانحها بًها٫ في اإلاخنٖى
 
ًة
  ؤلام٩اناث اؾدشماع بلى خشِشا

ًة
ُٟها اللٛت ىظو في اإلاخىاٞغة ظمُٗا  بلُه عمذ الظي الهضٝ جد٤ُ٣ ؤظل من ال٣هُضة؛ بناء في وجْى

.   ؤظلها من ؤنكإث التي الغؾالت وبًها٫ ال٣هُضة،
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  الىم ومىهْى  ال٥ ري  البيُت. 5,3

٣هض ُت بالبنُت ًُ
ّ
ٌ٘ء " للنو ٩ًىو  ؤو للنو ال٩ل ت صاللّي، ظام ُّ ت و٢ً ُّ داو٫  خىلها، النّو  ًخمدىع  مىيٖى  بإصواث ج٣ضًمها ٍو

ُت الخىام ال٦دكاٝ ج٨ٟي ال الجؼثُت الترا٦ُب ىظو ل٨ن والجمل ال٩لماث من ًخ٩ىو  النو ٢ىام ؤوَّ  ،وم٘(1)"مخّٗضصة  بط للنو النٖى
ي الخدلُل ًبضؤ ؤو الُبضَّ "  وج٩ىو  وانسجام، جماؾ٪ من النّهُت اإلاخىالُاث في ما وقغح ألاصبي، الٗمل في ال٨بري  البنُت من النصخّ

 
ُ
  اإلاخخالُت

ًة
ا مخماؾ٨ت ًُة لُّ  ج٣بُل  ٖنضما صالل

ُ
َل  ٞحها ظملٍت  ٧ . (2)"والخٟؿحَر  الخإٍو

  اإلا٣ترو  النو ٖنىاو اإلاخل٣ي ًُالٗه ما ؤو٫  بوَّ    
ًة
  ناخبه، باؾم ٚالبا

ًة
 ٧لمت ىنا٥ ٩ًىو  ٦إو النو نٕى بلى بقاعة ىنا٥ ٩ًىو  ما و٦شحرا

؛" عواًت" ؤو" ٢هت" ؤو" قٗغ"
ًة
غ ٧لما ٞةنه(3)زُابي مدمض وبدؿب مشال

ّ
 والغؾالت واإلاساَب اإلاخ٩لم ٖن مٗلىماث للمخل٣ي(جىاٞغ) جٞى

له النو ٞهم خّٓى ٧انذ ٧لما الغؾالت ونٕى واإلا٩او والؼماو .  ؤ٦بر وجإٍو

 ٖلى والؿ٩ىث الخساط٫ إلابضؤ الغاًٞحو من ٦بحر ٖضص بها ًجاىغ ٧او واؾخماجت بنغاع خالت ٖن حٗبر ؤًضًنا بحو التي ال٣هُضة بوَّ    
 ٌّٗبر ؤو ؤعاص ال٣هُضة ىظو في ٞاإلااظغي . آنظا٥ ؤ٢الُم زالزت بلى لُبُا ج٣ؿُم ب٨ٟغة ال٣بى٫  بلى الناؽ ج٣ىص التي اإلاؿخٗمغ، ؾُاؾاث

ت ز٣خه ٖن ت ججخم٘ ٢ض التي الاخخماالث ٧ل ػمجي جخاب٘ في ٞغبِ بمباصثه؛ ال٣ٍى ٖؼ  ؤلانغاع في جخمغ٦ؼ التي الٟايلت، مباصثه في الش٣ت لٖؼ

  اللُبي التراب ل٩امل والىخضة الاؾخ٣ال٫ ٖلى
ًة
: ٢اثال

ا ْغِبْض  َػماِني ًَ ْغ  َٖ
ُ
   ػماني ًا وز

ْ
٠

َّ
ل
َ
٩

َ
َذ  ما َوج

ْ
ُاِو  مْن  ِقئ

ْ
ٛ

ُ
َ 

غِ 
ُ

ك
ْ
َؽ  وان

ْ
إ َُ

ْ
  َؾماِجي في ال

ًة
 خغماِني اإلاضي َى٫َ  وحّٗمْض    َيبابا

  في ال٩ىَو  واْبِٗض 
َ

ُىِب  يغوِب  مْن     ُىىٍط  ٖىان٠
ُ
جاِو  الخ

ْ
 

ْ
 وألا

غ، ٖغبض،" ٣ٞا٫
ُ
٠، وز

ّ
دٍت  نبرة في" وابٗض وانكغ، وج٩ل ت ٖلى للضاللت بالٟاء ًإحي زم بالخدضي، ملُئٍت  نٍغ   الغص ؾٖغ

ًة
: ٢اثال

  جنا٫َ  لن   ظىابي ٧او ٖهَٟذ  ما ٞةطا
ُ

 بًماني من ألاخضار

ـغ الكاٖغ، بدُاة جمغ ٧انذ التي اإلادن ٖن جخدضر ال٣هُضة ٞهظو  
ّ
 وجهىع  الهٗاب؛ مىاظهت في وبنغاعو نبرو مضي ٖن وحٗبـــ

ه الكاٖغ ها لظل٪ الؿغب، زاعط ٌّٛغص وخُضٌء  َاثغٌء  و٦إنَّ  بعاصجه ٖن وجنبا الٗهامُت، الكاٖغ  خهُت من مهٍم  ظانب ٖن ج٨ك٠ ٞةجَّ

ت .  ال٣ٍى

 التي ألاؾاؾُت ال٨ٟغة اؾدُٗاب ٖلُه ٌؿهل ختى جاٍم  انسجاٍم  في ُٞه جخىالى التي اللُٟٓت، ال٣غاثن جل٪ ٧ل م٘ ًخٟاٖل النو ٣ٞاعت   

 طىن بلى ُٞدباصع ،"الؼماو" بلى" والُُٛاو الٗغبضة" بياٞت ٖن نخجذ التي الخدضي ٨ٞغة جخجلى اإلاُل٘ من ٞابخضاءًة . الكاٖغ ٌٗغيها
  الكاٖغ جبناو الظي اإلابضؤ اإلاخل٣ي

ًة
 الظي النبُل اإلابضؤ ىظا اللُبي، التراب ل٩امل والىخضة الاؾخ٣ال٫ ٖلى وؤلانغاع الخدضي ٨ٞغة مخمشال

". الهبا ىمؿاث" اإلاؿمى ألاو٫  صًىانه ٢هاثض ٖلى َػى

 

                                                           

  96: إشكالية التلقي والتأويل.  الرواشدة، سامح.      
 0 : النص الغائب جتليات التناص يف الشعر العريب . عزام، زلمد.      
 97 : لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب  .زلمد خطايب،.     3
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ُت الخلُٜت. 5,4  املٔٛط

ه النو ٖلى الخ٨م بوَّ     له النو ٞهم في وم٣ضعجه اإلاخل٣ي، ٖلى ًخى٠٢ منسجم ٚحر ؤو منسجم بإنَّ  ج٩ىو  ؤو اإلاهم ٞمن لظل٪. وجإٍو
ُت زلُٟت اإلاخل٣ي لضي  والخ٣الُض والٗاصاث اإلاٗخ٣ضاث و٦ظل٪ وألاؾالُب، وألا٩ٞاع اإلانصخئ خُض من النو م٩ىناث خى٫  ٧اُٞت مٗٞغ

ت من ٢ضعٍ  ٖلى اإلاخل٣ي ٩ًىو  ؤو ًجب آزغ بمٗجى. والهغاٖاث الؿُاؾُت والخُاعاث غ اإلاٗٞغ ت ال٩اجب ٨ٞغ في جد٨مذ التي باأَل  وقاٍٖغ
ُت ٞالخلُٟت لظل٪. الكاٖغ غ ٖن لنا ٨ًك٠ مهم ٖامل اإلاٗٞغ  ؤزناء في ؤو ال٨خابت ؤزناء في ؾىاء النو ٖلى ؾُُغث التي واإلاباصت ألَا

.  الخل٣ي

غي     ه الباخض ٍو   اإلاهم من ؤنَّ
ًة
حو بحو الخمُحز ظضا ُت الخلُٟت ؤنىإ من نٖى  بال٩اجب مخٗل٤ ؤخضىما النو، ٦ُاو في اإلاخد٨مت اإلاٗٞغ

ا. باإلاخل٣ي مخٗل٤ والشاني النو ناخب  بوَّ  بط. ألا٦بر بال٨خاب ٌؿمى ما ٞحها اإلاازغة الٗىامل ؤىم ٞمن النو، ناخب جسو التي ؤمَّ

ت في ال٣ضح ٌٗجي ال وىظا. منه الٞغاع ؤمغ ؾاب٣ُه وجإزحر ؾُىة جدذ الكاٖغ و٢ٕى  بالكاٖغ جإزغو ؤو باجباٖه الالخ٤ الكاٖغ قاٍٖغ
ت النهىم" ؤوَّ  الن٣اص ٖلُه اج٤ٟ ٞما. الؿاب٤  به جغبُها ؤ٦بر، ٦خاب ٖلى ظمُٗها جدُل مكتر٥ نصخي ًٞاء بلى جنخمي التي الكٍٗغ

 في مخضاو٫  ىى ما اظتراع ٖلحها ٌٛلب النهىم بنخاظُت ،ٞٗملُت(1)"الش٣اُٞت الخُاة ىى ألا٦بر بال٨خاب واإلا٣هىص بال٩ل، الجؼء ٖال٢ت

  نو ٧ل ًهبذ وبظل٪. الش٣اٞت
ًة
  ب٣اًا"بنِخه في خامال

ًة
 ؤزظ مؿإلت" ٞةوَّ  الؿبب لهظا.  (2)"ألا٦بر ال٨خاب طل٪ من وقظعاث وآزاعا

ت للٗملُت منه المنام ٖام قٗغي  مبضؤ بٌٗ، من بًٗها النهىم ت الظزحرة حكابه بلى عاظ٘ طل٪ في والؿبب. الكٍٗغ  ٖنض الكٍٗغ
 الكٗغاء؛ ٖلى اإلاكتر٥ الٟجي الغنُض طو ألاصبي الجنـ ًٟغيها التي ؤلا٦غاىاث بلى زم واخض، نصخي ًٞاء بلى ًنخمىو  الظًن الكٗغاء

  نهىنهم ًجٗل الظي ألامغ
ًة
  اؾخنؿازا

ًة
ُت الخلُٟت جمشل اإلاؿإلت ىظو بوَّ  ،(3)"الٗغبُت الش٣اٞت في ٖلُا لنماطط وج٨غاعا  الخلُٟت ؤو اإلاٗٞغ

ت في ٦بحر ظؼٍء  في جخد٨م  التي اإلاغظُٗت، ٣ت ؤؾالُبه ٖلى بضوعىا جن٨ٗـ التي وؤ٩ٞاعو وجىظهاجه الكاٖغ قاٍٖغ ٍغ  لل٣ًاًا مٗالجخه َو

ن من ظٗل ٣ٞض للماظغي  وبالنؿبت. اإلاسخلٟت ٤ُ، ؤخمض ؤؾخاطًه زُى ٖلى طل٪ في وؾاع ؤقٗاعو في ألاولى ٢ًِخه الَى  وببغاىُم ٞع

. النو ٢اثل اإلااظغي  ؤقٗاع بنخاط في ٦بحر بك٩ل ؾاىمذ ألامىع  ىظو ولٗلَّ  ٖمغ، ألاؾُى

٣ت ٖلى حؿُُغ التي ٞهى اإلاخل٣ي، ًمخل٨ها التي اإلاغظُٗت الخلُٟت ؤما   ل ٖملُت في ًغج٨ؼ ٞاإلاخل٣ي. وجٟؿحرو النو ٞهم ٍَغ  ٖلى الخإٍو

اع م٘ ًدناؾب بما النو ٞجىاث ملئ  النو مُُٗاث ٖلى بناء اإلاخل٣ي طىن في ًدك٩ل الؿُا١ وىظا. الٗام الؿُا١ ًدضصو الظي ؤلَا
، اللٟٓي وبناثه جماؾ٨ه وؤؾلىب الك٩لُت

ًة
ت ٖلى زم ؤوال  التي الؿاب٣ت النهىم خى٫  النو مخل٣ي لضي اإلاخىاٞغة الخلُٟت مٗٞغ

ستزلها؛ النو ًمخهها   مًامُجها، ؤو بإق٩الها ؾىاء ٍو
ًة
ت ٖن ًٞال غاٝ اإلاؿب٣ت اإلاخل٣ي مٗٞغ  الاظخماُٖت وال٣ُم والخ٣الُض باأٖل

.  النو لبِئت وال٣ٗضًت

ُت وخضة ال٣هُضة ىظو ؤّو  اٖخبرنا ٞةطا اإلااظغي، ٢هُضة بلى وبالٗىصة    مٟاىُم جخًّمن بنُت ٖلى(جنُىي )جنُىي  مؿخ٣لت، مٗٞغ

ت حجغ جمشل اإلاغظُٗاث ىظو ٞةوَّ  اإلاٟاىُم، ىظو جّٟؿغ ومغظُٗاث ل لٟهم الؼاٍو ُت ٞالخلُٟت. النو وجإٍو  مجها ًنُل٤ التي اإلاٗٞغ
  ىى ما مجها النو من مهمت ظىانب ٖن له جٟصر اإلاخل٣ي

ٌء
 باإلاٗخ٣ضاث ًخٗل٤ ما ومجها النو، لهاخب الاظخماعي بالىا٢٘ مغجبِ

                                                           

   9: النص وتفاعل ادلتلقي. مسَت، محيد.      
   3: محودة، عبد العزيزـ ادلرايا احملدبة من البنيوية إىل التفكيك.      
  9: النص وتفاعل ادلتلقي. مسَت، محيد.    3
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حر بلحها، صٞٗه وما ال٩اجب جبناىا التي وال٣ُم اإلاباصت و٦ظل٪ والخ٣الُض والٗاصاث ُت اإلا٩ىناث من طل٪ ٚو  بلى اإلاخل٣ي ج٣ىص التي اإلاٗٞغ

. للنو مٗحو ٞهم جبجي

ن، ٢ًاًا ٧انذ ُٖنُه نهب اإلااظغي  ظٗلها التي ال٣ًاًا ؤىم ٞةوَّ  ؤؾلٟنا ومشلما   لى الَى ٌ عؤؾها ٖو  ؤق٩ا٫ من ق٩ل ؤي ٞع

لم. الاؾخٗماع ". ػماني ًا" ٢هُضجه بُجها ومن ؤقٗاعو وجٟؿحر ٞهم في ؤؾاؽ مٟخاح هي الىَنُت اإلااظغي  بخىظهاث اإلاخل٣ي ٖو

 الخاجمت. 6

  ؛"ًاػماني" اإلااظغي  ٢هُضة ُٞه ولضث الظي الؿُا١ حك٨ُل بٖاصة بّو    
ًة
ت اللُٟٓت، ال٣غاثن ٖلى اٖخماصا  ونٕى النو، ناخب ومٗٞغ

ُت الخلُٟت واؾدشمغاع ال٨بري، وبنِخه وم٩انه، وػمانه النو، سُت واإلاغظُٗاث اإلاٗٞغ  النو وجٟؿحر ٞهم من جم٨نّنا والش٣اُٞت، الخاٍع

 
ًة
  ٞهما

ًة
ه النو ٖلى الخ٨م لنا ؤجاح الظي ألامغ م٣بىال   منسجمٌء  بإنَّ

ٌء
  ومترابِ

ًّا
 .صاللُا

ُت الخلُٟت بّو  بط     بالىا٢٘ النو عبِ بٗض. وم٣بىلت ؾلُمت ٢غاءة النو ٢غاءة مٟاجُذ ؤؾاؽ،من مٟخاح اإلاخل٣ي لضي اإلاٗٞغ
حر بلحها، صٞٗه وما ال٩اجب جبناىا التي وال٣ُم واإلاباصت والخ٣الُض والٗاصاث باإلاٗخ٣ضاث ًخٗل٤ ما وب٩ل النو، لهاخب الاظخماعي  ٚو

ُت اإلا٩ىناث من طل٪  . للنو مٗحو ٞهم جبجي بلى ج٣ىصنا التي اإلاٗٞغ

ـغ التي ٨ٞغجه ٖغى في اإلااظغي  بٕغ ل٣ض    ت بعاصجه ٖن حّٗبِ ٘ ٖن حٗبر التي مباصثه ٖلى وبنغاعو ال٣ٍى
ُّ
ت اللُبُحو جُل  الاؾخٗماع ػمن للخٍغ

غنؿا وبنجلترا بًُالُا حؿعى الظي الٟضعالي والخ٣ؿُم الىناًا وعٌٞ للُبُا، الخضًض ألاوعوبي غيه جغؾُسه بلى ٞو . لُبُا ٖلى ٞو
ع  ت نُل ٖلى اللُبُحو بنغاع بمضي جىحي التي ٨ٞغجه ٞهىَّ  والخهضي الخدضي من نبرةٍ  في والخبُٗت، الىناًت وعٌٞ والاؾخ٣ال٫ الخٍغ

ن وخضة خؿاب ٖلى الؿلُت ٦غاسخي ٖن والباخشحو للخ٣ؿُم الضاٖمحو وصؾاجـ اإلاؿخٗمغ ماامغاث ل٩ل خه الَى .   الخامت وخٍغ

 الىخاث . 6,1

  وظٗلخه النو انسجام خ٣٣ذ التي ألاصواث ؤىم من .ؤ
ًة
 بحو عبُذ التي الضاللُت الٗال٢اث والترابِ الانسجام من ٖالُت صعظت ٖلى نها

 . وؤ٩ٞاعو النو مٟاىُم

 .والخٟؿحر الٟهم ٖملُت في باعػٌء  صوعٌء  النو ُٞه ولض الظي اإلا٣امي بالؿُا١ لالإلاام ٧او .ب

  ال٨بري  البنُت ق٩لذ ل٣ض .ج
ًة
 .اؾدُٗابه فى اإلاخل٣ي وؾاٖضث النو، صالالث ًد٨م بَاعا

حر اللُٟٓت ال٣غاثن ٧ل م٘ ًخٟاٖل النو ٢اعت  بوَّ  .ز  ال٨ٟغة اؾدُٗاب ٖلُه وحؿّهل جاٍم  انسجاٍم  في النو في جخىا٫ التي اللُٟٓت ٚو

 .الكاٖغ ٖغيها التي ألاؾاؾُت

 الخىكُاث. 6,2

 إلياءة والخ٣بلُت، ال٣هضًت مُٗاعي  ؤو الخماؾ٪، مُٗاع مشل ال٣هُضة، ىظو ٖلى ؤزغي  مٗاًحر جُب٤ُ يغوعة الباخشاو ًىصخي .ؤ
 .النو ًٞاء حك٨ُل في حؿاىم ٞنُت ظىانب

  ٩ًىو  وؤو واإلاخسههت، الٗامت الش٣اٞت من نلب ظضاع ٖلى ال٣اعت  ًخ٩يء ؤو ًجب. ب
ًة
 جدلُله، اإلاغاص بالنو جخهل بمٗاٝع ملما

 .اإلا٣امُت ؤو النهُت ؾىاء
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ت جشبذ .ج   النو ندى نٍٓغ
ًة
ت؛ النهىم وجدلُل ن٣ض في نجاٖتها مضي ًىٍم  بٗض ًىما  التي الن٣ضًت اإلاناهج ؤىم من ؤضخذ بط الكٍٗغ

ت ىظو جُب٤ُ في الخىؾ٘ يغوعة الباخشاو ًىصخي لظل٪. ألاصبُت ٢ُمخه ٖن وج٨ك٠ الكٗغي  النو جه٠  النهىم ٖلى النٍٓغ

ت ت الكٍٗغ . والنثًر
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.  الٗغب ال٨خاب اجداص منكىعاث صمك٤، ،1ٍ ،املخل٠ي وجٜآل الىم. 2005. خمُض ،ػمحر

ت الهُئت ال٣اىغة، ،1ٍ ،الىلُت واللؼاهُاث الٔطبُت البالٗت بحن البسٌٕ. 1998. ظمُل ،املجُس ٓبس .  لل٨خاب اإلاهٍغ

.  الٗغب ال٨خاب اجداص منكىعاث صمك٤، ،1ٍ ،الٔطبي الـٔط في الخىاق ججلُاث ال٘اثب الىم 2001 مدمض ،ٓعام

 .الٗغب ال٨خاب اجداص منكىعاث من صمك٤ ،1ٍ ،الحسًثت الى٠سًت املىاهج هىء في الخٌاب جحلُل ،2003. مدمض ،ٓعام

ت مً والخ٥ٜحر الخٌُئت. 2006. هللا ٖبض ،ال٘امسي حُت بلى البيٍُى ت الدـٍط  الش٣افي اإلاغ٦ؼ البًُاء، الضاع ،6ٍ ،وجٌب١ُ هٍِط

. الٗغبي

ت. 2009. خؿام ،ٛطج . آلاصاب م٨خبت: ال٣اىغة ،2ٍ ،الىثري  الىم بىاء في مى جُت ضئٍت الىم ٓلم هٍِط

لم الخٌاب بالٗت. 1990 نالح ،ٛول ذ، ،الىم ٓو ت ٖالم ؾلؿلت ال٩ٍى . 164 الٗضص اإلاٗٞغ
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ت املؼإلت في الجىىز ٟلُسة. 2000. ؤخمض ،الُٜخىضي .  ألانجلى صاع ال٣اىغة، ،1ٍ ،اللُبُت الـٍٔط

 ألاعبٗت الٟهى٫  مجلت في نكغ اإلااظغي  عظب الكاٖغ م٘ مُى٫  خىاع" واملطؤة والـٔط الىًً ًٓ. "1995. وآزغوو. ؤخمض ،الُٜخىضي

  79 الٗضص اللُبُحو، وال٨خاب ألاصباء عابُت ٖن جهضع التي

.  الغؾالت ماؾؿت بحروث، ،8ٍ ،املحٍُ ال٠امىغ. 2005. مدمض ،الٜحروظآبازي

. الش٣افي ؤلابضإ جنمُت مجلـ بنٛاػي، ،1ٍ ،"قٗغ صًىاو"٤لمت ٤اهذ البسء في. 2005. عظب ،املاحطي 

 .الٗلمُت ال٨خب صاع بحروث، ،1ٍ ،جمام ألبي الحماػت زًىان ؿطح. 2003. ؤخمض ،املطظوقي

. الش٣افي ؤلابضإ جنمُت مجلـ بنٛاػي، ،1ٍ اإلااظغي، عظب للكاٖغ "٤لمت ٤اهذ البسء في" زًىان م٠سمت. مدمض ،املعوغي

. الشاني و ألاو٫  الٗضصاو الٗاقغ اإلاجلض ٞهى٫، مجلت ،الـٔطي  للىم ؤحطومُت هحى. 1991. ؾُٗض ،مللىح

 .الجؼاثغ زًُغ، مدمض ظامٗت ظامٗت، آلاصاب ٧لُت ،مجلت8 الٗضص ،الٔطبي اللؼاوي الخٌاب في الجاحّ. 2008. ًىؾ٠ ،مىلط

لطي  . لُبُا الٗام، الش٣اٞت مجلـ منكىعاث ،1ٍ الشاني، الجؼء ،اللُبي الىم في ٟطاءاث. 2008. عامؼ ،الىٍى
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 ألازب مؼاءلت في املٔطفي والخ٠إً ألاػلىبُت
 حُجل حامٔت بىظٍس مىمني.ز

  

 :ملخم

ت الشناثُت ٢ُبي بحو الخضًض اللٛت ٖلم ّٞغ١   الجانب وال٨الم ؤ٩ٞاع، ٖن حّٗبر ؤلاقاعاث من نٓام اللٛت بط ،(وال٨الم اللٛت):اللٍٛى
ه للٛت، الٟٗلُت واإلاماعؾت بال٨الم حٗجى ألاؾلىبُت الضعاؾت ٞةو النٓام، لظل٪ الخنُٟظي

ّ
ل ألن

ّ
 ىى الظي الٟغصي الاؾخٗما٫ ًمش

ىا٠َ انٟٗاالث من ح٨ٗؿه بما اللٛت في جبدض وهي مجالها، اث، ؤ٩ٞاع من ٞحها بما ولِـ ومكاٖغ، ٖو ها ومىيٖى  ومىيٖى
٣ت ألاؾلىب ألو ق٩له، ىى بل الخٗبحر ؤو اللٛت ٚحر ألاؾلىب ؤو ُٞخطر والٟٗل، للخٗبحر ٦إصاة اللٛت  ال٨ٟغ ٖن للخٗبحر ٍَغ

ت وبّو  باللٛت، ُّ . الخٗبحر لهظا صعاؾت ألاؾلىب

The modern linguistics make difference between the poles of  bilingualism: (speech and language), as the language system of 
signs expressing ideas, but speech operational aspect of the system, the study stylistic means to speak and the actual practice of 
the language, because it represents the use of the individual who is the field, which is looking at language as reflected in the 
emotions and feelings, not including the ideas and themes, and the theme of language as a tool to express and act, emerges that 
the style is not the language or the expression of it is its shape, because the style is a way to express thought, language, and 

stylistic is the study of this expression. 

ت، الثىاثُت ألاػلىبُت، ألاػلىب،: املٜخاحُت ال٦لماث  اللؼاهُاث، الخساولُت، الىحى، البالٗت،  الخٔبحر، ال٥الم، الل٘ت، اللٍ٘ى
ت،  الساللت ٓلم الـٍٔط

------------------------------------------------------------ 

: في جخلخهاو ؤؾاؾِخحو ٨ٞغجحو من ألاؾلىبُت نكإث ل٣ض 

 . الناؽ بها ًخٟاىم التي الغمىػ  من ٖلُه مخٗاٝع نٓام: ٞاللٛت :( ؾىؾحر صو) وال٨الم اللٛت بحو الخمُحز -1
 في ًسخل٠ ول٨نه ألاؾاؾُت نٟاجه في (اللٛت) الٗام النٓام ًُاب٤ الاؾخٗما٫ وىظا الىا٢٘، في اإلاخد٣٣ت اللٛت نىعة: وال٨الم

 هي الؿماث وىظو الاؾخٗما٫ في اللٛت جخسظىا التي اإلامحزة بالؿماث لخٗجى ألاؾلىبُت ظاءث ىنا ومن ،ٞغص بلى ٞغص من جٟهُالجه

. آزغ بلى ٞغص من ًسخل٠ الظي ألاؾلىب، ج٩ّىو  التي

ت الازخالٞاث -2  في زانت مخٗضصة ؤق٩اال جإزظ اظخماُٖا نٓاما بّٗضىا ٞاللٛت اإلاىا٠٢، ازخالٝ بلى ٚالبا جغظ٘ اللٍٛى
ن في حكتر٥ الازخالٞاث ىظو ،(م٣ا٫ م٣ام ل٩ّل ). الاؾخٗما٫  َغ١  من ًسخاعو ُٞما ًغاُٖه ؤو ال٣اثل ًداو٫  الظي اإلاى٠٢ ج٩ٍى

٣ت ًخسحر ٞهى ولهظا. الخٗبحر  ؤنىإ من نٕى ل٩ل اإلامحزة الخهاثو لُدضصوا ألاؾلىب ٖلماء ُٞإحي للمى٠٢، اإلاناؾبت الخٗبحر ٍَغ
ت الاؾخٗماالث غبُىا اللٍٛى ت الؿماث ؤو الخهاثو ىظو بحو ،ٍو .  وصالالتها اللٍٛى
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 ،حُٗٓم، عيا) مُٗنا قٗىعٍا اججاىا مخل٣ُه بلى ،ًن٣ل للمٗجى ؤصاثه بجانب ال٣ى٫  ؤو ؤي وظضاني َاب٘ طاث -ٖمىما –والضالالث
 ىظو ٌؿخسضم ال٩اجب ؤو الكاٖغ ؤو بذجت ألاؾلىب ٖلم مجا٫ ٖن ألاصب ببٗاص ًًٟل الباخشحو من ٍٞغ٤  ل٨ن (...هجاء مضح،

 بلى ًًاٝ ال٩اجب ؤو الكاٖغ ًخىزاو الظي الجمالي الخإزحر ؤو ؤي ظمالي جإزحر إلخضار م٣هىصا اؾخسضاما الىظضانُت الضالالث

سغظها الىظضانُت الضاللت ت َبُٗتها ٖن ٍو .  الخٗبحًر

ت الخاماث ًضعؽ مدٌ، لٛىي  صاعؽ ألاؾلىبّي  ؤو ًغي  بالي ٞكاع٫   النو َبُٗت ج٨ن مهما ؤلاياُٞت صالالتها خُض من اللٍٛى

ت ٢ىانحو ٖن ًبدض اللٛىي  ٞالٗالم: منهج مؿإلت ٖنضو واإلاؿإلت  ٌؿخٗمل  خو ؤي بها ٣ًىم التي(الازخُاع) ٖملُت جد٨م لٍٛى
غاى من ٚحرو صوو  ألاصب جسو التي الجمالُت ال٣ىانحو ٖن ًبدض وال اللٛت بٗه و٢ض اللٛت، ٞحها حؿخسضم التي ألٚا

ّ
 ال٨شحروو، اج

ت الخهاثو ٌسجلىو  عاخىا خُض ت، الاؾخٗماالث من ٦نٕى الخٗبحًر  خُض من للنو اإلامحزة ألاؾلىبُت الؿماث مٟهلحو اللٍٛى

غ١  الجمل ؤق٩ا٫ وؤنىاٖها، اإلاٟغصاث نُٜ الخغوٝ، ن٤ُ . اللٛت ْاىغ مخجاوػٍن ٚحر بُجها الغبِ َو

ت الٔلىم باقي مٕ ألاػلىبُت جخ٠إً مسي ما ٣صل٧، ألامط مازام  ألادطي؟ اللٍ٘ى

 اإلان٣ُت في جخم ؤو ًنبػي صعاؾخه وؤو وألاصب، اللٛت ٖلمي بحو جىخض التي اإلا٣ىالث ؤىم من" ألاؾلىب" ؤو ٖلى الباخشىو  ؤظم٘
ت ع٦حزة ٧ىنه بُجهما اإلاكتر٦ت ا لٍٛى ت بسىام اإلانٟغص الخٗبحر من ونٖى ت حٗبحًر ت ٚحر لٍٛى  بكغ ٦ما٫ الض٦خىع  بلُه طىب ٦ما لٍٛى

:  مجالحو بلى ًنخمي ألاؾلىب ٖلم ؤو ٖنضنا ألامغ وخ٣ُ٣ت: " ٢ىله في

ت الضعاؾاث مجا٫ -  ت وخضاث من ٖنانغو م٩ىنت لٛىي  ى٩ُل ؤو بناء ؤنه ٖلى ألاؾلىب بلى بالنٓغ وطل٪ اللٍٛى  ظاءث لٍٛى

٣ا منؿى٢ت ت إلاٗاًحر ٞو .  اإلاُٗنت اللٛت ٢ىاٖض وظىو من وظه ٖلى لٍٛى

ا بىنٟه ون٣ضو ألاصب مجا٫ بلى ًنخمي ؤًًا وألاؾلىب - ت بسىام منٟغصا الخٗبحر من نٖى ت ممحزة حٗبحًر حر لٍٛى ت، ٚو  لٍٛى
.  1ؤًًا والنٟؿُت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ألاصبُت بإٚغايه ؤوال ًٟي ال٨الم من زانا نمُا وبىنٟه

ؿخٛل اللٛت، جد٣٣ها التي ؤلام٩اناث جل٪ ىى ألاؾلىب ٞةو الك٩ل خُض من ألاصًب ٖلى بلؼامُا بناء اللٛت ٧انذ وبطا  ٢ضع ؤ٦بر َو
 الؿبل بإوضر اإلاٗجى بلى الىنى٫  ؤًًا ًنبػي بل وخؿب، اإلاٗجى جإصًت حهمه ال الظي اإلااىغ الجما٫ نان٘ ؤو ال٩اجب مجها مم٨ن

 اإلاُغوح ؾاالنا ٖلى نجُب ؤو نداو٫  ىنا ومن 2ألاؾلىب مٗه وانٗضم ال٩اجب ٞكل ألامغ ىظا ًخد٤٣ لم وبطا وؤظملها وؤخؿجها
. ؾاب٣ا

 : والبالٗــــت ألاػلــــىبُت

 لم ؤػمت وهي. اللؿانُت الهُاٚاث في ال٨الؾ٨ُُت ال٣ىاٖض وج٨ٟ٪ الغومانؿُت ْهىع  م٘ خ٣ُ٣ُت ألػمت ال٣ضًمت البالٚت حٗغيذ

ها سها َىا٫ البالٚت حٗٞغ  في مغمى٢ت م٩انت اخخال اللظًن" الـٔط ًٛ" و" الخٌابت" ؤعؾُى ٦خابي ْهىع  منظ ألاوعوبي جاٍع
ها التي الن٣ضًت الخهىعاث نُاٚت  ماجذ ؤجها البالٚت ىظو ٖن ٢ُل و٢ض. الخضًشت الٗهىع  ختى ألاوعوبُت الجهًت ٖهغ ٖٞغ

ت ٧األؾلىبُت ؤزغي  لٗلىم اإلاجا٫ وؤٞسخذ . ٖغقها ٖلى لخترب٘ والكٍٗغ

                                                           
 .   ، ص 00 ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، كمال بشر التفكير اللغوي بين القديم والجديد -  
 . 7  -6  ص (ت. د)بَتوت، لبنان  -دار الكتاب اللبناين  ريمون طحان األلسنية العربية  -  
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ت اللؿانُاث ٖلى مجها ٦بحر ظانب في اإلاٗخمضة ألاؾلىبُت الضعاؾاث ْهىع  و٧او   ٦خابه في (ؾىؾحر صي) ؤخضثها التي البنٍُى
 ٞحها، ؾ٣ُذ التي الهىة من البالٚت اندكلذ التي الغاٞٗت ىى ،1913 ٖام بالٟغنؿُت نكغ الظي" الٗام اللٛت ٖلم" في مدايغاث

 بلى حؿدنض ألاؾلىبُت وىظو. البالُٚت الضعاؾاث ٖن بضًال وؤجباٖه،" بالي قاع٫ " َىعىا التي ألاؾلىبُت الضعاؾاث ناعث بدُض

ُت ٢ىاٖض  هي التي للبالٚت زم" اللؿاني للخٗبحر صعاؾت" بىنٟها لؤلؾلىبُت" ظحرو بُحر" الٟغنسخي النا٢ض حٍٗغ٠ في جخمشل مٗٞغ
 هي ؤو للبالٚت، الجضًض الىظه بىنٟها ألاؾلىبُت اإلانهجُت آلُت حكُٛل ٣ًىلىو، ٦ما ًخدضص، وبها 1"ال٣ضماء ؤؾلىبُت" ٖنضو

.                          نٟؿها الخضًشت البالٚت

 ٖلى ٦شحرا ٌٗخمض الظي ألاؾلىب ٖلم ٢ىاٖض ٞإعسخى الجضًض الن٣ض مناهج م٘ جٟاٖل ٢ض اللؿاو ٖلم ؤو ؤًًا اإلاٗغوٝ ومن   

 ٖلما. 2ؤلاخهاجي الخدلُل باؾخسضام جًبِ ؤو لنخاثجها ًم٨ن التي اإلاالمذ ىظو اإلاخٛحرة، اللؿانُت اإلاالمذ ْهىع  جدضص صعظاث
 اعجباَها من ؤ٦ثر بالبالٚت ؤمغىا ؤو٫  اعجبُذ و٢ض ألاوعوبي، البالغي الخ٨ٟحر بضاًت بلى جغظ٘ ٢ضًمت ٨ٞغة ألاؾلىب ٨ٞغة بإو

