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موــــــــــرئقلممجوععيمعلؿغوٍماظؿعؾق٣ّماظعوظ٨ّأدؿوذةمممغودؼيمب٦ّذػّٕةأ.دممم

مّٕراـعشّٕصوموعؼممجوععيمعلؿغوٍمممأدؿوذماظؿعؾق٣ّماظعوظ٨ّممأ.دماظلعقّٓمب٦ّروجنيم 

مسض٦ّامعـوضشـوممجوععيمعلؿغوٍمممأدؿوذماظؿعؾق٣ّماظعوظ٨ّممأ.دمسؾّٓماظؼودرمعّٖاريمم

 عـوضشـوسض٦ّامممّٕانـــجوععيموػمممأدؿوذماظؿعؾق٣ّماظعوظ٨ّمماظطوػّٕمبؾققوأ.دممم
موـسض٦ّامعـوضشممّٟــشؾاظمجوععيمم-أ–أدؿوذمربوضّٕممممد.محوجمجغّٓممم
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 ﴾َىِحًُ َىٝقٗص َعٜلِٜٔم ٜأِحَطًَ اٞلٜقَصص٢
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 عرفانشكر ً

 

٥ّمسؾ٧ّمأنموّصؼـؿ مإظبمػـّٔهمااطـوتماظـ معـومطــًممممممم٥ّموظ١ّماظشؽّٕمطّؾاظؾف٣ّمظ١ّمايؿّٓمطّؾ

سّٖمموصدلمسؾ٧ّمإنوزمػّٔاماظعؿ٢ّمصؾ١ّمايؿّٓمحؿ٧ّمتّٕض٧ّموظ١ّمايؿـّٓمموِّص٢ّمشلومظ٦ّالمت٦ّصق٠ّمعـ١ّم

م.إذامرضقًموظ١ّمايؿّٓمبعّٓماظّٕض٧ّ

ٓمممم ميأتؼـّٓممزّٖؼـ٢ّماظشـؽّٕمواظؿؼـّٓؼّٕمِّدـؿوذممممم،موع٤ّمبوبمعـ٤ّمالمؼشـؽّٕماظــوسمالمؼشـؽّٕما

غصـوئق٥ّماظؼققبؿـي،متؼـّٓؼّٕامىفـّٓهمممممّٖمودسؿ٥ّماٌؿ٦ّاصـ٢ّمومؿققبسؾ٧ّمإذّٕاص٥ّماٌم"مأ.دماظلعقدمبوراجني"م

ماٌؾّٔولموٌومأوالغ٨ّمب٥ّمع٤ّمحل٤ّمععوعؾيموت٦ّجق٥ّموس٦ّن،مصؾ٥ّمعبق٢ّماظشؽّٕمأسفّٖمس٤ّماظ٦ّصوءمب٥ّ.

رئدقسممسؾددماظؼدادرمعدزاري"ممممم.دأ."مظؽـّٕؼ٣ّمبوظؿققـيمواظؿؼـّٓؼّٕمظتدـؿوذماممممأؼضـوممأت٦ّج٥ّطؿوم

سؾ٧ّمدعيمصّٓرهموسؾ٧ّمدسؿ٥ّماٌعـ٦ّيمواظـػلـ٨ّموخوصـيمممعشروعم"اظـؼدماألدبيماحلدؼثموادلعاصر"م

م.سؾ٧ّمغّٖاػؿ٥ّماٌطؾؼي

م

مسؾ٧ّمعومضّٓقبع٥ّمظ٨ّمع٤ّمعلوسّٓةموعلوغّٓة."صقص٢ّمع٦ّدووي"مخمتظواظشؽّٕمع٦ّص٦ّلم

م

ع٤ّمسؿولمعؽؿؾيمماظع٦ّنقّٓمبم٨ّتؼّٓممبوظشؽّٕمواظعّٕصونمإظبمط٢ّمع٤ّمأعّٓغأمغل٧ّمأنأطؿومالم

ماآلدابمواظػـ٦ّنممبلؿغوٍمودقّٓيمبؾعؾوسمجّٖاػ٣ّمآمس مخرلماىّٖاء.

مسوء.دموأبؽؾؿيمرقؾيمدوغّٓغ٨ّموظؽ٢ّمع٤ّم

مذؽّٕامجّٖؼالمع٤ّماظصؿق٣ّ



 

 إهداء

 فسحٕ حمٛاتكل لٕ إال١ أٌ أتركسِ يف  ّمل ٓبق إىل مً غادزىا مير أمد 

 ."زمح٘ اهلل علُٔ ّالدٖ"

 التتْٓر بدال عٓيٕ لدعنَا اللبري ّىضاهلا العظٔه مً أدل ٍرِ اللحظ٘ إىل مً تطتحق 

 .الػالٔ٘أٓمٕ 

 "  صربًٓ" إىل أخيت ّصدٓقيت ّزفٔق٘ دزبٕ

 .يت بصنت بصنتَا يف ٍرا العنل بصربٍا علٙ تَاّىٕ يف كٓل غٕءال١ 

 إىل   إخْتٕ حمند أمني ّعبد السشاق 

 املادٖ خاص٘ املعيْٖ ّعلٙ ّقْفَنا معٕ ّدعنَنا 

 

 .إىل ْٓو الٓدًٓ ّالرتاخ العسبٕ إىل كل مً حيٓب اللػ٘ ّاألدب 
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    ملدمة:

 ~ أ ~

 

تؾبكؾِّّٓمآدابماِّع٣ّمعكثّٕػومصؿقػّٜمظغؿفوموسوداتفوموتؼوظقّٓػو،متؾبلفقب٢ّمط٢ّمحّٕطوتفومودؽـوتفو،م

وعوماِّدبمإاّلمعّٕآةمسوطليمٌومتعقش٥ّماجملؿؿعوتموعومتؼودق٥ّ،مصوِّدؼىمؼمثّٕمؼبمذبؿؿعـ٥ّمطؿـومؼـمثّٕمممم

اظؼقّٗمماجملؿؿّٝمصق٥ّمأؼضو،موتّٕاثـوماظشعّٕيمِّطدلمدظق٢ّمسؾ٧ّمػّٔا،مؼؽػ٨ّمأنمتؼّٕأمبعّٚمضصوئّٓماعّٕئ

ظؿفّٓمتلثرلماظؾقؽيمصق٥ّمبوظّٞماِّثّٕ،مصؼّٓمسوشمععظ٣ّمسؿّٕهمػوئؿومسؾ٧ّموجف٥ّمضبوولمسؾـوماظـلرمِّبق٥ّ،م

طؿومهؽ٨ّمظـوماٌؼّٓعيماظطؾؾققبيماظؽـرلمس٤ّماظؾقؽـيماظـ مأثـّٕتمؼبمذـعّٕائـوماىـوػؾقني،مغوػقـ١ّمسـ٤ّمممممممم

عصّٕماِّع٦ّيموغؾٍمبودؼيموصػف٣ّمظ٦ّدوئ٢ّمدػّٕػ٣ّمأثـوءمرحالتف٣ّماظ مالمتـؿف٨ّ؛مث٣ّقبمغعّٕقبجمضؾقالمسب٦ّماظ

ايفوزمظـفّٓمظ٦ّغومذعّٕؼقبومجّٓؼّٓاممتققبّٖتمب٥ّمػّٔهمايؼؾي،موػّٔهماظؾؼعيمع٤ّماِّرض،مأالموػ٦ّم"اظغـّٖلمم

اظعّٔري"ماّظّٔيمالبّٓقبمأنمؼؽ٦ّنموظقّٓمأحودقّٗمذاتقـيمضؾـ٢ّمأنمتؽـ٦ّنماجؿؿوسقـي،موإنمطـونمظتسـّٕا ممممممم

ّٔامغّٕؼّٓمأنمشبؾـّٙمأنقبمظؽـ٢ّقبمممأؼضومحّٜموصرلمؼبمزف٦ّرمػّٔاماإلغؿوجماظشعّٕيماىّٓؼّٓ،موسب٤ّمع٤ّمط٢ّقبمػ

أعقبيمتّٕاثفوماِّدب٨ّماظّٔيمسوذًمب٥ّمعـّٔمأعّٓمبعقّٓ،موالمتّٖال،ممبومصقفوماِّعيماظعّٕبققبـيماّظـ مدـفقبؾًمممم

مخوظّٓةمؼبمتورؼّْمآدابماِّع٣ّ.متورطبفوماِّدب٨ّ،مووضعًمبصؿًي

ّٕبموالمؼـوزسف٣ّمسؾق٥ّمنقبماظشعّٕمدؼ٦ّانماظعوأ،مصقلىمطبطهمع٤ّمؼظ٤ّقبمأنقبمػّٔهماِّعقبيمأعيمذعّٕ

م!متقب٢ّمؼبماًطىمواظّٕدوئ٢ّمواِّعـولموصؼـّٛمم-رّٓإاّلمعومغ-أنقبماظــّٕمواظلّٕدمعـعّٓعونمو،مطوئ٤ّمع٤ّمطون

مم.أعقبوماظؼصّٙمواظّٕواؼوتمواظـ٦ّادرموايؽوؼوتمصالمرب٢ّقبمشلومؼبمأدبـوماظعّٕب٨ّ

تـطؾ٠ّمإذؽوظقيمػّٔاماظؾقٌمع٤ّمػّٔهماظـؼطيمهّٓؼّٓا،مأيمربووظيمرصّٓموتؿؾـّٝمأػـ٣ّقبماظـؿـوذجمممم

ثيمؼبماظذلاث،مع٤ّماظعصّٕماىوػؾ٨ّمإظبمغفوؼيماظعصّٕماظعؾود٨ّمعـّٕورامبـوِّدبماظلـّٕديمممماظلّٕدؼيماٌؾـ٦ّ

ػـّٔهمممصفـوءمســ٦ّانممـوممس٤ّمػّٔاماىوغىماٌغقبقـىمعـ٤ّمتّٕاثــوماِّدبـ٨ّمممممؾّٟماظمطشاِّغّٓظل٨ّ،مبغقيمع 

مطوظؿوظ٨ّ:ماِّرّٕوحي

ماظــرماظؼصصيميفماظرتاثماظعربيمعؼاربةميفممجاظقةماظؿؾؼي

مم-منوذجاأخبالءماجلاحظمم-

تمتؿػـّٕ مجؾـفومعـ٤ّممممؿلـوؤالماإلجوبيمع٤ّمخـاللمػـّٔهماٌؼوربـيمسـ٤ّمذبؿ٦ّسـيمعـ٤ّماظمممممممظًيقوِوعؾب

ماإلذؽوظقيماِّمموػ٨ّ:

متقـبؾًماِّذؽولماظؼصصققبيمؼبماِّدبماظعّٕب٨ّماظؼّٓؼ٣ّ،موػ٢ّمتعؿدلمضصّٙماظؾكالءمضصـّٙمضصـرلة ممممصكبؿو

ت٦ّاصـ٠ّمأصـ٠ّممممث٣ّقبمإظبمأيمعومعّٓىماػؿ٣ّقبماىوحّٜممبؿؾؼق٥ّمؼبمغص٦ّص٥ّماظؼصصقيموػ٢ّمطوغًمتؾ١ّماظؼصـّٙم



    ملدمة:
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زع٤ّمضّٕاءتفـو موطقـّٟممممودبققبىمت٦ّضعوتف٣ّ مأؼقبومطونمزعـف٣ّمد٦ّاءمزع٤ّمطؿوبيماظؼصّٙمأمواغؿظورماظؼّٕقباءمأ

مؼؿق٦ّلمععـ٧ّماظؾك٢ّمإظبمععـ٧ّماالضؿصودمسـّٓمذبؿ٦ّسيمأخّٕىمع٤ّماٌؿؾؼني 

وظإلجوبيمس٤ّمػّٔهماإلذؽوظقيماسؿؿّٓتماًطيماظؿوظقي:معؼّٓقبعيمث٣ّقبمعّٓخ٢ّمسـ٦ّغؿ٥ّمبــم"وــقّٗممم

"م٥ّأذؽولماظـذلاثماظلـّٕديموعبوظقوتـمممء"موثالثمصص٦ّل،مصص٢ّمغظّٕيمواحّٓمسـ٦ّغؿ٥ّمبـ"ضصّٙماظؾكال

اظلّٕدماظعّٕب٨ّمؼبماظعصّٕماىوػؾ٨ّ،مثـ٣ّماظـــّٕماظؼصصـ٨ّمؼبماظعصـّٕؼ٤ّمممممطؾرلةموػ٨ّ:ممعؾوحٌمأربّٝؼض٣ّقبم

اإلدالع٨ّمواِّع٦ّيموبّٓاؼيماظؿّٓوؼ٤ّ،مواٌؾقٌماظـوظـٌماػـؿ٣ّقبمبوظؼصـيمؼبماظعصـّٕماظعؾودـ٨ّ،مواٌؾقـٌممممممم

اظلـّٕدممبالشيمسـ٦ّغؿـ٥ّمبــ"ممم(تطؾقؼـ٨ّم)اظػصـ٢ّماظــوغ٨ّمممأعوممظؾــّٕماظؼصص٨ّماِّغّٓظل٨ّ؛اِّخرلمخصصؿ٥ّم

أعوماِّول:مح٦ّىمسـوصّٕمبـوءماظؼصيماظؼصـرلةمؼبمضصـّٙممم:معؾقـنيمصؼّٛم"مؼض٣ّقباظؾكالءسـّٓمم٨ّؼصصاظ

وأخرلاماظػص٢ّماظؿطؾقؼ٨ّمبعـ٦ّاغ٥ّمبــممم؛اظؾكالء،موأعوماظـوغ٨ّمخصصؿ٥ّمظؾؾـقيماظلّٕدؼيمظؼصّٙماظؾكالء

عؾقـنيمطؾرلؼ٤ّمأؼضومأعوماِّول:معؼوربيم"مضبؿ٢ّمبنيمدّصؿق٥ّمعؼوربيمؼبمغظّٕؼيماظؿؾؼ٨ّم"ضصّٙماظؾكالء

وأعـوماظــوغ٨ّ:مضصـّٙماظـؾكالءمعـ٤ّمعـظـ٦ّرممممممم،مغؼّٓؼيمظـص٦ّصمضصّٙماظؾكالءمبنجّٕاءاتمعـفٍمؼووس

وأخـرلامصفـّٕسمجـوعّٝممممغؿوئٍمػـّٔاماظؾقـٌمممِّػ٣ّمث٣ّقبمخومتيموػ٨ّمسّٕضماآلظقوتماإلجّٕائقيمسـّٓمآؼّٖرم

مووؼـ٥ّماظػّٕسقي.٦ٌّاضقّٝماظؾقٌموسـ

إنقبماظلؾىماِّولماّظّٔيمدصع مإظبماخؿقوريمشلّٔاما٦ٌّض٦ّ ،مػ٦ّمرشؾـيمعـ مؼبمخـ٦ّضمشؿـورممممم

اظذلاثماظلّٕديماظعّٕب٨ّماظّٔيمٕمؼـ٢ّمحّظ٥ّمع٤ّماالػؿؿوممطؿومغوظ٥ّماظشعّٕمعـّٔماظعصّٕماىوػؾ٨ّ،موأؼضوم

فـو،مصؾـ٣ّمغعـّٕ ممممإظبمتلوؤظ٨ّماظّٓائ٣ّمس٤ّمدؾىمتغققىمػّٔاماظذلاثمؼبماظػذلاتماظّٓرادقيماظ معّٕرتمب

مس٤ّماِّدبماظعّٕب٨ّماظؼّٓؼ٣ّمإاّلماظشقبعّٕمواظّٕدوئ٢ّمواًطىمطقّٓمأضص٧ّ.

،مػ٦ّمااوضّٕاتماظ متؾؼقـوػومؼبماظلـيماِّوظبمتؽـ٦ّؼ٤ّممظؾعـ٦ّانأعقبوماظلقبؾىماٌؾوذّٕمالخؿقوريم

اظلعقّٓمب٦ّروجني"ماّظّٔيمصؿّّمأعوعـومعّٕقبةمع٦ّض٦ّ ماظؼصـيماظؼصـرلة،ممممظؾّٓطؿ٦ّراهموهّٓؼّٓامربوضّٕةم"أ.د

صعّٕقبجمبويّٓؼٌمس٤ّماظؼصيمؼبماظذلاثماظعّٕب٨ّ،مصؼولمبلنقبماشلؿّٔاغ٨ّمػ٦ّمرائّٓماظؼصيماظؼصرلةمبالمعـوز م

وأنقبماٌؼوعوتماّظ مطؿؾفومعـّٔمضّٕونمهؿـ٢ّمطـ٢ّقبمآظقـوتماظؼصـيماظؼصـرلة،مظـقّٗمطـ٢ّقبمعؼوعوتـ٥ّموإغقبؿـومممممممممم

اٌعؾ٦ّعوتمؼبمغػل٨ّمع٦ّضعومحلـوموضّٕقبرتمأنقبمأحبٌمؼبماظذلاثموأخصقبّٙماظؼصيممععظؿفو،موضعًمػّٔه

اظؼصرلةمبويّٓؼٌمواخذلتمسـ٦ّاغومأوقبظققبـو:م"اظؼصـيماظؼصـرلةمؼبماظـذلاثماظعّٕبـ٨ّمعؼوعـوتماشلؿـّٔاغ٨ّمممممممم

أمن٦ّذجو"،مودّٕسونمعومشققبّٕتماظـؿ٦ّذجمإظبمخبالءماىـوحّٜ،مِّدـؾوبمالمؼصقبـّّمدـّٕدػومعبقعـو،مإاّلمممممم

ؿوسمتؼـقوتماظؼصيماظؼصرلةمؼبمطؿوبماظؾكالء،مخص٦ّصوموضّٓمصودصؿ ماظعّٓؼـّٓمعـ٤ّمممأغقـب٨ّمحووظًماظؿ
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اظّٓرادوتماِّطودميقـيماظـ متـووظـًماظؽؿـوبمعـ٤ّمج٦ّاغـىمسـّٓقبة،معـفـومايفـوج،موعـفـومهؾقـ٢ّمممممممممممم

صنغقـب٨ّمأحوولمهؾق٢ّمضصّٙماظـؾكالءمأوقبالممميماظؾك٢ّ...اخل،مأعقبومػّٔهماٌؼوربياًطوب،موعـفومدقؿقوئق

يماّظّٔيمتؿقبؾعًمع٤ّمخالظ٥ّمبـقيماظلّٕدمأوماظلّٕدؼيماظؾـق٦ّؼيموص٠ّمآظقوتم"تـ٦ّدورو ممضؿ٤ّماظػف٣ّماظؾـق٦ّ

ؼؽؿ٤ّماىّٓؼّٓماّظّٔيمأضػؿ٥ّممؼبمػّٔاوجقـقً"،موثوغقومضؿ٤ّمغظّٕؼيماظؿؾؼ٨ّموص٠ّمآظقوتم"ؼووسموأؼّٖر"مو

م.سؾ٧ّمعومضق٢ّمس٤ّماىوحّٜموس٤ّمطؿوب٥ّماظؾكالء

ج٢ّموصّٟماِّذـؽولماظلـّٕدؼيممم،ممتقب٢ّمؼبماظ٦ّصػ٨ّماظؿقؾقؾ٨ّمع٤ّمأعـفٍجمحبـيٍّاسؿؿّٓتمسؾ٧ّم

ؼبماظذلاثمووصّٟممتظفّٕاتماظؼصيماظؼصرلةمؼبمضصّٙماظؾكالء،مععؿؿّٓةمأؼضومسؾ٧ّمغ٦ّ معـ٤ّماٌؼورغـيممم

اظ موجّٓتمأغفومدبّٓممأرّٕوح مؼبمجوغؾفوماظؿطؾقؼ٨ّمطلنمأحوولمرصّٓمع٦ّار٤ّماظؿشـوب٥ّمبـنيمبـقـيمممم

مء.اظلّٕدماظ مضّٓقبعؿفومطؿىماظـؼّٓماظغّٕبقيمعّٝمعومػ٦ّمع٦ّج٦ّدمؼبمضصّٙماظؾكال

ارتؽّٖتمؼبمحبـ٨ّمػّٔامسؾ٧ّمذبؿ٦ّسيمع٤ّمإٌّاجّٝماّظ مطوغًممبـوبيماٌـورةماظ مأغـورتمظـ٨ّممم

اظؾقٌمخوصيمؼبمبّٓاؼؿ٥ّ،مغّٔطّٕمأػؿفو:مطؿوبماظػ٤ّماظؼصصـ٨ّمؼبماظـــّٕماظعّٕبـ٨ّمحؿـ٧ّمعطؾـّٝماظؼـّٕنممممممم

اًوعّٗماشلفّٕيمظـم"رطونماظصػّٓي"موػ٨ّمدراديموضعفومصوحؾفومىّٕدمط٢ّمعظوػّٕماظلّٕدماظذلاثقـيمم

ػووؼيمإظبماظؽؿوبقيمععؿؿّٓامؼبمعؼوربؿ٥ّماظؿطؾقؼقيمسؾ٧ّماظؾـق٦ّؼيماظلّٕدؼيمىـرلارمجـقـًموروالنمممع٤ّماظش

بورثموت٦ّدورو ،موطؿوبم"اًدلمؼبماِّدبماظعّٕب٨ّمدراديمؼبماظلّٕدؼيماظعّٕبقي"مظـم"ربؿّٓماظؼوض٨ّ"م

حمؼػصـ٢ّمموضّٓمضوممصقفومبّٓراديماِّجـوسماِّدبقيماظعّٕبقيماظؼّٓمييمععؿدلامإؼوػومضـّٕبومعـ٤ّماًـدلمصـّٕامممم

ايّٓؼٌمس٤ّمذظ١ّمبوالدؿشفودات،موطؿوبم"اًدلموعؼوصّٓهمسـّٓماىوحّٜ"مظــم"عقـودةمإدـدل"موػـ٨ّممممم

دراديمتصىمأؼضومؼبمعومذػىمإظق٥ّمربؿّٓماظؼوض٨ّ،مظؽ٤ّقبماظؾوحـيمخصصقبـًمايـّٓؼٌمسـ٤ّمعمظػـوتممممم

ؼبماىوحّٜ،مععؿدلةمإؼقبوػومضّٕبمع٤ّماِّخؾور.مطؿومالمميؽـ مأنمأغل٧ّمذطّٕمعؾبمؽبظَّّٟمسؾّٓماٌؾ١ّمعّٕتوضم

طؿوب٥ّم"اظؼصيمؼبماِّدبماظعّٕب٨ّماظؼّٓؼ٣ّ"مواّظ متعؿدلمدراديمضّٓمييمبوظؼقوسمعـّٝماظّٓرادـوتمايّٓؼــيمممم

واظ مطوغًمرطقّٖةمععظ٣ّماظّٓرادوتماظ مجـوءتمبعـّٓػومعـفـومدرادـيماظـذلاثماظؼصصـ٨ّمؼبماِّدبممممممم

ماظعّٕب٨ّمعؼوربوتمد٦ّدق٦ّدّٕدؼي"ماؿّٓمرجىماظـفقبور"مواظ مادؿعـًمبفومؼبمربطوتمحبــ٨ّمأثــوءمم

حّٓؼـ٨ّمس٤ّماِّغ٦ّا ماظلّٕدؼيماظؼّٓمييمؼبماظعصّٕماىوػؾ٨ّموعومبعّٓه،موالمميؽـ مأنمأشػ٢ّمضقؿيمبعـّٚمم

اظّٓرادوتماِّخّٕىماظ موجقبفؿ مأؼقبؿومت٦ّجق٥ّموػ٨ّم"ع٦ّد٦ّسيماظلّٕد"مظعؾّٓمآمإبّٕاػق٣ّماظ مأسؿدلػوم

مب٦ّصؾيمٌعظ٣ّمإٌّاجّٝمواٌصودر،موحؿ٧ّماٌعؾ٦ّعوتمواظـؿوئٍمااص٢ّمسؾقفو.
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ادوتماظلوبؼيماظ متطّٕقبضـًمظــػّٗما٦ٌّضـ٦ّ ،مدرادـيم"صودؼـيمعـّٕوانماظ٦ّغلـي"مؼبمممممممموع٤ّماظّٓر

أرّٕوحيمدطؿ٦ّراهمسـ٦ّغؿفومبـ"اظلّٕدمسـّٓماىوحّٜماظؾكالءمأمن٦ّذجـو"،موضـّٓماسؿؿـّٓتمصقفـوماظؾوحــيمممممم

سؾ٧ّماظلّٕدؼيماظؾـق٦ّؼيمأؼضومأيماالػؿؿومممبلؿ٦ّؼوتماًطوبماظلّٕديمععؿؿّٓةمسؾ٧ّمعــوػٍمطـ٢ّقبمعـ٤ّمممم

و"جقـوت"موتؼورعًمأرّٕوح معّٝمػّٔهماِّرّٕوحيمؼبمطـرلمعـ٤ّماظـؼـوط،معـ٤ّممممم"بورث"مو"ت٦ّدورو "

بقـفوماالسؿؿودمسؾ٧ّمغػّٗماٌـفٍ،مأيماظلّٕدؼيماظؾـق٦ّؼي،مشرلمأغ محووظًمأنمأضقّٟمسؾقفومدرادـيمم

عؼورغيمبنيمضصّٙماىوحّٜمواظؼصّٙمايّٓؼـيموإظبمأيمعّٓىمميؽــومتلؿقيماظؾكالءمبوظؼصيماظؼصرلة؛م

أدبماىوحّٜماظؾكالءمأمن٦ّذجو"مظـ"ربؿّٓمإبّٕاػق٣ّمخوظّٓما٦ًّجي"موػـ٨ّمردـوظيممممودراديم"اٌػورضيمؼب

عوجلؿرلمزوععيماظرلع٦ّكمبوِّردنموػ٨ّمدراديماػؿ٣ّمصقفوماظؾوحٌمبؿلـؾقّٛماظضـ٦ّءمسؾـ٧ّمطـ٢ّقبمأغـ٦ّا مممممم

اٌػورضوتمعـفوماظّؾغ٦ّؼيمواِّدؾ٦ّبقيمواظؾالشقـيموشرلػـو،مععؿؿـّٓامسؾـ٧ّمدرادـيمدـؾ٦ّكماظؾكقـ٢ّمظؽقـبـ٥ّممممممممم

رلمع٤ّمػّٔهماظّٕدوظيمظؾقّٓؼٌمس٤ّماٌػورضـيماظلـّٕدؼيماظـ ماػؿؿـًمػـ٨ّماِّخـّٕىمممممممخصقبّٙماظػص٢ّماِّخ

بوًطوبماظلّٕديمصؼّٛ؛موآخّٕمدراديمادؿعـًمبفومبّٓرجيمأض٢ّمردوظيمعوجلؿرلمظعّٓيمسّٓغونمربؿّٓم

بعـ٦ّانم"بـقيمايؽوؼيمؼبماظؾكالءمظؾفوحّٜمدرادـيمؼبمضـ٦ّءمعـففـ٨ّمبـّٕوبموشّٕميـوس"مواظـ مضـوممممممممم

ّٓؼٌ،مإربّٓمبوِّردن،موؼؽؿ٤ّماالخؿال مبقـفوموبنيمحبـ٨ّمؼبماسؿؿـودهممبّٓارمايم0202بطؾوسؿفومدـيم

سؾ٧ّماظلؿقوئقيماظلّٕدؼيماظ متعـ٧ّممبضؿ٦ّنماِّصعولماظلّٕدؼي؛مأعقبومؼبمعومطبّٙمتطؾق٠ّمبعّٚمآظقـوتمم

أحدالمممغظّٕؼيماظؿؾؼ٨ّمصؼّٓمادؿعـًموبشؽ٢ّمطؾرلمسؾ٧ّمأرّٕوحـيمدطؿـ٦ّراهم)اظطـ٦ّرماظـوظـٌ(مظؾؾوحــيم"ممممم

"مواظـ مميمسؿورةم٦ًّصماظّٕوائقـيمعـ٤ّمعـظـ٦ّرمعبوظقـوتماظؼـّٕاءةمواظؿؾؼـ٨ّمممممموّٕب"ما٦ٌّد٦ّعيمبـ"اظعؾؿي

م.ضّٓقبعًمظ٨ّمس٦ّغومسظقؿومادؿطعًمع٤ّمخالظ٥ّمإدراكماظؽقػقيماظ متؾبطؾقب٠ّمبفومغظّٕؼيماظؿؾؼ٨ّ

وٕمؼؽ٤ّمع٤ّماٌقل٦ّرمأنمشبؾّٙمإظبمغؿوئٍمػّٔاماظؾقٌ،موإظبمربووظيماإلجوبيمسـ٤ّمإذـؽوظقوت٥ّممم

ؾوتماظ مٕمؼؽ٤ّموووزػومدفالمظؽ٤ّقبماإلصّٕارمسؾـ٧ّما٦ٌّاصـؾيمممع٤ّمدونمأنممنّٕقبمسؾ٧ّمذبؿ٦ّسيمع٤ّماظعؼ

طونمأض٦ّى،مصؼّٓمجّٕتماظعودةمأنمؼشؿؽ٨ّماظؾوحٌمع٤ّمضؾيمإٌّاجّٝ،مظؽقبـ٨ّمصعـالموجـّٓتمؼبمطـّٕتفـوممممم

عشؽؾيمس٦ّؼصيمِّغقبفومطوغًمهّٔومب٨ّمسب٦ّمايش٦ّمواظّٖؼودةمؼبمضّٕاءمعضـّٕقبة.مطؿـومأغقبـ مسوغقـًمعـ٤ّمممممم

صضؾفومإاّلمبش٠ّماِّغػّٗ،موجّٕتماظعودةمأنمؼشؿؽ٨ّماظؾوحٌمع٤ّمضّؾيمطـّٕةماآلراءماٌؿضوربيمصؾ٣ّمأرط٤ّمِّ

قبمب٨ّمعـّٕضمٕمؼػـورض مإاّلمبعـّٓمعـّٕورمدــيمممممم اظ٦ّضًمواسبصورهمووجّٓت٥ّمأؼضومطّٔظ١ّمخوصيمبعّٓعومأ

وغصّٟمؼبماظػذلةماظ مبّٓأتمصقفوماظؾقٌماىّٓقبي،معومأصؼّٓغ٨ّمظّٔةماظؾقٌمصففّٕتمأرّٕوح ماظـ مم

أرتؾفوموأدؿفؿّٝمض٦ّايمِّداصّٝمسـفوموأجقىمسـ٤ّماإلذـؽوظقوتممماحؿفًمعّٓقبةمر٦ّؼؾيمط٨ّمأدذلجعفومو
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اظ مرّٕحؿفومؼبمبّٓاؼيمػّٔاماظؾقٌ؛موع٤ّماٌعقؼوتماظ ماسذلضـؿ مأؼضـومتـلخّٕمدــيماظذلبـّٙمإظبمممممم

اظلـيماظّٕابعي،مأيمبعّٓعومطـًمضّٓمطؿؾًمأطـّٕمع٤ّماظـصّٟممموماضطّٕقبغ٨ّمإظبماظؿكّؾ٨ّمسـ٤ّمجـّٖءمطـؾرلمممم

اجّٝماظ محصؾًمسؾقفومعـ٤ّمجوععـوتماِّردنموعؽؿؾوتفـوموٓممممممومطؿؾؿ٥ّ،مبعّٓعومت٦ّصّٕتمظ٨ّمأػ٣ّمإٌّ

مايؿّٓ،مشرلمأغ مالمأغؽّٕمعبق٢ّمآمسؾ٨ّقبمأنمأسوغ مسؾ٧ّمع٦ّاصؾيماٌش٦ّارمبلطـّٕمسّٖمييموإصّٕار.

وؼبماِّخــرلمالمؼلــع ماجملــولمإاّلمأنمأضــّٓقبممخــوظّٙمذــؽّٕيمواعؿـــوغ٨ّمظتدــؿوذماٌشــّٕ ممم

اّظـّٔيمٕمؼؾكـ٢ّمسؾـ٨ّقبمبؿ٦ّجقفوتـ٥ّموغصـوئق٥ّموطــرلمعـ٤ّماٌعؾ٦ّعـوتمؼبمتؾـ١ّمممممممممممأ.د.دعقدمبوراجني"

اظعفوظيماظؿقب٨ّمطقـبومغؾؿؼ٨ّمصقفومسـّٓمعّٓخ٢ّماظعؿودة،موذؽّٕامظ٥ّمأؼضومسؾ٧ّمتؾ١ّماظعؾـوراتماظـ مطوغـًمممم

تشقـ محقـؿوماذؿؽ٨ّمظ٥ّممّم٤ّمؼؼ٦ّلمظ٨ّمالموج٦ّدمظؾؼصيمؼبماظذلاثمبؼ٦ّظ٥ّمظ٨ّمال:متؾوظ٨ّمبؽالممػمالءم

مؼّٓاصّٝمس٤ّمرأؼ١ّموصؽّٕت١ّ،مصشؽّٕامجّٖؼالمظ١ّمأدؿوذيماظؽّٕؼ٣ّ.مواحبـ٨ّمس٤ّمع٤ّم

م

م

مممممممم

 نضريّ كنٌِ
       0442رمضان 02سَدِ بلعباس: 

 .06/25/0209املٌافق لـ:     



  

 

م

م

م:معّٓخ٢ّ

 جتنَس قصص البخالء
م

م

م

م

م

م



  

 

م

م

اـلَلة  "يعترب ٔبتو عامثن معرو جن حبر

 ابدلاحظ

ٕامام اًىتاتة اًيرثية، وبٓذم اًرسذايث  

اًعرتية اـلعروفة يف عرصٍ، وعرصان تال 

 مٌاسغ..."
 

 ،اظطاػرمبؾققا

 ع٤ّماٌقـق٦ّظ٦ّجقوماظّٕواؼيماظعّٕبقيماىّٓؼّٓة

 80ص،مجّٔورماظلّٕدماظعّٕب٨ّمإظبمعومبعّٓمايّٓاثيم
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عـفومؼبمأيمجــّٗمأدبـ٨ّمميؽـ٤ّممممم،عّٕض٢ّمعلورموـقّٗماظذلاثماظعّٕب٨ّمعشوط٢ّمسّٓةتؾبّٖالمتالم

اظؼصّٙمسؾ٧ّمم-( ماالسبطوط)اٌؿؾ٦ّط٨ّمتصـقّٟماِّذؽولماظلّٕدؼيمعـّٔماظعصّٕماىوػؾ٨ّمإظبمشوؼيمسصّٕم

مبعـ٧ّمالمميؽــومتصــقّٟماٌؼوعـيمضـؿ٤ّممممم.اظؿؾعقيمظؾؿّٕطّٖؼيماِّوروبقيوؼّٕجّٝمػّٔامإظبمم-وج٥ّماظؿقّٓؼّٓ

وعـ٤ّممم(Edgar Allan Poe)اظؼصيماظؼصرلةمِّغفومٕمتّٕقؽبمإظبماظض٦ّابّٛماظ موضعفوم"ادجـورمآالنمبـ٦ّ"ممم

بوظـلؾيمظؾوض٨ّماِّذؽولمصنغـومنّٓمادـ٣ّماًـدلمؼضـ٣ّنبممممم٥ّغػلاظش٨ّءموجوءمبعّٓه،موؼؽػقفوماد٣ّمعؼوعي،م

ًمإنم،مو ماظلـّٕدؼيماظذلاثقـيمرشـ٣ّماخؿالصفـوممممط٢ّماِّغ٦ّا فـومالمتؿعـّٓىمغـ٦ّ ممممصنغاظؿػّٕؼـ٠ّمبقـفـوممممحووظـ

وصؼّٛ،مأعوماظؼصيمواظّٕواؼيمصالموج٦ّدمشلؿومؼبماظذلاثماظؼصص٨ّ!موعوذامس٤ّمؼبمصػؿ٥ّماًدلؼيميؽوؼيما

أولمع٤ّمادؿكّٓممعصطؾّّماظؼصيمظؾؿعؾرلمس٤ّمغ٦ّ مع٤ّم»ضصّٙماظؾكالء موخوصيمإذامسؾؿـومأنماىوحّٜم

اٌصطؾّّموأثؽبقبؾ٥ّمؼبماظؼصيماظؽؿوبقيمبعّٓمأنمطونمؼعـ ماًـدلمأوممماظلّٕد،مأومسؾ٧ّماِّض٢ّ،مأولمع٤ّمأصمب٢ّم

عبقّٝمعمظػوت٥ّممبومصقفوماظـؼّٓؼيمطوظؾقونمواظؿؾقني،ممؼبوذظ١ّم؛م(1)«ايّٓثمأوماظِّّٔطّٕمؼبماظؼّٙماظشػ٦ّي

موايق٦ّان،مأعومطؿوبماظؾكالءمصؼّٓمطونماظَؼوَظىماظّٔيمضب٦ّيمػّٔهماظؼصّٙمبلغ٦ّاسفو.

ضؿ٤ّماظؼضوؼوماٌلؿعصقيمؼبماظـؼـّٓمسوعؽبقبـي،موتـّٖدادمصـع٦ّبؿفومممممتؾبصؽبقبّٟمضضقيماِّجـوسماِّدبقيم

طؾؿوماوفـومسب٦ّموـقّٗماظذلاثماظلّٕديماظعّٕب٨ّ،مواظلؾىماِّطـدلمػـ٦ّمأنمػـّٔهماِّجــوسمعـؾعفـومممممم

تّٕعبؿفـومصؾـ٣ّمؼؿػؼـ٦ّامسؾـ٧ّمعصـطؾّّممممممماظغّٕبقي،محووظ٦ّابؼ٦ّاظؾفوماظعّٕبممصودؿؾؿفوأوروب٨ّممبلؿقوتفو،م

ؼبمعصطؾّّمعؾب٦ّحؽبقبّٓ!مواِّعّٕمٕمؼـؿ٥ّمسـّٓماِّجـوسماظلـّٕدؼيمصؼـّٛ،مممواحّٓ،موحووظ٦ّامتعّٕؼؾفومصؾ٣ّمتلؿؼ٣ّم

ؾـقّٛماٌضـطّٕبمعـ٤ّماٌلـؿقوت.مأعقبـومإذامتصـػقـوممممممماًاظـؼّٓؼيمٕمتلؾ٣ّمع٤ّممب٢ّمحؿ٧ّمتّٕعبيماٌـوػٍ

متّٕاثـوماظـؼّٓيمصننقبماِّجـوسماظلوئّٓةمآغّٔاك،متؿّٓاخ٢ّمصقؿومبقـفوموالمؼؽودماظػّٕقمؼؾنيمبقـفو.

 الرتاث العربي:إطكالية اجلهص األدبي يف  -0

اًـدلمأومممالمؼعـّٓومتصــقػ٥ّمسـ٤ّمممايّٓؼٌمس٤ّماظلّٕدماظعّٕب٨ّماظذلاث٨ّمسؾـ٧ّمطـّٕتـ٥ّموتـ٦ّسـ٥ّ،مممم

اظـ٦ّادرمأومايؽوؼيمطلضص٧ّمحّٓقب،مأعوماِّجـوسمايّٓاثقيمطوظؼصيماظؼصرلة،مواظّٕواؼي،مواِّضص٦ّصي...م

                                           

مًضؼوزاث اًِيةؼة اًعامؼة اًسؼوزية ٌَىتؼاة، زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعؼر  حؼم معَؼل اًلؼرن ارلؼامس  ؼري،  -(1)

 .211/211ض ، ذمضق، سوزية، 1022وسازت اًثلافة، ذ.ظ، 
-  تك،  ؼثال ،رأؼ  ٕا  ملؼؿل اصل، ، ملؼؿل  Sémiologieميىٌم ٔبن جتؼد ـلؼ و وا ؼد ٔبنؼرث مؼن ،ؼرأتك، ؤبنؼرث مؼن انيؼك معؼر 

ت  ٕا  س مييوًوجيا، س مييائية، س اميءوي ... ٕاخل.  إ،صازت، اصل،ئَية، وُعِرّ
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ؼؾؿّٖعـ٦ّامبوًصـوئّٙممماخلمصالمرب٢ّمشلومضؿ٤ّماظلّٕدماظذلاث٨ّماظعّٕب٨ّ،مٌـوذا مِّنماظعـّٕبماظؼـّٓاع٧ّمٕمممم

مدّٕودػ٣ّمسؾورةمس٤ّمحؽوؼوموأخؾورمصؼّٛ!طوغًماظلّٕدؼيماٌعؿ٦ّلمبفوماظق٦ّم،موإمنوم

والمميؽــومأنمغؿكط٧ّمعومجودتمب٥ّماظؼّٕضبيماظعّٕبقيماظـؼّٓؼيمح٦ّلمضضقيماظؿفـقّٗ،مؼبمصذلةم

طوغًمتعؿدلمضّٕوبماظــّٕماثـنيمالمثوظٌمشلؿـو،ماًطوبـي،مواظّٕدـوئ٢ّ،مإظبمأنماتلـعًمدائـّٕةمػـّٔهممممممم

اظذلدق٢ّ،مواظؿ٦ّضقّٝ،موعـفـوماًطؾـي،موعـفـومايكبؽـ٣ّممممم»جـوسمواحؿ٦ّتمأجـودومأخّٕىممتـؾًمؼبماِّ

إٌّوؾيمواِّعـؾيماظـؿؾبّٕدؾي،موعـفوماظـؿؾب٦ّرؽبقبىمواظـؿؾبعؿؽبقب٧ّ،موعـفوماٌؼوعوتموايؽوؼوت،موعـفوماظؿ٦ّثقـ٠ّ،مم

م.لمربووالتمتـظرلؼيمظتجـوسماِّدبقيماظذلاثقيأوقبمػّٔهم،(1)«وعـفوماظؿلظقّٟ

اِّجـوسماظؿّٓاخ٢ّمصقؿومبقـفو،موسبـ٤ّمغعؾـ٣ّمأنماظّٕدـوئ٢ّمطوغـًمض٦ّاظـىمظؾؼصـّٙمممممممشلّٔهمميؽ٤ّم

ّٕدوظ ماظغػّٕان،مواظؿ٦ّابـّٝمواظّٖوابـّٝ،موميؽـفـومأنمتضؾبـ٣ّؽبقبماًطـىممممممظطؿومػ٦ّمايولمبوظـلؾيمم،وايؽوؼو

ماظّٕدـوظيم»حقـؿـومضـول:مممموػّٔهماظـؿؾبفوغليمبنيماِّغ٦ّا ماظــّٕؼيمظـؿـؽبقبّّمشلـوم"بكبشـّٕمبـ٤ّماظــؿؾبعؿؿكبّٕ"مممممأؼضوم

تؾبفعؽب٢ّمخطؾًي،مواًطؾيمتؾبفعؽب٢ّمردوظًي،مؼبمأؼلّٕمُطؾػي،موالمؼؿفقؽبقبلمعـ٢ّمذظ١ّمؼبماظشعّٕمعـ٤ّمدـّٕسيمضؾؾـ٥ّمممم

ػـّٔهممتــ٣ّؾبقبممم،(2)«وإحوظؿ٥ّمإظبماظّٕدوئ٢ّمإالمبؽؾػي،موطّٔظ١ّماظّٕدوظيمواًطؾيمالمؼؾبفعالنمذـعًّٕامإالممبشـّؼيمم

وغليمظقلًمسصـّٕؼيمحّٓاثقـيمممنمضضقيماجملإوم،اآلراءمس٤ّماظـؼوصيما٦ٌّد٦ّسقيماظ مرؾعًماظـؼودماظؼّٓاع٧ّ

خبـال ماىفـ٦ّدممم»ضوربيمؼبماظؼّٓم،مشرلمأغفومالمتعـّٓومأنمتؽـ٦ّنمآراءـبموأصؽـورامسوعؽبقبـيمممممماوإمنومشلومجّٔور

اظغّٕبقيمايّٓؼـيمؼبمػّٔاماجملول،مواظ مسبًمعـق٧ّمتـظرلؼو،مؼلع٧ّمإظبمصقوشيمغظّٕؼوتمغؼّٓؼيمح٦ّلم

يمثـورمجـّٓلموادـّٝمحـ٦ّلماِّجــوسمممممماظؿفـقّٗ،مصػ٨ّماظؼّٕنماظلودسمسشـّٕماٌـقالدي/ماظعوذـّٕماشلفـّٕمممم

م.(3)«اِّدبقيمصشفّٓتماِّودوطماظـؼّٓؼيمسـ٦ّدةمض٦ّؼـيمآلراءمطـ٢ّمعـ٤ّمأصالرـ٦ّنموأردـط٦ّمؼبمػـّٔهماظؼضـقيمممممممم

                                           

ٔبتو اًلامس َلد عحد اًؽفؼوز اًععؼا إ،صؼخيًل ألهدًإؼ، ٕاحؼعم ظؼيعة اًؼعم، ض: َلؼد زيؼوان اصلايؼة، ذاز اًثلافؼة، ذ.ظ،  -(1)

 .69ًحيان، ض –، تريوث 2611
- ـلعمتر، اًعالمة، ٔبتو سِي اًىويف، مّث اًحؽؼداذي، صؼ يا اـلعؼو  وظؼاحة اًتعؼاهيف، اكن ٔبجرظؼا رهيؼا فعيؼا،   نتؼاة ثرش جن ا

"تبٔويي اـلتضاتَ"، ونتاة اًرّذ ملىل ادلِّال، ونتاة اًعدل، ماث س ية عرشت ومائتك؛ ييظر: ٔبتو عحد ػل مشس اطلين اطلُؼ،، سؼري 

 .2106، ألزذن/اًسعوذية، ض1002، ذ.ظ، 2ية ًٌَرش واًتوسيل، حٔبملالم اًيحالء، تي  ألفعز اصلوً 

، 2661ُؼؼ/2226ض: ملًل َلؼد اًحاؼاوي وَلؼد ٔبتؼو ف ؼي ٕاجؼراُمي، اـلىتحؼة اًعرصؼية، ذ.ظ، ٔبتو ُالل اًعسىري، اًعياعتك،  -(2)

 .231ضًحيان، 

يؼة تعحيليؼة حؼول تعؼغ اًؼلرح اًرسؼذية(، انذي ألذ  )ذزاسؼة هظر ك ااي اًرسذ اًلدمي يف اًيلؼد حعة تً  ٔبمحد اصلوزسي،  -(3)

 .206ض، اـلمَىة اًعرتية اًسعوذية، 1022ُؼ/2231، 2إ،حساء ألذ ، ظ
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ووؾًمآراؤػؿوماظـؼّٓؼيمح٦ّلمغظّٕؼيمااوطـوةماظـ مصـقغًمعـفـومأػـ٣ّماٌــوػٍماظـؼّٓؼـيمايّٓاثقـيممممممممم

مم.طوظؿؾؼ٨ّمعـال

ظؾفؿفـ٦ّرماٌؿؾؼـ٨ّمعـّٝماظعـّٕوضماٌلـّٕحقي،ممممممتطّٕقمأردط٦ّمإظبمضضقيماالغػعولماظّٔيمضبـّٓثمم

 مطوغًمأولمذّٔراتماٌـفٍماظـػل٨ّ،ماظـّٔيمم"ماّظCatarsissوغػّٗماظش٨ّءمبوظـلؾيمظـؼطيماظؿطفرلم"

متـ٢ّمؼبمإثورةماظشع٦ّرمبوظّٕغبيموا٦ًّ مؼبمغػلقيماٌشوػّٓمظتسؿولماظّٓراعقيماظذلاجقّٓؼـيمواظؽ٦ّعقّٓؼـيممم

عّٓماغؿفوءماظعّٕضمواغؿفوءمسؼّٓةمحؾؽيماٌلّٕحقي.مؼؿكؾّٙمع٤ّمػّٔهماِّحودقّٗمعؾوذّٕةمب.مسؾ٧ّماظل٦ّاء

المؼـؾغ٨ّمأنمغطوظىماظذلاجقّٓؼومبؽ٢ّمغ٦ّ مع٤ّمعلؾكبقبؾوتماٌؿعـي،موظؽـ٤ّمغطوظؾفـومصؼـّٛممبؿعؿفـومممممم»وشلّٔام

اًوصيمبفو،موعوداعًماٌؿعيماظذلاجقّٓؼيمتؿؿـ٢ّمؼبماظشػؼيموا٦ًّ ،موأنؽبقبماظشوسّٕمعؾبؾّٖممبؿ٦ّظقـّٓمذظـ١ّممم

اظؿطفرلمهّٓثمع٤ّمخاللمربوطوةماظشوسّٕمظؾ٦ّاضّٝمؼبماظذلاجقـّٓؼو،ممسؿؾقيم.مإنقبم(1)«ع٤ّمخاللمربوطوت٥ّ

ع٤ّمخاللمػـّٔهماظؿؿـؾبقبالتمظؾ٦ّاضـّٝمدـقكؿبُؾّٙؾبمإظبمغؿـوئٍمممممم،مووػ٦ّمميـ٢ّمأدوارمذكصقوتمتعوغ٨ّمبصؿً

ماٌؿؾؼ٨ّمسؾ٧ّماظؿكؾّٙمع٤ّمػّٔهماِّحودقّٗ.عػّٕدمتلوسّٓم

صؼـّٓماغطؾؼـ٦ّامممـومممموعومؼفؿـومع٤ّمخاللمػّٔامأنؽبقبماظغّٕبمٕمتؽ٤ّمشل٣ّمضطقعيمعّٝمتّٕاثف٣ّماظـؼّٓيم

أوماِّغ٦ّا ماِّدبقيمتؿـودىموتـّٕاثف٣ّ،ممم،إظق٥ّمأردط٦ّموأصالر٦ّن،مصفوءتماظـظّٕؼوتماظؿفـقلقيماغؿف٧ّ

ث٣ّمصـع٦ّامِّغػلف٣ّمض٦ّاظىمأدبقيمسؾ٧ّمصؾ١ّمعوموصؾف٣ّمع٤ّمآراء،موسؾ٧ّمعومؼـودىمآدابف٣ّمبصػيمسوعي؛م

أنمتلؿ٦ّردماظعؼؾقيماظعّٕبقيمػّٔهماِّجـوسمبؼ٦ّاظؾفوموهـوولمأنمتؾبؾؾكبلـفومسؾـ٧ّممممم،ط٢ّماظعقىم،واظعقى

ٕمتؿـودىمععفو،ماتفؿـومتّٕاثـومبوظؼكبصّٕ،مؼبمحنيمطونماِّجـّٓرمموذامحّٓثموإم،اظذلاثماظعّٕب٨ّماظعّٕؼ٠ّ

م"بشـّٕمبـ٤ّماٌعؿؿـّٕممم"بـومأنمغػع٢ّمعـؾف٣ّ،مبلنمغؾقٌموغؽؿشّٟمغظّٕؼيمسّٕبقيماغطالضومممومت٦ّصمب٢ّمإظق٥ّم

ث٣ّمبممّمـ٤ّمواالهمطوىـوحّٜمواظؿ٦ّحقـّٓيموابـ٤ّمضؿقؾـيمواظـعـوظامواظؼوئؿـيمتطـ٦ّلمممممممممم،ّٓماظعؾود٨ّطلبماظـؼ

مِّزلوءمطـرلةمؼبماظـؼّٓماظعّٕب٨ّماِّصق٢ّ.

المؼؼّٟماِّعّٕمسـّٓماِّجـوسماِّدبقيمصؼّٛ،مب٢ّمحؿ٧ّماٌـوػٍماظـؼّٓؼيماظ متؾبؼورؽببمبفوماِّسؿولم

عـومظؾظـّٕو ماظعّٕبقـي،مؼبمحـنيمطـونممممممزفّٕتموص٠ّمزّٕو مععقــيمزبوظػـيممتوممم،اظػـقي،مشّٕبقيماٌـؾّٝ

ظؾعّٕبمبو فبمر٦ّؼ٢ّمؼبمضضوؼومعـففقيمتـودىمعومجودتمب٥ّمزبقؾيمذعّٕائف٣ّموعومأعؾؿ٥ّماظؾقؽـيماظعّٕبقـيممم

ؾشـوسّٕماظعّٕبـ٨ّماظؼـّٓؼ٣ّمعـمثّٕاتمخورجقـيمتّٓصعـ٥ّمإظبمممممممطوغـًمظمعــالممم.وطّٔاماظظّٕو ماظـػلقيم،آغّٔاك

                                           

توسيل،  -(1) مي حٌلذت، ذاز ُال ًٌَرش وًا  .210م، مرص، ض2666/ُؼ 2210، 2ظبٔزسعو، فن ًاضعر، ض: ٕان جرام ابي وو،ر، ،ر: ٕاجرُا
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ــعّٕماظممم ــو،مطش ــوءـبمسؾقف ــورمع٦ّاضــقّٝمضصــوئّٓهمبـ ــ٥ّمطبؿ ــّٖلمماإلشلــوممووعؾ ــ٧ّماظغ ـــالموحؿ ــوئّٚمع ـؼ

صؽقّٟمدقظفّٕمععـ٧ّماظـّٙمإذامُشقكبقبىؽبماٌمظكبقبـّٟموعـوتؽبمطؿـومدسـًمإظبمذظـ١ّماظؾـق٦ّؼـيمممممممماخل،اظعّٔري...

وغطوظـىمعـفـومممم،ؿؽ٤ّماسؿؿودمرّٕقموآظقوتمغؼّٓؼيمشّٕبقـيموشّٕؼؾـيمسـ٤ّمثؼوصؿــومممماٌمع٤ّمشرلاظشؽؾقي !م

ماإلصصوحمس٤ّمعؽـ٦ّغوتماظشعّٕاءماظؼّٓاع٧ّموأحودقلف٣ّ!

خوصـيمؼبمغؼطـيمادؿقضـورممممم،٤ّماٌـوػٍمسؾ٧ّمعومغؼ٦ّظ٥ّمح٦ّلماِّجـوسماِّدبقيؼـطؾ٠ّمعومضؾـوهمس

اظـؼوصيمواظؾقؽيماٌمثّٕةمسؾ٧ّماإلشلوم؛مِّغفومعفؿيمجّٓامؼبمسؿؾقيماظـؼّٓمظؾ٦ّص٦ّلمإظبمععــ٧ّ،مصؾـ٦ّمسـّٓغومإظبمممم

وػـ٨ّممم،اظذلاثماظعّٕب٨ّمدـفّٓهمؼّٓورمح٦ّلمصؾ١ّمغؼطـيمعفؿـيمبـ٢ّمطـ٢ّماٌمظػـوتماظـؼّٓؼـيمتّٕطـّٖمسؾقفـومممممممم

ؾؾالشيمع٤ّمعبقّٝماِّع٣ّماجملوورةمحؿ٧ّمطبؾّٙمإظبمظمإذمنّٓماىوحّٜمضبوولماإلٌوممبؿعّٕؼّٟلبم".اظؾالشي"

ضولماظػورد٨ّ:مععّٕصيماظػص٢ّمع٤ّماظ٦ّصـ٢ّ،موضـولماظق٦ّغـوغ٨ّمممم"م؛ؼّٓمضق٢ّمعوماظؾالشيظم.تعّٕؼّٟمواحّٓمذوع٢ّ

ي،متصققّّماِّضلوم،مواخؿقورماظؽالم،موضولماظّٕوع٨ّمحؾبل٤ّماالضؿضوبمسـّٓماظؾّٓاػيمواظغـّٖارةمؼـ٦ّمماإلروظـممم

ضبوولماىوحّٜمعـ٤ّمخـاللمػـّٔامممم".م(1)وضولماشلـّٓيموض٦ّحماظّٓالظيمواغؿفوزماظػّٕصيموحل٤ّماإِلذورة...

ث٣ّمحَبٌمس٤ّمتعّٕؼّٟمشلومؼبمصّٓورماظعّٕب،مت٦ّصـ٢ّممم،ت٦ّضقّّمضقؿيماظؾالشيمسـّٓمشرلماظعّٕبم،اظعّٕض

و"صؾبـقورمبـ٤ّمسقؽبقبـوشممممم"ععووؼـيمبـ٤ّمأبـ٨ّمدـػقون"ممممإظبمأنماظؾالشيمػـ٨ّماإلصبـوزمطؿـومجـوءمؼبمحـ٦ّارمممممم

ضولمظ٥ّمععووؼي:معومتؽبعّٓؾبقبونماظؾالشـيمصـقؽ٣ّ مضـولماإلصبـوز.مضـولمظـ٥ّمععووؼـي:موعـوممممممممم»اظّٔيممعؾّٓي"اظ

م.(2)«اإلصبوز مضولمصقور:مأنموقىمصالمتؾطه،موتؼ٦ّلمصالمدبطه

ع٤ّمخاللمػّٔامإظبمأنماظؾالشيمػ٨ّماالخؿصور،مواالضؿضوب،مواالخؿّٖالمؼبماظؽالممعـّٝممشبؾّٙم

ع٤ّماظّٓاردنيمسؾ٧ّماالسؿؼـودمم»إصوبيماٌعـ٧ّماظّٓضق٠ّ،مصشّٕطماإلصبوزمؼبماظؼ٦ّلمسـّٓماظؼّٓاع٧ّمدصّٝماظؽـرلم

أظّٟمظقؾـيموظقؾـيممممبؼصّٕماظـػّٗماظعّٕب٨ّماظّٔيمٕمؼلؿّّمبظف٦ّرمغ٦ّ ماٌؾقؿيمواظّٕواؼيمصقف٣ّ،مصّٕواؼي

٧ّمر٦ّشلومػ٨ّمذبؿ٦ّسيمع٤ّماظؼصّٙماظؼصرلةمضوبؾـيمظالجؿـّٖاءمدونمأنمطبـ٢ّقبمذظـ١ّمزلـّٓماظّٕواؼـيمممممممسؾ

                                           

تحي -(1) حيان وًا لاُرت، مرص، ض2661ُؼ/2221، 1، مىتحة ارلاجنا، ظ2ك، ض: عحد ًاسالم ُازون، حييظر: ادلاحظ، ًا  .11، ًا
-  جن رشاحيي جن مٌلؼذ اًعحؼدي، مؼن تؼد عحؼد اًلؼيس، فعيؼة مفؼوٍ، اكن مؼن صؼ يعة  -ويلال اجن عحاش–ُو حصاز جن عياص

جؼن ملؼًل جؼن اؼر اًعسؼلالإ، إ،ظؼاتة يف  يؼ  ُؼؼ، ييظؼر: ٔبمحؼد 20عامثن،   حصحة ؤبفداز حس ية، واكن ملالمة وسؼاتة تؼويف  ؼو 

 .332 -311، تريوث، ًحيان، ض 2669ُؼ/2229، 2، ذاز اًىتة اًعَمية، ظ3اًعحاتة، ض: ملاذل ٔبمحد عوط، ح

 .  61، ض 2ادلاحظ، اًحيان واًتحيك، ح -(2)
- ، ادلًس ألذ  اطّلي ظِر يف ٔبوزواب. وزذث هبذا اـلععَح يف اًيط ألظًل، زمبا تلعد اًحاحثة ابًرواية اًلط واذليك 
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سّٖو ماظـػّٗماظعّٕبقيماٌؾّٓسيمسـ٤ّمػـّٔهماظػــ٦ّنمظـقّٗممممممنإم.(1)«اِّصؾقيمأومبودؿؼاللماظؼصيماجملّٖوءة

مظكبؼكبصؽبّٕمضّٕضبؿفوموإمنومظؿؼّٓؼلفومظؾػـ٦ّنما٦ٌّجّٖةماظؾؾقغي.

م٥ّواظلّٕدمب٦ّجـمم،ب٨ّماظؼّٓؼ٣ّمبوظشعّٕمأطـّٕمع٤ّمصـ٦ّنماظــّٕمسوعيػّٔامعومؼ٦ّضّّمدؾىماػؿؿومماظـؼّٓماظعّٕ

طـونماظؽـالممطؾـ٥ّمعـــ٦ّرا،مصوحؿوجـًماظعـّٕبمإظبماظغــوءممبؽـورممأخالضفـو،مورقـىممممممممممم»بـ٢ّممم،اًص٦ّص

أسّٕاصفو،موذطّٕمأؼوعفوماظصويي،موصّٕدوغفوماِّزود،موزلقوئفوماِّج٦ّاد،مظؿفّٖؽبقبمأغػلفومإظبماظؽّٕم،موتّٓلم

اظشكبقبق٣ّ...مصؿ٦ّػؽبقبؿ٦ّامأسورؼّٚمجعؾ٦ّػومع٦ّازؼ٤ّماظؽالم،مصؾؿؽبقبوممتمشل٣ّموزغ٥ّ،مزلـ٦ّهمذـعّٕا،مممأبـوءػومسؾ٧ّمحل٤ّم

ػّٔهماِّسورؼّٚمواِّوزانمؼبماظلفّٝماظـّٔيمسـقـًمبـ٥ّماظؽفوغـيمممممومتـؾًمم.(2)«ِّغف٣ّمذعّٕوامب٥ّ،مأيمصطـ٦ّا

وسـ٤ّماظصــقغيماظلــفعقيمزفــّٕتمم»أطــّٕمذــ٨ّءمظكبقلــفؾب٢ّؽبمحػظفــومؼبماظـّٔاطّٕة،موتــّٓاوشلومسؾــ٧ّماِّظلـــي،ممم

سورؼّٚماظؾلقطيماظ متعّٓؾبقبم"اظّٕجّٖ"مأطـّٕػـوموضـ٦ّحو،مصـوظّٕجّٖمغظـوممإؼؼـوس٨ّمبلـقّٛمؼّٕتػـّٝمضؾـقالمؼبممممممممماِّ

اغضؾور٥ّمس٤ّمعلؿ٦ّىمإؼؼو ماظلفّٝ،موصق٥ّمتؿؽّٕؽبقبرمتػعقؾيمواحّٓةم...مؼؼّٝماظّٕجـّٖمؼبماٌلـوصيماظػوصـؾيمبـنيممممم

م،ػـّٔاماظـّٕأيممحلـىممم،صوظشـعّٕمم.(3)«اظلفّٝمواظؾق٦ّرماظصوصقي،ماظ متط٦ّرتمصقؿومبعّٓمإظبمحب٦ٍّرمعؿـ٦ّسي

طونمؼبماِّص٢ّمغـّٕا،موخ٦ّصومسؾق٥ّمع٤ّماظؿؽبقبػؾقُبًمعـ٤ّماظـّٔاطّٕةمهـ٦ّؽبقبلمإظبمصـ٤ّمعؼؿضـىمبعـّٓعومممممممم،واظّٔيمدؾؼ٥ّ

موتؾبلفقِب٢ّمحػظ٥ّمؼبماظؼؾ٦ّبمأؼضو.م،زفّٕتماِّوزانمواِّسورؼّٚمظؿقػّٜمضقوس٥ّ

شبُؾّٙمع٤ّمخاللمػّٔهماظـص٦ّصماظ مدؼـوػومؼبمدقوقمحّٓؼــومس٤ّماِّجـوسماظعّٕبقيماظؼّٓميـيمإظبمم

اعؿؾؽًمط٢ّمعؼ٦ّقِبعوتماإلبـّٓا معــّٔماىوػؾقـي،مدظقؾـ٥ّمه٦ّؼـ٢ّمغصـ٦ّصمغـّٕؼـيمممممممممظعّٕبقيؼ٦ّلمبلنؽبقبماظعؼؾقيمااظ

وإنمٕمتصـؾـومبلـؾىمعـومدـفؾ٥ّماظؿـورؼّْمعـ٤ّمعكدـ٨ّمحـّٓثًمممممممممم،وغص٦ّصمعلؽبـفؽبقبعيمم،ر٦ّؼؾيمإظبمأذعور

                                           

 11/12تتول ٔبمحد جٌدية، ألهواغ ألذتية اًرتاثية )زؤاي ح ازية(، ملال ورُش مضن فعاًياث مؤ ر اًيلد اًثؼاإ عرشؼ اـليعلؼد يف  -(1)

، ملؼاؾل اًىتؼة اذلؼدي  2وتعيوان تداخي ألهواغ ألذتية، كسؼم اٌَؽؼة اًعرتيؼة وبٓذاهبؼا، ةامعؼة اًريمؼوك، ٕازتؼد، ألزذن، مؼ 1001 وس 

 .101، ض 1006 – 2216، 2ًٌَرش واًتوسيل، وةدازا ٌَىتاة اًعاـلا ًٌَرش واًتوسيل، ظ

، 2، مىتحؼة ارلؼاجنا، ظ2اجن زص يق اـلس يًل اًلريواإ، اًعمدت يف حماسن اًضعر وهلؼدٍ، ض: اًحيؼوي عحؼد اًوا ؼد صؼعالن، ح -(2)

 .20م، اًلاُرت، مرص، ض1000ُؼ/2210

 .91ض  ،، اـلؤسسة اًعرتيّة ٌضّلزاساث واًًرّش، تريوث، ًحيان1009، 2عحد ػل ٕاجراُمي، موسوملة اًرسذ اًعر ، ظ -(3)
- ظموٍ صعرا، ومؼن ُؼؤ،ء: ،رأؼة اجؼن سؼِي جؼن هوأؼ  وت ٔبول ،رأؼة صؼعرية، لكيةل وذمٌة يف صعر اًىثريين فٌ ًلد ٔبثّر نتاة

م، ،رأؼة ملؼًل جؼن ذاوذ، ،رأؼة ثرشؼ جؼن اـلعمتؼر، و  121ُؼ/ 100َربامىة تويف "ٔبابن" س ية ،رأة ٔبابن جن اسليد اًالحلا ظيفِا ٌ

ُؼ، و،رأة عحد اـلؤمن جن اذلسن اص هتر يف اًلؼرن اًسؼاتل اًِيؼري ٔبو 901ُذٍ اًرتجٌلث ياع ، ٔبما ،رأة اجن اًِحازية وظَيا س ية 

ِا:اًثاً  عرش اـليالذي، وتلل ُذٍ اًرتأة يف تسعة بٓ،ف تي  ز   جز ٔبًو

 اًلاذز اذلا اـلريد اًعاؾل  اسلد ؼل اًعزيز اذلامك
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أنؽبقبمغّٙماب٤ّمرذق٠ّمؼؽػقـومبلنمغـؾًمصقيماظـّٕأي؛موػـّٔهماظعؼؾقـيماٌؾّٓسـيممممممظؾؿؽؿؾيماظعّٕبقيماظؼّٓميي،مإاّل

إاّلمأنموظعفومبوإلصبوزمواالخؿصـورممم،طوغًمتلؿطقّٝمذبوراةماظّٕوممواظق٦ّغون،مبلنمتؾبـشَلماٌالح٣ّمواإلظقودات

طوغـًممتفكبقبـّٓمآشلؿفـوماٌؿعـّٓدةمؼبمعالغبفـو،ممممممم،خوصيماظق٦ّغوغقيوم،حولمدونمذظ١ّ،مطؿومأنؽبقبمػّٔهماآلداب

،مصؽونمظؾعؼقّٓةمدورممؼبمسّٓمماظؿلثّٕمبـوظػ٤ّماظق٦ّغـوغ٨ّمطؿـومتـلثّٕوامممممشرلهواحّٓمالمإظــ٥ّممإظ٥ّوظؾعّٕبماٌلؾؿنيم

ٕمتؽ٤ّمإالمودـوئّٛمبقــف٣ّممممغفولػؿ٥ّموعـطؼ٥ّ،مأعومؼبماظعصّٕماىوػؾ٨ّمصؾ٣ّمؼعؿؼّٓوامؼبمأصـوعف٣ّماإلبّٓا مِّؾبػ

ََهألُص َّال٤هٔرًَٓ اٜ   ٔلل٤هُٔ أ  ٜأاٜلموبنيمآماظّٔيمطوغ٦ّامالمؼشؽ٦ّنمؼبموج٦ّده ََهُرّاٞ لهٚدًُٓ اٞل ُٔ   ٖت ِّلَٔٔه   ٔمهً ُدّٔىه َء َمها  آٜأ

ٙ إ٢ٜلٙ ٜا ا لُٜٔٔقٚسُبَْى إ٢ال٤ َىِعُبُدٍُُه صوىـوػؾق٦ّنماػؿؿـ٦ّامبؿؿفقـّٓمعالعـّّمممممم(10د٦ّرةمص،ماآلؼـي:م) ﴾لل٤ُٔ ُشٞلٜفه

ماٌؾ٦ّكمواِّعّٕاءمواِّبطولمأطـّٕمع٤ّماِّصـوم!.

 أم نادرة أم قصة. : أخبارالبخالء -9

ؼؾبطَؾ٠ّمعصطؾّّمضصّٙمسؾ٧ّمطؿوبماظؾكالءمؼبماِّشؾى،مشرلمأنماظؼصّٓمع٤ّموراءمػـّٔهماظؿلـؿقيممم

أطـونماظؼصـّٓمعـ٤ّموراءممممػ٦ّمايؽوؼي،موػّٔامعومجّٕىمسؾق٥ّماظعّٕ مح٦ّلمتلؿقيماظؽؿـوبمصقؿـومدـؾ٠ّ،مممم

جـّٗمواضـعًيممحقـؿومتصّٓؽبقبتمغظّٕؼيماِّجـوسماِّدبقيمظؽ٢ّقِبمم ضصصومأممغ٦ّادرمأومذبّٕدمأخؾوراظؿلؿقيم

مبومصق٥ّممط٢ّمغ٦ّ مأدب٨ّمؼبمخوغؿ٥ّماٌـودؾي،محّٓثمجّٓلموادّٝمح٦ّلموـقّٗماظذلاثماظلّٕديمطؽ٢ٍّّ

مضصّٙماظؾكالءموغ٦ّادرػ٣ّ.

تؼ٦ّدغومػّٔهماظؼضقيمإظبمربووظيمتصـقّٟمػّٔهماظؼصّٙمؼبماظـ٦ّ ماِّغلـىمواِّضـّٕبمإظقفـو،معـّٝممممم

-وإنمطوغًمتعؿؿّٓمسؾ٧ّماظـّٔوقمواآلراءمشـرلماٌعؾَّؾـيمظؽـفـومممممم،اِّخّٔمبعنيماالسؿؾورماظؿصـقػوتماظذلاثقي

مغظّٕؼيمآغقيمظؿؾ١ّماظػذلة،مواِّدبمبطؾقعيمايولماب٤ّمبقؽؿ٥ّ،موطّٔاماظـؼّٓمأؼضو.م-وػّٔامرأؼ٨ّماظشكص٨ّ

م

                                                                                                                                 
=وؾل يلف تبٔثري لكيةل وذمٌة عيد اًعرة يف انحييت اًيظم واًيرث تي تعؼدى اًعؼرة ٕا  ؼؼرين مؼن ألأ، فؼبٔتو جعفؼر اًؼّروذة ) سؼ ية 

و ٔبول صاعر فازيس عظمي، هظم لكيةل وذمٌة صعرا فازسؼ يا. واكن صؼعراء عرصٍؼ316 يضؼِدون   تتلدمؼَ ملَؼفم فيلوًؼون فيؼَ:  ُؼ( ُو

"ٕاهَ ، هظري   تك اًعرة واًعيم"، ييظر: موىس سَامين، ألذة اًلعيص عيؼد اًعؼرة ذزاسؼة هلديؼة ٌَلعؼط اًلؼدمي، ذاز اًىتؼاة 

 .90 - 21، ًحيان، ض 2613، 9اٌَحياإ، ظ
-  :ذاز اًرايؼة ًٌَرشؼ واًتوسيؼل،  ،اـللازهة )كؼراءت مرفوًوجيؼة(  يف يوء اًضعرايث ألجٌاش ألذتية يف نتاتَ عز اصلين اـليارصتييظر

. أل اًعتة ّ  تغل الٓزاء اـلت ؼازتة حؼول ك ؼية جتيؼيس اًؼرتاج اًرسؼذي، 131-119ض ، عٌلن، ألزذن، 1020ُؼ/2232، 2ظ

 .131-119ض حماو، اًوكوف ملىل ما جيمل تي ا من تضاتَ وما يفرق تي ا من افتالفاث، ييظر: 
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ماخلرب: -أم

ًَؾؽبّٕؾبماظؽبقبؾؽبـُل،مواىؿـّٝمأخؾـور،مؼؾبؼـول:متؽبكؾمبـّٕؽبمممممم ؼؾبؼصؽبّٓمب٥ّمظغي:معومأتوكمع٤ّمغؾلمسؿ٤ّمتلؿكدل،مصو

م.(1)اًدلؽبموادؿكدلؽبمإذامدللمس٤ّماِّخؾورمظقعّٕصفو

د٦ّاءمسؾ٧ّمذـؽ٢ّمدكبـقؽبّٕ،مممم،ًمؼبماظغوظىعوضمقؾبؼصؽبّٓمب٥ّماإلخؾورمبلؽبّٕؿبدمأحّٓاثصأعومؼبماالصطالحم

وبفّٔاماٌعـ٧ّموجّٓغومحّٓؼـومس٤ّماِّخؾـورؼنيمأومأصـقوبماِّخؾـورمالمب٦ّصـػف٣ّممممم»مسؾ٧ّمذؽ٢ّمضصّٙ،أوم

ذبّٕؽبقبدمسؾؿوءممبومحّٓثمأومطونم...موإمنومػ٣ّمعؿقـّٓث٦ّنمسؿـّٓتف٣ّماظدلاسـيمؼبماظؼـّٙمواإلؼفـوم،موبفـّٔاممممممم

ػّٔامعـومدــؾؿق٥ّمؼبمممم.(2)«ؼّٓخ٢ّماًدلمحّٕمماظػ٤ّمظقغّٓوموجفومع٤ّمأبّٕزموج٦ّهماإلبّٓا مؼبماِّدبماظعّٕب٨ّ

وحؿ٧ّمؼبمطؿوب٨ّمايق٦ّان،مواظؾقونمواظؿؾقني،موعومؼفؿــومؼبمم،موحّٜمؼبمطؿوبماظؾكالءبعّٚمأخؾورماى

ػّٔاماٌؼوم،متؿؾّٝمأثّٕماإلخؾورماظػ مؼبمطؿوبماظـؾكالء،موطقـّٟمادـؿطو ماىـوحّٜمأنمؼؾبكؾكبـّٕؽبمسـ٤ّمػـّٔهمممممممم

ماظظوػّٕة موػ٢ّمػ٦ّمصعالمبصّٓدماإلخؾورمصؼّٛ 

ذّٓؽبقبماغؿؾوػـوموـقّٗماًدلمؼبمحّٓكبقبمذات٥ّ،مسؾ٧ّمعومضبؿؾ٥ّمع٤ّمدالالتمتـ٦ّح٨ّمبوًصـوئّٙمأوممم

اظلكبقبؿوتماظ٦ّاضعقيماظؾعقّٓةمس٤ّماظؿؽبقبكقق٢ّ،مأومعومؼلؿ٧ّمبـوظــّٕماظ٦ّصـػ٨ّماٌعـّٕؼبماظـّٔيمؼؾبؽؿؽبـىمظغوؼـوتممممممم

دؼيمزبؿؾػي،موؼفّٓ مإظبمإؼصولمععّٕصيمعومإظبماٌؿؾؼ٨ّمسؽّٗماظــّٕماظؿكققؾ٨ّماظّٔيمؼـؿظ٣ّمبلذؽولمدـّٕم

م.(3)عؿعّٓدةمواظّٔيمؼفّٓ مإظبمإثورةماالغػعولماظـػل٨ّمأوؽبقبال

وظع٢ّمبمرؾقعيماظلمبّٕدماظعّٕب٨ّماظؼّٓؼ٣ّمػـ٨ّماظـ موضـعًمعػفـ٦ّمماًـدلمضـؿ٤ّمحقكبقبـّٖمعضـطّٕبمعـ٤ّمممممممممم

م؛شرلمأغـومصبىمأنمغؿمبػ٠ّمأؼضومسؾ٧ّمأنؽبقبمٌعـ٧ّماًدلمأومظّٓورهمطؽ٢ّمأػؿقـيمبوظغـيمســّٓماظؼـّٓاع٧ّممممم،اٌعوغ٨ّ

واالدؿكؾورمسـّٓماظـوسمٌوماغؿؼؾًماِّخؾورموحؾقَبًمػّٔاماا٢ّ،موظؽ٤ّمآمسّٖموج٢ّمصؾ٦ّالمحالوةماإلخؾورم»

حؾؽبقبؾفومإظقف٣ّمشلّٔاماظلؾى،مطؿومجع٢ّمسشـ٠ّماظـلـوءمداسقـيمظؾفؿـو ،موظـّٔؽبقبةماىؿـو مدـؾق٢ّماظـلـ٢ّ،...ممممممممم

                                           

، 1، وييظؼر: مؼو111ضتؼريوث، ًحيؼان،  ،ذاز ظؼاذزذ.ظ، ذ.ث، ، 2ح، ييظر: اجن مٌظوز، ًسان اًعرة، ماذت )د،ة،ز( -(1)

 .2060ض ، مرص، 2612ذاز اـلعازف، ، ذ.ظ، ابة ارلاء

مٌّوهؼة، م، 2661ُؼؼ/ 2226، 2َلد اًلايض، ارلؼرب يف ألذة اًعؼر ، ذزاسؼة يف اًرسؼذية اًعرتيؼة، ذاز اًؽؼرة إ،سؼال ، ظ -(2)

 .26تووس، ض
- .هَة اًرسذ اًعر  يف اًعرص اًعحايس مٌذ ظِوز نتاة لكيةل وذمٌة يف اًسا ة ألذتية  تي ُذا ما قلياٍ يف معظم مدو 

، 1001، 2ييظر: عحد ػل ٕاجراُمي، اًيرث ألذ  اًلدمي، حب  يف اًحًيؼة اًرسؼذية، افلَؼس اًؼولد ٌَثلافؼة واًفٌؼون واًؼرتاج، ظ -(3)

 .09و ة، كعر، ض اصل
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اِّخؾـورمماظــػّٗمحبوجـيمممإنقبمم.(1)«وحؾبىؽبقبماظطعوممواظشّٕابمدؾؾومظؾغّٔاء،مواظغّٔاءمدؾؾومظؾؾؼوءموسؿورةماظـّٓغقوم

مطقوجؿفومشلّٔهماظشف٦ّات،موشلّٔاموظّٝمب٥ّمػمالءموادبّٔوامظ٥ّمعؽوغيمعّٕع٦ّضيمؼبمآدابف٣ّموعصؽبقبػوتف٣ّ.

ٕمؼؿػ٠ّماظـؼودمبعّٓؾبمسؾـ٧ّموضـع٥ّمؼبمخوغؿـ٥ّممممم.ؼؼّٝمإذؽولموـقّٗماًدلمإذنمؼبماظـؼّٓماٌعوصّٕ

صّٕؼؼومآخـّٕمممؼبمحنيمنّٓ،ماٌـودؾيمإذمنّٓمع٤ّمؼعؿدلهمجـلومضوئؿومبّٔات٥ّمؼض٣ّمذبؿ٦ّسيمع٤ّماِّغ٦ّا 

،موؼبمخضـ٣ّمػـّٔاماظـّٕأيمواظـّٕأيممممموبلغ٥ّمغ٦ّ مع٤ّماِّغ٦ّا ماِّدبقيمصؼّٛم،ع٤ّماظـؼودمؼعؿدلهمدونمذظ١ّ

أنمغـظّٕمإظبماًدلمسؾ٧ّمأغ٥ّمذؽ٢ّمدّٕديمأصق٢ّمؼبماظـؼوصيماظعّٕبقيماإلدـالعقي،مم»اٌعوطّٗمشبؾّٙمإظبم

ظـؼ٢ّماٌعور مواظعؾـ٦ّممممه٦ّلمبػع٢ّمذبؿ٦ّسيمع٤ّماآّكبقبداتماالجؿؿوسقيموا٦ٌّجكبقبفوتماظـؼوصقيمع٤ّمضـوة

واآلثورمواًدلاتمواظؿص٦ّراتماىؿوسقيمؼبمعّٕحؾيمع٤ّمعّٕاحؾ٥ّماظشػفقيمإظبمجــٍّٗمدـّٕديقبماغػصـؾًمممم

سـ٥ّمذبؿ٦ّسيماِّغ٦ّا ماظلّٕدؼي،محوصّٜمبعضفومسؾ٧ّمخصوئص٥ّماظشؽؾقيمطوإلدـود،مسؾ٧ّمسب٦ّمعومنـّٓمم

ق٢ّؾبمسؾ٧ّمدـ٤ّمأدبقـيمضبـوط٨ّمممؼبمضصيماٌـ٢ّ،موإًّاصيموػ٦ّموإنمطونمإدـودامإظبمراٍومذبف٦ّلمصنغؽبقب٥ّمضب

نّٓمؼبمػّٔاماظّٕأيماظ٦ّدطقيماظ مأسؾـًمعـ٤ّمذـلنماًـدل،مممممم.(2)«صقفوماظؽبقب٦ّ ؾبماىـّٗؽبماظّٔيمتػّٕ معـ٥ّ

مأبماِّغ٦ّا ماظلّٕدؼيماظذلاثقيماظ ماغػصؾًمسـ٥ّمبعّٓمعومطونمضبؿ٦ّؼفومبوإلدـود.مميؽــومسّٓقبه

دوبؼو،مصؼّٓمسؽـّٟماىـوحّٜمؼبممممضؾـوهمسؿقبوأعومإذاماغؿؼؾـومإظبماًدلمسـّٓماىوحّٜ،مصؾ٤ّمشبّٕجم

سؾ٧ّماالسؿؿودمسؾ٧ّماًدلماظّٔيمُرؾكبّٝمسـّٓهمبّٕوحماظػؽوػيماظ مطوغًممتــ٢ّمجـّٖءـبمعـ٤ّممممم،ععظ٣ّمأسؿوظ٥ّ

أنؽبقبماظــوسمُرؾعـ٦ّامسؾـ٧ّمربؾـيماِّخؾـورمواالدـؿكؾور،ممممممم»ذكصقؿ٥ّ،موػّٔاماالػؿؿوممػـ٦ّمغؿـوجمإدراطـ٥ّمممم

ّٖتمطؿؾـ٥ّماظـؼّٓؼـيمدبؿؾـّٟممممظـ معقؽبقبـممشرلمأنماِّخؾورمام.(3)«صقّٕصمسؾ٧ّمأنمؼؼّٓممشل٣ّماىّٓؼّٓمواٌـرل

                                           

 .  222، ذ.ظ، ذ.ث، اًلاُرت، مرص، ض 2ادلاحظ، زسائي ادلاحظ، ض: عحد اًسالم ُازون، مىتحة ارلاجنا، ح -(1)
- وَلؼؼد 261، اـلؽؼؼرة، ض 2661، 2ييظؼؼر: سؼؼعيد يلعؼؼك، اًؼؼعم وارلؼؼرب ملدمؼؼة ٌَرسؼؼذ اًعؼؼر ، اـلرنؼؼز اًثلؼؼايف اًعؼؼر ، ظ ،

 . 22، اًسعوذية، ض 1029، 2اًرسذي عيد ادلاحظ، انذي اًلعمي ألذ ، ظمض حال، اذلااح واًتبٔويي يف اًيط 

غ ألجٌاش اًرتاثية اًعرتية : "اًضعر، اذلدي ، ارلرب"، ٔبّما اًيوغ فِو مؼا يتفؼرغ ع ؼا  ؼثال عيؼدما هبٔخؼذ ارلؼرب ٌَمتثيؼي جنؼد ٔبّن ألهؼوا)

ارلرب ٕارن ةؼًس كؼاب تذاتؼَ وفؼرغ  تَؼف عؼن ؼؼرٍي مؼن اًفؼروغ. اًسريت( ف -2اًلعة،  -3اذلعية،  -1ارلرب،  -2ارلربية ألظول ت:

 .269-263، ض اًعم وارلرب ملدمة ٌَرسذ اًعر ييظر: سعيد يلعك، 
-  يعتؼرٍب صؼع  111، يعترٍب فٌا من فٌون اًلول راث سٌلث مم ت، وض 939ييظر: َلد اًلايض، ارلرب يف ألذة اًعر ، ض

، 1001: يوسؼف ٕاسؼٌلعيي، حمىيؼاث اًرسؼذ اًعؼر  اًلؼدمي، مًضؼوزاث اتؼاذ اًىتؼاة اًعؼرة، ذ.ظ، من ألصعل ألذتيؼة. وييظؼر

 ، فلد اعترب ٔبن اًرسذ ُو ادلًس اطلي يتفرغ عيَ هوغ ارلرب.23ذمضق، سوزية، ض 

ىتاة، ذ.ظ،  -(2)  .239زية، ض، ذمضق، سو 1029مياذت ٕاسرب، ارلرب وملاظدٍ عيد ادلاحظ، مًضوزاث اًِيةة اًعامة اًسوزية ٌَ

، ذ ، 1021، 1حما اصلين اًالريق، بآبء اذلداثة اًعرتية مدخي ٕا  عواؾل ادلاحظ واذلالح واًتوحيدي، ذاز مؼدازك ٌَي،ؼ، ظ -(3)

 .11إ،مازاث اًعرتية، ض 
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ضـؿ٤ّممميؽــومتصـقّٟمطؿوبماظؾقونمواظؿؾقنيموحؿـ٧ّمايقـ٦ّانمممإذمم.ومأوردهمؼبمطؿوبماظؾكالءؿقبمتوعومس

م.(1)إٌّحؾيماظ مادؿؼّٕمصقفومذؽ٢ّماًدلمؼبمبط٦ّنمأعفوتماظؽؿىماإلخؾورؼي

ع٤ّمضـؿـفوماظؿـلرؼّْمودـّٕدممممم،ؼّٓماطؿػًمػّٔهماٌمظػوتمبلّٕدماِّخؾورماظلوبؼيمظغوؼوتمعؿعّٓدةظ

وحنيم»أومحؿ٧ّمدكبرلماظشعّٕاء،موػّٔاماظؾ٦ّنمع٤ّماِّخؾورمػ٦ّموظقّٓماظشػ٦ّؼي.مم،اظ٦ّضوئّٝمومتفقّٓماظؾط٦ّالت

اغؿؼؾًماظـؼوصيماظعّٕبقيمإظبمإٌّحؾيماظؽؿوبقي،ماغؿؼؾًمػّٔهماِّخؾـورمإظبماٌـّٓوغوتمبصـ٦ّرمتؽـودمتؽـ٦ّنمممممم

رّٕؼؼـيماظّٕواؼـيماٌعّٕوصـيمؼبمسؾـ٣ّمممممعشوبفي،مربوصظيمسؾـ٧ّماظؽــرلمعـ٤ّمخصوئصـفوماظشـػ٦ّؼي،مضـؿ٤ّممممممم

ؼبمععظ٣ّمأسؿوظ٥ّ،مِّغفومم-إنمصّّمتلؿقؿفومطّٔظ١ّ–اىوحّٜمس٤ّمػّٔهماظؿؼـقيمٕمطبّٕجمم.(2)«ايّٓؼٌ

أعـومؼبمطؿـوبماظـؾكالءمصـننماِّعـّٕمممممم.متـ٦ّح٨ّمإظبمايؼقؼـيموصـّٓقماظ٦ّاضعـيممممم-أيماإلخؾورمبوظلــّٓم–

ّٜمبؼ٦ّظ٥ّمسؾـ٧ّمظلـونماظـّٕاوي:ممممدقكؿؾّٟمغ٦ّسومعو،مِّغـومدـالحّٜمؼبمطـرلمع٤ّماظـص٦ّصماطؿػوءماىوح

ونـّٓممم«ضولمأصقوبـوم...موزسؿ٦ّام...موعومزلعـوهمع٤ّمعشقكؿـوم...موحّٓث مصوحىمظـ٨ّمضـولم...مم»

حّٓث مأبـ٦ّمم»أؼضومؼبمغص٦ّصمأخّٕىماطؿػوءهمبّٔطّٕماد٣ّمذكصقيمواحّٓةمدونمدؾلؾيماظلـّٓ،مطؼ٦ّظ٥ّ:م

حّٓث مإبّٕاػق٣ّمب٤ّماظلـّٓيمضول،محّٓث مسؿّٕومب٤ّمغفقـ٦ّي،مم»م«إدقوقمإبّٕاػق٣ّمب٤ّمدقورماظؽبقبّظوم

م.«صقؾ مربػ٦ّزماظـؼوش،محّٓث ممتوممب٤ّمأب٨ّمغعق٣ّ...اخل

عـ٤ّمأجـ٢ّمممؾؿعؾ٦ّعـيممظمطشّٟاًدلي،ماظّٔيمطونمشوؼؿ٥ّممؼّٙأنماىوحّٜمسؾب مبوظموشبؾّٙمإظب

م-ّٕطؿومدؾّٟماظـّٔطم–ّٟمطؿومػ٦ّمايولمبوظـلؾيمظؽؿوبماظؾكالء،مواًدلمؼرّٕاظـػّٗ،مبلدؾ٦ّبمتّٕبقيم

صـػيمتؿؿقـّٖمبفـومسـ٤ّمممممسـ٥ّمبػ٦ّمضوظىمسومقبماحؿ٦ّىماِّغ٦ّا ماِّخّٕىماظ مالمدبؿؾّٟمسـ٥ّمإالمبلنمتّٖؼّٓم

ع٢ّمعـفومػّٔاماظـؼّٙمحقودؼيمسـ٤ّمصــ٦ّنمأخـّٕىمطــ"اظـودرة"مممممصبأومتـؼّٙمسـ٥ّمبصػيمم،دوئّٕماِّغ٦ّا 

دبؿؾـّٟماظــودرةمسـ٤ّمدـوئّٕمممممموبفـّٔامم،حفؿفوماخؿّٖالاظ ماعؿوزتمبوظػؽوػيمواظلكّٕؼي،مواذذلرًم

                                           

 .210زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر ، ض ييظر:  -(1)

 .216، ض اـلرجل هفسَ -(2)
-  ل الٓن ملىل اًلعط واًرواايث ارلياًية، فَؼ  سمؼان ملاييسؼَ وت خاظية ل ملَفا يف ألذة واًيلد اًعرتيك اًلدميك، نٌل هُعِوّ يُعو 

ازلاًية، ٔلهيا ،حظيا يف س حق ما كَيا يف ُذٍ أللرو ة ختًل تعغ ألذابء عن إ،سؼ ياذ وتفَؼهتم مٌؼَ، ومؼن تؼك ُؼؤ،ء ادلؼاحظ يف 

 ء.معظم كععَ يف نتاة اًحخال
-   ؼح يد اًلريش، وُلَرف صؼ م(، ٔبزِجّ وزذ ُذا الامس يف ٔبنرث من كعة: )كعة ملىل ارلرساإ، الاكتعاذ يف ًخس ألففاف، ًو

، ٔبمؼا ابيق اًلعؼط ٔبو معظؼم اًلعؼط فِؼ ا مؼن اثُؼذٍ اًضصعؼيصازك يف ٔب داهثا مؼل ٔبن ،ىون ُذٍ اًلعط واكعية ٔلن ادلاحظ 

ألسٌلء ويف ٔبحيان ٔبفؼرى انتفؼب تؼؼؼ" دثد، ٔبخؼربإ..." وت ،سمؼة زسذيؼة يفوزيؼة يف  وسو فيال ادلاحظ ؼري ٔبهَ احتفظ تحعغ

 .اًرسذ اًعحايس ملامة
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اظـص٦ّصماظ مغصـػفومؼبمدائّٕةماظــ٦ّادرمتشـذلكمعـّٝماًـدلمؼبماٌؽـ٦ّنماظلـّٕديممممممم»مِّنقبم٦ّنماًدل،صـ

واظؾغيماظــّٕؼيماظعورؼيمس٤ّماظؾّٓؼّٝمواظ٦ّاضعقيموضصّٕمايف٣ّ،مواظ٦ّزقػيمايفوجقي،موظؽـفومتؿؿقّٖمســ٥ّمم

،موػـ٨ّمصـػوتممم(1)«مبؽ٦ّنماشلّٖلماظّٔيمؼظ٢ّمسـصّٕامحوزلومؼبمهّٓؼـّٓمغ٦ّسفـوماظلـّٕديماٌكصـ٦ّصمممم

ع٤ّمػّٔهماظّٓائّٕةمِّغفومتّٕتؽّٖمسؾ٧ّماظؾّٓؼّٝمؼبمم-عـال-ضّٕورؼيمؼبماظـودرة،مصـق٤ّمبفّٔامدـكّٕجماٌؼوعيم

مظغؿفو،محؿ٧ّموظ٦ّمطونمػّٓصفوماإلخؾورمس٤ّمضقؿيمععقـيم)اظؽّٓؼي(.

عـّٓىممواغطالضومعـ٤ّمػـّٔاماظؿلدـقّٗماظ٦ّضـ٦ّ مســّٓمبعـّٚممنـوذجمطؿـوبماظـؾكالء،ممممممممممدـقوولم

مأحؼقؿفومؼبمتلؿقؿفومبوظـ٦ّادر.

