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 عسفاٌ ّ شكس

َّ علٔيا بإمتاو ٍرا البخث ّ أسألُ مزٓدا مً اليجاح أمحد اهلل عز  ّجل على أٌ م

 ّ التْفٔل يف جناحات مكبلة بإذٌ اهلل تعاىل.

: ثه أتْجُ خبالص الشكس ّ العسفاٌ ّ االمتياٌ لألستاذ املشسف

ًِ" محْدٖ حمند، ّ مصداقا لكْل الييب صلى اهلل علُٔ ّ سله /أ د ُِ اِسَتَعاَذُكِه َم ُِ، ِباللَّ  َفَأِعُٔرّ

"ًِ ُِ َسَأَلُكِه ََّم ُُ ِباللَّ ٌِ  َلهِ  َتِجُدّا  َفاِدُعْا  َل ُِ،َفِإ ُِٔكِه َمِعُسًّفا َفَكاِفُئْ ًِ َأَتى ِإَل ََّم ،ُِ  َفَأِعُطْ

 ّالرٖ تفضل باإلشساف على ٍرا البخث ّمل ٓبدل علٔيا بتْجَٔاتُ ّأزائُ الكٔنة

ّ ألساترتيا الكساو الرًٓ تتلنرىا على أٓدَٓه طٔلة مشْازىا الدزاسٕ ّاجلامعٕ كنا ال 

 ٓفْتيا

 تكدٓه الشكس إىل كل مً كاىت لُ ٓد العٌْ يف إخساج  ٍرا البخث إىل  اليْز،

 .سائلني املْىل عز ّ جل أٌ جيعل ذلك يف مٔزاٌ حشياتَه 

 

 



 
 

 
 

 

 إهــــــــداء

 .                                                                إىل زوح أمي الطاهسة زمحة اهلل عليها 

 .                                                         أهدي مثسة  جهدي و اجتهادي إىل والدي العصيص  

 .                                                    إىل شوجيت العصيصة ، إىل أوالدي  إضحاق و امساعيل  

 .                                                            إىل كل أفساد عائلة  العائلة اللسمية 

                          إىل كل شمالئي يف العمل مبدزضة الشهيد بن عائشة حممد عني تادلس 

 .د محودي حممد /أ:                                                            إىل أضتاذي املشسف 

 .                                                          للم مجيعا أهدي هرا العمل املتواضع 

                                                                                                                                        عسابي عبد اهلل 
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يًأُىيبٖيٖزاألدةُّسعتخَاهّاشعج،اهخٕخضيوحنلظدايبحاهيٌبُزاهٌلدٖج

اهيعبظرث،فنليٌِزنبًٖفخصٌبفذثهٖعتريٌِبضعبعٖشخلػةاهيٌِزاهيّاهٕهَ،هنً

أًٌسدهنًأًٌسدفنرثأّيضرّعبهىٖختوّريٌِسبّهىٖظليشخّْاهيٌسٖج،دخل

اهشبضجاألدتٖجيعٌبخيردٍعوٓاهٌلداألدتّٕشوػجاهٌطفِذاأيرٖشخدعٕاهخّكف

عٌدٍ،أيبعًُذااهزائراهغرٖةفِّيّشّىتيظػوصاهٌلداهذلبفّٕيًضعبراخَ،أً

اهٌطهٖسضنراعوٓاهيؤهففعٌدّغعاهيؤهفآخرٌلػجفٕنخبتَ،ختدأضٖبثأشػر

ظفضبخَخضحرعبٖجكبراٌبكدّهِذااألخٖراهضقفٕخفنٖمريّزٍّشترنٌَاهٌط

ّفخصيغبهٖلَتبهػرٖلجاهخٕٖراُبأنذراٌشسبيبشّاءيعتٌٖخَاهوغّٖجأّػبكخَاإلتداعٖج

فيبتبهمإذانبًاهٌطيًاهعظراهسبُوٕ،عظراإلفرازاحاهخظتجاهخٕخدغدغ

:يضـــبعراهٌلبدّاهلراء،ُّذاٖتشػاهػرٖقهتضذٌباهيعًٌّتــ

 .الشعر الجاهلي نموذجا . مالمح النقد الثقافي عند يوسف عليمات ، النظرية و التطبيق 

ّذهمفٕيضبّهجيٌبهيعرفجاهتدائلاهيعرفٖجّاهٌلدٖجاهخٕسبءتِباهدنخّرّٖشف

.عوٖيبح

ّخأرسضحأشتبةاخخٖبرٌبهِذااهيّغّعتًٖأشتبةيّغّعٖجّأخرْذاخٖج،خيذوح

:تععاألشتبةاهيّغّعٖجفٕ

 ضداذجيضرّعاهٌلداهذلبفٕفٕاهشبضجاهٌلدٖج. 

 ٕفمضفراحُذااهزائر،اهخٕشيضحهَتئعالءظّخَفّٕسَاهٌلداألدت. 

 رغتخٌبفٕإغبفجعويٖجكدراهيشخػبع. 

:أيباألشتبةاهذاخٖجفنبٌحنبٗخٕ

 اهٌلد+اهضعراهسبُوٕ}فغّهٌبفٕيعرفجاهٌبخزيًخفبعلديزاهلدٖىّاهضدٖد

 {اهذلبفٕ

 َٖيعرفجنٖفخعبيلّٖشفعوٖيبحيعاألٌشبق،ّنٖفاخخوفحكراءخَعًشبتل 
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 ّأُىهغزُّيضبّهجيعرفجنٖفخعبيلعوٖيبحيعيضرّعِٖدفإهٓدراشج

 .األدةاهيِيص

ّتعدذنرُذٍاألشتبةاهخٕاخخوفحيًشتةٗخرّاهخٕسعوخٌبٌػرشاهعدٖديً

:اهخشبؤالح

 نٖفنبٌحدراشجّٖشفعوٖيبحهألٌشبقداخلاهضعراهعرتٕ؟ 

 ُلنبٌحرضوخَفٕفغبءاإلغيبراحاهذلبفٖجخضيلفٕػٖبخِبسدٖداهوشبضج

 اهٌلدٖج؟

 ُلّفقعوٖيبحفٕاهديزتًٖاهلدٖىّاهضدٖد؟ 

ّاعخيدٌبفٕتضذٌبيٌِسبّظفٖبٖخخووَتععاهخضوٖلفٕذٌبٖباهٌظّطضشةضبسج

:اهتضد،ّاشخعٌبفٕتضذٌبتـيظبدرّيراسعضشةاهضبسجيٌِب

 ّٕٖشفعوٖيبح:سيبهٖبحاهخضوٖلاهذلبف 

 ّٕٖشفعوٖيبح:اهٌشقاهذلبف 

 غٖبءاهنعتٕ:اهشرداهعرتٕاهلدٖى،األٌشبقاهذلبفٖجّإضنبهٖبحاهخأّٖل 

 ٕيٖسبًاهرّٖوّٕشعداهتبزغٕ:دهٖلاهٌبكداألدت 

ّتعداػالعٌبعوٓيبشتقيًُذٍاهيظبدرّاهيراسعخّظوٌبإهٓخلشٖىاهتضدإهٓ

يلبرتجيفبُٖيٖجهوٌلد:فظوًٖيعيلديجّخبخيج،خٌبّهٌبفٕاهفظلاألّلاهيعًٌّتـ

اهذلبفٕ،ضٖدخػركٌبفَٖإهٓاهسذّراهخبرٖخٖجّأُىيرخنزاحاهٌلداهذلبفٕ،أيباهفظل

اهضعراهسبُوٕفٕغّءاهيلبرتج:اهذبٌٕعتبرثعًاهسبٌةاهخػتٖلّٕاهذٔعٌٌّبٍتـ

ّاهذٔضبّهٌبأًٌترزأُىيبسبءتَعوٖيبحيًتدائليعرفٖجٌّلدٖجفٕ.اهذلبفٖج

.كراءخَهوضعراهسبُوٕ

:غٖرأًٌُبمتععاهظعّتبحاهخّٕاسِخٌبفٕإٌسبزتضذٌبٌذنريٌِب
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 ٌدرثاهدراشبحاهخٕخٌبّهحاألٌشبقاهذلبفٖجاهيػوّتجفٕتضذٌب 

 ٌدرثاهيؤهفبحاهخٕخٌبّهحيدٌّبحّٖشفعوٖيبح 

 ضٖدٌسدخٖبهَّػٖفَفٕذٌبٖب_اهٌلداهذلبفٕ_خضعةاهيّغّعاهيدرّس

نلاهدراشبحّاهفوشفبحّاهيٌبُز،شّاءعوٓيشخّْاهخأٖٖدّاألخذيٌِبيذل

 .يٌبُزيبتعداهضداذجأّعوٓيشخّْاهيعبرغجّاهخٌبكعيذلاهيٌِزاهتٌّٖٔ

ّرغىنلُذاخىتعًّاهللتضذٌبّأغولٌباهشخبرعوَٖتخبخيجخضيلتععاهٌخبئز

تيوضقّٖضّٔتػبكجتٖتّٖغرافٖبهعيبددراشخٌباهيرظّدثيًعيوٖجتضذٌب،اختعٌبٍ

ّٖشفعوٖيبح،تبإلغبفجإهٓكبئيجاهيظبدرّاهيراسع،نيبكديٌبيوخظب

.هعرغٌب
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ٌعد الىلد الدلافً هو أحدخ الحَجٍاج الىلدٌث َ الهعرفٌث الحً عرفٍا العالن الغرةً هع 

ىٍاٌاج اللرو الهاضً ، عهمً الةحخ عو الدلافً داخل األدةً ، شعاري الةعخ إلى ىلد 

جدٌد ٌكسر ةً حاجز الىلد األدةً َ كٌَدي الجهالٌث إلى ىلد دلافً أَ ةهضطمح آخر ىلد 

لألىساق الهضهرت ، فحَجًٍ ٌَ دراسث ىضَص الدلافث عمى حىَعٍا هو أىساق هضهرت 

 .خمف الةىاء الّمغَي 

فهضطمح الىلد الدلافً ةحعاةٌرىا الىحٌَث ٌَ هركب إسىادي َضفً ، شطري األَل فً 

داللحً أضةح هو الةدٌٌٍاج ، َ شطري اٍخر الحلث ههٌزت لً عو غٌري و حعىًٌ هو دَو 

فالحلث الدلافً الحً سهً ةٍا ٌذا الىلد كها ٌَ َاضح . غٌري هو أىَاع الىلد الساةلث لً 

َ ىسةث إلٌٍا ، لذا هفٍَن ٌذا الىَع هو الىلد فً ٌَمحً األَلى َ " الدلافث " هشحلث هو كمهث 

هو حٌخ الهضطمح ٌرحةط كدٌرا ةالحهَالج الداللٌث لكمهث دلافث َ ٌذا ةدَري ٌجعمىا ةحاجث 

 .إلى ححدٌد هاٌٌث الدلافث َ هفٍَهٍا الذي ٌىحسب إلًٌ َ ٌىةىً عمًٌ هفٍَن الىلد الدلافً 
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  :ماهٌة النقد الثقافً : أوال 

ٙدل ج٧ٝ٧ٝض ا٩ٝ ُحٟٝ ج٢ٝٚؿ جٝٚح٫ٖ ٧ ٤٠٧٦ٗ٠ ٧ ٠ؿ٧ٝالس٤ ، ٬ظخ ج٧ٙ٧ٕٝ ٢ُؿ ج٩٢ِ٠ٝ 

ج٠ِٝظ٫٠ ٧ ج٧ٔٞٝ٪ ٧ ٜـج جٝس٧ًف جٝسحف٬ؾ٫ ٠ٞٝوًٞػحز جألٜصف سؿج٧ال ٫ٖ جٝسل٬٠ر، ٧ أل١ 

 "صٚحٖر"٠ح ٬ٞٗز جال٢سدح٣ ٫ٖ جٝسل٬٠ر ٠ٜٞر 

 : مفهوم الثقافة - 1 -1

:  التحدٌد اللغوي – أ 

٠ٜٞر جٝصٚحٖر ٫ٖ جِٝفد٬ر ١٠ ؤٜصف ج٠ٜٞٝحز جٝس٫ ؤؾـز ٠ِح١ ٠سِؿؿذ ػلخ ٠ٜح٦٢ح ٫ٖ جٝل٬ح٘ 

صٕٚ ، صٕٚ جٝن٬ت صٚٗح صٚحٖح ٧  (ش ، ٘ ، ٕ ) ٝٞلح١ جِٝفخ ٧ظؿ٢ح٣ ، ٠حؿذ   ٖبـج فظ٢ِح

.  ص٧ٖٚر ، ػـٙر 

فظل صٕٚ ٕٝٚ ٧ صٕٚ ٕٝٚ ٧ ص٬ٕٚ ٬ٕٚٝ د١٬ جٝصٚٞٗر ٧ جٝٞٚحٖر ، ٧ صٕٚ جٝفظل صٚحٖر ؤ٪ 

وحف ػحـٙح ؾ٬ٗٗح ٧ ٤٢٠ ج٠ٝصحٙٗر ٧ ص٢ٗٚح ٖال٢ح ٫ٖ ٧٠يَ ٜـج ؤ٪ ؤؾـ٢ح٣ ٧ ٦٢٠ح ٧ٙل 

:  جٝنحُف 

          ٖب٠ح صٚٗس٫٢٧٠ ٖحٙس٫٢٧ٞ                   ٖب١ ؤصٕٚ ٖل٧ٕ سف١٧ دح٫ٝ  

٧ جٝصٚحٕ ٧٥ ٠ح سلس٧٪ د٦ح جٝف٠حع ، ٧ ٫ٖ ػؿ٬ش ُحثنر في٫ جهلل ٦٢ُح سو٢ٕ ؤدح٥ح ؤدح 

 ، ٖحٝسص٬ٕٚ ٧ جٝصٚحٕ ٧1 ؤٙحٟ ؤ٧ؿ٣ دصٚحٖر ؤ٪ ؤ٤٢ ل٨٧ ٧ُض ج٠ٝل١٬٠ٞ: دٜف في٫ جهلل ٤٢ُ 

. جٝس٬٧ٟٚ ٧ جٝس٦ـ٬خ ٧ جٝس٬ٚ٢غ : ٧ جٝصٚحٖر 

٧ اـج ج٢س٢ٞٚح دِؿ ـٝٛ ا٩ٝ ٙح٧٠ك ؤٜصف ػؿجصر ق٠ح٬٢ح ٢ظؿ ٫ٖ جٝٚح٧٠ك ج٢٠ٝظؿ دحُسدحف٣ 

جٝف٠غ ٫ٖ : ٕػؿ٬ش جٝوؿ٧ف ، جٝصٚحٖر جٝس١ٜ٠ ١٠ ج٧ِٟٞٝ ٧ ج١٧٢ٗٝ ٧ جألؿخ ، ٧ ج٠ٝص٘

    2.ُفٕ جٝنِفجء 

                                                           
28 ، ه 1 ، ؿجف وحؿف ٝد٢ح١ ، ً 3جد١ ٧ٌ٢٠ف ، ٝلح١ جِٝفخ ، ج٠ٝظٞؿ -  1  

71 ، ه ٬٬٧ٝ18ك ٧ِٞ٠ٕ ج٬ٝحل٫ُ٧ ، ج٢٠ٝظؿ ٫ٖ جٝٞٔر ، ج٠ًٝدِر جٜٝحص٬ٜ٬ٝ٧ر ، د٬ف٧ز ، ٝد٢ح١ ، ً -  2  
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١٠ ؾالل جلسِفجى ج٩٢ِ٠ٝ ج٠ِٝظ٫٠ ٠ٜٞٝر صٚحٖر ٢ظؿ ٠ِح٦٬٢ح ج٬٧ٔٞٝر سسِؿؿ دسِؿؿ 

جلس٠ِحالس٦ح ٧ س٬ٌ٧ٗحس٦ح ، ٦٢ٜٝح سد٩ٚ د٬ِؿذ ١ُ ٢ِ٠ح٥ح ج٠ِٝحوف ، ل٧جء ٫ٖ ج٧ِٟٞٝ 

.  جالظس٠ح٬ُر ؤ٧ ج٬٧ٔٞٝحز 

 جٝسص٬ٕٚ دػ٧جثط جٝد٬ثر جفسدح٧ً ج٠ٝالػٌر جألؾف٨ جٝس٫ ٢لس٦٬ٚح ١٠ ج٩٢ِ٠ٝ ج٠ِٝظ٫٠ ٧٥ 

ؤ٢٢ٜ٠ح جٝفدً .... جِٝفد٬ر ، ٧ ٧ٝ س٢ِ٠ح ج٩٢ِ٠ٝ ج٭ؾف ٠ٜٞٞٝر ٠صل جٝـٜحء ، جٝػـ٘ ، ج٢ًٗٝر 

د٦٢٬ح ٧ د١٬ ٢ِ٠ح٥ح ج٠ِٝحوف ٧ جألفظغ ؤ١ ١٧ٜ٬ ج٩٢ِ٠ٝ ج٠ِٝحوف ٠ٜٞٞٝر ١٠ ٙد٬ل جٝس٧ًف 

. جٝؿال٫ٝ جٝـ٪ ٬ػؿش ٠ٜٞٞٝحز 

٬سيغ ١٠ ٥ـج ؤ١ ج٠ٜٞٝر جألظ٢د٬ر ُدحفذ ١ُ ؿُح٠ر سنؿ ١٠ ؤقف ج٠ٜٞٝر جِٝفد٬ر ٫ٖ ُؿذ 

. ٠ٗح٬٥ٟ 

" ٬ن٬ف ا٩ٝ ؤ١ جٝظـف جٝالس٫٢٬ ٠ٜٞٝر " س٬ف٪ ا٬ٔٞس١٧ " ٧ ٫ٖ ج٠ِٝحظٟ جٝٔفد٬ر ٢ظؿ ؤ١ 

culture "  ٧٥ "colere  " جٝـ٪ ١ٜ٠٬ ؤ١ ٫٢ِ٬ ؤن٬حء ٜص٬فذ سسإفظغ د١٬ جٝػفجصر ٧

جٝل٩٢ٜ ٧ جِٝدحؿذ ا٩ٝ جِٝدحؿذ ٧ جٝػ٠ح٬ر ، ٧ٝٚؿ س٧ًف ج٩٢ِ٠ٝ جٝـ٪ ٬ٗ٬ؿ جٝل٩٢ٜ ١٠ ج٠ٜٞٝر 

 ج٠ِٝحوفذ ٧ جٝس٫  colonialismج٠ٝلس٠ِفذ ؤ٧ جٝظح٬ٝر ا٩ٝ  " colonus" جٝالس٬٢٬ر 

 1ُفٖز ُفد٬ح دح٬٢٧ٝ٧ٜٝح٬ٝر ج٠ِٝحوفذ ؤ٧ جاللس٠ِحف ج٠ِٝحوف

٧ ٥٧٠٦ٖح  د٩٢ِ٠ جٝػيحفذ ، ٧  " kulur" ٧ ٬ِؿ جأل٠ٝح١ ؤ٧ل ١٠ جلس٠ِل جٝصٚحٖر ٖٚح٧ٝ 

٩ُٞ ٥ـج جأللحك صٟ جلسؾؿج٦٠ح ٝق١٠ ٬٧ًل ٧ ٙؿ ؤؾـ٧ج جٌٝٞٗ ١٠ جٝصالص٬ر جٝس٫ ٬فؿ ٦٬ٖح 

 AGRI: " اوالع جٝن٫ء ٧ س٦ـ٬د٤ ، ٧ اُؿجؿ٣ ٝاللس٠ِحل ، ٧ ١٠ ٢٥ح ٙح٧ٝج : د٩٢ِ٠ 

CULTURE "  ؤ٪ اوالع جألفى ٧ قفجُس٦ح ، صٟ جلس٠ِٞز جٌٝٞٗر ٫ٖ جألؿخ جٝالس٫٢٬

 CULTURO ANIMI " 2" ج٠ٝل٬ػ٫ د٩٢ِ٠ س٦ـ٬خ جٝف٧ع 

١٠ ج٠ٝلس٨٧ ج٧ٔٞٝ٪ ؤ٧ ج٠ِٝظ٫٠ ٠ٞٝوًٞػ١٬ ُفد٬ح ٧ ٓفد٬ح ٢الػٌ جلسٚحء ج٠ٜٞٝس١٬ ١٠ 

جًٝد٬ِر ؤ٧ال ٧ ٠ػح٧ٝس٠٦ح ج٠ِٝل ٩ُٞ جٝس٦ـ٬خ صح٬٢ح ، ٧ ٥ـج س٠ح٠ح ٠ح ٬ئٜؿ ٖفي٬ر ؤ١ 

                                                           
 15ثائر دٌب ، دار الحوار سورٌا ، دط، دت، ص : فكرة الثقافة ، تٌري إٌغلتون، تر- 1

 324، ص 2الحضارة ،دراسة فً أصول و عوامل قٌامها و تطورها ، عالم المعرفة ، الكوٌت ، ط- 2
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ٖٚؿ ج٢سٚل ٧٦ٗ٠ٟ جٝصٚحٖر ١٠ اوالع . جًٝد٬ِر ٧ جٝصٚحٖر ٠سٜح٠ٞسح١ ٧ ٬ٝلسح ٠سيحؿسح١ 

جألفى ا٩ٝ اوالع ج٧ٗ٢ٝك ٧ س٦ـ٬د٦ح ، ٧ د٦ـج ٖٚؿ لحفز ؿالٝر ج٠ٜٞٝر ١٠ جٝقفجُر ٧ 

جٝٗالػر ٝسلسٚف ٢ُؿ ؤف٥ٕ ج٢ٝنحًحز جٝدنف٬ر ٧ ؤف٦ٙح ؤ٪ سص٬ٕٚ ج٧ِٚٝل ٧ س٦ـ٬د٦ح ١٠ جظل 

جٝف٫ٙ دحٝدنف٬ر 

: التحدٌد المعجمً 

٢ػح٧ل جٝدػش ٫ٖ جألدِحؿ جالوًالػ٬ر ج٬٠٧٦ٗ٠ٝر " صٚحٖر " دِؿ جٝسػؿ٬ؿ جٝسحف٬ؾ٫ ٠ٞٝوًٞغ 

ٝٞصٚحٖر ، ٖٚؿ ج٢سٚل ٦٠٧٦ٗ٠ح ١٠ ؾؿ٠ر جألفى ا٩ٝ ؾؿ٠ر ج٢ٝٗك ٧ س٦ـ٬د٠٦ح ٧ ٫ٖ ٥ـج ٜسخ 

ؤ٪ سص٬ٕٚ ج٧ِٚٝل ٧  "  THE CULTURE OF MINDS" ١ُ " ٖفج٬٢ك د١٧ٜ٬ " 

 ؤؾال٫ٙ ٧  MORALEس٦ـ٬د٦ح ٧ ٙؿ ُٞٚز د٦ـ٣ ج٠ٜٞٝحز وٗحز ؤؾف٨ ٠صل 

INTELECTUAL  ٧ ػؿؿ٥ح ٫ٖ ١٠19 جٝٚف١ " ٠حص٧٬ ؤف٧٢ٝؿ " ٖٜف٪ ا٩ٝ ؤ١ ظحء ٟ 

جٝصٚحٖر ٧ ج٧ٗٝي٩ ٩ُٞ ؤ٦٢ح ٠ػح٧ٝس٢ح  " CULTURE AND TNORCHY" ٜسحد٤ 

٧ٞٝو٧ل ا٩ٝ ج٠ٜٝحل جٝنح٠ل ١ُ ًف٬٘ جِٟٝٞ دإػل١ ٠ح ٫ٖ جٜٝٗف جإل٢لح٫٢ ، ٠٠ح ٬ئؿ٪ 

٧ ٥ـج ج٧٦ٗ٠ٟٝ ؤٙفخ ا٩ٝ جٝسظف٬ؿ ٤٢٠ ا٩ٝ جٝسػؿ٬ؿ ، ـٝٛ ؤ١ جٝصٚحٖر ٫ٖ 1ا٩ٝ ف٫ٙ جٝدنف٬ر 

. ٥ـج جِٝوف ٟٝ سِؿ ُحٝٚر د٢ِز ١٬ِ٠ ، ٧ ا٠٢ح ٫٥ ٖٞلٗر سلسٞقٟ سظف٬ؿج ٙحث٠ح دـجس٤ 

ؤ١ " س٬ف٪ ا٬ٔٞس١٧ " ٧ ٢س٬ظر ٝٞقػقػر جٝس٫ ػوٞز ٠ٜٞٞٝر ٩ُٞ ٠لس٨٧ ؿالٝس٦ح ، ٬ف٨ 

٠وًٞػحز ٠صل  ج٠ٝحؿ٬ر جٝصٚح٬ٖر جٝنحثِر ج٧٬ٟٝ ٫٥ يفخ ١٠ ٖفجّ ج٧ٚٝل ؤ٧ سػو٬ل 

ٜح٢ز سن٬ف ٫ٖ جٝدؿج٬ر ا٩ٝ ٬ٞ٠ُر ٠حؿ٬ر س٠ح٠ح ، ٝس٢سٚل  " CULTURE" جٝػحول ، ٠ٜٖٞر 

١٠ صٟ ٜحلسِحفذ ا٩ٝ نئ١٧ جٝف٧ع ٧ ٠لحث٦ٞح ٧ ٩ُٞ ٥ـج ٖب٦٢ح دٞٔر ٠حفٜل٬ر سظ٠َ ٜال 

  ١٠2 جأللحك ٧ جٝد٬٢ر ج٬ٙ٧ٗٝر ٫ٖ سو٧ف ٧جػؿ ؤ٧ ٖٜفذ ٧جػؿذ

٧ ٩ُٞ ٥ـج ٖحٝصٚحٖر ١٠ ج٠ٝٗح٬٥ٟ جٝس٫ سد٢س٦ح جٝلًٞر ؤ٧ ج٠ٝئللر ، ٧ ٠ُٞز ظح٥ؿذ ٩ُٞ 

ظ٦ِٞح ٧٠ج٬ٝر ، ٬دفق ٥ـج ١٠ ؾالل ٙف١ جٝصٚحٖر دحاللس٠ِحف جٝػؿ٬ش ، ١٠ٖ ج٢ِٝح١٬٧ جٝدحفقذ 

                                                           
 325المرجع السابق ، ص  -1
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 دإ١ جٝصٚحٖر ـجز وٞر ديف٧خ جالػسالل ٧  ٠ح ٧٬ػ٫" جٝصٚحٖر ج٬٢٧ٝ٧ٜٝح٬ٝر " ج٧٬ٟٝ ٢ظؿ 

. جٝٔق٧ 

ػ١٬ سٔؿ٧ جٝصٚحٖر جٝدؿ٬ل جٌٝح٥ف ٧ ج٬ُ٧ٝؿ : ٬ػؿؿ جٝصٚحٖر ٧ٚ٬ٖل " س٬ف٪ ج٬ٔٞس١٧ " ٧ ٢ظؿ 

٠ٝظس٠َ ٠سؿ٧٥ف ، ٧ ػ١٬ سدؿ٧ جٝصٚحٖر د٩٢ِ٠ ج١٧٢ٗٝ ٧ ج٬ِٝم ج٠ٝف٥ٕ جأل٬٢٘ ٩ُٞ ٧نٛ 

ؤ١ سٜٕ ١ُ ج٧ٝظ٧ؿ اـج ٟٝ ٬ػول س٬٬ٔف جظس٠ح٫ُ ٬٠ُ٘ ، ٧ ػ١٬ سٚؿٟ جٝصٚحٖر 

ج٠ٝوًٞػحز ٧ جٝػؿ٧ؿ جٝس٫ ٬ٞس٠ك د٦ح سػفف ظ٠حُر ؤ٧ نِخ ، ٧ ػ١٬ س٦ٌف ٧ٙذ 

 1ا٠دف٬ح٬ٝر أل١ س٦ٟٗ ًف٬ٚر ػ٬حذ ١٠ ٢ؾي٦ِٟ

٬ظِل جٝصٚحٖر ٠ٜؾفض ١٠ جألق٠ر جٝس٫ ٬ِح٫٢ ٦٢٠ح ج٠ٝظس٠َ " ا٬ٔٞس١٧"٬سيغ ١٠ ٥ـج ؤ١ 

. جالظس٠ح٬ُر ،جالٙسوحؿ٬ر،جٝل٬حل٬ر ١ جٝصٚح٬ٖر : دظ٬٠َ ؤدِحؿ٥ح 

٫٥ : " ٧ اـج ج٢س٢ٞٚح ا٩ٝ ج٠ٝٗح٬٥ٟ ج٠ٝٚؿ٠ر ٝٞصٚحٖر ُفد٬ح ٢ظؿ ٠حٝٛ د١ ٢د٫ ٬ِف٦ٖح ٧ٚ٬ٖل 

٠ظ٧٠ٍ جٝوٗحز جٝؾ٬ٚٞر ٧ ج٬ٟٚٝ جالظس٠ح٬ُر جٝس٫ سئصف ٫ٖ جٝٗفؿ ٢٠ـ ٧الؿس٤ ٧ سودغ ال 

 2ن٧ِف٬ح جِٝالٙر جٝس٫ سفدً ل٤ٜ٧ٞ دإل٧ٞخ جٝػ٬حذ ٫ٖ ج٧ٝلً جٝـ٪ ٧ٝؿ ٤٬ٖ 

جٝصٚحٖر ٫٥ ٠ظ٧٠ٍ ج٬ًِ٠ٝحز جٝس٫ س٬٠ل ا٩ٝ ج٧٦ٌٝف دنٜل : " ٧ٚ٬ٖل " ػل١ جٝوؿ٬٘ " ؤ٠ح 

ِّٜٞر ٠ظ٧٠ُر ١٠ جأل٢لح٘ ج٠ِٝف٬ٖر جالظس٠ح٬ُر ج٠ٝسِؿؿذ ، جٝس٫ س٢ٌٟ  ٢٠ٌٟ ٠٬ٖح د٦٢٬ح ٠ن

ػ٬حذ جألٖفجؿ ي١٠ ظ٠حُر سنسفٛ ٠٬ٖح د٦٢٬ح ٫ٖ جٝق٠ح١ ٧ ج٠ٜٝح١ ، ٖحٝصٚحٖر ٠ح ٫٥ اال 

جٝس٠ص٬ل جٜٝٗف٪ ٠ٞٝظس٠َ ،٧ جٝـ٪ ٢٬ًٞ٘ ٤٢٠ جِٝٚل جإل٢لح٫٢ ٫ٖ س٬٧ًف ٤ٞ٠ُ ٧ ؾٞ٘ 

 3ادؿجُحس٤

جإليحٖر جٝدنف٬ر ًٝٞد٬ِر جٝس٫ " ٫٥ " ٠ػ٠ؿ ُدؿ ج٠ًٝٞخ " ٫ٖ ػ١٬ ٢ظؿ ؤ١ جٝصٚحٖر ٢ُؿ 

سػ٬ً د٦ح ل٧جء ؤٜح٢ز ايحٖر ؾحفظ٬ر ٫ٖ اُحؿذ سن٬ٜل جًٝد٬ِر ، ؤٟ سِؿ٬ل ٠ح ٦٬ٖح ، ا٩ٝ 

آؾف ٥ـ٣ جإليحٖحز جٝس٫ ال سٜحؿ سس٧ٕٙ ، دل ا١ ٥ـ٣ جإليحٖر جٝؾحفظ٬ر سي١٠ ٙحث٠ر 

                                                           
  69المصدر السابق ، ص  -1
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جِٝحؿجز ٧ جٝسٚح٬ٝؿ ٧ ج٦٠ٝـــحفجز ٧ جإلدؿجُــحز جٝؿجؾ٬ٞر ، د٩٢ِ٠ ؤ٦٢ح سسِٞ٘ د٠ح ٧٥ 

 1ٓف٬ق٪ ٧ ًٖف٪ ٧ د٧ٝ٧٬ظ٫ ٫ٖ جٜٝحث١ جٝدنف٪

١٠ ؾالل ُفى ج٭فجء جٝلحدٚر ١ُ سو٧فجز ج٠ٜٝٗف١٬ جٝٔفخ ٧ جِٝفخ ٧٦ٗ٠ٟٝ جٝصٚحٖر 

:  ١ٜ٠٬ ١ٜ٠٬ جلسؾاله ٠ح ٫ٞ٬ 

 .ٜٝل ٠ظس٠َ صٚحٖس٤ جٝؾحور جٝس٫ سؾسٕٞ دحًٝدَ ١ُ صٚحٖر ج٠ٝظس٠ِحز جألؾف  .1

ٙؿ ٧٬ظؿ ٫ٖ ج٠ٝظس٠َ ج٧ٝجػؿ صٚحٖحز ٠سِؿؿذ ٙؿ س١٧ٜ ٠سظح٢لر ٧ ٙؿ س١٧ٜ س١٧ٜ  .2

 .٠سدح٢٬ر 

جٝصٚحٖر ٫٥ ج٠ِٝفٖر ، ج٠ِٝسٚؿجز ، ج١٧٢ٗٝ ، جألؾال٬ٙحز ، ج٧ٚٝج١٬٢ ، جألُفجٕ ،  .3

 .جِٝحؿجز ٧ جٝسٚح٬ٝؿ ، جٝؾحور د٠ظ٧٠ُر ٢٬ِ٠ر ١٠ ج٢ٝحك 

جٝصٚحٖر ؿجؾل ج٠ٝظس٠َ ٫٥ ػو١ ػو١٬ ٧ ٧ٙذ ِٖحٝر ٧ ٙح١٧٢ ج٧ٚٝج١٬٢ ال ٬لس٬ًَ  .4

 .ؤػؿ ج٠ٝلحك د٦ح أل٦٢ح سنس٠ل ٩ُٞ ج٠ِٝسٚؿجز جٝؿ٬٢٬ر 

" ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ " ٧ ٢س٬ظر ٝسِؿؿ ج٠ٝٗح٬٥ٟ ٠ٝوًٞغ جٝصٚحٖر ، ج٢ِٜك ـٝٛ ٩ُٞ ج٢٠ٝل٧خ ا٦٬ٝح 

 2ٝـٝٛ ٬ػؿش سٚحًَ د١٬ جألؿخ ٧ جٝصٚحٖر د٧و٠٦ٗح ١٬٠٧٦ٗ٠ ٠سؿجؾ١٬ٞ ٙؿ١٬٠٬

٧٦ٗ٠ٖٟ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٬سلٟ دحالسلحٍ ٧ جٝن٧٠ل ، ٧ دحٝفٟٓ ١٠ ٤٢٧ٜ ٠ِف٧ٖح ٫ٖ جٝٔفخ 

ػ٬ش ٬ِسدف ١٠ ج٢٠ٝح٥ط ج٢ٝٚؿ٬ر ٠ٝح دِؿ جٝد٬٧٬٢ر جٝس٫ ٦ٌفز ٫ٖ ؤ٧فدح ػلخ سٚؿ٬ف دِى 

ٟ ، ٧ ٤٢ٜٝ جٜسلخ ل٠حز ٠ػؿؿذ ٩ُٞ ج٠ٝلس٨٧ ج٠ِٝف٫ٖ ٧ ج٠ٝلس٨٧ 18جٝدحػص١٬ ٫ٖ جٝٚف١ 

٧ ٧٥ ١٠ ؤػؿش جٝس٧ظ٦حز ج٢ٝٚؿ٬ر ٧ ج٠ِٝف٬ٖر جٝس٫ . ٟ 20ج٦٢٠ٝظ٫ ٫ٖ سل٬٢٬ِحز جٝٚف١ 

ُف٦ٖح جِٝحٟٝ جٝٔفد٫ ، ػ٬ش ٬دػش ٥ـج ج٢ٝنحً ١ُ جٝصٚح٫ٖ ؿجؾل جألؿد٫ ٧ ٙؿ ٦ٌف ـٝٛ 

ظ٬ٞح اصف جٝؿ٧ُذ ا٩ٝ ٢ٚؿ ظؿ٬ؿ ٬سظح٧ق ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ٧ ٩ُٞ فؤل٦ح جٝظ٠ح٬ٝر ا٩ٝ ٢ٚؿ صٚح٫ٖ 

. ٦٬سٟ دحأل٢لح٘ جٝصٚح٬ٖر ج٠ٝي٠فذ ؾٕٞ جٝد٢حء ج٧ٔٞٝ٪ 

                                                           
  80 ، ص 2003 ، 1النقد األدبً ، محمد عبد المطلب ، الهٌئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، ط-  1
أنماط القراءة النقدٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة أحمد بن سلٌم العطوي مؤسسة االنتشار العربً ،بٌروت، لبنان -  2
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ا١ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٥ٟ ٦٢٠ط لد٢ٚح ا٤٬ٝ جٝٔفخ " : ُدؿ ج٥٧ٝحخ ؤد٧ ٥حنٟ" ٤٢٠٧ ٧ٚ٬ل جٝؿٜس٧ف 

 ٤ٝ1 ؤؿ٧جس٤ ٜٝٞنٕ ١ُ ج٠ٝي٠ف ج٢ٝل٫ٚ ٫ٖ ج٠ِٝل جألؿد٫ (ؤ٠ف٬ٜح ٧ ٖف٢لح)

ؤ١ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٠ٜح ٧٬ػ٫ جل٤٠ ، " : ٬٠ظح١ جٝف٫ٞ٬٧"٧ " لِؿ جٝدحق٫ٓ"٧ ٬ف٨ ٜل ١٠ 

٢نحً ٖٜف٪ ٬سؾـ ١٠ جٝصٚحٖر دن٬ٝ٧٠س٦ح ٧٠ي٧ُح ٝدص٤ ٧ س٬ٜٗف٣ ٧ ٬ِدف ١ُ ٧٠جٕٙ اقجء 

 ٬ٖٕٚ ٩ُٞ ٬ٞ٠ُحز ا٢سحض جألنٜحل جٝصٚح٬ٖر ١٠ ٙدل ج٠ٝئللحز ؤ٧ 2س٧ًفجس٦ح ٧ ل٠حس٦ح 

جألٖفجؿ ٧ ًف٬ٚر س٧ق٦ِ٬ح ٧ جلس٦ال٦ٜح ، ٖال ٦٬سٟ دؿفجلر ج٢ٝه ٧ ٢ٚؿ٣ دل ٬إؾـ ج٢ٝه ١٠ 

ػ٬ش ٠ح ٬ٜسنٕ ١٠ ؾال٤ٝ ١٠ ؤ٠ٌ٢ر صٚح٬ٖر سسنٜل ؿجؾل ٠٧ٌ٢٠ر ٠ئللحس٬ر ؤ٪ ٠ح ٧فجء 

  3ج٢ٝه ٧ ٬ٝك ج٢ٝه ٢ٗل٤

ؤ١ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٬ٝك ٦٢٠ظح د١٬ ٢٠ح٥ط ؤؾف٨ ؤ٧ ٠ـ٥دح " : والع ٢ٙل٧ذ "٧ ٬د١٬ جٝؿٜس٧ف 

دل . ؤ٧ ٢ٌف٬ر ٠ٜح ؤ٤٢ ٬ٝك ٖفُح ؤ٧ ٠ظحال ٠سؾووح د١٬ ٖف٧ٍ ج٠ِٝفٖر ٧ ٠ظحالس٦ح 

٠٠حفلر ؤ٧ ٖح٬ُٞر سس٧ٖف ٩ُٞ ؿفجلر ٜل ٠ح سٗفق٣ جٝصٚحٖر ١٠ ٢و٧ه ل٧جء ٜح٢ز ٠حؿ٬ر 

 4ؤ٧ ٖٜف٬ــر ٧ ٫٢ِ٬ ج٢ٝه ٢٥ح ٜل ٠٠حفلر ٧ٙال ؤ٧ ِٖال س٧ّٝؿ ٩٢ِ٠ ؤ٧ ؿالٝر

ؤ٤٢ " ، ٬ِفٕ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ  (٠ؿؾل ٫ٖ ج٢ٝٚؿ ج٠ٝٚحف١)٫ٖ ٜسحد٤ " ػ٢ٗح٧٪ د٫ِٞ "٧ دؿ٧ف٣ 

٢نحً ٧ ٬ٝك ٠ظحال ٠ِف٬ٖح ٙحث٠ح ٫ٖ ـجس٤ ،٧ ٧٥ ال ٬ؿ٧ف ػ٧ل ج١ٗٝ ٧ جألؿخ ٖػلخ ، ٧ 

 5ا٠٢ح ػ٧ل ؿ٧ف جٝصٚحٖر ٫ٖ ٢ٌحٟ جألن٬حء د١٬ جٝظ٧ج٢خ جٝظ٠ح٬ٝر ٧ جأل٢صف٧د٧ٝ٧ظ٬ر

 ٖح٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٧٥ ـٝٛ ج٢ٝٚؿ جٝـ٪ ٬ػٞل ج٢ٝو٧ه ٧ جٝؾًحدحز  "ػ٠ؿج٧٪ ظ٬٠ل"ؤ٠ح ٢ُؿ 

جألؿد٬ر ٧ ج٬٢ٗٝر ٧ جٝظ٠ح٬ٝر ٫ٖ ي٧ء ٠ِح٬٬ف صٚح٬ٖر ٧ ل٬حل٬ر ٧ جظس٠ح٬ُر ٧ ؤؾال٬ٙر د٬ِؿج 

                                                           
 2003-04-17مشروع النقد الثقافً فً ملتقى اإلبداع ،عبد الوهاب أبو هاشم ، تاٌمز نٌوز ، اللقاء الخامس ،- 1 

 305 ،ص 2000 2دلٌل الناقد األدبً مٌجان الروٌلً،سعد البازغً، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، المغرب ن ط- 2

النقد الفنً دراسة فً المفاهٌم و التطبٌقات، علً شناوة ،سامرقحطان سلٌمان دار الرضوان للنشر و التوزٌع،عمان األردن -  3

 151 ص1،2014ط

 11 ، ص2007 ، 1تمارٌن فً النقد الثقافً ، صالح قنسوة، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،القاهرة ، ط- 4

 185 ، ص 2008 ، 2من إشكالٌات النقد العربً الجدٌد ، شكري عزٌز ماضً ، دار ورد األدنٌة للنشر و التوزٌع ن ط-  5
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١ُ ج٠ِٝح٬٬ف جٝظ٠ح٬ٝر ٧ ج٬٢ٗٝر ٧ دحٝسح٫ٝ ٩٢ِ٬ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ دح٠ٝئٕٝ ٧ جٝل٬ح٘ ٧ ج٠ٝٚوؿ٬ر 

. ٧ جٝٚحفة ٧ ج٢ٝحٙؿ ، ٧ ١٠ ص٠ر ٖح٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٧٥ ٢ٚؿ ا٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٫ ٧ ٖٜف٪ ٧ ُٚحثؿ٪ 

٧ ٦٬ؿٕ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ا٩ٝ ٜنٕ ج٧٬ِٝخ ج٢ٝل٬ٚر جٝس٫ س٧ظؿ ٫ٖ جٝصٚحٖر ٧ جٝل٧ٞٛ ١ د٬ِؿج 

٦ٖل جٜٝنٕ ١ُ : ١ُ جٝؾوحثه جٝظ٠ح٬ٝر ٧ ج٬٢ٗٝر ، ٧ ٫٢ِ٬ ٥ـج ؤ١ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٧٥ 

جأل٢لح٘ ٧ سِف٬ر جٝؾًحدحز ج٠ٝئللحس٬ر ، ٧ جٝسِفٕ ٩ُٞ ؤلح٬ٝد٦ح ٫ٖ سفل٬ؽ ٢٠٬٥س٦ح ، ٧ 

. ٖفى نف٦ً٧ح ٩ُٞ جٝـجثٚر جٝػيحف٬ر ٝأل٠ر 

٧ ٤٬ُٞ ٖح٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٧٥ جٝـ٪ ٬ؿفك جألؿخ ج٫٢ٗٝ ٧ جٝظ٠ح٫ٝ دحُسدحف٣ ٌح٥فذ صٚح٬ٖر 

. ٠ي٠فذ

٧ دسِد٬ف آؾف ٧٥ فدً جألؿخ دل٬ح٤ٙ جٝصٚح٫ٖ ٬ٓف ج١ِٞ٠ٝ ، ٧ ١٠ صٟ ال ٬سِح٠ل ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ 

٠َ ج٢ٝو٧ه ٧ جٝؾًحدحز جٝظ٠ح٬ٝر ٧ ج٬٢ٗٝر ٩ُٞ ؤ٦٢ح ف٧٠ق ظ٠ح٬ٝر ٧ ٠ظحقجز ن٬ٜٞر 

٧٠ػ٬ر ، دل ٩ُٞ ؤ٦٢ح ؤ٢لح٘ صٚح٬ٖر ٠ي٠فذ سِٜك ٠ظ٧٠ُر ١٠ جٝل٬حٙحز جٝصٚح٬ٖر جٝسحف٬ؾ٬ر 

. ٧ جٝل٬حل٬ر ٧ جالظس٠ح٬ُر ٧ جالٙسوحؿ٬ر ٧ جألؾال٬ٙر ٧ ج٬ٟٚٝ جٝػيحف٬ر ٧ جإل٢لح٬٢ر 

٧ ١٠ ٢٥ح ٬سِح٠ل ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٠َ جألؿخ جٝظ٠ح٫ٝ ٬ٝك دحُسدحف٣ ٢وح دل د٠صحدر ٢ل٘ صٚح٫ٖ 

. ٬ئؿ٪ ٬ٌ٧ٗر ٢ل٬ٚر سي٠ف ؤٜصف ٠٠ح س١ِٞ

٬سيغ ٠٠ح سٚؿٟ ؤ١ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٠ِ٬ل ٫ٖ ػٚل ٧جلَ ٧ ٠س٧٢ٍ ٠سِؿؿ ٧ ٠سؿجؾل ، ٧ ١٠ ٢٥ح 

٬سٟ جٝسإ٬ٜؿ دإ١ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٢٬ٌف ا٩ٝ ج٢ٝه د٧و٤ٗ ػؿصح صٚح٬ٖح دحٝؿفظر جأل٩ٝ٧ دوفٕ 

. ج٢ٌٝف ١ُ ٠لس٧ج٣ جٝظ٠ح٫ٝ جٝف٬َٖ ؤ٧ ج٧ٝي٬َ 

٧٦ٖ ٠ٚحفدر ٠سِؿؿذ جالؾسوحوحز س٢د٫٢ ٩ُٞ جٝسحف٬ؽ ٧ سلسٜنٕ جأل٢لح٘ ٧ جأل٠ٌ٢ر 

جٝصٚح٬ٖر ٧ سظِل ج٢ٝه ؤ٧ جٝؾًحخ ٧ل٬ٞر ؤ٧ آؿجذ ٦ٟٗٝ ج٢٧ٜ٠ٝحز جٝصٚح٬ٖر ج٠ٝي٠فذ ٫ٖ 

. جٝال٫ُ٧ ج٧ٔٞٝ٪ ٧ جألؿد٫ ٧ جٝظ٠ح٫ٝ 
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: البوادر األولى للنقد الثقافً : ثانٌا 

س٧ِؿ جٝد٧جؿف جأل٩ٝ٧ ٦ٝـج ج٧٢ٍٝ ١٠ ج٢ٝٚؿ ا٩ٝ لٞلٞر ١٠ جٝسلحئالز جٝس٫ سًفع ٢ٗل٦ح دحػصر 

١ُ اظحدحز ، ػ١٬ ُظق ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ١ُ سٚؿ٦٠٬ح دػٜٟ جٝسػ٧ل ج٠ِٝف٫ٖ جٝػحول ، ػ٬ش 

ٜح١ ػس٬٠ح ٫ٖ ٥ـ٣ جٝػحٝر ؤ١ ٬ػسل ٠ٜح٤٢ ٢ٚؿ ظؿ٬ؿ ٢٠ٟ ٧٢ٍ آؾف ؾحفض ١ُ ج٥س٠حٟ ج٢ٝه 

. ٧ ٬س٠حن٩ ٠َ ٥ـج جٝسػ٧ل ج٠ٝن٧٦ؿ 

   ٧ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ د٧ٌ٢٠ف٣ ٥ـج ٧٥ ٬ٝ٧ؿ جٝؿفجلحز جٝصٚح٬ٖر جٝس٫ ٦ٌفز اف٥حوحس٦ح ج٠ٝدٜفذ 

٧جٝؿفجلحز . دِؿ جٝػفخ جِٝح٬٠ٝر جأل٩ٝ٧ ٠٢٧ز ٧سٜح٠ٞز ٫ٖ ُوف ج٦٢ٝير جأل٧فد٬ر

٢ن٧ء ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٠،٫ٖؾسٕٞ ٫ٖ -  آفصف ج٬قجدفظف– جٝصٚح٬ٖر ٥ـ٣ جٝس٫ ؤص٠فز ٠ٜح ٬ف٨ 

٠٬ٖح ٬ف٨ دفظف ؤ٦٢ح ٢نإز ٫ٖ جٝلد٬٢٬ِحز ػ١٬ نفٍ ٠فٜق جٝؿفجلحز . سػؿ٬ؿ دؿج٬س٦ح

 ٫ٖ ٢نف وػ٬ٗر ؤ٧فج٘ ٠ُل ٫ٖ 1971جٝصٚح٬ٖر ج٠ِٝحوفذ دظح٠ِر دف٢٠ظ٦حٟ ٫ٖ ُحٟ 

٢ظؿ دِى جٝدحػص١٬ ٬ـ٥خ ا٩ٝ ؤ١ جٝؿفجلحز جٝصٚح٬ٖر جفسدًز د٠ؿفلر . جٝؿفجلحز جٝصٚح٬ٖر

ٖفج٧ٜٗ٢فز ٫ٖ ؤ٠ف٬ٜح ٧جفسدًز ١٠ ٢حػ٬ر ؤؾف٨ دظح٠ِر دف٢٠ظ٦حٟ، اـ ؤٕٝ جِٝؿ٬ؿ ١٠ 

 ٫ٖ ٖفج٧ٜٗ٢فز 1923ج٠ٝص١٬ٗٚ ج٠ٝفسد١٬ً د٦ِ٠ؿ جٝدػ٧ش جالظس٠ح٬ُر  ج٠ٝحفٜل٫ ُحٟ

ؿفجلحز ٬٠ُٞر ػ٧ل جٝٚحُؿذ جالٙسوحؿ٬ر ٠ٞٝظس٠َ ؾالل جِٝنف٬٢٬حز صٟ ػ٧ٝ٧ج ج٥س٠ح٦٠ٟ 

 1ؾالل جٝصالص٬٢٬حز ا٩ٝ جألدػحش ج٠ٝسِؿؿذ ج٠ٝظحالز ٫ٖ ؿفجلر جٝد٬٢ر ج٬ٙ٧ٗٝر ٝٞصٚحٖر

ؤ٠ح جٝؿفجلــحز جٝصٚح٬ٖر جٝس٫ ٦ٌفز ٫ٖ ُوف ج٦٢ٝير ٜح٢ز ٠فسدًر دٗف٧ٍ ُٞـٟ 

جالظس٠حٍ ٧ جٝسحف٬ؽ ٧ جٝٗٞلٗر ؤ٧ال ، ٧ ٜح٢ز سِحٝط ٙي٬ر جٝصٚحٖر ٧ جفسدحًحس٦ح ٧ س٧لَ 

٢نح٦ًح ٠َ دػ٧ش ٠ُٞحء جأل٢صف٧د٧ٝ٧ظ٬ح ٧ ال٦ح٠حس٦ٟ ٫ٖ سػ٬ٞل جٝصٚحٖر ، ٧ ٜلف٥ٟ ٠ٝح ٧٥ 

٠ِسحؿ ١٠ جٝؿفجلحز جٝس٬ٞٚؿ٬ر جٝلحدٚر اـ س٢ح٧ٝز دحٝؿفك ٙيح٬ح ٫ٖ جٝسػ٬ٞل جالظس٠ح٫ُ ٧ 

. جٝصٚح٫ٖ ٝٞن٧ِخ ٟٝ س١ٜ ٠ؿجف ج٥س٠حٟ ١٠ ٙدل 

جٝـ٪ ٦ٌف " د٬فظف " ١٠ٖ د١٬ ج٠ِٞٝحء جٝـ١٬ ؤل٧٠٦ج ٫ٖ س٧ًف جٝؿفجلحز جٝصٚح٬ٖر جأل٠ف٫ٜ٬ 

 ٜفجثؿ ٝالسظح٣ ج٧ٝ٧٢٬٠٧٢٬ٗٝظ٫ جٝـ٪ ج٥سٟ دٚيح٬ح ج٠ِٝفٖر ٧ ج٧ٝظ٧ؿ ٧ ٧ٜجػؿ 1960ُحٟ 

                                                           
 31، ص2003رمضان بسطاوٌسً محمد غانم ، المركز القومً ، القاهرة ، دط، : النقد الثقافً ، أرثر إٌزابرجر،  تر -1
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١٠ ج٠ٜٝٗف١٬ ٧ ؤوػحخ ج٢ٌٝف٬حز ٫ٖ جٝصٚحٖر اـ س٢ح٧ٝز ؤ٠ُح٤ٝ ٧٠ي٧ُحز ُؿ٬ؿذ ، ٫ٖ 

ُٟٞ جالظس٠حٍ ، ج٠ِٝفٖر ، جٝؿ١٬ ٧ جٝال٧٥ز ٧ ج٢ٌٝف٬حز جالظس٠ح٬ُر ٧ :٠ظحالز ٦٢٠ح 

جٝل٬حل٬ر جِٝح٠ر ٧ ٙؿ ج٥سٟ ٫ٖ ؿفجلحس٤ دحٝٚيح٬ح جالظس٠ح٬ُر جٝؤف٨، ٧ ٜـٝٛ ج٠ٝنٜالز 

  1جألٜصف ؿٙر ٠صل جٝس١٬٧ٜ جٝصٚح٫ٖ ٢ٌٟٞٝ ٧ جإل٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٬حز ٧ جأل٠٢حً ج٠ٝظس٬ِ٠ر ج٠ٝس٬ٔفذ 