 ٧انذ ال٣ضًمت والخُابت. الخُابت في الخإزحر ٖنهغ ىى خُض من صعؽ ٢ض ألاؾلىب ؤو ؾىي  ؾبب من لظل٪ ٨ًن ولم. بالن٣ض
ُٓت الؿُاؾُت بمًامُجها ألازغي  ألاصبُت ألانىإ ٖن جسخل٠  ًد٤٣ ٧ي الخُُب، ٖلى ٧او ولظا. الجضلُت والدجاظُت والٖى

باعاث م٣نٗت ؤلٟاْا ٌؿخسضم ؤو الخُبت، في مغامُه  و٢ض. ملمىؾا واضخا النو ججٗل التي ال٨الم من وؤق٩اال مد٨مت ٖو

ُ٘ ألاؾلىب ٦خاب وفي ألعؾُى الخُابت ٦خاب في طل٪ ٧ل بلى ؤلاقاعة وعصث  الظي" لىنجانُىؽ" إلاالٟه (The suplime style) الٞغ
.  3لؤلصب الغوخُت باإلاناب٘ ٖجي مشلما باألزال١ ٖجي

 ٖلحها ٢ام التي الغثِؿُت ألا٩ٞاع من ٌٗض ألاؾلىب، خى٫  ٦خب وما ألاوعبي البالغي الترار لنا جغ٦ه الظي ٞةو ؤمغ من ٨ًن ومهما

٣ت اإلااصة بحو ًمحز الظي الن٣ض  ٢ُل ما ٚالبا ال٣بُل ىظا من وشخيء. والك٩ل اإلاًمىو  بحو الٗال٢ت نؿمُه ما ؤو الٟن، في والٍُغ
 بِنما للمٗجى، زىبا اللٟٓت ج٩ىو  بدُض زانا اؾخسضاما ال٨ٟغة ٖن للخٗبحر اللٛت ٞحها حؿخسضم التي Metaphor باالؾخٗاعة م٣غونا

. 4وألاؾلىبُت ألاؾلىب ٦خابه في ىٝى ٚغاىام ٣ًى٫  ٦ما له، َب٣ا الشىب ىظا ًساٍ الظي الخهمُم ىى ألاؾلىب ٩ًىو 

غمي الخ٣ُُمُت ألاخ٩ام ًغؾم مُٗاعي  ٖلم البالٚت ؤو وألاؾلىبي البالغي اإلانٓىعٍن بحو اإلاٟاع٢اث ؤبغػ  ٞمن . ماصجه حٗلُم بلى ٍو
ه ت ٧ل نٟؿها ٖن ألاؾلىبُت جنٟى بِنما البُاو، بالٚت ومىيٖى  وال الخهجحو ؤو باإلاضح ج٣ُُمُت ؤخ٩ام بعؾا٫ ٖن وحٗٝؼ مُٗاٍع

 منهج ب٣ُىص ألاؾلىبُت جخدضص بِنما ظاىؼة وجهنُٟاث مؿب٣ت ؤنماٍ بم٣خطخى جد٨م ٞالبالٚت" البخت، ٖلمُت ٚاًت بلى حؿعى
 بٗضما ؤلابضاُٖت الٓاىغة حٗلُل بلى ألاؾلىبُت حؿعى بِنما الخ٣ُُمُت بىناًاىا ؤلابضإ زل٤ بلى جغمي والبالٚت. الىنُٟت الٗلىم

.  5"وظىصىا ًخ٣غع 

 ٚاًخه ٣ٖالني ظؼم بلى ٣ًطخي ظاىؼة و٢ىاٖض مؿب٣ت م٣اًِـ زال٫ من ًد٨م مُٗاعي  ٖلم البالٚت:  ن٣ى٫  ؤو نؿخُُ٘ ىنا ومن
 بلى لخنخهي اإلاكدخت الٓىاىغ و ألاخضار ًخدب٘ منهج يمن ؤلابضاُٖت الٓاىغة ٌؿخ٣غت  ونٟي ٖلم ٞهي ألاؾلىبُت ؤما  حٗلُمُت

                                                           
 9 ، ص(ت. د)ترمجة منذر عياشي، مركز اإلمناء القومي، لبنان  بيير جيرو، األسلوب واألسلوبية، -  
 . 3، ص(رسالة دكتوراه) سندس عبد الكريم، شعر رشيد أيوب، دراسة أسلوبية -  
 . 67، ص997 ، دار النشر، بَتوت إبراىيم خليل، األسلوبية ونظرية النص - 3
   مرجع سابق، ص غراىام ىوف، األسلوب واألسلوبية، -  
      3 ، مرجع سابق، ص األسلوبية واألسلوب –عبد السالم المسدي  -  
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غاى ٞمحزث اإلاًمىو  ٖن الك٩ل جٟهل والبالٚت. مكتر٦ت زهاثو  واإلاضلى٫  الضا٫ بحو ألاؾلىبُت جىخض بِنما الهىع  ٖن ألٚا
 ؾاب٤ لنمىطط جبٗا الصخيء جهىع  ٖلى ج٣ىم والبالٚت. "اإلاٟهىم ومؿخىي  الهُاٚت مؿخىي  بحو ؤي للضالت، مٗا جإلُٟهما في

دضص ال ٞهي ألاؾلىبُت ؤما الٟلؿٟي بالخٗبحر"  وظىصو" حؿب٤ الصخيء"  ماىُت"ٞـ
ُ
 جضع٥ ٞهي وظىصىا زال٫ من بال ماىُتها لؤلقُاء ج

.  1ألاصبي الخُاب صعاؾت ؤو مٗاًنت زال٫ من الصخيء

 بُاب٘ ال٨الم َب٘" ٖلى ٌٗمل بدُض الٟجي ؤلازغاط لٗملُت الىخُض ال٨ُٟل ٌٗخبر بط ؤلابضإ زل٤ في ًخمشل البالٚت ٖلم ىضٝ بو
 بطا بال بلُٛا ال٨الم ٩ًىو  ٞال ٞنُا، بنخاظا ٩ًىو  ؤو ناخبه منه ًخىدى الظي ؤلانخاط ٖن ؤزغو ٌُٛب ال الظي الجمالي ؤلاخؿاؽ

ت الٟنُت م٣انضو به ًدهل ما البالُٚت ألالىاو من ؤزظ   2"طل٪ بلى وما والاظخماُٖت والنٟؿُت الخٗبحًر

:  والىحـــى ألاػلىبُـــت

ت للخُاة ٦لي جهىع  لل٣ضماء ٧او ل٣ض م، ال٣غآو بقٗاٖاث ٞمن والضًن، اللٛت خ٣لي في وزانت ال٨ٍٟغ  اإلاضاع٥ جىؾٗذ ال٨ٍغ
ُٗت مٗانُه اؾخ٨كاٝ ٢هض زضمخه بلى والهاصٞت ؤوال، به اإلاغجبُت الٗلىم وجٟجغث  مغجبُت ؤلاؾالمُت الٗلىم و٧انذ زانُا، الدكَغ

حر والخٟؿحر والندى والخىخُض الكٗغ صعاؾت بحو ٢اثما الخىانل و٧او اللؿاو، بٗلىم اعجباٍ ؤوز٤  في بًٗه جضازل مما طل٪ ٚو
ت ٞغوٕ ٧ل ٖلى ان٨ٗـ مشمغ ج٩امل في بًٗا بًٗه ومض بٌٗ  ٞؿُدا البدض مجا٫ وظٗل والخهىبت بالثراء ؤلاؾالمُت اإلاٗٞغ

 . ونٗبا ومدكاب٩ا

 ان٨ٗـ بال مجها واخض ٖن ٌؿخٛجي ال الٗلىم من ىاثل ٖضص لخمت جمشل… واإلاٗاني وألانى٫  واإلان٤ُ واللٛت الندى ٖلىم ٧انذ ل٣ض
ىو  ٨ًن ولم إلاًامُجها، الؿلُم الٟهم ٖلى ؾلبا طل٪  في ًمتزظىو  ٧انىا بل النداة، ٖن منٟهلحو -زانت-ألاولى ال٣غوو في اللٍٛى

حو بحو ججم٘ والتراظم الُب٣اث ٦خب ٧انذ ولظل٪ الُاثٟخحو، ىاجحو بحو ٞغ٢ا نغي  ال ختى ألاخىا٫ مٗٓم حو الندٍى  في واللٍٛى

حو ٦ُب٣اث واخض نُٗض حو الندٍى اة وبُٛت لل٣ُٟي الغواة وبنباو قهبت ٢اضخي البن واللٍٛى ي الٖى ...  للؿَُى

ت الٗلىم جغجِب الجغظاني خاو٫  و٢ض  والشانُت بالىاي٘، جخٗل٤ الضنُا ٞالتربت: "٢ا٫ خُض بٌٗ بلى بًٗها وبًٞاء اللٍٛى
ٟي  البضٌ٘، ٖلم بهاخب والؿاصؾت البُاو ٖلم بهاخب والخامؿت اإلاٗاني ٖلم بهاخب والغابٗت بالندىي  والشالشت بالخهٍغ

جب جي ٞةطا"3. "ننٗخه ٦ما٫ بٗض بال ٢ضمه ممن ال٨الم ًدؿلم ؤال مجها ٖلم ٧ل ناخب ٖلى ٍو جي الهغح بة٢امت اإلاٗاني ٖلم ُٖ ُٖ  و
ٗجى البضٌ٘ ٖلم ٞةو البناء، ومىاص اللبناث بخ٣ضًم البُاو ه اإلابجى بُالء ٌُ  ٖلى ال٣اثم ال٨لي الخدؿحو َغ١  ٖلم ٞهى وػزٞغ

 4"ٖال٢اث

ُٟض بًٗا، بًٗها ًٓاىغ مخضازلت الٗلىم ٧انذ ل٣ض  البُاو ٖن اإلاٗاني وال اللٛت ٖن الندى ًنٟهل ٨ًض ولم البٌٗ، بًٗها ٍو

 بٌٗ ٞإنبذ. بلحها ًنٟظ ؤو الٗلىم من ٚحرو ٖلى جدغم من٣ُت في وخهغو آلازغ من ٖلم ٧ل لخمُحز الخضوص وي٘ مداولت بٗض بال

 ىظو بحو الاعجباٍ من لنٕى بصعا٦هم نن٨غ ال بننا: "بـط ٣ما٨ ٣ًى٫  منٟهلت، ٧انذ لى ٦ما الٟغوٕ ىظو بلى ًنٓغوو الٗغبُت ٖلماء
اث م، ال٣غآو ونُانت اللٛت ٖلى الخٟاّ وىى واخضا، عثِؿُا ٚغيا جسضم ٧ىجها وىى اإلاؿخٍى  ىنا نٗنُه الظي الاعجباٍ ول٨ن ال٨ٍغ

                                                           
   مرجع سابق، ص  –مدخل إلى األسلوبية -إبراىيم الرماني  -  
  ، ص 99 ديوان ادلطبوعات اجلامعية، ابن عكنون، اجلزائر، سنة التوجيو النحوي للقراءات النحوية في سورة البقرة،–الطاىر قطبي  -  
 .  -3، ص3شرح نصر الدين الطوسي، حتقيق سليمان دنيا، دار ادلعارف، ط اإلشارات والتنبيهات،. ابن سينا - 3
 . 389، ص 98 ، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب  (ضلو، فقو اللغة، بالغة)األصول، دراسة أبيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب. تمام حسان -  
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: ؤمٍغن حؿخلؼم اإلاٗجى بهظا وهي واخضة ؾلؿلت في خل٣اث ؤو واخض لصخيء ظىانب ج٩ىو  ؤو حٗضو ال الٗامت ومؿاثلها اللٛت ٖلىم ؤو
ت ٢ًُت ؤًت مٗالجت في به والا٦خٟاء مجها واخض ؤي اؾخ٣ال٫ ٖن ًنبئ ٞهال الٟغوٕ ىظو بحو الٟهل ًجىػ  ال ؤنه: ؤولهما . لٍٛى

:  بلى ٣ًىصنا ال٨الم وىظا

.  1مجها لالؾخٟاصة بدىزه وزالنت نخاثجه بلى الالخجاء وخخمُت آلازغ ٖلى ٕٞغ ٧ل اٖخماص يغوعة وىى: الثاوي ألامط 

اث مجا٫ وألاؾلىب ال٣ُىص مجا٫ ىى الندى بّو :ال٣ى٫  نؿخُُ٘ ؤزحرا لى الخٍغ خباع ىظا ٖو  الؼمن في ؾاب٣ا الندى ٧او الٖا

ت ال٣ىاٖض عىُنت ؤجها ٦ما. لها واظب قٍغ ىى بط لؤلؾلىبُت،  واخض اججاو طاث مغاىنت ول٨جها اإلا٣هىصة، باللٛت الخانت الندٍى
.  ؤؾلىبُت بال ندى ال ٞن٣ى٫  ال٨ٗـ بزباث نؿخُُ٘ ٞال ندى، بضوو  ؤؾلىبُت ال بإو ؾلمنا بطا ألننا

 بىؾٗنا ما ألاؾلىبُت ج٣ٟى بِنما ال٨الم ٢ىانحو لنا ًًبِ خُض من ن٣ى٫  ؤو نؿخُُ٘ ال ما الندى لنا ًدضص" اإلا٣خطخى ىظا ٖلى
 مجا٫ بضعاؾت ٌٗجى لؿاني ٖلم ألاؾلىبُت ؤو طل٪ مٗجى جشبذ، وألاؾلىبُت فيوي ٞالندى اللٛت، اؾخٗما٫ ٖنض ُٞه نخهٝغ ؤو

ت ال٣ىاٖض خضوص في الخهٝغ  خُض من ال٨الم في الهىابي الجانب ًغعى" ٖلم ٞهى الندى ؤما. 2"اللٛت ظهاػ النخٓام البنٍُى

لم اإلاٗاني ٖلم ًإحي زم 3"ُٞه الٗغب ويٗخه الظي م٩اجها في ٧لمت ٧ل ووي٘ الجملت جإل٠ُ مؿخىي  في والٟؿاص الصخت  ٖو

لم الضاللت . وصاللتهما الخُاب ؤو للّنو الٗام النٓام في للخضزل... الّنو ولؿانُاث التر٦ُب ٖو

 والخساولُت ألاػلىبُت

ت م٣ّٗضا اعجباَا ألاؾلىبُت اعجبُذ ل٣ض      بالي ؿاض٨  ٞـ -ؾىؾحر صي بها ظاء التي -ألاولى نُٛتها في باللؿانُاث ٧اعجباَها بالبنٍُى

اجه، بٗض ونكغىا ؤؾخاطو مدايغاث ظم٘ ت ألاؾلىبُت ؤنكإ الظي ىى ٞو  مؼاولىىا و٦ثر ألاؾلىبُت، مظاىب حٗضصث ول٣ض. 4الخٗبحًر
هّغ . 5ػوالها و٢غب بجٟاٞها وال٣اثلىو  بل منخ٣ضوىا، طل٪ م٘ وج٩ازغ  النهىم، ٖلى للخُب٤ُ نالر ؤنه اإلانهج بهظا اإلاخمؿ٩ىو  ٍو

ه
ّ
ُت الشىعة م٘ ًخٗاعى ال وؤن  و٢ض. زهىنا ألاصبُت الخُاباث م٣اعبت في بظغاثُا مؿل٩ا صام ما اللؿاو ٖلىم حكهضىا التي اإلاٗٞغ

ن حٗضصث ل منهجُا مؼّوصا ألاؾلىبُت حٗخبر التي الٗناٍو
ّ
 الى٢ٝى ال٣غاءة ناخب ٖلى حؿّهل التي والغئي ألاصواث من ب٣اثمت للمدل

  الك٩لُت قغوَها صعاؾت" زال٫ من النو ؤصبُت ٖلى
ًة
 6". ٞنُت صعاؾت

                                                           
 . 9  ، مرجع سابق، ص التفكير اللغوي بين القديم والجديد. كمال بشر - 1
 63، مرجع سابق، ص األسلوبية و األسلوب -عبد السالم المسدي  -  
  0مرجع سابق، ص ر قطبي، التوجيو النحوي للقراءات القرآنية في سورة البقرةالطاه - 3
يستعمل العمل األديب كسند وكإطار أو كذريعة تتيح  (انو). فأسلوبية بايل ليست إصلازا أدبيا وال فرديا: " يقول جورج مولينييو عن مدرسة بايّل األسلوبية -  

هتا البنيوية بالنظر إىل النسق الشامل للغة ما حتليل أفعال اللغة الشعورية، وتكتسي ىذه العالقة األخَتة أمهيتها انطالقا من ىذه النظرية واعتبارا لعموميتها ولتمثيلي
، تعريب عز الدين العامري وعبد ادلنعم الشنتوف، رللة الفكر العريب، جورج مولينييو: تاريخ األسلوبية". (مثال الفرنسية يف النصف األول من القرن العشرين)

 6  ، ص86 - 8لعددان، ا996 خريف  -معهد اإلمناء العريب، بَتوت، لبنان، طرابلس ليبيا، صيف
عشنا عودة  987 وابتداء من سنة  (. . .)أن األسلوبية قد ماتت، إذ إن للعلوم أعمارا   97 و  968 كان يظن سنيت : " يقول جورج مولينييو -  

 . 999 أكتوبر  9  -3  جلورج مولينييو تعريب صابر احلباشة، جريدة الصحافة، الورقات الثقافية، العدد " األسلوبية
 ادلرجع نفسو - 6
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 ؤ٢ّغث وبو ألاصبُت، للٓاىغة اإلادٌ اللؿاني البٗض ٖن جسغط التي ألابٗاص جلػي بظغاثُت، جُب٣ُُت هي بما ألاؾلىبُت اإلا٣اعبت بو

 الاىخمام طل٪ مشل ألّو  جدلُله، في بها تهخم ال ٞةجها ،"النو نناٖت" في جازغ وا٢خهاصًت وز٣اُٞت ونٟؿُت اظخماُٖت نىاِح  بىظىص
 ٖلى خ٨ما ٌُٗي الظي ألاصبي الن٣ض ٖن ًمّحزىا ما وىظا مبضثُا، ٖؼوٞا ٖنه حٗٝؼ ما وىى ؤخ٩ام، ببضاء بلى باألؾلىبُت ًاصي

 . اإلان٣ىص (النو)ألازغ

 ٞهما. طاجه الى٢ذ في بُجهما والانٟها٫ (باعر عوالو به ظاء الظي) النّهاني واإلانهج ألاؾلىبُت بحو الاجها٫ نٟهم اإلاٗجى بهظا 
ت الىؾاثل اٖخماص في والقترا٦هما وجُب٣ُا، بظغاء النو ٖلى الن٨بابهما مخهالو  الهىع، الترا٦ُب، اإلاٟغصاث، ألانىاث،) اللٍٛى

 ؤّما الخدلُل ٌؿخ٣ُب مغ٦ؼ ىى النّهاني اإلانهج في ٞالنو: الغئٍت ظهت من مسخلٟاو وىما. النو جدلُل في(… الُجَمل اإلاجاػاث،

نٓغ ألاؾلىبُت في النو مجزلت ُُ ه ظهت من بلُه ٞ ت زناثُت يمن و٢ٖى نَّ اح، النمِ ؤو) والٗضو٫  الؿُّ  اإلاُٗاعي  الاؾخٗما٫ ؤو والانٍؼ
 بهىعة ألاؾلىبي اإلانٓىع  بلى"جنٓغ النهُت الضعاؾاث بّو  ٢ُل لظل٪ . (...ألاصبي وال٨الم الٗاصًت اللٛت ؤو ألاصبي، والاؾخٗما٫

 في الاندغاٞاث م٘ وج٣ابلها الٗاصًت، اللٛت في (virtuellement réalisé) بال٣ىة مخد٣٣ا مُٗاعا ؤو ٢اٖضة جً٘ ٞاألؾلىبُت. ىامكُت
خٗاعى. ألاؾلىب ت ٨ٞغة م٘ الخهّىع  ىظا ٍو .  (واخض مٟهىم في الّنو بق٩الُت خهغ ؤي )النو مغ٦ٍؼ

ت بو  ؿخسضم ال طاجه النصخي الن٣ض مهُلر ؤّو  ختى نٓام يمن جًٗها ل٨جها ألاؾلىبُت الخدلُالث بلى جلجإ اإلا٣اعنت الكٍٗغ  بال ٌُ

ٔ من بصخيء ّٟ  مٟتر١  في ٠٣ً الظي اإلاؿاٖض الٗلم مجزلت بّىؤتها التي هي ألاؾلىبُت اإلاماعؾت حؿمى التي اإلاٟاع٢ت ىظو ولٗل 1" الخد
ي وقاع٫  ظهت من الغوؽ ٞالك٨النُىو . الُغ١ 

ّ
 مٟتر١  في" ألاؾلىبُت و٢ٕى -مىلُنُِه ًظ٦غ ُٞما  -خّضصوا ٢ض ؤزغي، ظهت من بال

ت ج٣اَ٘ في ؤي واللؿانُاث ألاصب ٣ت اإلاخضبغة واإلاناهج الخهّىعاث من ظهاػ م٘ (ألاصبُت النهىم) مدّضصة مجمٖى  بٍُغ

ت اللؿانُاث) زهىنُت ت وهي بال ؤؾلىبُت جىظض لم الخحو، طل٪ ومنظ. (البنٍُى .  2"بنٍُى

 ٞهي لظل٪   3"ال٨المُت الجمالُاث في اإلاىظىصة الٟنُت الخىاّم  وجبّحو ؤصبُتها جه٠: زانت ألاصبُت النهىم جدلل ٞاألؾلىبُت

 . (ألاصبي الن٣ض في الخا٫ ىى ٦ما)ألازغ ٖلى الخ٨م بلى طل٪ جخجاوػ  وال الٟجي والىن٠ الدشخُو خضوص ٖنض ج٠٣

ن٣و ٢ىال ىظو ألاؾلىبُت خضوص حُٗحو ولِـ   ٖن الناججت اإلاناهج ؾحروعة ٞهم اإلاُٟض من ول٨ن هجغىا، بلى ًضٖى ؤو ٢ُمتها من ًُ

كها اخخ٩ا٦ها ٌُ  . وحٗا

 ًنُل٤ خُض  ال٨ٗـ ولِـ للشانُت،  مىّظهت ألاولى ججٗل والبراٚماجُت ألاؾلىبُت بحو مخحو جىانل ٖال٢ت ٣ًُم مىلُنُِه ؤو ٚحر 

ت جضعؽ البراٚماجُت ؤو من" ألاؾلىبُت" ٦خاب ناخب ما٫ نٍٓغ ت ألٖا  بلى جنٓغ ٞهي وؾىع٫، ؤوؾخحو م٘ ْهغث ٦ما اللٍٛى
اث زالزت ٖلُه جٓهغ مؿغح هي بما ألا٢ىا٫ :  اللٛىي  الٗمل من مؿخٍى

.  اللٛىي  الٗمل -

.  (الال٢ىلي ؤو) اللٛت في اإلاخًمن الٗمل -
                                                           

 ادلنصف. رضوان ظاظا، مراجعة د. ، ترمجة د"مدخل إىل مناىج النقد األديب": كتاب ، ضمن"النقد النصي" :Gisèle Valency فاالنسي جيزيل -  
 . 216 ، ص997 أيار / ، مايو   الشنويف، عامل ادلعرفة، الكويت، العدد

 999 أكتوبر  9 ، 3  جريدة الصحافة، الورقات الثقافية، العدد  حباشة،، تعريب صابر ال"األسلوبية: "جورج مولينييو -  
طرابلس  -بسام بركة، رللة الفكر العريب، معهد اإلمناء العريب، بَتوت لبنان. ، ترمجة د"دراسة األسلوب والبحث، وأدوات الفن األدبي: جورج مولينييو - 3

 .  3 ، ص 9 ، السنة  9العدد 998 ليبيا، شتاء 
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.  ال٣ى٫  ؤزغ ٖمل -

ٗىص  ال٣ُمت ؤو خحو في ٦الما، بنخاظا ٧ىنه وإلاجغص لظاجه جد٣ُ٣ي ىى ٦المي ٞٗل ٧ل ؤو ًغي  الظي" بّغونضونحر بلى مىلُنُِه َو

ت  1 "وخضو الخ٩لم بىاؾُت ٞٗلُا جد٣ُ٣ا ملمىؽ مى٠٢ بخد٤ُ٣ جسخو الخإزحًر

غي   بلى جنخمي"  -طل٪ م٘  -وهي" م٩ىناجه من م٩ىو  ؤي في جىظض ال" ٞهي بيافي، شخيء هي الٟجي الٗمل ٢ُمت ؤو الٟغنسخي الباخض ٍو
ت َبُٗت  نٟؿه اللٛىي  الٟٗل ًهبذ ما ب٣ضع اللٛىي  ٚحر الخضر َبُٗت بلى نٟؿه الى٢ذ في وجنخمي -اإلااصي وا٢ٗها ىى وىظا -لٍٛى
 في اإلادغ٥ ؤو الُاولت ومشل الجمالُت، ألاق٩ا٫ ٖالم في اإلاندىجت ؤو الؿُمٟىنُت، ؤو الٟنُت، اللىخت مشل جماما الٗالم، في خضزا

 . 2"له وندُجت ىضٞه وهي ال٨المي، للٟن البراٚماحي الغىاو ٖالمت ال٣ُمت ىظو. الا٢خهاصي -الاظخماعي الٗالم

. اللٛىي  الٗمل في الظاجُت للمغظُٗت مماعؾت ٧ىنه ؤؾاؽ ٖلى ال٨خابي النكاٍ ال٣ُمت ىظو وجً٘ 

. قِئا ٩ًىو  ؤوال" جإزحري " ىى ؤصبُا ب٩ىنه ًدؿم الظي ال٨المي الٟٗل بو

ت هي ٞاألصبُت  ُٟت بلى جخدى٫  بط للٛت مُل٣ت performativité انجاٍػ ت، ْو  نٟؿه ىى ٩ًىو  لٛىي  لصخيء الخال١ الٟٗل بو ؤي قٍٗغ

 3"الصخيء ىظا مغظ٘

 من ألاؾلىبُت بزغاط بمداولت مد٩ىما وألاؾلىبُت الخضاولُت من ل٩ل مىلُنُِه بلُه ٖمض الظي الخىظُه ىظا ؤّو  للباخض ًبضو

 ًم٨ن ال واخض، نُٗض ٖلى اإلانهجحو ىظًن جالقي بم٩انُت بو زم ،4ىى ٣ًى٫  ٦ما" ألازغ ؤؾلىبُت" ؾُما وال بلُه آلذ الظي اإلا٤ًُ
ت في مىخض جهىع  ٖلى مٗا وألاؾلىبُىو  الخضاولُىو  ناص١ بطا بال جخم ؤو  اإلا٣امي اإلاٗجى ٖلى الخضاولُىو  ا٢خهغ ٞةطا: اإلاٗجى نٍٓغ

 الاٞترا١ ىظا ٞةو ٣ِٞ -حٗبحرو خّض  ٖلى -(اإلاجاػي  الخغفي) اللٛىي  اإلاٗجى ٖلى ألاؾلىبُىو  وان٨ّب  الخٟؿحر، ٖمضة واٖخبروو
ت اإلاؿإلت ىظو بلى منٓىعو من مجهما ٧ل ّٖض٫َ  بطا بال اإلانهجْحو بخالقي ٌؿمذ ال اإلاٗجى جهىع  في الجىىغي  .  اإلاغ٦ٍؼ

  َمكاِبهُ  وزمت
ٌء
 الغؤي ٖن ًٞال. بالبالٚت ٧لحهما اإلانهجحو ٖال٢ت بُجها من لٗل الخضاولُت، ومنهج ألاؾلىبُت منهج بحو للخلِ ٦شحرة

سُا مغجبُت ألاؾلىبُت" ؤو قإ ٣ٞض للبالٚت، ألاؾلىبُت بىعازت ال٣اثل  ألاؾلىبُت بىعازت ال٣اثل، الغؤي ٖن ًٞال 5" بالبالٚت جاٍع

٣ىم. ألاصبي النو ٖلى اإلاُب٣ت لؤلؾلىبُت بَاع في واؾخٛال٫ اؾدشماع من البالُٚت والىظىو الىؾاثل حكهضو ما زم للبالٚت،  ٍو

:  بالٚاث زالر البالٚت اٖخباع ٖلى  -مىلُنُِه منٓىع  من  -للبالٚت ألاؾلىبي الخهىع 

ا ألا٦ثر الخُاع" وهي ؤلا٢ناُٖت البالٚت -1   ٌٗمض بط ؤلا٢نإ بٟن اإلاخهل وىى طًٖى
ّ

 وال بإمغ، ج٨ٟحر ؤو ؤمغ ٞٗل بلى(زُُب) بار

بهم ؤو ًضٖىىم ما مبضثُا ًىظض :  وهي الٟهاخت من ٦بحرة ؤنناٝ زالزت بحو الخٍٟغ٤ بلى ى٨ظا نهل ُٞه، الخ٨ٟحر ؤو ٞٗله في ًٚغ

  بالخُإ ؤو بالصخُذ ؤلا٢نإ  -ؤ

                                                           
 . 232دراسة األسلوب والبحث، وأدوات الفن األدبي، مرجع سابق، ص: جورج مولينييو - 1
  3 ، صالسابقالمرجع  -  
  3 ، ص  دراسة األسلوب والبحث، وأدوات الفن األدبي، مرجع سابق: جورج مولينييو - 3
  3 . ، الصفحة المرجع نفسو -  
 999 أكتوبر  9 ، 3  احلباشة، الصحافة، الورقات الثقافية، العدد، ترمجة صابر "األسلوبية: "جورج مولينييو -  
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  بالٓالم ؤو بالٗاص٫ ؤلا٢نإ  -ب 

 1 "(اإلاسؼي ) بالًاّع  ؤو (اإلاكٝغ) بالناٞ٘ ؤلا٢نإ  -ط

ت ؤنكإوا ٢ض  2البالٚت من الهن٠ ىظا وؤٖالم" البُانُت بحراالخ٘ صعاؾت بظماال هي" ؤلانكاثُت بالٚت  -2   بجى طاث اإلاجاػاث نٍٓغ
ت وىظو ٦بري  بجى طاث وؤزغي  نٛغي   يغوعة ظُضا نالخٔ ؤو ٖلُنا بط ٧انذ، مهما آلازاع لبٌٗ ألاؾلىبي الخ٨ُٟ٪ حك٩ل النٍٓغ

ت للٛت ألاؾاسخي اللٛىي  الاؾخٗما٫ في الخٍٟغ٤ ت بلى زابذ مضلى٫  ن٣ل ٖلى ٌٗمل الظي البار نٓغ وظهت بحو اإلاجاٍػ  من مجمٖى

.  طل٪ بلى ٌؿعى ال ؤو الصخُذ، اإلاضلىالث جغ٦ُب في ويٗه بلى ِٞؿعى واخضا صالا ًخ٣بل الظي اإلاخل٣ي نٓغ وظهت وبحو الضوا٫،

٣هض النمُُت البالٚت -3  إلاماعسخي ٦ما للن٣اص جخىظه جدصخى، ال ٞنىو  وهي ظُضة، مدا٦مت ال٨ٟغ مالٟاث مدا٦مت ٞنىو  بها ٍو

ه" ٞغانـ ؤناجى٫ " ػمن بلى" البغوٍاع" ٖهغ منظ الغؾمُت ال٨خابت ٖالم ٖلى بظل٪ ؾُُغث و٢ض الجمُلت، اللٛت ". ظُض وؤنضٍع
كحر  ال٣غنحو زال٫ ٞغنؿا في واػصىغ ألاولحو الًغبحو ىامل ٖلى ْهغ الظي البالٚت من ألازحر الًغب ىظا ؤو بلى" مىلُنُه" َو
 مؿضوص وؤنبذ ألازحرة ؤنٟاؾه لٟٔ ٢ض ٖكغ، الخاؾ٘ ال٣غو  ختى اإلااؾؿاحي الخٗلُم في وجىانل ٖكغ، والشامن ٖكغ الؿاب٘

.  3ألا٤ٞ

  اؾدشمغث ٢ض اإلاٗانغة ألاؾلىبُت ؤّو  واإلاالخٔ 
ّ
 ٖنض  –ٞمباخثهما طل٪ من ؤ٦ثر بل ؤلانكاثُت وبالٚت ؤلا٢ناُٖت البالٚت من ٦ال

 نماطط وهي الشانُت الضعظت من ٦بري  بجى طاث مجاػاث" جدلل التي هي ؤلا٢ناُٖت ٞالبالٚت. ألاؾلىبُت من ًخجؼؤ ال ظؼء  –مىلُنُِه
 ؾبر بمداولت ؾىاء البراٚماجُت في الخالُت ألابدار م٘ ًخ٤ٟ الخىظه، ىظا البرىانُت الاؾتراجُجُاث بةزغاء زانت م٣الُت من٣ُُت

الت البرىانُت ألاؾالُب ّٗ ٔ بلى الغاظٗت والٟ ّٟ  اإلانخجاث في الش٣افي اإلادمل ٢ِـ بمداولت ؤو مُٗى ؤصبي ٧ىو  صازل بال٨الم زُالي جل

ت ؤٖماال اإلاٗخبرة ةألاصبي  حٛٝغ منجمْحو حّٗضاو والخضاولُت البالٚت ؤّو  بلى ٌكحر لؤلؾلىبُت النٓغي  الخهّىع  ٞهظا. مسهىنت لٍٛى

ثرَي  نالخا حٗخبرو ما مجهما ألاؾلىبُت ُُ  . للنو م٣اعبتها ل

ئُت،  جدؿم الٗلمحو لهظًن ألاؾلىبُت عئٍت بو  ماصة وحٗخبرو ؤلابؿدُمىلىظُت وم٣ىماجه ٖلم ٧ل" ٞلؿٟت" تهمل ؤجها بمٗجى بالخجٍؼ

. الخضاولُت بلى بالنؿبت ؤو البالٚت بلى بالنؿبت طاجه ال٣ضع ٖلى ألامغ ولِـ. اإلاٗغفي ألاؾلىبُت بَاع في لالؾخٛال٫ ٢ابلت زاما

ٟتها بل البالغي الخدلُل ؤصواث" اؾدباخذ" ٢ض ٞاألؾلىبُت 
ّ
 بما  –الخضاولُت ؤّما. الخ٣لُضي النٓغي  اإلانٓاع من ٌؿخإنلها بك٩ل ْو

ت َاثلت جدذ وا٢ٗا باٖخباعو ألاصبي الٗمل بلى النٓغة حٗضًل ظهت من ألاؾلىبُت مجها ٞدؿخُٟض  –خضًض منهج/ ٖلم هي  نٍٓغ

ما٫ ت ألٖا مل الال٢ىلي والٗمل ال٣ىلي الٗمل) اللٍٛى  لل٣ى٫  اللؿانُت ٚحر بال٣ُمت اإلاخهل الشالض البٗض ؤو م٘ ،(ال٣ى٫  ؤزغ ٖو
 ٧لخاىما والخضاولُت ٞاألؾلىبُت. للخضاولُت جدلُلها ؤمغ وجتر٥. خؿابا لها ج٣غؤ ول٨جها بها، تهخم ال ٞاألؾلىبُت ؤصبُا، ىضٞا لِؿذ

 ٚحر ال٣ى٫، ُٞه ًخجلى الظي اللٛىي  بال٨ُاو اىخمامهما ندى الجهاث بٌٗ من جخ٣اَٗاو وىما. الخُاب جدلُل مناهج من منهج