ماظـادرة: -بم

غؽبّٓؽبرماظش٨ّءؾب:مدـؼّٛ؛موضقـ٢ّ:مدؽبـَؼَّٛموذؽبـّٔؽبقب،موغـ٦ّادرماظؽـالمممممممم»اذؿؼًمع٤ّمعودةم)نؽب،دؽب،رؽب(،مصنذام

صفـ٨ّمإذنماظؽـالمماظشـوذ،مممم،م(2)«تؿبّٓؾبر:موػ٨ّمعومذؽبّٔمبموخؽبّٕؽبجؽبمع٤ّماىؿف٦ّر،موأغـّٓؽبرؽبهمشـرلؾبهمأيمأدـؼَط٥ّممم

م)...(مِّشؾىمبعـ٧ّمخال ماظػصقّّماٌعّٕو مسؾ٧ّما»اظّٔيمدؼّٛمس٤ّمبعض٥ّمع٤ّماظؽالمماظعوديماٌؿّٓاولم

وضّٓمادبّٔتماظـودرةمحقّٖاموادعومبـنيماِّودـوطمممم(3)«أيمخّٕجمع٤ّماظلف٢ّماٌلؿعؿ٢ّمسؾ٧ّمأظلـيماظـوس

اظشعؾقيمؼبماظعصّٕماظعؾود٨ّ،مب٢ّمحؿ٧ّمؼبمبالطماِّعّٕاءمواٌؾ٦ّكمٌومطوغـًمهؿؾـ٥ّمعـ٤ّمعؿعـيموصوئـّٓة،مممممم

وؼبمػـّٔامؼؼـ٦ّلمممحقٌمعبّٝماًؾػوءمواظ٦ّزراءمواِّثّٕؼوءمح٦ّشل٣ّ،مع٤ّمؼـّٔػىمســف٣ّمػؿـ٦ّممأسؾـوئف٣ّ،ممممم»

ؾبمثّٕوة م.(4)«اِّصؿع٨ّ:مبوظعؾ٣ّمعبعًمعوال،موظؽ٤ّمبوظـ٦ّادرمعبع

روبعـ٥ّمممٕمؼؿكؾقَبّٟماىـوحّٜمسـ٤ّمػـّٔاماظّٕطـىمالمعـ٤ّمأجـ٢ّمعبـّٝمثـّٕوة،مبـ٢ّمِّنماظػؽوػـيمممممممممم

اظلـّٕدماظؼصصـ٨ّ،ممم»،مِّغفوماظػ٤ّماًدليماظ٦ّحقّٓماظـّٔيمصبؿـّٝمبـنيمممماظشكص٨ّ،مص٦ّجّٓمصقفومعؿـػلو

مِّنماظعّٕبمتؼّٓكبقبسماإلصبوزمؼبمإصوبيماٌعـ٧ّ.م،ص٦ّرمع٤ّماظؽؾؿوتؼبمسّٓدمربم(5)«واشلّٖظقيمأوماظطّٕاصي

م

                                           

 .22َلد مض حال، اذلااح واًتبٔويي يف اًيط اًرسذي عيد ادلاحظ، ض  -(1)

ف، ابة اًيؼون، ذاز اـلعؼاز  .، ظ1مؼووييظؼر: ، 266ذاز ظؼاذز، ض  .، ظ9ًسان اًعرة، ماذت )ن،ذ،ز(، مؼواجن مٌظوز،  -(2)

 .2311ض 

ؽة، ض: َلد عحد اًلاذز ٔبمحد، ذاز اًرشوق، ظ -(3)  .21ُؼ، تريوث، ًحيان، ض2202/م2612، 2بٔتو سيد الٔهعازي، اًيواذز يف اٌَ

 .6192م، ض 2661 -ُؼ 2221، 2ظ. ،مرنز اًضازكة ًإلتداغ اًفىري، 32حذائرت اـلعازف إ،سالمية،  -(4)

 .12، عٌلن، ألزذن، ض 1029، 2اًياذزت يف ألذة اًعر ، ذاز نيوس اـلعرفة ٌَي، واًتوسيل، ظ سَامين اًعايئ، تالؼة -(5)
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م،،مِّغفوماظؿّٖعًمبشـّٕر٨ّماإلصبـوزمواظػؽوػـيمممميؽــومتصـقّٟمضصّٙماظؾكالءمضؿ٤ّماظـ٦ّادر

شلّٔامتعّٓقبم"غصقبومتلدقلقومىـّٗماظـودرة،محقٌماىّٓقبمواشلـّٖل،موالمذـ١ّمأنقبماظـصـ٦ّصماظؼصصـقيمؼبممممم

.مِّغفـوماغشـؼًمســ٥ّ،مصؾؿـّٖالمهـوصّٜمسؾـ٧ّمجوغـىمممممممم(1)اِّخؾـور"مطؿوبماظؾكالء،متـؿؿ٨ّمإظبمذبولم

وػـّٔاماظشـّٕطماِّخـرل،مالمممم.م(2)بلّٕدػومظـ"وضوئّٝموأحّٓاثمؼّٓخ٢ّمصقفوماًقولمإظبمحّٓقبمطؾرل"اإلخؾورم

تؿ٦ّّصّٕمسؾق٥ّمعبقّٝمضصّٙماظؾكالء،مخوصيمإذامدّؾؿـومع٤ّماظؾّٓاؼيمأنماظؼصّٙمواضعقـي،موأنقبماىـوحّٜممم

شلّٔامغّٕقبجّّمطػيماظ٦ّاضعقـيمممّٕةمرورئيمسؾ٧ّماجملؿؿّٝماظعؾود٨ّطونمؼؼصّٓمع٤ّموراءمطؿوب٥ّمطشّٟمزوػ

مسؾ٧ّماًقولمؼبمععظ٣ّماظؼصّٙ.

م:()ماظؼصة -جم

ارتؾّٛمعصطؾّّمضصيمبؼصّٙماظؾكالءمأطـّٕمع٤ّمأيمعصطؾّّمآخّٕ،موؼّٕجّٝمذظ١ّمرمبومبؿ٦ّجق٥ّمعـ٤ّمم

اىوحّٜمغػل٥ّمؼبمعؼّٓقبعيمطؿوب٥ّمحقـؿومضولم:"وذطّٕتمعؾّّماًّٖاع٨ّ،مواحؿفوجماظؽـّٓي،موردـوظيمابـ٤ّممم

ومظــؾؿّٗمعـ٤ّممموإغقبـمم.(3)ػورون،موطالمماب٤ّمشّٖاونموخطؾيمايورث٨ّ...مصللوجّٓكمذظـ١ّمؼبمضصصـف٣ّ..."مم

ٌُمطّٕمربووظيموـقّٗمعوموردمع٤ّمضصّٙ،خاللمعومذؾب ؾـّّممصؼّٓموجقب٥ّماىوحّٜمماظؼورئمإظبماالخؿال مبنيما

"وظقّٗمع٤ّمضؾقـ٢ّماٌصـودصيمأنمؼلـؿكّٓمماىـوحّٜمعصـطؾّّماظؼصـيمإحلودـومعــ٥ّمممممممممم؛واظـ٦ّادرمواظّٕدوئ٢ّ

بؿؽوع٢ّمسؿؾقيماظؼّٙمؼبمع٦ّضـ٦ّسوتمطؿوبـ٥ّموذظـ١ّمؼبمدـؾعيمسشـّٕمع٦ّضـ٦ّسو،موعصـطؾّّماظطـّٕ مدـؾّٝمممممممممم

                                           
-  هعتلد ٔبّن مؼا جعَِؼا تُعؼيف مضؼن اًيؼواذز، ُؼو لؽيؼان اًعؼاتل اًفؼعت ملَفؼا، واخؼوال امِؼا، ملازهؼة تلعؼط لكؼيةل وذمٌؼة ٔبو

،رنز ملىل ادلاهة اًفعت يف معظمِا تي جند تعغ اًؼلرح ٕاوسؼاهية تعحعِؼا اـللاماث، ًىّن اـلتعفّح ًىتاة اًحخالء س يىتضف ٔبهنا ، 

" اطلي  ؼاول اكتعؼاذ ٔب  ٔبُؼي اـلومس...فادلاهؼة اًفؼعت يرجؼل ٕا  عوف جن اًلعلؼاغ نلعة مرمي اًعياغ وظييعِا مل اتًهتا وكعة "

ا من متَلا ٕا  بٓفؼر، ًِؼذا ٔبظؼّن ٔبّن ادلاهؼة اًفؼعت ،  خَفياث اـلتَلا حسة زٔبيي، مبعىن ٔبّن ُذٍ اًلعط  تَف اذلنك ملىل تيّدُز

 يعّول ملَيَ يف جتييس ُذٍ اًلعط مضن اًيواذز، نٌل ٔبهد ، ٔبهفا ٔبي ا وجوذ هواذز اص متَ  ملىل أيل رشوظ اًياذزت.

 .130يف يوء اًضعرايث اـللازهة )كراءت مرفوًوجية(، ض  ألجٌاش ألذتية، عز اصلين اـليارصت -(1)

 ؼوس  11/12ملال ورُش مضن فعاًيؼاث مؼؤ ر اًيلؼد اًثؼاإ عرشؼ اـليعلؼد يف  ٔبتو ُيف، فٌون اًرسذ وتداخي ألهواغ،عحد ػل-(2)

، ملؼاؾل اًىتؼة اذلؼدي  ًٌَرشؼ 2تعيوان تداخي ألهواغ ألذتية، كسم اٌَؽة اًعرتية وبٓذاهبا، ةامعؼة اًريمؼوك، ٕازتؼد، ألزذن، مؼو 1001

 .784ص، 1006 – 2216، 2ا ًٌَرش واًتوسيل، ظواًتوسيل، وةدازا ٌَىتاة اًعاـل

-  ،ٍا لازئة ٔلهنا تفّض  ثض  مَف  يف ُذٍ اًفرتت وعيؼد أيؼل لحلؼاث افلمتؼل، اًعامؼة مؼ م وارلاظؼة، ثسؼعاء افلمتؼل وملَؼٌلء هعترُب

ا، ونذا ٔبساًية اًحخي ولرق حفظ اـلال اًيت سرننّز ملَفا   ثض  ذكيق يف فعول ،حلة.وت ظاُرت من حي  اتساغ ذائرت اهتضاُز
()- .سًتعّرق ٕا  تعريفِا تفعيال يف اًفعي اًثاإ 

ؼؼرو جؼؼن حبؼؼر جؼؼن حمحؼؼوة  -(3) . وض: َلؼؼد 9و 2، ذ.ث، مرصؼؼ، ض 9ض: لؼؼَ اذلؼؼاجري، ذاز اـلعؼؼازف، ظادلؼؼاحظ، اًؼؼحخالء، مَعْ

. وض: ٔبمحد اًعوامري تم وملؼًل ادلؼازم تؼم، 11و 12ض، تريوث، ًحيان، 1021ُؼ/2233الاسىٌدزي، ذاز اًىتاة اًعر ، ذ.ظ، 

 .21، اًلاُرت، ض2631ُؼ/2391، معحعة ذاز اًىتة اـلرصية، ذ.ظ، 2ح
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غعؾ٣ّمعومطونمؼؼصّٓمبوظؼصيمهّٓؼّٓا،مِّغـومظ٦ّمرجعـومعـالمإغـومالم.مم(1)عّٕات،موػ٨ّمتع مسـّٓهماظـ٦ّادر"

صنغـومدـؾػ٨ّماالخؿال مبقـفـوموبـنيمضصـيمعـّٕؼ٣ّماظصـقـبو موػـ٨ّمعـ٤ّمضصـّٙمممممممممظؼصيم"عؼؾ٧ّمإًّدوغ٨ّ"م

وحؿ٧ّمأحّٓاثفوموخوصيمزعـفو؛موػّٔامعـوممم،اٌلفّٓؼني،موػّٔاماالخؿال معّٗقبمر٦ّلماظؼصيموذكصقوتفو

مالحؼي.دـقوولمتؿؾع٥ّمؼبماظػص٦ّلماّظ

طؾّّم،موإنمطـومغّٖس٣ّمأغقب٥ّمأرؾ٠ّمعصوٕمؼؿ٦ّضّٟماِّعّٕمسـّٓماىوحّٜمصؼّٛمؼبماسؿؾورمعومطؿؾ٥ّمضصص

عـ٥ّمبوالخؿال ماّظّٔيمعققبّٖػومس٤ّمشرلػومع٤ّماِّجـوسماِّخـّٕى،موسبـ٤ّمسؾـ٧ّمدراؼـيممممممإحلودواظؼصيم

وإغـومغـّٕىمؼبمػـّٔاماٌصـطؾّّمأوقبلمربووظـيمممممم،توعيمأنقبماظـؼّٓماظؼّٓؼ٣ّمٕمؼعّٕ مإظبموـقّٗماظػـ٦ّنمدؾقال

كالءم"أوقبلمؼعّٓقبماظـؾمم،مإذؼّٓمأرجّٝمبعّٚماظـؼودماآّثنيماظػض٢ّمظؾفوحّٜمؼبمرؼودةمص٤ّماظؼصيظم.ظّٔظ١ّ

ٌـوماحؿ٦ّتـ٥ّمعـ٤ّمتؼـقـوتماظؼـّٙممممممم(2)طؿوبمتظفّٕمصق٥ّماظؼصيمؼبماِّدبماظعّٕبـ٨ّمبشـؽ٢ّمصـ مواضـّّ"مممم

حؿـ٧ّمظقلـؿق٠ّمممم،ايّٓاث٨ّمبوسؿؿودهمسؾ٧ّما٦ٌّض٦ّ ماظ٦ّاحّٓمؼبمأدؾ٦ّبمدوخّٕ،موطـّٕةماصؿؿوغ٥ّمبـوي٦ّارم

ضصقبـيمضصـرلة،مِّنقبماالػؿؿـوممبػـ٤ّمممممم-بش٨ّءمع٤ّماظؿلـوعّّمم-بػض٢ّمعومصق٥ّمع٤ّمتػوصق٢ّ،مورمبوماسؿدلهم

م.(3)واحّٓمع٤ّماظؽؿوبيمؼبمتؾ١ّماظػذلةمغ٦ّ مع٤ّماظؼص٦ّر

بوسؿؾورماىّٕأةماِّدبقـيماظـ ماعؿـوزمبفـومممممم،شلّٔامؼعّٓقبماىوحّٜمأبماظؼصيماظؼصرلةمسؾ٧ّماإلرالق

دـ٦ّاءمؼبممم،"صفـ٦ّممنـ٦ّذجمعؿؼـّٓقبممظؾؼصـيماظذلاثقـيمممممم؛خبّٕوج٥ّمسؾ٧ّماظعّٕ ماظلوئّٓمظؾؽؿوبيماِّدبقيمآغّٔاك

أومؼبمبــوءماظؼصـّٙمغػلـفوممممم،ذؽؾ٥ّماظػ ماّظّٔيمؼضـ٣ّقبمذبؿ٦ّسـيمعـ٤ّماظؼصـّٙمتـّٕتؾّٛممب٦ّضـ٦ّ مواحـّٓممممممم

اظؾكالءمغؼطـيمممشلّٔامؼعّٓقبم.(4)قيماظؼصيمايّٓؼـي"وممقّٖاتفوماظػـقيماظ متؼذلبمؼبمبعّٚمج٦ّاغؾفومع٤ّمصـ

٥ّمطبؿؾّٟمســ٥ّمبوغؼطـو مدؾلـيممممرمغ٦ّ مدّٕديموظّٓمع٤ّمرح٣ّماًدلمإالمأغبظف٦ّماغعطو مظتدبماظعّٕب٨ّ

اظلـّٓماظ مسوذًمأعّٓامبعقّٓا،مث٣ّقبمدّٕسونمعومزفّٕتمعمظػـوتمهـوط٨ّمعـومضـوممبـ٥ّماىـوحّٜمدـ٦ّاءمؼبمممممممم

عصّٕاسق٥ّمأعومما٦ٌّد٦ّسقنيماظعّٕبماظعظـوم،مظقـّٓوغ٦ّامتـّٕاثمممم"صؿّّماظؾوبمسؾ٧ّممصؼّٓما٦ٌّض٦ّ مأممؼبماظشؽ٢ّ

                                           

 .121زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر ، ض  -(1)

، 1توسيؼل، ظَلد اـلحازك، فن اًلعط يف نتاة اًؼحخالء ٌَاؼاحظ )ذزاسؼة وهعؼوض ةتؼازت(، ذاز اًفىؼر ٌَعحاملؼة واًًرشؼ واً  -(2)

 .29ذ.ث، ذمضق، سوزاي، ض 

، 2662، 3ييظر: َلد عياذ صىري، اًلعة اًلعريت يف مرص ذزاسة يف تبٔظيي فن ٔبذ ، ٔبظؼدكاء اًىتؼاة ًٌَرشؼ واًتوسيؼل، ظ -(3)

 .11اًلاُرت، مرص، ض 

، 2ز عؼن وسازت اًثلافؼة، ملؼديياء ظديلا، فٌية اًلعة يف نتاة اًحخالء وادلؼاحظ، ةلؼةل ملؼاؾل اًفىؼر ةلؼةل ذوزيؼة حموكؼة تعؼد -(4)

 .293، اًىوي ، ض 2660مازش 
- .وزمبا حم ًٔلذة اًؽر  و  س يتٌاول رعل يف اًفعي ألول ثيشء من اًتفعيي 
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إاّلمأنقبمعومؼفؿـومأغقبـومأعوممظـ٦ّنمدـّٕديمجّٓؼـّٓمزحـّٖحماظشـعّٕمسـ٤ّمعؽوغـ٥ّموأسـودمممممممممم.(1)اظعّٕبماظػؽوػ٨ّ"

االسؿؾورمإظبماظؼّٙموايؽ٨ّمبعّٓمضطقعيمداعًمأطـّٕمع٤ّمضّٕغنيمطونماظػوص٢ّمبقـفؿومزف٦ّرماإلدـالممووظـّٝممم

م.نمصققبًمعؼ٦ّظيمأنقبماظعصّٕماىوػؾ٨ّمطونمحوصالمبلغ٦ّا مدّٕدؼيمضكؿيػّٔامإم؛اظـوسمبوظؼّٕآنمواظلـي

طؿـوبماظـؾكالء مصلغقبــومغـّٔػىمإظبمأنقبمعصـطؾّّماظؼصـيممممممممأيقبمجــّٗمؼــّٓرجمممؼبأعقبومإذامتلوءظـوم

أغلىماِّجـوسموأضّٕبفومظ٥ّمظـ٦ّرودماٌصـطؾّّمؼبماظؽؿـوبمغػلـ٥ّ،موالػؿؿـومماىـوحّٜممبفؿ٦ّسـيمعـ٤ّممممممممم

اًصوئّٙماظػـقيمظؾؼصيمؼبمععظ٣ّمضصص٥ّمعـفو:مايـ٦ّارمواظشكصـقوتموايؾؽـيمواظـ متعــ٧ّمبفـوممممممم

بوإلضوصيمإظبماػؿؿوع٥ّمبـلدقمتػوصـق٢ّمحقـوةممممم،(2)اظّٓرادوتماظلّٕدؼيمايّٓؼـيموأدوسماظعؿ٢ّمايؽوئ٨ّ

اظؾكالءمودضيموصّٟمأذقوءػ٣ّماٌودؼقبيمورّٕؼؼيمسقشف٣ّموض٦ّقبةماحؿوجوػ٣ّموبالشيمض٦ّشل٣ّموعومؼ٦ّجّٓمؼبمذظ١ّم

،مؼبمسّٓدمطؾرلمعـ٤ّماظؼصـّٙماظؼصـرلةماظـ مطبؿؾـّٟمحفؿفـوممممممم(3)ااقّٛمع٤ّمأحّٓاثمغػلقيموعودؼي

ّٖمسؾ٧ّماظصقبػوتماّظ معبعفوماظؾكـ٢ّ،مطوظؿطػـ٢ّمممؽؿوبمرّطاظبوخؿال ما٦ٌّض٦ّ ماّظّٔيمتعوجلمحبؽ٣ّمأنقبم

مواظطؿّٝ،مواالغؿفوزؼي،مواالضؿصود،م...اخل.

م

                                           

من ُذٍ اًىتة: "أل ادلواُر يف اـلَح واًيواذز، ٔل  ٕاحسؼاق ٕاجؼراُمي جؼن ملؼًل اذلرصؼي اًلؼريواإ، نتؼاة اًتعفيؼي وحؼعايث  -(1)

ن جؼن وهوازذن ؤبصعازن ٌَصعية اًحؽؼداذي، نتؼاة ٔبفدؼاز ألرهيؼاء ،جؼن جؼوسي، نتؼاة ٔبفدؼاز اسللؼب واـلؽفَؼك ،اـلعفَك ؤبفداز

، مًضؼؼوزاث راث 2، اًؼؼرتاج اًلعيصؼؼ يف ألذة اًعؼؼر ، )ملؼؼازابث سوسؼؼ يوزسذية( مؼؼوَلؼؼد زجؼؼة اًياؼؼازجؼؼوسي..." ييظؼؼر: 

مىتحؼة الٓفؼاق، ر  اًلؼدمي، عؼاـلييؼز اًرسؼذي اً ػل َلد اًؽزايل،، وييظر: عحد 111- 111، اًىوي ، ض2669اًسالسي، ذ.ظ، 

 .226 -221ض، اًىوي ، 1022ُؼ/2231، 2ظ
-  ألول.وكد ٔبف يا اذلدي  عن ُذا يف اًفعي 

، جزء مؼن متعَحؼاث هيؼي صؼِاذت ذنتؼوزاٍ فَسؼفة يف -اًحخالء منورةا –ييظر: فاذية مروان ٔبمحد اًووسة، اًرسذ عيد ادلاحظ  -(2)

 .29، اًعراق، ض1002ٔلذة اًعر ، لكية الٓذاة، ةامعة اـلوظي، ا

ييظر: ٔبمحد جن َلد اجن امدرييم، ظوزت أيي ادلاحظ اًفٌية من خالل فعؼائط ألسؼَوة يف نتؼاة اًؼحخالء، ذاز اًضؼؤون  -(3)

 .233اًثلافية اًعامة، ذ.ظ، ذ.ث، تؽداذ، اًعراق، ض 
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 ىًمجالَات القصصُالرتاث أشكال 
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"ع٤ّمايؽوؼوتماظعفقؾيمواِّخؾورماظغّٕؼؾيمؼبماظذلاثم

اظعّٕب٨ّمأنمػّٔاما٦ٌّروثماظلّٕديماظّٔيمتعوظًمسؾق٥ّماظـؼوصيم

اظعّٕبقيماظعوظكبؿي،مثؼوصيماظـكؾي،مػ٦ّموحّٓهماظّٔيمسّٕ م

رّٕؼؼ٥ّمإظبماآلدابماظعوٌقي،مس٤ّمرّٕؼ٠ّماظؿـوض٢ّماظشػوػ٨ّمأوم

اِّوروبقيمااؾقيماظؽؿوب٨ّمإظبماظالتقـقيمواظعدلؼيمواظؾغوتم

عـّٔمأنمطوغًمسلّٗماظعّٕبمدورعيمسؾ٧ّمأوروبومؼبم

اِّغّٓظّٗ،مأومحنيمصّٕضماإلبّٓا ماظعّٕب٨ّمذات٥ّماِّدبقيمسؾ٧ّم

 أوروبومإبونمايّٕوبماظصؾقؾقي..."

 

 ،حمؿدمرجبماظـفار

 .05اظذلاثماظؼصص٨ّمؼبماِّدبماظعّٕب٨ّ،مصم
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م:متفقد

أطـّٕمع٤ّمأيمذ٨ّءممعّٕاءبوظشعّٕمواظشاػؿؿومماظـؼودماظؼّٓاع٧ّم،ماظـؼّٓطؿىممعوموصؾـومع٤ّؼـؾًم

،مب٢ّمإنقبمغؼودغوماظعّٕبماظؼّٓاع٧ّموضع٦ّامعؼوؼقّٗمايؽ٣ّمسؾ٧ّمعبوظقوتماظشعّٕماظعّٕب٨ّماظؼّٓؼ٣ّمع٤ّمآخّٕ

م،سؾ٧ّمشّٕارمعومذػىمإظق٥ّمإٌّزوض٨ّماّظّٔيموضّٝمعومؼلؿ٧ّمبعؿ٦ّدماظشقبعّٕم،اىوػؾقيمإظبماظعصّٕماظعؾود٨ّ

س٤ّماظشقبعّٕمماسؿالػوسؾ٧ّماظؼقؿيماظعظقؿيماّظ مم٥ّطؾمػّٔاؼّٓلقبموم!،ّٕدؽ٣ّماظلقبهععوؼرلمب٦ّضّٝممؼفؿؿ٦ّاوٕم

مبوض٨ّماظػـ٦ّنماِّدبقيماِّخّٕى.

مماظؼّٓؼ٣ّم٨ّاظعّٕباِّدبمٕمؼعّٕ ممالماٌطّٕوح:مأواظل ماظقـبؼودممث٣ّأذؽولماظلّٕد  مٕمؼفؿ٣ّ ٌوذا

أعقبيمذعّٕممػّٔامؼع مأنماظعّٕببوظشقبعّٕ مػ٢ّممذبّؾّٓاتمطؿومصعؾ٦ّاامظ٥ّمػّٕدواظؼّٓاع٧ّمبوظلّٕدماظعّٕب٨ّموٕمؼ

مصؼّٛ 
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- ا، اًضعر واًضعراء ،جن كتيحة، هلؼد اًضؼعر كدامؼة جؼن جعفؼر، اًعمؼدت يف حماسؼن اًضؼعر لحلاث حفول اًضعراء ،جن سالم ازلح

 ،جن زص يق اًلريواإ، ...اخل
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 يف العصر اجلاهلي.الشرد العربي املبحث األّول: 

فومٕمتفؿ٢ّم،مإاّلمأغيماظؼّٓمييظ٨ّمبفوماظشعّٕمؼبماظّٓرادوتماظـؼّٓؼرش٣ّماٌلوحيماظشودعيماظ مح

"ب٢ّمإغقبـومغؽودمنّٖمممطوًطوبي،مواظّٕدوئ٢ّ،مواِّعـول...اخلم،ايّٓؼٌمس٤ّماِّغ٦ّا ماظــّٕؼيماٌؿّٓاوظيمآغّٔاك

عـصؾقبيمسؾ٧ّماظشعّٕموحّٓهمظقلًمطّٔظ١ّ،مصؼّٓمطونمظؾــّٕماظػ ماِّدب٨ّمملغفوسـوؼؿف٣ّماظ مضق٢ّمظـومبمبلن

صقّٝمحنيمأصّٓرغومأحؽوعومعلؾؼيمبلنقبماظشقبعّٕمسؿ٠ّممّمومغؿص٦ّقبره...ظؼّٓمزؾؿـوماظــّٕماظػ ماظّٕعؽوغيمأطدلموأ

مُأم.(1)اِّوحّٓ"دؼ٦ّانماظعّٕبم ماظلقبّٕدؼقبيػؿكبإغقبؿو مبنيمؾًماِّغ٦ّا  ماّظ مطوغًمعؿّٓاوظي موايؽوؼي ،مطوظؼصقبي

؛مصؿ٤ّمااّؼ٠ّمأغقب٥ّموجّٓتمىالمؼـػ٨ّموج٦ّدمأغ٦ّا مأدبققبيمأخّٕموػّٔاماإلػؿولاِّدبوءمؼبماظعصّٕماىوػؾ٨ّ،م

م.(2)سـّٓػ٣ّمأظ٦ّانمزبؿؾػيمع٤ّماظؼصّٙ،موع٤ّماٌمّطّٓمأغقبف٣ّمطوغ٦ّامؼشغػ٦ّنمبفومذغػومذّٓؼّٓا

ماىوػؾ٨ّمسؿ٦ّعو ماظــّٕ مإظبمأنقب مع٤ّماإلذورة مم،البّٓقب معـ٥ّمخص٦ّصو ٕمم-أيماظؼصّٙم–واظلقبّٕد

معـ٥ّ ممؼصؾـو مغإاّل مطـّٕتفومرّٓعو مايػّٜمم،سؾ٧ّ مسؾ٧ّ مواالسؿؿود ماظؿّٓوؼ٤ّ ماغعّٓام مبلؾى "وذظ١ّ

مِّغ(3)واظّٕواؼي" ماظ مسّٕصفو، ماظؼصصققبي ماِّغ٦ّا  متؾ١ّ مسبص٨ّ محقـؿو منّٓػوممـو ماىوػؾق٦ّن اظعّٕب

وػّٔامعومأذورمإظق٥ّم"اظػض٢ّمم،مس٤ّمايف٣ّمايؼقؼ٨ّمظؾؿ٦ّروثماظلّٕدي،مإاّلمأغفومالمتعدلشّٖؼّٕةماإلغؿوج

ّٓمتؽّؾؿًمب٥ّمع٤ّمجقمومأنقبم"عومتؽّؾؿًمب٥ّماظعّٕبمع٤ّمجقّٓماٌــ٦ّر،مأطـّٕمممحقـؿوماسؿدلماظّٕقبضوذ٨ّ"

طؿىماظلرلمموضّٓمذطّٕتمبعّٚ؛م(4)سشّٕه"ا٦ٌّزونمصؾ٣ّمضبػّٜمع٤ّماٌــ٦ّرمسشّٕه،موالمضو مع٤ّما٦ٌّزونم

موتورؼّْماآلدابماظعّٕبق ماظؼّٓمييمذبؿ٦ّسي ماظؼصصقي مع٤ّماِّغ٦ّا  مبلزلوئفومي،مالمؼلؿفونمبفو ع٦ّج٦ّدة

موتّٓاوظؿ٥ّمأظلـؿـو.وعـفومعوموصؾـومم،ؼّٓمضوسًمواغّٓثّٕت.مظتفوصؼّٛ،مأيمالمتؿ٦ّصّٕمعود

                                           

اًعاُر تَحيا، اًرواية اًعرتية ادلديدت من اـليثيوًوجيؼا ٕا  مؼا تعؼد اذلداثؼة ةؼذوز اًرسؼذ اًعؼر ، اجؼن اًيؼدمي ًٌَرشؼ واًتوسيؼل،  -(1)

ران، ذاز اًروافد   .90- 26، 1021، 2اًثلافية ًحيان، انرشون، ظادلزائر/ُو

 .366، ذ.ث، اًلاُرت، مرص، ض 22ييظر: صويق ييف، اًعرص ادلاًُل، ذاز اـلعازف، ظ -(2)

 .01، ض1021، 2مًضوزاث اًحالؼة اًرحدة، ظ -هنو اًحالؼة منورةا -يرسى عحد اًؽد عحد ػل، اًيرث يف اًعرص ظدز إ،سالم -(3)
- ( ؼو مؼن زتيعؼة صؼاعر عحؼايس معحوملؼا 129ه/100ُو ٔبتو اًعحاش اًف ي جن عحد اًّعمد جن اًف ي اًّركؼايش مؼو  زكّؼاص م( ُو

سِي اًضعر هلا اًعم، من ٔبُي اًحرصت كدم تؽداذ ومدخ ُازون اًّرص يد، اكن اًّركايش ؤبتو هواش يهتاةان ومؼا ٔبمسؼم وا ؼد مؼ ٌل 

 كد انك َ ٔبتو هواش يف كو :عن ظاحدَ حم فّرق اـلوث تي ٌل، و 

ُسول  ْ َي َبْنَرم ِمْن َزكَاصَوَةْداَن اًفَ   َلّن اًَفْ َي َمْوَ،ٍ اًر 

ٔبان مو  من ، مو    ييظؼر:  ٔبزاذ ٔبتو هواش هبذا هفيَ عن و،ئَ، ٔلهَّ اكن ٔبهرم ممن يًمتا ٕاًيَ، ورُة ٔبتو اًيواش ٕا  كول اًي، 

 . hakawati.la.utexas.edu-www.alموكل اذلىوايت 

 .111، ض 2ادلاحظ، اًحيان واًتحيك، ح -(4)

http://www.al-hakawati.la.utexas.edu/


 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:
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 أنٌاع القصص اجلاهلُ: (0
م،حقوةماىوػؾقنيموتػوصقؾفومومتفقبّٓمأبطوشل٣ّمظؿعؾقبّٕمس٤ّتـ٦ّقبسًماظؼصّٙماىوػؾقيموتػّٕقبسًم

مبعّٚماظّٓاردنيمؼبموضّٓم مؼبمفشق٦ّس،مظ(1) سّٓقبةمأغ٦ّا عبعفو مبنيماىوػؾقني،مدـقوولماخؿصورػو و

مسفوظيمصقؿومؼؾ٨ّ:

 :األوابد .0

ؼبم"اظؽفوغي،مواظّٖجّٕ،مواظطرلة،مواٌقلّٕموضّٓماخؿصّٕػوم"اظؼؾؼشـّٓي"ممبمظػ٥ّم"صؾّّماِّسش٧ّ"م

م مواظؾقرلة، ماظؾـوتمواِّزالم مووأد ماظؾعّٕة، مورع٨ّ ماظظفّٕ، موإسالق موايوم، مواظ٦ّصقؾي، واظلوئؾي،

واظغ٦ّل،موضّٕبماظـ٦ّرمظؿشّٕبماظؾؼّٕ،موتعؾق٠ّمد٤ّمم،واشلوعي،موتلخرلماظؾؽوءمسؾ٧ّماٌققبًمظتخّٔمبـلره

ماِّجّٕب،مورع٨ّمد٤ّماظصام مظقدلأ اظـعؾى،مود٤ّماشلّٕة،موتعؾق٠ّمايؾ٨ّمسؾ٧ّماظلؾق٣ّ،موط٨ّماظلؾق٣ّ

اظؼصيماظ مسب٤ّمبصّٓدمؾّٓومؼبمزوػّٕػومبعقّٓةمس٤ّمذبولمتاِّوابّٓممط٢ّمػّٔهم.(2)."اٌـغّٕمؼبماظشؿّٗ..

إاّلمأنقبم"ظؽ٢ّمػّٔهماِّوابّٓممو،ضصصقماأطـّٕمعـفومدّٕدماتّٓسوداتموععؿؼّٕمس٤ّماظؾقٌمسـفو،مصف٨ّمتعؾقب

ضصيمغلفًمح٦ّشلو،موتّٓاوشلوماظـوس،مصعوذًمبقـف٣ّمأصعوالموطالعو،موزقب٦ّػومأبّٓؼقبيماظعقّ٘مصلؿ٦ّػوم

ًِ َبٔحريَٕٗ َّاٜلَعَل اهلٝلَما َد﴿مإذمؼؽػ٨ّمأنمتؼّٕأمض٦ّظ٥ّمتعوظبم.(3)و"فصـلكمث٣ّقبمجوءماإلدالم اِّوابّٓ َضأئبَٕ٘   ٔم

د٦ّرةم)﴾َِٓعٔقٝلٌَْ اٜل َّٜلٔلًٖ ال٤ٔرًَٓ ٜكٜفُسّا َٓٞفَتُسٌَّ َعٜلٙ الل٤ُٔ اٞلٜلٔرَب َّٜأٞكَجُسٍُِه َحاو٣ َّٔصٔلٜٕ٘ َّاٜل َّاٜل

 .بورؾيمغلكفوماإلدالممصقؿومغلّْمع٤ّمسؼوئّٓموثـقيظؿعّٕ مبلنقبمػّٔهماظؼصّٙمم(010اٌوئّٓةماآلؼي:

                                           

، محؼط، 2661، 2فٌوهؼَ(، ذاز إ،زصؼاذ، ظ -ٔبملالمؼَ -ٔبػرايَ -ييظر: ؼاسي لَاميث وعرفان ألصلر، ألذة ادلاًُل )ك اايٍ -(1)

 .12 -90، ض اًعاُر تَحيا، اًرواية اًعرتية ادلديدت من اـليثيوًوجيا ٕا  ما تعد اذلداثةوييظر:  .911ٕا   912سوزاي، ض

، 2611 -2320،  ذ.ض، ذاز اًىتؼؼة اـلرصؼؼية، ذ.ظ، 2ٔب  اًعحؼؼاش ٔبمحؼؼد اًلَلضؼؼ يدي، ظؼؼحح ألعةؼؼ يف ظؼؼياملة إ،وضؼؼا، ح -(2)

ملة ،راثية ةامعة ًلعؼط وهؼواذز ولرائؼف اًعؼرة يف ٕاجراُمي مشس اصّلين، كعط اًعرة، )موسو وييظر:  ؛ 361اًلاُرت، مرص، ض 

 .111، تريوث، ًحيان، ض1001ُؼ/2213، 2، ذاز اًىتة اًعَمية، ظ3اًعرص ادلاًُل وإ،سال (، ح
-  ّ ا، وخري ذًيي ز  سن اًّعؼ، ٌَضؼمسىفعال  يإا،ّ ٔبه يؼزال تع ؼيا يعتلؼد هبؼا  ، اًؼيت ،!راُا ٔبتدية اًعيش ٔلهّيا ىرى تعغ مظاُُر

 ؾل يىن يفلَ مؽزاُا اذلليلا.وٕان 

 .919ؼاسي لَاميث، عرفان ألصلر، ألذة ادلاًُل، ض -(3)
- "ؼا ٔب ؼد مؼن اًيؼاش َ و"اًسؼائحة": اكهؼوا يسؼيدوهَنا لًِٓؼهتم، ، هبمؼي ملَفؼا يشء  اًححريت": اًيت يُْميَؼُل ذّزُؼا ٌَعواػيؼ ، فؼال هَبْ

ابٔلفؼرى ًؼيس  تي، مث تُثَّد تعد تبٔهىث، واكهوا يسيدوهنا ًعواػيهتم، ٕان وظَ  ٕاْ ؼَداٌُلا،ٕ  و"اًوظيةل": اًياكة اًحىر، تَُحىّر يف ٔبول هتاح

َمؼي ملَيؼَ تي ٌل رَنر و"اذلام": حفي إ،تي يَ،ُة اًّ،اَة اـلعدوذ، فٕارا كىض  =يفاتَ َوَذُعوٍ ٌَعواػيؼ ، ؤبعفؼوٍ عؼن اذلَْمؼي، فؼؿل هُبْ
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مم:ضصصمادلؾوك .9

ماظؼصّٙ مػّٔه ممأذورت مإظب موسفوئؾف٣ّ، مورؾوئعف٣ّ ماٌؾ٦ّك مايؿققبيمموُأّظػًدرل مأج٢ّ ع٤ّ

م.مضصيم"اظـعؿونمب٤ّماٌـّٔر"مػوأذفّٕع٤ّموم،وع٤ّمأج٢ّمدبؾقّٓػ٣ّواظشقبع٦ّبققبيم

م:ضصصماألدػارمواحلروب .0

م مؼلؿ٧ّ معو مِّأو ماظعّٕب، مواإلشمغفوبلؼوم ماِّدػور موه٦ّي مػّٔهمرات مهؿؾ٥ّ موعو وايّٕوب

مطونمبنيماظعّٕبمواظػّٕسمطق٦ّممذيمضور،مم،اِّدػورمع٤ّمضصّٙ معو ماظعّٕبمطـرلةمجّٓقبا،معـفو "وأؼوم

مبعّٚم معّٝ مبنيماظقؿـقنيمبعضف٣ّ مطون موعو مخّٖازى، مبنيماظـّٖارؼنيمواظقؿـقنيمطق٦ّم مطون معو وعـفو

م.(1)عومطونمبنيماٌضّٕؼنيمطقّٕبمداحّٗمواظغدلاءمبنيمسؾّٗموذبقون"طؾعـوتمبنيماًّٖرجمواِّوسمو

م مطؼصّٙمحّٕبماظؾل٦ّسماّظ م"تعّٓقب مػّٔا سؾ٧ّمعوموظؽ٢ّمػّٔهماِّؼوممضصّٙمتّٕوىماذؿفّٕتمإظبمؼ٦ّعـو

ماِّحّٓاثم مأعب٢ّ مع٤ّ موضصصفو مأحّٓاثفو موتعّٓقب ماظعّٕبقي، معالح٣ّ مأذفّٕ مع٤ّ معؾوظغي مع٤ّ صقفو

م.(2)واظؼصّٙ"

ماألدارري: .4

وتلؿ٧ّمأؼضومبوِّبورق٢ّ،موضّٓماذؿؼًمم،أومعومالمؼلؿ٦ّسؾ٥ّماظعؼ٢ّم،ط٢ّمعومتعؾ٠ّمبو٦ًّارقموػ٨ّ

مإذامضطع٥ّمب٥ّمطلغ٥ّمدؽبْطّٕفبمعؽبلؿبُط٦ّر،موعـ٥ّمضق٢ّم»ع٤ّماٌصّٓرم)س.ط.ر(م دؽبَطّٕؽبمصالنمصالغومبوظلقّٟمدؽبْطًّٕا

ودؽبطَّّٕؽبػومأّظػفو.مظلقّٟماظؼصقبوب:مدؽبوُر٦ّر،مواِّدوررل:ماِّبورق٢ّ،مواِّدوررل:مأحودؼٌمالمغظوممشلو،م

مأيم مظ٥ّ مأص٢ّ مال معو مؼؾبلؽبطِّّٕؾب مػ٦ّ مؼؼول: ماظؾور٢ّ. متشؾ٥ّ مبلحودؼٌ مجوء مإذا مؼؾبلؿبَطّٕ مسؾقـو مصالن دؽبطَّّٕؽب

وضّٓمم.أيمػ٨ّمضصّٙمعؾؿّٓسيمالمأدوسمشلومع٤ّماظصقي،مإمنومػ٨ّمغلٍمع٤ّمخقولماظؾشّٕم،(3)«ؼؾبمؽبظِّّٟ

ارتؾطًماى٤ّمسـّٓماظعّٕبموضّٓمم.ؼبماظعصّٕماىوػؾ٨ّمبؼصّٙماظـف٦ّممواِّجّٕامموخب٦ّارقماى٤ّتعؾؼًم

بوإلبّٓا مأوماِّسؿولماًورضي،مصؽوغ٦ّامؼـلؾ٦ّنمإظبماى٤ّمط٢ّمأعّٕمسظق٣ّ،مطؿومربط٦ّامبنيماى٤ّمواظشعّٕم

صؽونماسؿؼودػ٣ّمأنمظؽ٢ّمذوسّٕمذقطونمؼؾبؾؼِّـ٥ّماظشعّٕ،موأسط٦ّامظؽ٢ّمذقطونمازلو،معـؾؿومطونمظؽ٢ّمطوػ٤ّم

                                                                                                                                 
سؼا  جؼن َلؼد  ، تفسري اًلربٓن اًعظمي،جن معر اًلريش اصلمضلا(ٕاسٌلعيي ٔبتو اًفداء اجن نثري )اذلافظ ييظر:  ،اذلا  يشء، ونَيّوٍ=

 .101م، اًرايط، اـلمَىة اًعرتية اًسعوذية، ض2661ُؼ/2221، 2ذاز ليحة ًٌَرش واًتوسيل، ظ، 3سالمة، مو

 .11م، تريوث، ًحيان، ض 2661ُؼ/2221، 2َلد عحد اـليعم ففايج، اذليات ألذتية يف اًعرص ادلاًُل، ذاز ادليي، ظ -(1)

 .911ؼاسي لَاميث، عرفان ألصلر، ألذة ادلاًُل،  -(2)

 .312-313، ض2اجن مٌظوز، ًسان اًعرة، ماذت )ش.ظ.ز(، مو  -(3)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:

~ 18 ~ 

 

وأذفّٕػوم)واديمسؾؼّٕ(ماظّٔيمم،خوصيمبفوىموأودؼيمرئ٨ّقبمؼؾفؿ٥ّمسؾ٦ّمماظغقى،مواسؿؼّٓوامبلنمظؾف٤ّمضّٕـب

خوصيمعومتعؾ٠ّممب٦ّض٦ّ ماى٤ّماظّٔيمم،،موميؽ٤ّمدبق٢ّمحف٣ّماظؼصّٙموسّٓدػو(1)تؾبـلىمإظق٥ّماظعؾؼّٕؼي

م مِّنماإلدالم ماظعّٕبقي ماظعؼؾقي مبعّٓ–طونموالمؼّٖالمميـ٢ّمأطدلمػوجّٗمؼؾبمرِّق مػّٔامم-صقؿو مب٦ّج٦ّد أضّٕمب

ّٕبماإلدالممبقّٓلبمع٤ّمحّٓؼّٓمسؾ٧ّماظؽفوغيموط٢ّمعومؼبمحنيمضم،اظعوٕماًػ٨ّموغظ٣َّّمتعوعالت٥ّمعّٝماإلغّٗ

متعؾ٠ّمبفو.

ماخلراصة: .5

وميؽ٤ّمم،ؼؾبصؽبّٓمبقؾبالمعوممؽقونمط٦ّغفؿومضبؼبم-أيماِّدوررل–المدبؿؾّٟمؼبمععـوػومس٤ّمدوبؼؿفومم

م معشؿؼوتفو موع٤ّ م)خ.ر. ( معودة مؼب مذظ١ّ ًُّٕؽباَصُي:م»اظؿؿوس موا ماظؽكبؾؽبّٕ، مع٤ّ ماظعؼ٢ّ مصلود ًَّٕؽب ؾب، ا

م مع٤ّ معومم،اظؽّٔبايّٓؼٌماٌلؿؿؾّّ مط٢ّ مسؾ٧ّ مأجؿبّٕؽبوه محّٓؼٌماظؾق٢ّ، موػ٨ّ محّٓؼٌمخؾبّٕاصي، وضوظ٦ّا

صنذامطونماظؽّٔبمؼبمإًّاصيمذّٕرومم(2)«وسؾ٧ّمط٢ّمعومؼلؿؿؾّّموؼؾبؿعفقبىمب٥ّم،ؼؽّٔقبب٦ّغ٥ّمع٤ّماِّحودؼٌ

م مت٦ّح٨ّ مصنغفو مواًقول»أدودققبًو ماٌػقّٓة مواٌؿعي ماظشػ٦ّؼي مسؾ٧ّ ماظؼوئؿي ماظػـقي خوصيمم،(3)«بعـوصّٕػو

مسـصّٕم مشلو مايوظؽوتمظقؽ٦ّن ماظؾقوظ٨ّ مؼب ماِّزلور مؼب متّٕوى مضصي مِّغفو ماظؾق٢ّ، مزع٤ّ ماذذلرـو وأغـو

ماظؿش٦ّؼ٠ّممبومأغفومارتؾطًمبعوٕماى٤ّموايق٦ّان.

مم مصنغ٥ّ مإًّاصوت مصقفو مزفّٕت ماظ  ماظّٖعـقي مظؾقؼؾي ماظؿلرؼّْ مأردغو مإذا موضّٝم»أعو ؼصعى

ماظّٔيمزفّٕتمصق٥ّماي متورطب٨ّ،مؼؾققب٤ّماظعصّٕ ماظ مهّٓؼّٓ مظغقوبماٌعطقوتمواِّدّظي ؽوؼيمإًّاصقي

ظؽــومنّٖممأنماظعّٕبمؼبماىوػؾقيمسّٕص٦ّامػّٔاماظؾ٦ّنمع٤ّماظؼصّٙمم.(4)«ميؽ٤ّماالدؿـودمإظقفومؼبمذظ١ّ

والمغّٓقبس٨ّمأنمشل٣ّماِّدؾؼقيمؼبمذظ١ّ،مإالمأغـومغّٖس٣ّمبلنمشل٣ّمأزلورامتـووظ٦ّامصقفوماظؼصّٙمإًّاصقيم

رواةمالموج٦ّدمشل٣ّ،موؼصّّماظؼ٦ّلمبلنماظـلقٍماظلّٕديمظؾكّٕاصي،ممأحّٓاثفوماٌؿكقؾيمتـلىمإظب»ِّنمبم

ػ٦ّمإدـودمعومالمحؼقؼيمظ٥ّمإظبمرواةلبموػؿكبقِّني،موسؾ٧ّمػّٔامصلعّٕماخؿالقمدـّٓلبموعنٍتمعؿكققبؾني،مخصقبقصيم

ممقّٖةمظؾكّٕاصي،موشلّٔاماغّٓرجًمؼبمعّٕوؼوتماِّزلورمواظؿلؾقي،مصوعؿّٖجًمصقفومايؽوؼوتماظشعؾقيم

اإلدّٕائقؾقي،موأخؾورماٌؾ٦ّك،مواظعشوق،مواى٦ّاري،مواظّٕحؾيموأخؾورماظعفوئىمماظػّٕدؼي،مواٌلث٦ّرات

                                           

 .31-32ييظر: زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر  حم معَل اًلرن ارلامس اًِيري، ض -(1)

 .11و 11د.ز.ف(، ض، ةذز )6ًسان اًعرة، مو  -(2)

 .33زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر  حم معَل اًلرن ارلامس اًِيري ، ض -(3)

 .212عحد ػل ٕاجراُمي، موسوملة اًرسذ اًعر ، ض -(4)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:

~ 19 ~ 

 

موعغوعّٕؼ٤ّ موسقورؼ٤ّ مذّطور ماٌفؿشنيمع٤ّ موأخؾور مظؾكّٕاصيمم،(1)«واظؾقور، مع٦ّاضقّٝ مػّٔه صؽوغًمط٢ّ

معّٝماظؽـرلمع٤ّماً ماىّٓقب متؾ١ّماظ مجوءتمقولاىوػؾقيمميؿّٖجمصقفو مإًّاصوتماىوػؾقي ،موأذفّٕ

اظعصّٕمم:واظ مدؿمدقبّٗمصقؿومبعّٓمظظف٦ّرمأغ٦ّا مدّٕدؼيمأخّٕىمؼبمسص٦ّرمالحؼيم،سؾ٧ّمظلونمايق٦ّان

مخوص.اظعؾود٨ّمب٦ّج٥ّم

مضصصماجملون: .6

وضّٓمارتؾطًمم،وخالسيمقّ٘ع٦ّاضقعفومشل٦ّماظّٕجولمعّٝماظـلوء،موعومؼذلتىمس٤ّمذظ١ّمع٤ّمص

موضصّٙماعّٕ ممبغوعّٕاتماظشعّٕاء، مذ٨ّء ماظؼصّٙمأطـّٕ ممئػّٔه مػّٔا، مسؾ٧ّ مدظق٢ّ وأطـّٕم»اظؼقّٗمأطدل

مصقؾف٦ّنموؼؼصػ٦ّن،موتّٕوىم ماظؼ٦ّم... مواظػؿقبوكموأضؾف٣ّمع٤ّمطدلاء ماظؼصّٙمع٤ّماًؾعوء اِّبطولمؼبمػّٔه

مسؾ٧ّمدؾق٢ّماإلعؿو  مشل٦ّػ٣ّ ماظقبم،(2)«أخؾور متعؾ٠ّموؼـّٓرجمػّٔا ٦ّ ماظؼصص٨ّمضؿ٤ّماظؼّٙماظ٦ّاضع٨ّموعو

معّٝمص٦ّضبؾوتف٣ّ مواٌؾ٦ّكموعغوعّٕاتف٣ّ مصؼّٛ،ممٕ»وم،بلرلماظشعّٕاء مواظؿلؾقي ماظؼصّٙمظؾلؿّٕ مػّٔا ؼؽ٤ّ

مأوضوسف٣ّ مس٤ّ موؼعؾقبّٕ مأحّٓاثف٣ّ مؼلفقب٢ّ مظؾفوػؾقني متلرطبو مطون مضؾقؾيمم،(3)«وإمنو مط٢ّ مطوغً صؼّٓ

مطؿوم موذب٦ّن، مع٤ّمشل٦ّ مبف٣ّ ماًوصي محؿ٧ّمضصصف٣ّ مؼؿعؾ٠ّمبشعّٕائفو هّٕصمسؾ٧ّمتلفق٢ّمط٢ّمعو

مطوغًمتفؿ٣ّمبصػوتماظؽّٕمموإٌّوءةمواظشفوسي.

ماظـوادر: .7

مع٤ّمذ٦ّاذم ماظؼصّٙماِّخّٕىممتؾبعّٓقب مصـ٦ّن ماظػ ماٌؼؿضىمبوظؼقوسمعّٝ اظؼصّٙموذظ١ّمظشؽؾفو

اظ مدؾ٠ّمذطّٕػو،موتعؾ٠ّمع٦ّض٦ّ ماظـ٦ّادرمبوظػؽوػيمواظطّٕائّٟ،مب٢ّمالمميؽ٤ّمأنمتلؿ٧ّماظـودرةمبفّٔام

ماظػؽوػيمواظلكّٕؼيمؼبمضوظىمصغرل مطونمع٦ّض٦ّسفو ماظـ٦ّ ماظؼصص٨ّماالد٣ّمإالمإذا ،موضّٓماحؿ٢ّمػّٔا

اظعّٕبـ٨ّ،موطؿومسّٕصًماِّع٣ّماِّخّٕىماظؼصّٙماظػؽوػ٨ّ،مصؼّٓمسّٕ ماظعّٕبمعؽوغيمبورزةمؼبماظذلاثم»

ػّٔاماظؾ٦ّنمع٤ّماظؼصّٙمعـّٔماظعصّٕماىوػؾ٨ّ،محقٌمطونمؼـؿؼ٢ّمذؽبَػوػًومبنيمسوعيماظـوس،ماِّعّٕماظّٔيم

                                           

 .212عحد ػل ٕاجراُمي، موسوملة اًرسذ اًعر  ، ض. -(1)

 .910ؼاسي لَاميث، عرفان ألصلر، ألذة ادلاًُل، ض -(2)

 .31زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر  حم معَل اًلرن ارلامس اًِيري، ض -(3)
-  من ُذا اًحح . 20تعّركٌا   يف اـلدخي ييظر ضومويوغ اًياذزت 



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:

~ 20 ~ 

 

مطؾرلا ماغؿشورًا مسؾ٧ّماغؿشوره مسؾ٧ّمم،(1)«دوسّٓ مدوسّٓ مبنيماظـوسمتطـّٕوعو معشوصفي ػ٦ّمم،اغؿشورػو

ماٌؼؿضؾيموععـوػوماظعؿق٠ّمبلدؾ٦ّبمدوخّٕ.وصؽّٕتفومحفؿفوماٌكؿصّٕم

ماألعـال:مم .8

غؿػ٠ّمعبقعـومسؾ٧ّمأنمظؾؿؽبؽب٢ّمع٦ّرداموعضّٕبو،مأعوما٦ٌّردمصف٦ّماظؼصيماظ مأغؿفًماٌـ٢ّ،موأعوم

ؼضّٕبمصقفوماٌـ٢ّ،موػّٔامؼع مأنماِّص٢ّمؼبماٌـ٢ّمضصيممناٌضّٕبمصف٦ّماظؼصيماٌشوبفيماظ متلؿّٓس٨ّمأ

واإلغلونم»م،اظعص٦ّرماظالحؼيوم،دسًمإظبمزف٦ّره،مواظذلاثماظعّٕب٨ّمؼّٖخّٕمبؼصّٙماِّعـولمؼبماىوػؾقي

ضّٓؼ٣ّماظعفّٓمبوِّعـولموايؽ٣ّماظشعؾقيمضكبّٓؽبمموورب٥ّمسؾ٧ّمػّٔهماِّرض،موظّٔظ١ّمصؿ٤ّماظعلرلمإنمٕمغؼ٢ّمع٤ّم

مغشلة مبؿورؼّْ ماىّٖم متّٓاوظؿفومم،(2)«اِّعـولمسـّٓهماٌؿعّٔر مأعـوال مظؾعّٕبمؼبماىوػؾقي مبلن منّٖم ظؽــو

 .إالمووّٓمعع٥ّمضصيمع٦ّردهمبؼصصفومورّٕائػفوموالمتؽودمتؼّٕأمعـالمؼبماٌصـػوتماظعّٕبقي

اظـؼودمع٤ّمع٤ّمػـوكمػّٔهمأػ٣ّماِّغ٦ّا ماظؼصصقيماظ موصؾؿـومع٤ّماظعصّٕماىوػؾ٨ّ،موإنمطونمم

أغـوممإاّل.مؼّٕصّٚمعبؾيموتػصقالمأنمؼصـػفومضؿ٤ّمخوغيماظؼصّٙمِّغفومدبؾ٦ّمع٤ّمعقّٖاتمععقـي

م موظ٥ّ مضصص٨ّ مغ٦ّ  مبلغفو مشرلهغّٕى مس٤ّ ممتقّٖه ماظقبمزلوتموعقّٖاتمأخّٕى ماظػـ٦ّن ماِّخّٕىمع٤ّ ـّٕؼي

مِّ ماِّغ٦ّا  مػّٔه مضؿ٤ّ ماظ مٕمغّٓرجفو مواظ٦ّصوؼو مجؾقو–مغفوطوًطوبي مؼؾّٓو المتصـّٟمضؿ٤ّمم-طؿو

ماظلّٕد.ععوؼرلم

م

                                           

 .229عحد ػل َلد اًؽزايل، اـلييز اًرسذي اًعر  اًلدمي، ض -(1)

 .  6، تريوث، ًحيان، ض2661، 2، معيم نيوس ألمثال واذلنك اًعرتية )اًيرثية واًضعرية(، مىتحة ًحيان انرشون، ظنٌلل خاليًل -(2)
-  :واًرتاج اًعر  اًلدمي يزفر ابـلعيفاث اًيت مض  ألمثال تلععِا ميىن حرصُا يف 

   ٔبمثال اًعرة ٌَمف ي اً ،.  -

 اًفافر، ٌَمفّ ي جن سَمة جن ملامص. - 

 ت ألمثال ٔل  ُالل اًعسىري.أِر  -

 نتاة ألمثال ٔل  عحيد اًلامس جن سالم. -

ا اُمت  ابٔلمثال اًعرتية من ادلاَُية ٕا  عرص تؼدوي ا، ييظؼر:  - اٍمتثيي واقلايفت ٔل  مٌعوز اًثعاً،... اخل؛ و  ُذٍ اًىتة وؼرُي

 عتة أل   ُذٍ اـلعيفاث يف نتاة وا د تعريلة اـلعيم."معيم نيوس ألمثال واذلنك اًعرتية ًىٌلل خاليًل"  اول فيَ اً
-  وتعّعة كسم م م فبٔىىر وجوذ اًلعة يف اًرتاج اًعر  اًلدمي ٔكمحد ٔبمك يف جفر إ،سالم واًعلاذ يف اًفعول وتوفيق اذلىؼمي"

رت اًعمر اطّلين يرون ٔبّن اًعرة ؾل يعرفوا اًلعة ٕا،ّ يف ععوز متبٔفرت اكًعرص اًعحؼ هبؼا مؼ م ايس ومؼ م مؼن ٔبذاز ظِؼٍر ٌَؼرتاج، يف ُس

حلا يف نتاتَ جفر اًلعة اـلرصية اطّلي هفؼب وجؼوذ اًلعؼة فيؼَ أؼةل وتفعؼيال ؤبهنؼا تؼذزت ُحؼ  مؼل اًؼر" مؼن ٔبوزواب" ييظؼر: يؼياء 

 .292اًعّديلا، فٌية اًلّعة يف نتاة اًحخالء ٌَااحظ، ض



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:

~ 21 ~ 

 

 نات ًاخلصائص الفنَْ للقصْ اجلاهلَْ:الّس (0
مػ٨ّماظشػ٦ّؼي،مأيمم- مأولمزليمميؽ٤ّمأنمتؿصّٟمبفو ماسؿؿّٓمم،ٕمتؽ٤ّمتؾبّٓومبنمؼبماظؼّٕارقّٗأغفو وإمنو

مضقو مععظؿفو.موإظبموطّٔامرواتفومسؾ٧ّماظشػ٦ّؼيماظ مأدمبتمبوظضّٕورةمإظبماظّٖؼودةمواظـؼصونم،عمظػ٦ّػو

تـووشلومظؾؿ٦ّض٦ّسوتماِّدودقيماظ مذغؾًماإلغلونمؼبماىوػؾقي،مإذمالمتفؿ٣ّمالمبوى٦ّاغىممبلوريم-

موذفوسيمم،االجؿؿوسقيموالماظـػلقيمظشكصقوتفو مع٤ّمعّٕوءة مِّبطوشلو مبوظلؿوتماٌؿقّٖة متفؿ٣ّ معو بؼّٓر

موطّٕم؛مزلوتمطونمميفقبّٓؾبػوماىوػؾ٨ّمؼبمذعّٕهموغـّٕه.

مٌؼ٦ّظيماظؾالشيمؼبماإلصبوزوأػ٣ّمعوممتقّٖتمب٥ّماظؼصيماىوػؾقيمػ٦ّمعقم- وطّٔامم،ؾفومظإلصبوزمعصّٓاضو

بعقّٓامس٤ّمم،اػؿؿوعفومبؾغيماظؼوصموسّٓممعؾوالتفوممبلؿ٦ّؼوتماظؾغيمؼبماي٦ّار،مِّغفومهؾّٔمايؽوؼي

م(1)هّٕطوتماظشكصقوتمصقفو.

ماظؿورؼّْمبلؾىمسّٓممم- مرؿلفو مزعـقي متؽشّٟمس٤ّمحؼوئ٠ّمحؼؾي مسوطلي معّٕآة مأغفو مأؼضو وع٤ّمزلوتفو

تؾبعؿدلموثقؼيمتورطبقيمصـقيمهؽ٨ّمؼبمم،وإنمالعلفومذ٨ّءمع٤ّماًقولم،ؼبمػّٔهمايوظيم،صوظؼصياظؿّٓوؼ٤ّ،م

يقوةمواظؽ٦ّنمواظؿشوؤممطو٦ٌّتموام،ضوظىمدّٕديمس٤ّمرؾوئّٝماظعّٕبموأصؽورػ٣ّمورّٕضف٣ّمؼبمصف٣ّمايؼقؼي

ماخل.واظػّٕح...

ماى موظؾؼصي مصـقيمزبؿؾػيموممقّٖة مبـقي ايقوةممتـودىمبلوريم،موػ٨ّدونمأدغ٧ّمذ١ّوػؾقي

صننمم،ومبومأنماظؼصيموظقّٓةمذبؿؿّٝمعوم،عّٝمطدلؼوتماظظ٦ّاػّٕماظ مسوذفوماإلغلونماىوػؾ٨ّمؼبمتعوعؾ٥ّ

مّٙغـومأعوممضصِّملّٕدؼي،ؼبمبـقؿفوماظوم،ػّٔهماظلّٔاجيمؼبماظؿعوع٢ّمعّٝمايقوةمزفّٕتمجؾقومؼبماظؼصي

،مصويؾؽيمػّٔهماظعـوصّٕمع٤ّمأحّٓاثمودّٕدموبقؽيموصؽّٕةموػّٓ موذكصقوتمشرلمغوضفي»متؿ٦ّصّٕمسؾ٧ّ

ماظذلابّٛمااؽ٣ّ،مواظشكصققب مالمتعؼقّٓمصقفو،موميؽ٤ّمأنمت٦ّصّٟمؼع٦ّزػو مواحّٓة يمبلقطيمذاتمصػي

مؼبم مواظّٖعون ماٌؽون مواضقي متؾبّٕد٣ّ مال مواظؾقؽي ماظ٦ّاضعقي، متؾؿّٖم مواِّحّٓاثمال ممنطقي، مذكصقي بلغفو

ـؼّٙمتمالمتؾبػوط٢ّمػّٔهماظصقبم.(2)«بعّٚماِّحقون،موالمؼؿ٣ّماظؿػوس٢ّمبقـفوموبنيماِّحّٓاثمواظشكصقوت

ب٢ّمت٦ّصقفومحؼَّفو،مووعؾفومص٦ّرةمصودضيمٌومصبىمأنمؼؽ٦ّنمسؾق٥ّماظػ٤ّم»ع٤ّمضقؿيماظؼصيماىوػؾقيم

                                           
- ويف رسعياهتا  دت.فتالف يف م مون اًلعة اًواحبي  ميىٌم مالحظة الا.   

 .92ييظر: زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر  حم معَل اًلرن ارلامس اًِيري، ض -(1)

 .912ؼاسي لَاميث وعرفان ألصلر، ألذة ادلاًُل، ض -(2)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:

~ 22 ~ 

 

مووض٦ّحفو موصطّٕؼؿفو مبؾلورؿفو ماظؾّٓاوة متغؾىمسؾق٥ّ مذبؿؿّٝ مؼب مصبقىمس٤ّمم(1)«اظؼصص٨ّ معو وػّٔا

ؼبماِّص٢ّمالمؼ٦ّجّٓمعـ٢ّمػّٔهماظؿعؼقّٓاتمؼبممتلوؤل:مٌوذامالمنّٓماظؼصّٙماظػؾلػقيماٌقؿوصقّٖؼؼقي مِّن

مصوظؼصيمتعؾقبّٕمبؾلوريمس٤ّماظؿعوع٢ّماظؾلقّٛمعّٝمايقوةماىوػؾقي.م،حقوةمسّٕبماىوػؾقي

ماىوػؾقنيمٕم  مأن موؼّٓقبس٦ّن ماظؼصص٨ّ ماىوػؾقنيمأدبف٣ّ مس٤ّ مؼـؽّٕون ماظؽـرلممم٤ّ منّٓ وإغـو

ماظشعّٕ مإال ماِّدب مع٤ّ موأنم،ؼعّٕص٦ّا مصق٥ّ، مإال مؼـؾغ٦ّا متموٕ مال متؾبضصصف٣ّ مدكبقؽبًّٕا متؽ٦ّن مأن ؿفّٓمعّٓو

ع٤ّمأج٢ّمدبؾقّٓمم معومُأظَِّػًمإاّلبط٦ّالتماظشعّٕاء،مأومعغوزيماظؼؾوئ٢ّ،مأومحؿ٧ّمضصّٙماِّدوررلماّظ

ّٔيمطونمؼالزممظؾقّٓمب٤ّمربقعيموشرلػومع٤ّمطوظعػّٕؼًماّظم،اظشعّٕاءموحؿ٧ّمضصّٙما٦ًّارقموإًّاصوت

ماظؼصّٙمواِّسوجقى.

م،ظدلػونماظؼورّٝمأنمظؾعّٕبمؼبماىوػؾقيمصـ٦ّنمغـّٕـومدـفّٓمإجوبيمذوصقيمطوصقيمتـؾًمبوظؽقبم

مواِّضص٦ّصيمب٦ّج٥ّمخوص،مإاّلواظلقب مواظؼصي مسوم مب٦ّج٥ّ ممموممأنقبمّٕد مأطدلموأطـّٕ مواغّٓثّٕ مضو معـفو عو

م مؼؾ٨ّمأدؾوبمضقو ماظلقب–وص٢ّمإظقـو مصقؿو مس٤ّمم-ّٕدماىوػؾ٨ّمواإلدالع٨ّمب٦ّج٥ّماظؿقّٓؼّٓودـّٔطّٕ أعو

م،مػّٔامعومدـؿطّٕقبقمإظق٥ّمؼبماٌؾقٌماظالح٠ّ."اظؼرآنماظؽرؼم"مصقؿؿقب٢ّمؼببّٕػوغـوماظؼورّٝم

م

م
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م

م

م

م

م

م

                                           

 .911ؼاسي لَاميث وعرفان ألصلر، ألذة ادلاًُل، ض -(1)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:

~ 23 ~ 

 

 وبداية التدويو.والعصر األموي املبحث الثاني: الهثر القصصي يف العصر اإلسالمي 

اظشـعّٕاءمممصطوحـ٢ّم،ماظ مأسفـّٖتممؼعؾ٣ّمعبقعـومأنماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمععفّٖةماظّٕقبد٦ّلمربؿّٓم

وإنمغعؿـ٥ّماىـوػؾق٦ّنمبوظشـعّٕمممموظؼّٕآنمصـمم،ف٣ّتاظؼصقبـوصموهـّٓقبممأدػشـًمأبؾـّٞمممسؾ٧ّمأنمؼلت٦ّاممبـؾ٥ّ؛مو

م.غعؿ٥ّماظؼصوصمبوِّدوررلمِّغقب٥ّمغب٢ّمبنيمدّصؿقـ٥ّمأخؾـورماِّعـ٣ّماظلـوظػيممممم،ظؿشوب٥ّمإؼؼوس٥ّما٦ٌّدقؼ٨ّمب٥ّ

مقـ٢ّمضبم.(1)ٔوغقـيمأجـّٖاءممسؾ٧ّمعلوحيمتؼوربماظّٕنببّٝمأيمح٦ّاظ٨ّمؼبماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّماظؼصيمتّٕبعًممصؼّٓ

م.(2)«اظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمبنذورت٥ّمإظبمأدوررلماِّوظنيمأثؾًموج٦ّدماظؼصيمســّٓماظعـّٕبمعــّٔماظؼـّٓممممم»ػّٔامأنم

عّؾـًي،مصؼـوظ٦ّا:مؼـوممممم"س٤ّمس٦ّنمب٤ّمسؾّٓمآمضول:مع٢ّمبمأصقوبمرد٦ّلمآممصؼّٓموردمؼبمطؿىماظلِّقؽبّٕ

،مث٣ّقبمعّؾ٦ّامعّؾيمأخّٕىمصؼوظ٦ّا:مؼومردـ٦ّلممالل٤ُُ َىٖصَل ٜأِحَطًَ اٞلَحهٔدٓحٔ رد٦ّلمآمحّٓقبثـو،مصلغّٖلمآم

الهس ٔتٞلهٜم يَٜٓهاُت اٞلٔلَتهأب     ﴿صـلغّٖلمآممم-ؼعـ٦ّنماظؼصـّٙم-آمحّٓقبثـومص٦ّقمايّٓؼٌمودونماظؼّٕآن،م

َِّحَِٔيها إ٢ٜلِٔهٜم    َىِحًُ َىٝقٗص َعٜلِٜٔم ٜأِحَطًَ اٞلٜقَصص٢ ٔبَنها  ٜأِىَصٞلَياُِ ٝقِسٜيّىا َعَسبٔٔ٘ا ٜلَعل٤ٝلِه َتِعٔقٝلٌَْ إ٢ٖىا  اٞلُنٔبني٢ ٜأ

ًَ اٞلَػأفٔلنَي ٍََرا ًِ ٜقِبٔلُٔ ٜلٔن ٌِ ٝكِيَت ٔم صلرادوامايّٓؼٌ،مصّّٓظف٣ّمسؾ٧ّمأحل٤ّمايّٓؼٌ،م ﴾اٞلٝقِسٜيٌَ َّإ٢

م.(3)وأرادواماظؼصّٙمصّّٓظف٣ّمسؾ٧ّمأحل٤ّماظؼصّٙ"

صؾـ٦ّمطـونمممموحـؾف٣ّمظؾؼصـّٙمواػؿؿـوعف٣ّمبفـو،مممممبّٕاػنيمسؾ٧ّموظّٝماظعّٕبماىـوػؾقنيمػّٔهمؿومإغقب

خؿـورمموالم،٥ّماظلـوظػنيمئـمبؼصـّٙمسـ٤ّمأغؾقومممعومخورىمآمسّٖموج٢ّمرد٦ّظ٥ّماظؽّٕؼ٣ّمذظ١ّ،مسؽّٗم

تؾـ١ّمممًمسؾقـ٥ّمومطوغـمممـمماجـّٖءممطشـّٟم،مإاّلمأنقبماظؼـّٕآنممؼـودىماظعؼؾقيماظلوئّٓةمآغّٔاكما،عغوؼّٕموأدؾ٦ّب

م.ايؼؾيمع٤ّمتعؾ٠ّماىوػؾقنيمبوظشعّٕمواظلّٕدمسؾ٧ّماظل٦ّاء

طلـوئّٕماِّعـ٣ّمؼّٖخـّٕمتـّٕاثف٣ّممممم»٦ّامطـوغمصؼـّٓممأنماظعّٕبمطـوغ٦ّامأعـيمذـعّٕ؛ممممم سؾ٧ّمسؽّٗمعومذوم

بلذؽولمضصصقيمعؿـ٦ّسي،موردتمبلزلوءمزبؿؾػيمعومبـنيمحؽوؼـي،موخّٕاصـي،موخـدل،موغـودرة،مممـوممممممم

أذؽوالمزبؿؾػيمع٤ّماظلّٕد،مزفّٕتمصقفومبعّٚماظعـوصـّٕماظؼصصـقي،مممم-عـّٔماظؼّٓم–ؼع مأغف٣ّمسّٕص٦ّام

                                           

ًرش واًتوسيل، ظ ييظر: ف ي حسن -(1)  .21، عٌلن، الٔزذن، ض1020ُؼ/2230، 3عحاش، كعط اًلربٓن اًىرمي، ذاز اًيفائس ٌَ

 .19ٔبمحد اصلوزسي، ك ااي اًرسذ اًلدمي يف اًيلد ضتً  حعة  -(2)
-  (.13)سوزت اًزمر، الٓية 

- (03 -02: الٓيةمن وسف، )سوزت ي 

 . 311ض، 2و،م ، تفسري اًلربٓن اًعظمياجن نثري -(3)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:
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ظعّٕبمإذنمأعـيمدـّٕدممم.ا(1)«اظق٦ّمموإنمٕمؼطؾؼ٦ّامسؾ٧ّمػّٔاماظؾـوءماظػ معصطؾّّماظؼصيمبوٌعـ٧ّماٌعّٕو 

وؼّٕجّٝماغّٓثورهمظعّٓمموج٦ّدماظؿـّٓوؼ٤ّ،مبـ٢ّموإظبمممم.عومضو معـ٥ّمواغّٓثّٕمأطـّٕممموموص٢ّمظـوموزفّٕم؛أؼضو

متلخّٕهمضّٕنمطوع٢ّمبعّٓمزف٦ّرماإلدالم.م

 النثر القصصُ يف العصر اإلسالمُ: (0
ماظؿ مايّٓؼٌمس٤ّ مإظب ماظؼصّٙماإلدالعقي مايّٓؼٌمس٤ّ مؼضطّٕغو مالرتؾوط مأؼضو، متلظقّّٟٓوؼ٤ّ

ماظعصّٕماّظ وذظ١ّمم،أوشلوماظعؼوئّٓؼيم، مغؼؾيمغ٦ّسقيمؼبمذؿ٧ّماٌقودؼ٤ّّٕؽبّٔيمسؽباظؼصّٙمبؿّٓوؼـفومؼبمػّٔا

ماظّٕقب مااؿّٓؼيظظف٦ّر مأدقبم؛دوظي موضّٓ مإظب ماإلدالم مزف٦ّر مى مأع٦ّر مؼب مجّٔري مأثقبّٕتمسؾ٧ّمتغرل طـرلة

مم.اظؼصّٙمواظلّٕدمبصػيمسوعي

لمغعّٕقبجمسؾ٧ّمأوقباؼيماظؿّٓوؼ٤ّمالبّٓمأنماظؼصيماإلدالعقيموبّٓمؾ٧ّضؾ٢ّمأنمغّّٕطّٖمايّٓؼٌمسم،وظؽ٤ّم

مقياظؼصصمؽؿوبياظّٔيمؼعؿدلمغؼطيماغعطو مؼبمذبولمأالموػ٦ّماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّماّظم،عصّٓرمشلّٔهماظؼصّٙ

ؼّٓماغّٓثّٕتمأغ٦ّا مسّٓةمدؾؼًمزف٦ّرماظؼصيماظؼّٕآغقي،موزفّٕتمأغ٦ّا مأخّٕىمظم.اظعصّٕموعومبعّٓهػّٔامؼبم

متـ٢ّمؼبمادؿؼصوءمأثّٕمع٦ّاضقّٝماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّموظلوبؼ٥ّ،مماث٣ّمادبّٔماظؼّٙمعـق٧ّمآخّٕمعغوؼّٕم،بظف٦ّرػو

اظ مطوغًمصؽّٕتفوماى٦ّػّٕؼيمتّٓورمح٦ّلماظذلشقىمواظذلػقىمع٤ّمخاللمضصّٙماِّغؾقوءموأض٦ّاعف٣ّ،م

موضصّٙماِّع٣ّماظغوبّٕة.

 اظؼصيماظؼّٕآغقي:م-مأ

سؾ٧ّمرأدفوماًطوبيمواظّٕدوئ٢ّ،مطؿومم،رماظعصّٕماإلدالع٨ّمسصّٕمازدػورمصـ٦ّنماظــّٕوسؿؾاميؽ٤ّم

ماظؼّٙقب مصـ٦ّن مؼب معؾق٦ّزو متط٦ّرا مغؾؿّّ مأن مظؾّٓس٦ّةممتؾ١ّمأؼضومميؽــو مصعوال مدالحو مأصؾقً اظ 

ماظػـ٦ّنمدؾبكقبّٕتمع٤ّمأج٢ّمػّٓ مواحّٓ موط٢ّمػّٔه ماظـػ٦ّس. مغشّٕمم،ااؿّٓؼيمع٤ّمخاللمعالعلي وػ٦ّ

ماإلدالممومتؽقـ٥ّمؼبماظـػ٦ّس.

ثالثيمعصطؾقوتمػ٨ّ:م"اظؼّٙم)وعشؿؼوتفو(،مايّٓؼٌ،موردتمصقّٞماظلّٕدمؼبماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمؼبم

،مظؽ٤ّمعومصق٥ّموميؽ٤ّمأنمتؿغرلمعّٓظ٦ّالتفومع٤ّماظؼصيمإظبمععـ٧ّمآخّٕمحلىماظلقوقماظّٔيموردتم(2)واظـؾل"

                                           

 .01حعة ٔبمحد اصلوزسي، ك ااي اًرسذ اًلدمي يف اًيلد ألذ ، ض -(1)

م، 1002ُؼؼ/2212، 2سعيد جداز، ارلؼرب يف اًرسؼذ اًعر )اًثواتؼ  واـلتؽؼرياث(، رشنؼة اًًرشؼ واًتوسيؼل اـلؼدازش، ظييظر:  -(2)

 .26، 21، 21اصلاز اًحي اء، اـلؽرة، ض



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:
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ؼفؿـومؼبمػّٔاماٌؼوممأنمط٢ّمػّٔهماٌصطؾقوتمحقـؿومارتؾطًمبوظلّٕدماضذلغًممبصطؾّّماإلخؾور،مِّغـومأعومم

ماِّحّٓاث، ماظؽّٕؼ٣ّ،مصالمؼؿػ٠ّمعّٝم»موػ٨ّمضصّٙمصودضي ماظؼّٕآن مإظبمواضّٝمتورطب٨ّمؼؽشّٟمسـ٥ّ تلؿـّٓ

اظّٕدوظيماظ مؼمدؼفومأنمؼؾفلمإظبماًقولماظػ مواظؿف٦ّؼ٣ّماإلبّٓاس٨ّ،موـؾومظؽ٢ّمعومؼشؽ١ّمؼبمصقؿ٥ّ،م

ع٤ّمااولمأنمتؼذلنماظؼصيماظؼّٕآغقيمعّٝماًقولماظػ موالمؼـؾغ٨ّم.م(1)«وعصّٓاضقيماظّٕد٦ّلماٌـّٖلمسؾق٥ّ

اظؼّٕآنمابؿعّٓمط٢ّماظؾعّٓمس٤ّممب٢ّمإنقبم،ُأغّٖظًوشلّٓ ماظّٔيمع٤ّمأجؾ٥ّمبمِّنمذظ١ّمؼضّٕقب٥ّ،مبشلومأنمتؼذلنم

ماٌصطؾقوتماظ متّٓلقب مغلف٢ّممادؿعؿول مإذ ماظؼّٕآنم»سؾ٧ّماًقول مع٤ّ موخّٕاصي شقوبمعػف٦ّع٨ّمحؽوؼي

مإحّٓىمعشؿؼوتفو موال ماظؽؾؿي مال متّٕد مصؾ٣ّ متوعو، مشقوبو ماظؼصّٙموصّٓقممصّٓقثؾوتمإلم،(2)«اظؽّٕؼ٣ّ ػّٔه

ودوئؾ٥ّمإلبالغمماظؼّٕآنمطؿوبمدس٦ّةمدؼـقيمضؾ٢ّمط٢ّمذ٨ّء،مواظؼصيمإحّٓى»،مث٣ّمإنمؼ٣ّماظّٕد٦ّلماظؽّٕ

موتـؾقؿفو" ماظّٓقبس٦ّة م(3)ػّٔه متعّؾ٠ّمب٥ّموتفؿ٣ّقبمزوغىمآخّٕمزبوظّٟمؼؿقبل٣ّم. مأنمتؾؿعّٓمس٤ّماًقولموعو البّٓقب

مبوظصقبّٓقمظقكّٓممػّٔهماظّٓقبس٦ّةمسؾ٧ّماظ٦ّج٥ّماظصقبققّّ.

معصطؾقوتد محبصّٕ مايّٓؼٌمـؼ٦ّم ماظؼّٙ، ماظـؾل، ماظؽّٕؼ٣ّم: ماظؼّٕآن مؼب مذطّٕػو عؾققبـنيمسّٓد

م:خاللماىّٓولماظؿوظ٨ّع٤ّممواظلقوقماّظّٔيموردتمصق٥ّ

مظػظماظـؾأ

ماجملؿ٦ّ ماظؼ٦ّلماظّٓؼ ماظؼ٦ّلماظعومماًدلماظؼصص٨ّمم

م07م9م0م09ماٌػّٕد
م09م5م9م5ماىؿّٝ

مظػظماظؼص

ماجملؿ٦ّ متؿؾّٝماِّثّٕماظؿالوةماًدلمواظـؾل

م99م19م10م07
م

م

                                           

 .19و 12يف اًيلد ألذ ، ض حعة ٔبمحد اصلوزسي، ك ااي اًرسذ اًلدمي -(1)

 .21ض ،سعيد جداز، ارلرب يف اًرسذ اًعر  -(2)

 .223م، اًلاُرت، مرص، ض 1001ُؼ/2213، 21س يّد كعة، اًتّعوير اًفّد يف اًلربٓن اًىرمي، ذاز اًرّشوق، ظ -(3)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:
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مظػظماحلدؼث

ماجملؿ٦ّ مض٦ّلمدؼ مخدلمضصص٨ّمسومض٦ّلم

م98م09م15م00
م)بؿصّٕ (م09،م08،م07:مدعقّٓماىؾور،ماًدلمؼبماظلّٕدماظعّٕب٨ّمصمادلرجع

 م:اظؿعؾققمسؾىماجلداول

م" مظػّٜ موردممبعـ٧ّماظؼصّٙمؼبمعػّٕدهغؾأغؾقّٜمع٤ّمخاللماىّٓاولمأنقب موردمؼبمم،" أطـّٕمممو

ععـ٧ّمآخّٕ،موغػّٗماظـؿقفيمغؾقظفومتؼّٕؼؾومؼبمأيقبمأيمأغقب٥ّمتعّؾ٠ّمبوًدلماظؼصص٨ّمأطـّٕمع٤ّمم،اىؿّٝ

إظبمم"احلدؼث"سؾ٧ّمأنمؼذلاجّٝمعصطؾّّمم،اّظ متؽّٕقبرتمؼبماظؼّٕآنممبعـ٧ّماًدلمواظـؾلم"اظؼّٙقب"ظػّٜم

مأض٢ّقبمع٤ّمذظ١ّمحقـؿومؼؿعّؾ٠ّممبعـ٧ّماًدلماظؼصص٨ّ.

دمدّٕدمث٣ّمالمبّٓمأنمؼؽ٦ّنمععـ٧ّمػّٔهماٌصطؾقوتمإخؾورؼقبًومخوظصًومِّنماظؼّٕآن،مؼبمػّٔاماٌؼوم،مبصّٓ

تؿضؿمب٤ّمأخؾورماِّغؾقوءموإٌّدؾني،موأحّٓاثماِّع٣ّماٌوضقي،موطـرلًامع٤ّماظ٦ّضوئّٝماظغقؾقمبيم»أحّٓاثمتورطبقيم

.مسب٤ّمغعؾ٣ّمأنمػّٔهماظؼصّٙم(1)«اظ مطونماظعّٕبمصبفؾ٦ّغفومأومسّٕص٦ّامبعضًومعـفومس٤ّمرّٕؼ٠ّمأػ٢ّماظؽؿوب

ب٦ّضوئعفومٕمتلتكبمع٤ّمأج٢ّماظؿلؾقيمواظذلصق٥ّماظّؾّٔؼ٤ّمطوغومع٦ّض٦ّ ماظؼصّٙماىوػؾقي،موإمنومػّٓصفومأزل٧ّم

صؿوم»بلنمردوظؿ٥ّمزلووؼي،ممع٤ّمذظ١ّ،مصؼّٓمجوءتمع٤ّمأج٢ّماظ٦ّسّٜمواظؿّٔطرل،مودس٣ّمحؾبفمبيماظّٕد٦ّلم

غ٨ّ،ماظ مأؼمبّٓمبفومآمتعوظبمغؾبؾؾب٦ّمبةمرد٦ّظ٥ّ،مإذماذؿؿؾًمسؾق٥ّمع٤ّمأخؾورمشقؾقيمسؾبّٓمبمع٤ّموج٦ّهماإلسفوزماظؼّٕآ

ماظّٓقبضيمواظؿػصق٢ّ مخؾً،مورد٢ّمعضًمبفّٔه مظؼّٓمخوظطًماظؼصيم(2)«أغمب٧ّمظ٥ّمأنمؼعّٕ مبلحّٓاثمض٦ٍّم .

اظؼّٕآغقي،مرش٣ّمتورطبقمبؿفوموصّٓقموض٦ّسفو،ماىوغىماظػ مصظفّٕتمؼبمأبف٧ّمحؾيمهؿ٢ّماظؿك٦ّؼّٟمأوم

مؾكبّٕؽب.موػـومؼؽؿ٤ّمأؼضًوموج٥ّفبمع٤ّموج٦ّهماإلسفوز.اظ٦ّسقّٓممبالعليماِّحودقّٗموػّٖػومظكبؿؽبعؿؽب

م متعوظب: مض٦ّظ٥ّ ماٌـول مسؾ٧ّمدؾق٢ّ مصؾـلخّٔ ماظؽّٕؼ٣ّ. ماظؼّٕآن مؼب مطـرلة ٜكٖرَبِت َعاْد ﴿واِّعـؾي

٢َِِٔه ز٢حٟيا َصِسَصّسا ٔفٕ َِْٓو٢ َىِحظ٣ ُمِطَتٔنسٍّ  َتِيص٢ُع الٖيا ٜفٜلَِٔف ٜكاٌَ َعَرأبٕ َُّىُرز٢ َع إ٢ٖىا ٜأِزَضٞلَيا َعٜل

َِل٣ ُمِيٜقٔعس٣  ٜفٜلَِٔف ٜكاٌَ َعَرأبٕ َُّىُر أعوممعشفّٓمم(.مإغـو90-08)اظؼؿّٕ/م﴾ز٢ٜكٜأىَُِٖه ٜأِعَذاُش َى

                                           

 .223س يد كعة، اًتعوير اًفد يف اًلربٓن اًىرمي، ض -(1)

 .99اًرسذ اًلدمي يف اًيلد ألذ ، ضحعة ٔبمحد اصلوزسي، ك ااي  -(2)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:
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مع٤ّم موأظ٦ّان مؼصّٟمظ٦ّحوتمعؿعّٓدة مواحّٓ معشفّٓ ماظلالم، مسؾق٥ّ مػ٦ّد مض٦ّم متعّٕمبضمظ٥ّ اظعّٔابماظّٔي

قبمؼبمغػ٦ّسماٌعوصّٕؼ٤ّم»اظعّٔاب:م صع٢ّماظؼّٕآنمط٢ّمػّٔامظلؾىمبلقّٛمػ٦ّمأغ٥ّمؼّٕؼّٓمؼبمذظ١ّماظعفّٓمأنمؼؾ

ا٦ًّ مع٤ّماظعّٔابموع٤ّمػـوماخؿورمػّٔهماظص٦ّرةمواطؿػ٧ّمبفومحؿ٧ّمالمؼشغ٢ّماظّٔػ٤ّمسـفوممظؾـام

ؽبم(1)«بغرلػو ؛مصؾ٣ّمؼصّٟماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمبق٦ّتف٣ّموالمأح٦ّاشل٣ّ،موالمعومدارمبقـف٣ّموبنيماظـاماظّٔيمبؾبعكب

إظقف٣ّ،موط٢ّمتؾ١ّماظؿػوصق٢ّماظ متّٕتؾّٛمبكبلكبرلماِّغؾقوءمعّٝمأض٦ّاعف٣ّمب٢ّموووزػومؼبمػّٔاماٌشفّٓمشلّٓ م

م.واحّٓموػ٦ّمتّٕػقىمض٦ّع٥ّم

ضوربفوم»ٕمتؿ٦ّضّٟمدراديمضصّٙماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمسـّٓمعشوػّٓماظؿك٦ّؼّٟمصؼّٛ،مب٢ّمتـ٦ّسً،مصؼّٓم

اظعظيماًوظصي،موعـف٣ّمع٤ّمطـرلمع٤ّماآّثنيمواخؿؾػًمدرادؿف٣ّمشلومصؿـف٣ّمع٤ّمسوىفومع٤ّمزاوؼيم

متؼ٦ّؼ٣ّم مبؾبغقي ماإلصالح٨ّ ماظذلب٦ّي ماىوغى مأبّٕز مع٤ّ موعـف٣ّ مصقفو، ماظػ  ماظؾقوغ٨ّ ماظ٦ّج٥ّ درس

،مب٢ّمػ٨ّمع٤ّمأج٢ّمط٢ّمذظ١ّمُأغّٖظًمظؿؽ٦ّنمععفّٖةمؼبمبقوغفوموؼبمدّٕدػوموػّٓصفو،موؼبم(2)«اِّخالق...

م.صّٓقمص٦ّتفو،مصؼّٓماسؿودتماظعؼؾقيماظعّٕبقيمسؾ٧ّماالغؾفورمبلدوررلماِّوظني

موأض٦ّاعف٣ّمؼبمضوظىمضصص٨ّ،مؼذلاوحمبنيماظط٦ّلمؼبمضص مؼ٦ّدّٟم ماِّغؾقوء مذطّٕ سؾق٥ّم-جوء

مم-اظلالم مع٦ّد٧ّ مدقّٓغو موضصي مطوعؾي مد٦ّرة ماظلالمم–اظ مأخّٔتمحف٣ّ اظ موردتمؼبم»م-سؾق٥ّ

(مسؾ٧ّمذؽ٢ّمحؾؼوتلبمعؽّٕمبرةمحبلىمايوجيمإظبمع٦ّض٦ّ متؾ١ّم01اظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمح٦ّاظ٨ّمثالثنيمعّٕةم)

م م–ايؾؼي ماظؿعؾرلإن موردتمصق٥ّمم-صّّمب ماظّٔي ماظلقوق مايؾؼوتمعؾبالحظًو مػّٔه ماإلغلون وحنيمؼؼّٕأ

ث٣ّمنّٓمغ٦ّسًومثوظـًومع٤ّماظؼصؽبّٙممطؼصيمأصقوبماظؽفّٟ،،موبنيماظؼصّٕم(3)«صبّٓػومعـودؾيمظ٥ّممتوعًو

م مآؼؿني،مسؾ٧ّمأطدلمتؼّٓؼّٕ مأو مؼبمآؼي مإالَّ مذكبطّٕػ٣ّ ماظّٔؼ٤ّمٕمؼؽبِّٕدؿب مبوِّغؾقوء ماٌؿعؾؼي مجّٓقبا صيمطؼاظؼصرلة

ٝكِس ٔفٕ اٞلٔلَتأب إ٢ِدز٢َٓظ إ٢ىُُٖ ٜكاٌَ ٔصٚدٟٓقا َّاِذ﴿إدرؼّٗمسؾق٥ّماظلالممؼبمض٦ّظ٥ّمسّٖقبموج٢ّقب:مدقّٓغوم

َّإ٢ِضَنأعَٔل ﴿وؼبمض٦ّظ٥ّمدؾقوغ٥ّموتعوظب:(م57وم56د٦ّرةمعّٕؼ٣ّماآلؼؿني:)م﴾ََّزٜفِعَياُِ َمٜلاّىا َعلٔٔ٘ا َىبٔٔ٘ا

م ﴾الٖصأبس٢ًََّٓإ٢ِدز٢َٓظ ََّذا اٞلٔلٞفل٢ ٝكٙل ٔمًَ  ماآلؼي ماِّغؾقوء موج٢ّقبم85)د٦ّرة مسّٖقب مض٦ّظ٥ّ موؼب )

                                           

، 2َلد ٔبمحد خَؼف ػل، اًفؼن اًلعيصؼ يف اًلؼربٓن اًىؼرمي رش وتؼل: خَيؼي عحؼد اًىؼرمي، سؼيتا ًٌَرشؼ، الاهتضؼاز اًعؼر ، ظ -(1)

 .292اًلاُرت، ض -تريوث -، ًيدن2666

مىتحؼة اًرصؼاذ ٌَعحاملؼة واًًرشؼ واًتوسيؼل، حدية مووإ، اـلضِد اًرسذي يف اًلربٓن اًىرمي )كراءت يف كعؼة سؼ يدان يوسؼف(،  -(2)

 .01م، س يدي تَعحاش، ادلزائر، ض1006ُؼ/2230، 2ظ

 .291ييظر: س يد كعة، اًتعوير اًفد يف اًلربٓن، ض -(3)
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ماآلؼيم ﴾اٞلَعاٜلٔننَي ٜفٖضٞلَيا َعٜلٙ  َّإ٢ِضَنأعَٔل َّالََٞٔطَع َُُّْٓىَظ َّٝلْٟطا َّٝكالًّ﴿ ماِّغعوم (،مور٦ّلم85)د٦ّرة

م ماظ  ماآلظقي مػّٔه موتعوظب، مدؾقوغ٥ّ مآ مإال مؼعؾؿفو مال ميؽؿي مػ٨ّ مإمنو مضصّٕػو مأو دصعًم»اظل٦ّر

اظؼصوصمإظبماظؿقّٕكمحبّٕؼيمؼبمسوٕماًقولم٢ٌّءماظػّٕاشوتماظ متّٕطفوماظؼصّٙماظؼّٕآغ٨ّ،مبوالسؿؿودم

.م(1)«سؾ٧ّمطؿىماِّضّٓعنيماظّٓؼـقيموزبقؾيماظؼصوص،مظقـشلمضصّٙمدؼ مع٦ّاٍزمزل٨ّمبوإلدّٕائقؾقوت

موػ٨ّمغ٦ّ مع٤ّمأغ٦ّا ماظؼصّٙماإلدالعقي.

مضصّٙماإلدّٕائقؾقمبوت:-مب

م ماظؼّٕآن مضصّٙ ماٌلؾؿنيمصؿقً ماظؿػلرل مظعؾؿوء ماظؿلوؼالت مأب٦ّاب موأض٦ّاعف٣ّ مبوِّغؾقوء اٌؿعؾؼي

اِّوائ٢ّ،مصؼّٓماحؿوجمػمالءمإظبمعّٖؼّٓمع٤ّمععّٕصيمبلكبرلماِّغؾقوءموحقوتف٣ّماظ ماخؿصّٕػوماًطوبماظؼّٕآغ٨ّم

ؼبمطـرلمع٤ّما٦ٌّاضّٝ،مصؿومطونمشل٣ّمإالمأنمؼؾقـ٦ّامسـفومؼبماظؽؿىماظلؿووؼيماظ مدؾؼًماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّم

موسؿؿودػ٣ّمسؾ٧ّمتؼوة،مسؾ٧ّمعومسّٕصًمػّٔهماظؽؿىمع٤ّمهّٕؼّٟموتّٖؼقّٟمظؽـرلمع٤ّمايؼوئ٠ّ.ب

ماإلدالم،م ماظؿؼوةمؼبماظؽؿوبققبنيماظّٔؼ٤ّمدخؾ٦ّا مإظقف٣ّماٌلؾؿ٦ّنمظقؾبعِّّٕص٦ّػ٣ّمبؿؾ١ّم»متـ٢ّمػمالء صؾفل

مؼبم ماِّخؾور مواذؿفّٕتمػّٔه مواإلنق٢ّموذّٕوحفؿو مبؼصّٙماظؿ٦ّراة اإلذورات،مصلخّٔمػمالءمضبِّّٓث٦ّغف٣ّ

.موزلقًمبّٔظ١ّمأؼضومِّغفوماػؿؿًمبؼصّٙمأغؾقوءمب مإدّٕائق٢ّمِّغف٣ّم(2)«اظعؾؿنيمبود٣ّماإلدّٕائقؾقوت

وضّٓمأطـّٕمآمع٤ّمخطوبف٣ّمب مإدّٕائق٢ّمؼبماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّم»أطـّٕمعوموردمؼبماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمع٤ّمضصّٙ،م

٦ّماظلؾىمغػل٥ّماظّٔيم.موػ(3)«تّٔطرلًامشل٣ّمبلب٦ّةمػّٔاماظـاماظصوحلمحؿ٧ّمؼؿلدمب٦ّامب٥ّ،موؼؿكؾؼ٦ّامبلخالض٥ّ

مع٤ّم موأض٦ّاعف٣ّ ماِّغؾقوء مأطدل،مسؾ٧ّمضصّٙمػمالء دصّٝماظعّٕبماٌلؾؿنيماظؼّٓاع٧ّمإظبماظؾقٌ،موبورال 

صؽونمسؾقف٣ّمأنمؼعؿؿّٓوامسؾ٧ّمع٤ّمدؾؼف٣ّمع٤ّماِّع٣ّم»أج٢ّمتػلرلمعومجوءمذطّٕهمعؾفؿًومؼبماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّ:م

وطوغ٦ّامؼف٦ّدًامضؾ٢ّمم٨ّقبمب٤ّمطعىواِّدؼون،موطونمسؾ٧ّمرأسمػمالءموػىمب٤ّمعـؾ٥ّ،موطعىماِّحؾور،موأب

                                           

 .21ُؼ، ض 9زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر  حم معَل ق -(1)

از، وضبٔت اًتدوين اًتاز ا عيد اًعرة، مًضو  -(2)  .29و 22م، تريوث، ًحيان، ض 2610ُؼ/2200، 1زاث اكرٔب، ظحسك هع 

م، 2611ُؼؼ/2201، 2َلد جن َلؼد ٔبتؼو صؼِحة، إ،زسائيَيؼاث يف نتؼة اًتفسؼري، مىتحؼة اًسؼ ية ذاز اًسؼَفية ًًرشؼ اًعؼؿل، ظ -(3)

 .21اًلاُرت، مرص، ض
- ة جن مٌحَ جن اكمي جن س يو جن ري هحاز اًاميإ، اطلمازي اًعيعاإ، اًعالم ُؼؼ، زوايتؼَ 32ة ألفدازي اًلعيص، موصلٍ سؼ ية ُو

ُؼؼ؛ وعؼة جؼن مؼاتل 223ٌَمس يد كَيةل، وٕامنا ػزازت ملَمَ يف إ،زسائيَياث، ومن حصائف ملؿل اًىتاة، حبنك ٔبظو  اٍفوذية، تويف س ية 

ن يف ٔبايم معؼر، جفؼاًس ٔبحصؼاة اًيؼ، ، وكدم اـلدييؼة مؼن اٍؼمياسلريّي اًاميإ اًعالمة اذِلرْب، اطّلي اكن هيوذاي فبٔسؿل تعد وفات اًي، 

فعن هبّدهثم عن اًىتة إ،زسائيَية، وهبفظ اًعاائة، ويبٔخذ اًسنن عن اًعؼحاتة، واكن حسؼن إ،سؼالم، متؼك اصلايهؼة، مؼن هؼحالء 

 =ُؼ حبمؼط راُحؼا ٌَؽؼزو يف ٔبوافؼر خالفؼة عؼامثن فَلؼد اكن مؼن ٔبوعيؼة اًعؼؿل؛ ٔب  جؼن وعؼة جؼن كؼيس 31اًعٌَلء، تويف وعة س ية 
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.موضّٓمذؽَّؾًماإلدّٕائقؾقوتماٌودمبَةماًوممظؽؿىماظؿػلرلمصقؿومبعّٓمظؼّٓمطوغًمعودةمأوظقيم(1)«أنمؼلؾؿ٦ّا

م موإمنو ماظؿ٦ّراة، مطؿى مسؾ٧ّ مصؼّٛ متؼؿصّٕ موٕ موذّٕوح٥ّ،م»شلو مواظؿؾؿ٦ّد مسؾق٥ّ، ماذؿؿؾً موعو اِّدػور

وػّٔهماٌـوبّٝمإنمطونمصقفومح٠ّنب،مصػقفومبور٢ّمطـرل،ممواِّدوررل،موإًّاصوتمواِّبورق٢ّماظ ماصذلوػو...