   ٧ٜـٝٛ ؤل٠٦ز جٝدف٬ًح٬٢ر ٠حف٪ ؿ٧ٓالك ٫ٖ س٧ًف جٝؿفجلحز جٝصٚح٬ٖر اـ ٠ُٞز ٠ؿ٬فذ  

ٝإل٢لح٬٢حز ٫ٖ " جٖح١٧ٝ"٧نٔٞز ٜفل٫ " فلل ل٬ط"٠ٝفٜق دػ٧ش جٝصٚحٖر ٫ٖ ٠ئللر 

٧سِؿ ٠حف٪ ٧جػؿذ ١٠ د١٬ ج٠ٝحثر ١٠ ج٠ِٞٝحء جالظس٠ح١٬٬ُ جٝـ١٬ " ٧٢فش ٧لسف"ظح٠ِر 

ُحٝظ٧ج ٙيح٬ح جٝف٠ق٬ر ٫ٖ صٚحٖحز ج٠ٝظس٠ِحز دًف٬ٚر ؤٜصف ٖح٬ُٞر ٠ٜح ؤ٦٢ح ٧جػؿذ ١٠٠ 

س٧ٝ٧ج ف٬حؿذ ج٢ٌٝف٬حز جٝدف٬ًح٬٢ر جٝس٬ٞٚؿ٬ر ٫ٖ جأل٢صف٧د٧ٝ٧ظ٬ح جٝصٚح٬ٖر، س٢ح٧ٝز ؤ٠ُح٦ٝح 

ٙيح٬ح جٝسفس٬خ جالظس٠ح٫ُ ٧س٧ظ٦ز ا٩ٝ جٝظ٠حُحز جٝدؿجث٬ر ٢٧ٜ٧ز ٧ٌ٢٠فج ٝؿفجلر 

 ٧1950ٙؿ٠ز ٠حف٪ ٠ظ٧٠ُر ١٠ جٝؿفجلحز ٢٠ـ ُحٟ . نِحثف٥ٟ ٧ ٢٠حٙنس٦ح ٧سػ٦ٞ٬ٞح

جٝفث٬ك ١ُ ٙدحثل ج٫ٞ٬ٞٝ ٫ٖ "س٧ظ٦ز ٢ػ٧ جٝٚدحثل ٫ٖ اٖف٬ٚ٬ح دحٝـجز، ٜح١ ؤ٦٠٥ح ٜسحد٦ح 

، اـ ج٢ودز ؿفجلحس٦ح ٩ُٞ ؿفجلر سٞٛ ج٠ٝظس٠ِحز ٧جلسؾفجض ؤ٠٢حً ٧ج٢لح٘ "ٜحلح٪

 2. ج٠ِٝح٫٢ جٝف٠ق٬ر ٧جٝنِحثف٬ر ٫ٖ ػ٬حس٦ٟ ٧سػ٦ٞ٬ٞح

ٖٚؿ دػش ٙيح٬ح جٝصٚحٖر دإل٧ٞخ ٠ٔح٬ف ٧٢ُح ٠ح، اـ س٢ح٧ٝز " ٬٠ن٬ل ٧ٜ٧ٖ"     ؤ٠ح جٝٗف٢ل٫ 

ؤ٠ُح٤ٝ ؿفجلر ج٧٠٢ٝ جٝصٚح٫ٖ ٧جٝسػ٬ٞل جٝصٚح٫ٖ ١ٜٝ٧ دحالُس٠حؿ ٩ُٞ سٚح٬ٝؿ ؿ٧فٜح٤٬٠٬ 

 3ٖيال ١ُ ج٢س٠حث٤ ٝٞسٚح٬ٝؿ جٝظح٬ِ٠ر/ ٠٧حفٜل٬ر ٧د٢حث٬ر

    اـ ٜح١ ؤلسحـج أل٠ٌ٢ر جٜٝٗف ٫ٖ ٬ٜٞر ٖف٢لح ددحف٬ك، ٧ٙؿ س٧ظ٤ ج٥س٠ح٤٠ ٫ٖ ؿفجلحس٤ 

ا٩ٝ سحف٬ؽ جأل٠ٌ٢ر جالظس٠ح٬ُر ٧جٝل٬حل٬ر ٧جٝؾًحدحز، ٜحٝؾًحخ جٝلف٬ف٬ر ٧جٝؾًحخ 

٧٦ٖ ٢٬ٌف ا٩ٝ جٝسحف٬ؽ ٠صال ٩ُٞ . جالٙسوحؿ٪ ٧ؾًحخ جٝسحف٬ؽ جًٝد٫ِ٬، ٧جٝؾًحخ ج٢ٝٗل٫

                                                           
محمد ٌحً ، دار النشر المشروع القومً : النقد األدبً األمرٌكً من الثالثٌنٌات ، إلى الثمانٌنٌات ، فٌنٌست لٌتش ، تر -1

 37 ن ص2000 ن 1للترجمة مصر  ط

 25-24 ، ص1، ط2009 الهٌئة المصرٌة للكتاب،فاروق أحمد مصطفى ، : التحلٌل الثقافً، مجموعة باحثٌن غربٌٌن ، تر -2

 27المرجع نفسه  ص  -3



                    النقد الثقافي مقاربة مفاهيمية                                    الفصل األول

 

14 

 

ج٤٢ لٞلٞر ١٠ ج٠٠ٝحفلحز جٝؾًحد٬ر ٬ٓف ج٠ٝسوٞر، ٧ٙؿ ج٥سٟ ٫ٖ ٠ظحل جًٝخ ج٢ٝٗل٫ 

٧جًٝخ جِٝحٟ ٧جٝظ٢ك ٧جٝظف٠٬ر، ٧٥٧ ٬ف٨ ؤ١ ج٧ٚٝجُؿ جٝس٫ سػٜٟ ٥ـ٣ جٝؾًحدحز ٧٠ٌٗر 

 1دنٜل ٬ٓف ٧جٍ

سحف٬ؽ ج٢ٝنحً ) 1975٧ُحٟ  (٬٠الؿ جٝلظ١: جٝسف٬٧ى ٧جِٝٚحخ )   ٧ٙؿ ٜح٢ز ٠ٝئٝٗحس٤ 

، ؤصف٥ح ٫ٖ ؿَٖ ُظٞر جٝؿفجلحز جٝصٚح٬ٖر، 1980 (ج٧ٚٝذ ٧ج٠ِٝفٖر)، 1976٧ُحٟ  (جٝظ٢ل٫

، ؤصف٥ح ٫ٖ ؿَٖ ُظٞر 1980 (ج٧ٚٝذ ٧ج٠ِٝفٖر)١٠ ؾالل ٦ٖ٧ٙ٧ح ٩ُٞ ٙيح٬ح ٠٦٠ٞر ٟٝ ، ٧

٧ٙؿ جلس٠ؿ ٧ٜ٧ٖ . جٝؿفجلحز جٝصٚح٬ٖر، ١٠ ؾالل ٦ٖ٧ٙ٧ح ٩ُٞ ٙيح٬ح ٠٦٠ٞر ٟٝ سِحٝط ١٠ ٙدل

 ج٢ظحق ؤ٥ؿج٤ٖ جٝلحدٚر، ٧ٙؿ ل٩ِ ”٬ٝٗك نسفج٧ك ٫ٖ“٦٢٠ظ٤ جال٢صفد٧ٝ٧ظ٫ جألٙؿٟ  ١٠ 

٫ٗ٬ٝ نسفج٧ك ج٩ٝ  ج٧ٝو٧ل ا٩ٝ ظـ٧ف جٝصٚحٖر جٝس٫ سدؿٝز ٙدل ٧٦ٌف جِٟٝٞ دق١٠ ٬٧ًل، 

ٖػح٧ل ؤ١ ٬ظؿ ظـ٧ف جِٝالٙحز جٝص٢حث٬ر ج٢٧ٜ٠ٝر ٦ٝـ٣ جٝصٚحٖر، ١٠ ؾالل ا٬ظحؿ٣ ٝسنحد٦حز 

ل٧ل٬ف )د٬٧٬٢ر ٫ٖ ج٢لح٘ جٝٚفجدر ٝؿ٨ ٙدحثل ج٧٢٦ٝؿ جٝػ٠ف ٫ٖ جٝدفجق٬ل، ٖحٝسٗز ج٩ٝ ٢ٌف٬ر 

٧نفٍ ٫ٖ سًد٦ٚ٬ح ٝس١٧ٜ ٢٧ُح ٤ٝ ٫ٖ سٗل٬ف دِى جٝسِحفيحز جٝس٫ الػ٦ٌح د١٬  (ج٬٧ٔٞٝر

جسظح٥حز جٝلٜح١ جألو١٬٬ٞ ٧ج٢لح٘ ج٠ٝوًٞػحز جٝٚفجد٬ر ٝؿ٦٬ٟ ٧ٜـٝٛ ج٢لح٘ جٝسل٬٠ر، 

٧جٝس٬ٌ٢ٟ جالظس٠ح٫ُ،ؤ٠٦ٝس٤ ٫ٖ ٜل ـٝٛ ج٢٧ٜ٠ٝحز جٝس٬٢ٚر جٝؾحور ِٟٝٞ جٝٞٔر جٝد٧٬٢٪ ٠٧ؿؾ٤ٞ 

جٝـ٪ " ٧٬فظ١٬ ٥حدف٠حك" ١٠٧ د١٬ ج٠ِٞٝحء جأل٠ٝح١ ٜح١ ج٬ٗٝٞل٧ٕ ٧ُحٟٝ جالظس٠حٍ 2ج٫٠ِٞٝ

ػ٧ل ج٥س٠ح٤٠ ١٠ ج٧٠ٝي٧ُحز جٝٗٞل٬ٗر ٧ج٢ٌٝف٬ر جٝوفٕ جٝس٫ ٧ل٠ز ؤ٠ُح٤ٝ ج٠ٝدٜفذ ا٩ٝ 

ٖػه ج٠ٝنٜالز جٝصٚح٬ٖر ٧جالظس٠ح٬ُر جٝس٫ سسػؿ٨ ج٠ٝظس٠ِحز جٝفؤل٠ح٬ٝر ج٠ٝسٚؿ٠ر، ٧ٙؿ 

ج٥سٟ ٫ٖ ؤ٠ُح٤ٝ ؤ٬يح دحٝس٧ًف جٝصٚح٫ٖ ٢٧ٌف٬حز جالسوحل ٧ٙؿ ػح٧ل فدً ج٢ٌٝف٬ر ج٢ٝٚؿ٬ر 

دحٝل٬حلر، ٧ٙؿ ُٜلز ٜسحدحس٤ ٫ٖ ؤص٢حء جٝػفٜر جًٝالد٬ر ج٥س٠ح٤٠ دحٝػفٜر ٧ج٥س٠ح٤٠ جألٜدف 

 3دحٝؿ٧ف جإل٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٫ جٝـ٪ ٬ِٞد٤ جِٟٝٞ ٧جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٬ح

                                                           
 30التحلٌل الثقافً، مجموعة باحثٌن غربٌٌن ، ص  -1
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   ١٠٧ ظح٢خ آؾف ٫ٖ ؤ٠ف٬ٜح ٜح١ ج٢ٝٚحؿ ج٬ٝلحف١٧٬ ُح٠ر ٩ُٞ جؾسالٖحز ؤ٠قظس٦ٟ ٦٠٦ٖ٧ٟ 

٦ٝ٧٬٠٧ٟ جٝل٬حل٬ر ٠س١٬ٚٗ ٩ُٞ ُؿٟ ٜٗح٬ر ٠ئللر جٝؿفجلحز جألؿد٬ر جألٜحؿ٬٠٬ر ٧جٝػحظر ا٩ٝ 

جٝس٬٬ٔف ٦٬ٖح، ٧لحؿ اظ٠حٍ ١٠ جٝلس٬٢٬حز ٧ػس٩ جٝص٠ح٬٢٬٢حز د١٬ ٢ٚحؿ جألؿخ ج٬ٝلحف١٬٬ ٩ُٞ 

يف٧فذ س٧ل٬َ ٢ًح٘ جٝدػش ج٢ٝٚؿ٪ ٧س٧ل٬َ ٢ًح٘ جألؿخ ٦ٖحظٟ ج٢ٝٚحؿ ج٬ٝلحف١٧٬ ٠ػؿ٧ؿ٬ر 

٧ٖٞف٢ك ٧٥ "ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ٧ي٬٘ ٢ل٘ جأل٠ُحل جٜٝدف٨ ج٠ِٝسدفذ، ٫ٖٗ جٝلس٬٢٬حز ؿُز 

٬ٝق٫ٝ "ا٩ٝ اؿ٠حض ج٢ٝو٧ه ج٢ٝلحث٬ر ٫ٖ ج٠ٝٚففجز جٝؿفجل٬ر، ٧ؿجَٖ " ٬ٞ٬ٝ٧ح١ ف٧د٢ل١٧

دحٝػش ٩ُٞ " ٧د٧ل ال٧سف"٬٧ٝك ٜح٠خ" ١ُ جألؿخ جٝنِد٫، ٧ج٥سٟ" ٬ٖؿٝف ٧ف٬سنحفؿ د٧جف٤٬٬

جٝس٧ظ٤ ا٩ٝ ؤؿخ جًٝدٚر جِٝح٠ٞر، ٫ٖ٧ جٝلد٬٢٬ِحز ؿُز جالسظح٥حز ج٢ٝٚؿ٬ر ج٧٠ٝظ٧ؿذ ٫ٖ 

لس١ٗ٬ "٧ُٟٞ ؤؿخ جٝصٚحٖر ٢ُؿ " ٖف٬ؿف٬ٛ ظ٠٬ل١٧"ؤ٠ف٬ٜح آ٢ـجٛ ٜح٢ٝٚؿ جٝظؿ٫ٝ جٝـ٪ ًفػ٤ 

، ؿُز ا٩ٝ فدً جٝل٬حلر دح٢ٝٚؿ "جؿ٧جفؿ ل٬ِؿ"٧ج٢ٝٚؿ ج٠ِٞٝح٫٢ جٝـ٪ ؿُح ا٤٬ٝ" ظف٢٬دالز

جٝؿفجلحز " ٧ٙؿ نحٍ ٙد٧ل جلٟ . ٧اُحؿذ سِف٬ٕ جألؿخ ٬ٝن٠ل دِؿ ـٝٛ ج٠ٝحؿذ ٬ٓف جألؿد٬ر

٩ُٞ اُحؿذ سِف٬ٕ جألؿخ ٧اُحؿذ سو٬٧ف ج٢ٝٚؿ ٫ٖ ج٠ٝنف٧ٍ ج٬ٝلحف٪ جأل٠ف٫ٜ٬ " جٝصٚح٬ٖر

 ٫ٖ1 ؤ٧جثل جٝص٠ح٬٢٬٢حز

دحْٝ جألصف ٫ٖ س٧ًف جٝؿفجلحز جٝصٚح٬ٖر جٝؾحور " س٬ف٪ ا٬ٔٞس١٧"٧ ٙؿ ٜح١ ٜٝسحدحز 

دحألؿخ دػ٬ش ٢ظؿ٣ ٬ِدف ١ُ فئ٬س٤ ٫ٖ س٧ل٬َ ؿجثفذ جألؿخ ١٠ ج٢ٝؾد٧٪ ا٩ٝ جٝنِد٫ د٤ٝ٧ٚ 

٧ظ٦ر ٢ٌف٪ ٫٥ ؤ١ جأل٢َٗ فئ٬ر جألؿخ دوٗس٤ جل٠ح ٩ُٞ ٠ح ٬ٚؿ٤٠ جٝنِخ ١٠ ػ١٬ : 

٭ؾف، ٧أللدحخ ٠ؾسٞٗر ١٠ ل٬حٙحز ٜسحد٬ر ٢٬ِ٠ر ؿجؾل ػٚل ٫ٜٞ ١٠ ج٧٢ٍٝ جٝـ٪ ل٠ح٣ 

صٟ ا١ ؤ٪ ٧٠ي٧ٍ أل٬ر ؿفجلر ٬ظخ ؤ١ ٬س٢ح٧ل ٜل  (٠٠حفلحز جٝؾًحخ)" ٬٠ن٬ل ٧ٜ٧ٖ"

٥ـج جٝػٚل ١٠ ج٠٠ٝحفلحز ٥٧ـج ؤٖيل ١٠ ؤ١ سٌل جٝؿفجلر ٠ػو٧فذ ٫ٖ ٠ػس٨٧ ؤؿد٫ 

 2ٓح٠ى ٠د٦ٟ

                                                           
نِلوولف وآخرون، .ك: ، تحرٌر-القرن العشرون، المداخل التارٌخٌة والفلسفٌة والنفسٌة–موسوعة كمرٌدج فً النقد األدبً  -1
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١ُ ج٢ٌٝف٬ر جألؿد٬ر ٧جفسدحًحس٦ح ج٠ٝؾسٞٗر ٧س٧ول ا٩ٝ ا٢ٜحف " ج٬ٔٞس١٧"٠ٜح سػؿش 

ج٢ٌٝف٬ر جألؿد٬ر جٝؾحٝور، ٖٚؿ دػش ٠صال ٫ٖ ُالٙر جٝل٬حلر جٝؿ٬ٝ٧ر دح٢ٌٝف٬ر جألؿد٬ر ٧٧ظؿ 

ج٤٢ ٬ٝك ٢٥حٛ ػحظر ا٩ٝ ظف جٝل٬حلر ا٩ٝ ج٢ٌٝف٬ر جألؿد٬ر أل٦٢ح ٧٠ظ٧ؿذ ٢٥حٛ ٢٠ـ جٝدؿج٬ر 

٧ج٢ٌٝف٬ر جألؿد٬ر ٠فسدًر دح٢ٚٝحُحز جٝل٬حل٬ر دنٜل ال ٬ٚدل جال٢ٗوحل، ٠٧ٌِٟ ج٢ٌٝف٬حز 

ٖح٢ٌٝف٬ر جألؿد٬ر ؤ٧ ؤ٬ر ٢ٌف٬ر ٬٢ِ٠ر دح٩٢ِ٠ٝ ؤ٧ ج٠٬ٚٝر . جألؿد٬ر لح٢ؿز جٖسفجيحز جٝلًٞر

ؤ٧ جٝن٧ِف ٧جٝسظفدر جإل٢لح٬٢ر ل٧ٕ سس٧فً ػس٠ح ٫ٖ ٢ٙحُحز ؤ٠ُ٘ ١ُ ًد٬ِر جألٖفجؿ 

٧ج٠ٝظس٠ِحز جإل٢لح٬٢ر ٧انٜح٬ٝحز جٝلًٞر ٧جٝظ٧٢ل٬ر ٧سإ٬٧الز جٝسحف٬ؽ ج٠ٝحي٫ ٧سػ٧الز 

جٝػحيف ٧آ٠حل ج٠ٝلسٚدل ٥٧ـ٣ ج٢ٌٝف٬ر ٠ؾسٞٗر ١ُ ج٢ٌٝف٬ر جألؿد٬ر جٝؾحٝور جٝس٫ س٢إ٨ ١ُ 

٬ل٩ِ ا٩ٝ ؤ١ س١٧ٜ ج٢ٌٝف٬حز جألؿد٬ر ٠٬ٙر ٩ُٞ ؾًحخ ٬ٓف " ج٬ٔٞس١٧"٧ .٠صل ٥ـ٣ جٝٚيح٬ح

٠ػؿؿ ٬يٟ ٜسحدحز ؤؿد٬ر ٧ؤؾف٨ ٬ٓف ؤؿد٬ر ، ٧٥٧ د٦ـج ٬يَ ٙحُؿذ ٢ٝٚل جال٥س٠حٟ ١٠ 

٬ف٨ يف٧فذ جال٥س٠حٟ دإ٠ٌ٢ر - ؤ٪ ج٬ٔٞس١٧– ٧٦ٖ 1جألؿخ ا٩ٝ جال٥س٠حٟ دحٝؿفجلحز جٝصٚح٬ٖر

جٝؾًحخ ٧ج٠٠ٝحفلحز جٝؿجٝر ١٠ ٜل جأل٧٢جٍ ٠صل ج٬ٟٗٝٞ ٧جٝسٞٗحق ٧جٝٚه ٧ٝٔر جِٟٝٞ ٧ٜل ٠ح 

 ١٠2 نح٤٢ ؤ١ ٬ػؿش آصحفج ٬٧و٧ّ ؤنٜحال ١٠ ج٫ُ٧ٝ ٧جٝال٫ُ٧

   ١٠٧ ج٢ٝٚحؿ جٝـ١٬ ؤل٧٠٦ج ؤ٬يح دس٧ًف جٝؿفجلحز جٝصٚح٬ٖر جٝؾحور دحألؿخ ج٢ٝحٙؿ جأل٠ف٫ٜ٬ 

١٠ ؾالل ٢ٌف٬س٤ ٫ٖ ج٢ٝه جالظس٠ح٫ُ جٝس٫ ًفػ٦ح ٫ٖ ٠ٚحل ٤ٝ د٧٢ِج١ "ظ١٧ دف٠ٜ٢ح١"

٦٬ٖ٧ح ٧٬لَ ؿجثفذ جٝس٢حه ٝسن٠ل ٢ًحٙح ٧جلِح .1979ُحٟ  (جٝس٬ٜ٬ٜٗر ٧ج٢ٝه جالظس٠ح٫ُ)

١٠ جٜٝسحدحز جالظس٠ح٬ُر ٧جٝسن٬ٜالز جٝف٠ق٬ر ٧ؤ٠ٌ٢ر جٝسو٬٧ف، ٖحٝس٢حه ٝؿ٤٬ ٬فدً 

ج٢ٝو٧ه دحٝؾًحدحز جٝؿ٬٢٬ر ٧جٝصٚح٬ٖر ٧جٝل٬حل٬ر ٧جالٙسوحؿ٬ر، ٥٧ـ٣ ج٠ٝظحالز ج٢ٝو٬ر 

س١٧ٜ دؿ٧ف٥ح ٫ٖ ٠ظ٦ُ٧٠ح ج٢ٝه جِٝحٟ ؤ٧ ج٢ٝه جالظس٠ح٧،٫ُدـج ػل ٥ـج ج٧٦ٗ٠ٟٝ ٝؿ٤٬ 

دؿ٬ال ١ُ ٢ٌف٬ر جٝس٢حه ٢ُؿ جٝس٬ٜ٬ٜٗر جٝدحٝٔر جٝي٬٘ ٧ج٠ٝػؿ٧ؿ٬ر ٧جٝس٫ سس٠فٜق ًٖٚ ٫ٖ 

 3ج٢ٝو٧ه جألؿد٬ر جٝس٫ سن٬ف ٧سػ٬ل ا٩ٝ ٢و٧ه ؤؿد٬ر ؤؾف٨

                                                           
 18 ، ص 2007 ، 1تحوالت النقد الثقافً ، عبد القادر الرباعً ، دار جرٌر للنشر و التوزٌع ، ط -1

 19المرجع نفسه ، ص  -2
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٧ِٝل ٢ٌف٬ر ج٢ٝه جالظس٠ح٫ُ ٥ـ٣ سػ٢ٞ٬ح ا٩ٝ جاللسص٠حف ج٠ٝدحنف ؤ٧ ٬ٓف ج٠ٝدحنف ٦ٝـج 

ج٧٦ٗ٠ٟٝ ٫ٖ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ،اـ ٬ٔؿ٧ ج٢ٝه جألؿد٫ د٧ٌ٢٠ف٣ ندٜر ١٠ ج٢لح٘ ٌح٥فذ ٧ؾ٬ٗر 

. جظس٠ح٬ُر ٧ل٬حل٬ر ٧جٙسوحؿ٬ر ٧صٚح٬ٖر ٧ؿ٬٢٬ر

٧د٦ـ٣ جإلل٦ح٠حز ج٢ٌٝف٬ر ج٧ٝجلِر ؤودغ ٝٞؿفجلحز جٝصٚح٬ٖر جٝؾحور دحألؿخ ٠نف٬ُ٧س٦ح 

٧ػي٧ف٥ح جٝٗحُل جٝـ٪ ؤل٦ٟ ٫ٖ د٧ٞفذ دِى جالسظح٥حز ج٢ٝٚؿ٬ر جٝصٚح٬ٖر ؤ٦٠٥ح ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ 

. ٧جٝسحف٬ؾح٬٢ر جٝظؿ٬ؿذ ٧ج٠ٝحؿ٬ر جٝصٚح٬ٖر
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: الروافد المعرفٌة للنقد الثقافً : ثالثا 

ٜٝل ُٟٞ ؤل٧ًفس٤ جٝؾحور د٤، ٧ٜٝل ٦٢٠ط ٢ٚؿ٪ ؤؿد٫ ٠فظ٬ِحس٤ جٝٗٞل٬ٗر ٧جالظس٠ح٬ُر 

٧ج٢ٌٝف٬ر جٝس٫ ٬ٕٚ ٦٬ُٞح ١٠ ؤظل د٢حء دفظ٤ جِٝحظ٫، ٠ٜٖح ؤ١ ال ُٟٞ ٧٬ٝؿ ١٠ ٖفجّ ٖب٤٢ 

٧اـج ٜح١ جأل٠ف ٜـٝٛ ٠ٖح . ال ٦٢٠ط دؿ١٧ ف٧جٖؿ ٦٢٬حل ٦٢٠ح ٫ٖ لد٬ل سن٬ٜل وفػ٤ ج٫٠ِٞٝ

 ؟…؟ ٬ٜ٧ٕ سِح٠ل ٦ِ٠ح…؟ ١٠٧ ؤ١٬ جلس٠ؿ٥ح…ؤ٥ٟ ج٠ٝفظ٬ِحز جٜٝٗف٬ر ٢ٞٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ

٬لس٠ؿ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٠ِحف٤ٖ ٧آ٬ٝحس٤ ٧ٚ٠٧الس٤ ١٠ ٧ُٟٞ ٠سِؿؿذ، ال ٬ظِل ٢ٝٗل٤ ٠ُٞح ٠ػؿؿج 

د٤٢٬ِ، ٦٢٬حل ١٠ ٜل ج٧ِٟٞٝ، ٧٥٧ اـ ٬سِح٠ل ٠َ ج٢ٝه جألؿد٫ ٬ي٤ِ ؿجؾل جٝل٬ح٘ جٝل٬حل٫ 

٧ٝـٝٛ ٧ُوٕ ٩ُٞ ؤ٤٢ ٢نحً . ١٠ ٢حػ٬ر، ٧ؿجؾل ل٬ح٘ جٝٚحفة ؤ٧ ج٢ٝحٙؿ ١٠ ٢حػ٬ر صح٬٢ر

٬ٝ٧ك ٠ظحال ٠ِف٬ٖح ؾحوح دـجس٤، ٠٦٠٧س٤ ٫ٖ جٝؿفجلر سدؿ٧ ٠سؿجؾٞر ٠٧سفجدًر ٠٧سظح٧فذ 

٧٢ُح ٠ح، ٧ؤٓٞخ ٢ٚحؿ٣ ٬ٝل٧ج سؾوه ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٧ا٠٢ح ٬إس١٧ ١٠ ٠ظحالز ٠سِؿؿذ، ٥٧ٟ 

اـ ٢٬سٚؿ١٧ ال ٢٬سٚؿ١٧ ١٠ ؿ١٧ ٧ظ٦ر ٢ٌف ٖب١ ص٠ر ُالٙر ٦ٟٝ دظ٠حُحز ؤ٧ جسظح٥حز ٠صل 

جالسظح٣ جٝٗف٬٧ؿ٪ ، ؤ٧ ج٢٧٬ٝظ٫ ؤ٧ ج٠ٝحفٜل٫  ؤ٧ ج٢ٝل٧٪  ؤ٧ ج٠ٝػحٌٖ، ؤ٧ جالسظح٣ 

ج٧ٗٝي٧٪ ؤ٧ جٝفجؿ٬ٜح٫ٝ، ؤ٧ ٬فسدً دِٟٞ جِٝال٠حز ؤ٧ ج٠ٝـ٥خ جالظس٠ح٫ُ ؤ٧ جال٢سفد٧ٝ٧ظ٫ 

ؤ٧ ٬فسدً د٠ق٬ط ١٠ ٜل ٠ح لد٘، ٧ٝـج ٖب١ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٬سإلك ؿجث٠ح ٩ُٞ ٧ٌ٢٠ف ٠ح، ٬ف٨ 

1ج٢ٝحٙؿ ١٠ ؾال٤ٝ جألن٬حء ػ٬ش ج٢ٝحٙؿ ٬ِسٚؿ دسٗل٬ف ؤٖيل ٝٞٚيح٬ح 
 

 :علم النفس  ( أ

١٠ ؤ٥ٟ ٠ح ٬لسص٠ف٣ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ١٠ جٝسػ٬ٞل ج٢ٝٗل٫ ؤ٧ ج٦٢٠ٝط ج٢ٝٗل٫ ٧٥ ج٬ٗ٬ٜٝر جٝس٫ 

٬س١ٜ٠ ٦٢٠ح ١٠ سٗل٬ف ٦ٖ٧ٟ ج٢ٝو٧ه دإلح٬ٝخ ال ١ٜ٠٬ سػ٦ٚ٬ٚح ١٠ ؾالل ج٧ٌ٢٠ٝفجز 

جألؾف٨ ٬٧فظَ ٥ـج جأل٠ف أل١ ٢ٌف٬ر جٝسػ٬ٞل ج٢ٝٗل٫ س٢٢ٜ٠ح ظقث٬ح ١٠ ٦ٖٟ ٢٠ح٢ًٚح ج٢ٝٗل٬ر 

جِٝح٬ًٗر  ٧جٝػؿل٬ر ٧جٝال٬ُٞٚر ٧ج٠ٝؾ٬ٗر ٧ج٠ٜٝد٧سر ٧ج٠ٝسؾ٬ٗر ٦ٖـ٣ ٫٥ ج٢٠ٝحً٘ جٝس٫ ٬سول 
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د٦ح ج٢ٗٝح١٧٢ ج٠ٝدؿ١٧ُ ٦٬٧س١٧٠ د٦ح، ٧دؿ١٧ ٢ٌف٬ر جٝسػ٬ٞل ج٢ٝٗل٫ ١ٝ ٬لس٧ِ٬ًج ج٧ٝو٧ل 

1.ا٩ٝ جٝسػ٬ٞل ؤ٧ ج٦ٟٗٝ
 

" ل٬ظ٢٧٠ؿ ٖف٬٧ؿ"٧د٢حء ٩ُٞ ٥ـج جٝفجٖؿ ٜح١ ٠ح ٬ل٩٠ دح٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ج٢ٝٗل٫ ػ٬ش فجع 

٢٬ٌف ٫ٖ ج٠ٝيح١٬٠ جالظس٠ح٬ُر ٧جًٝد٬ٚر ٧جٝل٬حل٬ر، ٧ُالٙحس٦ح دحٝػ٬حذ ج٢ٝٗل٬ر ٠ػح٧ال 

سف٬٠ٟ سٞٛ جِٝالٙحز ١٠ ؤظل ؾٞ٘ جٝس٧جق١ د١٬ سٞٛ ج٠ٝيح١٬٠ ٧ج٢ٝٗك جإل٢لح٬٢ر ١٠ ؾالل 

ج٢ٝدم ٫ٖ ج٢٠ًٝٚر ج٠ٌٞ٠ٝر جٝس٫ ؤل٠ح٥ح جٝال٫ُ٧، ٧جٝس٫ سػس٧٪ جٝفٓدر ج٠ٜٝد٧سر جٝس٫ 

سػح٧ل جٝؾف٧ض ٧جإلٖوحع ١ُ ٢ٗل٦ح ٖسِسفي٦ح جأل٢ح، ٢٬ٖنإ جٝوفجٍ د١٬ ج٫ُ٧ٝ ٧جٝال٫ُ٧ 

٬٧س٧ًف ٬ٝسػ٧ل ا٩ٝ ؤُفجى ٠في٬ر ٬ُٞٚر ؤ٧ ٢ٗل٬ر ٢٥٧ح ٬إس٫ ؿ٧ف جٝسػ٬ٞل ج٢ٝٗل٫ ٠٠صال 

٫ٖ جًٝفع ٬ٓ٧ف٣ ١٠ ؤؿ٧جز جٝسػ٬ٞل ج٢ٝٗل٫ ٧آ٬ٝحس٤ ، ١٠٧ ج٠ٝٗح٬٥ٟ جألؾف٨ جٝس٫ ٧ٕٙ 

٧٥٧ ٬ن٠ل  (ج٧٦ٝ)٢ُؿ٥ح ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٧جلسص٠ف٥ح ٫ٖ سػ٬ٞل ج٢ٝو٧ه ٧٦ٗ٠ٟ جٝال٫ُ٧ 

جألٖٜحف جألٜصف ؤ٬٠٥ر ٧جٝس٫ سػس٦٬٧ح ج٢ٝٗك جٝدنف٬ر ٧ٖ٘ ٠لس٬٧حز ٠ؾسٞٗر ١٠ جإلؿفجٛ 

٧ج٫ُ٧ٝ ٧ ج٫ُ٧ٝ ج٠ٝلد٘ ٧جٝال٫ُ٧، ؤ٠ح ج٧٦ٗ٠ٟٝ جٝصح٫٢ جٝـ٪ ٬ٕٚ ٢ُؿ٣ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ 

ؤ٧ جٝالن٧ِف ٠٬٧صل ٥ـج ج٧٦ٗ٠ٟٝ ٫ٖ جٝسػ٬ٞل ج٢ٝٗل٫ جٝي٬٠ف ٧ج٠ِٝسٚؿجز جألؾال٬ٙر،  (ج٧٦ٝ)

٧جٝـ٪ ٬ِؿ ٧ل٬ًح د١٬ جٝنؾه ٧ج٧ٝجَٙ ٧٥ ج٭ؾف ٤ٝ ػي٧ف  (جأل٢ح)٫ٖ ػ١٬ ٬د٩ٚ ٧٦ٗ٠ٟٝ 

٢ح٬٥ٛ ١ُ . (جأل٢ح جأل٩ُٞ)٧ (جأل٢ح)٫ٖ ٥ـج ج٠ٝٚحٟ ٠٠صال دحلس٬ِحخ ج٧ٝجَٙ ٧جٝس٬ٜٕ ٤ِ٠ ُدف

٩ُٞ ٧ظ٤ جٝؾو٧ه ١٠ " ٧ٖف٬٧ؿ"جٝس٫ سِؿ ٫ٖ ٢ٌف جٝسػ٬ٞل ج٢ٝٗل٫ (ؤ٧ؿ٬خ )٧٦ٗ٠ٟ ُٚؿذ 

 .وٞخ جاليًفجدحز جِٝود٬ر ٧سئصف ٫ٖ جًٝف٬ٚر ٧جألل٧ٞخ جٝس٫ ٧٠٢٢ د٦ح

:  علم االجتماع ( ب

ال ٬ؾسٕٞ ج٧ٌ٢٠ٝف جالظس٠ح٫ُ د٧و٤ٗ جٝفجٖؿ جٝصح٫٢ ١٠ ف٧جٖؿ ج٭٬ٝحز ١ُ ُٟٞ ج٢ٝٗك ، ؤ٧ 

٧ٚ٬ٟ ج٧ٌ٢٠ٝف جالظس٠ح٫ُ دسق٬٧ؿ٢ح دِؿؿ ١٠ جألؿ٧جز " : د٬فظف"جٝؿفجلحز ج٢ٝٗل٬ر ٧ٚ٬ل 

دوٗر ُح٠ر،  ٝسػ٬ٞل ج٢ٝو٧ه، ٧ٝؿفجلر سإص٬فجز ٥ـ٣ ج٢ٝو٧ه ٩ُٞ ج٢ٝحك ٧ج٠ٝظس٠َ

٬٧ؿُٟ ج٧ٌ٢٠ٝف جالظس٠ح٫ُ ٠٧٦ٗ٠ح ١ُ جأل٠ُحل ج٬٢ٗٝر دظ٬٠َ ؤ٧٢ج٦ُح جٝس٫ سِٞد٦ح ٫ٖ 
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ج٠ٝظس٠َ ٠٧ػح٧ٝر سق٬٧ؿ ج٢ٝٚحؿ جٝصٚح١٬٬ٖ دِؿؿ ١٠ ج٠ٝٗح٬٥ٟ ـجز ؤ٬٠٥ر ٜدف٨ ٫ٖ س٬ٗ٢ـ 

 1ؿفجلحس٦ٟ 

ٜح١ ” دػ٬ش / ج٢ٝٚؿ جٝل٧ل٧٬صٚح٫ٖ / ١٠٧ ص٠ر ٦ٌف ٠ح ٬ًٞ٘ ٤٬ُٞ دح٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ جالظس٠ح٫ُ

٢ٚحؿ جِٝال٠حز جالظس٠ح٬ُر جٝـ٪ ؤ٢ظق٣ ٜحفل ٠حفٜك ٧ٚ٬ٟ ٩ُٞ جٖسفجى ؤ١ ج٬ٟٚٝ جٝصٚح٬ٖر 

٢ٗل٦ح ا٠٢ح س١٧ٜ ؤٜصف ٠٦ٖح ٧ؤنؿ سإص٬فج ١٠ ؾالل جِٝالٙر دٜٗفذ جًٝد٬ِر جالظس٠ح٬ُر ٝٞػ٬حذ 

جإل٢لح٬٢ر، دػ٬ش ٜح١ ٬ٗسفى ٜحفل ٠حفٜك ؤ١ ص٠ر د٩٢ ٠ػظ٧در ٧ال ٧ج٬ُر ٬ػح٧ل ٜل 

٠ظس٠َ ؤ١ ٬ػسٌٗ د٦ح ٫ٖ ؿجؾل ل٬حلحس٤، ٧ؤ١ ٬د٦٬ٚح ٠٠ِ٠ر د١٬ ص٢ح٬ح آ٬ٝحس٤، ٧دؾحور 

ج٠ٝظس٠ِحز جٝفؤل٠ح٬ٝر ٧جٝو٢ح٬ُر، ٫٦ٖ سد٫ٚ ٥ـ٣ جٝد٩٢ ٠ػسظدر ػس٩ سس١ٜ٠ ١٠ ؤ١ س٬ِؿ 

ا٢سحض ـ٧جس٦ح، ٧ؤ١ سودغ ٙحؿفذ ٩ُٞ ادٚحء ٧جلس٠فجف ؤؿ٧جس٦ح ج٠ٝس٠صٞر ٫ٖ ج٢ٝقُر 

٫ٖ ٥ـج جٝس٧ظ٤ ج٢ٝٚؿ٪ ٬سظ٤ .جاللس٦ال٬ٜر ٧جلسٔالل جإل٢لح١ ٧جلسالخ ٬ٟٙ جإل٢لح١ ٤٬ٖ 

ؤ٢وحف٣ ا٩ٝ جٝفدً د١٬ ج٢ٝه ٧جٝل٬ح٘، ػظس٦ٟ ٫ٖ ـٝٛ ؤ١ ج٢ٝه ؤ٧ٙجل سِدف ١ُ ٠وحٝغ 

٧ؤٓفجى اظس٠ح٬ُر ٧صٚح٬ٖر ٧ػيحف٬ر ١٠ ػ٬ز ٠٬ٙس٦ح جٝسدحؿ٬ٝر د١٬ جٝن٧ِخ، ٧٥٧ ٠ح ػـج 

د٦ٟ ا٩ٝ جال٥س٠حٟ د٤ ٧٧و٣٧ٗ ٧ػح٧ٝ٧ج سٗل٬ف٣ ٫ٖ ل٬ح٤ٙ ج٧ٔٞٝ٪ جٝظ٠ح٫ٝ جٝصٚح٫ٖ 

جالظس٠ح٫ُ، ٬٧ل١٧ِ ٫ٖ ٦٢ح٬ر ج٠ًٝحٕ ا٩ٝ ا٬ظحؿ ًف٬ٚر جٝفدً د١٬ د٬٢ر ج٢ٝه ٧د٬٢ر 

٧ٝـٝٛ ٖح٢٠ٝؾفً ٫ٖ جٝؿفجلحز جٝل٧ل٢٧٬ٚؿ٬ر ٠ًحٝخ دحال٢ؾفجً ُدف ًف٬ٚس١٬ . جٝصٚحٖر

ؤ١ ٬ٚفف جٝؿجفك ؤال ٦٬سٟ اال دح٢ِٝحوف جٝؾحفظ٬ر ١ُ ج٢ٝه جألؿد٫،  أولها :جص٢س١٬ ٠سدح٢٬س١٬

ؤ١  وثانٌها ٧٠٧ٕٙ ج٠ٝئٕٝ ؿجؾل ج٠ٝظس٠َ جٝـ٪ ٠٬ص٤ٞ ل٤٢ٜ٠٬ ١٠ سد٤٬٢ ٧٠ٕٝٙ ٠س٬٠ق،

جٝصٚح٬ٖر، ٖس٢ٗسغ ٦٬ُٞح ٧سؿ٠ظ٦ح / ٢٬ٌف ا٩ٝ جٝد٬٢ر ج٢ٝو٬ر ٩ُٞ ؤ٦٢ح سس٧لً جٝد٩٢ جالظس٠ح٬ُر

 .٫ٖ ٢ل٦ٚح جٝؾحه، د٩٢ِ٠ آؾف سػ٬ٞل ج٠ٝظس٠َ ٧ سػ٧الس٤

: السٌمٌائٌات و التأوٌل  (   ج

سإس٫ جٝل٬ً٧٠٬ٚح ؤ٧ ُٟٞ جِٝال٠حز د٧و٦ٗح جِٟٝٞ ج٠ٝنسفٛ، ٖحٝسػ٬ٞل ج٢ٝٗل٫ ٬ِس٠ؿ ٬ٜٞر ٩ُٞ 

فوؿ ُال٠حز ؾحور دح٢ٝٗك جإل٢لح٬٢ر، ٧جأل٠ف ٢ٗل٤ ٬سػٚ٘ ُدف ٠ُل جٝدحػش ٫ٖ ؤ٠ٌ٢ر 

ج٠ٝظس٠َ ٧ٌ٧ج٥ف٣، اـ ال دؿ ٤ٝ ١٠ ؤ١ ٬لس٬ٗؿ ١٠ ٬ًِ٠حز ُٟٞ جِٝال٠حز ٬٧فٜق ُٟٞ 
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 ٜٞٔر جٝظلؿ)جِٝال٠حز ٩ُٞ ٬ٗ٬ٜر سٚؿ٬ٟ ج٢ٝحك ٠ِٞٝح٫٢ ٫ٖ جلسؾؿج٦٠ٟ ٝٞٔر ٫ٖ٧ ل٦ٜ٧ٟٞ 

٧ ل٬ػح٧ل جٝظ٬٠َ  ؤ١ ٬ٚؿٟ ٩٢ِ٠ ١٠ جٝل٧ٞٛ جإل٢لح٫٢ ٫ٖ ػ٬حس٢ح  (٧سِد٬فجز ج٧ٝظ٤

ج٬٠٧٬ٝر، ٫ٖ٧ جٝٚوه جٝس٫ ٢ٚفؤ٥ح ٫ٖ٧ جألٖالٟ ٧جِٝف٧ى جٝسٞٗق٬٢٧٬ر، ٫ٖ٧ جٝػٗالز 

جٝفجٙور جٝس٫ ٢ػيف٥ح، ٫ٖ٧ جألػؿجش جٝف٬حي٬ر جٝس٫ ٢نح٥ؿ٥ح ؤ٧ ٢نسفٛ ٦٬ٖح، ٬٧ِؿ 

جٝدنف ػ٧٬ج٢حز ٠ؾٞٚر ٠ِٞٝح٫٢ ٠٧ٗلفذ ٦ٝح، ٠٦٠ٖح ٢ٜح ٢ٖػ١ ٢فلل فلحالز ٢٧س٩ٚٞ ٢٧ٗلف 

فلحالز ج٭ؾف١٬، ٠ٖح س٧ٟٚ د٤ ُٟٞ جِٝال٠حز ٧جإلنحفجز ٧٥ سق٬٧ؿ٢ح دإلح٬ٝخ ؤٜصف س٬ِٚؿج 

٧س٬ٚ٢ػح ٝسٗل٬ف ٥ـ٣ جٝفلحالز ٧افلح٦ٝح، ٫٥٧ سق٧ؿ٢ح ٩ُٞ ٧ظ٤ جٝؾو٧ه دًف٘ ٝسػ٬ٞل 

 جٝل٬ً٧٠٬ٚح ١٠ ػ٬ش ؤ٦٢ح سٜحؿ س١٧ٜ 1١ُ جٝصٚح٫ٖ ج٢ٝو٧ه ٫ٖ جٝصٚحٖحز، ٝـج ال ٬دسِؿ ج٢ٝٚؿ

٧دؾحور ؤ١ جٝصٚحٖر ١٠   ج٠ٝظحل جأل٧لَ ؤ٧ ج٧٠ِٝؿ جأللحل٫ جٝـ٪ ٬ٕٚ ٢ُؿ٣ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ

٧ٌ٢٠ف جٝل٬٠٬حث٬حز ٠ظ٧٠ُر ١٠ جأل٠ٌ٢ر جٝل٬ٚ٬ً٧٠٬ر جٝؾحور ج٠ٝسؿفظر، ؤ٧ ١ٜ٠٬ 

  .جُسدحف٥ح ٠ٜح ١٠ ج٢ٝو٧ه جٝس٫ سفسدً دلٞلٞر ١٠ ج٧ٌٝحثٕ

ٖٛ ” ٤٬ُٞ٧ ٖب١ ٠٦٠ر ٢ٚحؿ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ١٠ ؾالل ٥ـج جألؾ٬ف س٠ِل دحؿة ـ٪ دؿء ٩ُٞ 

نٗفجز ج٢ٝو٧ه أل٧٢جٍ ُؿ٬ؿذ ٫ٖ ٢ًحٙحز ٧ل٬حٙحز ٠ؾسٞٗر ج٠ٜٞٝحز ٧جٝو٧ف 

٧جألٓفجى ٧جأل٠ُحل جألؿد٬ر  ٧جٝند٤ ؤؿد٬ر ٧ج٧ًٚٝك جالظس٠ح٬ُر ٧اُؿجؿ جأل٠ًِر ٧جٝس٢نثر 

 ٧سسإصف جٝصٚحٖر ٧ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٫ٖ ظح٢خ ،2 جالظس٠ح٬ُر ٝألًٗحل ٠٧ظحالز ؤؾف٨ ُؿ٬ؿذ

ج٩٢ِ٠ٝ ُدف جٝؿالٝر ٧ج٧٦ٗ٠ٟٝ جٝي٫٢٠ ِٝٞال٠حز ٧ـٝٛ ُدف ٧يَ جِٝال٠ر سػز ٦ٌٞح 

جٝصٚح٫ٖ ٧جألل٧ًف٪ ٧جٝسِح٠ل ٦ِ٠ح ٩ُٞ ؤلحك سحف٬ؾ٫ صٚح٫ٖ ٠٧ػح٧ٝر ٖٛ نٗفجس٦ح، ٬٧ِؿ 

ف٧ال١ دحفز ؤػؿ ج٦٠ٝس١٬٠ د٦ـج جٝظ٢ك ١٠ ؾالل ٜسحد٤ جأللح٬ًف  دحػصح ٫ٖ ُؿؿ ١٠ 

ج٠ٝوحفُر ٧ٝػٟ )جٝسل٬٠حز ٧ج٠ٝؿ٧ٝالز جٝصٚح٬ٖر ٝدِى ١٠ ج٧ٌٝج٥ف ج٬٠٧٬ٝر ٫ٖ ٖف٢لح ٠صل 

، ٥ؿ٤ٖ ١٠ ٧فجء ٜل ٥ـج (جإللس٬ٛ ٧جٝدًحًك جٝن٬دل٫ ٧جٝؿ٩٠ ٧فٙوحز جإلصحفذ جٝظ٢ل٬ر

 .٧٥ ٠ػح٧ٝر ؤؾـ ُحٟٝ ج٧ٝج٬ِٙحز جٝس٫ ال ٩٢ِ٠ ٦ٝح ٧سٚؿ٬ٟ ج٠ٝؿ٧ٝالز ج٠ٝفسدًر د٦ح
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  :النقد النسوي  ( د

ٌٞز ل٬ًفذ ج٢ِٝوف جٝـ٧ٜف٪ ٢٠٬٥٧س٤ ٩ُٞ ٠ؾسٕٞ ج٠ٝظحالز، لد٬ال ٫ٖ ج٢سٗحير  

ج٢ِٝوف ج٢ٝل٧٪ ٧ج٠ًٝحٝدر دسػفف٥ح ١٠ ج٢٠٬٦ٝر جٝـ٧ٜف٬ر، ٧ٙؿ ٦ٌف ٥ـج ج٢ٝٚؿ دإ٧فدح ٫ٖ 

جٝلس٢٬حز ١٠ جٝٚف١ جِٝنف١٬، ٠ِس٠ؿج دحأللحك ٩ُٞ ػفٜحز سػف٬ف ج٠ٝفؤذ ٧ج٠ًٝحٝدر 

دػ٦ٙ٧ٚح جالظس٠ح٬ُر ٧جالٙسوحؿ٬ر ٧جٝصٚح٬ٖر، ٫ٖ ٌل ل٬ًفذ جٝفظل، ٧ٙؿ سق٠ُز ٥ـج 

جٝدٞؿ جٝظؿ٬ؿ، ٖٚؿ  (٧ ٟ ؤ )٫ٖ ٖف٢لح  ؤ٠ح " ل١٧٠٬ ؿ٪ د٧ ٧ٖجف"٧" ٖفظ٬٢٬ح ٧٧ٕٝ"جٝػفجٛ 

ٜح٢ز ٤٬ٖ ج٢ٝلحء ؤٜصف ػف٬ر ٠٠ح ٫ٖ ؤ٧فدح، ٧ٙؿ نحفٜز ٠ظ٧٠ُر ١٠ ج٢ٝلحء ٫ٖ ٢ٝؿ١ ٫ٖ 

٠ئس٠ف ؿ٫ٝ٧ ٢٠ح٥ى ٝٞف٘، ٢ُ٧ؿ ٧ُؿس١٦ ا٩ٝ ؤ٠ف٬ٜح وف١ ٬فد١ً د١٬ ج٠ِٝحفٛ ٫ٖ 

لد٬ل سػفف جٝل٧ؿ ٧ج٠ِٝحفٛ ٫ٖ لد٬ل سػفف ج٠ٝفؤذ، ٥٧ٜـج دفق ٫ٖ جٝػفٜر ج٢ٝل٬٧ر 

جِٝؿ٬ؿ ١٠ ج٠ِٝح٠الز، ٬ئٜؿ١ س٠ل١٦ٜ دح٠ٝدحؿة جالنسفج٬ٜر، ٧ؤن٦ف جأل٠صٞر ٩ُٞ ـٝٛ ٬س٠صل 

ج٠ِٞ٠ٝر جٝس٫ ٜح٢ز سٕٚ ١٠ ػ٬ش ج٧ٝيَ جالظس٠ح٫ُ ٩ُٞ ظلف ٠ح د١٬ " ٬٧ٝقج ٬٠ن٬ل"٫ٖ 

٧ؤ٠حٟ ٥ـج جٝظ٧ اـ١ وحف ٠ٞٝفؤذ ؿ٧ف٥ح جٝف٬حؿ٪ ٫ٖ   1ج٠ٝفؤذ جِٝح٠ٞر  ٧ج٠ٝفؤذ جٝد٧فظ٧جق٬ر

جسؾحـ جٝٚفجفجز ٧الٚحً ١ُ ٢ٗل٦ح ٠ٔحًٝر ج٢ٝٚه جٝد٧ٝ٧٬ظ٫ جٝـ٪ الق٦٠ح، ٖس٠ِٞز ٧ؿؾٞز 

٠ٓحف جألؿخ ٧جٜٝٗف ٧وحفز س٢حٙم ؤٖٜحف٥ح ظ٢دح ا٩ٝ ظ٢خ جٝفظل، ٠سػؿ٬ر دـٝٛ ؤٜدف 

جٝو٧ف جٝصٚح٬ٖر ٧جٝنِد٬ر ٧ج٧ٚ٠ٝالز جٜٝٗف٬ر جٝس٫ ـ٥دز ٫ٖ ظِل ج٠ٝفؤذ ؤلحلح د٧ٝ٧٬ظ٬ح 

و٧فذ ٜٝٞٗف ٧جٝصٚحٖر ج٠ٝسنِدر جٝٚحثٞر دحلسؤحف ٜل ٠ح ٧٥ ؤ٢ص٧٪، " ٬٢سن٤"ًٖٚ  ٬ِؿ 

٬٧ػح٧ل سػ٬ٞل جًٝد٬ِر جأل٢ص٬٧ر ٫ٖ ٜسحدحس٤، ػ٬ش ٬ف٨ دإ١ ج٠ٝفؤذ ال سػخ جٝفظل ٫ٖ ـجس٤، 

دل سػخ جأل٠٧٠ر ٧٦ٖ ٧ل٬ٞر ٧جٝٔح٬ر ٧٥ جٝػو٧ل ٩ُٞ جًٝٗل، ٢ِ٠ح٣ ؤ١ ػل جٝٞٔق ٧٥ ؤ١ 

، ٧ ١٠  2سو٬ف ج٠ٝفؤذ ُؤ٠ِّح، ٧٦ٖ ٠ِ٬ل ٩ُٞ ػوف ج٬ٞ٠ِٝر جأل٢ص٬٧ر ٫ٖ ج٠٦٠ٝر جٝد٧ٝ٧٬ظ٬ر