 ٢ُمت في جنٓغ الخضاولُت ٞةو ال٣ى٫، ظمالُت خضوص ٖنض ج٠٣ ألاؾلىبُت ٧انذ ٞةطا: اإلا٣اعبت بسهىنُت جخمحز مجهما واخضة ٧ل ؤو
.  لل٣ى٫  الٗملي البٗض بلى جنٓغ هي ؤي اللؿاني، الٗالم زاعط ال٣ى٫ 

                                                           
 نفسورجع امل، "األسلوبية: "جورج مولينييو -  
ولوغارن  (Bonhomme)و بون أوم   (Fontanier)وفونتانيي  (Du Marsais)من أعالم ىذا الصنف من البالغة الذين نظروا لو دي مارسيو  -  

Le Guern) وفريق مو 
 . ، مرجع سابق"األسلوبية: " مولينييو جورج - 3
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او ؤجهما وألاؾلىبُت الخضاولُت بحو الٗامت اإلامازلت ىظو في ٖلُه ن٠٣ الظي بو ا جخىاٍػ ش قهضو الظي طا٥ ٌكا٧ل جىاٍػ  البالٚت جاٍع

ن البالٚت يغبي بحو .  الجمالُت/  ؤلانكاثُت والبالٚت الخُابُت/  ؤلا٢ناُٖت البالٚت: ال٨بحرًْ

 وعٍشت هي بما) وألاؾلىبُت (البالٚت من ألاّو٫  الًغب وعٍشت هي بما) الخضاولُت بحو الٗهغ ىظا في اؾُخُٗض ٢ض بُجهما ٞالخجاوع 

.  (الشاني الًغب

 والـلؼاهُـاث ألاػلـىبُت

خباع بٗحو ًإزظوا ؤو الازخهام طوي  ٖلى" بإنه و٢ا٫ بمىتها وناصي ألاؾلىبُت مدى خاو٫  من ىنا٥         ال ألاؾلىبُت بإو الٖا
ُت لًمانت زابخت ٢اٖضة حك٩ل اللؿانُت ألو طل٪ نُا٢ها، زاعط جبدض ؤو وال اللؿانُت ٖن جٟهل ؤو ًم٨ن  وص٢ت اإلاىيٖى

 1» ٧او ؤصبي نو ؤي في ٧او، ؤؾلىب ؤي صعاؾت في البدض

ُ٘ه مِـا٨"  النا٢ض خاو٫  ٢ض  ٖلم إلاٟهىم الجهاًت في لُُٗي الاخخًاع ىظا ٍَغ٤ ًغؾم ؤو  –ألاؾلىبُت مىث ؤٖلن الظي –" ؤَض
 اللٛت« مجلت من زام ٖضص في له نكغ م٣ا٫ في وطل٪» ألاصبي للنو لٛىي  ون٠« هي ألاؾلىبُت: زانا ظضًضا مٗجى ألاؾالُب

.  » الٟغنؿُت

 ما ٚحرىا من جإزظ الٗلىم و٧ل اإلاُالب ٧ل جلبُت ٖلى ٢اصعا ًبضو ال الٗلم ىظا ؤو بال واؾخسضاما عواظا ألا٦ثر جب٣ى ٞاللؿانُت

ت خ٣اث٤ ٞمن«اؾخ٣اللها جد٤٣ ل٩ي جدخاظه  جٟاٖل ٞل٣ض نكىثه، بٗلت الناشخئ اعجباٍ باللؿانُاث جغجبِ ألاؾلىبُت ؤو اإلاٗٞغ
 ؤزظا ٢اثمت بُجهما الهلت ٞخئذ وما ألاؾلىب ٖلم ٢ىاٖض مٗه ٞإعسخى ؤزهبه ختى الخضًض ألاصبي الن٣ض مناهج م٘ اللؿاو ٖلم

ُاء ذ ٢ض الٗلمحو ٦ال ؤو ٚحر الخنٓحر، في وبًٗـها اإلاٗالـجاث في بًٗها ٖو  بمًمىو  ٞخٟغص زهاثهه وججلذ صٖاثمه ٢ٍى

 . 2» خ٣اث٣ه ب٢غاع بلى به ًخىؾل وما وبغاىُنه ٞغيُاجه في آلازغ بمجاصلت زل٣ُا ظٗله مٗغفي

ت السضاػاث بسؤث   الىكُٜت الٔلمُت اللب٘ت جإدص اللٍ٘ى
ً
ت ًٓ بُٔسا  في ػىػحر زي لؼاهُاث مجيء ومٕ الح٥مُت، املُٔاٍض

ً، ال٠طن  مٌلٕ ، الل٘ت بسضاػت ومىازات ا الٔـٍط
ً
 املٔاًحر بلى الاحخ٦ام ٗاًات ا مً ج٠ص ي وكُٜت، ٓلمُت زضاػت جعامىُا

ذُت الخٔاٟبُت السضاػت بٟلاء شل٧ بلى ًىواٚ ال٠ٌُٔت، ألاح٦ام واػخلساض لى لل٘ت، الخاٍض  الطحم َصا ومً الى ج، َصا ٓو

٠ت السضاػت ج لذ املحى اللؼاوي  ؤهجبذ ٟس ػىػحر زي لؼاهُاث ٤اهذ ٛةشا"الىلىق دال٨ مً الل٘ت مٕ حٔاملها ًٍط

ت ولسث ٟس هٜؼها اللؼاهُاث َصٍ ٛةن بالي، ؤػلىبُت   ٛإدلبا ألازبي بالى٠س احخ٥ذ التي البيٍُى
ً
ت" مٔا  حا٣بؼىن،" ؿٍٔط

، "بوـاثُت"و ٜاجحر" ؤػلىبُت"و جىزوضٚو ، مً لؼاوي ضكُس ٓلى املساضغ َصٍ ٤ل آخمسث ولئن. ٍض  ػلىبُتألا ٛةن املٔاٚض

ت مجزلت جبىؤث ٟس مٔها   بصات ا املذخلت املٔٛط
ً
ت السضاػاث بلى وؤٟطب ا املىاهج ؤدلب  زامذ ما ،3"ومىاهجا ؤكىال  اللٍ٘ى

  الٔلمي الىكٝ املٔخمسة الحسًثت
ً
   . مى جا

                                                           
  8مرجع سابق، ص-األسلوبية من خالل اللسانية -عزة آغا ملك  - 1
 6،  مرجع سابق، ص   -األسلوبية واألسلوب –عبد السالم المسدي  - 2
 51ص، مرجع سابق  األسلوبية واألسلوب –عبد السالم المسدي  - 3
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ت، السضاػت في الىكُٜت الٔلمُت اللٜت اللؼاهُاث مً ألاػلىبُت ؤدصث  َصا ًتر٣ه وما ٦٣ل، الخٌاب زضػذ ؤج ا ٗحر اللٍ٘ى
 التي ال٠ىآس واػخيباي بالخىِحر الجملت زضاػت بلى اججهذ ٟس اللؼاهُاث ؤن هجس ححن في املخل٠ي، هٜؽ في ؤزط مً الخٌاب

   . الٔلمُت ًابٕ ج٥دؼب داللها مً التي وال٠ىاهحن ب ا، حؼخ٠ُم

  مىه حٔلذ وبصل٧ ل٘ت ا، دال٨ مً الىلىق زضاػت في الىكُٜت الٔلمُت بٌابٕ ألاػلىبي املى ج اللؼاهُاث ظوزث
ً
 مى جا

 
ً
  ٓلمُا

ً
ت السضاػت ًٓ ًىإي وكُٜا ٔذ التي الح٥مُت، املُٔاٍض   . وحمىزَا ٠ٓمها ولس مما ال٠سًمت البالٗت ٛ  ا ٟو

ٟي مِكا٫ ًا٦ضو ما وىظا ،"اللؿاو ٖلم ٞغوٕ من ٕٞغ: "ؤجها ٖلى صوبىا ظىو  ًهنٟها ن٣ضًا منهجا بىنٟها وألاؾلىبُت  : ب٣ىله ؤٍع

.  ألاؾلىبُت مٟهىم بلىعة في اللؿانُاث لضوع  بزباث وىى ،"اللؿانُاث من مؿخ٣اة َغاث٤ خؿب ألاصبي للنو ون٠ ألاؾلىبُت"

 و٦ظل٪" ٖمىما وألاصب اللؿانُاث بحو الٗال٢ت جىز٤ُ بلى الكهحرة مدايغاجه بخضي في (1982-1896) حا٣بؼىن  ضومان ناصي و٢ض

ؽ حىن   الن٣ض في اللؿاني الخإزحر مٓاىغ بُاو زال٫ من ألاصبي، والن٣ض اللؿاو ٖلم بحو الٗال٢ت ٢ىة ٖن صاٞ٘ الظي ٤اباهِؽ لَى

.  )الغوؽ الك٨النُحو مباصت ؾىؾحر، صعوؽ)

لم ألاػلىبُــــت  الساللت ٓو

 ٣ًىم ٦ما ،-نثرا ؤو ٧او قٗغا –ألاصبي النو ٞهم في ظضا مهم ألازحر ىظا ٧ىو  الضاللت ٖلم من ٦شحرا ألاؾلىبُت اؾخٟاصث ل٣ض

 ىظو يبِ ٖلى ٣ًىي  شخيء وال صالالجه، يمن ًخدغ٥ النو ؤو طل٪" والضازلي الخاعجي الهُٗضًن ٖلى له اإلا٩ىنت بناو بخدلُل
 للخدلُل بالنؿبت الضاللت ٖلم ٢ُمت نغي  ىنا ومن ٖلُه، ألاؾلىب ٣ًّىي  ما ٢ضع وبنائها عؾمها ؤو مىا٢ٗها وجدضًض الضالالث
 مٗا اقترا٦هما ؤو الٗلمحو ىظًن يغوعة وظىىه ؤخض في ٌٗجي بنما ألامغ ىظا ا٢خًاء وبو ٖنه، للمدلل ٚجى ال خُض ألاؾلىبي

.  1"ألاؾلىبي الخضر ٖلحها ًنُىي  التي الضاللُت باإلاخٛحراث لئلمؿا٥

ت الضاللت ٢ًُت اخخلذ و٢ض طاجه ٖن ٌٗبر لٛىي  نٓام ىى ألاصبي النو بو  ظؼء والاظخماُٖت النٟؿُت وؤبٗاصىا وماىُتها اللٍٛى

ت الضاللت وجدلُل" ألاؾلىبُحو الن٣اص اىخماماث من ٦بحرا :  هي ؤعبٗت م٣اًِـ بلى ًسً٘ ٖنضىم اللٍٛى

 معجمُت ؤؾاؾُت صاللت -1

ُت صاللت -2  نٞغ

ت صاللت -3  ندٍى

 مى٢ُٗت ؾُا٢ُت صاللت -4

 الٗمل ألو جل٣حها، ًخم الهُٛت وبهظو ألاصبي، للنو والجمالُت الٟنُت الخهىنُت لدك٩ل مخ٩امل ٧ل في جإجل٠ الضالالث وىظو

ا لِـ الٟجي ت والٗال٢اث اإلاٗاني حٗضص م٘ مترا٦بت، ؾمت وطو ٖالُت، بضعظت م٣ٗض جنُٓم ىى بل بؿُُا مىيٖى .  2"ُٞه اللٍٛى

ت البنُت بو نضما بالهُٜ، بل بال٩لماث، جخدضص ال-ًٞل نالح ٣ًى٫  ٦ما-اللٍٛى  ٖن بدشا صنُا، وخضاث بلى ج٨ُ٨ٟها ًخم ٖو
ُُٟت ٞٗالُتها ؤبغػ  جمندها التي وهي الكٗغي، التر٦ُب منٓىمت في مىا٢ٗها ٣ٞضث ٢ض ج٩ىو  وجباصالتها، وخ٣ىلها ؤٖضاصىا  الْى

                                                           
 8 ، دار ىومو، اجلزائر، ص  ج الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديثنور الدين السد، األسلوبية وتحليل  -  
 89، ص، مرجع سابق نور الدين السد، األسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث -  
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ت الٗال٢اث قب٨ت"ٞـ وصاللُا مىؾ٣ُُا ت اإلاجاٍػ اثٟها جتر٦ؼ الكٗغ في اإلا٣ٗضة والغمٍؼ  الضاللي نؿُجها ح٣ُٗض في الجمالُت ْو
 ؤو ٌٗضو ال آلالُت، الخىاؾِب ج٨نىلىظُا ُٞه واؾخسضمذ ؾبله، ج٣ضمذ مهما اإلاعجمي ؤلاخهاء ًجٗل الظي ألامغ. اإلاخمحز
 اإلامخ٘ الُضوي  الٗمل في الاؾخمغاع يغوعة لنا ًذجب ؤو صوو  الكٗغ، لٛت َب٣اث بٌٗ جدلُل في مؿاٖض ماقغ مجغص ٩ًىو 

اتها باإلاضلىالث الضوا٫ ٖال٢اث جدضًض في  1"الخدلُل ٖجها ٌؿٟغ التي النخاثج ون٣ض اإلاسخلٟت بمؿخٍى

لم  بخدلُالتها، لل٣ُام بالضاللت ألازغي  اللٛت ٖلىم حؿخٗحو ٨ٞما" ٖجها ٞهله ًم٨ن ال ول٨ن ألاؾلىبُت، من ؤقمل الضاللت ٖو

ُٟخه ألصاء-الضاللت ٖلم ًدخاط  ٣ًىم ؤو البض ال٨المي الخضر مٗجى الشخو ًدضص ٞل٩ي. الٗلىم بهظو الاؾخٗانت بلى-ْو

:  آلاجُت الجىانب حكمل بمالخٓاث

...  اإلاٗجى ٖلى ًازغ ٢ض الظي الهىحي الجانب مالخٓت - أ

 ... نُٛتها جاصًه الظي اإلاٗجى وبُاو لل٩لمت الهغفي التر٦ُب صعاؾت - ب

 . . . الندىي  الجانب مغاٖاة - ت

 ...اإلاعجمي اإلاٗجى باؾم ٌٗٝغ ما وىى لل٩لماث، اإلاٟغصة اإلاٗاني بُاو - ث

 .٧2لماتها من ٧لمت ٧ل جٟؿحر بمجغص مٗناىا ٨ًك٠ ال التي الخٗبحراث صعاؾت - ج

 ما ؤو الضالالث، بخل٪ ًلخ٤ الظي اإلاٗجى إلاؿخجضاث جدب٘ م٘ ال٩لماث، ٖلُه جض٫ وما اإلاعجمي، بالجانب" حهخم بطا الضاللت ٞٗلم

 اللٛىي  النٓام زال٫ من"الضاللت"مخابٗت اإلام٨ن ومن. ؾىاىا ؤو ال٩لماث جل٪ بلُه حكحر ما  ًدبض٫ ؤو بلى-الخُىع  بؿبب -ًضٞ٘
ت بسهاثهه ًخمحز الظي ُت، الندٍى  ماؾت بداظت الضاللت ٞٗلم وبالخالي. 3"به الخانت بنِخه النٓام لهظا حك٩ل والتي والهٞغ

ت الٗلىم بلى ومؿخمّغة ، ٧الندى ألازغي  اللٍٛى ت بالبنُت ٖال٢ت له ما ٧ل بلى ًدخاط بل والهٝغ .  اللٍٛى

ت للٗلىم بالنؿبت اإلاٗجى ٢ُمت ًن٨غ ؤخض وال"اإلاٗجى"ىى الضاللت لٗلم الخ٣ُ٣ي اإلاىيٕى بو  ٞبضوو   ألاؾلىبُت وزانت اللٍٛى
 . بَال٢ا لؤلؾلىبُت وظىص ال  لٛت وبضوو  لٛت، ج٩ىو  ؤو ًم٨ن ال اإلاٗجى

: دالكت

، بدًىعىما ومغجبُت بهما مىنىلت وهي وألاصب اللٛت ىما مدُخحو بحو وؾِ مى٢٘ في حكخٛل ألاؾلىبُت بّو 
ًة
 ٞهلت مٗا

ت ٧انذ وبطا بالجؼء، ال٩ل نلت هي باأللؿنُت ألاؾلىبُت  بحو الهلت جن٨غ ال ألاؾلىبُت ٞةو بمالٟه ؤلابضاعي الٗمل جغبِ البنٍُى
 وبطا ٖامت، اإلاخل٣ي ؤو ال٣اعت  ٖلى ٞٗله ًماعؽ خحو ؤلابضاعي الٗمل به ًىحي الظي النٟسخي الخإزحر من جُٟض وهي واإلابضٕ، ؤلابضإ

ا، وآزغ ؤصبُا ظانبا البالٚت في ٞةو لؤلؾلىبُت الجضًض ؤلاىاب ؤجها ٖلى للبالٚت عئٍت زمت ٧انذ  عواٞض من مهم عاٞض وهي لٍٛى

لى ألاؾلىبُت، . ٖلُه ج٣خهغ مغاصٞا ؤو لها ٢ؿُما لِؿذ ألاؾاؽ ىظا ٖو

                                                           
   ، ص 99 ،  ، دار اآلداب، بَتوت، طصالح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة -  
   ، 3 ، ص 99 ، 3، عامل الكتب، القاىرة، طلةأحمد مختار عمر، علم الدال -  
  6ص، - مرجع سابق  -رجاء عيد، البحث األسلوبي معاصرة وتراث - 3
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ت قإو ىى ٦ما جُٝغ صوو  بالنو جدخٟي ألاؾلىبُت ٞنجض  ٞخذ من ًم٨ّجها مّما ؤلابضاعي، بنهه اإلابضٕ نلت من وجُٟض البنٍُى
 والندىي  البالغي اإلانٓىع  ججضص مًاٞت منهجُت ؤصواث ٖامت الباخض ؤو النا٢ض وبُٖاء الن٣ضًت اإلاناهج نُٗض ٖلى آٞا١

. ؾىاء خض ٖلى... واللؿاني

٣ت ؤّو  ٦ما ىو ) النا٢ض ٢ا٫ ٣ٞض ىنا من الخام، ؤؾلىبه له جسل٤ التي هي لؤللٟاّ مبضٕ ٧ل اؾخٗما٫ ٍَغ  الكهحرة م٣ىلخه (بٞى

ت خهُلت ىى طا٥ ؤو اإلابضٕ بهظا الخام ألاؾلىب ؤو بمٗجى ،(نٟؿه الغظل ىى ألاؾلىب)  الظىنُت الٗملُاث من مجمٖى
ت ٣ت والش٣اُٞت وال٨ٍٟغ ٍغ  اللٛت ُبجى باؾخٛال٫ ج٣ىم ألاصب ٞلٛت الخمّحز، بلى للىنى٫  الدكابه بلى الخّٗغٝ ٖلى واإلا٣ضعة الخناو٫  َو

ت الٗنانغ بحو زلل ؤو جىاػو  ٖضم وؤي والخنُٓم، الخّٗمض من ب٨شحر ت اللٍٛى ٍغ   ظمالُت من ؾُس٠ٟ وؤلا٣ًاُٖت والخهٍى
غ الظي ىى الخاط١ واإلابضٕ ألازغي، الٗنانغ م٘ اإلامحزة الترا٦ُب حٗان٤ من جنب٘ ظمالُخه بط وجّٟغصو، الخُاب

ّ
 بم٩اناث ٌسخ

ٗٝؼ اللٛت ت زهىنُت نّهه ًمنذ مما جغا٦ُبها ؤوجاع ٖلى َو ُّ  .ٚحرو ٖن ًخمحز ججٗله ٞن

 واملطاحٕ امللازض

ت الل٘ت في م٠الت   (1980 )محمس ألاػٔس - 1  لبناو بحروث  والنكغ للضعاؾاث الٗغبُت اإلااؾؿت   الـٍٔط

 مهغ اإلاٗاٝع صاع صنُا، ؾلُماو جد٤ُ٣ الُىسخي، الضًن نهغ قغح   3ٍ   والخيب  اث إلاؿاضاث.   ػِىا ابً -2

 ال٣اىغة والخىػَ٘، والنكغ للُباٖت ٍٚغب صاع  ،والجسًس ال٠سًم بحن الل٘ىي  الخ٥ٜحر  ) 2005  (٣ما٨ بـط -3

ت الهُئت   ،(بالٚت اللٛت، ٣ٞه ندى،) الٔطب ٓىس الل٘ىي  لل٥ٜط ؤبِؼدُمىلىحُت زضاػت ألاكى٨، (.1982)حؼان جمام -4  اإلاهٍغ
  لل٨خاب الٗامت

  لبناو ال٣ىمي، ؤلانماء مغ٦ؼ ُٖاشخي، منظع جغظمت  ،وألاػلىبُت ألاػلىب  (ث. ص)، بُحر ححرو -5

ل  -6  ،"ألاصبي الن٣ض مناهج بلى مضزل": ٦خاب يمن ، ،221الٗضص   الىص ي الى٠س  "(1997 ؤًاع/ ماًى) "Gisèle V ٛاليس ي ححًز
ت، ٖالم الكنىفي، اإلانه٠. ص مغاظٗت ْاْا، عيىاو. ص جغظمت ذ اإلاٗٞغ  . ال٩ٍى

ت ألاػلىبُت  (1997)  ببطاَُم دلُل - 7   بحروث النكغ، صاع  ،الىم وهٍِط

، زاض   01ي  وجطار مٔاكطة ألاػلىبي البحث   (1993 )  ُٓس ضحاء -8  ملط املٔاٚض

اث صًىاو   ألاػلىبُت بلى مسدل   ببطاَُم الطماوي -9  الجؼاثغ ٨ٖنىو، بن الجامُٗت اإلاُبٖى

 الجؼاثغ ىىمه، صاع  ،1ط الحسًث الٔطبي الى٠س في زضاػت الخٌاب، وجحلُل ألاػلىبُت    السًً هىض  الؼس  -10

م ٓبس ػىسغ -11   منكىعة ،ٚحر(ص٦خىعاو عؾالت) ؤػلىبُت زضاػت ؤًىب، ضؿُس ؿٔط ، ال٥ٍط

ت ؤػالُب  (1995 )   ٛول كالح -12  ، بحروث آلاصاب، صاع 1ٍ   املٔاكطة الـٍٔط

مىن  ًحان -13   لبناو بحروث، -اللبناني ال٨خاب صاع 2ي  الٔطبُت ألالؼيُت   (ث. ص) ٍض

  اإلاٗانغ الٗغبي ال٨ٟغ مجلت   آطاع"38"ٖضص  اللؼاهُت دال٨ مً ألاػلىبُت   (1986) مل٧ آٗا ٓعة -14
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 اؿخ٘اله وآلُاث إلاؿهاضي  الخٌاب
 (ٛاغ ػاٌؽ هللا ٓبس بً محمس ػُسي حامٔت الثالثت الؼىت الس٣خىضاٍ ػل٧ في باحث ًالب) اػُٔس بً ًىػٝ

 

: امللخم

The semeotic study of the advertising discourse is considered as one of the important approaches that has attracted the 
attention of several researchers due to the importance of such a discourse in our contemporary era. 

When the industrial and commercial sectors have flourished .such a development. thus was behind the unprecedented 
competition over the market .for this reason .advertising has been employed to inform the audience of the existence of a new 
product in the market .its price and hon its is used and accessed .therefore. Advertising is a massive means of communication that 
aims at convincing and influencing the masses to buy and consume the product .hence .the ultimate end of advertising is up-rising 
the selling rate. This latter fact which leads to a financial prosperity .however. Such an ultimate goal is not directly expressed; on 
the contrary. The product is introduced in an artistic advertising masterpiece that draws and turns on the audience is attent ion and 
senses .In order to easily achieve such an end .advertising is aimed to be selective and categorical utile directing its audience .such 
a fact makes us come across the differences among ads according to the nature of the product and the addressed category of the 
audience. 

Key words: 

Advertising discourse. Convincing. The audience. The consumer. The product. The message. The goods and services 
.the means of introducing. Communicating the advertising message. Advertising discourse is apparatus. 

 

  ج٠سًــــــــــــــم

لم ٧الٟلؿٟت ؤزغي  بٗلىم وز٣ُا اعجباَا الؿمُاثُاث جغجبِ ت والٟنىو  وألاصب واإلان٤ُ واللٛت الاظخمإ ٖو  ؾىاء الخٗبحًر

ت ؤو اللُٟٓت حرىا والؿِنما واإلاؿغح واإلاىؾ٣ُى ٧الغؾم البهٍغ  .الؿمُاثُت للضعاؾاث زهبا مجاال حك٩ل التي الجىانب من ٚو
 من به ًمخاػ وما ؤلاقهاعي، الخىانل نجض ؤنىاٖه، ب٩ل الخىانل مجا٫ في الؿمُاثُحو باىخمام خُٓذ التي اإلاجاالث بحو من ولٗل

 الخُاب ؤ٦ؿب ظضًض بنٟـ الجامضة اإلاضع٧اث في الغوح بض الظي اإلاغمىػ  بلى واإلا٨خىب اإلانُى١  ججاػوث زاع٢ت جىانلُت ٢ضعة 
ت عخابت صازل ًنخٗل الخٗبحر ظٗلذ ٖالُت، جىانلُت مغونت ؤلاقهاعي   منذ الظي الصخيء اإلاسخلٟت، اللؿانُت ألانؿا١ من مجمٖى
٤ الؿُىع، زناًا بحو ًغي  ال ما عئٍت ندى امخضاصو وبؿِ الُىمُت، اللٛت ٢ُىص من الخدغع  ؾلُت الخُاب  جىانلُت آلُاث ٞو
 ببضاُٖت بدمىلت ٌعج مٗغفي بًٟى٫  واإلاخسههحو، والباخشحو ال٣غاء مكاعب ظل سخغث التي الخُاب لٛت جظو١  بُاب٘ امخاػث

٤ اإلاخل٣ي، في والخإزحر ؤلا٢نإ ٖلى ٢اصعة  في ٦بري  ؤىمُت من له إلاا ؤلاقهاعي  الخُاب م٨نىناث اؾدنُا١ اؾخُاٖذ آلُاث ٞو
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 ٖلى اٖخماصو: ؤلاقهاعي  الخُاب ًمحز ما ؤىم ومن. الخىانل ج٣نُاث مؿخىي  ٖلى ٦بحرا جُىعا ٌكهض الظي الخالي ٖهغنا
ت ض مما اللؿانُت، ٚحر ؤو اللؿانُت ؾىاء اإلاسخلٟت ألانؿا١ من مجمٖى ت صعاؾخه، في الباخشحو ق٠ٛ من ؾحًز  ؾبل ومٗٞغ

 .اإلاخل٣ي في والخإزحر ؤلا٢نإ ٖلى ٢ضعجه و٦ظا وم٩ىناجه، اقخٛاله،

 إلاؿهاضي  الخٌاب

ُٟت بو بُٗخه ؤلاقهاع ْو ٛحر اإلاؿتهل٨حو ؾلى٥ في ًازغ ججٗله اؾخٗماله ومجاالث َو  ال ظؼءا ؤنبذ بط ِٖكهم، نمِ َو

 الخالي، ٖهغنا في ٢ُمخه من ػاص ومما ألاق٩ا٫، وب٩ل ألاو٢اث مٗٓم في اإلاخل٣ي ًغا٤ٞ ٞاإلقهاع. الُىمُت خُاجنا من  ًخجؼؤ
الم وؾاثل ٧ل ٖلى (م٘ انسجامه)اٖخماصو  ٖضص ؤ٦بر ٖلى والخإزحر الؿُُغة من م٨نه مما ًم٨نه ما ىظا الجماىحري، والاجها٫ ؤلٖا

ُه ومساَبت اإلاخل٣ي ٖم٤ بلى نٟاطو ٢ضعة بؿبب اإلاخل٣حو، من  لخ٣بل اإلاخل٣ي قهُت جٟخذ التي البؿاَت من بسل٤ الباَجي ٖو
 بال ًخإحى ؤو لظل٪ ٧او وما مخباصة، ز٣ت ن٣ٟت ٣ٌٗض اإلاخل٣ي ؤو الؼبىو  ججٗل التي الىا٢ُٗت جمشالجه ؤ٢غب في ؤلاقهاعي  الخُاب

 ٞاإلقهاع. اإلاخل٣حو من مم٨ن ٖضص ؤ٦بر بلٙى من... الخ٨نىلىجي الخُىع  مؿخجضاث ٖلى ؤلاقهاعي  الخُاب ٢ىة انٟخاح بًٟل
الم، مجا٫ في الهاثل الخ٨نىلىجي الخُىع  من الؾخٟاصجه نٓغا الىا٢٘، من ٢غبا ؤ٦ثر نىعة في اإلانخىط لنا ٣ًضم ؤنبذ  ٞإنبدنا ؤلٖا

ت ونالث نغي  ض مما ؤلابضإ من ال٨شحر ٞحها ظضًضة بقهاٍع ت ؤلا٢ناُٖت ٢ىتها من ًٍؼ  باإل٢با٫ ب٢ناٖه ؤظل من اإلاخل٣ي ٖلى والخإزحًر

. جغصص ؤي صونت اإلاٗغويت الخضمت ٖلى

غة جىا٦به ؤلانخاط، ٖلى ٦بحرة جناٞؿُت ٌكهض الخالي ٖهغنا ؤو ظُضا، اإلاٗلىم من  الدؿاب٤ في حؿاىم التي اإلانخىظاث ٞو
 ًدّى٫  بك٩ل إلانخىظاتهم التروٍج ؾبل ٖن البدض بلى اإلانخجحو صٞ٘ ما ىظا ولٗل ألاؾىا١، من مم٨ن ٖضص ؤ٦بر ا٦دؿاح ندى

ت بلى نُٟٗت ماصة من اإلانخىط ٗالُخه ممحزاجه وط٦غ به الخٍٗغ٠ ٍَغ٤ ٖن وطل٪ ال٣ُم، من مجمٖى  اإلانخىظاث باقي م٘ وم٣اعنخه ٞو

ت ٞالىنلت. له اإلاناٞؿت باث ٧ل وجدٍغ٪ اإلاخل٣ي ٖىا٠َ صٚضٚت ٍَغ٤ ٖن ىضٞها بلٙى ٖلى حٗمل ؤلاقهاٍع  في اإلا٨بىجت الٚغ
 ؾدخد٤٣ التي وؤخالمه اإلاخل٣ي ؤىىاء ؤمام اإلاجا٫ ًٟسر مما اإلاٗغويت، الخضمت ؤو الؿلٗت زال٫ من جخد٤٣ وظٗلها الالقٗىعو،

البا. ؤ٩ٞاعو ًىظه الظي اإلانخىط زال٫ من ت والغاخت والخب ٧الؿٗاصة ال٨بري  ؤلانؿانُت ال٣ُم بدبجي ؤلاقهاع ٣ًىم ما ٚو  والخٍغ

اىُت والجما٫ وألانا٢ت وال٨غامت حرىا والٞغ  ال ختى ٦شحرا ال٣ٟغاث ج٣ُ٘ ؤال خاو٫ ).لخد٣ُ٣ها بلى الجمُ٘ ًُمذ التي الجىانب من ٚو
 (ال٣اعت  طىن حكىفي

اث ظمُ٘ في مؿخمغ وبك٩ل ٦بحرا جُىعا ٌكهض الٗالم بو الم مجا٫ في زانت واإلاُاصًن اإلاؿخٍى  خُض ،والخىانل ؤلٖا
 مما الٗالم، م٩ىناث بحو و٦ظا الىاخض اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحو الخىانل في اإلاؿخٗملت الىؾاثل من مخُىعة ظض ؤنناٞا نغي  ؤنبدنا

 ٖن والضٞإ البُ٘ ٖلى ٌؿاٖض ا٢خهاصي صوع  لٗب» من ؤلاقهاع م٨ن ؾهال، ؤمغا بلحها والىنى٫  اإلاٗلىمت ٖلى الخهى٫  ظٗل
 مخناىُا ال صاٖض ًىم ٧ل في نخل٣ى ؤنبدنا وبهظا .1«. ٢ىي  جىانل ٖبر ًمغ نٗب، جناٞسخي ؾُا١ في ألاؾىا١، وا٦دؿاب اإلاهالر

الم وؾاثل َا٫ الخُىع  ىظا ؤو ُٞه الق٪ ومما. نٗىبت ؤي صوو  اإلاُُٗاث من  اإلا٨خىبت ؾىاء ؤلاقهاع، في اإلاٗخمضة والىؾاثِ ؤلٖا
ت ؤو ت، الؿمُٗت ؤو اإلاؿمٖى  في ، و٢غي  مضنا م٩او، ٧ل في اإلاؿتهل٨حو من مم٨ن ٖضص ؤ٦بر بلى جهل ظٗلها الظي الصخيء البهٍغ

ت ٧ل ٟٞي. الٗمل وم٣غاث الكىإع وفي اإلاناػ٫   ؤنبدذ بط وألانىإ، ألاق٩ا٫ اإلاسخلٟت ؤلاقهاعاث من ىاثال ٦ما نخل٣ى وع٦ن ػاٍو

٘ بك٩ل اإلاخل٣ي بلى جهل والخضماث بالبًاج٘ الخانت اإلاٗلىماث ظمُ٘  واإلا٩او الؼماو ًسخهغ ٞاإلقهاع. ٢ُاسخي و٢ذ وفي ؾَغ

                                                           
   ، ص  0 بَتنار كاتوال، اإلشهار واجملتمع، ترمجة سعيد بنكراد، منشوات عالمات ، طبعة  . 1
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ت ًبضو الٗالم لُجٗل غ نٛحرة ٣٦ٍغ دت الؿُٗضة الخُاة ْغوٝ ٧ل ٞحها جخٞى حرىا واإلاٍغ  ٧ل بها ًدلم التي اإلاُل٣ت ال٣ُم من ٚو

ٗؼي  بنؿاو، .  للمؿتهل٪ الجمعي الىعي في مازغ ٦ُٟي بإؾلىب ؤلاقهاعي  الخناو٫  آلُاث جُىع  بلى الا٦دؿاح ىظا َو

ت َٝغ من ؤلاقهاع به ًدٓى الظي الاىخمام بو  وؾاثل من ٧ىؾُلت ألىمُخه باألؾاؽ عاظ٘ الباخشحو من مجمٖى

 ٣ًىم ٞاإلقهاع. واإلاؿتهل٨حو اإلانخجحو بحو الىؾُِ ٞهى اإلاٗغويت، والخضماث للؿل٘ للتروٍج اإلاٗخمضة الجماىحري  الاجها٫

غ١  وم٩ىناجه ممحزاجه ط٦غ م٘ اإلاخل٣ي بلى اإلانخىط بخ٣ضًم ٣ىم. وزمنه بلُه الىنى٫  وؾبل اؾخٗماله َو ت الىنلت منخج ٍو  ؤلاقهاٍع
سخغ اإلاخل٣ي ٌكض ؾاخغ، ٞجي ٢الب بهُاٚت ت الاخخٟاء ٍَغ٤ ٖن و٢لبه ٣ٖله َو  به للضٞ٘ مدٟؼا ج٩ىو  التي ال٣ُم من بمجمٖى

 باإلاًمىو، ٌٛغي  الظي الك٩ل إلا٣اًِـ جسً٘ م٣ىماث من اإلانخىط به ٌٗض ما ٧ل وجد٤ُ٣ امخال٥ وبالخالي الكغاء، بٟٗل لل٣ُام
 ٢ُمت جخٟاوث خُض الهحو، باألمغ لِـ وىظا الكغاء، بلى به والضٞ٘ قهُخه لٟخذ اإلاخل٣ي طو١  مساَبت ٖلى اإلانخج ٢ضعة زال٫ من

ت اقخٛاله وم٩ىناث ؤلاقهاع بسباًا ٖلم من لهالر ج٩ىو  الٛلبت ل٨ن اإلانخجحو، بحو والخناٞؿُت الخإزحر  اإلانخىط جل٠ التي السخٍغ