قبمطـرل .موعومؼؾبفؿنبـومعـفوم(2)«وإنمطونمصقفومصّٓق،مصػقفومطّٔبمصّٕاح،موإنمطونمصقفومزلني،مصػقفومش

أغفومطوغًمتّٓورمح٦ّلمضصّٙمإدالعقيمؼبمصذلةمحلوديمجّٓامع٤ّمتورؼّْمزف٦ّرماإلدالم،موضّٓماسؿدلتم

ماٌـط٠ّماظّٔيمجؾبؾكب٢ّمسؾق٥ّماإلدالممع٤ّمضصّٙماظعوعي.ػّٔهماظؼصّٙماظ مطوغًمدبوظّٟماظعؼ٢ّمو

ماظؼصّٙماظ مغؾبلكبفًمس٤ّماِّغؾقوءم مع٤ّ م"اظؼصوصموأٌّطّٕؼ٤ّ"معبؾي ماب٤ّمج٦ّزيمؼبمطؿوب٥ّ أورد

تّٓاوشلوماظعوعمبيمع٤ّماظـوس،مػ٨ّمضصّٙمع٦ّض٦ّسيمس٤ّماِّغؾقوءماظّٔؼ٤ّمسصؿف٣ّمآمع٤ّماظ٦ّض٦ّ مؼبماًطلمعـ٢ّمعوم

أنمداوودمسؾق٥ّماظلالممبؽبعٌمأورؼومحؿمب٧ّمُضؿكب٢ّم»اظلالممصؼّٓمذطّٕوامرؾبِويمس٤ّمدقّٓغومداوودموؼ٦ّدّٟمسؾقفؿوم

وتّٖومبجماعّٕأت٥ّ،موأنمؼ٦ّدّٟمح٢ّمبمدّٕاوؼؾ٥ّمسـّٓمزظقكو،موعـ٢ّمػّٔامربولمتؿـّٖمبهماِّغؾقوءمسـ٥ّ،مصنذامزلع٥ّم

.مشلّٔامتصّٓمبىماظلؾّٟمظؼصّٙماظعوعيماظ م(3)«اىوػ٢ّمػوغًمسؾق٥ّماٌعوص٨ّ،موضولمظقلًمععصق مبعفى

ماظؼصّٙ،م مس٤ّماإلدـودماظصققّّ،مواغّٓرجًماإلدّٕائقؾقوتمضؿ٤ّمػّٔه طوغًمتعؿؿّٓمسؾ٧ّماًقول،مبعقًّٓا

صؽونمع٦ّضّٟماًوصمبيمؼّٖدادمسـػًومووػفو،موؼعؿ٢ّمسؾ٧ّمتغققؾفو،مِّغفومتفّٓ مإشلوءماٌمع٤ّمس٤ّمدؼـ٥ّمصف٦ّم»

مؼعؿدلمشلو موال ماظؼّٙمو(4)«ؼـشغ٢ّ مذم مصفوء ماظؼّٙم. مصؿغرلتموجفي ماظّٓؼ٤ّ، مطبّٓم اظؼصوصماظّٔيمال

متصّٓمبىم ماإلدالم مب٢ّمإن ماىوػؾ٨ّ، مؼبماظعصّٕ مسؾق٥ّ مطون معو ماإلدالع٨ّمسؾ٧ّ ماظعصّٕ ماظؼصّٙمؼب وع٦ّض٦ّ 

ظؾكقولماِّدب٨ّمؼبماظؼصّٙموإظبمع٦ّض٦ّسوتفو،مصؿومطونمع٤ّمأج٢ّما٦ٌّسظي،مواإلرذودمبلـّٓمصققّّمبورطؿ٥ّم

مغنيمومتّٕمبدمسؾقفومدخ٢ّمؼبمدائّٕةماظّٔممواظـف٨ّمسـ٥ّ.اٌمدليماإلدالعقي،موعومخوظّٟمػّٔهماظؼ٦ّا

                                                                                                                                 
، وحفؼظ = جن ُعحيد جن سيد جن معاوية جن معرو جن ماعل جن اًيااز، س يّد اًلراء، صؼِد اًعلدؼة وتؼدزا، أؼل اًلؼربٓن يف حيؼات اًيؼ،

ٔل  جن وعة: "ٕاّن ػل ٔبمؼرإ ٔبن ٔبكؼرٔب ملَيؼم اًلؼربٓن"، كؼال: ػل  عيَ ملٌَل مدازاك واكن زٔبسا يف اًعؿل واًعمي، كال ٔبوس: كال اًي،

ل: "هعم"، كال: وُرهرث عيد زة اًعاـلك؟، كال: "هعم". فذزف  عيياٍ. تدّل ٔب اذي  ملىل وفات ُبّ  جن وعة يف خالفؼة سٌلإ عل؟ كا

ُؼ. ييظر: ٔبتو عحؼد  30ُؼ ابـلديية، وزٔبي بٓفر يلول ٔبهَ تويف يف خالفة عامثن زيض ػل عيَ ٔبي س ية 11معر جن ارلعاة، ٔبي س ية 

يؼة ًٌَرشؼ واًتوسيؼل، ذ.ظ،  ػل مشس اصليؼن اطلُؼ،، سؼري ٔبملؼالم ض  1، ألزذن/اًسؼعوذية ، ح1002اًيؼحالء، تيؼ  ألفؼعز اصلًو

 ( .2220 2236ض) 3( ح3212 -3221)

 .21و 21زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر ، ض -(1)

 .23َلد جن َلد ٔبتو صِحة، إ،زسائيَياث يف نتة اًتفسري، ض -(2)

، 2ملؼؼًل اجؼؼن جؼؼوسي، اًلعؼؼاض واـلؼؼذهرين، ض: َلؼؼد جؼؼن ًعفؼؼا اًعؼؼحاػ، اـلىتؼؼة إ،سؼؼال ، ظ فؼؼرح عحؼؼد اًؼؼرمحن اجؼؼن تؼؼوبٔ  -(3)

 .296، تريوث، ًحيان ، ض2203/2613

 .221عحد ػل ٕاجراُمي، موسوملة اًرسذ اًعر ، ض -(4)
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م:اظؼصةماإلدالعقةموعواضقعفا -مت

ممتمـبؾًماظؼصّٙماىوػؾقي،مؼبممتفقّٓم مصؼّٓ ماظعؼقّٓة، مصق٦ّىماظؼصّٙماإلدالع٨ّمبؿغقنبّٕ تغقمبّٕ

اٌعؿؼّٓاتماظ٦ّثـقيمؼبمأشؾؾفو،مصننمبماظؼصّٙماإلدالعقيمػ٨ّماِّخّٕىمٕمدبّٕجمس٤ّماظّٓس٦ّةمإظبماظعؼقّٓةم

م ماىّٓؼّٓة، مؼبسؼقّٓة مووجّٓت مأذؽوظ٥ّ. موطوصي ماظشّٕك موغؾّٔ ماّظّٔيمماظؿ٦ّحقّٓ ماظـؿ٦ّذج ماظؽّٕؼ٣ّ اظؼّٕآن

موتفّٔؼىم مواالرذود مواطؿػًمبوظعظي ماظؼؾؾقي ماظعصؾقي مأو ماظ٦ّثـقي مس٤ّ مصوبؿعّٓتمع٦ّاضقعفو ضبؿّٔى،

م مظؽ٤ّ معّٝمم-وظتدّٟ-اظـػ٦ّس. مداّلم ماب٤ّ مصع٢ّ ماظؼصقبوصماىوػؾقنيمطؿو مأزلوء مؼّٓوقبن مع٤ّ ٕمنّٓ

معّٝمغػل٥ّمحقـؿومض٣ّمذعّٕاءمسصّٕمصّٓرماإلدالممإظبمذعّٕاءماظعصّٕم»صؼّٓمطونمماظشعّٕمواظشعّٕاء عـطؼققبًو

ؼبماظــّٕمع٤ّمؼػع٢ّمصق٥ّمصع٢ّؽبممم-بؽ٢ّمأدّٟ–اىوػؾ٨ّمظغؾؾيماظصؾغيماىوػؾقيمسؾ٧ّمذعّٕػ٣ّموٕمؼظفّٕم

ِّنماظؿشوب٥ّمبنيماظػـنيمؼبمطالماظعصّٕؼ٤ّمٕمؼؿ٦ّّصّٕ،مب٢ّمإنمم.مٌوذا مبؾلوري(1)«اب٤ّمدالممؼبماظشعّٕ

ماظّٔيم ماظشّٕك موغؾّٔ ماظؿ٦ّحقّٓ موغشّٕ ماإلدالم مخّٓعي مأج٢ّ مع٤ّ مصقفو مدؾبقِّّٕتماِّضالم ماإلدالعقي اظؼصي

مدورتمسؾق٥ّماظؼصّٙماىوػؾقيمأعًّٓامبعقًّٓا.

ؿو،معقبومؼؾبعّٖىمضقو ما٦ٌّروثماظلّٕديماىوػؾ٨ّمإظبماالخؿال مواظؾؽب٦ّنماظعؼوئّٓيماظشودّٝمبقـف

ماظّٔيمأرجّٝمصؼّٓانم م"سؾّٓمآمإبّٕاػق٣ّ" مغؼطيمادؿػوضمصقفو ماظـوغ٨ّماِّول،موػّٔه أدمبىمإظبمأنمؼؽبفؾبىمب

ماظّٔيمأدىم ماإلدالم مزف٦ّر مإٌّوؼوتماظلّٕدؼيم»ا٦ٌّروثماظلّٕديمإظب ماىوغىماِّدوسمع٤ّ مإضصوء إظب

مطؾطوغي مسـفو موسؾمبّٕت ماظؼّٓميي، ماظعؼوئّٓ مدّٕدؼو مادؿؿّٓت مطوغً مِّغفو مظؾؿفؿؿّٝمماىوػؾقي، دؼـقي

بوإلضوصيم (2)«اىوػؾ٨ّ،مأعوماِّجّٖاءماٌؿؾؼقيمعـفوماظ موصؾًمإظقـومصؿؿؿقب٢ّمؼبمخّٓعيماظّٕدوظيماظّٓؼـقي

مإٌّطّٖؼيماإلدالعقيمظؾؽؿوبيمواظؿّٓوؼ٤ّ،مسؾ٧ّمسؽّٗماٌشوصفيماظ مطوغًمإظبمػّٔهمايؼؾيمعقًّٖةم إظبمذمقب

م. ما٦ٌّروثماظلّٕديماىوػؾ٨ّادؿــوئقمبيمؼؿـوصّٗمسؾقفوماٌؿـوصل٦ّن،معومأدقبىمإظبمضقو

طؿوبًوم أ»:ماظؽؿوبيمربّٕقبعيمسؾقف٣ّ،مزؼودةمسؾ٧ّمأغفومعـؼصي.مإذموردمس٤ّمرد٦ّلمآمطوغًم

مع٤ّماظؽؿىمعّٝمطؿوبمآ ماطؿؿؾ٦ّا معو ماِّع٣ّمع٤ّمضؾؾؽ٣ّمإاّل وػّٔامم(3)«شرلمطؿوبمآمتّٕؼّٓون معومأض٢ّمب

ماظؽؿوبي،مظقّٗمظؾؼصّٙمص م،موإمنومقلىحّٓؼٌمصّٕؼّّمس٤ّمهّٕؼ٣ّ ماٌـّٝمايّٓؼٌماظشّٕؼّٟمعّٗمب ػّٔا

المتؽؿؾ٦ّامس مذقؽًومد٦ّىم»تّٓوؼ٤ّمأحودؼـ٥ّمخ٦ّ ماالظؿؾوسمعّٝماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّ:مراصضًوممحقـؿومضولم

                                           

 .21، تريوث، ًحيان، ض2201/2611، 3فازوق فوزص يد، يف اًرواية اًعرتية )عرص اًتيميل(، ذاز اًرشوق، ظ -(1)

 .11عحد ػل ٕاجراُمي، موسوملة اًرسذ اًعر ، ض -(2)

 .13مرص، ض -، اًلاُرت1001ُؼ/2216، 2ارلعية اًحؽداذي، تلييد اًعؿل، ض: سعد عحد اًؽفاز ملًل، ذاز الاس تلامة، ظ -(3)
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وٕمؼؿ٣ّمتّٓوؼ٤ّماِّحودؼٌماظـؾ٦ّؼيمإاّلمعّٝمغفوؼيماظؼّٕنمم(1)«اظؼّٕآن،موع٤ّمطؿىمس مشرلماظؼّٕآنمصؾقؿق٥ّ

عّٕحؾيمعبّٝماظلـيمواِّحودؼٌماٌؿػّٕقبضيمؼبممػـموػ002ّ٨ػـمإظبم72وبّٓأتمتؼّٕؼؾًومعـّٔم»اِّولمظؾففّٕةم

ودورماظصقوبيمسؾ٧ّمػّٔاماظـف٨ّمصؼّٓموردمس٤ّماب٤ّمسؾوسمرض٨ّمآمسـفؿومأغ٥ّمم.(2)«اظصنبقّٟمواىُؾ٦ّد

م.(3)«إغمبؿومض٢ّمبمع٤ّمطونمضؾؾؽ٣ّمبوظؽؿوبي»ضول:م

اظؼصّٙمؼبماظعصّٕماإلدالع٨ّمعـق٧ّمآخّٕ،مِّنمط٢ّمبماِّغ٦ّا ماظؼصصقيماىوػؾقيماظ مدؾ٠ّممأخّٔ

وميؽ٤ّممتققّٖمذؽؾنيمػؽبوعمبنيمع٤ّممذطّٕػوماخؿػًممتوعًومؼبمػّٔاماظعصّٕموعومحفؾفومػ٦ّمزف٦ّرماإلدالم.

ماظؼكبصّٙماظ مطونم منّٓ مواغؿشوره. ماإلدالم مبّٓاؼوتمزف٦ّر مؼب مخوصي ماظعصّٕ، مضصّٙمػّٔا أذؽول

ع٤ّمأج٢ّماظذلشقىمأوماظذلػقى،مواظؼصّٙماظ متّٓاوشلوماظُؼصمبوصمؼبمحضّٕت٥ّمأومم٦ّلمؼؼصفوماظّٕد

مؼبمصذلةماظصقوبي.

 م:مضصصماظّردول

م مسـ٥ّ مورد معو مواظؾعٌممأعمبو مطؼصّٙمايشّٕ محوالتفو، مععظ٣ّ مؼب مبوظغقؾقمبوت مارتؾّٛ صؿو

ماظّٕد٦ّلم سؾ٧ّمػوعّ٘معوممواظعّٔابمواظـعق٣ّ،موتّٓخ٢ّمضؿ٤ّماٌوورائقمبوتماظ٦ّاضعقيماظ محقبّٓمبثمبفو

جوءتمب٥ّمبعّٚمد٦ّرماظؼّٕآن،مصف٨ّمضصّٙمتؾبػلِّّٕمعومؼّٕع٨ّمإظق٥ّماظؼّٕآنمع٤ّمعشوػّٓمٕمتؿضّّمص٦ّرػوم

مع٤ّمخاللمأحؽومماظؿقّٕؼ٣ّمأومهّٔؼّٕاتماظؼّٕآن،مطؾعّٚمعشوػّٓماظعّٔابماظ مذوػّٓػوماظّٕد٦ّلم

هم،موضصّٙمأخّٕىموسظقيمطؼصيمإٌّأةماظ محؾلًمضطؿفومصّٓخؾًماظـور،موط٢ّمػّٔؼبمضصيماٌعّٕاج

م متفّٓ مإظبمتفّٔؼىماظـػ٦ّس،مإنقب مأغفو ماظطوبّٝماإلخؾوريمإاّل ماظؼصيم»اظؼصّٙ،موإنمطونمشلو عػف٦ّم

متؿؾّٝم موػ٦ّ ماظؽّٕؼ٣ّ، ماظؼّٕآن مجوءتمؼب ماظعّٕبموطؿو مسّٕصفو مطؿو ماظؼصي معػف٦ّم مس٤ّ مالمطبّٕج اظـؾ٦ّؼي

                                           

، 2، ييظر: حصيح مسؿل، ذاز ليحة ًٌَرشؼ واًتوسيؼل، مؼو3002حصيح، ٔبفرةَ مسؿل، اًراوي: ٔبتو سعيد ارلدزي، زمق  اس ياذٍ -(1)

 .2311، اًرايط، اـلمَىة اًعرتية اًسعوذية، ض1001ُؼ/2211، 2ظ

رش، ظ -(2)  .90، اًىوي ، ض1001، 2 امك عحيسان اـلعريي، اتزخي تدوين اًس ية وص  اث اـلسترشكك، دلية اًتبًٔيف واًتعرية واًً

ريي، ح -(3) ، 2، ذاز اجن جوسي ًٌَرشؼ واًتوسيؼل، ظ2ٔبتو معرو يوسف جن عحد اًرب، ةامل تيان اًعؿل وف هل، ض: ٔب  ألص حال اًُز

 .110، اـلمَىة اًعرتية اًسعوذية، ض2662ُؼ/2222
- ًرحيق اكلتوم، )اًححؼ  يف اًسؼريت اًيحويؼة(، ذاز ييظر: كعة إ،زساء واـلعراح يف نتة اًسري، مثي: ظفا اًرمحن اـلحازنفوزي، ا

 وما تعدُا. 232م، تريوث، ًحيان، ض 1001ُؼ/ 2210، 2اجن حزم، ظ
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صؼّٓمطوغًمع٦ّض٦ّسوتماظؼّٙمتصىمؼبمضوظىمواحّٓموػ٦ّمم(1)«أحّٓاثمعوضقيموإبّٕازمجوغىماظعدلةمصقفو

مؽنيماظّٓقبؼ٤ّمؼبماظـػ٦ّس،موتّٕبقؿفومسؾ٧ّمعؽورمماِّخالق.ممت

ؼبمذبوظل٥ّ،مضصّٙمهؿ٢ّمعغّٖىممطؿوموردتمأؼضومسّٓؼّٓماظؼصّٙماظ مجوءتمسؾ٧ّمظلوغ٥ّم

اظ متفّٓ مإظبماظؽشّٟمس٤ّمضقؿيماظعؿ٢ّماظصوحلماظّٔيممسظقؿًومحّٓثً،مطؼصيماظـالثيمأصقوبماظغور

مطؿىماظلرلم ماظؼصّٙماظ مسلؾؿفو مع٤ّ موشرلػو مغػٍّٗ، معوئي ماظّٔيمضؿ٢ّ ماظّٕج٢ّ موضصي ؼـػّٝمصوحؾ٥ّ،

،موضّٓمذفّٝمبّٔظ١ّم(2)«اظـؿؾبّٔطّٕمواظ٦ّاسّٜمواظؼوصماِّولمهًمعظؾيماظـؾ٦ّةموبفّٔامميؽ٤ّماسؿؾورماظـام»

،مع٦ّصًِّّٕامبّٔظ١ّمعودةمصوييمظؾؿّٓاولمسؾ٧ّمسؽّٗمعومطونمدوئًّٓاماظؼّٙماشلود ماظّٔيماضذلنمبوظؿّٔطرلمواظ٦ّسّٜ

مؼبماظعصّٕماىوػؾ٨ّمع٤ّمضصّٙ.

 :مضصصمادلشرطني

م مااؿّٓؼي ماظّٕدوظي ماغؿشور معّٝمبّٓاؼي مع٤ّمضصّٙ، مآخّٕ مغ٦ّ  وػ٨ّماظؼصّٙماظ م،ورد

مب٤ّمايورث مظإلدالمموػ٨ّمضصّٙماظـضّٕ مظؾّٓس٦ّة اظّٔيمميـ٢ّماٌشّٕطنيماظّٔؼ٤ّم ()ذؽؾًمحفّٕمسـّٕة

اظؼوصماىوػؾ٨ّمج٦ّاعّٝمماوضّٟؽبمزحّٟكبماظؿ٦ّحقّٓماّظّٔيمعّٗمبمأصّٕادًامع٤ّمسوئالتف٣ّ.مصؼّٓمأوت٨ّمػّٔحووظ٦ّام

آؼوتلبمماظؼكبصؽبّٙمع٤ّمبالدمصورسموايرلةموتشؾمبّٝمبـؼوصوتماِّع٣ّماجملوورة،مصؽونمطؾؿومتالماظّٕد٦ّلم

٥ّموضّٙمبمبقمبـوتمس٤ّماِّغؾقوءموأض٦ّاعف٣ّمع٤ّمأج٢ّماظعدلةموا٦ٌّسظي،مخؽبَؾػ٥ّماظـضّٕمب٤ّمايورثمؼبمذبؾل

عومربؿّٓمبلحل٤ّمع محّٓؼـًو،م»سؾقف٣ّمبعضًومممومؼطوب٠ّمعومجوءمب٥ّماظؼّٕآنمس٤ّماِّع٣ّماًوظقيمضوئال:م

                                           

سِام سديرت، تًية اًزمان واـلعن يف كعط اذلدي  اًيحوي اًرشيف، زسؼا  ملدمؼة ًييؼي صؼِاذت ماجسؼ تري يف ألذة اًعؼر   -(1)

 .12، ض1001-1009رتية وبٓذاهبا، ةامعة مٌتوزي، كس يعيية، ختعط اًرسذ اًعر  اًلدمي، كسم اٌَؽة اًع
-  ابة  ؼدي  اًؽؼاز، نتؼاة ٔب اذيؼ  ألهخيؼاء، ييظؼر: 3219اس ياذٍ حصؼيح، ٔبفرةؼَ اًحخؼازي، زواٍ عحؼد ػل جؼن معؼر، زمق ،

 .196- 191، تريوث، ًحيان، ض 1001ُؼ/ 2213، 2حصيح اًحخازي، ذاز اجن نثري، ظ

د عيد"، ذوز اًلعاض يف وضبٔت ملؿل اًتازخي يف ظدز إ،سالم، ٔبلرو ؼة ملدمؼة ًييؼي صؼِاذت اـلاجسؼ تري وةدي َلوذ َلد "َل -(2)

 .21، انتَس، فَسعك، ض1001كسم اًتازخي، لكية اصلزاساث اًعَيا، ةامعة اًيااخ اًوليية، 
()- ،( سؼ يد مؼن ٔبسؼ ياذ م 112 - ُؼؼ 1 ، )تُؼويفّ فائد ٔبتو َونييت اًُلريش اًعحدزي مٌاف عحد جن لكدت جن ملَلمة جن اذلازج جن اًي

خؼالل اًوكؼ  اـلُحىؼر مؼن اتز ؼَ، اصؼ هُتِر يف اًتؼازخي  إ،سؼالم وذيؼن َلؼد اًيؼ، ووجوُِا، ؤب ؼد ٔبعؼم ؤبرشش ٔبملؼداء كريش كديةل

و واصل اًعحا  اـلِاجر إ،سال  ـلعاذاتَ اًي، َلد  موكؼل ييظؼر: ،اًعحؼدزي زجاذلؼا جؼن اًي،ؼ جن اًُيَ ري ابًتىذية وألرى. ُو

 www.wikipedia.org/wikiويىيحيداي.

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B5%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/2_%D9%87%D9%80
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/624
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/624
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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،موػّٔهمإٌّوؼوتماظلّٕدؼيمذؽَّؾًمسوئؼًومأعومم(1)«وعومحّٓؼـ٥ّمإالَّمأدوررلماِّومبظنيماكبطؿؿؾفو،مطؿومَأطؿؿكبؾؾبفو

م.(2)«ُأذِفّٕمؼبموجففومإبونمزف٦ّرػومؼبمعؽياظؼّٙمبمأخطّٕمدالحم»اظّٕقبدوظيمااؿّٓؼيماّظ متؽبعؿؾكبّٕم

ؼؾبمثِّّٕماتفومماظـامبوجملـ٦ّنموالمبوظلوحّٕموالمبوظؽوػ٤ّ،مطؿومأثمبّٕماتفوع٥ّمبوظؼوصمسؾ٧ّماغؿشورمٕم

أعّٕمسؾق٥ّماظلالممبؼؿؾ٥ّمظؿفـق٥ّم»اظّٓس٦ّة،مشلّٔامٌوموضّٝم"اظـضّٕمب٤ّمايورث"مأدرلمحّٕبمؼبمععّٕطيمبّٓرم

مإؼّٔائ٥ّمظإلدالم مإسوضيمبوظغيم(3)«واٌلؾؿنيمسؾ٧ّماظؼّٕآن،موذّٓمبة ماإلدالمممب٦ّضػ٥ّمػّٔا ،مصؼّٓمأسوقماغؿشور

طـرلمع٤ّماًؾّٛمبنيماظـامواظؼوص،موج٦ّدمضوصمؼمديمدورًاممموثاًلمظّٓورم»اظضّٕؽبر،مصؼّٓمأدمبىمإظبمإحّٓاثم

.مظؼّٓموضّٝماظؿشوب٥ّم(4)«اظّٕد٦ّلمؼبمزبورؾيمسوعيماظـوسمؼعؿ٢ّمسؾ٧ّمتؼ٦ّؼّٚمأعّٕماظّٕدوظيمؼبمعؾؿّٓإمأعّٕػو

مبقـفؿومؼبمصق٦ّىمعومؼؼصمبوغ٥ّمسؾ٧ّماظعوعيمع٤ّمضصّٙماِّض٦ّامماظغوبّٕة،موردمبماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمس٤ّماظّٕقبد٦ّلم

ُِٔٔ يَٜٓاُتَيا ٜقاَل ٜأَضأطرُي اٞلأّٜٖٔلنَي﴿:مػّٔهماظؿف٣ّ،مؼبمض٦ّظ٥ّمسّٖموج٢ّ َّإ٢َذا ُتِتٜلٙ ﴿ ﴾05اظؼؾ٣ّ،مآؼي:﴿ ﴾إ٢َذا ُتِتٜلٙ َعٜل

٢َِِٔه يَٜٓا ِْ َىَػاُءَعٜل ٌِ ٍََرا إ٢ل٤ا ٜأَضأطرُي اٞلأّٜٖٔلنَي ُتَيا ٜقاٝلْا ٜقِد َضٔنِعَيا ٜل م.﴾00آؼي:مم،اِّغػول﴿ ﴾ٜلٝقٞلَيا ٔمِجَل ٍََرا إ٢

مؼـؿؼ٢ّم مطون مصؼّٓ ماىوػؾ٨ّ، ماظلّٕد مدؾىمضقو  موػ٦ّ معف٣ّ، مذ٨ّءلب مإظب مايودثي مػّٔه تؾبقكبقؾـو

مع٤ّم مصق٥ّ مبنيماظـوسممبو مؼؾبؿّٓاول ماظشعّٕ مصؾؼ٨ّ مبوظؿقبّٓوؼ٤ّ، مؼؾبقَػّٜ موٕ مبنيماظـوسمطوظشعّٕ، عشوصفًي

،مؼبمحنيمغف٧ّمس٤ّمتّٓاولماظؼصّٙمٌومصقفومع٤ّمس٤ّمذظ١ّمتشؾقىموشّٖلمؼبمسفّٓماظقباموٕمؼـ٥ّكبم

،مواالطؿػوءم(5) وثـقي،مب٢ّموأعّٕمبنتالصفوموبطؿّٗمإٌّوؼوتماظ متؾبـلؽبىمإظبمػّٔاماظؼوصموأعـوظ٥ّسؼوئّٓم

مبومجوءمب٥ّماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّ،ممبومجوءمب٥ّمع٤ّمضصّٙمواضعقيمتفّٓ مإظبماظعدلةموا٦ٌّسظيمايلـي،موعوم

ماظ٦ّظقّٓ ماٌمدلي معّٝ ممتوعًو مؼؿ٦ّاص٠ّ ماظّٔي مذظ١ّ مػ٦ّ متّٓاوشلو مؼؿ٣ّ مدّٕدؼي معّٕوؼوت مع٤ّ محوعؾيموؽبصؽبَؾـو ة

ماإلدالم. مظظف٦ّر مداسؿي ماظلؾطيمم(6)ظؿـؾنبمات مع٤ّ مبلعّٕ ماىوػؾقي ماظلّٕدؼي مإٌّوؼوت مإتال  متقب

                                           

م، تؼريوث، ًحيؼان، 2660ُؼ/2220، 3، ذاز اًىتاة اًعر ، ظ2اجن ُامش، اًسريت اًيحوية، ض: معر عحد اًسالم اًتدمري، ح -(1)

م، تؼريوث، 1002ُؼؼ/2212، 2ظ، ذاز اًىتؼة اًعَميؼة، 2اجن ٕاحساق، اًسريت اًيحوية، ض: ٔبمحد فريد اـلزيؼدي، ح ؛ وييظر:311ض

 .131ًحيان، ض

 .36زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر ، ض -(2)

 .11حعة تً  ٔبمحد اصلوزسي، ك ااي اًرسذ اًلدمي يف اًيلد ألذ ، ض -(3)

 .60عحد ػل ٕاجراُمي، موسوملة اًرسذ، ض -(4)
- .َكعة اًربذت تؤند ما ىزمع ٕاًي 

 .62ييظر: عحد ػل ٕاجراُمي، موسوملة اًرسذ، ض -(5)

 .22ض ،اـلرجل هفسَ -(6)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:
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اإلدالعقي،مشلّٓ مطبّٓممعصؾقيماٌلؾؿني،محؿ٧ّمالمتّٖؼّٞمضؾ٦ّبف٣ّمس٤ّماظّٓؼ٤ّماىّٓؼّٓ،موالمدبؿؾّٛم

مم.بوظعؼوئّٓماظ٦ّثـقيماظ متؾبلفِّؾفومتؾ١ّماظؼصّٙم-اظؿ٦ّحقّٓ-سؼقّٓتف٣ّم

 م:عنيضصصماظصقابةمواظؿاب

م ماظـا مػّٓي مسؾ٧ّ مضصّٙماإلدالم مع٤ّ ماظـوغ٨ّ ماظشؽ٢ّ مصننمبممدور ماًطوب، متغقمبّٕ وإن

مسؾ٧ّماٌنتماظؼصص٨ّ،موػ٨ّماظؼصّٙماظ مجوءتمتؾبمؼِّّٓمخطوبم ع٦ّض٦ّ ماإلرذودمواظ٦ّسّٜمبؼ٨ّمعفقؿـًو

،مصؼّٓمرؾبِويمسـ٥ّمأغ٥ّمضّٙمبمؼبم»(1)وطونمأومبلمع٤ّمضّٙمبممتق٣ّماظّٓمباري»،موتلرلمسؾ٧ّمخطوه،ماظـام

ضصيماظّٓمبجولمواىلمبودي،موضّٓماسؿدلتمػّٔهمايودثيمتلؼقًّٓامٌومطونمطبطىمب٥ّماظـامحقوةم

مؼبماجملوظّٗمع٤ّمتف٦ّؼ٢ّماظـوسمع٤ّمصؿـيماٌلقّّماظّٓجول.

ماظ متـؾًمصّٓقماظّٕد٦ّلمظؾـػ٦ّسماظ مالمؼّٖالم مع٤ّماظّٕطوئّٖ ممتق٣ّ ماظ مرواػو ماظؼصي تؾبعؿؾؽبّٕ

مؼبمغؾ٦ّت٥ّ،مخوصيمإذامسؾؿـومأنمػّٔاماظصقوب٨ّمحّٓؼٌماظعفّٓمبوإلدالم.ممطبوظطفومذ١ّ

مذو مع٤ّمضصّٙمؼبمزع٤ّماظّٕد٦ّلم مع٤ّممإنمعو معؾورطًو ماظصقوبيمصوظؿوبعني،مطونمعؾبؾوحًو ث٣ّ

رّٕ ماٌمدليماظّٓؼـقيمِّغ٥ّمطونمطبّٓمماشلّٓ ماِّزل٧ّمشلو،موػ٦ّماظـصّّمواإلرذودمواظّٓس٦ّةمإظبمآ،م

صنذامبّٕج٢ّمع٤ّماِّغصورمضوسّٓمؼؼّٙقبمسؾ٧ّماظـوسموؼؾبّٔطِّّٕػ٣ّمواظـوسمعؼؾؾ٦ّنمصؾ٧َّّم»أغ٥ّمموردمس٤ّماظـام

ماظّٕج٢ّمإظبماظـام مغظّٕ مب٦ّج٦ّػف٣ّ،مصؾؿقبو مظؾـاممسؾق٥ّ مع٤ّمذبؾل٥ّ موضوم مضطّٝمضصص٥ّ ،معؾبؼؾاًل

ؼبمأدغ٧ّماظـوسموٕمؼؿكَّّٛمأحًّٓا،مصؾؿومصّٕغماظّٕج٢ّمع٤ّممصلذورمإظق٥ّمأنماثؾًمعؽوغ١ّ،موجؾّٗماظـام

مػ٦ّمخؾػف٣ّ،مصؼولماظـامم،مصفؾّٗمإظق٥ّمواظؿػًماظـوسمإظبماظـامضصص٥ّمضوممإظبماظـام صنذا

:مالمتؼ٣ّمع٤ّمذبؾل١ّموالمتؼطّٝمضصص١ّ،مصنغ٨ِّّمأعكبّٕتمأنمأصدلمغػل٨ّمعّٝماظّٔؼ٤ّمؼّٓس٦ّنمربف٣ّم

م.(2)«بوظغّٓاةمواظعش٨ّمؼّٕؼّٓونموجف٥ّ

غلؿـؿٍمع٤ّمػّٔهمايودثيمأعّٕؼ٤ّمػوعمبنيمح٦ّلماظؼصّٙماإلدالعقي،مأولمأعّٕمػ٦ّمدؾطيماظضؾّٛم

اظ معوردؿفوماٌمدليماإلدالعقيمعّٝمػمالء،مصؿـاًلمظ٦ّمطونماظؼّٙنبمعؾوحًومظؾفؿقّٝمم-إنمصّّماظؼ٦ّل–

                                           
-  ،ُؼؼ، ورهؼر اًيؼ، كعؼة ادلساسؼة واصلةؼال، حفؼّدج  6سؼ ية ٔبسؼؿل اكن هرصؼاهيا و  مي اجن ٔبوش اجن خازةة اصلازي، حصا  ةَيؼي

، 2يؼؼدا، ييظؼؼر: اًعسؼؼلالإ، إ،ظؼؼاتة، حعيؼؼَ تؼؼذعل ملؼؼىل اـليؼؼرب وملؼؼّد رعل مؼؼن مٌاكدؼؼَ. مؼؼاث ابًضؼؼام، تؼؼحالذ فَسؼؼعك تداًيؼؼ،
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 .211، ضاـلرجل هفسَ-(2)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:
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،موظع٢ّمعـّٝماظؼّٙمجوءمتؾعًومظؼصيمٌومأعل١ّماظّٕج٢ّمس٤ّمضص٥ِّّ،مٌومصق٥ّمغف٨ّمس٤ّماظؼّٙمؼبمسفّٓهم

مع٤ّ مؼظفّٕ مصنغ٥ّ ماظـوغ٨ّ ماِّعّٕ مأعو مضصص٥ّ؛ مع٤ّ ماإلدالعقي ماظّٔيمتلذتماظّٓس٦ّة مايورث، مب٤ّ ماظـضّٕ

والمتؼطّٝمضصص١ّ،مصنغ٨ِّّمأعكبّٕتمأنمأصدلمغػل٨ّمعّٝماظّٔؼ٤ّمؼّٓس٦ّنمربف٣ّمبوظغّٓاةمم»:مخاللمض٦ّظ٥ّم

،موصق٥ّمذطّٕفبمٓموتّٔطرلفبمب٥ّمصف٦ّمأنمغ٦ّ ماظؼصّٙمطونمدؼـقًومربضًومع٦ّاٍزمظؼصّٙماظـامم«واظعش٨ّ

مغ٦ّ معؾوحمع٤ّماظؼصّٙ.

ِّغ٥ّمم(1)«شورًومسظقؿًوصؼّٓمغشّٛماظ٦ّسّٜمواظؼصّٙماظّٓؼ مؼبمػّٔاماظعصّٕمغ»أعومؼبماظعصّٕماإلدالع٨ّم

ِْٔعظٜ٘ٔ ﴿:طونمعلوؼًّٕامإظبمعومدسومإظق٥ّماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمعصّٓاضومظؼ٦ّظ٥ّ اِدُع إ٢ٜلٙ َضٔبٔل٢ َزٚبٜم ٔباٞلٔحٞلنَ٘ٔ َّاٞلَن

ًِ َضٖل اٞلَحَطيَ٘ٔ ٍَُْ ٜأِعٜلُه ٔبَن َٕ ٜأِحَطًُ إ٢ٌٖ َزٖبٜم  ٍَُْ  ََّدأدلَُِٞه ٔبال٤ٔتٕ ٍٔ ًِ َضٔبٔلُٔٔ َّ م﴾ٜأِعٜلُه ٔباٞلُنََِتٔدًََٓع
،موأصؾقًماظؼصقبيمأػ٣ّنبمودوئ٢ّماظّٓس٦ّةموٕمؼؽ٤ّمع٦ّض٦ّ ماظؼصّٙماإلدالع٨ّم﴾095اظـق٢ّ،ماآلؼيممد٦ّرة﴿

ارتؾطًمأؼضًومبذلدقّْمسؼقّٓةماٌمع٤ّمومتؽقـفومماظ٦ّسّٜمواإلرذودمصؼّٛموإنمطوغومع٤ّمأػ٣ّمع٦ّض٦ّسوتفو.مصؼّٓ

ماظعفّٓم موحّٓؼٌ ماٌمعكب٤ّ مصعؾ٧ّ مواظصويني، ماِّغؾقوء مطلض٦ّام مضصّٙماظلوبؼني مخالل مع٤ّ ماظـػ٦ّس ؼب

مبوإلدالممأنمؼلرلمسؾ٧ّمغفٍمػمالءمظقـولماظػالحمؼبماظّٓمبارؼ٤ّ.

مأبوح٥ّماإلدالممع٤ّمع٦ّاضقّٝماظؼِّّٙ ،مواص٢ّماظؼصوصمؼبمسفّٓماظصقوبيماظلرلمسؾ٧ّمػّٓيمعو

مبّٓونمتّٕخقّٙمع٤ّماًؾقػي،مسؾ٧ّمأنم مع٤ّماظؼّٙ،مأيمالمؼؾبَؼّٙقب مواظؿقّٕنبز مسؾ٧ّماظؿشّٓؼّٓ عّٝماإلبؼوء

ؼؽ٦ّنماظؼّٙمؼبماٌلفّٓ،مصؿؾ٦ّمبأمبّٔظ١ّماظَؼصمبوصمعؽوغيمعّٕع٦ّضيمؼبماظعصّٕماإلدالع٨ّ،مسؾ٧ّمأنمؼؿقّٕمبىم

اًطوبمصؿؿق٣ّماظّٓاريمطونمؼؼّٙمؼبمذبؾّٗماظّٕد٦ّل،مادؿلذنمسؿّٕمب٤ّم»اظصّٓقمواِّعوغيمؼبمضصص٥ّ:م

ؼبمذظ١ّمصلذنمظ٥ّ،موداوممسؾ٧ّمحض٦ّرمذبؾل٥ّ...مصؾؿومأطـّٕمسؾق٥ّمضولمظ٥ّ:م"عومتؼ٦ّل "مصلجوب:م"أضّٕأم

سؾقف٣ّماظؼّٕآنموآعّٕػ٣ّمبوًرل،موأغفوػ٣ّمس٤ّماظشّٕ"،مضولمسؿّٕ:م"ذظ١ّماظّٕبّّ"مث٣ّمضول:م"سّٜمضؾ٢ّمأنم

 .م،موعـ٢ّمػّٔهماظؼصّٙماٌشوبفيمسّٓؼّٓةمأوردػوماب٤ّمج٦ّزيمؼبمطؿوب٥ّ(2)«أخّٕجمظؾفؿعي"

 

م

                                           

 .239، اًلاُرت، مرص، ضذ.ث، 10صويق ييف، اًعرص إ،سال ، ذاز اـلعازف، ظ -(1)

 61عحد ػل ٕاجراُمي، موسوملة اًرسذ، ض -(2)
 - . ًاًلعاض واـلذهرين، اًحاة اًثاإ واًثا 
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~ 36 ~ 

 

ماظـؾوؼة:ماظلرية -مث

ماظؿورطب٨ّم ماظلّٕد مإرور مضؿ٤ّ ماظؼصّٙماإلدالعقي، مأغ٦ّا  مع٤ّ مآخّٕ مغ٦ّسو ماظـؾ٦ّؼي ماظلرلة تؾبعّٓ

مبنيمايّٓؼٌم ماظؿقبؿققّٖ مع٤ّ موالبّٓقب مذبؾّٓات، ماظ مُأصِّٕدتمشلو مضصّٙماِّغؾقوء مع٤ّ مطغرلػو اظ٦ّاضع٨ّ،

واظلقبرلةماظقبؾ٦ّؼيماظ مسؾب مبؿؿؾعفومم،اظقبؾ٦ّيماّظّٔيمت٦ّظبمعبع٥ّموتّٓوؼـ٥ّمذبؿ٦ّسيمع٤ّمسؾؿوءمايّٓؼٌ

إذمأغقبـومالمنّٓمد٦ّىمخدلؼ٤ّم»مإظبمأنمعبعًمؼبمعّٓوقبغوتمضكؿيودّٕدػومذبؿ٦ّسيمع٤ّماظؼصوص،

ِّب٨ّمػّٕؼّٕةموخدلؼ٤ّمِّب٨ّمدعقّٓمآًّريموػؿومع٤ّمأشّٖرمرواةمايّٓؼٌ،موػّٔامؼع مأنماظلقبرلةماظـؾ٦ّؼيم

ماِّ ماٌؼوم مؼب ماظؼصوصمواإلخؾورؼني مأؼّٓي مسؾ٧ّ مس٤ّمم(1)«ولتلظػً ماظعفّٓ مبعقّٓة ماظـؾ٦ّؼي ماظلرلة ِّن

م.ايّٓؼٌماظـؾ٦ّي،ماظّٔيمارتؾّٛمبوظّٕدوظيمواظّٓقبس٦ّة

م ماظػق٢ّمعـالمضؾ٢ّموالدت٥ّماظلرلةمضصيمتؾّٓأ ،مأيمإرػوصوتمزع٤ّمزف٦ّرمغا،مطؼصيمسوم

م مؼؾبمؽبرمبخم٦ٌّظّٓه ماظّٕاػىماظ مبفو مإظبماظشوم،موخّٕوج معّٝمسؿ٥ّ مرحؾؿ٥ّ مطؼصي مأؼضو مرػ٦ّظؿ٥ّ ،موعـّٔ

،م)وضصيمذ٠ّماظصّٓر(،موضصيمزواج٥ّمع٤ّمخّٓصبيمرض٨ّم"حبرلا"ماظّٔيمالحّٜمأعوراتماظـؾ٦ّةمصق٥ّم

آمسـفو،موشرلػومع٤ّماظؼصّٙماظ موضعًمضؾ٢ّمغّٖولماظ٦ّح٨ّ،مواظ مطوغًمتفقمهمغػلقومظؾّٓس٦ّة.مظّٔام

ِّغفوماسؿؿّٓتمصقؿومدؾ٠ّمسؾ٧ّماظشػ٦ّؼيمصؼّٛمم(2)«يمطؿوبقيمسّٕبقيمؼبمتّٕاثـوأولمضص»تؾبعّٓماظلرلةماظـؾ٦ّؼيم

اّظّٔيمدورمم(3)«اظـفٍماظؼصص٨ّ»سؾ٧ّمعبعفوموتّٓوؼـفومععؿؿّٓامؼبمذظ١ّممإظبمأنمسؽّٟم"اب٤ّمإدقوق"

،موعومسؾق٥ّم"وػىمب٤ّماٌـؾ٥ّ"،موػ٨ّمرّٕؼؼيمدّٕدمأخؾورماِّغؾقوءمع٤ّمآدممسؾق٥ّماظلالممإظبماظقبام

مع٤ّمزؼوداتموأدوررلمالسؿؿودمععظ٣ّمطؿىماظؿػلرلمسؾ٧ّمضصّٙماإلدّٕائقؾقوت.خوظّٛمػّٔهماظؼصّٙم

                                           
-  ٔبصِرن ٕاماما اقلّدثك: ٔبتو عحد ػل َلد جن ٕاسٌلعيي جن ٕاجراُمي جن اـلؽريت جن جرذستَ اًحخازي، ؤبتو اذلسك مسؼؿل جؼن اذلاؼاح جؼن

 مسؿل اًلضريي اًييساتوزي يف حصيحفٌل.
-  اجن اًلمي ادلوسية"، نتاة سريت جن ُضؼام، نتؼاة فلؼَ اًسؼريت ًؼؼ"َلد سؼعيد تاة ساذ اـلعاذ يف ُدي خري اًعحاذ ًؼن تداية من"

اًحولا، وَلد اًؽزايل، ه، اًرمحة ًؼ"َلد ايكوث"، "اًّرحيق اكلتوم" ًؼؼ"ٌَمحازنفوزي" ؤبفؼر مؼا نتؼة يف اًسؼريت "اًسؼريت اـلسؼ مترت" 

 ًؼ"ٔبمحد خريي اًعمري"...اخل.

 .21اًيرث اًعر ، ض.زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف  -(1)

 .21اـلرجل هفسَ، ض. -(2)
-  ُؼؼ، يف 10اجن ٕاحساق: ُو اًض يا اقلّدج اـلؤّزد َلد جن ٕاحساق جن يساز جن فياز ٔبتؼو جىؼر اًلؼريش اـلؼدإ اـلعَؼ،، وصل سؼ ية

 .01، ض 2تيئة ملَمية فواصلٍ ٔب د اًّروات اًثّلات؛ ييظر: اجن احساق، اًسريت اًيحوية، ح

 .211ض. زص يد، اًرواية اًعرتية عرص اًتيميل،فازوق فو  -(3)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:

~ 37 ~ 

 

وجّٓماظعّٕبمضوظؿف٣ّمؼبمضصّٙماظلرلةمبعّٓعومغؾبف٦ّامس٤ّماظؼصّٙماىوػؾقيماظ مهؿ٢ّماظ٦ّثـقيم

معلؿلغلنيمبؼصّٙماظـام ممؼبمرقوتفو ماظ متؾبعّٓ مبنيماظشؽ٢ّم»ع٤ّمخاللمدرلت٥ّ ماغؿؼول عّٕحؾي

ماظعّٕبمضؾ٢ّماإلد مبعّٓمإظبماظؼصّٙماظعّٕب٨ّماظؼصص٨ّماّظّٔيمسّٕص٥ّ مصقؿو ماظّٔيمتط٦ّر الم،موبنيمذؽؾفو

موطؾرلا ،مِّنقبم(1)«اإلدالع٨ّمصوظّٔيمالمذ١ّمصق٥ّمأنماظلرلةمضّٓمأثّٕتمؼبماظؼصيماظعّٕبقيمتلثرلامضكؿو

ماظؼصيماظعّٕبقيماظؼّٓمييمواصؾًمسؾ٧ّمعـ٦ّالمدّٕدماظلرلةمع٤ّممتفقّٓماظؾط٦ّالت.

أسقّٓتمصقوشيموتّٓوؼ٤ّماظؾط٦ّالتماىوػؾقيمؼبماظعص٦ّرماظالحؼي،موضّٓمخوظطفومبعّٚماظؿعّٓؼ٢ّمم

مبـلى،مصلقّٟمب٤ّمذيمؼّٖنماِّدط٦ّريمؼّٓاصّٝمس٤ّم» مإالموػ٨ّمتؾّٓأ مػّٔا مبعّٓ مسّٕبقي مضصي صؾ٤ّموّٓ

اإلميونمواظؿ٦ّحقّٓمبصػيمسوعي،ماظ ممتـؾًمؼبمدؼ٤ّمإبّٕاػق٣ّمسؾق٥ّماظلالم،موسـذلةماظّٔيمؼص٢ّمغلؾ٥ّم

إظبمأذّٕ ماظعّٕب،موحنيمتع٦ّزماٌمظّٟمردوظيمؼضقػفومإظبمسـذلةمصف٦ّمؼؼ٦ّلمأغ٥ّمدؾبؾِّّٛمسؾ٧ّمموغلىمأبق٥ّ

ماظـا مبفّٔا مظقؿفّٓ ماإلدالم مضؾ٢ّ ماظـؾ٦ّؼيم(2) اظعّٕبمظقؼض٨ّمسؾ٧ّمط٢ّمجؾوبّٕتف٣ّ مدصعًماظلرلة مظؼّٓ .

بصقّٞمتّٓس٦ّمإظبماإلميونمواظؿ٦ّحقّٓ،مأومػ٨ّمأضّٕبمم-إنمصّّقبماظؼ٦ّل–اظؼصقبوصمإظبمإسودةمإحقوءمتّٕاثف٣ّم

إظبمذظ١ّ،مع٤ّمأج٢ّماالصؿكورمرمبومبلغلوبف٣ّمطؿومصع٢ّمبعضف٣ّماآلخّٕمعّٝماظشعّٕاءماىوػؾقنيمؼبمضضقيم

سب٢ّماظشعّٕمع٤ّمأج٢ّماالصؿكورموايؿقيمأؼضو،مظؽ٤ّقبماظقبق٢ّمػّٔهمإٌّقبةمعّٗقبماظلقبّٕدمالماظشعّٕ،مغلفومسؾ٧ّم

مرّٕؼؼيماظلرلة،مث٣ّقبماالػؿؿومممب٦ّض٦ّ ماظّٓقبؼ٤ّماىّٓؼّٓمأوقبالموضؾ٢ّمط٢ّقبمذ٨ّء.

 صر اأُلمٌِ:قصص الع (0

ماظؼصصماظدؼين: -مأ

مسّٕشمايؽ٣ّ،موصؿّّماجملولم متّٕبقبّٝمأوقبلمخؾقػي ماِّع٦ّيمعـّٔ مؼبماظعصّٕ ماظؼّٙقب اتلعًمدائّٕة

ماظعصّٕمغشورومسظقؿو،مصؼّٓمطونماظ٦ّسقبوزمواظؼصقبوصم ظؾؼصوصمصـ"غشّٛماظ٦ّسّٜمواظؼصّٙماظّٓؼ مؼبمػّٔا

.م(3)ػ٣ّمالمؼؼصقب٦ّنمإاّلمع٤ّمأج٢ّماظ٦ّسّٜ"مؼبمط٢ّقبمبؾّٓةمإدالعقي،مالمؼؽبؾب٦ّنمس٤ّموسّٜماٌلؾؿنيم)...(مب٢ّ

خّٕجًمع٤ّماٌلوجّٓمظؿشؿ٢ّمذبوظّٗماًؾقػيموادؿعؾًمعؽوغيماظؼوصمعؿلووؼيمعّٝمعؽوغيماظؼوض٨ّ،م

وأولمعومسؾبِّٕ م"ضوصماىؿوسي"ماظّٔيمطونمعّٕطًّٖامأدودقًومالمؼؼ٢ّمأػؿقيمس٤ّم»أومرمبومأسؾ٧ّمعـ٥ّمعّٕتؾيم

                                           

 .216ض. ،فازوق فوزص يد، اًرواية اًعرتية عرص اًتيميل-(1)

 .260اـلرجل هفسَ، ض. -(2)

 .231-239صويق ييف، اًعرص إ،سال ، ض  -(3)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:

~ 38 ~ 

 

وعؽوغؿ٥ّمعـوزّٕةمٌؽوغيماآِّّثمواظؼورئ،ممضوض٨ّماىؿوسي،مضبؿشّٓمح٦ّظ٥ّماٌلؿؿع٦ّنمؼبماجملوظّٗ،

مب٦ّدوريم ماظؿفّٕبيماإلدالعقي ماظ٦ّسظقي،مبـوء ماىؿوسي،مصقلؿعقّٓمسدلمضصص٥ّ مبفو متؾ٦ّذ إغ٥ّمذكصقي

مبطّٕؼؼيم(1)«اظلّٕد مؼبمتلقرلماظّٕسقي مبوظغو متلثرلا موأثقبّٕ ماظعصّٕ، مؼبمػّٔا مسظقؿي متّٕبّٝماظؼوصمعؽوغي .

ماظؼّٙماّظّٔيمؼؼ٦ّممسؾ٧ّماظ٦ّسّٜ.

تؾ٦ّأمػّٔهماٌؽوغيماظلوعقيمؼبمػّٔاماظعصّٕ،مسصّٕماظصقوبيمواظؿوبعنيمسؾ٧ّموج٥ّممتعّٓدتمأزلوءمع٤ّ

رمبومؼؽ٦ّنمععووؼيمب٤ّمدػقونمأولم»،موادبّٔماًؾػوءمِّغػلف٣ّمُضصمبوصًومؼؼص٦ّنمؼبمضص٦ّرػ٣ّماًص٦ّص

ع٤ّمادنتمبمذظ١ّ،مصودؿؼّٓمماظؼصوصمواظّٕواةمإظبمضصّٕهمؼبمدعش٠ّمؼصغ٨ّمإظقف٣ّموػ٣ّمؼعقّٓونمبـوءماِّحّٓثم

م،معلؿؿعًومإظبماِّخؾورمواظلرلماظ موصؾؿف٣ّمبوظلـّٓماظصققّّمظؾّٕواةماظلوبؼني.(2)«واظ٦ّضوئّٝ

أنمتؼـقيماظلـّٓماظ معقّٖتماظؼصّٙماإلدالعقيماظ مصؾغؿفومبطوبّٝماِّخؾورموبؾصؿيماظصّٓقم

بعقّٓامس٤ّماظّٖؼّٞمواًقولمإمنومػ٨ّمع٤ّمتؼـقوتمرواؼيمايّٓؼٌماظـؾ٦ّي،مواظ مدؿمثّٕمحؿ٧ّمؼبماظصقّٞم

يمصقؿومبعّٓ،مصؼّٓمت٦ّارثماظؼصوصمػّٔهماٌقّٖةماظ مالمصب٦ّزمإًّوجمسـفوموإالمتػؼّٓمػّٔهماظلّٕدؼيماِّدبق

ماظؼصّٙماظ٦ّسظقيمػقؾؿفوموعصّٓاضقؿفوماظ مأتوحًمشلوماالغؿشورماظ٦ّادّٝمبنيمخوصيماٌلؾؿنيموسوعؿف٣ّ.

ادبّٔماظؼّٙمؼبمسفّٓماًؾقػيم"ععووؼيمب٤ّمأب٨ّمدػقون"معـق٧ّمجّٓؼّٓا،مب٢ّمإغقب٥ّمطونمؼؼّٕقببمإظق٥ّم

وبؾّٞمع٤ّمسـوؼؿ٥ّمطّٔظ١ّمأغقب٥ّمأعّٕمطؿقبوب٥ّمأنمؼّٓوغ٦ّامعومؼؿقّٓقبثمب٥ّم"سؾقّٓم»وصموؼلؿؿّٝمإظبمأخؾورػ٣ّماظؼصقب

ماىّٕػؿ٨ّ" مععووؼيمب٤ّمذّٕؼي مصق٥ّ مذبؾّٗمع٤ّمذبوظّٗمزلّٕ ماظؼصّٙم، (3)«ؼبمط٢ّقب ماظؿّٓوؼ٤ّ سل٢ّ

م.واِّخؾور،موأصؾّّمشلمالءمعؽوغيمعّٕع٦ّضيمبنيمحوذقيماظلؾطون،مصؿؽوثّٕماظؼصوصمؼبمصذلةمخالصؿ٥ّ

                                           

 .61عحد ػل ٕاجراُمي، موسوملة اًرسذ اًعر ، ض -(1)
-  جعفر جن اذلسؼن ٔبول مؼن اختؼذ يف مسؼاد اًحرصؼت  َلؼة ؤبكؼرٔب اًلؼربٓن يف مسؼاد م م كط اذلسن وسعيد جن ٔب  اذلسن واكن

ؼو عحؼد ػل جؼن سؼَمب وؼؼرين نثؼري اطليؼن ٔبوزذن  اًحرصت، وكط ٕاجراُمي اٍمتميا، وكط عحيد جؼن مُعؼري اٌَيؼو، ؤبتؼو جىؼر اًِؼذيل ُو

 .311، ض2ادلاحظ يف اًحيان واًتحيك، ح

 .61اًعر ، ض عحد ػل ٕاجراُمي، موسوملة اًرسذ -(2)
-  ًوىٌَ ؾل يسمل مٌَ صيئا ووفد ٕا  معاوية جن بٔ  سؼفيان فسؼبٔ  عؼن  ، ٔبذزك اًي، 111ُؼ/11س ية ميالذٍ ةلِو  ًىٌَ تويف س ية

رش، ذ.ظ، ذ.ث، تريوث، ًحيان، ض الٔفداز اـلتلدمة ومَوك اًعرة واًعيم؛ ييظر: اجن اًيدمي، اًفِرس ، عحاملة واًً  .231ذاز اـلعرفة ٌَ

، 1009ُؼؼؼ/2211عحؼد اًؼؼرمحن عحؼد اسليؼؼد ملؼًل، ألذة اًعؼؼر  )اًعرصؼؼ إ،سؼال  وألمؼؼوي(، ذاز اًىتؼاة اذلؼؼدي ، ذ.ظ،  -(3)

 .11اًلاُرت، مرص، ض



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:

~ 39 ~ 

 

شرلمأنقبمػّٔاماظ٦ّالءمشل٣ّ،موظتدبوءمبصػيمسوعي،مطونمع٤ّمأج٢ّمخّٓعيماظلقوديموخّٓعيماظّٓوظيمم

ماظؿػؾًمعـ٥ّمأوم مأو ماإلرور مإًّوجمع٤ّمػّٔا مواظشعّٕاء محوولمبعّٚماِّدبوء م"صنذا اِّع٦ّؼيمسؾ٧ّماظل٦ّاء

ؿيمالم،مشلّٔامميؽــوماسؿؾورمأنقبمدورماظلؾطيمايوط(1)اظؼػّٖمخورج٥ّمجّٕقبمسؾق٥ّمشضىماًؾقػيمالمؼطوق"

مؼّٖالممضوئ٣ّمؼبمت٦ّجق٥ّمع٦ّض٦ّ ماظؼّٙ،مإظبمشوؼيمػّٔاماظعصّٕ.

ث٣ّمدّٕسونمعومصؼّٓتماظؼصّٙمعشّٕوسقؿفو،موخلّٕماظؼوصمعـّٖظؿ٥ّمبنيمإٌّاتىمبعّٓمعوماغّٖاحم

اظؼصّٙماظّٔيمؼؽ٦ّنمؼبمخّٓعيماظعؼقّٓةمإنمجوغىؽبماظؽّٔبمدالحم»س٤ّمػّٓص٥ّموػ٦ّمخّٓعيماظعؼقّٓةمِّنم

مضولمبعّٚمأػ٢ّماظعؾ٣ّ: ماًرل،موظؼّٓ مآمع٤ّمأدؾقي مع٤ّمجؾبؿبّٓ مبوظعؼقّٓةم(2)«اظؼصّٙمجـّٓ موؼؾبؼصّٓ .

اظّٓس٦ّةمإظبمت٦ّحقّٓمآمبوظؼصّٙمواظؿّٔطرلمصؿومخوظّٟمػّٔهماظغوؼيمدخ٢ّمؼبمبوبماظّٔم،موػّٔامعومحّٓثم

ؼبمععّٕطيمصػنيماظ م»ؼبماظعص٦ّرماظالحؼي،موحؿ٧ّمؼبمأواخّٕمأؼومماظعصّٕماإلدالع٨ّ،مصذلةمزف٦ّرماظػنتم

،م(3)«ّٓأماظؼّٙمطبّٕجمس٤ّمشوؼوت٥ّماظّٓؼـقيمإظبماظ٦ّزقػيماظلقودقيرولمأعّٓػومبنيمسؾ٨ّموععووؼي،موػـومب

موادبّٔم مشل٣ّ ما٦ًّارجمضصصو مواظؿعصىمظؽ٢ّمصّٕضي،مصودبّٔ ماشلؿمبي، ماظؼصوصمإظبمذقّٔ صؿق٦ّلمدور

ماظشقعيمعـ٢ّمذظ١ّ،مصؿق٦ّمبلمػّٓ مأومع٦ّض٦ّ ماظؼّٙمع٤ّماظ٦ّسّٜمواإلرذودمإظبمتؼ٦ّؼيماظعصؾقيماظؼؾؾقي.

إظبمأنممتمتغققؾ٥ّممىماظعؾقوماظ متؾ٦ّأػومأؼوممرد٦ّلمآمبّٓأماسبّٓارمعؽوغيماظؼّٙمع٤ّمإٌّات

متوعًوموأصؾّّماظؼوصمعّٔع٦ّعومعّٓح٦ّرامع٤ّماٌمدليماإلدالعقيمذاتفومبعّٓعومتغقمبّٕماًطوبماظؼصص٨ّمإظبم

جـق٦ّامإظبماًقولمواظؿّٖؼنبّٓمؼبمدّٕدؼوتف٣ّ،موػ٣ّمؼّٓمبس٦ّنماظعؾ٣ّمواظصّٓقمصقؿومؼـؼؾ٦ّنمع٤ّم»اظلقود٨ّ،مث٣ّقبم

ىمشل٣ّماظعؾؿوءمؼؽشػ٦ّنمزؼػف٣ّ...موظ٦ّمأغف٣ّمضصّٓوامبلّٕدؼوتف٣ّمأنمتؽ٦ّنمضكبطعًومأحودؼٌموضصّٙ،متصّٓمب

.مصوظـؼؾيم(4)«أدبقيموصـقمبي،مالمع٦ّاسّٜمدؼـقيموسدلامتورطبقيمصقلى،مٌومواجف٦ّامػّٔاماظصّٓمبمواظّٕمبصّٚ

ماٌمدليم مع٤ّ مطؾرلًا مإسّٕاضو مالضً ماِّدبقي ماظؾؿلي مإظب ما٦ٌّسظي ماظؼّٙمع٤ّ مع٦ّض٦ّ  مؼب مػّٔه اظـ٦ّسقي

مع٤ّمخاللماًقولمواظؿّٖؼنبّٓ،موػوتونمايو موا٦ٌّسظي ماظعؾ٣ّ ماظؼصوصمالمؼّٖاظ٦ّنمؼّٓمبس٦ّن مِّنمػمالء طؿي

مذمم مؼب مطوعال مبوبًو مج٦ّزي ماب٤ّ مأصّٕد موضّٓ مايّٓؼٌ، مسؾؿوء معـ٥ّ مضبِّّٔر مطون مأعؼًمعو مع٤ّ اظصػؿون

لوجّٓموادؿفّٓمبتمشل٣ّمعؽوغيمودّٛماظعوعي،مصكلّٕواماٌ»اظؼصوصموإغؽورمعومطونمعـف٣ّمع٤ّمتّٖؼنبّٓلبموزؼٍّٞم

                                           

 .11ض عحد اًرمحن عحد اسليد ملًل، ألذة اًعر  )اًعرص إ،سال  وألموي(،-(1)

 .26اجن جوسي، اًلعاض واـلذهرين، ض -(2)

 .20، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر ، ضزاكن اًعفدي -(3)

 .11حعة تً  ٔبمحد اصلوزسي، ك ااي اًرسذ اًلدمي يف اًيلد ألذ ، ض -(4)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:

~ 40 ~ 

 

وعـع٦ّامع٤ّمسؼّٓمذبوظلف٣ّمصقفو،مصوحؿؾ٦ّاماِّعوط٤ّماظعوعي؛ماِّد٦ّاق،مواظطّٕضوت،مواظلوحوتماظعوعي،م

ػّٔهماِّعوط٤ّمػ٨ّماجملولماٌػؿ٦ّحمظؾؿّٓاوالتماظعؿ٦ّعقيمودقفّٓمعـفومطـرلمع٤ّمأبطولماٌؼوعوتمرواتفو،م

ماٌـودىمٌّٕوؼوتف٣ّ ماٌلّٕح موبعّٓه ماظّٕابّٝ ماظؼّٕن موا(1)«ؼب مؼؿكّؾّٙماظّٕواة مٕ معفـؿف٣ّ،م. ظؼصوصمع٤ّ

مؼبماظذلاثماظعّٕب٨ّم مصـ٦ّنمغـّٕؼيمجّٓؼّٓة ماظ مأدلًمظظف٦ّر مإظبماظؿلؾقي، ماظ٦ّسّٜ متغرلتمع٤ّ ظؽـفو

مدـلت٨ّمسؾ٧ّمذطّٕػومالحؼًو.

مطؾقؾةمودعـةمواظؼصةماظرعزؼة: -مب

خط٦ّاتماظــّٕماظؼصص٨ّمؼبماِّدبماظعّٕب٨ّماظؼّٓؼ٣ّ،مبعّٓعومطونمؼعؿؿّٓممتعؿدلمػّٔهماظؼصّٙمأوظب

ماظّٔيمؼؾبؼصّٓمب٥ّممسؾ٧ّماظؼّٙماظ٦ّسظ٨ّ ماظؼّٙقب اظّٔيمادؿؼ٧ّمع٦ّض٦ّسوت٥ّموآظقوت٥ّمع٤ّماظؼّٕآنمواظلـي،مأعو

محلىماٌصطؾّّمايّٓؼٌ،مصؼّٓمسّٕ مأولمغض٦ّجمظ٥ّمعّٝمضصّٙمطؾقؾيمودعـي.م،اظلّٕد

وؼّٕجّٝماظػض٢ّمؼبمذظ١ّممزفّٕتمػّٔهماظؼصّٙمس٤ّمرّٕؼ٠ّماظذلعبيمع٤ّماظػوردقيمإظبماظعّٕبقي

مصومإظبم"سؾّٓمآمب٤ّماٌؼػّٝ" صالمؼبمتط٦ّرماظــّٕماظعّٕب٨ّ،موب٥ّمبّٓأماظعصّٕماظّٔػاماظّٔيمؼؾبعّٓمحّٓا

ظؾــّٕماظعّٕب٨ّ،مصؾعّٓمأنمطونماظــّٕمخطؾيمتؾبؾؼ٧ّمأومطؾؿيمعلث٦ّرةمتؿـوضؾفوماظـوس،مه٦ّلماظــّٕماظؽؿوب٨ّم

م.م(2)إظبمأدبمظؾؿلع٢ّمواظؿػؽرل،موص٤ّمؼعؿؿّٓمسؾ٧ّموض٦ّحماظػؽّٕةموعبولماظصقوشي

مذ مح٦ّارؼي مسؾ٧ّ مودعـي مطؾقؾي مؼب ماظؼّٙ مع٦ّض٦ّ  ماققبؼؼ٦ّم مبني مواظػقؾل٦ّ مؼي م"دبشؾق٣ّ" ٌؾ١ّ

متّٓورمح٦ّلمصؽّٕةم"بقّٓبو"،م مظ٥ّمضصي مأنمؼلّٕد موؼطؾىمعـ٥ّ ماِّولمظؾـوغ٨ّمعـالمأومحؽؿي حقٌمؼؼّٓم

موأبطوشلو،موؼبماظلقوقمغّٕىمبعّٚماظشكصقوتمتؾبؿفّٓمظؾقّٓثمبعؾورةم»صقـلٍماظـوغ٨ّماٌـ٢ّ،م أحّٓاثفو

                                           

 .200عحد ػل ٕاجراُمي، موسوملة اًرسذ اًعر ، ض -(1)
-  خالفة معاوية جن يزيد اطلي تيحؼب ع ؼا ـلؼروان جؼن اذلؼنك، وُعؼرف ٔبفؼٍو خؼاصل جؼن يزيؼد جؼن معاويؼة تًوعؼَ مل وضع  حرنة اًرتأة

ٔبما من ٔبجرس اـلرتأك ٌَرتاج اًفازيس جند : "َلؼد جؼن  ؛261اًفِرس ، ض، ييظر: اجن اًيدمي، ابًرتأة حيل ،رمج نتة اًعة واًىميياء 

: ِفؼَرذ يف ظؼيوف هجم اًربميك"، "ساذويَ جن صاُويَ"، و"هب  الٓذاةرام جن مرذاوضاٍ"، و"سِي جن ُازون" وؼرين، ومن ٔبهفس ما كاًٍو

ؼيةل ونتؼة ٔبفؼرى، سذ ملؼىل رعل ،رأؼة نتؼة اًعؼة واًفؼغل  و ٔبظي مؼن ٔبظؼول ٔبًؼف ًؼيةل ًو ومعزم ألخالق ونتاة ُزاز ٔبفساهة ُو

خاظة عيد اـلعو ، ييظر: صؼويق يؼيف، اًعرصؼ اًعحؼايس ألول، واًفَسفة اًيت اكن من صبهٔنا ٔبن فتح  افلال ٌَتفىري وادلدل واًعم 

 .223، ذ.ث، اًلاُرت، مرص، ض.21ذاز اـلعازف، ظ.
- ( فؼازيس ألظؼي،  اعتيؼق إ،سؼالم حفؼّول انيؼَ ألظؼًل زوستؼَ جؼن 196-م121ه/221 -ه201ٔبتو َلد عحد ػل جن اـللفل )م

ا نتة لكيةل وذمٌة، كُتي تعدما  اهتم ابًزهدكة، ييظر: مشؼس اصّليؼن ذارويَ ٕا  عحد ػل تعؿّل اًعرتية هحغ ففا ،، رأة ملّدت نتة، ؤبصُِر

 .292، ذاز ظاذز، ذ.ظ، ذ.ث، تريوث، ًحيان، ض1جن ٔب  جىر جن خَعن، وفياث ألعيان، ض: ٕاحسان عحاش، مو

 .11ًِيري، ض.ييظر: زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر  حم معَل اًلرن ارلامس ا -(2)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:
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،موذكصقوتماظؼصيمحق٦ّاغوتمعـقفوماظلوردم(1)«"وطقّٟمطونمذظ١ّ"،موتؾّٓأماِّضص٦ّصيمبؽؾؿيم"زسؿ٦ّا"

م موسؼالمعػؽّٕا، مغورؼو مظظلوغو مشل٦ّام»ؿـط٠ّمحبؽؿي مزوػّٕه مظقؽ٦ّن مواظطرل، مواظلؾو  ماظؾفوئ٣ّ مأظل٤ّ سؾ٧ّ

صـق٤ّمإذنمأعوممضصّٙمصؾلػقيمعشػَّّٕةمتؼصّٓمشرلمم(2)«ظؾك٦ّاصمواظع٦ّام،موبورـ٥ّمرؼوضيمظعؼ٦ّلماًوصي

خوصيموسب٤ّمغعؾ٣ّمأنم"اب٤ّماٌؼػّٝ"مسوشمصذلةممععوغقفومشرلمعؿوحيمظؾفؿقّٝ،إنمماظّٔيمؼؿفؾ٧ّ،مب٢ّ

م مدقودقو مسّٕصؿ٥ّمػّٔهمحودذفّٓتماضطّٕابو مع٤ّماِّع٦ّؼنيمإظبماظعؾودقني،موعو مبلؾىماغؿؼولماًالصي ا

اِّخرلةمع٤ّمج٦ّرمحؽوعفو،مصّٕمبوماحؿوجماب٤ّماٌؼػّٝمإظبمتّٕعبيمتؾ١ّماظؼصّٙماظ مطوغًمهؿ٢ّماظؽـرلم

مع٤ّماٌعوغ٨ّمح٦ّلمذظ١ّ.

إظبمأنماب٤ّماٌؼػّٝمٕمؼؽؿّٟمبذلعبيماظؼصّٙماظ مػ٨ّمؼبماِّص٢ّمضصّٙممؼؾبفؿّٝماظؾوحـ٦ّن

وػ٣ّمسؾ٧ّمإعبوسف٣ّمػّٔامطبؿؾػ٦ّنمبعّٓمذظ١ّمؼبمأيِّمأب٦ّابم»م،ظقفومبعّٚماِّب٦ّابإػـّٓؼي،موإمنومأضو م

.م(3)«اظؽؿوبمؼّٕتّٓمإظبمأص٦ّظ٥ّماشلـّٓؼي،موأؼنبفومؼّٕتّٓمإظبمأص٦ّظ٥ّماظػوردقي،موأؼفومع٤ّمإضوصوتماب٤ّماٌؼػّٝ

مميؽ٤ّ ماظؼصّٙمتؾبقلىمظؾذلاثماظعّٕب٨ّمحؿ٧ّموإنمطوغًمدخقؾيممظؽ٤ّمعو مسؾق٥ّمػ٦ّمأنمػّٔه أنمؼؿػؼ٦ّا

ظؽـفوموجّٓتمصّٓىمؼبمأودوطماجملؿؿّٝماظعّٕب٨ّمايّٓؼٌماظّٔيمٕمؼعّٕ مم.سؾق٥ّمس٤ّمرّٕؼ٠ّماظذلعبي

ادؿفوبم"اب٤ّماٌؼػّٝ"مٌومتػّٕض٥ّمػّٔهماظؿؼـقيمحؿ٧ّمؼؽؿلىمذعؾقيموؼلؿؼطىمم.شرلماظؼصّٙماظ٦ّسظقي

اصطؾّّمعصطؾّّمزسؿ٦ّامِّنم»رمبومم.سؾ٧ّمزلو ماظؼصّٙمعّٝمدؾلؾيمع٤ّماِّدوغقّٓعبف٦ّراموادعوماسؿودم

اظـوسمطوغ٦ّامسؾ٧ّمسفّٓه،محكبّٕاصومسؾ٧ّماظّٕواؼيما٦ٌّث٦ّضيم)...(موػ٦ّماظالزعيماظلّٕدؼيماظغوظؾيمسؾ٧ّمغّٙم

مػّٔه موأربعنيمعّٕةمسؾ٧ّماِّض٢ّمصّٖسؿ٦ّا مصق٥ّمثالثو ماظعؾورة مأممم،طؾقؾيمودعـي،محقٌمتؽّٕرتمػّٔه طلغفو

                                           

ا يف ٔبوزواب، اـلؤسسة اذلديثة ٌَىتاة، ظ. -(1)  .32، ًحيان، ض.1029، 2عٌلذ اصلين ص حية، اًلعة يف اًيرث ألهدًإ ؤبثُر

 12ض.، مرص، 1001ُؼ/2211، 1رشنة مىتحة ٔبًفا ٌَتاازت واًتوسيل، ظعحد ػل جن اـللفل، لكيةل وذمٌة،  -(2)
- ًلعط نت ا اجن اـللفل حسة اًرٔبي اـلضِوز تك أِوز اًيلؼاذ، ًتؼبٔثٍر ابًلعؼط ألظؼَية، فلؼد جية إ،صازت ٕا  ٔبن تعغ ُذٍ ا

ح ٔبهَ مؼن ٕايؼافة اجؼن اـللفؼل،  ٔلن ألتؼواة »مت اًرجوغ ٕا  اـلعدز ألول ٌَلعط يف اًرتاج اًِيدي وؾل جيدوا تع ِا الٓفر اطلي يُرج 

ألظي اًِيدي، ؤبن اذلعية إ،لازيؼة )ذثضؼَمي وتيؼداب( ختؼط اًىتؼاة اًعؼر   ألزتعة ألو  ؤبنرث من هعف اذلعايث ؼري وازذت يف

وٕاهيا منيي ٕا  ُذا اًرٔبي ٔلن اًفرتت اًيت ،ؼرمج  –222/229، ييظر: َلد زجة اًححاز، اًرتاج اًلعيص يف ألذة اًعر ، ض.«فلط

ي زسؼائي مضؼفرت ٕا  اًعحلؼة اـلثلفؼة اًؼيت سؼٌلُا يرسؼ راخففا اجن اـللفل ُذٍ اًلعط صِدث ايعراابث س ياس ية وملدم اس تلراز، فؼ

تؼ)ارلواض(، متصفيا وزاء اذملائَ ٌَرتأة فلط، ٔبي ةلرذ انكي ٔلفعز ؼرٍي من اًثلافة اًِيدية، ففتحؼ    حرنؼة اًتؼبًٔيف اًؼيت عرفؼ  

ن ،ىؼون ُؼذٍ اًلعؼط اًسؼخة زواةا هحريا يف تغل اًفرتت اًحاة من ٔبةي اًحؼوخ مبؼا اسؼتٌىرتَ كرهبتؼَ ٌَس ياسؼة بٓهؼذاك. ًِؼذا ىؼر  بٔ 

 اـلحارش ًلتهل يف زيعان ص حاتَ جهتمة سهدكتَ واصلعوت ٕاٍفا.

 .  231ُؼ، ألزذن، ض.2230-م1020، 2ايسك ملايش خَيي، ذزاسة يف ألذة اًعحايس، ذاز اًفىر انرشون وموسعون، ظ. -(3)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:
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وسب٤ّمغعؾ٣ّمأنمػّٔهماظالزعيمطوغًمضّٕورؼيمم(1)«دؼي،موآصُؾفو،موأسّٕضفومؼبماِّدبماظعّٕب٨ّاِّذؽولماظلّٕ

وماظؼّٙماظّٔيمؼعؿؿّٓمسؾ٧ّماًقولموأػ٦ّاءمأعقبم.ؼبمضّٙمتؾ١ّماظػذلةمدؽبقؿبّٕامسؾ٧ّمػّٓىمرواةمايّٓؼٌماظـؾ٦ّي

اإلدالعقيمؽونمعـؾ٦ّذامربّٕعوموؼّٓخ٢ّمضؿ٤ّماظؽّٔبمواالصذلاءماظّٔيمٕمتعؿّٓهماظعؼؾقيماظعّٕبقيمصاظـػ٦ّسم

مإالمبعّٓمػّٔهمإٌّحؾي،مشلّٔامتعؿدلمعّٕحؾيماغؿؼوظقيمع٤ّمعّٕاح٢ّماظلّٕدماظعّٕب٨ّ.

مسصّٕغوم مؼب معؾبؾقي ماظ مأصؾقًمضّٕورة ماظلّٕد مبؾعّٚمتؼـقوت مودعـي مضصّٙمطؾقؾي تؾؿّٖم

ماظؼصيمواظّٕواؼيم)طويّٓث،مواظشكصقوت،مواي٦ّار،موصضوءمايؽ٨ّ...اخل(،موػّٔام ايوظ٨ّمتؿطؾؾفو

مؼؾبالحّٜمؼبمعبقّٝمضص مط٢ّمضصيمعو مأومحؽؿي،موميؽ٤ّمأنمتض٣ّقب ّٙمطؾقؾيمودعـيماظ متـؿف٨ّمبػؽّٕة

ر٦ّؼؾيمأضوصقّٙمضصرلة،موتشذلكمؼبمغػّٗماًصوئّٙماظ ممتؿوزمبفومدوئّٕمػّٔهماظؼصّٙمع٤ّمعؼّٓعيم

م.(2)وسؼّٓموح٢ّ،موتلؾل٢ّمح٦ّادثموذكصقوت،موػ٨ّمتـّٓرجممبفؿؾفومضؿ٤ّمأدؾ٦ّبماظلف٢ّماٌؿؿـّٝ

طؼصيمطؾقؾيمودعـي،موإمنومم،اٌلؿقّٓثيمؼبماظؼصيماظذلاثقيٕمؼؿ٦ّضّٟماِّعّٕمسـّٓمآظقوتماظلّٕدم

مؼؿؿؽ٤ّماظؼوصمع٤ّمإٌّاوشيم»تعّٓمباهمإظبمادؿعؿولماظّٕعّٖمِّدؾوبمذطّٕغوػو،م صؿ٤ّمخاللماظّٕعّٖمواإلضبوء

مبوِّغلوقماظـؼوصقيم معومضبّٓثمح٦ّظ٥ّ،مدونمأنمؼصطّٓم اظلّٕدؼي،ماظ موعؾ٥ّمؼلف٢ّمع٦ّاضػ٥ّماووه

مؼبمسصّٕه م(3)«اٌفقؿـي مظؾفؿقّٝاإلمهوػّٔ، معؿوحو مصفؿفو مٕمؼؽ٤ّ مًوصيمم،ضبوءاتماظّٕعّٖؼي، وإمنو

م مؼبماجملؿؿّٝماظّٔؼ٤ّمسلؾؿف٣ّ ماظّٕابعي"اًوصي مصـػفم"اظغوؼي مؼبمػّٔام»ضوئال:مم٣ّحقـؿو ؼـؾغ٨ّمظؾـوزّٕ

مزبص٦ّصم ماِّضص٧ّ مػ٦ّ ماظّٕابّٝ مواظغّٕض م)...( مأشّٕاض مأربعي مإظب مؼـؼل٣ّ مأغ٥ّ مؼعؾ٣ّ مأن اظؽؿوب

ؾّٓورماظعظق٣ّماظّٔيمؼؾعؾ٥ّماظّٕعّٖمع٤ّمأج٢ّمبؾ٦ّغمػّٓ معو،مأومصؼّٓمتػط٤ّماظّٕج٢ّمظ،(4)«بوظػقؾل٦ّ مخوصي

أودوطماجملؿؿّٝمؼبمزع٤ّمميؽ٤ّماسؿؾورهمحّٓؼٌماظعفّٓمبوإلضبوءاتماظّٕعّٖؼي،مإذممغشّٕمردوظيمعومداخ٢ّ

ماظعّٕبماظؼّٓاع٧ّم ماظـؼود ماظؽؿىم»ؼعّٓه مؼبمسّٓاد مبعضف٣ّ موؼصـػ٥ّ ماِّوظبمع٤ّمطؿىماظعّٕب، ؼبماظطؾؼي

ماٌؿؼّٓعيمإظبمجوغىماظؾقونم مالب٤ّمرذق٠ّ،موػّٔاماِّربعي واظؿؾقنيمظؾفوحّٜ،مواظؽوع٢ّمظؾؿدلد،مواظعؿّٓة

اإلجاللمؼّٓلمسؾ٧ّمأنماظعّٕبمطوغ٦ّامؼعؿّٖونمبفّٔاماظؽؿوبموؼعّٓوغ٥ّمأثّٕامسّٕبقومؼؼّٕنمعّٝمأرصّٝماآلثورم

                                           

، سَسؼةل نتؼة ثلافيؼة صؼِرية 2661 -120اؾل اـلعرفة، غعحد اـلغل مراتط، يف هظرية اًرواية )حب  يف تلٌياث اًرسذ(، سَسةل مل -(1)

ا افلَس اًولد ٌَثلافة واًفٌون والٓذاة، اًىوي ، ض.  .223و 221يعدُز

ا يف ٔبوزواب، ض. -(2)  .31ييظر: عٌلذ اصلين ص حية، اًلعة يف اًيرث ألهدًإ ؤبثُر

 .162ض.حعة تً  ٔبمحد اصلوزسي، ك ااي اًرسذ اًلدمي يف اًيلد ألذ ،  -(3)

 .92 -93اجن اـللفل، لكيةل وذمٌة، ض -(4)
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ماِّصقؾي م(1)«اِّخّٕى مغؼصّٓم، مصـق٤ّ ماظؽوع٢ّ، مأو مواظؿؾقني، ماظؾقون مس٤ّ مغؿقّٓث محقـؿو مآثور وأي

اظـؼّٓي،موإنمػّٔامِّطدلمدظق٢ّمسؾ٧ّماظؼقؿيماظعظقؿيماظ ماتلؿًمبفوممع٦ّد٦ّسيماظؾالشيموغؾ٦ّغماظؿلظقّٟ

مضصّٙمطؾقؾيمودعـيمبنيمأودوطماجملؿؿّٝماظعّٕب٨ّماظؼّٓؼ٣ّمطؽ٢ّموظقّٗمصؼّٛمسـّٓمعـؼػق٥ّ.

م مبفّٔا ماظذلاث٨ّشبؿؿ٣ّ ماظلّٕد مبلغ٦ّا  محوصال ماّظّٔيمطون ماِّع٦ّي مسّٓؼّٓمم،اظعصّٕ مؼشفّٓ مٕ وإن

مبومأغ٥ّمم،عـيموحّٓهمؼؾبعّٓمرػّٕةمغ٦ّسقيمؼبمػّٔاماىوغىاٌمظػوتماظؼصصقيماظػـقي،مصننمطؿوبمطؾقؾيمود

م.صؿّّمبوبماإلبّٓا مسؾ٧ّمعصّٕاسق٥ّمظؾعصّٕماظّٔيمجوءمبعّٓه

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

                                           

ُؼؼ،  َؼة، سؼوزية 2212 /م 1002، 2ذاز اًرفؼاعا، ظ. ،معر اصلكاق، ٔبملالم اًيرث اًفد يف اًعرص اًعحايس، ذاز اًلؿل اًعر  -(1)

 .10ض
- بٔفؼاذ م ؼا متعدذت استـمدث من ُؼذا اًىتؼاة، ف نٌل ٔبثّر اًىتاة ملىل الٓذاة اًعاـلية ٔبي ا "فِياك بآثز ،تيًية نثريت و،رامج اىلك ية

ون ويف ملّدمهتم )ماس يير الاىلك ي( و)،فوهتك اًفروإ("، ييظر: موىس سؼَامين، ألذة اًلعيصؼ عيؼد نتّاهبم وصعراؤن وكعاظ

 .90اًعرة،  ض



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:
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 .العصر العباسي: القصة يف لثاملبحث الثا

ذفّٓتمػّٔهماظػذلةمه٦ّالمسظقؿومؼبماظلقبوحيماِّدبقي،مصؼّٓمعّٗمبماظؿط٦ّرمواظؿغرلمواظؿؿّٕدمعبقّٝم

م،مصـ٦ّنماِّدب مصقفو ماظؼصص٨ّمبو ماظعصّٕماظــّٕ مؼبمػّٔا مغ٦ّسقي مصـ٦ّنمم،اظّٔيمسّٕ مغؼؾي ب٢ّمععظ٣ّ

مخوصيم ماآلخّٕ، مسؾ٧ّ ماظعظق٣ّ ماالغػؿوح مبلؾى موذظ١ّ ماظػذلة مػّٔه مؼب معقالدػو مذؾبِفّٓ ماظؼصص٨ّ، اظــّٕ

ماظ مأثّٕتمسؾ٧ّمعبقّٝماظـ٦ّاح٨ّماظّٔؼ٤ّاظػّٕسم ماإلدالعقي ماظعّٕبقي مبوظـؼوصي مبومم،متوزجًمثؼوصوتفو

صؾبؼكبؾًمضوسّٓةماظّٓوظيمع٤ّمدعش٠ّماظعّٕبقيمإظبم»ةمايؽ٣ّمّٓقبيمب ماظعؾود٨ّمدؾبصقفوماظلقوديمعـّٔمت٦ّظ٨ّمدوظ

بغّٓادمسؾ٧ّمحّٓودمصورسموز٦ّارمعّٓائ٤ّمطلّٕى،مصؿق٦ّلمبّٔظ١ّموج٥ّماظّٓوظيمس٤ّماظؾقّٕماٌؿ٦ّدّٛموت٦ّجمب٥ّم

ذطّٕمصورس،مصفعؾ٦ّامضص٦ّرماًؾػوءمؼبمبغّٓادمأذؾ٥ّمبؼص٦ّرماِّطودّٕةموع٤ّمث٣ّمطونمتلثرلماظػّٕسمذّٓؼّٓام

اِّغظورمس٤ّماظعّٕبموسوداتف٣ّموتؼوظقّٓػ٣ّ،مواغػؿقًمسؾ٧ّماىّٓؼّٓمواالدؿػودةمعـ٥ّ،موغشلتمصؿق٦ّمبظًم

اظّٔيمعّٗمبمط٢ّماٌقودؼ٤ّ،ماظلقودقيمواالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقي،مواظ مم،(1)«ع٤ّمث٣ّماظـّٖسيمإظبماظؿفّٓؼّٓ

فّٓتمب٢ّموذم،ؼّٓمزفّٕتمعمظَّػوتمضصصقيمتؾوسومؼبمػّٔاماظعصّٕظم.ورةمدؿمثِّّٕمؼبماىوغىماظـؼوؼببوظضّٕ

عـوصليمؼبمذظ١ّمبّٓاؼيمعومصؿقؿ٥ّمآصوقماظذلعبيماظ مدؾ٠ّمايّٓؼٌمسـفومع٤ّمربووالتمؼبماظـلٍمسؾ٧ّم

م.(2)عـ٦ّاشلو،محؿ٧ّمبؾّٞماِّدبوءماظعّٕبماظّٔروةمؼبمذظ١ّمالعؿالطف٣ّمغوصقيماظؾالشيمواظؾقون

يمأسالمماظؼّٙمؼبماظعصّٕماظعؾود٨ّمبػذلتق٥ّماِّوظبمواظـوغقي،مبوىفيماظغّٕبقتؿؾّٝمآثورمدـقوولم

ماظشّٕضقي ماظّٖعـقي)اِّغّٓظّٗ(موطّٔا ماظػذلة مخالل مع٤ّ ماآلثور معؿؿؾعني متؾوسوم،، مزف٦ّرػو متورؼّْ م،أي

والدةماظؼصيماظعّٕبقيماظصّٕصيمؼبمطؿوبم»س٤ّمم،بطّٕؼؼيمأومبلخّٕىم،ودؿؽ٦ّنماظؾّٓاؼيمبوىوحّٜماظّٔيمأسؾ٤ّ

م مصؼّٓ معـ٥ّمبؿؽوع٢ّمسؿؾقيماظؼّٙمؼبمع٦ّض٦ّسوتم"اظؾكالء" معصطؾّّم"اظؼصي"مإحلودو م(3)«طؿوب٥ّادؿكّٓم

م.ح٦ّلمضصّٙماظؾكالءمؼبماظػص٦ّلماظالحؼيم،اىوحّٜمدقط٦ّلم٤ّسوحّٓؼــوم

م

                                           
- ر ومعاكرهتا، واًفصر وارلؼروح عؼن اًعحؼل  ثي رعل يف اًتؽري اًىدري اطلي مس اًلعائد فتحوً  اـللدماث اًعََية ٕا  اًتؽد ابشل

 ومعوذ اًضعر ... اخل.

 .390، ًحيان، ض.2610، 20حٌا اًفافوزي، اتزخي ألذة اًعر ، اـلىتحة اًحوًيس ية، ظ. -(1)

سؼ - (2) اهية، )ذوزيؼة ييظر: ه ريت نيوي، ألصعل اًرسذية يف اًعرص اًعحايس حم اًلرن اًراتل  ؼري، ةلؼةل اًيلؼد واصلزاسؼاث ألذتيؼة واٌَ

ساهية، ملدذ  ا فريق اًحح  كلرب اًيلد واصلزاساث ألذتية واٌَ عحاش، ادلزائر، ض1021، 02حموكة يعدُز  .111، ةامعة س يدي َت

 .121زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر  حم معَل اًلرن ارلامس اًِيري، ض. -(3)
- ييظر: اًفعي اًثاإ من ُذٍ اصّلزاسة. 
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م:اإلعؿاعموادلؤاغلة -0

ٌُمؽبظَّّٟماظضك٣ّمسّٓد ع٤ّماِّذؽولماظلّٕدؼقبيماظ مغؾبلفًمؼبماظعصّٕماظعؾود٨ّ،مماععؿدلماض٣ّمبمػّٔاما

وظؽـفومٕمتؾ٠ّمذظ١ّماظذلحقىمواظشفّٕةماظ مظؼقؿفوماظػـ٦ّنماظلّٕدؼيماِّخّٕىم)طوٌؼوعوتمواظؼصّٙ(،م

بعّٓمضّٕونمع٤ّم»مادؿطو مأدب٥ّم،مإاّلمأنمعـ٥ّماظؿ٦ّحقّٓيمؼبمذبؿؿع٥ّم٧ّظؾؿفؿقّ٘ماّظّٔيمسوغم،وؼّٕجّٝمذظ١ّ

ذظ١ّماالحؿػوءماظّٔيمظؼكبق٥ّمُطؿؽبوبممإذمٕمؼؾ٠ّماظؿ٦ّحقّٓيم،(1)«صّٕهع٦ّت٥ّمأنمؼـؿّٖ محؼ٥ّماٌغؾ٦ّنمؼبمس

رش٣ّماظـؼوصيما٦ٌّد٦ّسقيماظ ماتل٣ّمبفومبػض٢ّمسؿؾ٥ّمطوتؾومظلـ٦ّاتمسّٓة،موتؽبفؾًمتؾ١ّماظـؼوصيمم،سصّٕه

ماظؿلظقّٟمؼبمأدؾ٦ّب٥ّمع٤ّمخاللمعمظػوت٥ّ معَؾؽي غؽودمغؾقّٜمؼبمأدؾ٦ّب٥ّمذظ١ّماظؿؽؾّٟماظّٔيم»صالمم،وطّٔا

اِّدبوء،موٕمؼؾبؽؿىمؼبماظــّٕماظعّٕب٨ّمبعّٓمأب٨ّمحقونمعومػ٦ّمأبلّٛموأض٦ّىموأذّٓمنّٓهمسـّٓمشرلهمع٤ّم

مؼبم ماآلخّٕؼ٤ّ مرّٕؼؼي مإظب مميق٢ّ مطون ماىؿف٦ّر موظؽ٤ّ محقون، مطؿىمأب٦ّ مممو معّٖاجمصوحؾ٥ّ مس٤ّ تعؾرلا

موؼعظ٣ّمأصقوبفو،موظؼّٓمطونمأب٦ّمحقونمصـونمشّٕؼؾومبنيمأػ٢ّمسصّٕه،موطونم اظؾّٓؼّٝ،مصقفّٕيمسؾقفو

ادؿطو مأنمؼؾص٣ّمؼبمم،رش٣ّمط٢ّمتؾ١ّماظظّٕو م،إاّلمأغ٥ّم.(2)«٤ّمأػ٢ّمزعوغ٥ّؼعوغ٨ّموحشيمع٤ّمؼّٕتػّٝمس

تّٕاثمػّٔهماِّعيمبؾصؿيمخوظّٓة،مرمبومٕمؼؾبقّٜمبفومع٤ّمػ٦ّمأرصّٝمعـ٥ّمعؽوغيماجؿؿوسقي،موؼظفّٕمذظ١ّم

م.(3)ؼبمطؿوبماإلعؿو مواٌماغلي

ضومم.متلظقّٟمطؿوبم"اإلعؿو مواٌماغلي"مإظبمرؾىمع٤ّم"أب٨ّماظ٦ّصوءماٌفـّٓس"مدؾىمؼّٕجّٝ

وػ٨ّمسؾورةمم"أب٨ّمسؾّٓمآماظعورض"اظؿ٦ّحقّٓيمبؿّٓوؼ٤ّمتؾ١ّماظؾقوظ٨ّماظ مدارتمبقـ٥ّموبنيماظ٦ّزؼّٕم

                                           

، 1022ساء سَامين إ،جراُمي، اًحًية اًرسذية يف نتاة إ،متاغ واـلؤاوسة، مًضؼوزاث اًِيةؼة اًعامؼة اًسؼوزية ٌَىتؼاة، ذ.ظ، مي  -(1)

 . 01ذمضق، سوزية، ض.
-  "ُؼؼ وضؼبٔ يف 222وتؼويف ثرشؼاس سؼ ية ُؼؼ  320وصل تحؽؼداذ سؼ ية ملًل جن َلد جن اًعحاش اًتوحيدي اًحؽداذي، نييتَ "ٔبتو حيان

يتامي، و ك صّة ا رتف همية اًوزاكك ٔباتحؼ    اًفرظؼة ابًؼووذ جؼنك ُائؼي مؼن اـلعرفؼة، ييظؼر: ايكؼوث اسلؼوي، معيؼم  ملائةل فلريت

 .2612 -2613ض  ، تريوث، ًحيان2663، 2ذاز اًؽرة إ،سال ، ظ، حرف اًعك، 9ألذابء، ح

، ذ.ث، تؼريوث، 9، اذل ازت إ،سالمية يف اًلرن اًراتل اًِيري، ،ر: َلد عحد اًِاذي ٔبتو زيد، ذاز اًىتاة اًعر ، ظ.بٓذم مو -(2)

 .219ًحيان، ض.