ج٧ٝجيغ ظؿج اـ١ ؤ١ ٥يٟ ػ٧ٚ٘ ج٢ِٝوف ج٢ٝل٧٪ جٝـ٪ الق١٦٠ ٝل١٬٢ ٧جٝسِلٕ جٝـ٪ 

ًح١٦ٝ ٙؿ ؿَٖ د٠ظ٧٠ُر ١٠ ج٢ٝحٙؿجز ا٩ٝ جٝؿ٧ُذ إل٢وحٕ ج٠ٝفؤذ ٧ظ٦ِٞح ٩ُٞ ٫ُ٧ دػ٬ل 

جٜٝحسخ جٝفظل ؾحور ٠٬ٖح ٬سِٞ٘ دح٧٠ٝف٧ش جٝصٚح٫ٖ جألؿد٫، ٧ادفجق ج٬ٗ٬ٜٝر جٝس٫ د٦ح ٬سٟ 

ٖٜح١ ج٦ٝؿٕ اـ١ ١٠ ٧فجء  ٥ـج ج٢ٝٚؿ ٧٥ ، 3 س٬٠٦م ج٠ٝفؤذ صٚح٬ٖح أللدحخ ًد٬ِ٬ر د٧ٝ٧٬ظ٬ر
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صٚحٖر ؤ٢ص٬٧ر  اُحؿذ ٖسغ ٧س٬ٌ٢ٟ ٧س٧لِر ج٧٠ٝف٧ش جألؿد٫ ػلخ جِٝفٕ جٝس٬ٞٚؿ٪ ا٩ٝ

٩ُٞ٧ اصف٣ دقّ . ٬لس٧ُخ ا٢سحظحز ٠ؾسٕٞ ج٢ٝل٧ذ، ٬لحد٘ جٝق١٠ ٬٧قجػٟ جألؿخ جٝـ٧ٜف٪

 .ظ٢ك ادؿج٫ُ ل٬ل٩٠ دحإلدؿجٍ ج٢ٝل٧٪

: التارٌخانٌة الجدٌدة  (   د

َِؿُّ جٝسحف٬ؾح٬٢َّر جٝظؿ٬ؿذ ١٠ ؤ٥ٟ ٢ٌف٬حز جألؿخ جٝس٫ ٦ٌَفز ٫ٖ ٠ؿَّذ ٠ح دِؿ جٝػؿجصر، ٠ح   ُس

ٟ، ٧َس٦ؿٕ جٝسحف٬ؾح٬٢ر جٝظؿ٬ؿذ ا٩ٝ ٦َِٖٟ ج٠ِٝل، ؤ٧ جألصف جألؿد٫ ي١٠ِ 1990 1970٧د١٬

ل٬ح٤ٙ جٝسحف٬ؾ٫، ٠َ جٝسف٬ٜق ٩ُٞ جٝسحف٬ؽ جألؿد٫ ٧جٝصٚح٫ٖ، ٧جال٢ٗسحع ؤ٬ّيح ٩ُٞ سحف٬ؽ 

جألٖٜحف، ١٠٧ ٢٥ح ٖٚؿ جفَسَدًز جٝسحف٬ؾح٬٢َّر جٝظؿ٬ؿذ د٧٦ٗ٠ٟ جٝسحف٬ؽ ٧جٝس٧ًُّف جٝسحف٬ؾ٫ 

٧جٝصٚح٫ٖ، ٧ٙفجءذ ج٢ٝو٧ه ٧جٝؾًحدحز جٝسحف٬ؾ٬َّر ٫ٖ ي٧ء ٠ٚحفدر سحف٬ؾح٬٢َّر  ظؿ٬ؿذ، 

٫٥٧ ُس٩٢ِ دحلسٜنحٕ جأَل٢لح٘ جٝصٚح٬َّٖر ج٠ُٝي٠فذ، ٧ج٢سٚحؿ ج٠ٝئلَّلحز جٝل٬حل٬َّر ج٢٠٬٦٠ُٝر، 

ِٜت  ٧َس٬٧ٚى ج٧ٚ٠ٝالز ج٠ٝفٜق٬َّر جٝلحثؿذ، ؤ٠َّح جٝسحف٬ؾح٬٢ر جٝظؿ٬ؿذ ٫ٖ سِح٦ٞ٠ُح ج٦٢٠ٝظ٫، َٖسسَّ

٩ُٞ جٝدػش ج٧٠ٝي٫ُ٧، ٠َ جاللسِح٢ر دحٝصٚحٖر، ٧ج٠ٝظس٠َ، ٧جٝل٬حلر، ٧جأل٢سف٧د٧ٝ٧ظ٬ح، 

٧جٝٗٞلٗر، ٧جالٙسوحؿ، ٫٢ِ٬٧ ٥ـج ؤ١َّ جٝسحف٬ؾح٬٢ر جٝظؿ٬ؿذ ٙؿ ٦ٌَفز ٜفؿِّ ٍِٖل ٩ُٞ 

جٝسحف٬ؾح٬٢ر جٝٚؿ٠٬ر جٝس٫ ٦ٌَفز ٫ٖ جٝٚف١ جٝسحلَ ُنف، ٧ٜح٢ز سحف٬ؾح٬٢َّر ـجس٬ر 

٧ٙؿ ؤٖحؿ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ١٠ جٝسحف٬ؾح٬٢ر جٝظؿ٬ؿذ . ٧ؤ٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٬ر ُس٩٢ِ دح٠ٝئلَّلحز جٝصٚح٬ٖر جٝلحثؿذ

ج٠ٝحفٜل٬ر جٝظؿ٬ؿذ ؾو٧وح ٫ٖ ظح٢د٦ح جالظس٠ح٫ُ، ٧س٧ظ٦حس٦ح جألؿد٬ر جٝس٫ سفدً جألؿخ / 

جٝد٬٢ر جٝسػس٬ر ٧ج٬ٙ٧ٗٝر : دح٠ٝظس٠َ، ٠٧ًٞٚحس٦ح ٫ٖ جٝسٗل٬ف ج٠ٝحؿ٪ جٝسحف٬ؾ٫ ١٠ ٠صل

٧جٝد٧فظ٧جق٬ر ٧جًٝدٚر ٧جالٓسفجخ ٧جٝٗحن٬ر ٧جٝل٬ٗٞر، ٧صٚحٖر جاللس٦الٛ ٧جإل٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٬ر 

٧جال٠دف٬ح٬ٝر جٝصٚح٬ٖر ٧ج٢٠٬٦ٝر ٧جاللس٢لحؼ ج٭٫ٝ ٧جٝصٚحٖر جٝل٬حل٬ر، ٬ٓ٧ف ـٝٛ ٠٠ح ٧ًف٣ 

٧س٢د٫٢ جٝسحف٬ؾح٬٢ر جٝظؿ٬ؿذ ٩ُٞ  ،1 جٝظ٠ح٫ٝج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٠سإصفج دح٠ٝحفٜل٬ر جٝظؿ٬ؿذ ٠٧ـ٥د٦ح

فدً : ٠ظ٧٠ُر ١٠ ج٠ٝدحؿة ج٢ٌٝف٬ر، ٧ج٠ٝفسٜقجز ج٦٢٠ٝظ٬ر، ٧ج٠ٝٗح٬٥ٟ جٝسًد٬ٚ٬ر ١٠ ؤ٦٠٥ح

ج٢ٝه دحٝل٬ح٘ جٝسحف٬ؾ٫ ٧جٝصٚح٫ٖ، ٩ُٞ جُسدحف ج١ ج٢ٝه  ؤ٧ جٝؾًحخ جٝـ٪ ٢٬سظ٤ جألؿ٬خ 

١٠ ٧ٌ٢٠ف جٝسحف٬ؾح٬٢ر جٝظؿ٬ؿذ ُدحفذ ١ُ ندٜر ١٠ جأل٢لح٘ جٝصٚح٬ٖر ٧جٝسحف٬ؾ٬ر ج٠ٝي٠فذ، 

جٝالسظح٢ك جٝسحف٬ؾ٫ اـج ٜح١ ج٢ٝه  ٢وح ٠سظح٢لح ٬سلٟ دحِٝي٬٧ر ج٬ٜٞٝر ٧سلٞلل جألػؿجش 
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ٖب١ جٝسحف٬ؾح٬٢ر جٝظؿ٬ؿذ سِسدف ج٢ٝه جألؿد٫ ُدحفذ ١ُ د٬٢ر ٠ٜٜٗر، ج٢ٝه ٧جٝٚحفة 

ُوف ، دسِد٬ف آؾف سسإصف ج٢٧ٜ٠ٝحز ٧ج٠ٝئٕٝ ٧جٝنؾو٬حز ٧ُجٟٝ سسإصف دب٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٬حز جل

جألؿد٬ر ٧ جٝؾًحد٬ر دحأل٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٬ح جٝلحثؿذ ؤ٧ ج٠ِٝحوفذ ٠ٜح سسإصف دحٝوفجُحز ج٧٠ٝظ٧ؿذ ٫ٖ 

ج٧ٝجَٙ جالظس٠ح٫ُ ٧ س٠سه جألٖٜحف جٝلحثؿذ جٝس٫ سف٧َّض ٫ٖ جأل٧لحً جالظس٠ح٬ُر ، ٧ ٫٢ِ٬ 

ٜل ٥ـج ؤ١ جألؿ٬خ ٧ جٝٚحفة ٢سحض ٧ٞٝجَٙ جٝسحف٬ؾ٫ ٧ جٝصٚح٫ٖ ٧  سِد٬فج ١ُ ٠ظ٠ل 

 .جٝس٢حٙيحز ج٧٠ٝظ٧ؿذ ٫ٖ ج٧ٝجَٙ ج٠ٝحؿ٪ ٧ جٝصٚح٫ٖ 
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  :عالقة النقد الثقافً بالنقد األدبً – رابعا 

سِؿ ج٢ٌٝف٬حز ٧ ج٢٠ٝح٥ط ج٢ٝٚؿ٬ر ؤؿ٧جز ٝلدف ؤ٧ٓجف جٌٝح٥فذ جألؿد٬ر ، ٧ ٬ٝك ٓح٬ر ٫ٖ ػؿ 

ـجس٦ح ، ٖحٝؾًحخ جألؿد٫ ٜح١ جٝدحؿة ٫ٖ جإل٦ٌحف ، صٟ سٞس٤ ج٠٠ٝحفلحز ج٢ٝٚؿ٬ر ، ٧ ال ١ٜ٠٬ 

ؤ١ سؿ٫ُ ٢ٌف٬ر ١٠ ج٢ٌٝف٬حز ن٦ٝ٧٠ح ٌٝٞح٥فذ جألؿد٬ر ، اـ ؤ١ ٦ٖٟ جإل٢لح١ ٧ ٖٜف٣ ٫٥ 

٬ٞ٠ُر ظؿ ٠ِٚؿذ سلسٞقٟ جإلٙفجف دبنٜح٬ٝر ج٢٠ٝسط جإل٢لح٫٢ ٧ دحٝسح٫ٝ انٜح٬ٝر جألؿخ ، ٧ 

٬ِسدف ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٠ٔح٬فج س٠ح٠ح ٝظل ج٠ٝؿجفك ج٢ٝٚؿ٬ر جٝس٫ ٦ٌفز ٩ُٞ جٝلحػر جألؿد٬ر ، 

. ١٠ ػ٬ش ج٠ِٝح٬٬ف ج٢ٝٚؿ٬ر ٧ جألؿجء جٝـ٪ ٬ظ٠َ آ٬ٝحز ج٠ٝؿجفك ج٢ٝٚؿ٬ر ج٠ٝؾسٞٗر 

٥ل ٠٥ح : ٧ ١٠ ٢٥ح سًفع ُؿذ سلحئالز ػ٧ل ُالٙر ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٠َ ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ٦٢٠ح 

ػٚال١ ٠سدح٢٬ح١ ؟ ؤٟ ٠نسفٜح١ ؟ ؤٟ ٠سٜح٠ال١ ؟ ٧ دؿ٧ف٥ح جإلظحدحز سسِؿؿ ٧ سص٬ف دؿ٧ف٥ح 

 .ؤلثٞر ؤؾف٨ 

اـ ٜح١ ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ٦٬سٟ دح٢ٝو٧ه ـجز جٝٚؿفجز جٝظ٠ح٬ٝر ٧ جٝدال٬ٓر ٠َ ا٠٥ح٤ٝ ٢ٞٝو٧ه 

٠ٜح ٬فٜق ٩ُٞ ج٢٠ٝس٧ض جٝؿال٫ٝ ٝٞٔر ج٢ٝه ٧ ٦٬سٟ  (ج٠ٝئللحس٬ر)ج٠٦٠ٝنر ٧ ٬ٓف ج٢ٝؾد٬٧ر 

دحٝظح٢خ ج٫٢ٗٝ ٠ٜٞٞٝر ؿجؾل اًحف ج٢ٝه ، ٧ جٜٝنٕ ١ُ ظ٠ح٬ٝس٦ح جٝدال٬ٓر ٠َ جاللسٗحؿذ ١٠ 

٢ٚؿ " ج٧ٚٝجُؿ ج٠ٝس٧جفصر جٝس٫ ٬ػ٦٠ٜح ٫ٖ سػ٤ٞ٬ٞ جٝظ٠ح٫ٝ ٢ٞٝو٧ه ػ٬ش ظحء ٫ٖ ٜسحخ 

ا١ ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ٧٥ ؤ١ ٬ن٠ل ٧وٕ ؤ٠ُحل : ٧ٚ٬ل " ف٤٬٢٬ ٬ٞ٬٧ٛ"ؤ١ " صٚح٫ٖ ؤٟ ٢ٚؿ ؤؿد٫ 

ؤؿد٬ر ٠ػؿؿذ ٧ سػ٦ٞ٬ٞح ٧ سٗل٬ف٥ح ٠ص٠ٞح ٬ن٠ل س٦٠٬٧ٚح ٧ ٢٠حٙنر ٠دحؿة جألؿخ ، ٧ ٢ٌف٬س٤ 

   ٧1 ظ٠ح٬ٝس٤

ٖب١ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٧٥ ٢ٚؿ ٬ؿفك جألؿخ ج٫٢ٗٝ ٧ جٝظ٠ح٫ٝ دحُسدحف٣ ٌح٥فذ صٚح٬ٖر ٠ي٠فذ ، 

 ٧٦ٖ ٢٬ٌف ا٩ٝ ج٢ٝه جألؿد٫ 2 ٤٠٥ جٜٝنٕ ١ُ ج٠ٝؾ٫ٗ ١٠ سػز ؤ٢ِٙر جٝدال٫ٓ جٝظ٠ح٫ٝ

دحُسدحف٣ ػؿصح صٚح٬ٖح دحٝؿفظر جأل٩ٝ٧ دٔى ج٢ٌٝف ١ُ ٠لس٧ج٣ جٝظ٠ح٫ٝ جٝف٬َٖ ؤ٧ ج٧ٝي٬َ ، 

٦٬سٟ ٜـٝٛ دح٢ٝو٧ه ج٠٦٠ٝنر ٧ ٬ٓف ج٢ٝؾد٬٧ر ، ٧٦ٖ ال ٬لسص٫٢ ػس٩ ج٠٦٠ٝل ٧ ؤ٪ ؤ٤٢ 
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 ؿفجلحس٤ ٧٦ٖ ٬ظ٠َ ٜل ؤنٜحل جٝؾًحخ دٔى ج٢ٌٝف ١ُ ٠ؿ٨ جٝٚؿفجز جٝدال٬ٓر ج٠ٝدسـل ١٠

. ج٠ٝس٧ٖفذ ٫ٖ ج٢ٝه

ؤ١ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٬ن٠ل ٢ٌف٬ر " ؤفصف ؤ٬قجدفظف"٧ ٩ُٞ و٬ِؿ جِٝالٙر د١٬ ج٢ٝٚؿ١٬ ٬ف٨ 

جٝظ٠حل ٧ جألؿخ ٧ ج٢ٝٚؿ ، د٩٢ِ٠ ؤ٠٦٢ح ػٚال١ ٠سدح٢٬ح١ ١٠ ػ٬ش لِر جٝػٚل ٧ 

ج٧٠ٝي٧ُحز ٧ ٠نسفٜح١ ؤ٬يح ، أل١ ٢ٌف٬ر جألؿخ سًفع ٠لحثل ٠٦٠ر ػ٧ل ج٢ٝو٧ه ٧ 

جٝٚفجء ٧ ج٠ٝس١٬ٚٞ ٢ٞٝو٧ه ، ٧ س٩٢ِ دِالٙحز جأل٠ُحل ج٬٢ٗٝر دحٝصٚحٖر ، ٧ ُالٙر جٝٚيح٬ح 

  1جٝصٚح٬ٖر دح٠ٝظس٠َ ٧ جٝل٬حلر 

ؤ٠ح ظحلٟ ج٧٠ٝل٧٪ ٖب٤٢ ٬ن٬ف ا٩ٝ جٝسؿجؾل ج٧ٝص٬٘ د١٬ ج٢ٝٚؿ١٬ ١٠ ٧ٌ٢٠ف جٝؾدفجز 

ج٠ٝسفج٠ٜر ٝؿ٨ ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ٧ س٬٢ٚحس٤ جٝؾحور دحٝؾ٧ًجز جإلظفجث٬ر ٫ٖ سػ٬ٞل ج٢ٝو٧ه ٧ 

ؿفجلس٦ح ، ٧ ٦ٝـج ٬ف٨ ؤ٤٢ ال ١ٜ٠٬ ٢ٞٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ؤ١ ٬سؾ٩ٞ ١ُ ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ال دوٗر 

 (ؤ٢لح٦ٙح)ج٠ٝالق٠ر ٧ ا٠٢ح دوٗر جٝؿفدر ٧ جٝس٦٠ف ٫ٖ ٙفجءذ ج٢ٝو٧ه ، ٧ ؤلح٬ٝد٦ح ٧ د٢ح٥ح 

٧ ٠ح ٬ظِل ٦٢٠ح ـجز ٙؿفذ ٩ُٞ س٧ل٬َ فئ٬ر جٝٚحفة ٧ ؤؾـ٣ د٬ِؿج ١ُ ٜسحدر ج٧ٝوٕ 

جِٝحؿ٪ ؤ٧ جٝسػ٬ٞل ج٬٠ٝز ٧ٞٝٙحثَ ، ٧ ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ٢٥ح ٬ٝك ج٠ٝقج٧ٝر ج٠ٝؿٙٚر ٝسػ٬ٞل 

ج٢ٝو٧ه ، ا٠٢ح ج٦٠ٝحفذ ج٢ٌٝف٬ر ٫ٖ ٙفجءذ ٜل ٢ه ، ١٠ ؾالل جإلس٬ح١ د٤ د٬ِ٠ر ٬ٓف٣ 

١٠ ج٢ٝو٧ه ، ٖال ٢ه ٬ػٚ٘ ػي٧فج ٬٧ٙح ٧ ٖحُال ؤ٧ ٠ئصفج دؿ١٧ ج٠سؿجؿ ٫ٖ ُؿؿ ١٠ 

 2ج٢ٝو٧ه ج٠ٝحي٬ر ؤ٧ ج٠ِٝحوفذ 

٧ ٬دؿ٧ ؤ١ سِؿؿ ج٠ٝؿجؾل ٫ٖ جٝؿفك جٝصٚح٫ٖ ٫ٖ ج٢ٌٝف٬ر جٝٔفد٬ر ٧ س٧٢ٍ ج٠ٝوًٞػحز 

جإلُال٢حز جٝسظحف٬ر ، ٢نفجز جألؾدحف )ج٢ٝٚؿ٬ر ج٠ٝسؿج٧ٝر ، ٧ جسلحٍ اًحف ج٢ٝو٧ه ٝسن٠ل 

ٙؿ ٠ُٞز ٩ُٞ سػ٬٧ل ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ١٠ ٠ظفؿ ٢ٚؿ  (جٝؽ...، جٝصٚحٖر جٝنِد٬ر ، ج٧ًٚٝك 

، ٧ٌٝج٥ف ؤؿد٬ر ٧ جظس٠ح٬ُر ٧  (ؤؿد٫ ، صٚح٫ٖ ، ٖٞل٫ٗ)أل٠ُحل س٬ٞٚؿ٬ر ا٩ٝ ٢ٚؿ ٖحػه 

. ل٬حل٬ر ، ٬ِدف ٦٢ُح ٫ٖ جٝؾًحخ جألؿد٫ ٧ ٬ٓف٣ ١٠ جٝؾًحدحز 
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ٖدِى ؤوػحخ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٬سو٧ف١٧ ؤ١ ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ٬ٗسٚف ا٩ٝ فئ٬ر صٚح٬ٖر ٧جيػر ٧ 

٢٬د٫ٔ ١٠ صٟ ؤ١ ٬ػ٧ل ج٥س٠ح٤٠ ا٩ٝ ٢و٧ه ٬ٓف ؤؿد٬ر دح٩٢ِ٠ٝ جٝس٬ٞٚؿ٪ ، ٫ٖ ػ١٬ 

٬سو٧ف دِى ؤوػحخ ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ؤ١ جٝدِؿ جٝصٚح٫ٖ ٠حصل ٫ٖ ٦ٞ٠ُٟ دنٜل ظ٥٧ف٪ ٧ ؤ١ 

س٢ح٦ٝ٧ٟ أل٪ ٢و٧ه ٬ٓف ؤؿد٬ر ل٧ٕ ٬ػ٦ٝ٧ح دحٝيف٧فذ ا٩ٝ ٢و٧ه ؤؿد٬ر دو٧فذ ؤ٧ 

 1دإؾف٨ 

٠نٜٞر جِٝالٙر د١٬ ج٢ٝٚؿ١٬ جألؿد٫ ٧ جٝصٚح٫ٖ ؤٜصف س٬ِٚؿج ٢ُؿ٠ح ٢سإ٠ل جاللثٞر جٝس٫ ٧ سدؿ٧ 

:  اـ ٧ٚ٬ل " ظ٢٧صح١ ٬ٜٞف"٬ًفػ٦ح 

 سنس٠ل جٝؿفجلحز جٝصٚح٬ٖر ١٠ ػ٬ش ج٠ٝدؿؤ ٩ُٞ جٝؿفجلحز جألؿد٬ر ، ٧ ١ٜٝ ٥ل ٫٢ِ٬ ٥ـج 

جالنس٠حل ؤ١ جٝؿفجلحز جألؿد٬ر لسٜسلخ ٧ٙذ ٧ دو٬فذ ظؿ٬ؿذ ؟ ؤٟ ؤ١ جٝؿفجلحز جٝصٚح٬ٖر 

 2ل٧ٕ سدسَٞ جٝؿفجلحز جألؿد٬ر ٧ سػًٟ جألؿخ 

، ٧٦ٖ ٬ئٜؿ ٢ُؿ س٢ح٤ٝ٧ ًٝد٬ِر جٝف٧جدً د١٬ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٧ جألؿد٫ ؤ١ " ٢ٖلز ٬ٝسم" ؤ٠ح 

٥ـ١٬ ج٢ٝٚؿ١٬ ٠ؾسٞٗح١ ٩ُٞ جٝفٟٓ ١٠ ٧ظ٧ؿ دِى ٢ٚحً جالٝسٚحء ٧ جال٥س٠ح٠حز ج٠ٝنسفٜر 

٧ دِٜك دِى ج٦٠ٝس١٬٠ ج٭ؾف١٬ دح٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ جٝـ١٬ ٬ف١٧ ؤ١ ٩ُٞ ٥ـج ج٢ٝٚؿ ؤ١ . د٠٦٢٬ح 

٬فٜق ٩ُٞ سٞٛ ج٧ٌٝج٥ف جٝس٫ ٦ٞ٠٦٬ح ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ٠صل ٠ٌح٥ف جٝصٚحٖر جٝنِد٬ر ؤ٧ جٝظ٠ح٬٥ف٬ر 

جٝٗول " ٢ٖل٢ز ٬ٝسم"، ٬فٖى " ٢ٌٜف٬ر جألؿخ " ٧ ٬دسِؿ ١ُ ج٬٠ٝحؿ١٬ جألؿد٬ر ج٠ٝسِح٬ٝر 

د١٬ ج٢ٝٚؿ١٬ ، ٧ ٬ف٨ ؤ١ جؾسوحو٫ جألؿخ ١ٜ٠٬ ؤ١ ٠٬حفل٧ج ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ؿ١٧ ؤ١ ٬سؾ٧ٞج 

اـ ٬ٚسفع سػؿ٬ؿ . سو٧فج ٝػل ج٠ٝنٜٞر د١٬ ج٢ٝٚؿ١٬ " ٬ٝسم" ١ُ ج٥س٠ح٠حس٦ٟ جألؿد٬ر ، ٧ ٬ٚؿٟ 

:  ٠ِحٟٝ ج٢ٝٚؿ جٝـ٪ ٬ؿ٧ُ ا٤٬ٝ ٠٬ٖح ٬إس٫ 

ؤ٧ل ٥ـ٣ ج٠ِٝحٟٝ ُؿٟ جٙسوحف ج٢ٝٚؿ ٩ُٞ جألؿخ ج٠ِٝس٠ؿ ، ؤ٪ ج٠٠ٝسِحفٕ ٤٬ُٞ ١٠  .1

 .نِف ٧ ٢صف 

٧ صح٦٬٢ح ؤ١ ٬ِس٠ؿ ٩ُٞ ٢ٚؿ جٝصٚحٖر ٧ سػ٬ٞل ج٢ٝنحً ج٠ٝئلل٫ ، دحإليحٖر ا٩ٝ  .2

 .جُس٠حؿ٣ ٩ُٞ ج٢٠ٝح٥ط ج٢ٝٚؿ٬ر جٝس٬ٞٚؿ٬ر 
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٧ صحٝص٦ح ؤ١ ٬ِس٠ؿ ٩ُٞ ٢٠ح٥ط ٠لسٚحذ ١٠ جسظح٥حز ٠ح دِؿ جٝد٬٧٬٢ر ٠ٜح سسيغ ٢ُؿ  .3

1"٧ ٬٠نحل ٧ٜ٧ٖ " ؿف٬ؿج"
 

ؤ١ – ٧ٌ٢٠ف٣ جٝٗٞل٫ٗ – ١٠ " ٫٠٦ٖ ظؿُح١"٧ ٠ِح٤٠ٝ ، ٬ف٨ " ٬ٝسم"د٬ِؿج ١ُ ٠ػؿجز 

ج٬ٞ٠ِٝر ج٢ٝٚؿ٬ر ال سسظقؤ ، ٧ ؤ١ جِٝالٙر د١٬ ج٢ٝٚؿ١٬ جألؿد٫ ٧ جٝصٚح٫ٖ ُالٙر سٜح٠ل ، ٖح٢ٝٚؿ 

2جألؿد٫ يف٧فذ ٝإلدح٢ر ١ُ ظ٠ح٬ٝر ج٢ٝه ، ٧ ١ُ نف٧ً جٝػلحل٬ر جٝظ٠ح٬ٝر
 

٧ ٜـٝٛ ٖب١ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ يف٧ف٪ ٝإلدح٢ر ١ُ جأل٢لح٘ جٝؿ٢٬ٖر ٫ٖ ج٢ٝه ، ٧ ١ُ جٝؾدح٬ح 

٧ ٫٢ِ٬ ـٝٛ ؤ٤٢ ٬ٝك ٢٬ُٞح ؤ١ ٢ف٨ . ج٢ٝٗل٬ر ٧ جالظس٠ح٬ُر ٧ جألؾال٬ٙر ٧ جٝل٬حل٬ر ٢ٞٝه 

٫ٖ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ دؿ٬ال ٠ًٞٚح ١ُ ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ، ٧ ا٠٢ح جألػ٘ ؤ١ ٢ف٨ ٤٬ٖ ٬٦ٌفج ٤ٝ ، ؤ٧ 

: ٫ٖ ج٧٠ٝظ٧ؿ " ؤفل٧ً"دحُسدحف آؾف ، ؤ١ ٢ف٨ ٫ٖ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٧ ٫ٖ ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ٠ح فآ٣ 

ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٧٥ جٝو٧فذ ، ٧ ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ٧٥ ج٠ٝحؿذ ، ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ٧٥ جٝنٜل ، ٧ ج٢ٝٚؿ 

 3جٝصٚح٫ٖ ٧٥ ج٠ٝي١٧٠ ٠٦ٖح ٠سٜح٠ال١ ال ٠سفجِٖح١ 

ؤ٠ح دح٢ٝلدر ٝٞؿٜس٧ف ُدؿ جهلل جٝٔـج٫٠ ، ٖدحٝفٟٓ ١٠ ؤ٤٢ ؤ١ُٞ ٧٠ز ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ وفجػر ، 

، اال ؤ١  ٜال٤٠ ج٭س٫ ٬صدز ؤ١ ؤؿ٧جز ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ٠حقجٝز ٖحُٞر  (ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ )٫ٖ ٠ئ٤ٗٝ 

، ٧ ٫٥ ج٢٠ًٝٞ٘ ٠٠ٝحفلر ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ، اـ١ ٢٦ٖحٛ ٧نحثط ٙفد٩ د١٬ ج٢ٝٚؿ١٬ ٧ ُالٙر س٠ح٣ 

ا١ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ١ٝ ١٧ٜ٬ اٝٔحء ٦٢٠ظ٬ح ٢ٞٝٚؿ جألؿد٫ ، دل ؤ٤٢ »: ٧ سٜح٠ل د٠٦٢٬ح ػ٬ش ٧ٚ٬ل 

 4«ل٬ِس٠ؿ جُس٠حؿج ظ٥٧ف٬ح ٩ُٞ ج٢٠ٝظق ج٦٢٠ٝظ٫ جإلظفجث٫ ٢ٞٝٚؿ جألؿد٫ 

ا٫٢٢ ؤػك ؤ٢٢ح دػحظر ا٩ٝ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ؤٜصف ١٠ ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ، ٧ ١ٜٝ » : ٧ ٜـجٝٛ ٤ٝ٧ٙ 

ج٢ًالٙح ١٠ ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ،أل١ ِٖح٬ٝس٤ ظّفدز ، ٧ وـــــحف ٦ٝح ػي٧ف ٫ٖ ٠ن٦ؿ٢ح 

جٝصٚحٖــــ٫ ٧ جألؿد٫ ، ٧ ٙؿ س٧و٢ٞح ا٩ٝ ؤ١ جٜٝص٬ف ١٠ ؤؿ٧جز ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ وحٝػر 

٠ِٞٝل ٫ٖ ٠ظحل ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ، دل ؤلس٬ًَ ؤ١ ؤئٜؿ دإ٢٢ح ٧ ٢٠ـ ُوف ج٦٢ٝير جِٝفد٬ر ٧ 
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ػس٩ ٢٠٧٬ح ٥ـج ، ٠ح ١٠ ن٫ء ظّفخ ٧ جٜسنٕ صٚح٬ٖح ٠صل ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ، ٧ ٦ٝـج ؤؿ٧ُ ٠ِٞٝل 

٩ُٞ ِٖح٬ٝر ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ج٢ًالٙح ١٠ ج٠ِٝل جألؿد٫ ، ٧ ُدف ؤؿ٧جس٤ جٝس٫ ػحقز ٩ُٞ صٚس٢ح 

دِؿ٠ح ؤؾي٢ِح٥ح ٠ِٞٝح٬٬ف ج٠ِٝف٧ٖر ُح٬٠ٝح ، ٧ ال نٛ ؤ٤٢ دحز ٢ٞٝٚؿ جألؿد٫ ٫ٖ دالؿ٢ح 

  1«جِٝفد٬ر ١٠ جٝػي٧ف ٧ جٝل٠ِر ٠ح ٬ئٜؿ ٩ُٞ ؤ٬٠٥س٤ ٫ٖ ػ٬حس٢ح جٝصٚح٬ٖر ٧ جألؿد٬ر 

٧ ٠ح ١ٜ٠٬ ج٧ٝو٧ل ا٤٬ٝ ؤ١ جِٝالٙر د٠٦٢٬ح سسلٟ دح٧٠ِٟٝ ٧ جٝؾو٧ه ١٠ ػ٬ش جفسٜحق 

ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ٩ُٞ ػو٬ٞر ٧٠ٓٞر ١٠ ٬ًِ٠حز ج٢ٝسحض جإل٢لح٫٢ ُدف جٝٚف١٧ جٝس٫ ؾٞز ٧ ٙؿ 

٠ّف ٥ـج ج٢ٝسحض ٫ٖ لٞلٞر ٠سِفظر ٜح١ ج٦ٝؿٕ ٦٢٠ح ٠ػح٧ٝر جالٜسنحٕ جٝؿجثٟ ٝظ٠ح٬ٝحز 

ج٢ٝو٧ه ، ٧ اؿفجٛ جٝؿالالز ٧ ج٠ِٝح٫٢ ، ٧ ٢ُؿ٠ح ؤ١ُٞ ج٢ٝحٙؿ سػفف٣ ١٠ ٧٬ٙؿ ج٢ٝٚؿ 

جألؿد٫ ٧ ؾف٧ظ٤ ١٠ ؤًف٣ جٝي٬ٚر جسظ٤ ٢ػ٧ جٝسِؿؿ ٧ ج٢سٚل ١٠ جٝو٧ز ج٧ٝجػؿ ا٩ٝ 

جٝو٧ز ج٠ٝسِؿؿ ١٠ جٝفئ٬ر جٝس٫ ال سظؿ اال ٢ٗل٦ح ا٩ٝ جألٖ٘ جٝـ٪ ٬ن٠ل ظ٬٠َ جٝفئ٨ ، 

ٖح٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٠٠ح لد٘ ٧ٚ٬ٟ ٩ُٞ ج٢ٝل٘ دؿال ١٠ ج٢ٝه ٧ ج٠ٝي٠ف دؿال ١٠ جٝؿجل ٧ 

. جاللس٦الل جٝظ٠ح٬٥ف٪ دؿال ١٠ ج٢ٝؾدر ج٠ٝدؿُر 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
وحٌد  تاجا ، جرٌد الوطن ، عمان ،العدد : نحن بحاجة إلى النقد الثقافً أكثر من النقد األدبً ، عبد هللا الغذامً ، حوار  -1

6941 ، 2002 



                    النقد الثقافي مقاربة مفاهيمية                                    الفصل األول

 

30 

 

:  مرتكزات النقد الثقافً  –خامسا 

٢٬د٫٢ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٩ُٞ ٠ظ٧٠ُر ١٠ جٝص٧جدز ٧ج٠ٝٗح٬٥ٟ ج٢ٌٝف٬ر ٧جٝسًد٬ٚ٬ر، ٫٥٧ د٠صحدر 

٠فسٜقجز ٖٜف٬ر ٦٢٠٧ظ٬ر، الدؿ ؤ١ ٢٬ًٞ٘ ٦٢٠ح جٝدحػش ؤ٧ جٝؿجفك ٠ٝٚحفدر ج٢ٝو٧ه 

 :٧سس٠صل ٥ـ٣ ج٠ٝٗح٬٥ٟ ٧ج٠ٝفسٜقجز ٫ٖ ج٢ِٝحوف جٝسح٬ٝر. ٧جٝؾًحدحز ٠٦ٖح ٧سٗل٬فج ٧سإ٬٧ال

ف٠٧ح١ " ٬٧ف٨ جٝٔـج٫٠ ؤ٤٢ الدؿ ١٠ فدً ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ دح٢ٝل٬ٚر، ٖبـج ٜح١ :الوظٌفة النسقٌة 

ٙؿ ػؿؿ لز ٧ٌحثٕ ٝلسر ٢ُحوف، ج٬ٌ٧ٝٗر جٝظ٠ح٬ٝر ٝٞفلحٝر، ٧ج٬ٌ٧ٝٗر " ظحٜدل١٧

جال٢ِٗح٬ٝر ٠ٞٝفلل، ٧ج٬ٌ٧ٝٗر جٝسإص٬ف٬ر ٠ٞٝس٫ٚٞ، ٧ج٬ٌ٧ٝٗر ج٠ٝفظ٬ِر ٠ٞٝفظَ، ٧ج٬ٌ٧ٝٗر 

ٖٚؿ ػح١ ج٧ٝٙز إليحٖر ج٬ٌ٧ٝٗر ج٢ٝل٬ٚر ٢ِٞٝوف . جٝػٗح٬ٌر ٢ٚٞٝحذ، ٧ج٬ٌ٧ٝٗر ج٧ٝو٬ٗر ٝٞٔر

 1ج٢ٝل٫ٚ

 ٫٢ِ٬٧ ٥ـج ؤ١ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٦٬سٟ دح٠ٝي٠ف ٫ٖ ج٢ٝو٧ه ٧جٝؾًحدحز، ٬٧لسٚو٫ جٝال٫ُ٧ 

 .ج٢ٝو٫، ٢٬٧سٚل ؿال٬ٝح ١٠ جٝؿالالز جٝػف٬ٖر ٧جٝسي٬٢٬٠ر ا٩ٝ جٝؿالالز ج٢ٝل٬ٚر

جٝؿالٝر ج٠ٝدحنفذ جٝػف٬ٖر، : ٬لس٢ؿ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ا٩ٝ صالش ؿالالز: الداللــــة النسقٌة  

- ٧ٚ٬ل جٝٔـج٫٠– اـج ٙد٢ٞح " ٧. ٧جٝؿالٝر جإل٬ػحث٬ر ج٠ٝظحق٬ر جٝف٠ق٬ر، ٧جٝؿالٝر ج٢ٝل٬ٚر جٝصٚح٬ٖر

دبيحٖر ٢ُوف لحدَ ا٩ٝ ٢ُحوف جٝفلحٝر جٝلسر، ٧ل٢٬٠ح٣ دح٢ِٝوف ج٢ٝل٫ٚ، ٧٦ٖ ل٬ودغ 

ج٧٠ٝٝؿ ٝٞؿالٝر ج٢ٝل٬ٚر، ٧ػحظس٢ح ا٩ٝ جٝؿالٝر ج٢ٝل٬ٚر ٫٥ ٝخ جٝٚي٬ر، اـ ا١ ٠ح ٦ِ٢ؿ٣ ١٠ 

ؿالالز ٬٧ٔٝر ٟٝ سِؿ ٜح٬ٖر ٜٝنٕ ٜل ٠ح سؾدث٤ جٝٞٔر ١٠ ٠ؾق١٧ ؿال٫ٝ، ٧ٝؿ٢٬ح جٝؿالٝر 

جٝوف٬ػر جٝس٫ ٫٥ جٝؿالٝر ج٧٦ِ٠ٝؿذ ٫ٖ جٝسؿج٧ل ج٧ٔٞٝ٪، ٫ٖ٧ جألؿخ ٧ول ج٢ٝٚؿ ا٩ٝ ٧٦ٗ٠ٟ 

جٝؿالٝر جٝي٬٢٠ر، ٠٬ٖح ٢ػ١ ٢٥ح ٧ٚ٢ل د٧٢ٍ ٠ؾسٕٞ ١٠ جٝؿالٝر ٫٥ جٝؿالٝر ج٢ٝل٬ٚر، ٧لس١٧ٜ 

٧جٝؿالٝر ج٢ٝل٬ٚر ٫٥ ٠٬ٙر ٢ػ٬٧ر ٢٧و٧و٬ر ٠ؾد٧ءذ . ٧٢ُح صحٝصح ٬يحٕ ا٩ٝ سٞٛ جٝؿالالز

٢٧ػ١ ٢لٟٞ د٧ظ٧ؿ جٝؿالٝس١٬ جٝوف٬ػر . ٫ٖ ج٠ٝي٠ف ج٢ٝو٫ ٫ٖ جٝؾًحخ ج٧ٔٞٝ٪

٧جٝي٬٢٠ر، ٠٦٢٧ٜ٧ح ي١٠ ػؿ٧ؿ ج٫ُ٧ٝ ج٠ٝدحنف، ٠ٜح ٫ٖ جٝوف٬ػر، ؤ٧ ج٫ُ٧ٝ ج٢ٝٚؿ٪، 

٠ٜح ٫ٖ جٝي٬٢٠ر، ؤ٠ح جٝؿالٝر ج٢ٝل٬ٚر ٫٦ٖ ٫ٖ ج٠ٝي٠ف ٬ٝ٧لز ٫ٖ ج٫ُ٧ٝ، ٧سػسحض ا٩ٝ 
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ؤؿ٧جز ٢ٚؿ٬ر ٠ؿٙٚر سإؾـ د٠دؿؤ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٫ٜٝ سٜسن٦ٗح، ٫ٜٝ٧ سٜس٠ل ٠٧ٌ٢٠ر ج٢ٌٝف 

٧1جإلظفجء
 

٠٧ح ٢٠٦٬ح ٫ٖ ٥ـ٣ جٝؿالالز جٝصالش ٫٥ جٝؿالٝر جٝصٚح٬ٖر جٝف٠ق٬ر جٝس٫ سٜسنٕ ٩ُٞ ٠لس٨٧ 

٧جٝظ٠ح٬ٝر  (ج٠ٝدحنفذ)جٝػف٬ٖر : جٝدح١ً ٧ج٠ٝي٠ف، ٖسودغ ؤ٥ٟ ١٠ جٝؿالٝس١٬ جٝلحدٚس١٬

 .(ج٠ٝظحق٬ر)

: ٬ِس٠ؿ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٩ُٞ جٝس٬٬٠ق ج٦٢٠ٝظ٫ د١٬ صالش ظ٠ل فث٬لر، ٫٥٧: الجملة الثقافٌة 

جٝظ٠ٞر ج٢ٝػ٬٧ر ـجز ج٠ٝؿ٧ٝل جٝسؿج٫ٝ٧، ٧جٝظ٠ٞر جألؿد٬ر ـجز ج٠ٝؿ٧ٝل جٝي٫٢٠ ٧ج٠ٝظحق٪ 

ػو٬ٞر ج٢ٝحسط جٝؿال٫ٝ ٩ًِ٠ٞٝ ج٢ٝل٫ٚ، ٧ٜن٦ٗح ٬إس٫ :" ٧جإل٬ػحث٫، ٧جٝظ٠ٞر جٝصٚح٬ٖر جٝس٫ ٫٥

ُدف ج٢ِٝوف ج٢ٝل٫ٚ ٫ٖ جٝفلحٝر، صٟ ُدف سو٧ف ٧ٚ٠ٝر جٝؿالٝر ج٢ٝل٬ٚر، ٥٧ـ٣ جٝؿالٝر ل٧ٕ 

٧جٝظ٠ٞر جٝصٚح٬ٖر ٬ٝلز ُؿؿج ٬٠ٜح، اـ ٙؿ ٢ظؿ ظ٠ٞر صٚح٬ٖر . سسظ٩ٞ ٧سس٠صل ُدف جٝظ٠ٞر جٝصٚح٬ٖر

ا١ جٝظ٠ٞر جٝصٚح٬ٖر ٫٥ ؿالٝر جٜس٢حق٬ر ٧سِد٬ف : ؤ٪. ٧جػؿذ ٫ٖ ٠ٚحدل ؤٕٝ ظ٠ٞر ٢ػ٬٧ر

 .٠ٜصٕ

٦ٗ٢٧ٟ ١٠ ٜل ٥ـج ؤ١ جٝظ٠ٞر جٝصٚح٬ٖر ٫٥ ج٦ٝؿٕ ٧ج٠ٝف٩٠، ٧ؤ٦٢ح س٩٢ِ دحلسٜنحٕ ج٧ً٢٠ٝ٘ 

 .جٝصٚح٫ٖ، ٧سػو٬ل ج٩٢ِ٠ٝ جٝل٬ح٫ٙ جٝـ٪ ٬ػ٬ل ٩ُٞ ج٠ٝفظَ جٝصٚح٫ٖ جٝؾحفظ٫

 ٦٬ؿٕ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ا٩ٝ جلسؾاله ج٠ٝظحقجز جٝصٚح٬ٖر جٜٝدف٨ جٝس٫ سسظح٧ق :المجاز الكلً 

ج٠ٝظحق جٝدال٫ٓ ٧جألؿد٫ ج٠ٝٗفؿ، ػ٬ش ٬سػ٧ل ج٢ٝه ؤ٧ جٝؾًحخ ا٩ٝ ٠ي٠فجز صٚح٬ٖر 

٥٧ـج، ٢ِ٠ح٣ ؤ٢٢ح دػحظر ا٩ٝ ٜنٕ ٠ظحقجز جٝٞٔر جٜٝدف٨، ٧ج٠ٝي٠فذ، ٠٧َ ٜل :" ٠ظحق٬ر

ؾًحخ ٧ٔٝ٪ ٢٥حٛ ٠ي٠ف ٢ل٫ٚ، ٬س٧لل دح٠ٝظحق٬ر ٧جٝسِد٬ف ج٠ٝظحق٪، ٬ٝئلك ُدف٣ ٠٬ٙر 

ؿال٬ٝر ٬ٓف ٧جيػر ج٠ِٝحٟٝ، ٬٧ػسحض ٜن٦ٗح ا٩ٝ ػٗف ٫ٖ ؤ٠ُح٘ جٝس١٬٧ٜ ج٢ٝل٫ٚ ٝٞٔر، ٠٧ح 

 .س٤ِٞٗ ٫ٖ ـ٬٢٥ر ٠لسؾؿ٦٬٠ح

٧ج٠ٝظحق ج٫ٜٞٝ ٧٥ جٝظح٢خ جٝـ٪ ٠٬صل ٢ٙحُح سس٢َٚ د٤ جٝٞٔر ٝس٠فف ؤ٢لح٦ٙح جٝصٚح٬ٖر ؿ١٧ »

٫ٖ٧ جٝٞٔر ٠ظحقجس٦ح جٜٝدف٨ . ٫ُ٧ ٢٠ح، ػس٩ ال ٢وحخ دح٩٠ِٝ جٝصٚح٫ٖ ٠ٜح ٬ل٤٬٠ جٝٔـج٫٠ 

٧ج٬ٜٞٝر جٝس٫ سسًٞخ ٢٠ح ٠ُال ٠ؾسٞٗح ٫ٜٝ ٢ٜن٦ٗح، ٧ال س٫ٜٗ جألؿ٧جز جٝٚؿ٠٬ر ٜٝنٕ ـٝٛ، 
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٧ؾًحخ جٝػخ ٠صال ٧٥ ؾًحخ ٠ظحق٪ ٜد٬ف، ٬ؾسد٩ء ١٠ سػس٤ ٢ل٘ صٚح٫ٖ، ٬٧سػفٛ ُدف 

 1«ظ٠ل صٚح٬ٖر ٬ٓف ٠ٞػ٧ٌر

٫٢ِ٬٧ ٥ـج ؤ١ ج٢ٝه ؤ٧ جٝؾًحخ جٝصٚح٫ٖ ٬سػ٧ل ا٩ٝ جلسِحفجز ٠٧ظحقجز ٬ٜٞر سػ٠ل ٫ٖ 

 .٬ًحس٦ح ٠ؿ٧ٝالز ٧ ٠ٚوؿ٬حز صٚح٬ٖر ٠دحنفذ ٬ٓ٧ف ٠دحنفذ

٩٢ِ٠ ٙف٬خ ٬ٓف : سسٜت جٝس٧ف٬ر جٝصٚح٬ٖر ٫ٖ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ا٩ٝ ١٬٬٢ِ٠  :التورٌة الثقافٌة 

٫٢ِ٬٧ ٥ـج ؤ١ جٝس٧ف٬ر جٝصٚح٬ٖر ٫٥ ٜنٕ . ٠ٚو٧ؿ، ٩٢ِ٠٧ د٬ِؿ ٠ي٠ف، ٧٥٧ ج٠ٝٚو٧ؿ

سدِح ٧٦ٗ٠ٟٝ » :٫ٖ٧ ٥ـج جٝوؿؿ، ٧ٚ٬ل جٝٔـج٫٠. ٠ٞٝي٠ف جٝصٚح٫ٖ ج٠ٝؾسدت ٧فجء جٝل٧ًف

ج٠ٝظحق ج٫ٜٞٝ د٧و٤ٗ ٠٧٦ٗ٠ح ٠ؾسٞٗح ١ُ ج٠ٝظحق جٝدال٫ٓ ٧ج٢ٝٚؿ٪، ٖب١ جٝس٧ف٬ر ٫٥ 

٠وًٞغ ؿ٬ٙ٘ ٠٧ػٜٟ، ٧٥٧ ٫ٖ ج٧٦ِ٠ٝؿ ٤٢٠ ٫٢ِ٬ ٧ظ٧ؿ ١٬٬٢ِ٠ ؤػؿ٠٥ح ٙف٬خ ٧ج٭ؾف 

د٬ِؿ، ٧ج٠ٝٚو٧ؿ ٧٥ جٝد٬ِؿ، ٧ٜن٤ٗ ٧٥ ِٝدر دال٬ٓر ٢٠يدًر، ٢٧ػ١ ٢٥ح ٧٢لَ ١٠ ٠ظحل 

ا١ : جٝس٧ف٬ر ال ٝس١٧ٜ د٦ـج ج٩٢ِ٠ٝ جٝدال٫ٓ ج٠ٝػؿؿ، ٢٢ٜٝ٧ح ٧ٚ٢ل دحٝس٧ف٬ر جٝصٚح٬ٖر ؤ٪ 

.جٝؾًحخ ٬ػ٠ل ٢ل١٬ٚ، ال ١٬٬٢ِ٠، ٧ؤػؿ ٥ـ١٬ ج٢ٝل١٬ٚ ٧جٍ ٧ج٭ؾف ٠ي٠ف
2

 

٥٧ٜـج، ٧٬لَ جٝٔـج٫٠ جٝدالٓر جِٝفد٬ر جٝٚؿ٠٬ر، ٬ٝسؾـ ١٠ جٝس٧ف٬ر ٠٧٦ٗ٠ح اظفجث٬ح ظؿ٬ؿج، 

: ػ٬ش ٢ظؿ٣ ٫ٖ ٧٠يَ آؾف ٧ٚ٬ل .د٬ٔر سًد٤ٚ٬ ٩ُٞ ج٢ٝو٧ه ٫ٖ ي٧ء ج٠ٝٚحفدر جٝصٚح٬ٖر

ٖب١ جلسِحفذ ٠وًٞغ جٝس٧ف٬ر ٧ ٤ٞٚ٢ ١٠ ُٟٞ جٝدالٓر ا٩ٝ ػٚل ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٬لسٞقٟ » 

س٧ل٬َ ج٧٦ٗ٠ٟٝ ٬ٝؿل ؿالٝر ٬ٜٞر ال س٢ػوف ٫ٖ ١٬٬٢ِ٠ ٙف٬خ ٧ د٬ِؿ ٠َ ٙوؿ جٝد٬ِؿ ، ٧ 

ا٠٢ح ٬ٝؿل ٩ُٞ ػحٝر جٝؾًحخ اـ ٧ً٢٬٪ ٩ُٞ دِؿ١٬ ؤػؿ٠٥ح ٠ي٠ف ٧ ال ن٧ِف٪ ٬ٝك ٫ٖ 

٫ُ٧ ج٠ٝئٕٝ ٧ ال ٫ٖ ٫ُ٧ جٝٚحفة ، ٧٥ ٠ي٠ف ٢ل٫ٚ صٚح٫ٖ ٟٝ ٬ٜسد٤ ٜحسخ ٖفؿ ، ٧ ٤٢ٜٝ 

٧ظؿ ُدف ٬ٞ٠ُحز ١٠ جٝسفجٜٟ ٧ جٝس٧جسف ػس٩ وحف ٢ُوفج ٢ل٬ٚح ٬سٞدك جٝؾًحخ ٧ ف٬ُر 

جٝؾًحخ ١٠ ٠ئ١٬ٗٝ ٧ ٙفجء 

 ٬ِس٠ؿ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٩ُٞ ٠وًٞغ ج٢ٝل٘ ج٠ٝي٠ف، ٧٥٧ ٢ل٘ ٠فٜق٪ ٫ٖ :النسق المضمر

دحُسدحف ؤ١ ٜل صٚحٖر ٢٬ِ٠ر سػ٠ل ٫ٖ ٬ًحس٦ح ؤ٢لحٙح ٢٠٬٦٠ر، ٖح٢ٝل٘ . اًحف ج٠ٝٚحفدر جٝصٚح٬ٖر

٧دسِد٬ف آؾف، ٬ٝك ٫ٖ جألؿخ . جٝظ٠ح٫ٝ ٧جٝدال٫ٓ ٫ٖ جألؿخ ٬ؾ٫ٗ ؤ٢لحٙح صٚح٬ٖر ٠ي٠فذ
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. ل٨٧ ج٬ٌ٧ٝٗر جألؿد٬ر ٧جٝنِف٬ر، ٢٦ٖحٛ ٜـٝٛ ج٬ٌ٧ٝٗر ج٢ٝل٬ٚر جٝس٫ ٩٢ِ٬ د٦ح ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ

٢قُٟ ٫ٖ ُفي٢ح ٠ٝنف٧ٍ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ، ؤ١ ٫ٖ » :٫ٖ٧ ٥ـج جٝوؿؿ، ٧ٚ٬ل ُدؿ جهلل جٝٔـج٫٠

جٝؾًحخ جألؿد٫، ٧جٝنِف٪ سػؿ٬ؿج، ٠٬ٙح ٢ل٬ٚر ٠ي٠فذ، سسلدخ ٫ٖ جٝـسإل٬ك ٢ٝل٘ صٚح٫ٖ 

٧ ٥ـج ج٠ٝي٠ف جٝٗحُل ٧ ج٠ٝػفٛ جٝؾ٫ٗ جٝـ٪ ٬سػٜٟ ٫ٖ ٜحٖر ُالٙحس٢ح ٠َ ؤِٖحل . ١٠٬٦٠ 

جٝسِد٬ف ٧ ػحالز جٝسٗحُل ٧ دحٝسح٫ٝ ٖب٤٢ ٬ؿ٬ف ؤِٖح٢ٝح ـجس٦ح ٧ ٧٬ظ٤ ل٬ٜ٧ٞحس٢ح ج٬ِٞٚٝر ٧ 