. الؼبىو  بٚغاء بؿلُت

 العجباَه اإلاؿتهضٞت، الٟئت َبُٗت خؿب آلزغ منخىط من ًسخل٠ ٞاإلقهاع: ظمهىعو ًنخ٣ي ٧ىنه ؤلاقهاع ًمحز ما ولٗل
 ألنه اإلاؿتهل٪، لؿلى٥ مدضصا ؤلاقهاع اٖخباع ًم٨ن ىنا ومن. الٟئت لخل٪ والنٟؿُت والاظخماُٖت الش٣اُٞت بالجىانب اإلاباقغ

 اإلاهمت ألاقُاء ومن. بٟٗالُخه وب٢ناٖه له اإلاناٞؿت اإلانخىظاث من آزغ صوو  منخىط ٖلى باإل٢با٫ ب٢ناٖه ٖبر مىا٢ٟه بخُٛحر ٣ًىم
 ازخُاع ًخم خُض بها، ؾُٗغى التي وآلالُت لٗغيه، اإلاسههت الؼمنُت الٟترة هي ؤلاقهاعي  الخُاب في ٖلحها التر٦حز ًجب التي

 وبإؾالُب اإلانخىط نٟـ ٖغى ًخم ٦ما واإلاظًإ، الخلٟؼة ٖبر اإلاخل٣حو من ٖضص ؤ٦بر الؾخ٣ُاب اإلانخىظاث، لٗغى الظعوة ؤو٢اث

. اإلاخل٣ي لضي ؤًٞل بك٩ل ال٨ٟغة لترؾُش مسخلٟت

ت َُاجه في ًدىي  ٢ض وملٛىم مكٟغ نخاط ٖن ٖباعة ألنه بغيء، ٚحر زُابا ٌٗخبر ؤلاقهاعي  الخُاب بو  من مجمٖى
ٗاال ٞاٖال ٖنهغا ؤلاقهاع اُٖخبر وبهظا اإلاخل٣ي، ب٢نإ في حؿاىم التي الخاصٖت ألاؾالُب  وخض للمنخىظاث، التروٍج ٖملُت في ٞو

. اإلانخجت للكغ٦ت اإلااصي الغبذ جد٤ُ٣ وبالخالي اإلاٗغويت، البًاٖت ؤو الخضمت ٖلى ؤلا٢با٫ ٖلى اإلاؿتهل٪

غ اإلانخجحو ٖلى لؼاما ٧او الُىمُت، خُاجنا في ؤلاقهاع ؤىمُت ٖلى وبناء  في الخإزحر بُٛت اإلانخىظاث، ٖغى َغ١  جٍُى
 ب٢با٫ ومضي اإلاؿخٗملت، الىؾُلت لُبُٗت مغاٖاة وطل٪ اإلاٗغويت، البًاٖت ا٢خناء بلى وصٞٗهم مىا٢ٟهم و٢لب اإلاخل٣حو نٟىؽ

بُٗت ٖلحها، اإلاخل٣حو حر اإلاؿتهضٞت، الٟئت َو ت ونلت نُاٚت في حؿاىم التي ألاقُاء من طل٪ ٚو  قض ٖلى و٢اصعة ناجخت بقهاٍع

ت جدٍغ٪ ؤظل من اإلاخل٣ي مكاٖغ ًساَب ٞاإلقهاع. اإلاخل٣ي اندباو باث من مجمٖى  ب٣ًاْها ٖلى ٌٗمل من جنخٓغ التي الضُٞنت الٚغ
 الاظخماعي والانخماء والؿٗاصة والخب والغاخت والجىصة الا٢خهاص جد٤ُ٣ اإلا٣ضم، اإلانخىط زال٫ من اإلاؿتهل٪ ٌٗض ٦ما وبقباٖها،

باث من طل٪ قا٧ل وما  اإلااصًت اإلانخىط ٢ُمت جبسِـ ًخم وطا٥، ىظا م٣ابل وفي. وجد٣ُ٣ها بةقباٖها بال الخُاة جدلى ال التي الٚغ
 مجها ٌٗاني ٢ض التي واإلاكا٧ل اإلاخاٖب ٧ل من اإلان٣ظ ؤو الخل ىى اإلاٗغوى اإلانخىط لُهبذ زضماث، من ٣ًضمه ما م٘ م٣اعنت

. اإلاؿتهل٪

 اؿخ٘اله وآلُاث إلاؿهاضي  الخٌاب   

 في بها ًدٓى التي لؤلىمُت عاظ٘ وطل٪ ،  ًىمي بك٩ل خُاجنا في نخل٣اىا التي الخُاباث من ؤلاقهاعي  الخُاب ٌٗخبر
غة ْل في والخضماث والبًاج٘ للؿل٘ التروٍج ٖملُت ها التي الٞى  ٖلُنا جماعؽ ؾلُت ؤلاقهاع ؤنبذ خُض ؤلانخاط، ؾى١  ٌٗٞغ
الم وؾاثل من وؾُلت نجض ؤو ًم٨ن ال ؤنه لضعظت ألاو٢اث، ظمُ٘ وفي واعجدلنا خللنا ؤًنما  ؤو مجها اإلا٨خىبت ؾىاء والخىانل ؤلٖا
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ت، ت الؿمُٗت ؤو اإلاؿمٖى الناث من بؿُل مداَا بنٟؿه ًدـ اإلاخل٣ي ًجٗل مما  ؤلاقهاع، من زالُت  البهٍغ  حؿخٗمل التي ؤلٖا

ت  بإو ٢ُل لظا» جغصص، صوو  اإلاٗغويت الخضمت ؤو الؿلٗت ٖلى ٣ًبل اإلاؿتهل٪ ججٗل التي وؤلا٣ًاٖاث الكٗاعاث من مجمٖى
ت اإلااؾؿاث جماعؾها التي الهاصثت الؿلُت ىى ؤلاقهاع  بالؿلُت مًمىنت باجذ التي وجناٞؿُتها وظىصىا اؾخمغاع لًماو الخجاٍع

 ؤنىاٖه؟ هي وما ؤلاقهاعي؟ الخُاب بطو ىى ٞما ،1«نٟؿها

 إلاؿهاضي  الخٌاب

 مٗغفي ٦د٣ل الؿمُاثُاث ْهىع  وم٘» واإلاهخمحو، الباخشحو من الٗضًض اندباو ؤزاعث ا٢خهاصًت ْاىغة ؤلاقهاع بو
٤ زاللها من الخاظغ ٌؿخُُ٘ وجإزحر ب٢نإ وؾُلت بنه اإلاخٗضصة، زُاباجه ٞهم خاولذ مٗانغ   ؤلاقهاع ناع و٢ض لبًاٖخه، الدؿٍى

ت مٗاٝع له زانت، مٗاىض في ًضّعؽ الٗكٍغن ال٣غو  بضاًت ٖلما  الشخهُت ال٨ٟاءاث ٖلى ٌٗخمض ٞن ؤنه وجُب٣ُُت،٦ما نٍٓغ
 ال٨الم ٞمجها والبضٌٗت، اإلاخُىعة الخ٣نُاث بمسخل٠ القخٛاله الخ٣نُت مجا٫ في ٦بحر صزل وله اإلاالخٓت، وص٢ت الخـ وعىاٞت

 التروٍج مجا٫ في زانت الُىمُت، خُاجنا في ؤلاقهاع ؤىمُت لنا جخجلى وبهظا ، 2«.اإلاغا٣ٞت وال٨خاباث والخغ٦ت، والًىء، والهىعة
ت ٖلى ٌٗخمض خُض بها، والخٍٗغ٠ للبًاٖت  الؿمُاثُاث ظاءث لهظا ؤلا٢نإ، ٖلى حؿاٖضو التي وألاؾالُب الخ٣نُاث من مجمٖى

ت له ٞاإلقهاع. اقخٛاله و٦ُُٟت وج٣نُاجه ؤلاقهاعي  الخُاب لضعاؾت مٗغفي ٦د٣ل  من ججٗل التي الخهىنُاث من مجمٖى
ا، ؤمغا ُٞه البدض ت عؾالت نُاٚت ؤظل من لٛىي  ٚحر ىى بما لٛىي  ىى ما ُٞمؼط مسخلٟت، ؤنؿا١ ٖلى ٌٗخمض ألنه يغوٍع  بقهاٍع

 ظماٖت ؤو  خو من بُ٘ ٖملُت بطو ٞاإلقهاع» اإلانخىط، واؾتهال٥ الكغاء بٟٗل ٣ًىم وظٗله اإلاخل٣ي في الخإزحر ٖلى ٢اصعة م٣نٗت
 اإلانخىط و٢بى٫  الؾخ٣با٫ اإلاالثم اإلانار وزل٤ ن٣ل في ًندهغ ٖمله مجا٫ ول٨ن ظماٖت، ؤو ٞغصا آلازغ ىى ٩ًىو  ٢ض مكتر بلى

الو ًخم الظي ت ًغاعي ؤو اإلاغؾل ٖلى ًدخم مما ،3«ٖنه ؤلٖا  من الٛاًت ألو باإلاؿتهل٪، ٚالبا جغجبِ التي ألاقُاء من مجمٖى

ت الىنلت  مغاٖاة وظب لهظا. جغصص صوو  اإلاٗغويت الخضمت ؤو اإلانخىط ٖلى وؤلا٢با٫ الكغاء بٟٗل بال٣ُام اإلاخل٣ي ب٢نإ هي ؤلاقهاٍع
ت ت، عؾالت ؤي نجاح ٖلى حؿاٖض التي واإلا٣ىماث الًىابِ من مجمٖى خماص ؤو طل٪» بقهاٍع  ؤظل من وخضو اإلانَخج ٖلى الٖا

بت ًسل٤ ؤو ًم٨ن ال ؤلا٢نإ  ؤو ًم٨ن التي الٗىالم ىى الىنلت في ألاؾاسخي بو الكغاء، بلى صاثما اإلاؿتهل٪ ج٣ىص خ٣ُ٣ُت ٚع
 ًسو ٢غاع ىى خُض من طاجه، الكغاء ىظا ول٨ن الكغاء، بلى الضاٞ٘ هي النُٟٗت الخاظت ج٩ىو  ٣ٞض اإلاؿتهل٪، ٖنض حؿدشحرىا

ُت الخ٣اث٤ ج٣ضمه ال مًاٞا ٣ًخطخي منَخجا،  بخٗبحر" طاجه اإلاىيٕى ال اإلااع٦ت ؤو للمنخج نىعة ىى ن٣خنُه ٞما" صاثما اإلاىيٖى
 ىظا انخ٣اء بلى وج٣ىص الكغاء ىظا بلى جدؿغب ٖنانغ ٧لها وألاؾُىعي اإلاسُالي يمن ًهنٟه وما والاؾخٗاعي  الغمؼي  بو اإلاال٠

ت جخًاٞغ بل الكغاء بٟٗل ال٣ُام ٖلى اإلاخل٣ي إل٢نإ ٧اٝ ٚحر وخضو اإلانخىط ؤو ًخطر ىنا من. 4«طا٥ صوو  اإلانخىط  من مجمٖى

 بطو ؤلاقهاع» اإلااصي، الغبذ وجد٤ُ٣ اإلانخىظاث بُ٘ وىى اإلانكىص الهضٝ بلٙى وبالخالي وؤلا٢نإ، الخإزحر ٖلى حؿاٖض التي اإلا٣ىماث

ت واإلااؾؿاث الٟغص بحو الٗال٢ت لخ٣بل ألاٞغاص لخ٠ُُ٨ ألاؾاسخي الؿالح ىى  ؤخُانا ُٞه اإلابالٜ الاىخمام بهظا خٓي ولظل٪. الخجاٍع
ت ؤلام٩انُاث لجمُ٘ اؾخسضامه من ًالخٔ ما بلى بالنٓغ ت الخٗبحًر ٍغ  جد٤٣ ٧ي ٞالىنلت. 5«.اإلانكىصة ٚاًخه لخد٤ُ٣ والخهٍى

                                                           
 ٧٤م، ١٨خمُض لخمُضاني، مضزل لضعاؾت ؤلاقهاع، مجلت ٖالماث الٗضص  . ١
 ١٤٤ُٞهل ألاخمغ، معجم الؿمُاثُاث، م . ٢
 .٣٣، م ٥مدمض زالٝ، الخُاب ؤلا٢ناعي ؤلاقهاع نمىطظا، مجلت صعاؾاث ؤصبُت ولؿانُت ٖضص  . ٣
 ٦، م٢٠١٢ؾُٗض بن٨غاص، ؤلاقهاع واإلاجخم٘، منكىعاث ٖالماث  . ٤
بخهٝغ، ٧٥، م ١٨خمُض لخمُضاني، مضزل لضعاؾت ؤلاقهاع، مجلت ٖالماث الٗضص  . ٥
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ت ًشحر ٢الب في اإلانخىط لنا ج٣ضم ؤو البض ٚاًتها  اإلاخل٣ي، القٗىع  في اإلابشىزت والش٣اُٞت والٗاَُٟت النٟؿُت الٗىالم من مجمٖى

جي اؾخٗاعي  ٢الب في وطل٪ ت وجد٣ُ٣ا ٢ُمت اإلانخىط اؾتهال٥ من ًجٗل ٞو باث من إلاجمٖى  ؤلاقهاع ٌؿخُُ٘ ال» الضُٞنت، الٚغ
ا ٧او بطا بال الكغاء بلى به والضٞ٘ الؼبىو  بلى الىنى٫   وانخمائو وظنؿه وؾنه الاظخماعي وويٗه نٟؿِخه: خُاجه بخٟانُل ٖاٞع

سه و٦ظل٪ اإلانهي، ُت والش٣اٞت الٗامت وز٣اٞخه جاٍع ت ٞالىنلت وبالخالي. 1«والش٣اُٞت اإلاهنُت الانخماءاث جبلىعىا التي الٟٖغ  ال ؤلاقهاٍع
إل وظب لهظا الغؾالت، بمًمىو  اإلاؿتهضٝ باٖخباعو اإلاؿتهل٪ بمغاٖاة بال ٚاًتها بلى الىنى٫  حؿخُُ٘  الخٟانُل ٧ل ٖلى الَا
ت ونلت نُاٚت ٖلى ٌؿاٖض ؤو قإنه من ما وب٩ل به، اإلاغجبُت  اإلانخىط ؤو الخضمت ٖلى ٣ًبل اإلاؿتهل٪ ججٗل وم٣نٗت ٞٗالت بقهاٍع

ىو  خاو٫  طل٪ بلى واؾدناصا» جغصص، ؤي صوو  اإلاٗغوى باث الاؾخجابت ؤلاقهاٍع  والخإمل واإلاسخ ٧النؿُاو الٗم٣ُت الضُٞنت للٚغ

. 2«الجضًض الٟجي البٗض في لها خلى٫  ٖن ًبدشىو  وعاخىا اإلاىاَن اإلاؿتهل٪ وجٟخذ

ت ىنا٥ ٢بل، من ط٦غناىا التي ألاقُاء ىاجه بلى باإلياٞت   الخُاب نجاح ٖلى حؿاٖض التي الٗىامل من مجمٖى
 خا٫ وم٣خطخى الؿُا١ ومغاٖاة ؤلاًجاػ، ؤًًا ؤلاقهاع زهىنُاث ومن» :٣ًى٫  ألاخمغ ُٞهل نجض بُجها ومن ؤلاقهاعي،
 مشل من عنانت ب٩لماث وجمجُضىا البًاٖت مضح و٦ظل٪ ؤلا٢نإ، بلى الجهاًت في ًاصي الظي الخإ٦ُض ؤؾلىب واؾخٗما٫ اإلاكاىضًن

ت و٧لماجه والؿٗاصة، والخٟاىم، ألاماو ٌؿىصو ٞمشالي ٖاإلاه ؤما ،"ؾُضحي ل٪ زهُها ٞهل الشىب ىظا"  نٛم طاث مسجٖى

ت ونالث نكهض ظٗلنا ما. 3«ؤلاقهاع في ظضا مهمت ٞالبالٚت مىػونت، وؤًًا مىؾ٣ُي  ؤؾالُب ٖلى حٗخمض مخُىعة ظض بقهاٍع
 ًجب ؤزغي  ٖنانغ ىنا٥»: ٣ًى٫   ٧katolaاجىال نجض الهضص ىظا وفي ٣ٖله، وسخغ اإلاخل٣ي ب٢نإ ؤظل من الجىصة ٖالُت وج٣نُاث

خباع، بٗحو ؤزظىا غاء، ؤلا٢نإ ؤظل من اؾخٗمل الظي الٟجي ؤلابضإ ومجها الٖا ا صوعا طل٪ في لٗب ٣ٞض وؤلٚا  الغؾالت. 4«.مغ٦ٍؼ
ت سغط ؤلاقهاٍع

ُ
ت جد٣ُ٣ا اؾتهال٦ه من ًجٗل ؾاخغ، ٞجي ٢الب في لخ٣ضمه النٟعي بٗضو من اإلانخىط ج  ؤ٦ثر بل الٛاًاث، من إلاجمٖى

 ألاٞغاص في للخإزحر ألاؾالُب من الٗضًض باؾخسضام» ٣ًىم ٞاإلاغؾل. وممحزاث ٢ُم من جدمله ما ب٩ل مُٗنت لٟئت انخماء ىى طل٪ من

 ٖملُت) اإلاجخم٘ في والؿُاسخي والا٢خهاصي الاظخماعي للخُىع  وو٣ٞا والضواٞ٘، والخاظاث الش٣اٞاث مسخلٟي والجماٖاث
ت الىنلت في لئل٢نإ وظىص ال ؤنه ٨ٞغة جخإ٦ض وبهظا. 5«(ؤلا٢نإ  بلى النٟعي من باإلانخىط ًسغط ٞاإلقهاع. اإلاخل٣ي مغاٖاة صوو  ؤلِاقهاٍع

ت الىنلت ٧انذ ٧لما اإلاخل٣ي بٓغوٝ ؤخُنا ٩ٞلما اإلاؿتهضٞت، الٟئت َبُٗت بىما٫ صوو  وطل٪ وز٣افي، ٢ُمي ىى ما  ؤ٦ثر ؤلاقهاٍع

ٗالُت، نجاخا ت وال٣ُم الهىع  من ٦شحرا الخام، لخؿابه ٌؿخٗحر ٞاإلقهاع» ٞو  الاظخماعي اإلاخسُل سجالث مسخل٠ من الغمٍؼ
مشل وألاؾُىعي، والضًجي والش٣افي  في وبلخاح باؾخمغاع ًخضزل بنه بل اإلاٗانغ اإلاجخم٘ في الٟغص مخسُل م٩ىناث ؤخض بظل٪ ٍو

ت ال٣ُم منٓىمت نُاٚت بٖاصة  والخعجُب الخىىُم بحو ججم٘ جسُلُت آلُاث حكُٛل ٍَغ٤ ٖن والش٣اُٞت والاظخماُٖت الغمٍؼ

ُب . 6«وألاؾُىعة والا٢تراح والاؾخضٖاء والخلمُذ والتٚر
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 إلاؿهاضي  الخٌاب في إلاٟىاْ آلُاث

ت الغؾالت بو  ت ٖلى حٗخمض ؤلاقهاٍع  َبُٗت من ج٩ىو  التي اللٛت نجض ؤلا٢نإ، ٖلى حؿاٖضىا التي آلالُاث من مجمٖى

 لِـ وىى ٞدؿب، منخجاث ًبُ٘ ال ؤلاقهاع ؤو ٌٗجي ما وىى» مىػونت ج٩ىو  و٦ظل٪ ؤلا٣ًإ في والخٟت باإلًجاػ جمخاػ زانت
 ٞةنه جل٪ وبهٟخه. ألاو٫  اإلا٣ام في اظخماُٖت ْاىغة بنه وػبىنه، الباج٘ بحو واؾُت مجغص لِـ ؤًًا وىى مداًض، لخىانل واظهت
اث٠ ٣ًىم جٗله ال٣ُمي الؿاثض ًلخ٣ِ بنه خُض من اإلاىظىص ٨ًغؽ ٞهى والاقخٛا٫، ال٣ُمت في وجخٗضص جدنٕى ز٣اُٞت بْى اء ٍو  ٖو

.  ق٣ُا ؤمغا ؤلاقهاعي  الخُاب في اللٛىي  البٗض صعاؾت من ؾُجٗل ما ،1«وىُمنخه اؾخمغاعو ٖلى الًمانت ىى إلانخج

 ٖلحها ٌٗخمض التي الضٖاثم ؤىم من حٗخبر خُض ؤلاقهاعي، الخُاب في ٦بحر بك٩ل الهىعة خًىع  نجض اللٛت ظانب وبلى
اًاجه، ؤ٩ٞاعو جبلُٜ في ؤلاقهاع ض الظي الصخيء ٚو ت الهىعة صعاؾت ألو ؤلاقهاعي، الخُاب مىيٕى في البدض مخٗت من ًٍؼ  ؤلاقهاٍع

ت ؤمامنا ًٟخذ . ألا٩ٞاع من له خضوص ال ٖالم في نبدغ ججٗلنا التي الٗىالم من مجمٖى

 ا٢خنائو، ًنبػي ظضًض منخىط ْهىع  ٖن اإلاخل٣ي بباٙل في ألىمُخه نٓغا الخالي ٖهغنا في ملخت يغوعة ؤنبذ ؤلاقهاع بو

 في ًىاظهىو  الٟغنؿُحو ٞةو الضعاؾاث بٌٗ ٞدؿب. ٦بحر بك٩ل ؤلاقهاع اندكاع ىى اإلاٗانغة اإلاجخمٗاث ًمحز ما ؤىم لٗل»
ت ونلت ماثت زمـ ًٟى١  ما اإلاخىؾِ ، ٧ل بقهاٍع  ؤو م٨خىبا ٧او ؾىاء الخىانل، في مهمت وؾُلت ىى ؤلاقهاع ؤو ٌٗجي مما ؤؾبٕى
ا، ت اللٛت ُٞبُٗت مؿمٖى  اإلاؿتهل٨حو في الخإزحر ىى ؤلاقهاعي  الخُاب من الهضٝ ؤو وبما الضاللي، بالخٗضص جمخاػ ؤلاقهاٍع
 ٧الكباب مدضصة لٟئت انخماء بمشابت اإلانخىط اؾتهال٥ من ُٞجٗل اإلاؿتهضٞت، الٟئت َبُٗت خؿب ٢امىؾه ًنخ٣ي ٞهى اإلادخملحو

ت َب٣ي انخماء ؤو حرىا ٧البرظىاٍػ باث، من ٚو  .2«...نمُُت نىع  وحك٨ُل الىا٢٘ نُاٚت بٖاصة ٖلى ال٣ضعة له ٞاإلقهاع الٚغ

 جإزحر مماعؾت بةم٩انه الُىم ؤلاقهاع ؤنبذ» خُض ،(اإلاؿتهل٪) الهضٝ بلى الىنى٫  ؤظل من الىؾاثل مسخل٠ ٌؿخسضم ٞاإلقهاع
خإحى بلحها، ًخىظه التي للٟئاث الجماعي والظو١  الاظخماُٖت البنُت ٖلى ٢ىي   بًٟل ًاؾؿها التي ال٣ُم ٍَغ٤ ٖن طل٪ له ٍو

نكغىا ًمغعىا التي الجضًضة الاؾتهال٦ُت الٗاصاث غوط ٍو . 3«لها ٍو

 ٖلى اإلاخل٣ي وخض بها والخٍٗغ٠ للمنخىظاث التروٍج في مهما صوعا ًلٗب ألنه الخالي ٖهغنا في مهم ٖنهغ بطو  ٞاإلقهاع

ت ٢ُمخه ٖن ناىُ٪» اؾخٗمالها،  اإلاماعؾت في ًبُن ؤنه بال ٖام، بمٟهىم بالضٖاًت وز٣ُا اعجباَا اعجبِ وبو ٞهى اإلاباقغة، الخجاٍع
ت  البض اإلادكاب٨ت الُبُٗت وبهظو اإلاؿخ٣بلحو، لضي جغَسخ ؤو جداو٫  ٚالبت بًضًىلىظُت ؾمت طاث ز٣اُٞت ٢ُمت ألا٣ًىنُت و اللٍٛى

ا نؿُجا بىنٟه نٟؿه الخُاب من ىى ما جمُحز من  خُاجنا في ؤلاقهاع ٢ُمت جخإ٦ض ىنا ومن. 4«ؤلا٢نإ بلى حهضٝ صالا لٍٛى
ت الغؾالت ٚاًت ألو اإلاجخمٗاث، في ًلٗبه الظي الخجاعي  الضوع  ٖلى الخإ٦ُض الًغوعي  من ؤنه بال الُىمُت،  اإلاخل٣ي ب٢نإ هي ؤلاقهاٍع

 ماصة ؤما» اإلاؿتهضٞت، الٟئت َبُٗت بمغاٖاة ٢ام بطا بال ٚاًخه بلى ًهل ال ؤلاقهاع ل٨ن. اإلاٗغويت الخضمت ؤو اإلانخىط ٖن باإل٢با٫
ت في اإلاخمشلت ألاؾاؾُت ال٨ٟغة بلى ٞخٗىص زُاباجه حك٨ُل و٦ُُٟت ؤلاقهاع  ٖالط، بلى جدخاط التي ومكا٧له اإلاىاَن، خاظُاث مٗٞغ
ُٛب الخُاب ؤو الخضًض ؤما جماما، الٛغب ٨ٖـ ؤلاقهاع في اإلاىاَن ز٣ت لٗضم ؤنٗب ج٩ىو  ٖاإلانا في واإلاهمت ُُ  ألانا، ُٞه ٞ

ٗممه : مهمت ؤ٢ؿام زالزت مغاٖاة وظب بًاٖت ٖن لئلٖالو ٖجهم، نُابت مخدضزا الجمُ٘ لِكمل َو

                                                           
 ١٣ؾُٗض بن٨غاص، ؤلاقهاع واإلاجخم٘، م . ١
٢ . Pierre Brouland; Rhétorique de la publicité dans le français contemporain P82. 
 ٣٣، م ٥مدمض زالٝ ، الخُاب ؤلا٢ناعي ، ؤلاقهاع نمىطظا ،مجلت صعاؾاث ؤصبُت ولؿانُت ٖضص . ٣
 ٣٣، م ٥مدمض زالٝ ، الخُاب ؤلا٢ناعي ، ؤلاقهاع نمىطظا ،مجلت صعاؾاث ؤصبُت ولؿانُت ٖضص . ٤
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 الخٟٔ وؾهلت وظظابت، مىظؼة ٖباعة قٗاع، ؤو خ٨مت ق٩ل ٖلى ٩ًىو  للمىيٕى مضزل ٖن ٖباعة وىى: الاؾتهال٫
. اإلاخل٣ي إلاؿاىمت يمنُت صٖىة

ش) وظؼثُت ص٣ُ٢ت وج٩ىو  باإلانخىط الخانت اإلاٗلىماث ظمُ٘ ًخًمن: الٗغى  وىظا ،(...ٖمغىا، َى٫  الكغ٦ت، جاٍع
 جنٟغ ٢ض التي اإلابالٛت ٖضم م٘ مدببت نٟاث بياٞت م٘ البًاٖت ٖن ٖامت مىانٟاث وبُٖاء اإلانخىظاث في الش٣ت لترؾُش
. اإلاخل٣ي

. 1«.ج٨غاعىا م٘ للترصًض ٢ابلت وهي البًاٖت، اؾم ٖلى جدخىي  عنانت، ظملت ٖن ٖباعة ج٩ىو  الٗغى جهاًت هي: الخغظت

ت ًسً٘ وبنما اٖخباَُا ٩ًىو  ال ؤلاقهاعي  الخُاب بناء ؤو ًخطر ؾب٤ ما ٖلى جإؾِؿا   اإلا٣ىماث من إلاجمٖى
 للىنلت الٗام البناء بلى ونىال لخلها، اإلانخىط ٌؿعى التي ومكا٧لها وخاظُاتها اإلاؿتهضٞت الٟئت بضعاؾت بضءا اإلانهجُت والخُىاث
ت،  ما و٧ل الخضمت ؤو بالبًاٖت الخانت اإلاٗلىماث ؾغص ًخم طل٪ بٗض زم اإلاخل٣ي، اندباو حكض بم٣ضمت اإلانخج ًبضؤ خُض ؤلاقهاٍع

 والخ٨غاع الخٟٔ وؾهلت ٚالبا ومىػونت مشحرة ظملت ؤو ب٣ىلت اإلاخماؾ٪ الٗغى ىظا زخم الجهاًت في لُخم مُُٗاث، من بها ًخٗل٤

 . اإلانخىط اؾم جخًمن

ت وال٨ٟغة للؿلٗت التروٍج مبضؤ ٖلى الخإزحري  بٗضو في ؤلاقهاعي  الخُاب ًخإؾـ»    ٖغى زال٫ من بها اإلانَى
ت الٗملُت جخجؿض وى٨ظا ، الا٢خناء بلى اإلاؿتهل٪ بالجمهىع  الضٞ٘ بهضٝ اإلامحزة، زهاثهها  اظخماعي ا٢خهاصي ٦ٟٗل ؤلاقهاٍع

٤ :  الخالُت الٗال٢ت ٞو

 

 (Consommateur)(اإلاؿتهل٪)                                                 (Le Publiciste)ؤلاقهاعي 

 (Produit)(اإلاىيٕى) اإلانخىط                      

ن من وزُابا ومخل٣ُا مغؾال ًًم الخُابي بٗضو في ؤلاقهاعي  ٞالٟٗل ؾب٤ ما ٖلى بناء  مسهىنت وصاللت مٗحو ج٩ٍى

ت والُلبُت والىنُٟت الؿغصًت ألازغي  الخُاب ؤنىإ ؾاثغ ٖن جمخاػ . 2«والؿماث البجى بٌٗ في مٗها ج٣اَٗذ وبو ، والخٟؿحًر

بُت، الناخُت من ؤنه بال ماىُخه، جدضص و جمحزو وزهىنُاث ؤق٩ا٫ له ؤلاقهاع بو   بإنىإ ٌعج اإلاجخم٘ ؤو ًدبحو الخجٍغ
خه في الخد٤ُ٣ ًجب ولهظا باإلقهاع، لها ٖال٢ت ال ل٨ن الخهىنُاث، نٟـ لها الخُاباث من ٦شحرة  عؾم لنا ًدؿجى ختى ىٍى

 ؤخضىما: ؤلاقهاعي  الخُاب بنُت في ؤؾاؾحو نؿ٣حو بحو الضاعؾىو  محز ل٣ض»  ؤلا٢ناُٖت، ؤؾالُبه وجدلُل زهىنُاجه وعنض
ت الٗالمت ج٩ىو  نٝغ ؤ٣ًىني وزانحهما الخبلُٜ، في اإلاهُمنت ؤصاجه اللؿانُت الٗالمت ج٩ىو  نٝغ لؿاني  بال الغثِؿت، ؤصاجه  البهٍغ

 ؤو طل٪ ؤلاقهاعي، اإلا٣ام م٘ ًخىا٤ٞ مٗحو ٢هض ٖلى مبجي آزغ ٖلى َٝغ بهُمنت مٗا وخًىعىما الىا٢٘ ٖالم بلى زغوظهما ؤو

:   بلى عاظ٘ طل٪ ولٗل مخدغ٦ت، ؤو ٧انذ زابخت للهىعة نؿبُت ىُمنت ٌٗاًن الخُاباث من النٕى لهظا الٟاخو

 

                                                           
 .، بتصرف  ، ص  ار منزذجا، رللة دراسات أدبية ولسانية، العدد زلمد خالف، اخلطاب اإلقناعي، اإلشو . 1
 .   عمان عبد احلميد بوقرة، رللة اخلطاب الثقايف العدد الثالث، ص . 2
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.  للهىعة الجمالُت الىُْٟت -1

له ؤلاقهاعي  الخُاب ٢غاءة ٖلى الهىعة جدُل بط للضاللت، الخىظحهُت الىُْٟت -2 ٤ وجإٍو . وحجج ؤ٩ٞاع من ًبضي ما ٞو

لها للهىعة، ؤلاًداثُت الىُْٟت -3 .  الخسُُل ٖلى وحٍٗى

. اإلاكاىض في الهىعة جإزحر مدهلت -ىنا  -ٞالضاللت الضاللُت، الىُْٟت -4

 مالمؿت ُٖنُت مىظىصاث بلى الظىنُت اإلاىظىصاث جخدى٫  لل٨ٟغة وججؿُضىا الهىعة بًٟل الدشخُهُت، الىُْٟت -5

بت لضًه ٞخخىلض واخخ٩ا٧ا، مجها ٢غبا ؤ٦ثر ٩ُٞىو  ؤلانؿاني للىظىص  .1« بها والانخٟإ امخال٦ها في الٚغ

خطر''بلُه اإلاغؾل بلى اإلاغؾل من انُال٢ا: ؤعبٗت مغاخل ٖبر جمغ ؤلاقهاع ٖملُت بو'': ال٣ى٫  ًم٨ن ىظا زال٫ ومن  ىظا ٍو

 :الخالي الك٩ل زال٫ من ؤ٦ثر

 بلُه اإلاغؾل                             الاجها٫ مناٞظ                         الغؾالت                 اإلاغؾل 

   بلى                                   منٟظ ؤي                     ج٣ى٫  ماطا                              من            

 زم بلُه، اإلاغؾل/ آلازغ بلى ن٣لها اإلاغؾل ًخىدى التي اإلاٗلىماث َبُٗت بخدضًض ؤوال جبضؤ الاجها٫ ٖملُت ٞةو ىنا ومن
 ؤٖما٫ في اؾدشماع بمشابت ؤلاقهاع ٖلى جن٤ٟ التي ال٣ُمت ىظو وحٗخبر ؤلاقهاعي  النكاٍ لهظا جغنض التي اإلااصًت ال٣ُمت جدضًض زانُا

 ىظو مغاٖاة وظب لظل٪ اإلاُلىب، مؿخىاىا في ٖلحها اإلاداٞٓت ؤو اإلابُٗاث من ؤ٦بر ٢ضع جد٤ُ٣ في حؿخسضم خُض الكغ٦ت،

٣النُا، ٖملُا جدضًضا وجدضًضىا ال٣ُمت  من بها، اإلاكهغ اإلانخىظاث ا٢خناء ٖلى ٖالوة بنه الٗملُت، ىظو من الهضٝ ما: وزالشا ٖو
ض اإلاؿتهل٪ ٞةو ٚحرىا، ؤو ؾلٗت غاء وطل٪ جد٣ُ٣ه، بلى ؤلاقهاع ٌؿعى ما وىظا ؤلاعجاب، بزاعة بلى واإلاُل والخٟغص الخمحز ًٍغ  باإَل

 .2«٣ًخنحها من ٖلى اؾخٗمالها ًًٟحها التي بالهالت ؤو نٟؿها، للؿلٗت اإلاٍٟغ

 مسخهغ بك٩ل ٣ًضم ٦بحرة اندكاع مؿاخت له زُاب ٖن ٖباعة ؤلاقهاع»: ج٣ى٫  ٦ضو ٞاَمت نجض الهضص نٟـ وفي
ا) منخىظا ؿتهضٝ بإىمُخه ؤلا٢نإ ؤظل من وطل٪ ،(ؾُاؾُا ؤو ز٣اُٞا ؤو ججاٍع . 3«الازخُاع وبٟٗل الكغاء بٟٗل اإلاخل٣ي ٣ًىم ؤو َو

ؿخسضم الجماىحري، الاجها٫ وؾاثل من وؾُلت ألاو٫  اإلا٣ام في ؤلاقهاع»: بو ال٣ى٫  ًم٨ن ىنا من  الخٍٗغ٠ و إلانخج التروٍج في َو