 .111ييظر: ه ريت نيوي، ألصعل اًرسذية يف اًعرص اًعحايس حم اًلرن اًراتل  ري، ض  -(3)
-  سة، ٔبما حيل حبثيا عيَ يف اًويىيحيداي اكرتن انيؼَ تؼبٔ  اًوفؼاء اًحوسةؼاإ وسؼ حة وزذ انيَ هبذا اًض  يف نتاة إ،متاغ واـلؤاو

م، ظِر   ٕاهتاح هحري يف اًرسائي ورشوخ مؤًفاث ٕاكَيؼدش 661 – 620ُؼ / 311 - 311ٕا  مديية توسةان أراسان، وصل هبا س ية 

ًتوحيؼدي ٌَؼوسير اجؼن سؼعدان فدؼارش يف ذاٍز ةلاًسؼَ ُؼؼ كؼدم ٔبتؼو اًوفؼاء ٔباب حيؼان ا310وذيوفٌعس وارلوازس ، ويف تؽؼداذ سؼ ية 

 www.wikipidia.orgاًضِريت اًيت ذّون ٔب داهثا يف نتاة إ،متاغ واـلؤاوسة وكدمَ ٕا  ٔب  اًوفاء. ييظر: 
-  يىيحيداي(.وسير اصلو  اجن ع د اصلو  اًحوهي ا )ُذا ما وزذ من تعريف   يف موكل و 

http://www.wikipidia.org/
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صؽونماظ٦ّزؼّٕمؼؼذلحمع٦ّض٦ّسومحلؾؿوماتػ٠ّموؼـؿظّٕماإلجوبي،م»س٤ّمح٦ّاراتمعبعًمبقـ٥ّموبنيماظ٦ّزؼّٕ،م

موؼلللمسـ ماظ٦ّزؼّٕمصقلؿطّٕدمصقفو موعلوئ٢ّمسـّٓ مأجوبمأب٦ّمحقونمأثورتمإجوبؿ٥ّمأصؽورا .م(1)«فوصنذا

طوغًمإجوبوتماظؿ٦ّحقّٓيمبؾقغيمدؽبؾكبلي،مهؿ٢ّمععـ٧ّموعغّٖىمؼبمأدؾ٦ّبمصؾلػ٨ّمبعقّٓمس٤ّماظؿعؼقّٓم

سؾ٧ّمثالثمذكصقوتم»حبقٌمؼؾ ماظؿ٦ّحقّٓيماظـّٙمم،هؿ٢ّماظؽـرلمع٤ّماٌؿعي،مؼبمضوظىمدّٕدي

أدودقي،موذكصقوتمثوغ٦ّؼيمطـرلة،مأوظبماظشكصقوتماظّٕئقلقيمذكصقيمأب٨ّمحقونمإذمتؾبشؽ٢ِّّمرب٦ّرم

ماظطّٕؼؼي،م(2)«اظلّٕد ماظ مؼلرلمم،وػّٔه ماظلّٕد،مػ٨ّماظطّٕؼؼي مايؼقؼقيمضؿ٤ّ ماظشكصقي أيمإضقوم

مغؾؿؿّٗمروحم مأغـو مإال ماًدلي، ماظؼّٙماظطوبّٝ مسؾ٧ّ مؼضػ٨ّ معو موػ٨ّ ماظعؾود٨ّ، ماظلّٕد مج٢ّ سؾقفو

ماظؼصّٙ مػّٔه ماظػ مؼب مواظّٔوق ماشلود م،اًقول ماىوغىماظؿعؾقؿ٨ّ مسؾ٧ّ مؼبم»م،زؼودة مظـفّٓ حؿ٧ّ

ع٤ّمط٢ّمسؾ٣ّموص٤ّ،مصلدبموصؾلػيموحق٦ّانموذب٦ّنموأخالقمورؾقعيموبالشيموتػلرلماظؽؿوبمعلوئ٢ّم

وحّٓؼٌموشـوءموظغيمودقوديموهؾق٢ّمذكصقوتمظػالدػيماظعصّٕموأدبوئ٥ّموسؾؿوئ٥ّموتص٦ّؼّٕمظؾعوداتم

م.(3)«وأحودؼٌماجملوظّٗ،موشرلمذظ١ّمممومؼط٦ّلمذّٕح٥ّ

شلّٔامرمبومؼّٕجّٝمدؾىمإيوحمم،اذؿؿ٢ّماظؽؿوبمسؾ٧ّمعبقّٝماجملوالتمؼبمضوظىمدّٕديمذق٠ّ

اي٠ّمؼبمتضوسقػ٥ّ،موأثـوئ٥ّ،مواظصّٓقمؼبم»اظ٦ّصوء"مسؾ٧ّمضّٕورةمتّٓوؼ٤ّمط٢ّمتؾ١ّماظؾقوظ٨ّمعّٝمت٦ّخ٨ّمم٦ّ"أب

جوءماظؽؿوبمطؿومذوءمم،(4)«إؼّٕاده،موأنمؼؾبطـىمصقؿومؼلؿ٦ّجىماإلرـوب،موؼصّٕحمؼبمع٦ّضّٝماظؿصّٕؼّّ

اٌصـػنيمع٤ّمطؾورماٌػؽّٕؼ٤ّمواٌؾّٓسنيمحؿ٧ّمسؾبّٓمبمسـّٓم»حؿ٧ّممظ٥ّمأنمؼؽ٦ّنموزفّٕتمتؾ١ّماظدلاسيماظػـقي

مبوىوحّٜ مؼبمم(5)«سودظ٦ّه معـوصلي ماظ مطوغًمتشفّٓ ماظػذلة متؾ١ّ متؼّٕؼؾو مغػلفو ماظػذلة مسوشمؼب ِّغ٥ّ

إنمصّّم-اجملوظنيماظشعّٕيمواظــّٕي،موضّٓمذفّٓتمأؼضومزف٦ّرماظػ٤ّماظـوظٌمماظؿلظقّٟمواإلبّٓا مؼبمطال

مؿضوب٥ّمؼبمضوظىمضصص٨ّمعلف٦ّ ،مأالموػ٦ّماٌؼوعي.اظّٔيمصبؿّٝمبنيمبالشيماظشعّٕمواضم-تلؿقؿ٥ّمطّٔظ١ّ

م

م

                                           

ُؼؼ، ظؼيدا، 2231م/1022، اـلىتحؼة اًعرصؼية، ذ.ظ، 2ٔبتو حيان اًتوحيؼدي، إ،متؼاغ واـلؤاوسؼة، ض: ُيؼي خَيفؼة اًععميؼا، ح -(1)

 .16تريوث، ض

 .101ميساء سَامين إ،جراُمي، اًحًية اًرسذية يف نتاة إ،متاغ واـلؤاوسة، ض. -(2)

 .32ض. ٔبتو حيان اًتوحيدي، إ،متاغ واـلؤاوسة، -(3)

 .19ض. ،اـلعدز هفسَ  -(4)

ًرش، 2666، 2َلد سؼَول سالم، ألذة يف عرص اًعحاس يك )اًلرن اًراتل(، ظ. -(5)  .  191، مرص، ض.إ،سىٌدزية، مًضبٔت اـلعازف ٌَ
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م:ادلؼاعة -2

م(موضّٓمذطّٕم"اب٤ّمعـظ٦ّر"مؼبمععف٣ّمظلونم،مو،ماذؿ٠ّمعصطؾّّمعؼوعيمع٤ّماىّٔ ماظّؾغ٦ّيم)ق

اظعّٕبمسّٓقبةمعّٕادصوتمظؾفّٔ موعـفو:م"اظـؿؾبؼومؾبمواظـؿؾبؼوعي:ما٦ٌّض٦ّ ماّظّٔيمتؼق٣ّمصق٥ّ،مواظـؿؾبؼوعؽبيمبوظض٣ّقب:م

صوظؿعّٕؼّٟماظّؾغ٦ّيمضبق٢ّمإظبمبعّٚمعومم(1)بوظػؿّّ:ماجملؾّٗمواىؿوسيمع٤ّماظـوس"اإلضوعي،مواظـؿؽبؼوعيم

مِّ مظؾؿؼوعي ماالصطالح٨ّ ماظؿعّٕؼّٟ متفؽ٣ّممغفوضبؿؾ٥ّ مأحودؼٌ مع٤ّ ماجملوظّٗ مؼب مؼؾبؾؼ٧ّ ممبو تعّؾؼً

ث٣ّقبماغّٖاحًمس٤ّمػّٔهماظغوؼيمإظبم،مودكّٕؼيمبؾالشيموصصوحيمظغ٦ّؼيمػّٓصفوم"تعؾقؿ٨ّمبوظّٓقبرجيماِّوظب"

ماظطّٕاصيمؼبماجملوظّٗمتؾ١ّ.ماٌؿعيموغشّٓان

م"سؾ٧ّمؼّٓمبّٓؼّٝمم،وضّٓمزفّٕمص٤ّماٌؼوعيمؼبماظؼّٕنماظّٕابّٝمػفّٕي ماظعؾود٨ّمهّٓؼّٓا أيماظعصّٕ

موادعو"ماظّٖعونماشلؿّٔاغ٨ّ وػّٔامػ٦ّماظّٕقبأيم،م(2)اّظّٔيمدورتمعؼوعوت٥ّمشّٕبوموذّٕضو،موظؼقًمرواجو

ماظـؼود معبف٦ّر مسـّٓ مم،اظغوظى مذروت٥ّ مبؾّٞ معلؿقّٓث مص٤ّقب مظؽ٢ّقب مؼؽ٦ّن مأن مواىؿولموالبّٓقب ماظـؾ٦ّغ ؼب

م"اٌؼوعوتمجـّٗمعّٓغ٨ّمربّٚ،موؼعؿدلماىـّٗماظـوظٌمؼبماِّدبم إرػوصوت،موط٢ٌّّمؼؾبفؿّٝمسؾ٧ّمأنقب

أوم"ػ٨ّمجـّٗمأدب٨ّمضّّمبلقطيمودطقققبيموضقؾيماٌضوعنيمم،(3)اظلقبّٕدي،موػ٦ّمجـّٗمسّٕب٨ّمأصق٢ّ"

ماآلد مسدل مدّٕدي، مأدب مأيقب مؼب ماظقبظرل معـؼطّٝ مطون مبوظّؾغي مصقفو ماظعؿ٢ّ مصننقب ماظعوٌققبيمواِّصؽور اب

ػـّٓؼيمأؼضو،مشلّٔامصننقبمظـوممصؼّٓمدؾ٠ّماظؿغ مبػوردقيمضصّٙمطؾقؾيمودعـيموأنقبمشلومأص٦ّال،م(4)إرالضو"

ماظػكّٕمبعّٕبققبيماٌؼوعيموأصوظؿفومؼبماظذلاثماظعّٕب٨ّمبوعؿقوز.

                                           

 .261، ض 21اجن مٌظوز، ًسان اًعرة، ماّذت )ق و م(،مو  -(1)
- اًرٔبي رُة ٕاًيَ صويق ييف  ك استدعد ٔبن ،ىون اـللامة فٌا كععؼيّا ٔلهنؼا ؾل  ؼ  ًعيؼارص اًلّعؼة تعؼةل وٕاهّؼٌل ؼايؼة تؼديل  ُذا

 .01، ذ.ث، اًلاُرت، مرص، ض3اًزمان تعَمي ٔبساًية اٌَّؽة اًعرتيّة ًعَحتَ، اهظر: صويق ييف، اـللامة، ذاز اـلعازف، ظ
-  ُؼؼ، مؼن ٔبزست عرتيؼة راث ملؼؿل 391تؼديل اًزمؼان اذمؼذاإ ٔبتؼو اًف ؼي، وصل هبمؼذان سؼ ية ٔبمحد جن اذلسك جن هبا جن سؼعيد

وف ي ومعهة مرموكة، زوى عيَ ٔبفوٍ ٔبتو سؼعد اجؼن اًعؼفّاز واًلؼايض ٔبتؼو َلؼد عحؼد ػل جؼن اذلسؼك اًييسؼاتوزي، تتَمؼذ عؼن ٔب  

 ؼالء واًفعؼحاء، تؼويف تعؼدما خَّؼف ٔبثؼًرا وبآثزا سؼ ية اذلسك ٔبمحد جن فازش جن سهرايء ومليىس جؼن ُضؼام ألفدؼازي، واكن ٔب ؼد اًف

 وما تعدُا. 139- 132، ض2ُؼ. ييظر: ايكوث اسلوي، معيم ألذابء، ح361

 .229عحد اـلغل مراتط، يف هظرية اًرواية، ض  -(2)

، اًعؼدذ: 2611سؼ ية سَمب ارل،اء ادليويس، ملدمة ٌَلؼط اًعؼر  اًلؼدمي، ملؼا  مباؼةل اًعؼرة إ،ًىرتوهيؼة تبٔسسؼ  تَيؼدن  -(3)

  www.arab.co.uk/article، ابـلوكل: 01/01/1029، ورشث اًًسخة إ،ًىرتوهية يوم: 21ض ، 6622

 .221عحد اـلغل مراتط، يف هظرية اًرواية، ض -(4)

http://www.arab.co.uk/article
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مظؾفؿّٓاغ٨ّمبّٕاءةماالخذلا مبودؿقؼوقموناظؽـرلصبؿّٝم ِّنقبماِّدبماظعّٕب٨ّمٕمؼلؾ٠ّمأنمم،بلنقب

ماظشقبعّٕم موع٤ّ معبعًمبنيماِّدوظقىماظــّٕؼقبي مصؼّٓ ماإلرالق، مسؾ٧ّ مضؾ٢ّ ماظلقبّٕديمع٤ّ ماظّؾ٦ّن مػّٔا ذفّٓ

ؼبمحنيمؼّٕجّٝمبعّٚماظّٓقباردنيمأنقبمزف٦ّرماظؾّٓؼّٝمواظؾقونموتـود٠ّمحّٕ ماظّٕويمؼبمسّٓؼّٓماظؽؾؿوت،م

م ماٌؼوعي مص٤ّ مؼّٓ مسؾ٧ّ مدرؼّٓ"طون مدرؼم"اب٤ّ ماب٤ّ مبـ"أحودؼٌ مػّٔهموتلؿ٧ّ مأنقب ماظظ٤ّقب موشوظى ...ّٓ

وضو مصقؿومضو مع٤ّمتّٕاثمم،عـفومٕمؼّٓوقبنماوأنقبمطـرلم،اِّحودؼٌمٕمؼص٢ّمإظقـومعـفومإاّلمضّٓرمؼلرل

تضؿق٢ّمحفيمػمالءماّظّٔؼ٤ّمؼمطّٓونمأنقبمعومطؿؾ٥ّماب٤ّمدرؼّٓمػ٦ّمعوممصؾضقو مػّٔهماٌؼوعوتم(1)اب٤ّمدرؼّٓ"

مم.(2)"عؿلثّٕامب٥ّبمسؾ٧ّمؼّٓمبّٓؼّٝماظّٖعونم"أغشلمص٤ّماٌؼوعيمسـّٓماظعّٕ

ماّظّٔيمميق٢ّمظؾّٕقبأيماِّوقبلماظؼوئ٢ّمبّٕؼودةم مذػىمإظق٥ّم"سؾّٓمآمإبّٕاػق٣ّ" معو مغّٕتوحمظ٥ّمػ٦ّ وعو

مؼّٕؼّّمط٢ّقبمرّٕ مأغقب٥ّموضّٝمصّٕضومج٦ّػّٕؼقبو حنيمؼّٓس٦ّمإظبماظؿػّٕؼ٠ّمبنيماظّٕؼودةمم اشلؿّٔاغ٨ّمظؾؿؼوعي،مإاّل

وؼؼصّٓمبفومم،جمؼبمدقوقماظؿورؼّْوغقيمسؾ٧ّمربووالتمتـّٓراإلبّٓاسقيمواظّٕؼودةماظّٖعـقي،مصػقؿومهق٢ّماظـ

مظؾؿأحودؼٌماب٤ّمدرؼّٓ،مهق٢ّماِّوظبمسؾ٧ّما عؾرل،م)وؼؼصّٓمظؼّٓرةماًاّلضيماظ متمدّٗممنطومجّٓؼّٓا

ماظؽؿوبي، مؼبمحؼ٢ّ مؼعؿ٢ّ مطون معـفؿو مصؽاّل ماشلؿّٔاغ٨ّ(، ماِّومػـو مطون موصقؿو ماآلخّٕ، لمطبؿؾّٟمس٤ّ

مإخؾور مظغ٦ّؼقبو مظغ٦ّؼي،ب٦ّصػ٥ّ محؼوئ٠ّ مإضّٕار مإظب مؼفّٓ  ممؼقبو ماظؿورطبقمتـّٓرجط٨ّ ماظ٦ّضوئّٝ مدقوق يمؼب

م.(3)يمخوصقبيومدّٕدؼوماتصّٟمبؾـقيمدّٕدؼي،مطونماظـوغ٨ّمؼص٦ّغمغ٦ّساظؾغ٦ّؼ

دـ٦ّاءمعـ٤ّمحقـٌممممم،"ادؿفوبيمرؾقعقيمظؿط٦ّقبرمايقوةمؼبماظعصّٕماظعؾود٨ّمتماٌؼوعوتوضّٓمزفّٕ

اظؽــرلةمموماٌضؿ٦ّنمأوماظشؽ٢ّ،مصؿ٤ّمحقٌماٌضؿ٦ّنمػ٦ّمص٤ّمؼعـ٧ّمبظوػّٕةماجؿؿوسقـيمطـونمشلـومأبعودػـمممم

ؽ٢ّمػ٦ّمص٤ّمطونمغؿوجـومظؿطـ٦ّقبرماظـــّٕمؼبماظعصـّٕماظعؾودـ٨ّ،معؿـلثّٕامبـوٌـفّٖمممممممم)اظؽّٓؼي(،موع٤ّمحقٌماظش

وظؽ٤ّمأثّٕماظؾّٓؼّٝمؼؿؿـ٢ّمؼبمأغقب٥ّمجع٢ّمعـ٥ّمصـومضصصقومأصقال،مؼؼ٦ّممسؾـ٧ّمسـوصـّٕمممم.اظـؼوؼبماظلوب٠ّمطؾ٥ّ

صقـ٥ّمحـّٓثومممماظؼصيمع٤ّمحّٓثموصؽّٕةموراوموذكصقوتموبقؽيمزعوغقيموعؽوغقيموح٦ّار،مب٢ّمإغقب٥ّمأحـّٓثم

                                           
 -  م( كؼرٔب ملؼىل ملٌَلءُؼا 131ُؼؼ/113ي اصلويس، وصل ابًحرصت س ية )ُو ٔبتو جىر َلد جن اذلسن جن ذزيد جن اًعتاُية ألسذي اًحرص

وكد ختّرح ملىل يديَ نثري من اًعٌَلء وألذابء م م ٔبتو اًفرح ألظفِاإ ظاحة نتاة ألؼاإ، ؤبتؼو اذلسؼن اـلسؼعوذي مؤًؼف مؼروح 

م. ييظؼؼر: ارلعيؼؼة 633ُؼؼ/312ية اطلُؼة ؤبتؼؼو ملؼًل اًلؼؼايل مؤًؼؼف نتؼاة ألمؼؼايل... تؼؼويف يف تؽؼداذ وذفؼؼن يف اـللؼربت اًعحاسؼؼ ية سؼؼ  

–م، تؼريوث 1002ُؼؼ/2211، 2اًحؽداذي، اتزخي تؽداذ، )اتزخي مديية اًسالم(، ض: ثضاز عواذ معروف، ذاز اًؽرة إ،سال ، ظ

 961- 962ًحيان، ض 

 .201مرص، ض  ، اًلاُرت،1002ٔبمحد ذزويش، اجن ذزيد زائد اًلعة اًلعريت، ذاز ػرية ٌَعحاملة واًًرش واًتوسيل، ذ.ظ،  -(1)

 .220ض ، اـلرجل هفسَ -(2)

 .131و 130ييظر: عحد ػل ٕاجراُمي، موسوملة اًرسذ اًعر ، ض -(3)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:
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م(2)شلّٔامتعؿدلماٌؼوعـيمأوقبلمبـّٔرةمظؾؼصـيماظؼصـرلةمممم.م(1)سظقؿومحقـؿومجعؾ٥ّمأذؾ٥ّمبوٌلؾل٢ّماظؼصص٨ّ"

ظؾؿشوب٥ّماٌؿطوب٠ّمبقـفؿومؼبمطـرلمع٤ّمآظقوتمواظؿؼـقوتماظلّٕدؼي،م"واظػّٕقمبقـفـوموبـنيمضصـّٙماظقـ٦ّمممممم

المذـ٨ّء،مواظؼلـ٣ّمممصؼل٣ّمعـفـوممموطوظػّٕقمبنيمػـّٓاع١ّموػـّٓاممجّٓقبكموظقلًمط٢ّمعؼوعوتماظؾّٓؼّٝمضصص

م.(3)اآلخّٕمذ٨ّءمسظق٣ّ،مإغ٥ّمظػـونمبّٓؼّٝ"

م:ؿابماألشاغيط -3

مالمؼلؿفونمب٥ّم ماظؽؿوبمضؿ٤ّماِّدبماظلّٕديماظعؾود٨ّمأؼضو،مِّغ٥ّمضبؿ٢ّمسّٓدا ؼـّٓرجمػّٔا

واظ مدوقبغًمأخؾورماىوػؾنيمسؾ٧ّمذؽ٢ّمم،ع٤ّمايؽوؼوتماّظ متؾّٓومؼبمزوػّٕػومدكبرلموأخؾورماٌؿؼّٓعني

م.(4)ضّٕبومع٤ّمصـ٦ّنماظلمبؿّٕم،وع٤ّمجوءمبعّٓػ٣ّم،واسؿدلوػوم،ضصّٙ

م،إغـومغؾؿّّمتؼـقيماظلـّٓماظ متلؿف٢ّمععظ٣ّمضصص٥ّم.س٤ّمػّٔهماظؼوسّٓة ٕمطبّٕجماِّصػفوغ٨ّ

مدؾؼ٦ّه ماظّٔؼ٤ّ مواِّدبوء مظ٩ّداب ماظؿلرؼّْ مإظب مت٦ّح٨ّ مطوغً مظم،وإن مروى ماظعؾؿوءم»ؼّٓ مع٤ّ مطـرل س٤ّ

وس٤ّمأغوسمعقّٖػ٣ّماظّٕواةمبوظصّٓقمعـ٢ّمأغبّٓمب٤ّمدؾقؿونمم،اٌشف٦ّرؼ٤ّمعـ٢ّمغػط٦ّؼ٥ّمواب٤ّمدرؼّٓمواٌدلد

ماظ٦ّاضّٓيم مسؾ٧ّ مرواه موإن متورطبو مصّٕج مأب٦ّ مؼّٕوؼ٥ّ معو مظقّٗمط٢ّ مأن مغؿّٔطّٕ موصبىمأن م)...( اظط٦ّد٨ّ

مع٦ّجفيم مأب٨ّمصّٕجمٕمتؽ٤ّ مسـّٓ ماظعـوؼي مأن مدائؿو مغؿّٔطّٕ مأن مبّٓ مال مإذ مب٤ّمسّٓيمواظطدلي، واشلقـ٣ّ

م.بوظلّٕد،مأيمؼؿكّٔمع٤ّماظلّٕدمودقؾيمظؾؽؿوبيماظؿورطبقيمب٥ّمؼمرخمطلغقبوم.(5)«ظؾؿورؼّْمبوظّٓرجيماِّوظب

ب٢ّمإغـومغؾؿّّمعظوػّٕمظؾؼّٙمؼبمضّٕوبمأخّٕىمم،٥ّمؼبمط٢ّمعومطؿىتؽ٤ّمػّٔهماظطّٕؼؼيمعّٔػؾمٕ

ؼؽػ٨ّمأنمتؼّٕأمعؾبلؿف٢ّمعؼّٓعيماظؽؿوبمحؿ٧ّمؼؿؾنيمظ١ّمم،ػّٔامع٤ّمجفي،موع٤ّمجفيمثوغقي ع٤ّمطؿوب٥ّ

واظؼؾ٦ّبمواِّذواق،مصف٦ّمطؿوبمأدبمالمطؿوبمإعؿو ماظـػ٦ّسم»بلنماظؽوتىمإمنومغظ٣ّمعمظػ٥ّمع٤ّمأج٢ّم

                                           

 .221ض ، زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر  حم معَل اًلرن ارلامس  ري -(1)

 .11ادلزائر، ض ،1026ُؼ/2220، 2ييظر: اًسعيد تولاةك، ملالماث زسذية، مًضوزاث الافتالف، ظ -(2) 

 .269ًحيان، ض  –، تريوث 2610، ذاز مازون عحوذ، ذ.ظ، 06مازون عحوذ، افلموملة اًعمةل )كسم اًرتامج( مو  -(3)

 .116ه ريت نيوي، ألصعل اًرسذية يف اًعرص اًعحايس حم اًلرن اًراتل  ري، ض -(4)
  م، وضبٔ تحؽداذ ؤبخؼذ اًعؼؿل عؼن ٔبملالهمؼا، وزوى عؼن ملَؼٌلء نؼرث 161ُؼ/112ملًل جن َلد جن اذلسك جن ُيي، وصل تبٔظ ان س ية

 .121، حرف اًعك، ض 2ٔبصِر مؤًفاتَ ألؼاإ مضن مخس وعرشين جزء، ييظر: ايكوث اسلوي، معيم ألذابء، ح

، م1001 -ُؼؼؼ 2216، 3، ذاز ظؼؼاذز، ظ.2فؼؼرح ملؼؼًل جؼؼن اذلسؼؼك ألظؼؼفِاإ، نتؼؼاة ألؼؼؼاإ، ض: ٕاحسؼؼان عحؼؼاش، ح.أًبتؼؼو  -(5)

 .23تريوث، ًحيان، ض.



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:
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...موصكبَؼٍّٕمإذامتلعؾفومضورئفومٕمؼّٖلمعؿـؼالمبفومع٤ّمصوئّٓةم»جوءمؼبمعؼّٓعيمطؿوب٥ّمعومغص٥ّ:م.م(1)«تورؼّْ

إظبمصوئّٓةمعـؾفو،موعؿصّٕصومعـفومبنيمجّٓموػّٖل،موآثورموأخؾور،مودرلموأذعورمعؿصؾيمبلؼومماظعّٕبم

ماٌلث٦ّرة... موأخؾورػو مؼػؿّّمم.(2)«اٌشف٦ّرة مذق٠ّ مضصص٨ّ مأدؾ٦ّب مؼب مجوءت مػّٔه ماِّخؾور مأن سؾ٧ّ

م ماٌطوظعي، مذفقي مظؾؼورئ متـوولمرش٣ّ مؼب مجّٓؼي مع٤ّ مضبؿؾ٥ّ ممبو مظ٥ّ ماظؿورطب٨ّ ماِّدؾ٦ّب زبوظطً

ؼـؾّٚمحقوةمورذوضيمورؾقعيممبومصق٥ّمع٤ّمح٦ّارمودّٕدم»ا٦ٌّاضقّٝماِّدبقيموشرلػو،مإاّلمأغقب٥ّمسؾ٧ّماظعؿ٦ّمم

ؼؿقّٕكمؼبمج٦ّمؼّٕاصؼ٥ّموؼعؿ٢ّمسؾ٧ّمعلّٕحمُأضق٣ّمع٤ّممعب٢ّماسذلاضقي،مصؽ٢ّمذكّٙمؼبمضصّٙماِّشوغ٨ّ

عودةمسصّٕه،موؼؿؽؾ٣ّمبؾغؿ٥ّماًوصيماظ مطوغًمذوئعيمؼبمض٦ّع٥ّموؼبمزعـ٥ّ،مشلّٔامٕمطب٢ّؾبماظؽؿوبمع٤ّم

مبّٔؼؽي ماًؾ٦ّدم.(3)«رواؼوتموأض٦ّال مُطؿىمظؼصص٥ّ موخقولم،وشلّٔا محؼقؼي مع٤ّ مصقفو معو صؼّٓمم،سؾ٧ّ

بوظّٕش٣ّممموموم؛يمواظّٓسوبيماظ مطوغًمعودقبةمسصّٕهػؽوػهّٕىمصقفومط٢ّمودوئ٢ّماإلبالغممبومصقفومروحماظ

إالمأنمأبوماظػّٕجمحبؽ٣ّمعّٖاج٥ّم»م،طوغًمتعقش٥ّمػّٔهماظطؾؼوتماٌضطفّٓةمع٤ّمأظ٦ّانماظعّٔابماالجؿؿوس٨ّ

ماىوغىماٌشّٕقمع٤ّمايقوةموسؿّٓمإظبمتص٦ّؼّٕهمتص٦ّؼّٕام إٌّحماٌقولمإظبماظّطّٕب،مجـّّمإظبمسّٕضمػّٔا

حقوت٥ّماِّدبقيمع٤ّممعودةم،ومؼـؼص٥ّمؼبمحقوت٥ّماظػعؾقيعمععؿؿّٓامسؾ٧ّمتع٦ّؼّٚماظـؼّٙ،موادبوذم،(4)«حقو

مخاللمعمظػوت٥ّ،موطؿوبماِّشوغ٨ّمخرلمدظق٢ّمسؾ٧ّمػّٔا.

م:رداظةماظغػران -4

مإظبأخّٔمص٤ّماظّٕدوئ٢ّمحقّٖاموادعومبنيمصـ٦ّنماظــّٕمؼبماظعصّٕماظعؾود٨ّ،موؼّٕجّٝمذظ١ّماظؿـوصّٗم

م مؼلؿ٧ّ مصقؿو ماظّٖخّٕ ماظؾػظ٨ّ ماظعصّٕمادؿعؿول مذعّٕ مؼب مصورضي ماظ مطوغًمسالعي ماظؾػظقي بوظصـعي

مطؿومؼبماظــّٕمأؼضو.م،اظعؾود٨ّمسـّٓماجملّٓدؼ٤ّ

خّٕجمصقفومس٤ّمماٌعّٕي"عالءماظأبوم"مشرلمأنقبضؿ٤ّماظّٕدوئ٢ّماإلخ٦ّاغقي،ممّٓرجمردوظيماظغػّٕانتـ

مواظعور ماظ٦ّؾبد مصبؿعفو مزبؿؾػي مع٦ّض٦ّسوت مسؾ٧ّ متؼ٦ّم ماإلخ٦ّاغقي ماظّٕدوئ٢ّ مِّن مأؼضو! مبنيماٌلظ٦ّ  ػي

                                           

 .  139، ذ.ث، مرص، ض.1، اـلىتحة اًتاازية اًىربى، ظ.2سة مدازك، اًيرث اًفد يف اًلرن اًراتل، ح -(1)

 .13فرح ألظفِاإ، نتاة ألؼاإ، ض.أًبتو  -(2)

 .121حٌا اًفافوزي، اتزخي ألذة اًعر ، ض. -(3)

 .  309ًعحايس، ض.معر اصلكاق، ٔبملالم اًيرث اًفد يف اًعرص ا -(4)
-  ،ٔبمحد جن عحد ػل جن سَامين اًل اعا اًتيويخ اـلعري، صاعر وفيَسوف ًوؽؼوي ؤبذيؼة عؼر  مؼن ٔبذابء عرصؼ ذو  تؼد اًعحؼاش

و اجؼن ٕا ؼدى عرشؼ سؼ ية،613ُؼ/313وصل س ية )  =م( يف معرت اًيعٌلن )سوزاي  اًيا(، اكن بٓية يف معرفة اًتازخي وألفداز هظم اًضعر ُو



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:
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ماظعؿوبمواظشؽ٦ّى محؿ٧ّ مأو مواالسؿّٔار ماظؿفـؽي مأو ماظشؽّٕ مع٦ّض٦ّ  مهؿ٢ّ مطلن مردوظيمم.اٌذلادؾني، أعو

مأخّٕىموردتمإظق٥ّمع٤ّماب٤ّماظؼورح ماظ مػ٨ّمؼبماِّدوسمردمسؾ٧ّمردوظي مصقفوم "اٌعّٕي" اظ ماسؿّٔر

واظؿورؼّْموأع٦ّرمس٤ّمسّٓةمعلوئ٢ّمتؿعؾ٠ّمبوِّدبمواظػؾلػيمواظّٖغّٓضيمواظؿص٦ّ م»وادؿؾطّٟمث٣ّمدللموادؿػلّٕم

صلجوبمسؾق٥ّم"أب٦ّماظعالء"مؼبمضوظىمدّٕديمعـؼطّٝماظـظرل،مم.(1)«اظّٓؼ٤ّمواظػؼ٥ّمواظـق٦ّمواظؾغيموشرلمذظ١ّ

م.ُطؿوبمسصّٕهمؼبؼـ٣ّمس٤ّمبّٕاسيمأدبقيموغؾ٦ّغمصؽّٕيموثؼوؼب،موس٤ّمخقولموادّٝموجّٕأةمضؾؿومت٦ّصّٕتم

مؼؼذلبموؼؿالسىمبوٌؼّٓدوتم"اٌعّٕي"مادؿطو  مم،أن م»حقـؿو ماب٤ّ ماىـونمدبق٢ّ مؼب اظؼورح

)...(مم،ؼؿؿؿّٝمبـعقؿفو،موضّٓمحضّٕمذبوظّٗماظعؾؿوءمصقفو،مث٣ّمغّٖػؿ٥ّمؼبمأرجوئفومؼط٦ّ مسؾ٧ّماظشعّٕاء

وربووظيماب٤ّماظؼورحمدخ٦ّلمااشّٕمعؿ٦ّدالمعّٓحمرض٦ّانموزصّٕموت٦ّدّٛمبعّٚماظصقوبيمظ٥ّموالمدقؿوم

سؾقف٣ّموشرلػ٣ّمؼبمسؿ٢ّمموػّٔاماظلؾ٠ّمؼبمادؿقضورماٌالئؽيمواظصقوبيمرض٦ّانمآم،(2)«صورؿيماظّٖػّٕاء

ماظعالء"مأدب٨ّ، م"أب٨ّ مضؾ٢ّ مأحّٓ مسؾق٥ّ مؼؿفّٕأ مبعّٓهم،ٕ موال م. مسؾ٧ّماِّعّٕ ماظّٕدوظي مؼؿ٦ّضّٟمؼب ال

مصؼّٛ ب٢ّمحؿ٧ّمتلؿقيمردوظيماظغػّٕانماذؿؼًمع٤ّمخاللماي٦ّارماّظّٔيمجّٕىمبنيمم،تصـقّٟماظشعّٕاء

ػّٕانمشل٣ّ،مواآلخّٕؼ٤ّمصقلللماِّوظنيمس٤ّمدؾىماظغ»م،"اب٤ّماظؼورح"موبنيمع٤ّمدخ٢ّماظقـبورمعّٝماظّٓاخؾني

س٤ّمعـّٝماظغػّٕانمسـف٣ّمصقفقؾ٦ّغ٥ّمعػصِّؾنيمرواؼيمحوشل٣ّموع٦ّردؼ٤ّمأدؾوبماظغػّٕانمأومعـع٥ّ،موظّٔظ١ّم

وع٤ّمأعـؾيمذظ١ّمعوموردمؼبماظّٕدوظيمع٤ّمخاللماى٦ّظيماظ مضومم،م(3)«زل٨ّماظؽؿوبم"ردوظيماظغػّٕان"

ذوػّٓمصق٥ّم"بشورمب٤ّمبّٕد"ماّظّٔيمدق٠ّمإظبمجفقب٣ّمعّٝمزعّٕةماظؽّػورم"اب٤ّماظؼورح"مؼبمجقق٣ّماظغػّٕان،ممبفو

وإنقبمؼبماىقبيمِّذّٕبيمطـرلةمشرلماًؿّٕ،مصؿومصع٢ّم"بشورمب٤ّم»واٌشّٕطني،مصؼولمعؿعفؾومحقولمذظ١ّ:م

مبّٕد"مصنغ٥ّمسـّٓيمؼّٓامظقلًمظغرلهمع٤ّموظّٓمآدم:مطونمؼػضقبؾ مدونماظشقبعّٕاء،موػ٦ّماظؼوئ٢ّ:

                                                                                                                                 
ا زسا  اًؽفران، تويف س ية )من = م( تعد مرط ذام ثؼالج ٔبايم، ييظؼر: 2091ُؼ/226مًؤفاتَ ذيوان سلط اًزهد، ًزوم ما، يَزم، ؤبصُِر

 .169، ض 2؛ وييظر: ايكوث اسلوي، معيم ألذابء، ح361، ض9ارلعية اًحؽداذي، اتزخي تؽداذ، مو
 - م( حبَؼة، صؼاعر 611ُؼ/392ن اًلازخ، يىىن ٔباب اذلسن، وصل س ية )ملًل جن مٌعوز جن لاًة اذلَ، اـلَلة ذوخة ويعرف ابج

و ص يا من ٔبُي ألذة  افظ ًٔلفداز واٌَؽة واًضعر،  ؤبذية ملاص يف اًيعف اًثاإ من اًلرن اًراتل وألول من اًلرن ارلامس، ُو

 .2611 -2612، ض 9ُؼ؛ ييظر: ايكوث اسلوي، معيم ألذابء، ح212تويف ابـلوظي س ية 

 .169ا اًفافوزي، اتزخي ألذة اًعر ، ض.حٌ -(1)

 .211زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعحايس حم معَل اًلرن ارلامس  ري، ض. -(2)
-  رموكؼة يف ألذة اـل اثضصعؼيتعؼغ اً  ظؼيفُياك اس تثٌاء وا د ُو كعة نت ا توفيق اذلىمي عيواهنا حٌلزي وادلية واًياز، وكؼد

حسة ٔبعٌلذم ألذتية ، ٔبعٌلذم اصلهيوية، واًعيية ٔبهَ ظيف هفسؼَ ممؼن يَيؼون اًيؼاز مؼل اًًسؼاء  ،اًياز ِا الٓفر يف تع ادلية و واًيلد يف 

 ؛ ومن اًلرح ٔبي ا "اًىوميداي إ،ًِية" صلاهيت اًيت نت ا متبٔثرا جرسا  اًؽفران.مس تح،ا  دي  اًي، ٔبن بٔنرث ٔبُي اًياز من اًًساء

 .161خي ألذة اًعر ، ض.حٌا اًفافوزي، اتز -(3)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:

~ 52 ~ 

 

مَصؿؾقؽبقبـ٦ّامؼومعـعشـّٕؽبماِّذّٕاِرم***م٣ّمآدمـإبؾقّٗؾبمأصض٢ّؾبمع٤ّمأبقؽ

مواظطِّنيمالمؼلؿؾب٦ّمدؾبؿ٦ّمبماظـوِرم***مورمســـصؾبّٕؾبه،موآدمؾبمرقـــٌياظقب

صالمؼلؽًمس٤ّمطالع٥ّمإالَّمورج٢ّمؼبمأصـو ماظعّٔابمؼغؿّٚمسقـق٥ّمحؿ٧ّمالمؼـظّٕمسؾ٧ّمعومغّٖلمب٥ّمع٤ّم

ُأسط٨ّمسقـنيمبعّٓماظَؽؿؽب٥ّمظقـظّٕماظِّؼ٣ّ،مصقػؿقفؿوماظّٖبوغقيمبؽالظقىمع٤ّمغور،موإذامػ٦ّمبشورمب٤ّمبّٕدمضّٓم

م.(1)«إظبمعومغّٖلمب٥ّمع٤ّماظـؽول

ّٔيمص٦ّقبرهمتص٦ّؼّٕامبؾقغو،مادؿطو مأنمؼالعّٗماظقبػّٗمػّٔاماٌشفّٓماظتظفّٕمبّٕاسيم"اٌعّٕي"مؼبمم

"اٌعّٕي"موطلغمب٥ّمسوؼّ٘مػّٔاماظ٦ّاضّٝماّظّٔيمدقؽ٦ّنمؼؽبظفّٕمع٤ّمػ٦ّلمعوموّٓموهوذرمؼبمجفـ٣ّ،مم،اظؾشّٕؼقبي

عصرلماظعّٓؼّٓممم٤ّمطّٔمببموت٦ّظب،مطؿومأغمبـومغؾؿّّماسذلاض٥ّمسؾ٧ّمعومآلمإظق٥ّم"بشورمب٤ّمبّٕد"مسؾ٧ّمظلونم

ماّظّٔيماغّٓػّ٘مع٤ّم ماظؼورح" مبلؾىمت"اب٤ّ ماظشوسّٕ، إبؾقّٗمسؾ٧ّمم٥ّؾقػضاظعّٔابماظّٔيمؼّٔوض٥ّمصّٓؼؼ٥ّ

ظؽـ٥ّمم،عّٕموؼمؼّٓمعومذػىمإظق٥ّماظضّٕؼّٕماظّٔيمٕمؼّٕؽبماظّٓغقومَضُّّٛآدم!موطلغـومبلب٨ّماظعالءمؼلؿـؽّٕمػّٔاماِّ

عؾ٣ّمأنماظمعّٝم،ُأرش٣ّمسؾ٧ّمعشوػّٓةماظّٖبوغقيموػ٨ّمتؿػـ٤ّمؼبمتعّٔؼؾ٥ّ،موهؿ٢ّمػّٔهماظعؾورةمدكّٕؼيمالذسي

ماٌعّٕيمطػقّٟمػ٦ّماآلخّٕ.

اظّٕدوئ٢ّممخّٕجًمس٤ّمغطوقماظ مّٕداظػـقيمظّٕدوظيماظغػّٕان،مآظقيماظلع٤ّماظـوحقيمم،غؾؿّّمأؼضو

يمسـّٓمأنقبمػّٔهماظّٕقبدوظيمػ٨ّمأوقبلمضصيمخقوظق»ؼودمح٦ّلمتصـقػفو،مصّٕأيمؼّٕىمغطوقمآخّٕمتضوربماظـمإظب

م.سؾ٧ّمعومصقفومع٤ّمح٦ّارموذكصقوتموبعّٚمآظقوتماظلّٕدمع٤ّموصّٟموادؿعؿولمظؾغيمراضقيم(2)«اظعّٕب

تصـقػفومٌعوطّٗمصقلؿصعىمأيماثؼوصيماٌعّٕيماظ٦ّادعي،مأعقبوماظّٕمسؾ٧ّمعومهؿؾ٥ّمع٤ّمتعؼقّٓاتمتـ٣ّقبمس٤ّ

إنمطونمالمبّٓقبمؼبمأنمؼؽ٦ّنمع٤ّماظّٕدوظيمعومػ٦ّم مالمبّٓقبمشلومع٤ّمسؼّٓةموأحّٓاثم)...(مواظ»يمضؿ٤ّماظؼص

،مِّنقبماظّٕدوظيمبوظّٕش٣ّمع٤ّماسؿؿودػوم(3)«يمذاتمروبّٝمخوصممتـقؾ٨ّ،موعـفومطّٔظ١ّمعومظقّٗمبؼصيضص

مغفوؼيماٌطو ،موإغقبؿومٕمهؿ٢ّمتؾ١ّماظعؼّٓةماّظ مهؿوجمالغػّٕاجمؼبمأغفوّٕدماظؼصص٨ّ،مِإالَّمرّٕؼؼيماظل

اظّٔيمؼشّٓماظؼورئممعّٝمتّٕطقّٖػومسؾ٧ّمسـصّٕماظؿش٦ّؼ٠ّم،اتؾعًمخطومواحّٓاموػ٦ّمدّٕدمِّحّٓاثمحؽوؼي

وػ٦ّمؼشوػّٓمعصرلمط٢ّمذوسّٕمبلؾىمضصقّٓةمُأدخ٢ّماىـي،موذوسّٕمآخّٕمبلؾىمبقًمأومبقؿنيمأدخكب٢ّم

ولّٓمؼبماٌؼّٓعيم،موضّٓمع٤ّمذظ١ّمويمأومض٢ّمضّٕبظّٕأيماظـوظٌمصقصـػفومضؿ٤ّماٌلّٕحقأعومام.إظبماظقبور

                                           

 .320، ذ.ث، اًلاُرت، مرص، ض.1بٔتو اًعالء اـلعري، زسا  اًؽفران، ض: ملائضة عحد اًرمحن "تً  اًضالئ"، ذاز اـلعازف، ظ. -(1)

 .136ُؼ، اًلاُرت، مرص، ض.2311م/2691، 9لَ حسك، رهرى ٔب  اًعالء، ذاز اـلعازف، ظ. -(2)

 .129، ذ.ث، اًلاُرت، مرص، ض.2اًرمحن "تً  اًضالئ"، اًؽفران ذزاسة هلدية، ذاز اـلعازف، ظ. ملائضة عحد -(3)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:
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مبلّٕحقيمتؾبؿفِّّٓمظظف٦ّرماظؾط٢ّمسؾ٧ّمعلّٕحماظغػّٕان،موتّٕعّٖم»ؽ٦ّنمتاظـؿؾبط٦ّمبظيمظؾّٕقبدوظي،موػ٨ّمأذؾ٥ّمعوم

مؼلؿطقّٝماظؼورئمأنمؼؿوبّٝمسّٕضمعشوػّٓماظغػّٕان،موػ٦ّم إظبمص٦ّرت٥ّمظّٓىماٌمظّٟ،مورأؼ٥ّمصق٥ّ،موبفو

ٌلّٕحمايّٓؼٌ،مضؾًمإنمػّٔهمسؾ٧ّموس٨ّمبشكصقيماب٤ّماظؼورحم)...(موإنمجوزمظ٨ّمأنمادؿعرلمظغيما

اٌؼّٓعيماٌلّٕحقي،متؼ٦ّممصقفوماِّظػوزمواظعؾوراتمواظش٦ّاػّٓماظشعّٕؼي،معؼومؽبما٦ٌّدقؼ٧ّماظؿص٦ّؼّٕؼيماظ م

ماظعّٕضماٌلّٕح٨ّ مؼبمرّٕؼؼيمم.(1)«تلؾ٠ّ مغ٦ّسقي مطوغًمغؼؾي مصنغفو مأومجـّٗماظّٕدوظي مطونمغ٦ّ  م وأؼو

م.اظ متشّٕبًمع٤ّمععنيماظػؾلػيماظؽؿوبيماظّٕعّٖؼيمؼبمحؼؾيمتشفّٓمتغرلامؼبماظعؼؾقيماظعّٕبقي

ماٌعّٕيمضصيمصؾلػقيمؼبمث٦ّبمردوظيموضّٓم زفّٕمط٢ّمذظ١ّمؼبمردوظيماظغػّٕانماظ مجع٢ّمعـفو

وخصّٙمم،إنمصّّماظؿعؾرلم،صفع٢ّماظؼل٣ّماِّولمظؾكقولماظعؼؾ٨ّم،ذؼفومإظبمغصػنيمَأسؿ٢ّمصقفومسؼَؾ٥ّ

وعومم.ظؼورحموادؿػلورات٥ّراحمصبقىمصق٥ّمس٤ّمأدؽؾيماب٤ّمام،اظؼل٣ّماظـوغ٨ّمظؾعؼ٢ّماًوظّٙمع٤ّمأيمخقول

ماظ مدارتمح٦ّشلومضصؿ٥ّماٌش٦ّضي ماظّٓراديمػ٦ّماظػؽّٕة مؼبمػّٔه تصّٓىماٌمظّٟم٦ٌّض٦ّس٥ّم»ؼّٓمظم،ؼفؿـو

دونمحلؾونميلودقيماظػؽّٕةموخط٦ّرتفو،مصؼّٓمأرادماٌمظّٟمؼبمضصؿ٥ّماظػؾلػقيمواظـؼّٓؼيمزظّٖظيمصؽّٕم

دلمردوظؿ٥ّمػّٔهمصّٕؼّٓةمع٤ّمغ٦ّسفومإذمتعؿم.(2)«دوئّٓ،موعؼ٦ّالتمصؽّٕؼيموغؼّٓؼيمواجؿؿوسقيمتؾّٓومعلؿؼّٕة

مواإليود، مبوظّٖغّٓضي موأنمؼؾبؿمبف٣ّؽب مبلنمتضع٥ّمرب٢ّمذؾفي مع٤ّمحقٌما٦ٌّض٦ّ مواٌضؿ٦ّن،مطوغًمطػقؾي

مع٤ّماظعؼوئّٓم»واٌغػّٕةمواظعّٔابمم،ع٤ّمع٦ّض٦ّ ماىـيمواظـورمبودبوذه مصقفو علخّٔماىّٓمبوشلّٖلمدوخّٕا

م.(3)«واِّصؽورماإلدالعقيماظ متؿعؾ٠ّمبويقوةماِّخّٕى

 :أظفمظقؾةموظقؾة -5

ظ٤ّمغضقّٟماظؽـرلمسؾ٧ّمعومػ٦ّمعـؿشّٕمبنيماظقبوسمح٦ّلمتعّٕؼّٟمضصّٙمأظّٟمظقؾيموظقؾي،موإمنوم 

ماظّٕوائّٝم مػّٔه معصّٓر مح٦ّل مواٌصودر مإٌّاجّٝ مبني موجّٓت٥ّ ماظّٔي ماظشؿوت مبني مظؾفؿّٝ مربووظي ػ٨ّ

موح٦ّلمزف٦ّرػومؼبماِّدبماظعؾود٨ّمهّٓؼّٓا.م،اظؾقؾقي

م

                                           

 .193ض. ،ملائضة عحد اًرمحن "تً  اًضالئ"، اًؽفران ذزاسة هلدية-(1)

 .211زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر ، ض. -(2)

 .316ـلعري، ض.، ماذت ٔب  اًعالء ا2ذائرت اـلعازف إ،سالمية، ح. -(3)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:
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مضص مأن ماآلراء مععظ٣ّ مأعبعً مأص٦ّل مذات موظقؾي مظقؾي مأظّٟ مصوردقيمسّٕبقيي مأغفومم،أو أو

وتؾبّٕعبًمإظبماظػوردقيمطؿومػ٦ّمايولمبوظـلؾيمظؼصيمطؾقؾيمودعـي،مثؾب٣ّمبمغؾبؼؾًمؼبماظؼّٕنماظـوظٌمم،ػـّٓؼي

شرلمأغـومصودصـومرأؼومآخّٕمأثـوءماظؾقٌمب٢ّموصّٓعـومػّٔاماظّٕقبأيمحقـؿومغػ٧ّمغػقومم.اشلفّٕيمإظبماظعّٕبقي

ع٤ّم"صـم،موأنقبمػّٔهماظؾقوظ٨ّمع٤ّمغلٍمزبقالتف٣ّ؛(1)ب٢ّمغلؾفومشل٣ّم،اطؿػ٦ّامبذلعبؿفوأنقبماظعّٕبمضورعوم

اظعؾٌمربووظيمتعؿقيماظطّٕؼ٠ّماظ٦ّاضّّ،موتضؾق٢ّمحّٕطيماظؿورؼّْمايضوري،مزع٢ّماظعّٕبمذبّٕدمسـصّٕم

مؼبم مواإلشّٕؼؼقي مواظػوردقي ماشلـّٓؼي ماظعـوصّٕ مظـؿلوءلمطقّٟممإصّٕازع٤ّ موإغو ماظلّٕديماظعظق٣ّ، ماِّثّٕ ػّٔا

ّٕس،موخّٕسماشلـ٦ّد،موووػ٢ّماإلشّٕؼ٠ّمس٤ّمط٢ّمػّٔهماظّٕوائّٝموتّٕط٦ّاماظعّٕبموحّٓػ٣ّمؼـلف٦ّنمدؽًماظػ

م.(2)«حؽوؼوتف٣ّموؼّٕوونمأحّٓاثفو 

ماظّٕأي مػّٔا مميؽ٤ّمأنمغلؿّٓلمب٥ّمسؾ٧ّمصقي مغمػ٦ّموعو مأنماظؼصي مع٤ّماظـؼود لؾًمإعبو مسّٓد

مخؾػوءموأعّٕاءمظؾعّٕبمٌومصقفومع٤ّموصّٟميضوراتفوموضص٦ّرػوموسوداتفو،مب٢ّمحؿ٧ّمأزلوءماظشكصقوتمع٤ّ

دػّٕامع٤ّمأدػورماِّعيماظعّٕبقي،مرش٣ّم»،مصنغفومتؾبعّٓنبم(3)طونمشلومحض٦ّرمتورطب٨ّمعمثّٕمؼبمغػ٦ّسماظعّٕبماظ 

وػّٔامرأيم.م(4)«وػ٦ّماب٤ّمحضورتفو،موثؼوصؿفو،موأدبفو…عومصقفومع٤ّمتلثرلاتمايضوراتماِّخّٕى،م

م.بويضوراتماِّخّٕىمؼؾبمطّٓمأنماظؽؿوبمسّٕب٨ّمأصق٢ّمرش٣ّماخؿالر٥ّ

م ماظعؿ٢ّماظلقبّٕديماٌف٣ّ،مؼؾبقلىمظؾعّٕبمضؿ٤ّماِّدبماظشعاماّظّٔيمص٦ّمبرموأؼو طونمصننمػّٔا

مع٤ّمخاللمبعّٚماظؼصّٙماظ م مذظ١ّمجؾقو موؼظفّٕ مع٤ّماظؼصّٙ؛ مؼبمأطدلمعلوحي ماظؾلقطي حقوتف٣ّ

اٌؿؼـيماظ مطوغًمسؾقفومصقؿوممّٙؿبؼع٦ّزػوماظش٨ّءماظؽـرلمع٤ّمأدوظقىماظَؼم،متؾ١ّماظ ُأضقػًمظؾؽؿوب

ادؿؼّٕمبمسؾ٧ّموضع٥ّماِّخرلمؼبم»ز٢ّمصبؿّٝمذؿوتماِّضوصقّٙمع٤ّمػـوموػـوكمإظبمأنممدؾ٠ّ،مِّنماظؽؿوب

                                           
- .ذاز اًثلافؼة ًٌَرشؼ واًتوسيؼل، ، ٔبمحد حسن اًؼزايث، اتزخي ألذة اًعؼر ، 111ييظر: حٌا اًفافوزي، اتزخي ألذة اًعر ، ض

، زاكن اًعؼفدي، اًفؼن اًلعيصؼ يف اًيؼرث 221.، عحؼد ػل ٕاجؼراُمي، موسؼوملة اًرسؼذ، ض.292ض.، تريوث، ًحيؼان، 2611، 11ظ

. ومراجؼل ٔبفؼرى: وأعؼفم يتخؼىن كؼول اـلسؼعوذي يف مؼروح اطلُؼة، 216ٕا   212ارلؼامس اًِيؼري، ض. اًعر  حم معَل اًلرن

ٔبن ُذٍ ٔبفدؼاز مويؼوملة مؼن فرافؼاث معؼيوملة، »... م، تريوث، ًحيان، حيل كال: 1009ُؼ / 2219، 2، اـلىتحة اًعرصية، ظ.1ح.

اـلذاهرت هبا، ؤبن سخيَِا سخيي اًىتة اـليلو  ٕاًييؼا واـلرتأؼة ًيؼا مؼن هََظمِا من تلرة ٌَمَوك جروايهتا، وظال ملىل ٔبُي عرصٍ حبفظِا و 

 .102ض.« اًفازس ية واًِيدية واًرومية...

 .130ييظر: ه ريت نيوي، ألصعل اًرسذية يف اًعرص اًعحايس حم اًلرن اًراتل  ري، ض  -(1)

عحد اـلغل مراتط، ٔبًف ًيةل ًويةل )تَيي س مييايئ تفىييك ذلعية حٌلل تؽداذ(، ذيوان اـلعحوملؼاث ادلامعيؼة، ذ.ظ، ذ.ث، جؼن  -(2)

 .03عىٌون، ادلزائر، ض.

 .130ييظر: ه ريت نيوي، ألصعل اًرسذية يف اًعرص اًعحايس حم اًلرن اًراتل  ري، ض   -(3)

 .316م، مرنز اًضازكة ًإلتداغ اًفىري، ض.2661ُؼ / 2221ةل ًويةل وحسر اًرسذية اًعرتية، ذ.ظ، ذاوذ سَامين اًضويًل، بًٔف ًي -(4)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:
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ِّنماظؽؿوبماِّصؾ٨ّمسّٕ متضكؿومم(1)«اظـصّٟماِّولمع٤ّماظؼّٕنماظلودسمسشّٕم)اظؼّٕنماظعوذّٕمػفّٕي(

طوغ٦ّامؼّٓدنب٦ّنمبعّٚمايؽوؼوتم»عّٝماظعص٦ّرماظ متؾًمزف٦ّره،موػ٦ّمع٤ّمصع٢ّماظؼصوصمواظّٕواةماظّٔؼ٤ّم

م مورمبو متؽؿؾيماىّٕؼؽي، مإال ماظالح٠ّ مسؿؾف٣ّ مؼؽ٦ّن مأن مدون ماِّعؽـي، مبعّٚ مع٤ّ مؼؾبغقكبقبّٕون طوغ٦ّا

م.(2)«بلقطي

م معو مواظؿّٔبّٔبماظّٔيمعّٗممؼػلّٕػّٔا مضصي، مإظب مضصي مع٤ّ ماظعؿ٢ّ اخؿال مص٦ّتماظّٕاويمؼب

م ماظػ مطؽ٢ّ ماِّدؾ٦ّبماشلـّٓي»اظعؿ٢ّ موػـوكممصفـوك مايؾؼوت، ماٌؿؿودؽي مأضوصقص٥ّ مدؾلؾي ؼب

بوظؼصيمعلؿؼؾيمس٤ّمأخؿفو،موػـوكماظؼصّٙماظّٕائعيمخبقوشلوموعؿعؿفو،ماِّدؾ٦ّبماظعّٕب٨ّماظّٔيمؼلت٨ّم

وعومميؽ٤ّمأنمؼؾبالحّٜمؼبمم(3)«وػـوكمايؽوؼوتماظـؼقؾيماظعؿ٢ّ،ماظؾوردةمؼبمتؽّٕاراتفوموضعّٟمدقوضفو

 (4)شقوبماظؿقؾق٢ّماظّٓاخؾ٨ّمظؾطؾو مسـفو،موالموصّٟمصقفومظؾقوالتماظـػلقي.اظلقوقماظعوممظؾؼصيمػ٦ّم

ػومسؾ٧ّماالسباللماًؾؼ٨ّ،مواًقولماٌؾؿّٔل،موتػفرلمظؾؿؽؾ٦ّتوتمإظبمأبعّٓمحّٓ،مءاحؿ٦ّابوإلضوصيمإظبم

مم.(5)٣ّمؼؾبّٕاِ ماِّسّٕا موالماآلدابماالجؿؿوسقيؾظقؽ٦ّنمطؿوبم)سوعي(مالمطؿوبم)خوصي(،مص

م

م

م

م

م

م

م

                                           

 .292. ؤبمحد حسك اًزايث، اتزخي ألذة اًعر ، ض.111ييظر: حٌا اًفافوزي، اتزخي ألذة اًعر ، ض. -(1)

 .09عحد اـلغل مراتط، ٔبًف ًيةل ًويةل، ض. -(2)
-  حص ٔبن ٔبًف ًيةل ًويةل راث ٔبظول ُيدية. نإ ُذا 

 .111حٌا اًفافوزي، اتزخي ألذة اًعر ، ض. -(3)

(4)- Voir : Tzvtan Todorov, Poétique De La Prose, Edition Du Seuil, 1978, Paris, P34. 

  .216ييظر: زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر ، ض -(5)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:

~ 56 ~ 

 

 .الهثر القصصي األندلشياملبحث الرابع: 

اظؾّٓاؼيمبعّٓمطوغًموم.م(0490م-ػـم898مم/م700م-ػـم90)ؼؾبمرمبخمظػذلةماِّغّٓظلقنيمبنيمدـ مم

صؿّّم"ع٦ّد٧ّمب٤ّماظـصرل"مظتغّٓظّٗمسؾ٧ّمؼّٓماظؼوئّٓماظعلؽّٕيم"رورقمب٤ّمزؼود"ماظّٔيمطونمواظقومظطـفيم

ّٓمؾأيمؼبمسفّٓماًالصيماِّع٦ّؼيمسؾ٧ّمرأدفوم"اظ٦ّظقّٓمب٤ّمسمػـ90ؼبمتؾ١ّمايؼؾي،موضّٓممتمذظ١ّمؼبمدـيم

بّٓأتمم،ؽؿفوماًوصظّٓوظيمعلؿؼؾيمبلودؿفوموحؾب.مإالمأنماظؿلدقّٗماظػعؾ٨ّم(1)اٌؾ١ّ"مبوٌشّٕقمهّٓؼّٓا

ةمايؽ٣ّمعّٝمّ٘ماظعؾودقنيمبعّٓعومادؿ٦ّظ٦ّامسؾ٧ّمدؾبّٓعّٝمرحؾيم"سؾّٓماظّٕغب٤ّماظّٓاخ٢ّ"ماظّٔيمَصّٕؽبقبمع٤ّمبط

مغفوؼيماظؼّٕنماظـوغ٨ّمظؾففّٕة.

ضؾوئ٢ّمأدمبل٦ّامبفوم»وػ٨ّمم،ؼّٕجّٝمتلؿقيماِّغّٓظّٗمإظبماظؿعّٕؼىمشرلمايّٕؼبمع٤ّمطؾؿيم"اظؼـّٓال"م

دوظيمأضوع٦ّػومسؾ٧ّمغفّٕماظ٦ّاديماظؽؾرلمزل٦ّػومبود٣ّمدوظيماظؼـّٓالموع٤ّماد٣ّمػّٔهماظّٓوظيماذؿؼًمطؾؿيم

معبقعو ماظؾالد متؾ١ّ مسؾ٧ّ موأرؾؼ٦ّػو مأغّٓظّٗ مطؾؿي مإظب ماظعّٕب ماظ محؽب٦ّمبرػو مػّٔهمم(2)«اظؼـّٓاظّٗ وبعّٓ

ومتقبمشلوماظغؾىمسؾ٧ّم»ظؼ٦ّطماظؼؾوئ٢ّماظ محؽؿًماظؾالدم)أوروبوماظشّٕضقي(مزفّٕتمع٦ّجيمأخّٕىموػ٨ّما

ا٦ٌّجيماظؼّٓمييمع٦ّجيماظؼـّٓال،موحؽؿًماظؾالدمع٤ّماظؼّٕنماًوعّٗماٌقالديمحؿ٧ّمصؿقفومع٦ّد٧ّمب٤ّم

م) ماٌقالديمسوم ماظلوبّٝ ماظؼّٕن مأواخّٕ متؾ١ّمم.(3)«ػـ(90غصرلمؼب مؼب ماظعّٕبمبصؿؿف٣ّ موضّٝ مػـو وع٤ّ

ماِّدبماظعّٕب٨ّماٌشّٕض٨ّمبـظرل ماِّغّٓظل٨ّمبػع٢ّماظّٕقبحالتماِّراض٨ّمظلؾعيمضّٕونمطوعؾيماخؿؾّٛمصقفو ه

محىماالدؿطال م مؼّٓصعف٣ّ ماظؾالد مع٤ّماِّغّٓظّٗمإظبمذّٕق مواِّدبوء مواظشعّٕاء ماظؾغي مسؾؿوء مبفو اظ مضوم

تورةمأخّٕى،موأدتمػّٔهماظّٕحالتماظعؾؿقيمأوماظّٕوحقيم.مورحالتمايٍمع٤ّماظغّٕبمإظبماظشّٕقمتورة

ماغؿؼؾًماآلدابماٌشّٕضقيمسدلمػّٔهمإظبمتالضّّماظـؼوصوتمبنيماٌـطؼؿنيم)اظشّٕضقيمواظغّٕبقي(،موع٤ّمػ ـو

ماظّٕحالتمعومأدىمإظبمت٦ّحقّٓماظػـ٦ّنماِّدبقيمذعّٕاموغـّٕا.

وعومؼفؿـومؼبمػّٔهماظّٖاوؼيمع٤ّماِّرّٕوحي،موسب٤ّمن٦ّلمرب٦ّ ماظؼّٕنماظـوظٌمواظّٕابّٝمإظبمشوؼيماظؼّٕنم

مّٓؼّٓا.اظلودسماشلفّٕي،مايّٓؼٌمس٤ّمأػ٣ّمصـ٦ّنماظــّٕماظؼصص٨ّمؼبماظذلاثماِّغّٓظل٨ّمؼبمػّٔهماظػذلةمه

                                           

م، ذاز اًلؼؿل، ذمضؼق، 2201/2621، 1اذليا، اًتازخي ألهدًإ من اًفتح حم سؼلوظ ػرانلؼة، ظ.ييظر: عحد اًرمحن ملًل  -(1)

 .21-21، مرص، ض.2666وَلد سهرايء عياإ، اتزخي ألذة ألهدًإ، ذاز اـلعرفة ادلامعية، ذ.ظ، . 21 -21تريوث، ض.

 .323،322، ذاز اـلعازف، مرص، ض.20ومذاُحَ يف اًيرث اًعر ، ظ. صويق ييف، اًفن -(2)

 .322ض. ،اـلرجل هفسَ -(3)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:

~ 57 ~ 

 

مظتغّٓظلقنيمؼبممتـؾ ماًوظّٓة مروبّٝماًدل،مم،أسؿولمضصصقيمةسًّٓماآلثور مطونمظ٥ّ معو عـفو

مسـّٓم ماظعّٕبقي ماظعؼؾقي مؼب مطؾرلا متط٦ّرا مالحظـو مأغـو مشرل موايؽوؼي، ماظؼّٙ مبطوبّٝ مُرؾكبّٝ معو وعـفو

اِّغّٓظلقنيماِّدبوءمحقـؿوموؽبَظف٦ّامسوٕماظؼّٙماظػؾلػ٨ّماظّٔيمؼؾقٌمؼبمز٦ّاػّٕماظ٦ّج٦ّدمواًؾ٠ّموشرلػوم

مي.ع٤ّما٦ٌّاضقّٝماظ مدـقوولمتلؾقّٛماظض٦ّءمسؾقفومؼبمسؾبفوظ

م:روقماحلؿاعةمالبنمحزمماألغدظلي -0

ٌُمظَّّٟمضؿ٤ّماظؼصّٙماظ٦ّاضع٨ّ ما مؼلؿ٧ّم)اًدلي(ماظّٔيمؼعؿؿّٓمصق٥ّمعمظِّػ٥ّمم،ؼـّٓرجمػّٔا أومعو

سؾ٧ّمدّٕدمأحّٓاثمحؼقؼقيمؼبمضوظىمضصص٨ّمع٤ّمأج٢ّماٌؿعيمواظػوئّٓة،موسب٤ّمغعؾ٣ّمبلنماظلّٕدماظعّٕب٨ّم

وصمسؾ٧ّماظلـّٓمؼبمدؾلؾيمع٤ّماِّزلوء،ماظؼّٓؼ٣ّمٕمؼؽ٤ّمضبػ٢ّمبوظؼصّٙماًقوظقيمشلّٔامطونمؼعؿؿّٓماظؼ

مضصّٙمر٦ّقم مؼب مغؾؿل٥ّ معو موػّٔا ماظػـقي، ماى٦ّدة مععقور ماظؼصّٙمػ٦ّ مؼب ماظصّٓق مععقور مأصؾّّ صؼّٓ

مايؿوعي،مبؿ٦ّزقػ٥ّمِّزلوءمذكصقوتمحؼقؼقيموضصّٙمواضعقيمحّٓثًمعع٥ّموععف٣ّمأؼضو.

 مظؾؽؿوب،موػ٦ّمغ٦ّ مع٤ّمايىماظعّٔريماظّٔيمدؾبؾ٠ّمإظق٥ّمع٤ّمرّٕموادبّٔمع٤ّمايىمع٦ّض٦ّس

رد٣ّمص٦ّرةمواضعقيمع٤ّم»عومصعؾ٥ّم"اب٤ّمحّٖم"مػ٦ّمو اٌشّٕضقنيمؼبماظشعّٕمخوصيمضؾقؾيمب مسّٔرة،م

مبعّٚماِّذكوصم مأزلوء ماظـوسمبؾؾّٓهمح٦ّلمع٦ّض٦ّ مواحّٓمػ٦ّمايى،مزبػقو حقوت٥ّمػ٦ّموع٤ّمحقوة

حقـومعصّٕحومبفومؼبمأحقونمطـرلةم)...(مصوظؽؿوبمع٤ّمبعّٚمغ٦ّاحق٥ّم"تّٕعبيمذاتقي"متص٦ّرمذفوسيم

ؼبمايّٓؼٌمس٤ّمغػل٥ّموس٤ّمذبؿؿع٥ّ،مطؿومتّٓلمسؾ٧ّمغ٦ّ مدضق٠ّمع٤ّماالدؿؾطونماظـػل٨ّ،موع٤ّمصوحؾفوم

ماظؿص٦ّؼّٕمس٤ّمعّٓىمتػ٦ّض٥ّمؼبمتشّٕؼّّمايقوةماظـػلقيمم.(1)«دراديمسورضيمظـػلقوتماآلخّٕؼ٤ّ ؼؽبكب٣ّنبمػّٔا

ماظ٦ّراثيماظـػلقيماظ »ظؾقىماغطالضومع٤ّموورب٥ّماًوصيمعـّٔمطونمذوبومؼوصعو.مورمبومػّٔامراجّٝمإظبم

                                           
 -  بٔتو َلد ملًل جن ٔبمحد جن سعيد جن حزم اًظاُري جن ؼاًة جن ظاحل جن خَف جن معدان جن سفيان جن يزيد الٔهدًإؼ اًلؼرل،، فؼعن

م( تلرلحؼة يعؼّد مؼن بٔنؼرب ملَؼٌلء الٔهؼدًس 662هو رب  1ُؼ/312زم ان  30ة، وصل )ةّدٍ يزيد مو  يزيد جن بٔ  سفيان جن حرة، ٔبيخ معاوي

و ٕامام  افظ فليؼَ، بًٔؼف جؼن حؼزم يف ألذة لؼوق اسلامؼة، وبًٔؼف يف اًفلؼَ ويف بٔظؼو   وبٔنرب ملٌَلء إ،سالم تعييفا وتبًٔيفا تعد اًّعربي، ُو

م، يف كريؼة مٌؼ ، 2013يًويؼو  29ُؼؼ/291صؼعحان  11يف عضؼ ية يؼوم ورشخ مٌعق بٔزسعو ؤبملاذ ظياؼة اًعديد من اـلفاُمي اًفَسؼفية، تؼو

 .316 -319، ض3؛ ييظر: اجن خَعن، وفياث الٔعيان، ح2196- 2190ييظر: ايكوث اسلوي، معيم ألذابء، ض 
 - ُ ي ٔبتو اًفرح ألظفِاإ يف رهٍر ًِذٍ اًلعط ومؽامراث صعراهئا مل ُظَوهْبحاهتم يف نتاة ألؼاإ ٔبصِر ذٍ اًلعط، كعؼة فع 

ؼا  افليون "كيس جن اـلَوخ" اطّلي ٔبحة اتية مّعَ ًيىل، وكعط أيي جن معمر وتثيٌة، وكعة كيس جن رز" مل اتيؼة معؼَ ًحىن...وؼرُي

 من كعط اذلة اًيّت لحع  نتاة ألؼاإ.

 .322ًحيان، ض.، تريوث، 2616، 1ٕاحسان عحاش، اتزخي ألذة ألهدًإ عرص س ياذت كرلحة، ذاز اًثلافة، ظ. -(1)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:

~ 58 ~ 

 

ماإلدؾوغ٨ّ ماٌلقق٨ّ مجـل٥ّ مإظب محّٖم ماب٤ّ ماظعّٕبمم٦ّوػم(1)«تعقّٓ مس٤ّ مؼطؿّٗ مأن مؼّٕؼّٓ معغوظّٛ رأي

ماظـ٦ّ مع٤ّماظؼصّٙمع٤ّمواٌلؾؿنيمععّٕصؿف٣ّمبويىماظعّٔريماظعػقّٟ،م طؿىماظذلاثمتّٖخّٕممبودةمػّٔا

ماظعصّٕماىوػؾ٨ّموػؾ٣ّمجّٕا.

ماىوغىماظلّٕدم ماظؼصّٙماظ مأوردػومؼظفّٕ مؼبمععظ٣ّ شرلمأنمم،اظؼصص٨ّمؼبماظط٦ّقمواضقو

م م"أغو" ماٌؿؽؾ٣ّ مظضؿرل مادؿعؿوظ٥ّ مػ٦ّ مصقفو مؼطغ٧ّ معو ماِّحّٓاثم»أطـّٕ مغؿؾؼ٧ّ مد٦ّ  مأغـو مؼع  ممو

ؿقلّٗمبعّٚمآظقوتماظلّٕدمؼبماظؼصّٙمتوعّٝمذظ١ّمصقؿؽـ١ّمأنمم،(2)«اظؼصصقيمع٤ّموجفيمغظّٕهمػ٦ّ

طوظشكصقوتمواي٦ّارمواظؾغيمواظ٦ّصّٟ،مإالمأنمععظؿفومؼػؿؼّٓمإظبماظعؼّٓةمواِّحّٓاثماظ متػّٕقمجـّٗم

رغقونماِّخؾورماظؼصصقيمسؾ٧ّمايؽوؼوتمؼبماظط٦ّقمأػ٣ّمسـصّٕم»ايؽوؼيمس٤ّماظؼصي،مشلّٔامصنغـومغؾؿّّم

ضعّٟماظؼّٙمصق٥ّ،مصؼّٓمطـومغؿؿـ٧ّمأنمؼؾبؽـّٕماب٤ّمحّٖممع٤ّمايؽوؼوتماظؼصصقي،مبّٓالمع٤ّمتؾ١ّماِّخؾورم

ؼفّٓ مشرلمأغفوموإنمٕمتؿ٦ّصّٕمسؾ٧ّمذظ١ّمإالمأنمع٦ّض٦ّسفومطونمدوٍممم.(3)«اظ متؽودمدبؾ٦ّمع٤ّماظؼّٙ

م مسـ٥ّ، مؼـفّٕ معو ماشل٦ّىمس٤ّ موطؾّّ ماظـػّٗموتفّٔؼؾفو متّٕبقي ماظؼصّٙمأي٦ّصتمٕوإظب مػّٔه إبوحقيممر

مبعّٚمضصّٙمأظّٟمظقؾيموظقؾي.وظ مص٦ّرتفومط

م:اظؿوابعمواظزوابعم"البنمذفقدماظؼرريب" -0

سؽبّٕؽب مص٤ّماظذلد٢ّمؼبماِّدبماظعّٕب٨ّمذّٕضوموشّٕبوماػؿؿوعومطؾرلامؼبماِّودوطماظـؼوصقي،مإذمؼؾبعؿدلمم

َضؾَّؿوموّٓمذوسّٕامأومغوثّٕامأومغوضّٓامم-إنمصّّماظؼ٦ّل–اظؼوظىماظــّٕيماِّطـّٕمادؿعؿوالمظؾؿؾورزةماظؿلظقػقيم

مٕمؼؿطّٕقبقمشلّٔاماظػ٤ّ،مخوصيماظّٕدوئ٢ّماإلخ٦ّاغقي.

م

م

                                           

ا افلَس اًؼولد ٌَثلافؼة واًفٌؼون  -(1) َلد حسن عحد ػل، اذلة يف اًرتاج اًعر ، سَسةل ملاؾل اـلعرفة، نتة ثلافية صِرية يعدُز

 .111، اًىوي ، ض.2610، 31والٓذاة، ملدذ.

 .111اًلاُرت، مرص، ض.، 1003، 2ملًل اًؽرية َلد اًض ياوي، فن اًلعط يف اًيرث ألهدًإ، مىتحة الٓذاة، ظ. -(2)

 ن.ض.، اـلرجل هفسَ -(3)
 -  ُؼؼ يف 311بٔتو ملامر ٔبمحد جن عحد اـلغل جن ٔبمحد جن عحد اـلغل جن معر جؼن َلؼد جؼن مليىسؼ جؼن صؼِيد الدٔسعؼا، وصل يف كرلحؼة سؼ ية

صلك وٕاي ؼاخ اًّضؼم" وزسؼا  ٔبزست مرموكة تتو  مٌاظة ُامة يف اصّلو ، عرف جن صِيد ثضاعريتَ وتالػتَ وهرمَ، مؼن مًؤفاتؼَ "وضؼف ا

. اجؼن خَّؼعن، وفيؼاث الٔعيؼان، 396 -391ُؼ، ييظر: معيؼم ألذابء، ض211"اًتواتل واًزواتل" ونتاة " اهوث اًععاز"، تويف تلرلحة س ية 

 .221-221، ض2مو



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:

~ 59 ~ 

 

خورىمبفومطوتؾفومصّٓؼؼ٥ّمأبومبؽّٕمب٤ّم»صؼّٓمم،س٤ّمػّٔاماظؿ٦ّابّٝمواظّٖوابّٝوالمدبّٕجمردوظيمم

مصودؽبقبوضّٛم حّٖم ماظؽالم مزّٔ  موػؽبّٖمب مصؾقو مبؾالشيمصّٓؼؼ٥ّ:م"طقّٟمأوت٨ّمايؽ٣ّ متلوءلمععفؾو حقـؿو

صفوءتمردوظيماب٤ّمذفقّٓمم(2)«وحوولماب٤ّمذفقّٓمأنمؼعؾ٢ّمذظ١ّمؼبمعطؾّٝماظّٕقبدوظيم(1)سؾق٥ّمررؾومجؽبـقو"

ردمسؾ٧ّمػّٔاماظؿلوؤلمع٤ّمجفي،موع٤ّمجفيمأخّٕىمسّٕضمصقفومعفورات٥ّماظّؾغ٦ّؼيمواِّدبقي،موثؼوصوت٥ّم

مب٢ّموحؿ٧ّمخقوظ٥ّماًصىماظّٔيموؾ٧ّمؼبماظؼصيماظ متضؿـؿفوماظّٕدوظي.

ماظؿ٦ّابّٝم ماظػؽتؾبلؿ٧ّمردوظي مبــ"ذفّٕة مأؼضوم(3)ػي"وواظّٖوابّٝ مجوءتمسؾ٧ّمظلونم، وػ٨ّمتلؿقي

مصــ ماظّٔيمجوءتمب٥ّ مع٤ّمخاللما٦ٌّض٦ّ  مصوطؿلؾؿفو ماظـوغقي ماظؿلؿقي مأعو اظؿ٦ّابّٝمعبّٝمتوبّٝم»صوحؾفو،

وتوبعيمػ٨ّماىقب٨ّمواىـققبيمؼؽ٦ّغونمعّٝماإلغلونمؼؿؾعوغ٥ّمحقٌمذػى،مواظّٖوابّٝمعبّٝمزوبعيموػ٦ّماد٣ّم

مظ٥ّمؼبمرحؾؿ٥ّمِّرضماى٤ّ،مصؼّٓمادبّٔماب٤ّمذفقّٓمع٤ّمأحّٓماظؿ٦ّابّٝمم(4)«ذقطونمأومرئقّٗمظؾف٤ّ عّٕاصؼو

مبــ"زؾبػقؿبّٕمب٤ّمغؾبؿقؿبّٕ" ماعّٕؤمم(5)وزلوه مت٦ّابّٝماظشعّٕاءمعـف٣ّ ماظؿوبّٝمحبؿؾ٥ّمإظبمأرضماجؿؿّٝمصقفو صؼوممػّٔا

ممتوممم،اظؼقّٗ،موزػرل،مورّٕصي مأب٦ّ ماظعؾودقنيمسؾ٧ّمرأدف٣ّ ماظشعّٕاء ماىوػؾقنيمث٣ّ مع٤ّماظشعّٕاء وشرلػ٣ّ

صفع٢ّمؼؿـوزّٕمعّٝمتوبعيماىوحّٜموسؾّٓمايؿقّٓماظؽوتى،ممؼّٕح٢ّمإظبمأرضماظؽؿوبمواًطؾوء.مث٣ّمواٌؿـا

وؼشؿّٓماظـّٖالماِّدب٨ّمبقـف٣ّمإظبمأنمضبضّٕمتوبّٝمبّٓؼّٝماظّٖعونماشلؿّٔاغ٨ّمصقؿغؾىمسؾق٥ّمأؼضو.موع٤ّماظُؽؿمبوبم

م.مبومأغقب٥ّمأضّٓمماظـؼودماظعّٕبم،إظبمأرضماظنبؼود،موصقفومغؽبػّٕفبمع٤ّماى٤ّمأؼضومؼؿّٓاوظ٦ّنمأذعورماظـوبغي

إظبمأرضمحق٦ّاغوتماى٤ّ،مصقؿقّٓثمعّٝمغبرلػ٣ّمػّٔاماجملؾّٗممع٤ّؼـطؾ٠ّماب٤ّمذفقّٓموتوبع٥ّم

مبؾقغيم ماظطؾعي مبفقي معوء مؼبمبّٕطي مؼؾؿؼ٨ّمبنوزة مث٣ّ وبغوشل٣ّ،مب٢ّموؼؿـوضّ٘مععف٣ّمخبص٦ّصمأذعورػ٣ّ

                                           
- ن ملؼًل جؼن ثسؼام اًضؼ يرتيد ألهدًإؼ ؾل يعرث ٕا  الٓن ملىل ةعوظ ًرسا  اًتواتل واًزواتل، وٕامنا تَغ ٕاًييا م ا ما ٔبثختَ ٔبتو اذلسؼ

اجن صِيد ألهدًإ، اًتواتل واًزواتل، ض ورش: تعؼرش اًخسؼ تاإ، يف اًلسم ألول من نتاتَ "اصّلخريت يف حماسن ٔبُي ادلزيرت"، ييظر: 

 .13ض  م، تريوث، ًحيان2661ُؼ/2221، 1ذاز ظاذز، ظ.
 - ألهدًإؼ، ظؼاحة لؼوق اسلامؼة، ييظؼر: اجؼن خَّؼعن، وفيؼاث  ُو هفس رسعية ٔبتو َلؼد ملؼًل جؼن ٔبمحؼد جؼن حؼزم اًظؼاُري

 .221، ض 2ألعيان، مو

 .11اجن صِيد ألهدًإ، اًتواتل واًزواتل، ض. -(1)

 .332ٕاحسان عحاش، اتزخي ألذة ألهدًإ، ض. -(2)

ألهدًإؼ، "اطلخؼريت يف حماسؼن ٔبُؼي ادلزيؼرت"، ض: ٕاحسؼان عحؼاش، ذاز اًثلافؼة  ييظر: ٔبتو اذلسؼن ملؼًل جؼن ثسؼام اًضؼ يرتيد -(3)

. وييظؼر: ٕاحسؼان عحؼاش، اتزخي ألذة ألهدًإؼ 129، تؼريوث، ًحيؼان، ض 2661ُؼؼ/2221، ذ.ظ، 2ًٌَرش، اًلسم ألول، مؼو 

 .212، عٌلن، ألزذن،  ض2661)عرص اًعوائف واـلراتعك(، ذاز اًرشوق ًٌَرش واًتوسيل، ذ.ظ، 

 .191، ض.2سة مدازك، اًيرث اًفد يف اًلرن اًراتل، ح. -(4)

 .12ييظر: اجن صِيد ألهدًإ، اًتواتل واًزواتل، ض. -(5)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:
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اظؾلونمؼؿقّٓثونموؼؿـوضشونمح٦ّلمأع٦ّرمدبّٙماِّدبموأػؾ٥ّ،موػ٨ّمسؾ٧ّماِّشؾىمتوبعيمأحّٓمذق٦ّخم

مرش٣ّمتػ٦ّضفومسؾ٧ّمشرلػومم،٤ّمذفقّٓمبّٕاسيمعـؼطعيماظـظرلاظـق٦ّ،مصقؾبظفّٕماب موؼفّٖعفو صقؿغؾىمسؾقفو

مع٤ّمحق٦ّاغوتمأرضماى٤ّ.

واٌؿصػّّمشلّٔهماظؼصقبيماظ مظؾلًمث٦ّبمردوظي،مدقؾػ٨ّمعفورةماب٤ّمذفقّٓمؼبماظـظ٣ّمواظــّٕ،مم

مبشعّٕمجودتمب٥ّم مأغ٥ّمطونمؼلّٕدماِّحّٓاثموؼـظؿفوموطبذل ماظشكصقوتموؼؾبـطؼفو وحؿ٧ّماظـؼّٓممبو

مقظؿ٥ّمث٣ّمؼؼ٦ّممبـؼّٓهمسؾ٧ّمظلونمشرلهمع٤ّماى٤ّمأومسؾ٧ّمظلوغ٥ّمإذامأرادماظغؽبؾؾيمواظؿػ٦ّق.حػ

ردوظيمأخّٕىمتشؾففومع٤ّمغوحقيممغؾبؾػ٨ّمبعّٓمسشّٕؼ٤ّمدـيمع٤ّمزف٦ّرمردوظيماظؿ٦ّابّٝمواظّٖوابّٝ

،مأالموػ٨ّمردوظيماظغػّٕان،ماظ مدؾ٠ّمايّٓؼٌمسـفو،م٦ّض٦ّ اظشؽ٢ّ،مأض٢ّمعـفومذؾفومع٤ّمغوحقيماٌ

شوب٥ّمبنيماظّٕدوظؿني،مواًال مؼبمج٦ّػّٕمت»طونمواضقومع٤ّمخالشلو،مظ٦ّج٦ّدمظـؼوصوتموأثّٕمتالضّّما

ماظّٓقبؼـقيم ماٌعضالت متؼّٓؼ٣ّ مسؾ٧ّ مضبّٕص ماظعالء مصلب٦ّ ماظؽوتؾني، موغػلقي مروح مإظب مؼّٕجّٝ ا٦ٌّض٦ّ 

مرّٕؼؼيمسصّٕه مؼالئ٣ّ مواظؾقوغقي،ممبو مأنمؼعّٕضماٌشؽالتماِّدبقي مؼفؿ٥ّ م(1)«واظػؾلػقي،مواب٤ّمذفقّٓ

صودبّٔامع٤ّمع٦ّض٦ّ ماظشعّٕمواظشعّٕاءمودقؾؿفؿومإلبالغمػّٔهماظغوؼوتمإالمأنماب٤ّمذفقّٓماسؿؿّٓمسؾ٧ّماى٤ّم

م.واظشقورني،مواسؿؿّٓمأب٦ّماظعالءمسؾ٧ّمعالئؽيماىـيموخؽبّٖؽبغيمجفـ٣ّ

م: حيمابنمؼؼظانمظد"أبيمبؽرمبنمرػقل" -3

ػّٔهماظؼصيمدظقالمحققبًومآخّٕمسؾ٧ّمغضٍماظعؼؾقيماظعّٕبقيمع٤ّمجفي،موسؾ٧ّماظـؾ٦ّغماظػؽّٕيممتعؿدلم

ٕمؼؿعّٓمبمأنمم،أنماظؼّٙمؼبماظعصّٕماىوػؾ٨ّم٦ّل،ؼظـوماظؼّٓمدؾ٠ّمظم.اظػؾلػ٨ّمواِّدب٨ّمع٤ّمجفيمأخّٕى

ماىوػؾق مبلقطيمبلوريمحقوة م،منيؼعدلمس٤ّمأصؽور مسؿ٢ّمدراع٨ّمصؾلػ٨ّمطوع٢ّممـق٤ّصم،اآلنأعقبو أعوم

                                           
-  :110. وييظر: سة مدازك، اًيرث اًفد يف اًلؼرن اًراتؼل، ض12ض.)ملدمة اقللق(، اجن صِيد ألهدًإ، اًتواتل واًزواتل، ييظر .

 .202سَامين، ألذة اًلعيص عيد اًعرة، ض وييظر: موىس

ا يف ٔبوزواب، ض. -(1)  .  66عٌلذ اصلين ص حية، اًلعة يف اًيرث ألهدًإ ؤبثُر
 -  جتية زسا  اًتواتل واًزواتل عن تساؤ،ث حول ت صم نتاة ٔبًف ًيةل ًويةل ملرب اًععؼوز، ًىؼرثت  كعؼط اـلاوزائيؼاث سؼواء مؼا

ًعاؾل ألفروي، واجن صِيد يف مًؤفَ ُذا ميثي رعل اًالصعوز ازلعا اطلي ٔبًف اًىتؼاة حؼول فؼوازق تعَق ابدلن واًسحر ٔبو ما تعَق اب

 ادلن،  مبعىن ٔبن اجن صِيد يؤند من حي  ، يدزي ٔبن اًلعط اًضعحية ٔلًف ًيةل ًويةل ُنتخ  تدافل عضق اًعرة ٌَصوازق واًعاائخية.
 - اـلغل جؼن َلؼد جؼن َلؼد جؼن لفيؼي، واكن يسؼمب ٔبي ؼا ألهدًإؼ واًلؼرل،  فيَسوف مؽر  مضِوز، ُو ٔبتو جىر َلد جن عحد

مبؼراوش،  2219م ػؼرة ػرانلؼة، وتؼويف سؼ ية 2200وإ،صخيًل، وصل يف اًعلد ألول من اًلرن اثإ عرش اـلؼيالذي، تديؼدا سؼ ية 

 .136ٔبصعر مؤًفاتَ كعة يح جن يلظان، ييظر: ذائرت اـلعازف إ،سالمية، ض 
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ػــ(،مب٢ّم6ظػًمؼبمحّٓودماظؼّٕنماظلودسماشلفّٕيم)متـ٢ّمؼبمضصيمح٨ّمب٤ّمؼؼظونماظ مُأم،اظـضٍ

ماظػؾلػ٨ّ،م» ماظؿلع٢ّ مع٤ّ مخؾقّٛ مإغفو ماظؼّٓؼ٣ّ، ماظعّٕب٨ّ ماِّدب مطـ٦ّز مإحّٓى موػ٨ّ معؾؽّٕة، مرواؼي تؾبعّٓنب

ٓمدؾقوغ٥ّمؼّٓمت٦ّدعًمأحّٓاثفوموذكصقوتفو،مععوىيمضضقيماًؾ٠ّموأنماظم،(1)«واظّٕواؼيماظؼصصقي

ماظ٦ّج٦ّد(.موتعوظبم)واجى

،مع٤ّماظ مغودتمبفومآٌّارسمايّٓؼـيمؼبمضوظىمأدب٨ّم،اب٤ّمرػق٢ّمإظبمعللظيماظ٦ّج٦ّدتؽبطّٕمبقم

ماىفيم مإظب ماغؿؼ٢ّ ماظؿص٦ّ ماظّٔي معظوػّٕ موإزفور مجفي، مع٤ّ موتعوظب مآمدؾقوغ٥ّ مإثؾوتموج٦ّد أج٢ّ

مأؼضو ماإلدالعقي مظؾؾالد ماظغّٕبقي ماٌؿص٦ّصيم»، مذع٦ّر مرائعو متص٦ّؼّٕا مؼص٦ّر مضصؿ٥ّ مع٤ّ ماظؼطعي مػّٔه وؼب

ععؿؿّٓامؼبمذظ١ّمسؾ٧ّمرع٦ّزمدؼـقيمواضؿؾودوتمع٤ّمضصّٙماظؼّٕآنمصف٦ّمم(2)«وصـوئف٣ّمصق٥ّم،بومنقوئف٣ّمؼبمربف٣ّ

ع٤ّمجّٖائّٕماشلـّٓماظ مهًمخّٛماالدؿ٦ّاءموػ٨ّماىّٖؼّٕةماظ مؼؿ٦ّظّٓم»ضبق٢ّمتورةمإظبمأغ٥ّموؾبظّٓمؼبمجّٖؼّٕةم

م.والمأممظبمخؾ٠ّمآدممع٤ّمشرلمأبإمءإحوم٦ّػ،م(3)«والمأبموبفومذفّٕمؼؾبـؿّٕمغلوءـبمممأبفوماإلغلونمع٤ّمشرل

وػ٨ّماظ مذطّٕػوماٌلع٦ّديم»ؼبمذطّٕمصػوتموعؽونمػّٔهماىّٖؼّٕةمؼبمض٦ّظ٥ّ:ماب٤ّمرػق٢ّم٢ّمصصقب

ماظ٦ّاض٦ّاق مجّٖؼّٕة ماظؼصوصمم(4)«أغفو مسؾقفو مؼعؿؿّٓ مطون ماظّٔي ماظػ "، م"اظصّٓق مرّٕؼؼي مسؾ٧ّ ععؿؿّٓا

مأثّٕامؼبمم،اظعّٕبمؼبمتؾ١ّمايؼؾيمع٤ّماظّٖع٤ّ مظ٤ّمنّٓمشلو مظ٦ّمحبــومس٤ّمػّٔهماىّٖؼّٕةمصنغـو سؾ٧ّمأغـو

مػ٨ّمم،اظ٦ّاضّٝ معـفو»وإمنو حؿ٧ّمم،(5)«خقولمذعامعؾـ٦ّثمؼبمطؿىماظعفوئى،موضّٓماغؿؼ٧ّممن٦ّذجو

مععني معؽون مسؾ٧ّ ماظؼورئ ماِّولممؼلؿؼّٕ ممبؿؾؼقفو مذفّٕزاد متػع٢ّ مطوغً مطؿو ماِّحّٓاث معـ٥ّ تـطؾ٠ّ

موبوٌؿؾؼ٨ّماظـوغ٨ّماجملف٦ّل،موطؿومصع٢ّماب٤ّمذفقّٓمأؼضومحقـؿوماغؿؼ٢ّمإظبمأرضماى٤ّ.م،ذفّٕؼور

وطلغ٥ّمطبورىماٌؿؾؼ٨ّماظـوغ٨ّماظّٔيمالمؼصّٓقمب٦ّج٦ّدمعـ٢ّمم،ؼبمعؼوممآخّٕم،ادؿّٓركماب٤ّمرػق٢ّ

"اٌؿؾؼ٨ّماظ٦ّاضع٨ّ"ماظّٔيمالمؼؽبقَػ٢ّمبوظعفوئؾقيموالمتلؿف٦ّؼ٥ّ،مصلخّٔمؼلؿؾعّٓموج٦ّدموػ٦ّمػّٔهماِّعوط٤ّ،م

                                           

، 6622، اًعؼدذ 01/01/1029مب ارل،اء ادليويس، ملدمة ٌَلط اًعر ، ملا  ٕاًىرتوهية ورشث مباةل اًعرة يوم: ييظر: سَ -(1)

 .21، ض. .www.arab.co.uk/articleابـلوكل: 
-  اًىتاتة اًفَسفية اًرصفة ٕا  اًفَسؼفة ألذتيؼة، ًيخؼ  ومثي رعل فعي "جون ةاك زوسو" ٔبة اًوجوذية اذلديثة، اطّلي تول من

 ٔبفعٍز وُزؤاٍ يف اًرواايث ٔلهنا ٔبنرث ألعٌلل ألذتية تداو، تك اـلثلفك وؼرين.