جٝـ٬ٙ٧ر ٌٞز جٝصٚحٖر جِٝفد٬ر سِح٫٢ ٤٢٠ ٩ُٞ ٠ؿ٨ ٠حقجل ٙحث٠ح، ٌل ٥ـج ج٢ٝل٘ ٬ٓف ٧ٚ٢٠ؿ 

٧ال ٠ٜن٧ٕ دلدخ س٧ل٤ٞ دحٝظ٠ح٫ٝ جألؿد٫، ٧دلدخ ٩٠ُ ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ١ُ ٜن٤ٗ، ٠ـ 

ج٢نٔل ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ دحٝظ٠ح٫ٝ ٧نف٤ً٧، ؤ٧ ٧٬ُخ جٝظ٠ح٫ٝ، ٧ٟٝ ٢٬نٔل دحأل٢لح٘ ج٠ٝي٠فذ، 

»٢ٜل٘ جٝنِف٢ر
1

 

٫٢ِ٬٧ ٥ـج ؤ١ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٬ٜنٕ ؤ٢لحٙح ٠س٢حٙير ٠٧سوحفُر، ٬ٖسيغ دإ١ ٢٥حٛ ٢لٚح 

٥٧ـج ج٠ٝي٠ف ٧٥ . ٌح٥فج ٧ٚ٬ل ن٬ثح، ٢٧لٚح ٠ي٠فج ٬ٓف ٧جٍ ٬ٓ٧ف ١ِٞ٠ ٧ٚ٬ل ن٬ثح آؾف

. ٧ٓحٝدح ٠ح ٬سؾ٩ٗ ج٢ٝل٘ جٝصٚح٫ٖ ٧فجء ج٢ٝل٘ جٝظ٠ح٫ٝ ٧جألؿد٫. جٝـ٪ ٬ل٩٠ دح٢ٝل٘ جٝصٚح٫ٖ

١٠٧ صٟ، ٖحلسؾاله جأل٢لح٘ جٝصٚح٬ٖر ج٠ٝي٠فذ ـجز ٙحد٬ٞر ظ٠ح٬٥ف٬ر نِد٬ر، ٩ُٞ ُٜك 

د٩٢ِ٠ ؤ١ . جأل٢لح٘ ج٢ٝؾد٬٧ر جٝس٫ الس٩ٚٞ نِد٬ر ُح٠ر ٩ُٞ ٠لس٨٧ جاللسٚدحل ٧جالسوحل

ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٫ٖ ؾؿ٠ر ج٬ٟٚٝ جإل٢لح٬٢ر ٧ؾؿ٠ر جإل٢لح١ ٠ٗ٬ٜح ٜح١ ٠لس٧ج٣ جالظس٠ح٫ُ ٧جًٝد٫ٚ 

٬ٟٙ جٝػف٬ر، ٧جالُسفجٕ دح٭ؾف، ٧سٚؿ٬ف ج٠٦٠ٝم : ا١ ٠٬ٙح ٠صل:" ٧جِٝف٫ٙ ٧جإلص٫٢

صٚحٖر، ١ٜٝ٧ سػ٦ٚ٬ٚح : ؤ٪ . ٧ج٠ٝئ٢ش، ٧جِٝؿجٝر، ٧جإل٢لح٬٢ر، ٫٥ ٦ٜٞح ٬ٟٙ ٬ُٞح س٧ٚل د٦ح

٧ٝ٧ ػؿش ٧ٜن٢ٗح ؤ١ جٝؾًحخ جألؿد٫ جٝظ٠ح٫ٝ، جٝنِف٪ . ٬ٞ٠ُح ٠٧ل٬ٜٞح ٧٥ جٝٚي٬ر

صٚحٖر، : ؤ٪. ٬ٓ٧ف٣، ٬ٚؿٟ ٫ٖ ٠ي٠ف٣ ؤ٢لحٙح س٢لؽ ٥ـ٣ ج٬ٟٚٝ ٧س٢ٚى ٠ح٧٥ ٫ٖ ٫ُ٧ ؤٖفجؿ

٦ٖـج ٢ِ٠ح٣ ؤ١ ٫ٖ جٝصٚحٖر ُٞال ٢ل٬ٚر ٟٝ سٜسنٕ، ٧ٟٝ سٗيغ، ١٧ٜ٬٧ جٝؾًحخ ٠سي٢٠ح ٦ٝح، 

2ؿ١٧ ٫ُ٧ ١٠ ٢٠سظ٫ جٝؾًحخ ٧ال ١٠ ٠لس٤٬ٜٞ٦
 

٫٢ِ٬٧ ٥ـج ؤ١ ج٠ٝٚحفدر جٝصٚح٬ٖر ال٦٠٦٬ح ٫ٖ ج٢ٝه سٞٛ جألد٬٢ر جٝظ٠ح٬ٝر ٧ج٬٢ٗٝر ٧ج٠ٝيح١٬٠ 

 .ج٠ٝدحنفذ، دل ٠ح ٦٬٢ِ٬ح ٧٥ جلسٜنحٕ جأل٢لح٘ جٝصٚح٬ٖر ج٠ٝي٠فذ
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١ُ - دنٜل ١٠ جألنٜحل-  ١ٜ٠٬ جٝػؿ٬ش ٫ٖ اًحف ج٠ٝٚحفدر جٝصٚح٬ٖر :المؤلف المزدوج

٠ئٕٝ ٠قؿ٧ض، جٜٝحسخ جٝظ٠ح٫ٝ ٧جألؿد٫ جٝـ٪ ٢٬سط ؤ٢لحٙح ؤؿد٬ر ٧ظ٠ح٬ٝر ٬٢ٖر ٌح٥فذ 

٠٧دحنفذ ؤ٧ ٬ٓف ٠دحنفذ، ٧ـٝٛ ١ُ ًف٬٘ جٝف٠ق٬ر ٧جإل٬ػحث٬ر، ٢٥٧حٛ ٫ٖ ج٠ٝٚحدل ج٠ٝدؿٍ 

جٝصٚح٫ٖ جٝـ٪ ٬س٠صل ٫ٖ جٝصٚحٖر ٢ٗل٦ح جٝس٫ سس٧جف٨ ٧فجء جٌٝح٥ف ٫ٖ نٜل ؤ٢لح٘ ٠ي٠فذ 

٬إس٫ ٧٦ٗ٠ٟ ج٠ٝئٕٝ ج٠ٝقؿ٧ض دِؿ ٥ـ٣ ج٠٧ٌ٢٠ٝر جالوًالػ٬ر ٝسإ٬ٜؿ ؤ١ ٢٥حٛ :" ٬ٓف ٧ج٬ُر

٠ئٝٗح آؾف دبقجء ج٠ٝئٕٝ ج٧٦ِ٠ٝؿ، ٧ـٝٛ ٧٥ ؤ١ جٝصٚحٖر ـجس٦ح س٠ِل ٠ُل ٠ئٕٝ آؾف 

٬وحػخ ج٠ٝئٕٝ ج١ِٞ٠ٝ، ٧سنسفٛ جٝصٚحٖر دٔفك ؤ٢لح٦ٙح ١٠ سػز ٢ٌف ج٠ٝئٕٝ، ١٧ٜ٬٧ 

ج٠ٝئٕٝ ٫ٖ ػحٝر ادؿجٍ ٜح٠ل جإلدؿج٬ُر ػلخ نفً جٝظ٬٠ل جإلدؿج٫ُ، ٬ٓف ؤ٢٢ح ل٢ظؿ ١٠ 

سػز ٥ـ٣ جإلدؿج٬ُر ٫ٖ٧ ٠ي٠ف ج٢ٝه ل٢ظؿ ٢لٚح ٜح٢٠ح ٧ٖحُال ٬ٝك ٫ٖ ٫ُ٧ وحػخ 

ج٢ٝه، ٤٢ٜٝ٧ ٢ل٘ ٤ٝ ٧ظ٧ؿ ػ٫ٚ٬ٚ، ٧ا١ ٜح١ ٠ي٠فج، ا٢٢ح ٧ٚ٢ل د٠نحفٜر جٝصٚحٖر ٠ٜئٕٝ 

٬ٜنٕ ـٝٛ  ٖحُل ٠٧ئصف، ٧ج٠ٝدؿٍ ٬دؿٍ ٢وح ظ٬٠ال ٠٬ٖح جٝصٚحٖر سدؿٍ ٢لٚح ٠ي٠فج، ٧ال

» ٬ٓف ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ دإؿ٧جس٤ ج٠ٝٚسفػر ٢٥ح
1

 

ج٠ٝدؿٍ جٝٗفؿ٪ ؤ٧ ٠ح ٬ل٩٠ ؤ٬يح دح٠ٝدؿٍ جألؿد٫ : ٫٢ِ٬٧ ٥ـج ؤ١ ٢٥حٛ ٖح١٬ُٞ فث٬ل١٬

٧ص٠ر ٠ٗح٬٥ٟ ؤؾف٨ ٟٝ . ٧جٝظ٠ح٫ٝ ٧ج٫٢ٗٝ ، ٧جٝٗحُل جٝصٚح٫ٖ جٝـ٪ ٬س٠صل ٫ٖ جٝل٬ح٘ جٝصٚح٫ٖ

. جٝل٬ح٘ جٝصٚح٫ٖ، ٧ج٠ٝٚوؿ٬ر جٝصٚح٬ٖر، ٧جٝسإ٬٧ل جٝصٚح٫ٖ: ٬نف ا٦٬ٝح ُدؿ جهلل جٝٔـج٫٠، ٠صل
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: مفهوم النسق و النسق الثقافً – سادسا 

٬ِؿ ٠وًٞغ ج٢ٝل٘ ١٠ ؤٜصف ج٠ٝوًٞػحز سفؿؿج ٫ٖ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ، اـ ؤ٤٢ : النسق  -1

ّٟ جٝسػ٧ل  جٝف٬ٜقذ جأللحل٬ر ٧ ج٠ٝػ٧ف جٝـ٪ ٬ؿ٧ف ػ٤ٝ٧ ٥ـج ج٢ٝٚؿ ، ٧ ـٝٛ دِؿ٠ح س

 .ؤ٧ جال٢سٚحل ١٠ ؿفجلر ج٢ٝه ا٩ٝ ؿفجلر ج٢ٝل٘ 

، ٧ ٤٢٠ جٝس٢ل٬٘  (٢٠ل٧٘)٢٬ل٘ ٢لٚح ، ٧٦ٖ ٢حل٘ ٧ ج٧ِٗ٠ٝل  (٢ل٘)١٠ جِٝٗل » :لغة 

٢ل٘ جٝن٫ء ، : د٩٢ِ٠ جٝس٬ٌ٢ٟ ، ٖح٢ٝل٘ ٠ح ٜح١ ٩ُٞ ٢ٌحٟ ٧جػؿ ١٠ ٜل ن٬ت ، ٬ٖٚحل 

٠سالثٟ ٩ُٞ ٢ٌحٟ ٧جػؿ ٧ ٬ل٫٠ ج٢ٝػ١٧٬٧ : ٢٬ل٤ٚ ٤٠ٌ٢ ٩ُٞ ػؿ ل٧جء ، ٧ ٜالٟ ٢ل٘ 

ػف٧ٕ جًِٕٝ ػف٧ٕ ج٢ٝل٘ أل١ جٝن٫ء اـج ًُٗز ٤٬ُٞ ن٬ثح دِؿ٣ ظف٨ ٠ظف٨ 

«٧جػؿج
1  

" ٤ً ُدؿجٝفػ٠ح١" ٖسِؿؿ ج٠ٝٗح٬٥ٟ ٧ سسنِخ ٠ِح٤٬٢ د١٬ جٝؿجفل١٬ ، ػ٬ش ٬ِّف٤ٖ :اصطالحا 

٧ٖٚح ٝإلوًالع ج٫ًٚ٢٠ٝ دإ٤٢ ظ٠ٞر ١٠ جِٝدحفجز ج٠ٝلسؾٞور ١٠ جٝٞٔر جٝل٠٬ٞر دًف٬ٚر 

جٝٞق٧ٟ ج٫ًٚ٢٠ٝ ، ؤ٧ دو٧فذ ؤؿ٘ ا١ ج٢ٝل٘ ٧٥ ٠ظ٧٠ُر ظقث٬ر ١٠ جٝٞٔر ج٢٠ٝٔٞٚر ج٢ٔالٙح 

ٝق٬٠٧ح ٧ ٩٢ِ٠ جال٢ٔال٘ ٫ٖ جالوًالع ج٫ًٚ٢٠ٝ ؤ١ س١٧ٜ ٜل ٙي٬ر ١٠ جٝٞٔر صدز 

ا٩ٝ ج٢ٝل٘ ٢٠س٬٠ر ٫٥ جألؾف٨ ا٩ٝ ٝق٦٠٧ح ١ُ ٙي٬ر ؤ٧ ٠ظ٧٠ُر ١٠ جٝٚيح٬ح جٝس٫ س٢س٫٠ 

 2ج٢ٝل٘

ا٩ٝ ٜل ٢ٌحٟ ٧ً٢٬٪ ٩ُٞ جلسٚالل ـجس٫ ، : ٧ ٬نحف ا٩ٝ ج٢ٝل٘ ٫ٖ ُٟٞ جٝٞٔر جٝػؿ٬ش 

٬نٜل ٜال ٧٠ػؿج ، ٧ سٚسف١ ٬ٜٞس٤ دأ٬٢ر ُالٙحس٤ جٝس٫ ال ٠٬ٙر ٝألظقجء ؾحفظ٦ح ، ٧ ٜح١ ؿ٪ 

 3ل٧ل٬ف ٫٢ِ٬ دح٢ٝل٘ ن٬ثح ٙف٬دح ظؿج ١٠ ٧٦ٗ٠ٟ جٝد٬٢ر 

١٠ ؤ٧جثل جٝـ١٬ ٧ٞٚ٢ج ٠وًٞغ ج٢ٝل٘ ا٩ٝ جٝػٚل جٝصٚح٫ٖ ٫ٖ ؿجفلس٤ " ٫ٗ٬ٝ نسفج٧ك" ٬ِؿ 

 ٠ئٜؿج ٩ُٞ ٧ظ٧ؿ ٫ٜٞ ؤ٧ نح٠ل ٧ ُح٫٠ٝ لحد٘ ٩ُٞ 1957جأل٢صفد٧ٝ٧ظ٬ح جٝد٬٧٬٢ر 

ٌٖح٥فذ جٝٞٔر ٧ جٝصٚحٖر ـجز ًد٬ِر ٧جػؿذ جٝصٚحٖر / جأل٢لح٘ ؤ٧ جأل٠ٌ٢ر جٝٗفؿ٬ر ٢ٞٝو٧ه 
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٠وًٞغ ج٧ٝػؿذ جٝصٚح٬ٖر ، ٧ ٫٥ ؤ٪ ن٫ء ١ٜ٠٬ ؤ١ ٬ِّفٕ صٚح٬ٖح ٧ ٬٠٬ق " ا٧ٜ٬"د٠٢٬ح جٙسفع 

 ٧ ٢ٌف... ، ٙؿ ١٧ٜ٬ نؾوح ، ٠ٜح٢ح ، س٧ظلح دحٝنف ، ؾ٬حال ، ٧ٞ٥لر ٖٜف  ٧ػؿذد٧و٤ٗ

ا٩ٝ ج٧ٝػؿذ جٝصٚح٬ٖر د٧و٦ٗح ٧ػؿذ ؿال٬ٝر ل٬٠٬حث٬ر ٠ؿ٠ظر ٫ٖ ٢ٌحٟ ٧ ٙؿ سسظح٧ق ٥ـج " ا٧ٜ٬"

  1 ج٢ٌٝحٟ ا٩ٝ جٝسٗحُل د١٬ صٚحٖس١٬

ٖح٢ٝل٘ ٫ٖ ٥ـ٣ جٝػحٝر ٧٥ ٧ػؿذ صٚح٬ٖر ؿجٝر ؿجؾل ػٚل ١٠ ج٧ٝػؿجز ٬سًحد٘ ٠َ سٞٛ جٝس٫ 

سػ٬ل ٦٬ُٞح جِٝال٠حز ٧ ٫ٖ ٥ـج جألٖ٘ ٖب١ جٝصٚحٖر ٫ٖ ٬ٜٞس٦ح ٢٬ٌف ا٦٬ٝح دحُسدحف٥ح ٢ل٘ ١٠ 

ؤ٢لح٘ جِٝال٠حز ػ٬ش ٬ودغ ؿجؾ٦ٞح ٠ؿ٧ٝل ؿجٍل ٠ح ؿجاّل ٠ٝؿ٧ٝل ظؿ٬ؿ ٠ٗ٬ٜح ٜح٢ز ًد٬ِر 

ا١  (ٜالٟ ، ٧٠ي٧ُحز ، لَٞ ، ؤٖٜحف ، ٬ٟٙ ، ؤػحل٬ك ، ا٠٬حءجز ، ؤ٧ ل٧ٜٞحز )ج٢ٝل٘ 

جٝصٚحٖر ٫٥ جًٝف٬ٚر جٝس٫ ٬سٟ د٦ح س٬ٜٗٛ ج٢ٝل٘ ؿجؾل ٌف٧ٕ سحف٬ؾ٬ر ٧ ج٢صف٧د٧ٝ٧ظ٬ر د٦٢٬ِح 

ي١٠ ػفٜر س٢٠غ ج٠ِٝفٖر دِؿج ٧٠ي٬ُ٧ح ٧ ٥ـج جٝسظق٪ء ٬سٟ ٩ُٞ ٜل ج٠ٝلس٬٧حز دؿءج 

 ١٠2 ج٧ٝػؿجز جإلؿفج٬ٜر جأل٬ٝ٧ر ٧ ج٢س٦حء دحأل٢لح٘ جإل٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٬ر

ُدحفذ ١ُ ٢ُحوف ٠سفجدًر   (ج٢ٝل٘)ا٩ٝ ٠الػٌر ؤ١ ج٧٦ٗ٠ٟٝ " ٠ػ٠ؿ ٠ٗسحع " د٠٢٬ح ٢٬س٫٦ 

، ٢٥٧ح ٠ٞ٢ك جٝسػ٧ل (٠سٗحُٞر ٠س٠ح٬قذ، ٦ٝح ؿ٢٬ح٬٠ر سنسٔل ٩ُٞ ٠٧ٌ٢٠حز ؾحفظ٬ر ٧ؿجؾ٬ٞر

جٝظـف٪ ٧ج٫ُ٧٢ٝ جٝـ٪ ٬ٗسف٘ ٤٬ٖ ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ٧ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ، ٫ٖ٧ ٧ٌ٢٠ف٢ح ؤ١ ٥ـج ٬ٝك 

ًٙح ٠ِف٬ِّٖح، دل سٜح٠اًل ٬ًٚ٢٠ِّح د٠٦٢٬ح ٩ُٞ ؤلحك ؤ١ جأل٧ل ٫٢ِ٠ دح٢ٝه ١٠ ػ٬ش جٝٞٔر  جٖسفج

ؤ٧ جٝؿالٝر، ؤ٧ ج٠ٝظحق ٠٧ح ا٩ٝ ـٝٛ، د٠٢٬ح ٩٢ِ٬ جٝصح٫٢ دحأل٢لح٘ ج٠ٝي٠فذ سيحؿِّج ؤ٧ سٚحداًل 

جٝؿالٝر ج٠ٝدحنفذ جٝػف٬ٖر، ٧جٝؿالٝر جإل٬ػحث٬ر : ؤ٧ ٠ػح٬صر، د٢ِح٬س٤ دح٠ٝلس٬٧حز جٝصالش ٢ٞٝل٘

ج٠ٝظحق٬ر جٝف٠ق٬ر، ٧جٝؿالٝر ج٢ٝل٬ٚر جٝصٚح٬ٖر ٥٧ـ٣ ٫٥ ٠٬ٙر ٢ػ٬٧ر ٢٧و٧و٬ر ٠ؾد٧ءذ ٫ٖ 

.  ج٠ٝي٠فج٢ٝو٫

ا٩ٝ سػ٬ٞل ٢ُحوف٣ ٧ " ٓدؿ جهلل جٝٔـج٫٠" ٧ ٫ٖ لئج٤ٝ ١ُ ٠ح٬٥ر ج٢ٝل٘ جٝصٚح٫ٖ ـ٥خ 

٢٧ٜ٠حس٤ ٧ فؤ٨ ٫ٓ جُسدحف ج٢ٝل٘ جٝصٚح٫ٖ ٜـٝٛ ٧ظ٧خ س٧ٖف ٠ظ٧٠ُر ١٠ جٝنف٧ً 

:  ٧ ٬ٜسلخ ٠٬ٙح ؿال٬ٝر ٧ ل٠حز جوًالػ٬ر ؾحور سسػؿؿ ٫ٖ "جٝظ٠ح٬ٝر ٧ ج٠ِٝف٬ٖر 
                                                           

 21 ، ص2005 ، 1السرد العربً القدٌم ، األنساق الثقافٌة و إشكالٌات التأوٌل ، دضٌاء الكعبً ، ط -1
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ؤ١ ج٢ٝل٘ ٬سػؿؿ ُدف ٬ٌ٧ٗس٤ ٧ ٬ٝك ُدف ٧ظ٧ؿ٣ ج٠ٝظفؿ ٧ ج٬ٌ٧ٝٗر ج٢ٝل٬ٚر ال سػؿش اال - 

٫ٖ ٧يَ ٠ػؿؿ ٧ ٬ٚ٠ؿ ٧ ٥ـج ١٧ٜ٬ ػ٠٢٬ح ٬سِحفى ٢لٚح١ ؤ٧ ٢ٌح٠ح١ ١٠ ؤ٠ٌ٢ر جٝؾًحخ 

ؤػؿ٠٥ح ٌح٥ف ٧ ج٭ؾف ٠ي٠ف ، ٧ ١٧ٜ٬ ج٠ٝي٠ف ٢حٙوح ٧ ٢حلؾح ٌٝٞح٥ف ، ٧ ١٧ٜ٬ ـٝٛ 

٫ٖ ٢ه ٧جػؿ ؤ٧ ٠٬ٖح ٧٥ ػٜٟ ج٢ٝه ج٧ٝجػؿ ٧ ٬نسفً ٫ٖ ج٢ٝه ؤ١ ١٧ٜ٬ ظ٠ح٬ٝح ٧ ؤ١ 

 ٧1 ا٠٢ح جٝظ٠ح٫ٝ ٠ح جُسدف٣ جٝف٬ُر جٝصٚح٬ٖر ظ٬٠ال... ١٧ٜ٬ ظ٠ح٬٥ف٬ح 

٧ ٠ٝفجظِر ٥ـج جٝنفً جأل٧ل ٫ٖ سػؿ٬ؿ ج٢ٝل٘ جٝصٚح٫ٖ ، ١ٜ٠٬ ؤ١ ٢ن٬ف ا٩ٝ ؤ١ جٝظ٠ح٬ٝر ٙؿ 

ال سسػٚ٘ ٫ٖ ٜص٬ف ١٠ ج٢ٝو٧ه ٧ فٟٓ ـٝٛ ٖب٦٢ح ٙؿ سػ٠ل ؤ٢لحٙح صٚح٬ٖر ٠ي٠فذ ٙحدٞر 

ٝٞٚفجءذ ٧ جٝسإ٬٧ل صٚح٬ٖح ، ٫ٖٗ جٝؾًحدحز جإلن٦حف٬ر ٩ُٞ لد٬ل ج٠ٝصحل ٧ فٟٓ ؤ٦٢ح سػ٠ل 

٠ٚوؿ٬ر ؤلحل٬ر ٠٠صٞر ٫ٖ جٝسف٬٧ط ٝٞلَٞ ألظل سل٦ٚ٬٧ح ٠٠ح ٫٢ِ٬ ؤ١ سس٧ٖف ٦٬ٖح ج٠ٝدحنفذ 

٧ ج٧ٝي٧ع  

٬ٓف ؤ٦٢ح ٫ٖ ٜص٬ف ١٠ جألػ٬ح١ سإس٫ ٠ػ٠ٞر دإ٢لح٘ صٚح٬ٖر ٠ي٠فذ ػ٬ش ٢ظؿ جٜٝص٬ف ١٠ 

ج٢ٝو٧ه جٝسف٬٧ظ٬ر ٠ٝلسػيفجز جٝسظ٬٠ل سٚؿٟ ج٠ٝفؤذ ي١٠ ٢ل٘ صٚح٫ٖ ٬ظِل ٦٢٠ح 

٠ظفؿ لِٞر سف٧ض ٝإلٓفجء س٠ح٠ح ٠ص٠ٞح سو٧ف٣ دِى ج٢ٝو٧ه جٝظ٠ح٬ٝر ٫ٖ س٬ٌ٧ٕ 

 . جإلٓفجء ٠ٝظفؿ جإلٓفجء

ؤ١ ٢ٚفؤ ج٢ٝو٧ه ٧ جأل٢لح٘ ٙفجءذ  (٢ُؿ جٝٔؿج٫٠)جٝنفً جٝلحد٘ ٬ٚسي٫ اظفجث٬ح - 

ؾحور دحُسدحف٥ح ػحٝر صٚح٬ٖر ، ٧ ج٢ٝه ٢٥ح ٬ٝك ٖػلخ ٢وح ؤؿد٬ح ٧ ظ٠ح٬ٝح ٧ ٤٢ٜٝ ؤ٬يح 

. ػحٝر صٚح٬ٖر

ج٢ٝل٘ ١٠ ػ٬ش ٧٥ ؿالٝر ٠ي٠فذ ٖب١ ٥ـ٣ جٝؿالٝر ٬ٝلز ٠و٧٢ُر ١٠ ٠ئٕٝ ٧ ٦٢ٜٝح - 
. ٢٠ٜسدر ٧ ٢٠ٔفلر ٫ٖ جٝؾًحخ ٠ئٝٗس٦ح جٝصٚحٖر ٧ ٠لس٥٧ٜٞ٦ح ظ٠ح٬٥ف جٝٞٔر 

ج٢ٝل٘ ٢٥ح ـ٧ ًد٬ِر لفؿ٬ر ٬سػفٛ ٫ٖ ػدٜر ٠س٢ٚر ٧ ٝـج ٧٦ٖ ؾ٫ٗ ٧ ٠ي٠ف ٧ ٙحؿف - 
. ٩ُٞ جالؾسٗحء ؿجث٠ح ٧ ٬لسؾؿٟ ؤ٢ِٙر ٜص٬فذ 

 .جأل٢لح٘ جٝصٚح٬ٖر ؤ٢لح٘ سحف٬ؾ٬ر ٧ فجلؾر ٧ ٦ٝح جٝٔٞدر ؿجث٠ح - 
2ج٢ٝل٘ س٧ف٬ر صٚح٬ٖر سنٜل ج٠ٝي٠ف جٝظ٫ِ٠- 
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٠ح ٧٥ اال ُالٙحز سلس٠ف ٧ سسػ٧ل د٠ِقل ١ُ جألن٬حء جٝس٫ سفدً " ٧ٜ٧ٖ" ٧ ج٢ٝل٘ ٢ُؿ 

د٦٢٬ح ٧ ٬ف٨ ؤ٤٢ ٠٬صل ٖٜفج ٙح٥فج ٙلف٬ح ٠ٔٗل ج٬٧٦ٝر ٧ ٧٥ ؤ٬يح ٢ٌف٬ر ٜدف٨ س١٠٬٦ ٫ٖ 

 ، ٖػؿ٬ش ٧ٜ٧ٖ ١ُ ٢٠٬٥ر ج٢ٝل٘ ٧٬يغ 1«ٜل ُوف ٩ُٞ ج٬ٗ٬ٜٝر جٝس٫ ٬ػ٬ح د٦ح جٝدنف

ًد٬ِر جالنسٔحل ٩ُٞ ٧٠ي٧ُحز ج٦ٝح٠م ٧ سػ٦ٞ٬ٞح صٚح٬ٖح ـٝٛ أل٦٢ح ٧فؿز ي١٠ ص٢حث٬حز 

. يؿ٬ر ـجز ًحدَ جظس٠ح٫ُ ٜح٬ٙ٧ٗٝر ٧ جٝؿ٬٢٧ر ٧ ج٠ٝفٜق ٧ ج٦ٝح٠م ٧ ٬ٓف٥ح 

اـ١ ج٢ٝل٘ د٦ـج ج٧٦ٗ٠ٟٝ ٬سػؿؿ ٫ٖ ٬ٌ٧ٗس٤ ٧ ٬ٝك ُدف ٧ظ٧ؿ٣ ج٠ٝظفؿ ، ٖالدؿ ؤ١ ١٧ٜ٬ 

ج٢ٝه ظ٬٠ـــال ٧ ٬لس٦ٞٛ د٧و٤ٗ ظ٬٠ـــال أل١ جٝظ٠ح٬ٝر ؤؾًف ١٠ جٝصٚحٖــــر 

ٝس٠ف٬ف ؤ٢لح٦ٙح ٧ اؿج٠س٦ح ، ـٝٛ ؤ١ ١٧ٜ٬ ظ٠ح٬٥ف٬ح ٧ ٬ػي٩ د٠ٚف٧ث٬ر ُف٬ير س٢٢ٜ٠ح ١٠ 

.  ٠ِفٖر ٠ح ٝأل٢لح٘ ١٠ ِٖل ٫٠٧٠ُ يحفخ ٫ٖ جٝـ١٥ جالظس٠ح٫ُ ٧ جٝصٚح٫ٖ 

 : النسق الثقافً   -2

٫ٖ ي٧ء جٝسِف٬ٗحز  جٝلحدٚر ٢ٞٝل٘ ٧ جٝصٚحٖر ١ٜ٠٬ سػؿ٬ؿ ٧٦ٗ٠ٟ ج٢ٝل٘ جٝصٚح٫ٖ دإ٤٢ سٞٛ 

ج٢ِٝحوف ج٠ٝسفجدًر ٧ ج٠ٝسٗحُٞر ٧ ج١٧٢ٗٝ ٧ جألؾال٘ ٧ جٝٚح١٧٢ ٧ ٜل ج٠ٝٚؿلحز ٧ جِٝحؿجز 

جألؾف٨ جٝس٫ ٬ٜسلد٦ح جإل٢لح١ ٫ٖ ٠ظس٠َ ١٬ِ٠ ٧٦ٗ٠ٖٟ ج٢ٝل٘ جٝصٚح٫ٖ ٧٥ سف٬ٜخ ٫٠٧٦ٗ٠ٝ 

. ج٢ٝل٘ ٧ جٝصٚحٖر  

٧ جأل٢لح٘ جٝصٚح٬ٖر ٫٥ ٢ٌحٟ ٠س٧جول ٧ ٠س٧جفش س٢سٚل ١٠ ظ٬ل ا٩ٝ آؾف ١ُ ًف٬٘ 

ج٠ٝػحٜحذ ؤ٧ جٝسٜفجف ؤ٧ ج٠٠ٝحفلر دنٜل ال ن٧ِف٪ ٠ٜح ٫ٖ سِٟٞ جألٖفجؿ ٝٞٔر ، ٫٦ٖ سدؿؤ ٠َ 

جإل٢لح١ ٢٠ـ ٝػٌر ٧الؿس٤ ، ٧ سلس٠ف ٤ِ٠ ٧ًجل ػ٬حس٤ ٧ ال سِفٕ ػؿج ٦٢ٝح٬س٦ح اال دح٧٠ٝز 

، ٖحٝصٚحٖر سػ٬ً دحإل٢لح١ ٜح٧٦ٝجء جٝـ٪ ٬س٢ٗل٤ ٫٦ٖ سئصف ٫ٖ ؤِٖح٤ٝ ٧ س٬ٜٗف٣ ، ٧ ل٤ٜ٧ٞ ٧ 

ُحؿجس٤ ، ٧٦ٖ ٧٬ٝؿ ٧ ٬ِ٬م ٧ ٧٠٬ز ؾالل ؤ٠٢حً صٚح٬ٖر ٠ػؿؿذ ، ٖػس٩ جٝٔفجثق ٧ جٝػحالز 

جًٝد٬ِ٬ر ٠٬حفل٦ح جإل٢لح١ ١٠ ؾالل ٥ـ٣ جأل٢لح٘ ، ٬ٞ٠ِٖر جألٜل ٧ ا١ ٜح٢ز فؿ ِٖل ٧ 

جلسظحدر ٝؿجَٖ ٓف٬ق٪ د٧ٝ٧٬ظ٫ ٧٥ جٝظ٧ٍ اال ؤ١ سٞد٬ر ٥ـج جٝؿجَٖ ٧ اندح٤ُ ٬سٟ ٧ٖ٘ 

                                                           
دونٌة المرأة فً المجتمع الجاهلً و فوقٌتها فً الشعر ، عبدهللا حبٌب التمٌمً و سحر كاظم حمزة الشجٌري ، مجلة بابل  -1
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ج٢ٝل٘ جٝؾحه دس٢ح٧ل جًِٝحٟ آؿجخ ج٠ٝحثؿذ ٫ٖ ج٠ٝظس٠َ جٝـ٪ ٢٬س٫٠ ا٤٬ٝ جٝٗفؿ ، ٧ ٬ؿؾل 

ج٢ٝل٘ )٩ُٞ ٥ـج ج٧٦ٗ٠ٟٝ 

  ٧ جٝـ٪ ١ٜ٠٬ ؤ١ )L’intégration culturelle(٧٦ٗ٠ٟ آؾف ٧٥  جٝسٜح٠ل جٝصٚح٫ٖ  (جٝصٚح٫ٖ

٢ٕٚ ١٠ ؾال٤ٝ ٩ُٞ ٢ل٘ صٚح٫ٖ ١٬ِ٠ ٠فسدً د٢ل٘ صٚح٫ٖ آؾف ، ٖال ٢لس٬ًَ ؤ١ ٦ٗ٢ٟ ؤ٪ 

٢ل٘ صٚح٫ٖ د٠ِقل ١ُ ٬ٓف٣ ١٠ جأل٢لح٘ ؤ٧ ج٢ٌٟٝ جٝصٚح٬ٖر جألؾف٨ ، ٠ٖصال ال ٢لس٬ًَ ؤ١ 

٦ٗ٢ٟ ١٠ ٢ٌحٟ جٝٚفجدر جٝلحثؿ ٫ٖ ظ٠حُر ٠ح ؿ١٧ ؤ١ ٢ٕٚ ٩ُٞ ج٢ٌٝحٟ جٝؿ٫٢٬ ٦ٝـ٣ جٝظ٠حُر  

ٖال ٬لس٬ًَ ٖفؿ ٬ٝك ٝؿ٤٬ جًالٍ ٩ُٞ جٝصٚحٖر جإللال٬٠ر ؤ١ ٦ٗ٬ٟ ٧ ٬سو٧ف سػف٬ٟ جإللالٟ 

ٝٞق٧جض ١٠ جألٙحفخ دحٝفيحُر اال اـج ؿفك ج٢ٌٝحٟ جإللال٫٠ ، ٧ جأل٢لح٘ جٝصٚح٬ٖر ٠س٧٢ُر  

٠ؾسٞٗر ٠سِحفيــر ٧ ٠س٢حٙيـــر ٧ ٠س٬ٔفذ ٧ ٠س٧ًفذ ٧ ٙحدٞر ٝٞػ٬حذ ٧ ج٧٠ٝز ٢ٖل٘ 

جٝسلًٞ ٧ جٌٟٝٞ ٬ٚحد٤ٞ ٢ل٘ جٝسنــحفٛ ٧ جِٝؿل ، ٧ ٢ل٘ جٝظ٦ل ٧ جٝسظ٬٦ل ٬ٚحد٤ٞ ٢ل٘ 

جِٟٝٞ ٧ جٝس٬ٜٗــف ٧ ٢ل٘ جِٝد٧ؿ٬ر ٬ٚحد٤ٞ ٢ل٘ جٝػف٬ر ٧ ٢ل٘ جٝـ٧ٜفذ ؤ٧ جٝٗػ٧ٝر ٬ٚحد٤ٞ 

 ٢1ل٘ جأل٧٢صر

٧ ١٠ ؾالل جإلنحفجز جٝلحدٚر ٢ٞٝل٘ جٝصٚح٫ٖ ٖب١ ٙفجءذ جأل٢لح٘ سسظ٤ ا٩ٝ سػ٬ٞل ٧ ؿفجلر 

٧ ج٠ٝظس٠َ جٝـ٪ ٢٬س٫٠ ا٤٬ٝ دحالسظح٣  (ؤ٪ ٧٢ٍ ١٠ ؤ٧٢جٍ ج٢ٝو٧ه  )جِٝالٙر د١٬ ج٢ٝه 

ٓف٢٬دالز " ا٩ٝ جٝسػ٬ٞل جٝصٚح٫ٖ ٧ سسدَ ٠ي٠فجز جٝصٚحٖحز ٧ ػٗف٬حس٦ح ٖٚؿ جؾسفٍ 

Greenblat ٫ٖ دؿج٬ر جٝص٠ح٢٬٢حز ٬ٝد١٬ ١٠ ؾال٤ٝ جإلظفجءجز جٝٚفجث٬ر جٝس٫  ٥2ـج ج٠ٝوًٞغ

٬٧ٝك "٧ًف٥ح ٠َ ٠ظ٧٠ُر ١٠ ق٠الث٤ جٝـ١٬ ٢٬س١٧٠ ا٩ٝ ٥ـ٣ ج٠ٝؿفلر جٝظؿ٬ؿذ ٠صل 

ٝـسإ٬٧ل ج٠ٌٝح٥ف  "Richar Helgerson ف٬سنحفؿ ٬٥ٞٔفل١ ٢٧٠Louis Montroseسف٧ق

. جٝس٫ ٜح٢ز ٙؿ سنٜٞز ١٠ ؾالل جٝدػش ػ٧ل ٜحسخ ُوف ج٦٢ٝير

ا٩ٝ ؤ١ جٝسػ٬ٞل جٝصٚح٫ٖ ٫ٖ ي٧ء ُالٙس٤ دحٝل٬حٙحز جالظس٠ح٬ُر ٦ٗ٬ٟ " ٓف٢٬دالز"٧ٙؿ ؤنحف 

ي٢٠ح ٩ُٞ نٜل ؾحفًر ٠فل٠٧ر ؿجؾل ج٠ٝؿجف ؤ٧ جٝٗٞٛ جٝظ٠ح٫ٝ جٝـ٪ ٢٢ٜ٠٬ح دؿ٧ف٣ ١٠ 

دحُسدحف " ا٧ٜ٬"٠َ " ٧ٝس٠ح١"٬٧نسفٛ . 3فوؿ دِى جٝؿالالز جٝسو٬٧ف٬ر ٦ٝـ٣ جٝؾحفًر
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ؿجل ٩ُٞ سحف٬ؽ جٝصٚحٖر ٧ جألؿخ ٧جٜٝٗف جالظس٠ح٫ُ دو٧فذ ُح٠ر،٥٧ـج ٬ٚسي٫ " ج٠ٝوًٞغ 

ظِل جأل٢لح٘ جٝصٚح٬ٖر س٢سٌٟ ٫ٖ سفس٬خ سسحد٫ِ ُدف ُو٧ف جٝسحف٬ؽ ج٠ٝؾسٞٗر ٧٧وٕ ؤ٠٢حً 

 ٥ـج جٝسفس٬خ جٝسسحد٫ِ ١٠ نإ٤٢  1سػؿ٬ؿ جٝؾحو٬ر ج٬ٜٞٝر جٝظح٠ِر ٝٞصٚحٖر جإل٢لح٬٢ر دنٜل ُحٟ

ؤ١ ٢٬سط ٠َ جٝق١٠ ٧دِٗل جٝسٜؿ٬ك ؤ٢لحٙح صٚح٬ٖر س٠سٞٛ لًٞر ا٢سحض ظ٠ح٬ٝحز جٝؾًحخ جٝصٚح٫ٖ 

٢ُؿ٠ح جُسدف ٥ـ٣ جٝلًٞر ٬ٝلز ٠ظفؿ سن٬ٜل ِٝٞالٙحز " ٧ٜ٧ٖ"٧ـٝٛ ٠ح ؤنحف ا٤٬ٝ 

جالظس٠ح٬ُر ١٠ ؾالل ٬ٞ٠ُر ؿ٢٬ح٬ٜ٬٠ر ؿجؾل ج٢٠ٝسط جٝصٚح٫ٖ ٧ ٦٢ٜٝح ؤلحك ٫ًٚ٢٠ ن٫ٝ٧٠ 

٫ٖ ٬ٞ٠ُر جٝسو٬٧ف جٝظ٠ح٫ٝ ألنٜحل ٥ـ٣ جٝلًٞر ٫ٖ جٝؾًحخ جٝصٚح٫ٖ ٧ جٝس٫ ال س٦ٌف اال 

 2دحاللسٚفجء

 ، اـ  Leitch"٬ٝسم"٠ٜح ؤ١ ج٢ٝل٘ جٝصٚح٫ٖ ١٠ جٝفٜحثق جٝس٫ س٬٠ق ٠نف٧ٍ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٢ُؿ 

أل١  ٬3نسٔل ج٢ٝٚؿ ٩ُٞ ؤ٠ٌ٢ر جٝؾًحخ جٌٝح٥فذ ٧ ج٠ٝي٠فذ ٜٝٞنٕ ١ُ جأل٢لح٘ جٝصٚح٬ٖر

د٬٢حز ج٢ٝه جٝصٚح٬ٖر ٧ جالظس٠ح٬ُر سفسدً دل٬حٙحس٤ جٝس٫ ٜسخ ٦٬ٖح ٝسلس٠ف ٫ٖ ؤق٢٠ر ؤؾف٨ 

 .ٖس٢سط ؤدِحؿ٥ح ١٠ ؿجؾل جأل٢لح٘ جٝؾ٬ٗر ٧ ج٠ٝػ٠ّٞر ٫ٖ ـٝٛ ج٢ٝه 

                                                           
 24مرجع سابق ، السرد العربً القدٌم ، األنساق الثقافٌة و إشكالٌات التأوٌل ، دضٌاء الكعبً ص -  1

 29-28جمالٌات التحلٌل الثقافً ، ٌوسف علٌمات ، ص - 2

 22مرجع سابق ، السرد العربً القدٌم ، األنساق الثقافٌة و إشكالٌات التأوٌل ، دضٌاء الكعبً ص - 3
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ٜٝل ٠ػحفخ لالػ٤ ٧ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٟٝ ٬ؿؾل جٝلحػر ج٢ٝٚؿ٬ر ٠فدً ج٬ٝؿ١٬ ٦ٖـج جألؾ٬ف ٬نفع 

ج٠ِٝل ؤ٧ جٝؾًحخ ٠ِّٞال ؿ٠٧٠٬س٤ ٧ ـ٤ُ٧٬ ، ٧ ١٠ ؾالل ج٧ٙ٧ٕٝ ٩ُٞ ج٠ِٝح٫٢ جٝدح٬٢ًر ، 

٧ جٝؿالالز جٜٝح٢٠ر ؾٕٞ جألٝٗحٌ ج٠ٝدحنفذ ، ٧ ٝـج ٖٚؿ ؤ٧ظؿ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٤ُ٧٢ جٝؾحه ١٠ 

جٝٚفجءذ ٧ ٧٥ ٠ح س٠صل د٠ل٩٠ جٝٚفجءذ جٝصٚح٬ٖر ٧ ٥ـ٣ جٝٚفجءذ ٠ٜح ٬ػؿؿ٥ح ٢٠ٌف٧ ج٢ٝٚؿ 

جٝصٚح٫ٖ ٫٥ جٝٚفجءذ جٝس٫ سسِؿ٨ ػؿ٧ؿ ج٢ٌٝف ا٩ٝ جألؿخ د٧و٤ٗ ٠٬ٙر ظ٠ح٬ٝر وفٖر ٧ ٧٥ 

٢نحً ٖٜف٪ ٧ ٠ِف٫ٖ ٠سِؿؿ ١٠ ػ٬ش جأللك ج٢ٌٝف٬ر ٧ ج٠ٝٚحفدحز ج٦٢٠ٝظ٬ر ٠ٜح ؤ١ 

 .جلسفجس٬ظ٬حس٤ ٫ٖ ج٠٠ٝحفلر ج٢ٝٚؿ٬ر سس٬٠ق دحال٢ٗسحع ٩ُٞ ظ٬٠َ جٝػ٧ٚل 

٧ ػح٢ٝ٧ح ٫ٖ جٝظقء جٝلحد٘ سٚؿ٬ٟ ٧ ٧ٝ ٠ٝػر دل٬ًر ١ُ ٠ػًحز ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٧ ج٭١ ٢دؿؤ 

 ٧ ٙفجءس٤ جٝصٚح٬ٖر ٝٞنِف جٝظح٫ٞ٥ " ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز"ظقء٢ح جٝصح٫٢ ٠َ ي٢ٗ٬ح 

مفهوم النقد الثقافي عند يوسف عليمات  : أوال 

جٝـ٪ ٩٢ِ٬ دح٧ٚٝجُؿ جأللحل٬ر ٝػفجٛ ؤ٪ ٠ظس٠َ ٧ » ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٢ُؿ ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز ٧٥ 

 ٧ س٧ظ٦٦ح ٖسقػقػ٦حجٝس٫ سػ٧ل دِى جٝص٧جدز ٧ ج٧٠ٝظ٧ؿجز جًٝد٬ِ٬ر ٧ جألن٬حء جٝصحدسر 

٢ػ٧ جألٖ٘ جٝؾحه دـٝٛ ج٠ٝػفٛ ، ٧ ٠حؿجٟ جإلدؿجٍ جٝنِف٪ ٧جػؿج ١٠ ٥ـ٣ ج٠ٝػفٜحز ٧ 

ٖفور ص٢٬٠ر اللس٬ِحخ ج٧٦ٗ٠ٟٝ جأللحل٫ ٢ٞٝٚؿ " ٠٬ُٞحز "ج٬ٔ٠ٝفجز جٝٗحُٞر ِٝل ٥ـج ؤ٩ًُ 

جٝصٚح٫ٖ ٧ اظفجث٤ دح٠س٬حق ٩ُٞ جٝنِف جٝظح٫ٞ٥ ، ٠فٜقج ٤٬ٖ ٩ُٞ وفجٍ جأليؿجؿ ٫ٖ 

ج٠ٝٗحفٙر جِٝظ٬در جٝس٫ ظ٠ِز د١٬ جٝوؿجٟ ٧ جٝسإٔٝ ٠٬ٖح د١٬ ٥ـ٣ جأليؿجؿ ؿجؾل ج٢ٝه 

   1«جٝنِف٪ 

٧٥ ج٧ٚٝجُؿ جأللحل٬ر جٝس٫ سلح٥ٟ ٫ٖ " ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز"٠٠ح لد٘ ٧ٚ٢ل ؤ١ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٢ُؿ 

س٬٬ٔف ج٠ٝظس٠َ ٖٜف٬ح ؤ٧ ل٬حل٬ح ؤ٧ صٚح٬ٖح ، ٠ٖصال جإلدؿجٍ جٝنِف٪ ٧٥ جٝـ٪ ؤ٩ًُ ٠٬ُٞحز 

ّٜق ٩ُٞ وفجٍ جأليؿجؿ ٧  ٖفور اللس٬ِحخ ج٧٦ٗ٠ٟٝ جأللحل٫ ٢ٞٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٧٦ٖ ف

. ج٠ٝٗحفٙحز ٫ٖ ج٢ٝو٧ه جٝنِف٬ر 

                                                           
 ٠12فظَ لحد٘ ، ظ٠ح٬ٝحز جٝسػ٬ٞل جٝصٚح٫ٖ جٝنِف جٝظح٫ٞ٥ ٧٠٢ـظح ، ه  -1
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سٚؿ ٥ـ٣ جٝؿفجلر سو٧فج ظؿ٬ؿ ٢ٞٝه » ٧ ٧ٚ٬ل ؤ٬يح ٠٬ُٞحز ١ُ ؿفجلر ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ 

 L'esthétique deجٝنِف٪ جٝظح٫ٞ٥ ج٢ًالٙح ١٠ ؤًف٧ػحز ظ٠ح٬ٝحز جٝسػ٬ٞل جٝصٚح٫ٖ 

l'analyse culturelle جٝـ٪ ٫ٝ٧٬ جأل٢لح٘ ج٠ٝس٠فٜقذ ٫ٖ جٝد٩٢ ج٢ٝو٬ر ؤ٬٠٥ر ٜد٬فذ 

 1«ٜٝٞنٕ ١ُ سن٬ٜالز جأل٢لح٘ ٧ ٬ٌ٧ٗس٦ح ج٠ٝئللر ٠ِٞٝح٫٢ ٧ جٝف٧٠ق ٧ جٝؿالالز 

ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٢٥ح ٙؿٟ سو٧فج ظؿ٬ؿج ٝٞنِف جٝظح٫ٞ٥ ٫ٖ سن٬ٜالز جأل٢لح٘ ٖح٢ٝل٘ ٫ًِ٬ 

٧ ٤٬ُٞ ٖح٢ٝٚؿ ٧٥ جٝـ٪ ٬ؿفك جألؿخ » ٢ٞٝو٧ه ظ٠حال ٧ ؤ٬٠٥ر ٫ٖ جٜٝنٕ ١ُ ج٠ِٝح٫٢ 

ج٫٢ٗٝ ٧ جٝظ٠ح٫ٝ دحُسدحف٣ ٌح٥فذ صٚح٬ٖر ٠ي٠فذ ٧ ١٠ صٟ ال ٬سِح٠ل ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٠َ 

ج٢ٝو٧ه ٧ جٝؾًحدحز جٝظ٠ح٬ٝر ٧ ج٬٢ٗٝر ٩ُٞ ؤ٦٢ح ف٧٠ق ظ٠ح٬ٝر ٧ ٠ظحقجز ن٬ٜٞر ٧٠ػ٬ر 

٧ ٢٥ح ٬سِح٠ل ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٠َ جألؿخ جٝظ٠ح٫ٝ ٬ٝك دحُسدحف٣ ٢ه ، دل د٠صحدر ٢ل٘ صٚح٫ٖ 

 2«٬ئؿ٪ ٬ٌ٧ٗر ٢ل٬ٚر صٚح٬ٖر سي٠ف ؤٜصف ٠٠ح س١ِٞ 

، ج٭١ ٢ف٨ فؤ٪ ؤػؿ ؤ٥ٟ ف٧جؿ " ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز " فؤ٢٬ح ٠ٝػر دل٬ًر ١ُ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٢ُؿ 

٠ُل ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٩ُٞ » : ٧ٚ٬ٖل ٥ـج جألؾ٬ف " ُدؿ جهلل جٝٔـج٫٠ " ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ؤال ٧ ٧٥ 

٢ٚل جال٥س٠حٟ ١٠ جألؿد٫ جٝظ٠ح٫ٝ ا٩ٝ جال٥س٠حٟ د٠ح ٧فجء ظ٠ح٬ٝحز ج٢ٝه ١٠ ؤ٢لح٘ ٠ي٠فذ 

 3«٧ ٙؿ فجٖ٘ ٥ـج ج٢٠ًِٕٝ ج٢ٝٚؿ٪ جٝصٚح٫ٖ ٢٠ًِٕ ٫ٖ ج٠٧ٌ٢٠ٝر جالوًالػ٬ر 

. اـ١ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٠ِ٬ل ٩ُٞ ٜنٕ جأل٢لح٘ ج٠ٝي٠فذ ٧ ١ُ جٝظ٠ح٫ٝ ٫ٖ ج٢ٝو٧ه 

ؤ١ جأل٢لح٘ جٝصٚح٬ٖر ٫٥ ؤ٢لح٘ سحف٬ؾ٬ر ؤق٬ٝر ٧ فجلؾر ٧ "٧ ٧ٚ٬ل جٝؿٜس٧ف ٠ػ٠ؿ جٝٔـج٫٠ 

 4«ُال٠حس٦ح ٫٥ ج٢ؿٖحٍ جٝظ٧٦٠ف ا٩ٝ جلس٦الٛ ج٢٠ٝس٧ض ج٧ً٢٠ٝ٪ ٩ُٞ ٥ـ٣ جأل٢لح٘ 

ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٖفٍ ١٠ ٖف٧ٍ ج٢ٝٚؿ ج٢ٝو٧و٫ جِٝحٟ » : ٧ ظحء ٫ٖ ٠ئٕٝ ٥ـج جألؾ٬ف ٠ح٫ٞ٬ 

٩٢ِ٬ د٢ٚؿ جأل٢لح٘ ج٠ٝي٠فذ جٝس٫ ٧ً٢٬٪  (جألٝل٢ر )، ١٠ صٟ ٧٦ٖ ؤػؿ ٧ُٟٞ جٝٞٔر ٧ ػ٧ٚل 

٦٬ُٞح جٝؾًحخ جٝصٚح٫ٖ دٜل سظ٬ٞحس٤ ٧ ؤ٠٢ح٤ً ٧ و٤ٔ٬ ٠ح٧٥ ٬ٓف فل٫٠  ٧ ٬ٓف ٠ئللحس٫ 

                                                           
 15 جٝلحد٘ ، ه ظَج٠ٝف -1

:  ج٧٠َٝٙ 2012 ٜح١٧٢ جٝصح٫٢ 7 ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ د١٬ ج٠ًٝفٙر ٧ جٝل٢ؿج١ ، ظ٬٠ل جٝػ٠ؿج٧٪  -2

WWW.DIWAALRAB.COM 

 197،ه٢1،2004ٚؿ صٚحٖر ؤٟ ٢ٚؿ ؤؿد٫ ، ُدؿ ج٢ٝد٫ جو٬ًٕ ، ؿجف جٜٝٗف ج٠ِٝحوف ، د٬ف٧ز ، ٝد٢ح١ ، ً -3