ت ونلت في به  .4« باإلانخج للخٍٗغ٠ وطل٪ اإلاله٣اث ؤو الخلٟاػ بىاؾُت ؾىاء بٗناًت، بقهاٍع

 ٢ىاٖض ٖلى مخمغص زُاب ؤنه  ظمٗىو ُي  الباخشحو ؤٚلب ظٗل الظي ألامغ مدكٗب، زُاب ىى ؤلاقهاعي  الخُاب بو
ت بعؾالُت في مجملها جدكا٧ل خُض الخُاباث، ظمُ٘ الخ٣اء ن٣ُت الى٢ذ نٟـ في ًمشل ٦ما اللٛت،  جد٤ُ٣ بلى حؿعى بقهاٍع

اخه نٓغا ألازغي، الخُاباث باقي ٖن مخمحز زُاب ىى ؤلاقهاعي  ٞالخُاب لظا. اإلاكاىض لضي ٚاًاث مجمٕى  الخهاثو ٖن النٍؼ
المُت، الؿاخت حكهضو الظي الخنٕى ىى وجمحزو زهىنِخه ٖلُه ًًٟي ما ولٗل ، والخضاولُت والضاللُت التر٦ُبُت  ًجٗلنا وىظا ؤلٖا

                                                           
 ١٤ -١١، م -الهىعة نمىطظا –ؾُٗض بن٨غاص الٗالمت اللؿانُت والٗالمت الؿمُىلىظُت  . ١
ت الخُاب ؤلاقهاعي،  . ٢ ب بالغباٍ، ٖبض الغخماو ٢ىبي، قٍٗغ  بخهٝغ ١٢٩-١٢٨م  ٢٠٠٣الٗغبُت في ؤلاقهاع والىاظهت منكىعاث مٗهض الضعاؾاث وألابدار  للخٍٗغ
  ١٤٥م،  ٢٠٠٣ًب بالغباٍ، ٞاَمت ٦ضو، لٛت ؤلاقهاع بحو الخُاب الؿُاسخي والخُاب الا٢خهاصي،الٗغبُت في ؤلاقهاع والىاظهت منكىعاث مٗهض الضعاؾاث وألابدار  للخٗغ . ٣
٤ . Tomas Léauté, Les Moyens de persuasion utilises dans la publicité, p4 
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ت، الىنالث من ىاثل ٦م ؤمام ؤنٟؿنا نجض  نجض الهضص ىظا وفي الُىمُت،  الخُاة في زانت ٢ُمت ؤلاقهاع ٌُٗى مما ؤلاقهاٍع

.  1« وؤلاقهاع والنتروظحو ألا٦سجحو من م٩ىو  نؿخنك٣ه الظي الهىاء بو»: ٣ًى٫  (guerin) ٦حراو

 وجىانل، بنخاط وظهاػ الاؾتهال٥، إلاجخم٘ وعمؼ ا٢خهاصًت، عاٞٗت ؤلاقهاع» : ًلي ما اؾخسالم ًم٨ن ؾب٤ ما زال٫ من

المي ًٞاءنا ؤ٦ثر ًىم ٧ل ٨ًدسر ؤلاقهاع. والاظخماُٖت الا٢خهاصًت للخنمُت ووؾُلت  الل٣ُاث ٖبر والبُئي، البهغي  الؿمعي ؤلٖا
ت ٟت الىؾاثِ ومسخل٠ الىع٢ُت واإلاله٣اث الهىجُت واللىخاث ؤلاقهاٍع حرىا الصخ٠ في اإلاْى .  2«ٚو

 التي وألاؾالُب الىؾاثل ٖن البدض بلى خاظت في اإلانخج ؤو الخاظغ وججٗل الخجاعة، ٞحها جؼصىغ ْغوٝ ولُض ؤلاقهاع بو
 ؤو ٞغصا آلازغ ىى ٩ًىو  ٢ض مكتر بلى ظماٖت ؤو   خو من بُ٘ ٖملُت بطو ٞاإلقهاع للٛحر، زضماجه ؤو بًاٖخه بُ٘ من جم٨نه

الو ًخم الظي اإلانخىط و٢بى٫  الؾخ٣با٫ اإلاالثم اإلانار وزل٤ الخبر ن٣ل في ًندهغ ٖمله مجا٫ ل٨ن ظماٖت،  الٛاًت بو» ٖنه، ؤلٖا
ت الضٖاًت من  ٚحر وؾاثل ؾىي  ؤلاقهاع به ٌٗض الظي الجمُل اإلاسملي والٗالم باإلنؿاو الاخخٟاء ٌك٩ل وال الغبذ، هي ؤلاقهاٍع

لى البًاج٘ جغوٍج و للبُ٘ مباقغة م ٖو ذ بك٩ل ؤبضا نٟؿها ٖن ج٨ك٠ ال الٛاًت ىظو ٞةو الخ٣ُ٣ت، ىظو بضاىت من الٚغ  نٍغ

ت ونلت ٖلى ؤبضا نٗثر ٞلن  ٖلى حؿاٖض ال خ٣ُ٣ت ٞخل٪. لخُاج٨م وؤظضي ل٨م ؤنٟ٘ ٞهى (ؽ) اإلانخىط اقتروا ٖلنا لنا ج٣ى٫  بقهاٍع

 ٞةو زانُت، ظهت ومن» ظهت، من ىظا. 3« عوح وال ٢لب بال اؾتهال٦ُت ماصة بلى وجدىله ال٣ُمي مدُُه ٖن اإلانخىط حٗؼ٫  ألجها البُ٘

دت الضٖىة ٖلى الا٢خهاع . والقٗىعو ؤلانؿاو قٗىع  اقخٛا٫ آللُاث ججاىل ؤو ظهل مٗناو واؾخٗماله، اإلانخىط قغاء بلى الهٍغ
٣ت للمؿتهل٪ نٟؿه ٣ًضم اإلانخىط ىظا ألو طل٪ ًٟٗل بنه ٚحرو، من وألاظضي ألانٟ٘ ألنه اإلانخىط ىظا بلى ًنجظب ال ٞاإلاؿتهل٪  بٍُغ

ت ُٞه جخد٨م طاجه الكغاء ٞٗل ألو وزانُا ؤوال، ٚحرو من وؤط٧ى ؤظمل ت النمُُت الهىع  من مجمٖى  اإلآلمت الضىالحز في الشاٍو

 ب٢نإ ٖلى ٌٗمل ؤلاقهاع ألو. 4«طا٥ صوو  اإلانخىط ىظا ا٢خناء بلى اإلاؿتهل٪ وجضٞ٘ الكغاء لخٓت قغوَها جملي التي وهي لالقٗىع 

ت ؤلاعؾالُت حٗخمضىا التي الاؾتراجُجُت ٖلُه جض٫ ما ىظا» اإلا٣ضم، اإلانخىط باؾتهال٥ اإلاخل٣ي  مًامُجها نُاٚت في صاثما ؤلاقهاٍع
٣ت ٍغ  وؾِ حِٗل ممحزة هلل وؤنا هلل باٖخباعو ٚحرو ٖن وحٗؼله الٟغص باإلاؿتهل٪ حؿخٟغص بل اإلانخىط بٗغى ج٨خٟي ال ٞهي. ٖغيها َو

ض، مل٩ىث  ٦ن ؤ٦ثر، ؤبٌُ ؤ٦ثر، مدبىبا ٦ن ؾٗاصة ؤ٦ثر ٦ن: له ج٣ى٫  بجها جناٞؿُا، ويٗا ؤمشاله وبحو بِنه جسل٤"  ٞهي وبهظا ٍٞغ
.  5«."٧او ؤي من ؤخؿن

 التروٍج ىى ؤلاقهاعي  للخُاب ألاؾمى الهضٝ ٧ىو  في جاما بظماٖا ن٣ل لم وبو بظمإ قبه نلمـ ظٗلنا ىظا ٧ل
ذ، بك٩ل ٚاًخه ٖن ٌٗلن ال ٞاإلقهاع الغبذ، جد٤ُ٣  بهضٝ اإلاخل٣ي في والخإزحر  للمنخىظاث ت وعاء ًسخٟي بنما نٍغ  من مجمٖى

 للمجخم٘ مؿب٣ت صعاؾاث ٍَغ٤ ٖن اإلاكِهغ بلحها ًخىنل التي اإلاؿتهل٪ نٟؿُت في الضُٞنت الٗىالم وبٌٗ ؤلانؿانُت ال٣ُم
ضزل الجمالُت، ٢ُمخه اإلانخىط ٣ًٟض ال ٧ي اإلاٗغويت، بالىنلت اإلاٗجي والىا٢٘  ألاىضاٝ جد٤ُ٣ ٖضم وبالخالي النٟعي، الجانب في ٍو

 ٖنه ؾُنخج مما اإلابُٗاث، من مهمت نؿبت جد٤ُ٣ وبالخالي  اإلاؿتهل٨حو من مم٨ن ٖضص ؤ٦بر ٖلى الخهى٫ : وهي ؤال اإلاغؾىمت
ت الضٖاًت من ألاؾمى الهضٝ حك٩ل التي ألاعباح جد٤ُ٣ ن ؤلاقهاٍع .  ؤلاقهاعي  الخُاب وج٩ٍى
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ت ىى ؤلاقهاعي  الخُاب بو   الخُاب ٞةو ىنا ومن» وممنهج مضعوؽ وبك٩ل ٢بل من اإلاؿُغة الٛاًاث من مجمٖى
 ىظا ًستزنه الظي ال٣ُمي ال٩ىو  وبحو ؤلاقهاع من والٛاًت الا٢خناء مىيٕى وىى ماصي مٓهغ بحو ًخإعجر اإلانخىط ًجٗل ؤلاقهاعي 

ٗض اإلانخج ل٘ ؤلاقهاع ٞةو» ىنا من. 1«له عمؼا َو
َّ
 ؤ٦ثر ؤنبدذ الخُاة ىظو وجدضًضىا، اإلاٗانغة الخُاة جىظُه في ؤؾاسخي بضوع  ًُ

 ٖلى اٖخماصو زال٫ من ؤلاقهاعي  الخُاب ًمحز ما وىظا. الكامل الاجها٫ ٖلى مٓاىغىا ظمُ٘ في ٢اثمت مطخى، و٢ذ ؤي من
ت، ونلت ؤي مجهما جسلى ؤو ًم٨ن ال ؤؾاؾِخحو ع٦حزجحو باٖخباعىما والش٣افي الاظخماعي الجانب  لِـ ؤلانؿاو ٞؿلى٥» بقهاٍع

 زُاَت من ظؼءا ٩ًىو  ٢ض الؿلى٥ ٞهظا الٟاٖلت، الظاث ؾىي  ؾغو جضع٥ ال زام مُل ٖن بالًغوعة ٌٗبر وال ٞغصًا صاثما

 حك٩ل ٞهي ًبرعىا ؤو ٌكغخها ؤو وخضو الٟغصي للخضر ًم٨ن ال نٟؿُت ؤق٩اال ؤي ،(مهجىعة) ب٣اًا ٞغوٍض اٖخبرىا ٖامت ز٣اُٞت

ُٟتها ج٨من نىع  وهي" ألاولُت الهىع " ؤو"  النمُُت الهىع " الب٣اًا ىظو ٖلى ًىنٜ ؤَل٤ ول٣ض. البكغي  للظىن بعزا  جنُٓم" في ْو
لى"  ألاٞغاص ؤٞٗا٫ عصوص وبغمجت حر مغثُت ٚحر ٢بلُت لبرمجت ًسً٘ الٟغص ؾلى٥ ٞةو ألاؾاؽ ىظا ٖو  التي وهي ٣ٖلُا مٟهىمت ٚو

٣ت الخهٝغ من الٟغص جم٨ن" .  2«"ٖاقها ؤو ؾب٤ ؤنه لى ٦ما ما ويُٗت م٘ جخىا٤ٞ بٍُغ

دغ٥ والجماعي الٟغصي الكٗىع  ٌٛاػ٫  ٞاإلقهاع  جبضؤ. ٌكهغىا التي البًاٖت ٖن والغضخى الش٣ت ٦ؿب بُٛت الىظضاو ٍو
 اإلاىيٕى ٖن البدض ٖلى ح٠٨ٗ زم مساَبتهم، جخىدى الظًن ألاٞغاص وؾلى٥ الؿى١  ٖن اإلاٗلىماث بجم٘ ؤوال ؤلاقهاع و٧الت

 ومغاٖاة نؿبي بك٩ل ألاخ٩ام بلى ننٓغ ؤو الًغوعي  من ٧او ىنا من» ؤلا٢ناُٖت، الٗملُت في الكغوٕ ٢بل الجظابت ال٨ٟغة وبًجاص
ت الىا٢ٗت بلى والنٓغ مجخم٘، ٧ل زهىنُت ت ال٣نىاث ج٣ضمه ٞما الخام والش٣افي اإلادلي بمنٓاع ؤلاقهاٍع  جنكغو ما ؤو الخلٍٟؼ

 ٧ىنُت خى٫  اإلاُل٤ ؤلاظمإ ٞم٘ اإلاُل٣ت، و٧ىنُتها ٖمىمُتها في الٓاىغة بالًغوعة ٌؿخُٗض ال الىَنُت واإلاجالث الصخ٠
ت، الٓاىغة  وج٨ُٟه نٟؿه و٢غاعاث اإلاؿتهل٪ القٗىع  بلى والدؿلل ألاؾالُب، وحكابه ؤلاقهاعي، ؤلا٢نإ ؤؾالُب و٧ىنُت ؤلاقهاٍع

٣ت اإلادلي اإلاؿتهل٪ ٞىظضاو اإلاسهىنت، الى٢اج٘ نخجاىل ؤو ًم٨ن ال ٞةننا الجضًضة، الخاظاث م٘ ٍغ  حكبه ال خاظاجه جدضًض َو

 طاجه، الانخ٣اء ٞٗل بلى ؤخُانا حؿدنض ألازغ وبلى نٟؿه بلى اإلاؿتهل٪ نٓغة بو بل. وخاظاجه الٛغبي اإلاؿتهل٪ وظضاو بالًغوعة
ت ال٣ٗاثضًت ال٣ناٖاث ؤو ٦ما الؿبُل، نٟـ صاثما حؿل٪ ال للخاظاث ٞاالؾخجابت  ٦ما ون٣اء بهٟاء نٟؿها ٖن حٗبر ال وال٨ٍٟغ

 ومغ٦بت م٣ٗضة بجها ؤزغي، ٣ُٖضة ؤًت ؤو صًن ؤو ز٣اٞت بلى باالنخماء جٟؿغ ٞالخاظاث. بظل٪ ًىىمنا ؤو ًداو٫  ؤو البٌٗ ًخهىع 
ج ٞهي لظا ت الىنلت بإو ال٣ى٫  ًم٨ن ىظا ٖلى اؾدناصا .3«ؤبضا ؾغىا نضع٥ ال ٢ض ؤزغي  ومٓاىغ اإلآاىغ ىظو ل٩ل مٍؼ  ؤلاقهاٍع

لى»  اإلانخىط ا٢خناء ٖلى وخشه اإلاؿتهل٪ قٗىع  ال وب٣ًاّ النٟـ ٢غاعاث بلى للىنى٫  الؿبل ٧ل جيهئ  ؤلاقهاع ٞةو ألاؾاؽ، ىظا ٖو
 ؤؾغاعو ًمخل٪ ؤلاقهاع بو. الؿلُم الخـ ٖلُه ًدُل الظي باإلاٗجى ختى ٦ظل٪ لِـ وىى لل٩لمت، اإلان٣ُي باإلاٟهىم ب٢ناٖا لِـ

. 4«ًنخهي ال الظي الكغاء ٞٗل قغا٥ بلى واؾخضعاظه اإلاؿتهل٪ الٟغص مساَبت في آلُاجه وله الخانت

ت الىنلت ج٣ىم  ماصًت َبُٗت من وجنخ٣ل اإلاٗاني، من ؤن٣ُا لباؾا ج٨دسخي بدُض وامخضاخها، البًاٖت بخمجُض ؤلاقهاٍع
غاء، مىاَن ٌٗٝغ ألنه بدضًشه ؤلاقهاعي  ٖلحها ًًٟحها التي الهالت جل٪ بًٟل والضالالث ال٣ُم من ٖالم بلى  ؤو اإلاٗلىم ومن ؤلٚا

ُت، ؤؾباب ٖلى بناء صاثما ٌكتري  ال الؼبىو   نٟؿُت، م٩ُانحزماث ٖبر والىظضاو النٟـ في للخإزحر ؤلا٢نإ ًدبلىع  لظل٪  مىيٖى
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اًت وؾُلت للمغؾل بالنؿبت ؤلا٢نإ وىظا  في مؿخ٣غا لُٓل الٟٗل ىظا ًخجاوػ  بل البًاٖت، ا٢خناء ٖنض ًنخهي ال آلاو نٟـ في ٚو

.  وؾلى٦ه اإلاكتري  ٨ٞغ

باجه بُٖاء بلى الٟغص، انٟٗاالث بزاعة بىاؾُت ٌؿعى ٞاإلقهاع» وبهظا  بلى جضٞٗه ؤجها بدُض ج٣اوم ال ٢ىة الخُٟت ٚع

ت الىنلت في خايغا ٩ًىو  النٟسخي ٞالجانب  ،1« بقباٖها ألظل الٟٗل  ألو وطل٪ باإلقهاع، اإلاؿتهضٝ ىى ن٣ل لم وبو ؤلاقهاٍع
 اإلانا٫، ؾهل ؤمغا اإلاؿتهل٪ في الخإزحر ًجٗل" ٞغوٍض" حٗبحر خض ٖلى الالقٗىع  في اإلآلمت والضىالحز النٟـ ٢غاعاث بلى الىنى٫ 

 جىظُه ندى الىخُض الؿبُل ىى ٞظل٪ ؤوال، الالقٗىع  ٖلى الؿُُغة هي ؤلاقهاعي  ٚاًت ٞةو لهظا»  ؤ٦بر، بنؿبت الخد٤٣ ومم٨ن
ت بلى اؾدناصا ؤٞٗالنا، عصوص وجنمُِ ؾلى٦نا  ما وىى والاؾتهال٥، الكغاء في ٖلحها نغج٨ؼ التي الاظخماُٖت اإلاؿب٣اث من مجمٖى

 وىظا.  الش٣اُٞت الخهنُٟاث قإنه من وحٛلي الاظخماُٖت ألاخ٩ام جشمنه"  للخُاة مٗحو نمِ" في الانسغاٍ بلى الضٖىة يمنُا ٌٗجي
٤ ؤلانؿاني الؿلى٥ ٞخ٠ُُ٨ ألاىمُت، بالٜ ؤمغ ت الخُاجُت الخاظاث ٞو  مغجبِ -الؿىاء خض ٖلى والخ٣ُ٣ُت الىىمُت -اإلاخنٖى

 ىظو ألاٞٗا٫ عصوص ج٩ىو  وؤخُانا". ؾاب٤ بك٩ل ؤٞٗا٫ عصوص" ؤجها ٖلى ٖاصة بلحها ًنٓغ التي طاتها ؤلانؿانُت ألاٞٗا٫ عصوص بد٣ُ٣ت
 ؤلا٢نإ ؤؾالُب ٖلُه ج٣ىم الظي ألاؾاؽ ٞةو" ولهظا،. ٣ٖالني بك٩ل ومغامُه ٦جهه نعي ال ؤؾُىعي ؾلى٥ يمن مضعظت

غ ٖلى الٗمل وىى ٞلؿٟي مظىب بلى بالضٖىة ألامغ حٗل٤ ؾىاء ؤلاقهاعي   ؤو والغمىػ، ال٩لماث ٍَغ٤ ٖن ىظو ألاٞٗا٫ عصوص جدٍغ

  .2«"اإلانبه صوع  ًلٗب ٞٗل ؤي

ت ُٞه جخضازل مدكٗب زُاب ىى ؤلاقهاعي  الخُاب بو  ٖلى باٖخماصو وطل٪ واإلاخباًنت، اإلاسخلٟت الجىانب من مجمٖى
حرىا ؾُاسخي ىى وما صًجي ىى وما ز٣افي ىى وما اظخماعي ىى ما مجها م٣ىماث ٖضة  بحو الغبِ بلى باإلياٞت الخُاباث، من ٚو

ت ت اللُٟٓت ألانؿا١ من مجمٖى ٣ت والبهٍغ  اإلا٩ىناث ىاجه بحو الخإل٠ُ وخؿن النٓم ص٢ت ؤمام مظىىال ٠٣ً اإلاخل٣ي ججٗل بٍُغ
ت الىنلت ٞةو ىنا ومن ووظحز، مدضص و٢ذ في ئت ٚحر ؤلاقهاٍع ت وعائها جسٟي وبنما بٍغ  القٗىع  في الضُٞنت الٗىالم من مجمٖى

. اإلانا٫ ؾهل ؤمغا اإلاٗغويت الخضمت ؤو اإلانخىط باؾتهال٥ وب٢ناٖه ُٞه الخإزحر من ًجٗل مما اإلاؿتهل٪،

اع ىظا في  في خضة ٖلى ٞغص ٧ل بلى الىنى٫  مؿاولُت ٖاج٣ه ٖلى ًإزظ بدُض م٣ٗضة، بق٩الُت ؤمام ؤلاقهاع نجض ؤلَا

باتها، وجلبُت إل٢ناٖها الجماٖت بلى و٦ظا الُبُعي، مدُُه  مٟخاخا ًمخل٪ اإلاغؾل ججٗل ؤلانؿاو بلُه ًمُل بما ؤلاخاَت بو»  ٚع
 ٖلى بالخمغص بؿهىلت لال٢خنإ ٢ابل الخؿىص ؤلانؿاو بو. وب٢ناٖه منه الخم٨ن ألظل اإلاخل٣ي ٢لب بلى اإلاىنلت للمناٞظ ؤؾاؾُا

اء  ٢غاعاث بلى الىنى٫  هي ؤلاقاعة ؾب٣ذ ٦ما ؤلاقهاع من الٛاًت ٞةو ىنا من. 3« مؿخد٣ت ٚحر بثرواث ًخمخٗىو  الظًن ألازٍغ
ت والضىالحز النٟـ  و٦ظل٪ اإلاٗغويت، الخضمت ؤو اإلانخىط ٖلى ؤلا٢با٫ بلى اإلاؿتهل٪ وصٞ٘ ٖلحها والؿُُغة اإلاؿتهل٪ نٟـ في الشاٍو
ت ٖلى اٖخماصا ؤٞٗاله عصوص وجنمُِ ؾلى٦ه جىظُه  في بلحها ٌؿدنض التي بالىنلت اإلاٗجي للمجخم٘ اإلاؿب٣ت الضعاؾاث من مجمٖى

 بلى ؤو بُٗنه ِٖل نمِ بلى الًمجي انخماثه ٌٗلن بل ٞدؿب، منخىط قغاء ٖلى ٣ًضم ال الٟغص ًجٗل مما والكغاء، الازخُاع ٞٗل

ىالم ٢ُم بمشابت ىى ٞاإلانخىط مدضصة، اظخماُٖت َب٣ت  والغاخت ٧الؿٗاصة وجد٣ُ٣ها، بلحها للىنى٫  اإلاخل٣ي ًُمذ بنؿانُت ٖو
حرىا والجما٫ وألانا٢ت والشجاٖت والُمإنِنت باث من ٚو  من بلحها الىنى٫  بلى النٟـ جُمذ والتي اإلاؿتهل٪، نٟـ في الضُٞنت الٚغ

. ؤًٞل خُاة جد٤ُ٣ ؤظل

                                                           
 .بتصرف 8، ص 7 زلمد الويل، اإلشهار أفيون الشعوب، رللة عالمات العدد  . 1
 3 سعيد بنكراد، مسيائيات الصورة اإلشهارية اإلشهار والتمثالت الثقافية، ص  . 2
 .، بتصرف9، ص 7 زلمد الويل، اإلشهار أفيون الشعوب، رللة عالمات العدد  . 3
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 داجمت

ئا زُابا لِـ ؤلاقهاعي  الخُاب ؤو لنا ًدبحو ؾب٤، مما انُال٢ا  ذ، بك٩ل نٟؿه ٖن ٨ًك٠ قٟاٞا ؤو بٍغ  ىى بل نٍغ
ت  اإلانخىط اؾتهال٥ بلى به والضٞ٘ اإلاخل٣ي في الخإزحر ؤظل من وممنهج، مضعوؽ بك٩ل بُجها الخإل٠ُ ًخم التي الترا٦ماث من مجمٖى

 وؾُاسخي واظخماعي صًجي ىى بما ز٣افي ىى وما بهغي، ىى بما لٟٓي ىى ما ُٞه ًمتزط ٢الب صازل اإلاٗغويت، الخضمت ؤو
 ؤزغي، صوو  بُٗجها اظخماُٖت َب٣ت ؤو مدضص ِٖل لنمِ انخماء بمشابت الخضمت ؤو الؿلٗت اؾتهال٥ من ًجٗل مما وا٢خهاصي،

تْر  نجض الهضص نٟـ وفي ُِ ًِ ِصْع، ْص
َ
ال

ْ
 الُٟل ًساَب بل ُٞنا ًخجؿض الظي الغاقض ؤو ٣ٖلنا ًساَب ال ؤلاقهاع ؤو بلى ًظىب» ٞ

 ٧ل اؾخٗغينا ولى» ،1«ًهض١ ال بك٩ل ونبُاني، وجبؿُُي مجمل ىى إلاا بال ٌؿخجُب ال الُٟل وىظا صوازلنا، في ٣ًب٘ الظي
 ال٣ل٤ ٢بُل من بًٗها ٖلى ن٠٣ ؤو ًم٨ن التي اإلاناب٘ ىظو من جغجىي  ٚالبُتها لىظضناىا ؤلاقهاعي  الخُاب في الشابخت الخُماث

خنت وال٨غاىُت والخب والطجغ والجما٫ والجنـ الُٟىلُت والب٣اًا ال٣ٟضاو من والخسٝى الٗضواني وؤلاخؿاؽ  ألاما٦ن ٞو
. 2«الخ... ألاؾُىعي والخلم وؤلاقبإ والخلم الخام وألامن

 

  

                                                           
  . .، بتصرف149، ص 7 زلمد الويل، اإلشهار أفيون الشعوب، رللة عالمات العدد  . 1

 ..، بتصرف9 ، ص7 زلمد الويل، اإلشهار أفيون الشعوب، رللة عالمات العدد  . 2
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ت  ُّ خل
ّ

ت في ضواًت الص ط" ال٠سضٍّ  ".ٓابط ػٍط

ت الل٘ت في ماحؼخحر. ػطوضي  زوالث ٓىزة بً ُّ طان حامٔت مً الٔطب . ؤ٤ازًمّي  باحث. َو

 

م -
ّ
:  ملخ

غ ٖابغ"  لغواًت الّضاعؽ ٌؿدكٗغ اث و٢ٕى"  ؾٍغ ُّ خه
ّ

ت الش ُّ ت، للمٟاع٢اث ضخ ُّ م ؤو بٗض ال٩ىن
ّ
 مهاثغىا في ال٣ضع جد٨

ت، ل٣ىي  عىُنت جدّغ٧اتها وناعث ُّ اح ٞاؾدؿلمذ ألاقُاء، في الخإزحر ٖلى ال٣ضعة لها حٗض ولم ال٣ىي  مجها وُؾِلبذ ُٚب  لٍغ
كُا قٗىع  زامغىا ؤو بٗض اإلاهاصٞاث،

ّ
اث مجها ظٗل بالد ُّ ت، بلى ججنذ  خه ُّ  ُمضع٧اتها في الّنٓغ ُمٗاوصة ٖلحها خّخم ما الّؿلب

ها ت، ومٗاٞع ُّ . خىلها ُٞما الخإزحر في ٢ضعتها وحؿخُٗض جخدّغع  خّتى ال٣بل

ت إلاهاصٞاٍث  واإلامّحز ال٨ش٠ُ الخًىع  ىظا وم٘ ، اإلاٟاظإة ٖنهغ ًهبذ الخضور، ناصعة ٢ضعٍّ
ًة
شحر مًمىنا  ال٣اعت  بعجاب ًُ

دمله   اإلانخجت، الىاُٖت ال٣غاءة ٖلى ٍو
ًة
  خحٍو  ٧ّل  نٟؿه ًجض ؤو بٗض زهىنا

ًة
 الخغ١  ظّغاءَ  ظضًٍض  ؤ٤ٍٞ  بناء بٖاصة بلى ُمًُّغا

ٗاجه، أل٤ٞ اإلاخىانل
ّ
ضُّ  ما جى٢

ُ
ك كٗغو ال٣اعَت  ٌَ  بلى الىنى٫  ٢هض ؤٚىاعو وؾبر الّنو مجاىُل اؾخ٨كاٝ في والّغٚبت بالّخلظط .وَُ

جى ت واإلاٗاني الٗم٣ُت البٌء ُّ ّغاِثِه  بلى بًهالها ال٩اجب عامَ  الّتي الخٟ
ُ
ن ٢ . اإلاخمّحًز

:  اإلاٟخاخُت ال٩لماث -

ت  –اإلاٟاظإة  -اإلاٟاع٢ت   –اإلاهاصٞت  –ال٣ضع ُّ ا  –الطخ ُّ .  الدك

  نٟؿه ؤلانؿاو وظض ل٣ض
ًة
  يئُال

َ
بالت

ُ
بت الٗال٢ت جل٪ ٢

ّ
تي اإلاغ٦

ّ
  ٖلُه ٧او ٞما بال٩ىو، ججمٗه ال

ّ
 وعجؼو مى٢ٗه ًخّٟهم ؤو بال

ه ال٩ّل، ىظا ٖلى نٟىطو بؿِ الؾخدالت
ّ
  وألن

ضع٥ ؤو ٖلُه جدّخم ٣ٞض ٞاٍو  مسلى١ٌء ه ًُ
ّ
تي ال٨بري  الخُاة عواًت بػاءَ  ؤن

ّ
ىاظه ال  ٞحها ًُ

٠ُٗ ؤلانؿاو ًّ ت، ال٣ىي  ال ُّ ت ٞحها وجخهإع ال٩ىن ُّ َضعٍ  م٘ ؤلانؿان
َ
ٗبض ًلهى ؾازغٍ  ٢  ٨ًترر ؤو صوو  وؤىضاٞهم الّناؽ بإقىا١ َو

لى ألاإلااو بالّغومانؿُحو صٞ٘ الىي٘ ىظا لخالهم، ٧" عؤؾهم ٖو سًٍط  باٖخباعو اإلاٟاع٢ت بلى ؤلانؿاو نٓغة حُٛحر بلى"  ؿلُجل ٍٛط

  ٧اثنا
ًة
  ٣ً٘ مدضوصا

ًة
لُه ،  1مدضوص الال ال٩ىو  ىظا ضخُت صوما ت اإلاٟاع٢ت ٞةّو  ٖو ُّ تي ألاؾاؾ

ّ
ت، اإلاٟاع٢ت هي ؤلانؿاو ًدُاىا ال ُّ  ال٩ىن

ظي اإلاضاع هي اإلاهاصٞت ؤو اإلاٟاظإة جهبذ بدُض
ّ
م ٞمشلما ،الخُاة في ألاخضار خىله جضوع  ال

ّ
خهُاث مهحر في ال٩اجب ًخد٨

ّ
 الش

تي
ّ
نت ؤصواع ألصاء ًسخل٣ها ال ُّ  ؤو ٌٗضو ال ٧ىنه  خهُاجه، مهحر ٖن ًسخل٠ ال ٖاّمت ؤلانؿاو ؤو ال٩اجب مهحر ٞةّو  الّغواًت، في مٗ

م مكضوصة صمُت ٩ًىو 
ّ
ه» : بُلتها لؿاو ٖلى"  مؼخ٘اهمي ؤحالم"  ج٣ى٫  ألا٢ضاع، ٞحها جخد٨

ّ
ه الّطواجّي، به ًىٜطز امخُاظ به

ّ
 به

ت، ٤اثىاث بإٟساض ُٛٔبث بالى٤الت، الٔالم ًمخل٧ ًّ
ْ ر  ، ٌ٘ل١ ؤن ٟبل ح  لبح زٛاجٍط لى بلى مـسوزة زمُت بسوضٍ ٍو  بذُىي، ألٓا

ت ال ُّ ه مطث
ّ
حط٣

 
اػٕ املؼطح في ٣٘حٍر ج

ّ
ـس  ... للحُاة الـ  2 « !ألاٟساض ً 

                                                           
ميويك، موسوعة ادلصطلح . سي. دي: ويُنظر أيضا .30،ص ، 00 ادلفارقة يف النص الروائي،زلفوظ صليب منوذجا،اجمللس األعلى للثقافة،ط:حسن محاد. 1

  36ص .  993 ،  عبد الواحد لؤلؤة، اجمللد الرابع، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط: ادلفارقة ، تر -النقدي
 .34ص.1998،5،دار اآلداب،بيروت،طأحالم مستغامني،فوضى احلواس . 2



ت  2015 ماًى     7الٔسز  -الٔام الثاوي    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٍٜط
 

 

 

 

 

 

 132 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

ي ن٩اص ِٟ
ْ
ل
ُ
ط ٓابط"  عواًت في ن ت بلى جدّى٫  ٢ض ال٣ضع ؤّو "  ػٍط ُّ غة الشخهُاث من  خه

ّ
م ٞهى الّغواًت، في اإلااز

ّ
 مؿاع في ًخد٨

َم  ما لكّضة ألاخضار
ّ
خهُاث، مهاثغ في جد٨

ّ
ـّ "  زالض"  ٞالبُل اإلاهاصٞاث، عىُنت ال٩ّل  ىظا وناع الش ه ؤخ

ّ
سًط»  بإن  ٓالٟاث ً 

  جىاحسَم ملازٛت دل٠ت ا البٔى، بٔوها مٕ مدـاب٥ت مخسادلت
ً
ؽ، في حمُٔا ي بلى جحخاج ؤكبحذ حتى باَض  ال٠سض ؿًط

تي هي ٞاإلاهاصٞت 1«!امللازٛاث ػحر حىازر لخٜازي
ّ
بذ ال

ّ
  عج

ًة
ضا تي » خبُبخه وبحو بِنه مٖى

ّ
 ب ا وجصَب ملازٛت ب ا ججيء ال

تي هي واإلاهاصٞت  2« ؤدطي 
ّ
ت بلى ٢اصجه ال  وؤًٜا٨ امللّىض، ٓسػت حُث ملازٛت وحسث المطؤة»  نىعة الخ٣ِ خُض ال٣ٍغ

 وضػمها ٓـ٠ها ضحل ملىث ألادحر املـهس جحوط ملازٛت هٜؼها»  وظضث وخُاة  3«.املىث بطازً حُث ملازٛت وحسوا

ظي والبُل 4«.٣مجىىن 
ّ
َو  ُمهاصٞت زالـض اؾـم ا٦دؿـب ال

ُ
ل
َ
نا بلى ز

ّ
 ٤ان لىا حسر ما ؤحمل ؤن هجس حُاجىا هطاحٕ ٓىسما » ؤن

  ملازٛت،
ّ
  جإحي ال٥ ري  الخُباث وؤن

ً
 ٟمُله ًتر٢ » ؤو بلى صٞٗه ما  5«.الّؼٔازة الػخ٠با٨ ٛطؿىاٍ ٛادط سّجاز ٓلى زوما

 
ً
اح مٜخىحا ت ؤ٣ثر باجذ مجخمٔت امللازٛاث َصٍ»  بإّو  ٌكٗغ ٧او وؤخُانا  6«.امللازٛت لٍط ُّ . ملازٛاث ج٥ىن  ؤن مً حٔؼٜ