 .922، ذاز اـلعازف، ذ.ظ، ذ.ث، مرص، ض.1صويق ييف، عرص اصلول وإ،مازاث، ألهدًس، ح. -(2)

، ٕاظؼدازاث نتؼاة اصلو ؼة، اًيؼارش وسازت 1022، ض وتؼل: ٔبمحؼد ٔبمؼك، ذ.ظ، اجن لفيي، يح جن يلظان، تؼق: حسؼن حٌفؼا -(3)

 .11اًثلافة واًفٌون واًرتاج، كعر، ض.

 اـلعدز هفسَ، ض.ن. -(4)

 .330ملًل اًؽرية َلد اًض ياوي، فن اًلط يف اًيرث ألهدًإ، ض. -(5)

http://www.arab.co.uk/article
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اٌؽونماظّٔيمدؾ٠ّمذطّٕهمعّٝمسّٓممغؽّٕاغ٥ّمغؽّٕاغومعطؾؼو،مظرلدماالسؿؾورمظؾؿؿؾؼ٨ّماظعفوئا،مصودذلد٢ّمؼبم

٥ّموػّٔاماظؼ٦ّلمضبؿوجمإظبمبقونمأطـّٕمع٤ّمػّٔامالمؼؾق٠ّممبومسب٤ّمبلؾقؾ٥ّ،موإمنومغؾفـوكمسؾق٥ّمِّغ»ض٦ّظ٥ّ:م

ع٤ّماِّع٦ّرماظ متشفّٓمبصقيمعومذطّٕمع٤ّمو٦ّؼّٖمت٦ّظّٓماإلغلونمبؿؾ١ّماظؾؼعيمع٤ّمشرلمأمموالمأبمصؿـف٣ّم

مبمايؽ٣ّموجّٖمماظؼضقيمبلنم"ح٨ّمب٤ّمؼؼظون"مع٤ّمعبؾيمع٤ّمتؽبؽ٦ّمبنمؼبمتؾ١ّماظؾؼعيمع٤ّمشرلمأمموالم ع٤ّمب

مذظ١ّ مأغؽّٕ مع٤ّ مؼؼ٦ّلم.(1)«أبموعـف٣ّ محول مظلون ماظؼورئمأنم:وطلن مأغًمأؼفو مأيمدبؿموسؾق١ّ ور

ماظؼصؿنيمتـودىمغػلقؿ١ّ.

اظؼصيماظـوغقيمواظ متـؿؿ٨ّمػ٨ّماِّخّٕىمإظبماظّٕع٦ّزماظّٓؼـقي،متّٓورمأحّٓاثفوماب٤ّمرػق٢ّممدّٕد

طوغًمظ٥ّمأخًمعـّٝمسـفوماِّزواجمِّغ٥ّمٕمؼّٕؽبمم،ؼبمجّٖؼّٕةمسظقؿيمميؾؽفومرج٢ّمذّٓؼّٓماِّغػيمواظغرلة

ومغبؾًمعـ٥ّموخؽبشقًمسؾ٧ّمصقف٣ّمع٤ّمؼـودؾفو،مصؿّٖوجًمدّٕامع٤ّمضّٕؼىمشلؿومازل٥ّم"ؼؼظون"،مصؾؿ

رضقعفومع٤ّمبطّ٘مأخقفوموضعؿ٥ّمؼبماظؿوب٦ّتموأحؽؿًمشؾؼ٥ّمث٣ّمضّٔصؿ٥ّمؼبماظق٣ّمصوحؿؿؾ٥ّمع٤ّمظقؾؿ٥ّمإظبم

م.(2)دوح٢ّماىّٖؼّٕةماِّخّٕىماٌؿؼّٓممذطّٕػو

تؿشوب٥ّمػّٔهماِّحّٓاثمعّٝمضصيمدقّٓغومع٦ّد٧ّمسؾق٥ّماظلالمماّظّٔيمأظؼًمب٥ّمأع٥ّمؼبماظق٣ّمخشقيم

أنمؼؼؿؾ٥ّمصّٕس٦ّن،موبفّٔامؼظفّٕمتلثّٕماب٤ّمرػق٢ّمبوظؼصّٙماإلدالعقي،موسؾ٧ّمعـ٦ّاشلومغلٍمخق٦ّطمضصؿ٥ّم

أومعؼّٓعؿفومصؼّٛ،محؿ٧ّمؼؿ٦ّص٢ّمإظبمصؽّٕةمأنماإلغلونمؼعؾّٓمآمبوظػطّٕةموػ٨ّماضؿؾوسمآخّٕمع٤ّمحّٓؼـ٥ّم

م.«وؽبؼؾبؿؽبفِّلؽبوغكب٥ّكبم٥ّكباغكبّٕؽبصِّؽبؼؾبوؽبم٥ّكباغكبؽبدؽب٦ِّّفؽبؼؾبم،مَصَلبؽب٦ّؽباهؾبةكبّٕؽبْط٧ّماظػكبَؾسؽبمّٓؾب٦َّظؼؾبعؽبومعكب٤ّؿبمعؽب٦ّؿبُظ٦ّدكبكبمِإالَّم»م:

ضوظؾومشلومم،دؾ٠ّمأنمذطّٕغومبلنماظؼصيمسؾورةمس٤ّمضضقيمص٦ّصقيمصؾلػقيمادبّٔتمع٤ّمجـّٗماظؼصي

ظؿؾٌمضضوؼوػو،مصؼّٓموّزّٟمععظ٣ّمآظقوتماظؼّٙمايّٓاث٨ّ،مععؿؿّٓامسؾ٧ّمدّٕدماِّحّٓاثمبـػل٥ّمعومؼلؿ٧ّم

بوظؿؾؽرلمع٤ّماًؾّٟمأيماظلوردمؼعؾ٣ّمأطـّٕمممومتعؾ٣ّماظشكصقي،موػ٨ّمآظقيمتؿ٦ّز متؼّٕؼؾومؼبمط٢ّماظـص٦ّصم

مصق٥ّماِّغّٓظل٨ّ،مو ماظعؾود٨ّممبو وصماِّحّٓاثؽبمؼبمضصيماِّدؾ٦ّبماظّٔيمأدارمب٥ّماظؼ»اظلّٕدؼيمؼبماظعصّٕ

ماظّٔيمتعوى٥ّم ما٦ٌّض٦ّ  مظطؾقعي مذظ١ّمراجعو مؼؽ٦ّن مورمبو ماٌؾوذّٕ، مأدؾ٦ّبماظلّٕد مػ٦ّ مؼؼظون ح٨ّمب٤ّ

                                           

 .11اجن لفيي، يح جن يلظان، ض. -(1)

 .11و 11، ض.اـلعدز هفسَييظر:  -(2)
-  1100، 1966، ؤبفرةَ اًحخازي، زمق 1191ٕاس ياذٍ حصيح، ٔبفرةَ مسؿل، زواٍ ٔبتو ُريرت، زمق. 
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اظؼصيموػّٔاماِّدؾ٦ّبمصبعؾـومدائؿومعشّٓودؼ٤ّمسب٦ّهمط٨ّمؼطوظعـومسؾ٧ّمأخؾورمػّٔاماظؾط٢ّ،موغظ٢ّمدائؿوم

م.(1)«غلللمس٤ّم"ح٨ّ"معوذامحّٓثمظ٥ّ موطقّٟمادؿطو مأنمؼؿؽقّٟمعّٝمبقؽؿ٥ّ ...

٥ّمإبطوءمغؼعؿؿّٓماب٤ّمرػق٢ّمسؾ٧ّماظلّٕدماٌؾوذّٕمصؼّٛ،مب٢ّماسؿؿّٓمأؼضومسؾ٧ّماي٦ّارماظّٔيمع٤ّمذلٕم

مؼؽ٦ّنماي٦ّارم مأخّٕىمظؿكّٓمما٦ٌّض٦ّ ماظعوممظؾؼصي،مأومرمبو زع٤ّماظلّٕد،موت٦ّجق٥ّماِّحّٓاثمإظبمزواؼو

مؼلؿ٧ّماآلنم"ا٦ٌّغ٦ّظ٦ّج" مس٤ّمحّٓؼٌماظـػّٗ،ممبو مأم،سؾورة مؼؼؾىمضؾىؽب موػ٦ّ ممتمب٢ّمؼبمعشفّٓه ع٥ّموضّٓ

وجؽبّٕمبدماظؼؾىمصّٕآهمعصؿؿومع٤ّمط٢ّمجفيمصـظّٕمػ٢ّمؼّٕىم»اظظؾقيمظعؾ٥ّمصبّٓمدؾؾومظلؽ٦ّنمحّٕطؿفومصفلةم

صق٥ّمآصيمزوػّٕة،مصؾ٣ّمؼؽبّٕؽبمصق٥ّمذقؽومَصشؽبّٓمبمسؾق٥ّمؼّٓهمصؿؾنيمظ٥ّمصق٥ّمو٦ّؼػو،مصؼول:م"ظع٢ّمعطؾ٦ّب٨ّماِّضص٧ّم

ماظعض٦ّموأغومحؿ٧ّماآلنمٕمأص٢ّمإظق٥ّ" ظقص٢ّمإظبمحؼقؼيمٕمموإمنومصع٢ّمػّٔام(2)«إمنومػ٦ّمؼبمداخ٢ّمػّٔا

مؼػفؿفومإظبماآلنموػ٨ّما٦ٌّتماظّٔيمالمعـوصمع٤ّماشلّٕوبمعـ٥ّ.

نّٓماظشكصقيماظؾطؾيماظ ممتـؾًمؼبمح٨ّمم.ؼبماظؼصيمأؼضومت٦ّزؼّٝماِّدوارمسؾ٧ّماظشكصقوت

ب٤ّمؼؼظون،موميؽ٤ّمأنمغعؿدلػوماظشكصقيماظطوشقيمسؾ٧ّماظؼصي،مؼبمحنيماذذلطًمبوض٨ّماظشكصقوتمؼبم

،موجوءتمبفّٔاماظذلتقى:ماظظؾقيماِّمماظ متؽػؾًمحب٨ّمرضقعومإظبمأنمذىمصػيماظشكصقيماظـوغ٦ّؼي

وادؿؼوممس٦ّده،مذكصقيمدالعونماظّٔيمٕمؼّٓممر٦ّؼالمؼبماظؼصيمث٣ّماخؿػ٧ّمأؼضو،موأخرلامصّٓؼؼ٥ّمأبلولم

ماظعؼ٢ّم ماظ متضّٝ مغػلفو ماظعؼقّٓة مؼب مؼشذلطون مِّغفؿو مبوض٨ّمأحّٓاثماظؼصي معّٝم"ح٨ّ" اظّٔيمواص٢ّ

م.وتفوواظؿلوؼ٢ّمؼبمأولمأوظ٦ّؼ

مبعّٓهم مع٤ّ متلثّٕ موضّٓ معـوز ، مبّٓون ماظػؾلػقي ماظّٕوائقي ماظؽؿوبي مرائّٓ مرػق٢ّ ماب٤ّ ماسؿؾور ميؽــو

اظؼّٙمودقؾيممجع٢ّمع٤ّاظّٔؼ٤ّمواصؾ٦ّامتط٦ّؼّٕمػّٔاماظؾ٦ّنماِّدب٨ّماظّٔيمماظعّٓؼّٓمع٤ّماظؽؿوبماِّوروبقني

مظؾ٦ّص٦ّلمإظبمشوؼوتمصؾلػقيمأزل٧ّ.

م:ادلؼاعةماألغدظلقة -4

مم مؼبمبالد ماظػ٤ّمرواجو ماآلدابماظ ماغؿؼؾًمسّٕ مػّٔا معّٝمعبؾي ماغؿؼ٢ّمإظقفو اِّغّٓظّٗ،مصؼّٓ

معّٕاتىمسؾقومؼبمطؿوبؿفو إالمأغف٣ّمٕمم،وتـوصّٗماِّغّٓظلق٦ّنمؼبمععورضيماشلؿّٔاغ٨ّموايّٕؼّٕي،موبؾغ٦ّا

                                           

 .322، 333ملًل اًؽرية َلد اًض ياوي، فن اًلط يف اًيرث ألهدًإ، ض. -(1)

 .31اجن لفيي، يح جن يلظان، ض. -(2)
- 929ألهدًس، ض. –". ييظر: صويق ييف، عرص اصلول وإ،مازاث "ملىل يوهئا نتَة ذاهييي ذيفو كعتَ "زوتًسن هروسو. 



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:
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شلؿّٔاغ٨ّ،موٕمتشؿفّٕمأيمذكصقيمبفّٔاماظؾ٦ّنموظ٦ّمصع٢ّماؼؾبػّٕدوامغص٦ّصومخوصيمبوٌؼوعيموحّٓػومطؿوم

موإمنو مايّٕؼّٕي، مصع٢ّ مطؿو مايولممتؼؾقّٓا مػ٦ّ مطؿو ماِّخّٕى ماظــّٕؼي مغص٦ّصف٣ّ مؼب مؼؾبؼقؿ٦ّغفو نّٓػ٣ّ

مؼبم»بوظـلؾيمالب٤ّمذفقّٓماظّٔيمؼؾبعّٓم ع٤ّمأولماٌؿّٔوضنيمظؾؿؼوعيمواظـودفنيمسؾ٧ّمعـ٦ّاشلو،موضّٓموضعـو

مبفوم موايؾ٦ّىمضبوط٨ّ مواظدلش٦ّثمواظّٔئى ماٌوء موصّٟ معؼط٦ّسوتمؼب مسؾ٧ّ مواظّٖوابّٝ ماظؿ٦ّابّٝ ردوظي

تمعغوعّٕات٥ّماًقوظقيم٦ّايّٓؼٌمس٤ّمردوظيماظؿ٦ّابّٝمواظّٖوابّٝماظ ماحؿدؾ٠ّم.مضّٓم(1)«اٌؼوعيماٌشّٕضقي

معـال مظؾدلش٦ّث موصػ٥ّ مؼب مضوظ٥ّ معو موبني موذقورقـف٣ّ؛ ماظشعّٕاء مسػورؼً ماٌؼوعيمم،عّٝ مرّٕؼؼي عؾبؿمبؾعو

أد٦ّدفبمزؽبن٨ّ،موأػؾ٨ٌّّموحش٨ٌّّ،مظقّٗمبكب٦ّاٍنموالمزؾبعقؿب٢ّ،موطلغ٥ّمجّٖءمالمؼؿفّٖمبأمع٤ّمظق٢ّ،مأوم»اشلؿّٔاغقي:م

مضّٕادذؾب٦ّغقّٖة،م مشّٕؼّٖة،مأومغؼطيمعكبّٓاد،مأومدؾب٦ّؼّٓاءمضؾىكب واتؾّٝماب٤ّمذفقّٓمؼبماظ٦ّصّٟمم»(2)أوثؽبؼؿؿبفو

إالمم،مبومصقفومادؿعؿوظ٥ّمٌؼط٦ّسوتمذعّٕؼيم،(3)رّٕؼؼيماٌؼوعيمؼبمجؾب٢ّما٦ٌّاضقّٝماظ مرّٕضفومؼبمت٦ّابع٥ّ

ماب٤ّمذفقّٓمصؽوغًمعؼوع مأعو وت٥ّمأنماشلؿّٔاغ٨ّمسوجلمأومرّٕقمع٦ّض٦ّ ماظؽّٓؼيمواالحؿقولمطؿ٦ّض٦ّ مسوم

م.ػّٔهمسؾورةمس٤ّمزخّٕ مظغ٦ّيمادؿعؿؾ٥ّمؼبمبعّٚمعشوػّٓمردوظؿ٥ّ

وظع٢ّمدّٕمبمذظ١ّمراجّٝمإظبماظصؾيمبنيم»تلثّٕتماٌؼوعيماِّغّٓظلقيمبصػيمسوعي،ممبؼوعوتمايّٕؼّٕيم

 "أب٨ّماظؼود٣ّمب٤ّمجف٦ّرـ"بعّٚماِّغّٓظلقنيموايّٕؼّٕي،مصؼّٓموجّٓمعـف٣ّمع٤ّمزلّٝمعـ٥ّمعؼوعوت٥ّم)...(موطونمظ

ؼّٕجّٝمػّٔاماظؿلثّٕمبويّٕؼّٕيمحبؽ٣ّم.م(4)«أطدلمأثّٕمؼبمغشّٕػومبوِّغّٓظّٗمإذمتؾؼوػومسـ٥ّمسّٓدمطؾرلمع٤ّماظؿالعّٔة

م.تلخنبّٕهمبوظؼقوسمس٤ّماشلؿّٔاغ٨ّمؼبمصذلةماذؿفّٕتمصقفوماظّٕحالتماظعؾؿقيمبنيماٌشّٕقمواٌغّٕب

م ماِّدبماِّغّٓظل٨ّ مازدػور مظػذلة ماظـوصّٕم»ؼمرخ ماظّٕغب٤ّ مسؾّٓ موسفّٓ مظؾففّٕة ماظّٕابّٝ ماظؼّٕن عـّٔ

مطؿوبم مصق٥ّ موُأعؾكب٨ّ مرب٥ّ، مسؾّٓ مالب٤ّ ماظػّٕؼّٓ ماظعؼّٓ مطؿوب مصق٥ّ مُأظِّّٟ ماظّٔي ماظعفّٓ مذظ١ّ مايؽ٣ّ، وابـ٥ّ

اِّعوظ٨ّ،مأعالهمأب٦ّمسؾ٨ّماظؼوظ٨ّمؼبمضّٕرؾي،موعـّٔمذظ١ّماظعفّٓماٌّٖدػّٕمأخّٔتماِّغّٓظّٗمتشعّٕمبشكصقؿفوم

                                           

 .211عٌلذ اصلين ص حية، اًلعة يف اًيرث ألهدًإ، ض. -(1)
- وذويحؼة تتعَؼق ابًحعؼري و ؼوٍ اكًلمؼي يف  ،ُسميي: ادلِان اً عيف، ُصوه ت: اذلحة اًسؼوذاء، ٔبوثلهتؼا: ٔبحوكهتؼا، كؼراذ: َ َمؼة اًثؼدي

 إ،وسان.

 .211، 219ألهدًإ، اًتواتل واًزواتل، ض. اجن صِيد -(2)

ييظر: اًتواتل واًزواتل، اًفعي اًثاإ، تواتؼل اًىتؼاة مبؼا فيؼَ زسؼا   َؼواء، ظؼاحة إ،فَؼيًل، ظؼفة اًربػؼوج، ظؼفة اًثعَؼة،  -(3)

 .216ٕا   229ظاحة تديل اًزمان، زجل ٕا  ٔبهف اًياكة، ض.

ٔبتؼو عحؼد  ُذا اًلؼول هلؼهل ٕاحسؼان عحؼاش عؼن؛ 123عوائف واـلراتعك(، ض.)عرص اً ٔلهدًإٕاحسان عحاش، اتزخي ألذة ا -(4)

م، 2669ُؼؼ/ 2229، ض: عحد اًسالم اًِواش، ذاز اًفىر ٌَعحاملة واًًرش واًتوسيل، ذ.ظ، 2ػل جن ألابز، اًتوكةل ًىتاة اًعةل، ح.

 .  33تريوث، ًحيان، ض.
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~ 65 ~ 

 

شلّٔاماخؿؾػًماٌؼوعيماِّغّٓظلقيمس٤ّمم(1)«ثورػومومنوذجفوماِّدبقيوهوولمأنمتص٦ّرمػّٔهماظشكصقيمؼبمآ

مع٦ّض٦ّ م مؼب موايّٕؼّٕي ماشلؿّٔاغ٨ّ مع٤ّ مط٢ّ ماذذلك مصؼّٓ ماظؾغي، مؼب موحؿ٧ّ ما٦ٌّض٦ّ  مؼب ماٌشّٕضقي اٌؼوعي

م.اظؽّٓؼي،مأعوماٌؼوعيمسـّٓماِّغّٓظلقنيمصوخؿؾػًمع٤ّمأدؼىمإظبمآخّٕ

مصـ٦ّنمػصقبؼؾبمنّٓماٌؼوعيماظلقودقيمظـــ"ظلونماظّٓؼ٤ّماًطقى"ماظ  مسؾ٧ّمظلونمراوؼفو ٢ّمصقفو

عؿكّٔامع٤ّمذكصقيمػورونماظّٕذقّٓمبطالمشلو،موع٤ّمبنيمػّٔهماظؼ٦ّاغني:مالمبّٓمأنمم،اظلقوديموض٦ّاغقـفو

ؼؽ٦ّنماظ٦ّزؼّٕمصويومسوداًلمخؾرلامؼبمغب٢ّماظلالح،مصبىمأنمؼؽ٦ّنمػّٓ ماىـّٓمخّٓعيماٌؿؾؽيمواظلفّٕم

ظعؿولمودورػ٣ّماظػعولمؼبمتـؾقًمايؽ٣ّمواظـؿؾبؾ١ّمسؾ٧ّمراحيمذعؾفو،مث٣ّمصصؽب٢ّمؼبموصّٟمايّٕمموآًّمموا

مس٤ّمآصوتماظّٖعونموأنم ٌَؾكب١ّماظصوحلماظّٔيمصبىمأنمؼؽ٦ّنمبعقّٓا إظبمأنمؼص٢ّمؼبماِّخرلمإظبموصّٟما

ؼؾبقل٤ّمصؽب٦ّؿبنماٌولمِّنمد٦ّءمادؿعؿوظ٥ّمؼمديمإظبماآلصوتمواالغلقوقموراءماظشف٦ّات،موشرلػومع٤ّماظـصوئّّم

م.(2)ضؽبؿ٤ّمظـؿؾبؾؽ٥ّموظشعؾ٥ّماظلعودةمواالدؿؼّٕارمواظصػوتماظ مإنماظؿّٖممبفومأيمحوط٣ّ

عـفومتّٕصقفقي،موػ٨ّمأذؾ٥ّممبؼوعوتماب٤ّمدرؼّٓماظ مطوغًمشوؼؿفوممطـّٕعؼوعيمتعؾقؿقيمأتعؿدلم

اظلّٕدماإلخؾوريمسؾ٧ّمظلونماظشقّْماظّٕاويماٌشف٦ّرم»اظؿعؾق٣ّمأوماظؿ٦ّجق٥ّمِّغفوماسؿؿّٓتمسؾ٧ّمخصوئّٙم

ظ٥ّمبوالسؿؾورمؼبماِّخؾور،م)...(مث٣ّمإنماظعؼّٓةمبوػؿي،مضعقػي،معؽش٦ّصيموػ٨ّمإػّٓاءماظـعوسمإظبمػورونم

اظّٕذقّٓ،مضّٓمالمؼؽ٦ّنمػّٓ ماب٤ّماًطقىمإغشوءمعؼوعيمبؼّٓرمعومطونمػؿ٥ّمإبّٕازمعّٓىمبوس٥ّمؼبمعضؿورم

مواظلقودي ماوم.(3)«اظـؼوصي ماجؿؿّٝ م"ذفّٕيمضّٓ مس٤ّ ماظ مغظؿفو مضّٖعون" ماب٤ّ م"عؼوعي مؼب مغػل٥ّ ِّعّٕ

رعضونموذ٦ّال"مواظ مراحمؼصّٟمصقفومصضوئ٢ّماظشفّٕماظػضق٢ّموبلغ٥ّمذفّٕمغّٖلمصق٥ّماظؼّٕآنموتؿـّٖلم

مػّٔهم مأنقب مإال ماِّرحوم مصق٥ّ موتذلاح٣ّ ماٌلؾؿ٦ّن مصق٥ّ ماظّٔيمؼػّٕح مذ٦ّال مذفّٕ مث٣ّ ماظّٕغب٤ّ، معالئؽي صق٥ّ

م ماِّخّٕى مػ٨ّ مبوظّٕد»اٌؼوعي ماظصؾي ممبؼوعوتمذّٓؼّٓة مصؾي مشلو ماٌؼوعي مع٦ّاصػوت مس٤ّ مبعقّٓة وظي

مسـصّٕم مصقفو موؼؿفؾ٧ّ مواظ٦ّسّٜ ماظّٖػّٓ مع٤ّ مع٦ّض٦ّسوت مؼب موايقؾي ماظؽّٓؼي مع٤ّ ماظعورؼي اظّٖزبشّٕي

م.(4)«اظلفّٝ

                                           

 .310صويق ييف، اًفن ومذاُحَ يف اًيرث اًعر ، ض. -(1)

ا يف ٔبوزواب، ض. -(2)  .266ٕا   261ييظر: عٌلذ اصلين ص حية، اًلعة يف اًيرث ألهدًإ ؤبثُر

 .100، ض.اـلرجل هفسَ -(3)

 .101اـلرجل هفسَ، ض. -(4)



 وجٌلًياتَ ٔبصعل اًرتاج اًلعيص اًفعي ألول:
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مظّٔطّٕػو مٕمؼلّٝماٌؼوم مممو مااووالتموشرلػو مأومربووظيم ،ط٢ّمػّٔه طوغًمربّٚمربوطوة

ماظ ماذؿفّٕتمؼبماٌشّٕقمم،ظّٔظ١ّ مإظبماٌؼوعي مٕمتّٕقؽب مع٤ّمردوئ٢ّمؼؼّٓعفوم»ِّغفو ب٢ّمأصؾقًمص٦ّرة

ماظؿؾلًماٌؼوعيمبوظّٕدوظيموأصؾقًم موٌو مأومأع٢ّمؼؾبقىنبمهؼقؼ٥ّم)...( ذكّٙمبنيمؼّٓيمأعّٕمؼّٕج٦ّه

موصؼّٓتماظشكصقؿنيماًقوظقؿنيمصقفو مصؼّٓتماظعؼّٓة ماظ مرطّٖتمموػ٨ّ (1)«تمديمعفؿؿفو، اِّرطون

وج٥ّماظؿفّٓؼّٓمؼبماٌؼوعيماِّخرلةممأعقبوواصؿؼّٓتفوماٌؼوعيماِّغّٓظلقيمبصػيمسوعي،مم،وعيماظؽّٓؼيسؾقفومعؼ

ماظلّٕضلط٨ّ ماظّٔيمأضوص٥ّ ماظؾقّٕ مسـصّٕ معؼوعو ػ٦ّ مبؾّٖوعقوتمتؼب مبوظؾّٖوعقوتمعؿلثّٕا مواظ مزلوػو ّ٥

خّٙمؼبمبعّٚمعؼوعوت٥ّمحّٓؼـومعػصالمس٤ّمإٌّصلمواٌقـوءموط٢ّمعظوػّٕماظؾقّٕماظ مشوبًمماٌعّٕي.مصؼّٓ

م.س٤ّمعؼوعوتماٌشّٕضقني

منّٓهمم مإالمأغـو مظؾغي مع٤ّمروسيموحل٤ّمادؿكّٓام مصقفو شرلمأنمعؼوعوتماظلّٕضلط٨ّمسؾ٧ّمعو

ـّٓمطبطهمؼبمتص٦ّنبرماِّعؽـيمع٤ّمجفي،موع٤ّمجفيمأخّٕىمرطّٖمسؾ٧ّمبعّٚماٌـور٠ّماٌشّٕضقيمطفّٖائّٕماشل

ماٌغّٕبم مبالد مؼب معؼوعؿ٥ّ مضصي موِّٕ موٕ موصؾلطني. ماظعّٕاق مث٣ّ مواإلدؽـّٓرؼي مودعقوط موحؾى واظقؿ٤ّ

المنّٓمؼبمػّٔهماٌؼوعوتمصقغيمإذمواِّغّٓظّٗمإالمثالثمعّٕات،ماظؼرلوانمورـفيمث٣ّمجّٖؼّٕةمرّٕؼّٟ،م

مؼبمبعّٚماٌؼوعوتماِّغّٓظلقيماِّخّٕىموخوصيماظ متؾبص٦ِّّرمرحالتمداخ٢ّ مربؾقي،مطوظ موجّٓغوػو

مم.(2)اِّغّٓظّٗمغػلفو

سـّٓمػّٔهماٌؼوعوتموالمسـّٓمػّٔاماظعّٓدمع٤ّمأدبوءماِّغّٓظّٗماظّٔؼ٤ّمطؿؾ٦ّامؼبماظػ٤ّماِّعّٕمضّٟمؿ٦ّٕمؼم

م مأخّٕىموضعًمبصؿؿفو مػـوكمأزلوء موإمنو مذات٥ّ، ماٌؼوعيمإال ماظ مسّٕصؿفو متعّٕ ماظشفّٕة مٕ أغفو

إالمأغف٣ّمم،ورش٣ّمععورضؿفومظ٥ّاشلؿّٔاغقيمأومايّٕؼّٕؼي،مِّنمػمالءمؼبمععظؿف٣ّمرش٣ّمتلثّٕػ٣ّمبفّٔاماظػ٤ّم

مطؿىمازل٥ّمع٤ّمعوءم ٕمطبصص٦ّامشلومذظ١ّماظؾوبماظ٦ّادّٝمطؿومصع٢ّماٌشورضي،ممبعـ٧ّمالمنّٓمعؼوعققبًو

؛مإالمأغـومغؿػ٠ّمأنمطؿومصع٢ّمايّٕؼّٕيموأاظّٔػىمؼبماِّدبماِّغّٓظل٨ّ،مطؿومصع٢ّماشلؿّٔاغ٨ّمؼبماظعّٕاق،م

مطبؾّٓػوماظؿورؼّْماِّدب٨ّ.وعمظػوتف٣ّمؼبمػّٔاماظػ٤ّ،مربووالتمشل٣ّممًاِّغّٓظلقنيمطوغ

م

                                           

 .121، ض ٕاحسان عحاش، اتزخي ألذة ألهدًإ، عرص اًعوائف واـلراتعك - (1)
-  ٔتو اًعاُر ٕاسٌلعيي جن خَف جن سعيد جن معران ألهعازي اـللؼري اًيحؼوي ألهدًإؼ اًسلرسؼعا، اكن ٕامامؼا يف ملَؼوم الٓذاة ب

  .113، ض 2ومتلٌا ًفن اًلراءاث، ييظر: وفياث ألعيان، مو

 .191، 199ٕاحسان عحاش، اتزخي ألذة ألهدًإ، عرص اًعوائف واـلراتعك، ض. ييظر: -(2)
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مخالصة:

عـّٔماظعصّٕماىوػؾ٨ّماظّٔيم،مدؾ٠ّمذطّٕه،مأنمتّٕاثـوماِّدب٨ّمطونمعؿ٦ّازغو،معؿ٦ّازؼوممموغلؿـؿٍمم

مضصّٙموحؽوؼو مس٤ّ ماظ مطوغًمسؾورة مأوابّٓه ماظعّٕب٨ّ مصق٥ّ مع٤ّممدف٢ّ مأبطوظ٥ّ مودكبقؽبّٕؽب مأزلوره، دبؾّٓ

ذعّٕاءمأومعؾ٦ّك؛مأعومؼبماظعصّٕماإلدالع٨ّمصؼّٓمتؽػ٢ّماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمبؿ٦ّصرلماظؼصّٙماظ مٕمتؽ٤ّمع٤ّم

أج٢ّماظذلصق٥ّموإمنومطوغًمودقؾيمظإلرذودمواظ٦ّسّٜمواظؿ٦ّجق٥ّ،موسؾ٧ّماًّٛمذات٥ّمدورتمضصّٙماظـام

اظـامدورممّٓيرؼ٦ّسمسؾودتفو،موسؾ٧ّمػؽبًماظؼصّٙمإًّاصقيماظ مالمتّٖالممتفّٓماآلشليموَػَؾ،مخؽب

م مواظؿوبع٦ّن، ماظؼصّٙواظصقوبي مسـف٣ّ مؼصّٓر مٕ مسؾق٥ّم،إن موذفع٦ّا مأجوزوه مأغف٣ّ مـؾؿعم،إال صع٢ّمو

مععووؼيمب٤ّمأب٨ّمدػقون.

ماظػ مزفّٕتم مظؾؼّٙ مايؼقؼي ماظعؾود٨ّم،ايقوة ماظعصّٕ مصفّٕ ماٌؼػّٝم،عّٝ ماب٤ّ مؼّٓ م،سؾ٧ّ

ععفومأدوظقىماظؼّٙماًقوظ٨ّ،موع٤ّمػـومبّٓأماظؿق٦ّلماظػعؾ٨ّمإظبماظؼّٙمم"طؾقؾيمودعـي"صقؿؾًمضصص٥ّم

مسؾ٧ّمذكصقوتمخقوظقي ظفّٕتمضصّٙماظؾكالءمصم،وأحّٓاثمزبذلسيم،اظػ ماٌمدّٗماظّٔيمؼعؿؿّٓ

واإلعؿو مواٌماغلي...إخلمم،طؼصّٙماِّشوغ٨ّم،واِّزلورم،واٌؼوعوت،مواظّٕدوئ٢ّماظػـقي،موحؿ٧ّماِّخؾور

م،ّٕؼؾوماغؿؼؾًمسّٓوىماظؼّٙمواظلّٕدمإظبماىوغىماظغّٕب٨ّمظؾؾالدماإلدالعقيوشرلػو،موؼبماظػذلةمغػلفومتؼ

غلٍماِّغّٓظلق٦ّنمسؾ٧ّمعـ٦ّالماٌشورضيموخؾَّّٟمػمالءموأوظؽ١ّمتّٕاثومدّٕدؼومضكؿومجّٓا،مذؽ٢ّماظؼوسّٓةم

متؾبّٕعبً مبعّٓعو مععظ٣ّماِّجـوسماِّدبقيمايّٓاثقيمؼبمأوروبو أظّٟمظقؾيمطؼصّٙمم،اظ ماغطؾؼًمعـفو

م ّٕان،موردوظيمح٨ّمب٤ّمؼؼظون،موشرلػومع٤ّماِّسؿولماًوظّٓةمخؾ٦ّدمػّٔهماِّعي.وظقؾي،موردوظيماظغػ

م
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"اذلعية اًواكعية ، ،ىفا، نٌل ٔبّن اذلعية اـلتصيةل ًِا 

 دوذُا، اـلتصيي و دٍ ، يىفا ًعياملة كعة كعريت 

انحجة، وكد يتعذز ملىل ُذٍ ألخريت، ٕان ؾل جتهتد حبثا 

تلوم مبيموملة من اذلفرايث ٔبن عن ٔبصعل اصل،،ث، 

 هووي، واًحالؼة ويزء كاملدي"ختط اٌَؽة، هكلوم 

 

 ، يف اًلعة اًلعريتاًسعيد تولاةك

 .261مرااي ملاهسة، ض 
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ممتفقّٓ:

ادؿطو ماىوحّٜمأنمؼضّٝمبصؿيمخوظّٓةمؼبمعؿ٦ّنماِّدبماظعّٕب٨ّماظؼّٓؼ٣ّ،مع٤ّمخاللمعومضـّٓممعـ٤ّممم

م.واظؼصص٨ّموحؿ٧ّمؼبماظػؾلػيمواظعؼ٢ّمياظــّٕاجملوظنيمتلظقّٟمؼبموزخ٣ّمغؼّٓي،م

ادبّٔماظــّٕماظؼصص٨ّمذؽالمعغوؼّٕاممتوعومؼبمعمظػوتماىوحّٜ،مصؼّٓمبّٓأماالسؿؿودمسؾ٧ّماًقـولمم

ظظــوػّٕةمرورئــيمسؾــ٧ّمذبؿؿــّٝمسؾبــِّٕ مبــوظؽّٕمممؿــ٥ّاٌطؾــ٦ّ مبوظ٦ّاضعقــيماظــ ممتـؾــًمؼبمععوىم،اظػــ 

واظلكوء،مص٦ّجّٓمؼبماظؼّٙماظطّٕؼؼـَيماِّغلـىمظـؼـّٓمػـمالءمعؿكـّٔامعـ٤ّماظلـكّٕؼيمضوظؾـومضبـ٦ّيمػـّٔهممممممممممم

ماظؼصّٙ.

آظقـوتممحبــومسـ٤ّمممم،دـقوولمؼبمػّٔهماىّٖئقيمتؿؾّٝمأثّٕماىوحّٜمع٤ّمخاللمعمظقَبػ٥ّم"اظـؾكالء"م

ت٦ّصّٕتمسؾـ٧ّمممإذاوظؼصيماظؼصرلةم مءمبربووظنيمإثؾوتمإعؽوغقيمتلؿقيمضصّٙماظؾكالاظؼّٙمايّٓاث٨ّ،م

م موغ٦ّادرمذبّٕدمأخؾورتؾؼ٧ّمم،موإاّلتؼـقوتماظلّٕد

عـّٝمممتّٓصعـومػّٔهماإلذؽوظقيمإظبمضؽبّٕؿببمعؼورغيمبنيمتؼـقوتماظلّٕدمايّٓاثقيمؼبماظؼصيماظؼصرلة،

مآظقوتماظؼّٙمسـّٓماىوحّٜ.
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م
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م.عهاصر بهاء القصة القصرية يف قصص البخالءاملبحث األّول: 

ارتلؼـومضؾ٢ّماظؿطّٕقبقمإظبمسـوصّٕمبـوءماظؼصيماظؼصرلة،مأنمغعّٕقبجمسؾـ٧ّمبعـّٚماى٦ّاغـىماٌفؿـيممممم

إضوصيموإظبماِّدؾ٦ّبماظلوخّٕماّظّٔيمرؾّٝمععظ٣ّمعمظػوت٥ّ؛موػ٨ّماظ مارتؾطًمبؿلظقّٟمضصّٙماظؾكالء،م

مظؼصص٥ّ.غّٖس٣ّمأنمشلومدورمؼبمت٦ّجق٥ّماظؼورئمإظبماٌـوصّٔماظ مادؿؼ٧ّمعـفوماىوحّٜمأػ٣ّقبمسـوصّٕماظؾـوءم

 دًاعُ تألَف الكتاب:- أ
أنماىـوحّٜمأظقَبـّٟمطؿوبـ٥ّمػـّٔامضؾـ٢ّمطؿـوبمايقـ٦ّان،مواظؾقـونمممممممممم،مسؾـ٧ّماتؽبقبػؼًمطؿؾبـىماظلكبقبـرلمم

...موسؾؿ مبؽؿوبماحؿفوجوتماظؾكالء،م»واظؿؾقني.مصؼّٓمجوءمؼبمطالع٥ّمردقبًامسؾ٧ّمع٤ّماغؿؼّٓمأدؾ٦ّب٥ّ:م

اخّٕمحقوت٥ّمسـّٓعوماذؿّٓؽبقبمسؾق٥ّمإٌّضموضّٓمذطّٕمؼبمع٦ّضّٝمآخّٕمأغ٥ّمأظقَبػ٥ّمؼبمأوم.(1)«وعـوضضؿف٣ّمظؾلقبؿقوء

إالمثـالث،مم»صؿومبؼ٨ّمظ٥ّمع٤ّمعؾّٔاتماظّٓغقومم،وأػؾؽؿ٥ّماِّدؼوم،موأجدلت٥ّماآلالممسؾ٧ّماظؼع٦ّدمؼبماظػّٕاش

اظؾكالءمٕمؼؽ٤ّمؼفّٓ مإظبماظؿص٦ّؼّٕمصؼّٛ،موإمنوممع٦ّض٦ّ م.(2)«ذمقبماظؾكالء،موأط٢ّماظؼّٓؼّٓموح١ّّماىّٕب

.مشـرلمم٤ّمأظـؿمبومبـ٥ّمؼبمأواخـّٕمأؼوعـ٥ّمممؼاظّؾّٔم.طونمع٤ّمضؿ٤ّمعؾّٔات٥ّماظ مأغلؿ٥ّمعّٕضماظـؼّٕسمواظػوجل

                                           
-  ىن من تعحيح   اًتعحيفاث اـلوجؼوذت متاطّلي ؾل ي  "فان فَتون"تعياية اـلسترشق  2600ُلحل اًىتاة ٔلّول مرت يف ًيدن س ية

ملىل ٕاملاذت تعحيح اًىتاة ابعامتذٍ ملىل مراجل وهعؼوض مؼن صؼ م نتؼة اٌَؽؼة  2609س ية  "ًومي مازسَ"فيَ، مث عىف اـلسترشق 

وت ٔبزذٔب لحعؼاث اًىتؼاة ـلؼا ففؼا مؼن ٔبؼؼالظ نثؼريت اـلسؼا  2623، مّث اًعحعة اـلرصية س ية وألذة واذلدي  يف تليق ملَما حمنك

لحعة ذاز اًىتة اـلرصؼية وكؼد يؼحعِا وحّصحِؼا ورشلؼا ألسؼ تاران ٔبمحؼد اًعؼوامري وملؼًل ادلؼرم وكسؼٌل اًىتؼاة ٕا   مثواًتضويَ، 

تعمتد ملىل اًًسؼخة ألوزوتيؼة وملؼىل تعؼحيحاث ألسؼ تار  ٔبي ا 2631جزئك؛ مّث لحعة مىتة اًًرش اًعر  تدمضق ظِرث يف س ية 

و تاس ُذٍ اًعحعة تفِازسِا اًعَمية اـلتعدّذت وتبٔماىهتا يف اًيلي عن ألظي وت اًعحعة اًيت اعمتد ملَفا لؼَ اذلؼاجري يف  ،مازسَ اًليّمة

عيؼؼد اًيلؼاذ واًحؼؼاحثك اطّلي ذزسؼؼوا  اعؼؼامتذاوت ٔبنؼؼرث اًعحعؼاث  ،يف ذاز اـلعؼؼازف ابًلؼاُرت 2613اطّلي ُلحؼل سؼؼ ىن  ،تليلؼَ ٌَىتؼؼاة

( ٔبّمؼا  ؼن فلؼد اعمتؼدان يف ُؼذٍ 20و 06اًىتاة من تعدٍ )ييظر: َلد اـلحازك، فن اًلعؼط يف نتؼاة اًؼحخالء، مرجؼل مؼذهوز، ض 

 1021-2233َلؼد إ،سؼىٌدزي لحعؼة  ض:لحعؼة ذاز اًىتؼاة اًعؼر  ، وملؼىل ًالستضؼِاذ تيعوظؼِاض لؼَ اذلؼاجري اصلزاسة ملؼىل 

ٔبمحد اًعوامري وملًل ادلؼرم اًؼيت ُرهؼرا ٔبملؼالٍ ض: تدزةة ٔبكي ملىل لحعة و  ،ا ٔبي اواعمتدهن رشوخ وتعَيلاثتريوث ًحيان ـلا وةدانٍ من 

عؼغ سواء من انحية معؼىن اًلعؼة ٔبو مؼن انحيؼة زاوهيؼا ؤبي ؼا ًعؼدم تؼوفر ت ،موالن الافتالف يف اًلعطمن ٔبةي توييح تعغ 

دفِا. ألفرى رشوخ يف اًىتةاً   فايعران ألمر ٕا  اًرجوغ ٕا  اًىتاة اًثاإ ٔبو اًعىس من ٔبةي فِم مؽزى اًلعة ُو

، ض: عحؼد اًسؼالم َلؼد ُؼازون، رشنؼة مىتحؼة ومعحعؼة معؼعفب اًحؼا  2ٔبتو عامثن معرو جن حبر ادلاحظ، نتؼاة اذليؼوان، ح -(1)

 .02رص، ضم، م2619 -ُؼ 2132، 1اذلَ، ؤبو،ذٍ، ظ

 -ُؼؼؼ 2223، 1فؼؼازوق سؼؼعد، مؼؼل أؼؼالء ادلؼؼاحظ، ذزاسؼؼة تَيَيؼؼة ملازهؼؼة مؼؼل مٌتصحؼؼاث، مًضؼؼوزاث ذاز الٓفؼؼاق ادلديؼؼدت، ظ -(2)

 21م، تريوث، ًحيان، ض 2661
-  ًَعَؼيملىل ٔبهَ ؾل يىتحَ يف فرتت متبٔفرت من حياتَ وٕامنا نتحَ كدؼي ٔبن جتمتؼل فيؼَ ا»وظاذفٌا زٔبي بٓفر يلول عىس ما رُحيا ٕاًي .»

ييظر: زاحب اًعو ، فن اًسصرية يف ٔبذة ادلاحظ من خؼالل نتؼاة "اًرتتيؼل واًتؼدوير" و"اًؼحخالء" و"اذليؼوان"، ذيؼوان اـلعحوملؼاث 

 .261م، جن عىٌون، ادلزائر، ض 2616 -ُؼ 2206، 2ادلامعية، ظ
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أغ٥ّمٕمؼلؿلؾ٣ّمٌّٕض٥ّموإمنومص٦ّمبرمغػل٥ّمذكصقيمصوسؾيمؼبمبعّٚمػّٔهماظؼصّٙمعـومؼـّٓلمسؾـ٧ّمغشـور٥ّممممم

موض٦ّت٥ّمرش٣ّمػ٦ّانمصقؿ٥ّ.

مبـومأغــومممم،ثـ٣ّمذـع٦ّبقيممم،أشؾؾفوماجؿؿوسقـيمم،بيمعمظقَبػ٥ّكبمػّٔامإثّٕمربػكبقبّٖاتسؽّٟماىوحّٜمسؾ٧ّمطؿو

خوصـيماظػـّٕسمعـفـو.مصظفـّٕتمممممم،غؿقّٓثمس٤ّمسصّٕماخؿؾّٛمصق٥ّماىـّٗماظعّٕب٨ّمبلجـوسمدخقؾيمأخـّٕىم

،موع٤ّمبنيمػّٔهماظعوداتم"اظؾكـ٢ّمواظؿؼـؿرلمممسوداتمجّٓؼّٓةمؼبمػّٔاماجملؿؿّٝمايّٓاث٨ّمعّٔع٦ّعيمؼبمأشؾؾفو

اظعوعيمواًوصيمسؾ٧ّماظل٦ّاء،مب٢ّمإنمػّٔهماِّخرلةمطوغًماظؾوسٌماِّطـدلماّظـّٔيمممواظشّّ"ماظّٔيمتػش٧ّمبنيم

م.اظطؾؼيماٌـؼقَبػيماظؾكقؾيمؼبماجملؿؿّٝمصّٓضوءهماّظّٔؼ٤ّمؼشؽقَبؾ٦ّن،مأشؾؾف٣ّمأدصّٝماىوحّٜمظؾؽؿوبيمس٤ّماظؾكالء

طونمع٤ّماظـّٓواصّٝماظـ مأدتمبوىـوحّٜممممم،متّٕطّٖماظـّٕاءمؼبماظطؾؼيماظدلج٦ّازؼيمظؾؿفؿؿّٝماظؾصّٕي

مصّٕاحؽبمؼؾبص٦ّقِبرمحقوتف٣ّموأدوظقىمادكبقبخورػ٣ّمظؾؿولمحبؽ٣ّماحؿؽوط٥ّمبفـ٣ّ،مم،إظبمتلؾقّٛماظض٦ّءمسؾ٧ّمػّٔهماظػؽي

أشؾؾف٣ّمع٤ّمأص٦ٍّلمدخقؾيمسؾ٧ّماجملؿؿّٝماظعّٕب٨ّ،مِّنماظعّٕبمطـوغ٦ّاموالمزاظـ٦ّامإظبمػـّٔهماظػـذلةمؼؿؾـوػ٦ّنمممممم

ؼـّّمػـ٦ّمزعقـ٢ّماظؾـّٔخ،مؼـػـ٠ّمبغـرلمحلـوب،مشـرلمسـوبهممممممممممإنمبماظعّٕبـ٨ّماظم»بوظؽّٕمموحل٤ّماظضـقوصيمبـ٢ّممم

ث٣ّمإنمإميوغ٥ّمبوظؼّٓرموثؼؿ٥ّمبوظعـوؼيماظّٕبوغقيمواسؿؿودهمسؾ٧ّماظؿ٦ّط٢ّ،مط٢ّمػّٔامؼّٓصع٥ّمإظبمسـّٓمممم.بوالضؿصود

ِّنماإلدالممضؾّٛماظـػّٗماظؾشّٕؼيمووضّٝمحّٓودامظؾـػؼوتمطؿومحّٔمبرمعـ٤ّماظؾكـ٢ّمؼبمممم(1)«اٌؾوالةمبوٌلؿؼؾ٢ّ

 ً َتَيهاٝلْاٞ لههَ ﴿حقـؿومضولمدـؾقوغ٥ّموتعـوظب:ممم،ّٕبّٛماظؼّٕآنمضضقيماإلغػوقمضؿ٤ّماظعؾودةصاظعّٓؼّٓمع٤ّما٦ٌّاضّٝ،م

ِٕٕء ٜفإ٢ٌٖ ٜأفاٞلٔبٖس َحٖتٙ ُتي (،موؼبم99سؿّٕان،ماآلؼـي:مم)د٦ّرةمآلمملل٤َُ بُٔٔ َعٔلْٔهٝقْا ٔمٖنا ُتٔحٗبٌَْ ََّما ُتئفٝقْا ٔمً َغ

ٌَِْ ٜأىُتِه ٍَُؤاٜلآ ٍَمض٦ّظ٥ّ ُتئفٝقْٞأء ُتِدَع ًِ ٖٓ ًِ ٖٓلل٤ُٔ ٜفٔنيٝلِه مَٓٔفٕ َضٔبٔل٢ ٔا ٔل ََُل ََّمه ًِ    ِب ََهُل َعه َنها َِٓب ََهِل ٜفإ٢ٖى  ِب

ٝفٜقَسَى ِىُتُه اٞل ٕٗ َّٜأ َػٔي ِْٞايٞفٔطُٔ َّالل٤ُُ اٞل ِّْما ٜغَِٔسٝكِه ُثٖه اٜلَِٓطَتِبٔد ُء َّإ٢ٌ َتتََْل٤ مٜأِمَجاٜلٝلِه َٓٝلُْىْٞا ِل ٜق

 (،مواِّعـؾيمطـرلةمح٦ّلمذظ١ّمؼبماظؼّٕآنمواظلنبقبي.08اآلؼي:ممد٦ّرةمربؿّٓ،)

م

                                           
- واًتؽزل ابًؽٌَلن، اهتضاز افلؼون ومعؼاكرت اشلؼوز،  من اًعاذاث اًسيئة اًيت ٔبظات  افلمتل اًعر  يف فرتت اًعحاس يك، ٕافعاء اًرةال

تفيش اًضعوتية وتععة   فركة ٔلظَِا وملاذاهتا، و  ُذا ثسخة اصلايهة افلوس ية اًيت ، ،زال تتفظ هبا اًعلَية اًفازسؼ ية مضؼن مؼا 

 يسمب ابًالصعوز ازلعا.

اء، ،ر: ٕاجراُمي -(1)  -ُؼؼ 2201، 2 اًىيالإ، ذاز اًفىؼر ٌَعحاملؼة واًًرشؼ واًتوسيؼل، ظصازل تَاّل، ادلاحظ يف اًحرصت وتؽداذ وسامر 

 .301م، سوزاي، ض 2619
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اظّٔيمم،"حق٢ّماظؾص٦ّص"طؿوب٥ّموػ٦ّمم،طؿوبماظؾكالءدصع٥ّمظؿلظقّٟمآخّٕ،مذطّٕماىوحّٜمحوصّٖام

حػظـ١ّمآمممذطـّٕتؽبم»:مؼبمعؼّٓعيمطؿوبماظؾكالء،مبؼ٦ّظـ٥ّممأحّٓمععورص٥ّمخطوب٥ّمعّٝمؼبمدقوقمذطّٕهجوءم

أغ١ّمضّٕأتمطؿوب٨ّمؼبمتصـقّٟمحق٢ّمظص٦ّصماظـفورموأغ١ّمدّٓدتمبـ٥ّمطـ٢ّمخؾـ٢ّ...موذطـّٕتمأنمَضـّٓؿبرمممممم

غػع٥ّمسظق٣ّ،موأنؽبقبماظؿؼّٓممؼبمدردكب٥ّمواجى،موضؾً:ماذطّٕمظ٨ّمغ٦ّادرماظـؾكالءمؼبمبـوبماىكبـِّّٓ،مِّجعـ٢ّممممم

ظـؿؿّٗمغػعـ٥ّمعـ٤ّمممماشلّٖلمعلذلاحو،مواظّٕاحيمعبوعو،مصننؽبقبمظؾفّٓقبمطّٓقبامميـّٝمع٤ّمععوودت٥ّ،موالمبـّٓمبمٌـ٤ّمامم

،مواظؽؿوبماِّولمأيمحق٢ّمظص٦ّصماظـفورمػ٦ّمع٤ّمعصـػوتماىوحّٜماظ مضوسًموجـوءمم(1)«عؾبّٕاجعؿ٥ّ

عـ٤ّماٌصـؽبقبػوتماٌفؿـيممممم،تؾّٓومع٤ّمخاللمػّٔاماظؿؼّٓؼ٣ّووطؿوبمايق٦ّانمأؼضو،مم،ذطّٕػومؼبمػّٔاماظؽؿوب

ػـّٔاماظصؽبقبـّٓؼ٠ّممممصلؾىمتلظقّٟماظؽؿـوبمإذنمؼعـ٦ّدمإظبمرشؾـيممم»اظ مخوَظطؿفوماظلكّٕؼيمواشلّٖلمبوىّٓ.م

م(2)«اظّٔيموجّٓمغػعًومسظقؿًومؼبمطؿوبماظؾص٦ّصمصلرادمأنمؼلؿػقّٓمع٤ّمغ٦ّادرماظؾكالءمواحؿفوجماِّذقوء

مصلظقَبّٟماىوحّٜمطؿوب٥ّماظـوغ٨ّمودؽبوؽبقبنمعغوعّٕاتمخبالئ٥ّ.

ــمالمؼؼّٟماِّعّٕمسـّٓمػّٔامايّٓمصؼّٛ،موإمنوموجّٓغومدؾؾًومآخّٕم ٥ّ،مبـ٢ّمرمبـومػـ٦ّممممالمؼؼ٢ّمضقؿيمس

بطّٕؼؼـيمحضـورؼيممم،ماظـّٕمبدمسؾـ٧ّماظشؾبقبـع٦ّبقيممموػـ٦ّممم،دصّٝماىوحّٜمإظبمذممخبالئ٥ّماّظّٔيطدلمايوصّٖماِّ

م،ققـؿومت٦ّظبماظػّٕسمعـوصـىمسؾقـومبوظلـؾطيمايوطؿـيممممصعؿؽبقبؾعومرّٕؼؼيماظؿص٦ّؼّٕماظػ ماظ٦ّاضع٨ّ،مم،جّٓا

عـوظىماظشع٦ّبقيمبؽ٢ّقِبمعومأوت٨ّمعـ٤ّممم،موؼّٕدنبأخّٔتماىوحَّٜمايؿقُيمسؾ٧ّماظعّٕبمصوغدلىمؼّٓاصّٝمسـف٣ّ»

روضي،مع٦ّزكبقبػًومؼبمذظ١ّمط٢ّؽبقبمثؼوصؿ٥ّماظ٦ّادعي،موحفوج٥ّماظؾوػّٕة،موبقوغ٥ّماظؽبقبوصّٝ،موطَلغ٥ّمؼّٕؼّٓمأنمؼـؾًم

شل٣ّمسؿؾققبـًومأنماًطـوبؽبماظعّٕبـ٨ّقبمضـودرمسؾـ٧ّمردمأيماصؿؽـوتمسؾـ٧ّماظعـّٕبمعفؿـومطـونمعصـّٓرمػـّٔاممممممممممممم

ضبؿـ٢ّمبالشـؿني؛ممممؿ٤ّمايفوجماظػؽوػ٨ّماظـّٔيمضمم،أدؾ٦ّبماظلكّٕؼيمواظؿفؽ٣ّم.مععؿؿّٓا(3)«االصؿؽوت

                                           

 . 2لَ اذلاجري، ضٔبتو عامثن معرو جن هبر ادلاحظ، اًحخالء، ض:  -(1)

 . 261زاحب اًعو ، فن اًسصرية يف ٔبذة ادلاحظ ، ض  -(2)
-  ياك من اًحاحثك من استدعد فىرت اًضعوتية يف تبًٔيف ادلاحظ ًىتاتَ تي "ملّد هفسَ انللؼا ابمس اًضؼعة اطّلي يلؼر ابسترشؼاء ُلؼرف ُو

اًحخؼؼي يف ارلراسؼؼاهيك ملازهؼؼة ابًعؼؼرة، ...مّث ٕاّن اقليصؼؼ ًيؼؼواذز أؼؼالء ادلؼؼاحظ جيؼؼدُا ساذث ملؼؼىل اـلةتؼؼك، حؼؼظ هؼؼواذز اًفؼؼرش م ؼؼا بٔزتؼؼل 

اؼاحظ وعرشون، بّٔما ا ًحخالء اًعرة اـلذهوزون فلد هيّفوا عن اشلسك، تيل ؾل يتاؼاوس ملؼدذ اًؼحخالء اًفؼرش عرشؼ، ممّؼا يحؼّك بٔن ، تامؼي ٌَ

زاتعؼة اذلسؼك اًسوسؼاإ، ظؼوزت اًفؼرش يف اًثلافؼة اًعرتيؼة ادلؼاحظ ٔبمنورةؼا ذزاسؼة ملازهؼة، ةلؼةل اصلزاسؼاث ييظؼر: ملىل اًفرش وأالءن" 

ًرشؼ واًتوسيؼل، 1021ٔبفريي  22-6لازهة يف اًولن اًعر ، اـلؤ ر اذلاذي واًعرشون، ألذتية واًيلدية اـل ، ةامعة ادلؼرص، مؤسسؼة اًؼوزاق ٌَ

 .111، عٌلن، الٔزذن، ض 1021، 2ظ

، 2ملًل َلد ملًل سَامين، نتاتة ادلاحظ يف يوء هظرايث اذلااح، )زسائهل منورةؼا(، اـلؤسسؼة اًعرتيؼة ٌضلزاسؼاث واًًرشؼ، ظ -(3)

 .231، تريوث، ًحيان، ض 1020
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نم،مومبقوجؿيماًوصيماظلـوخّٕةماظـ ماعؿؾـ١ّمغوصـقؿفومدوممممصصققي،مرصقـيمبالشيمااوجفيمبؾغي

مد٦ّاء.شرلهمع٤ّماظعّٕبمواظعف٣ّمسؾ٧ّمحّٓلبم

 يف أدب اجلاحظ: بالغْ السخرٍْ- ب
ععوىـيمضضـقيمممسؾب ماىوحّٜمبوظؿص٦ّؼّٕماظػ مظؾ٦ّاضّٝ،مأومتعّٕؼيماظ٦ّاضّٝماالجؿؿوس٨ّمع٤ّمأج٢ّم

رورئيمؼبماجملؿؿّٝماظعؾود٨ّمأالموػ٨ّماظؾك٢ّ،مواظ٦ّاضعقيماظػـقـيمعـّٕآةمسوطلـيمظؾؿفؿؿعـوتمأؼقبـومطـونممممممم

زعـفو،مهوولمأنمتؽشّٟمس٤ّمغؼوطماظضعّٟمصقـ٥ّمعـ٤ّمأجـ٢ّماإلصـالحمالمشـرل؛م"صقؿؽـــومأنمغعؿـدلمممممممم

ظّٓراديمإظبمرّٕؼؼيمطؿوبماظؾكالءمدراديمظطؾؼيمع٤ّماظطؾؼوتماالجؿؿوسقيموظؽ٤ّقبمعؾبمظكبػ٥ّمٕمؼعؿّٓمؼبمػّٔهما

ؼبمضوظـىمدـوخّٕمحؿـ٧ّمؼلـؿؿق٢ّمإظقـ٥ّممممممم(1)صؾلػقيمذبّٕدةمأومتورطبقيمغؼؾقيمب٢ّمدؾ١ّمرّٕؼؼـيمأدبققبـي"مم

عبقّٝمرؾؼوتماجملؿؿّٝممبومأنقبماظضقبق١ّمواظػؽوػيمعـؾّٝمظؾلقبّٕورموػ٦ّماظؼوئ٢ّ:م"...وعومصب٦ّزمعـ٤ّمذظـ١ّممم

يمعبوعـو،مصـننقبمظؾفكبـّٓقبممممؼبمبوبماشلّٖلموعومصب٦ّزمعـ٥ّمؼبمبوبماىّٓقب،مِّجع٢ّماشلّٖلمعلذلاحو،مواظّٕقباح

ؼبمضوظـىمجـودمبعقـّٓمسـ٤ّماشلـّٖلممممممم،اظـؾكالءممع٦ّض٦ّ ؼؽػ٨ّمأنمغؿكق٢ّم.(2)طّٓقبامميـّٝمع٤ّمععوودت٥ّ..."

م.واظلكّٕؼيمظـعّٕ مدرجيمغؾ٦ّغماىوحّٜمؼبمادؿعؿوظ٥ّمظؼوظىمصؽوػ٨ّ

صؼّٓمعبّٝمبنيماعؿالط٥ّمى٦ّاعّٝماظؽؾ٣ّمواظؾقون،مبالشـيممم،متقّٖماىوحّٜمبشكصقيمصّٕؼّٓةمع٤ّمغ٦ّسفو

ؾؾالشيمواظػصوحي،مؼضـّٝمغصـىمممظاىّٓمواظلكّٕؼيمؼبمآنمواحّٓ،مب٢ّموّٓهمؼبمطؿىماظـؼّٓماظ مخصصفوم

إظبمع٦ّضـ٦ّ ممم،ؼبمطؿـوبماظؾقـونمواظؿؾـقنيمممم،حؽبّٓؽبثمأغ٥ّماغّٖاحمس٤ّمع٦ّض٦ّ ماظؾلـونمضّٓمم.سقـق٥ّمغػلقيماٌؿؾؼ٨ّ

وظقّٗمػّٔاماظؾوبمممومؼّٓخ٢ّمؼبمبوبماظؾقـونمواظؿؾـقني،موظؽـ٤ّمممم»و:مصؼولمعلؿّٓرطم،آخّٕمصق٥ّمبعّٚمايؽؿي

ضّٓمصبّٕيماظلؾىمصقؾبفّٕىمعع٥ّمبؼّٓؿبِرمعومؼؽ٦ّنمتـشقطًومظؼورئماظؽؿوب،مِّنمخّٕوج٥ّمعـ٤ّماظؾـوبمإذامرـولمممم

                                           
-  سصرية عيؼد ادلؼاحظ تعؼفة خاظؼة، ًِؼذا ازتبٔيؼ  ٔبن ٔبجتؼاوس اذلؼدي  اً ُعد اًعديد من اًحاحثك مبويوغ اًسصرية تعفة ملامة، و

زاحب اًعؼؼو ، فؼؼن اًسؼؼصرية يف ٔبذة ادلؼؼاحظ مؼؼن خؼؼالل نتؼؼاة "اًرتتيؼؼل ،  ؼؼدم مويؼؼوغ حبؼؼو، يؼؼر  اًعؼؼوذت ٕا   رعل ٔلنا ع ؼؼ

 .و"اًحخالء" و"اذليوان" واًتدوير"

 .21َلد اـلحازك، فن اًلعة يف نتاة اًحخالء ٌَااحظ، ض  -(1)

 .02ض: لَ اذلاجري، ض اًحخالء،  -(2)
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واِّعـؾـيمؼبمػـّٔاماظشـلنمطــرلةمالمممممم(1)«ظؾعّٚماظعؾ٣ّمطونمذظ١ّمأرؿبوؽبحمسؾ٧ّمضؾؾ٥ّموأزؿبؼؽبّٓمؼبمغشور٥ّمإنمذوءمآ

م.ؿؾ٥ّ،مب٢ّمحؿ٧ّمؼبمحقوت٥ّماظق٦ّعقيمطونمظؾّٓسوبيمحّٜمواصّٕمؼبمطالع٥ّمعّٝماظـوسدبؾ٦ّمعـفومط

ذؾبطّٕتؾبمِّعرلماٌمعـنيماٌؿ٦ّط٢ّمظؿلدؼىمبعّٚموظّٓه،مصؾؿوم»:م،مضولروىماىوحّٜمس٤ّمغػل٥ّ

،مظعؾ١ّمتلؿشعّٕمتؾ١ّماظلكّٕؼيماظ م(2)«رآغ٨ّمادؿؾشّٝمعـظّٕي،مصلعّٕمظ٨ّمبعشّٕةمآال مدرػ٣ّموصّٕص 

بـ٥ّمؼّٕؼـّٓمأنمؼؼـ٦ّلمخـو مسؾـ٧ّموظـّٓهمعـ٤ّمممممممممحقـؿومضولمادؿؾشّٝمعـظّٕي،مطلغقبوـومؼّٕؼّٓػومأنمتص٢ّمإظق

صػض٢ّمأنمؼؽّٕع مسؾ٧ّمأنمؼّٕسؾف٣ّ.مثؾب٣ّؽبقبمإنقبمػّٔهماظصقبّٕاحيماّظـ مرؾعـًمجؾبـ٢ّؽبقبمطؿؾـ٥ّمحقـؿـوممممممم،عـظّٕي

صؽلمنومعومغؼّٙم»فومبؼؿقّٓثمس٤ّمعـظّٕهمضؾقَبؿوموّٓػومسـّٓمُطؿؽبقبوبلبمشرله،مورمبومػ٨ّمعقّٖةمأخّٕىماغػّٕدم

م.(3)«همع٤ّمذطوئ٥ّموسؼؾ٥ّع٤ّمص٦ّرت٥ّمادؿ٦ّصو

اًـرلممم،والمتؾبؿ٢ّؾبقب،معبّٝمبنيماظعؾؼّٕؼيماظػؽّٕؼيمواِّدبقيمواٌّٖاحماىوحّٜمالمتؾبلؿؿبؼ٢ّؾبمذبوظلً

وظؼّٓمأحىؽبقبماظضق١ّموعولمإظبماظػؽوػيموإٌّاوحيمبـنيماىـّٓمواشلـّٖلمحؿـ٧ّممنـًمعـّٝممنـ٦ّهمممممممم»اظؽـرلم

م-ِّغفؿومؼبمغظّٕه–قوكمعؾؽًماظلكّٕؼيمواغطؾعًمؼبمتّٕسؿ٥ّماظػـقي...موػ٦ّمؼلؿفّٓ ماظضق١ّمواإلض

                                           

 .211، ض 2ادلاحظ، اًحيان واًتحيك، ح -(1)
-ؼْدِز ذمؼَ، ُبًلؼا ملَيؼَ   دج   موكف َحرِح مل اًلايض ٔب  ذؤاذ َُ حيل كَتَي اجن اًزايث، ُرة ادلؼاحظ فوفؼا ملؼىل هفسؼَ مؼن 

رتَ ؟ فلال: ِففُ  ٔبن ٔبهوَن اثإ اثيك ٕار ٌُل يف اًتيوز، يريد ما ظيل مبحمد وٕاذخا  تيؼوز  ديؼد فيؼَ مسؼامري »اًلدغ فليي  :  َُ ًَِم 

ة ُو فيَ حم ماث، ة اًياش فيَ فُعِذّ َل، مّث يواظؼي ملؼىل  «يعد َلد جن اًزايث اكن ُو ظيعَ ًُيعّذِ ُذٍ ذملاتة يف ذلظة فوف ُو

وػل مؼا ملَمتؼم ٕا، متياسؼ يا »هفس اـليوال ويف اـلوكف هفسَ تعدما يجء تَ مىد ال ابٔلؼؼالل اذلديديؼة ُويؼل ٔبمؼام ٔب  ذؤاذ فلؼال  : 

ألايم ، تعؼَح مٌؼم ٕا،  ًفسؼاذ لويتؼم وزذاءت ذخَتؼم  ٌَيعمة، نفوزا ٌَعييعة، ُمعدًا ٌَمساوئ وما فٌ ؼد ابس تعؼاليح عل، ًوىؼن  

فو ػل ٔلْن يىون عل ألمر ملًل  خؼري مؼن ٔبن يىؼون يل  -ٔبي دك ػل–وسوء افتيازك وتؽاًة لحعم، فلال   ادلاحظ: َففِّغ ملَيم 

الاهتلام مد، فلؼال   اجؼن  ملَيم، ؤلن ٔبيسء وُتسن ٔبحسُن عيم من ٔبن ٔبحسَن فتإَء، ؤبن تعفو عد يف  ال كدزتم ٔبأي من

ِؼذٍ   «ٔب  ذواذ: كد حم ػل، ما ملَمتم ٕا، نثري ،زويق اًعم، وكد جعَ  تياهم ٔبمام كَحؼم مث اظؼعيعَ  فيؼَ اًيفؼاق واًىفؼر ... ًو

"ٔبتؼو اًوًيؼد"، اذلاذثة تلية ، ختَو من اًعرافة اًيت اكه  سخدا يف تلرية اجؼن ٔب  ذواذ ٌَاؼاحظ يف ةلَسؼَ ٕا  ٔبن تؼويف وخَفؼَ اتيؼَ 

ايكوث اسلوي، معيؼم ألذابء، م، فعاذز ٔبموا . ييظر: 102ُؼ، 131وظي يف خدمتَ ٕا  ٔبن رصفَ تعد ما نرثث صعية ٔبملدائَ س ية 

 .21، تريوث، ًحيان، ض 2610، 9ية، ادلاحظ ذزاسة ملامة، ذاز اًثلافة، ظػر جوزح . وييظر: 1202- 1201ض  ،9ح

- ما ٔبجخَد ٔب د ٕا،ّ امرٔباتن، زٔبي  ٕا داٌُل يف اًعسىر، واكه  لويةل اًلامة، وني  ملىل لعؼام، »: هبيك عن هواذٍز ٔبي ا فيلول

فبٔزذث ٔبن ٔبماسلا فلَ  ًِا: اىزيل لكا معيؼا، فلاًؼ : اظؼعد ٔبهؼ  حؼم ،ؼرى اصلهيؼا؛ ؤبمؼا ألفؼرى فٕاهنؼا ٔبتتؼد ؤبان ملؼىل ابة ذازي 

ٕا  ٔبن ٔبت    ٕا  ظؼائغ هيؼوذي وكاًؼ   : مثؼي ُؼذا واهرصؼف ، فسؼبًٔ  فلاً : يل ٕاًيم  اةة ؤبزيد ٔبن  يش معا، فلم  معِا 

اًعائغ عن كوًِا فلال: ٕاهنا ٔبت  ٕايل  تفط ؤبمرتد ٔبن ٔبهلش ًِا ظوزت ص يعان، فلَ  ًِا ما زٔبيؼ  اًضؼ يعان، فبٔتؼ  تؼم وكاًؼ  مؼا 

 .21جوزح ػرية، ادلاحظ ذزاسة ملامة، ض ، ييظر: «نيع 

 .11ي، مروح اطلُة ومعاذن ادلوُر، ض ٔبتو اذلسن جن ملًل اـلسعوذ -(2)

 .306، اًلاُرت، مرص، ض 1021-2233، 2، مىتحة اًثلافة اصليًية، ظ1َلد هرذ ملًل، ٔبمراء اًحيان، ح -(3)
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وروحماظّٓسوبيماظ مالعلًمذكصـ٥ّ،ممم(1)«خرلمعومؼبمػّٔهمايقوة،مصفؿومعصّٓرماظؼ٦ّةمواظؾفوءمظتحقوء

جعؾًمعـ٥ّمدقكبقبّٓماظػ٤ّماظؽورؼؽوت٦ّريمؼبماظعصّٕماظعؾودـ٨ّ،موالمغؾـوظّٞمإنمضؾــومؼبمطـ٢ّماظعصـ٦ّر،مإذمٕمممممم

عـًمبـنيماِّدبمواظـؼـّٓممممعبمؼلف٢ّمظـومتورؼّْماِّدبماظعّٕب٨ّمذكصقيممموثؾـيمظشكصـقيماىـوحّٜ،ممم

مواالسؿّٖالمبؾالشيماظلكّٕؼيمواظػؽوػي.

أعقبومس٤ّمبالشيماظلكّٕؼيمؼبمأدب٥ّ،مصنغـومغؾؿؿلـفومؼبمأعـّٕؼ٤ّمػـوعؽبقبني:مصققـؿـومطـونماىـوحّٜممممممم

عطؾ٦ّسومسؾ٧ّماظظّٕ مواظػؽوػي،مؼـظّٕمإظبماِّع٦ّرمغظّٕامالماطذلاثقومؼؾّٓومسؾق٥ّماظلـّٕورموحـىماظّٓسوبـيمممم»

زر متؾ١ّماظّٕوحمؼبمعبقّٝمعمظػوت٥ّ،ماظؽؿىمعـفومواظّٕدوئ٢ّ،موظع٢ّؽبقبمػّٔامعومؼػلكبقبّٕمدكبضقَبـيممم(2)«وخػيماظّٕوح

تـووظ٥ّم٦ٌّض٦ّ ماظؾكالءموغ٦ّادرػ٣ّمؼبمعبقّٝمعمظػوت٥ّ،مإظبمأنمخصّٙمشل٣ّمطؿوبومعـػّٕدامعبّٝمصقـ٥ّمبـنيممم

مغؼ٢ّمظؾقؼوئ٠ّموبنيمخقوظ٥ّماًصىماظّٔيمُرؾكبّٝمسؾ٧ّمٌليماظلكّٕؼيمتؾ١ّ.

الط٥ّمغوصقيماظؾقون،مواشذلاص٥ّمع٤ّمعؽبعنيماظؾالشيموادؿ٦ّص٧ّمسؾـ٧ّمععّٕصـيممممتـ٢ّماِّعّٕماظـوغ٨ّمؼبماعؿ

ؽبم»سؾ٦ّمماظؾلون،معفؿؿومبـػلقؽبقبيماٌؿؾؼ٨ّموثؼوصؿ٥ّ،مصف٦ّماظؼوئ٢ّمربِّّٔرامعـؾكبقبفو:م ٓم–عؿ٧ّمزلكبع م-حػظـ١ّما

بـودرةمع٤ّمطالمماِّسّٕاب،مصنؼؽبقبوكموأنمهقؽفومإالمعّٝمإسّٕابفو،موزبـورجمأظػوزفـو،مصنغـ١ّمإنمشقؽبقبّٕتفـوممممم

ؽبمع٤ّمتؾـ١ّمايؽوؼـيموسؾقـ١ّممممبلنم تؾق٤ّؽبمؼبمإسّٕابفوموأخّٕجؿفومزبورجمطالمما٦ٌّؽبظَّّٓؼ٤ّمواظؾؾّٓؼقبني،مخؽبّٕج

صض٢ّمطؾرل،موطّٔظ١ّمإذامزلعًمبـودرةمع٤ّمغ٦ّادرماظع٦ّامقب،موعؾبؾقيلبمع٤ّمعؾبؾّّماُيش٦ّؽبةمواظطقَبغوم،مصنؼـوكموأنمم

ّٕجـًومدـّٕؼقبًو،مصـننؽبقبممممتلؿعؿ٢ّمصقفوماإلسّٕاب،مأومأنمتؿكقؽبقبّٕمشلومظػظومحلـو،مأوموع٢ّمشلـومعـ٤ّمصكبقـ١ّمزبممم

ذظ١ّمؼػلّٓماإلعؿو مبفو،موؼؾبكّٕجؾبفومع٤ّمص٦ّرتفو،موع٤ّماظـّٔيمُأرؼـّٓتمظـ٥ّ،موؼـّٔػىمادـؿطوبؿف٣ّمإؼوػـوممممممم

م.ص٦ّاضّٝمػّٔهماظؼ٦ّاغنيمالمبّٓؽبقبموأغ٥ّمعؿؿّٕسمشلومسوع٢ّفبمبفوم(3)«وادؿؿالحف٣ّمشلو

،مثؼوصـيمػـّٔاماٌؿؾؼـ٨ّممممؼؼّٓقبممع٤ّمخاللمػّٔاماظؿـؾق٥ّمذّٕورومظؾؿؿؽؾ٣ّمصبىمأنمؼؾؿّٖممبفو،معـفـوم

تـفّّمسؿؾقيماظؿػوس٢ّمبقـفؿو.مصوِّسّٕابمؼبمسفّٓماىوحّٜمميـؾ٦ّنماظـكؾيماظـ مممط٨ّمورصقّٓهماظؾغ٦ّي،

تؾبفقّٓمادؿعؿولماظّؾغيموتؾبقل٤ّمصفؿفومسؾ٧ّمدفقؽبقبؿف٣ّ،مأعوماظعوعيموضّٓماخؿؾطـ٦ّامبلجــوسمشـرلمسّٕبقـيممممم

ٌعـ٧ّ،مشلّٔامصعؾ٧ّماٌؿؽؾ٣ّمأنموعـف٣ّمع٤ّمٕمؼؽ٤ّمسّٕبقومأصال!،مطوغًمشل٣ّمظغيمدفؾيماٌكّٕجمبلقطيما

مضبل٤ّماخؿقورماِّظػوزماظ متـودىموعؿؾؼق٥ّ.

                                           

 . 22زاحب اًعو ، فن اًسصرية يف ٔبذة ادلاحظ، ض  -(1)

 .911حٌا اًفافوزي، اتزخي ألذة اًعر ، ض  -(2)

 .221و 229، ض 2واًتحيك، حادلاحظ، اًحيان  -(3)
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دؾبؾؾب٢ّؽبماظؿعوع٢ّماظؾغ٦ّيمعّٝمط٢ّمرؾؼي،مصؼّٓمطونمظ٥ّماظلؾ٠ّمم،ع٤ّمخاللمػّٔاماظقبّٙم،وضمبّّماىوحّٜ

ؼبماالػؿؿوممبوٌؿؾؼ٨ّمِّغ٥ّمأدوسمسؿؾقيماظؿ٦ّاص٢ّ،موِّنماظؿػوس٢ّمعّٝماظـّٙمأوماًطوبمالمؼؽ٦ّنمبوظ٦ّجـ٥ّمم

اٌكورىؾبمأوماظؾوثنبمإذامٕمضبل٤ّماغؿؼوءمطؾؿوت٥ّماظ متؿـودىموععّٕصيماٌؿؾؼ٨ّ.مشبؾّٙمإذنماظّٔيمؼّٕج٦ّهم

مإظبمأنماىوحّٜمطونمعؾبعؾكبقبؿًوموع٦ّجكبقبفًو،مبؾقغًومربؽبقبؽًو،مادؿ٦ّىمسؾ٧ّمسّٕشماظؾقونمس٤ّمادؿقؼوق.

معاػقةماظؼصةماظؼصرية: (1

ماِّوظبمؼبماظؼّٕنمعّٕتماظؼصيماظؼصرلةممبّٕاح٢ّموبّٓاؼوتمطؽ٢ّمص٤ّمأدب٨ّ،مإذمؼمرخمإلرػوصوتف و

مممبّٓؼـيمروعومحبفّٕاتماظػوتقؽونمهّٓؼّٓا،محقٌمطونمؼؿفؿّٝماِّػوظ٨ّمؼبمتؾ١ّمايفّٕاتمظالدؿؿو م04

طوغًمخقوظقيمع٤ّممأغفوؼع م،موػّٔام(1)ظؾقؽوؼوتماٌكذلسيموضّٓمزلقًمتؾ١ّمايفّٕةممبصـّٝمماِّطوذؼى

ّٕمروادمطـأمع٤ّو»يف٣ّماٌؿعيماظ مرؾعؿفومم،طوغًمتلؿؼطىمعبف٦ّرامػوعومع٤ّماٌؿؾؼنيوم،غلٍمايؽ٦ّات٨ّ

مازل٥ّ مخقوالمرج٢ّمشّٕؼىماِّر٦ّار موأخصؾف٣ّ ممعصـّٝماِّطوذؼىمعـوبّٕة ماظ مّٓوقبنم...ص"ب٦ّتشق٦ّ" اظـ٦ّادر

م مأزلوهم)ؼبمضصفوموزلعفو مبّٔظ١ّمذؽالمأدبقو مالمبّٓمع٤ّممم؛(2)«(اظػوتشقوعصـّٝماِّطوذؼىمصلسطوػو طؿو

ماظؾقوظ٨ّ مأو مضصّٙم"اظّٓؼؽوعّٕون" مإظب ماظ متض٣ّمماإلذورة مب٦ّطوتشق٦ّ مجق٦ّصوغ٨ّ ماإلؼطوظ٨ّ مظؾؽوتى اظعشّٕ

مع٤ّم ماظّٕؼّٟمػّٕوبو مؼب مبعقّٓا ماجؿؿع٦ّا ماظّٔؼ٤ّ مصؾ٦ّرغلو مبعّٚمأػوظ٨ّمعّٓؼـي ماظؼصّٙمدّٕدػو مع٤ّ ذبؿ٦ّسي

ذبّٕدمربووالتمتػؿؼّٕمم٧ّوتؾؼم.(3)عظوػّٕما٦ٌّتمواظّٓعورماظ مذّٓتفومآٌّؼـيمبلؾىمتػش٨ّموبوءماظطوس٦ّن

مظؿؽ٦ّقبنمغ٦ّ مضصص٨ّمجّٓؼّٓمأطـّٕمعؿعيموأطـّٕمضؾطومظؼ٦ّاسّٓم ظؾكصوئّٙماظلّٕدؼي،مظؽـفومتعّٓقبمدؾؾومطوصقو

موض٦ّاغنيماظؽؿوبيماظؼصصقيماّظّٔيممتقب٢ّمؼبماظؼصيماظؼصرلة.

 اظؿعرؼفماظؾغوي: 

ؾبماظش٨ّءمإذام«تّٓلمعودةم)ق.ص.ص(مؼبمععف٣ّمظلونماظعّٕبمسؾ٧ّمسّٓقبةمععوغ٨ّ،م ؼؼولمَضصؽبصؿب

م متعوظب: مض٦ّظ٥ّ موعـ٥ّ مذ٨ّء، مبعّٓ مذقؽو مأثّٕه موػ٦ّممَّٜقاٜلِت أٔلِختُٔٔ ٝقٚصُٔتؿؾعً ماًدل واظؼصقبي:

موؼؼول:م ماٌؼص٦ّص، ماًدل مواظَؼصؽبّٙؾب: مأورده، موَضصؽبصـبو: مضصقبو مؼُؼصنب٥ّ مخدله مسؾ٧ّ موضّٙمب اظؼصّٙ،

                                           

 .1، ض، تريوث، ًحيان2613، 3ييظر: زصاذ زصدي، فن اًلعة اًلعريت، ذاز اًعوذت، ظ  -(1)

 .1-1اـلرجل هفسَ، ض  -(2)

، ذمضؼؼق، 2616، 2ييظؼؼر: يوسؼؼف اًضؼؼازوإ، ذزاسؼؼاث يف اًلعؼؼة اًلعؼؼريت، ذاز لؼؼالش ٌضلزاسؼؼاث واًرتأؼؼة واًًرشؼؼ، ظ -(3)

 .11-11سوزية، ض
 -  22سوزت اًلعط، الٓية. 
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واظّؼّٙنب:ماظؾقون،موضّٙمبمآثورػ٣ّمؼؼصقبفومضصقبًومضصصًماظّٕقبؤؼومسؾ٧ّمصالنمإذامأخدلت٥ّمبفو،مَأُضصؾبفومَضصقبًو،م

ٜفاِزَتٖدا َعٜلٙ وضصصوموتؼصمبصؽبفومتؿؾقبعفومبوظّؾق٢ّ،موضق٢ّ:مػ٦ّمتؿؾقبّٝماِّثّٕمأيمبموضًمطون،مضولمتعوظب:م

مؼؿؾعوغّ٥ٜيَثاز٢ٍَٔنا ٜقَصّصا مأي ماِّثّٕ مؼؼصقبون ماّظّٔيمدؾؽوه ماظّطّٕؼ٠ّ مع٤ّ مرجعو صوظؼصّٙم» (1)أي

موتؿؾّٝماِّثّٕمطؿومؼّٓلقبمسؾ٧ّماظؾقونمأؼضو.م،ؼع ماًدل

 ماصطالحا:م

م مٌصطؾّّ متّٕعبي مػ٨ّ ماظؼصرلة موم(Short Story)اظؼصي بوظػّٕغلقي،مم(Nouvelle)بوإلنؾقّٖؼي

دارمبنيماظـؼودمح٦ّلمػّٔاماٌصطؾّّمطونمح٦ّلمأصضؾقيمادؿعؿولمسؾورةماظؼصيماظؼصرلةمأوم»واالخؿال ماظّٔيم

ماِّضص٦ّصي ممِّنقبم(2)«سؾورة مأطدلمػوجّٗمظؾؿصطؾقوتمتّٕعبي متشؽ٢ّ ماظغّٕبقي معصودرػو اٌصطؾقوتمع٤ّ

م.اظعّٕبققبي،موذظ١ّمِّغقبومغصود مأطـّٕمع٤ّمتّٕعبيمظؾؿصطؾّّماظ٦ّاحّٓمبلؾىماخؿال ماظّؾغيماظ متؾبّٕج٣ّمعـفو

م مت٦ّح٨ّ مصؼّٓ ماظ مارتؾطًمبوٌصطؾّّ ماظؼكبصّٕ مصػي مواِّحبأعو مذاتمر٦ّلممرجّّفؿفو، أغفو

ربّٓد،مظؽ٤ّماظ٦ّاضّٝمسؽّٗمذظ١ّممتوعو،مصؼّٓمميؽ٤ّمأنمتؾؿؼ٨ّمعّٝماِّغ٦ّا ماظلّٕدؼيماِّخّٕىمع٤ّمغوحقيم

بنيمػّٔهماِّغ٦ّا مالمؼّٕجّٝم»اظشؽ٢ّماًورج٨ّمأيمع٤ّمغوحقيماظط٦ّلموطـّٕةمسّٓدماظصػقوتمظؽ٤ّماظػورقم

دب٨ّموضؾيماظعـوؼيمبّٔظ١ّمإظبماظط٦ّلمواظؼصّٕ،موالمإظبماإلدفوبمواإلصبوز،موالمإظبماظعـوؼيمبوِّدؾ٦ّبماِّ

اِّدؾ٦ّب،موالمإظبمخطّٕما٦ٌّض٦ّ مأومتػوػؿ٥ّ،مصؽ٢ّمأوظؽ١ّمصػوتمضّٓمتؿشوب٥ّمصقفومعبقّٝمػّٔهماِّغ٦ّا ،م

مايؽوؼيم متؿـوول مضّٓ مأو ماظؽؾؿوت، مسّٓد مؼب ماظؼصرلة مبوظؼصي متؾؿؼ٨ّ محؿ٧ّ ماٌط٦ّظي مايؽوؼي صؿؽدل

ػقـومع٤ّمعلوئ٢ّماجملؿؿّٝمأوممع٦ّض٦ّسومع٤ّمأج٢ّقبما٦ٌّض٦ّسوت،موالمتؿـوولماظؼصيماظؽؾرلةمإالمع٦ّض٦ّسو

ماظـػلقي مم.(3)«علوئ٢ّماِّح٦ّال مزلقبوهمصؿؿقّٖػو مآخّٕ مأعّٕ ماِّخّٕىمؼػّٕض٥ّ ماظلّٕد مأغ٦ّا  مع٤ّ س٤ّمشرلػو

م.اظـّؼودمبـ)ا٦ٌّضّٟ(

                                           
-  :12سوزت اًىِف، الٓية. 

 .3192و 3190ذاز اـلعازف،ض  ظ.، 2. وييظر افلضل 29-22-23ذاز ظاذز، ض ظ.، 1اجن مٌظوز، ًسان اًعرة، افلضل  -(1)

ٔبوزذ اًعتؼة . وكؼد 11، اًلؼاُرت، مرصؼ، ض 1002عحد اًرحمي اًىرذي، اًرسؼذ ومٌؼاا اًيلؼد ألذ ، مىتحؼة الٓذاة، ذ ظ،  -(2)

 .10رعل ارلَيط اـل عرة من اًرتجٌلث ٌَمععَح اهظر ض 
- ى ٕار تعترب اٌَّؽة اًفروس يّة اٌَؽة اًثاهية تحعغ ذول اـلؽرة اًعر  وتعترب اٌَّؽة إ،جنَ ية نذعل تؼحعغ اصلول اـلرشؼكيّة وارلَؼيو ؤبذ

 ُذا الافتالف ٕا  افتالف ،رجٌلث اـلععَحاث اًوا د.

 .22، مرص، ض2613اًعلاذ، ٔبًوان من اًلعة اًلعريت يف ألذة ألمرييك، مىتحة ألجنَو اـلرصية، ذ ظ،  عحاش َلوذ -(3)
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المهؿؿ٢ّمشرلمحّٓثمواحّٓ،مورمبومتؽؿػ٨ّمبؿص٦ّؼّٕميظيممأغفوعومرّطّٖمسؾق٥ّماظّٓارد٦ّنمأيممػ٦ّ

وايّٓثمعومػ٦ّمإاّلمخدلمه٦ّؼ٥ّمم(1)حّٓوث٥ّمذع٦ّرؼيمواحّٓةمغؿفًمس٤ّمحّٓثموضّٝمبوظػع٢ّمأومعؿ٦ّضّٝ

ماظ مم،اظؼصي ماظـوغقي موإٌّحؾي ماِّوظبموػ٨ّماظؾّٓاؼي، مإٌّحؾي مبـالثمعّٕاح٢ّ: واظّٔيمصبىمأنمميّٕ

متـ٢ّمم،أوماظؾّٓاؼيموتؿط٦ّرمإظبمدؾلؾيمع٤ّماظـؼوطم،وتـؿ٦ّمحؿؿوموبوظضّٕورةمع٤ّما٦ٌّضّٟم،غلؿقفوماظ٦ّدّٛ

ماظـوظـي موإٌّحؾي ما٦ٌّضّٟ، ماظ مضبؿ٦ّؼفو ماظؼ٦ّى مأو معؿّٖاؼّٓا، متشوبؽو مأو مصقفومم،تعؼقّٓا ماظـفوؼي أو

م.(2)تؿفؿّٝمط٢ّماظؼ٦ّىماظ ماحؿ٦ّاػوما٦ٌّضّٟمأوماظؾّٓاؼيمؼبمغؼطيمواحّٓةمؼؿقؼ٠ّمبفوماالطؿؿولمظؾقّٓث

موع ماجملؿؿّٝ مؼب ماظؾلقطي ماظطؾؼوت مبني متّٓاوال ماظػـ٦ّن مأطـّٕ ماظؼصرلة ماظؼصي مزع٤ّ،متعّٓقب ـّٔ

عؼورغيمعّٝمم،(3)«ع٦ّجيمؼبمودّٛماظـفّٕ»،موإذمطوغًمتؾّٓومظؾؾعّٚمتؽػقفومعلوحيمصغرلةمؼبماىّٕؼّٓة

المصدلمظؽوتؾفوموالمظؼورئفومسؾ٧ّماإلدفوب،مصوظؽؾؿيم»المبّٓمأنمؼؿ٦ّصّٕمذّٕطماظؼصّٕمصقفو،مإذمواظّٕواؼي،م

مصبؿ٢ّمخصوئّٙماظؽ٢ّ مواىّٖء مايؽوؼي، متغ مس٤ّ مواظؾؿقي ماىؿؾي، متغ مس٤ّ ض٦ّاعفومم(4)«صقفو

ماالضؿصودمواالخؿصورمِّنمع٦ّض٦ّسفومؼبماِّدوسمػ٦ّمحّٓث،مأومع٦ّضّٟ.