 83ج٠ٝفظَ ٢ٗل٤ ، ه  -4
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٧ ٠ح ٧٥ ٜـٝٛ ل٧جء دل٧جء ١٠ ػ٬ش ؿ٧ف ٜل ٦٢٠ح ٫ٖ ػلحخ ج٠ٝلس٦ٞٛ جٝصٚح٫ٖ جٝظ٫ِ٠ 

»1 

١٠ ٢٥ح ٧ٚ٢ل ؤ١ ٬ٌ٧ٗر ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ س١٠ٜ ٫ٖ جٝدػش ١ُ ال ٠ؿفٛ ال ٠فث٫ ٫ٖ جٝؾًحخ ٧ 

١ُ ج٠ٝسؾ٫ٗ ؾٕٞ ؤل٧جف جٝظ٠ح٫ٝ جٝدال٫ٓ ٝٔفى جٜٝنٕ ١ُ جأل٢لح٘ ج٠ٝلسسفذ دِدحءذ 

. ٥ـج جٝظ٠ح٫ٝ 

ػ٬ش ؤودغ ج٢ٝه د٧و٤ٗ ػح٠ل ٢ٞٝل٘ ، ٧ ٥ـ٣ ٢ٚٞر ٬ُ٧٢ر ٫ٖ ٠٦٠ر ج٬ٞ٠ِٝر ج٢ٝٚؿ٬ر » 

ػ٬ش ٢سلفٍ ٫ٖ ج٧ٙ٧ٕٝ ٩ُٞ جأل٢لح٘ ، ٧ ٬ٝك ٩ُٞ ج٢ٝو٧ه ٧ سإس٫ ٬ٌ٧ٗر ج٢ٝٚؿ 

 2«جٝصٚح٫ٖ ١٠ ٤٢٧ٜ ٢ٌف٬ر ٫ٖ ج٢ٝٚؿ ج٠ٝلس٦ٞٛ جٝصٚح٫ٖ 

سٟ ٢٥ح جال٢سٚحل ١٠ جٝلئجل ١ُ ج٢ٝه ٝٞلئجل ١ُ ج٢ٝل٘ ، ١٠ جٌٝح٥ف ا٩ٝ جٝدح١ً ، ١٠ 

. ج٠ٜٞٝر ا٩ٝ ٠ح ٧فجء ج٠ٜٞٝر ، ١٠ جٝظ٠حل جٝػف٫ٖ ٝٞظ٠حل ج٧٢ِ٠ٝ٪ 

:  النسق عند عبد هللا الغذامي .أ

٤٠٧٦ٗ٠ٖ ٫ٖ ج٢ٝٚؿ " جٝٔـج٫٠ "ا١ ٠وًٞغ ج٢ٝل٘ ٬نٜل ػظق قج٬٧ر ٫ٖ ٠نف٧ٍ ج٢ٝٚؿ 

جٝصٚح٫ٖ ٬ؾسٕٞ جؾسالٖح ظـف٬ح ٠ٜح ٧٥ ٠سِحفٕ ٤٬ُٞ ٫ٖ جٝلحد٘ ػ٬ش ٜح١ ٫٢ِ٬ جٝد٬٢ر ٧ 

٬٠قجز ؾحور ٢ٞٝل٘ ، ٧٦ٖ ٬ػؿؿ ُدف " جٝٔـج٫٠"٧ ػؿؿ " ؿ٪ ل٧ل٬ف "ج٢ٌٝحٟ ػلخ 

 3«٬ٌ٧ٗس٤ ، ٧ ٬ٝك ُدف ٧ظ٧ؿ٣ ج٠ٝظفؿ 

٧ ٢لس٢سط ٠٠ح لد٘ ؤ١ ج٬ٌ٧ٝٗر ج٢ٝل٬ٚر ٢ُؿ جٝٔـج٫٠ سسًٞخ ٧ظ٧ؿ ٢لٚح١ ٫ٖ ٢ه ٧جػؿ 

. ٠سِحفيح١ ؤػؿ٥ح ٠سظ٫ٞ ٧ جألؾف ٠سؾ٫ٗ 

:  النسق عند يوسف عليمات .ب

      ٧ د٢حء ٩ُٞ ـٝٛ ٖب١ سإ٬٧ل ٥ـ٣ جأل٢لح٘ جٝصٚح٬ٖر ٧ جإلنحفجز جإل٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٬ر ٫ٖ د٬٢ر 

٬لس٧ظخ س١٬٧ٜ ظ٦حق ٠ِف٫ٖ ن٫ٝ٧٠ ١٠ ٙدل ج٢ٝحٙؿ جٝصٚح٫ٖ ؤ٧ ج٢ٝحٙؿ ج٠ٝؾسٕٞ »ج٢ٝه ، 
                                                           

 84ج٠ٝفظَ ٢ٗل٤ ، ه  -1

 82-81ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ، ُدؿ جهلل جٝٔـج٫٠ ، ه  -2

 77ج٠ٝفظَ ٢ٗل٤ ، ه  -3
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ػس٩ ٬س١ٜ٠ ١٠ اُحؿذ ٙفجءذ ٥ـ٣ ج٠ٝٗح٬٥ٟ ٧ جأل٢لح٘ جٝصٚح٬ٖر دِٗل جٝٚفجءذ جٝٗحػور جٝس٫ 

سٜنٕ ٥ـ٣ جأل٢لح٘ ٠ص٠ٞح سٜنٕ ؿالالس٦ح ج٢ٝح٬٠ر ٫ٖ اًحف ٖٜفذ جإل٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٬ح ٧ وفجٍ 

 1«ج٨٧ٚٝ جالظس٠ح٬ُر ج٠ٝؾسٞٗر

٧ ٢لس٢سط ٠٠ح لد٘ ؤ١ جأل٢لح٘ جٝصٚح٬ٖر ٫٥ جٝس٫ س١ٜ٠ ج٢ٝحٙؿ جٝصٚح٫ٖ ١٠ جٝدػش ٫ٖ ؤ٧ٓجف 

. ج٢ٝه ٧ ٜنٕ ٠ح ٬ؾسدت ٠ح ٧فجء جٝدال٫ٓ جٝظ٠ح٫ٝ 

:  النقد الثقافي عند فنيست ليتش .ج

٠وًٞغ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٠ل٬٠ح ٠نف٤ُ٧ ج٢ٝٚؿ٪ د٦ـج جاللٟ سػؿ٬ؿج ٧ " ٬٢ٖلز ٬ٝسم"٬ًفع 

ػ٬ش ٢نإ جال٥س٠حٟ دحٝؾًحخ د٠ح »٬ظ٤ِٞ فؿ٬ٗح ٠ٝوًٞػ٫ ٠ح دِؿ جٝػؿجصر ٧ ٠ح دِؿ جٝد٬٧٬٢ر 

ؤ٤٢ ؾًحخ ، ٧ ٥ـج ٬ٝك س٬٬ٔفج ٫ٖ ٠حؿذ جٝدػش ٖػلخ ٧ ٤٢ٜٝ ؤ٬يح س٬ٔف ٫ٖ ٦٢٠ط جٝسػ٬ٞل 

٧ ٬لسؾؿٟ ج٬ًِ٠ٝحز ج٢ٌٝف٬ر ٧ ج٦٢٠ٝظ٬ر ٫ٖ جٝل٧ل٧ٝ٧٬ظ٬ح ٧ جٝسحف٬ؽ ٧ جٝل٬حلر ٧ 

 2«ج٠ٝئللحس٬ر ١٠ ؿ١٧ ؤ١ ٬سؾ٩ٞ ١ُ ٢٠ح٥ط جٝسػ٬ٞل جألؿد٫ ج٢ٝٚؿ٪ 

جلس٠ِل ٠وًٞغ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٠فجؿٖح ٠ٝوًٞغ جٝػؿجصر ٧ ٠ح " ٬ٝسم"٢لس٢سط ٠٠ح لد٘ ؤ١ 

دِؿ جٝد٬٧٬٢ر ٧ ج٥سٟ دحٝؾًحخ ٜٝنٕ ٠ظ٧٠ُر جألٖٜحف ج٠ٝسأقفذ ٧ ج٠ٝسفجدًر جٝس٫ س١٠ٜ ٫ٖ 

جأل٠ُح٘ ٧ سئصف دنٜل ػس٫٠ ٫ٖ جِٝٗل جٝظ٠ح٫ٝ ٧ جٝصٚح٫ٖ ٧ ٢٥ح ١ٝ ٬سؾ٩ٞ ١ُ جٝسػ٬ٞل 

٧٬لٕ "جألؿد٫ ٫ٖ ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٧٦ٖ ٠فظ٤ِ دِؿ ؤ١ ٙؿ٢٠ح فػٞر ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ٫ٖ ٠ػًر 

فؤ٢٬ح جؾسالٖح ٫ٖ " ٢ٖلز ٬ٝسم"٠ف٧فج دحٝٔفخ سػؿ٬ؿج " جٝٔـج٫٠"ج٠ِٝف٬ٖر ا٩ٝ " ٠٬ُٞحز 

. ٢٠دَ جأل٦٢حف ٦٢ٜٝح سظس٠َ ٧ سوخ ٫ٖ ٠ظف٨ ٧جػؿ 

:    ٙفجءذ صٚح٬ٖر الُسـجف ج٢ٝحدٔر 

ٟٝ سٞ٘ انٜح٬ٝر ج٢ٝل٘ سوؿ٬ح ٜد٬فج ٫ٖ ؤدِحؿ٣ ج٢ٌٝف٬ر ٫ٖ ج٧ٝلً جِٝفد٫ ج٢ٝٚؿ٪ ٝـٝٛ ٟٝ 

٬ظؿ ج٫ُ٧ٝ جِٝفد٫ ٠فسٜقج ٠ِف٬ٖح ٧جيػح ١ٜ٠٬ جاللس٢حؿ ا٤٬ٝ ٫ٖ ٦ٖٟ ج٢ٝل٘ ٧ اؿفجٛ 

                                                           
 30ظ٠ح٬ٝحز جٝسػ٬ٞل جٝصٚح٫ٖ ، جٝنِف جٝظح٫ٞ٥ ، ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز ه  -1

 34ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ، ُدؿ جهلل جٝٔـج٫٠ ، ه  -2
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ٖح٢ٝل٘ ؿالٝر ٠ي٠فذ ٧ ٥ـ٣ جٝؿالٝر ٬ٝلز ٠و٧٢ُر ١٠ ٠ئٕٝ ٧ ٦٢ٜٝح ٢٠ٜدر ٧ »٢٧ٜ٠حس٤ 

 1«٢٠ٔفلر ٫ٖ جٝؾًحخ 

٧ ١٠ ٢٥ح ٩ُٞ جألؿ٬خ ٙفجءذ ج٢ٝه ٙفجءذ ؾحور ٢٠ٗفؿذ سس٠حن٩ ٧ ٠سًٞدحز ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ 

ٖس١٧ٜ جٝٚفجءذ ٢٥ح ٬ٝلز ٙفجءذ ٠ِف٬ٖر دل ٫٥ ػحٝر صٚح٬ٖر ٧ ج٢ٝه ٬ٝك ؤؿدح ظ٠ح٬ٝح ٧ ٤٢ٜٝ 

. ػحؿصر صٚح٬ٖر 

ٜإ٤٢ ٙحٟ دحٝسًد٬٘ ٦ٝـج ج٧ٚٝل ٝٞٔـج٫٠ ٧ ـٝٛ ٫ٖ " ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز" ٧ ٢٥ح ٢س٧ٕٙ ٧ ٢ف٨ 

ظ٠ح٬ٝحز جٝسػ٬ٞل جٝصٚح٫ٖ  جُسـجفجز ج٢ٝحدٔر  )جٝٗول جأل٧ل ١٠ ٜسحد٤ جٝـ٪ ظحء د٧٢ِج١ 

٧ ١٠ ؤظل ؤ١ ٬ِ٢م ظ٧ جٝٚو٬ؿذ ٧ . ٧ ٙؿ ؤؾه ٙو٬ؿذ جالُسـجف ٢ٞٝحدٔر  (جٝـد٬ح٫٢ ٧٠٢ـظح

ؿفجلر ج٢ٌٝفذ جٝصٚح٬ٖر ٧٬ٝلٕ ٠٬ُٞحز ل٢ِفى ج٠ٝػ٬ً جِٝحٟ ٝٞٚو٬ؿذ ٧ ٢٠حلدس٦ح ، سسٗ٘ 

ف٧ج٬حز ج٠ٝئفؾ١٬ ٩ُٞ ؤ١ ج٢ّٝحدٔر ٢حل ػ٧ٌذ ٜد٬فذ ٢ُؿ ج٠ِ٢ٝح١ جٝـ٪ ٙٓفد٤ ا٤٬ٝ دِؿ ؤ١ 

٧ال نٛ ؤ١ جٝنحُف ٢قل ١٠ ٢ٗك ج٠ٝٞٛ ٢٠قٝر ٬ًدر ٖأصف٣ ٥ـج دإظقل . ؤػل١ ٧ٖحؿس٤

٫ٖ ؤٓح٤٬٢ ؤ١  ؤد٧ جٝٗفض جألو٦ٗح٫٢ ًُح٬ح٣ ٧ؤ٧ٖف ٤٠ِ٢، ٠٠ح ٟٝ ٤ٞ٢٬ نحُف ٙد٤ٞ، ٬٧ـٜف

 .ج٢ّٝحدٔر ٜح١ ٬إٜل ٬٧نفخ ٫ٖ آ٬٢ر ١٠ جٝٗير ٧جٝـ٥خ 

٧جلسدؿ ج٢ٝحدٔر د٧٠ؿذ ج٠ٝٞٛ ج٠ِ٢ٝح١ ٧ظق٬ل ًُحث٤ ٧لحدْ ٤٠ِ٢، ٖال ُظخ ؤ١ ٬ص٬ف ٥ـج 

٠٦٠٧ح ١ٜ٬ ١٠ ؤ٠ف ٖب١ جٝؿل٬لر . ػ٬ٌٗر جٝنِفجء ٧ٞ٠ِ٬ٝج ٩ُٞ اٖلحؿ ُالٙس٤ ددالً جٝػ٬فذ

ٙؿ ٢ظػز ، ٧دحز جٝنحُف ٦٠ؿؿًج دؿ٤٠ ٧ػ٬حس٤، ١ٜٓٝ ػحظخ ؤد٫ ٙحد٧ك ُوحٟ د١ ن٦دف 

ـّف٣ ١٠ ٓيخ ج٠ِ٢ٝح١، ٢٧وػ٤ دسفٛ - ٧ٜح١ د٤٢٬ ٧د١٬ ج٢ّٝحدٔر اؾحء ٧وؿجٙر- جٝظف٫٠ ػ

جٝدالً، ٖحيًف ج٢ّٝحدٔر ا٩ٝ جٝٗفجف، ٖٞظإ ا٩ٝ جٝٔلحل٢ر، ٫ٖ٧ ٢ٗل٤ ػلفذ، ٬ٓ٧ٌ، ٧ؤ٠ل 

٬ـٜف جد١ ٙس٬در، ؤ١ جٝف٧جذ جؾس٧ٗٞج ٫ٖ جٝلدخ جٝـ٪ ػ٠ل ج٠ٝٞٛ ج٠ِ٢ٝح١ ٩ُٞ ؤ١ . ٫ٖ ج٧ِٝؿذ

٢٬ـف ؿٟ نحُف٣، ٩ُٞ ؤ٢٢ح ٢لس٬ًَ ؤ١ ٢ػ٬ً دإدفق جٝؿ٧جَٖ جٝس٫ ؤ٧ِٙز جٝظٗحء د١٬ ؤد٫ 

 .ٙحد٧ك ٧ج٢ٝحدٔر

٧ دِى جٝف٧ج٬حز جألؾف٨ س٧ٚل دإ١ جٝلدخ ٫ٖ ٠ٗحفٙر ج٢ّٝحدٔر ج٠ِ٢ٝح١، ٠٧و٬ف٣ ا٩ٝ 

 : دػحؿصر ج٠ٝسظفؿذ ق٧ظر ج٠ِ٢ٝح١  ٖإ٢نإ ٙو٬ؿس٤ جٝس٫ ٧ٚ٬ل ٦٬ٖح  ٓٓلح١، ؾدف ٬سول

                                                           
 77ج٠ٝفظَ ٢ٗل٤ ، ه  -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
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ًَـ٤ُ  ُٕ ٧ََٟٝ ُسـِفؿ ِالٚح ًَ ج٢َٝو٬ـ ِدـح٬َٝـٔؿ س٢ح٧ٝس٤ ٧ جسٚس٢ح ٕ***  َلَٚـ

٧ٙو٬ؿذ ج٠ٝسظفؿذ ٧٠ي٧ٍ جٝػؿ٬ش سِؿ ١٠ ؤظفؤ ٧ؤف٧ٍ ؤنِحف ج٢ٝحدٔر ١٠٧ ١٧٬ُ جٝنِف 

جِٝفد٫ د٬ح٢ح ٧نظحُر ٧ٖوحػر ٧٧وٗح، ٧ؤودػز ؤن٦ف ٙوحثؿ٣ ٩ُٞ جإلًال٘، ٧ٙؿ 

سدح٢٬ز ٫ٖ نإ٦٢ح جٝػٜح٬حز جألٙح٬٧ل ٧ج٧ٚ٢ٝل ـٝٛ ج٢ٝحدٔر جٝـد٬ح٫٢ ٜح١ ١٠ ؤٙفخ ج٠ٝٚفد١٬ 

ا٩ٝ ج٠ٝٞٛ ج٠ِ٢ٝح١ د١ ج٢٠ٝـف ٧نحُف دال٤ً ٢٧ؿ٤٠٬، ٧ٙؿ ًٞخ ج٠ٝٞٛ ١٠ ج٢ٝحدٔر ؤ١ ٬وٕ 

٤ٝ ق٧ظسر ج٠ٝسظفؿذ ٫ٖ ٙو٬ؿذ س٬ٞ٘ د٠ٚح٦٠ح، ٧ٙؿ ٜح٢ز ٖحثٚر جٝػل١ دحفُر جٝظ٠حل ٠٠سٞثر 

جٝظلؿ، ٧ٜح١ ج٠ِ٢ٝح١ ٩ُٞ ٠ح ٬ف٨٧ ٙو٬فًج ـ٠٬٠ًح، ١ٜٝ نحُف٢ح جلسفلل ٫ٖ ٧وٕ 

٠ػحل١ ج٠ٝسظفؿذ ٬ٝسِؿج٣ ا٩ٝ ٠ح ؾ٫ٗ ٦٢٠ح، ٧ٖول ا٩ٝ ُٟٞ ج٠ِ٢ٝح١ دح١ ٥ـج اال ٧وٕ 

 .٠ظٓفِخ ٖٔيخ ج٠ِ٢ٝح١ ٧ؤ٠ف دٚسل ج٢ٝحدٔر ٦ٖفخ

٧ ٠٦٠ح ٜح١ لدخ ٥ف٧د٤ ػ١ٓ ٝوؿ٤ٚ٬ جٝٚؿ٬ٟ ٧ ؿؾل ٠س٢ٜفج ٝٞدالً ًحٝدح جٝوٗغ ٧ ٙحل 

٧ ٢ٌفس٤ ٦ٝـ٣ " ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز"٧ ١٠ ٢٥ح سدؿؤ فػٞس٢ح ٫ٖ ٠نف٧ٍ " جُسـجف " ٙو٬ؿذ 

جٝٚو٬ؿذ ٖٜح٢ز ٢ٌفس٤ ٢ٌفذ ٠ؾحٝٗر س٠ح٠ح ، ٜح٢ز ٢ٌفذ صٚح٬ٖر دػسر ٓحوز ٫ٖ ؤ٧ٓجف 

لدغ ج٢ٝحٙؿ ٫ٖ ل٧ًف٥ح سظ٧ل ٫ٖ دػف٥ح فجٜدح ٙحفخ ج٢ٝل٘ ٖظِل ٙو٬ؿذ . جٝٚو٬ؿذ 

ج٢ٝحدٔر سدؿ٧ ١٠ٝ ٬ٚفؤ٥ح ظ٬٠ٞر ٥حؿثر سػ٠ل ٜل ؿالالز جٝلالٟ ، ٧ ١ٜٝ ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز ٟٝ 

٬ٔف٣ ظ٠حل ٥ـج جٝدػف ٧ ٙفف ج٧ٔٝه ٫ٖ ؤ٠ُح٤ٙ ٦ٝـج ٜح٢ز ؿفجلس٤ نػ٢ر ٠ِف٬ٖر ٧ ٢ٚؿ٬ر 

:  ، ػ٬ش سظٞز ٫ٖ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٠ٌح٥ف جٝوفجٍ د١٬ ٢ل١٬ٚ ٠سيحؿ١٬ ٠٥ح 

ج٠ِ٢ٝح١ د١ ج٢٠ٝـف   لًٞر ج٠ٝٞٛ                   

ج٢ٝحدٔر جٝـد٬ح٫٢   لًٞر جٝنِف                   

٧ س١٠ٜ ٠٦٠س٢ح ٫ٖ ٠ػح٧ٝر ٢٠ح ٝٚفجءذ جٝؿفجلر جٝصٚح٬ٖر ، ٧ جٝسظ٧ل ٫ٖ دِى ٖو٦ٝ٧ح ٢ٝف٨ 

. دِى ١٠ دؿجث٤ٞ ج٠ِٝف٬ٖر ٧ ج٢ٝٚؿ٬ر ٧ ٢ف٨ س٤ٗ٬ٌ٧ ٢ٞٝل٘ ٧ ٬ٜٕ سِح٠ل ٤ِ٠ 

سنٜل جُسـجفجز ج٢ٝحدٔر جٝـد٬ح٫٢ ٖيحء فػدح ٫ٖ اي٠حف جأل٢لح٘ جٝصٚح٬ٖر جٝس٫ س٠صٞز ٫ٖ 

وفجٍ د١٬ جٝلًٞر جٝل٬حل٬ر جٝٚحث٠ر آ٢ـجٛ ٧ لًٞر جٝنِف جٝـ٪ ٠٬ص٦ٞح جٝنحُف ٢ٗل٤   

ٖحُسـجف ج٢ٝحدٔر ٠ح ٧٥ اال ٧ُحء ٬ػ٠ل جِٝؿ٬ؿ ١٠ جألٖٜحف جإل٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٬ر ٧ ج٧٬ِٝخ ج٢ٝل٬ٚر 

. ٢ٌٞٝحٟ جإل٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٫ ٫ٖ ن٤ٜٞ آ٢ـجٛ
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٧ ١ٜٝ ٩ُٞ جٝفٟٓ ١٠ ؤ١ٓ ٌٝٗر جالُسـجف سؿل ٩ُٞ ٝػٌس١٬ ؤ٧ ١٬ٗٙ٧٠ ٠٥ح جال٢ًٚحٍ ١ُ » 

جٝلًٞر ٧ جالسوحل د٦ح ٠ٓفذ ؤؾف٨ ٝسػ٬ٚ٘ ػحٝر جٝسوحٝغ ٧ ج٧ٝثحٟ ، ٖب١ ٢ه جالُسـجف٬حز  

دِؿ جٝٚفجءذ جٝٗحػور ٬ئٜؿ ٠ٞٝس٫ٚٞ ؤ١ جالُسـجف ٠ح ٧٥ اال ؤؿجذ ؤ٧ و٬ٔر ٢ل٬ٚر س٢ٟ ٩ُٞ 

صٚحٖر ُح٬ٝر ٧ج٬ُر ٢ُؿ جٝنحُف ٫ٖ س٬ٌ٧ٕ جٝٞٔر جٝنِف٬ر جٝظ٠ح٬ٝر ٝس٠ف٬ف ؤٖٜحف٣ ٧ ج٢سٚحؿجس٤ 

جٝؾحور ، جأل٠ف جٝـ٪ ٬يَ ج٠ٝس٫ٚٞ ؤ٠حٟ و٧فذ ظؿ٬ؿذ ٢ٞٝحدٔر ٬ٓف سٞٛ جٝس٫ سو٧ف٣ ا٢لح٢ح 

 1«٥حفدح ٧ ؾحثٗح ١٠ دًم جٝلًٞر ؤ٧ ٧٠جظ٦س٦ح 

ػ٬ش ؤ١ جٝو٧فذ جٝظؿ٬ؿذ جٝس٫ ٬سٞٚح٥ح ج٠ٝس٫ٚٞ ١ُ ج٢ٝحدٔر ٬ٓف سٞٛ جٝس٫ ٜح١ ٬ِف٦ٖح 

. (ج٢٠ٝـف د١ ٠ِ٢ح١)ج٠ٝس٬٠قذ دحٝف٥در ٧ جٝؾ٧ٕ ١٠ دًم ٧ ظدف٧ز جٝلًٞر 

٧ٚ٬ٖل ج٢ٝحدٔر ٫ٖ ٠ِٞٚس٤ ج٠ٝن٧٦فذ ٠حؿػح د١ ج٢٠ٝـف ٧ ٠ِسـفج ا٤٬ٝ ٠٬ٖح ٧ن٩ د٤ د٧٢ ُٙف٬َ 

:  ٫ٖ ؤ٠ف ج٠ٝسظفؿذ 

ََِٜدَس٤  ٠َُِف جَّٝـ٪ ٠َلَّػُز  ٩َُٞ جأَل٢وحِخ ١٠ٔ َظَلٔؿ *** ٖال َٝ  َ٘ ٠٧َح ٥ُف٬

٬ًَِف ٠٬َلُػ٦ح  َِٔؿ*** ٧َج٠ُٝئ١ِ٠ٔ جِٝحِثـجٔز جٝ ٬َِٔل ٧َجَٝل ََّٜر َد١َ٬ جٝ  2ُفٜدح١ُ ٠َ

٫ٖ ٥ـ٣ جألد٬حز ُال٠ر انحف٬ر ٖحُٞر ٥ؿ٦ٖح ٠ِفٖر " ٖال ٠ِٝف جٝـ٪ " ٬نٜل جٝٚلٟ ٢٥ح 

ج٠ِ٢ٝح١ ٧ ٠ٜح٢س٤ ٧ ج٢ٝحدٔر ٧ نِف٣ ، ٖح٢ٝحدٔر ٢٥ح : جٝوفجٍ جٝصٚح٫ٖ جٝٚحثٟ د١٬ لًٞس٫ 

ظِل ١٠ ٙل٤٠ س٬٧ِـذ ٬سػو١ د٦ح ٠ٖٜح٢س٤ جألؾال٬ٙر سٗفى ٤٬ُٞ جٝسفَٖ ١ُ جٝٚؿع ٧ 

جٜٝالٟ جٝل٬ت ٧ ١٠ ٢٥ح ٢ظؿ ٢ٚؿج ٠ي٠فج ٝل٬حلر ج٠ِ٢ٝح١ ٧ ٜنٕ ٬ِٞٝخ جألؾال٫ٙ ١٠ 

٧ ١٠ ٢٥ح ٠ٞ٢غ دِيح ١٠ . ؾالل جلس٠حٍ ف٠ق جٝلًٞر ا٩ٝ ؤ٧ٙجل ج٧ٝجن١٬ ٧ ج٠ٝٔفي١٬ 

ج٠ٝفج٧ٓر ٫ٖ ج٢ٝل٘ ج٧٠ٝظ٧ؿ ٢٥ح ، ٖسػفٛ ٫ٖ ػدٜر ٠س٢ٚر ـجز ؤ٢ِٙر ظ٠ح٬ٝر ٬٧ٔٝر دال٬ٓر 

:  ٠صل ٧ٙل ج٢ٝحدٔر ؤ٬يح 

 

                                                           
 19ج٢ٝل٘ جٝصٚح٫ٖ ، ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز ، ه - 1

 20ج٠ٝوؿف جٝلحد٘ ، ه  -2
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َِز َل٫ً٧ ِا٫ََّٝ ٬َؿ٪ *** ٠ح ُُٙٞز ١٠ٔ َل٬ٍّٔت ٠ٓ٠ٔح َؤَس٬َز ِد٤ٔ   َٖ ِاـًج َٖال َف

ٍٟ َن٬ُٚز ِد٦ح  َِٜدٔؿ***  ِاّٝح ٠َٚحََٝر َؤٙــ٧ج ٩َُٞ جٝ  1ٜح٢َز ٠َٚحَُٝس٦ُٟ َٙفًُح 

٧ ٬سظ٩ٞ ٫ٖ ٥ـ١٬ جٝد٬س١٬ ؤ٬يح ٢ٚؿ ٝٞلًٞر ، ٠ٖٓفف ٢لٚح سػز ٠ٌٞر ج٧ٔٞٝ٪ ، ٠٠ح ظِل 

ٝٞلًٞر ٧ و٧فذ ج٠ِ٢ٝح١ لحٝدر ٬ٓف ٠إ٢٧٠ر جٝظح٢خ ٫ٖ فئ٬ر ج٢ٝحدٔر ، ٧ ٠ٚسف٢ر دِح٫ٞ٠ 

٧ ٬فظَ لدخ ـٝٛ ٫ٖ اؤحث٤ ٠ٝٚحٝر ج٧ٝجن١٬ ، ٖحُسدف٥ح ٧٬لٕ . جٝس٦ؿ٬ؿ ٧ ج٬ُ٧ٝؿ 

٠٬ُٞحز ٫ٖ سػ٤ٞ٬ٞ ػ٠حٙر ؤودغ ُدف٥ح ج٧٠٢ٝـض جٝل٧ًٞ٪ ُحظقج ١ُ س٬ٌ٧ٕ ٙؿفجز 

. جِٝٚل ٝٞس٬٬٠ق د١٬ جٝػ٬ٚٚر ٧ جٝق٬ٕ 

٧ ؤسز انحفذ ٫ٖ ص٢ح٬ح جٝٚو٬ؿذ ١٠ جٝنحُف د٠صحدر جٝؿ٧ُذ ا٩ٝ جٝسف٬ش ٧ سػ٬ٜٟ جِٝٚل ٧ 

ج٧ٙ٧ٕٝ ٩ُٞ جٝػ٬ٚٚر دؿال ١٠ جٝس٧٦ف ٧ ج٬ًٝم ، ٠ٜح ؤ٦٢ح انحفذ ؿجٝر ا٩ٝ ؤ١ جٝلًٞر س٫ٗ٢ 

: ١٠ ٠ِظ٦٠ح جإل٢لح١ جٝٗحؿ٪ جٝوحؿ٘ ٫ٖ ٧الث٤ ٧ ج٢س٠حث٤ ٫ٖ ٤ٝ٧ٙ 

 ُٟ ٦ُُُّٜٞ  ُٟ َٛ جأَل٧ٙج  ٠2ح ُؤَص٠َُّف ١٠ٔ ٠حٍل ١٠ٔ٧َ ٧ََٝٔؿ*** ٦٠َاًل ٖٔؿجْء َٝ

ا١ جًٝد٬ِر جٝلفؿ٬ر ٢ٞٝل٘ سٜنٕ جِٝؿ٬ؿ ١٠ جٝؾًحدحز جٝس٫ ٬س٠ٚو٦ح ٧ ٬ؾسدت ٫ٖ ص٢ح٬ح٥ح 

ٖح٢ٝحدٔر ٢٥ح ٙحٟ دحِٝٞخ ٧ ج٠ٝفج٧ٓر دحٌٝٞٗ ، ٥ؿ٤ٖ فٖى ٝصٚحٖر ج٬ُ٧ٝؿ ٧ ؤُفجٕ جٌٟٝٞ ٧ 

٧ - جٝٚو٬ؿذ جالُسـجف٬ر– ٫ٖ جًٝفع ج٠ٝٚٓؿٟ . ج٦ٚٝف ٫ٖ ُحٟٝ جٝلًٞر ٧ جٝس٫ ٠٬ص٦ٞح ج٠ِ٢ٝح١ 

٫ٜٝ ٬سؾٞه جٝنحُف ١٠ ؤٟٝ جٝلًٞر ٖب٤٢ لفُح١ ٠ح ٬ٞظإ ا٩ٝ جٝٚلٟ جٝـ٪ ٬نٜل سٜفجف٣ ٫ٖ 

٧ ٧٥ د٦ـج جٝٚلٟ ٬ل٩ِ ا٩ٝ ؿػى . جالُسـجفجز ٌح٥فذ ؤل٧ٞد٬ر ؿجٝر ٧ الٖسر ٝال٢سدح٣ 

:  جؿُحءجز جٝلًٞر ٧ ادًحل ن٦ٜ٧ٜح ٧ سٜـ٬خ جؿُحءجز ج٧ٝجن١٬ ٖح٬ٞ٠ِٝر ؿجثف٬ر ج٠ٝلٞٛ 

 

٩ُٞ                  ٠٬حفل١٧                                   

 

 

 

                                                           
 21ج٠ٝوؿف ٢ٗل٤ ، ه  -1

 22ج٠ٝوؿف جٝلحد٘ ، ه  -2
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س٠حفك لًٞس٦ح 
 ٩ُٞ جٝنحُف
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ا١ اؿفجٛ ج٢ٝحدٔر أللح٬ٝخ جٝلًٞر جٝل٬حل٬ر ٧ ٓح٬حس٦ح سؿ٤ِٖ ا٩ٝ د٢حء جٝـجز ، ٧ اُالء 

:  و٧ز ج٠ٜٞٝر ٫ٖ ٧ظ٤ ج٠ِ٢ٝح١ ٠ٜح ٬سظ٩ٞ ٢ٝح ٫ٖ ٤ٝ٧ٙ 

ٜٔٗحَء ٤َُٝ  ٫٢َّٖ ِدُف١ٍٜ ال  ـٔ َٖٔؿ *** ال َسٚ َٛ جأَلُؿجُء ِدحِٝف َٗ ٧َِا١ َسَإصَّ

د٢حء ٩ُٞ جٝسند٤٬ جٝؿجثف٪ ، ٖب٢٢ح ٢ظؿ ج٢ٝحدٔر ٬ِسفٕ دظ٧ؿ ٠٠ؿ٧ػ٤ ج٠ِ٢ٝح١ ، ـٝٛ جٝظ٧ؿ 

جٝـ٪ ٧ٗ٬٘ جٝٗفجز ٢حٖٞر ٧ ًُحء د٬ؿ ؤ١ جٝٚفجءذ جٝصٚح٬ٖر جٝٗحػور سٗفى ٢٬ُٞح ، أل٧ل 

ج٠ٝؿػ٫ ٫ٖ ٥ـج جٝسند٤٬ ، أل١ نِف٬ر ج٠ٝؿع ٢٥ح /٥٧ٞر ؤ١ ال ٢لّٟٞ دوؿ٬ٙر جٝظح٢خ جٝظ٠ح٫ٝ 

سي٠ف ٫ٖ ٬ًحس٦ح ؤ٢لحٙح ٠ؾحسٞر سصدز و٧فذ جٝوفجٍ ٧ جِٝالٙر ج٠ٝس٧سفذ د١٬ جٝنحُف ٧ 

ج٢ٝل٘ جٝل٧ًٞ٪ ، ؤ٪ ؤ١ سدظ٬ل جٝلًٞر ٧ ٠ؿػ٦ح ظحء ًٓحّء ؤ٧ ػ٬ًٞر ٠حفل٦ح ج٢ٝل٘ 

. جٝنِف٪ ، ٠ػح٧ٝر ٤٢٠ ٫ٖ ا٢ٙحٍ ج٠٠ٝؿ٧ع دإ٤٢ ٟٝ ٬قل ٧ ٬ٖح ٧ ًح٠ِح ٫ٖ ٜف٤٠ ٧ ًُحث٤ 

ٖحٝسند٤٬ جٝؿجثف٪ ٧ً٢٬٪ ٫ٖ د٬٢س٤ ج٬٠ِٝٚر ، ٧ ا١ ٜح١ ٌح٥ف٣ ٠ؿػح ، ٩ُٞ ٠فٜق٬ر 

ج٢ٝل٘ : جٝوفجٍ جٝس٫ ؤن٬ف ا٦٬ٝح ١٠ ًفٕ ٠٬ُٞحز ٫ٖ ؿفجلس٤  د١٬ ٢ل١٬ٚ 

. ج٠ِ٢ٝح١ / ج٢ٝحدٔر ٧ ج٢ٝل٘ جٝل٧ًٞ٪ /جٜٝٗف٪

وحّ دؿجث٤ٞ ج٠ِٝف٬ٖر ٧ ج٢ٝٚؿ٬ر " ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز"١٠ ؾالل ٠ح ؤؿفظ٢ح ١٠ ؤ٠صٞر ٢ف٨ ؤ١ 

و٬حٓر سند٤ ج٢ٝل٘ ٢ِٖؿ٠ح سدػش ١ُ دؿجثل ٢ٚؿ٬ر ٢ظؿ٥ح س٢ؿ٠ط ٠َ ج٠ِٝف٬ٖر ٝس٫ًِ ٢ٝح 

. ٙفجءذ ظؿ٬ؿذ ٠ؾسٞٗر ١ُ جٝـ١٬ لد٣٧ٚ ، د١٬ ٬ٜٕ سالُخ ج٢ٝحدٔر دح٠ِ٢ٝح١ ؿ١٧ ؤ١ ٬نِف 

ٖٚحٟ دسِف٬ر جٝلًٞر ١٠ ؾالل س٤ٗ٬ٌ٧ ٠ٝظ٧٠ُر ١٠ جأل٢ِٙر جٝفج٠قذ جٝس٫ ال سٜنٕ ١ُ 

ؤ٢لح٦ٙح ج٠ٝي٠فذ اال ١ُ ًف٬٘ ٙفجءذ صٚح٬ٖر ٖحػور ٧ ؤ٥ٟ دؿ٬ل ظحء د٤ ٠٬ُٞحز ٧٥ 

ؿػى ٢سحثط جٝؿفجلحز جٝس٫ ٖوٞز جٝظح٢خ جٝظ٠ح٫ٝ ١ُ ج٢ٝو٧ه ٧ جٝس٫ ظق٠ز ؤ١ 

ج٢ٝحدٔر ٜح١ يػ٬ر ل٧ًذ ج٠ِ٢ٝح١ ٧ ؤل٬فج ٫ٖ نحُف٬س٤ ٝظدف٧س٤ ٖٜح١ ٥ؿ٤ٖ ٠ػح٧ٝر 

. جلسِحؿذ ج٬ٟٚٝ جٝصٚح٬ٖر جٜٝح٢٠ر جٝس٫ ج٠سو٦ح ج٢ٝه جألؿد٫ 

٧ ٢ِفى ؤ٬يح دِيح ١٠ جأل٠صٞر جٝس٫ وح٦ٓح ج٢ٝحدٔر ٧ ؤظحؿ ِٝد٦ح ٖٚٓؿٟ جٝؾ٬ح٢ر ٫ٖ نٜل 

ؤ٠ح ٠و٧ٓحز جٝؾ٬ح٢ر ٠ٜح سدؿ٧ ٫ٖ _ جٝؾ٬ح٢ر_ ظؿ٬ؿ ٧ ًفع ٠ٔح٬ف ٝدنحُر ٥ـج ج٠ٝوًٞغ 

:  صٚحٖر ج٢ٝحدٔر ، ٫٦ٖ سسظ٩ٞ ٫ٖ ٤ٝ٧ٙ 

١٠ جألفى ٤٬ٖ ٠لسفجْؿ ٧ ٠ـ٥خ ***  ٧ ٫٢٢ٜٝ ٢ُٜز ج٠فًؤ ٫ٝ ظــــح٢ْخ 

ّٜٟ ٖــ٫ ؤ٠ـ٧ج٦ٟٝ ٧ ؤٙـٓفخ ***  ٧ٞ٠ٛ ٧ اؾ٧ج١ْ اـج ٠ح ؤس٬س٦ــــٟ  ؤػ
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َٛ جو٢ًِس٦ـٟ  ٍٟ ؤفج ٫ٖ ٧ٙ َٛ َِٜٞٗ ِٟ ٫ٖ ُنٜف ـٝٛ ؤـ٢دـــــ٧ج ***      1ٖٟٞ سَف٥

٬ػح٧ل ج٢ٝحدٔر ٫ٖ ٥ـ٣ جألد٬حز ؤ١ ٬ؾؿٍ جٝلًٞر ، ُدف س٧ظ٤٬ ٌٝٗر جٝؾ٬ح٢ر ٧ اًُحث٦ح 

٠٧٦ٗ٠ح آؾف ٬ٓف ج٠ٝسؿج٧ل ٫ٖ صٚحٖر جٝلًٞر ٧٦ٖ ، ٠ٜح ٧ٚ٬ل ، فظل ٬س٠سَ دح٠ٜٝح٢ر ٧ 

ّٜٟ ٫ٖ ؤ٧٠ج٦ٟٝ ٧ ؤّٙفُخ ، " جٝس١ٜ٠ ٠ِح ، ٠ٜح ؤ٤٢ ٢ؿ٬ٟ ٧ٞ٠ٞٝٛ ٧ ٧٠يَ صٚر دح٢ٝلدر ٦ٟٝ  ؤػ

٧ ٧٥ د٦ـج جِٝٗل ٫ٖ ُالٙس٤ دحٝٔلحل٢ر ٬ند٤ ج٠ِ٢ٝح١ ٫ٖ ُالٙس٤ د١٠ ٬ػل١ ا٦٬ٟٝ ٧ ٬في٩ 

 ٟ٦٢ُ .

ا١ ٥ـج ج٩٢ِ٠ٝ ج٠ٝسػٓول ٩ُٞ ج٠ٝلس٨٧ جٝٚفجث٫ جأل٫ٝ٧ٓ ، ٬ػ٠ل ٫ٖ ظ٧ج٬٢س٤ ؤ٢لحٙح ٠ي٠فذ 

سل٠غ دح٢ق٬حػ٤ ١ُ ج٩٢ِ٠ٝ جإل٬ظحد٫ ج٠ٝفجؿ ، ٧ سظ٤ِٞ ؤٙفخ ا٩ٝ ػ٬ٚٚر جٝنحُف ج٠ٝس٠فؿ 

. جٝؾحث١ 

٦ٝـ٣ جألد٬حز فئ٬ر ظؿ٬ؿذ ٠ٜح ٧٥ جٝػحل ٫ٖ ؤ٧ل جٝٚو٬ؿذ " ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز "ٜح٢ز فئ٬ر 

٦ٖـ٣ جألد٬حز سئٜؿ سػ٧ل جٝنحُف ١٠ ػحٝر ج٦ٝح٠ن٬ر ٫ٖ ٦ُؿ ج٠ِ٢ٝح١ ا٩ٝ ػحٝر ج٠ٝفٜق٬ر 

. ٫ٖ لًٞر جٝٔلح١٬٬٢ ، ٧ ١٠ جًٝد٫ِ٬ اـ١ ؤ١ ٬سدَ ٥ـج جٝسػ٧ٓل ٫ٖ ج٧ٝالء ٧ جال٢س٠حء 

سظ٤ِٞ ٬ٗٓف٘ " ؤػٜٟ ٫ٖ ؤ٧٠ج٦ٟٝ "ا١ ج٠ٝفٜق٬ر جٝظؿ٬ؿذ جٝس٫ دحز ج٢ٝحدٔر ٬ػك ٧ظ٧ؿ٣ ٦٬ٖح 

لًٞر ج٠ِ٢ٝح١ ، ٧ لًٞر ؤؾف٨ سػسي٤٢ ٧ سػٌٗ / د١٬ ٠٠حفلر لًٞر ٠ًحفؿذ ؤ٧ ٢ح٬ٖر ٤ٝ 

٠ٜح٢س٤ ، ٧ ٠ح ١٠ نٛ ٫ٖ ؤ١ ٥ـ٣ ج٠ٝٗحفٙر ٬ٜٗٞر دب٬ظحؿ و٧ز نِف٪ ٖحُل ٬ؾ١٧ جٝلًٞر 

جٝس٫ س٤ِ٠ٚ ٧ سف٥د٤ ، ٧ ٫ٖ ج٠ٝٚحدل ٬و٫ًٗ جٝلًٞر جٝس٫ سئ٤٬٧ ٧ س٢سوف ٤ٝ ؿ٠٧ح ؿ١٧ ؤ١ 

. ٬ف٨ ٫ٖ ـٝٛ ٓيحير ؤ٧ ـ٢دح 

٧ ٦ٝـج ، ٖب٢٢ح ٢ٞػٌ ٠فٜق٬ر جٝنحُف ٙؿ ؤ٥ٞس٤ أل١ ١٧ٜ٬ ٠نحد٦ح ؤ٧ ٠ٜحٖثح ٠ِ٢ٞٝح١ ٫ٖ جِٝٗل 

جأل٠ف جٝـ٪ ؤٓؿ٨ دح٢ٝحدٔر ا٩ٝ فَٖ و٧س٤ ٫ٖ ٧ظ٤ " ِٜٗٞٛ  ٫ٖ ٧ٟٙ ؤفجٛ جو٢ًِس٦ٟ " 

جٝلًٞر ١٠ ؾالل ٦٬٦٢ح ٧ ا٢ـجف٥ح ديف٧فذ جٝسؾ٫ّٞ ١ُ ٝٔر جٝس٦ؿ٬ؿ جٝس٫ سل٫ء ا٩ٝ جٝنحُف 

. ٧ سِق٤ٝ ٫ٖ ج٦٢ٝح٬ر ١ُ ج٠ٝظس٠َ 

                                                           
  .53: ج٢ٝٚؿ جٝصٚح٫ٖ ، ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز ، ه  -1
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٧ ٠حؿج٠ز جٝلًٞر س٠ٞٛ ػٚح ٢٠قٝر ف٬ِٖر سسالن٩ ؤ٠ح٦٠ح ٜل جٝلًٞحز جألؾف٨ ، ٖب٦٢ح 

ػف٬ر ٠ٜح سؿ٢ٝح جٝٚفجءذ جٝصٚح٬ٖر ، دحٝودف ٩ُٞ ٧ٗ٥جز ؤٖفجؿ٥ح ٧ جٝسظح٧ق ٦٢ُح ٫ٜٝ سي١٠ 

: جلس٠فجف٬ر ٫ٖ ا٬ظحد٬ر جِٝالٙر 

٘ٔ ؤؾـــًح ال س٤٠ُٓٞ   ٩ُٞ1 نِٕش ، ؤٓ٪ جٝٓفظـــحل ج٦َ٠ٝـخ ؟ *** ٧ٝلَز د٠لسد

٬سيغ ١٠ ٥ـج جٝد٬ز ؤ١ ؾًحخ ج٢ٝحدٔر ج٧٠ٝظ٤ ا٩ٝ جٝلًٞر ٬سلٟ دحٝس٤٬٧٠ ٧ ج٠ٝفج٧ٓر ٧ ا١ 

سٞٓدك ٝد٧ك ج٢ٝو٬ػر ، ٧٦ٖ ؾًحخ ٬ػّش جٝلًٞر ٩ُٞ جٝس٬ٞٚل ١٠ سنٓؿؿ٥ح ٫ٖ ٠ػحلدر 

جٝٗلحؿ دػٓظر ؤ١ جإل٢لح١ ال ٬ؾ٧ٞ ١٠ جٝؾوحل جٝل٬ثر ، ٧ ؤ١ جٝف١٧ٜ ا٩ٝ جِٝٚحخ ل٬ٗي٫ 

ال ٠ػحٝر ا٩ٝ ج٢سٗحء ٧٦ٗ٠ٟ جألؾ٧ذ ٫ٖ ُالٙر جٝٗفؿ دحٝلًٞر ، ٧ ٧٥ ٠ح ٬نٜل ٫ٖ ٦٢ح٬ر 

جأل٠ف س٦ؿ٬ؿج دحٝص٧فذ ٩ُٞ جٝلًٞر ؤ٧ جٝسػ٧ٓل ٦٢ُح ا١ ٟٝ سلٜز جٝلًٞر ١ُ ٖلحؿ جٝٗفؿ 

جٝنحُف ٧ ؤؾًحث٤ /

ا١ ج٢ٝوغ جٝـ٪ ٬ٚؿ٤٠ جٝنحُف ٝٞلًٞر ٬ِدف ١ُ ػي٧ف جٝو٧ز جٝـ٪ ٢٬د٤ جٝلًٞر ٩ُٞ 

ؤؾًحث٦ح ٧ ٠٥ظ٬س٦ح ٧ ٫٥ سل٧ك ج٢ٝحك ، أل١ ٥ـ٣ جٝل٬حلر ج٠ٝحصٞر ٫ٖ اٙوحء جٝف٬ُر ٧ 

اسدحٍ ؤلح٬ٝخ ج٠َٚٝ ٧ ج٫ٗ٢ٝ ٬ٜٗٞر دبصحفذ ػ٬ٌٗر ٥ئالء ٧ ٦٢٠ٟ جٝنحُف دًد٬ِر جٝػحل ، 

د٧و٤ٗ ٖفؿج ُح٠ال ٧ ٠ئصفج ٫ٖ ػ٬حذ جٝلًٞر ٧ د٧و٤ٗ ٠٠صال ٝٞو٧ز جٝصٚح٫ٖ جٝظ٫ِ٠ ٧ 

٧ ٬ٝك ١٠ نٛ ٫ٖ ؤ١ ٥ـج ج٢ٝوغ د٠صحدر . ٤٠٧٠٥ دػٜٟ س٧جو٤ٞ ج٠ِٝف٫ٖ ٠َ ج٢ٝحك 

جٝنفجفذ ج٢٠ٝـفذ دحٝص٧فذ ج٢ٜ٠٠ٝر يؿ جٝلًٞر ، ال ل٠٬ح ٧ ؤ١ جاللس٦ٗحٟ ٫ٖ ٧ٙل جٝنحُف 

٬ظلؿ جٝػ٬ٚٚر  جٝس٫ سـ٥خ ا٩ٝ ؤ١ جٝلًٞر ال ٦٢ٜ٠٬ح و٢حُر " ؤٓ٪ جٝفظحل ج٦٠ٝـخ ؟"

ج٧٠٢ٝـض جإل٢لح٫٢ ج٦٠ٝـخ ٧ٖٚح ٢٠ًٝ٘ ج٢ِٕٝ ٧ صٚحٖر ج٧ٚٝذ ، ٦ٖـج ج٧٠٢ٝـض ج٠ٝدس٩ٔ ١ٝ 

٧٢٬ظؿ ِٖال ا١ ٟٝ س١ٜ ٢٥حٛ افجؿذ ظ٠ح٬٥ف٬ر سؾٞه ٝٞلًٞر دِؿ ؤ١ سنِف د٧ظ٧ؿ٥ح 

. ج٧٠ٞ٠ٝك ٧ ج٠ٝئصف 

٧ ٝـٝٛ ظحء جلس٦ٗحٟ ج٢ٝحدٔر ٬ٝنٜل ُال٠ر صٚح٬ٖر ٧ ٢لٚح ٠ي٠فج ٬ؿّٝح١ ٩ُٞ يف٧فذ اؿفجٛ 

جٝلًٞر دإ١ ًدحثَ ج٢ٝحك ٠ؾسٞٗر ، ٧ د٢حّء ٩ُٞ ٥ـج جٝس٧٢ٍ جًٝد٫ِ٬ ٬ظخ ٩ُٞ جٝلًٞر ؤ١ 
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سِٟٞ دإ١ ل٦ٜ٧ٞح ج٦٠ٝـخ ٠َ ج٢ٝحك ل٢٬سط ػس٠ح ٧٠٢ـض ج٧ٝالء جٝظ٠ح٬٥ف٪ ج٠ًٝٞ٘ ، د٠٢٬ح 

اف٥حوح دػؿ٧ش جٝس٠فؿ ٧ " ٧ ٝلز د٠لسد٘ " ١٧ٜ٬ جٙس٢حء جٝلًٞر ٝل٬حلر جٝالجلسدٚحء  

جٝس٫ فٜق ٩ُٞ " جٝس٦ـ٬خ " جِٝو٬ح١ ٩ُٞ جٝلًٞر ٫ٖ ؤ٪ ٧ٙز ، ٧ ٙؿ ٝؾه جٝنحُف ٖٜفذ 

:  ٠٬ٙس٦ح ٧ ؤ٬٠٥س٦ح دح٢ٝلدر ٝٞلًٞر ٢ُؿ٠ح ٙحل 

ُٛ ـج ُسد٩ ٠ٖصٞٛ ٬ُِسُخ *** ٖب١ ؤٛ ٠٧ٌٞ٠ًح ِٖدْؿ ٠ٌٞس٤  ٧ ا١ س

ٖبـج ٠ح ؤودغ جٌٟٝٞ جالظس٠ح٫ُ ٢٧٢٬ٜر ػحؿصر دػ٘ جِٝد٬ؿ ٫ٖ صٚحٖر جٝلًٞر ، ٖب١ ٥ـج ٬ئؿ٪ 

ا٩ٝ جٝل٧ٞٛ جٝاّل٦٠ـخ ، جٝـ٪ ٢٬سط ُالٙر لحٝدر د١٬ جٝل٬ؿ جٌٝحٟٝ ٠ٜح ٫٥ و٧فذ ج٠ِ٢ٝح١ ، 