ؿبت ٚظث ختى  7«.ٓبثِخه في ال٠سض بكطاض لها
ّ
ٕ الصي إلامواء  ي امللازٛت » بلُه بالن

ّ
ٟى  ما  ي ومـُئخه ،مـُئخه هللا به ً 

  وؼمُه
ً
  8« .ٟسضا

لُه ه ألامغ مضاع ٞةّو  ٖو
ّ
تي اإلاهاصٞت ٖلى ٧او ٧ل

ّ
ظي الخُِ ناعث ال

ّ
، ٞال ال٣ٗض خّباث ًجم٘ ال اث ٞال جنٍٟغ ُّ خه

ّ
 الش

حر في ؤؾهم ما ؾُدضر، بما الّخنبا  باؾخُاٖخه ال٣اعت  وال ؾُدهل، بما صعاًت ٖلى تي اإلاٟاظإة ٞحها جخد٤٣ّ زهبت بِئت جٞى
ّ
 ال

  ناعث
ًة
ا ال٣اعت  ٩ًىو  اإلاخ٨ّغعة زُباجه وم٘ خحو، ٧ّل  ال٣اعت  ؤ٤ٞ زغ١ِ  َظَغاءَ  الّخل٣ّي  ٖملُت من ّٖؼػ  مهُمنا، ٖنهغا  بلى مضٖٞى

ت ال٣غاءة مىانلت   ىاصثت، ناعٍ  ٖلى مُبىزا الّنو ماصام ألامىع، بلُه ؾخاو٫ ما إلاٗٞغ
ًة
ها

ّ
٤ اإلاخٗت ِبَبَهاَعاِث  وُمَن٨ كٍى

ّ
.  والد

ت دالس البٌل  - ُّ : ال٠سض ضح

ـّ  ل٣ض ذ ٢ض الّنجاح لٗنت بإّو  زالض ؤخ
ّ
تي الخؿاعاث لخخىالى الجاثؼة، جل٪ عبذ منظ به خل

ّ
  له ًدؿب ٨ًن لم ال

ًة
 خؿابا

،
ًة
ت ظاثؼجه اؾخالم ألظل ٧او باَعـ بلى ٞؿٟغو ِجباٖا ُّ ن، ؤعى بلى ؤصعاظه ٌٗىص زّم  اإلاال ِ ٨ًن لم وىى الَى

ّ
سُ ٣اءاث لخل٪ ًُ

ّ
 الل

تي
ّ
اح ؾا٢تها ال تي اإلاهاصٞت ٍع

ّ
اث، من بٛحرو ظمٗخه وال ُّ خه

ّ
  الش

ًة
او بضءا  و٢ض نٟؿه زالض لُجض...  ومغاص نانغ، وؤزحها خُاة ، بـؼٍّ

ل ّٟ ٠ٌت جل٧ في ؤٟساضها ج٠إً في و٤ان » الّغٍبت بلى جضٖى لضعظت بُجهم ألا٢ضاع ٞحها ج٣اَٗذ مدكاب٨ت ٖال٢اث بةصاعة ج٨
ّ
 مً الى

  ؤٓٚط لً. جعامىه في مصَلٌر  ؤمطٌر  الٔالم
ً
  ٤ان بن ًىما

ً
ت   ؤو الحُاة مً َب 

ً
  9«.م٠ال  ا مً م٠لبا

                                                           
    ، ص  00 ، طبعة اجلزائر،  ANEPأحالم مستغامني، عابر سرير، منشورات  . 1
 33 م ن ، ص  . 2
  3 - 3م ن ، ص  . 3
 89 م ن ، ص   . 4
 9  م ن ، ص   . 5
    م ن ، ص   . 6
  3 م ن ، ص   . 7
 8  م ن ، ص   . 8
 8  م ن ، ص   . 9
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ظي اإلاؿاع زل٤ ل٣ض
ّ
   زالض  ؾل٨ه ال

ًة
 مغوعا بىيُاٝ، مدّمض مُاع بلى الٗىصة زّم  باَعـ بلى ٢ؿنُُنت ٞمن الّنو، في ب٣ًاٖا

او" ٖبرىا زّم  نٟؿها ألام٨نت وهي اإلاؿدكٟى، زّم  الّؿحو جهغ يٟاٝ ٖلى الىا٢٘  ٞغنؿىاػ وبِذ اإلاٗغى ؤبغػىا بإم٨نت  وحّٗغٝ" ػٍّ
اث ببٌٗ ٞحها ُّ خه

ّ
  و٦إّو  اإلاكهض ٞبضا ،"ٞغنؿىاػ"  و خُاة م٘ مٛامغاث ٞحها وزاى الش

ًة
  ًدُا زالضا

ًة
 خمل إلان مؿخنسخت خُاة

اقغ بِخه وصزل ( ًىبا٨ بً دالس ) اؾمه ت ٢ىي  زّمت ٧او.. خبُبخه ٖو ُّ هم زٟ
ّ
  جدغ٦

ّ
  لهم وجسِ

ًة
٣ّغبهم مضاعا بٗضىم ًُ  ؤو بٗض ٍو

٣ّغع  من ىى ال٣ضع وناع ٢ىاُىم، ُؾِلبذ  ومتى ًسؿغوو، وماطا ٨ًؿبىو، وماطا ًٟتر٢ىو، ومتى ًلخ٣ىو، وؤًن متى ٖجهم بالّنُابت ًُ

سًط مً الحّب، مجطة في »: زالض ًدؿاء٫..  ًمىجىو  ٠ّط  ًبٔسَا مً ال٥ىا٣ب؟ ػحر ً   مً وجلازمها؟ جالٟ  ا ً رم  مً ب ا؟ٍو

ط يء بحساَا ًٌٜئ ل حُاجىا؟ ػماء في ؤدطي  ٍو ثر ؤن ًيبػي َو ّٔ   1«؟الحب في ل٠ُٕ بجثمان املطء ًخ

تي الُس: دالس ٟسض -
ّ
م   ال

ّ
ؼل

 
  وحؼخلم لىحت ح

ً
:  حثماها

ُل  ٨ًن لم ُّ س ه زالض للبُل ًُ
ّ
ُم  ؤن

ّ
ؿل ُِ اء ؤخض بلى اللىخت جل٪ ؾ  من ؤبضاو مّما بالّغٚم الّؿىصاء، ألاعظل طوي  من ٞغنؿا ؤزٍغ

  و٢ُٗه بها جمّؿ٪
ًة
ىصا او"  لـ ٖو ه"  ػٍّ

ّ
ىخت ٞهاخب خُاجه، من عم٤ آزغ بلى ٖلحها ؾُداٞٔ بإن

ّ
ظي الل

ّ
 للبُ٘ ؤٖماله ظمُ٘ ٖغى ال

 
ّ
ىخت جل٪ بال

ّ
  نٟؿه وظض بها، الاخخٟاّ ٢ّغع  ٢ض ٧او الل

ًة
غا

ّ
زو٫ بلى ُمًُ

ّ
بخه ٖنض الج او وبُٗها ٚع ًّ ا ب

َ
 للخهى٫  بنغاع من ؤبضاو إلِا

٣ابل ٧او طل٪ وم٘ ٖلحها، مغٍ  بد٨مت وانضٞاٖه خماؾخه ًُ ٣اُؽ  ال ُٖ ما الّؿنىاث، بٗضص ًُ
ّ
 ٧او لظل٪ ؤقُاء، من زؿغو ما بٗضص وبن

نّبه ًُ  
ًة
٠ّطض  مً ٛلؼذ ل٧، اللىحت ج٥ىن  ؤن حتى  ..ت خم ال » :ب٣ىله زالضا ا ً   ػخدىاوب ؤؿُاء ٓمط في ًس ػىي  لؼذ ؤهذ. ٟسَض

ّ٘حر ش يء ٣ـّل . ٣ثحرة ؤًسٍد  ٓل  ا   كاحبه، ًـس ٌ 
ً
ه 2«.ٓسّوٍ بُس ٌؼدبسلها وؤحُاها

ّ
، ؾُدضر بما ُمؿب٤ ٖلٍم  ٖلى ٧او و٦إن

ًة
 ول٨ّن  الخ٣ا

  ؤّو  ألا٦ُض
ًة
او ٦الم ًإزظ لم وعّبما اإلا٣هىص، ًٟهم لم الٗمُاء بدماؾخه زالضا  ٖلى ٣ًّو  عاح طل٪ وألظل الجّض، بمدمل ػٍّ

ه بٌٗ م٘ خهل ما مؿامٗه   الٟنانحو، من مٗاٞع
ًة
ظي"  ال٣ُبيّ  اإلاهضّي "  اإلاٛغبّي  الّغؾام م٘ خضر بما بضءا

ّ
 » ؾنت زالزحو ٢طخى ال

 
ً
، ؤٓىام ؤحمل مىه ؤدصث لىحاث بهجاظ ٓلى مثابطا ىجع ش يء ٤ّل  مً هٜؼه ٛ  ا حطم ٓمٍط  ُ   ل

ً
ّواض، ًحوٍط ؤن بس٨ مٔطها  الع 

  3«.الىحران ظاضجه

ذ ٢ض النحراُو  ٧انذ بطا
ّ
ىب ٚحر الّؼاثغ مشل ؿبت ُٞه اإلاٚغ

ّ
 اإلاًاصّ  الٗنهغ صوع  لٗبذ ٢ض الّنو في ٞةّجها اإلاٗغى، لهاخب بالن

ظي
ّ
ال الّؿُا١ ٦ؿغ ال

ّ
ت وا٢ٗت ُمك٨ ُّ ٟاجئ ؤؾلىب

ُ
تي والانٟٗاالث الظىى٫  من يغوبا ُٞه مشحرة جى٢ٗاجه، ؤ٤ٞ وجسغ١  ال٣اعت  ج

ّ
 ال

ت م٘ الّخٗا٠َ زانت في جهّب  ُّ ت، مٟاع٢ت في و٢٘ ضخ ُّ ضعٌء  جٟانُلها زٍُى خا٥َ  ٧ىن
َ
٢  

ٌء
ت وؤخالم بأما٫ ٖابض ُّ  نه٠ ؤن٣ٟذ ضخ

ت، ؤٖما٫ بنجاػ في ٖمغىا ُّ   ٞن
ًة
ت ُّ ظي الُىم طل٪ بمجيء الّنٟـ ُمَمِن

ّ
ن ال

ّ
ىص الُىم ظاء ٞلّما زاّم، مٗغى ب٢امت من ُٞه جخم٨  اإلاٖى

  مٗه صخب
ًة
٘ لم يُٟا

ّ
ت جاع٧ا والُابـ ألازًغ التهم خًىعو، ؤخض ًخى٢ ُّ . طىى٫  خالت في ال٣اعت  ومٗها الطخ

  ؤٖماله جهبذ ؤو الٟناو ىظا ٢ضُع  ٧او وبطا
ًة
  للّنحراو، ٢ىجا

َ
ت ؤ٦ثر ؤ٢ضاعٌء  ٞشّمت ُّ ت ٞحها جنإي ٚغابت وؤقّض  حٗؿٟ ُّ  بنٟؿها الطخ

، ألاما٦ن ؤ٦ثر وجسخاع
ًة
طر واإلاإمَن  اإلالجإ زالخه ما ٞةطا ؤمانا

ّ
ه لها اج

ّ
 ال٣هت ٦خل٪ خخٟها، وعاء والّؿاعي ٖضّوىا ُجْخغِ  ؾىي  لِـ ؤن

تي العجُبت
ّ
تها عاح ال ُّ او، ٖغاقيٌّي  نض٤ًٌء  ضخ ظي لـؼٍّ

ّ
سبرنا ال ه ٣ُٞى٫  ٖنه ًُ

ّ
ً مىص ؤوضبا في ٠ًُم» : ؤن  مهىوغٌر  ضحلٌر . ػىت ٓـٍط

ي بالبلطة س   ى  ه 
 
  ًطػم ال. ب٠ؼىٌُىت ٣

ّ
  ًخحّسر ال مسًيخه، بال

ّ
. جل٪ لىحاجه ؿطاء ٓلُه ال٥ثحرون ٌٔطن لـهطجه، و٤ان. ٓ  ا بال

                                                           
   3م ن ، ص   . 1
 7  م ن ، ص   . 2
 3  م ن ، ص   . 3



ت  2015 ماًى     7الٔسز  -الٔام الثاوي    -مجلت حُل السضاػاث ألازبُت وال٥ٍٜط
 

 

 

 

 

 

 134 2015©  العلمي البحث جيل لمركز  محفوظة الحقوق جميع

 

لى ٌ ٧او خاظخه ٖو ٣ى٫  ًٞغ ٛاجه، من الٗغا١ ُٞه ًخدّغع  الظي الُىم لظل٪ بها ؤخخٟٔ نيبّو  " :ٍو
ُ
 بلى لىخاحي ًىمها ٞإىضي َ

 ".الخ٣ُ٣ي م٩اجها البهغة، مخد٠

ت صةسخيّ  ػاعجه ًىم طاث ُّ د ت ٧ٍى ما٫ با٢خناء بىلٗها مكهىعة زغٍّ ت ألٖا ُّ  . اإلانافي في الٗغب اإلابضٖحو إلاؿاٖضة وخّبها الٟن
ًة
بشا  ٖو

ه ٚحر لىخاجه، بكغاء بٚغاءو خاولذ
ّ
ه ؤمام ؤن ضة جل٪ ج٣ضًغ في منه وز٣ّت بٗضو، لىخاجه جدكّغص ؤو زٞى ُّ  في ٖغيها ٢بل للّٟن، الّؿ

مها " البهغة جخدّغع  " ختى خىػتها في وجب٣ى بها جدخٟٔ ؤو
ّ
 .اإلاضًنت مخد٠ بلى بنٟؿها ٞدؿل

ظي ؤّو  ٚحر
ّ
ىخاث، خُاػتها من ؾنت بٗض. عوًخهّى  ؤو لؿِنماجّي  ختى ًم٨ن ال خضر ال

ّ
 بٛؼو  نّضام ظُىف ٢امذ الل

ذ  م٘ ؤزباعىا ازخٟذ خُض الٗغا١ بلى خغب ٚنُمت ٞإزظوىا الّغّؾام، لىخاث ٖلى و٢ٗىا ٢هغىا اخخاللهم وؤزناء ،ال٩ٍى

حو اإلاسخٟحو ضام ٖلُه اإلاد٩ىم ناخبها ٖن نُابت ؤٖضمذ ج٩ىو  وعّبما. واإلاسُٞى نذ ج٩ىو  عّبما ؤو !ؾنت ٖكٍغن منظ باإٖل  ٢هىع  ػٍّ
ٛاة

ّ
  1« !ؤنٟؿهم الُ

م٨ن ٣ت اٖخباع ًُ
ّ
تي الش

ّ
ضة ىظو في الّغؾام ويٗها ال ُّ ضة ٧ىجها مدلها، في الّؿ ُّ  اإلابضٖحو مؿاٖضة في جخىانى وال الّٟن  ج٣ّضع ؾ

ه لهظا الّٟناو، ىظا وعاء ٌؿٗىو  ّٖمن اإلانا٫ بُٗض ٢هغىا ؤّو  ٦ما اإلاًُهضًن، الٗغب
ّ
 ؾِخد٤٣ّ نظعو ؤّو  بلى مُمئنا ٧او ٞةن

  ال٣ضع ل٨ّن  اإلاؿدّبضًن، خ٨م من جخدّغع  ؤو بٗض البهغة مخد٠ بلى لىخاجه حؿلُم ٖلى الّؿُضة وؾخدغم
َّ
ِ

َ
  ز

ًة
 آزغ مؿاعا

ما٫ ٘ ٚحر خضر ٞما للمإمى٫، جماما مٗا٦ؿت وظهتها ٩ٞانذ الّٟناو، أٖل
ّ
  مخى٢

ًة
بٌء  جماما ُّ َ

ٗاث ل٩ّل  ومس
ّ
 الظىى٫، خّض  ومٟاجئ الّخى٢

ظي اإلانخى بها ًنُدَى  ؤو من ال٣ضع ًمن٘ لم ؤمُنت، ؤًٍض  في ويٗها ٖلى وخغنه ؤٖماله ٖلى الّٟناو خغَم  ؤّو  خُض
ّ
 الّغؾام خاو٫  ال

ت ٞى٢٘ الّؿبل، بكتى ججنّبه ُّ هُ  البكغ بم٣ضوع  لِـ ٢ضعٌء  بُلها مٟاع٢ت ضخ ُُ   م٣اومخه بلى ؾبُل ٞال وبالّخالي ٖلُه، ٖؼم ّٖما زن
ّ
 بال

.  بمكُئخه والّغيا باإلطٖاو

او ًبضو زالض، ٨ٖـ ٞٗلى ٍى، خالت وفي مخدّغعا ػٍّ
ُ
ل غا٢ب ُٖ خّٟغط ٞى١  من ألاقُاء ًُ ت ٖلى ٍو ُّ تي الطخ

ّ
 خماؾتها ؤٖمتها ال

 خماؾخه وجسمض ألاقُاء بلى نٓغجه جخّٛحر ؤو ٢بل اإلاٟاع٢ت بناع ٨ًخىي  ؤو ٖلُه لؼاما ٩ٞاو زالض ؤّما اإلاٟاع٢ت، قغ٥ في ٞإو٢ٗتها

  ٞكِئا، قِئا
ًة
ضّبغىا م٨ُضة عاثدت ٌكخّم  بضؤ ؤو بٗض زهىنا

ُ
  نٓغو في حٗض لم اإلاخىالُت اإلاهاصٞاث جل٪ ٩ّٞل  ألا٢ضاع، ج

ًة
»  ُنضٞت

  ملازٛت .. ؤدطي  ملازٛاث مً ػُلُه وما ألامط في ؤ٤ان
ً
ما«  2؟ح٠ا ُّ ه ؾ

ّ
ت ٢ىي  زّمت وؤن ُّ ت، ًؼوع ظٗلخه ٧ىن  ًلخ٣ِ ال٣ٍغ

او، خُاة م٘ ًلخ٣ي باَعـ، بلى ًنخ٣ل بالجاثؼة، ًٟىػ  الّهىعة ٍّ ل وؤزحرا لبُٗها، ًًُّغ  اللىخت، ٌكتري  وػ ّٟ  الجشماو، بن٣ل ًخ٨
إجه ٢ض ٞاأل٢ضاع ُّ ، مؿُّغة بمهّمت لل٣ُام ى

ًة
 والظىاب بالجاثؼة، الٟاثؼ ل٩ُىو  اإلاهّىعٍن مئاث بحو من ازخاعجه وألظلها ؾلٟا

او، ًىظض خُض الؾخالمها   ػٍّ
ًة
غا ظاء بصعا٦ه ؤّو  ولى طل٪ زالض ؤصع٥ ٞإزحرا

ّ
 أل٣ـىن  ٠ٍٛ بي، حاء ٟس ال٠سض ؤ٣ـان »: ٣ًى٫ .  مخإز

س ُّ تي ال
ّ
م ال  

ّ
  وحؼخلم لىحت حؼل

ً
  3« ؟حثماها

 ٟٚلت من ُٞه ٧او ما لٍٟغ اعجُاب بإصنى ٌكٗغ ؤو صوو  من با٢خضاع، آزغ بلى م٩او من ون٣لخه ضخُتها ألا٢ضاع انخ٣ذ ل٣ض
ت نٟؿه وظض ٟٚلخه من ؤٞا١ وخحو ٖمُاء، وخماؾت مُمئنت ُّ ت ٢ىي  ضخ ُّ ىخت منه ؤزظث ٧ىن

ّ
  الل

َ
ؼ ؤزظ  جتر٥ ولم م٣خضٍع، ٍٖؼ

  له
ًة
ل ؾىي  زُاعا ّٟ او"  ظشماو بن٣ل الّخ٨ ىاعي "  ػٍّ ُُ ري  ل

ّ
ن، ؤعى في الث ٗاث ومسالٟت للّؿُا١ مٗا٦ؿت ألاخضار ٞجاءث الَى

ّ
 للّخى٢
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ظي لل٣اعت، ومٟاظئت
ّ
اجه قٍغِ ؤعظ٘ ٢ض اإلاى٠٢ ىظا في ٩ًىو  ال   ط٦ٍغ

ًة
كا

ّ
ت ٞحها ٧او مىا٠٢ ٖن ُمٟد ُّ ت، مٟاع٢اث ضخ  ألّو  ٢ضعٍّ

ه قّ٪  وال ؤخض، مجها ٌؿلم ال اإلاٟاع٢اث ىظو مشل
ّ
ٌٍ  ٖلى و٢٘ ٢ض ؤن ؿٟٗه لم ٞهمه ٧اَو  وبو مجها، بٗ  جل٪ اؾدُٗاب في خُجها ٌُ

ه اإلاىا٠٢،
ّ
ت ٢ىي  زّمت ؤّو  ؤصع٥ ؤو بٗض آلاو ٞةن ُّ م وؤ٢ضاع ٧ىن

ّ
 خُجها، مٗه و٢٘ إلاا جٟؿحراٍث  وظض ٢ض ٩ًىو  البكغ، مهاثغ في جخد٨

. ال٣ضع ًض في ٖمغ من له جب٣ى ُٞما مٗه ؾ٣ُ٘ وما

ا - ُّ : ألاٟساض بضازة ؤمام إلاوؼان حـ

 بػاء قِئا ًٟٗل ؤو زالض البُل اؾخُاٖت في ٨ًن لم الالمدضوص، اإلاُل٤ ال٩ىو  ىظا في ًدُا نؿبيّ  مدضوص بنؿاو ٧ّل  ٦دا٫ِ 

ت ال٣ىي  جل٪ ُّ تي ال٩ىن
ّ
ِن  ولم ٢ىاو، وؤجه٨ذ بعاصجه ؾلبخه ال

ْ
ٛ  جتزامً ٓىسما ال٠سض ؤشي ٓى٧ جطزّ  ٣ُٝ » :قِئا حؿائله ٖنه ٌُ

ٟذ ال٣ضع، ؤطي بها ًغصّ  وؾُلت من زّمت ٞلِـ  « ٛاحٔخان؟
ّ

تي اإلاهاصٞاث جل٪ خ٣ُ٣ت وج٨ك
ّ
 الخُاة، من ىبت جبضو ٧انذ ال

غ ألامغ و٦إّو  م٣البها، من م٣لبا ٞاؾخدالذ ٍل  ُصّبِ ُْ ه بلَ ا باَث  وو٢ٖى ُّ جضي ال خخم
ُ
، ؤلانؿاو ظهىص مٗه ج

ًة
سالـج نٟٗا ـَ  وٍُ  قٗىعٌء  الّنٟـ

ؿائالث مٗه وج٨ثر بالّخعجب
ّ
ع   ٟسضٍد  هّس  ؤػخٌُٕ ماشا » :الد ج  اث في لي      الحُاة ػٍٜط

ً
ٞ  م٠ٔسا ، وحىاض ( حثت ( ضاثحت ٛى  ٌٓطٍد

تي الٟخاة ٞخل٪ 2«.هٜؼها الٌاثطة ٌؼخ٠الن
ّ
او بجشماو الٗاثضة الُاثغة م٣ٗض في زالض ظىاع بلى ظلؿذ ال  بلى باَعـ من ػٍّ

ظي نٟؿه الُٗغ جً٘ ٧انذ ٢ؿنُُنت،
ّ
ظي البُل ؤقٗغ ما ،" خُاة"  خبُبخه جًٗه ٧انذ ال

ّ
َض  ال

َ
٣

َ
٣ت ٞ

ّ
 ىظو مشل في الش

ٍٗم  بلُه عمى وعّبما مضاٖبخه، بلى ٖاص ال٣ضع بإّو  اإلاهاصٞاث
ُ
جٗل ٌؿخضعظه ختى بُ ت منه ٍو ُّ ُبه ضخ تي ومٟاع٢اجه ألاٖل

ّ
 ًمّل  ال ال

. ٞسازها نهب من

اث وألّو  ُّ خه
ّ

ت جبضو الّغواًت في الش  ظٗل العجؼ ٞهظا وؤلاعاصة، ال٣ّىة ألا٢ضاع ؾلبتها ؤو بٗض الخإزحر ٖلى ال٣ضعة من ُمٟٚغ

 
ًة
ه ٌكُٗغ  زالضا

ّ
ت ٟبالت »: ٢اثال ؤلاخؿاؽ ىظا البُل لنا ًن٣ل ألاقُاء، وبحو بُجها ٞغ١  ال ؤن

ّ
 ٤اهذ الّؼحن، ل  ط الِؼطي  الوٜ

ط اغٍد 
 
اوالث امللازٛاث، ل٠اء جيخِط ٣ ت واحهت دلٝ ؤها، زّمت و٤ان املؼاجّي، الطجط جحدس ي ًو ُّ ت في مل٠هى ظحاح  خُض 3«.ظاٍو

ه زالض ًبضو
ّ
ا وىظا والُاولت، ال٨غسخي ٖن ًسخل٠ ال الّض٩ًىع  من ٢ُٗت مجّغص و٦إن ُّ ك

ّ
ضم بالعجؼ ؤلاخؿاؽ ٖن ناظم الد  ٖو

ت ؤنبذ بٗضما خىله ُٞما الخإزحر ٖلى ال٣ضعة
ّ

تي ٧ال٣ك
ّ
ها ال  ىظا في وظىصو ؾبب ٌٗٝغ ال وىى ال ٠ُ٦ اإلاهّب، بلى الّخُاع ًجٞغ

ا ناع و٠ُ٦ اإلا٩او، ُّ او، ظشماو ٖلى ون ر مجطي  حّ٘حر حتى ؤهذ مً »: نٟؿه ُٞناجي ػٍّ اٍض
ّ
 ػىي  ُٛه لؼذ ج ط مجطي  ؤو الخ

ت
ّ

ها ٟـ ُاض ًجٛط
ّ
 امللّب؟ حخمُت بلى الخ

«   الجثمان َصا ٓلى الىو يّ  ؤكبحذ و٣ُٝ َىا، جٜٔل ماشا حتى حٔٚط ال ؤهذ

ظي ٧الٟاعؽ البُل ًبضو
ّ
 ؤّي  به ٌؿل٪ ألامىع  ػمام له ٞتر٥ جغوًٍه، ٖلى ال٣ضعة من واؾدُإؽ ٞغؾه ٖلى الّؿُُغة ٣ٞض ال

جاىه يّل  ٢ض ٞـسالض قاء، ؾبُل
ّ
ا اج ا ٨ٞغٍّ ُّ ا واظخماٖ ُّ لى وؾُاؾ ٤ ال وؤو ألاقُاء، مٗاملت نٗامله ؤو ًُالبنا ألاؾاؽ ىظا ٖو

ّ
 نٗل

ه ٦بحرة آماال ٖلُه
ّ
، ال ُمؿّحر ألن ا مسّحرٌء ُّ ك

ّ
جاَه إلاوؼان ٠ٛسان مً ٓازة ًيخ »  ٞالد

ّ
ت حُاجه في اج ت ال٥ٜطٍّ ُّ  والاحخمآ

ت، ُّ اّزي والّؼُاػ ٔامل بلى ال٠ٜس َصا ٍو
ّ
ه ٣ص يء، املدـّيئ إلاوؼان مٕ الخ

ّ
ز ٓذ ؤن بٔس ش يء بلى جحّى٨  أله

 
هت

 
خه، مىه ا ِّ  شخل
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الي
ّ
  وبالخ

 
إ  ُ  

ـ
 
د
 
ت ماصام ًغاوصو ؤلاخؿاؽ ىظا ًؼا٫ وال  1«.الٔالٟاث ج ُّ ت، اإلاٟاع٢اث ضخ ه وقٗىعو عوخه ٌؿترصّ  ولن ال٣ضعٍّ

ّ
 بإن

ُٗض ختى ًخدّغع  ولن ًخدّغع، ختى بنؿاو ه في الّنٓغ ٌُ نٓغ الّؿاب٣ت ومضع٧اجه مٗاٞع او نٓغة ألاقُاء بلى ٍو ه بلحها، ػٍّ
ّ
 ؤصع٥ ٢ض ولٗل

ت بحو ٢اعو  خُنما طل٪
ّ
او ظش ت ػٍّ  ل٠ُبٕ حملٍى »: ٣ًى٫ . الـّغ٧اب بحو الجالـ ىى وبِنه الُاثغة، ظٝى في ألامخٗت بحو اإلاىيٖى

  َىا٢
ً
  ؤها ؤّما. ألامخٔت بحن شخلا

 
اثطة ٛىلجذ

ّ
  الٌ

ً
اب بحن مخآا

ّ
  2«.الّط٤

ُُٗنا ؤو الّغاوي  ؤعاص ل٣ض ا خالت ٖن اإلاٗالم واضخت نىعة ٌُ ُّ ك
ّ
تي الد

ّ
ت مٟاع٢ت مؿخسضما بلحها، آ٫َ  ال  جناٞغ طاث لٛىٍّ

ؿ٤ ٖن بها زغط بؿُِ،
ّ
ر٦ُبيّ  اإلاؿخىي  ٖلى زلخلت بةخضار ٖلُه واإلاخٗاٝع اإلاإلٝى البناجّي  الن

ّ
 بلُه اإلاؿنض مى٢٘ واؾدبضا٫ الت

ت بُا٢اث الخُاب  خن في ؤؾهم الّضاللت في ٖضو٫  ٖنه نجم ما اإلا٣ابل، الُٝغ بلى بن٣له ُّ ت، ؤؾلىب ُّ ٟذ وظمال
ّ
 زاّنا جإزحرا زل

ٗها، ٨ًن لم مٟاظأٍث  له وخملذ اإلالخ٣ى في
ّ
ه ختى ًخى٢

ّ
ل ؤن ُّ س ه زُإ، زّمت ؤّو  ألاولى الىىلت في لل٣اعت  ًُ

ّ
 اإلاُاع ٖما٫ ٖلى ٧او وؤن

ت الّغ٧اب بحو م٣ٗض جسهُو ٖلحهم ًخىّظب خحو في الّغ٧اب، ؤمخٗت م٘ جدذ ل٣ُب٘ زالض بنؼا٫
ّ
او لجش  ٖلى ال٣بٌ ًخّم  وال. ػٍّ

ظي اإلاٗجى
ّ
  للمخل٣ي بًهاله الّغاوي  عامَ  ال

ّ
ت البُل خالت بخلّمـ بال ُّ ا، قٗىعو من ومٗاناجه الّنٟؿ ُّ ك

ّ
 ال٩اجب حّٗمض طل٪ وألظـل بالد

ٜ جدُُـم ُّ ت اله ٛىٍّ
ّ
ت، الل ٛها و اإلاإلٞى   ٖبر مًمىجها من جَٟغ

ّ
ُٟتها، في الخلل بض ت ومندها ْو تها، ٚحر ىٍى  جمل٨ه ما مؿخٛال ىىٍّ

ٌ ٖلى وم٣ضعة ٢ّىة من اإلاٟاع٢ت ٛت ج٣ٍى
ّ
لى ظهت، من الل   مجها، اإلا٣هىص اإلاٗجى وعاء الىشا وظٗله لل٣اعت  بجها٥ ٖو

ْ
»  من بالّغٚم بط

ا وؤؿ٦الها، وؤبٔازَا ماَُت ا وجحسًس ٓلُه ال٠بى كٔىبت ت شحىاثٍد  شا الّطئي، مخّٔسز هّلا بآخباَض ُّ  جح٥مها اهٜٔال

ت ٟىآس حر ل٘ىٍّ ت ٗو ت) ل٘ىٍّ ُّ ت ٛى ُّ   ،(حمال
ّ
بسٓها ٤ان ٣ما ػلٌخه، ول٠اضئ ا ػلٌت ا لها ضػالت جب٠ى ؤّج ا بال

 
 الّؼلٌت مىخهى مل

ت ًّ   3«.املخل٠ي بلى وبضػالها بهخاحها في وال٠لس

طابت امللازٛاث ٓبثُت بحن املىث حـ٥ُالث  - : ألاٟساض ٗو

ٗضُّ  ت ْاىغة اإلاىث ٌُ ُّ ُه حّي، ٧اثن ٧ّل  جهاًت باٖخباعو خخم ـه ٣ًـى٫  ٞو
ّ
 ؤلانؿاو ول٨ّن  4﴾.املىث شاث٠ت هٜؽٍد  ٤ّل  ﴿: وظّل  ّٖؼ  الل

ظي الىخُض ال٩اثن ىى
ّ
 لى ﴿: الّؿالم ٖلُه الّنبي ٖن زبرٍ  وفي مىث، ٧لمت من ؤ٦ثر خُاجه في شخيء ٣ًل٣ه ال وعّبما اإلاىث، ًاّع٢ه ال

 
ّ
ا م  ا ؤ٤لخـــــــــم ما حٔلمىن، ما املىث مً حٔلم ال  اثم ؤن

ً
  5﴾.ػمُى

ت ؤ٢ضاعو ٚغابت ىى اإلاىث ٖن خضًصنا مٗغى في حهّمنا وما ُّ بص تي مهاصٞاجه ٖو
ّ
تها مخ٣نت زضٖت و٦إّجها جبضو ال ُّ  ؤلانؿاو ضخ

ت ٟلت الجّباض، ال٠سض ٟبوت في » ال٠ًُٗ تي الساثبت الّسخٍط
ّ
ت جل٧ ألاٟساض ب ا جدىاو٨  ال ُّ  جّٜط  ؤػطة َصٍ املؼ٥ُىت، إلاوؼاه

ً   الخي َصا ح٘ازض ٛما حي، بلى حي مً املىث ودٌط ال٘اضاث َى٨  مً   ! م 
ّ
س بال طة ؤهوط في املىث ؤكاب ا ٟو ..  ٓىزٍد  وؤٟىم َظ

صا ٠ّىمه الحّب  ٤از ما ٓابث، مؼت تر ؿاّب  َو بٔث ً  صي املىث ًذٌٜه حتى واملباالة الجّس  ُٛه ٍو
ّ
 الٔبث ؤًام ًذٌٜه لم ال

ت ٟٚلت اؾخّٛل  خظ١، نان٘ صّبغىا م٣هىصة مٟاع٢ت ضخُت ؤلانؿاو ٩ُٞىو  6«.والاػت خاض ُّ   واَمئناجها الطخ
ًة
 بٗض زهىنا
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باٚتها  باألمن، وقٗىعىا ؤمن الال مغخلت ججاوػىا ُُ َغضخي الخاصر نٟت اإلاىث ٣ًٟض بدُض جضعي، ال خُض من ل َٗ ظي ال
ّ
ل ال

ّ
 ًمش

ت جهاًت ُّ بضو حّي، ٧اثن ل٩ّل  َبُٗ ه ٍو
ّ
خه ناخبه جغّنض م٣لب ٦إن ُّ  و٢ذ، ؤّي  من ؤ٦ثر باألماو حكٗغ ناعث ؤو بٗض بها وؤو٢٘ لطخ

ظي الُاثغة، م٣ٗض في ظىاعو الجالؿت العجىػ  جل٪ من ٌسخغ"  زالضا"  ظٗل ما ىظا
ّ
ها ؤّو  الخٔ وال ه وخّل  ػا٫ ٢ض زٞى

ّ
 مدل

ذ ؤو بٗض باألماو قٗىع 
ّ
٠ت ًاثطة مً ؤدٌط ال ؤن حٔخ٠س  ي، مؼ٥ُىت» : ٢اثال اإلاُاع، مضعط ٖلى الُاثغة خُ