مطوم.وإنمتغققبّٕتماظػذلاتم،دبؿؾّٟمع٦ّض٦ّسوتماظؼصيماظؼصرلةالم ص٤ّمدّٕديمـ"سـّٓمزف٦ّرػو

موم"جّٓؼّٓ ماظطؾؼوتماٌضطفّٓة مع٤ّ مع٦ّض٦ّسوتفو مبوِّعّٗمواظؾورحي!»تلؿؿّٓ ماظق٦ّم مأذؾ٥ّ ماظع٦ّدةممعو إن

م مؼبمغفوؼوتماظؼّٕن ماظؼصرلة ماٌـوخوتماظ مأصّٕزتماظؼصي مإظب حقٌمزفّٕتممنوذجفومم09بوظّٔاطّٕة

ادؿؿّٓتمع٦ّض٦ّسوتفومع٤ّمععوغوةمم."تشقك٦ّ "وم"إدجورمأالنمب٦ّ"وم"ع٦ّبودون"اظّٕائعيمسؾ٧ّمؼّٓم

                                           

 ييظر: عواذ ملًل، اًلعة اًلعريت وموكعِا يف هظؼرايث اًرسؼذ، ةلؼةل ادلديؼد، ثلافيؼة عرتيؼة ةامعؼة، ذوزيؼة صؼِرية تعؼدز عؼن: -(1)

 Al Arabe Publishing Centre ،  اـلوكل: 61، ض 1021، فرباير 23ًيدن، ملد ،www.aljadeedmagazine.com  

 .26ييظر: زصاذ زصدي، فن اًلعة اًلعريت، ض  -(2)

 .61عواذ ملًل، اًلعة اًلعريت وموكعِا يف هظرايث اًرسذ، ض  -(3)

 .01، اًلاُرت، مرص، ض 2211/1009، 3ذية ٌَلعة اًلعريت، مىتحة الٓذاة، ظ عحد اًرحمي اًىرذي، اًحًية اًرس  -(4)

- نايج ذو موابس(Guy De Maupassant)   : 2190ٔبوث  9اكتة وزوايئ فروإ ؤب د بآبء اًلعة اًلعؼريت اذلديثؼة، وصل 

اًرّسام الٔنرب ٌَعحوش اًخرشؼي وذومؼا مؼا اكن يعؼاة تعؼداغ واكن  تلرص مريومنس يي تيوماهداي من سال  ٔبزس تلرالية، اكن موابسان

سؼ ية وذفؼن تحؼازيس  21ومؼاث يف ٕا ؼدى اـلعؼّحاث عؼن معؼر ؾل يتاؼاوس  2162يتَوى ساملاث من ألؾل حم ٔبظية ابدليون سؼ ية 

 نمؼ يىؼن واثلؼا زمبا ٔلهؼَ ؾل مس تعازت، ءتبٔسٌل ٔبعٌل  ألو  ووكّلمواييل ٔبعٌل  اكه  واكعية تعاجل اًعحلاث اًعذ ة واـلِمضة يف ةلمتعَ؛ 

و،سؼ امي اًؼروش  أاظؼة، ألةاهؼة اًلؼراء كعؼريت اسؼرتع  اُؼامتم كعؼة 300 من نتة ٔبنرث  2160و 2112 تك  ا . ام اًثلة هفسَ

 تعؼد اًفروإؼ،يف ألذة  زائعؼة ٔبعظم ٕاهَ : «ـلوابسان Une Vie/ 2112) )حياتنتاة  كربٔ  ٔبن تعد  ًيون توًس توي كال ًلد .م م

ُوػو ييظر: ويىيحيداي ونتاة اذلَية اـلفلوذت )ٍلوملة كععية ةتازت(، ،ر: ٔبهعوان موىس عؼراز، مؼر: جؼٌلل  ًفيىتوز ».زواية اًحؤساء

 =، ذمضق، سوزاي.1022، 2ذّسيد، مًضوزاث اًِيةة اًعامة اًسوزية ٌَىتاة، ظ

http://www.aljadeedmagazine.com/


 تالؼة اًرسذ اًلعيص عيد ادلاحظ اًفعي اًثاإ:

~ 78 ~ 

 

ماٌفؿشي: مااماظطؾؼي موأصقوبماظّٓخ٢ّ ماظّٕثي، مواظدلوظقؿورؼو ماظعؿوظقي، ماظّٕازحيماظدلوظقؿورؼو ّٓود،

ماظّٕأزلوظ٨ّ ماظـظوم مبنيمأوادّٛماجملؿؿّٝم.(1)«هًمورلة مدوسّٓمسؾ٧ّماغؿشورػو معو ِّغفومم،وظع٢ّمػّٔا

مععقـي ماظػؽيم،طوغًمدبورىمصؽي مػّٔه مهؽ٨ّمػؿ٦ّم ماظّظالمممّٕمبوظم،أو مؼبمودّٛ محاّل مظـػلفو وّٓ

مماٌودقبيمواظؼفّٕماالجؿؿوس٨ّماّظّٔيمطوغًمتعوغ٨ّمعـ٥ّ.

اظؾكالءمواظّٓقبارسمظؼصص٥ّ،مت٦ّصّٕمػّٔهماظشّٕوطمؼبمبعّٚمضصص٥ّ،مصؼّٓماٌؿصّػّّمظؽؿوبمػ٨ّمْؾقؾبدؽب

ماّظّٔيمعورد٥ّم ماظؼؿّٝموايّٕعون موإنمٕمؼؽ٤ّ مععققبـي مز٦ّاػّٕ موحوولمرصّٓ ماىوحّٜمسؾ٧ّماظ٦ّاضعقي رّطّٖ

فومضؿّٝموحّٕعونمع٤ّمغ٦ّ مآخّٕ،مضؿّٝماظـػّٗموحّٕعوغفومع٤ّمأبلّٛمنغاجملؿؿّٝمسؾ٧ّماظػّٕدماٌضطفّٓ،مص

؛م٢ّمإنمسب٤ّمحووظـومأنمتػلرلمخؾوؼوه،مإنقبماظؾكقاظظّٕو حؼ٦ّضفوموػ٨ّماظؼّٓرةمسؾ٧ّماظعقّ٘مؼبمأحل٤ّم

م ميؽ٤ّمأنمدـفّٓهمضبّٕممغػل٥ّموأػؾ٥ّمع٤ّماِّط٢ّمواظؾؾّٗمع٤ّمأج٢ّمأنمؼّٕىمعوظ٥ّمؼـؿ٦ّمشرلمعؾولممبو

مؼذلتىمس٤ّمذظ١ّ.

مسؾ٧ّم مرّطّٖ معو معـفو ماٌول، معبّٝ مسؾ٧ّ مرّطّٖ معو معـفو موع٦ّضػفو، محبّٓثفو مضصي مط٢ّقب متققبّٖت

مهًاظؿقوؼ٢ّمواظؿطّػ٢ّ،موعـفومعومبققب٤ّمرّٕقموصؾلػيماظؾكالءمؼبماالضؿصود،موعـفومعومضّٓقبعًماظؾكالءم

                                                                                                                                 

=- اذةاز ٔب،ن تؼو(Edgar Allan Poe) :2106 – 2126  انكؼد ٔبذ  ٔبمؼرييك، مؤًؼف، وصؼاعر وحمؼّرز، ويعتؼرب جؼزءا مؼن

اذلرنة اًروماوس ية ألمريىية، اص هترث حعايتَ ابٔلزساز ؤبهنؼا مرّوملؼة، اكن "تؼو" وا ؼدا مؼن ٔبكؼدم اـلٌلزسؼك ألمؼريىيك ًفؼن اًلعؼة 

روف هباول هسة ًلمة اًعيش من خؼالل اًىتاتؼة و ؼدُا، اًلعريت، ويعترب معوما ةرتغ هوغ فيال اًتحري، اكن ٔبّول اكتة ٔبمرييك مع

ممّا ٔبذى ٕا  حيات ظعحة ماًيا وهمييا )ييظر ويىيحيداي ٕاؼاز بٓ،ن تو(. وييظر نتاة: ٕاذةاز ٔب،ن تو، كٌاغ اـلوث ألمحر وكعط ٔبفؼرى، 

ًحيان، اًىتاة فيَ ٕاسِاة عؼن ، تريوث، 1006-2230، 2ض وتق: ز اة ععوي، ذاز اذلرف اًعر  ٌَعحاملة واًًرش واًتوسيل، ظ 

 ألذتية. حياتَ اـلريرت وتداايتَ

-  ٔبهعوان تض يصوف(Anton Chekhov) : لحية واكتة مرسيح ومؤًف كعيص زويس هحري، ييظؼر ٕاًيؼَ ملؼىل ٔبهّؼَ مؼن

، وؾل يؼرتك اًىتاتؼة حؼم ٔبف ي نتّاة اًلّعة اًلعريت ملىل مدى اًتازخي، تدٔب اًىتاتة عيدما اكن لاًحا يف لكيّة اًعّة يف ةامعة موسؼىو

ٔبظحح من ٔبعظم ألذابء، واس متّر ٔبي ا يف همية اًّعة واكن يلول: "ٕاّن اًعّة ُؼو سوجؼيت، وألذة عضؼ يليت"، تؼويف ثسؼخة مؼرط 

سؼ ية ةَّفؼؼا بآثزا عظميؼؼة تيّوعؼؼ  تؼؼك اـلرسؼخ، واًلعؼؼط اًلعؼؼريت، واًؼؼرواايث، ييظؼؼر:  22اًسؼّي تيوفوذيفتيشؼؼ عؼؼن معؼؼر ؾل يتاؼؼاوس 

تعؼّرق . )12-22 ، اًلؼاُرت، مرصؼ،. ض1006، 2، ذاز اًرشؼوق، ظ 2، ونتاة ألعٌلل اكلتازت )ألعٌلل اًلععية(، مؼو ويىيحيداي

 .(اًىتاةيف  اـلرتمج ٕا  حيات اًعتة إبسِاة

زاث اـلتحؼدت ، اًضؼازكة، إ،مؼا1001، 2ملدانن نزازت، اًلعة اًلعريت يف ٔبفق اًتَلا )هلد تعحيلا(، ذائؼرت اًثلافؼة وإ،ملؼالم، ظ  -(1)

 .06اًعرتية، ض
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عـؾيمعـفومعومارتؾّٛمحبل٤ّماظؿّٓبرل،م...واِّوفًمظؾؼورئ،مجِّوػ٨ّمغ٦ّ مع٤ّماٌغوظطيماظ موؾبم،رداءماظؽّٕم

مطّؾفومهق٢ّمإظبمتّٕطقّٖماىوحّٜمسؾ٧ّما٦ٌّضّٟماظ٦ّاحّٓ.مس٤ّمذظ١ّمطـرلة

مع٤ّمحقٌماظشؽ٢ّمواٌ ماظؼق٣ّمؼبمعلوحيمضصصقيمربّٓودة مػّٔه ،مإذم٦ّض٦ّ سوجلماىوحّٜمط٢ّقب

ميؽ٤ّمظؾؼورئمأنمؼؿؽبؿؽبؾمبّٝمأحّٓاثماظّؼصيمؼبمحف٣ّمصغرلموؼبموزع٤ّمضصرلمأؼضو،موػ٨ّمبالمذ١ّّمأحّٓم

اظ ماذؿؼًمازلفومع٤ّمم،صّٕمب٦ّج٥ّماًص٦ّصمؼبماظؼصيماظؼصرلةواّظّٔيمت٦ّم،تؼـقوتماظؼّٙمايّٓاث٨ّ

ماظلؿي ماظػـقيماِّخّٕىم،ػّٔه مؼبمضصص٥ّمم،بوالضوصيمإظبماظعـوصّٕ اّظ محّٕصماىوحّٜمسؾ٧ّمت٦ّزقػفو

والمؼؼؿصّٕمصضؾ٥ّمؼبمذبّٕقبدمم،شلّٔامميؽــومأنمغعؿدلهمرائّٓمظؾؼصيماظعّٕبقيم،أومبّٓونموس٨ّم،ب٦ّس٨ّمعـ٥ّ

وصقـب٨ّمممؿوزمؼبماِّدبمم،اظؼ٦ّلمأغقب٥ّمضػّٖمبوظؼصقبيمرأدومإظبمعلؿ٦ّىمإغلوغ٨ّمميؽ٤ّوإغقبؿومم،اظلؾ٠ّمواالبؿؽور

م(1)اظعّٕب٨ّماظؼّٓؼ٣ّ.

دـقوولمدعٍماِّص٠ّماىؿوظ٨ّماظؼّٓؼ٣ّمظؾؼصّٙماظؾكالء،موسـوصّٕماظؾـوءماظػ مظؾؼصيماظؼصرلةم

حبـومس٤ّمعؽوع٤ّماظؿشوب٥ّمبنيماِّصؼني،موإظبمأيمعّٓىموؾبّص٠ّماىوحّٜمؼبمرد٣ّمعالعّّماظؼّٙمايّٓؼٌم

مذكصقوت٥ّموؼبمزعوغ٥ّ.سؾ٧ّم

 بناء القصْ القصريّ:عناصر  (0
ماّظ مالمتلؿؼق٣ّمإاّلم تّٕتؽّٖماظؼصقبيماظؼصرلةمسؾ٧ّمذبؿ٦ّسيمع٤ّماظعـوصّٕمواظ متشؽ٢ّماِّسؿّٓة

ماظؾغي.بفو،موتؿؿـ٢ّمػّٔهماظعـوصّٕمؼبمايّٓث،ماظشكصقيم،م

 :احلدث .0

هؿ٦ّؼ٥ّماظؼصقبي،موظقّٗمط٢ّقبمخدلمضصقبي،م"صتج٢ّمأنمؼصؾّّماًدلمماّظّٔيايّٓثمػ٦ّماًدلم

مطّؾ٨ّ" مأثّٕ مظ٥ّ مؼؽ٦ّن مأن مأوقبشلو مخصوئّٙمععقـي مصق٥ّ متؿ٦ّصّٕ مع٤ّمم(2)ضصقبيمصبىمأن ماِّثّٕ مػّٔا وؼظفّٕ

خاللمعؼّٓعيموودّٛموغفوؼيم)يظيماظؿـ٦ّؼّٕ(،موبفّٔامؼؿشّؽ٢ّمايّٓثمبصػيمغفوئققبيمزؼودةمسؾ٧ّمذّٕطم

مص٦ّقبرمذبؿ٦ّسيمع٤ّماِّحّٓاث.اظ٦ّحّٓةمسؾ٧ّمخال ماظّٕواؼيماّظ مت

                                           

- تتحَيي ّ  ُذٍ اـلواكف واس تًتاح مدى ملالكهتا ابًحخي. ً مقيا يف اًفعي اًثا 

ا لكيؼة الٓذاة واًعَؼوم إ،وسؼاهية،  -(1) ييظر: اًخضري افلذوة، اًلعط اًيفساإ عيد ادلاحظ، حوًياث ادلامعؼة اًتووسؼ ية، تعؼدُز

 .201، تووس، ض 2619، 21ملد

 .29زصدي، فن نتاتة اًلعة اًلعريت، ض زصاذ -(2)
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ماظؼص ماظؽّؾ٨ّتع٦ّقبل ماِّثّٕ مسؾ٧ّ مطـرلا ماظؼصرلة محفؿفومم،ي مِّنقب ماظؼورئ، ماغؿؾوه مأج٢ّمذّٓقب ع٤ّ

ذظ١ّمأنمبّٕاسيمع٤ّماظؾّٓاؼيم"ماظؿشوؼقاظضققب٠ّمؼؿطّؾىمعـفوموووزماٌف٣ّمإظبماِّػ٣ّقبمبودؿكّٓاعفومظعـصّٕم

موظقّٗمط٢ّقب ماظؿوظقي، ماِّحّٓاث معؿوبعي مإظب ماظؼورئ متشّٓ ماظؼورئ،مماالدؿفالل مذّٓ مسؾ٧ّ طوتىمبؼودر

ماظؼّٕاءة مٌؿوبعي مضّٕاءةمم(1)"وتش٦ّؼؼ٥ّ مؼؿوبّٝ مبلن محّٕجو ماظؼورئ مصبّٓ مال ماظ  ماظّٕواؼي مسؽّٗ سؾ٧ّ

مصػقوتفومع٤ّمأج٢ّماظ٦ّص٦ّلمإظبمغؼطيماظؿش٦ّؼ٠ّ.

م،عؿؽوع٢ّمع٤ّمأج٢ّمإضّٕارمايّٓث،ماّظّٔيمؼلؿ٦ّيمسؾ٧ّمسـصّٕؼ٤ّمػوعنيمط٢ٌّّم،تعّٓقبمػّٔهماِّرطون

م،(2)"وعومط٢ّمععـ٧ّمؼؾؼ٧ّماظذلحقىمسـّٓماٌؿؾؼنيمأوماظـؼوداّظّٔيمالمتؽؿؿ٢ّماظؼصقبيمإاّلمب٥ّم"مادلعـىأوقبشلؿوم

مؼبمإؼصولمشوؼيمربّٓدة مػوعو مأنمؼمدقبيمدورا أومععوىيمزوػّٕةمع٤ّمم،أومتغرلمصؽّٕةمخورؽيم،إذمالبّٓقب

ِّنقبماظؽوتىمؼبمشوظىماِّحقونمػ٦ّمظلونمحولمبقؽؿ٥ّ؛مواظعـصّٕماِّدود٨ّماظـوغ٨ّمػ٦ّمم،ز٦ّاػّٕماجملؿؿّٝ

وظقّٗمذّٕرومأنمتؽ٦ّنمأحّٓاثمعؿكقؾي،موالمأنمم،(3)اظ متعّٕقب م"ب٦ّصػفومتـظقؿومظتحّٓاث"ماحلؾؽة

موعوم مشرلمعـؿظؿي مبوظغّٕائىماظ مهّٓثمبطّٕؼؼي معؾقؽي ماظق٦ّعقي م"ايقوة مِّنقب محؼقؼقي مأحّٓاثو تشذلط

مظّٟمػ٦ّماخؿقورمواحّٓةمع٤ّمػّٔهماظغّٕائىموغظؿفومؼبمضصيمضصرلة،مصقّٓخ٢ّمعومػ٦ّمص٦ّض٦ّيمإظبمؼػعؾ٥ّماٌ

مظؾقؾؽي" ماظصغرل مع٤ّمم(4)اظعوٕ مبش٨ّء ماٌؾعـّٕة ماِّحّٓاث متؾ١ّ مإظب ماظـظّٕ مبمرة مظـو متضققب٠ّ مبفّٔا وػ٨ّ

صقعّٕضمم،إظبمإرورمعبوظ٨ّمؼ٦ّضّٝمسؾ٧ّمتػوصق٢ّمايقوةم،اظذلتقىمواظؿـظق٣ّ،مصؿؿق٦ّلماظؼصقبيماظؼصرلة

مظؿؿشّؽ٢ّمتػوصق٢ّماظؼصيماظؼصرلةمؼبمأبفومحّؾيمشلو.م،ومصغرلامعـفومبش٨ّءمع٤ّماظؿّٓقبضق٠ّجوغؾ

م ماّظ  ماِّحّٓاث مبـوء مرّٕؼؼي مسؾ٧ّ ماظؾكالء مطؿوب مؼب ماىوحّٜ مذكصقوتممتلوػ٣ّرّطّٖ بفو

رش٣ّما٦ٌّض٦ّ ما٦ٌّحقبّٓماّظّٔيمصبؿّٝمبقـفو،مشرلمأغقب٥ّمم،ع٤ّمضصيمإظبمأخّٕىم،موطبؿؾّٟمػّٔاماظؾـوءضصص٥ّ

معـودؾيم مبطّٕؼؼيمبـوءمممقّٖة ؾؿ٦ّضّٟماّظّٔيمضبوولمتؼّٓمي٥ّمس٤ّمػمالء،مظخصّٙمظؽ٢ّقبمضصيمحّٓثومممقّٖا

                                           

، مؼن مًضؼوزاث اتؼاذ اًىتؼاة اًعؼرة، 2619- 2621رشيحط ٔبمحد رشيحط، تعّوز اًحًية اًفٌيؼة يف اًلعؼة ادلزائريؼة اـلعؼارصت  -(1)

 .11، سوزاي، ض2661ذ.ظ، 

 .12ض اـلرجل هفسَ،  -(2)

، ذاز اًىتؼة 2يد اًؽؼامنا، وفؼالخ زحؼمي، مؼر: جؼوزح سييؼايت، حتول زيىوز، اًزمن واًرسذ اذلحىة واًؼزمن اًتؼاز ا، ،ؼر: سؼع  -(3)

 .12، لراتَس، ًيخيا، ض1001، 2ادلديدت اـلتحدت، ظ

ٕاىرييك ٔبهدزسون ٔبمربث، اًلعة اًلعريت )اًيظرية واًتلٌية(، ،ر: ملؼًل ٕاجؼراُمي ملؼًل مٌؼويف، مؼر: ظؼالخ ف ؼي، افلَؼس ألملؼىل   -(4)

 .211ٌَثلافة، ذ.ظ، ذ.ث، مرص، ض 
- ـلتىؼرز، يوةد بٔزتل ٔبمناظ ميىن بٔن تخىن هبا بٔ داج الٔعٌلل اًرسؼذية تعؼفة ملامؼة: اًحيؼاء اـلتتؼاتل، اًحيؼاء اـلتؼداخي، اًحيؼاء اـلتؼواسي، اًحيؼاء ا

 .216ض ،و تَف ُذا اًحياء وفق ما ميَيَ ترك اًزمن يف اًعمي اًرسذي، ييظر: فاذية مروان ٔبمحد اًووسة، اًرسذ عيد ادلاحظ
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د٦ّاءمحفيمرّٕؼػي،مأومحقؾيمظطقػي،مأومادؿػودةمغودرةمسفقؾي،موأغًمؼبمضق١ّمعـ٥ّمإذامذؽً،موؼبم

ع٦ّضػومرّٕؼػوموشّٕؼؾومؼبماآلنمم(2)"اظلالممواظطعامؼبمضصيم"،مصؿـالمنّٓهمؼعّٕضم(1)شل٦ّمإذامعؾؾًماىّٓقب

غػل٥ّ،موػ٦ّمتظوػّٕماظؾكالءمبوظؽّٕمموحقؾف٣ّمؼبماظؿكؾّٙمع٤ّمعشورطقف٣ّمظؾطعوم؛مادؿف٢ّقبماىوحّٜماظؼصيم

جوءمايّٓثمؼبمػّٔهماظؼصيمعؿؿوبعومم.ظق٦ّح٨ّمب٦ّاضعققبيمايّٓثموصّٓض٥ّمبلـّٓمس٤ّم"ابّٕاػق٣ّمب٤ّماظلقبـّٓي"

"وؼع متـظق٣ّماِّحّٓاثموتّٕتقؾفومحلىمتلؾلؾفوماظّطؾقع٨ّمؼبماظؼصقبيمدونمأيمتصّٕقب مصقفومضّٓمؼؼّٓقبمم

مصقؾّٓأمع٤ّماٌؼّٓقبعيمإظبماظعؼّٓةمث٣ّميظيماظؿـ٦ّؼّٕمبفّٔهماظطّٕؼؼي:م(3)اِّحّٓاثمأومؼمخقبّٕػو"مبعّٚ

 ٥ّ.خّٕوجماظشقّْمط٢ّمعبعيمحوعالمعع٥ّمعـّٓؼ٢ّمصق٥ّمزادمؼؿغّٔىمب -
 ؼّٓخ٢ّمأحّٓماظؾلوتنيمصبؾّٗمهًمز٢ّمذفّٕة. -
 إذاموجّٓمضققب٣ّماظؾلؿونمرع٧ّمإظق٥ّمبّٓرػ٣ّمؼطؾىمعـ٥ّمررؾومأومسـؾوم)حلىما٦ٌّد٣ّ(. -
 ث٣ّقبمؼلط٢ّمط٢ّمعومعع٥ّمث٣ّمؼـوممإظبموضًماىؿعيمث٣ّمؼـؿؾ٥ّمصقغؿل٢ّموميض٨ّمظؾصالةموػّٔامدأب٥ّمط٢ّمعبعي. -
 سؾق٥ّماظلالمموضولمػؾ٣ّقب.موإذامب٥ّمؼ٦ّعومميّٕقبمب٥ّمرج٢ّمدّؾ٣ّمسؾق٥ّمصّٕدقب -
 رجّٝماظّٕقبج٢ّمإظق٥ّمؼّٕؼّٓمعشورطؿ٥ّمضولمظ٥ّمعؽوغ١ّمصننقبماظعفؾيمع٤ّماظشقطون. -
 تعفقبىماظّٕقبج٢ّمعـ٥ّموضولمأغًمدس٦ّت . -
 أجوبمأغ٥ّمصع٢ّمذظ١ّمِّنقبمبنيمؼّٓؼ٥ّمرعوم،مظ٦ّمٕمؼؽ٤ّمطّٔظ١ّمالطؿػ٧ّمبّٕدقبماظلالممصؼّٛ. -
 صؽونمسؾ٧ّماظّٕقبج٢ّمأنمؼعؿّٔرموؼؼ٦ّلمػـقؽومبّٓلمأنمؼؾؾقب٨ّمدس٦ّت٥ّ. -
 ظقؽ٦ّنمدالممبلالمموظقّٗمدالممبطعوم. -

مؼؼّٓقبمماظؿؿوبّٝمإٌّتؾّٛمبوظؼصيمعومؼلت٨ّ:

بلّٕدػومبوظؿؿوبّٝمملوردارتؾطًماِّحّٓاثماظّٕقبئقلقيمؼبمعؼّٓقبعيماظؼصيمبوظشقّْماظؾكق٢ّ،موضّٓمضومماظ -

ربذلعوماظؿلؾل٢ّماظّٖع ،مطؿومطشّٟماالدؿفاللمس٤ّموحّٓةماظّٖقبعونمواٌؽونمؼبمض٦ّظ٥ّم)...طونمؼبمشّٓاةم

...ؼّٓخ٢ّمبعّٚمبلوتنيماظؽّٕخموؼـظّٕمع٦ّضعومهًماظشفّٕة،مودّٛماًضّٕة،موسؾ٧ّمعوءممط٢ّمعبعي

                                           

  .09، ض : اًحخالءييظر -(1)

 .11 -12وتسمب تلعة ص يا زتغ اًضارزوان، ييظر: اـلعدز هفسَ، ض  -(2)
-  يدي جن صاُم، يروي عيَ ادلاحظ نثريا. ييظر نتاة اًحخالء، ض  .21ُو ٕاجراُمي جن اًس ّ

 .216فاذية مروان ٔبمحد اًووسة، اًرسذ عيد ادلاحظ اًحخالء منورةا، ض  -(3)
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موضّٓم مأؼضو. مبقؽؿ٥ّ ماظؼورئمسؾ٧ّمايّٓثموسؾ٧ّ مظرلّطّٖ مزعـ٥ّ موهّٓؼّٓ موصّٟماٌؽون مدّضي متظفّٕ جور"

 ."! أحولمإظبمتؽّٕقبرمغػّٗماظعودةمؼبمط٢ّمؼ٦ّممعبعيمبؼ٦ّظ٥ّ:م"ػّٔامطونمدأب٥ّمط٢ّمعبعي
مادؿــوء - محّٓث مجؾبؿعومث٣ّ مإحّٓى مشرلؼب مأخّٕى مذكصقي، مزفّٕت مخؾ٦ّت٥ّ، مرتوبيمت مع٤ّ ت

ماظؼصيم،سودت٥ّ ماالغعطو مؼب مػّٔهمم،وذّؽؾًمغؼطي معؾودرة مؼب ماٌؿؿـؾي ماظؼصي، مبعؼّٓة مؼلؿ٧ّ معو أو

 اظشكصقيمبوظلالممسؾ٧ّماظشقّْماظؾكق٢ّممّموماضطّٕقبهمإظبمردقبماظلقبالممسؾق٥ّمودس٦ّت٥ّمٌشورطؿ٥ّمشّٓاءه.
اظّٓقبس٦ّةمواووػ٥ّمسب٦ّماظشقّْمتؾؾقيمظّٓس٦ّت٥ّ،مإظبمتؾّٓأميظيمتلزقبمماظعؼّٓةمعـّٔمضؾ٦ّلمذظ١ّماظشكّٙم -

 شوؼيماغؿػوضماظشقّْموأعّٕهمإؼقبوهمبوظ٦ّض٦ّ معؽوغ٥ّ،مصؿعفقبىماظشقبكّٙمع٤ّمردقبةمصعؾ٥ّ.
مؼؼ٦ّمماظشقّْمبشّٕحمعومطونمصبىمسؾق٥ّمأنمؼّٕدقبمب٥ّم - تـػّٕجمسؼّٓةماظؼصيمأوميظيماظؿـ٦ّؼّٕمحقـؿو

مأنم مالمأنمؼلت٨ّمصعال،مصؿ٤ّمآدابماظؾقوضي م"ػؾ٣ّقب" مضولمظ٥ّ مإظبمعشورطؿ٥ّمحقـؿو مؼّٓس٦ّه مث٣ّقب ماظلقبالم ؼّٕدقب

أعقبومأغقب٥ّمم،أنمؼّٕصّٚمدس٦ّت٥ّمبؼ٦ّظ٥ّم"ػـقؽو"م-حلىمتػؽرلماظشقّْ–وع٤ّمآدابماظؾقوضيمأؼضومم،اظطعوم

ماظشقّْمع٤ّمجـّٗماظعؿ٢ّمورؾىمعـ٥ّم مصع٢ّ مردقب محقوء،مصفوء موضؾي ماظػضوضي مع٤ّ مصفّٔا أجوبماظّٓس٦ّة

 اظّٕقبج٦ّ مع٤ّمحقٌمأت٧ّ.
متػلرل - ماظشقّْ مخبالءمم،صعؾ٥ّمظّٕدتماضّٓقبم مسودة موػ٨ّ مواالحؿفوج ماظؽالم مصؾلػي مع٤ّ بش٨ّء

صؼّٓمادؿّٓركماظّٕاويمم،واٌعوعالتم،ؼبماظلؾ٦ّكمووؼؿعّؾ٣ّمدردم،اىوحّٜ،مجع٢ّماظطّٕ ماظـوغ٨ّمؼؼؿـّٝ

 بؼ٦ّظ٥ّ:م"ص٦ّردمسؾ٧ّماظّٕقبج٢ّمذ٨ّءمٕمؼؽ٤ّمؼبمحلوب٥ّ"موبفومخؿ٣ّمحّٓثماظؼصي.

م مظتحّٓاثتظفّٕ ماٌؿؿوبّٝ ماظؾـوء مخّطقي ماظشقبؽ٢ّ مسؾ٧ّمم،بفّٔا موتؼ٦ّم ماظّٕقباوي متّٓخقب٢ّ بّٓون

،مورمبومػ٨ّماظعودةماٌؿ٦ّارثيمادذلدولماِّحّٓاث،مواسؿؿّٓماىوحّٜمسؾ٧ّمػّٔاماظؾـوءمؼبمبعّٚمضصص٥ّ

مس٤ّمعؿ٦ّنماظلّٕدماظعّٕب٨ّماظؼّٓؼ٣ّمع٤ّمخّٕاصوتمودرلموعالح٣ّ.

وؼبمػّٔهماىّٖئقي،موسب٤ّمبصّٓدمضّٕبمعؼورغيمم،ّٖمسؾق٥ّمع٤ّمخاللمػّٔاماظؿقؾق٢ّاظذلطقعومغ٦ّدقبم

منّٓم مصال مايّٓث موحّٓة مبشّٕط ماِّخرلة مػّٔه ماظؿّٖام مػ٦ّ ماىوحظقي، مواظؼصي ماظؼصرلة ماظؼصي بني

تشعىمؼبماِّحّٓاثموالمطـّٕةمصقفو.مػ٦ّمحّٓثمواحّٓمضبؿ٢ّمع٦ّضّٟمواحّٓممتـ٢ّمؼبمطقػقيمدبؾّٙمػّٔام

م!ومزلوهماىوحّٜمحقؾيمظطقػيوػّٔامعم،اظشقّْموبلف٦ّظيمع٤ّمعماطكبؾ٥ّمبعّٓعومضوممبّٓس٦ّت٥ّمبـػل٥ّ

                                           
-  ي، جدي ؤبتو ماسن، كعة ٕاسٌلعيي جن ػزوان مل اـليككعة اًعرايق واـلروس. 
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م مضصص٥ّٕمؼّّٕطّٖ ماٌؿؿوبّٝمؼبمط٢ّقب مبـوءمم،اىوحّٜمسؾ٧ّماظؾـوء مرّٕق معؿقبؾعو مذبّٓقبدا ب٢ّموجّٓغوه

عؿفووزمصق٥ّمػّٔهماظذلاتؾقيماٌؿ٦ّارثيمع٤ّمدونمأنمطب٢ّقبمذظ١ّمع٤ّمععـ٧ّمم،أخّٕىمؼبمدّٕدمايّٓثموبـوءه

ماظصقبو  معّٕؼ٣ّ مايولمؼبمضصي مػ٦ّ مطؿو موحؾؽؿفو، ماِّحّٓاثموتػّٕقبسًماّظ متّٓام(1)اظؼصي خؾًمصقفو

ماٌؿّٓاخ٢ّماّظّٔيمؼؼصّٓمب٥ّمسّٓمماحذلامماظؿلؾل٢ّماٌـطؼ٨ّمظؾّٖقبع٤ّم ماظؼصيمضؿ٤ّماظؾـوء متـّٓرجمػّٔه شلّٔا

ماِّخرلمث٣ّقبم ماظّٕقباويمع٤ّ مصقؾّٓأ مؼبماظذلتقىماٌعف٦ّد، ماظلقبّٕد،ممبعـ٧ّمأنمضبّٓؾبثمخؾكؾي مزع٤ّ خوصي

م مواالدؿؾوق.ؼؿّٓرقبجمإظبماظؾّٓاؼيمث٣ّقبمإظبمغفوؼيماظؼصيمعومؼلؿ٧ّمبوالدذلجو

مم:ماظشكصقة .9

تّٕتؽّٖماظؼصيماظؼصرلةمسؾ٧ّمبـوءماظشكصقيمأؼضو،مالمؼلؿؼق٣ّمأيمجـّٗمدّٕديمبّٓوغفو،موذظ١ّم

م مايّٓث مإضّٕار مأج٢ّ مع٤ّ متؾعؾ٥ّ ماظّٔي ماظؽؾرل مصننم»ظؾّٓور ماظؼصي، مظى مػ٨ّ مايودثي مطوغً صنذا

م(2)«اظشكصقيمظىمايودثي ماظشّٕمؼبماظلؾ٦ّكماظّٓراع٨ّمداخ٢ّمسؿ٢ّم»،ِّغفو مإصّٕاز ضصص٨ّمعو،معصّٓر

موحّٓث مصع٢ّ ماٌػف٦ّم مبفّٔا مم.(3)«صف٨ّ مضلؿنياغؼلؿً مإظب مؼؿؾـ٧ّمم،اظشكصقي مواضعقي ذكصقي

مصؽّٕةمربوطوةماظػ٤ّمظؾ٦ّاضّٝ،موذكصقيمعؿكقؾيمع٤ّمغلٍماظلوردم)اٌمظّٟ( وػ٦ّمعومؼلؿ٧ّمم،أصقوبفو

مبورث"،الحلىمرأيم"روم،)4("ؽوئـوتماظ٦ّرضقياظـ"ب ممن مأنم»ِّن مالمميؽ٤ّ مظؾؼصي اٌمظّٟم)اٌودي(

ؿؿؽ٤ّماظـوضّٓمع٤ّمإرجوءماٌمظّٟمع٤ّمظوػّٔامرّٕحمبـق٦ّيمم،(5)«طبؿؾّٛمعّٝمراوؼفومؼبمأيمذ٨ّءمع٤ّماِّذقوء

مسؿؾ٥ّماظلّٕدي،مأومعومؼلؿ٧ّممب٦ّتماٌمظّٟ.

مثالث مؼب ماظشكصقي ماظـػل٨ّم:علؿ٦ّؼوتميتؿؿـ٢ّ مج٦ّػّٕؼي،مم،اٌلؿ٦ّى مغػلقي مضقؿي تؿكّٔ

مودم مي٣ّ مع٤ّ مطوئ٤ّ مس٤ّ مػـو متورطب٨ّم،وغؿقّٓث مطقون مذات مذكصقي معلؿ٦ّىمم،أي وذات

                                           

، لكيؼة 1021، جؼوان 21ييظر: ه ريت نيوي، اقلافؼي اًرسؼذية يف كعؼة مؼرمي اًّعؼياغ، ةلؼةل الٓذاة واًعَؼوم إ،وسؼاهية، ملؼدذ  -(1)

 .212الٓذاة واٌَؽاث واًفٌون، ةامعة س يدي تَعحاش، ض 

 ٔبثياء اذلدي  عن اًّزمن. سًتعّرق ٕا  ُذٍ اًعريلة ثيشء من اًتفعيي -

 196مععفب ٔبجٌلُريي، اًضصعية يف اًلعة اًلعريت، ةلةل اـلوكف ألذ  ةلةل ٔبذتية تعدز عؼن اتؼاذ اًىتؼاة اًعؼرة، ملؼدذ:  -(2)

 ، ذمضق، ة ض.2661، اكهون ألول، 1ترشين  110و

 .11، ادلزائر، ض2660ظ،  عحد اـلغل مراتط، اًلعة ادلزائرية اـلعارصت، اـلؤسسة اًوليية ٌَىتاة، ذ -(3)

(4)- Roland Barthes, Introduction À L’analyse Structurale Des Récits, Edition du Seuil, 

1981, paris,  p25. 

(5) - Ibid, p. 25. 
-  زواايث جؼؼريج سيؼؼدان رسعؼؼياث تتيسؼؼد ُؼؼذٍ اًضصعؼؼياث يف اًؼؼرواايث اًتاز يؼؼة زوايؼؼة ألمؼؼري ًوسؼؼيد ألعؼؼرح مؼؼثال، ٔبو

 اـلضِوزت.
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مه ممبعـ٧ّ مأوم٦ّقباجؿؿوس٨ّ، ماظعّٕضقي مطوظصّٕاسوت ماجؿؿوسقي مزوػّٕة متعوجل مضقؿي مإظب ماظشكصقي ل

ماظؽقونم مضؿ٤ّ ماظشكصقي مغّٓرج مأن مميؽــو مأؼضو ماٌلؿ٦ّى مػّٔا موؼب ماظطوئػقي...إخل، مأو اظعـصّٕؼي

مصـ مأو مميؽ٤ّمأنمتؽ٦ّنمعؿكقؾي ماظ٦ّاضّٝماٌعقّ٘،مطؿو متؼ٦ّمممبقوطوة مأغفو قي،مؼبمايؼقؼ٨ّماظػعؾ٨ّممبو

م ماظؾـق٦ّي ماظؿقؾق٢ّ مأي ماظـوظٌ ماٌلؿ٦ّى منّٓ ماظلقؽ٦ّظ٦ّج٨ّم»حني مج٦ّػّٕػو مع٤ّ ماظشكصقي صبّٕد

)اظـػل٨ّ(موعّٕجعفوماالجؿؿوس٨ّ،مالمؼؿعوع٢ّمعّٝماظشكصقيمب٦ّصػفومطوئـومأيمذكّٙ،موإمنومب٦ّصػفوم

وػّٔاماٌلؿ٦ّىمػ٦ّماظّٕأيماظّٕاجّّمسـّٓمععظ٣ّماظؼصوصنيمم،(1)«صوسالمؼـفّٖمدورامأوموزقػيمؼبمايؽوؼي

اظّٕوائقني،مأنمتؽ٦ّنماظشكصقيممبعّٖلمس٤ّماظ٦ّاضّٝماظـػل٨ّمواالجؿؿوس٨ّمحؿ٧ّمتؽ٦ّنمؼبمخّٓعيماظـّٙمو

مالمؼؽ٦ّنمػ٦ّمخودعومشلو.م،اظلقبّٕدي

أسؿولماظؼوصنيمواظّٕوائقنيماظؿؼؾقّٓؼنيمحبؽ٣ّما٦ٌّضّٟمؼبمرد٣ّم»تؽؿ٤ّمبّٕاسيماظعؿ٢ّماظؼصص٨ّمؼبم

موؼؼل٦ّنمؼبمإغفوطفوم.ذكصقوتف٣ّ مؼعـؿ٦ّنمأضالعف٣ّ مطوغ٦ّا ماظؽوع٢ّمبنيمم،صؼّٓ ع٤ّمأج٢ّمإثؾوتماظشؾ٥ّ

مواظشكّٙماظػقّٖؼؼ٨ّمذيم ماظػـقي( مبعّٚماظـوسم)اظشكصقي مسؾقفو مؼطؾ٠ّ ماّظ مضّٓ ماظ٦ّرضقي اظشكصقي

ماظؿورطب٨ّ مػّٔهمم،(2)«اظ٦ّج٦ّد مطقـ٦ّغي مس٤ّ ماظّٓائ٣ّ موتلوؤظ٥ّ ماظؼورئ ماغؿؾوه مذّٓ مؼب ماظدلاسي وتؽؿ٤ّ

م،أبطوظ٥ّمؼبماظعؿ٢ّماظلّٕديّٓضيمتص٦ّؼّٕماٌمظّٟمظشكصقيمظاظشكصقيمع٤ّمسّٓعفو،موذظ١ّمظؾؿطوب٠ّمأوم

م مربطيم»ع٦ّضقو مأو مث مدّٕواشلو، مبفو متل٦ّي ماظ  مايّٕطي مأو مذعّٕػو، مبفو ماظ مدّٕح اظؽقػقي

سـؼفو...مطؿومطوغًمبّٕاسؿف٣ّمطؾفومتؿؿـ٢ّمؼبمصقوشيماظعؾوراتماظ متؿقّٓثمبفومػّٔهماظشكصقي...م

تمصقعّٕ مع٤ّمذلغفومعومصبع٢ّماظؼورئمؼبمط٢ّماِّر٦ّارمؼؿكّٔماغطؾوسومظّٔؼّٔا،مس٤ّمعـ٢ّمػّٔهماظشكصقو

صوظشكصقيماٌمثّٕةمؼبماظؼورئمػ٨ّمتؾ١ّماظ متؿقّٕكمؼبمم،(3)«عومادؿطو ،موؼالحّٜمع٤ّمأعّٕػومعومذوء

موطلنقبمشلومأثّٕامصعؾقومؼبماظؿورؼّْ،مأيمطوئ٤ّمع٤ّمي٣ّمودم.م،اظ٦ّرق

مع٤ّم مأيمضصقبي مالمدبؾ٦ّ مإذا معفؿقبو، موأخّٔتمحققبّٖا ماظؼصّٙ، مؼب وّؾًمذكصقوتماظؾكالء

مغفووطبؿؾّٟمسّٓدمورودماظشكصقوتمبوخؿال مع٦ّض٦ّ ماظؼصيموحّٓثفو،مِّذكصقؿنيمسؾ٧ّماِّض٢ّ،م

موتعؾقبّٕم مولقبّٓػو مأحّٓاث مشرل مع٤ّ معـفو مأيقب متص٦ّقبر مميؽ٤ّ مصال موثقؼو مارتؾورو مبوِّحّٓاث "ارتؾطً

                                           

 .36ض، ادلزائر، 1020ُؼ/2232، 2مًضوزاث الافتالف، ظَلد توعزت، تَيي اًيط اًرسذي،  -(1)

 .11عحد اـلغل مراتط، اًلعة ادلزائرية اـلعارصت، ض -(2)

 .16ض اـلرجل هفسَ،-(3)
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د٦ّاءمع٤ّمغوحقيمتؾـقفومم،سؾ٧ّمدؾ٦ّكماظشكصقيم،ِّنقبماىوحّٜمرّطّٖمع٤ّمخاللمعؾبمؽبظَّػكب٥ّمػّٔام،(1)سـفو"

م،تّٕطقّٖماىوحّٜمسؾ٧ّماظشكصقوتإنمم.وطقػقيمذظ١ّمع٤ّمغوحقيمأخّٕىمظػع٢ّماظؾك٢ّمواظّٓقبصو مسـ٥ّ،

ماظشؽ٢ّ معـوالمضبؿّٔىمبوظشكصقيماظؽّٕميي،مأوماظؿـػرلمع٤ّماظشكصقيماظؾكقؾيم،بفّٔا م،ظقفع٢ّمعـفو

مم(2)صوظشكصقيمؼبمضصّٙماظؾكالءممتـ٢ّماإلغلونمبطؾوس٥ّمأؼقبومطوغً.

م:ررقمتؼدؼمماظشكصّقة .مأ

م:(3)سدلمثالثمرّٕقمػ٨ّمتؼّٓقبمماظشكصقيمؼبماٌنتمايؽوئ٨ّ

معومطبدلمب٥ّماظّٕقباوي: .0

ظّٕقباوي،مد٦ّاءمداخ٢ّماظؼصيمفوماعج٢ّقبماظشكصقوتمَضّٓتعّٓقبدمػّٔاماظـ٦ّقب مؼبمضصّٙماظؾكالء،مب٢ّم

مأومخورجفو،موادبّٔتمؼبمذظ١ّمأدوظقىمسّٓقبةمغّٔطّٕػومصقؿومؼؾ٨ّ:

 تؼّٓميفومبّٔطّٕمازلفومودؾ٦ّطفومأوماظؿعّٕؼّٟمبفو:م 0.0
م،عّٝمذطّٕمبعّٚمع٤ّمدؾ٦ّطفوم،فومبوظؽوع٢ّئّٕمأزلومتقبماظؿؼّٓؼ٣ّمشلّٔهماظشكصقوتمع٤ّمخاللمذط

طؼصقبيم"خوظّٓمب٤ّمؼّٖؼّٓ"ماّظ مادؿفّؾفوماظلقبوردمبؼ٦ّظ٥ّ:م"وػّٔامخوظّٓمب٤ّمؼّٖؼّٓمع٦ّظبماٌفوظؾي،مػ٦ّمخوظ٦ّؼ٥ّم

ضّٓقبممم.(4)اٌؽّٓي،موطونمضّٓمبؾّٞمؼبماظؾك٢ّمواظؿؽّٓؼي،موؼبمطـّٕةماٌولماظـؿؽبؾؽبوظكبّٞماظ مٕمؼؾؾغفومأحّٓ.."

اظلقبوردماظشكصقيمؼبمعؼّٓقبعيماظؼصقبيمبصػوتفومطوعؾيمظقمدقبّٗمِّحّٓاثفو،موػّٔامعومصعؾ٥ّمدوردمضصيم"أب٨ّم

مأب٦ّمربؿّٓماًّٖاع٨ّ،مسؾّٓمآمب٤ّمطودى،مطوتىم مؼبمعلؿفؾفو:م"وأعو ماظ مجوء ربؿّٓماًّٖاع٨ّ"

وطونمظ٥ّمؼبمع٦ّؼّٗ،موطوتىمداودمب٤ّمأب٨ّمداود،مصنغقب٥ّمطونمأخب٢ّمع٤ّمبّٕأمآ،موأرقىمع٤ّمبّٕأمآ،م

مطالم..." م(5)اظؾك٢ّ ماًورط٨ّ" مب٤ّ م"أغبّٓ مضصي موؼب م، مب٤ّماظ  مأغبّٓ م"طون معلؿفؾفو: مؼب جوء

نّٓماظـؿ٦ّذجمغػل٥ّمأؼضومؼبمضصيمطؿومم.(6)اًورط٨ّمخبقال،موطونمغػوجو،موػّٔامأشقّٜمعومؼؽ٦ّن..."

وطونمؼؼؾ٢ّم"مّتوممب٤ّمجعػّٕ"مؼبمض٦ّلمدوردػو:م"طونممّتوممب٤ّمجعػّٕمخبقالمسؾ٧ّماظّطعوم،معػّٕطماظؾك٢ّم

                                           

 .236فاذية مروان ٔبمحد اًووسة، اًرسذ عيد ادلاحظ، ض  -(1)

 .220ييظر: اـلرجل هفسَ، ض  -(2)

 .92محيد سليداإ، تًية اًيط اًرسذي، ض  -(3)

 .21اًحخالء، ض  -(4)

 .96اًحخالء، ض -(5)

 .219اًحخالء ، ض -(6)
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مسّؾي..." مبؽ٢ّقب مع٤ّمأط٢ّمخؾّٖه ماظلوردمسؾ٧ّمم.(1)سؾ٧ّمط٢ّقب ماظؿؼّٓؼ٣ّمس٤ّمدوبؼق٥ّمؼبمتّٕطقّٖ طبؿؾّٟمػّٔا

مودؾ٦ّطفو ماظشكصقي م"م،رؾو  ماظلورد: مض٦ّل مأؼضو موغؾؿّٗمذظ١ّ ماظؽوع٢ّ. مسؾ٧ّمازلفو مذعّٕمتمال ػ٢ّ

ظشقبكصقيمضّٓقبمماظلقبوردمام.(2)فومطوغًمع٤ّمذواتماالضؿصود،موصوحؾيمإصالح"مب٦ّتمعّٕؼ٣ّماظصـو  !مصنغ

بوزلفومث٣ّقبمبؾعّٚمع٤ّمذكصقوتفوماظ مت٦ّح٨ّمبوإلصالحمواالضؿصود،مصوظلوردمؼّٕؼّٓمظػًماالغؿؾوهمإظبم

م.دؾىمع٦ّتفومظقؼّٓقبممؼبمبوض٨ّماظؼصيمحل٤ّمتّٓبرلػومظؾؿول

ؼؾّٓأماظلوردمم.ع٤ّمضصّٙمأػ٢ّماظؾصّٕةمع٤ّماٌلفّٓؼنيمووشرلمبعقّٓمس٤ّمػّٔاماظـؿ٦ّذجمنّٓمبعض

ماٌـول:م"ٕمأرمؼبمم،بوظذلطقّٖمسؾ٧ّمدؾ٦ّكماظشكصقي ث٣ّقبمؼعّٕقبجمسؾ٧ّمذطّٕمازلفومطؿومػ٦ّمعؾققب٤ّمؼبمػّٔا

ماظعـدلؼي" مطؿعوذة محؼ٦ّضفو، مشوؼي مت٦ّصقؿفو موؼب مع٦ّاضعفو ماِّع٦ّر مم.(3)وضّٝ مسؾ٧ّمؼّٓلقب ماظلورد تّٕطقّٖ

ماظػؽي،محبقٌمومالغؿؿوئ٥ّم،اظلؾ٦ّك مظ٥ّمجّٓإظبمػّٔه معّٓردي ممصالم،ؼبمضصّٙمػمالء مظ٥ّ ؼبمذطّٕمشوؼي

ميماضؿضوػومدقوقماظؼصي.مإاّلميوجيمضّٕورؼم،ازلفو

ـؿ٦ّذجمأخرلمؼصىقبمظأنمغعّٕضمم،وضؾ٢ّمأنمشبؿ٣ّمػّٔاماظشؽ٢ّمع٤ّمأذؽولمتؼّٓؼ٣ّماظشكصقيمغ٦ّدقب

ماطؿػ٧ّمبّٔطّٕمصػوتفماظشكصقي،مظؽـ٥ّمذّٔقبمسـف٣ّمؼبمسّٓممذطّٕماظلوردمالد٣ّم،ؼبمغػّٗماظشؽ٢ّ مووإمنو

غصقب٥ّ:م"ضول:مطونمموذظ١ّمعومغؾؿؿل٥ّمؼبمضصيم"اظلالممواظطعوم"ماظ مجوءمسؾ٧ّمظلونمراوؼفومعو.مصؼّٛم

موس٤ّماظّٕقبذو،م مس٤ّماظػلود مبعقّٓا مع٤ّمأػ٢ّمخّٕدون،موطونمعصققبقو سؾ٧ّمربّٚماظشوذروان،مذقّْمظـو

ب٢ّماغدلىمم،ٕمؼّّٕطّٖماظلوردمسؾ٧ّمذطّٕماد٣ّماظشكصققبيم(4)وع٤ّمايؽ٣ّمبوشل٦ّى،موطونمحػققبومجّٓقبا..."

م.(5)اظـػلققبيمواظلقبؾ٦ّطقيماإلصبوبققبيمعـفومواظلؾؾقيماظشقّْ،مسؾ٧ّمهّٓؼّٓمعالعّّ

م

م

                                           

 .221اًحخالء، ض -(1)

 .30، ض هفسَ -(2)
-  ، توفّرث كعط اًحخالء ملىل منارح ٔبفرى ؼري ُذٍ  ك يس هتي اًسازذ تلدميَ ٌَضصعية تذهر انيِا ةترصا مّث أةل من اًّعحؼاغ

ا أيعا  يَنك ٕا  كعط ٔبُي فرسان تديدا كعة اجن هرمية ةاء يف مس هتَِا: "وني  يف مؼلل اجؼن ٔب  هرميؼة ؤبظؼهل  يسل اـللام طلهُر

من هوس فزف..." ويف  دي  "ٔبتو سعيد اـلؼدائد" وكعؼة "سؼَامين اًىؼرثي"، وكعؼة "ستيؼدت جؼن محيؼد" كعؼة من مرو فربٓإ ٔبتويبٔ 

 "ٔبسد جن ةاإ" و"ٔبملاجية اجن عحد اًرمحن"  ...اخل.

 .33اًحخالء، ض -(3)

 .12اًحخالء، ض -(4)

 .331ييظر: زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر ، ض  -(5)
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م:تؼدؼمماظشكصقةمعنمخاللمحدثماظؼصة 0.0

مؼبمطؿوب٥ّ ماىوحّٜ موػ٨ّمبصؿي مؼبمضصّٙماظؾكالء، ماظشكصقي متؼّٓؼ٣ّ مع٤ّ ماظشؽ٢ّ مػّٔا متـ٦ّقب 

صف٨ّمرّٕؼؼيمؼؾفلمإظقفوماظلوردمؼبماظؼصّٙماظ متؾّٓأمبوظعؼّٓةمعؾوذّٕة،مع٤ّمأج٢ّمذّٓقبمم-قؿومغّٖس٣ّص–م

مبلّٕد متؾّٓأ ماظ  ماظؽالدقؽقي ماظؼّٕاءة مروتني موطلّٕ ماظؼورئ مم،اِّحّٓاثماغؿؾوه محؿ٧ّ ؿؼّٓؼ٣ّمبأو

م.طؿومػ٦ّمعّٔط٦ّرمؼبماظـؿوذجماظلوبؼيم،اظشكصقوت

مض٦ّلم مؼب مؼبم"رّٕائّٟماظعـدلي" مجوء مصقؿو مأحّٓاثماظؼصي، مخالل مع٤ّ ماظشكصقي ماظلورد ضّٓقبم

مضوظًمأع١ّم مصؼوظً: مصورغ مط٦ّز مأع٥ّ،موععفو مجوءتمجورؼي مإذ ماظعـدلي، مسـّٓ مطـًمؼ٦ّعو اظلورد:م"

م ماظؽ٦ّز،مضول:مطّٔبًمأعقب٨ّمبؾغ مأنقبمسـّٓكمعّٖعقبؾيموؼ٦ّعـو ؼ٦ّممحور،مصوبعٌمإظ٨ّقبمبشّٕبيمعـفومؼبمػّٔا

أسؼ٢ّمع٤ّمأنمتؾعٌمبؽ٦ّزمصورغموغّٕدقبهمع٩ّن،ماذػامصوعؾؽق٥ّمع٤ّمعوءمحؾؽ٣ّ،موصّٕقبشق٥ّمؼبمحؾـو،مث٣ّقبماعؾؽق٥ّم

متقبمتؼّٓؼ٣ّمػّٔهماظشكصققبيمؼبمأد٦ّءمحوالتماظؾك٢ّمع٤ّمم.(1)ع٤ّمعوءمعّٖعقبؾؿـو،محؿ٧ّمؼؽ٦ّنمذ٨ّءمبش٨ّء"

غػّٗمؼبمضصيم"سؾ٨ّماِّسؿ٧ّ"ماظش٨ّءموغؾؿؿّٗمم.بّٓونمأيموصّٟمآخّٕمؼضو مشلوم،خاللمحّٓثماظؼصي

اّظّٔيمغّٖلمضقػومسؾ٧ّم"ؼ٦ّدّٟمب٤ّمط٢ّقبمخرل"مصطؾىمع٤ّمخودعؿ٥ّمإحضورماظغّٔاءمظ٥ّ،مصؼّٓقبع٥ّماظلوردمؼبم

مذظ١ّم مسؾ٧ّ مإاّل مؼؼّٝ مصؾ٣ّ مأسؿ٧ّ، موػ٦ّ مصق٥ّ، مؼّٓه مصلجول مؼّٓؼ٥ّ، مبني ما٦ًّان موضع٦ّا م"...صؾؿو ض٦ّظ٥ّ:

جوءمؼبمعلؿفؾفو:م"...تغّٔقبؼًمعّٝمراذّٓماظ مؼٌمإبّٕاػق٣ّمب٤ّمسؾّٓماظعّٖؼّٖ"م؛موؼبم"حّٓ(2)اظّٕقبشقّٟ..."

اِّس٦ّر،مصلت٦ّغومزوممصق٥ّمبقوخمدؾك٨ّ،مصفعؾًمآخّٔماظ٦ّاحّٓةمصلضطّٝمرأدفومث٣ّمأسّٖظ٥ّ...صكخّٔمذ٦ّطيم

ؽب مأطؾ مضول:مأيمب مإذا معـ٥ّ مبؾغًماجملف٦ّد مصُؽماظصؾىمواِّضال مصلسّٖشلؿو...صؾؿو هم٢ّمخرلؽباظّطعوم

 ع٤ّمػّٔاماظؼؾق٢ّ.مطـرلةواظـؿوذجمم،(3)بشّٕقبه"

 

 
 

                                           

 .223اًحخالء، ض  -(1)

 .210اـلعدز هفسَ، ض  -(2)

 .261اًحخالء، ض  -(3)
 -   وم ؼا ٔبي ؼا  ؼدي  ٔب ، م ا كعة "اسٌلعيي جن ػزوان حيل ساٍز اـليك" وكّعتَ ٔبي ا يف اـلساد مؼل اًضؼ يا اطّلي حسؼة ٕاساٍز

، و ؼدي  ٔب  اـلييؼوف اًسؼدويس وكعؼة اذلسن اـلدائد، كّدم ففا رسعيّة اٍمتّاز اطّلي ي ل اًلعن يف مف ؼٌَلهَ ًيىتضف ٔبلكِم ٌَمتؼر

 "اجن اـللفل واجن ةذام"...اخل.
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متؼدؼمماظلاردمظؾشكصقةمعنمخاللماحلوار: 1.3

بعّٚماظؼصّٙ،مصذلاءتممؼبماّظّٔيمدارمبقـ٥ّموبقـفومع٤ّمخاللماي٦ّارشكصقوتماظضّٓقبمماظلوردم

م ماظ معققبّٖتفو، ماظؾك٢ّ مصػوت محّٓؼـفو مخالل مس٤ّموع٤ّ مبـػل٥ّ ماىوحّٜ مدّٕده معو مذظ١ّ ممنوذج ع٤ّ

ضولمظ٥ّ:م"أراكمتطع٣ّماظّطعومموتؿكّٔه،موتـػ٠ّماٌولموو٦ّدمب٥ّموظقّٗم"ربؿّٓمب٤ّمأب٨ّماٌمعقب٢ّ"محقـؿوم

بنيمضّؾيماًؾّٖموطـّٕت٥ّمطـرلماظّٕبّّ...ضول:مؼومأبومسـؿونمأغًمدبطهموخطُلماظعوض٢ّمأبّٓامؼؽ٦ّنمسظقؿوم

وإنمطونمؼبماظعّٔرمضؾقال،...ضؾًمظ٥ّ:مإغقب٨ّمضّٓمرأؼًمأطؾف٣ّمؼبمعـوزشل٣ّموسـّٓمإخ٦ّاغف٣ّ،موؼبمحوالتم

ؾػي،...ضول:مصننقبماًؾّٖمإذامطـّٕمسؾ٧ّما٦ًّانمصوظػوض٢ّمممومؼلطؾ٦ّنمالمؼلؾ٣ّمع٤ّمطـرلةموع٦ّاضّٝمزبؿ

مبّٖؼقبف٣ّم مأخّٔت مصؾ٦ّ معـ٥ّ ماظـّٕؼّٓة موصبعؾ٦ّن ممبلق٥ّ مؼلعّٕون مغودو مصننقب مضؾً: مواظؿغؿرل... اظؿقبؾطقّْ

ؾبمأسؾ٣ّمطقّٟماظـّٕؼّٓة،موع٤ّمأيقبمذ٨ّءم ودؾؽًمدؾقؾف٣ّ،مأت٧ّمذظ١ّمسؾ٧ّمعومتّٕؼّٓموغّٕؼّٓ،مضول:مأصؾل

م.(1)ل٨ّماظؿ٦ّػقب٣ّموأح٦ّلمبقـفوموبنيماظؿّّٔطّٕ ..."ػ٨ّ موطقّٟمأعـّٝمغػ

؛مفوودؾ٦ّطماظشكصقيع٤ّمرؾو مموضّٓقبمماىوحّٜمػّٔهماظؼصيمسؾ٧ّمذؽ٢ّمح٦ّارمسّٕضمصقفومبعض

غػّٗمٌلـوهمؼبمضصؿ٥ّمعّٝم"ربػ٦ّزماظـؼوش"ماظ مبققب٤ّمصقفومتـوضّٚماظشكصققبيماّظ مهوولماظش٨ّءمو

ؼصيمع٤ّمض٦ّلماظشكصقي:م"أؼ٤ّمتّٔػىمؼبمؼؾّٓأمح٦ّارماظم.ادقبسوءماظؽّٕم،مظؽ٤ّمصػيماظؾك٢ّمرغًمسؾقفو

ػّٔاماٌطّٕمواظدلد،موعـّٖظ٨ّمعـّٖظ١ّ،موأغًمؼبمزؾؿيموظقّٗمعع١ّمغور،موسـّٓيمظؾل،مٕمؼّٕماظـوسمعـؾ٥ّ،م

ومتّٕمغوػق١ّمب٥ّمج٦ّدة،مالمتصؾّّمإاّلمظ٥ّ"...صؾؿومعّٓدتمؼّٓيمضول:م"ؼومأبومسـؿونمإغقب٥ّمظؾلموشؾظي،موػ٦ّم

مض موأغًمرج٢ّ مورر٦ّبي معطّٕ مظقؾي مث٣ّ مورط٦ّده، ماظػوجلماظؾق٢ّ مع٤ّ متشؽ٦ّ متّٖل موٕ ماظل٤ّ مرعـًمؼب ّٓ

ؽب:م"خب٢ّمب٥ّموبّٓامظ٥ّمصق٥ّ"،موإنمجؽؿ١ّمب٥ّموٕمأحّٔقبركمعـ٥ّ...م رّٕصو...مِّغقب٨ّمظ٦ّمٕمأجؽ١ّمب٥ّ،مضؾ

ؽب:مٕمؼشػ٠ّمسؾ٨ّقبموٕمؼـصّّ..." وإمنومم،ٕمؼظفّٕمؼبمػّٔهماظؼصيمص٦ّتماىوحّٜمطشكصققبيم.(2)ضوظ

وعومؼفؿـومأنقبمػّٔاماي٦ّارمضّٓقبمماظشكصققبيممجوءمضؿـقومعؿكققبالمسؾ٧ّمظلونمذكصققبيمربػ٦ّزماظـؼوش،

م.عفؿومحووظًمإخػوءمذظ١ّم،وبققب٤ّمرؾوسفومورد٦ّخمصػيماظؾك٢ّمصقفو

                                           

 .62ييظر ابيق اذلواز، اًحخالء، ض  -(1)

 .213اًحخالء، ض  -(2)
-  ومن اًلرح ٔبي ا كعة "ٔبتؼو اًِؼذيي" اًّؼيت ٔب ؼال اًسؼازذ ٕا  أَِؼا وٕامسؼاوِا، ًىٌّؼَ كؼّدهما تَسؼاهنا مؼن خؼالل اذلؼواز، جفؼاء يف

ىٌّؼَ جىرمؼَ وحبسؼن مس هتَِا: "اكن  ٔبتو اًِذيي ٔبُدى ٕا  مويس ذةاةة، واكه  ذةاجتَ اًيت ٔبُؼداُا ذون مؼا اكن يتخؼذ مؼويس، ًو

خَلَ ٔبظِر اًتعّية من نييَ ولية سلِا، واكن يعرفَ ابٕ،مساك اًّضديد، فلال: "وهيؼف زٔبيؼ  اي ٔباب معؼران تؼغل اصّلةاةؼة؟" كؼال: 

سِا؟ وتدزي ما س ّ ا؟ فٕاّن اصّلةاةة ٕامنا تعية ابدلًس واًسّن، وتدزي تؼبّٔي يشء= "اكه  جعحا من اًعية"، فيلول: "وتدزي ما ةً 
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 عومدبدلمب٥ّماظشقبكصقوت:مم .0

م موؼذلك مايوظي مػّٔه مؼب ماظلورد مص٦ّت مظطبؿػ٨ّ ماظلّٕد موتؾشكصقسؿؾقي مبعّٚمؿص، ؿفقبؾ٧ّ

صػوتماظؾك٢ّمع٤ّمخاللمعومتؼّٓقبع٥ّماظشكصقوتمس٤ّمغػلفو،مد٦ّاءمصّٕقبحًمب٥ّمأممٕمتصّٕقبح.مؼلؿطقّٝم

ومتقب٢ّمػّٔاماظـ٦ّ مؼبمماظؼورئمع٤ّمخاللمذظ١ّمصف٣ّمرؾوسفو،مورمبومتػلرلمدؾ٦ّطفومع٤ّمخاللمعومضّٓقبعؿ٥ّ.

أحؽؿ٥ّمعـفوم"حّٓؼٌمإزلوسق٢ّمب٤ّمشّٖوان"مؼبمض٦ّظ٥ّ:م"ٓمدرقبماظؽـّٓي!معومم،بعّٚمضصّٙماظؾكالء

وؼبمرّٕائّٟم"أممصقؾ٦ّؼ٥ّ"ماظ مسّٕقبصًمبوبـفومم،(1)...."!وأحضّٕمحفقبؿ٥ّموأغصّّمجقؾ٥ّموأدوممرّٕؼؼؿ٥ّ

مضطع٥ّم موضّٓ مدرػؿو، مأضق٧ّ مط٢ّقب مؼب مسؾ٨ّقب مصبّٕي مطون م"ضوظً: ماظـل٦ّة مبعّٚ مسـ٥ّ مدلشلو بعّٓعو

ووّؾًمػّٔهماظّطّٕؼؼيمؼبمتؼّٓؼ٣ّماظشكصققبيمؼبمضصيم"اب٤ّماظعؼّٓي"محبقٌمدللماظلوردمسـ٥ّمم.(2)أؼضو"

اظشكصقوتمصؼول:م"ؼشذليمظـومأرزامبؼشّٕهموضبؿؾ٥ّمعع٥ّ،مظقّٗمعع٥ّمذ٨ّءممّمومخؾ٠ّمآمإاّلممىحّٓإ

ؽ٢ّقبمبادؿعونماىوحّٜمم.(3)ذظ١ّماِّرز،مصنذامصّٕغومإظبمأرض٥ّ،مطّؾّٟمأّطورهمأنمصبشقب٥ّمؼبمذبشقبيمظ٥ّ..."

ونمأيقبمجفّٓمالمؼّٓقبخّٕم٤ّع٤ّمأج٢ّمأنمطبؿؾهموراءػومؼبمذمقبمػمالءماّظّٔؼمضصص٥ّ،غرلػومؼبمبػّٔهماظـؿوذجمو

مؼبمدؾق٢ّمهؼق٠ّمشوؼوتف٣ّمبطّٕقمعؾؿ٦ّؼي.

مواظشقّْماِّػ٦ّازي" م"رعضون مأرولممت٦ّّظًمذقبكصقي ماظشقّْمظّٕعضونمٌو مؼبمض٦ّظ٥ّ مغػلفو تؼّٓؼ٣ّ

مأخو مأنم موأغو مرققبىماظّطعوم مرج٢ّمحل٤ّماِّط٢ّ،مالمآط٢ّمإاّل مأغو مػـوه مؼلط٢ّ:م"ؼو مإظق٥ّموػ٦ّ اظقبظّٕ

ٕمؼّٓ مذبوالمظؾش١ّمأغقب٥ّمع٤ّمم.(4)سقـب٨ّموجف١ّ"تؽ٦ّنمسقـ١ّمعويي،موسنيمعـؾ١ّمدّٕؼعي،مصوصّٕ م

المع٤ّماظلوردموالمع٤ّمم،صؽيماظؾكالءمع٤ّمخاللمعومصّٕقبحمب٥ّ،مصالمضبؿوجماظؼورئمإظبمعّٖؼّٓمع٤ّماظؿ٦ّضقّّ

ماعّٕأةمأرعؾيماظشكصققبي،مطؿومدؾ٠ّمذطّٕمبعّٚماظـؿوذج .موؼبمضصيم"ععوذةماظعـدلؼي"مضوظً:م"أغو

ماِّض مبؿّٓبرلمي٣ّ مظ٨ّ مسفّٓ موال مضققب٣ّ، ماّظّٔيمسّٕقب مم.(5)وح٨ّ..."وظقّٗمظ٨ّ مؼّٖؼّٓ" مب٤ّ م"خوظّٓ وضصي

                                                                                                                                 
اًسؼازذ مؼن خؼالل ُؼذا اذلؼواز ظؼفاث اًؼّرايء واًُعيؼة اًؼيت لحعؼ  ٔباب اًِؼذيي،  =نيّا وسّم ا ويف ٔبي معن نيا هعَفِا؟..." عؼرط

   ُذٍ ٔبّول مّرت يلّدم ففا صيئا تدا   عظامي. فدإ،يافة ٕا  ٕامسانَ اكن ةتا، تيفسَ زمغ ثسالة ُديتَ، فرمبا اكه 

 .60اًحخالء ، ض -(1)

 .229هفسَ، ض  -(2)

 .216هفسَ، ض  -(3)

 .221اًحخالء، ض  -(4)
- ..."كول اًسازذ يف كعة ٔبتو اًِذيي: " واكن يعرفَ ابٕ،مساك اًّضديد" وكول اجن اـللفل: "وني  ٔبعرفَ ثضّدت اًحخي ونرثت اـلال 

 .33ء، ض اًحخال -(5)
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ؼبممؼولمعؿػوخّٕا:م"وطقّٟمالمأسّٕصف٣ّ موأغومطـًمَطوجؽبورصبـػل٥ّمحقـؿومدؾبؽ٢ّمس٤ّمععّٕصؿ٥ّمبوٌؽّٓؼققب٤ّم

ػّٔهمبعّٚماظـؿوذجمم(1)"محّٓاثيمدقـب٨ّ،مث٣ّقبمٕمؼؾ٠ّمؼبماِّرضمزبطّٕاغ٨ّموالمعلؿعّٕضمإاّلمُصْؼؿؾب٥ّ...

مفومبـػلفو.ع٤ّماظشكصقوتماّظ مت٦ّّظًمتؼّٓؼ٣ّمغػل

م:عومؼلؿـؿف٥ّماظؼورئمع٤ّمأخؾورمس٤ّمرّٕؼ٠ّمدؾ٦ّكماظشكصقوت .3

ؿقب٢ّمؼبمردوظيماظؽـّٓيمؿعومؼلؿـؿف٥ّماظؼورئمع٤ّمأخؾورماظشكصقبقيمؼبمضصّٙماظؾكالء،مصؿمأعقبو

ؼػ٦ّقبتمأيممالم.ط٢ّقبمطؾرلةموصغرلةؼبماّظ متـ٣ّقبمس٤ّمتّٓضقؼ٥ّماظشقبّٓؼّٓموم،اظ مأردؾفومِّحّٓماٌلؿلجّٕؼ٤ّ

مٕمهّٓثمبعّٓ معشوط٢ّ مع٤ّ محؿ٧ّ ماٌول مربّّ مأج٢ّ مع٤ّ مصؼّٛم،صّٕصي ماصذلضمحّٓوثفو ؼلؿـؿٍمم.ب٢ّ

م ماظؼورئ مواظؿقبؿّٕ" مواِّصؾفوغ٨ّ م"اظّٖقبن٨ّ مضصي موتغوص٢ّمأؼب ماالغؿفوزؼي مث٦ّب مؼب ماظؾكق٢ّ مذكصقي نقب

اظؿؿّٕ،ممؼعّٕص٦ّنمرؾوس٥ّمؼبمأط٢ّمالماِّصؾفونم٦ّح٨ّماظؼصقبيمأنقبمطاّلمع٤ّماظّٖغٍموتم.عشورطق٥ّمؼبمأط٢ّماظؿؿّٕ

والمحؿ٧ّمادؿػودت٥ّمع٤ّمرّٕؼؼؿف٣ّمؼبمأطؾ٥ّ،مب٢ّماظؼورئموحّٓهمع٤ّمؼؽؿشّٟمذظ١ّمع٤ّمخاللمض٦ّظ٥ّ:م"ٕم

مأدبققبّٕ،موأعقبوم موأغو ماظّٖن٨ّمصنغقب٥ّمالمؼؿكققبّٕ معّٝماظّٖغٍموأػ٢ّمأصؾفون،مأعقبو مإاّل مضّّٛ أغؿػّٝمبلط٢ّماظؿؿّٕ

مبنيمؼّٓؼ معو مإظب مؼـظّٕ موال مشرلػو، مع٤ّ مؼلط٢ّ موال مؼؼؾّٚماظؼؾضي مصنغقب٥ّ مع٤ّماِّصؾفوغ٨ّ مؼػّٕغ محؿ٧ّ ّ٥

مم.(2)اظؼؾضي..." مؼـؿػّٝمسقوظ٥ّ مع٤ّمأج٢ّمأن مػّٔا متؾ٠ّمع٤ّممموط٢ّقب ماظو م"ربػ٦ّزماىؿؿّٕ مضصقبي مأعقبو ققبّٓ.

وع٤ّمذظ١ّمػذلضمأنمؼلؿـؿف٥ّماظؼورئمع٤ّمخاللمدؾ٦ّكماظشكصققبي،ممّمومؼؾبمؿّٗمجوغؾواظـّؼوش"مصنغقبـومغؾ

م مصّٕ ماىوحّٜمس٤ّماِّط٢ّعو ماظـؼوشمحقـؿو ممصعؾ٥ّ موعّٕض٥ّ مطدلمدـ٥ّ موضع٥ّمبوظػوجلحبفي ،مبعّٓعو

م،مظؽ٤ّقبماىوحّٜمأطؾ٥ّمعبقعوموعومػضؿ٥ّمإاّلماظلقبّٕور.أعوع٥ّ

أومعومضّٓقبع٥ّماظلقبوردمسـفومع٤ّمخاللمج٥ّمع٤ّمدؾ٦ّكماظشكصقوتمورؾوسفوموػّٔامعومأعؽــومادؿـؿ

بقـفوموبقـ٥ّمع٤ّمح٦ّار،موعومضّٓقبعؿ٥ّماظشقبكصقوتممىاظؿعّٕؼّٟمبفومأومعومضّٓقبع٥ّمع٤ّمأحّٓاث،مأومعومجّٕ

                                           
- .متسّول يف اٌَّؽة اًفازس يّة 

- .ٔبي ،رفّع  ملَيَ و،ىرّبث 

 .21اًحخالء، ض  -(1)
-   ،وتسمب ُؼذٍ اذلؼا  ٔبي ؼا تؼؼ"ما تعؼرّب عيؼَ اًّضصعؼية عؼن هفسؼِا" ييظؼر:  فاذيؼة مؼروان ٔبمحؼد اًووسؼة، اًرسؼذ عيؼد ادلؼاحظ

فِم سَوك اًّضصعيّة من خالل ما تعرّب تَ عن هفسؼِا تؼدون الاسؼ تعاهة ، ؛ ملىل ٔباّن ، ىرى فازكا تك اًعحازتك ٔلّن اـلتَلا س ي 221ض

 ابًسازذ و، ابًضصعياث وس ي،ة ٔبمثةل عن رعل من خالل تعغ اًلعط.
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وعومم.س٤ّمغػلفومأومعومادؿـؿف٥ّمع٤ّمدؾ٦ّطفوم٥ّادؿـؿف٥ّماظؼورئمع٤ّمخاللمعومضّٓقبعؿوأخرلامعومم،سـفو

مف٣ّ،معـّؾ٦ّامزوػّٕةمصّٕؼّٓةمخّؾّٓػوماىوحّٜمؼبماظؾكالء.وتؼؿػ٠ّمسؾق٥ّماىؿقّٝمأنمػمالءمع٤ّمخاللمدؾ٦ّط

 أغواعماظشكصقات: .مب

مإظبمأغ٦ّا مصّٕسقي،مميميؽ٤ّمتؼلق٣ّمأغ٦ّا ماظشكصقوتمإظبمثالث إذمأغ٦ّا مرئقلقبقيمتؿػّٕ مبّٓورػو

ؼع محلىموزقػؿفومؼبماظؼصي،موتـؼل٣ّمأؼضوم،منّٓمذكصقوتمإعقبومدؾؾقيمأومإصبوبقيمأوممنطققبي

أومايؼقؼقيمحلىمم،حلىمدورػوموصعوظقؿفومؼبماظؼصي،موأخرلامإظبماظؿكقؾقيم،إظبمرئقلقيمأومثوغ٦ّؼي

م(1)عّٓىموج٦ّدػوماظؿورطب٨ّ.

 تؼلق٣ّماظشكصقوتمحلىمدورػومؼبماظؼصقبي: .0
معّٕ م"أو موثوغ٦ّؼي مرئقلقي مإظب ماظشكصقوت متـؼل٣ّ معّٓىمم(2)ػوعشقي"طّٖؼي مإظب مذظ١ّ وؼّٕجّٝ

 زف٦ّرػومؼبماظعؿ٢ّماظلّٕدي،موعّٓىمسالضؿفومبوِّحّٓاث.
ماظشكصقيماظّٕقبئقلقي: 0.0

،مأوموشلومدورمصعقبولمؼبمهّٕؼ١ّماِّحّٓاثم،ؼؼصّٓمبفوماظشكصقيماّظ مسؾقفومؼّٓورمعّٓارماظؼصقبي

ِّعوممؼبماظّٓراعومواظّٕواؼيمأومأيمأسؿولمأدبقيمأخّٕى،...وظقّٗمع٤ّمػ٨ّم"اظ متؼ٦ّممبوظػع٢ّموتّٓصع٥ّمإظبما

ماظشكصقيم مػ٨ّ مدائؿو موظؽـفو مدائؿو ماظعؿ٢ّ مبط٢ّ ماظّٕقبئقلقي ماظشكصقي متؽ٦ّن مأن اظضّٕوري

محقٌمؼمديماالدؿغـوءمسـفومإظبمخؾكؾيمؼبمغظومماظؼصي.،م(3)اا٦ّرؼي"

ماى مإنقب مب٢ّ مواضّّ، مبشؽ٢ّ مؼبمضصّٙماظؾكالء ماظّٕقبئقلقي ماظشكصققبي وحّٜمزل٧ّمبعّٚمتظفّٕ

م مععظؿفو مذكصقوت، مبلزلوء مب٤ّمغبقّٓ،مرضصص٥ّ مزبقّٓة ماظعـدلؼي، مععوذة ماظصقـبو ، م"عّٕؼ٣ّ ئقلقي:

موظقّٓماظؼّٕذ٨ّ،مجؾ٢ّموأب٦ّمعوزن،مضصيماظؽـّٓي،مأدّٓمب٤ّمجوغ٨ّ،..."مواظـؿوذجمطـرلة.

                                           
-  سًتااوس ُذا اًتلس مي ٔلّن اًضصعياث يف كعط اًحخالء منعية اثتتة ، يتؽري موكفِا يف   كّعة، ٕار ، هَمتس مواكؼف اًرّشؼ ٔبو

فؼريك مؼل اًرّتنؼ  ارلري ففا، اكن ّ  مهِا ُو الاحتفاع ابـلال وأعَ تعرق ٔبنيوُا ابٕ،ظالخ والاكتعاذ، وسرننّز ملؼىل اًلسؼمك الٓ 

 ئيس ية و اًثاهويّة.ملىل اًضصعياث اًرّ 

 .336 – 331ييظر: زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًرتاج اًعر ، ض  -(1)

 .331، ضاـلرجل هفسَ -(2)
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مص٦ّقبرهم ماّظّٔي مإًّدوغ٨ّ ماظشقّْ مؼب مواظّطعوم" م"اظلالم مضصي مؼب ماظّٕقبئقلقي ماظشقبكصقي تؿفؾ٧ّ

مب مسودؼقبيماظلقبورد مذكصققبي متؽ٤ّ مٕ ماظّؼصي، مؼب مؼؿؾ٦ّقبأػو ماّظ  مإٌّطّٖؼقبي مإظب مت٦ّح٨ّ ماظؿػوصق٢ّ، لدققب

ػّٔاماظؿـوضّٚمم.بوٌؼوب٢ّمطونمخبقالمالمؼلط٢ّمإاّلمعومالبّٓمعـ٥ّو،مقومسودالضوضمووإغقبؿومطونمذقكم،ػوعشققبي

ط٢ّقبمػّٔهمم٢ّماّظّٔيمضبوولماظلقبوردمأنمؼص٦ّقبره.صبع٢ّمعـ٥ّمذكصقبقيمعضطّٕبي،معؿـوشؿيمعّٝمدؾ٦ّكماظؾك

منمشّٕضفومإبّٕازماظشكصقيماظّٕقبئقلقيمؼبماظشقّْمإًّدوغ٨ّ.بلاظصػوتمت٦ّح٨ّم

م.ومتـؾًماظشكصقيماظّٕقبئقلقيمؼبمضصيم"عوءماظـكوظي"مؼبمص٦ّتمذقّْمع٤ّماظشق٦ّخماٌلفّٓؼني

ع٤ّمإٔمصّٓرهممبوءماظـكوظي،موطقّٟمادؿـػّٝمبؾقعفومرش٣ّمادؿكّٓاع٥ّمشلو،مصؾ٣ّمم٥ّدبّؾصماظّٔيمدّٕدمضصي

مبؼّٓرمعومرّطّٖمسؾ٧ّمايّٓثماّظّٔيمؼعّٕضمحقؾيمع٤ّمحق٢ّماظؾكالء.م،صػ٥ّؼّّٕطّٖماظلوردمسؾ٧ّمو

وميؽ٤ّمأنمتؿفؾ٧ّماظشقبكصققبيماظّٕقبئقلقيمؼبمذكصقؿنيماثـؿنيمتؿؾودالنماظّٓقبورمبوظؿلووي،مطؿوم

مأحّٓ ماّظّٔيمجّٕتمصق٥ّ مب٦ّصّٟماٌؽون ماظلقبورد مبّٓأ مصؼّٓ مأػ٦ّاز"، مع٤ّ مذقّْ معّٝ م"رعضون مضصي ثماؼب

وػ٦ّمدوردماظؼصيمم،ومبّٓرمعـ٥ّمع٤ّمحّٕطوتمسؾ٧ّمظلونمرعضونث٣ّقبمسّٕقبجمسؾ٧ّموصّٟماظشقّْموعم،اظؼصقبي

م موضًمم،وطـًمؼبماظّٔغىموطونمؼبماظصّٓرم،طـًمعّٝمذقّْمأػ٦ّازيمؼبمجعػّٕؼيغػل٥ّ:م" مجوء صؾؿو

معدلدًا مواحًّٓا موصّٕخًو مدجوجي مظ٥ّ مدؾي مع٤ّ مأخّٕج مؼعّٕضمسؾ٨ّم،اظغّٓاء موؼؿقّٓثموال مؼلط٢ّ م،وأضؾ٢ّ

مبنيمؼّٓؼ٥ّمعّٕةوظقّٗمؼبماظلػقـيمشرليموشرله!مصّٕآغ٨ّمأغظّٕمإظق٥ّمع موإظبمعو صؿ٦ّػ٣ّمأغ٨ّمأذؿفق٥ّمم،ّٕة

صؼولمظ٨ّ:مٕمهّٓقماظـظّٕمع٤ّمطونمسـّٓهمأط٢ّمعـؾ٨ّموع٤ّمظ١ّمؼؽ٤ّمسـّٓهمغظّٕمعـؾ١ّ!.م،م٥ُّطقلبؿؽبدؿبَأو

مضول:مث٣ّمغظّٕمإظ٨ّموأغومأغظّٕمإظق٥ّمصؼول:مؼومػـوهمأغومرج٢ّمحل٤ّماِّط٢ّمالمآط٢ّمإالمرقىماظطعوم.موأغو

ؼعّٕضمػّٔاماٌؼطّٝمم.(1)"...أخو مأنمتؽ٦ّنمسقـ١ّمعوييموسنيمعـؾ١ّمدّٕؼعي.مصوصّٕ مس موجف١ّ

بعّٚماظصػوتماظ مت٦ّح٨ّمبشكصققبيمخبق٢ّ،موػ٨ّمأوظبماظشكصقوتماظّٕقبئقلقيماظ منّٓمؼبمطالعفوم

مغ٦ّس مموػّٔا ماالدؿػّٖاز مع٤ّ مصع٢ّاظّٔي مرد مإظب مبوظضّٕورة ماظـوغقي،ممم،دقمدي ماظشكصقي مع٤ّ مصبع٢ّ عو

ص٦ّثؾًمسؾق٥ّمصؼؾضًمسؾ٧ّميقؿ٥ّمبقّٓيماظقلّٕىمم":وػّٔامعومغؾؿؿل٥ّمؼبمض٦ّظ٥ّم،قيمثوغقيذكصقيمرئقل

صؿومزظًمأضّٕبمبفومرأد٥ّمحؿ٧ّمتؼطعًمؼبمؼّٓي!مث٣ّمه٦ّلمإظبمم،ث٣ّمتـووظًماظّٓجوجيمبقّٓيماظقؿـ٧ّ

مأخم،عؽوغ٨ّمصؿلّّموجف٥ّمويقؿ٥ّ مأضؾ٢ّمسؾ٨ّمصؼول:مضّٓ ت١ّمأنمسقـ١ّمعوييموأغ١ّمدؿصقؾ مدلث٣ّ

ؿوجمإظبمهعـفؿوممةع٤ّماظؿلوويمؼبماِّدوارمبنيماظشقبكصققبؿني،مصؽ٢ّقبمواحّٓموسإذمغؾقّٜمغ٦ّم..."بعني!

                                           
- . ٔٔبي ٔبلَة مٌَ اـلضازنة يف ال 
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ماظشؽ٢ّ،م،ياظـوغق مايّٓثمبفّٔا مسؼّٓة مأدود٨ّممظؿظفّٕ مدور مشلو مؼؾب٦َّط٢ّ مال ماظشكصقوتماظـوغ٦ّؼي ِّنقب

م.دؼـوعقؽ٨ّمطّٓورمرعضونم

ماظشكصقوتماظـوغ٦ّؼي: 0.0

٥ّ،مظؽ٤ّمؼبمئتع مأغقب٥ّمميؽ٤ّماالدؿغـوءمسـفومؼبماظعؿ٢ّماظلّٕدي،مإذمميؽ٤ّمأنمتؽ٦ّنمضوسّٓةمبـومال

وإمنومػ٨ّم"ذكصقيمعلّطقيمالمتؿط٦ّقبرمعؽؿؿؾي،موتػؿؼّٓماظذلطقىموالمتّٓػّ٘ماظؼورئمم.صؿًمأومؼبمدؽ٦ّن

وئّٓةمطؾرلةمؼبمؼبمص٦ّرتفوماظلوطـيمر٦ّالمأحّٓاثماظؼصقبي،م"وشلومصم٧ّتؾؼمغفوِّم.(1)أبّٓاممبومتؼ٦ّظ٥ّمأومتػعؾ٥ّ"

مبّٓونمتّٓخ٢ّمعـفو.م،ع٤ّمحقٌماظّٓقبورماّظّٔيمتؾعؾ٥ّمؼبمدصّٝماظؼصيمتصوسّٓؼوم(2)غظّٕماظؽوتىمواظؼورئ"

طـرلةمعؿـ٦ّقبسيمبؿـ٦ّقب ممغفوإمؼ٦ّلإنمتلوءظـومس٤ّماظشكصقوتماظـوغ٦ّؼيمؼبمضصّٙماظؾكالء،مصنغقبـومغ

مؼب معف٣ّ مدور موشلو ماِّعـؾي،ماظشكصقوتماظّٕقبئقلقي، موع٤ّ ماظشكصقوت، مػّٔه مابـيممحّٕطي "ذكصقي

معـ٥ّماٌلفّٓؼ ماّظ مطوغًماظّٓقباصّٝماِّطدلماّظّٔيمتعّؾ٣ّ ماظصقبـو " سشّٕممنمرّٕقماالضؿصودمعـّٔماث ٦ّعّٕؼ٣ّ

مواظّطعوم" م"اظلالم مضصي مؼب مإًّدوغ٨ّ ماظشقّْ مسؾ٧ّ مدّؾ٣ّ ماظشقبكّٙماّظّٔي مضصقبي موطّٔا مخؾً، م،دـي

ػّٔاماظشقّْماّظّٔيماسؿودمؿومطقـبومظـعّٕ مصأومرمبومدـ٦ّات،مم،اّظّٔيمطلّٕمروتنيماظشقّْماّظّٔيمداممذف٦ّرو

ماظشكّٙماًؾ٦ّقب مط٢ّقبمعبعيمظ٦ّالمػّٔا مواًوصمؼبمعّٓؼـؿ٥ّم،بـػل٥ّمشّٓاة م،اّظّٔيمجعؾ٥ّمحّٓؼٌماظعوم

وسقولموخودممم.(3)"صشفّٕمبّٔظ١ّمؼبمتؾ١ّماظـوحقي،موضق٢ّمظ٥ّ"مضّٓمأسػقـومع٤ّماظلقبالم،موع٤ّمتؽّؾّٟماظّٕقبد"

بؿف٣ّمبويؿ٧ّ،م"صؽونمالمؼؾوظ٨ّمأنمضب٣ّقبماظقب٦ّريماّظّٔؼ٤ّمطوغ٦ّامدؾؾومؼبمت٦ّصرلهمظؾؿموغيمواًؾّٖمأؼقبوممإصو

ماظّٓقبضق٠ّ" مع٤ّ مطػوؼؿف٣ّ مؼلؿػض٢ّ مأن مبعّٓ مأبّٓا، موأػؾ٥ّ ماّظ مطوغ(4)ػ٦ّ ماظؽـّٓي موزوجي مبلؾىم، ً

مؼصقىمأظ٦ّانماظّطعوممع٤ّماىرلانمواٌلؿلجّٕؼ٤ّ.م،٥ّميؿؾفوموت٦ّحقبؿفوادسوئ

مؼبمدرلمأحّٓاث مطونمسؿقؼو مأثّٕػو ماظشكصقوتمؼبماظؼصي،مظؽ٤ّقب م،فوٕمؼظفّٕمص٦ّتمط٢ّمػّٔه

م.شلّٔامالمميؽ٤ّمأنمغغػ٢ّماظّٓورماظؽؾرلماّظّٔيمتؾعؾ٥ّماظشقبكصققبيماظـوغ٦ّؼيمؼبماظعؿ٢ّماظلّٕدي

                                           
-  يؼد اًلؼريش"، حمفؼوع ومنارح اًلعط اًيت تمي رسعيتك ّزئيسؼ يتك جنؼدٍ ٔبي ؼا يف كعؼة "اًعؼرايق مؼل اـلؼروسي" و"كعؼة ًو

 اًيلّاص"...

 .121ٕاجراُمي فتحا، معيم اـلععَحاث ألتية، ض  -(1)

 .221فاذية مروان ٔبمحد اًووسة، اًرسذ عيد ادلاحظ، ض  -(2)

 .19اًحخالء، ض  -(3)

 .202اًحخالء، ض -(4)
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متؼلق٣ّماظشكصقوتمحلىموج٦ّدػومايؼقؼ٨ّمواٌؿكققب٢ّ: .0

م مذظ١ّ موؼّٕجّٝ معؿكقؾي، مأو محؼقؼقي مإظب مذكصقوتمضصّٙماظؾكالء متؼلق٣ّ مميؽ٤ّ رؾقعيمإظب

ّٓقبمع٤ّمطؿوبمآٌّرديماظ٦ّاضعقيماّظّٔؼ٤ّماغدلواماظؽؿوبمغػل٥ّ،مب٢ّمإغقبـوماتػؼـومع٤ّماظؾّٓاؼيمأنقبماىوحّٜمؼع

٥ّموعشوطبؿ٥ّ،مئسؾ٧ّمععوىيمزوػّٕةمععققبـيمازدادماغؿشورػومؼبمسصّٕماىوحّٜ،مب٢ّماظؿؿلفومؼبمأصّٓضو

مذبؿؿع٥ّ مغؼّٓ مأج٢ّ مع٤ّ مصودؿعون مواًوصي، ماظعوعي مععفومبم،وؼب مؼعقّ٘ ماظ  مايقي وظشكصقوت

مبلزلو مؼػع٢ّمئوذطّٕػو مطون مطؿو مااقطي مايقوة مؼب ماٌؾوذّٕة معالحظوت٥ّ مع٤ّ م"ؼؾؿؼطفو مصؽون فو،

مض٦ّةمتّٕجـقّٟ مدّؾّٛ مإذا مإاّل مع٤ّماظشكصقوت، مالمؼلؿطقّٝمأنمطبؾ٠ّمذكصققبي ماسذل مبلغ٥ّ ،موضّٓ

مع محقي مذكصققبي مسؾ٧ّ موظ٦ّخقوظ٥ّ مح٦ّظ٥ّ، متؿقّٕك ماظ  ماظشكصقوت مػّٔهم٤ّ معـ٢ّ مسؾ٧ّ مسـ٦ّره ال

مظؼّٕقب مادؿطو مأنمؼؼّٓقبم مواحّٓة"اظشكصقوتمٌو ماىوحّٜمسؾ٧ّمم٤ّوظم.(1)ائ٥ّمذكصقيمحقي غؼ٦ّلمبعفّٖ

خؾ٠ّمذكصقوت٥ّماٌؿكقؾيموإغقبؿومطونمؼؽؿىموص٠ّمض٦ّاغنيمآٌّرديماظلوئّٓةمآغّٔاكم،بلنمؼؾؿّٖمماظؽوتىم

م.ع٤ّماىؿوظقيماظػـقيمواّظّٔيمؼضؿ٤ّمظ٥ّمغ٦ّسم(2)"اإلؼفوممبوظصّٓق"بـأومعومؼلؿ٧ّمم،بوظصّٓقماظ٦ّاضع٨ّ

 :اظشكصقوتمايؼقؼي 0.0
قيمايؼقؼقـيمأنمؼؽـ٦ّنمشلـوموجـ٦ّدمتـورطب٨ّمحؼقؼـ٨ّمخـورجماظؼصـي،معــ٢ّممممممممممؼؼصّٓمبوظشكصـم

وإعقبـومأنمتؽـ٦ّنمذكصـققبيمأدودـققبيمؼبمممممم،،موتلؿ٧ّمبوظشكصـقيمإٌّجعقـيمم(3)ذكصقوتمطؿوبماظؾكالء

ػوعـومؼبمممادورم،ؼصـيماظاظؼصيم)اظشكصـقيماظؾطؾـي(،مأومتؽـ٦ّنمذكصـققبيمثوغ٦ّؼـي،متؼـّٓقبممإضـوصؿفومؼبمممممممم

ؼبممفوجمظػؽّٕةمعومؼّٓاصّٝمسـفوماظؾكق٢ّ،موػـّٔامعـوماظؿؿلــوهمؼبمت٦ّزقـّٟمذكصـققبيماظّٕقبدـ٦ّلمممممممؿحاال

                                           
-  اكن مضؼِوزا ملاـليؼا جىتاتؼة 2113ٔبوث  11وتؼويف يف  2121هؼو رب  6، زوايئ زويس وصل تتازخي ٕايفان سريجييفيتش توزػييف ،

اًرواية واـلرسحياث واًلعط اًلعريت، ومن ٔبعظم ٔبعٌل  اًلععية مذهراث ظيّاذ،  ثي زهن اًروايؼة اًروسؼ ية اًواكعيؼة، ييظؼر: موكؼل 

ٕايفان توزةك، ذخان )زواية(، ،ر: صؼىري َلؼد ، وييظر ـلزيد من اـلعَوماث:  www.wikipidia.orgتوزػييف/-ٕايفانويىيحيداي، 

 .23-1، تريوث، ًحيان، ض 1023، 2عياذ، اًتيوير ٌَعحاملة واًًرش، ظ

 .19ض ، تريوث، ًحيان، 2661، 2ذاز ظاذز ٌَعحاملة واًًرش، ظَلد يوسف جنم، فن اًلعة،   -(1)

، اًلؼؼاُرت، مرصؼؼ، 2661، 2اًرشؼؼنة اـلرصؼؼية اًعاـليؼؼة ًٌَرشؼؼ ظمحؼؼد ذزويؼؼش، تلٌيؼؼاث اًفؼؼن اًلعيصؼؼ ملؼؼرب اًؼؼراوي واذلؼؼاة، بٔ  -(2)

 .229ض

 .331ييظر: زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر ، ض -(3)

http://www.wikipidia.org/
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٥ّمئؼبمضصـيماِّصـؿع٨ّموجؾلـوممممم-رضـ٨ّمآمســ٥ّمم-ردوظيماب٤ّمػورون،موذكصققبيمسؿّٕماب٤ّماًطـوبمم

م.م(1)وشرلػومع٤ّماظشكصقوتما٦ٌّج٦ّدةمتورطبقو

م مايؼقؼي ماظشكصقوت متؿفؾ٧ّ مععظ٣ّ مسوذماظؾكالء،مضصّٙؼب مصؼّٓ مجّؾفو، مب٢ّ مػّٔهمال ً

طوظؽـّٓيماّظّٔيماعؿف٤ّماإلصبور،موآٌّائ مم،زع٤ّماىوحّٜ،مععظؿف٣ّمميؾؽ٦ّنمرؤوسماِّع٦ّالاظشكصقوتم

وحؿ٧ّماظّؾص٦ّصققبيمواظؽّٓؼيمطشكصقيمخوظ٦ّؼ٥ّمم،أع٦ّاشل٣ّمبوظؿفورةماواظـ٦ّريموزبقّٓةمب٤ّمغبقّٓماّظّٔؼ٤ّمعبع٦ّ

مؼّٖؼّٓ( مب٤ّ م)خوظّٓ مػورونم،اٌؽّٓي مب٤ّ ماٌـؼػنيمطلف٢ّ موأبوع٤ّ مواِّصؿع٨ّ، مواب٤ّم، ماظؿؿقبور، ماظؼود٣ّ ّ٨

م(2)اٌؼػّٝ...