٧ جِٝدؿ ج٧ٌٞ٠ٟٝ ٠ٜح ٬دؿ٧ ٫ٖ و٧فذ ج٢ٝحدٔر ، ٝـج ٧ظ٫ ٩ُٞ جٝلًٞر جٝدػش ١ُ ٖٜفذ 

. ٫ٖ ػؿ٧ؿ ُح٦٠ٝح جٝؾحه  (جٝل٧ٞٛ ج٦٠ٝـخ)جٝنحُف ؤ٪ 

٧ ٥ٜـج ٬سد١٬ ٢ٝح ؤ١ ٙفجءذ ج٢ٝه جالُسـجف٪ ٫ٖ ي٧ء جٝسػ٬ٞل جٝصٚح٫ٖ ، سٜنٕ ١ُ و٧فذ 

جٝوفجٍ ج٠ٝفٜق٪ د١٬ ج٢ٝل٘ جٝنِف٪ جٝـ٪ ٠٬ص٤ٞ جٝنحُف ، ٧ ج٢ٝل٘ جٝل٧ًٞ٪ جٝـ٪ ٠٬ص٤ٞ 

ج٠ِ٢ٝح١ ، اـ ؤدؿٍ ٜال ج٢ٝل١٬ٚ ج٠ٝس٢حٖل١٬ ٫ٖ س٬ٝ٧ؿ جأل٢لح٘ جٝصٚح٬ٖر ٧ ج٠ِٝف٬ٖر جٝس٫ سئلك 

٧ ٙؿ ٦ٌف ٢ٝح ؤ١ ج٢ٝحدٔر دِٗل جٝؿفجلر ج٢ٝو٬ر »٤ٝ لًٞر جٝػي٧ف جٝنؾو٫ ٫ٖ ج٧ٝظ٧ؿ ، 

جٝصٚح٬ٖر ا٢لح٢ح دحػصح ١ُ ٠٬ٙر جٝػف٬ر جإل٢لح٬٢ر ٫ٖ صٚحٖر جٝنحُف جٝظح٫ٞ٥ ، سٞٛ جٝػف٬ر جٝس٫ 

سل٩ِ جٝلًٞر جٝػح٠ٜر ؿجث٠ح ا٩ٝ س٬٬ٚؿ٥ح ٧ س٬٬ٔد٦ح دإؿ٧جز ٬ِ٠ٙر ٠سِؿؿذ ، سس١ٜ٠ د٦ِٞٗح ١٠ 

و٢حُر جٝػحٜٟ جٝٗفؿ جًٝح٬ٓر جٝـ٪ ٬سػٜٟ د٠وحثف ج٭ؾف١٬ ، ٧ ٬قفٍ ٫ٖ ٦٬ُ٧ٟ صٚحٖر 

جٝؾ٧ٕ ٧ ل٬حلر جٝدًم ، ٝـج ٖٚؿ ٜح١ ج٢ٝـــحدٔر ٧ج٬ُح ٠٠ٝحفلحز جٝلًٞر ٧ جٓؿُحءجس٦ح 

جٜٝحـدر  ٧ سإل٬لح ٩ُٞ ػ٬ٚٚر ٥ـج ج٫ُ٧ٝ جلسًحٍ ؤ١ ٬دؿٍ ٢وح ٠ػ٠ٓال دح٠ٝفج٧ٓحز ٧ 

جأل٢لح٘ جٝصٚح٬ٖر ج٠ٝؾحسٞر ، جٝس٫ ٢ٜ٠س٤ ِٖال ١٠ ٠٠حفلر لًٞس٤ جٜٝٗف٬ر ٧ ج٬٢ٗٝر ٩ُٞ لًٞر 

 1«جٝل٬حلر ج٬ٙ٧ٗٝر 

٫ٖ جٝظقء جأل٧ل ١٠ ٜسحد٤ ٧٥ ػ٠ل جٝٚحفة ا٩ٝ " ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز " ١٠ ؤ٥ٟ ٠ح ٬نٜف ٤٬ُٞ 

ُحٟٝ آؾف ، ُحٟٝ ٢ف٨ ٤٬ٖ دح١ً ج٠ٜٞٝر ٬ِ٢ٝم ٙور ؤؾف٨ ٧ ٖو٧ال  ؤؾف٨ ، ٢ٞٚ٢ح ٢ٚٞر 
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٬ُ٧٢ر ١٠ ٠فٜق٬ر جٝلًٞر ا٩ٝ ٠فٜق٬ر جٝنحُف ، ١٠ ج٢ٝحدٔر جٝؾحثٕ ٢ٞٝحدٔر جٝؿج٬٥ر ػ٬ش 

سظٞز ؤ٬٠٥ر ج٢ٝل٘ ٫ٖ سإل٬ل٤ ٝٞؾًحدحز جإل٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٬ر ج٠ٝسيحؿذ ٧ جٝس٠ص٬الز جٝل٬٧ًٞر ، ٧ 

. جٝل٬حٙحز جٝصٚح٬ٖر 

ظحل ٫ٖ ٙو٬ؿذ " ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز " ١٠ ؾالل ٥ـ٣ جٝٚفجءذ جٝدل٬ًر ٦ٝـج جٝظقء ٢ف٨ ؤ١ 

ج٢ٝحدٔر ٠ػفٜح ج٢ِٝوف ج٢ٝل٫ٚ ٧ ٤ٝ٧ِٗ٠ ج٠ٝي٠ف ٧ ػفف ج٢ٝه ١٠ ٢٠٬٥ر جٝدالٓر ٧ ٙحل 

٧٬لٕ ٠٬ُٞحز ١ُ ٥ـ٣ جٝٚفجءذ ؤ٦٢ح سظ٢ِٞح ٢ٞػٌ ؤ١ ؾًحد٢ح جألؿد٫ نِفج ٧ ٢صفج ٧ ٢ٚؿج 

ٜح١ ؤفي٬ر ؾودر إلي٠حف جأل٢لح٘ جٝصٚح٬ٖر ٧ جٝس٠ص٬الز جإلػح٬ٝر ج٠ٝسيحؿذ ، ٧ 

ج٠ٝل٧ٜسحز ج٬ٌّٗٞٝر جٝس٫ ٟٝ سٗٞغ جٝٚفجءذ ج٢ٝو٬ر جٝس٬ٞٚؿ٬ر ٜن٦ٗح ، ٧ ؤ١ ج٢ٝه جٝنِف٪ 

جٝٚؿ٬ٟ ٢ه صٚح٫ٖ ٬س٧لل دظ٠ح٬ٝحز جٝٞٔر ٧ سن٬ٜالس٦ح جإللسِحف٬ر ج٠ٝفج٧ٓر د٬ٔر د٢حء ٧ُجٟٝ 

. ٧ ٖيحءجز ٢ل٬ٚر ال ٠س٢ح٬٥ر 
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 قراءة نقدية ثقافية في نسق الّظعينة : ثانيا

٧٬لٕ " ٧ ج٭١ ٢دػف ٫ٖ جٝظقء جٝصح٫٢ ٫ٖ دػف ٜسحخ ج٢ٝل٘ جٝصٚح٫ٖ فجٜد١٬ ل٢٬ٗر ٖٜف 

٧ٔ٢ٝه ٫ٖ ٙفجءس٤ ٫ٖ ٠ػح٧ٝر ٢٠ح اللسؾفجض جٝفئ٬ر جٝصٚح٬ٖر ٦ٝـج ج٠ٝدؿٍ ٧ ٜـج " ٠٬ُٞحز 

دؿجث٤ٞ ج٠ِٝف٬ٖر ٧ ج٢ٝٚؿ٬ر ا١ ٧ظؿز ، ٧ ١ٜٝ ٠ح ٬ظؿف جإلنحفذ ا٤٬ٝ ؤ١ ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز ٥ح 

. ٢٥ح ٙحٟ دٚفجءذ سإ٬ٞ٬٧ر ٫ٖ اًحف صٚح٫ٖ 

٧ ٠وًٞغ جٝسإ٬٧ل ٫ٖ ػؿ ـجس٤ ٜح٢ز فػٞس٤ ٠سِؿؿذ ج٠ٝػًحز ، ٖح٠ٝػًر جأل٩ٝ٧ جٝس٫ 

ج٢ًٞ٘ ٦٢٠ح ٫٥ ج٠ٝػًر جٝؿ٬٢٬ر ظحء ١٠ ٠ٜٞر ٬٥ف٬ً٧٬٢٧٠ٚح ٧ ٠نس٘ ١٠ ٠ٜٞر ٥ف٬٢٬٠ح 

HERMENEIA ٧ ٌل ٠وًٞغ جٝسإ٬٧ل " ٥ف٠ك "  جٝس٫ سسِٞ٘ د٧ي٧ع دحلٟ جإل٤ٝ ،

 ٟ ٬ًٝحل ٠19ٚسوفج ٩ُٞ سإ٬٧ل جٜٝسحخ ج٠ٝٚؿك ، ٧ ١ٜٝ س٧لَ ٠ظح٤ٝ ٫ٖ ٓي١٧ جٝٚف١ 

٧ ٢ٚل جٝسإ٬٧ل ١٠ ؿجثفذ جاللسؾؿجٟ " نال٬ف ٠حؾف "انٜح٬ٝر جٝسإ٬٧ل ج٢ٝو٫ ، صٟ ظحء 

٧ ُف٤ٖ          . جٝال٧٥س٫ ١٧ٜ٬ٝ ٠ُٞح ؤ٧ ٢ٖح ٬ٞ٠ِٝر ج٦ٟٗٝ ٧ نف٦ً٧ح ٫ٖ سػ٬ٞل ج٢ٝو٧ه 

جٝسإ٬٧ل ٧٥ سٗحُل ٠َ ٢ه جِٝحٟٝ ، ؤ٧ سٗحُل ٠َ ُحٟٝ ج٢ٝه ُدف ا٢سحض » "ا٠دفس٧ ا٧ٜ٬ " 

 1«٢و٧ه ؤؾف٨

:  نسق الّظعينة في النص الهجائي  . أ

ج٢٬ٌِٝر ٫ٖ " ٧ ج٭١ ٢ٕٚ ٠َ جٝٚفجءذ جٝسإ٬ٞ٬٧ر جٝصٚح٬ٖر ٫ٖ جٝظقء جٝصح٫٢ جٝـ٪ ػ٠ل ٧٢ُج١ 

٧ ٙدل جٝدؿج٬ر ٧٢يغ ٠وًٞغ " ٙو٬ؿس٫ ج٦ٝظحء ٧ ج٠ٝؿ٬غ ٢ُؿ دنف د١ ػحقٟ جأللؿ٪ 

ج٢٬ٌِٝر ػ٬ش ٬ِؿ ٧٠ي٧ٍ ج١ٌِٝ ٫ٖ جِٝوف جٝظح٫ٞ٥ ٢سحض وفجٍ جإل٢لح١ ٠َ جٝد٬ثر 

. جٝوػفج٬٧ر ١٠ ٢حػ٬ر ، ٧ وفجٍ جإل٢لح١ ٠َ ؤؾ٤٬ جإل٢لح١ ١٠ ٢حػ٬ر ؤؾف٨ 

ٖوفجٍ جإل٢لح١ ٠َ جٝد٬ثر ، ٠ٞ٢ل٤ ٫ٖ ػ٬حذ جٝدؿج٧ذ ، جٝس٫ سِس٠ؿ جٝٓف٫ُ ، ٧ سفد٬ر جإلدل ٧ 

جأل٢ٓحٟ جإلدل ٧ جأل٢ٓحٟ ، ٧ سٗفى ٩ُٞ ؤ٦ٞ٥ح جٝٓفػٞر جٝٓؿجث٠ر ٧جاليًفجف٬ر ، ١٠ ٢٠حً٘ 

. جٝظٗحٕ ٧ جٝظؿخ ػ٬ش سٚل جأل٠ًحف ا٩ٝ ٢٠حً٘ ؤؾف٨ دػصح ١ُ ج٠ٝحء ٧ جٜٝأل 

                                                           
 65النسق الثقافي ، يوسف عليمات ، ص  -1



الفصل الثاني                                    الشعر الجاهلي في ضوء المقاربة الثقافية  

 

55 

 

٧ ٠ٝح ٜح٢ز ج٠ٝفؤذ ٫٥ ج٢ِٝوف جأليِٕ ٫ٖ ؾيٟ ٥ـج ج٢ٝقجٍ ، ٠٠ح ٬ظ٦ِٞح ؤٜصف ُفير 

ٝٞلد٫ ٧ ج٧ٙ٧ٍٝ ٫ٖ ٬ؿ ج٢٠ٝسوف ، ٖٚؿ ػفه جِٝفد٫ٓ ٩ُٞ ػ٠ح٬س٦ح ٧ جاللس٠حسر ٫ٖ جٝؿٖحٍ 

. ٦٢ُح ، ٧ ج٠ٝػحٌٖر ٦٬ُٞح ، ٧ ُٓؿ لد٦٬ح ُحفج ٠ح دِؿ٣ ُحف 

٧ ٧ظؿ جِٝفد٫ ٫ٖ جٝظ٠ل ؾ٬ف ١٬ِ٠ ٤ٝ ، ٩ُٞ ٧٠جظ٦ر ٌف٧ٕ ٥ـ٣ جٝػ٬حذ جٝٚحل٬ر ، ٧٦ٖ 

جٝػ٧٬ج١ ج٧ٝػ٬ؿ جٝٚحؿف ٩ُٞ سػ٠ل جٝظ٧ٍ ٧ جًِٝم ٠لحٖحز ٬٧ًٞر ، ٖحُس٠ؿ ٤٬ُٞ ٫ٖ ػ٤ّٞ 

، ٧ ؾه ج٠ٝفؤذ  " ج٧٦ٝؿض "٧ سفػح٤ٝ ، ٧ ج٧ٝو٧ل ا٩ٝ ٓح٬حس٤ ، ٖند٤٦ دحٝل٢٬ٗر ، ٧ جدسؿٍ 

٢٬ٌِّر" د٤ ػ٬ش سػ٠ل ٤٬ٖ ، ٫ٖ جٝٓلٟٞ ؤ٧ ٫ٖ جٝػفخ  ، ٧ ل٠ٓح٣  ، صٟ ٬ٙل ٠ٞٝفؤذ ؿجؾ٤ٞ " جٝ

٢٬ٌِس٤  : صٟ ٬ٙل ٝق٧ظر جٝٓفظل " ٢٬ٌِر"

٠فسدًر ٫ٖ دِى جٝٚوحثؿ دٔفى ج٦ٝظحء " دنف د١ ؤد٫ ػحقٟ " ظحءز ج٢٬ٌِٝر ٫ٖ نِف 

" : ؤ٧ك د١ جٝػحفصر"٫ٖ ٧وٕ ج٢٬ٌِٝر ٧ ٥ظحء " دنف"٧ٚ٬ٖل : 

٢َُحُء  ََٚٞخ ١٠ٔ َل٩٠ٞ  ٩٢َِّ جٝ َِٚٞخ ٠ُـ دح٧٢ج ٔنٗــحُء *** َس ٠َٖح ِٝٞ

٧َّٞٚج     َّٟ َْٝإ٬ّح ٠ح ٔجلَس ََ جٝٔي٬حُء ***    ٥ُؿ٧ءًج ُص َٙؿ َسَٞ ٧ٝظ٦َٔس٦ِٟ ٧َ

ـ١ََ َؤ٥ُل َل٩٠ٞ ِدٔحفٔسػحل   َُــقجُء ***   ٧َآ ٧٢َِج  ٌَ َِٚٞخ ِاـ  ٠َٖح ِٝٞ

ُٟ وحٔػد٫ ٧َظؿ٪ ِدَل٩٠ٞ  ٍٟ َؾٗـحُء ***  ُؤٜحٔس ٬َٝ٧ََك ٧َِٝظٔؿ ٠َُٜسٔس

ـََفَٖز ُؿ٫ُ٧٠  ـ٧َ٪ جَٝن٬ِخ جُٝدٜحُء *** ٠ََٖٓٞح َؤؿَدف٧ج  ٧ََظ٦ٌل ١٠ٔ 

٧َّٞٚج  ٍٟ ٦٬ٖـح ٔج٢َػ٢ـحُء *** ََٜإ١َّ َػ٦َُٝ٧٠ٟ ٠َٓٝح ٔجلَس ٢َؾ٬ــُل ٠َُػّٔٞ

١ِ٬َِٜ جٝٔلؿِف َؤ٧ُظ٦٦ُح ٧ِيـــحُء *** ٫ٖ٧َ جأَلٌِح١ِ َؤدٜحْف ١ْ٧ُ٧َ 

َُُف٬ٔس٢حٕز   ٍُ ٍُ َٖحٝٔػلــحُء***  َُٗح ١٦ُ٢٠َّٔ ِظق ٧َٗجِف  1ٖوـحَفُذ َٖحٝ

ٜح١ جٝنِفجء ٬سؾـ١٧ ١٠ ج٢ٝلحء ٠حؿذ ٦ٞٝظحء ٧ جٝٗؾف ؤ٧ ا٦ٌحف جٝنظحُر ػلخ ًد٬ِر 

ٙو٬ؿس٤ د٧وٕ ػحٝس٤ " دنف د١ ػحقٟ " ج٧٠ٝي٧ٍ جٝـ٪ ٬ِحٝظ٤٢٧ ، ٧ ٜـج جلس٦ل 

ج٠ٝإلح٬٧ر ٧ ١ٜٝ ٥ـج ٠ظفؿ ٢ٙحٍ ٬س٧جف٨ ؾ٤ٗٞ جٝنحُف ، ٖػحٝس٤ ٜح٢ز ظحؿذ ٧ ؤ١ نِف٣ 

٬ٗوغ ظؿ٬س٤ ٖال ٥ٟ ٤ٝ ل٨٧ ٙد٬ٞس٤ ٧ ػف٧د٦ح ٧ ٖؾف٥ح ، ٧ ٝـٝٛ ؤؾـز ٥ـ٣ ج٠ِٝحفٛ ظل 

ؿ٧٬ج٤٢ ٧ ٠ح ٜح٢ز و٧فذ ج٠ٝسِر ٧ ج٧٦ٞٝ ٫ٖ ٠ٚؿ٠حز دِى ٙوحثؿ٣ ٧ ٬ٝك ٦ٜٞح ٝس٦ٌف٣ 
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١٠ جٝـ١٬ آصف٧ج جِٝدش ، أل١ لفُح١ ٠ح ٢٬سٚل ١٠ جٝػؿ٬ش ١ُ ج٠ٝفؤذ ؤ٧ جٝػد٬در ، ٢٬ٝسٚل 

، ٦ٖـ٣ جألد٬حز " ؤ٧ك د١ جٝػحفصر " دلفُر ا٩ٝ ج٧٠ٝي٧ٍ جٝفث٬ل٫ جٝـ٪ ٜح١ ٥ظحء 

ج٠ٝٚؿ٠ر ٫ٖ جٝٔقل ٠ح ٫٥ ااّل س٬ٞٚؿج ٝٞٚؿج٩٠ ًٖٚ ؤ٪ ؤ٤٢ ٦٢ط لحف ٤٬ُٞ ٠سدِح جٝد٢حء 

 ٙو٬ؿذ 48 ٙو٬ؿذ ١٠ ؤول ٬28ٚفخ " دنف" جٝٚو٬ؿ٪ ٫ٖ جِٝوف جٝظح٫ٞ٥ ٖد٢حء ٙوحثؿ 

ٖٜح١ . ٠٠ح ٬ؿ٢٧ُح ٝالُسٚحؿ دإ٤٢ ٟٝ ٢٬ٌف ٝٞٔقل ٧ ج٠ٝسِر ٩ُٞ ؤ٦٢ح ١٠ جٝص٧جدز ٫ٖ ػ٬حس٤ 

ـٜف ج٠ٝفؤذ ؤ٧ ج٢٬ٌِٝر ا٠٢ح ٧٥ ٧ل٬ٞر ١٠ ٧لحثل ج٦ٝف٧خ ١٠ ٠و٬ف ٠ػس٧ٟ ٙؿ ١٧ٜ٬ ٧٠سح 

ؤ٧ ٬ٓف ـٝٛ ٧ ١٧ٜ٬ ـٝٛ دبػالل ٖٜفذ ٠ٜح١ ٖٜفذ ؤؾف٨ ؿجؾل جِٝٚل جٝدح١ً ػس٩ سل٬ًف 

٬ػح٧ل ٠ًك ٖٜفذ دٜٗفذ ؤؾف٨ ١ُ " دم" جٜٝٗفذ جٝظؿ٬ؿذ ٩ُٞ جٝٚؿ٠٬ر ؤ٧ س٢٠َ ٧٦ٌف٥ح ٧ 

ًف٬٘ سـٜف ػ٬حذ ج٠ٝسَ جٝلحدٚر ، ٧ جٝفػالز جٝؾ٬ًفذ جٝس٫ ٙحٟ د٦ح ٫ٖ ٬ٖح٫ٖ  جٝوػفجء ، 

٠ح ٧٥ اال ٢ٙحٍ ٬ؾسدت ؾ٤ٗٞ فظحّء دس٢حل٫ ؤ٧٠ف " ل٩٠ٞ"٠٠ح ٬ئٜؿ ؤ١ ـٜف٣ ٢٬ٌِٞٝر جٝفجػٞر 

٤ٝ٧ٖٚ  : ُؿ٬ؿذ 

ـََفَٖز ُؿ٫ُ٧٠  ـ٧َ٪ جَٝن٬ِخ جُٝدٜحُء *** ٠ََٖٓٞح َؤؿَدف٧ج  ٧ََظ٦ٌل ١٠ٔ 

٬وٕ ٢ٗل٤ ؤ٤٢ ـ٧ ن٬خ ٬ٜٖٕ ٧٦ٞ٬ ـ٧ " دنف" ٫ٖٗ ٙفجءذ ٦ٝـج ؤظ٠ِز دِى ج٠ٝٚحالز ؤ١ 

جٝن٬خ ، ٧ ٠ح جلسفظحٍ ج٠ٝحي٫ ٠ٜح ٢ٞٙح اال ػ٬ٞر ، ٧٦ٖ ٬سػح٠ل ٩ُٞ ٢ٗل٤ ، ٖال ٬د٫ٜ 

أل١ ؤ٧٠ف٣ ؤ٥ٟ ١٠ ٠ًحفؿذ ج٢ٝلحء ٧ ٠ح ٬ئٜؿ . فٟٓ ٙل٧ذ جٝٗفج٘ ، ٠ػح٧ال اؾٗحء ٠نحُف٣ 

ـٝٛ ج٢ًال٤ٙ ١٠ جٝال٧ِٚ٠ل ١٠ ٧وٕ ج٧٦ّٞٝ ٧ جٝن٬خ ا٩ٝ ؤ٧٠ف ؾ٬ًفذ ٫ٖ ػ٬حس٤ ١٠ ـٜف 

ج٠ِٝحفٛ ٧ ج٦ٝظحء ٧ ج٠ٝؿع ، ًٖد٬ِر جال٢سٚحل ج٠ٝٗحظت س٫ًِ لددح ٬٧ٙح ٝٞس٬ٜٗف دإ١ جٝٔقل 

. ٧ ج٢ٝلحء ٫ٖ جٝدؿج٬ر ٠ح ٧٥ ااّل ؤ٠ف ؤفجؿ ٤٢٠ س٢حل٫ ؤ٠ف آؾف 

٧ ٢ِفى ج٭١ فئ٬ر ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز جٝصٚح٬ٖر ؤ٧ ٙفجءس٤ ٦ٝـ٣ جألد٬حز ٧٦ٖ ظِل ١٠ جٝنحُف 

ٖحٝفػٞر جأل٢ص٬٧ر ٠ٜح ٬دؿ٧ . جِٝحن٘ ج٦ٝ٧ٝح١ جٝـ٪ ٢قٝز ؿ٤ُ٧٠ ٢ُؿ٠ح ؤؿدف٧ج ٧ جفسػ٧ٞج 

سل٦ٟ ٫ٖ ؾٞ٘ ٧جَٙ ظؿ٬ؿ ٬فسدً دٜٗفذ جٝنٚحء جإل٢لح٫٢ جٝس٫ ٬سظ٩ٞ ٧٦ٌف٥ح ٫ٖ ػ٬حذ 

 1«جٝؽ ...س٩٢ِ جٝٚٞخ ٠ٖح ٝٞٚٞخ نٗحء »جٝنحُف 
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دنٜل ؾحه ٫٥ فػٞر ٙلف٬ر " دنف" ٖحٝفػٞر ج٢٬ٌِٝر ٫ٖ جٝظح٬ٞ٥ر دنٜل ُحٟ ٧ ٢ُؿ 

جًٌفجف٬ر ٧ ١٠ ٢٥ح ٜح٢ز جٝفػٞر ٠ظلؿذ ٝن٬ٝ٧٠ر ج٬ٔٝحخ ٫ٖ فئ٬ر جٝنحُف ٬ٓحخ 

. ج٠ٝػد٧در ٧ ٬ٓحخ جٝظ٠حُر ٧ ٬ٓحخ جٝظ٠حل 

٧ د٠ح ؤ١ فػٞر ج٢٬ٌِٝر ؤل٠٦ز ٫ٖ و٢َ لٞلٞر ١٠ جٝسػ٧الز ج٠ٝسِٞٚر دٜٗفذ جٝنف ، ٖب٦٢ح 

سدؿ٧ ٩ُٞ ٧ن٬ػر سح٠ر ٠َ ٠ًَٚ ج٦ٝظحء ػ٬ش سوحفٍ ٢ل١٬ٚ يؿ١٬ ج٢ٝل٘ جأل٧ل ٜح١ 

، ٧ ٤٢ٜٝ ٙحٟ دسِف٬ر ٢ل٤ٚ ٥ـ٣ ج٠ٝفذ ٧ " ؤ٧ك د١ جٝػحفصر"و٧ز جٝنحُف         ٙد٬ٞر 

ٜـٝٛ ٙحٟ دٜلٕ ٧٬ُد٤ ج٢ٝل٬ٚر ، جٝؾحفظر ١ُ جِٝفٕ جٝصٚح٫ٖ جالظس٠ح٫ُ ، ػ٬ش ٬ػفه 

١٠٧  (آ٠ح ٦ٟٝ اـج ُٚؿ٧ج ٧ٖحء)٩ُٞ جٝٔؿف دح٭ؾف١٬ " ؤ٧ك د١ جٝػحفصر"٥٧ٟ ف٥ً "  آل ألٟ"

س٧ٝؿز ٦٢ُح ج٢٬ٌِٝر ٧ ٥ٜـج " آل ألٟ"٢٥ح ٢س٬ظر جٝل٧ء ٠ح ١٧ٜ٬ اال ل٧ءًج ، ٢ٖس٬ظر ؤِٖحل 

. سٗحف٘ جألػدر

 ٍٟ َُِظدُز ِٝأِل َٝإ ََُظدًح  َٚؿ٧ج ٧َٖــ***  ٬َٖح  َُ ُٟ ِاـج   ــحء َؤ٠ح ٦َُٝ

٢َٓـــحُء***   ٠َظح٬٥ٌل ِاـج ٢ُٔؿد٧ج َِٝظ٦ٍل   ُٟٜ  ٬َٝ٧ََك ٦َُٟٝ ٔل٨٧ ـج

ََِفز َيف٧ْك  َٖٔس٦ح ج٢ٔٝك*** ٧ََؤ٢ٜحْك ِاـج ٔجلَس  1جُءــَسَؾ٩ّٞ ١٠ٔ ٠َؾح

٧ ٬دؿ٧ ؤ١ فٖى جٝنحُف ٝسظح٧قجز ج٭ؾف ظحء ٬ًٚ٢٠ح اـ ؤ١ ٥ـ٣ جٝل٬ٜ٧ٞحز ٫ٖ جٝػ٬حذ ال 

١ٜ٠٬ ؤ١ س٧ٝؿ ل٨٧ ج٧٠ٝز ٧ جٝسؿ٬٠ف ٝإل٢لح١ ٧ ج٠ٜٝح١ ٩ُٞ ػؿ ل٧جء ٖػلخ ٧ظ٦ر ٢ٌف٣ 

ٖب١ جٝنحُف سـٜف ٠ػد٧دس٤ ٧ ج٢سٚل ٦ٞٝظحء ٬ٝك س٬ٞٚؿج ٝٞظح١٬٬ٞ٥ ٫ٖ د٢حء جٝٚو٬ؿذ ، ٧ ا٠٢ح 

ٜح١ ج٦ٝظحء ٧ٟٝ ٧ ُسحخ ٖحٝٔؿف ٧ جٝظ٦ل ٧ جٝسؾ٫ٞ ١ُ و١٧ جألُفجى ا٠٢ح ٫٥ لدخ 

٫ِٖٞ ٫ٖ ؾٞ٘ ٧٠٢ـض ج٢٬ٌِٝر ٧ سدؿؿ ج٧ٝػؿذ جٝٚد٬ٞر ، اـ١ ٖح٦ٝظحء ٠ح ٧٥ ااّل لدخ فث٬ل٫ 

ٖبـج ٜح٢ز ج٢٬ٌِٝر يػ٬ر ٝٞػفخ جٝٚحث٠ر ٩ُٞ جٝٔؿف ٧ ُؿٟ جالٝسقجٟ . ١٠ ٠لددحز ج٢٬ٌِٝر 

 .ٖب١ ج٦ٝظحء ٬يػ٩ ٧٥ ج٭ؾف ٠ِحؿال ٝٞػفخ 

 : ٧ ٧ٚ٬ل جٝنحُف ٫ٖ ٢ٗك جٝوؿؿ 

 ٧ ٙؿ ؤدؿ٨ ٠لح٧ث٤ ج٦ٝظحء***  ؤ ٧٬ُؿ٫٢ جد١ ُلِؿ٨ !٬ٖح ُظدح

 ٠ٜصل ج٬ٞٝل يح٘ د٦ح جٝٗيحء*** ٧ ػ٫ٝ٧ ١٠ د٫٢ ؤلؿ ػ٧ٞل 
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 ٧ٜفٔؿ ًًٙح ٢إز ٤٢ُ جٝٔػلحء*** ٥ٟ ٧فؿ٧ج ج٬٠ٝــح٣ ٩ُٞ س٬٠ٟ  

١٠ ؾالل جٝٚفجء جِٝحؿ٬ر ٦ٝـ٣ جألد٬حز ٧ ج٠ٝٚو٧ؿ دحٝٚفجءذ جِٝحؿ٬ر ٫٥ جٝٚفجءذ ج٠ٝسؿج٧ٝر ٧ 

٧ س٦ؿ٬ؿ٣ ٤ٝ ٬ٝك أل٤٢ ٧٥ " ؤ٧ك"١٠ ٬ُ٧ؿ " دم"ج٠ِٝف٧ٖر د١٬ جٝظ٬٠َ ، ٢ف٨ ؿ٥نر 

جٝنظحٍ ٧ جٝفظل جٝو٢ؿ٬ؿ جٝـ٪ ٬ظخ ؤ١ ٦٬حخ ٧ ٬ؾن٩ ٖػلخ دل أل٤٢ ٙؿ نفٍ ٫ٖ 

٥ظحث٤ ١٠ ظ٦ر ، ٧ ١٠ ظ٦ر ؤؾف٨ ٧٥ ٠ػ٧ًٓ د٤٠٧ٚ ؤلؿ ٥ئالء جٝـ١٬ ٬ند١٧٦ ج٬ٞٝل 

ج٠ًٝٓد٘ ٩ُٞ ج٭ٖح٘ ، ٧ ٬ظخ ؤ١ ٢ٞػٌ ؤ١ ج٬ٞٝل ٜح١ ٧ ٠ح ٬قجل ٠ف٥دح ٧ ٠فُدح ، ٧ ٧٥ 

" دنف"٬ًٞ٘ ُٚحل ج٢ٝٗك ٧ ج٢ٝحك ، ٧ ٬ص٬ف ٢قُر ج٠ٝفء ا٩ٝ جٝل٧ً ٧ جِٝؿ٧ج١ ، ٖسند٤٬ 

، ٧ ؤ١ ٬ؾ٤ٗ٬ ٧ ٤٠٧ٙ ٖوحف " ؤ٧ك"٤٠٧ٙ دح٬ٞٝل ظحء سند٦٬ح ٧٠ٖٚح ٧ ٙؿ ؤفجؿ ؤ١ ٬لؾف ١٠ 

جٝـ١٬ ٖحظث٧ج د٫٢ س٬٠ٟ ٧ ػ٧ًج " دنف" اـج ٠ح ٬ٙل٧ج د٧ٟٚ " ؤ٧ك "ا٩ٝ ـ١ٜٝ ١٠ٖ ٥ٟ ٧ٟٙ 

" ؤلؿ"٦٬ُٟٞ ٠ٜح ٬ػً جًٝٚ جًِٝنح١ ٩ُٞ ٠حء د٬ِؿ؟ ٧ ١٠ ٥ٟ اقجء ٥ـ٣ جٜٝصفذ جٜٝحصفذ ١٠ 

 ػس٩ سوحفٍ ج٬ٞٝل ٫ٖ ن٤ٝ٧٠ جألػ٬حء ٧ جألن٬حء ػ٠٢٬ح ٬فظ٫ لؿ٤ٝ٧ جٝل٧ؿجء ؟

٤٠٧ٙ دحًٝٚح ٧٥ لفُر ٥ظ٧ٟ ؤلؿ " دنف" ٠ٜح ٢ٞػٌ ٫ٖ ص٢ح٬ح جألد٬حز سند٦٬ح آؾف ػ٬ش ند٤ 

٩ُٞ جألُؿجء جٝس٫ سيحفٍ لفُر جًٝٚح ج٦ٝحدً ٩ُٞ ج٠ٝحء دِؿ ًُم ٬٧ًل ، ٖح٧ٟٚٝ ٧ 

 .جًٝٚح ٜال٠٥ح ٦٠سؿ ا٩ٝ ٥ؿ٤ٖ ، ٧ ٜال٠٥ح لف٬َ ا٤٬ٝ ، ٧ ٜال٠٥ح ًُنح١ ٧٦ٞ٠ٕ ٧ِٞٝفٔؿ 

٫ٖ ٙفجءس٤ جٝصٚح٬ٖر ٦ٝـ٣ جألد٬حز ٢ظؿ٣ سالُخ دحٝؿالالز ٧ " ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز " ؤٟ جٝؿٜس٧ف 

صٚحٖر ل٬٧ًٞر ٢٬سوف د٦ح ٩ُٞ " دنف" وحفٍ ٫ٖ ػفخ جأل٢لح٘ ، ػ٬ش جُسدف ج٦ٝظحء ٢ُؿ 

٬ٖح " دس٦ؿ٬ؿ جٝؾوٟ " دم"٧ ٙؿ دؿج ٥ـج جأل٠ف ظ٬ٓٞح ٫ٖ جلس٦قجء . ؾو٤٠ ؤ٧ ٢ل٤ٚ ج٠ٝيحؿ 

٧ ٢٥ح دْٞ جاللس٦قجء ؤنؿ٣ ٢ُؿ٠ح ٢لخ جٝنحُف ؾو٤٠ ا٩ٝ "  ؤ ٧٬ُؿ٫٢ جد١ لِؿ٨ !ُظدح

" دنف"٧ ٫ٜٝ ٬دف١٥ . ؤ٤٠ ال ال ؤد٤٬ ٧ ٜإ٤٢ ٬ف٬ؿ ؤ١ ٬ظفؿ٣ ١٠ وٗحز جٝفظ٧ٝر ٧ جٝد٧ًٝر 

جٝٚد٬ٞر ،١٠ /٩ُٞ ؾحو٬ر جاللسِالء ٩ُٞ ؾو٤٠ ، ٖب٢٢ح ٢ٞػ٤ٌ ٬سظ٤ ٢ػ٧ جٝس٧ٓػؿ دحٝظ٠حُر 

 .ؾالل جٝٗؾف دسحف٬ؾ٦ح جٝد٫ٝ٧ً ، ٧س٦ٙ٧ٗح ٩ُٞ ؤُؿجث٦ح 

ٍٍ ٬ٚوؿ ١٠ ؾال٤ٝ اصدحز ٙؿفذ جٝـجز ٩ُٞ و٢َ  ا١ ج٢ؿٓحٟ جٝنحُف دحٝٚد٬ٞر ج٬٧ٚٝر ل٧ٞٛ ٧ج

ج٠ٝظؿ ٧ جٝد٧ًٝر ٫ٖ ٌل ػفٜر ٥ـ٣ جٝـجز ؿجؾل جٝظ٠حُر ، ؤ٪ ؤ١ س٧ػؿ جٝٚد٬ٞر ٬ٜدغ ظ٠حع 

 .جًٝح١٬ِ٠ ٠ٜح ٬ي١٠ ٝٞٗفؿ ٬ٟٙ جٝػف٬ر ٧ جأل١٠ ٧ ج٠ًٝإ٢٬٢ر ٫ٖ ػؿ٧ؿ ج٠ٜٝح١ 
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٧ ١٠ ؾالل ٥ـج ج٠ًَٝٚ ج٦ٝظحث٫ ١ِٞ٬ ٠دؿًؤ ٠٦٠ح ٫ٖ جٝػ٬حذ ٫ٖ ي٧ء ٖٜفذ جٝوفجٍ ٧ 

صٚحٖر جٝػفخ ، ٧ ١٠ٜ٬ ٥ـج ج٠ٝدؿؤ ٫ٖ ؤ١ ٜصفذ جٝٚد٬ٞر ٬ظخ ؤ١ س١٧ٜ لالػح ِٖحال ٫ٖ ػ٠ح٬ر 

ُفي٦ح ٧ ٜفج٠س٦ح ، ا١ ٓح٬ر جٝنحُف ١٠ جٝس٧ػؿ دحٝظ٠حُر س٧ً٢٪ ٫ٖ ػ٬ٚٚس٦ح ٩ُٞ 

٠ي٠فجز ٢ل٬ٚر سدؿ٧ ٩ُٞ وٞر سح٠ر د٧٠ي٧ُر ج٢٬ٌِٝر جٝس٫ ؤفّٙس٤ ٧ ؤصحفز ػ٬ٌٗس٤ ٫ٖ 

 .دؿج٬ر ج٢ٝه 

ٖحٝػؿ٬ش ١ُ ج٠ٝفؤذ صٟ جال٢سٚحل ا٩ٝ ـٜف جٝٚد٬ٞر ؤ٧ ن٫ء آؾف ٬ٝك سحدِح ٝد٢حء جٝٚو٬ؿذ ٫ٖ 

جٝظح٬ٞ٥ر دل ٧٥ س٬٧ِـذ سػ٤٬٠ ١٠ و٧فذ ج٧ٝػؿذ ٧ جالٓسفجخ جٝس٫ ُحن٦ح دِؿ فػٞر 

 " .٩ٞ٬ٝ"٧ سػؿش ١ُ ٠ػد٧دس٤ " ُسدر د١ ظِٗف "ؤ٬يح د٦ظحء " دنف"٧ ٙحٟ . ج٢٬ٌِٝر 

٢ٜس٫ٗ ٥ح ٢٥ح د٦ـج جٝٚؿف ٫ٖ ٥ـج جٝظقء ج٦ٝظحث٫ ، ٢٢ٝٚل فػح٢ٝح ٢ٞٝوٕ جٝصح٫٢ ؤال ٧ ٧٥ 

 .ج٠ٝؿ٬غ 

  الظعينة و نسقية النص المدحي. ب

٦ٌف ١ٖ ج٠ٝؿ٬غ ٫ٖ ؤنِحف جٝظح١٬٬ٞ٥ ٠دٜفج ٧ ٜح١ جٝنحُف جٝظح٫ٞ٥ ٢٬ؿَٖ ا٩ٝ ج٠ٝؿع 

 اُظحدح دحٝن٠حثل ٧ جألؾال٘ ، ٜحِٝٚل ٧ جٝنظحُر ٧ جِٝؿل ٧ جِٝٗر ٧ ٫٥ ٬ٟٙ ا٢لح٬٢ر ؾحٝؿذ 

٧ اـج ٜح٢ز ٙو٬ؿذ ج٦ٝظحء ٙؿ ؤ٠حًز جّٝٞصحٟ ١ُ ـجز ا٢لح٬٢ر ج٢ِٗح٬ٝر سسد٩٢ صٚحٖر جٝفٖى 

ٜٝل ٠ح ٬سيحؿ ٠َ ٬ُٚؿس٦ح ٧ ٖٞلٗس٦ح ، ٧ ٠َ ٜل انٜح٬ٝر سقُقٍ ٠٬ٙر جٝػ٬حذ ٧ س٦ؿؿ 

ج٧ٝظ٧ؿ جإل٢لح٫٢ دحال٢ٚفجى ٧ ج٧٠ٝز ، ٖب١ ٙو٬ؿذ ج٠ٝؿع سإؾـ ٢٠ػ٩ّ٢ ٠ٔح٬فج ٧ ٠ػح٬صح 

اـج ا١ »٫ٖ ج٧ٝٙز ٢ٗل٤ ٢ٝل٬ٚر جٝٚو٬ؿذ ج٦ٝظحث٬ر ٫ٖ ٌل جفسدح٦ًح د٧٠س٬ٕ ج٢٬ٌِٝر ، 

ا٢ٚحـ٥ح : ؾوحثه ٧ػؿذ ج٠ٝؿ٬غ جٝظ٥٧ف٬ر ٫٥ ؿ١٧ جلسص٢حء دحفق ، سإ٬ٜؿ جٝػ٬حذ ٧ س٦ٚ٬٠ِح 

«ؤ٧ جٝػٗحٌ ٦٬ُٞح ؤ٧ جٝوفجٍ ١٠ ؤظ٦ٞح ؤ٧ ادفجق٥ح ؤ٧ ؾ٦ٚٞح
1      

٧ ج٢ًالٙح ١٠ ٥ـ٣ جٜٝٗفذ ج٠ٝػ٧ف٬ر جٝس٫ سد٧ٞف٥ح ٙو٬ؿذ ج٠ٝؿ٬غ ، سػح٧ل جٝٚفجءذ جٝصٚح٬ٖر 

٠ِح٢٬ر ج٠ٝي٠فجز ج٢ٝل٬ٚر ٫ٖ جٝٚو٬ؿذ ج٠ٝؿػ٬ر ، ٧ ١٠ صٟ جل٢ٜح٣ جألدِحؿ جأل٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٬ر ٧ 

 .جٝصٚح٬ٖر ج٠ٝسؾ٬ٗر ٫ٖ ٠ح ٧فجء ج٩٢ِ٠ٝ جٌٝح٥ف 

                                                           
الهيئة المصرية  العامة - كمال أبو ديب– البنية و الرؤيا – نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي –الرؤى المقنعة  -1
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٧ ج٢ٝه جٝـ٪ ٧ٚ٢ٟ دٚفجءس٤ ٢٥ح ٬س١٧ٜ ١٠ صالصر ٠ٚحًَ ٫ٖ ٧وٕ ج٢٬ٌِٝر ، ػ٬ش ٧ٚ٬ل 

 : ٫ٖ ج٠ًَٝٚ ج٫٢٬ٌِٝ " دنف"

ٍِ ٠ٖٔصَِٚخ  ـ٥َِْخ*** ؤًــالُل ٬ٖ٠َر دحٝسَّال  ؤيَػز َؾالّء ٜإًفجؿ ج٠ُٝ

َِّحث١ِ ٢ْ٠ُٔوِخ*** ـ٥َََخ جأُل٩ٝ ٜح٧٢ج ِد١ٖ٦ َِٖحؿ٫٢   َؤْنظح١ُ ٢َِوٍخ ٝٞ

ََِّٔٞخ*** ٖح٦َ٢ْلَّ ؿ٫ِ٠ِ ٫ٖ جٝفِّؿجٔء ودحدر ٬ََِٓف ٠ُ ٢ُُْٜز   ٧ ،ًٔ  اصَف جَٝؾ٬ٞ

ُٟ ٓؿجَذ سػ٠ٖــ٧ٞج  ٦٢ِِ َٔفخ*** َٖٜإ١ٖ ٌ  ُل١ُْٗ سَّٜـُإ ٫ٖ ؾ٬ٞـٍط ٠

 .ؤًالل ٢٠قل وحػدس٤ ٧ ٙؿ ؾٞز ١٠ ؤ٦ٞ٥ح دًِٚر ٦٬ٖح جٝؾ٧ًً ج٠ٝـ٥در " دنف"ند٤ 

ٖحٝنحُف ٢٥ح جٖسسغ ٙو٬ؿس٤ دـٜف جًٝٞل ، ٢ٌٖف ٢ٌفذ جٝدح٫ٜ جٝنح٫ٜ ٝٞػحل جٝـ٪ آل ا٤٬ٝ 

ج٠ٜٝح١ ظٓفجء ٥ظفذ ػد٬دس٤ ، ٧ سػؿش ١ُ ٙل٧ذ جٝٗفج٘ ٧ و٧ِدس٦ح ، ٖحٝنحُف ٓحخ ٫ٖ 

٬ًٕ ج٠ٝػد٧در ، ٖال ٬ظؿ ٠وؿفج ٝٞسل٬ٞر ٧ ٠أل جٝٗفجّ جِٝح٫ًٗ جٝـ٪ سفٜس٤ فػٞر ج٢٬ٌِٝر 

ل٨٧ ؤ١ ٬ؿ٠ط ٧ ٦ٌ٬ف ٜل نحُف جٝػق١ ٧ ج٧ُٞٝر ٧ جٝػخ ٧ جالنس٬ح٘ ٧ ؤٟٝ جٝٗفج٘ ٫ٖ 

٧ ٬ؾفض ٦٢٠ح سلد٬ٜر ٢ٗل٬ر ١٠ جٝؾ٬حل جٝنِف٪ ج٫٢ٗٝ جٝـ٪ ٬٠٬ق ٜل نحُف . د٧سٚر ٧جػؿذ 

 .١ُ ٬ٓف٣ ٢ٜسحض جٝدٜحء ُٞر ج٢٬ٌِٝر ٫ٖ ٥ـج ج٠ًَٝٚ ج٫ًٞٞٝ 

ٖحٝنحُف ٢٥ح ٬ـٜف ٥ـ٣ " ٖح٦٢ل ؿ٫ِ٠ ٫ٖ جٝفؿجء ودحدر: "٧ ٫ٖ ٢ٗك جألد٬حز ٢ظؿ٣ ٧ٚ٬ل 

٬ٝظِل ٠نحُف جٝلح١٬ِ٠ سسٗحُل ٤ِ٠ ٙدل ٠ِفٖر " ج٦٢ل ؿ٫ِ٠ "ج٠ٜٞٝحز ج٠ٝدسؿثر د٠ٜٞر 

جٝلدخ ٫ٖ ج٢لٜحخ جٝٓؿ٠َ ، ٧ ٬ظِل جٝنحُف جٝٓؿ٠َ ٢٬وخ ٫ٖ فؿجث٤ ، ؾ٧ٖح ١٠ ج٢ٜنحٕ 

ؤ٠ف٣ ، ٧ ج٢ٗيحع لف٣ ، ٦ٌ٬ٖف ي٤ِٗ ، ٧ ٙؿ ُح٥ؿ٧ج د٤ جٝودف ٧ جٝظٞؿ ٧ ج٬ٝإك ٧ ٢٥ح 

سػؿش ٠ِفٜر د١٬ جإلؾٗحء ٧ جإل٦ٌحف ، ا٦ٌحف جٝظٞؿ ٧ ج٧ٚٝذ ٧ جٝودف ، ٧ اؾٗحء ج٠َّٝ 

ػ٬ش ٬ِّٔٞخ جٝنحُف جإل٦ٌحف ٩ُٞ جإلؾٗحء ػس٩ ال ٬ٔلل جٝٓؿ٠َ ٠ح لد٘ ٧ ُفٕ ١٠ جٝودف 

٧ ٬ِسدف جإل٦ٌحف ٧ جإلؾٗحء ١٠ .٧ جٝظٞؿ ٬ٖػؿش ج٢ٚالخ ٫ٖ ج٠ٝٗح٬٥ٟ ٧ جألػٜحٟ ج٧٦ِ٠ٝؿذ 

ؾحو٬حز جأل٢لح٘ جٝصٚح٬ٖر ٧ ٥ـ٣ ٢ًٚر ظ٬ؿذ سػلخ ٝـ ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز الؾس٬حف٣ جٝنِف 

 .جٝظح٫ٞ٥ 
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سإللز ؿفجلر ٠٬ُٞحز ٦ٝـ٣ جألد٬حز ٩ُٞ جٝص٢حث٬حز ، ػ٬ش ٢ظؿ٣ ٥ح٢٥ح ٬فٜق ٩ُٞ ص٢حث٬ر 
ٖحٝسػ٧ل جٝـ٪ ًفؤ ٩ُٞ ج٠ٜٝح١ . ج٢٬ٌِٝر /جًٝٞل: يؿ٬ر ٧ ُالٙر ظؿ٬ٝر د١٬ ٧٠ي٧ُس١٬ 

 .ظ٤ِٞ ٠صال ٝٞظؿخ ٧ جٝؾ٧جء جٝـ٪ س٢س٫ٗ ٤ِ٠ و٧فذ جٝػ٬حذ ٧ وٗر جٝػي٧ف جإل٢لح٫٢ 

ّٜل ن٬ِفذ ًٚل٬ر ػح٧ل ١٠ ؾال٦ٝح اػ٬حء ج٠ٜٝح١  ٧ ٝـٝٛ ٖب١ دٜحء جٝنحُف ٩ُٞ جٌِٝحث١ ن

، ٧ اػؿجش ػحٝر جال٢دِحش جإل٢لح٫٢ دِٗل جلسػؿجش " ؤيػز ؾالء ٜإًفجؿ ج٠ٝـ٥خ"ج٬ٝدحخ 

جٝـجٜفذ جٝس٫ سػٌٗ جٝـٜف٬حز جإل٢لح٬٢ر ، ٧ سلظل سحف٬ؽ ؤِٖح٦ٝح ٧ ٢نح٦ًح ٩ُٞ وٗػر 

 1ج٠ٜٝح١ 

٧ ٠ح ٢ٞػ٤ٌ ٢ُؿ جٝنحُف ٥ف٧د٤ ١٠ ج٧ٝجَٙ ٧ جلسِح٢س٤ دإؿ٧جز صٚح٬ٖر ؾحور ٧٦ٖ ٬سؾـ ١٠ 

 : ج٢ٝحٙر ٧ل٬ٞر ؾحفٙر ِٝد٧ف ٧ج٤ِٙ ج٠ٝإق٧ٟ ٖند٤ ٢حٙس٤ دحٝػ٠حف ج٧ٝػن٫ ٫ٖ ٤ٝ٧ٙ 

ََٚس٦ح ، ٧ٙؿ ٧ٔلَٚز ٤ٝ   ٠حَء ج٧ٝل٬َٚر ٫ٖ ٧ُــحٕء ٠ُِِظِخ*** ٧٢٬٪ ٧َل٬

ُٛ ٠َِػِظَف٣ُ اـج ٠ح جلَسح٦ٙح   َِٜخ*** ََٖسُو  ٧َ َظد٤ُ٢َ٬ دَػ٧جٖٔـــــٍف ٟٝ ُس٢ْ

٬َِِِف جٝٗـالَذ َٜإ٦َّ٢ــح   َْٖسَؾحُء ٜحٔلــفٌذ ٧َ٥َْز ١٠ ٠َِفَِٙخ*** ٧ سنٗط دحٝ

 ٢ْ٬ٚٗى ؾ٠٦ُٗٞح ج٢َٚيحَى ج٧ِٜٜٝخ*** ٧ ج٬ُِٝف ٬ِف٦َُٚ٥ٔح جٝؾدحَف ٧ ظػُن٦ح 

٢ُؿ ٙفجءس٢ح ٦ٝـ٣ جألد٬حز ٙفجءذ ُحؿ٬ر د٬ِؿج ١ُ جٝسإ٬٧ل جٝصٚح٫ٖ ٢ف٨ ؤ١ ج٢ٝحٙر ٫ٖ ٥ـج 

جٝظقء ػل ٠ػ٦ٞح جٝػ٠حف ج٧ٝػن٫ ٧ جٝنحُف ٢٥ح ٠٬سؿ دو٧فس٤ ٬ٝو٧ف ٢ٝح ٧ٙذ ـٝٛ جٝػ٠حف 

جٝـ٪ ٬ظف٪ ٜل ج٠ٝلحٖر فٟٓ ٠ح ٬سِفى ٤ٝ ١٠ يفدحز ٬٧ٙر ١٠ ج٭سح١ ، ٧ فٟٓ ج٠ٝلحٖر 

ج٬٧ًٝٞر جٝس٫ ٦ًِٚ٬ح ج٬ًَٚٝ ، اال ؤ٤٢ ٬وف ٩ُٞ ٥ؿ٤ٖ ، ٧ ٬ٌل ٬ًحفؿ جأل٢ص٩ د٧ٚذ ال 

سيِٕ ٧ ال س١٬ٞ ، ٠٠ح ٤٬ًِ٬ ٧ٙذ ؾحفٙر سوٞغ ٢ٞٝحٙر ٢ُؿ٠ح سػل ٧ ٬سػؿ د٦ح ٧ ٜإ٤٢ ٧٥ 

جٝـ٪ ٬ػ٠ل ٧ٙس٦ح ، ٖحٝو٧فذ ٢٥ح سػ٠ل ٠ِح٫٢ ا٢لح٬٢ر ٠٬ٌُر ، ٧ جألد٬حز س٧ػ٫ دإدِحؿ 

٬٠ُٚر ٝو٧فذ ٬٢ٖر ـجز ا٬ػحءجز ػحٖٞر د٠ِح٫٢ جٝوفجٍ ج٧ٝظ٧ؿ٪ ٫ٖ جٝوػفجء ٧ جٝدٚحء 

ٝألوٞغ ٧ ػخ ج٢٠٬٦ٝر ٧ جٝل٬ًفذ ٠ٜح سػ٠ل و٧فذ ج٠ٝػخ ج٠ِٝـخ جٝـ٪ ٬سػ٠ل ظ٬٠َ 

 .ج٭الٟ ٧ ٠فجفذ جٝوؿ ١٠ ج٠ٝػد٧در 

٥ـج " ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز"ج٭١ ٢٢ًٞ٘ ٫ٖ فػخ جٝٚفجءذ جٝصٚح٬ٖر ٦ٝـ٣ جألد٬حز ٢ٝف٨ ٬ٜٕ ٬ف٨ 