ّ
 .الّؼماء في محل

  جسضي  ال
ّ
  ل٧ ضًسّب  ٟس املىث ؤن

ً
يخِط٢ آدط، م٠لبا   ٍو

ً
م ٓىس ؤضها

ّ
اثطة ػل

ّ
  1« .الٌ

ضا اإلاىث له يغب عظل ٢هت ٖلُنا ٌؿغص نٓغو، وظهت الّغاوي  وإلزباث م ٖنض مٖى
ّ
اثغة، ؾل

ّ
ه من وبالّغٚم الُ

ّ
٣ا ٧او ؤن

ّ
 ُمٗل

ت، عخلت متو ٖلى لؿاٖاٍث  وألاعى الّؿماء بحو   ظىٍّ
ّ
  ختى ؤمهله ال٣ضع ؤّو  بال

ّ
اثغة جدِ

ّ
 وجُٟئ اإلاُاع، مضعط ٖلى بؿالٍم  الُ

ض خاَو  ؤو بٗض الّغ٧اب اإلاًُٟاث وجىّصٕ مدّغ٧اتها زو٫ مٖى
ّ
اثغة ٢اثضب وز٣ُت نالث جغبُه الّغظل ٞهظا مخجها، ٖلى من الج

ّ
ظي الُ

ّ
 ال

ه، مً ٤ان » ، به املوُٜاث وؤوو ى ألاولى للّسضحت بى٠له ٠ٛام مٔاٛض
ً
ؼ٦ي ٣اوغ ٌؼ٠ُىه ٛط حً دمطا  بٔس الىاحسة الَى

ؽ بحن الٌحران مً ػآخحن بٔس ٤ان بحُث ألادطي،  ٟسمُه ًوٕ ٤از وما. ضحلُه ٓلى الىٟىٚ ٓلى ٟازض ٗحر والجعاثط باَض
اثطة زضج ؤو٨  ٓلى

ّ
١ الحسًسّي  ّػلمها مً جسحطج حتى للٌ ُّ صي الو

ّ
  ٤ان ال

ّ
 ألاػٜل في حؼسٍ واهخهى ٟسمُه، جحذ ح تز

«  2!لُمىث

اثغة ٢اثض ٨ًن لم
ّ
٘ الُ

ّ
ه ًخى٢

ّ
  به اإلاًُٟاث ؤوصخى"  خُنما خخٟه بلى الّغظل ؾ٣ُىص ؤن

ًة
 زناًاو بحو خمل ال٣ى٫  ىظا ،" زمغا

  به ؤون٨ُم ) م٘ جناّنا
ًة
  قاج٘ ٢ى٫  وىى ( زحرا

ْ
ت ؤخاصًض في ط٦غو ووعص بالخحر، الىنُت ٣ًغنىا ؤو ٖلى الٗغب َصَعَط  بط ٟت، نبىٍّ  قٍغ

  ٌٗجي ما
ًة
اخا زّمت ؤّو  ؤًًا  اإلاٗغوٝ الّغظل ىظا بلى ؤلاخؿاو بلى وؾُلت من ًجض لم ال٣اثض و٦إّو  الخحر، ٖلى الخمغ صاللت في انٍؼ

  قغبها، في وؤلاٞغاٍ للخمغ بمٗا٢غجه
ّ
اب م٘ بن٣له بال

ّ
ؿ٩ي ٧اوؽ من وجم٨ُنه ألاولى الّضعظت ع٧  ل٣ُطخي ألازغي، جلَى  الىاخضة الَى

  خاؾٍب  ٚحَر  ممخٗت عخلت
ًة
ظي ال٣اعت  وختى الُاثغة ٢اثض وال ىى ًخى٢ٗه لم ما خضر ؤو بلى الّضعط، ٖلى ًنخٓغو إلاا خؿابا

ّ
 ٞىجئ ال

ظي باإلاهحر
ّ
ذ ال

َ
تي اإلان٣لب وىظا ألاخضار، بلُه آل

ّ
لذ بٗضما ن٣ًُه، بلى الخا٫ من ان٣لبخه ال

ّ
تها مى٢ٗت ألا٢ضاع ًض جضز ُّ  في ضخ

ت اإلاٟاع٢اث من مٟاع٢ت ُّ .  ال٩ىن

ه بنجاجه ُٞٗخ٣ض ب٣ُْغِبِه، ٧او من ًس٠ُ ُمد٤٣ّ مىٍث  من ؤلانؿاو ًنجَى  ؤو ًدضر ٦ما
ّ
ه ال٣ضع ٢بًت من ؤٞلذ ٢ض ؤن

ّ
 وؤن

ِخَب  ٢ض
ُ
ل، ظضًض ٖمغٌء  له ٦ ٍى كٗغو ما َو ٟاظئه الٟٛلت جل٪ زًِم  وفي باألماو ٌُ ٘، لم خُض من ال٣ضع ًُ

ّ
 مّطة» : ال٩اجبت ج٣ى٫  ًخى٢

م   ب٧، بالٜخ٧ بٌ٘اال حىل٧ ًحىم املىث ؤدطي،
ْ
ا

 
مٍد  ٤ل

ْ
٘

 
ما ٧ُٛ، ًىٜجط ال ل

ّ
 .بجىاض٢ زوما وبه

ٕ ال ححن جطي، ال حُث لُلِب٧ ًذٌئ٧،
ّ
صي هحرون، لٔبت م٧ٔ ًلٔب. جخٟى

ّ
٠ى٨  ًطح٧، ٤ان ال ه ٍو

ّ
ما ًمعح ٤ان ؤه

ّ
 ٤ل

 .ٛإدٌإٍ بذىجٍط لٌُٔىه ؤصحابه ؤحس ٓلى اه٠ّى 

 3 « !ٗحر٢ لُلِب مّطة ٤ّل  ًذٌئ٧ زام ما ًماظح٧ ٛاملىث ضحل، ًا اضح٧

تي ٞاأل٢ضاع
ّ
سً٘ ال

ُ
 جدبّضي طل٪ من ال٨ٗـ ٖلى بل الجّض، مٓهغ ٖلحها ًبضو ؤو صوو  من طل٪ جٟٗل إلاكِئتها ؤلانؿاو ج

ٗاث ُمبالُت ٚحر وجلهى حٗبض و٦إّجها
ّ
ظي"  هحرون"  بلٗبت اإلاىث ؤقبهَ  ٞما البكغ، بخُل

ّ
ٌّ  خُنما باإلاؼاح ًخٓاىغ ٧او ال  ٖلى ًن٣
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هُ  ٧ي  خو ًَ غِص سُئه، ًُ ُُ ت جإمن ؤو بلى جٓاىغو وعاء من ٌؿعى وىى ٞ ُّ ٗاوص منه، الاختراؽ ٖن ٞخٟٛل ظانبه الطخ ُُ ّغة ل
َ
 ٖلى ال٨

. لخُاتها خّضا ًُٞ٘ ٟٚلت خحو

ت ج٩ىو  ؤو حٗضو ال البكغ خُاة ؤّو  لن٣ل ؤو ُّ  بحو الّناؽ ٖلى ألاصواع وجىػَ٘ ٞحها، الّنو ب٨خابت ألا٢ضاع انٟغصث مؿغخ
لحو

ّ
ٗىا لم اإلامشلحو وألّو  ومخّٟغظحو، ممش

ّ
خالء صوعىم ؾُدحو متى ٌٗلمىو  ال ٞهم ؤصواعىم ٖلى ًُل  في م٩اٍو  ؤّي  ٖلى وال اإلانّهت، اٖل

ل ابنه ؤّو  ٌٗخ٣ض ٧او الّؿّن  في َاٖن عظل من ٨ٞم..  ؾ٣ُٟىو  الخكبت ّٟ  ال٨ٗـ ج٣ّغع  باأل٢ضاع ٞةطا ًمىث، خُنما بضٞنه ؾِخ٨

٩ىو  ت ًإمن ؤو ؤخض ألّي  ًنبػي ال لظا صٞنه، ٖلى الىصخيّ  ىى ٍو ُّ  ألازواض ُٛه ًىظْ املىث ووحسٍ ال٠سض، ًطججله »: الخُاة مؿغخ
اغ ٓلى

ّ
لحن، مخّٜطححن بحن الى

ّ
  ّزٟاثٍد  ال وممث

ً
ٕ حؼب١ زالزا ت، ببسء زوض٢ ًححن ٓىسما ًىّ  ٧ ال ٛال٠سض الّؼخاض، ٛض ُّ  ال املؼطح

ت في ًّ   1«.ًىمها الحوىض  ػ٥ُىن  مً وال ػخ٥ىن، املؼطح مً حهت ؤ

الو ال واإلا٩او الّؼماو ٖاملي ؤّو  ٦ما 
ّ
ك٨ تي ألا٢ضاع ًض ؤمام ٖاث٤ ؤّي  ٌُ

ّ
تها جُا٫ ال ُّ ى متى ضخ

ّ
باٚذ ٣ٞض قاءث، وؤن  اإلاىُث  ًُ

خه ُّ ، ضخ
ًة
، ناثما

ًة
، ظالؿا

ًة
  وا٢ٟا

ًة
ٟاَجئُ  ٣ٞض اإلاىث، ٖن بمنإي اإلاغء ٞحها ٩ًىو  آمنت ويُٗت زّمت ٞلِـ... با٦ُا  اإلاىث بؿ٨غاث اإلاغءُ  ًُ

ظي"  الّلىٚ بى الحُّٜ ٓبس"  م٘ خضر ما مشل ؾمٗها، ن٨خت ٖلى ًطخ٪ وىى
ّ
ت ؤظمت بزط 1980 ػىت جىفي»  ال ُّ  ٛاحإجه ٟلب

ى   ًطح٧ َو
ً
  ضح٦ا

ً
لى  2«!الهاجٝ ٓ ر كس١ً مً ػمٔها ه٥خت ٓلى ؿسًسا  ًمىث ؤو من ؤًٞل اإلاُخت ىاجه ٞةّو  ًبضو ما ٖو

  ؤلانؿاو
ًة
صي »"  ٖمحراث ؾلُماو"  ؾالخه وع٤ُٞ ػمُله م٘ الخا٫ ٧او مشلما ٢هغا

ّ
  شل٧ بٔس ماث ال

ً
ت بؼ٥خت حعها ُّ  ؤزىاء ٟلب

١ُ بىهُاٚ، محمس حثمان ٓلى الٜاجحت ٟطاءجه صي  دط ػالحهما ٛض
ّ
  ػ٠ٍ ال

ً
 خًغوا مّمن ؤخض ال بدُض 3« ؟م٘خاال

ىصٖىا ُُ ري،"  بىهُاٚ"  الّغثِـ ظشماو ل
ّ
٘ الث

ّ
اة ٖلى ُٖاٍو  قاىَض  ٩ًىو  ؤو جى٢ ظي"  ٓمحراث"  ٞو

ّ
 ٦ٛحرو، الّغثِـ ظناػة خًغ ال

ضُٞن  به ًلخ٤ به ٞةطا  .ظىاعو بلى وٍُ

 عجؼ ٢ُُٗت الخُاة قاوو بُجهم ؤخضزذ مّمن البكغ بحو واإلاهالخت ًجخم٘، ال ما بحو الجم٘ ٖلى ال٣ضعة للمىث ؤّو  ٦ما
  بُجهما الل٣اء بلى ؾبُل ال ؤو الجمُ٘ ؤ٣ًن ختى صعؤىا، ٖن والخالو ألاىل

ّ
 بلى ظنبا ًغ٢ضا ؤو ج٣ّغع  باأل٢ضاع وبطا ؤزغي، خُاة في بال

َعٍا نٟؿها، الُاثغة ٌؿخ٣الو زّم  نٟؿها، ال٣اٖت في منخٍٓغن ٣ًبٗا وؤو جابىزه، في ٧ّل  ظنٍب 
َ
ىا ري  وٍُ

ّ
 الُىم في واخضة م٣برة في الث

 ٤اجب"  ٢هت الّغاوي  ٌؿغص. خُاتهما في ًلخ٣ُاو ظٗلهما ٖن وعجؼوا مىتهما، بٗض ظناػجحهما خًغوا من ومؿم٘ مغؤي ٖلى نٟؿه،

  بٔوهما ًٓ مى٠ٌٔحن ومعاحهما مٔخ٠سات ما ادخالٚ بح٥م و٤اها..  » :٣ُٞى٫ " ٤اجب ملٌٜى" ّٖمه وابن" ًاػحن
ً
 اه٠ٌآا

ه
ّ
 في ٣هصٍ ٟآت في مخجاوضًٍ ووهٔهما مسًىت مً ٤ّل  املىث ب ما حاء الصي الُىم شل٧ حتى ،مجّطجه في ًسوض  ٤لٌّل . ٌُٟٔت ٣إه

ما ٟبل مطػُلُا مٌاض .  الجعاثط بلى ألادحر ػَٜط

ٌ ّٓم  وابً ،1989 ؤ٣خىبط 28 ًىم (ٛطوؼا حىىب ) ٗطوهىبل مسًىت في ًمىث ًاػحن ٤اجب حٔل الصي َى ال٠سض ؤلِؽ -

  حتى. مطػُلُا في ؤ٣خىبط 29 في واحس بُىم بٔسٍ ًمىث ٤اجب ملٌٜى
ّ
 = ٤اجب + ٤اجب " الخ ر ٓىىهذ الجطاثس بحسي بن

 ".م٥خىب
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اثطة ٓلى ه٠له لُخّم  مطػُلُا مٌاض بلى ًاػحن ٤اجب بجثمان جيء ٥َصا
ّ
               1«.٤اجب ملٌٜى مٕ هٜؼـــــها الٌ

ت مٟاع٢ت ؤمام ال٩اجبت جًٗنا ُّ برُػ  ٧ىن
ُ
غ في ٢ّىة من لؤل٢ضاع ما بجالء ج  ؤلانؿاو حّٗنذ ًدبّضص بدُض البكغ، مهاثغ ج٣ٍغ

ؿخدُل ا َو   مجاعاتها، بلى ؾبُل ال ٢ىي  ؤمام وبطٖانا زنٖى
ْ
ظي لئلنؿاو جتر٥ ال بط

ّ
هبذ زُاعا له خى٫  ال ال ت وٍُ

ّ
 مهّب  في ٧ال٣ك

ظي اإلاىي٘ بلى م٩انه من جن٣له الّغٍذ
ّ
  له وجضّبغ جبخُٛه، ال

ًة
ضا  ججٗل اإلاخ٣نت بخٟانُلها اإلاهاصٞاث ٞخل٪ جهُُٟه، من م٘ مٖى

  اإلاكهض
ًة
نٓغ ؤو بلى ًضٖى ومؿخّٟؼا للٛغابت، مشحرا تي اإلاضّبغة اإلااامغة بهٟت بلُه ًُ

ّ
ت جتر٥ ال ال ُّ  في الى٢ٕى ؾىي  مجا٫ من للطخ

َغ٥ِ 
َ

٪ ٣ًُ٘ ؤو ٖلى الّغاوي  خمل ما ىظا اإلاٟاع٢ت، ق
ّ

٣حو الك ُّ ا بال ت ٖباعة ُمؿخسِضمًة ُّ  " والجؼم الّخإ٦ُض مجها الٛغى اؾخٟهام

 ملٌٜىٌ ّٓم  وابً ،1989 ؤ٣خىبط 28 ًىم (ٛطوؼا حىىب ) ٗطوهىبل مسًىت في ًمىث ًاػحن ٤اجب حٔل الصي َى ال٠سض ؤلِؽ

ه الّخإ٦ُض بلى صٞٗه ما ولّٗل ." مطػُلُا في ؤ٣خىبط 29 في واحس بُىم بٔسٍ ًمىث ٤اجب
ّ
 ظُٗل  اؾخُاٖتها في ؤزغي  ٢ىي  زّمت لِـ ؤن

. ألا٢ضاع باؾخصناء الخّض  ىظا بلى مخ٣نت جبضو اإلاهاصٞاث

ه وظضًغ  لضي الّخعّجب بزاعة لٛغى ٧او وؤلانؿانّي، الٟلؿّٟي  البٗض طاث الخىاصر جًمحو بلى ال٩اجبت لجىء ؤّو  بالّخنٍى
٣ت ؤّو  طل٪ ال٣اعت، ك٨ُل ٍَغ

ّ
ٛىّي  الد

ّ
٣ت لِؿذ الل ه ٞللمًمىو  اإلاخل٣ّي، في للخإزحر الىخُضة الٍُغ

ّ
٤ ؤلازاعة من خٓ كٍى

ّ
 والد

  ؤلاصىاف، ٖنهغ وجد٤ُ٣
ًة
ّىا١ٌء  اإلاخل٣ّي  وؤّو  زهىنا

َ
ال٢اتها بدك٨ُالتها جٟاظئه نهىم بلى بُبٗه ج ٛىي  ونؿُجها ٖو

ّ
  -الل

مخٗه حهّؼو ؤو قإنه من ما ٧ّل  بلى الّضاللي، ضىكه وٍُ ٣نٗه، وٍُ ه ًبضو ما بلى ٍو
ّ
 من ٟٚلت في ؤؾغاعو وحهخ٪ صوازله ٌؿدن٤ُ و٦إن

تي ال٩اجبت لضي نلمؿه ما وىظا. اإلاٗاني جىلُض في اإلاكاع٦ت بلى ًضٞٗه وبالخالي به، انضىاقه
ّ
٠ُ بلى ؾٗذ ال  ؤو قإنه من ما ٧ّل  جْى

غ
ّ
ؿهم ال٣اعت  في ًاز ضًَم  ؤو ٖلى بدمله وطل٪ عئاو، وحُٛحر ٢ناٖاجه جىؾُ٘ في وَُ له لم ّٓما » البدض ًُ

 
٠ م ً 

ّ
ط ولم الى

ّ
 ُٛه، ٥ًٜ

ه
ّ
له ؤو الٔمل ٛح٠ُ٠ت...  ٤لماجه وضاء مً ٌِٔف ول٥ى ل َى جإٍو ٞ الٜطاٖ شل٧ في الخإمُّث

ّ
صي الخال

ّ
م مىه ًيبٕ ال

ّ
  2«.الى

:  البحث داجمت -

ط ٓابط"  عواًت في ممّحزا خًىعا سّجلذ ٢ض اإلاهاصٞت ؤّو  ال٣ى٫  وزالنت  الخًىع  وىظا ،"  مؼخ٘اهمّي  ؤحالم"  لـ"  ػٍط

ل ٖن ناِظمٌء 
ّ
مه ألاخضار في ال٣ضع جضز

ّ
اث، مهاثغ في وجد٨ ُّ خه

ّ
 اإلاٟاع٢اث"  ٞحها اػصىغث زهبت بِئت زل٤ في ؤؾهم ما الش

ت ُّ تي"  ال٩ىن
ّ
ا"  بـ البُل قٗىع  في ؾببا ٧انذ ال ُّ ك

ّ
ظي"  الد

ّ
 من ٌٗخ٣ضو ٧او ما في الّنٓغ بٖاصة يغوعة بلى له صاٞٗا ٧او ِبَضْوِعوِ  وال

ّؿلماث، الشىابذ
ُ
.  الّخدّغع  مغخلت بلى الىنى٫  وبالّخالي واإلا
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زضاػت ه٠سًت  اللىفي في امللاحباث الىلُتالبىح 

اء ( الوىء بلى مسدل) في  الطظاٞ ٓبس لٛى
 العراق املىكل حامٔت ٓبسهللا محمىز بدالق.ز

 

: البحث ملخم

 ٓبس لىٛاء الوىء، الى مسدل في ه٠سًت زضاػت الىلُت، امللاحباث في اللىفي البىح ) املٔىىن  بحثىا ًخومً     

 ٗاًت ا هحى الصاث ُٛه جخجلى كىُٛا بىحا امللاحباث جحخوً بش الىلُت، للملاحباث السًىان َصا في ،زضاػت(الطظاٞ

ٝ َصا بحثىا ،ٛجاء ألاػمى / املالٝ اػم/ الطثِؽ الٔىىان: مثل داضحُت محٌُت ملاحباث) بـ وؤٟؼامها امللاحباث بخٍٔط

ً/ إلاَساء: وجمثل زادلُت محٌُت ملاحباث)و (  ال٘الٚ  بىلىكها بىحها ًٓ  الـآطة ٛٔ رث ،( السادلُت الٔىاٍو

.   البىاًً ًٓ لل٥ـٝ ألاولى الٔخبت حٔس التي لها، الىلُت وامللاحباث

:  م٠سمت

   اللىفي البىح في 

ُت الخجغبت بو      ٍَغ٤ ٖن بالدؿامي ؤو بالخملو، بما مهحرو ًجابه ٞالكاٖغ ومجاىضجه، الىا٢٘ ٞٗالُت هي الكٗغ في الهٞى

 ٖن والخٗالي الٛاثبت الخ٣ُ٣ت وظه ٖن البدض ًخم لظا 1.والىظضاني ال٨ٟغي  مٗاصلها ٖن الظاث ٞحها جبدض ٢ُم ٖن بدشا ؤلابضإ

 ٖاإلاه صواٞ٘ بٟٗل الضازلي ٖاإلاه ٖن وال٨ك٠ 2. ال٨ك٠ ٖالم بلى والىنى٫  واإلاإلٝى الغجابت وزغ١  ق٣اء، من الىا٢٘ ًنخاب ما

م٨ن ال٨ك٠ ووعي الظاث وعي م٘ نغإ في و٦إنه الٓاىغي،  في الظاث ٞخجض 3. الخضني من يغبا ٧ىنه وججاوػو الىا٢٘ مىاظهت ٍو
 ًم٨ن ))و 4.اإلاًمىو  م٘ ًخدض ٖنضما واإلاًمغ الباَن م٘ ًخٗامل واإلاخهٝى الكاٖغ من ٦ال ألو مإػ٢ها، من لها مسغظا الخهٝى
ُت الغئٍت اٖخباع  الظاث ونل ومداولت ألاؾمى مٗناو في ؤلانؿاني الغمؼ ٖن مؿخمغ بدض هي ٖام بىظه الٗغبي الكٗغ في الهٞى

 الضاثم ظضلها ٖبر واإلاشا٫ الٗلُاجي، نكضاجها في الظاث ألنالت عوخُا امخضاص بىنٟه ؤلانؿاو بنؿانُت ظىىغ لخإنُل اإلاٗجى، بهظا

      5((. والخإمل والاؾدبهاع الُٗاو ٖلى ال٣اثم الىا٢٘ م٘

ُت ج٣٘ بطو م٤ ًلج ٞالكاٖغ الكٗغ، م٘ جماؽ في الهٞى  ب٩ل الغوح خ٣اث٤ جنبجـ بط الخـ، ٖىالم جسُُه مداولت في ألٖا

 في نٟاطا الناؽ أل٦ثر بال جخجلى ال زُٟت ٢ىة بىنٟه الباَجي الٗالم واؾخلهام الخاعجي، الىا٢٘ إلاجاٞاة صٖىة هي 6. ججلُاتها
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 بلى حؿعى ٞالظاث ، الخاعط في مىظىص ىى ٖما ٌٛنحهم ما طواتهم في ُٞجضوو  وجبهغ، ٦كُٟت عئي من ًدملىنه بما بىاَنه
ٌ هي بطو لىظىصىا، الغوخاني اإلاٗاص٫ ٖن جبدض ٞهي اإلاخٗالي، م٘ الخىانل ٌ مبضؤ اٖخنا٢ها في الىا٢٘ جٞغ  ٦إؾاؽ الٞغ

   1. ظىىغي 

 ٖالم بلى والىنى٫  واإلاإلٝى الغجابت وزغ١  ق٣اء من الىا٢٘ ًنخاب ما ٖن والخٗالي الٛاثبت الخ٣ُ٣ت وظه ٖن البدض ًخم لظا

٣خه، بىؾُلخه ٖجها الهىفي ٌٗبر طو٢ُت ججغبت الخهٝى ٧او وإلاا  2. ال٨ك٠ ٍغ  ألازالقي، بالترقي جخمحز ؤجها به جخه٠ ما وؤىم َو

اء ) الكاٖغة ٞٗبرث 3.ألازال٢ُت ال٣ُم جد٤ُ٣ بلى الىنى٫  ؤظل من النٟـ جهُٟت بلى تهضٝ ٞهي  طل٪ ٖن (الغػا١ ٖبض ٞو
 ال٨ك٠ ىظا إلاشل بداظت الى٢ذ ىظا ألو البىاَن، ٖن لل٨ك٠ ألاولى الٗخبت حٗض التي لها، النهُت واإلاهاخباث بنهىنها

.   ألاؾمى وم٩انتها ٖهضىا بلى باإلنؿانُت والٗىصة الؿِئت الهٟاث ٧ل ونٕؼ والبىح،

  الىلُت امللاحباث

 لضي الدؿمُت ومًٟلُت جغظمتها خؿب وطل٪ لها، جُغ٢ذ التي الن٣ضًت ال٨خب في النهُت اإلاهاخباث حؿمُاث حٗضصث     

 جساَب ٖالماث من بالنو ًدُِ ما ٖن حٗبر و٧لها ،(/..... اإلادُِ النو/ النهُت اإلاخٗالُاث/ اإلاىاػي  النو )بـ حؿمى بط الن٣اص،
 .  (/ ....ؤلاىضاء/ الٛالٝ/ اإلا٣ضمت/  الٗنىاو) اإلاخل٣ي ٖحو

م٨ن :   ٢ؿمحو ٖلى ن٣ؿمها او ٍو

 اؾم/ الغثِـ الٗنىاو: مشل الخاعظُت الٛالٝ نٟدت في مشبخا نجضو ما ٧ل ٞحها ًنضعط زاعظُت مدُُت مهاخباث -1

.  الٛالٝ نىعة/ اإلاال٠

ن/ الخ٣ضًمي الخُاب/ ؤلاىضاء: وحكمل صازلُت مدُُت مهاخباث -2 ُت الضازلُت الٗناٍو   4. الخىاشخي/  والٟٖغ

ت الغئٍا ٖلى (الًىء بلى مضزل) في الكاٖغة جغج٨ؼ          :  ناخُخحو جخًمن الغئٍا ىظو ل٨ن ومضزله الًىء جغي  التي البهٍغ
ت عئٍت ألاولى  الضازل ندى للمخل٣ي ٍَغ٤ ٞهي الباَن، ندى وجداوعىا الابهاع بلحها حٗؼو  التي الهىعة جترظمها ُٖنُت بهٍغ

ما١، لضزى٫  مضٖاة للٛالٝ الهىعة الىاظهت ٧انذ وبظل٪ او جخمحز التي ال٣لبُت الغئٍت والشانُت ألٖا  ٖن وال٨ك٠ بالٗٞغ
٣ت الخالو البىح واؾخسضام الضوازل، ،ألو الهىفي بٍُغ ت ألامىع  ٖن ًدؿامى الهىفي الٗاٝع  الضازلُت، واإلاضع٧اث البهٍغ

خسظ .  الضازل بلى للىنى٫  وؾُلت الٓاىغ من ٍو

 

 

 

                                                           
   : ادلصدر نفسو :  ينظر . 1
  : العبارة الصوفية يف شعر التجاين يوسف بشَت : ينظر . 2
 006 زائر،مجالية الرمز يف الشعر الصويف،زلي الدين بن عريب منوذجا،ىدي فاطمة الزىراء، رسالة ماجستَت، كلية اآلداب، جامعة أيب بكر بلقايد، اجل: ينظر . 3
:30 
 .39:   009 ،  سورية ، ط_ عبدادلالك اشهبون، دار احلوار للنشر والتوزيع، الالذقية. د عتبات الكتابة يف الرواية العربية،: ينظر . 4
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  وال٘الٚ بالٔىىان جخمثل:  داضحُت محٌُت ملاحباث_ 1

:   الٔىىان_ 

ت ونهىنا زانا، ٖاإلاا حك٩ل التي باإلاتو اإلادُُت اإلاهاخباث يمن الٗنىاو ٣ً٘       بلى جىنل قٟغاث من جخًمنه بما مىاٍػ

ا ٞٗاال ٖنهغا الٗنىاو ُٞٗض الٗم٤ُ، اإلاٗجى  ٌٛضو النو ؤٖلى في ٞمى٢ٗه )).  النو ندى مهما ومىظها ، ٖنانغىا من وخٍُى
ؿا للؿُُغة، نٓحرا ا جٟٗل ٦ما نهىم، من جدخه ما بلى الاىخضاء من وجم٨ُنه ال٣اعت، الؾخ٣با٫ وج٨َغ  يىءىا جنض ٖنضما الثًر

المُت وواظهخه النو ؾلُت ًمشل ٞهى 1. ((النو ًٞاء في . 2ؤلٖا

غي  اث٠ ؤو الن٣اص بٌٗ ٍو : ًإحي بما ازخهاعىا ًم٨ن الٗنىاو ْو

. الخانت ألا٩ٞاع ببغاػ ؤو الىاؾ٘ اإلاًمىو  ؤو اإلاباقغ ٚحر ؤو اإلاباقغ اإلاًمىو  ببغاػ زال٫ من: النو مًمىو  ببغاػ -1

 .اإلابضٕ/ اإلاٗنىو   خهُت ببغاػ -2

  3. اإلاخل٣ي ٖلى الخإزحر -3

ن ت والٗناٍو ُٟتها جاصي الكٍٗغ  النو لىن٠ منُل٣ا ٩ًىو  ؤو ًم٨ن الٗنىاو ؤو ))ؤي مخ٩املحو مخٗا٦ؿحو اججاىحو في ْو
له، وجٟؿحرو الكٗغي  ل، وجٟؿحر ون٠ مدل نٟؿه ىى ٩ًىو  ؤو ًم٨ن ٦ما وجإٍو غ) بطا ٞهى نٟؿه، النو من انُال٢ا وجإٍو  (مّٟؿِ

غ)و لل٣هُضة . 4((مٗا آو في بها (مٟؿَّ

اء) ٖنض الٗنىاو بو    ن صازلُا ؤم للضًىاو زاعظُا ٖنىانا ٧او ؾىاء (الًىء بلى مضزل) صًىاو في (ٖبضالغػا١ ٞو  ال٣هاثض لٗناٍو
 ًن٣ِ ،وىى اإلاخل٣ي لضي وال٣لب الخـ مناب٘ بلى النٟاط ٌؿخُُ٘ ٖا٫، وطو١  واخؿاؽ ظملي وازتزا٫ ظمالي، بدًىع  ًخمحز

. ٦ُنىنتها في ًسخلج ٖما وصاللت حٗبحرا

 ٖم٤ في منابخه ٖن ال٨ك٠ ندى قى٢ا ،وجندجي الًىء منابغ بلى ٞحها بالهٗىص جدباصع ٢هُضة ٖكغة بؿب٘ الضًىاو ظاء بط    
ُا ملمدا ق٩لذ وبهظا اإلاٗغفي، الىظىص جها في نٞى ت ٖن البدض في ًخجلى ٖناٍو  الخ٣ُ٣ت وبصعا٥ الًىثُت، والُا٢ت اإلاٗٞغ

ك٣ا خبا باآلزغ والاجداص ت بلى ونىال ٖو .  الخ٣ت اإلاٗٞغ

جها، ظاءث ٞغاٙ من لِـ ؤ٢ى٫        الًىن٠، خضا باآلزغ الٛاع٢ت اإلاخٗم٣ت واخاؾِؿها الظو٢ُت خاؾتها طل٪ اؾخضٖذ بل ٖناٍو
ُت الجمالُت ال٣مت ىظو وعاء ٩ٞانذ جها، ازخُاعاتها من اإلاٗٞغ  ٢هاثضىا، في ألازغي  الىاخضة م٨ملت مخناؾ٣ت ظاءث التي لٗناٍو

. منتهاىا بلى بضئها من ؾلؿلت ٖن ٖباعة و٦إجها

                                                           
، زلمود عبد الوىاب، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة (396)مدخل لدراسة العنوان القصصي، ادلوسوعة الصغَتة  ثريا النص زلمود عبد الوىاب، . 1

 0 :   99 العراق ، _واإلعالم، بغداد
اجلديدة، الدار  ىوية العالمات يف العتبات وبناء التأويل، دراسة يف الرواية العربية، شعيب حليفي، دار الثقافة، مؤسسة النشر والتوزيع، مطبعة النجاح: ينظر . 2

 .  :    00 ،  ادلغرب، ط_البيضاء
 .373:    988 ،  مصر، ط_ األصللو ادلصرية، القاىرةزلمد عويس، مكتبة . النشأة والتطور، د، العنوان يف االدب العريب: ينظر . 3
:    003 ، لسنة  8ددوظيفة العنوان يف الشعر العريب احلديث، قراءة تأويلية يف مناذج منتخبة، عثمان بدري، اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية، الكويت، الع . 4

 9. 
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نىاو الضًىاو، ٚالٝ بحو والاجداص الخناٚم ؾمت في ًخمشل خ٣ا ظظبجي الظي ٞالصخيء ٦الم من لي ٧او وبط     وؤلاىضاء، الضًىاو، ٖو
ن  الخب في الاجداص من اإلانكىص الهضٝ ندى والهُاٚت الخٗبحر في الىخضة بلى مضٖاة الخناؾ٤ وىظا لل٣هاثض، الضازلُت والٗناٍو

.  الخهٝى مٗجى ؤصع٦ذ الىظض خاالث بإ٢صخى الظاث ونلذ ما بط باآلزغ،

 بـ ٣ُٞهض والٗبىع، الازترا١ بضالالث مشخىنت (مضزل) لٟٓت بو (الًىء بلى مضزل ) للضًىاو الخاعجي الٗنىاو في نجض    

 ٖلى ًض٫ م٩او اؾم (مٟٗل) وػو ٖلى ومضزل. آزغ بلى خحز من انخ٣الُا م٩انا ٌك٩ل ؤو ظهخحو، بحو ًغبِ الظي اإلا٩او (مضزل)
ت الخ٣ُ٣ت مضزل ألو ألامغ، في الدكدذ ٖضم لُُٗي واخض، مضزل ؤي والخٗضص، الجم٘ ال اإلاٟغص  وبظل٪ ًخٗضص ال واخض واإلاٗٞغ

 للخبر الخٗل٤ ىظا وبو للمبخضؤ، زبر ومجغوع ظاع ظملت قبه (الًىء بلى) الٗنىاو من الشاني الجؼء ؤما. الًىء مضزل ق٩ل

 (الًىء) بـ واإلاخمشل بلُه، الىنى٫  الظاث حؿعى وما ؤلانخ٣الي، اإلا٩او ؤو بالخالت ًبىح بط اإلاٗجى، في آزغ حٗل٣ا ٌؿخضعي باإلابخضؤ
ت، ألاماو ومنب٘ وال٨ٟغي  الٗلمي ؤلاقٗإ وىى  لٗالم واؾ٘ وبصعا٥ مٗغفي خحز بلى صزلذ ٣ٞض بلُه الظاث صزلذ وبو واإلاٗٞغ

.  الىظىص

 ؤم اإلاٗغفي الًىء مضزل ٖلى الظاث زبىث ىى ىل ج٨غؽ زبىث ٞإي الشبىث، حٗجي الٗنىنت بها ظاءث التي الاؾمُت الؿمت بو 

.  ال٣هاثض بلى نضزل ٖنضما طل٪ ونلمذ الًىء، ًهاخب الظي الضاللي الخلىو  نغي  ىنا من. الًىء بض زبىث

 :  الغالف_ 

 الٛالٝ من الٛالٝ ًدك٩ل بط 1.له اإلاهاخبت النهىم من بٛحرو النو ٖال٢ت ا٦دكاٝ الى الضًىاو ٚالٝ اقاعاث جضزلنا    
 الىاظهت ٧ىنه ؤ٦ثر ًبرػ ألامامي الٛالٝ ل٨ن اإلاًمىو، ٖن للخٗبحر جاىلهما ما الضاللت من ًدمالو و٦الىما والخلٟي، ألامامي