ماظشكصقوتماٌؿكقؾي: 0.0

م مغلٍ مع٤ّ مهؿ٢ّمصػوتمخقولمػ٨ّمذكصقي موظؽـفو ماظلّٕد، مخورج مشلو اظلورد،مالموج٦ّد

مظغوؼوتم مأو مإٌّطّٖؼي مع٦ّضّٟماظشكصقي ماظشكصقوتمؼعّٖقبز ماظّٕقباويمإظبمخؾ٠ّمػّٔه مؼؾفل م"صؼّٓ اظ٦ّاضعقي

اغدلىمم.ظؽـ٥ّمع٦ّج٦ّدم،وعومغؾؿل٥ّمع٤ّمذكصقوتمدبقؾقيمؼبمضصّٙماظؾكالءمضؾق٢ّمجّٓقبام،(3)حؽوئقي"

"وضّٓمطؿؾـومظ١ّمم٥ّ:وضّٓمذطّٕػومؼبمعؼّٓعيمطؿوبم،اىوحّٜمسؾ٧ّمت٦ّزقػفومع٤ّمأج٢ّمػّٔهماظغوؼوتمايؽوئقي

أحودؼٌمطـرلةمعضوصيمإظبمأربوبفو،موأحودؼٌمطـرلةمشرلمعضوصيمإظبمأربوبفو،مإعقبومبو٦ًّ معـف٣ّ،م

وإمنوماضطّٕقبمإظبمػّٔهماظعؾورةمحؿ٧ّمم،أومرمبومالمسالضيمشلومبوظشكصقوتمايقيم،(4)طّٕاممشل٣ّ"وإعقبومبوإل

مبومم،ضبوصّٜمسؾ٧ّمغل٠ّماظصّٓقماظػ ماظّٔيمرؾّٝماظؾكالء،مدـّٓرجمػّٔهماظشكصقوتمضؿ٤ّماظؿكقؾقي

مِّصقوبفو.مشلومالمإحوظيمأغفو

م

                                           

اش، ملؼاؾل اًىتؼاة اذلؼدي ، ييظر: ملدي ملدانن َلد، تًية اذلعية يف اًحخالء ٌَاؼاحظ، ذزاسؼة يف يؼوء م يؼا جؼروة وػرميؼ -(1)

 .22- 23، ض 1022ُؼ/2231، 2ٕازتد، ألزذن، ذاز هيدوز، اًلاذس ية، اًعراق، ظ

 .12 -10ييظر: فازوق سعد، مل أالء ادلاحظ، ض  -(2)

اًىتؼاة اًعؼرة، ذ.ظ،  اتؼاذاًحًيؼاث، مًضؼوزاث  -اًوظؼائف –انُ ة سؼ تاز، تًيؼة اًرسؼذ يف اًلعؼط اًعؼويف، اـلىؼوانث  -(3)

 .213ذمضق، ض ،1003

 .01اًحخالء، ض  -(4)
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اظشكصقيماظؿكقؾقيمؼبمضصيم"أجفّٖمسؾ٧ّماىّٕح٧ّ"مؼبمض٦ّظ٥ّ:"محّٓقبث مصوحىمظ٨ّمموّؾً

مبعّٓ.." مع٦ّض٦ّسي ماٌوئّٓة موإذا مصالن، مب٤ّ مصالن مسؾ٧ّ مدخؾً متم.(1)ضول: مأنقبمػ٦ّح٨ّ مإظب ماظؼصي ّٔه

مع٤ّماظّٕقباويماّظّٔيمٕمؼظفّٕمازل٥ّمم،ذكصقوتفومدبقؾقي "صوحىمظ٨ّ"مالمبّٓقبمم:اطؿػ٧ّمبؼ٦ّظ٥ّمإذبّٓءا

ماىوحّٜولمخقذكصققبيمع٤ّمغلٍممفوأغ ؼؼ٦ّل:م"وطـًمأغومماٌمظّٟمأؼضو،موؼبمضصيمأخّٕىمؼلّٕدػو

وأب٦ّمإدقوق،موإبّٕاػق٣ّمب٤ّمدققبورماظـّظوم،موضطّٕبماظـق٦ّي،موأب٦ّماظػؿّّمعمدقببمعـص٦ّرمب٤ّمزؼود،مسؾ٧ّم

بؼّٓرمتّٕطقّٖهمم،ٕمؼعؿؿّٓماىوحّٜمسؾ٧ّماظشكصقوتماظؿكقؾقيمؼبمطؿوب٥ّم.(2)خ٦ّانمصالنمب٤ّمصالن..."

ما٦ٌّج٦ّدةمتورطبقو.سؾ٧ّماظشكصقوتمايؼقؼقيم

وإغقبؿومؼؿعّٓاهمظقشؿ٢ّمط٢ّقبمعومؼمدقبيمموميؽ٤ّمأنمتؽ٦ّنماظشكصقيماظؿكقؾقيمذكصققبيمظقلًمإغلوغ

مطوظّطرلموايق٦ّان محّٓودمحفؿ٥ّ مأصّٓاؤه مض٦ّيمتؿفووز مؼؿؿؿّٝمحبض٦ّر مأو مميورسمتلثرلا م،(3)صعالمأو

وتلؿ٧ّمبوظشكصقيماظعفوئؾقي،مشرلمأغـوم"المنّٓمعـ٢ّمػّٔاماظـ٦ّ مؼبمحؽوؼوتماظؾكالءمإاّلمؼبمحؽوؼيم

م،(4)دؼؽيمأػ٢ّمعّٕو،مإذمأطلؾفوماظّٕقباويمصػوتمإغلوغقيماطؿلؾفومع٤ّمبقؽيماظؾك٢ّماظ مؼعقّ٘مصقفو"

م،اظغّٕؼّٖةمتعقّ٘مسؾ٧ّمغفوِّموت،صؿفؿومبؾغًمدرجيماظؾك٢ّمؼبماظؾشّٕ،مع٤ّمااولمأنمتمثقبّٕمؼبمايق٦ّاغ

مصوظغوؼيمع٤ّمصقغيماٌؾوظغيمػّٔه،موصّٟمدرجيماظؾك٢ّماظ متػشقبًمؼبمإًّدوغقني.

مباىوحّٜممظؼّٓمطونم،بفّٔامشبؿ٣ّمبـقيماظشكصققبيمؼبمضصّٙماظؾكالء مبفو،مسورصو ّٓورػومسوٌو

ط٢ّقبمبؼّٓرمحوجؿ٥ّمظؿػعق٢ّمم،اشلوممؼبمبـوءماظـلقٍماظػ مظؾؼصّٙ،موضّٓمتـ٦ّسًمبنيماظّٕقبئقلقيمواظـوغ٦ّؼي

اظّٓورمواِّحّٓاثماظ متّٕتؽّٖمسؾقفوماظؼصقبي؛موحفؿفومطونمعـودؾومجّٓقبامظعّٓدماظشكصقوت،مالمإصّٕاطم

مواظغّٕضمعـفومغؼ٢ّماظ٦ّاضّٝمبصّٓقمطؿومػ٦ّ.م،رغًمسؾقفوماظشكصقوتمايؼقؼقيظؼّٓمم.والمتػّٕؼّٛ

م

م

                                           

 .22اًحخالء، ض -(1)

 .92اًحخالء، ض -(2)
- ا رهر اًضصعياث اـلرافلة ذم يف اًلعة، كعؼة ملؼىل ارلرسؼاإ و ًى م جتاوس ،وكد ٔبوزذ ادلاحظ تعغ اًلعط عن زوات حليليك

دلؼاز اكن يل.." وكعؼة لؼالق ثسؼخة ػسؼي ارلؼوان اًؼيت مثال يف كو :  ّدثد ٔبتو ٕاحساق ٕاجراُمي جن س يّاز اًيّظام، كؼال: كَؼ  مؼّرت 

 زسذُا هفس اًسازذ تلول: "ذملاان ةاز ًيا، فبٔلعميا  را ونين سالء..." وألمثةل نثريت يف كعط ٔبُي فرسان.

 .109-102، مرص، ض 1001ييظر: فؤاذ كٌديي، فن نتاتة اًلعة، اًِيةة اًعامة ًلعوز اًثلافة، ذ.ظ،  -(3)

 .21د، تًية اذلعية يف اًحخالء ٌَااحظ، ض ملدي ملدانن َل -(4)
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 اظؾغدددددة: .0

ػ٨ّمغؼطيماخؿال مج٦ّػّٕؼيمم،إنمظغيماظؼصيماظؼصرلةمبوًص٦ّصمأومأيمسؿ٢ّمدّٕديمسؿ٦ّعو

مأخّٙ مب٦ّج٥ّ ماِّخّٕىماظلقـؿو مبوظػـ٦ّن موأضصّٓ ماِّخّٕى، موبنيماظػـ٦ّن ماظؿؼوربماظؽؾرلمم،بقـفو رش٣ّ

أالموػ٨ّماظؼصيمأومايؽوؼيمبلبطوشلومم،بقـفؿومؼبمغؼطيماٌودةماِّوظقيماظ مؼؼّٓعفوماظعؿ٢ّماظلقـؿوئ٨ّ

ماظؼ مسؾ٧ّ مبؼقًمحؽّٕا ماظؾغي مأن مشرل ماخل، موأعؽـؿفو... مؼبموأحّٓاثفو ماظلقـؿو مسـفو موادؿغـً صي

مسؾقفوحوالتمذوذةم مع٤ّمسـوصّٕمم،،مِّنماِّسؿولماظلقـؿوئقيمتعؿؿّٓمأؼضو متعؿؿّٓمسؾ٧ّمشرلػو طؿو

مظؽقبفومتّّٕطّٖمسؾ٧ّماظص٦ّرةماظؾصّٕؼيمبّٓرجيمأسؾ٧ّ.م،اظلّٕدماِّخّٕى

مأنمتلؿغ ،مبليمحولمع٤ّماِّح٦ّال،مس٤ّماظؾغي، ماِّسؿولماظلّٕدؼيمصالمميؽـفو ع٤ّم»إذممأعقبو

.موعومؼؼولمس٤ّماظّٕواؼيم(1)«اٌؿؽ٤ّمتص٦ّرمرواؼيمع٤ّمشرلمأحّٓاث،موظؽ٤ّمالمميؽ٤ّمتص٦ّرمرواؼيمخورجماظؾغي

مض٦ّاغقـفوم مظّٓؼفو مِّن مايلودققبي، مبوظغي مبؾغي متؿؿقّٖ ماِّخرلة مػّٔه مإن مب٢ّ ماظؼصرلة، ماظؼصي مس٤ّ ؼؼول

"غ٦ّاةماًطوبماًوصيماظ مصبىمسؾ٧ّماظؼوصمأنمؼضعفومؼبمحلؾوغ٥ّ،مإنقبماظؾغيمؼبماظؼصيماظؼصرلةم

وعـؿفوه،موؼبماظ٦ّضًماّظّٔيمتـؼ٢ّمايوالتموتلّٕدماِّحّٓاثمبلذؽولمعؿؾوؼـي،مؼؼ٦ّمماظؽوتىمبلّٕدماظؾغيم

.مشلّٔاموجىماالػؿؿوممحبل٤ّماغؿؼوءمعػّٕداتفومبعـوؼيمذّٓؼّٓة،معودامم(2)عوسبومإؼوػومذكصقؿفوماٌلؿؼؾي"

ماظؿؽـقّٟماظؾغ٦ّي.ظؾغيمطقوغفوماًوصمؼبماًطوبماظلّٕدي،موخوصيماظؼصص٨ّمؼّٕتؽّٖمسؾ٧ّم

م

م

م

م

                                           
-  خري ذًيي ملىل رعل ُو اًضِرت اًواسعة اًيت عرفهتا ألعٌلل اًسؼيلئية ًؼؼ "صؼازيل صؼاتَن" اـلَلؼة تؼؼ)صاًزو( اًؼيت اعمتؼدث ملؼىل

اـلعموزت تؼدون ٔبن يسؼ تعمي ٔبي واًيت اص هترث يف زتوغ  (Mr. Beanاـلضاُد ابصلزةة ألو  ونذا معظم ٔبعٌلل "زوان ٔب،ىيًسون" )

يف  ك جند زواية  راهرت ادلسد اًيت   ث تَؽهتا اًضعرية ملىل اًوزق )اًعمي اًرسذي( كد فلدث جريلِؼا حيؼل توًؼ  ٕا  معؼي  ،ًؽة

 ذزا  تَفزيوإ وكد خاىهتا اٌَؽة يف  د راهتا، فلد صوٍ اًتَفزيون زواية راهرت ادلسد تضوهيا ف يعا.

، اصلاز اًحي ؼاء، اـلؽؼرة، 1003، 2، زسذ الٓفر )ألان والٓفؼر ملؼرب اٌَؽؼة اًرسؼذية(، اـلرنؼز اًثلؼايف اًعؼر ، ظ ظالخ ظاحل -(1)

 .21ض

، 1009، 2اًسعيد تولاةك، اًرسذ وون اـلرجل )ملازابث يف اًيط اًرسذي ادلزائري اذلدي (، مًضؼوزاث الافؼتالف، ظ -(2)

 .23ادلزائر، ض 
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مذعرؼةماظؾغةميفماظؼصةماظؼصرية: -مأ

مروغؼملىأط ماظؼصرلة ماظؼصي مظغي مظغيمم،واظشعّٕ مصلصؾقً مخوصي، مٌلي مسؾقفو وأضػ٧ّ

مِّ مذوسّٕؼي، مأو مذعّٕؼي مظغي ممغفواظؼصي ماالخؿّٖالممبعـ٧ّ مخوصقي ماظشعّٕ ػـوكمأحّٓاثم»وجّٓتمؼب

م ماظؿلوؼ٢ّ مخالل مع٤ّ متؾبّٓرؽبك مِّغفو مأحقوغو مضّٕورؼي مشرل موووزػومجّٖئقي مأعؽ٤ّ مث٣ّ موع٤ّ واالدؿـؿوج،

ممتوعو ماظؼصقّٓة متػع٢ّ مطؿو متؼـقوت، مأو محق٢ّ مسّٓة ماظصقبػوتماظشقبعّٕؼيمم،(1)«بوسؿؿود مػّٔه مس٤ّ صقـؿٍ

تلوػ٣ّمؼبمتشؽقؾفومسّٓةمس٦ّاع٢ّم»اظؼصقبيماظؼصرلة،مب٢ّمإنمػّٔهماظشعّٕؼيمع٤ّمعلؿؾّٖعوتماظؼصيماظؼصرلةمو

م مج٦ّػّٕي-عـفو ماظؾغ٦ّم-بشؽ٢ّ ماظـّٕوة موػ٨ّ ماظلوبؼي مواظؿؽـقّٟموظلـوماظع٦ّاع٢ّ مواالضؿصود مواظّٓضي ؼي

حبوجيمإظبماإلذورةمإظبمأنمػّٔهماظع٦ّاع٢ّمع٤ّماٌالعّّماِّصقؾيمظؾؼصقّٓة،مظّٔظ١ّمصننمحّٕصماظؼوصمسؾ٧ّم

م.(2)«ت٦ّصرلػومظـص٥ّماِّدب٨ّمؼعقـ٥ّمسؾ٧ّمتّٕضقؿفومع٤ّمغـّٕمتؼؾقّٓيمإظبمعومؼشؾ٥ّماظؼصقّٓةماٌــ٦ّرة

أنمغؽ٦ّنمحّٔرؼ٤ّمؼبمتعوعؾـومعّٝماظؼصيماظؼصرلةمؼبمػّٔهماظـؼطي،مأيماظّؾغيماظشعّٕؼي،ممصبىو

 مبوسؿؿودػومظغيمّٕوأنمالمتلم،بلنمهؿػّٜمظـػلفومبطوبّٝماظصّٕاعيماظّٔيماطؿلؾؿ٥ّمع٤ّمضؾ٢ّ»شذلطمإذمؼؾب

اظشعّٕمايّٓؼٌ،مؼبمدٍمعبؾ٥ّموإشّٕاض٥ّمؼبماظّٔاتقيماظـّٕجلقيمإٌّؼضي...مإغفوماظ٦ّرريماظ موضّٝمصقفوم

وػ٨ّمغػّٗماظ٦ّرريماظ مطبش٧ّماظـوضّٓمم،(3)«اظشعّٕمايّٓؼٌمواظلف٤ّماظّٔيمدفـ٥ّمصق٥ّمطؾورمذعّٕائ٥ّ

ماغّٖاحًم ماظــّٕ،مطؿو ماظلّٕديمإظبمضوظىمضصقّٓة مبلنمتـّٖاحمس٤ّمضوظؾفو ماظؼصيماظؼصرلة أنمتؼّٝمصقفو

صؼّٓمم،؛موػّٔامعومبّٕػ٤ّمسؾق٥ّمواضّٝماظلوحيماِّدبقيإظقفوماظؼصقّٓةماظعؿ٦ّدؼيموحؿ٧ّمبعّٚماظّٕواؼوت

مسؾ٧ّماِّصّّ،م»ذفّٓتم ماظؿػعقؾي مذعّٕ مايّٕ،موػ٦ّ ماظشعّٕ مأرادتمأنممتؿط٨ّمع٦ّجي ربووالتمطـرلة

بقـؿومٕمتؽ٤ّمؼبمواضّٝماِّعّٕمد٦ّىمم،صعؿّٓتمإظبمرصّٟماظؽؾؿوتمواِّذطّٕمالدسوءماظشعّٕؼيمواظؿفووز

                                           
- عرية، من اخوال و،ىثيف، واس تعٌلل افلاساث، ٔبما اس تعٌلل اًضعر حبّد راتَ يف اًلعط اًلعريت فضؼ حَ هلعد فعائط اٌَؽة اًض

مٌعدم، ٔبّما ٕارا فععيا  ديثٌا ملىل كعط اًحخالء فألمر  تَف، فلد وّظف ادلاحظ يف تعغ اًلعط، ٔبتياات صعرية ٕاحساسا مٌؼَ 

 .اـلراذمبا يلّدمَ اًضعر من اخوال ًٔلًفاع، وٕاظاتة ٌَمعىن 

يف   1023 جؼوان 01الٔ ؼد :اًلعة اًلعريت وافلاوسة، ملال اًىرتوإ، ورش تتؼازخي ؛ بٔو: 223ملالماث زسذية، ضاًسعيد تولاةك،  -(1)

 .101؛ وييظر: مرااي ملاهسة، ض.index.php/2/53mosta.dz/-attanafous.univwww-2ابـلوكل:  01:02اًساملة 

 .212، ذ.تضل، ض1001فؤاذ كٌديي، فن نتاتة اًلعة، اًِيةة اًعامة ًلعوز اًثلافة، ذ ظ،  -(2)

، 29/22/1021حدية مووإ، اًلعة اًلعريت...هيف؟ مع ةل اـلس تلدي من اًوزيق ٕا  اًّرمقؼا، ملؼا  ٕاًىرتوهيؼة ورُشؼث يؼوم:  -(3)

 . www.aikdelfarid.ttرتوإ اًعلد اًفريد مبوكل إ،ًى
- د، مؼا ت ٕا، كعؼيدت هؼرث وكد اعترب اًياكد حدية مووإ يف ٕا ؼدى مداخالتؼَ مامعؼة سؼ يدي تَعحؼاش ٔبن زوايؼة راهؼرت ادلسؼ

 اًعاذت. ٔلن اٌَؽة اـلس تعمةل ًيس  تَؽة هرث وٕامنا ت ًؽة صعرية فوقلويةل!! 

http://www.attanafous.univ-mosta.dz/index.php/2/53-2
http://www.aikdelfarid.tt/
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صالمشّٕابيمأنمت٦ّجّٓماظظوػّٕةمغػلفومؼبمأودوطمع٤ّمؼؿفوصؿ٦ّنمم،أص٦ّاتمعؿطػؾيمالمسالضيمشلومبوإلبّٓا 

شبؾّٙمع٤ّمط٢ّمػّٔامأنمظغيماظؼصيماظؼصرلةمعضؾ٦ّريمبؼ٦ّاسّٓمععقـيمم.(1)«ؾ٧ّمطؿوبيماظؼصيماظؼصرلةس

مصبىمسؾ٧ّماظؼوصمأنمؼضعفومؼبمايلؾونمحؿ٧ّمالمتـّٖاحماظؼصيمس٤ّمضوظؾفوماظلّٕدي.

 ظغةماظؼصميفمطؿابماظؾكالء:م -مب
ؼؼ٦ّدغومإظبممإذاماذذلرـومسؾ٧ّماظؼصيماظؼصرلةمأنمهوصّٜمسؾ٧ّمروبّٝماظشعّٕؼيمؼبماظّؾغيمصننقبمػّٔا

ايّٓؼٌمس٤ّماالغّٖؼوحماظّؾغ٦ّي،مواظؿكػ٨ّموراءماٌػّٕداتماٌؾوذّٕةمإظبمعؼوصّٓمأخّٕىمؼؾقبفوماظؽوتىمسؾ٧ّم

اّظ مدبّٕجمس٤ّماظؼوسّٓةمم(2)ظلونماظلوردمظقؿؾؼػفوماظؼورئموؼػف٣ّمعغّٖاػو،معلؿعقـوم"بوظّؾػظيماشلالعقي"

ىمصّٕاحمؼؾقٌمس٤ّمظغؿ٥ّماًوصيموص٠ّماظعوعيمظؾغي،ماظؾغيماظعودؼيماظ مٕمتعّٓمتـػّٝمظلّٓمرع٠ّماظؽوت

مضوع٦ّد٥ّماًوص.

ماظلّٕد مظغي ماٌـطؾ٠ّم،متقب٢ّ مػّٔا مبودؿــوءمم،ع٤ّ مسوعي، مبص٦ّرة ماظعؾودقي مضعّٟماظؼصي غؼطي

اظؼصيماظ٦ّاضعقيمسـّٓماىوحّٜ،مصقنيمتؽ٦ّنمظغيماظلّٕدمذاتمص٦ّتمواحّٓمتضعّٟماظؼصيموتـّٖويمؼبم

ماًدل ماظؿػم.ص٤ّ مسؾقفو مؼغؾى محني مواظؿـ٦ّ أعقبو ماظّٓاخؾ٨ّ مصنغمؽ١ّ مسؾ٧ّماظؽالع٨ّ، مأضّٓر متصؾّّ فو

ماظلّٕدؼيمذاتماٌلؿ٦ّؼوتماٌؿعّٓقبدةم،(3)اظؿؾؾقّٞ ماىوحّٜمبؾغؿ٥ّ ممتققبّٖ مغّٕىمورش٣ّ مأغقبـو ٕممأغفو،مإاّل

مظـو مؼؿفقل معو مػّٔا ؼّٓمادؿطوسًم"غؾقؾيمظم.تّٕقمإظبماظّؾغيماظشوسّٕؼي،مذاتماٌعوغ٨ّماٌؿفّٓقبدة،مأومرمبو

اٌكؾ٦ّءةموراءمزوػّٕػو،مؼبمضصيم"ربػ٦ّزماظـؼوش"مإبّٕاػق٣ّ"مأنمتلؿـط٠ّمبعّٚمطؾؿوتمظغيماىوحّٜم

صؼّٓماخؿورتماىوحّٜماظلوردمواظشكصققبيمععومحؿ٧ّمتدلػ٤ّمأنقبماظّؾغيمم،واخؿقورػومشلومٕمؼؽ٤ّماسؿؾورو

؛مصوىوحّٜمؼبماظؼصيم"ؼؿقّٓقبثمبضؿرلمم-إنمصّّماظؼ٦ّلم-اظ مرزلفومؼبمطؾؿوت٥ّمطوغًمظغيمعػككيم

ؼبماظ٦ّضًمغػل٥ّماظـم)ػ٦ّ(ماآلخّٕماّظّٔيمؼعقّ٘معع٥ّمزوػّٕةمحض٦ّرهموإثؾوتموجفيمغظّٕه،مسؾ٧ّمأغقب٥ّمميـ٢ّم

م.(4)اظؾك٢ّمؼبماجملؿؿّٝ"

                                           

 .32ض، سوزية، 2661مًضوزاث اتاذ اًىتاة اًعرة، ذ.ظ، ملامر ةَوف، مظاُر اًتاديد يف اًلعة اًلعريت ابدلزائر،  -(1)

 .21ييظر: اًسعيد تولاةك، اًرسذ وون اـلرجل، ض  -(2)

 .111ييظر: زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًرتاج اًعر ، ض  -(3)
- منت ُذا اًحح . س ي،ة ٔبمثةل عن رعل يف 

، معؼاتل اًِيةؼة اـلرصؼية اًعامؼة 2611، 1، ملؼد1هخيةل ٕاجراُمي، ًؽة اًلط يف اًرتاج اًعر  اًلدمي، فعول، ةلةل اًيلد ألذ ، مو -(4)

 .21ٌَىتاة، مرص، ض 
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ع٤ّمػـومتطػ٦ّمعلؿ٦ّؼوتماظّؾغيماىوحظقيمؼبمضصص٥ّ،موسب٤ّمغعؾ٣ّمأغقب٥ّمطؿىمضصّٙماظؾكالءم

مأطـّٕمضّٓرةم موأػؾفو،مصصور ماٌمظّٟمبوظّٓغقو ؼبمأواخّٕمحقوت٥ّمأؼ٤ّم"اخؿؿّٕتماظؿفّٕبي،موتعؼّٓتمخدلة

٥ّمإظبماغؿؼوءمؿدصعاظ موػّٔهماًدلةمػ٨ّمم،(1)ععّٕصيمبلدلمأش٦ّارماظـػ٦ّس"مسؾ٧ّمصف٣ّماظطؾوئّٝ،موأسؿ٠ّ

مطؾؿوت٥ّماشلالعقيمؼبمضوظؾ٥ّماظلوخّٕ.

ماظؼصي مؼب ماظّؾغي معلؿ٦ّؼوت مسوعيم،تؿفؾ٧ّ مبوى٦ّاغىمم،بص٦ّرة ماظؽوتى ماػؿؿوم مخالل ع٤ّ

م مظؾشكصقوت،مصقظفّٕمص٦ّتماظشكصقيمزبوظػو ص٦ّتماظلورد،مأومص٦ّتمذكصقيمأخّٕىمظاظـػلقي

متلخّٕم)ربػ٦ّزماظـؼوش(مععفومؼبم ماظؽشّٟمس٤ّماٌلؿ٦ّىماظـػل٨ّمسـّٓعو غػّٗمايؽوؼيم"وضّٓمطونمػّٔا

ؼ٦ّجّٓمؼبمذاتماظؼصيمأؼضوموم،(2)بنيمأنمضبضّٕهمأومضبفؾ٥ّ"م٥ّمعذلدددوسيمؼبمإحضورماظطعومموطلغقب

ددلمِّش٦ّارماظـػّٗ،مسـّٓمض٦ّلماىوحّٜم"...وظؽ٤ّمضق١ّمع٤ّمطونموحّٓهمالمؼؽ٦ّنمسؾ٧ّمذطّٕمعشورطيم

م٦ّمطشّٟمعّٗمط٢ّقبمغػّٗمبشّٕؼي.وػم،(3)اِّصقوب"

ٕمؼؿ٦ّضّٟماِّعّٕمسؾ٧ّماظشوسّٕؼيماظؾغيموػالعقؿفو،مب٢ّمتّٕتؽّٖمأؼضومسؾ٧ّمذبؿ٦ّسيمع٤ّماظــوئقوتم

،مب٢ّمإنقبمدؼّٓنماىوحّٜمػ٦ّمايػوزمسؾ٧ّماظّؾغيم(4)أػؿقبفومثـوئقيماظػصق٧ّ/اظعوعقي،مو"اظؿضودماظّؾغ٦ّي"

مغؾبلف ماّظ مع٤ّمأجؾفو ماِّصؾ٨ّمحؿ٧ّمالمتػؼّٓمشوؼوتفو ؽبمؼبمعلؿ٦ّاػو م-حػظ١ّمآ–ً.مصـ"عؿ٧ّمزلع

بـودرةمع٤ّمطالمماِّسّٕاب،مصنؼوكمأنمهقؽفومإالمعّٝمإسّٕابفوموزبورجمأظػوزفو،مصنغ١ّمإنمشرلتفومبلنم

ؽبمع٤ّمتؾ١ّمايؽوؼيموسؾق١ّمصض٢ّم تؾق٤ّمؼبمإسّٕابفوموأخّٕجؿفومزبّٕجمطالمما٦ٌّّظّٓؼ٤ّمواظؾؾّٓؼني،مخّٕؽبجؿب

قيمع٤ّمعؾّّمايش٦ّةمواظطعوممصنؼوكموأنمتلؿعؿ٢ّمطؾرل،موطّٔظ١ّمإذامزلعًمبـودرةمع٤ّمغ٦ّادرماظع٦ّام،موعؾبؾ

صقفوماإلسّٕاب،موأنمتؿكرلمظػظومحلـو،مأوموع٢ّمشلومع٤ّمصق١ّمزبّٕجومدّٕؼو،مصننمذظ١ّمؼػلّٓماإلعؿو م

موع٤ّماظّٔيمُأرؼّٓتمظ٥ّ،موؼّٔػىمادؿطوبؿف٣ّ مع٤ّمص٦ّرتفو موطبّٕجفو موادؿؿالحف٣ّمشلو"مبفو م.(5)إؼوػو

٥ّمظؼصّٙماظؾكالءمؼبمضصيمئػّٔهماظؼوسّٓةماّظ مؼـطؾ٠ّمعـفوماىوحّٜمؼبمتـظرلات٥ّماظـؼّٓؼيمغؾبؾػقفومؼبمبـو

معوزن" موأب٦ّ مبػؼّٕة،م،"جؾ٢ّ ماظؼصي ماخؿؿ٣ّ مشرلم"مصؼّٓ مطالعو مأو ماظؽؿوبميـو مػّٔا مؼب موجّٓمت وإن

م مؼؾغقبّٚمػّٔا ماإلسّٕاب مِّنقب مذظ١ّ متّٕطـو مإغقبؿو مأغقبو مصوسؾؿ٦ّا مجفؿ٥ّ مس٤ّ مععّٓوال موظػظو اظؾوب،مععّٕب،

                                           

 .91حما اصّلين اًالريق، بآبء اذلداثة اًعرتية، ض -(1)

 .21اًلدمي، ض هخيةل ٕاجراُمي، ًؽة اًلط يف اًرتاج اًعر   -(2)

 .212اًحخالء، ض  -(3)
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 تالؼة اًرسذ اًلعيص عيد ادلاحظ اًفعي اًثاإ:

~ 101 ~ 

 

ماظعؾؿوء،مطلف٢ّمب٤ّم معؿعوضؾ٨ّماظؾكالء،موأذقوء مع٤ّمطالم مطالعو مأحؽ٨ّؽب مأنقب وطبّٕج٥ّمع٤ّمحّٓقبه،مإاّل

اظؼورئمإظبمأنقبماظؾق٤ّمؼبماظؽؿوبمطونمعؼص٦ّدامواظغوؼيمع٤ّمذظ١ّمعّٕاسوةمم.مضبق٢ّ(1)ػورون،موأذؾوػ٥ّ"

ماظ رؾؼوتمؿقّٝمى ماِّزل٧ّاجملؿؿّٝ مػّٓصفو مس٤ّ ماظؼصي محؿ٧ّمالمدبّٕج ماظؽؿوب، وػ٦ّمم،معبعفو

معّٕاسوةم مسؾؿوءػ٣ّ موال ماظؾكالء مسؼالء مطالم مميّٗقب مظ٤ّ ماظّؾق٤ّ مأنقب مادؿّٓرك موضّٓ مواظلكّٕؼي، اظّٓسوبي

مٌلؿ٦ّاػ٣ّماظعؾؿ٨ّمواظـؼوؼب.

٤ّمؼعؿدلانمؼطؿومتؿفؾ٧ّمأؼضومعلؿ٦ّؼوتماظّؾغيمبشؽ٢ّمدضق٠ّمع٤ّمخاللماظ٦ّصّٟمواي٦ّار،ماظّؾّٔ

مع٤ّمودوئ٢ّماظؾـوءماظلّٕدي.

 اظوصف: 0.0

سـوصّٕماظؾـوءماظػ مظؾؼصيماظؼصرلة،مِّغقب٥ّماٌطققبيماظ متعؿؿّٓػومالمؼؼ٢ّقبماظ٦ّصّٟمأػؿققبيمس٤ّمبوض٨ّم

طؿومصبىمأنمؼؽ٦ّنمم.اظّؾغيمؼبمتؼّٓؼ٣ّمػّٔهماظعـوصّٕم)اظشكصقوتمواِّعوط٤ّ...(ماظ مدؾ٠ّمايّٓؼٌمسـفو

ماظ٦ّصّٟ،مب٢ّمِّغفوم م"اِّوصو مؼبماظؼصقبيمالمتصوغمجملّٕقبد مأحّٓاثماظؼصقبيمِّنقب مطبّٓم مدضقؼو زبؿصّٕا

مع٤ّمايّٓثمغػل٥ّ" مؼبماظ٦ّاضّٝمجّٖء مِّغفو مايّٓثمسؾ٧ّماظؿط٦ّقبر، ماظؼوصمم.(2)تلوسّٓ مظـو مضّٓقبم معو صنذا

مدرلماِّحّٓاثمصننقبموصػومظّٕبطيمسـ٠ّمأومحؼقؾيمؼّٓمذكصقيمع٤ّمذكصقوت٥ّمبّٓونمأنمؼؽ٦ّنمشلومدورمؼب

مأؼضو موحبؾؽؿفو ماظؼصقبي ممبعـ٧ّ مدقك٢ّقب مؼبمم،ػّٔا موؼؿلوءل متؾ١ّماٌشوػّٓ مؼبمذػـ٥ّ ماظؼورئمدؿعؾ٠ّ ِّنقب

ذػ٤ّماظؼورئمعشؿؿومؼؾ مأص٠ّمت٦ّضع٥ّ،مم٧ّوؼؾؼم،ح٦ّارؼيمعّٝمغػل٥ّمعوذامدؿػع٢ّماظشكصققبيمبفّٔهماِّذقوء

م٥ّمإظبمأعّٕمشرلماّظّٔيمؼّٕؼّٓهماظؼوص.مورمبومؼمديمػّٔامإظبماغصّٕا مذػـ

ذلغ٥ّمذلنمسؿؾقيماظلّٕدمغػل٥ّ،مب٢ّمإغقبـومم،وزوئّٟماًطوبماظلّٕديمىحّٓإوؼعؿدلماظ٦ّصّٟم

غؾػ٨ّمأحّٓػؿومالمؼلؿغ مس٤ّماآلخّٕ،مأومبوِّحّٕىمالمميؽ٤ّمظؾلّٕدمأنمؼلؿغ مس٤ّماظ٦ّصّٟ،مب٢ّم"إنقبم

ػـوكمأجـودومدّٕدؼيمطوٌؾقؿيموايؽوؼيمإًّاصقيمواظؼصيماظؼصرلةمواظّٕواؼيمميؽ٤ّمظؾ٦ّصّٟمأنمضبؿ٢ّم

                                           

 .20اًحخالء، ض -(1)
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 تالؼة اًرسذ اًلعيص عيد ادلاحظ اًفعي اًثاإ:

~ 102 ~ 

 

٢ّمػعِّوذظ١ّمالرتؾور٥ّماظ٦ّثق٠ّمبعؿؾقيماظلّٕد،مأيمأغقب٥ّمؼؾبم،(1)ققبّٖامجّٓقبمطؾرل،مب٢ّمايققبّٖماِّوص٧ّ"ضؿـفومح

م.مع٤ّمسؿؾقيمدّٕدماِّحّٓاثمحقـؿومؼؼ٦ّمممبومؼلؿ٧ّمبـ"اظ٦ّضػيماظلّٕدؼي"

ا٦ٌّضّٟماظ٦ّاحّٓمضّٓمؼؿعّٕضمظؿضوصّٕممن،مظـ"أنقبوصننقبماظ٦ّصّٟمواظلّٕدمعؿالزعم،أعقبومؼبمجوغىمآخّٕ

اظلّٕدمواظ٦ّصّٟمععو...صغوؼيماظ٦ّصّٟمتؿؿـ٢ّمؼبمتلؾقّٛماظضقوءمسؾ٧ّمع٦ّضّٟمعو،مأومحّٓثمعو،مبقـؿوم

محّٓثمعو" مأو مسؾ٧ّمع٦ّضّٟمعو ماظضقوء مبعّٚمػّٔا مؼبمتلؾقّٛ ماظلّٕد مشوؼي مأنمم.(2)تؿفلّٓ مميؽ٤ّ طؿو

معشفّٓ ماظلّٕدي ماظـّٙ مصقصؾّّ مبوظؿص٦ّؼّٕ، ماظ٦ّصّٟ مبوموتص٦ّؼّٕؼماؼّٕتؾّٛ مإذامؼشوػّٓ ماجملّٕقبدة، ظعني

ث٣ّماظؼورئمم،أحل٤ّماظؽوتىمادؿعؿولماظ٦ّصّٟمسؾ٧ّمظلونمدوردهمؼبماظ٦ّج٥ّماّظّٔيمؼّٕض٨ّمب٥ّماظلّٕدمأوال

"وعومأػؿقيموصّٟمأعوط٤ّمعبقؾيمالممظؾلّٕدمإذامجووزمايّٓقب.ميؽ٦ّنمعمذؼتِّنقبماٌغوالةمؼبماظ٦ّصّٟمم،ثوغقو

مض متدلز مسؾ٧ّمسالضوتمدؾؾقي متؾـ٧ّ مأن مودون ماِّحّٓاثمتع ماظشكصقوتمبّٕعؿفو  مؼبمه٦ّؼ٢ّ قؿؿفو

شلّٔاموجىماالحذلاسمع٤ّمادؿعؿولماظ٦ّصّٟ،مِّنقبمع٤ّمصػوت٥ّمإبطوءماظلّٕدموت٦ّضقػ٥ّ،مم(3)واظـػلقوت "

مصالبّٓقبمأنمؼؽ٦ّنمشلّٔاماإلبطوءمضقؿيمعبوظقيمتمثّٕمؼبمذبّٕىماِّحّٓاث.

وٌومطونماظ٦ّصّٟمبفّٔاماظؼّٓرمع٤ّماِّػؿقيمؼبماظـص٦ّصماظلّٕدؼي،مصنغقبـومغؾػ٨ّمطـّٕةمادؿعؿوظ٥ّمؼبم

عؾّٓسومم،اظـص٦ّصماىوحظقي،موؼبماظؾكالءمسؾ٧ّمب٦ّج٥ّمأخّٙقب،مصؼّٓم"مطونمدوردامدكققبومبوِّوصو 

موصػوم مٕمؼؽ٤ّ مصوظ٦ّصّٟمظّٓؼ٥ّ ما٦ٌّضّٟ، مؼلؿّٓسق٥ّ محلؾؿو ممبلؿ٦ّؼوتمزبؿؾػي مت٦ّزقػفو مأجود صقفو،

مواِّحودقّٗماإلغلوغقي" مبوٌشوسّٕ مؼّٕتؾّٛ متعؾرلؼو مطون مب٢ّ مصقلى، مجوعّٓا مم.(4)سودؼو مس٤ّموػ٦ّ ؼـ٣ّقب

معّٕصيموادعيمبلػؿقيماظ٦ّصّٟمؼبماِّسؿولماظلّٕدؼي.بّٕاسيموع
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 تالؼة اًرسذ اًلعيص عيد ادلاحظ اًفعي اًثاإ:

~ 103 ~ 

 

مدّٕدؼيم"وصّٟماظشكصقوت،موصّٟممي٦ّصّٟمؼبمطؿوبماظؾكالء،مؼبمثالثاظوؼؿفّؾ٧ّم سـوصّٕ

م.(1)اِّعوط٤ّ،مووصّٟمايودثي"

موصّٟماظشكصقوت: -أم

ماظؿقؾق٢ّم مسؾ٧ّ معّٕطّٖا موصػوتفو، معالربفو مؼّٕد٣ّ مأن موادؿطو  مذكصقوتمضصص٥ّ، ماظلورد تؿؾّٝ

موتص٦ّؼّٕ مواالجؿؿوس٨ّ مواظع٦ّارّٟماظـػل٨ّ ماِّحودقّٗ موأخالضفوم(2)ظؾعّٚ موتصّٕصوتفو مأصعوشلو مربّٓقبدا ،

مايّٓثم ماسبلور مإظب مأدى ماظّٓقبضق٠ّ ماظ٦ّصّٟ موػّٔا مواظـؼوصقي، ماالجؿؿوسقي معؽوغؿفو موحؿ٧ّ وعؾودئفو،

واضؿقالظ٥ّمؼبمععظ٣ّماِّحقون،موالمؼعؿدلمػّٔاماِّعّٕمسقؾومؼبماظلّٕدمبؼّٓرمعومؼّّٕطّٖماظلوردمسؾ٧ّمإبّٕازمعلووئم

م.(3)ورمبومشلّٔاماظلؾىمؼع٦ّدمتلؿقيماظؽؿوبمبود٣ّماظشكصقوتم)اظؾكالء(موظقّٗم٦ٌّض٦ّ م)اظؾك٢ّ(اظؾك٢ّ.م

،مععؿؿّٓاماًورجققبيضّٓقبمماظلوردمذكصقوت٥ّمؼبمػقؽوتمزبؿؾػيمرّطّٖمصقفومسؾ٧ّماظصػوتماظّٓقباخؾقيمو

ماظؽورؼؽوت٦ّري" ماظّٕقبد٣ّ محّٓقب مؼؾؾّٞماظؿص٦ّؼّٕ ّٟموؼّٕجّٝمذظ١ّمإظبما٦ٌّضم،(4)سؾ٧ّماظ٦ّصّٟماظعوديم"وأحقوغو

اّظّٔيمضبوولمأنمؼلّؾّٛمسؾق٥ّماظض٦ّء،موع٤ّمأعـؾيماظؿص٦ّؼّٕماًورج٨ّمؼبمضصّٙماظؾكالءمذكصقيم"ععووؼيم

ب٤ّمأب٨ّمدػقون"مؼبمض٦ّلماظلورد:م"أجؾّٗمععووؼيموػ٦ّمؼبمعّٕتؾيماًالصي،موؼبماظلطّّمع٤ّمضّٕؼّ٘،موؼبم

وسـّٓمتؼصقبّٟمغؾ٢ّماشلؿي،موأصوظيماظّٕقبأيموج٦ّدةماظؾقون،موطؿولماىل٣ّ،موؼبممتومماظـػّٗمسـّٓماى٦ّظي،م

مبقوغ٥ّ،م.(5)اظّٕقبعوحموتؼّطّٝماظلق٦ّ ..." موج٦ّدة موذفوسؿ٥ّ موغلؾ٥ّ م"ععووؼي" ماظ٦ّصّٟمعؽوغي مسّٕضمػّٔا

موض٦ّقبت٥ّموربوريمجلذ٥ّ،موػ٦ّموصّٟمضّبّٓدمصػوت٥ّماًورجقي.

م معؾؿّٖعو مغػلفو، مبوظّطّٕؼؼي ماظؼصّٙماظؾكقؾي مذكصقوت موصّٟماظلورد مالمبوضّٓ و٦ٌّض٦ّسقي،

اِّدؾوبمطصػوتماظعّٓلموايؽؿيماظ مُرؾكبّٝمبفوم"اظشقّْمسؾ٧ّمضبقّٓمس٤ّمعومطونمصقفومِّيمدؾىمع٤ّم

ربّٚماظشوذروان"مؼبمضصيم"اظلالممواظّطعوم"مصؼّٓمجوءموصّٟماظلوردمطؿومؼؾ٨ّ:م"طونمظـومسؾ٧ّمربّٚم

مايؽ٣ّم موع٤ّ ماظّٕقبذو، موع٤ّ ماظػلود، مع٤ّ مبعقّٓا معصققبقو موطون مأػ٢ّمخّٕدون مع٤ّ مظـو مذقّْ اظشوذروان

                                           

، وييظؼر: يؼياء اًعؼديلا، فٌيؼة اًلعؼة يف نتؼاة 219ييظر: ملًل معرو، تًية اًيط اذلعيئ يف نتؼاة اًؼحخالء ٌَاؼاحظ، ض  -(1)
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ؼصّٟم،م(1)إعلوط٥ّ،موؼبمخبؾ٥ّ،موتّٓغقؼ٥ّمؼبمغػؼوت٥ّ،..."مبوشل٦ّى،موطونمحػقومجّٓقباموطّٔظ١ّمطونمؼب

اظلوردمؼبمػّٔاماٌؼطّٝماظشكصقيموصػومصودضو،مالمؼعّٕضمعـفومعومؼل٨ّءمصؼّٛ،موإنمطونماظغّٕضمع٤ّم

مذظ١ّمػ٦ّمصضّّمظؾؿـوضّٚماّظّٔيمدقطػ٦ّمسؾ٧ّمرؾوسفومؼبمبوض٨ّمأحّٓاثماظؼصي.

ماًّٖاع٨ّ" مربؿّٓ م"أب٨ّ مضصي مؼب مغؾؿق٥ّ مغػل٥ّ مربؿّٓمم(2)اظش٨ّء مأب٦ّ م"وأعقبو ماظلورد: مض٦ّل ؼب

اًّٖاع٨ّ،مسؾّٓمآمب٤ّمطودى،مطوتىمع٦ّؼّٗ،موطوتىمداودمب٤ّمأب٨ّمداود،مصنغقب٥ّمطونمأخب٢ّمع٤ّمبّٕأمآم

وأرقىمع٤ّمبّٕأمآ..."،مإنمطوغًماظشكصقيمخبقؾي،مػّٔامالمميـّٝمأنمتؼ٦ّممسؾ٧ّمضّٓرمع٤ّماظطقؾيموحل٤ّم

مصعوشلوماّظ مطوغًمتل٨ّءمظؾفوغىماٌشّٕقمعـفو.اًؾ٠ّ،مواظلوردمالمؼفؿ٥ّمع٤ّمصػوتماظشكصقوتمإاّلمأ

مخاللم مع٤ّ مغػلفو مس٤ّ متلّٕده معو مؼب ماظشكصقوت مرؾعً ماظ  ماظّٓاخؾقي ماِّوصو  تؿؿقب٢ّ

طؼ٦ّلمم،أصعوشلو،مأومع٤ّمخاللمايّٓثماّظّٔيمتؼ٦ّممب٥ّ،مصقؾؿؼّٛماظؼورئمػّٔهماظصػوتمع٤ّمخاللماظؿلوؼ٢ّ

بشؿ٧ّماظّطّٕق:م"ظ٦ّمخّٕجًمع٤ّمجؾّٓكمعومحوولمأنمؼّٔطِّّٕهمبـػّٗماظّٔيمإٌّوزيماّظّٔيمأتوهماظعّٕاض٨ّم

موػ٨ّمم.(3)سّٕصؿ١ّ" مظؾفؿق٢ّ، موغؽّٕاغفو مأدبفو مد٦ّء موإظب ماظشكصقي، مخب٢ّ مإظب ماىؿؾي مػّٔه هق٢ّ

غؾؿؿّٗمػّٔاماظـ٦ّ مع٤ّماظ٦ّصّٟمأؼضومؼبمضصيم"ربػ٦ّزماظـؼوش"مم.أوصو مأضّٕقبػومايّٓثمسؾ٧ّمظلوغفو

م موضّٝمأعوع٥ّ موشكبؾظي،موػ٦ّم:م""ورؾ٠ّممتّٕمْلؾؽبَظممؽبْلجؽب"اّظّٔيمضولمظؾفوحّٜمبعّٓعو مظؾل مسـؿونمإغقب٥ّ مأبو ؼو

ماظػوجلم مع٤ّ موٕمتّٖلمتشؽ٦ّ مرعـًمؼبماظل٤ّ، موأغًمرج٢ّمضّٓ مورر٦ّبي معطّٕ مظقؾي مث٣ّقب اظؾق٢ّمورط٦ّده،

ضّٓقبممربػ٦ّزماظـؼوشمم.(4)رّٕصو،موعومزالماظغؾق٢ّمؼلّٕ مإظق١ّ،موأغًمؼبماِّص٢ّمظلًمبصوحىمسشوء"

ىوحّٜ،موبوظّٕش٣ّمع٤ّمأغفومأوصو مسلؾًمغ٦ّ ماظغّٔاءموحوظيماى٦ّ،موعّٕضماماظ معبؾيمع٤ّماِّوصو 

كؾ٥ّموضق٠ّمسقش٥ّ،مصالمػ٦ّمحّٕؼّٙمسؾ٧ّمصقيماىوحّٜ،موالمػ٦ّمأغفومت٦ّح٨ّمعبقعومبؾخورجقيمإاّلم

م.عؾوٍلمبّٕر٦ّبيماى٦ّ،مب٢ّمػ٨ّمحفٍمظقذلاجّٝماىوحّٜمس٤ّمأط٢ّمعوموؾبضكبّٝمأعوع٥ّ

ماظؽؿوبمؼـفّٚمسؾ٧ّم معؿـ٦ّسي،مب٢ّمإنقب موداخؾقو واِّعـؾيمؼبموصّٟماظشكصقي،موصػومخورجقو

تؼـقيماظ٦ّصّٟمأطـّٕمع٤ّماظلّٕدمغػل٥ّ،مظؿعّؾ٠ّماىوحّٜمبوظ٦ّاضعقيماظ مسلؾًمأدقمتػوصق٢ّماظ٦ّاضّٝمع٤ّم
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حقـؿومؼّّٕطّٖماظؽوتىمسؾ٧ّمتؿؾّٝمصػيمع٤ّماظصػوتمم(1)خاللماظ٦ّصّٟ،موػ٦ّمعومؼلؿ٧ّمبـ"أدبماظطؾوئّٝ"

ص٦ّؼّٕماظ مؼؿؿققبّٖمبفومأصّٕادمذبؿؿّٝمعو،مطؿومصع٢ّماىوحّٜمحقـؿومجع٢ّمع٦ّض٦ّ معؾبمّظػ٥ّم"عؼص٦ّرامسؾ٧ّمت

ماظـػل٨ّم مذؽؾفو مؼب مص٦ّقبرػو ماظؾك٢ّ، مأس  ماإلغلون مبفو مؼؿصّٟ ماظ مضّٓ ماظصػوت مع٤ّ مواحّٓة صػي

م.مشلّٔامطونماظ٦ّصّٟمأصض٢ّماظّطّٕقمظعّٕضمػّٔهماظطؾوئّٝ.(2)اظّٓقباخؾ٨ّموؼبمعظوػّٕػوماٌودقبؼيماًورجققبي"

موصّٟماِّعوط٤ّ: -بم

قّٕقبكمصق٥ّمػّٔهمالمؼؼ٢ّقبموصّٟماٌؽونمأػؿقيمس٤ّمأيموصّٟمآخّٕ،مِّغقب٥ّمضبّٓقبدمايققبّٖماّظّٔيمدؿؿ

،مشلّٔامؼعّٓقبم"اظ٦ّصّٟمأداةمظؿشؽ٢ّمأؼضومسؼّٓةمايؽوؼيموسّٕضاظشكصقوتمع٤ّمأج٢ّمإضّٕارمحّٓثمعو،م

موهّٓؼّٓمظ٥ّمبضؾّٛمتػوصقؾ٥ّماظضّٕورؼيمؼبمايؽوؼي.م(3)ص٦ّرةماٌؽون"

مط٢ّقبم مبّٔطّٕ مؼفؿ٣ّ مٕ موإن مأؼضو، معفؿقبو محققبّٖا ماظؾكالء، مضصّٙ مؼب ماِّعوط٤ّ موصّٟ أخّٔ

مصع٢ّمؼبموصّٟماظشكصم،اىّٖئقوت معؾؿقبومحبوجيمايّٓثمأوما٦ٌّضّٟ؛مطؿو مأغقب٥ّمطونموصػو قوت،مإاّل

ع٤ّمذظ١ّمعومنّٓهمؼبمضصيم"وظقّٓماظؼّٕذ٨ّ"مؼبمض٦ّلماظلورد:م"...جؾلـومؼبمصـوءمايوئّٛمظ٥ّمز٢ّقبمذّٓؼّٓمو

مأص٢ّم مع٤ّ ماظشؿّٗ معلؼّٛ موظؾعّٓ ماِّجّٖاء، مواطؿـوز ماظلوتّٕ، مظـك٤ّ موذظ١ّ مغوس٣ّ، مبورد اظل٦ّاد،

ب٢ّمراحمؼصػ٥ّموطلغقب١ّمتّٕاه،مم،ؼؽؿّٟماظلوردمؼبمػّٔاماظـّٙمبؿقّٓؼّٓمعؽونمجؾ٦ّدف٣ّمٕم.(4)ايوئّٛ..."

مرش٣ّمأنقبماٌؽونمالمؼعّٓومس٤ّمصـوءمحوئّٛ،مإاّلمأغقب٥ّمطونمعـودؾومىؾ٦ّسمضّٓمتط٦ّلمعّٓقبت٥ّ.

مايّٓث مأو مسؾ٧ّماظشكصقبقي معّّٕطّٖا مواحّٓة، موصّٟمبعّٚماِّعوط٤ّمؼبمطؾؿي ماظلورد م،اخؿّٖل

ّٓؼٌمصؼّٛ،مطؿومصع٢ّماظـّظوممأثـوءمذطّٕهمىورهمإٌّوزيمؼبمض٦ّظ٥ّ:مطلنمؼّٔطّٕهمؼبمدقوقمايم.دونماٌؽون

م،(5)"أغقب٥ّمطونمالمؼؾؾّٗمخّػوموالمغعالمإظبمأنمؼّٔػىماظقبؾ٠ّماظقوبّٗ،مظؽـّٕةماظـ٦ّىمؼبماظّطّٕؼ٠ّمواِّد٦ّاق..."

إاّلمأغقب٥ّمعؽبّٕؿبطّٖمحّٓثماظؼصي،مصوظؾكالءمالمطبّٕج٦ّنمإظبماِّد٦ّاقمحؿ٧ّمالمم،جّٓقباماٌؽونمزبؿّٖلوصػ٥ّم

مػوصف٣ّمبوظـ٦ّى.تؿلذىمأخ

م
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موصّٟمايّٓث: -جم

مايّٓث موصّٟ مِّم،تعّؾ٠ّ ماظشكصقوت، مب٦ّصّٟ ماِّحقون مأشؾى مصوحؾيممغفوؼب بوظضّٕورة

وإمنومسؾ٧ّماظػع٢ّماّظّٔيمتؼ٦ّممب٥ّ،مطؿومؼبمم،ايّٓث،مإاّلمأنقبماظلوردمالمؼّّٕطّٖمؼبموصػ٥ّمسؾ٧ّمعظفّٕػو

ضصيم"عّٕؼ٣ّماظصقبـو "مؼبمض٦ّلماظلورد:م"زوقبجًمابـؿفو،موػ٨ّمبـًماثـ مسشّٕمدـي،مصقّؾؿفوماظّٔقبػىم

واظػضقبي،موطلؿفومإٌّوي،مواظ٦ّذ٨ّ،مواظؼّٖقبمواًّٖقب،موسّؾؼًماٌعصػّٕ،مودّضًماظّطقىموسّظؿًمأعّٕػومؼبم

ماِّغبوء. مسـّٓ مضّٓرػو مورصعًمع٤ّ ماظصقبـو مم.(1).."سنيماًؾ٠ّ، معّٕؼ٣ّ مصع٢ّ مرول ماظ٦ّصّٟماّظّٔي ػّٔا

مط٢ّمػّٔهماظصػوتمالمت٦ّح٨ّمبلنمإٌّأةمع٤ّماٌصؾقني ماظؼصي،مِّنقب مػ٦ّمعّٕطّٖمػّٔه مع٤ّمم،البـؿفو وإغقبؿو

حل٤ّماظؿّٓبرلممػ٨ّظؽ٤ّقبماظلوردمؼّٕؼّٓمأنمؼؼّٓقبممص٦ّرةمدبؿؾّٟمطّؾقومسؿقبومؼعّٕص٥ّماٌلّٕودمظ٥ّ،مم،اٌؾّٔقبرؼ٤ّ

مؾفو.ماّظّٔيمدقؽ٦ّنمُصّٕجيمػّٔهماظعؼّٓةموح

مب٦ّصّٟم ماظلورد مض٦ّظ٥ّاػؿ٣ّقب مؼب مؼّٖؼّٓ" مب٤ّ م"خوظّٓ مضصقبي ماظؽقّٗمحّٓث مؼب مؼّٓه م"...صلدخ٢ّ :

،مصؾ٣ّمؼػط٤ّمحؿ٧ّموضع٥ّمؼبمؼّٓماظلوئ٢ّ،مصؾؿومظقكّٕجمصؾلو،موصؾ٦ّسماظؾصّٕةمطؾور،مصغؾّٛمبّٓرػ٣ّمبغؾ٨ّ

صط٤ّمادذلدقبه،موأسطوهماظػؾّٗ،مصؼق٢ّمظ٥ّ:مالمغظقب٥ّمضب٢ّقب،موػ٦ّمبعّٓؾبممبـؾ١ّمضؾقّّ،مصؼول:مضؾقّّمسـّٓط٣ّم

متقب٢ّماظ٦ّصّٟمؼبمسؼّٓةمايّٓثمم.(2)أعقبومأغومصنغقب٨ّمٕمأعبّٝمػّٔاماٌولمبعؼ٦ّظؽ٣ّ،مصلصّٕقبض٥ّمبعؼ٦ّظؽ٣ّ..."و

م مأدقبى موحفؿ٥ّ، ماظّٓقبرػ٣ّ موصّٟمذؽ٢ّ مِّنقب معّٝممإظبغػل٥ّ، محؿ٧ّ متصّٕقبص٥ّ مود٦ّء ماظؾكق٢ّ، مػّٔا صضّّ

خؿ٢ّقبماح٦ّظ٥ّ،مصؾؾ٦ّصّٟمؼبمػّٔهماظؼصيمدورمالمشـ٧ّمسـ٥ّ،موإاّلممػ٣ّماظلوئ٢ّ،موسّٓممعؾوالت٥ّمبـصوئّّمع٤ّ

مػّٓ ماظؼصيموععـوػو.

مػ٦ّم مب٢ّ مايّٓث، مإضّٕار مؼب مغػّٗماظّٓور مورعضون" م"اِّػ٦ّازي ماظشقّْ مضصي ماظ٦ّصّٟمؼب ؼؼّٓقبم

إذمؼؼ٦ّلماظلورد:م"...ضول:مص٦ّثؾًمسؾق٥ّ،مصؼؾضًمسؾ٧ّميقؿ٥ّماظقلّٕى،مث٣ّقبمتـووظًمم،ايّٓثمسقـ٥ّ

إظبمعؽوغ٨ّ،ماظّٓقبجوجيمبقّٓيماظقؿـ٧ّ،مصؿومزظًمأضّٕبمبفومرأد٥ّمحؿ٧ّمتؼّطعًمؼبمؼّٓي،مث٣ّقبمه٦ّقبلم

مدؿصقؾ م موأغقب١ّ معويي، مسقـ١ّ مأن مأخدلت١ّ م"ضّٓ مصؼول: مسؾ٨ّقب مأضؾ٢ّ مث٣ّقب مويقؿ٥ّ، موجف٥ّ صؿلّّ
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مؼؾبكققب٢ّ(1)بعني..." مأم. ماٌؼطّٝ، مسؾ٧ّماظ٦ّرق،موػّٔامظؼورئمشلّٔا مالمدوطـو معؿقّٕقبطو مؼشوػّٓمعشفّٓا غ٥ّ

م.ظ٦ّصّٟيماعؿوزمبفوماىوحّٜمؼبمأسؿوظ٥ّماظلّٕدؼي،موإلحورؿ٥ّممبّٓىمأػؿقيمااظؿص٦ّؼّٕماظّٔمؼّٕجّٝمإظب

ولقبّٓماظ٦ّصّٟمأؼضومؼبمذطّٕمأزلوءمأغ٦ّا ماظّطعوممواِّذقوء،مصوخؿصّٕمطؿوبماظؾكالء،محضورةم

موأد٦ّاضفو،م طوعؾي،موعّٓؼـيمسّٕؼؼي،مصؽلغقب١ّمتؿف٦ّقبلمؼبمأزّضؿفو،موتشوػّٓمأذؽولمعلوطـفوموغبوعوتفو

بّٕاسيموتلؿشعّٕمهّٕقبطوتمذكصقوتفومب٢ّموتؿصقب٦ّرمعالربف٣ّموتػط٤ّمٌؽّٕػ٣ّموتطّػؾف٣ّ،موػّٔامراجّٝمإظبم

متص٦ّؼّٕهمع٤ّمجفيمثوغقي.مبّٕاسيغظّٕهمع٤ّمجفيمودضيماىوحّٜمؼبمرد٣ّمػّٔهماٌالعّّمع٤ّمخاللم

ماحلوار: 0.9

ؼعّٓقبماي٦ّارمع٤ّماظعـوصّٕماٌفؿيمؼبماظـلقٍماظؼصص٨ّ،موػ٦ّمأؼضوممتظفّٕمآخّٕمع٤ّمأذؽولماظؾغيم

م مؼؿؿقب٢ّمؼبمحّٓؼٌماظشكصقوت؛ مػوم، مبّٓور ماظط٦ّؼ٢ّ،مصوؼؼ٦ّم ماظلّٕد مرتوبي مأنمطبػّٟمع٤ّ ؾنعؽوغ٥ّ

ؼؽ٦ّنمعـودؾًو،مموالمبّٓقبمأن،موتؼبماظشكصقم٦ّؼيقايواظّٔيمضّٓمؼؽ٦ّنمعؾعـًومظؾللمموع٤ّموزوئػ٥ّمبعٌم

وع٦ّاصؼًومظؾشكصقيماظ مؼصّٓرمسـفو،مإذمالمؼعؼ٢ّمأنمؼ٦ّردماظؽوتىمح٦ّارًامصؾلػقًو،مسؿقؼًومسؾ٧ّمظلونم

 (2).ذكصقيمأعقي،مشرلمعـؼػي

محؿ٧ّمالمطبؿ٢ّماشلّٓ ماّظّٔيموضّٝمع٤ّمأجؾ٥ّ:مم(3)٦ّصّٕمؼبماي٦ّارمذّٕوطمععققبـيوالبّٓقبمأنمتؿ

 أنمؼؽ٦ّنمضصرلامع٦ّجّٖامربؽؿو. .0
 أنمؼعؿؿّٓمسؾ٧ّماخؿقورموا مظؾؿػّٕداتمواِّصؽورمواظص٦ّر. .9
مسؾ٧ّممأن .0 معؿطػ٢ّ مأو مدخق٢ّ، مسـصّٕ موطلغ٥ّ مظؾؿؿؾؼ٨ّ مؼؾّٓو مال محؿ٧ّ ماظؼصي مصؾى مؼب ؼـّٓعٍ

 ذكصقوتفو،موأنمؼؽ٦ّنمدؾلومرذقؼومعـودؾومظؾشكصقوتماظ متؿقّٓثمب٥ّموظؾؿ٦ّاضّٟماظ مؼؼولمصقفو.
ؼؾقّٜماظّٓقبارسمظؾؼصّٙماظؾكالء،مطـّٕةمادؿعؿوظ٥ّمؼبماظؼصّٙ،مب٢ّم"تلت٨ّمبعّٚماظؼصّٙمح٦ّارام

مجؾلوئ٥ّ" معّٝ ماِّصؿع٨ّ مضصي مؼب مطؿو ماظـودرة مض٦ّة متؽؿ٤ّ موصق٥ّ م.(4)طّؾفو ماعؿوزتماظشكصقوتمم ٌّو و

مودؾ٦ّطفو،مصننقبماي٦ّارم مسؾ٧ّماظعؼ٢ّمواٌـط٠ّمؼبماظّٓقبصو مس٤ّمأصؽورػو اظؾكقؾيمبؼ٦ّةمايفي،مواسؿؿودػو

اظطّٕؼؼيماِّغلىمٌـ٢ّمػّٔهمايوالت،مِّغقب٥ّمؼّٖؼّّماظلوردمس٤ّمسؿؾقيماظلّٕدمبضؿرلمشوئى،مظقػلّّمػ٦ّم
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اجملولمظؾشكصقيمصؿؿقّٓثمبؾلوغفوموتعدلمس٤ّمغػلفومأصّٓقمتعؾرل،مشلّٔامنّٓماي٦ّارمضّٓمادؿ٦ّص٧ّم

مغلؾيمسوظقيمع٤ّمعلوحيماظلّٕدمؼبمضصّٙماظؾكالء.

وشّٕضماىوحّٜمع٤ّمم،واِّدؾ٦ّبماظعوع٨ّ""اِّدؾ٦ّبماظػصقّّ،مم:وؾ٧ّماي٦ّارمؼبمأدؾ٦ّبنيماثـني

ذظ١ّمػ٦ّماالػؿؿومممبلؿ٦ّؼوتماظّؾغي،مإذمصبىمأنمتؾؿّٖممط٢ّمصؽيمع٤ّمصؽوتماجملؿؿّٝمبلدؾ٦ّبفومحلىم

عؽوغؿفومصق٥ّ،مصالمطبّٕجمأدؾ٦ّبماظعوعيمس٤ّمعلؿ٦ّاػ٣ّ،موالمؼـّٖاحمأدؾ٦ّبماًوصيمس٤ّمثؼوصؿف٣ّ،مشلّٔام

ؿفوجماِّصؿع٨ّمسؾ٧ّمخبؾ٥ّ،مطبؿؾّٟمسؽّٟماىوحّٜمسؾ٧ّمضّٕبمأعـؾيمع٤ّمطوصيمخبالءماجملؿؿّٝ،مصوح

مدـفّٓم مشلّٔا مغػلفو، ماظػؽي مع٤ّ مِّغقبفؿو مػورون مب٤ّ مدف٢ّ مواحؿفوج موؼؿلووى ماظـ٦ّري، ماحؿفوج س٤ّ

م.اخؿالصومذودعومؼبمظغيماي٦ّارمع٤ّمضصيمإظبمأخّٕى

 ح٦ّارماظعوعي:-مأ
حبؽ٣ّمأنقبمػّٔهمم(1)ب٢ّم"ػ٦ّماي٦ّارماظغوظىمؼبمضصّٙماظؾكالء"م،اػؿ٣ّقبماىوحّٜمحب٦ّارماظعوعي

،مشلّٔام"غّٕاهمؼلت٨ّمبوظؾػّٜماظعوع٨ّمواٌعّٕبمواظّٓقبخق٢ّماظصػيمتـؿشّٕمؼبمسوعيماظـوسمأطـّٕمع٤ّمخوصؿفو

ماظعوع٨ّ" مبوِّدؾ٦ّب مؼلت٨ّ مإغقب٥ّ مغبقّٓمم،(2)ث٣ّقب مب٤ّ م"زبقّٓة مبني ماي٦ّار مؼب مجوء معو مذظ١ّ مأعـؾي وع٤ّ

صؾّٗ،مإغقبؿومأسقّ٘مبؽّٓقبيممأغًمربمعوئيمأظّٟمدؼـور،وأغومبؼولمالمأعؾ١ّمعوئيم!واظؾؼول":م"دؾقونمآ

وبودؿػضولمايؾيموايؾؿني،مصوحمسؾ٧ّمبوب١ّمعّبولموغّبول،موٕمضبضّٕك،موشوبموطقؾ١ّمصـؼّٓتم

سـّٓمدرػؿني..."مضولمزبقّٓة:م"ؼومذبـ٦ّنمأدؾػؿ مؼبماظصقّٟمصؼضقؿ١ّمؼبماظشؿوء،موثالثمذعرلاتم

معع١ّمصضال" مأذ١ّمأنقب مغّٓؼي،مأرزنمع٤ّمأربّٝمذعرلاتمؼوبليمصقػقي،موعو صوظؼورئمشلّٔامم(3)ذؿ٦ّؼي

مذكصقيم مسؾ٧ّ موععدلة ماظؿفورة مسؾ٧ّ مداظي معػّٕدات مادؿعؿول مب٢ّ مودطقققبؿ٥ّ مبلورؿ٥ّ مؼؾقّٜ اي٦ّار

ماظؾؼولم"اظػؾّٗ،ماظّٓرػ٣ّ،ماظشعرلات...".

عوزنماّظّٔيمتفّٕبقبمع٤ّمم٨ّؼبمضصيم"جؾ٢ّموأب٦ّمعوزن"مخوصيمؼبمطالممأبم٥ّغؾؿؿّٗماٌلؿ٦ّىمغػل

م"ط٤ّمطقّٟم مجؾ٢ّ: مظ٥ّ مضول موآمدؽّٕان" م"...دؽّٕان مبؼ٦ّظ٥ّ: مسـّٓه مورصّٚمعؾقؿ٥ّ مجؾ٢ّ، ادؿضوصي
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سؼبٔ  ملىل ٔبّن ألمر لكَّ تيد ػل مبا فيَ زسق اًعحاذ، ًِذا زمبا تفة اًحخي عيد ملامة اًياش دلَِِم ٔبو ًحعدن عن اصّليؼن، واًضؼار يف اـل 

 ٔبن ،رى تعغ اًضصعياث من اـلعو  واـلتلكمك وألذابء، تخٌوا اًحخي وذافعوا عيَ.
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ذؽً،مسب٤ّمؼبمأؼوممربقّٝ،مالمذؿوءموالمصقّٟ،..."مضولمأب٦ّمعوزن:م"دؽّٕانموآمدؽّٕان،مالموآم

متؼ٦ّل" معو مأصف٣ّ موآمعو مأغو، مأؼ٤ّ مأسؼ٢ّ م(1)عو م. مظغي متّٕض٧ّمإظبإنقب مال موالماي٦ّار ماظؽؾؿوتماظعؿقؼي

اظشكصقؿني،ممتعؾقبّٕمس٤ّماٌؽوغيماالجؿؿوسقيمظؽالم،موػ٨ّاظػؾلػقي،مب٢ّماتلؿًمبوظؾلوريمواظلطققي

مفؿوماظـػلقي.قوحوظؿ

ؼؿفؾ٧ّماي٦ّارماظعوع٨ّمؼبم"رّٕائّٟماظعـدلي"مؼبمض٦ّلماىورؼي:مضوظًمأع١ّ،مبؾغ مأنقبمسـّٓكم

أعقب٨ّمأسؼ٢ّمع٤ّمأنمم! اظؽ٦ّز"مضول:م"طّٔبًم،موؼ٦ّعـومحور،مصوبعٌمإظ٨ّقبمبشّٕبيمعـفومؼبمػّٔاعّٖعقبؾي

تؾعٌمبؽ٦ّزمصورغموغّٕدقبهمع٩ّن،ماذػامصوعؾؽق٥ّمع٤ّمعوءمحؾقبؽ٣ّ،موصّٕقبشق٥ّمؼبمحؾقبـو،مث٣ّقبماعؾؽق٥ّمع٤ّمعوءم

مرماظعوع٨ّمؼبمػّٔهماظطّٕصي،مالمتعّٓوؼؾّٓومجؾققبومادؿعؿولماي٦ّام.(2)عّٖعقبؾؿـو،محؿ٧ّمؼؽ٦ّنمذ٨ّءمبش٨ّء"

ؿٍماظلوردمإظبمادؿعؿولمطؾؿوتمصصققي،مِّنقبمعقي،مٕمضبعؿؾفومػمالءمؼبمحقوتف٣ّماظق٦ّس٤ّمأذقوءمؼلؿ

م.اٌؼوممشرلمعـودى

ضؾ٢ّمأنمشبؿ٣ّمايّٓؼٌمس٤ّماي٦ّارماظعوع٨ّ،مػ٦ّمسّٓمموج٦ّدماخؿال مم،ميؽ٤ّمأنمغشرلمإظق٥ّعوم

وذظ١ّمراجّٝمإظبمأنقبم"اظؽؿوبمضّٓمُأسقّٓمم،ذودّٝمبنيماظعوعقيمواظػصق٧ّمؼبمػّٔهماظؼصّٙموضصّٙمأخّٕى

صق٥ّمغظّٕماظؾوحـني،مظققؼ٠ّمػّٓ ماظّؾغيماظػصق٧ّ،مالمػّٓ ماىوحّٜماظػقـب٨ّمسـّٓمإثؾوتماٌؾق٦ّنمع٤ّم

ػ٦ّماظذلطقّٖمسؾ٧ّماظّؾق٤ّماظلوئّٓمؼبماظػذلةماظ مسوشم،مظعوعقياصغوؼيماىوحّٜمع٤ّمادؿعؿوظ٥ّمم(3)اظؽالم"

ق٤ّ؛مخوصيموسب٤ّمغؿقّٓثمس٤ّمصذلةمسّٕصًماغػؿوحومصقفو،مربووالماظ٦ّض٦ّ مسـّٓماظػؽيماظ مطوغًمتؾ

مأػؿفوماظػّٕس.م،اآلخّٕ،مصوعؿّٖجمصقفوماظعّٕبمبلجـوسمأخّٕىمسؾ٧ّسظقؿوم

ماي٦ّارمبوظّؾغيماظػصق٧ّ:-مب

اسؿـ٧ّماىوحّٜمبوي٦ّارماظػصقّّمؼبمبعّٚمضصص٥ّ،مصؼّٓم"طونمظؾؾقؽيماٌعؿّٖظيمأثّٕمبوظّٞمؼبمصؼ٢ّم

مض٦ّقب مع٤ّ مسـف٣ّ مسّٕ  مٌو ماي٦ّار مؼب ماظػـقي ماىوحّٜ ماظؾكالءمع٦ّاػى مععظ٣ّ منّٓ مشلّٔا ماجملودظي، ة

شلّٔامم.(4)أصقوبمعـط٠ّموجّٓلمؼّٓاصع٦ّنمس٤ّمعّٔػؾف٣ّمؼبماظؾك٢ّمطؿومؼّٓاصّٝماٌؿؽؾؿ٦ّنمس٤ّمسؼقّٓتف٣ّ"

غؾؿؿّٗماسؿـوءماىوحّٜمبؾغيماي٦ّارماظػصققيمسؾ٧ّمظلونمتؾ١ّمذكصقوتماظ ممتـ٢ّماظطؾؼيماٌـؼػيمؼبم

                                           

 .36اًحخالء، ض  -(1)
 - .جّرت يويل ففا اـلاء ًيربذ 

 .223اًحخالء، ض  -(2)

 .101اًعراق، ض ، تؽداذ، 2619وذيعة لَ جنم، ادلاحظ واذل ازت اًعحاس ية، معحعة إ،زصاذ، ذ.ظ،  -(3)

 .219يياء اًعديلا، فٌية اًلعة يف نتاة اًحخالء ٌَااحظ، ض  -(4)
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مؼب مطؿو موظؾفّٓل، مظؾؽالم ماظؾك٢ّمع٦ّض٦ّسو مصفع٢ّمع٤ّ ماظ مدؾ٠ّماجملؿؿّٝ، مواظّطعوم" م"اظلالم مضصي

هؾقؾفو،موؼبمبعّٚمغ٦ّادرم"أب٨ّمربؿّٓمسؾّٓمآماًّٖاع٨ّ"ماّظّٔيمدارمبقـ٥ّموبنيماظلوردمػّٔاماي٦ّار:م

"وضؾًمظ٥ّمعّٕة:مضّٓمرضقًمبلنمؼؼول:مسؾّٓمآمخبق٢ّ ،مضول:مالمأسّٓع مآمػّٔاماالد٣ّ،مضؾً:م

موػ٦ّمذومعول،م ماد٣ّمذؽً،ملصوطقّٟ مضول:مالمؼؼولمصالنمخبق٢ّ،مإاّل ماٌول،موادسؾب مبليقب ؾ٣ّمإظ٨ّقب

مواد٣ّم مواٌول، مايؿّٓ ماالد٣ّ معبّٝمػّٔا مصؼّٓ معول، مذو موػ٦ّ مإاّل مصالنمدك٨ّقب، مأؼضو مؼؼول موال ضؾً:

مصّٕق،مضؾً:مصفوت٥ّ،م موأوضعفؿو،مضول:موبقـفؿو اظؾكق٢ّمصبؿّٝماٌولمواظّٔقبم،مصؼّٓماخذلتمأخلقبفؿو

دك٨ّقبمإخؾورمس٤ّمخّٕوجماٌولمع٤ّمعؾؽ٥ّ،مضول:مؼبمض٦ّشل٣ّمخبق٢ّمتـؾقًماٌولمؼبمعؾؽ٥ّ،موؼبمض٦ّشل٣ّ:م

م.(1)واد٣ّماظؾكق٢ّماد٣ّمصق٥ّمحػّٜموذمقب،مواد٣ّماظلك٨ّماد٣ّمصق٥ّمتضققّٝموغبّٓ..."

مٌعوغ٨ّماظعّٕبقي،موض٦ّةم ماي٦ّار،مض٦ّقبةمحفيماظشكصققبي،موعّٓىمإدراطفو ؼظفّٕمع٤ّمخاللمػّٔا

م ماالجؿؿوسقي ماظطؾؼي مس٤ّ مععؾقبّٕ مواالحؿفوجمشلو،مصوي٦ّار مس٤ّمعؾودئفو ماظ متـؿؿ٨ّمدصوسفو واظـؼوصقي

إظقفوماظشكصققبي؛موع٤ّماظـؿوذجماظ ماسؿؿّٓتمسؾ٧ّماي٦ّارمبوظؾغيماظػصققيمأؼضو،مضصيم"ربؿّٓمب٤ّم

أب٨ّماٌمعقب٢ّ"معّٝماىوحّٜماّظّٔيمبودرهمذبؿ٦ّسيمع٤ّماِّدؽؾيمشلومسالضيمبوظؾك٢ّ،مصقفقىماظـوغ٨ّمبش٨ّءم

م(2)ع٤ّماٌـط٠ّمواالحؿفوج،معّٓاصعومعـؿصّٕامظؾكؾ٥ّ.

مبإ مدور مظؾق٦ّار مظؾشكصقوتمنقب ماظـػلقي ماًؾوؼو مؼبمهؾق٢ّ موصوسؾقي مايّٓث، متط٦ّؼّٕ ؾقّٞمؼب

واظؽشّٟمس٤ّمعلؿ٦ّاػوماالجؿؿوس٨ّمواظـؼوؼب،مع٤ّمخاللماالخؿال مؼبمعلؿ٦ّؼوتماظّؾغي،موؼّٕجّٝمذظ١ّم

م ماظعؿق٠ّ موإدراط٥ّ ماىوحّٜ، مصطـي معبقّٝمأإظب متؿـودىمعّٝ مأن مميؽ٤ّ مال موحّٓػو ماظػصققي ماظؾغي نقب

ماظ مع٤ّ مالمبّٓقب موأغقب٥ّ مإظبماظعوعقياظشكصقوت، ماظشكصقوتمظقؽ٦ّنم،ّؾف٦ّء مععفومم،ح٦ّار ماغلفوعو أطـّٕ

مم.(3)وأطـّٕمدضيمؼبماظؿعؾرلمس٤ّمذبؿؿعؿفو

م

م

م

                                           

 .11اًحخالء، ض  -(1)

ا، ورعل ،عامتذُا ملىل حواز لويي فيَ من الاحتااح واـليعق ما يتخذ  ؼّ ا هحؼريا 62ييظر: اًحخالء، ض  -(2) ؛ ، يسل اـللام طلهُر

 فلط.يف ُذا اًحح ، فلد انتفييا ابٕ،صازت ًِا 

 .111ييظر: فاذية مروان ٔبمحد اًووسة، اًرسذ عيد ادلاحظ، ض  -(3)
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 ادلؾقثماظـاغي:ماظؾـقةماظلردؼةميفمضصصماظؾكالءم)اظدرادةماظؿطؾقؼقة(.

ضصقبـيمضصـرلةممممأغفـومعـ٤ّماظؼصـّٙ،موالمغـّٓقبس٨ّمممممودـؿعوع٢ّمعّٝمطؿوبماظؾكالء،مبوسؿؾـورهمغ٦ّسـمم

أومم،ــ٦ّ معـ٤ّماٌؼورغـيمممبماظؼقـومموإغقبؿـومدــقوولمممم-وإنمطقـبومغ٦ّدقبماظدلػـيمسؾ٧ّمذظـ١ّم–مبعـوػومايّٓؼٌم

عـّٝمعـومػـ٦ّمع٦ّجـ٦ّدمؼبمطؿـوبممممممم،اٌؼوبؾيمبنيمعومجوءتمبـ٥ّمبعـّٚمآظقـوتماظلـّٕدماظؼصصـ٨ّماٌعوصـّٕمممممم

بـ٢ّممم.اإلٌـوممبؽـ٢ّقبمعـومجـوءتمبـ٥ّمتــظرلاتمسؾـ٣ّماظلـّٕدممممممممم،حبولمع٤ّماِّح٦ّالم،والمميؽــوم،اظؾكالء

عّٝمتّٕطقّٖغـومسؾـ٧ّمبـقـيماظلـوردمؼبماظؼصـّٙ،مووؾقوتـ٥ّموسالضؿـ٥ّممممممممم،وءماظلّٕديدـؿطّٕقبقمصؼّٛمإظبماظؾـ

بوٌلّٕودمواٌلّٕودمظ٥ّمعؿفووزؼ٤ّموزوئػ٥ّموتػّٕؼعوتفو،مودـؿطّٕقبقمإظبمظغيماظؼّٙماّظـ مرؾعـًماظؼصـّٙمممم

ووؾقوتفومؼبماظ٦ّصّٟمواي٦ّار،معّٝمعؼوربيمتطؾقؼقيمع٤ّماظؼصّٙمظـّٕىمإظبمأيقبمحّٓقبمميؽـ٤ّمأنمتؿطـوب٠ّممم

عّٝمعومػ٦ّمع٦ّج٦ّدمؼبمبـوءمضصّٙماظؾكالء،موعّٓىماػؿؿومماىـوحّٜممبلـؿ٦ّؼوتممممرد،عؼ٦ّالتمبـقيماظلو

م.اظؾغيمؼبمضصص٥ّ،موإغقـبومالمغّٓقبس٨ّمأنقبمط٢ّقبمعومجوءمؼبماظؽؿوبمػ٦ّمع٤ّماظؼصّٙ،مطؿومظ٤ّمغـػ٨ّمذظ١ّمسـ٥ّ

 اظؾـقةماظلردؼة:عاػقةم (0
 :اظلردمتعرؼف (0.0
مظغة-مأ مؼبماظّؾغي:متؽبْؼّٓكبعي مععـ٧ّم"اظلمبّٕؿبدؾب م)س.ر.د( مؼبمعودة معؿقبلؼوم:مجوء متلت٨ّمبعّٓه مإظبمذ٨ّء ذ٨ّء

بعض٥ّمؼبمأثّٕمبعّٚمعؿؿوبعو؛مودؽبّٕؽبدؽبمايّٓؼٌموسب٦ّهمؼلّٕؾبدؾبهمدؽبّٕؿبدًا:مإذامتوبع٥ّ،موصالنمؼؽبلّٕؾبدمايّٓؼٌم

مواالهم مإذا معـ٥ّ،مودّٕدمصالنماظص٦ّم: ماظؼّٕآن:متوبّٝمضّٕاءت٥ّمؼبمحّٔر مودّٕد ماظلقوقمظ٥ّ مطونمجققبّٓ إذا

مبّٝموا٦ٌّاالة.شبؾّٙمع٤ّمط٢ّقبمػّٔامأنقبماظلقبّٕدمػ٦ّماظؿؿوم(1)وتوبع٥ّ"

ٕٓ﴿:م"وجاءميفمضوظهمتعاىل م﴾ٔبَنا َتِعَنٝلٌَْ َبٔصرْي ٜأ٢ٌ اِعَنِل َضأبَػإت َّٜقٚدِز ٔفٕ الٖطِسٔد َّاِعَنٝلْا َصألّحا إ٢ى
"حلىمموالمطبؿؾّٟمععـ٧ّماظلّٕدمؼبمػّٔهماآلؼيماظؽّٕمييمعّٝمععـ٧ّماظؿؿوبّٝمِّغقب٥ّم(00)د٦ّرةمدؾل،ماآلؼي:

متعق٠ّمايّٕطي،موظاظؿلوؼ٢ّماظؼّٕآغ٨ّمصؼّٓمطوغًم مآماظقباماظّٓرو مصػوئّّمثؼقؾيمع٤ّمايّٓؼّٓ ّٔظ١ّمأعّٕ

داوودمبلنمؼلّٕدػو،مأيمأنمؼصـعفومحؾؼومعؿّٓاخؾيمبعضفومؼبمبعّٚ،مصؿقلقبّٕمحّٕطيماٌؼوت٢ّمبفومسـّٓم

وػّٔامعومؼؿعور مسؾق٥ّماظـلٍمؼبماظلّٕد،مأيماظؿؿوبّٝموتّٓاخ٢ّماِّحّٓاثمبعضفومعّٝمبعّٚمم(2)ايّٕب"

                                           

 .2611ذاز اـلعازف، ض، ظ.3مو  :وييظر 122ذاز ظاذز، ض ، ظ.3اجن مٌظوز، ًسان اًعرة، مو -(1)

ُؼؼ 2239صؼعحان  13، يوم اًسؼخ  21116اًعدذ  ،عحد ػل ٕاجراُمي، اًرسذية ألذتية ، ملال ٕاًىرتوإ ورش مباةل اًرايط ثلافة -(2)

  www.alriyadh.com/946139م، ابـلوكل إ،ًىرتوإ: 1022يوهيو  12اـلوافق ًؼ

http://www.alriyadh.com/946139
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وعالمإذامعوماخؿ٢ّقبمجّٖءمع٤ّمػّٔهماِّجّٖاءمدقكؿقب٢ّماظعؿ٢ّمطؽ٢ّ،موعـ٥ّمػّٔهمايكبَؾ٠ّمعشّؽؾيمسؿالمصقـبقومعؿؽ

ماّظ مؼؿقّٓقبثمسـفوماظؿلوؼ٢ّماظؼّٕآغ٨ّمذؾقفيمحبكبؾ٠ّماِّحّٓاث.

 اصطالحا:مم -مب

ػ٦ّماظطّٕؼؼيماّظ مؼؿ٣ّمبفومسّٕضمأحّٓاثمايؽوؼي،مأومبوِّحّٕىمم(La Narration)اظلّٕدم

م مع٤ّماِّحّٓاث،م»ػ٦ّ ماٌؿ٦ّاظقي ماظؾغي،موبصػيمسّٕضمايّٓثمأو مخقوظقي،مسّٕضمب٦ّادطي مأو حؼقؼقي

مايؽوؼيمحؿ٧ّمتؼّٓممضصي،مم(1)«خوصيمب٦ّادطيمظغيمعؽؿ٦ّبي صف٦ّمالمؼّٕب٦ّمس٤ّمط٦ّغ٥ّمودقؾيمتعؿؿّٓػو

مم.(2)«ػ٦ّماظؽقػقيماظ متّٕوىمبفوماظؼصي»اظلّٕدمإذنم

مإظبماضطّٕابمؼبماظذلعبيم ماآلخّٕ مػ٦ّ مشّٕب٨ّماظـشلة محّٓاثقو معصطؾقو مبوسؿؾوره تعّٕضماظلقبّٕد

ممطغرله ماسؿدله مصفـوكمع٤ّ ماظ٦ّاردة، ماٌصطؾقوتماظغّٕبقي مظؾؼّٙ»ع٤ّ محّٓؼـو منّٓمم(3)«عصطؾقو طؿو

م معّٕادصوت٥ّ: مع٤ّ ماًدل،م»اظعّٓؼّٓ ماظعّٖل، ماالخؿؾور، ماظذلابّٛ، ماظؿؿوبّٝ، مايؽ٨ّ، ماظؼّٙ، اظلّٕد،

مم(4)«واظؾقون مػ٨ّ مذق٦ّسو ماٌصطؾقوت مأطـّٕ مأن مواظؼّٙ"إاّل مايؽ٨ّ متّٕتؾّٛمم"اظلّٕد، ماظـالثي وػّٔه

مإالمسؾ٧ّم مؼؽؿ٢ّماآلخّٕمِّنمايؽ٨ّمالمؼؼ٦ّم ماظ٦ّاحّٓمعـفو مجّٓا،مأو موثقؼو مارتؾورو دسوعؿنيم»بؾعضفو

ماظ م مأنمؼعنيماظطّٕؼؼي مععقـي،مواظـوغقي متضؿ٤ّمأحّٓاثو معو مأنمضبؿ٦ّيمسؾ٧ّمضصي أدودقؿنيمأوشلؿو

ماظطّٕؼؼيمدّٕدا متؾ١ّماظؼصيموتلؿ٧ّمػّٔه ثيمحؿ٧ّموإنمٕمتعدلمػّٔهماٌصطؾقوتماظـالم(5)«هؽ٧ّمبفو

م.مممصنغفومبورتؾورفومعّٝمبعضفومهق٢ّمإظبمععـ٧ّمواحّٓموػ٦ّماظلّٕدمNarrationس٤ّمعػف٦ّممواحّٓم

مبقـفوممتقّٖمط٢ّم ماظؿشوب١ّمواظؿشوب٥ّمؼبماٌصطؾقوتماظـالثي،مصننقبمػـوكمصّٕوضو بوظّٕش٣ّمع٤ّمػّٔا

-مؿؾقيماظلّٕدؼيرّٕ مس٤ّماآلخّٕ،مب٢ّماهودمػّٔهماِّرّٕا ماظـالثيمالبّٓمع٤ّمأنمؼؿ٣ّمحؿ٧ّمتؽؿؿ٢ّماظع

مطونمعصطؾّّمم-إنمصّّماظؼ٦ّل مايؽوئققبيمواًطوبمػ٦ّمرّٕؼؼيمايؽ٨ّ،مشلّٔا م"اظؼصقبيمػ٨ّماٌودقبة ِّنقب

                                           

 .  12ةرياز جييي ،  دوذ اًرسذ، ض  -(1)

 .29محيد اسليداإ، تًية اًيط اًرسذي، ض  -(2)

و ُيف، اـلععَح اًرسذي تعريحا و،رأة يف اًيلد ألذ  اًعر  اذلدي ، ةلؼةل ةامعؼة ترشؼين ٌضلزاسؼاث واًححؼوج عحد ػل ٔبت -(3)

 . 31، سوزاي، ض1001، 2، ملد 11اًعَمية )سَسةل الٓذاة واًعَوم الاوساهية( مو 

واـلعارصت، ةلؼةل اتؼاذ ادلامعؼاث اًعرتيؼة مٌهت ب اذلراحضة، من مضعث اـلععَح اًيلدي يف اصلزاساث اًيلدية اًعرتية اذلديثة  -(4)

 .  101، ألزذن، ض 1006، 1، ملد1ًلٓذاة، مو 

 .29/21 ضميساء سَامين إ،جراُمي، اًحًية اًرسذية يف نتاة إ،متاغ واـلؤاوسة،  -(5)



 تالؼة اًرسذ اًلعيص عيد ادلاحظ اًفعي اًثاإ:

~ 113 ~ 

 

ذبؿ٦ّ ماِّحّٓاثم»أومػ٨ّمم(1)اًطوبمواظلّٕدمضبقالنمإظبمعػف٦ّممواحّٓمػ٦ّماظؿفّؾ٨ّماظّؾػظ٨ّمظؾؼصقبي"

ماٌؽؿ٦ّبماظّٔيمؼّٕوؼفو،مواظلّٕدمػ٦ّم اظػع٢ّماظ٦ّاضع٨ّمأومإٌّوؼي،موايؽوؼيمػ٨ّماًطوبماظشػف٨ّمأو

،مصؿ٤ّمخاللمػّٔهماظؿعّٕؼػوتمغلؿشّٟمبلنماظلّٕدمػ٦ّماظ٦ّدقؾيم(2)«اًقوظ٨ّماظّٔيمؼـؿٍمػّٔاماًطوب

اظّٕقبوسممأوماظؼـوةمأوماظطّٕؼؼيماظ مؼؿ٣ّمبفومإنوزماًطوبم)اظشػف٨ّ/اظؽؿوب٨ّ(مظؾؼّٙ،م"واظشؽالغق٦ّن

موضّٝمصعال(م ماٌنتمايؽوئ٨ّم)عو مأو مايؽوؼي مسؾقفؿو مأوقبلمع٤ّمسّٖلمػّٔؼ٤ّماٌػف٦ّعنيماّظّٔؼ٤ّمأرؾؼ٦ّا ػ٣ّ

وبفّٔامغػص٢ّماظػّٕقمم(3)وا٦ٌّض٦ّ مأوماٌؾـ٧ّمايؽوئ٨ّم)اظؽقػقيماظ مبفومؼؿعّٕ ماظؼورئمسؾ٧ّمعوموضّٝ("

مبنيماٌػف٦ّعنيمايؽوؼي/اظؼصيمواظلّٕد.

م مم"ت٦ّدورو "ؼعّٓقب معصطؾّّأول مصوغ ماظؼصي(مع٤ّ مبـ)سؾ٣ّ موسّٕص٥ّ ماظلّٕد وحبٌمس٤ّمم(4)سؾ٣ّ

وؼعّٓم»عوػقيماظشعّٕؼيمواظ متؾبعـ٧ّمبوًصوئّٙماِّدبقيمأيمتؾ١ّماظعـوصّٕماظ موع٢ّمع٤ّماِّدبمأدبوم

ماِّدبقي مظتجـوس ماظّٓاخؾقي ماظؼ٦ّاغني مبودؿـؾوط ماٌعـقي ماظشعّٕؼي مصّٕو  مع٤ّ مصّٕسو مأنمم(5)«اظلّٕد مبو

اظشعّٕؼيمتّٕطّٖمسؾ٧ّماًصوئّٙماظّٓاخؾقيمظتجـوسماِّدبقيمصننماظلّٕدمؼّٕتؾّٛمارتؾوروموثقؼومبوظؽقػقيم

ماظ مؼؿ٣ّقبمبفومسّٕضمأػ٣ّمتؾ١ّماِّجـوسمأالموػ٨ّم)اظّٕواؼي،مواظؼصي،مواظـودرة...(.