 .جٝسند٤٬ ٧ ٥ـج جاللسػيحف جٝػ٧٬ج٫٢ 
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ا١ جٝػ٠حف ج٧ٝػن٫ ٫ٖ ٧ٌ٢٠ف جٝسإ٬٧ل جٝصٚح٫ٖ ٧٬جق٪ ٫ٖ ػفٜس٤ ج٧ٝظ٧ؿ٬ر ٠ِفٜر ج٢٬ٌِٝر 

جٝفجػٞر ، ٧ ٜـٝٛ ػفٜر جٝنحُف د٢حٙس٤ ٢ػ٧ ج٠٠ٝؿ٧ع ، ؤ٪ ؤ١ ٥ـج جٝػ٠حف ج٧ٝػن٫ ٠ح ٧٥ 

ٕ٘ ٢ٙح٫ُ فج٠ٍق ا٩ٝ جٝنحُف ٢ٗل٤ ٫ٖ دػص٤ جٝال٠س٢ح٫٥ ١ُ ج٢٬ٌِٝر   .٫ٖ ظ٥٧ف٣ ل٨٧ ٢ل

ٖحٝفػٞر جٝس٫ ٧ٚ٬ٟ د٦ح جٝػ٠حف ج٧ٝػن٫ ٠َ ؤسح٤٢ ٫ٖ جٝٗيحء جٝوػفج٧٪ ٜح٢ز ٠ػ٧ٖٗر 

 .دح٠ٝنٚر ٧ جإلف٥ح٘ 

٬٧ٞػٌ ج٠ٝئ٧ل جٝصٚح٫ٖ ٝٚور جٝػ٠حف ج٧ٝػن٫ ٫ٖ ٥ـج ج٢ٝه ؤ٦٢ح ٧فؿز ٠ؾسقٝر ٫ٖ 

سٗحو٦ٞ٬ح جٝلفؿ٬ر ، اـ ١٠ ج٧٦ِ٠ٝؿ ٫ٖ جٝٚو٬ؿذ جٝظح٬ٞ٥ر ؤ١ ٬فجٖ٘ ػ٠حف ج٧ٝػم ؤس٤٢ ، ٧ 

٬ظ٧خ د٦ح ُفى جٝوػفجء دػصح ١ُ ج٠ٝحء ، ٖٜح١ جؾسقل جٝٚور ١٠ ؾالل ػـٕ جِٝؿ٬ؿ 

جٝػ٠حف )١٠ ٢ُحوف٥ح، اـ ٓحدز ٫ٖ ٥ـج ج٠ًَٝٚ ػفٜر جٝظ٠حُر ٫ٖ وػفجء جٝػ٬حذ 

( جألسح١+ جٝػ٠حف ج٧ٝػن٫ ) ، ٧ جٙسوف جٝسف٬٠ق ٩ُٞ جٝػفٜر جٝٗفؿ٬ر  (جألس١ + ج٧ٝػن٫ 

جٝس٫ سس٬ٔح سظؿ٬ؿ جٝػ٬حذ دِٗل ج٧ٝالؿذ ال  (ػفٜر جٝػ٠حف ج٧ٝػن٫ ٠َ ؤسح١)٧ ٥ـ٣ جٝػفٜر 

 .سفؿ دسٗحو٦ٞ٬ح ٫ٖ ٙور جٝػ٠حف ج٧ٝػن٫ ٫ٖ فػٞس٤ ٠َ ؤس٤٢ ٢ػ٧ ج٠ٝحء 

٧ ٢٬يحٕ ا٩ٝ ـٝٛ ؤ١ ٠ن٦ؿ جٝٓو٬حؿ ج٠ٝح٥ف جٝـ٪ ٢٬سٌف دٗحفّ جٝودف ٠ظ٫ء جٝػ٠حف 

 .ج٧ٝػن٫ ٧ ؤس٤٢ ا٩ٝ ج٠ٝحء ٝف٦٬٠ح دل٦حٟ ج٧٠ٝز ٬ػـٕ ؤ٬يح ٫ٖ ٥ـ٣ جٝٚور 

٫ٖ ٥ـج ج٢ٝه س٧ِؿ ا٩ٝ ؤ١ ػفٜر ج٢ٝه ٢٠ـ جٝدؿج٬ر سؿػى " دنف "ا١ لدد٬ر جالؾسقجل ٢ُؿ 

ٖٜفذ جٝوفجٍ ٧ ٢٠٬٥ر ج٧٠ٝز ٩ُٞ ٖٜف جٝنحُف ، أل١ ج٢ٝه ٠د٫٢ٌّ ٫ٖ ؤلحل٤ ٩ُٞ صٚحٖر 

 ج٠ِٝل ٧ جأل٠ل ، ٧ ٧٥ جأل٠ف جٝـ٪ ٢حٙن٤ ج٠ٝئ٧ل جٝصٚح٫ٖ ٫ٖ اًحف جٝػؿ٬ش ١ُ ٖٜفذ ج٠ٝحث٬ر

٬ٗفى و٧فذ  (جٝو٬حؿ+ جألس١ + جٝػ٠حف ج٧ٝػن٫  )ٖحٝوفجٍ ٟٝ ١ٜ٬ وفجُح ؾحفظ٬ح 

جٝـٜف )ج٠ٝإلحذ ٧ ج٧٠ٝز ، ٧ ا٠٢ح دؿج ٥ـج جٝوفجٍ ؿجؾ٬ٞح د١٬ جٝػ٠حف ج٧ٝػن٫ ٧ ؤسح٤٢ 

 .١٠ ؤظل و٢َ ُحٟٝ ٬ِط دإلدحخ جٝػ٬حذ  (٧جأل٢ص٩

 : ٖبـج فوؿ٢ح ػف٬ٜر ج٢ٝه ٢ظؿ٥ح ٥ٜـج 
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 ٢ِفي٤ ج٭١ ػ٬ش ٢٬سوف جٝنحُف ٩ُٞ ج٬ٝإك ٧ ٬سظح٧ق – ج٠ٝؿع –٥ـج ج٢ٝل٘ ج٠ٝي٠ف 

 " :٠ُف د١ ؤٟ ا٬ٝحك "٠حؿػح " دنف "ٖٜفذ ج٧ٝجَٙ ج٠ٝئٟٝ دِؿ ٧ًل ٢ُحء ، ٧ ٧ٚ٬ل 

ِّ ا٬حك ٠ُف٧ ؤفََْٙٞز  َٛ ج٢َِّٝح٠َٔر ٫ٖ جَٝظؿ٬ِخ جٝٓلِدَلِخ*** ٖب٩ٝ جد١ِ ؤ  َفَس

٧َٞٗجٔز يح٠َقذ اـج  ََ ج٠ٝظُؿ د٦ح ٔوف٬َف جُٝظ٢ُْؿِخ*** ؤف٫٠ د٦ح جٝ  ل٠ــ

ٍَ َفِػِل ٬ًٖ٠س٫  ٍٟ ٧ ال ٠سيِّـِخ*** ػس٩َّ ػَُٞٞز ٢ل٧  د٢ٗـــحٔء ال َدف

 ١٠ لـحثٍل، ٧ ٔص٠ــحِل ٜلِّ ٠ِٖوِخ*** َدِػٍف ، ٬ٗ٬ُى ١٠ٝ ؤ٢حَؼ ددحد٤ٔ 

َٓح٦ٝح  َِْٓٞخ*** ٧ أَل٢َْز ؤػ٬ح ١٠ ٖسحٕذ  ـ٧ٍُك ؤ َُ ١٠ ٠٥َـ ـَْف ، ٧ ؤْنَظ  ػ

ٖإي٩ٗ جٝنحُف ٩ُٞ " ٠ُف٧ د١ ا٬حك " ٢ُؿ ٙفجءس٢ح ٦ٝـ٣ جألد٬حز ٢ف٨ ؤ٦٢ح ٫ٖ ٠ؿع 

٠٠ؿ٧ػ٤ وٗحز ا٢لح٬٢ر ٢د٬ٞر ، ال س٢ٗوٟ ٫ٖ ؿالٝس٦ح ٧ ؤدِحؿ٥ح ١ُ ُحٟٝ جٝػ٬حذ جٝـ٪ جدس٩ٔ 

٫ٖٗ جٝد٬ز جأل٧ل ن٤٬ ٢حٙس٤ . جٝنحُف سإل٬ل٤ ٩ُٞ ؤ٢ٚحى ج٠ٜٝح١ ج٫ًٞٞٝ دِؿ ٬ٓحخ ج٢٬ٌِٝر 

" دنف"٧ ٫٥ سل٬ف ا٩ٝ ج٠٠ٝؿ٧ع دح٢ِٝح٠ر جٝس٫ سظسحق جٝٗٚف ٠لفُر ، ٖح٠٠ٝؿ٧ع ٫ٖ فئ٬ر 

وح٢َ ٠ِ٢ٝر جٝػ٬حذ ٧ جٝدٚحء ١٠ ؾالل ؤِٖح٤ٝ ج٠ٝفسدًر دحٜٝفٟ ٧ جٝنظحُر ، ٧ ٫ٖ ٢ٗك 

جٝٚو٬ؿذ ٙحٟ جٝنحُف دسِؿجؿ ٠ػحل٤٢ ؤ٤٢ ٬ٜفٟ ١٠ ٢قل ٫ٖ ي٬حٖس٤ ٧ ١٬ِ٬ ٜل لحثل ُوخ 

 .ظ٤ٖ٧ ١٠ نؿذ جٝظ٧ٍ ٧ ٬لس٠ف ٫ٖ دح٫ٙ جألد٬حز دـٜف ظ٧ؿ٣ ٧ لؾحث٤ 

 ج٠ٝإلحذ

 د٢حء جٝػٟٞ ٠ن٦ؿ ج٢ٝحٙر ظ٦ؿ ٖفؿ٪                                  

 ٠ن٦ؿ ج٢٬ٌِٝر جال٦٢قجٟ/ فػ٬ل جٝظ٠حُر 

 

 ٢ل٘ ٠ي٠ف 

 صدحز جٝظ٠حُر ٫ٖ ج٠ٜٝح١  صٚحٖر جال٢سوحف  سػ٬ٚ٘ جأل٠ل / ج٠ٝؿع 
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٦ٝـ٣ جألد٬حز ٢ف٨ ؤ٤٢ جنسفً ١٠ ؾالل ٙفجءس٤ جٝصٚح٬ٖر " ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز " ٧ ٢ُؿ ؿفجلر 

جِٝؿ٬ؿ ١٠ ج٠ٝال٠غ ، ٦٢٠ح ؤ١ جٝنحُف ٟٝ ٢٬ك ٙي٬س٤ ج٠ٝفٜق٬ر ج٠ٝحصٞر ٫ٖ فػٞر ج٢٬ٌِٝر ، 

٧ أل٢ز ؤػ٬ح ١٠ "٧ ٥ـج ٠ح ٠ٞ٢ل٤ ١٠ ؾالل ٜصحٖر جٝػي٧ف جأل٢ص٧٪ جٝؿجل ٫ٖ ٠ًَٚ ج٠ٝؿ٬غ 

 ٧ د٢حّء ٩ُٞ ـٝٛ ، ٖب١ ٠ًَٚ ج٠ٝؿ٬غ ٬ئؿ٪ ٬ٌ٧ٗر ٢ل٬ٚر ٠ؾحسٞر ، »..." ٖسحذ ٓح٦ٝح ػـف

س٦ؿٕ ا٩ٝ و٢َ جٝدًل ج٠ٝؾِّٞه جٝـ٪ ٬سظح٧خ ٠َ ٠ًَ جٝنحُف ٧ فٓدس٤ جٝظح٠ػر ٫ٖ 

«جٝػٗحٌ ٩ُٞ ٧ػؿذ جٝظ٠حُر 
1  

ٜح٢ز " دنف د١ ػحقٟ"٧ ١٠ دِى ٠ح ١ٜ٠٬ ٠الػٌس٤ ٠٠ح لد٘ ـٜف٣ ؤ١ ج٢٬ٌِٝر ٫ٖ نِف 

٧ُحّء سػ٠ل ٫ٖ ٬ًحس٤ جِٝؿ٬ؿ ١٠ جأل٢لح٘ جأل٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٬ر ج٠ٝفسدًر دصٚحٖر جٝػفخ ٧ ظؿ٬ٝحز 

 .جٝوفجٍ 

٬ِس٠ؿ ٩ُٞ س٧و٬ل جٜٝٗفذ دو٧فذ ٠ؾسوفذ ٧ " دنف"ؤٙفز جٝؿفجلحز جٝلحدٚر دإ١ ؤل٧ٞخ 

لف٬ِر ، ٧ دؿج ـٝٛ ٧جيػح ١٠ ؾالل سٚؿ٤٠٬ ٧ سإؾ٬ف٣ ٧ ػـ٤ٖ ٧ ُؿٟ جإل٢ًحخ ٫ٖ جٜٝٗفذ 

ٟٝ ٬ٔف٣ ٥ـج جالؾسوحف ٧ ٓحه ٫ٖ ؤ٠ُح٘ جٝٚو٬ؿذ " ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز" ٧ ١ٜٝ ٙفجءذ 

٧ظؿ٢ح ظ٦ٞح سوخ " دنف"الٜسنحٕ ظ٠ح٬ٝس٦ح ، ٢ِٖؿ ٙفجءس٢ح ٝٞؿفجلر جٝلحدٚر ؤ٧ نفع ٝؿ٧٬ج١ 

٫ٖ ٧جؿ ٧جػؿ ٧ ٫٥ ؾ٤ٖ٧ ١٠ ج٧٠ٝز ٧ جًٝٞل ٧ جٝدٜحء ٩ُٞ جٝػد٬در ٧ دِى نِف٣ ٫ٖ 

جٝسٔقل دح٢ٝلحء ، ٧ ١ٜٝ ٠٬ُٞحز ٥ح ٢٥ح فؤ٨ جٝنِف جٝظح٫ٞ٥ ُدحفذ ١ُ ٜسٞر ١٠ 

جال٢ِٗحالز جٝؾحور دحٝنحُف ، ٧ ٫٥ ؤ٬يح ٧ٝػر ٠فل٧ٟ ٦٬ُٞح ٠ِح٢حس٤ ١٠ٖ ٬ف٨ ٥ـ٣ 

ج٧ٞٝػر ٬فج٥ح ١٠ ٧ظ٦ر ٢ٌف٣ ٧٥ ، ؤ٠ح اـج ٧ظؿز ٥ـ٣ ج٧ٞٝػر دحػصح ٫ٖ ؤ٠ُح٦ٙح ٬ٖف٨ 

جِٝؿ٬ؿ ١٠ جٝؾدح٬ح ٟٝ ٬لسًَ ؤ١ ٬فج٥ح جٝٚحفة جِٝحؿ٪ ٦ٖـ٣ جألد٬حز ٠صال ٢ُؿ٠ح ٙحٟ ٠٬ُٞحز 

 .دٚفجءس٦ح صٚح٬ٖح ظِل جٝنحُف ُدحفذ ١ُ ٠دؿٍ ٬ؾ٫ٗ ؤٜصف ٠٠ح ٬دؿ٪ 

ٖحٝنحُف جٝظح٫ٞ٥ ؤ٧ جٝنِف جٝظح٫ٞ٥ ٠ِف٧ٖر ٠يح٦٢٬٠ٟ ٧ ٧٠ي٧ُحس٦ٟ ١٠ ًٞل ٧ ٓقل، 

١ٜٝ جٝنحُف فؤ٨ ؤ١ ٥ـ٣ جألٓفجى ٟٝ س٬ٚؿ٣ دل ؤؾـس٤ ٧ٖ٘ لػحدر ادؿج٤ُ ، ٧ٖ٘ ٧٬ٙؿ د٢حء 

 .جٝٚو٬ؿذ 
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  ٝٚؿ ٙحفخ ٠٬ُٞحز ج٢ٝه جٝنِف٪ جٝٚؿ٬ٟ د٧و٤ٗ ٩ًِ٠ صٚح٫ٖ ٬ػ٠ل جِٝؿ٬ؿ ١٠

 .جأل٢لح٘ جٝصٚح٬ٖر ٧ جأل٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٬ر 

  ٫٥ ًحٙر ػح٠ٞر ِٝٞؿ٬ؿ ١٠ جألٖٜحف جٝسٗح٬ٖر ج٠ٝسِٞٚر " دنف"ج٢٬ٌِٝر ٫ٖ ٙو٬ؿذ

 .دحٝػفخ ٫ٖ جٝنِف جٝظح٫ٞ٥ 

  ٙحٟ ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز دحٜٝنٕ ١ُ ػفٜر جأل٢لح٘ ٧ ٦ِٖٞح ج٠ٝيحؿ ٫ُ٧ٞٝ ٧ جٝػك

 – ؤ٪ ٠٦٠ر ج٢ٝحٙؿ س١٧ٜ دسفوؿ ٬ٗ٬ٜر سٗحُل جٝٚحفة ٠َ ج٢ٝه ٧ جٝصٚحٖر –ج٢ٝٚؿ٪ 

 .دؿال ١٠ جٝل٫ِ ٜٝنٕ جٝظ٠حل ٫ٖ ج٢ٝه ٧ ٥ـج ٠ح ٠ُٞز ٤٢ُ جٝصٚحٖحز جٝٚحث٠ر 

  ٬ِفٕ ٙؿ٠٬ح ؤ١ جٝنحُف جد١ د٬ثس٤ ٧ ٠٬ُٞحز ٬ف٨ ؤ١ ج٢ٝه جد١ د٬ثس٤ ؤ٬يح ، ٧ ٜٝل

 .٢ه نِف٪ ل٬ح٤ٙ جٜٝٗف٪ ٧ جإل٢لح٫٢ جٝؾحه د٤ 

ؤ٤٢ ٜح١ ا٢لح٢ح ظحؿ ٫ٖ ػ٬حس٤ ، ال س٠صل ج٠ٝفؤذ ؤ٬٠٥ر " دنف"ؤ٥ٟ ٠ح ؤ٧فؿس٤ جٝؿفجلحز ٝؿ٧٬ج١ 

٫ٖ ػ٬حس٤ فٟٓ ػؿ٬ص٤ ١ُ جٝٔقل ٧ جِٝن٘ ، ٠ٖح ٜح١ ٥ـج اال اًحفج ٬٢ٖح ِٜحؿذ جٝنِفجء 

١ٜٝ ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز ٜح١ ٤ٝ فؤ٬ح آؾف ػ٬ش ظِل ج٠ٝفؤذ ٫ٖ ػ٬حذ ج٠ٝظس٠َ . جٝظح١٬٬ٞ٥ 

جٝٚد٫ٞ جٝظح٫ٞ٥ ٠فٜق٬ر ٝـج ٖٚؿ سِؿؿز جٝو٧ف جٝس٫ سن٫ ٫ٖ ٠ظ٦ٞ٠ح د٦ـ٣ ج٢٠٬٦ٝر جأل٢ص٬٧ر 

 .٩ُٞ ٖٜف جٝنحُف ٧ ٧ظؿج٤٢ 

 صورة المرأة عند الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي  : ثالثا

جٝو٧فذ ١٠ ؤٜصف ج٠ٝوًٞػحز جلس٠ِحال ٫ٖ جٝؿفجلحز ج٢ٝٚؿ٬ر ٧ ٦ٝـج جألؾ٬ف ٠ٗح٬٥ٟ ٠سِؿؿذ 

٤٠٧٦ٗ٠ٖ ٫ٖ ُٟٞ ج٢ٝٗك ٬ٓف ٤٠٧٦ٗ٠ ٫ٖ جٝٗٞلٗر ، ٤٠٧٦ٗ٠٧ ٫ٖ جٝٗٞلٗر ٬ٓف ٤٠٧٦ٗ٠ ٫ٖ »

ج٢ٝٚؿ جألؿد٫ ؤ٧ جٝنِف ، ٧ ػس٩ ٫ٖ جٝنِف ٬ٝك ٤ٝ ٠٧٦ٗ٠ح ٧جػؿج ، ٧ ا٠٢ح ٧٥ ٫ٖ سػ٬٧ف ٧ 

«سدؿ٬ل ٠لس٠ف١٬ ػس٩ ؤ١ ٜل ٠ؿفلر ٬٢ٖر س٤٬ًِ ج٧٦ٗ٠ٟٝ جٝـ٪ ٬سٗ٘ ٧ ٖٞلٗس٦ح جِٝح٠ر
1  

٧ سنٜل جٝو٧فذ ج٬٢ٗٝر د٠ح س٧ً٢٪ ٤٬ُٞ ١٠ ؤدِحؿ ظ٠ح٬ٝر ٠ئللر ٩ُٞ جٝنِف٬ر ٧ دالٓر 

 .ج٠ٝظحقجز ٧ جاللسِحفجز ٧ جٝف٧٠ق 
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٧ د٢حء ٩ُٞ ٥ـج ٖب١ ج٢ٝه جٝنِف٪ ٬ِؿ سن٬ٜال ظ٠ح٬ٝح صٚح٬ٖح ٫ٖ آ١ ٧جػؿ ، ػ٬ش سودغ 

ج٬ًِ٠ٝحز جٝدال٬ٓر ؤ٧ ٢٧ٜ٠حز جٝو٧فذ ج٬٢ٗٝر ؤؿ٧جز ٠ئصفذ سػٗق ج٠ٝػٞل جٝصٚح٫ٖ ٩ُٞ 

جٜس٢ح٣ ج٠ٝؿ٧ٝالز ج٢ٝل٬ٚر ٫ٖ د٬٢ر ج٢ٝه جٝنِف٪ ، ٧ ٢٬سحد٢ح جٝٗي٧ل ٢ٝف٨ ٬ٜٕ سِح٠ل 

 .٧٬لٕ ٠٬ُٞحز ٠َ جٝو٧فذ ٫ٖ ٙفجءس٤ جٝصٚح٬ٖر ٫٦ٖ ٠حؿذ ؿل٠ر ٝدػص٤

٧ ٙؿ فٜق ٠٬ُٞحز ٫ٖ ؿفجلس٤ ٩ُٞ نِفجء جٝوِح٬ٝٛ ٫ٖ جِٝوف جٝظح٫ٞ٥ ٧ ٧ٝ دػص٢ح ١ُ 

٩٢ِ٠ جٝوِٜٞر ٫ٖ ٠ِحظٟ جٝٞٔر ؤ٧ ػس٩ ٜسخ جألؿخ ٢ظؿ ؤ١ ٢ِ٠ح٥ح ٬ؿ٧ف ػ٧ل جٝٗٚف جٝـ٪ 

٬ظفؿ جإل٢لح١ ١٠ ٠ح٤ٝ ، ٧ ٦ٌ٬ف يح٠فج ٥ق٬ال د١٬ جأل٬٢ٓحء ج٠ٝسف١٬ٖ جٝـ١٬ ؤصؾ٦٢ٟ ج٠ٝحل 

 .٧ ل٦٢٠ٟ 

و٧ِٞٛ ٧ ؤول جٝوِٜٞر : ٧ جٜس٫ٗ د١ ؿف٬ؿ دنفع ٝٞوِٜٞر د٩٢ِ٠ جٝٗٚف ٢ُؿ٠ح ٙحل 

 .جٝٗٚف 

 ٧ د٠ح ؤ١ جٝوِٜٞر ؾًحخ ػظحظ٫ ٠ِحفى ، ٖب١ و٧فذ ج٠ٝفؤذ ٝؿ٨ جٝنِفجء »

جٝوِح٬ٝٛ سإس٫ ٠سلٚر ٫ٖ ػي٧ف٥ح ٠َ ػظحظ٬ر ـٝٛ جٝؾًحخ ، ٖح٠ٝفؤذ ٢ُؿ جٝنِفجء 

جٝوِح٬ٝٛ ٬ٝلز ق٧ظر ؤ٧ ػد٬در ؤ٧ ُحـٝر ػ٬ٚ٬ٚر ٠ٜح دؿز ٫ٖ ؿفجلحز ج٢ٝٚحؿ ٧ جٝدحػص١٬ ، 

٧ ٦٢ٜٝح سودغ ٫ٖ ي٧ء جٝٚفجءذ ج٢ٝٚؿ٬ر جٝصٚح٬ٖر س٬٢ٚر ؤ٧ ػ٬ٞر ٢ل٬ٚر فج٠قذ ، ٦ٌٗ٧ح جٝنحُف 

جٝو٧ِٞٛ ٫ٜٝ ٬ِدف ١٠ ؾال٦ٝح ١ُ فئج٣ ٧ ٧٠ج٤ٗٙ ٧ سو٧فجس٤ ػ٧ل ج٧ٝجَٙ ج٧ٝظ٧ؿ٪ 

 1«ج٠ٝإق٧ٟ 

٧ س٦ٌف جٝٚفجءذ جٝٗحػور ٝنِف جٝوِح٬ٝٛ ، ا٠ٜح٬٢ر سنٜل صالش و٧ف ٠فٜق٬ر ٠ٞٝفؤذ ، 

 : ١ٜ٠٬ سٚل٦٠٬ح ٩ُٞ ج٢ٝػ٧ ج٭س٫ 

 .و٧فذ ج٠ٝفؤذ جِٝحـٝر  (1

 .و٧فذ ج٠ٝفؤذ جٌٝح٢ُر  (2

 .و٧فذ ج٠ٝفؤذ جِٝح٠ٞر  (3
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 :صورة المرأة العاذلة  / 1

ٙدل جٝدؿء دحٝفئ٬ر جٝصٚح٬ٖر ٢ف٨ ٬ٜٕ ٢ٌفز جٝؿفجلحز جٝلحدٚر ٠ٞٝفؤذ جِٝحـٝر ٫ٖ جٝظح٬ٞ٥ر 

ٖحفسدً ٧٦ٗ٠ٟ جِٝحـٝر دح٧ّٟٞٝ ٧ جِٝسحخ ٧ ج٠ٝالػحذ ، ٧ سفؿ و٬ْ ٜص٬فذ . د٬ِؿج ١ُ جأل٢لح٘ 

٧ سًٞ٘ سل٬٠حز ٠سِؿؿذ ٠صل جٝالثٟ ٧ جٝقجظف ٧ سف٠ق ٥ـ٣ ٦ٜٞح ا٩ٝ  (ُـل)٠نسٚر ١٠ ٠حؿذ 

جٝو٧ز ٧ جًٝفٕ ج٭ؾف جٝـ٪ ٬وحف٤ُ جٝنحُف ٝسظل٬ؿ فئ٬س٤ ٫ٖ جٝػ٬حذ ٧ ػلخ ؿفجلر 

العاذلة في شعر الجاهلية و " دؿفجلر سػز ٧٢ُج١ " ٠ػ٠ؿ ٖئجؿ ٢ِ٢حٍ" ٙحٟ د٦ح جٝؿٜس٧ف 

ػ٬ش فؤ٨ ؤ١ ٧٠ي٧ٍ جِٝحـٝر ٬سِٞ٘ ٧ ٬سػؿؿ د٦ٗٙ٧٠ح ١٠ دِى جٝٚيح٬ح " صدر اإلسالم 

جالظس٠ح٬ُر جِٝح٠ر ، ٠صل جإلٖفجً ٫ٖ جٝظ٧ؿ ٧ ج٠ٝٔح٠فجز جٝػفد٬ر ٧ جٝػ٬حذ جٝاّل٬٥ر ؤ٧ 

دِى جٝٚيح٬ح جٝػ٬حس٬ر جٝؾحور ج٠ٝسِٞٚر دحٝن٬خ ٧ جٝن٬ؾ٧ؾر ٧ جٝٗٚف ٧ دِى ج٠ٝنٜالز 

 .جأللف٬ر ؤ٧ دِى ٠لحثل ج٧ٝظ٧ؿ جإل٢لح٫٢ 

ٝٚؿ ٠صٞز ٌح٥فذ جٝوِٜٞر ٫ٖ جِٝوف جٝظح٫ٞ٥ ٦٢٠ظح ٖف٬ؿج ، ٖٜح١ جٝو٧ِٞٛ ػحٝر ٖف٬ؿذ 

اال ؤ٤٢ ٜح٢ز ج٠ٝفؤذ .١٠ ٦ُ٧٢ح ، ال ٬ِفٕ ٤ٝ ٦٢٠ط ٖيال ١ُ ٤٢٧ٜ ال ٬لإل ٤٢ُ ؤػؿ 

 .ػحٝر ؾحور ٠َ جٝوِح٬ٝٛ ػ٬ش ؤصدس٥٧ح ٫ٖ نِف٥ٟ ٧ سظحـد٧ج ٦ِ٠ح جٝػ٧جف 

، ٢ٝف٨ ٙفجءس٦ح ٢٥ح ٧ ٢ف٨ "٠ِٝف٧ د١ دفجٙر ج٠٦ٝـج٫٢" ٧ ٢ِفى دِى جألد٬حز جٝنِف٬ر 

ؤٓحف " ػف٬ٟ"٬ٚحل ٤ٝ " ٠٥ـج١"٠حـج ؤيحٕ ٠٬ُٞحز ٦ٝـ٣ جألد٬حز ٧ سدؿؤ جٝٚور ؤ١ فظال ١٠ 

ج٠فؤذ ٜح١ ٬سػؿش ا٦٬ٝح ٧ " ٠ُف٧"ٖـ٥خ د٦ح ، ٬ٖإس٫ " ٠ُف٧ د١ دفجٙر"٩ُٞ ادل ٧ ؾ٬ل ٝـ 

٬ق٧ف٥ح ٖإؾدف٥ح ؤ١ٓ ػف٠٬ح ؤٓحف ٩ُٞ اد٤ٞ ٧ ؾ٤ٞ٬ ٖـ٥خ د٦ح ، ٧ ؤ٤٢ ٬ف٬ؿ جٝٔحفذ ٤٬ُٞ ٧ 

٬٧ػٛ ال سِفى ٝسٞٗحز ػف٬ٟ ٖب٫٢ ؤؾح٤ٖ ٬ُٞٛ : ٬لسح٘ ٜل ن٫ء ، ٖٚحٝز ٤ٝ ج٠ٝفؤذ 

ٖؾح٦ٗٝح ٧ ؤٓحف ٤٬ُٞ ، ٖحلسح٘ ٜل ن٫ء ٜح١ ٤ٝ ، ٖإسح٣ ػف٬ٟ دِؿ ـٝٛ ٬ًٞخ ا٤٬ٝ ؤ١ ٬فؿ 

 .ال ؤِٖل ٧ ؤد٩ ٤٬ُٞ ، ٖح٢وفٕ : ٤٬ُٞ ٠ح ؤؾـ٣ ٤٢٠ ٖٚحل 

٧ ١ٜٝ ٠ح ٢ٞػ٤ٌ ٫ٖ ل٬ح٘ ٥ـج ؤ١ ُحٟٝ جٝوِٜٞر ال ٬ن٧د٤ ٖٚف ٧ ػف٠ح١ ، ٧ ١٠ ٢٥ح ٙحل 

 : ٠ُف٧ ٥ـ٣ جألد٬حز 

َٕٗر  ْٞ َِٖفى َِٝس ُٟ*** س٧ٚل ل٩٠٬ٞ ال َس ٛٔ ٢ــحث َٛ ١٠ ٬ٝل جٝوِح٬ٝ ُٞ٧ ٬ِٝ 

ُٟ ج٬َٞٝل ١٠ ظلُّ ٠ح٤ِٔٝ  ُٟ*** ٧ ٬ٜٕ ٢٬ح ١ِ٧ََِٜٞ ج٠ٝٞغ ؤَد٬ُى وحف  ْٟ  ػلح
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 ٟ٦ُ٠ُ٧٢ َٛ  ٬ٞٙ1ل اـج ٢ـحٟ جٝد١٬ً ج٠ٝلـحٟٝ*** ؤٟٝ س٫٠ِٞ ؤ١ٖ جٝوِح٬ٝ

سػح٧ل ل٩٠٬ٞ جِٝحـٝر ٫ٖ ٥ـ٣ جألد٬حز ؤ١ سدؿ٪ ػفو٦ح ٩ُٞ جٝنحُف ، ٧ ٬سظ٩ٞ ٥ـج جأل٠ف 

٫٦ٖ س٠صل جٝظح٢خ ج٠ٝسِٚل ج٢ٝحوغ جٝـ٪ ٫ِ٬ ظ٬ؿج ؤ١ " ال سِفى " دِٗل و٧ٔ٬ ج٫٦٢ٝ 

 .جٝل٧ٞٛ جٝؾحًت ٬ئؿ٪ ػس٠ح ا٩ٝ ج٦ٝالٛ 

٧ ٬ل٩ِ و٧ز جِٝحـٝر ا٩ٝ ٙسل ف٧ع جإلٙؿجٟ ٝؿ٨ جٝنحُف ٧ ـٝٛ دح٠ٝٚحف٢ر د٤٢٬ ٧ د١٬ دح٫ٙ 

٧ ٬ٝٞٛ ١٠ ٬ٝل "جٝوِح٬ٝٛ ٧٦ٖ ٬ٝك و٧ِٜٞح ٫ٖ فؤ٦٬ح ٧ ال ٢٬س٫٠ ا٩ٝ ُحٟٝ جٝوِح٬ٝٛ 

 " .جٝوِح٬ٝٛ ٢حثٟ

ٖحِٝحـٝر سسؾـ صٚحٖر ج٧ٚٝل ػ٬ٞر اللسًٚحخ جٝنحُف ا٩ٝ ُح٦٠ٝح ػ٬ش جٝل٬٢٧ٜر ٧ ػٌٗ ج٢ٝٗك  

٧ ١ٜٝ جٝنحُف ٠ح ٬ؿػى ٜالٟ جِٝحـٝر ٧ سو٧ف٥ح ٤٢ُ ، أل٤٢ ػف٬ه ٩ُٞ جال٢س٠حء 

ٝٞوِٜٞر ٧ ٢٥ح سسظ٩ٞ ػ٬ٚٚر جٝسيحؿ د١٬ فئ٬ر جِٝحـٝر ٧ فئ٬ر جٝنحُف ، ػ٬ش ػح٧ٝز 

جِٝحـٝر ؤ١ سي٫ٗ ٩ُٞ ٬ٝل جٝنحُف ظح٢خ جٝٚسح٠ر ٧ جٝل١٧ٜ ، ٫ٜٝ س٧ٝؿ ٫ٖ ٢ٗل٤ اػدحًح 

٬ػي٤ ٩ُٞ جٝؾ٧٠ل ٧ ُؿٟ جٝػفٜر ٧ ج٠ِٝل ، ١ٜٝ ج٬ٞٝل ٢ُؿ جٝو٧ِٞٛ ٬ٝك ق٢٠ح ٬ٖق٬حث٬ح 

ُحؿ٬ح ٬ؾٞؿ ٤٬ٖ ا٩ٝ جٝفجػر ٧ ج٧٢ٟٝ ، دل ٧٥ ٧ٙز د٧ًالس٤ ٖح٬ٞٝل ٢ُؿ٣ ٠ِٟٗ دحٝد٬حى ٠ٜح 

 " .١٧ٜٞ ج٠ٝٞغ ؤد٬ى وحفٟ " ٬دؿ٧ ٫ٖ جٝو٧فذ جٝسند٬٦٬ر 

ج٢ٝل٘ ٢٥ح ٬س٠صل ٫ٖ ج٠ٝفؤذ جِٝحـٝر ، ػ٬ش ٬ِسدف ٢لٚح ٬ف٠ق ا٩ٝ جٝٚد٬ٞر ؤ٧ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝلحٟٝ 

جٝـ٪ ٬ِ٬م جٝنحُف ، ٖو٧ز ل٩٠٬ٞ ٧٥ ٫ٖ ٧جَٙ جأل٠ف و٧ز ج٠ٝظس٠َ جٝـ٪ ٬ػح٧ل اُحؿذ 

 .جٝنحُف ج٠ٝس٠فؿ ا٩ٝ ج٢ٝل٘ جٝظ٫ِ٠ د٠ح ٧ً٢٬٪ ٤٬ُٞ ١٠ ؤُفجٕ ٧ ٠دحؿة ٧ ٠ػف٠حز 

جٝٚد٬ٞر ، دػ٬ش ٢فج٣ ٬ٚؿٟ / ٝـٝٛ ٖب٢٢ح ٢ظؿ جٝنحُف جٝو٧ِٞٛ ١ِٞ٬ س٠فؿ٣ ٩ُٞ و٧ز ج٠ٝفؤذ 

 .٠ل٧ٓحز ٧ فئ٨ سٚف د٠نف٬ُ٧ر ٖٜف٣ ٧ سوف٤ٖ جٝنحـ١٬ ١ُ جٝظ٠حُر 
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 جٝنحُف

 جِٝحـٝر
٢دـ ٖٜفذ جٝؾف٧ض 
٧ جٝس٠فؿ ٩ُٞ ج٬ٟٚٝ 

 ٧ جِٝحؿجز

جلسًٚحخ جٝو٧ِٞٛ 
 -جٝٚد٬ٞر- ٝٞظ٠حُر

جٝسلًٞ ٧ ٠َٙ  سػ٬ٚ٘ جٝـجز
 جٝػف٬حز

 ٥ؿ٤ٖ ٜلف ٙح١٧٢

ج٠ٝظس٠َ س٠صل  ٥ؿ٦ٖح 
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٧ ٢ف٨ ٫ٖ ص٢ح٬ح جٝسػ٬ٞل ج٠ٝٚؿٟ جِٝؿ٬ؿ ١٠ جٝيؿ٬حز ٫ٖ ٠لإٝر جٝػ٬حذ ٧ ج٧٠ٝز ٠ٖصال جِٝحـٝر 

سٚؿف ٠٬ٙر جٝػ٬حذ ، ٧ سػح٧ل ؤ١ سظـخ جٝو٧ٞٛ ٦ٝح ٧ سػد٬د٤ ٦٬ٖح ٧ ١ٜٝ جٝو٧ِٞٛ ٬ف٨ 

٫ٖ ج٧٠ٝز ٙؿجلر ، ػ٬ش ؤ٦٢ح سؾٞؿ جٝـجز دِؿ ج٧٠ٝز ٧ جٝصفجء جٝـ٪ ٬ظٞد٤ جد١ جٝٚد٬ٞر، ٫ٜٝ 

 .٢٬ٚـ٥ح ١٠ ػحٝر جٝٗٚف ج٠ٝؿَٙ جٝـ٪ ٙؿ ٬ٟٞ د٦ح 

٧ ٢ف٨ ج٠ٝفؤذ جِٝحـٝر ٫ٖ ٥ـج جٝظقء ٜح٢ز ٠فذ سفسؿ٪ ػٞر ج٢ٝوغ ٧ جٝس٦ؿ٬ؿ ، ٧ ٠فذ ج٢ٝٚؿ 

 .٧ جٝس٧د٬ؽ ، ٧ ٥ـ٣ ٦ٜٞح ٠ظ٧٠ُر ١٠ جأل٢لح٘ جٝس٫ سد١ً ؤٜصف ٠ح س٦ٌف 

ٖحِٝحـٝر س٠صل و٧ز جٝٚد٬ٞر ، ٧ ٫٥ س٠حفك لًٞر ٫ٖ ٠ػح٧ٝر ٦٢٠ح ٠٠ٝحفلر ل٬حلر ج٠َٚٝ 

سظح٣ جٝنحُف جٝو٧ِٞٛ ١٠ ؾالل اُالء جٝو٧ز ٧ جإلٝػحع ٫ٖ ج٧ٟٞٝ ٧ جال٢سٚحؿ ٫ٜٝ سصدز 

 .وػر فئ٬س٦ح ٝألن٬حء ، ٧ ٥ٜـج سؾيَ جٝو٧ِٞٛ ج٠ٝس٠فؿ ٝو٧س٦ح 

ج٭١ ٙؿ٢٠ح ٠ٝػر ٧ظ٬قذ ١ُ ج٠ٝفؤذ جِٝحـٝر ٧ ٬ٜٕ ٜح٢ز ٬٠ؿج١ وفجٍ د١٬ جأل٢لح٘ ُٜك 

، ؤ٠ح ٢ُؿ ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز و٧ف٥ح  (جِٝحـٝر ٠فٜق ٢ٞٝوغ)٠ح ٜح١ ٫ٖ جٝؿفجلحز جٝلحدٚر 

 .٩ُٞ ؤ٦٢ح ٖؽ ٙد٫ٞ ٜٝلف س٠فؿ جٝو٧ِٞٛ 

 : صورة المرأة الضاعنة  / 2

سِؿ و٧فذ ج٠ٝفؤذ جٝيح٢ُر ٬ٞٙٞر دح٢ٝلدر ٠ٝح ٧ظؿ٢ح٣ ٫ٖ ظقء ج٠ٝفؤذ جِٝحـٝر ، ٖو٧فذ 

آ٢ٗح ٫٥ فػٞر ٙلف٬ر ، ٧ ج٢٬ٌِٝر ٢٥ح " دنف د١ ػحقٟ "ج٢٬ٌِٝر ٠ٜح ٙؿ٢٠ح٥ح ٫ٖ نِف 

سيػ٩ ٢سحظح ػس٬٠ح ِٝٗل جٝق١٠ ٧ ٢ِفى دِى جألد٬حز جٝس٫ سسظ٩ٞ ٦٬ٖح و٧فذ ج٠ٝفؤذ 

 : جٝيح٢ُر ، ٧ٚ٬ل جٝن٢ٗف٨ ٫ٖ سحث٬س٤ 

ََّٚٞٔز  ٟٗ ٠ُـف٧ ؤظ٠ِز ٖحِلَس ـْ س٧َّٝٔز*** ؤال ؤ َُْز ظ٬فج٦َ٢َـح ا َّ  ٧ ٠ح ٧

ٟٗ ٠ُـف٧ دإ٠ف٥ح  َٚس٢ح ؤ ٘ٔ ج٫ً٠ِّٝ ؤٌَّٞٔز*** ٧ ٙؿ َلـَد  ٧ ٜح٢ز دإ٢ُـح

 َٖٖٚيز ُؤ٠ــ٧فًج ٖحلسَّٚٞز ٧ََّٖٝٔز*** د٫ٖ٢٬ِ ٠ح ؤ٠َِلْز ٖدحسز ٖإودػْز 

َٜدـؿج ُٞـ٩ ُؤ٠ـ٠٬َر دِؿ٠ح  ٠َِِر ج٬ِٝم قَّٝٔز*** ٧ٖج ُِِز ، ٦ََِٖد٦ح ٢ٔ ٠ًَٔ 

٫ٖ دؿج٬ر جألد٬حز ٬سػؿش جٝنحُف ١ُ ق٧ظس٤ ؤٟ ٠ُف٧ جٝس٫ ُق٠ز ٩ُٞ جٝفػ٬ل ؿ١٧ ؤ١ 

سؾدف ق٧ظ٦ح جٝـ٪ سػد٤ ٧ ػس٩ ؤ٦٢ح ٟٝ س٧ؿٍ ظ٬فج٦٢ح جٝـ١٬ ؤٝٗس٦ٟ ٖح٢ًٞٚز سحفٜر ٧فجء٥ح 
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ق٧ظ٦ح ػق٢٬ح ٠سػلفج، ٠ِق٬ح ٢ٗل٤ دإ١ ج٢ِٟٝ ال سؿ٧ٟ ٧ ٠و٬ف٥ح جٝق٧جل ، ٧ ؤ٠٬٠ر ٧جػؿذ 

 .١٠ سٞٛ ج٢ِٟٝ جٝفجػٞر 

٦ٌ٬ف ٫ٖ جألد٬حز ٠ؿع جٝن٢ٗف٨ ٝق٧ظس٤ ؤ٠٬٠ر دإ٦٢ح ؾظ٧ل نؿ٬ؿ٧ جٝػ٬حء ٬ُٗٗر ل٠ػر ال 

سس٢ح٦ٝ٧ح جألٝل١ ، ٧ ال ٬لًٚ ٢ٙح٦ُح ؤص٢حء ٠ن٦٬ح ، ٧ ال سٜصف جٝسٞٗز ٧ ال سػ٧ٟ ػ٦ٝ٧ح 

جٝند٦حز ٫٦ٖ ٜف٠٬ر ٠ًِحءذ ػل٢ر ج٠ِٝنف ٫ٖ ؤ٧ٙحز جٝنؿذ ٖٚؿ فٜق جٝنحُف ٩ُٞ ٧ٖحء 

 .ؤ٠٬٠ر 

ؤ٠ح جٝٚفجءذ جٝصٚح٬ٖر ٖٚؿ ٜنٕ ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز ١ُ و٧فس١٬ ٠ٞٝفؤذ سسػفٜح١ ٫ٖ ٖيحء 

ق٫٢٠ ٠سيحؿ ، جٝو٧فذ جأل٩ٝ٧ ٫٥ ألٟ ٠ُف٧ جٌٝح٢ُر آ٬٢ح ، ٧ ؤ٠ح جٝو٧فذ جٝصح٬٢ر ٫٦ٖ 

أل٠٬٠ر ، ٧ ١ٜٝ ٩ُٞ جٝفٟٓ ١٠ جالؾسالٕ جالل٫٠ د١٬ ج٠ٝفؤس١٬ اال ؤ١ٓ ٜٞس٠٦٬ح سِٓؿج١ 

سن٬ٜال صٚح٬ٖح ٧جػؿج ٩ُٞ ٠لس٨٧ ج٢ٝل٫ٚ ، ٖإٟ ٠ُف٧ ٢ل٘ ٬ف٠ق ٝٞٚد٬ٞر ، ٧ فػ٦ٞ٬ح ؿ١٧ 

جال٥س٠حٟ ٧ س٧ؿ٬َ ظ٬فج٦٢ح ، جلسدؿجؿ ال ٠ص٬ل ٤ٝ ٖٜح١ ٥ـج جٝسوفٕ ٠ٗحظثح ٝٞنحُف ٠ِققج 

 .ٝإلػلحك دح٦ٝح٠ن٬ر ٝؿ٤٬ 

جٝٚد٬ٞر ٧ّٝؿ ٝؿ٨ جٝنحُف ن٧ِفج دح٧ٝػؿذ ٫ٖ ٌل / ا١ ٥ـج جٝٗفج٘ ج٠ٝس٠صل ٫ٖ فػٞر ج٠ٝفؤذ 

 : ٬ٓحخ ج٠ٝظ٧٠ٍ ، ٦ٝ٧ـج ٖب١ ٠ِحٟٝ جٝٗٚؿ ٙؿ ؤؾـز س٩ًٔ ٩ُٞ ٢دفذ و٧س٤ ػ١٬ ٙحل 

١ٜٝ فٟٓ ٥ـج جٝسوفٕ ج٠ٝٗحظت ٫ٖ فػٞر جٌٝح٢ُر ااّل ؤ١ٓ جٝنحُف ... ٧ٖجٜدؿج ٩ُٞ ؤ٠٬٠ر 

ال ٬ود٤ ال ج٢ٜلحف ٧ ال اػدحً ٖٜح٢ز جٝاّل٠دحالذ ٧٢ُج٤٢ ٖإؾـ ٬دػش ١ُ ًف٘ صٚح٬ٖر ؤؾف٨ 

 .٧٬جظ٤ د٦ح سظفدر جٝٗٚؿ 

ا١ ؤٟ ٠ُف٧ ٫ٖ ٖح٬ُٞس٦ح ج٠ٝحي٬٧ر ؤيػز سنٜل ػي٧فج ٢ٗل٬ح ٫ٖ ١٧٬ُ ؤد٢حث٦ح ، ٫٦ٖ 

ؤد٢حث٦ح ٧ٖ٘ ٜل /٠ٜح ٧ٚ٬ل جٝن٢ٗف٨ ، ل٠ز دإِٖح٦ٝح جٜٝف٠٬ر ٧ ٬ًخ ُالٙحس٦ح ٠َ ظ٬فج٦٢ح 

ٖحٝنحُف ٢٥ح ٬ِفى ِٝدر .٢٠ٚور ؤ٧ ٧ٟٝ ٠٠ح ٬ظ٦ِٞح ٠سٗفؿذ ٫ٖ ٥ـج ج٠ِٝل جإل٢لح٫٢ ج٢ٝد٬ل 

ق٬٢٠ر د١٬ ٖح١٬ُٞ ؤٟ ٠ُف٧ ٫ٖ جٝق١٠ ج٭٫٢ ، ٧ جٝق١٠ ج٠ٝحي٧٪ ، ػ٬ش ؤ١ ؤٟ ٠ُف٧ 

ٜح٢ز سسػفٛ يؿ جٝق١٠ دؾٞ٘ جٝػي٧ف جإل٢لح٫٢ ٫ٖ ٖيحء ج٠ٜٝح١ ، د٬ؿ ؤ٦٢ح ٫ٖ جٝق١٠ 

 .جٝػح٫ٝ سؿ٠ف ج٢ٝل٬ط جالظس٠ح٫ُ دِٗل ؾي٦ُ٧ح ٝٞق١٠ 

 :١٠ ؾالل جٝٚفجءذ جٝصٚح٬ٖر جٝٗحػور ٝألد٬حز جٝلحٝٗر ٢ٞػٌ دإ١ ؿجؾل ٖيحث٦ح ؤ٢لح٘ ٜص٬فذ 
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  ؤؿز فػٞر ج٢٬ٌِٝر ا٩ٝ اػلحك جٝنحُف دحٝس٬٠٦م ٫ٖ ٢ًح٘ جٝٚد٬ٞر. 

  ٜح٢ز فػٞر ج٠ٝفؤذ ٫ٖ ٢ه جٝوِٜٞر انحفذ ٠ي٠فذ ا٩ٝ سؾ٫ٞ جٝٚد٬ٞر ١ُ جد٦٢ح

 .جٝو٧ِٞٛ 

 ُقٟ جٝو٧ِٞٛ ٩ُٞ جٜسنحٕ صٚحٖحز ؤؾف٨ ٧ِ٬ى د٦ح ٢ٚه جٝٚد٬ٞر ٫ٖ ػ٬حس٤. 