 الٛالٝ ُٞخ٩ىو . ُٞه جٓهغ ٖضة اقُاء ٖلى التر٦حز م٘ اىخمامه، وصاثغة مباقغة ُٖنه ُٞضزل ًُالٗه، ما وؤو٫  للمخل٣ي ألامامُت
 )من ًخ٩ىو  ىنا الٛالٝ في وي٘ الظي الترجِب وبو (الٗنىاو اإلاال٠، واؾم الخجنِـ ، الهىعة ، اللىو ) هي وخضاث من ألامامي

 اؾم/ الضًىاو اؾم )بـ ًن٨ٗـ الترجِب ىظا او نغي  الضازلُت الهٟدت في ؤما ،(الخجنِـ/ الضًىاو اؾم/ الكاٖغة_اإلاال٠ اؾم
بت الى عاظ٘ اإلاى٢٘ وازخالٝ. ( اإلاال٠ ؤؾم/ الخجنِـ  ٨ٞغي  م٨خجز من ًدمله إلاا ؤوال ألاؾم خى٫  النٓغ باؾخ٣ُاب الكاٖغة ٚع

 .  زغ وز٣افي

  : اللىن _  1

 بط اإلاخل٣ي، ٖحو وججابه جخهضي ؤولى ؾُمُاثُت ٖالمت ٌك٩ل الٛالٝ ٞلىو  ،(اللىو ) الٛالٝ نٟدت في ًُالٗنا ما ؤو٫  بو    
ت، ُٖنه خغ٦ت ٖلى حؿخدىط ُٟت له وبظل٪ واؾخ٣باله، اإلاٗجى لخىنُل ألاولى ال٣ناة ىى الٛالٝ لىو  ألو البهٍغ  في ٦بري  ْو

.  الٗام اإلاٗجى ٖلى الخضلُل

ٛحر الخمُحز ٖلى ؤلانؿاو ٢ضعة في ًازغ ٞاللىو   ت ظمالُت صالالث من زالُا لِـ وىى وألاخاؾِـ، اإلاؼاط َو ت، وحٗبحًر  ُٞٗبر وعمٍؼ

اث ٖن  مهاخبا نها ججلى الظي الدك٨ُل من نٕى )): هي الٛالٝ نٟدت في ٞاأللىاو 2.الٟناو وانٟٗاالث الخُاة مىيٖى

                                                           
   8  :   998 مصر، _صرية العامة للكتاب، القاىرةتداخل النصوص، حسن زلمد محاد، مطابع اذليئة امل: ينظر . 1
 9الثة،عاجلمال اللوين يف الشعر العريب من خالل التنوع الداليل، ليال قامسي حاجي آبادي، مهدى شلتحن، فصلية دراسات األدب ادلعاصر،السنة الث: ينظر  . 2
:8    
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 ؤزغي  وؾُلت بلى ًدخاط وبنما.والترا٦ُب ألالٟاّ من ظملت في ًخجؿض وال اللؿاو، ًاصًه ال مًمىنا بةٖخباعو الكاٖغ اؾخسضمه
اثٟها ألالىاو وا٦دؿبذ 1((.الٗحو هي ؤزغي  ٢ناة وبلى (واللىو  الك٩ل)الغؾم: هي .  بُجها ما في ٖال٢اتها في والجمالُت الخىانلُت ْو

 صالالث ٞدؿهم والبِئت، الاظخماعي بالىؾِ زم واإلاخل٣ي اإلاخدضر بنٟؿُت عبُه وظب لظا وال٨خابت، اللٛت مدل اللىو  ًدل ٣ٞض

 2. الخُٟت الضالالث ن٣ل في اللىو 

:  ًإحي ما الٛالٝ لىو  يمن ًضزل    

 والكٗىع  3.والخ٨ٟحر والخإمل بالُاٖت ومغجبِ الهضوء ٖلى ًض٫ الظي ،(ال٣اجم ؤو الٛام٤ ألاػع١ )وىى:  الٔام ال٘الٚ لىن _ 
 ألاولى ؤلاقاعة ؤو ألاو٫، اإلاٗجى بخىنُل باإلاؿاولُت الكٗىع  اللىو  ىظا خمل ىنا من 4.جإصًتها ًم٨ن بغؾالت وؤلاًماو باإلاؿاولُت

.  للمخل٣ي جىظه عؾالت من ًدمله وما الضًىاو، مٗجى ندى الانُال١ وقغاعة

ت ٖلى ًض٫ الظي ألاخمغ اللىو  ىى:  السًىان اػم لىن _   وقضة الخظع ٌؿخضعي ٦ما اإلاى٠٢ وزُىعة والخب والنكاٍ الخٍُى
ت ًدٟٔ ٖنىانه الضًىاو اؾم لىو  في ٞهى 5. ؤلاندباو خذ ال٣ًُت، ندى الخٍُى  ٌؿخضعي اللىو  ٧او وبو اإلاٗغفي، للًىء الباب ٞو
.   بلُه النٓغ وجغ٦حز ألامغ لهظا الخنبُه ٌؿخضعي ىنا ٞهى والخنبُه، الخظع

حو صاللت من ألابٌُ وظاء والهٟاء، الن٣اء عمؼ ألابٌُ ىى:  الـآطة اػم لىن _   خٝغ. ُٞه الخًىع  حٗال٤ من لهما خٞغ
ت، الاحؿإ بحو ًجم٘ وبهظا 6.اإلاغ٦ؼ من وبٞالث نٟىع  من ٞحها بما والًاص الاحؿإ، ٖلى الضا٫ (الُاء)  للكاٖغة عمؼ وىما والخٍغ

.  نٟاتها من ونٟت

.  ال٩لُت الٗملُت من ظؼء ألنه الٗام، الٛالٝ لىو  ٌكبه الظي الٛام٤ ألاػع١ ىى :(ؿٔط)بـ السًىان جذلُم لىن _ 

.  ٖلحها الضاللت في الكاٖغة اؾم لىو  م٘ اللىو  ىظا جىخض لُخم ألابٌُ :ال٘الٚ كىضة لىن _ 

كحر ٖامت، بهىعة الخُاة ٖلى للضاللت ألاػع١ اللىو  ُٞإحي للمٗجى، ٦ةقاعة ألالىاو اؾخسضمذ وبط      بدغ من اإلاخض٤ٞ ال٨م بلى َو

ىعجه الخب بلى وألاخمغ ٖلُه، ًض٫ بط (قٗغ) ٧لمت لىو  م٘ مترابُا ظاء الٛالٝ لىو  واو زانت، قٗغىا  والشىعة والخطخُت ٞو

ٗجي ت، الخب ندى الٗؿحر اإلاساى َو .  ٖجها لنا ٚجى ال ألامىع  وىظو والهضاًت، والن٣اء الهٟاء بلى وألابٌُ واإلاٗٞغ

:  ال٘الٚ كىضة_ 2

غمؼ للمخل٣ي، الضوازل جدٍغ٪ الى ٌؿعى زُاب هي ا٣ًىنُت ٖالمت الهىعة بو       جإ٦ُض ؤظل من ٖنانغو وجٓاٞغ للمغجي ٍو

ت اللٛت ألو اإلا٨خىب، ن 7. البهغي  والاحؿا١ واللىو  الك٩ل بلٛت والضالالث ألا٩ٞاع ن٣ل في حكاع٥ البهٍغ  حكابه )) ٍَغ٤ ٖو

                                                           
   :  0 0 ، 6رشيد شعالن، رللة ادلخرب ،اجلزائر،ع.عينة، د(والغفراناللغة )النص والنص ادلصاحب قراءة يف تشكيل احلديث الشعري . 1
   : 999 مجاليات اللون يف شعر ابن ادلعتز، عبد الفتاح نافع، رللة التواصل ،: ينظر . 2
    :   008 دالالت األلوان يف شعر نزار قباين، أمحد عبداهلل زلمد،رسالة ماجستَت،جامعة النجاح الوطنية، فلسطُت ، : ينظر . 3
 83 :    اللغة واللون ،أمحد سلتار عمر،عامل الكتب، ط: ينظر . 4
   : دالالت األلوان يف شعر نزار قباين : ينظر . 5
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ها الهىعة  ألاؾـ من نٟؿها هي حؿخُٟض التي ال٣غاءة ،وهي عمىػىا ٞ٪ ؤو الهىعة ٢غاءة ؤلام٩او في ٩ًىو  (الىا٢عي) بمىيٖى
 الضًىاو بٗنىاو مباقغة جغبُنا ،بط واضخت ٨ٞغة طاث بؿُُت بإجها الهىعة ىظو وجخمحز 1((.نٟؿه اإلاىيٕى ٢غاءة في الضازلُت

ه اني الٓهىع  في وؾُىة خًىع  ٢ىة ٌُٗحها الًىء ندى وجىظهها الظاث وججلُاث ومىيٖى  م٘ ٖال٢اث في جضزل ٞالهىعة. الٗٞغ
 ٖلى منٟخدا ؤنبذ للٛالٝ البهغي  ٞالك٩ل لىخضىا، جضع٥ ٞال الٛالٝ ٖلى الىخضاث وباقي الٗنىاو من اإلاجاوعة، الٗالماث

    2. النو

:   بإمٍغن  جخدضص للشخهُت ٞالهىعة ، (ألابٌُ الًىء/ الظاث الشخهُت) بـ جندهغ ألاؾاؾُت الهىعة م٩ىناث بو      

 واججاىها نىعتها ىُئت_ 1

بُٗخه لبؿها لىو _ 2   َو

ال١ ،وىظا بمغؤة ؤو بغظل ظنؿها جدضًض الهٗب من لظا ، ٣ِٞ بظعاٖها ْاىغة ألجها واضخت، ٚحر ٞالشخهُت   الجنـ في ؤلَا

بت ل لبؿها زال٫ من ًخم الظاث خًىع  ل٨ن. الًىء مضزل َلب في مٗا ألازنحو الجنؿحو ٧ىو  ؤو الٗمىم، في ٚع  ألابٌُ الٍُى
.  الًىء ندى مخجهت ألجها للٛحر، ْهغىا وحُٗي

با الهىعة ٖم ٣ٞض ألابٌُ الًىء ؤما مغ ج٣ٍغ  مخٗبضة ناؾ٨ت/ بناؾ٪ ج٩ىو  ما ؤقبه للظاث ٞالهىعة بلىنه، الظاث ،ٚو

.     به الاجها٫ وجغظى الغوخاني الًىء مناٞظ حؿخ٣ُب

 وىظا مباع٦خه، ؤو الًىء إلاكاع٦ت َلبا بلُه بُضىا جاقغ م٩اجها في زابخت والظاث واخض الًىء مضزل بإو الٛالٝ نىعة حٗلن       
 و٦كٟا الظاث، ٖالم ٖلى خمُمُا ًُٞا حهبِ ٖلىي  م٩انه زابذ الًىء مضزل وبو ، للٗنىاو الاؾمُت الجملت بلُه حكحر ما

بت بالُض بةقاعتها ؤلاقاعاث ٞاٖلُت وحؿخسضم به، حؿخٗحو عوخُا ُا يىءا به والاجداص اؾخضٖاثه ؤو مباع٦خه، في ٚع  وخبا مٗٞغ
ُت ٞخٗؼػ  جغجضًه، ؤبٌُ ظلباب من ٌؿحر بجؼء ًٓهغ الهىعة في باللبـ ؤلاقاعة ٖن ًٞال واؾٗا،  زًم في جغاىا التي الهٞى

.  الخُاة نغاٖاث

ت ٖلى صاللت اللىو  ًلخ٣ي ،بط ألابٌُ باللىو  والهىعة الكاٖغة اؾم لىو  بحو الغبِ من نكهض ٦ما  بلى بالضزى٫  الظاث مٗٞغ

 الظاحي ؤلاصعا٥ ٖن ناجج ٞالترابِ. الغوخُت لئلؾدناعة َلبا الًىء مٗابغ ٞخذ الى حؿعى التي نٟؿها الكاٖغة الظاث هي الًىء،ؤو

ت من صازلها في جدمله وما اإلاٗغفي لآلزغ ٌُ مٗٞغ .  ال٩ل ٞةزتر١  نضاو ووؾ٘ خضو ٞا١ خب ٞو

 3.الخل٣ي ٖملُت ًُٟض ٞهى النو، الؾخ٣با٫ انخٓاعو ؤ٤ٞ اؾخدًاع ٖلى ال٣اعيء ٌؿاٖض الخجنِـ:  املالٝ واػم الخجىِؽ_  3

ضاو إلاا والناقغ ال٩اجب من ٧ل م٣هضًت ٖن ٌٗبر عؾمُا نٓاما ٌٗض ))و  ال٣اعيء ٌؿخُُ٘ ال الخالت ىظو في للنو نؿبخه ًٍغ
 ٖلى نخٗٝغ وبهظا 4(( الٗمل لهظا ٢غاجي ٦مىظه با٢ُت ٞهي ا٢غاعىا، ؤو جهض٣ًها ٌؿخُ٘ لم وبو النؿبت ىظو اىما٫ ؤو ججاىل

.  (قٗغ)بـ ىنا ًدضص الظي الٗمل ظنـ

                                                           
     :  00 ،  ، ع 3قراءة يف السيميولوجية البصرية، زلمد غرايف، رللة عامل الفكر،الكويت،مج . 1
  7 :   007 ، كلية اآلداب واللغات، اجلزائر،شعرية النصوص ادلوازية يف دواوين عبداهلل محادي، روفية بو غنوط ،رسالة ماجستَت: ينظر . 2
 97: 986 ،  مدخل اىل جامع النص ،جَتار جينيت، ترمجة عبدالرمحان أيوب، دار توبقال، ادلغرب، ط: ينظر . 3
 ادلصدر نفسو . 4
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 إلاا بالخظ٦غ مغظُٗدنا ًىظه وز٣افي ٨ٞغي  مسؼوو من جدمله وما بظاتها، مُٗنت  خهُت ندى النٓغ ًىظه ٞهى اإلاال٠ اؾم ؤما     
خه اإلاال٠، لهظا الخهاثو ًدضص ؤو ٌؿخُُ٘ ٞاإلاخل٣ي ؤٖما٫، من الؿاب٤ في ٦خبه سُت الجٛغاُٞت وىٍى حرىا، والخاٍع  ًسلى وال ٚو
ُٟت جبرػ ىنا ناخبه،ومن اؾم من ٖمل ت جشبُذ ٖلى حٗمل التي الدؿمُت بىُْٟت ألاؾم ْو  ،والىُْٟت للمال٠ الٗمل ىٍى

 ال الهٟدت ؤٖلى في الاؾم ٞىي٘ )). مُٗنا م٩انا ًإزظ الاؾم وي٘ جغجِب نلخٔ ٦ما  1.ألاصبُت مل٨ُخه ٖلى ٖالمت ٞاالؾم اإلال٨ُت
. الٛالٝ ٖن خضًصنا في بلُه ؤقغنا ما وىظا 2(( ألاؾٟل في ويٗه ٌُُٗه الظي نٟؿه الانُبإ ٌُٗي

:  من الخلٟي الٛالٝ ًخ٩ىو :    الخلٜي ال٘الٚ_ 4

. الٛام٤ ألاػع١ باللىو _ ؾاب٣ا ٢لنا ٦ما_ الٛالٝ ؤعيُت ٌك٩ل ٖام لىو _ 1

.  الكاٖغة نىعة_ 2

. (ًىؾ٠ ؾٗضي )٢بل من للضًىاو به ٣ًضم ٦الم_ 3

 الضًىاو، لىو  م٘ لبؿها لىو  في مخُاب٣ت ظاءث التي الكاٖغة نىعة ٖن بالخضًض نهل ؾاب٣ا اللىو  ٖن جدضزنا ٢ض صمنا وما     

.        والؿمى الجما٫ ندى اإلاخُلٗت  خهُتها ٖن الهىعة وحٗبر

 في وؤلازالم والسخاء بال٨غم الكاٖغة  خهُت ون٠ ٖلى ٦المه في ع٦ؼ ٖضة ؤمىعا ٞخًمن (ًىؾ٠ ؾٗضي) ٦الم ؤما     

 ٦ما. لها قهاصة بمشابت وىى ،(ٖماعة ٖباؽ إلاُٗت )منظ ًغو لم الظي ببىخها ٌكُض ٦ما الٟهُذ، الكٗغ في بها وجغخُب الٗاَٟت،
 م٘ وؤنا.  ؤلانؿانُت الغوح ٖلى مجها ًُل للًىء ٖضة مضازل ىنا٥ بإو منه ْنا ،(الًىء بلى مضازل)بـ للضًىاو آزغ ٖنىانا ؤُٖى

.   ُٞه الحٗضص واخض والهضاًت الًىء ٍَغ٤ ألو ،(مضزل) بـ الدؿمُت في الكاٖغة

ً باإلَساء جخمثل:  زادلُت محٌُت ملاحباث_ 2   السادلُت والٔىاٍو

:  ب٣ىلها ؤلاىضاء الكاٖغة جسخهغ :  إلاَساء_ 

..  ل٧ الىاض ًٔم 

 . الىحُس ال ريء ،، باب٧ ولي

ُٟت وله النهُت، اإلاهاخباث من ؤلاىضاء ٌٗض       وفي ٖمله، ومخل٣حو ال٩اجب بحو الخىانلُت الخغ٦ُت جنكِ وجضاولُت صاللُت ْو

نىانه، بالضًىاو خُا اعجباَا ٌك٩ل وبظل٪ 3. بلُه واإلاهضي اإلاهضي بحو جٟاٖل ٟخذ ٖو ل ندى الغئي مجا٫ ٍو  ال٣اعيء بو ))و.  الخإٍو
 لٟ٪ مخٟاوجت وبٟاٖلُت عبما ٧لها جهلر التي اإلاٟاجُذ من خؼمت ؤو النو، الى اإلاًُٟت الُغ١  من ٖن٣ىص اػاء نٟؿه ًجض ٢ض

                                                           
سعيد يقطُت، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات االختالف، اجلزائر، . د: عتبات ، جَتار جينيت من النص إىل ادلناص، عبد احلق بلعابد، تقدمي: ينظر . 1
  6:    008 ،  ط
    6: تداخل النصوص يف الرواية العربية    . 2
 98:عتبات، جَتار جينيت من النص إىل ادلناص : ينظر . 3
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ٓل 1((مٛال٣ُه  مم٨نت ٢غاءة ل٩ل ألاولُت اإلاضازل ؤخض)) ٞهى. بظاجه مٟخاح الى واىخضاء لل٣ى٫  واؾخسالنا النو لضاللت جغظُدا ٍو
 2(.(للنو

ال٢ه وطل٪ ٢ىؾُت، جنهُهُت بٗالمت مدهىعا ٨ًن لم وبو ىنا ؤلاىضاء بو     ضم إَل  ؤنذ ) بحو مدهىعا ًب٣ى ل٨نه جدضًضو، ٖو

 ومىاظهتها ٞالهٗاب ، له (الناع َٗم) الكاٖغة ظٗلذ الضًىاو،بط ىظا في الٗال٢ت ًسخهغ الظي ألاؾاؽ اإلادىع  ،( ولي ل٪_ وؤنا
 وىظا ألزغي، خالت ومن آلزغ، م٩او من الانخ٣ا٫ عمؼ والباب بابه، ٞلها الكاٖغة الظاث ؤما. وألالم آلاو جظو١  التي لظاجه به جسخو

ٗؼػ  الىخُض، اإلاضزل وىى (الىخُض البريء) بـ خضص و٢ض. الضًىاو صاللت ًسضم اإلاٗجى  لٗنىاو ألاؾمُت الجملت في الخالت زبىث َو
ل اإلاجا٫ جٟخذ التي (..) الن٣ُخاو وخًىع . الضًىاو .  بالٟاعػجحو وآزغتها للخإٍو

 ازخاعجه بل خلُت مجغص ًإث لم ٞاإلىضاء 3(( جسُُه ؤو ججاوػو الًم٨ن لل٣غاءة زاعظُا مىظها ًمشل ؤلاىضاء ىظا مشل بو ))
ضا وعاثه من لخد٤٣ جامت، ب٣هضًت الكاٖغة  يمنُت عؾالت ٞاإلىضاء4. نهها عمىػ  ٞ٪ في حؿهم التي وؤلاياءاث الضالالث من مٍؼ

اًتها اإلابضٖت للظاث الش٣افي ؤلاججاو ٦ك٠ ٖلى حٗمل صاللت جدمل  من جسلى ال التي النهُت اإلاهاخباث من ظؼء وىى ، 5.ٚو

.  بلُه واإلاهضي الٗباعاث ازخُاعاث في ٢هضًت

الث، جل٪ جدخمل الٟهم ٖلى ٖهُت ٚاثبت جب٣ى صاللخه ل٨ن ُا ملمدا ًًٟي ؤلاىضاء ىظا ومشل الخإٍو دُِ نٞى  بالٛمىى ٍو

 بمٗانُه ًهغح وال صالالجه ٖن ال٨ًك٠ ىنا الاىضاء وألو. ؤًًا اإلاهضاة وباإلااصة ( ؤنذ/ ؤنا ) ( ل٪/ لي ) بلحها اإلاهضي الشخهُاث
ل مًامحو ؤٞخ٤ ظٗلجي ما والجهض الٗمل من ٖلي ػاصث اىضائها في ختى الكاٖغة بو ال٣ى٫  الى ًضٞٗجي وىظا مباقغة،  بدشا الخإٍو

.  ؤعاصجه ٖما وج٣هُا

ت الهُٛت ٖلى ٨ًن ٞلم  ٖلى ٌٗخمض ؤلاىضاء ٧او وبطا. (لي ل٪ )نُٛخه ا٢دؿم بةىضاء ظاء بل قابه وما الاؾم ط٦غ من اإلاخٗاٞع

 زو بط. عؾالت بلُه مغؾل مغؾل الخىنُلُت الغؾالت في ألازنحو بحو الٗال٢ت ًخىؾِ ىنا ٞهى ،6آلازغ بلى ألانا من ؤلانخ٣ا٫
.  وآلازغ الكاٖغة الظاث مٗا بلُه واإلاغؾل باإلاغؾل ؤلاىضاء

ُت، الًىثُت الهالت وجمشل والىظ٘ الازم من اإلاُهغة هي والناع نهُبها، من والباب نهِبه من الناع ُٞٗم   وماًدمله واإلاٗٞغ

ُت ولظجه الٗنىاو يىء جدمل ىنا الناع ٞجاءث اللظة، من الُٗم  زهخه الظي (باب٪)و ،(الًىء الى مضزل )النىعانُت اإلاٗٞغ

 اإلاضزل الباب ألو بالٗنىاو، ًلخ٣ي بالبراءة وخضو ًخه٠ الظي الباب ، اىضاء صازل اىضاء ىى ٦إنما ، (مضزل)الـ ىى بها الظاث
اني النىع  ندى النجاة باب وىى ألاو٫   7.ؤلاًداثُت بإبٗاصو الكٗغي  للٗمل الٗام الؿُا١ ٖن صاللخه الًنٟهل ٞاإلىضاء.  الٗٞغ

سل٤  . مباقغة ٚحر ؤو مباقغة بهىعة نهىنه ؤو طل٪، وضخنا ٦ما الكٗغي  الضًىاو ٖنىاو م٘ ٖال٢اث ٍو

                                                           
 86:   997 ،  الشعر والتلقي، علي جعفر العالق، دار الشرق ،عمان، ط . 1
  30:   996 عتبات النص،البنية والداللة ،عبدالفتاح احلجمري،منشورات الرابطة ،الدار البيضاء، . 2
  76 :   007 ،  ،  النص ادلوازي يف جتربة فدوى طوقان الشعرية، عبدالرحيم محدان، رللة جامعة النجاح لألحباث، رللد  . 3
 79 : ادلصدر نفسو  : ينظر . 4
   :شعرية النصوص ادلوازية  : ينظر . 5
     :ادلصدر نفسو : ينظر . 6
 8 :  ادلصدر نفسو : ينظر . 7
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 _ً ً) السادلُت الٔىاٍو الٟت ا ال٠لاثس ٓىاٍو  : (بىلىكها ٓو

 والخمغة ،( زمغج٪ آزغث) بـ لل٣هُضة ٖنىاو بإو٫  ًخمشل للضزى٫  ق٩ل من_ ( الًىء بلى مضزل)_ اإلاضزل لهظا ٩ًىو  ؤو البض    
 آزغ بٗنىاو الخالت ج٨خمل ختى آلازغ في بالؿ٨غ ٩ًىو  بط جدب، ُٞمن للظاث ال٣ٗل ل٣ٟضاو عمؼ ٞهي الخب، ٞاٖلُت ؤو٫ 

ت ٖلى) الضًىاو في ٢هُضة ت ًدضص الظي (ُٖىني من ؾٖغ  عئٍت من بض ٞال بالًىء ًخدضص اإلاضزل ٧او وبو نٟؿها، في صزىله ؾٖغ
ت،الُٗىو ) ظانبحو ٖلى مغ٦ؼة الٗنىاو في (ُٖىني) بـ ظاءث لظا له ت (الؿٖغ  ًضزلها التي والُٗىو  وازترا٢ه، الخب نٟاط في الؿٖغ

.  ألابضي ٖك٣ها به جسخخم الظي ألازحر والٗنىاو لل٣هُضة ألاو٫  الٗنىاو بحو الجم٘ ًخم ى٨ظا. الًىجي خًىعو ؾُىة وحكاىض

ن ٞخإحي انُت باإلاٗاني مشخىنت الٗناٍو ُت الٗٞغ ذ بك٩ل الهٞى  له، هللا مدبت هي اإلاخهٝى ًنكضىا التي ٞاإلادبت. يمجي ؤو نٍغ

  1. صاللُا وم٨شٟت مشخىنت ٞهي مٗاناجه، وجسغط ٚاًخه إلبغاػ ٞٗالت وؾُلت انبدذ وال٩لمت مٗه، الاجداص له جًمن والتي

ن في نغي  :  بـــ خهغىا ًم٨ن ٖضة ومٓاىغ اقُاء ال٣هاثض ٖناٍو

1 _ً  اللىفي البىح شاث الٔىاٍو

ن ىظو نجض       دت واضخت الٗناٍو خ٪/ قئذ ما ؾمجي/ بلُ٪ ب٪ اعمجي/ انٛاء/ زمغج٪ آزغث ):مشل من الهىفي بالبىح ونٍغ  اعجٍى
. (..عوخ٪ ًنبٕى في/ ؤناظُ٪ بٗض ٖن/قى٢ا الٛغ١ / بلُ٪ نٗىصا/ ٦كٟا

هبذ ؤلامتزاط، من (عوخ٪ ًنبٕى في) في خضو الؿ٨غ لُهل لآلزغ، الجظب وقضة للخب نىفي عمؼ وؤلانٛاء بالخمغة جبضؤ بط  ٍو
 مٗا، ألازنحو ٢بل من الاجداص ؾمت لخٗلن واإلاانض، اإلاظ٦غ بحو ما نهىنها في آلازغ جلىو  الكاٖغة ؤو نالخٔ ٦ما .(ٚغ٢ا الكى١ )

 ٖن الخٗبحر وؾاثل من وؾُلت الهىفي الكٗغ ألو. صعظاجه ؤٖلى بلى بهما ًهل ٢بلهما من مخباص٫ خب مٗانُه بإؾمى ٞالخب

  2.الخ٣ُ٣ت اؾخلهام الهىفي ٖنض والخب ألاخىا٫،

لم ): حٗالى ٢ىله في الدؿمُت في جنانا لخ٩ىو  (قئذ ما ؾمجي )بٗنىاو جإحي  خ٪ )و.( ٧لها الاؾماء آصم ٖو  الاعجىاء من ( ٦كٟا اعجٍى
ُت في الظعوة ٧امل ىى باإلادب هاع الًىء زهاثو من الضًىاو،ألو بٗنىاو نلت له و٦كٟا للخب، الهٞى  وظل وؤلاًًاح ؤلْا

 صواٞ٘ بٟٗل الضازلي الٗالم ٖن ال٨ك٠،بال٨ك٠ ٖالم بلى والىنى٫  اإلاإلٝى زغ١  ٖلى الظاث ٞخٗمل. ال٨ك٠ الًىء مهام
 3. ال٨ك٠ ووعي الظاث وعي م٘ نغإ و٦إنه الٓاىغي، الٗالم

ُت الخمغة ))و الخمغة ٖلى التر٦حز ًخم (زمغج٪ آزغث )ٟٞي ت مهاصع من مهضع الهٞى  اؾباب من وؾبب ؤلالهُت الخ٣ُ٣ت مٗٞغ
 بال قهىصو في ًغي  ٞال ؤلالهُت بالخًغة مخٗل٣ت عوخه وجب٣ى الظاحي الخًىع  ٖن الهىفي ٌُٛب وبكغبها النىعانُت الخجلُاث

 قاعبها لضي نكىة من جشحرو وما الخمغ ِٞؿخٗحر مٗنىي، ؾ٨غ من ٌؿدكٗغو ٖما لُٗبر  بالخمغة الهىفي ُٞخىؾل 4( .(وظىصو

                                                           
 6 :    0 ،رللة ادلخرب،جامعة زلمد خيضر بسكرة،اجلزائر ، 0 النص الصويف وسؤال التأويلية تائية ابن الفارض أمنوذجا، علجية مودع ،ع: ينظر . 1
 80:مجالية الرمز يف الشعر الصويف زلي الدين بن عريب منوذجا  : ينظر . 2
 9:العبارة الصوفية : ينظر  . 3
 78:الصويف،زلي الدين بن عريب منوذجا  مجالية الرمز يف الشعر  . 4
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ده اإلاٗجى ؤخاصًت من ٞخنخ٣ل صاللُا، جثري  ٞال٩لماث ألاػلُت، بال٨ُنىنت الىنا٫ ونكىة الكهىص نىع  ٖن للخٗبحر  حٗضصًخه بلى وجهٍغ

. آلازغ بلى للىنى٫  الؿبل جىؾلها في  الكاٖغة هي وى٨ظا 1.واًداثِخه

 : اللِٜي والادتزا٨ الادخلاض_ 2

خ٪/ قئذ ما ؾمجي/ بلُ٪ ب٪ ؤعمجي ):  في ٦ما واخضة ٧لمت في ( به اإلاٟٗى٫ + الٟاٖل+ الٟٗل )ازتزا٫ في طل٪ ًخم      / ٦كٟا اعجٍى
ت، التر٦ُبت ىظو جستز٫  ٧انذ وبو. ( ٢غبه ؤظلؿجي  ندُجت بُجها جضازال ًدضر ٦ما وآلازغ، والظاث الٟٗل ٞحها جستزو  ٞهي اللٍٛى

 في مٗا جخدض ؤو ؤًًا ألالٟاّ من وظٗلذ باآلزغ، مخدض خب ٞهى ؤلامتزاط، ىظا ٖبر خبها ٖن الظاث حٗغب وبظل٪ الازتزاو، ىظا

.  مٗاإلاه واًًاح ببغاػو

:  والحطوٚ الاػماء و ألاٛٔا٨ في (٢ )الومحر اػخذسام_ 3

خ٪ ):  ٦ما ألاٞٗا٫ في_   ( ؤناظُ٪ بٗض ٖن/  ٦كٟا اعجٍى

 ( عوخ٪ ًنبٕى في/  زمغج٪ آزغث) الاؾماء في_ 

 ( بلُ٪ نٗىصا/  بلُ٪ ب٪ ؤعمجي ) الخغوٝ في_ 

ا ًًٟي للترا٦ُب الاؾخسضام ىظا بو .  اإلاسخلٟت الهُٜ ىظو مابحو (٥ )لخٝغ الخًىع  في الخنٕى من نٖى

 الوماثط بحن الجمٕ مً داكت ُاَطة_ 4

خ٪ ): مشل من.  والاقخٛا٫ ال٣هض ظهاث لخٗضص ( ىى+ ؤنذ+  ؤنا) ؤ٦ثر ؤو ( ؤنذ+ ؤنا) ؤزنحو بحو للجم٘ ىظا ظاء      / ٦كٟا اعجٍى
بت الًخم الجلىؽ و٦إو (٢غبه ؤظلؿجي  ب٣غب ٞٗله باؾخُاٖتها لِـ ألو ىل. طل٪ ٞٗل آلازغ من بُلبها بل وبعاصتها الظاث بٚغ

.  ظما خبا به جخىؾم الظي آلازغ ٢غب للجلىؽ ألامغ بُضو إلان الظاث جهضعو جىؾل ىى و٦إنما! آلازغ؟

 الجط حطوٚ بحن الجمٕ_  5

ن في ٦ش٠ُ بٓهىع  الجغ خغوٝ في الجم٘ ىظا ٩ًىو       : مشل ىنا ٦شحرة وهي ال٣هاثض، ٖنىاو بضاًت جإحي بط الضًىاو، ٢هاثض ٖناٍو
 ؤزنحو، بحو اإلاؿاٞت لخ٣ٍغب ًٓهغ الجغ لخغوٝ الٗنىاني الخكض وىظا ،( الشجغ خ٠ُٟ ٖلى/ ؤناظُ٪ بٗض ٖن/ عوخ٪ ًنبٕى في )

 . ( بلُ٪ ب٪ ؤعمجي/ بلُ٪ نٗىصا ): في ٦ما الٗنىاو ظملت جهاًت في مخإزغة الخغوٝ جإحي و٢ض

بت ظاء بُجها والجم٘ الجغ خغوٝ اؾخضٖاء في والخنٕى اإلاؼط ىظا بو  بىاؾُتها ًخم التي الخغوٝ هي ؾُما ،وال اإلاٗجى جىنُل في ٚع

ن في خٝغ من بإ٦ثر الجغ لخغوٝ الجم٘ ٩ًىو  و٢ض 2.اإلاٗجى ن٣ل بىاؾُتها ًخم التي هي: بإجها حٗٝغ بط طل٪،  ٖلى ): مشل الٗناٍو
ت .    ( بلُ٪ ب٪ ؤعمجي/ ُٖىني من ؾٖغ

 

 

                                                           
 69:  8 التلقي يف الشعر الصويف، خدجية توفيق، عالمات، : ينظر . 1
     ar.m.wikipedia.orgويكيبديا ادلوسوعة احلرة : ينظر . 2
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 الوماثط الخٜاث_ 6

اح من نٕى بلى الكاٖغة حؿعى      ب٪ اعمجي ): ،مشل والخضازل بُجهم للجم٘ ٚحرو بلى الًىء صاثغة لن٣ل الًماثغ، الخٟاث ٖبر ؤلانٍؼ

نخج ال٨الم و٢ذ ناخبهما بىظىص ًٟؿغىما واإلاساَب اإلاخ٩لم يمحر ( بلُ٪  الغمي ألو بُجهما، الاجداص ىظو الغمي ٖملُت من ،ٍو

خدض الظاث ًهل الظي باآلزغ ٩ًىو   ألازغي  ٖن ٞٗل عص ( بلُ٪) بـ مدهىعة ؤزغي  ٖملُت جبضؤ زم ومن الغمي، ٖملُت ٖبر بها ٍو
 حٗجي وبلى (بلُ٪) بـ جسخمها بط ،(بلُ٪/ ب٪ ) ًمشلهما بةججاىحو ٧انذ آلازغ،وبو اإلادبىب ىى واخض اَاع في ج٩ىو  الغمي صاثغة لخٗلن
ضو بما الٛاًت انتهاء اح ٞجاء الظاث، جٍغ  ىظا ٖلى ُٖاو قاىض ٠٣ُٞ الخانل، الخضازل واٖالو بُجهم للجم٘ ىنا بالًمحر ؤلانٍؼ

.   الامتزاط
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