٫ٖ جٝو٧فس١٬ جٝلحدٚس١٬ ٧ ٢ُؿ ؿفجلر ج٠ٝفؤذ جِٝحـٝر ٧ : صورة المرأة العاملة  / 3

جٝيح٢ُر ٜح٢سح س٧ػ٬ح١ د٩٢ِ٠ جٝفي٧ؼ ٧ جاللسلالٟ ٝلًٞر جٝق١٠ ٧ ج٦ٝف٧خ ١٠ ٧٠جظ٦ر 

 .اػؿجص٬حز ج٧ٝجَٙ 

ٖح٠ٝٚو٧ؿ ٥ح٢٥ح دح٠ٝفؤذ جِٝح٠ٞر ٫ٖ ٢ه جٝوِٜٞر سٞٛ ج٠ٝفؤذ جٝس٫ سنٜل ٠٬ٙر ا٬ظحد٬ر ٫ٖ 

جٝػ٬حذ ، ١٠ ػ٬ش اؿفج٦ٜح ٧ٝجظدحس٦ح سظح٣ ج٠ٝظ٧٠ٍ ٧ ػفو٦ح ٩ُٞ ج٠ِٝل ٫ٖ اًحف 

جٝظ٠حُر ، ٫٦ٖ ٫ٖ ٢ٌف جٝو٧ِٞٛ ـجز ٠فٜق٬ر ٖحُٞر ٫ٖ سِح٦ٞ٠ح ٠َ ج٧ٝجَٙ ج٠ِٝح١٬ ١٠ 

 .ؾالل سف٬ٜق٥ح ٩ُٞ صٚحٖر ج٠ِٝل 

٧ ١٠ ج٠٢ٝحـض جٝنِف٬ر جٝس٫ سسظ٩ٞ ٦٬ٖح و٧فذ ج٠ٝفؤذ جِٝح٠ٞر ٠ح ٢ظؿ٣ ٫ٖ سحث٬ر جٝن٢ٗف٨ 

 .١٠ ٧وٕ ؿ٬ٙ٘ ٧ ٫ّٜٞ ٧ِٝجٟٝ ٥ـ٣ ج٠ٝفؤذ 

 :٧ٚ٬ل جٝن٢ٗف٨ 

 ِٟ ٬َُٔحِل َِٙؿ َن٦ِِؿُز َس٧ُُٚســـ٦  ٖٟ ََّٙٞٔز*** ٧ ؤ ٠ََِْس٦ُٟ ؤ٧َسَػْز ٧ ؤ ًْ  اـج َؤ

َْٜصفْز  ٬ََِِل ا١ ٫٥ ؤ ٍْ ؤٖ٪ آٍل َسإَّٝٔز*** َسؾحُٕ  ٢٬ُٞح جٝ  ٧ ٢ػ١ُ ِظ٬ـح

َُحث٦ح  َٚٔز*** ٧ ٠ح ا١ِ د٦ح ٔي١ٗ د٠ح ٫ٖ ٧ ٍِ ؤِد َٗٔر جُٝظ٧  ٧ ٦َّ٢ٜٝح ١٠ ٔؾ٬

ُْٚوُف جٝلِّْسُف ُؿ٦٢َ٧ح  ٌَٜر ال ٬ ِِٔٞ  ٧ ال ُسفظـ٩ ٝٞد٬ز ا١ ٟٝ ُسَد٬ِّٔز*** ٠َُو

َْٖيٌر ٦٬ٖح صالص١َ٧ َل٬ِػًٗح  َِٖفٔز*** ٦ٝـح ٧َ َِٔؿ٪ِّ جَٙن  اـج آ٢ََلْز ؤ٩ٝ٧ جٝ

ٙدل جٝٚفجءذ جٝصٚح٬ٖر ٦ٝـ٣ جألد٬حز ٢ٚؿٟ ٙفجءذ لحدٚر ، ػ٬ش سػؿش جٝنحُف ٢٥ح ١ُ ٓق٧ذ ٙحٟ 

 .ألؾـ جٝصإف ١٠ ٙحسل ؤد٤٬ " سإدً نف "د٦ح جٝن٢ٗف٨ ٧ ٠ظ٧٠ُر ١٠ فٖح٤ٙ ٧ ٫ٖ ٬ًِٞس٦ٟ 

٧٦ٖ ٢٬ٌف ا٩ٝ ٥ـ٣ جألد٬حز ١٠ جٝظح٢خ جٝـ٧ٜف٪ ج٠ٝس٠صل ٫ٖ ٢ٗل٤ ٧ وؿ٤ٚ٬ ٧ ـٜف ؤ٦٢ٟ 

ظ٦ق٧ج ؤ٢ٗل٦ٟ ٝٞٔق٧ ٧ ؾفظ٧ج فجظ١٬ٞ ، ٧ ٙؿ ػ٠ل قجؿ٥ٟ سإدً نف جٝـ٪ ؤؾـ ٬ٚسف ٦٬ُٟٞ 
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دإٟ )٫ٖ جًِٝحٟ ، ؾن٬ر ؤ١ س٧ًل د٦ٟ جٝٔق٧ذ ، ٢٬ٖٗـ قجؿ٥ٟ ٧ ٧٠٬س٧ج ظ٧ُح ، ٧ ٙؿ ٢ِس٤ 

 .أل١ جِٝفخ س٧ٚل ٝٞفظل جٝـ٪ ٧ٚ٬ٟ ٩ُٞ اًِحٟ ج٧ٟٚٝ ٧ ؾؿ٠س٦ٟ ٧٥ ؤ٦٠ٟ  (ج٬ِٝحل

سنٜل »٫ٖ سحث٬ر جٝن٢ٗف٨  (ؤٟ ٬ُحل)٧ ١٠ ؾالل جٝٚفجءذ جٝصٚح٬ٖر جٝٗحػور ٖب١ ُدحفذ 

٠ٗسحػح ٢ل٬ٚح ٠ػ٠ال دحٝؿالالز ج٠ٝي٠فذ جٝس٫ سػ٬ل ا٩ٝ ُحٟٝ جٝوِٜٞر ٖحٝػي٧ف جأل٢ص٧٪ 

٬ن٫ دػ٬ٚٚر س٠لٛ دٜٗفذ جأل٠٧٠ر جٝـ٪ ٬ٞسٕ ػ٤ٝ٧ ٧ ٢٬سلخ ا٤٬ٝ ٫ٜ ٬ػٚ٘ ـجس٤ ، ٧ 

 1«٬ػحٌٖ ٩ُٞ جلس٠فجف٬ر ؾو٧و٬ر ج٧٢ٍٝ جٝدنف٪

سدؿ٧ و٧فذ ج٠ٝفؤذ ٩ُٞ ُالٙر ٧ن٬ظر د٧٦ٗ٠ٟ ج٠ِٝل ٫ٖ صٚحٖر جٝوِح٬ٝٛ ، ػ٬ش ٬و٧ف٥ح 

جٝن٢ٗف٨ دإ٦٢ح ـجز ٖح٬ُٞر د٬ٝ٧ًر ال ٠س٢ح٬٥ر ٫٦ٖ ج٠فؤذ ٖػ٬ٝ٧ر سػ٠ل فلحٝر ٥حؿٖر ٫ٖ 

 .جٝػ٬حذ ػ٬ش ١٧ٜ٬ ٦٠٥ح جأل٧ل ا٢ٚحـ ١٠ ٢٬س٫٠ ا٩ٝ ُح٦٠ٝح ١٠ جٝٗٚف ٧ ج٧٠ٝز 

  ؤٟ ج٬ِٝحل _ ٙحٟ جٝن٢ٗف٨ دؾٞ٘ ُحٟٝ ؤ٢ص٧٪ ظؿ٬ؿ ٬س٠سَ دؾوحثه ٧ ل٠حز ـ٧ٜف٬ر

ٜح٢ز ٥ـ٣ ج٠٢ٝـظر جٝـ٧ٜف٬ر ج٠ٝسوِٜٞر د٬٦ثر ؤ٢ص٩ _ " سإدً نف " جٝس٫ ٙوؿ د٦ح 

سئٜؿ ٩ُٞ ٙؿفذ جٝنحُف ٩ُٞ س٬ٝ٧ؿ ؤ٢لح٤ٙ ٧ س٦ٞ٬ِٗح ػز س٧ِي٤ ١ُ ٖؿجػر 

 .جٝػف٠ح١ ٧ سلحُؿ٣ ٩ُٞ سؿ٬٠ف ٝػٌر جٝؾ٧ٕ ١٠ جٝق١٠ 

  َ٧ ٬سيغ ٠ٞٝس٫ٚٞ ١٠ ؾالل و٧فذ ؤٟ ٬ُحل ؤ١ ل٬حلس٦ح ٙحث٠ر ٫ٖ سِح٦ٞ٠ح ٠

جٝظ٧ٍ ٧ جألُؿجء ٧ : وِح٦ٜ٬ٝح ٩ُٞ ٠ظحد٦ر ؾًف١٬ ٥ح١٬٠ ٠فسد١٬ً دحٝق١٠ ٠٥ح 

٢ُؿ٠ح ظِٞز ظ٬فج٦٢ح ُفير ٝٞسنفؿ ٧ ج٦ٝالٛ " ؤٟ ٠ُف٧"٠٥ح ؾًفج١ ؤٓٗٞس٠٦ح 

 .دلدخ فػ٦ٞ٬ح جًٝحفة 

 

                      ٥ـ٧                   ٧جظ٦س٤ ؤٟ ٬ُحل 

 

 

 ٥ـ٧                         ٧جظ٦س٤ 

 

                                                           
 155المرجع السابق ، ص  -1

 الخطر األول

عدم التخلي عن دورها في  العدو الخطر الثاني

 حماية أفرادها

بانتهاج سياسة االقتصاد 

 في الطعام
 الجوع
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فٜق ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز ٫ٖ نِف جٝوِح٬ٝٛ ٩ُٞ ج٠٬ٚٝر جٝظ٠ح٬ٝر ، د٧و٦ٗح انحفذ ـجز 

 .٠فظ٬ِحز ؤ٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٬ر ٖٜف٬ر ٧ صٚح٬ٖر ٠سنحدٜر 

  ٙحٟ دسظفدر جٝدِؿ جأل٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٫ ٦ٝـ٣ جإلنحفجز ١٠ ؾالل ؿفجلر ٠ح ٧فجء

 .جِٝدحفذ 

  ٪ٙحٟ دحٜٝنٕ ١ُ ص٢حث٬حز يؿ٬ر ٠ئللر ٩ُٞ جٝوفجٍ د١٬ ج٠ٝفٜق٪ جٝـ

 .س٠ص٤ٞ جٝٚد٬ٞر ، ج٠ٝظس٠َ ٧ ج٦ٝح٠ن٫ جٝـ٪ ٠٬ص٤ٞ جٝنحُف جٝو٧ِٞٛ

  ج٢ٝه جٝو٫ٜ٧ِٞ ج٢ٗظحف ٙحٟ ٠٬ُٞحز دسٗظ٬ف٣ ٠سؾـج جأل٢لح٘ ج٠ٝي٠فذ

 .٧ل٬ٞر ٫ٖ ـٝٛ 

  ٙحٟ دٜنٕ ؤدِحؿ جٝو٧فذ جٝصٚح٬ٖر ٠ٞٝفؤذ ٧ ٠ح سػ٤ٞ٠ ١٠ ٠يح١٬٠ ٧ ؿالالز

 .ٖٜف٬ر ٧ ٖٞل٬ٗر ؾحور 

  ل٬ًفز ٧٠٢ـض ج٠ٝفؤذ جِٝحـٝر ٩ُٞ ٠٢حـض جٝوِح٬ٝٛ ٠َ ج٠ٝفؤذ جٝيح٢ُر ٫ٖ

 .ج٠ٝفسدر جٝصح٬٢ر ٧ جِٝح٠ٞر ٫ٖ ج٠ٝفسدر جٝصحٝصر 

ؤٙل ٠ح ٬ٚحل ٫ٖ ٥ـج جٝظقء ؤ١ ٧٠ٕٙ جٝوِح٬ٝٛ ٌح٥ف ٫ٖ جػسفج٦٠ٟ ِٝٚل ج٠ٝفؤذ ، ٧ 

 .جُسدف٥٧ح جِٝٚل ج٢ٝحوغ فٟٓ ؤ١ جٝق١٠ ٜح١ ظح٬ٞ٥ح ٧ جٝل٧ٞٛ ٜح١ سو٬ِٜٞح 

 قراءة ثقافية لصورة المكان في شعر ابن قيس الرقيات  : رابعا

ًٝٞد٬ِر ٧ جٝد٬ثر ج٠ٝػ٬ًر ؿ٧ف ٦٠ٟ ٫ٖ سن٬ٜل جٝو٧فذ ٖٚؿ ٜح١ ج٠ٜٝح١ ٧ ٠حقجل ٧ص٬٘ 

جٝوٞر دحٝنِف ٧ جٝنِفجء ٢٠ـ ج٦ِٝؿ جِٝفد٫ جٝٚؿ٬ٟ ا٩ٝ جِٝوف جٝػؿ٬ش ٖح٠ٜٝح١ ٧ ٠ح ٬ػ٤ٞ٠ 

١٠ ـٜف٬حز ٬ػ٠ل ُالٙر ٬٧ٙر د٤٢٬ ٧ د١٬ جٝنحُف ٧ ج٭١ ٠َ آؾف ظقء ١٠ ؿفجلس٢ح 

٧ جٝس٫ ل٧ٚ٢ٟ ١٠ ؾال٦ٝح " . جد١ ٬ٙك جٝف٬ٙحز"جٝسًد٬ٚ٬ر ج٢٧٢ِ٠ٝر دو٧فذ ج٠ٜٝح١ ٫ٖ نِف 

٠ٜح ٧٥ جٝػحل ٫ٖ جألظقجء جٝلحٝٗر ٧ ١ٜٝ "  ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز"دحإلدػحف ٫ٖ ُحٟٝ جأل٢لح٘ ٠َ 

 .٥ـ٣ ج٠ٝفذ لس١٧ٜ فػٞس٢ح ٫ٖ جٝد٬ثر ُح٠ر ٧ ج٠ٜٝح١ ؾحور 
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٧ ١٠ ٢٥ح ل٢ػح٧ل ؤ١ ٢ٚفؤ جٝٚو٬ؿذ ١٠ ٧ٌ٢٠ف ٢ٚؿ٪ صٚح٫ٖ ٬ِس٠ؿ س٬٢ٚر جٝٗفق جٝصٚح٫ٖ ، 

ٖح٠ٜٝح١ ٫ٖ جٝنِف ٬سنٜل ١ُ ًف٬٘ جٝٞٔر ١٠ ػ٬ش جٝنٜل ٧ ج٠ٝي١٧٠ ٧ ٬فسدً ٥ـج 

جألؾ٬ف دح٧ٝظ٧ؿ جإل٢لح٫٢ ؾو٧وح اـج ٜح١ ج٠ٜٝح١ ٧٥ ١ً٧ ٧ ج٢س٠حء ، ٧ س١٠ٜ ؤ٬٠٥ر 

ج٠ٜٝح١ ٫ٖ جٝنِف ٠ٝح ٤ٝ ١٠ ؤدِحؿ ٢ٗل٬ر ٧ ٖٜف٬ر ُح٬ٝر ٤٢٧ٜ ٬نٜل ؤػؿ ؤ٥ٟ جألدِحؿ ج٬٢ٗٝر ٧ 

ؤ١ ٠ٌِٟ " ُد٬ؿ جهلل د١ ٬ٙك جٝف٬ٙحز" ٬ٞػٌ جٝؿجفك ٝنِف . جٝد٢حث٬ر ٫ٖ جٝٞٔر جٝنِف٬ر 

نِف٣ ٢٬ٌف ٢ٌفذ ؾحور ٝو٧فذ ج٠ٜٝح١ ٧ ج٢ٝحٙؿ جٝصٚح٫ٖ ٬ف٨ ٫ٖ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ؤ١ ج٠ٜٝح١ 

 .٫ٖ نِف٣ ٬سي١٠ ُال٠حز ؤ٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٬ر 

 : ٧ٚ٬ل جد١ ٬ٙك ٠حؿػح ُدؿ ج٠ٝٞٛ د١ ٠ف٧ج١ 

 ٍٟ ََُٞ ِٟ*** ٠ح ٥حَض ١ِ٠ٔ ٢ْ٠َِقٍل دـ٪  ـ١ِ٧ُ ، ٖحّٝصَٞ  د١٬ ٨٧ِٝ ج٢ْ٠ٝظـ٢

َٕ ٠دْـ  َْٗز ٠ِحف َُ ِٟ*** ِٖدْثف ٧َِّٙ ،  ٛٔ د٦ح ، جٝٔحؿ٬ـحُز دحٝف٥َِّ  ؿج

٠ًََِِٞر  ٘ٔ ٦٢٠ح جٝف٬ِّــحُع ٠َ ِٟ ٧ جُٝػ٠َــِٟ*** ٟٝ ُسِد  االَّ دٚح٬ح جٝص٠َُّح

ُْٗز دحٝــٖؿجف ٠ح ؤد٦٢ِّ٬ــح  َٟ جُٝػُٟٞ*** ٧ٙ  االَّ جؿِّٜحفَج ، َس٥ٗ٧ــ

٧َْْٙز ١٠ جأل٬٢ِك،٠ٜح  ٧َْْٙز ٠ػحف٬ُخ ؿجِفِك جأل٠َٟ*** دحؿْز ٧ ؤ  ؤ

َِِؿ٥َح اَي٠ًح  ِٟ*** ٧ جلَسِدؿَل جٝػ٫ٗ َد ٠َُِٓف جُٝٗفجٔز ١٠ اَي  ٦٬٥حز 

ِٟ*** ؿجْف دؿجٍف ، ٧ ظ٬َفٌذ ػَؿُص٧ج  َِ ِّ  ٧ جهلُل ٬ٚي٫ َٖيــحثَل جٝ

٦ٖـ٣ جٝٚو٬ؿذ ٜح٢ز ٫ٖ ٠ؿع ُدؿ ج٠ٝٞٛ د١ ٠ف٧ج١ ػ٬ش دؿؤ دح٧ٙ٧ٕٝ ٩ُٞ جألًالل ٧ ٧٥ 

٫ٖ ٥ـج ٬ػـ٧ ػـ٧ جٝنِفجء جٝظح١٬٬ٞ٥ جٝـ١٬ ٜح٢ز جٝٞػٌر ج٬ًٞٞٝر س٠صل س٬ٞٚؿج ٬٢ٖح الق٠ح ٧ 

٫٥ ٧وٕ ٠ِحٟٝ ج٠ٜٝح١ ٫ٖ جٝنِف جٝظح٫ٞ٥ دفػٞر ج٠ٝفؤذ ٧ جٝوػخ ٧ جٝٚد٬ٞر ، جأل٠ف 

جٝـ٪ ٬ؿَٖ جٝنحُف جٝظح٫ٞ٥ ا٩ٝ سإل٬ك ًٚل٬ر دٜحث٬ر سظلؿ ٩٢ِ٠ جٝٗٚؿ ١٠ ظ٦ر ٧ سِح١٬ 

 .ظؿ٬ٝحز جٝوفجٍ جإل٢لح٫٢ ٠َ ٠ٗفؿجز ج٧ٝظ٧ؿ 

٬وٕ ٢ٝح جٝنحُف ٬ٜٕ ٧ٕٙ دحٝؿجف ٧ سإ٦ٞ٠ح ٧ ٟٝ ٬ِف٦ٖح ٧ د٫ٚ ٬سـٜف ؤػال٤٠ ٦٬ٖح ٧ ١ٜٝ 

٠حقٝز ٠ِح٦٠ٝح فجلؾر ٫ٖ ـ٤٢٥ دحٝفٟٓ ١٠ ؤ٦٢ح ؾٞز ١٠ ٙح٦٬٢ًح ٧ ؾٞز ١٠ ج٠ٝػحف٬خ ٧ 

ؿجفك جأل٠ٟ ؤ٪ ج٠ٝلحظؿ جٝس٫ سد٩٢ ١٠ ػظحفذ ٧ ١٠ جأل٠ٟ جٝؾح٬ٝر ٧ جٝدحثؿذ ٧ جلسدؿجل 
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جٝػ٫ دحٝظدل ؤ٠ح ٫ٖ جٝد٬ز جألؾ٬ف ٖٚؿ د١٬ٓ ػ٤٢٬٢ ا٩ٝ جٝؿ٬حف ٧ جٝظ٬فج١ ٧ ٬ؿ٧ُ جهلل ؤ١ 

 .٬ػٌٗ دالؿ جٝػظحق 

٧ ١٠ ٢٥ح ل٢سًف٘ ا٩ٝ جٝٚفجءذ ج٢ٝٚؿ٬ر جٝصٚح٬ٖر ٠ٜٞٝح١ ٢ُؿ ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز ٧ جٝدؿجثخ 

 : ج٠ِٝف٬ٖر جٝس٫ ظحء د٦ح ٧ ٫٥ سس٠صل ٠٬ٖح ٫ٞ٬ 

د١٬ ؤ١ ج٢ٝل٘ ٬س٠صل ٫ٖ ٠ػ٧ف ج٠ٜٝح١ ٢ُؿ جٝنحُف ٫ٖ سإ٬ٜؿ ج٧٠ٕٝٙ جٝل٬حل٫ ٫ٖ جٝوفجٍ 

 :جٝسحف٬ؾ٫ د١٬ د٫٢ ؤ٬٠ر ٧ جٝقد٬ف١٬٬ ٧ ـٝٛ ج٠ٜٝح١ دؿؤ دسلحئل جٝنحُف ٧ٚ٬ٖل 

 ٍٟ ََُٞ ِٟ*** ٠ح ٥حَض ١ِ٠ٔ ٢ْ٠َِقٍل دـ٪  ـ١ِ٧ُ ، ٖحّٝصَٞ  د١٬ ٨٧ِٝ ج٢ْ٠ٝظـ٢

َٕ ٠دْـ  َْٗز ٠ِحف َُ ِٟ*** ِٖدْثف ٧َِّٙ ،  ٛٔ د٦ح ، جٝٔحؿ٬ـحُز دحٝف٥َِّ  ؿج

ٙف٬م ا٩ٝ / ٢٦ٖح د١٬ ٢ٝح جٝنحُف ؤ١ ج٢ٝل٘ ج٠ٝي٠ف ٫ٖ سػ٧ل جٝؾالٖر ١٠ ج٠ٜٝح١ جٝػظحق

 : د٧٢ ؤ٬٠ر ٢٦ٖح ؿالٝر ٩ُٞ ج٧ٚٝذ ٧ جٝلًٞر / ٠ٜح١ ظؿ٬ؿ دالؿ جٝنحٟ 

 .ٖؿالٝر جٝف٬حع ٧ جأل٠ًحف ٦ٝح ؿالٝر ٢ل٬ٚر ٧ ٫٥ ٠فسدًر د٢ِوف ج٠ٜٝح١ -  

 .ؤ٠ح ُالٙر جأل٠ًحف دح٠ٜٝح١ ؿالٝر ٢ل٬ٚر سؿل ٩ُٞ ٧ٙذ جٝص٧فذ جأل٬٧٠ر - 

٧ ٬سد١٬ ؤ٬يح ؤ١ س٬ٌ٧ٕ ٠وًٞغ جٝف٬حع ٤ٝ ُالٙر دح٠ٜٝح١ ؿالٝر ٢ل٬ٚر سؿل ٩ُٞ جِٝٗل 

جٝسؿ٬٠ف٪ ٧ ١٠ ٢٥ح ٦ٗ٢ٟ ؤ١ ٠٬ُٞحز ؤفجؿ ؤ١ ٬د١٬ ج٢ٝل٘ ج٠ٝي٠ف ٫ٖ جٝنِف ٧ ٬ٞػٌ 

٠٬ُٞحز ؤ١ جٝنحُف ـٜف جٝػظحق ٧ ٧٥ ف٠ق ٢ٝل٘ جٝؿجف ٧ ٫٥ جٝػظحق ٖٟٞ ٬س١ٜ٠ جٝنحُف 

١٠ ٠ِفٖس٦ح ٖٚؿ ٜح٢ز ٠ِٗ٠ر د٠٬ٚر جٝػ٬حذ ، ٧ ج٭١ ؤودػز ٫ٖ فئ٬ر جٝنحُف ػ٠ٞح ٬٠٥٧ح 

٠ٜح ٠٬ي٫ جٝنحُف ٫ٖ س٧و٬ٕ ٠ح ًفؤ ٩ُٞ . أل٦٢ح س٫ٗ٢ ؾو٧و٬ر ج٧ٝظ٧ؿ جإل٢لح٫٢ 

جٝػظحق ١٠ سػ٧ل ظـف٪ لحٝخ ، ٧ ٧٥ ٠ح ٬دؿ٧ أل٧ل ٥٧ٞر ٫ٖ ؿالٝر جألِٖحل / جٝؿجف 

 .جٝس٫ س٧ػ٫ دحٜس٠حل جِٝٗل جٝسؿ٬٠ف٪ ٠ٜٞٝح١  (دحؿز ، ؤ٧ٙز ، جلسدؿل )ج٠ٝحي٬٧ر 

٠ٜح ؤ١ ٥ـ٣ جألِٖحل ج٠ٝحي٬٧ر سؾ٫ٗ ٫ٖ ؿالٝس٦ح ٢لٚح جلسِالث٬ح ٧ ٬ِ٠ٙح ٬ػ٬ل ا٩ٝ ج٭ؾف  

د٫٢ ؤ٬٠ر جٝـ١٬ ٙس٧ٞج جٝػ٬حذ جإل٢لح٬٢ر ٫ٖ جٝػظحق ، ٖػ٧ٝ٧ج جٝػي٧ف جإل٢لح٫٢ ٫ٖ ـٝٛ 

ج٠ٜٝح١ ا٩ٝ ٬ٓحخ ٠ًٞ٘ ، ٖإودػز ػيحفذ ج٠ٜٝح١ ٢س٬ظر ٝـٝٛ وػفجء ٧٠ػنر س٬ٔخ 

 .٦٢ُح ٠ِح٫٢ جٝلِحؿذ ٧ ج٠ًٝإ٢٬٢ر 
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 : ٧ ؤ٠ح ػحٝر جاللسدؿجل ج٠ٜٝح٫٢ ٠ٜح سدؿ٧ ٫ٖ ٧ٙل جٝنحُف 

٠ًََِِٞر  ٘ٔ ٦٢٠ح جٝف٬ِّــحُع ٠َ ِٟ ٧ جُٝػ٠َــِٟ*** ٟٝ ُسِد  االَّ دٚح٬ح جٝص٠َُّح

ٖب٦٢ح سٜنٕ ٢ٝح ًد٬ِر جِٝٗل ج٫ِ٠ٚٝ جٝـ٪ س٠حفل٤ جٝلًٞر جأل٬٧٠ر سظح٣ جإل٢لح١ ٫ٖ جٝػظحق  

٠ٜح ٬دؿ٧ ٫ٖ جٝد٬ز جٝلحد٘ ٬يًف ا٩ٝ ٥ظفذ ج٠ٜٝح١ ج٠ٝسػ٧ٓل ، ٧ جلسدؿج٤ٝ د٠ٜح١ / ٖحٝػ٫ 

 : ظؿ٬ؿ سس٧جٖف ٤٬ٖ ؤلدحخ جأل١٠ ٧ جٝػ٬حذ ؾ٧ٖح ١٠ ُٚحخ د٫٢ ؤ٬٠ر 

 

 جٝص٠حٟ د٩٢ِ٠ جٝؾ٬حٟ

  (ؤ٪ ج٠ٜٝح١)                                            ؿالٝر ٢ل٬ٚر سؿل ٩ُٞ ٢ل٘ جٝدؿج٬ر 

 جٝػ٠ٟ د٩٢ِ٠ جٝٗػٟ 

١٠ . ٬دؿ٧ ج٢ِٗحل جٝنحُف اقجء ٥ـ٣ ج٠٠ٝحفلحز جٝل٬٧ًٞر ٩ُٞ جإل٢لح١ ٧ ج٠ٜٝح١ ٧جيػح 

ػيحفذ " ٠ٓف جٝٗفجز " ؾالل اػلحل٤ دح٠ٝٗحفٙر جٝػحٓؿذ د١٬ و٧فذ ج٠ٜٝح١ ٫ٖ ج٠ٝحي٫ 

و٧فذ ج٠ًٝك جإل٢لح٫٢ ٧ ج٠ٜٝح٫٢ / ٧ و٧فس٤ ٫ٖ جٝٞػٌر ج٬ًٞٞٝر "  جٝػ٬حذ –ج٠ٜٝح١ 

 " ج٧٠ٝز _ ٧ُ٧فذ ج٠ٜٝح١ ٧ ف٥در جإل٢لح١ _ " ايٟ"

 ايٟ                    ج٠ٜٝح١ 

 ج٧٠ٝز                  جإل٢لح١ 

 1ؿالٝر ٩ُٞ ٢ل٘ ج٠ٜٝح١ ، جٝػظحق ٧ ٠ح ؤوحد٦ح ١٠ سػ٧الز لٞد٬ر ل٬ثر 

ُدف جٝنحُف ١ُ ٠ؿ٨ س٤ِٚٞ دح٠ٜٝح١ ٧ ٜح٢ز ؾ٬دس٤ ٜد٬فذ ٫ٖ جٝس٬ٔف جٝـ٪ ؤوحد٤ دػٜٟ 

جِٝالٙر ج٬ً٧ٝؿذ جٝس٫ ٜح٢ز سفد٤ً دإ٥ل ج٠ٜٝح١ ٧ ق٧ظس٤ ٧ ٥ـج ٙحثٟ ٩ُٞ ٧٦ٗ٠ٟ جٝظ٬فذ ٧ 

 .ؿجف دؿجف ، ٧ ظ٬فذ ػؿص٧ج : جٝٚفجدر ، ٠ٜح ظحء ٫ٖ ٧ٙل جٝنحُف 

٬فسدً ٫ٖ جٝصٚحٖر " ٓحلس١٧ دحنالف"٧ ال ٓفجدر ٫ٖ ٥ـج جأل٠ف ٠ح ؿجٟ ج٠ٜٝح١ ، ٠ٜح ٧ٚ٬ل 

جإل٢لح٬٢ر د٠٬ٚر جٝػ٠ح٬ر جٝس٫ ٠٬س٦ٜٞح ، ٧ جٝس٫ ١ٜ٠٬ ؤ١ س١٧ٜ ٠٬ٙر ا٬ظحد٬ر ٧ ٥ـ٣ ج٬ٟٚٝ 

 .سودغ ٫٥ جٝلحثؿذ ٫ٖ ـٝٛ ج٠ٜٝح١ 
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٦ٌ٬ف ٧٠ي٧ٍ جًٝٞل ٧ ٬سػ٧ل ا٩ٝ ٢ل٘ ٖٜف٪ ا٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٫ دِٗل س٬ٌ٧ٕ فئ٨ جٝنحُف 
٠ِٞٝح٫٢ ج٠ٝسِٞٚر د٧٦ٗ٠ٟ ج٦ٝؿٟ ٧ جٝسؿ٬٠ف ٧ ٥ـ٣ ج٠ٝلح٠٥ر ٝٞٔر جٝنِف٬ر ٝؿ٨ جٝنحُف ٢٦ٖح 
ؤ٢لح٘ سؾ٫ٗ ٫ٖ ُدحءس٦ح ٠ِح١ ٜص٬فذ ،ٖحأل٢لح٘ ٢٥ح ٢ٚى ٜٝٗفذ ج٠ٝؿ٬غ جٝس٫ ؾٓه د٦ح 

٫ٖ ٥ـج ج٢ٝه، ٩ُٞ جٝفٟٓ ١٠ ؤ١ ج٠ٝؿػر " جٝؾ٬ٞٗر جأل٧٠٪ ُدؿ ج٠ٝٞٛ د١ ٠ف٧ج١"جٝنحُف 
. ـجس٦ح ٟٝ سؾل ١٠ ظح٢خ ج٠ٝي٠ف ج٢ٝل٫ٚ ج٠ٝسول دح٦ٝظحء 

: ٧ٚ٬ل جٝنحُف ، ٠صال ٫ٖ ٠ؿع ُدؿ ج٠ٝٞٛ د١ ٠ف٧ج١ ٫ٖ ج٢ٝه ٢ٗل٤ 
ِٟ***  ٛ جهلل ٧ جٝؾ٬ُٞٗر ، دحٝــ ـّّؤػل َٜ  ٧ًٓٔر ، ؿجفًج د٦ح د٧٢ جٝػ

ِٟ*** ج٠ٝح٧ِ٢ جٝظحَف ؤ١ ٬ُيحٟ ، ٠ٖــح   ظحْف ؿُح ٦٬ٖـــٟ د٦ِ٠َُسَي
ِٟ*** ٧ ج٧ٝجِفص٧ ٢ْ٠َٔدَف جٝؾاَلٖٔر ، ٧ جٝـ   ٠َِّ  ١٧ُٖ٧٠ ، ٢ُؿ ج٧٦ِٝٔؿ دحٝ

َِٜلَف ١٠ ؤفجؿ٧ج، ٧ ٠ح جٝـ  ِٟ*** ٧ جٝظحدف٧   َِٜلف جٝـ٪ ؤ٧٢٥٧ج د٠َُٞسِث

١٠ ؾالل جٝٚفجءذ جٝصٚح٬ٖر ٦ٝـ٣ جألد٬حز ص٠ر سٔح٬فج د٢٬ٓح د١٬ و٧فذ ج٠ٜٝح١ ٫ٖ ٠ًَٚ ج٠ٝٚؿ٠ر 
ٖح٠ٜٝح١ ٫ٖ . ج٬ًٞٞٝر جٝس٫ جلس٦ل د٦ح جٝنحُف ٙو٬ؿس٤ ، ٧و٧فذ ج٠ٜٝح١ ٫ٖ ٠ًَٚ ج٠ٝؿ٬غ 

ج٠ًَٝٚ جأل٧ل ٬سلٟ دحٝل٬٢٧ٜر ٧ جِٝؿ ٧ جٝػف٬ٜر ٢ػ٧ جٝلٞخ ٧ ج٠ٝظ٧٦ل ، ٧ ٧٥ ٠ح ٫٢ِ٬ 
جٝػظحق سس٬٠ق / ؤ١ ٠فٜق٬ر جٝؾالٖر ج٠ٝس٠صٞر ٫ٖ ٧ػؿذ ٙف٬م ٧ صدحس٦ح ٫ٖ اًحف ٠ٜح٫٢ ٠ػؿؿ

دحٝسنسز ٧ جال٢ٔال٘ ، ٧ ؤ٠ح و٧فذ ج٠ٜٝح١ ٫ٖ ٠ًَٚ ج٠ٝؿ٬غ ٫٦ٖ سسػفٛ ٢ػ٧ جٝصدحز ٧ 
 .جٝس٠فٜق ٫ٖ ػؿ٧ؿ ج٠ٜٝح١ 

 .                      ؿالٝر ٢ل٬ٚر سؿل ٩ُٞ ِٖل سؿ٬٠ف٪ٛ جهلل ٧ جٝؾ٬ُٞٗرـّّؤػل    

 .  جٝظحدف ٜلف ٠ح ؤفجؿ٧ج                        ؿالٝر ٢ل٬ٚر سؿل ٩ُٞ ج٢ٝٚؿ ٧ جٝٚؿع

ا١ ٝٔر جٝنحُف ٫ٖ ٠ًَٚ ج٠ٝؿ٬غ سنٜل ػ٬ٞر ٢ل٬ٚر ٠ؾحسٞر ٌح٥ف٥ح ج٠ٝؿع ٧ دح٦٢ًح ج٢ٝٚؿ ٧ 

جٝٚؿع ، ٖحٝؾالٖر جٝس٫ آٝز ا٩ٝ د٫٢ ؤ٬٠ر ٜح٢ز ٠ػوٞر ٝٞػؿش جٝسؿ٬٠ف٪ جٝـ٪ ؤوحخ 

ج٠ٜٝح١ جٝػظحق٪ ٧ جٝـ٪ سػ٧ٝز ٤٬ٖ جٝؾالٖر جٝٚفن٬ر ا٩ٝ ؤًالل ٧ س٦ؿ٠ز د٤ِٞٗ ج٠ٝػحف٬خ 

 .جٝس٫ ؤودػز نح٥ؿذ ٩ُٞ ػ٬ٚٚر جاللسدؿجؿ جأل٧٠٪ جٝـ٪ ج٢س٦ٛ ػؿ٧ؿ جٝؿ٫٢٬ ج٠ٝٚؿك 

 ج٢ٝل٘ ج٠ٝي٠ف (جٌٝح٥ف)جِٝدحفذ 

 ج٧ٚٝذ جٝظحدف

 ج٠ٝإلحذ جٜٝلف
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" جد١ ٬ٙك جٝف٬ٙحز"٧ ٫ٖ جألؾ٬ف ٢لس٢سط ؤ١ ٠ح جلسؾٞوس٤ دِى جٝؿفجلحز جٝلحدٚر ٫ٖ نِف

 : ٫ٖ و٧فذ ج٠ٜٝح١ 

 .جٝنِف ٫ٖ جٝٚؿ٬ٟ ٧ ١٠ ؤ٧ل ٥٧ٞر ٫ٖ ج٧ٞٝػحز ج٬٬ًٞٝر ٧٥ جلس٢ًح٘ ٠ٜٞٝح١ - 

جألًالل ٫٥ ف٠ق ج٧٠ٝز ٧ ج٠ٜٝح١ انحفذ ٧جيػر ِٝٞالٙر ج٬٧ٚٝر د١٬ جٝنحُف جِٝفد٫ ٧ - 

  .(٬ؾسق٤٢ ٫ٖ ـجٜفس٤ ٧ ٬س٩٢ٔ د٤)ج٠ٜٝح١ 

ؤ٠ح ٧٬لٕ ٠٬ُٞحز ٖٚؿ ٠صل ج٠ٜٝح١ دإ٤٢ ٢ل٘ ؤ٬ؿ٧ٝ٧٬ظ٫ ٧ ؤ١ ج٢ٝه جٝنِف٪ ٢ل٘ ٠ي٠ف 

 .٧ ـٝٛ ٝد٢حء ؤ٢لح٘ ال ٠س٢ح٬٥ر 

ج٠ٜٝح١ ٢ُؿ جٝنحُف ٧٥ ٖيحء ٬ٜنٕ ١ُ ٠٬ٙر جالفسدحً جٝظـف٪ ٧ جٝسِٞ٘ جٝف٧ػ٫ د١٬ 

 .جٝنحُف ٧ ٠ٜح٤٢ د٧و٤ٗ ٬٧٥ر ٧ ٢٧٢٬ٜر 

٬د١٬ ؤ١ ج٢ٝل٘ ج٠ٜٝح٫٢ ٧ جإل٢لح٫٢ ٧ جٝق٫٢٠ ٫ٖ جٝٚوحثؿ ٫٥ ٜنٕ ١ُ ٠ؿجفجز جٝصٚحٖر ٧ 

 .جال٢س٠حء 

ػٞل ج٢ٝو٧ه سػ٬ٞال ٬ٜنٕ ١ُ ج٠ِٝفٖر جٝظ٬ؿذ دحٝل٬ح٘ جٝل٬حل٫ ٧ جالظس٠ح٫ُ ؿ١٧ ج١ 

 .٬سٔحٖل ١ُ جألؿ٧جز ج٬٢ٗٝر 

ؤٜؿ ؤ١ جٝٚفجءذ جٝصٚح٬ٖر سظ٢ِٞح ٢ٞػٌ ؤ١ ؾًحد٢ح جألؿد٫ نِفج ٧ ٢صفج ٧ ٢ٚؿج ٫٥ جٝس٫ سٜنٕ 

 .١ُ جأل٢لح٘ ج٠ٝي٠فذ ٧ جإلػحالز ج٠ٝسيحؿذ جٝس٫ ٟٝ سٜن٦ٗح جٝٚفجءذ ج٢ٝو٬ر جٝس٬ٞٚؿ٬ر 

جٝٚو٬ؿذ جٝظح٬ٞ٥ر سِسدف ٢وح صٚح٬ٖح سٌل ٢حدير دحٝس٧سف أل٦٢ح سؿ٧ف ػ٧ل ٙي٬ر جإل٢لح١ 

 .٫٦ٖ سد٩ٚ ٙفجءذ ٙحدٞر ٝٞسإ٬٧الز 

 .جٝٚفجءذ جٝصٚح٬ٖر سل٩ِ ا٩ٝ جلسِحؿذ ج٬ٟٚٝ جٝصٚح٬ٖر جٝس٫ ج٠سو٦ح ج٢ٝه جألؿد٫ 
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خّضوٌب إهٓ خّكٖؼ ضفحج اهٌِبٖج تؾد أً نٌب ّكؾٌب أّهٓ ضفحبخِب يؼ تداٖج تحذٌب ّ حبّهٌب 

أً ٌخّر يب خعخَ أكاليٌب فٕ يخً تحذٌب اهيخّاظؼ فٕ يحبّهج يٌب هإلسبتج ؽً تؾط 

 : اإلشنبهٖبح ّ اهخٕ خى رضدُب فٕ اهٌلبع اهخبهٖج 

  خٌبّهح تداٖج رحوخٌب يفِّى اهٌلد اهذلبفٕ ّ رأٌٖب نٖف أٌَ يرختع تبهذلبفج ، ٌٖغر

هوٌص تّضفَ حدذب ذلبفٖب ، ٖدرس األدة تبؽختبرٍ غبُرث ذلبفٖج يظيرث ، ُيَ 

 .اهنشف ؽً اهيختّء خحح اهسيبهٕ 

  االتخؾبد ؽً حدّد اهنويبح اهيتبشرث ، ّ رتع اهٌص تنل يب ٖحٖع تَ ، فِّ يٌخز

 .ذلبفٕ ٖؤذر ّ ٖخأذر ، هَ اهلدرث ؽوٓ خأّٖل اهريّز ّ األكٌؾج ّ خحوٖوِب 

  ُدف اهٌلد اهذلبفٕ ُّ أً ٖحل يحل اهٌلد األدتٕ نًّ ُذا األخٖر ؽبسز ؽً نشف

 .اهخول اهٌشلٕ فٕ اهذلبفج اهؾرتٖج فخضدْ اهٌلد اهذلبفٕ هولٖبى تِذٍ اهيِيج 

  هوٌلد اهذلبفٕ خبضٖج يؾرفج اهدالالح اهٌشلٖج اهيّسّدث فٕ اهسيوج اهذلبفٖج اهيشخخرث

 .خوف اهتِرسج اهوفغٖج ّ سيبهٖبح اهتالغج 

  ًاُخيبيَ تبهٌضّص اهيِيشج هنٌَّ ال ٖؤيً تفنرث اهٌص اهٌختّٔ أٔ أٌَ ٖتخؾد ؽ

 .االٌخلبئٖج اهيخؾبهٖج 

  َٖسؾوٌب ٌدرم اهحلبئق اهخٕ ٖرشٕ إهِٖب اهيتدػ يً خالل ٌضَ فِٕ خخرسى اٌفؾبالخ

 .ّ يدرنبخَ اهحشٖج 

  ًٖاهدراشبح "سذّر خبرٖخٖج : ّ ذنرٌب فٕ تحذٌب أً يرسؾٖبخَ خرسؼ إهٓ ضٌف

يب تؾد اهتٌّٖٖج ، اهيبرنشٖج " ّ سذّر يؾرفٖج " اهذلبفٖج ّ اهخبرٖخبٌٖج اهسدٖدث

 .اهسدٖدث ّ اهخفنٖنٖج 

  ٍكديٌب أٖظب اهٌلد اهذلبفٕ تًٖ اهشبحج اهغرتٖج ّ اؽرتٖج حٖد خعركٌب هتؾط رّاد ّ

. 
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  ٕرأٌٖب فٕ اهسبٌة اهخعتٖلٕ نٖف خفرد ّٖشف ؽوٖيبح تدراشج األٌشبق اهذلبفٖج ف ّ

 .نخبتَ اهٌشق اهذلبفٕ 

  كّدى رؤٖج سدٖدث هضّرث اهٌبتغج فلبى تٌلوج ٌّؽٖج يً اهٌبتغج اهخبئً اهخبئف اهيؾخذر

هوٌبتغج اهداُٖج اهفعً ، خحدد ؽً اهٌبتغج ّ ؽً ؽالكج اهشوعج اهشؾرٖج تبهشوعج 

 .اهشٖبشٖج أٖبى اهٌؾيبً تً اهيٌذر 

  كراءث فٕ شؾر اهغؾٌٖج ّ خلدٖى ضّرث أخرْ هويرأث اهغؾٌٖج ّ احخّاء خحوٖوَ هتشر

 .تً حبزى ؽوٓ اهؾدٖد يً اهتٌٓ اهذلبفٖج 

  إدخبهَ هوسبٌة اهحّٖإٌ فٕ خحوٖل كضبئدٍ ّ خلدٖى هٌب رؤٖج يخبهفج هويؾِّد يذل

 .خحّل اهٌبكج هوحيبر اهّحشٕ ّ نٖفٖج كراءخَ ذلبفٖب هذهم 

  خلدٖى كراءث ذلبفٖج هضّرث اهيرأث ؽٌد اهشؾراء اهضؾبهٖم ّ خحّهِب إهٓ ريز ال

 .ٖشتر أغّارٍ اهحلٖلٖج إال اهٌلد اهذلبفٕ 

  ّ ، نشف ؽً فبؽوٖج اهٌشق اهذلبفٕ فٕ خأشٖس اهخعبتبح األٖدّٖهّسٖج اهيخظبدث

 .اهخيذالح اهشوعّٖج ، ّ اهشٖبكبح اهذلبفٖج اهيخخوفج 

  يً أُى يب يّٖز دراشخَ ُّ خسبّز نل يب ّضل إهَٖ األنبدٖيًّٖ ّ اهتبحذًّ اهؾرة

 .حّل ذهم اهشؾر 

  ٕيفِّى خعبة اهشوعج ، آهٖبح : إظبفخَ هوؾدٖد يً اهيلّالح فٕ يسبل اهٌلد اهذلبف

 .اهليؼ اهشوعّٔ ، ُٖيٌج األٌشبق اهذلبفٖج 

  حبّل ؽوٖيبح إكبيج رؤٖج هوخراد اهؾرتٕ يؼ أدّاح غرتٖج ّ ُٕ يحبّهج هخأشٖس

 .رؤٖج ذلبفٖج سدٖدث هَ 
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 : السيرة الذاتية 

 .ػوٌيبح يحيّدغذٌبً ٌّشف :االشى

 .األردً– ، اهيفرق1975 ػبى  :اهيٌالد -

 .يشبػد أشخبذ :األنبدٌيٌج اهرختج -

 .األردً - اهزركبء–اهِبشيٌج اهجبيؼج–اٍداة نوٌج–اهؼرتٌج اهوغج كشى :اهؼيل ينبً -

 :المؤهالت العلمية 

 1997 اهٌريّم جبيؼج إٌجوٌزٌج، هغج فرع–ػرتٌج هغج تنبهّرٌّس - .

 ػٌد اهشؼرٌج اهوغج تٌٌج  :اهرشبهج ،ػٌّاً 1999 اهٌريّم جبيؼج ٌّلد، أدة يبجشخٌر -

 . يّشى رتبتؼج .د. أ :فاإشر ٌيّذجًب؛ تذٌٌج جيٌل :اهؼذرًٌٌ

  :،ػٌّاً األطرّحج 2003 دنخّراٍ أدة ّ ٌلد، جبيؼج اهٌريّم، -

 .ػتد اهلبدر اهرتَّبػً .د.شؼرٌج اهضّد فً اهلضٌدث اهجبُوٌج؛ إشراف أ

 :اهتمامات الباحث 
 ٌِخى اهتبحد تدارشج األدة اهؼرتً كدٌيَ ّحدٌذَ فً ضّء ٌظرٌبح اهحداذج ّيب تؼدُب

 .ّال شِّيب اهخولً ّاهخأٌّل

  :ّأٌجز اهتبحد فً ُذا اهيجبل

 .شؼرٌج اهيفبخٌح فً اهلضٌدث اهجبُوٌج، يجوج جذّر اهخراد، اهٌبدي األدتً اهذلبفً -

 .تالغج االٌخظبر تًٌ اهخولً ّاهخأٌّل، ػاليبح فً اهٌلد،اهٌبدي األدتً اهذلبفً -

 .ضّرث اهينبً فً شؼرا تً كٌس اهركٌبح -

 .هغج اهحّار ػٌد اهؼذرًٌٌ -

 .اهظؼٌٌج فً كضٌدخً اهِجبء ّاهيدٌح ػٌد تشر تً أتً حبزى األشدي -

 .كراءث فً اهيلبيج اهتشرٌج هتدٌغ اهزيبً اهِيذاًٌ :جيبهٌبح اهّشرد -



 .كراءث فً يؼولج ايرئ اهلٌس :شٌيٌبئٌج اهٌشق اهذلبفً - .

 : المؤلفات 
اهشؼر اهجبُوً ٌيّذجب، اهيؤششج اهؼرتٌج هودارشبح ّ  :جيبهٌبح اهخحوٌل اهذلبفً -

 2004 ػيبً،تٌرّح، اهٌشر،

 كراءث ذلبفٌج فً أٌشبق اهشؼر اهؼرتً اهلدٌى، دار اهنخة، ارتد،األردً، :اهٌشق اهذلبفً -

.2009 

  :المؤتمرات العلمية

 اهٌص اهشؼري ّيرجؼٌبح اهيبّارء، جبيؼج :يؤخير اهٌلد األدتً اهخبشغ،تحد ػٌّاٌَ -

 .اهٌريّم - 2002 خيّز 24 .

كراءث فً ٌيبذر يً اهخطبة اهشردي  :يؤخير اهٌلد األدتً اهؼبشر،تحد ػٌّاٌَ -

 . - 2004 أٌبر،8 اهؼرتً اهلدٌى 
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 :المصادر .     أ

 1اهٌشق اهذلبفٌ كراءث ذلبفٍج فٌ أٌشبق اهضـر اهـرتٌ اهلدٍى ، ػ: ؿوٍيبح ٍوشف  .1

  .2009، ؿبهى اهنخة اهددٍد هوٌضر و اهخوزٍؾ ، إرتد ، 

 ، 1جيبهٍبح اهخدوٍل اهذلبفٌ ، اهضـر اهجبهوٌ ٌيوذجب ، ػ: ؿوٍيبح ٍوشف  .2

  .2004اهيؤششج اهـرتٍج هودراشبح و اهٌضر ، ؿيبً ، األردً ، 

، 3اهٌلد اهذلبفٌ ، كراءث فٌ األٌشبق اهذلبفٍج اهـرتٍج ، ػ: يديد اهغذايٌ ؿتد اهلل  .3

  .2005اهيرنز اهذلبفٌ اهـرتٌ ، تٍروح ، هتٌبً ، 

 : المراجع .     ب

 ، دار اهفنر 1ٌلد ذلبفٌ أى ٌلد أدتٌ ، ػ: اظػٍف ؿتد اهٌتٌ ، اهغذايٌ ؿتد اهلل  .4

  .2002اهيـبظر ، تٍروح ، هتٌبً ، 

اهرؤى اهيلٌـج ، ٌدو يٌهج تٌٍوً فٌ دراشج اهضـر اهجبهوٌ : أتو دٍة نيبل  .5

 1986اههٍئج اهيظرٍج اهـبيج هونخبة ، (اهتٌٍج و اهرؤى )

، اهيرنز اهذلبفٌ 1أتو زٍد ، ٌبظر دبيد ، إضنبهٍبح اهلراءث و آهٍبح اهخأوٍل ، ػ .6

  .1992اهـرتٌ ، 

دهٍل اهٌبكد األدتٌ ، اهيرنز اهذلبفٌ اهـرتٌ ، : اهروٍوٌ يٍجبً ، ٍـد اهتبزغٌ  .7

  .2002اهدار اهتٍغبء ،اهيغرة ، 

اهظورث اهفٌٍج فٌ اهٌلد اهضـرً ، دراشج فٌ اهٌؼرٍج و : اهرتبؿٌ ؿتد اهلبدر  .8

  .1995اهخػتٍق، ينختج اهنخبٌٌ، إرتد، األردً ، 

 ، 1اهشرد اهـرتٌ اهلدٍى ، األٌشبق اهذلبفٍج و إضنبهٍبح اهخأوٍل ، ػ: اهنـتٌ غٍبء  .9

  .2005تٍروح ، هتٌبً ، 

، دار يجدالوً هوٌضر ، 1اهٌلد اهذلبفٌ اهيلبرً ، ػ: اهيٌبظرث ؿز اهدًٍ  .10

  .2005ؿيبً ، األردً، 

اههوٍبح و اهخـددٍج اهوغوٍج ، كراءث فٌ غوء اهٌلد : اهيٌبظر ؿز اهدًٍ  .11

 2004، دار يجدالوً هوٌضر و اهخوزٍؾ ، ؿيبً ، األردً ، 1اهذلبفٌ اهيلبرً ، ػ

. 



اهٌؼرٍج و اهٌلد اهذلبفٌ ، اهنخبتج اهـرتٍج فٌ ؿبهى : اهيوشوً يدشً جبشى  .12

، اهيؤششج اهـرتٍج هودراشج و اهٌضر، 1يخغٍر واكـهب شٍبكبخهب ، ػ

  .2004تٍروح،هتٌبً،

يدخل فٌ ٌؼرٍج اهٌلد اهذلبفٌ اهيلبرً ، اهدار اهـرتٍج هوـووى : تـوٌ دفٌبوً  .13

 2007و اهٌضر ، تٍروح ، هتٌبً ، 

يشبراح اهٌلد و يداراح يب تـد اهدداذج ، خروٍع اهٌط و : تـوٌ دفٌبوً  .14

  .2007، أيبٌج ؿيبً ، األردً ، 1خلوٍع اهخػبة ، ػ

خجرتج ٌلدٍج فٌ كظٍدث اهٌذر  )ٌدو خدوٍل ذلبفٌ أدتٌ : جيٍل ؿتد اهيجٍة  .15

  .2008، دار غرٍة هوػتبؿج و اهٌضر ، اهلبهرث ، 1، ػ(و خػبة اهضـر

اهٌلد األدتٌ اهددٍد يً اهيدبنبث إهي اهخفنٍم : خوٍل إتراهٍى يديود  .16

  .2003،دار اهيشٍرث هوٌضر و اهخوزٍؾ ، ؿيبً ، 1،ػ

أهشٌج اهٌط ، يب وراء اهٌط ، دراشبح فٌ اهٌلد : شـد اهلل يديد شبهى  .17

  .2009، ؿبهى اهنخة اهددٍد، إرتد،1اهيـفٌ اهيـبظر ،شوشوج اهٌلد اهيـرفٌ ،ػ

، اههٍئج اهـبيج هلظور اهذلبفج ، 1اهٌلد األدتٌ ، ػ: ؿتد اهيػوة يديد  .18

  .2003اهلبهرث ، 

، اهترنج اهـبهيٍج هوٌضر ، 2اهيظػودبح األدتٍج اهددٍذج ،ػ: ؿٌبٌٌ يديد  .19

  .1997دى، 

، 1اهٌلد اهفٌٌ دراشج فٌ اهيفبهٍى و اهخػتٍلبح ، ػ: كدػبً شويبً شبير  .20

  .2010دار رغواً هوٌضر و اهخوزٍؾ ، ؿيبً ، األردً، 

 :  المراجع المترجمة .    ت

وفبء : ،خر (خيهٍد يتدئٌ هويفبهٍى اهرئٍشٍج)اهٌلد اهذلبفٌ : اٍزاترجر آرذر  .21
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الىلد الذلبفْ ٌَ ضرتج سرٓئج أضبتح الىلد األدتْ ، ظٍر فْ الشبحج الغرتٓج فْ أَاخر 

اللرو الهبضْ عهمً اشخخرار السبىة الذلبفْ هو الىص األدتْ كبشرا حبسز السهبل ، إلِ 

تىبء سشر تٓو اللبرئ َ هب ختطو الىضَص فٍَ خحَل هو ىلد أدتْ شعبري إعالء شمطج 

السهبل فْ الىضَص إلِ ىلد ٍٓخن تبألىشبق الذلبفٓج خمف التىبء الّمغَّ ، حٓد كبن الىلد 

الذلبفْ عمِ فكرث رئٓشٓج ٌْ األىشبق الذلبفٓج الهخضهىج لمخطبتبح األدتٓج َ الذلبفٓج 

فبلىلد الذلبفْ لٓس هىٍسب تٓو هىبٌز أخرُ أَ هذٌتب أَ ىظرٓج كهب أىً لٓس فرعب . عهَهب 

أَ هسبال هخخضضب تٓو فرَع الهعرفج َ هسبالخٍب تل ٌَ ههبرشج َ فعبلٓج خخَفر عمِ 

 . دراشج كل هب خفرزي الذلبفج هو ىضَص شَاء أ كبىح هبدٓج أَ فكرٓج 

َ اشخىبدا إلِ ٌذا أكبن عمٓهبح دراشخً الشخكىبي الختبٓب األٓدَٓلَسٓج لمشعر السبٌمْ 

 .فبللراءث الخْ كّدهٍب أعطح اللٓبدث لمذلبفج َ أعمىح َالدث اللبرئ
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 .الشمطج- األٓدَٓلَسٓب

 

 

 