تؿضوصّٕمثالثمعؽ٦ّغوتمأدودقيمؼبمتشؽق٢ّماظؾـقيماظلّٕدؼيموتؿؿـ٢ّمػّٔهماٌؽ٦ّغوتمؼبم"اظلوردم

حقـؿومغؿقّٓثمس٤ّماظؾـوءم»اوي(،ماٌلّٕودم)إٌّوي/اظعؿ٢ّماظلّٕدي(،ماٌلّٕودمظ٥ّم)إٌّويمظ٥ّ("مصـ)اظّٕ

م.(6)«اظػ مغؿقّٓثمس٤ّمسـوصّٕموحقـؿومغؿقّٓثمس٤ّماًطوبمصنمنومغؿقّٓثمس٤ّمعؽ٦ّغوتمدّٕدؼي

م

م

م

م

                                           

 .11تووس، ض ، 1006تول زيىوز، اًِوية واًرسذ، ،ر:  امت اًوزيف، ذاز اًتيوير ٌَعحاملة واًًرش واًتوسيل، ذ.ظ،  -(1)

 .23، اصلاز اًحي اء، اـلؽرة، ض1000، 2ةرياز جييي ، عوذت ٕا  فعاة اذلعية، ،ر: َلد معتعم، اـلرنز اًثلايف اًعر ، ظ  -(2)

،زفيتان توذوزوف، ملو،ث اًرسذ ألذ ، ،ر: اذلسك حسحان وفؤاذ ظفا، )ملؼا  مؼن سَسؼةل ملؼا،ث: لرائؼق تَيؼي اًرسؼذ  -(3)

 .22ضألذ (، 

، 2ييظر: اين ماهفريد، ملؿل اًرسذ مدخي ٕا  هظريؼة اًرسؼذ، ،ؼر: ٔبمؼاإ ٔبتؼو زمحؼة، ذاز هيٌؼوى ٌضلزاسؼاث واًًرشؼ واًتوسيؼل، ظ -(4)

 .1، ذمضق سوزاي، ض 1022ُؼ/2232

 .21ميساء سَامين إ،جراُمي، اًحًية اًرسذية يف نتاة إ،متاغ واـلؤاوسة، ض  -(5)

 .  63، تريوث، ًحيان، ض1021، 2وزاث اًرسذية، اـلؤسسة اًعرتية ٌضلزاساث واًًرش، ظعحد ػل اجراُمي، اقلا -(6)



 تالؼة اًرسذ اًلعيص عيد ادلاحظ اًفعي اًثاإ:

~ 114 ~ 

 

مادللرودمظه:باظلاردممسالضة (1.2

دــقوولممم(1)عظفّٕمسالضيماظلوردمبوٌلـّٕودمظـ٥ّمؼبمضصـّٙماظـؾكالءمؼبمأربـّٝمحـوالتمممممممؼؿفؾ٧ّ

متؿؾعفومعّٝموضّٝمخطوروتمتػلرلؼقبي:

 داردمعػردمعلرودمعػردمعلرودمظهمعػرد: (أم

وّؾًمػّٔهماظــوئقيمؼبماظؼصّٙماّظ مدبؿػ٨ّمصقفومالزعيماظلقبـّٓمعـ٢ّم"حّٓقبث مصالن،مأومضـولمم

ع٤ّمأعـؾيمذظ١ّمضصيم"أبـ٦ّممم،ّٕمص٦ّتماظلوردمعؾوذّٕةمؼبماظؼصيصالن،موبؾغـومس٤ّمصالن..."،موإغقبؿومؼظف

م:(3)وتظفّٕمبشؽ٢ّمواضّّمؼبمػّٔهماًطوريم(2)ؼعؼ٦ّبماظّٓقبضـون"

م

م

م

م

م

ؼّٕويماظلوردماظّٕقبئقل٨ّمضصيمواحّٓةمٌلّٕودمظ٥ّمرئقلـ٨ّ،موالموجـ٦ّدمٌلـّٕودمظـ٥ّمآخـّٕمداخـ٢ّممممممم

اظؼصي،مومتـ٢ّمػّٔاماظـؿ٦ّذجمأؼضومؼبمضصيم"اظعّٕاض٨ّمعّٝمإٌّوزي"،م"اٌشورطيمؼبمرؾّْماظؾق٣ّ"،م"ظقؾ٧ّم

ماظـوسطقي"،م"خوظّٓمب٤ّمؼّٖؼّٓ"،م"أدّٓمب٤ّمجوغ٨ّ"...اخل.

م

م

                                           

كام زاكن اًعفدي تتلس مي ملالكة اًسازذ ابـلرسوذ   من حي  تفّرذ و تعّدذ اًسازذ واـلرسؼوذ   فلؼط، ييظؼر: اًفؼن اًلعيصؼ يف اًيؼرث  -(1)

ذية مروان ٔبمحد اًووسة ًىّ ا ت يف تعّدذ يف اـلرسوذ )اـلؼنت اذلؼعيئ( ييظؼر: ، وتلوم اًعالكة ملىل بٔزتل بٔي ا عيد فا330 – 316اًعر ، ض

، بّٔما  ن فسًسري ملىل لريلة فاذية ٔبمحد اًووسة لٔهّيا ىرى ففا اًوةَ الٔتك، وت تؼدوزُا تعؼزي ُؼذا اًتلسؼ مي 91اًرسذ عيد ادلاحظ، ض 

موزوج اذلعيئ اًعر ، اـلرنز اًثلؼايف اًعؼر ، ظٕا  عحد ػل ٕاجراُمي، اًرسذية اًعرتية حب  يف اًحًية اًرسذ ، تؼريوث، ًحيؼان، 2661، 2ية ٌَ

 .61ض

 .211 -212اًحخالء، ض  - (2)

 . 93ييظر: فاذية مروان اًووسة، اًرسذ عيد ادلاحظ، ض  -(3)

 

 اظلورد

ضصــيمأبــ٦ّمؼعؼــ٦ّبم

 اظّّٓضـون

 اٌلّٕودمظ٥ّماظّٕقبئقّٗ ضصيمواحّٓة

 اٌلّٕودم اٌلّٕودمظ٥ّ

 اظلوردماظّٕقبئقّٗ

 ؼلّٕد



 تالؼة اًرسذ اًلعيص عيد ادلاحظ اًفعي اًثاإ:

~ 115 ~ 

 

 داردمعػردمعلرودمعؿعّددموعلرودمظهمعػرد: (بم

ؼؼّٓقبمماظلوردمؼبمػّٔاماظـؿ٦ّذجمذبؿ٦ّسيمع٤ّماظؼصـّٙمٌلـّٕودمظـ٥ّمواحـّٓ،موعـ٤ّماظـؿـوذجماظـ مممممممم

وّؾًمصقفومػّٔهمايوظيمضصيم"اظـ٦ّري"ماظ مرواػوماظلوردماظّٕقبئقّٗم"اًؾق٢ّماظلؾ٦ّاغ٨ّ"مذطّٕمؼبمثالثم

م:(1)واًطوريماظؿوظقيمت٦ّضّّمذظ١ّم،ضصّٙمس٤ّم"اظـ٦ّري"

م

م

م

م

م
م

موػـوكممنوذجمأخّٕىماحؿ٦ّتمغػّٗماظعالضيمعـفومضصيم"وظقّٓماظؼّٕذ٨ّ"مو"أغبّٓمب٤ّمخؾّٟماظقّٖؼّٓي".

مداردمعؿعددمعلرودمعؿعددموعلرودمظهمعػرد: (جم

وؼؼـ٦ّممػـّٔاماظـؿـ٦ّذجمسؾـ٧ّمإسـودةممممممم،أدقبىمإظبمتعـّٓقبدماظؼصـّٙممماظلوردمعومػّٔهماظعالضيمبؿعّٓدماتلؿً

ومتـ٢ّمػّٔاماظـؿ٦ّذجمؼبماظؼصيماإلرورؼيم"أػ٢ّماظؾصـّٕةممم.االسؿؾورمظؾلـّٓماّظّٔيمؼمدقبيمإظبمتـووبمؼبمسؿؾقيماظلّٕد

موعفورات٥ّ.محقٌمأخّٔماظشق٦ّخمزعومماظلّٕدمبوظؿـووبمع٤ّمأج٢ّمتؾودلمرّٕقماالضؿصودم،ع٤ّماٌلفّٓؼقبني"

م

م

م

م

م

م

                                           

 .92ييظر: فاذية مروان اًووسة، اًرسذ عيد ادلاحظ، ض  -(1)

 اظلوردماظّٕقبئقّٗم)اًؾق٢ّماظلؾ٦ّظ٨ّ(

 ضصيماظـ٦ّريموسقوظ٥ّ

ضصيماظـ٦ّريموػبّٗمعوئيم

 جّٕؼى

ّٗقاٌلّٕودمظ٥ّماظّٕقبئ  ضصيماظـ٦ّري 

 ضصيماظـ٦ّريمواٌول

 ؼلّٕد

 ؼلّٕد

 ؼلّٕد

 

اظلوردماظّٕقبئقّٗمؼلّٕدمضصيمأػ٢ّم

 اظؾصّٕةمع٤ّماٌلفّٓؼني

 ػبّٗمضصّٙ اٌلّٕودمظ٥ّماظّٕئقّٗ

 ضصيمعوءماظؾؽّٕ

 ضصيمعّٕؼ٣ّماظصـو 

 ضصيمعوءماظـكوظي

 ضصيمايّٕاضيمواظؼّٓاحي

 ضصيمععوذةماظعـدلؼي

 

 

 اظؼ٦ّم

 ؼلّٕد

 ؼلّٕد

 ؼلّٕد

 ؼلّٕد

 ؼلّٕد



 تالؼة اًرسذ اًلعيص عيد ادلاحظ اًفعي اًثاإ:

~ 116 ~ 

 

 عؿعددمعلرودمعؿعددموعلرودمظهمعؿعدد:مدارد (دم

ؼبمعؽ٦ّغوتماظعؿؾقيماظلّٕدؼي،موميؽ٤ّمأنمؼؿــووبممماعومغالحظ٥ّمؼبمػّٔهمايوظيماِّخرلة،متعّٓقبد

ِّنقبم"اٌمظّٟمايؼقؼ٨ّمظقّٗمم،سؿؾقيماظلّٕدمؼبمأنمؼؿؾودالماِّدواراظلوردمعّٝماٌلّٕودمظ٥ّمؼبمػّٔهمايوظيم

وتؿفؾ٧ّمػّٔهمايوظيمؼبمضصيم"عّٕؼ٣ّمم(1)ؼلؿعفو"مع٤ّم-وأحقوغومأطـّٕم-ع٤ّمؼّٕوؼفومصقلىمب٢ّمأؼضو،م

ماظصقـبو "مواًطوريماظؿوظقيمت٦ّضّّمذظ١ّ:

م

م

م

م

م

ؼؿؾققب٤ّمع٤ّمخاللمػّٔهماًطوريمأنقبماظلوردماظّٕقبئقّٗمصلّّمذبولماظلقبّٕدمِّحّٓماظشق٦ّخماٌلـفّٓؼنيمم

ع٤ّماظشق٦ّخمأوم)اظؼ٦ّم(،مث٣ّقبمأخّٔتمعّٕؼ٣ّماظصقبـو مدورماظلـوردممآخّٕمقلّٕدمضصيمعّٕؼ٣ّماظصقبـو ،مٌلّٕودمظ٥ّمظ

ّٓاثمظؾؿلـّٕودمظـ٥ّمممؿ٣ّمبـوض٨ّماِّحـمموزفّٕمعلّٕودمظ٥ّمآخّٕمػ٦ّماظّٖقبوج،مث٣ّقبمسودماظلقبّٕدمإظبماظلقبوردماظّٕقبئقّٗمظقؾبـم

م،واجملؿ٦ّ مثالثمضصّٙم،ػّٔهمإٌّقبةماظؼ٦ّممع٤ّمعلّٕودمظ٥ّمإظبمذكصقوتمداخ٢ّماظلقبّٕد،موه٦ّقبلماظّٕقبئقّٗ

معلّٕودمشل٣ّمأؼضو،موع٤ّماظقبؿوذجمأؼضومضصقبيم"أب٨ّمدعقّٓمآٌّائ ".مميروقباةموثالثميوثالث

سالضـيماظلـوردمممؿقب٦ّ مؼبمعلؿ٦ّؼوتماظلـّٕدماّظـّٔيمعققبـّٖمممماظذظ١ّمم،ع٤ّمخاللمعومتؼّٓقبممذطّٕهؼؿؾققب٤ّم

اػؿؿومماىوحّٜمودّضؿ٥ّمؼبمبـوءمضصص٥ّماظـ مٕمتؽـ٤ّمممم،اٌؿػقّٙمشلّٔهماٌلؿ٦ّؼوتدؽبقؾبؾػ٨ّمم.بوٌلّٕودمظ٥ّ

مسفّٓه،مصف٨ّمزليمأخّٕىمع٤ّمزلوتماظؼصيماظؼصرلة،متؾ٦ّغًمبفومضصّٙماظؾكالء.مؼببفّٔاماظشؽ٢ّم

م

م

                                           

(1) -  Gérard Genette, Figures III, Editions Du Seuil, 1972, Paris p267. 

 اٌلّٕودمظ٥ّماظّٕقبئقّٗ اظلوردماظّٕقبئقّٗ

 ع٦ّتفو

 زواجمابـؿفو

 ضصيمعّٕؼ٣ّم

 ثالثمضصّٙ

 اٌلّٕودمظ٥ّماظّٕقبئقّٗ

 زوجفو

 اظشقّْمؼلّٕد اظشق٦ّخ

 عّٕؼ٣ّمتلّٕد

 اظلوردماظّٕقبئقّٗمؼلّٕد



 تالؼة اًرسذ اًلعيص عيد ادلاحظ اًفعي اًثاإ:

~ 117 ~ 

 

م(La Vision Narrative)ماظرؤؼةماظلردؼة (9
: 

بمرةماظـظّٕماظ مؼـؼ٢ّمع٤ّمخالشلوماظلوردمأحـّٓاثماظؼصـي،ممممأغفوتعّٕقب ماظّٕؤؼيماظلّٕدؼيمسؾ٧ّم

أيمع٤ّمخاللمعشوػّٓت٥ّمظتحّٓاث،مشلّٔامميؽ٤ّمأنمطبؿؾّٟمايّٓثمؼبماظؼصيمإذامعومتعّٓدقبتمأصـ٦ّاتمم

مم.(1)«اظؽقػقيماّظ مؼؿ٣ّمبفومإدراكماظؼصيمع٤ّمرّٕ ماظلورد»صف٨ّمم"أيمماظلوردؼ٤ّمصقفو،

م:(2)(تؾؽرلمخورج٨ّاظشكصقيمايؽوئقيم)ماظلوردم-أم

ممـوممؼعّٕ ماظلوردمؼبمػّٔاماظـ٦ّ مأض٢ّمممومتعّٕص٥ّماظشكصقي،مععؿؿّٓامسؾ٧ّماظ٦ّصّٟماًورج٨ّ،م

،موخـرلماظـؿـوذجماّظـ موؾـ٧ّمصقفـوماظلـوردمأضـ٢ّمسؾؿـومعـ٤ّمممممممممم)3(المؼلؿّّمبـؼ٢ّمأصؽـورمأيمذكصـقيمم

اًورج٨ّ(مضصيم"اظلالممواظّطعوم"مصؼّٓماطؿػ٧ّماظلوردممبّٕاضؾيماظشكصـقيمووصـّٟمممماظشكصقيم)اظؿؾؽرل

حّٕطوت٥ّموسودات٥ّ،موتػوصق٢ّماٌؽونموغ٦ّ ماظطعوممضول:"...طونمعصققبقومبعقّٓامع٤ّماظػلودموع٤ّماظّٕقبذو،م

وع٤ّمايؽ٣ّمبـوشل٦ّى،موطـونمحػققبـومجـّٓقبا،موطـّٔظ١ّمطـونمؼبمإعلـوط٥ّم)...(مغبـ٢ّمععـ٥ّمعــّٓؼالمصقـ٥ّمممممممممممم

دؽؾوجمعدلقبد،موضطّٝمجنب،موزؼؿ٦ّغوت،موصّٕةمصقفومعؾّّموأخّٕىمصقفومأذــون،مممجّٕذضؿونموضطّٝمي٣ّ

وأربّٝمبقضوتمظقّٗمعـفومبّٓ،م)...(مصننمأتوهمب٥ّمأط٢ّمط٢ّمذ٨ّءمعع٥ّ،موط٢ّقبمذ٨ّءمأت٨ّمب٥ّ،مث٣ّقبمدبّؾـ٢ّمم

وشل٢ّمؼّٓؼ٥ّمث٣ّقبممتش٧ّمعؼّٓارمعوئيمخط٦ّة،مث٣ّقبمؼضّٝمجـؾ٥ّ،مصقـوممإظبموضًماىؿعيمث٣ّمؼـؿؾ٥ّمصقغؿلـ٢ّمم

ضـّٓقبمماظلقبـوردموصـػومدضقؼـومجـّٓقبامظؾشكصـققبي،مممممممم.(4)"!! ػّٔامطونمدأب٥ّمط٢ّقبمعبعـيموميض٨ّمإظبماٌلفّٓم

                                           

 -  Gérard Genette, Figures III, p203. 

 .12،زفيتان توذوزوف، ملو،ث اًرسذ ألذ ، ض -(1)

 وكد  ّدذ توذوزوف ثالج ٔبهواغ من اًسازذيك وفق مٌظوزن يف زسذ أل داج: -(2)

 اًضصعية اذلعئية )اًرؤية من ارلازح(. ˃اًسازذ  -

 اًسازذ = اًضصعية اذلعئية )اًرؤية مل( -

 .96 -91ييظر: ،زفيتان توذوزوف، ملو،ث اًرسذ ألذ ،، اًضصعية اذلعئية )اًروية من ارلَف( ˂اًسازذ  -

و دّذٍ جييي  ٔبي ا يف ثالج ٔبهواغ ًىن مبععَح اًتحئري، تحعا ٌَميظوز اطّلي تدزك مٌَ أل داج
.
: 

- Focalisation Zéro  (اًتحئري ظفر).  

- Focalisation Interne  (اًتحئري اصلاخًل).  

- Focalisation Externe (، اًتحئري ارلازيج)  Voir : Gérard Genette, Figures III, p206-207 

(
3
)- Voir : Gérard Genette, Nouveau Discours Du Récit, Editions Du Seuil 1983, Paris,  p50. 

 .19-12اًحخالء، ض  -(4)
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صعؾورةم"ػّٔامطونمدأبـ٥ّممم،وصّٟمإٌّاضىماّظّٔيماغؿظّٕمإظبمأنمحّٓثمأعّٕمعومغبؾ٥ّمسؾ٧ّمدّٕدمػّٔهماظؼصي

ط٢ّمعبعي"مت٦ّح٨ّمبّٔظ١ّ،مث٣ّقبمواص٢ّمؼبموصّٟمايـ٦ّارماّظـّٔيمجـّٕىمبقــ٥ّموبـنيماظشكصـقيماظـوغقـيمممممممم

م)...(،مضوظ٥ّمظ٥ّ:معؽوغ١ّ،مصننقبماظعفؾيمع٤ّماظشقطون،م)...(:مػؾ٣ّقبمسوصوكمآ،مبؿػوصقؾ٥ّ:م"...ث٣ّقبمضول

وضول:معوذامتّٕؼّٓ مضول:مأرؼّٓمأنمأتغّٔى،مضـول:موٕمذظـ١ّ موطقـّٟمرؿعـًمؼبمػـّٔا معـ٤ّمأبـوحمظـ١ّممممممممم

ؾبمأغقب١ّمػؽّٔامأغب٠ّ،معومرددتمسؾقـ١ّمم عوظ٨ّ ،مضولماظّٕقبج٢ّ:مأومظقّٗمضّٓمدس٦ّت  مضول:موؼؾ١ّمظ٦ّمزــ

ــّٓوم.(1)اظلــالم..." ــوردممؼؾ ــوػّٕماِّحــّٓاثمممماظل ــ٢ّمز ــ٧ّمبـؼ ــّٕودهماطؿػ ــومٌل ــ٦ّذجمعػورض ــّٔاماظـؿ ؼبمػ

م.واظشكصقوتمصؼّٛمع٤ّمدونمأنمتؽ٦ّنمظ٥ّمدراؼيمٌومدققّٓث

ػـ٨ّممظؽـ٥ّمالمؼعّٕ مس٤ّماظشكصقوتمإاّلمعومتؼّٓقبع٥ّمم،ؼؽ٦ّنماظلوردمعؿؿوػقومعّٝمعلّٕودهضّٓممطؿو

ؼؼ٦ّلماظلورد:م"طونمأب٦ّماشلّٔؼ٢ّمأػّٓىمإظبمعؾب٦ّؽبؼّٗمدجوجي،موطوغًمم.ؼصيم"أب٦ّمػّٔؼ٢ّ"طم،س٤ّمغػلفو

اظ مأػّٓاػومدونمعومطونمؼؿكّٔم٦ٌّؼّٗ،موظؽـ٥ّمبؽّٕع٥ّموحل٤ّمخؾؼ٥ّمأزفّٕماظؿعفىمع٤ّمزلـفومورقىم

يؿفو،موطونمؼعّٕص٥ّمبوإلعلوكماظشقبّٓؼّٓ،مصؼول:مطقّٟمرأؼًمؼـومأبـومسؿـّٕانمتؾـ١ّماظّٓقبجوجـي مضـول:ممممممم

يمعومجـلفو موتّٓريمعومدقبفو مصننقبماظّٓقبجوجـيمإغقبؿـومتطقـىممممطوغًمسفؾومع٤ّماظعفى،مصقؼ٦ّل:موتّٓر

بوىـّٗمواظل٤ّقب،موتّٓريمبليمذ٨ّءمطقـبومغلؿقبـفوموؼبمأيمعؽونمطقـبومغعؾػفـو مصـالمؼـّٖالمؼبمػـّٔاماِّعـّٕمممممم

اظلقبوردمم.مؼؿقبضّّمع٤ّمخاللمػّٔاماٌؼطّٝمأن(2)واآلخّٕمؼضق١ّمضقؽومغعّٕص٥ّمسب٤ّموالمؼعّٕص٥ّمأب٦ّمػّٔؼ٢ّ"

أنقبماظلقبوردمم،٢ّماطؿػ٧ّمبوٌّٕاضؾي،مواظـؿؽبؾؿّّماّظّٔيمٌلـوهمؼبمػّٔاماٌؼطّٝبم،عّٕ معومتعّٕ ماظشكصققبيؼالم

ادؿعونمبوي٦ّارمبّٓلماظ٦ّصّٟ،موػـومؼؽؿ٤ّماالخؿال مبنيماظلوردماٌػورقمٌلّٕودهموبنيماٌؿؿـوػ٨ّمعـّٝممم

سؾـ٧ّممماظلوردمواضؿصّٕمدورم،أومدوععومظ٥ّم،إعقبومعشوػّٓامإؼقبوهم،علّٕوده،مظؽقب٥ّمسؾ٧ّماظعؿ٦ّممخورجماظلّٕد

صقع مأنقبماظلقبوردمٕمؼّٕشىممي"أعقبومع٤ّماظـوحقيماإلؼّٓؼ٦ّظ٦ّجقم.كماظشكصقيموصقوشيماِّحّٓاثغؼ٢ّمدؾ٦ّ

ؼبمأنمؼعؾقبّٕمس٤ّمضكبقؿـ٥ّمععّؾـالموعػلقبـّٕا،مبـ٢ّمأنمؼصـ٦ّقبرمواضـّٝماظشقبكصـققبوتمعـ٤ّمخـاللمتؼـّٓؼ٣ّمبعـّٚمممممممممممم

مصوطؿػ٧ّماظلوردمبـؼـ٢ّماٌشـوػّٓمحبقودؼقبـيمممم،(3)اٌعؾ٦ّعوتمسـفومتورطومظؾؿلّٕودمظ٥ّمعفؿيمادؿـؿوجماظؼق٣ّ"

معطؾؼيموأعوغيموصّٓقمع٤ّمخاللمع٦ّضع٥ّمخورجماظلّٕد.

                                           

 .19اـلعدز هفسَ، ض  -(1)
-  جتىل ُذا اًيوغ من اًتحئري يف كعة "عحد اًيوز" وكعة" ٔبسد جن ةاإ" و" دي  ارلَيي" وكعة " ام جؼن جعفؼر" كعؼة  وكعؼة

 "عوف جن اًلعلاغ"...اخل

 .239اًحخالء، ض -(2)

 .211فاذية مروان ٔبمحد اًووسة، اًرسذ عيد ادلاحظ، ض  -(3)
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م(:تؾؽرلمداخؾ٨ّاظلوردم=ماظشكصقيم)-بم

تؽ٦ّنمععّٕصيماظلوردمعؿطوبؼيمعّٝمععّٕصيماظشكصقيم"والمؼلؿطقّٝمأنمميّٓقبػومبؿػلرلمظتحّٓاثمضؾ٢ّم

وؾ٧ّمػـّٔاماظــ٦ّ معـ٤ّماظّٕؤؼـيمؼبمممممم؛(2)عومؼلؿ٧ّمبـ"اظلّٕدماظّٔات٨ّ"م(1)أنمتؿ٦ّص٢ّمإظق٥ّماظشكصقيماظّٕوائقي"

عـّٝمسـّٓممسؾؿـ٥ّممبـومدـؿػع٢ّممممممم،ؼّٓمضّٓقبمماظلوردمأحـّٓاثمايؽوؼـيمعـ٤ّمعـظـ٦ّرهممممظم.(3)"وظقّٓماظؼّٕذ٨ّ"ضصيم

ذكصقيموظقّٓماظؼّٕذ٨ّ،مواظ مبّٓورػومٕمتؽ٤ّمسؾ٧ّمسؾ٣ّممبومؼػؽّٕمب٥ّماظلوردمصؽوغًمععّٕصؿفؿومبوِّحـّٓاثمم

صـوغؿػّٚموظقـّٓمممم،إظبمأنمرؾىماظلوردم)اىوحّٜ(معـ٥ّماٌؼق٢ّمؼبمبقؿـ٥ّمبلـؾىمذـّٓقبةمحـّٕقبماظـفـورمممممم،عؿلووؼي

اظؿؾـؽرلمؼبمػـّٔهماظؼصـيممممإنمم.اظؼّٕذ٨ّمورصّٚماظطؾىمواغصّٕ مسـ٥ّموس٤ّمبوض٨ّماظشكصـقوتمإٌّاصؼـيمشلؿـوممم

مصؽونمسؾؿفؿومبويّٓثمعؿلووؼو.م،إاّلمعومضّٓقبعؿ٥ّماظشكصقيمس٤ّمغػلفومدٕمؼؼّٓقبمماظلورإذمم،داخؾ٨ّ

ؼؼـ٦ّلماظلـوردم)اىـوحّٜ(مصقفـو:م"وطــًمأغـومممممممم،اٌـظ٦ّرمغػل٥ّؼبمضصيم"أب٨ّماظػؿّّ"ممؿشّٟغل

وأب٦ّمإدقوقمإبّٕاػق٣ّمب٤ّمدققبورماظـّظوم،موضطّٕبماظـق٦ّي،موأب٦ّماظػؿّّمعمدقببمعـص٦ّرمبـ٤ّمزؼـود،مسؾـ٧ّمممم

خكب٦ّانمصالنمب٤ّمصالن،م...صلط٢ّمط٢ّقبمإغلونمرشقػ٥ّمإاّلمطلّٕةموٕمؼشؾع٦ّامصرلصعـ٦ّامأؼـّٓؼف٣ّ،موٕمؼؾبؿـّٓنبوامممم

ش٨ّءمصقؾبؿؿقب٦ّامأطؾف٣ّ،مواِّؼّٓيمععّؾؼي...صؾؿومرولمذظ١ّمسؾقف٣ّ،مأضؾ٢ّماظّٕقبج٢ّمسؾ٧ّمأبـ٨ّماظػـؿّّموهـًممممب

اظؼصعيمرضوضيمصؼول:م"ؼومأبوماظػؿّّ،مخّٔمذظ١ّماظّٕقبشقّٟمصؼّطع٥ّ،مواضلؿ٥ّمسؾ٧ّمأصقوبـو،مصؿغوصـ٢ّمأبـ٦ّممم

المتؼّطعـ٥ّممماظػؿّّ،مث٣ّقبمأسودمسؾق٥ّماظؼ٦ّل،مصؿغوص٢ّ،مصؾؿومأسودمسؾق٥ّماظؼ٦ّلماظّٕابعـيمضـول:معوظـ١ّ،موؼؾـ١ّمممم

صكفقبؾـوهمعـّٕقبة،موضـقؽـومممم!أصؾق١ّمآمضول:متؾبؾؿؾ٧ّمسؾ٧ّمؼّٓيمشرليم!بقـف٣ّ مصؼّطّٝمآمأوصوظ١ّ

ؼؿضّّمع٤ّمخـاللمػـّٔاماٌؼطـّٝ،مأنقبمعـظـ٦ّرماظلـوردمطـونمممممممم.(4)عّٕقبة،موعومضق١ّمصوحؾـو،موالمخف٢ّ"

ٌـظ٦ّرماظشكصققبي،مؼبمغػّٗماظّٓقبرجيمإظبمأنمضّٓقبعًماظشكصقيمغػلفومع٤ّمخاللمردقبػـوماظّٕقبجـ٢ّ،مممموعطوبؼ

خاللمع٤ّمم،وؼؾّٓومأؼضوم،س٤ّمغػلفومؼّٓع٥ّعومتمإاّلكصققبيمس٤ّماظشاظلوردمالمؼعّٕ مم.صؽشػًمعالربفو

 .ِّوقبلمعّٕةممفورؾوسمأغ٥ّمطشّٟدقوقماظؼصي،م

م

                                           

 .91لو،ث اًرسذ ألذ ،،زفيتان توذوزوف، م -(1)

 .300زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر ، ض  -(2)

 .31اًحخالء، ض  -(3)
 -  101يلعد اًّرػيف، ييظر: اًحخالء، ض ٔبمحد اًعوامري تم، ملًل ادلرم تم، ض. 

 .92اًحخالء، ض  -(4)
 - هفسَ ٌَسازذ من خالل ٔبكوا  ؤبفعا . وهَمتس ُذا اًيوغ من اًتحئري يف كعة "حمفوع اًيلاص" اطّلي كّدم 
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م(:ع٤ّماظّٓرجيماظصػّٕمتؾؽرلاظشكصققبيم)ماظلوردم-جم

ضّٓرتـ٥ّمسؾـ٧ّماإلحورـيمبؽـ٢ّمممممم،ؼبمػـّٔهمايوظـيممم،ؼظفّٕمع٤ّمخـاللماٌـظـ٦ّرماظلـّٕديمظؾلـوردمممم

،معــولممفوؿ٦ّضع٥ّمحّٓوثمأعّٕمععققب٤ّمسؾـ٧ّمظلـوغممؼم.ّٓواخؾفوعومبععؾ٦ّعوتماظشكصقيمايؽوئقي،مؼعّٕ م

ذظ١ّمضصيم"جؾ٢ّموأب٦ّمعوزن"ماظ مجوءمؼبمعلؿفؾفو:م"وطونمجؾ٢ّمخّٕجمظقالمع٤ّمع٦ّضـّٝمطـونمصقـ٥ّ،مممم

قبمممممم صكو ماظعلّٗ،موٕمؼلع٤ّمع٤ّمأحّٓمؼؿؾع٥ّمصقضّٕقبه،مصؼول:مظ٦ّمدضؼًماظؾـوبمسؾـ٧ّمأبـ٨ّمعـوزن،مصؾـ

سـّٓهمؼبمأدغ٧ّماظؾقًمأومؼبمدػؾقـّٖ،مٕمأظّٖعـ٥ّمعـ٤ّمعـموغ مذـقؽو،محؿـ٧ّمإذاماغصـّٓ مسؿـ٦ّدماظصـؾّّمممممممممم

خّٕجًمؼبمأوائ٢ّمآٌّىني.مصّٓقمسؾقـ٥ّماظؾـوبمدققبمواثـ٠ّ،مودققبمعـّٓلقب،مودققبمعـ٤ّمطبـو مأنمؼّٓرطـ٥ّمممممممم

ّٓمؼؿؾع٥ّ،موؼبمضؾؾ٥ّمع٤ّما٦ًّ معومؼّٖؼّٓمس٤ّماظؽػوؼي،مواظـؼيمبندؼوطماٌموغـيمصؾـ٣ّمؼشـ١ّمممماظعلّٗمأومأح

ؼظفّٕمع٤ّمخـاللمػـّٔاماٌؼطـّٝمت٦ّضـّٝماظلـوردمعـوممممممم.م(1)أب٦ّمعوزنمأغقب٥ّمدققبمصوحىمػّٓؼقبي،مصـّٖلمدّٕؼعو"

دؿػع٢ّماظشكصقيمومبومتػؽّٕ،موخصّٙقبمجّٖءامآخّٕمظؾشكصقيماظـوغقيم)أب٦ّمعوزن(ماّظّٔيمت٦ّّضّٝمأنقبماظّٓقبقم

صوحىمػّٓؼقبي،مصوظلوردمؼعّٕ مأطـّٕمممومتعّٕ ماظشكصقوت،مب٢ّمميؿؾ١ّمضّٓرامعـ٤ّماٌعؾ٦ّعـوتممممػ٦ّمدق

اظلـوردمأنمؼـظـّٕمإظبماظعـوٕماظؼصصـ٨ّموؼؼّٓقبعـ٥ّمممممماخؿـورممم.،موعومصعؾؿ٥ّموعومتـ٦ّيمصعؾّ٥س٤ّمدواخؾفو

م.م(2)بعقـق٥ّمأيمبصػؿ٥ّماظلوردماظعؾق٣ّماظعور مبؽ٢ّقبمذ٨ّء

مصقغةماحلؽي: (0

اظؽقػقيماظ مؼؿ٣ّقبمبفومإدراكماظؼصـيمعـ٤ّمرـّٕ ماظلـوردمصـننقبممممممإذامطوغًماظّٕؤؼيمأوماٌـظ٦ّرمػ٦ّم

وضّٓمضّٓقبعًماظلّٕدؼوتمايّٓؼــيممم،(3)اظصقغيمػ٨ّماظؽقػقيماظ مؼعّٕضمبفوماظلوردماظؼصقبيموؼّؼّٓعفومظـو

وصــــقغيماظعــــّٕضمم(Narration)اظلــــّٕدمغــــ٦ّسنيمعــــ٤ّماظصــــقغي،ماِّوظبمعؿعؾؼــــيمبصــــقغيم

(Représentation)،موؼؽــ٦ّنمصقفــومايؽــ٨ّمخوظصــمم،أعقبــوماِّوظبمصؿؿعؾــ٠ّمبوظلــّٕدؼوتماظؿورطبقــيمم

أومتؾبؿقبـ٢ّمممتؾبعـّٕضمتؾّٓوموطلغفـوممأحّٓاثفوممصننم،دّٕدؼوتماظؼصّٙتؿؽؾ٣ّ،مأعقبوممواظشكصقيماظّٕقبوائقيمال

                                           

 .36اًحخالء، ض  -(1)
-  ومن ُذٍ اًلرح كعة اًعرايق واـلروسي، فلد اكن اًسازذ ملاـلا مبا يدوز يف هفس اًعؼرايق يف كؼو : "كؼال اًعؼرايق يف هفسؼَ: ًعؼّي

، وكعؼة "اـلضؼازنة يف لؼحا حسؼة اعتلؼاذٍ اـلؼروسي  ن سخدا يف هجؼي ٕاىعٍز ٕااّيي ـلعن اًلٌاغ، فرىم تَ..."  ٕا  ٔبن ىزغ ّ  ما اك

و ملاؾل جّ  ما يدوز من ٔب داج وما يدوز يف ذواخي اًضصعياث ٔبي ا ييظر: اًحخالء، ض   .13اًّععام" واًيت كّدهما اًسازذ ُو

 .213ييظر: فاذية مروان ٔبمحد اًووسة، اًرسذ عيد ادلاحظ، ض  -(2)

 .12اًرسذ ألذ ، ضييظر: ،زيفيعان توذوزوف، ملو،ث  -(3)
- .هلعد هبذا اـلععَح اًرسذ اًفد اًحعيد عن اًتاز ية وما صاهبِا 
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ؼطغ٧ّمسؾقفوماظلّٕد،موع٤ّمخاللمػّٔامميؽــومأنممنققبّٖمطؿومقؽ٨ّ،مظؾدم٦ّوج،مصالمع٤ّمرّٕ مذكصقوتفو

مم(1)اظّٕوائقي،موطالمماظلورد.بنيمطالمماظشكصقوتم

وضّٓمحّٓقبدمجقـوتمصقغيمايؽ٨ّمؼبمعظفـّٕؼ٤ّمأدودـقنيمتػّٕسـومسـ٤ّمايؽـ٨ّمواظعـّٕضموػؿـومممممممم

م."ربؽ٨ّماِّحّٓاثموربؽ٨ّماِّض٦ّال"

(Récit D’événements)ربؽ٨ّماِّحّٓاثم -
م:م(2) 

شلّٔامؼطغـ٧ّمطـالممممم،(3)"أيمأغ٥ّمضب٦ّقبلمشرلماظؾػظ٨ّمإظبماظّؾػظ٨ّ"م،ؼؼ٦ّممسؾ٧ّمايؽ٨ّماًوظّٙ

"صؿؽ٦ّنمصقغيماظلّٕدمػ٨ّمايؽ٨ّ،موتؼ٦ّممب٦ّزقػـيماإلخؾـورمسـ٤ّممممم،اظلوردمصق٥ّمسؾ٧ّمطالمماظشكصقوت

م.(4)أحّٓاثمووضوئّٝ"

(Récit De Paroles)ربؽ٨ّماِّض٦ّالم -
م:(5)

ؼعؿؿّٓمسؾ٧ّمخطوبماظشكصقوت،موتؽ٦ّنمصقغيماظلّٕدمػ٨ّماظعّٕض،موتؼ٦ّممب٦ّزقػيمغؼ٢ّمطالمم

 واىّٓولماظؿوظ٨ّمؼ٦ّضقبّّماظػ٦ّارقمبقـفؿو:.(6)اظشكصقوت

ماٌؿؽؾ٣ّمصقغؿ٥ّمغ٦ّ مايؽ٨ّ

ماظلوردمايؽ٨ّمربؽ٨ّماِّحّٓاث

ماٌؿؽؾ٣ّماظعّٕضمربؽ٨ّماِّض٦ّال

م.000إٌّجّٝ:مربؿّٓمب٦ّسّٖة،مهؾق٢ّماظـّٙماظلّٕدي،مصم

م:م(7)ؿومؼؾ٨ّ،موػ٨ّمطثالثمؼبحّٓقبدػومجقـقًمم،ؿػّٕقب مربؽ٨ّماِّض٦ّالمإظبموحّٓاتمصغّٕىؼ

م

                                           

 .12ييظر: ،زيفيعان توذوزوف، ملو،ث اًرسذ ألذ ، ض -(1)

(2) - Voir : Gérard Genette, Figures III, p186. 

ًرش واًتوسيل، ظ مععفب مٌعوزي، زسذايث ةرياز جييي  -(3)  .122، اًلاُرت، مرص، ض1029، 2يف اًيلد اًعر  اذلدي ، زؤية ٌَ

 .222َلد توعزت، تَيي اًيط اًرسذي، ض  -(4)

(5)- Voir : Gérard Genette, Figures III, p189. 

 .222ييظر: َلد توعزت، تَيي اًيط اًرسذي، ض  -(6)

(7) - «Le Discours Narrativisé Ou raconté et Le discours Transposé, Et Le discours 

Rapporté» Voir : Gérard Genette, Figures III, p191- 192. 
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ماٌلّٕود:ماًطوبماٌلّٕقبدمأو .0

،مصقؿفـووزماظلـوردمغؼـ٢ّمممم(1)وػ٦ّمأبعّٓماِّدوظقىمعلـوصيموأطـّٕػـوماخؿـّٖاالمظؽـالمماظشكصـقوتممممم

صقعؿؿّٓمسؾ٧ّماظطوبّٝماالخؿّٖاظ٨ّمظؾقّٓث؛موأعـؾيمذظـ١ّمؼبمضصـّٙمممم(2)"ح٦ّارػومعّٝمشرلػومأومعّٝمغػلفو"

وؼع٦ّدمذظ١ّمإظبماِّدؾ٦ّبماًدليماّظّٔيمشؾىمؼبمدّٕدماظؼصـّٙ،ممم،أومذؾ٥ّمعـعّٓعيم،اظؾكالءمضؾقؾيمجّٓقبا

ثـ٣ّقبمأضـو مممم،وعّٝمذظ١ّمصننقبماظلوردمؼبمضصّٙماظؾكالءمضّٓمادؿف٢ّقبمضصقبيمواحّٓةمبفّٔاماظـ٦ّ مع٤ّماًطـوبم

إظقفوماي٦ّار؛مصؼّٓمجوءمؼبمضصيم"وظقّٓماظؼّٕذ٨ّ":م"وعضقًمأغوموأب٦ّمإدقوقماظـّظومموسؿّٕومب٤ّمغفق٦ّي،م

ـؿـوزّٕمؼبمذ٨ّءمع٤ّماظؽالم،مصؿّٕرغوممبفؾـّٗموظقـّٓماظؼّٕذـ٨ّ،موطـونمسؾـ٧ّممممممغّٕؼّٓمايّٓؼٌمؼبماىؾون،موظ

رّٕؼؼـو،مصؾ٣ّقبمرآغوممتش٧ّمععـومصؾؿومجووزغوماًـّٓقمجؾلـومؼبمصـوءمحوئّٛمظـ٥ّمزـ٢ّقبمذـّٓؼّٓماظلـ٦ّاد،مبـوردمممممم

وغوس٣ّ....صؿومذعّٕغومإاّلمواظـفورمضّٓماغؿصّٟ،موسبـ٤ّمؼبمؼـ٦ّممضـوئّٜمصؾؿـومأردغـوماظّٕقبجـ٦ّ مووجـّٓتمعـّٗقبممممممممم

اٌؼطـّٝماظعّٓؼـّٓمعـ٤ّممممماطبؿـّٖلماظلـوردمؼبمػـّٔمممم."...(3)اظّٕقبأس،مأؼؼـًمبوظدلدـومماظشؿّٗمووضعفومسؾ٧ّم

خوصـيممم،إظبموج٦ّدمحـ٦ّارمعـومممهق٢ّاِّحّٓاثمحب٦ّارػو،مِّنقبمسّٓدماظشكصقوتماٌشورطيمؼبمػّٔهماظؼصيم

"غّٕؼـّٓمايـّٓؼٌمؼبماىؾـون"ممممم،ؼبماالدؿفاللمإظبمأنماجؿؿوسف٣ّمػـّٔامأدودـ٥ّمايـ٦ّارممممظـؿقبّّوأنقبماظلوردم

"صؿومذـعّٕغومإاّلمواظـفـورمممم،ر٦ّؼ٢ّمجّٓقبامؼؾّٓأمع٤ّماظصؾوحمإظبموضًماظظفّٕم،ؼصياظؼبمماغؼض٧ّواظّٖع٤ّماّظّٔيم

مخّٕى.اِّؿػوصق٢ّماظبعقّٓامس٤ّمم،"صؼّٓمرّطّٖماظلوردمؼبمػّٔاماٌؼطّٝمسؾ٧ّموصّٟمعؼّٓعيمايّٓثمضّٓماغؿصّٟ

 اًطىماا٦ّقبل: .0

ؼ٦ّصّٕمحض٦ّرماظلـوردمصقـ٥ّمأيمضـؿوغيمممممال"وؼعؿؿّٓماظلوردمصق٥ّمسؾ٧ّمدعٍمطالع٥ّمبؽالمماظشكصقوت،م

ؼعؾقبقبّٕمس٤ّمطالمماظشكصـقوتمبلدـؾ٦ّب٥ّماًـوص،موعـ٤ّماِّعـؾـيممممممإغ٥ّمم،(4)"يّٕصقيمأض٦ّالماظشكصقوتماٌـؼ٦ّظي

ومعـبـمؿؽقًمأؼوضصـيم"عـوءماظـكوظـي"مؼبمضـ٦ّلماظلـورد:م"...اذـممممممم،اظ مسبلىمأنقبمضصّٙماظـؾكالءمتؿضـؿـفومم

اظلؽّٕي،موأذورمسؾ٧ّقبمآخـّٕونمبـوًّٖؼّٕةمتؾبؿكـّٔمعـ٤ّممممممصّٓري،مع٤ّمدعولمطونمأصوب ،مصلعّٕغ٨ّمض٦ّممبوظػوغقّٔ

اخؿصّٕماظلـوردمحـ٦ّارامرـ٦ّؼال،ممممم.(5)اظـشوذؿٍ،مواظلؽّٕ،مودػ٤ّماظؾ٦ّز،موأذؾوهمذظ١ّ،مصودؿـؼؾًماٌموغي..."

                                           

 .121ييظر: مععفب مٌعوزي، زسذايث ةرياز جيييي ، ض -(1)

 .119، ضاًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر زاكن اًعفدي،  -(2)
- 12 -10مة فازس ية(. ييظر: اًحخالء، ض: َلد إ،سىٌدزي، ض اًربسام: اٍهتاة يف اذلااة اطلي تك اًىدد واًلَة )لك. 

 .31اًحخالء، ض  -(3)

 .121مععفب مٌعوزي، زسذايث ةرياز جيييي ، ض -(4)

 .32اًحخالء، ض  -(5)
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ظؽـ٥ّمأحولمإظق٥ّمبؼ٦ّظ٥ّ:م"صلعّٕغ٨ّمض٦ّم...موأذورمسؾ٧ّقبمآخّٕون"مصوظؽالمماّظـّٔيمؼـلـىمممم،طالع٥ّؼبموضوممبّٓذب٥ّم

ظفـّٕمعـ٤ّمخـاللمطـالمماظلـورد؛موؼبمضصـيم"ايـّٕقباقمواظؼّٓقباحـيمواظعّٕجـ٦ّن":ممممممممممإظقف٣ّمربّٔو ممتوعومظؽـ٥ّمؼ

"...صؿّٔاطّٕغومعـّٔمأؼقبوممأػ٢ّماظؾّٓومواِّسّٕاب،موضّٓحف٣ّماظـورمبوٌّٕخمواظعػور،مصّٖس٣ّمظـومصـّٓؼؼـوماظــ٦ّري،موػـ٦ّمممم

عومسؾؿًمأحّٓمإٌّذّٓؼ٤ّ،مأنقبمسّٕاجنيماِّسّٔاقمتـ٦ّبمس٤ّمذظ١ّمأعبّٝ،موسّؾؿ مطقّٟمتعوجل،موسبـ٤ّمغـمت٨ّممم

ضومماظلوردمبوخؿّٖالمحـّٓؼٌمر٦ّؼـ٢ّمؼـلـؾ٥ّمظؾــ٦ّريمؼبمض٦ّظـ٥ّ:م"صـّٖس٣ّمظــوممممممممم.(1)٤ّمأرضـومبالمطؾػي..."بفومع

صّٓؼؼـوماظـ٦ّري...موسّؾؿ مطقّٟمتعوجل"مصؼّٓمتعّؾ٣ّماظلوردمع٤ّماظـ٦ّريمرّٕؼؼيمعؾؿؽّٕةمؼبماظؼّٓحموشـرلمعؽّؾػـي،ممم

م٥ّماظلوردمودذب٥ّمؼبمطالع٥ّ.والبّٓقبمأنمؼلؿغّٕقمػّٔاماظؿعؾق٣ّمعّٓقبةمعوموضبؿوجمإظبمح٦ّارمأؼضو،موػّٔامعوماخؿّٖظ

ماًطوبماٌـؼ٦ّل: .3

صقؽــ٦ّنمايــ٦ّارمبــنيموصقــ٥ّمؼظفــّٕمصــ٦ّتماظشكصــقيمعؾوذــّٕةمبــّٓونمودــوريمأوماخؿــّٖال،م"مم

واِّعـؾيمطـرلةمجّٓقبامؼبمضصّٙماظؾكالء،مب٢ّمبفّٔاماًطوبمرّطىماىوحّٜمم.(2)"اظشكصقوتمؼبماظصّٓارة

ج٢ّقبمضصص٥ّ،مِّغقب٥ّمؼـودىماظؼوظىماظ٦ّاضع٨ّماّظّٔيماسؿؿّٓهمؼبمدّٕدمضصص٥ّ؛موع٤ّمأعـؾيمذظ١ّمسؾـ٧ّمدـؾق٢ّممم

اٌـولمضصيم"عؼؾ٧ّمإًّدوغ٨ّ":م"...ضول:مضؾـًمعـّٕةمىـورمطـونمظـ٨ّ،معـ٤ّمأػـ٢ّمخّٕدـون:م"أسّٕغـ٨ّمممممممممم

ؼظفّٕمطالمماظشكصققبيمعػص٦ّالمم.(3)"ضّٓمطونمظـومعؼؾ٧ّ،موظؽقب٥ّمدّٕق"مضول:عؼالط٣ّ،مصنغقب٨ّمأحؿوجمإظق٥ّ"،م

س٤ّمطالمماظلوردماّظّٔيمدبؾ٧ّمس٤ّمص٦ّت٥ّمواضؿصـّٕمسؾـ٧ّمغؼـ٢ّمطـالمماظشكصـقي؛مؼبمضصـيم"جؾـ٢ّموأبـ٦ّممممممممم

عــوزن":م"...ضــول:مخػــًمععــّٕقبةماظعلــّٗموخــ٦ّ مأحــّٓمؼضــّٕغ٨ّمأومؼؿــؾع مصؿؾــًمإظقــ١ّمِّبقــًمممم

ضولمظ٥ّمجؾ٢ّ:م"ط٤ّمطقّٟمذؽًمسب٤ّمؼبمأؼومماظّٕقببقـّٝ،مالممم"...صؼول:م"دؽّٕانمأغوموآمدؽّٕان"،كسـّٓ

ذؿوءموالمصقّٟ،موظلًمأحؿوجمإظبمدـطّّمصـلش٣ّقبمسقوظـ١ّمبويّٕ،...ضـولمأبـ٦ّمعـوزن:مدـؽّٕانموآمأغـوممممممممم

م..مواِّعـؾيمطـرلة(4)دؽّٕان،مالموآمعومأسؼ٢ّمأؼ٤ّمأغو،موآمعومأصف٣ّمعومتؼ٦ّل"

ؼبمماظؾــوءماظلـّٕديممماظـؾكالءمبؽـ٢ّمسـوصـّٕممماػؿؿـوممماللمط٢ّقبمعوممتقبمذطّٕهموهؾقؾ٥ّ،مؼؿفؾ٧ّمع٤ّمخ

،مرش٣ّمأنقبمػّٔهماظؿـظرلاتماظ مجـوءتمبفـومآٌّردـيماظؾـق٦ّؼـيمممممتمسؾ٧ّمأػ٣ّقبمجّٖئقوت٥ّاحؿ٦ّصؼّٓمم٥ّ،ضصص

                                           

 .31اًحخالء، ض -(1)

، -صؼوزان-اًؼروش(، مؤسسؼة ألحبؼاج اًعرتيؼة  ة. ٕا يحاوم، حول هظرية اًيرث، )هظرية اـل و اًضؼلكا، هعؼوض اًضؼعهيك -(2)

 .201، تريوث، ًحيان، ض2611، 2ظ

 .13اًحخالء، ض  -(3)

 .36اًحخالء، ض -(4)
- .اخل..."  "مرمي اًعياغ"، "معارت اًعيربية"، "ملًل ألمعب"، اجن اـللفل واجن ةذام"، "ألمصعا وةَساٍؤ
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دـ٦ّاءممم،،موػّٔامعومؼّٓس٣ّمرأؼـومؼبمأنقبماىوحّٜمطونمسوٌومبطّٕقماظؾـوءماظؼصصـ٨ّمتلظقػ٥ّمشلوبعقّٓةمس٤ّمزع٤ّم

متؽ٦ّنمإظبماظؼصيماظؼصرلةمع٤ّمغوحقيماظؾـوءماظلّٕدي.مذعّٕمبّٔظ١ّمأممٕمؼشعّٕ؛مصؼصّٙماظؾكالءمأضّٕبمعو

ماظؾقؽة: (4

ماظزعان: (مأ

،مطؿومميؽ٤ّمأنمؼؽ٦ّنم"ع٦ّض٦ّسومع٤ّماظّٖع٤ّمأوماظّٖعونمسـصّٕمػوممأؼضومؼبمبـوءماظؼصيماظؼصرلة

مظتحّٓاثمصقلى" محوعال موظقّٗمذؽال م(1)ا٦ٌّض٦ّسوتماظلّٕدؼي، مؼب موؼؿفلّٓ ماظعؿ٢ّمم،غ٦ّسني. ؼب

ماِّوقبلمصقؿعؾ٠ّمبلّٕدمأحّٓاثمايؽوؼي،(2)ؽوؼي"زع٤ّماظؼصيموزع٤ّماي"اظلقبّٕديمبصػيمسوعي،م مأعو م.

ماظـوغ٨ّمصقؿعؾ٠ّمبلّٕدمخطوبفو مظؾؿؿوبّٝماٌـطؼ٨ّمظتحّٓاثم»،مووأعو زع٤ّماظؼصيمطبضّٝمبوظضّٕورة

ؼؿقّٕكمؼبمثـوؼوماظؼصيممِّنمزع٤ّماظلّٕدمسؾورةمس٤ّمخطوبم(3)«بقـؿومالمؼؿؼقّٓمزع٤ّماظلّٕدمبفّٔاماظؿؿوبّٝ

وؾقوتمتّٖعنيمزع٤ّماظؼصيمومتػصالت٥ّ،موص٠ّم»اظؼصيمغػلفو،موغؼصّٓمب٥ّمأؼضومممبومتؿطؾىمأحّٓاث

مإذمػ٦ّمزع٤ّماظؼصيمؼبمصقغيمخطوبمأومدّٕدمظتحّٓاث.م(4)«عـظ٦ّرمخطوب٨ّمعؿؿقّٖ

مواظشؽ٢ّما٦ٌّاظ٨ّمؼ٦ّضّّماظػّٕقموطّٔاماظؿّٓاخ٢ّمبنيماظّٖعـني:

مممم

م

ممممم

م

م

م.74:مغبقّٓمايؿقّٓاغ٨ّ،مبـقيماظـّٙماظلّٕدي،مصادلصدر

                                           

 .293، ًحيان/ادلزائر، ض1026ُؼ/2220، 2مًضوزاث الافتالف، ظاًسعيد تولاةك، ملالماث زسذية، مًضوزاث يفاف،  -(1)

(2) -Gérard Genette, Figures III, p77. 
- اـلرنز اًثلايف اًعر  ٌَعحاملة واًًرشؼ واًتوسيؼل، 2661، 3عيد سعيد يلعك، تَيي ارلعاة اًروايئ، ظ ونيا جزمن ارلعاة ،

 .16ضتريوث، ًحيان، 

 .13ض اًيط اًرسذي،محيد اسليداإ، تًية  -(3)

 .16سعيد يلعك تَيي ارلعاة اًروايئ، ، ض -(4)

 أ ب ج د

 أ ب ج د
 زمن السرد

 زمن القصة
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أعومس٤ّمزع٤ّماظؼصيماظؼصرلةمصنغ٥ّمطبؿؾّٟممتوعومس٤ّمزع٤ّماِّجـوسماظلّٕدؼيماِّخّٕىماظؼّٕؼؾيم

عـفوم)اظّٕواؼي/اِّضص٦ّصي(،موأطدلمدظق٢ّمػ٦ّمتلؿقيماظؼصيماظؼصرلةمغػلفو،مإنقبمػّٔهماظؿلؿقيمالمسالضيم

واظػؽّٕةماظشوئعيمس٤ّماظؼصيماظؼصرلةمع٤ّمأغفومص٤ّم»زعـفومموإمنومظؼصّٕم،شلومبط٦ّلماظؼصيموالمبؼصّٕػو

مبوظضقبّٕورة مخورؽي مم(1)«صغرلمصؽّٕة مِّن مسؾ٧ّمزع٤ّمايّٓثماظّٔيمتعوى٥ّ ماِّعّٕ معّٓار اظّٖع٤ّمؼبم»إمنو

أعومإذامتؼؾّٙمواخؿّٖلمم.صنذاماتلّٝمواعؿّٓمدقكؿ٢ّمغظوعفوم.(2)«اظؼصيماظؼصرلةمأذّٓمضقؼومع٤ّماظّٕواؼي

ؼظ٢ّماظّٖقبع٤ّمسـصّٕامػوعوم»وبفّٔام،مأالموػ٦ّماظؼصيماظؼصرلةمجّٓام،ـّٗمدّٕديمآخّٕجمصؾّّؿدصنغفوم

موبنيمأجـوسمأدبقيمأخّٕىم ع٤ّماظعـوصّٕماّظ متّٓخ٢ّمؼبمهّٓؼّٓمعػف٦ّمماظؼصقبيماظؼصرلةمواظؿقبؿققّٖمبفو

صعؾ٧ّمطوتىماظؼصيماظؼصرلةمأنمؼؽ٦ّنمحّٔرامصطـومم،(3)«تؼّٝمؼبمحّٓودػومأومتؿ٦ّازىمأومتؿؼوب٢ّمععفو

صالمؼضق٠ّمسؾقفومضوظؾفوموالمؼؿلّٝ؛مم،اظؼصي،محؿ٧ّمالمهقّٓمس٤ّمعلورػومأثـوءمتعوعؾ٥ّمعّٝماظّٖع٤ّمؼب

موتؾب ماظّٖع٤ّ موؾقوت مؼلقب٣ّ موػ٨ّإظب م(Ordre)ماظذلتقىم:(4)ثالث م، ماظذلدقبد(Durée)آٌّة م،

(Fréquence).م

م

م

م

                                           

، 2663، ،ر: َلوذ اًرتيعؼا، اًِيةؼة اـلرصؼية اًعامؼة ٌَىتؼاة، ذ.ظ، -ملا،ث يف اًلعة اًلعريت - فراهم ٔبوهوهوز، اًعوث اـليفرذ -(1)

 .31مرص، ض

 .31، تريوث، ًحيان، ض1001، 2سة الاهتضاز اًعر ، ظُيي اذلاح ملًل، اًزمن اًيوعا وٕاصعًياث اًيوغ اًرسذي، مؤس  -(2)
-  ذا ادلًس ألذ  ظِر مٌذ تسعيياث اًلرن اـلايض ٔلس حاة ملديدت تيوع  تؼك اًس ياسؼ ية والاجامتعيؼة واًثلافيؼة ؤبّن ألسؼ حاة ُؼو ُو

وال سؼواء يف اًؼزمن بٔو الٔ ؼداج اًعزوف عن اًلراءت بٔو استثلال اًيعوض اًعويةل خاظة يف عرصؼ اتعؼف ابًرسؼملة، ؤبن فعائعؼَ الاخؼ

ىؼزمع وحم يف ملدذ اـلفرذاث "وٕاإ بٔسمع بّٔن هّط اًلّعة اًلعريت ةدا اـلثايل يًدؽا بٔن يىون يف  دوذ اشلسك لكمؼة ... ومؼل تديؼد اذليؼم ، 

ًيؼة وٕاوضؼائية بٔفؼرى" )ييظؼر: حسؼك بٔي ا تبٔن اًلعة اًلعريت ةدا كد بٔظحح  معّرفة تعريفا ةامعا ماهعا، ...لّٔن ُذا اًفؼن هبتؼاح ٕا  كؼمي جٌل

 بٔو،ً، كعؼة "بهٔنؼا :(؛ نٌل ميىن اًلول1، ٕازتد، الٔزذن ض1009 -2ملاؾل اًىتة اذلدي ، ظ -زؤى وجٌلًياث –اـليارصت، اًلعة اًلعريت ةّدا 

تىثيؼف وتًمتؼا وزو ؼًا، ومنؼواً  وتضؼويلاً   ؼداًث وحعيؼة ـللؼط تًمتؼا بٔهيؼا مبعؼىن كعؼة اثهيؼاً؛ ةؼداً  وكعؼريت  وتلٌيؼاث ًوؽؼةً  واكتعؼاذاً  فىؼًرا ٌَ

رشؼ، ذ.ظ ةؼداً  اًلعؼة اًلعؼريت اذلسؼك، ةؼامس ٔبمحؼد )ييظؼر:".وفعائط تؼبًٔيف واًرتأؼة واًً  م، 1020،)ملازتؼة تَؼيةل(، ذاز اًتىؼوين ٌَ

 (.22ض  ،ذمضق

 .  162ٔبمحد ذزويش، تلٌياث اًفن اًلعيص ملرب اًراوي واذلاة، ض -(3)

ييظر: ةرياز جٌي  وبٓفؼرون، هظريؼة اًرسؼذ مؼن وهجؼة اًيظؼر ٕا  اًتحئؼري، ،ؼر: انيج معؼعفب، مًضؼوزاث اذلؼواز الأكذميؼا   -(4)

 . Gérard Genette, Figures III, p 145 -122 -77 وييظر:  211ٕا   213، اـلؽرة، ض 2616، 2وادلامعا، ظ
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ماظذلتقى: .0

وص٠ّمغل٠ّمععنيمطبؿورهماٌمّظّٟ،مأومعؼورغيمتّٕتقىمم،وتّٕابطفوم،ؼع متلؾل٢ّمأحّٓاثماظلّٕد

طؿومظ٦ّمأغ٥ّمغ٦ّ مع٤ّمم.(1)غػلفوماظؼصيتؿوبّٝمأحّٓاثماًطوبماظلّٕدي،مبـظومممداخ٢ّاِّحّٓاثمزع٤ّم

ماظؿ٦ّازنمم،إدؼوروتماظّٖعـنيمبؾعّٚ ماالضذلانوؼؿفؾ٧ّمؼبمثالثمحوالت:محوظي أيمت٦ّازنمزع٤ّم)مأو

ماظؼصي مزع٤ّ معّٝ م(اظلّٕد محوظي ماظؼؾى، مأو مماظؿؼورّٝ ماظؼصي، مزع٤ّ ماظلّٕد مزع٤ّ مؼلؾ٠ّ حوظيموأي

م.(3)عومؼلؿ٧ّمايؽ٨ّمداخ٢ّمايؽ٨ّ،مأوم(2)اظؿضؿني

المطبؿؾّٟموؾقوتماظّٖع٤ّمؼبمضصّٙماظؾكالءمس٤ّمعومضؾـوه،مصؼّٓمحّٕصماىوحّٜمسؾ٧ّمت٦ّزقػ٥ّم

مسؾ٧ّم ماسؿؿوده مػ٦ّ مضصص٥ّ مؼب ماظشوئّٝ مأنقب مشرل مضصي، مأحّٓاثمط٢ّ ممتؾق٥ّ محلىمعو مزبؿؾػي، بطّٕق

ما ماِّذؽول مؼب ماظشوئّٝ ماالووه موػّٔا ماظلّٕد، موزع٤ّ ماظؼصي ماظّٖع مبنيمزع٤ّ ماظؼّٓمييماظؿطوب٠ّ ظلّٕدؼي

ماظشعؾقي ماظ٦ّاضع٨ّ،مم(4)طوًّٕاصوتموايؽوؼوت مأٌّػى متؾ ماىوحّٜ مإظب مدوبؼو ٌّقـو م موأغـو خوصي

م.واسؿؿودهمسؾ٧ّماظؼوظىماإلخؾوريمؼبمدّٕدمضصص٥ّ

غؾؿّّمؼبمدّٕدمضصّٙماىوحّٜمثالثمأزعـي،مؼبمأشؾىمضصص٥ّموػ٨ّ:مزع٤ّماٌنت،مأيماظّٖقبع٤ّم

اّظّٔيمحصؾًمصق٥ّمأحّٓاثمايؽوؼي،مث٣ّقبمزع٤ّمتؾّؼ٨ّماىوحّٜمظؾقؽوؼيمع٤ّماظّٕقباويماِّول،موػّٔاماظّٖع٤ّم

مطؼ٦ّظ٥ّم مؼؾبعّٕ مدوردػو ماظ مال ماظـؿوذج متؾ١ّ مؼب مأو مبـػل٥ّ، ماىوحّٜ ماظؼصّٙماّظ مدّٕدػو مؼب ؼـعّٓم

.مزلعـومس٤ّ...."،مأعقبوماظّٖقبع٤ّماِّخرلمصف٦ّمزع٤ّمرواؼيماىوحّٜمظؾقؽوؼيموتؼّٓميفومإظبماٌلؿؿعنيم"ضوظ٦ّا..

.موػ٦ّمغظوممداخؾ٨ّمؼعؿؿّٓهماىوحّٜمؼبمعبقّٝمضصص٥ّمد٦ّاءمعومتعّؾ٠ّمبؼصّٙماظؾكالء،مأوم(5)أوماظؼّٕقباء

 (6)شرلػومع٤ّماظـ٦ّادرمؼبمطؿوبمايق٦ّان.

 

                                           

(1) - Gérard Genette, Figures III, p79. 

، جؼن 2662ييظر: عحد اسليد توزايو، مٌعق اًرسذ )ذزاساث يف اًلعة ادلزائرية اذلديثة(، ذيوان اـلعحوملؼاث ادلامعيؼة، ذ.ظ،  -(2)

 .11عىٌون، ادلزائر، ض 

رسؼذ "اً ٔبميؼن جىؼر، ملؼىل .  كّد ـلّح اًعفدي ٕا  اعؼامتذٍ 326ٕا   321ييظر: اكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر ، ض  -(3)

 .  92-93، مرص، ض 2661اًِيةة اـلرصية اًعامة ٌَىتاة، ذ.ظ،  "ملاماث اذمذاإ يف

 .221، فاش، اـلؽرة، ض1029، 2ييظر: محيد اسليداإ، اًلعة اًلعريت يف اًعاؾل اًعر  ظواُر تيائية وذ،ًية، معحعة ٔبهفو، ظ -(4)

، فَسؼعك، 1020، 1، ملد9، ةلةل ةامعة ارلَيي ٌَححوج، موييظر: ملًل معرو، تًية اًيط اذلعيئ يف نتاة اًحخالء ٌَااحظ -(5)

    www.hebron.edu./journal، زاتط افلةل الاًىرتوإ: 212ض

ًرش واًتوسيل، ظ فو  صخا،رت، تًية اًيط اذلعيئييظر:  -(6) ااحظ، بٔسمٌة ٌَ  .20، عٌلن، الٔزذن، ض1001، 1يف نتاة اذليوان ٌَ
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 حوظيماظؿ٦ّازنماٌـوظ٨ّ:-أم

متّٕتقىماظّٖع٤ّمؼب معوزن"مؼؿف٢ّقب موأب٦ّ م"جؾ٢ّ ماِّوظبم(1)ضصي ماظؿ٦ّازنمم،وص٠ّمايوظي أيمحوظي

وحؿ٧ّمزع٤ّماي٦ّارمعالزممظؾّٖعـنيموص٠ّمغظومماظلؾؾققبيمطؿومم،اٌـوظ٨ّ،مت٦ّازيمزع٤ّماظؼصيمبّٖع٤ّماظلقبّٕد

مؼبمػّٔهماظؼصيماظ مميؽ٤ّمتّٕتقىمأحّٓاثفؿوموص٠ّمعومؼؾ٨ّ:

 .خّٕوجمجؾ٢ّمظقالموخ٦ّص٥ّمع٤ّماظعلّٗ .0
 اضّطّٕارهمإظبماظّؾف٦ّءمإظبمعـّٖلمأب٨ّمعوزنمظؾؿؾقً. .0
 دققبماظؾوبمدقؾبقبمع٤ّمطبو مإنمؼّٓرط٥ّماظعلّٗ. .3
 صؿّّمأب٦ّمعوزنماظؾوبمصّٔؾبػ٢ّموتظوػّٕمبوظلؽّٕمظؿفـىمادؿضوصيمجؾ٢ّ. .4
 ربووظيمجؾ٢ّمإضـوس٥ّمبوٌؾقًموبعّٓممحوجؿ٥ّمالمظتط٢ّموالمظؾّٓقبثور. .5
 .وسق٥ّم٥ّمس٤ّدبّؾّٙمأب٦ّمعوزنمع٤ّمضقػ٥ّمبؿظوػّٕهمبوظلؽّٕموشقوب .6

تؿلؾل٢ّماِّحّٓاثموتذلابّٛمتّٕابطومعـطؼقومع٦ّازؼومظؾ٦ّاضّٝ،موص٠ّمتّٕتقىمؼؿطوب٠ّمصق٥ّمغظوممزع٤ّم

ماظذلتقىمؼؿفّؾ٧ّمؼبمععظ٣ّم ماظؿش٦ّؼ٠ّ،موػّٔا اظؼصيمبـظوممزع٤ّماظلّٕد،معّٝمإبؼوءمايّٓثمسؾ٧ّمسـصّٕ

م"طـرلمع٤ّم مدّٕد مرّٕؼؼي مػ٨ّ مب٢ّ مهؾقؾفو، ماظ مدؾ٠ّ مورعوم" م"دالم مضصقبي مالدقؿو ضصّٙماظؾكالء

وػ٦ّمبفّٔامٕمطبّٕجمس٤ّماظعّٕ ماظلوئّٓمؼبمتؼوظقّٓماظلّٕد؛موعّٝمذظ١ّمم،(2)اظذلاثماظعؾود٨ّ"ماظؼصّٙمؼب

ماٌلظ٦ّ مصننقبمظـومؼبمضصّٙماظؾكالءممنوذج م،واغػص٢ّمزع٤ّماظؼصيمس٤ّمزع٤ّماظلّٕدم،خّٕجًمس٤ّمػّٔا

مضؾقؾيم،واخؿالصو ممنوذج مأغفو ماىوحّٜشرل مضّٓرة مسّٓم متعّٖىمإظب مال موضّؾؿفو مم،، مسّٓم مإظب اػؿؿوممب٢ّ

م.اإلبّٓاسقيماظعّٕبقيمبفّٔاماظـ٦ّ مع٤ّماظؼصّٙاظعؼؾقيم

محوظيماظؼؾى:-بم

وػ٨ّمأنمتؼؾىماِّزعـيمرأدومسؾ٧ّمسؼى،موتؽ٦ّنماِّوظ٦ّؼيمؼبمتّٕتقىماِّحّٓاثمظّٖع٤ّماظلقبّٕد،م

صقؼّٓقبمماظلوردمعومطونمصبىمأنمؼؽ٦ّنمغفوؼيماظؼصيمواظعؽّٗ،موػّٔهمايوظيمنّٓػومؼبممن٦ّذجمواحّٓم

                                           

 .36اًحخالء، ض  -(1)
- .اًعسس: ن حّراش جيوتون اـلديية ًيال ًىضف ٔبُي اًريحة ٔبو اٌَّعوض 

 .321اكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر ،  -(2)
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اظ متـّٓرجمضؿ٤ّمضصّٙماٌلفّٓؼني،موؼؿ٣ّقبمتّٕتقىمم،(1)ع٤ّمضصّٙماظؾكالءموػ٨ّمضصيم"عّٕؼ٣ّماظصقـبو "

م:(2)أحّٓاثماظؼصقبيموص٠ّمعومؼؾ٨ّ

مزع٤ّماظلّٕدمأحّٓاثماظؼصيمزع٤ّماظؼصي

 6مع٦ّتمعّٕؼ٣ّماظصقـبو  0

 0متّٖوؼٍمابـؿفومووفقّٖػو 0

 3مدػشيماظّٖوجموادؿػلورهمس٤ّمعصّٓرماٌولم 3

 0مرصّٝمط٢ّمؼ٦ّممحػـيمع٤ّمدضق٠ّماظعفنيموبقع٥ّ 4

 4مزوجؿ٥ّمواصؿكورهمبفوإسفوبماظّٖوجمبصـقّٝم 5

 7مضقومماٌلفّٓؼنيمإظبمجـوزتفوموتعّٖؼيمزوجفوموعشورطؿ٥ّمحّٖغ٥ّ 6

مضقؿيم متؼّٓؼ٣ّ مضبوولماظؼوصمع٤ّمخالشلو معؾؿؽّٕة ماظطّٕؼؼيمؼبمتّٕتقىماظّٖع٤ّ،مرّٕؼؼي تعؿدلمػّٔه

مععققبـي،مبوسؿؿودهمسؾ٧ّمعؼّٓقبعيمتؾّٓأمبـفوؼيماظؼصيمتؿضؿ٤ّمظغّٖامأومدّٕقبامطفّٔهماظؼصيماظ متؼّٓقبممدّٕامؼف٣ّقب

 اظؾكالء،مصف٨ّمع٤ّمذواتماالضؿصودمودّٕقبػومؼبمضّٓرتفومسؾ٧ّمتّٖوؼٍمابـؿفومووفقّٖػومعّٝمضق٠ّمايول.

محوظيماالغطالقمع٤ّمودّٛماٌنتمايؽوئ٨ّ:-جم

ػّٔهمايوظيمس٤ّمدوبؼؿفو،مصننمبّٓأماٌمظّٟمؼبمحوظيماظؼؾىماالدؿفاللمع٤ّمطـرلامالمدبؿؾّٟم

مايوظيم،اظـفوؼي مػّٔه مؼب معلؿكّٓعومم،صننقب مايؽوئ٨ّ ماٌنت مودّٛ مع٤ّ مؼشوء مغؼطي مأي طبؿور

االدذلجوسوتمأوماالدؿؾوضوتمع٤ّمأج٢ّمظػًماالغؿؾوه،مِّنقبماالدؿفاللماٌؿققبّٖمواظػّٕؼّٓمػ٦ّمعومؼلؿؼطىم

ماظؼّٕاءة م٦ٌّاصؾي مؼّٓصع٥ّ معو ماظؼورئموػ٦ّ مصؿؼّٓقبمم. ماظلّٕدؼوتمايّٓؼـي، مععظ٣ّ مؼب ماٌؿقبؾعي ماظطّٕؼؼي وػ٨ّ

معؼّٓقبعيمايؽ٨ّ،مشرلمعؽذلثيمبـظوممتّٕتقىمزع٤ّماظؼصقبي.مسـصّٕماإلثورةمواظؿش٦ّؼ٠ّمسؾ٧ّ

ٕمؼعؿؿّٓماىوحّٜمسؾ٧ّمحوظيماالغطالقمع٤ّمودّٛماٌنتمايؽوئ٨ّمؼبمضصّٙماظؾكالء،موؼّٕجّٝمذظ١ّم

رمبومإظبمرشؾؿ٥ّمؼبماظؽشّٟمس٤ّمرؾو موحق٢ّماظشكصقوتمبؿؿؾّٝمهّٕطوتف٣ّمعـؿظؿي،موعّٕتؾيمتّٕتقؾومؼؿّٖاع٤ّم

                                           

 .30اًحخالء، ض  -(1)

.11-12ض  ،. وفاذية مروان ٔبمحد اًووسة، اًرسذ عيد ادلاحظ321ييظر: زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر ، ض-(2)
 

-  :326، ض (زاكن اًعفدي) اـلرجل هفسَييظر. 
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ع٤ّمأص٦ّاهمرواة،مععظؿف٣ّمع٦ّج٦ّدؼ٤ّمتورطبقو،موحوظيماالغطالقمودّٕدماظؼصي،ممبومأغقب٥ّمعبّٝمععظ٣ّمضصص٥ّم

مع٤ّمودّٛماٌنتمايؽوئ٨ّمدبّٙقبماظؼصّٙماظ مؼّٕوؼفوماظلوردمعؾوذّٕة،مبّٓونمتّٓخ٢ّمراويمأخّٕ.

م مؼلؿقبق٥ّ معو مضؿ٤ّ مواظـوظـي ماظـوغقي مايوظي مع٤ّ مط٢ّقب مجـقً"تّٓخ٢ّ بوالدؿؾوقمم"جرلار

مغظ متّٕتقى مؼب مخؾكؾي متؾبقّٓث مرورئي محوالت موػ٨ّ مبـظوممواالدذلجو  مايؽوؼي مأحّٓاث متؿوبّٝ وم

م.(1)زف٦ّرػومؼبمااؽ٨ّ

 :(Analepses)وتماالدذلجوس-مأ

ِّغ٥ّمؼؼ٦ّممسؾ٧ّمإسودةمإغؿوجمأومم،ؼعّٓمع٤ّمأػ٣ّقبماظؿؼـقوتماظ مؼؾبع٦ّمبلمسؾقفومؼبماظلّٕدمايّٓاث٨ّ

وذظ١ّمبؿق٦ّلمسؿؾقيماظلّٕدمم(2)«غػل٥ّمحؽوؼيمثوغقيمزعـققبو،متوبعيمظتوظبمؼبماظذلطقىماظلّٕديمإضوصي»

م،صؿظفّٕمحؽوؼيمأخّٕىمخودعيمظؾقؽوؼيماِّصؾقيم،ع٤ّماظلوردمإظبمذكصقيمع٤ّمذكصقوتمايؽوؼي

اظّٕج٦ّ مبوظّٖع٤ّمإظبماظ٦ّراء؛موضّٓموّزّٟماىوحّٜمػّٔهماظؿؼـقيمؼبمضصيم"عّٕؼ٣ّماسؿؿودامسؾ٧ّمم،ع٦ّضقبقيمشلو

اسؾ٣ّمأغ٨ّمعـّٔمؼ٦ّمموظّٓتفو،م»ؼبمض٦ّشلومذبقؾيمس٤ّمأدؽؾيمزوجفو:ممم-اظ مدؾ٠ّمهؾقؾفوم-اظصقبـو "م

مؼؾّٓأمتشؽ٢ّمايؽوؼيماظـوغقيمؼبمم،(3)«إظبمأنمزوجؿفو،مطـًمأرصّٝمع٤ّمدضق٠ّمط٢ّمسفـيمحػـي وػـو

"صؼّٓمسودمعلورمم،وتظفّٕمتؼـقيمهّٕؼ١ّماظّٖع٤ّماظلّٕديمإظبماًؾّٟمبشؽ٢ّمجؾ٨ّم،ودّٛمايؽوؼيماِّوظب

موػ٦ّمادذلجو مداخؾ٨ّ.م.(4)اظّٖع٤ّمإظبماظ٦ّراءمس٤ّمرّٕؼ٠ّماظؿّٔطّٕمواظؿ٦ّضقّّ"

مأض٢ّم،ب٤ّمشّٖوان"مإزلوسق٢ّ"حّٓؼٌممغؾؿؿّٗماالدذلجو مؼب ٥ّمذبّٕدمدّٕدمِّغقبم،ظؽ٤ّمبّٓرجي

ماظّٕ مواظؿلخرلِّخؾور،مشرلمإنقب مسؾ٧ّماظؿقبؼّٓؼ٣ّ مصقفو مؼبمدقوقماالدذلجو مم،اويماسؿؿّٓ متؾّٓو مجعؾفو عو

موؼظفّٕمذظ١ّمع٤ّمخاللمض٦ّظ٥ّ:

م

م

                                           

 .213ييظر: ةرياز جٌي  وبٓفرون، هظرية اًرسذ من وهجة اًيظر ٕا  اًتحئري، ض -(1)
-  ؼيةل اًفالص تم(، ٔبو )وكد وزذ مبععَح الازتداذ  حؼٌلل ذلعيؼةسؼ مييايّئ تفىؼييك  )تَيؼيييظر: عحد اـلغل مراتط، ٔبًف ًيةل ًو

 .291ض تؽداذ(،

(2) - Gérard Genette, Figures III, p92. 

 .30اًحخالء، ض. -(3)

 .313زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر ، ض. -(4)
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مزع٤ّماظلّٕدمايّٓؼٌمزع٤ّماظؼصي

 3معومأحؽؿ٥ّموأحضّٕمحفقبؿ٥ّ"م! "مٓمدرماظؽـّٓي 0

0 
"رأؼؿ٥ّموضّٓمأضؾ٢ّمسؾ٧ّمعبوسيمعومصقفومإاّلمعػلّٓ،مأومع٤ّمؼّٖؼقب٤ّم

ماظػلودمِّػؾ٥ّ"
0 

3 
:متلؿقب٦ّنمع٤ّمعـّٝماٌولمع٤ّموج٦ّهماًطل،م-أيماظؽـّٓي–"صؼولم

 0م"! وحصقبـ٥ّمخ٦ّصومع٤ّماظغقؾي،موحػظ٥ّمإذػوضومع٤ّماظّٔقبلمخبقال

ذؾبػ٢ّم"اب٤ّمشّٖوان"مع٤ّمحؽؿيم"اظؽـّٓي"مؼبمؼظفّٕمتّٕتقىماًدلموص٠ّمغظومماالدذلجو ،مصؼّٓم

مرآهمضّٓمأضؾ٢ّمسؾ٧ّمعبوسيمع٤ّماٌػلّٓؼ٤ّ،مضبّٓقبثف٣ّموؼـصقف٣ّمبؽالممععني وؼؾبضػ٨ّمم.االضؿصودمبعّٓعو

اظ موجّٓتفومم(1)وضّٓمادؿعرلمع٤ّمحؼ٢ّمصـ٦ّنماظلقـؿوم،االدذلجو مٌليمعبوظقيمسؾ٧ّماِّسؿولماظلّٕدؼي

رّٕؼؼيمغوجعيمؼبمذّٓقبماغؿؾوهماٌؿػّٕقبج،موتعؿدلمػّٔهماظؿؼـقيمع٤ّمأػ٣ّمدواصّٝمتشؽ٢ّمأص٠ّماظؿ٦ّضّٝماظ مغودم

مبفومؼووسمظـفوحماِّسؿولماظلّٕدؼي.

م:(Prolepses)ماالدؿؾوق-مب

ؼؼ٦ّممبوِّدوسمسؾ٧ّمدبققب٢ّموتقب٦ّضّٝمغؿوئٍمايّٓثمضؾ٢ّموض٦ّس٥ّ،مصؿعؿؿّٓمػّٔهماظؿؼـقيمسؾ٧ّمادؿقضورم

ؼبمإضػوءمم(2)ؼبمايوضّٕمسؾ٧ّمأغفومأض٢ّماغؿشورامع٤ّماالدذلجو ،مإاّلمأغفومالمتؼ٢ّقبمأػؿققبيمسـ٥ّمزع٤ّماٌلؿؼؾ٢ّ

اظصؾغيماىؿوظقيمظؾعؿ٢ّماظلّٕدي،مبوإلضوصيمإظبمدصّٝماظؼورئمظؾؿشورطيمؼبمبـوءمععـ٧ّماظـّٙمع٤ّمخاللم

مشلّٔام مايؽ٨ّ؛ معؼّٓقبعي مأو مبوالدؿفالل ماضذلن مإذا مخوصي ماالدؿؾوق مسـفو مؼػصّّ ماّظ  ماظؿ٦ّضّٝ تشؽ٢ّ

م.(3)عودةماٌلؿؼؾ٢ّ""ؼؿـودىماالدؿؾوقمعّٝمايؽوؼيمبضؿرلماٌؿؽؾ٣ّ،ماّظّٔيمؼؿقّّمظؾلوردمإعؽوغقيمادؿ

تشّؽؾًمتؼـقيماالدؿؾوقمؼبماظلّٕدماظعؾود٨ّمسوعيمع٤ّمخاللم"اظؿ٦ّضّٝ،مايؾ٣ّمأوماظّٕؤؼو،مواظـقيم

أعقبومؼبمضصّٙماظؾكالءمخوصيمصؼ٢ّقبمحض٦ّرػو،ماظؾف٣ّمإاّلمؼبمحوظيمت٦ّّضّٝمم(4)أوماًّطيمأومايقؾي..."

                                           

 .296ضييظر: عحد اـلغل مراتط، ٔبًف ًيةل ًويةل،  -(1)

 .212ييظر: ةرياز جٌي  وبٓفرون، هظرية اًرسذ من وهجة اًيظر ٕا  اًتحئري، ض  -(2)
(3)

- Gérard Genette, Figures III, p106. 

 .312زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر ، ض. -(4)
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مم"اظشقّْماِّػ٦ّازي" مإظق٥ّ ماظـظّٕ ماّظّٔيمأرول مرعضون مدجوجؿ٥ّ،مصؼولماِّذىمع٤ّمعّٕاصؼ٥ّ مؼؾؿف٣ّ وػ٦ّ

موأغوم مرققبىماظّطعوم مرج٢ّمحل٤ّماِّط٢ّ،مالمآط٢ّمإاّل مأغو مػـوه مأغ٥ّمؼشؿفقفو:م"ؼو مت٦ّػقب٣ّ اظشقّْمبعّٓعو

،مؼظفّٕماالدؿؾوقمؼبمػّٔام(1)أخو مأنمتؽ٦ّنمسقـ١ّمعوييموسنيمعـؾ١ّمدّٕؼعيمصوصّٕ مس موجف١ّ"

الذؿفوهمرعوع٥ّ،مواِّعّٕماظـوغ٨ّموووزماالضؿؾوسمؼبمأعّٕؼ٤ّ:ماِّعّٕماِّوقبلمأغقب٥ّمت٦ّػقب٣ّمأنقبمرعضونمؼـظّٕمإظق٥ّم

اظؿ٦ّػقب٣ّمواظؿكققب٢ّ،مإظبماظؼ٦ّلمبلغقب٥ّمطبش٧ّمسؾ٧ّمغػل٥ّمع٤ّمسقـ٥ّماظضورة،موؼبمغفوؼيماظؼصيمحّٓثمعوم

موضّٕب٥ّم مصؼوم مبؽالع٥ّ م"رعضون" موادؿػّٖقب مت٦ّضع٥ّ ممبو متؽّؾ٣ّ مِّغقب٥ّ مب٢ّ محّٓوث٥ّ، مت٦ّضّٝ مِّغ٥ّ مال ت٦ّضع٥ّ،

يقؿ٥ّمع٤ّمبوضقوماظؾق٣ّمث٣ّقبمجؾّٗمبوظؼّٕبمبّٓجوجؿ٥ّمتؾ١ّ،مث٣ّمسودمصفؾّٗ،مصلخّٔماظشقّْمميلّّموجف٥ّمو

م.(2)عـ٥ّمضوئالمظ٥ّ:م"ضّٓمأخدلت١ّمأنقبمسقـ١ّمعويي،موأغقب١ّمدؿصقؾ مبعني"

ؼؿ٦ّّضّٝمصقفومم،،مضوممبنردوشلومِّحّٓماٌلؿلجّٕؼ٤ّ(3)طؿومدوقماىوحّٜمؼبمطؿوب٥ّمردوظيمظؾؽـّٓي

هّٓقبثمصقفومبوظؿػصق٢ّمم،حّٓودمأضّٕارمإذامعومزادمعؽ٦ّثماظضقّٟمأطـّٕمع٤ّمؼ٦ّعني،موػ٨ّمردوظيمعط٦ّقبظي

رش٣ّمم،حؿ٧ّمؼطؾىمؼبماظـفوؼيمع٤ّماٌلؿلجّٕمأنمؼضوسّٟم٤ّٔماِّجّٕم،وأغ٦ّاسفوم،س٤ّمحف٣ّماِّضّٕار

مت٦ّضعفومصؼّٛ.ػ٨ّموإغقبؿومم،سّٓممحّٓوثمأيمضّٕر

ٕمتعؿؿّٓمضصّٙماظؾكالءمسؾ٧ّمػّٔهماظؿؼـقيمبؽـّٕة،مب٢ّمرّطّٖماظّٕقباويمؼبماظؼصّٙمسؾ٧ّماِّدؾ٦ّبم

مععققبـي مضقؿي مس٤ّ ماّظّٔيمؼػصّّ مالمماٌؾوذّٕ مصوظؾكق٢ّ ماٌكؿؾػي، مظغوؼوتف٣ّ مػمالء ماسؿؿّٓػو محقؾي مس٤ّ أو

ضبؿوجمإظبماالدؿؾوضوتمظػضّّمخبؾ٥ّ،مب٢ّمػ٦ّمواضّّمصّٕؼّّمالمطبف٢ّمع٤ّمض٦ّشلوموصعؾفوموػ٨ّمععّٕوصيم

 (4)وعؿ٦ّضعيمظّٓىماظـوس.

 م(La Durée):مآٌّقبة .9

اظلوردممتؿعّؾ٠ّمحبّٕطيماظلّٕدمؼبمتعوعؾ٥ّمعّٝماظّٖقبع٤ّ،موػ٨ّمسؾورةمس٤ّمصقّٞمظغ٦ّؼيمؼلؿعنيمبفو

حلوبمزع٤ّماظؼّٕاءةموعؼورغؿفومبّٖع٤ّم"موتؼ٦ّممسؾ٧ّمظؿالسىمبّٖع٤ّماظؼصيمع٤ّمأج٢ّمإحّٓاثمإؼؼو مبوظلّٕد،

                                           
 -  221-221وزذث ُذٍ اًلعة مضن لرف ص م وؾل  عط ًِا عيواان مس تلال، ييظر: اًحخالء، ض. 

 .221اًحخالء، ض  -(1)

 221اًحخالء، ض  -(2)

 .60ٕا   11اًحخالء، ض  -(3)

 .62ييظر: فاذية مروان ٔبمحد اًووسة، اًرسذ عيد ادلاحظ اًحخالء منورةا، ض  -(4)
- 29. وييظر: مرااي ملاهسة، ض 31وتسمب ابًرسملة اًرسذية ييظر: اًسعيد تولاةك، اًرسذ وون اـلرجل، ض. 
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م(Vitesse)شلّٔاماضذلحمجقـقًمعصطؾّّماظلّٕسيممعومؼمدقبيمإظبمإدّٕا ماظلّٕدمأومإبطوئ٥ّ.م(1)"اِّحّٓاث

م)2(ظؾؿعؾرلمس٤ّمضقوسمعّٓةمر٦ّلماظؼصيمبط٦ّلماظـّٙ،موعؼورغيمر٦ّلماظـّٙمبط٦ّلماظؼّٕاءة.

متلّٕؼّٝماظلّٕد:-مأ

خاللماالخؿصوراتمّٕؼعيماظ متّٕتؾّٛمبّٖع٤ّمدّٕدماظؼصي،مع٤ّمؼؿفؾ٧ّمعػف٦ّع٥ّمع٤ّمخاللمايّٕطيماظل

مّٖلمأحّٓاثموضعًمصالمؼّٔطّٕمعـفومإال٥ّمطبؿواالخؿّٖاالتماظ ممتّٗماظصقّٞماظؾغ٦ّؼيمظؾـّٙماظلّٕديمأيمأغ

ـقّٟماِّصعول،مأومبوظؿقؽ٣ّم..،مأومبؿؽ.و"ؼـطؾ٠ّمع٤ّمضـوسوتماظؽوتى،مطوالحؿؿوءمبوىؿ٢ّماظط٦ّؼؾيماظؼؾق٢ّ،

وؼؿػّٕ مم(3)ؼبماظذلضق٣ّمب٦ّضّٝمسالعوتماظ٦ّضّٟمتلدقلومسؾ٧ّموس٨ّموزقػ٨ّمبؼقؿؿفومايؼقؼقيمؼبماظـل٠ّماظعوم"

مسـ٥ّمتؼـقؿنيماثـني:

  ّٔاي:م

وووزمربّطوتمر٦ّؼؾيمع٤ّمزع٤ّماظؼصقبي،مميؽـفومأنمه٦ّيمأحّٓاثمطـرلةمصقؿفووزػوماظلّٕدممػ٦ّ

مبؼ٦ّظ٥ّم"وبعّٓمعّٕورمدـي"موػ٦ّمحّٔ مربّٓقبدماظػذلة،مأوم"اغؼضًمدـ٦ّات..."م مإظقفو وؼؽؿػ٨ّمبوإلذورة

وػ٦ّمحّٔ معؾف٣ّمشرلمربّٓدقب،مصؿقق٢ّمػّٔهماظعؾوراتمسؾ٧ّماخؿّٖالمأزعـيمر٦ّؼؾيمالمضبؿوجفوماظلورد،م

متعّٕضمشلومبوظؿػوصق٢ّ.ظ٦ّمم،بعًمأحّٓاثفومسؾ٧ّمعلوحيموادعيمؼبماٌنتماظؼصص٨ّرمبومتّٕ

مض٦ّلممتـ مؼب مظؾّٗماِّخػو " مؼب م"االضؿصود مضصي مؼب مضصّٙماظؾكالء مؼب مائّ ماآّقبد ّ٢

مخػوصف٣ّ،م مصقفو مؼـّٖس٦ّن ماظ مال ماِّذفّٕ ماظلؿي ماًػو مؼب مظؾل٦ّا مإذا مإٌّاوزة م"غوسمع٤ّ اظّٕقباوي:

أذفّٕ،موسؾ٧ّمأسؼوبمأرجؾف٣ّمثالثمأذفّٕ،محؿ٧ّمؼؽ٦ّنمطلغقبف٣ّمٕممميش٦ّنمسؾ٧ّمصّٓورمأضّٓاعف٣ّمثالث

مخػوصف٣ّمإاّلمثالثمأذفّٕ..." ماظشف٦ّرمسؾ٧ّمحقؾف٣ّمؼبماالحؿػوزمسؾ٧ّمم(4)ؼؾؾل٦ّا رّطّٖماظّٕقباويمؼبمػّٔه

ماِّخػو ،مصّّٕطّٖمسؾ٧ّمآٌّقبةمدونمبوض٨ّماِّحّٓاث.

                                           

 .212مععفب مٌعوزي، زسذايث ةرياز جييي  يف اًيلد اًعر  اذلدي ، ض  -(1)

(2)-Voir : Gérard Genette, Nouveau Discours Du Récit, p 23. 

 .221اًسعيد تولاةك، ملالماث زسذية، ض  -(3)
- اًعيد، تلٌياث اًرسؼذ اًؼّروايئ يف وكد وزذ مبعىن "اًلفز حيل يىتفا اًّراوي إبفدازان ٔبّن س يواث ٔبو ٔبصِر كد مّرث" ييظر: ميىن 

 .219، تريوث، ًحيان، ض 1020، 3يوء اـل و اًحًيوي، ذاز اًفرا ، ظ

 .11اًحخالء، ض  -(4)
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وعّٔاطّٕاتف٣ّممضؿ٤ّمضصّٙماٌلفّٓؼنيم،ؼبمضصيم"ععوذةماظعـدلؼي"أؼضوموّؾ٧ّمائّ ماآّدم

مبعّٓمدؿقبيمأذفّٕ..."محّٔ مم،ظطّٕقماالضؿصود مظؼقؿفو جوءمسؾ٧ّمظلونمأحّٓماظشق٦ّخماٌلفّٓؼني:م"ث٣ّقب

وػّٔامعومم،ِّغفومالمتلف٣ّمؼبماظؾـوءماظػ مظؾؼصيم،اظّٕقباويمط٢ّماِّحّٓاثماظ مجّٕتمضؿ٤ّمػّٔهماظػذلة

ؼّٓمحّٔ مظم.(1)فّٕ"غؾؿؿل٥ّمأؼضومؼبمضصيم"زبقّٓةمب٤ّمغبقّٓ"مؼبمض٦ّلماظّٕاوي:م"صؾؿومضضوهمبعّٓمدؿيمأذ

ماظّٕقباويمأحّٓاثمطـرلةمحصؾًمؼبمػّٔهماظػذلةمظؽقبفومالمتػقّٓماظلقوقماظعوممظؾؼصي.

ماظّٕقباوي:م مظلون مسؾ٧ّ موإٌّوزي" م"اظعّٕاض٨ّ مضصي مؼب مصـؾؿؿل٥ّ ماآّد مشرل مائّ  أعقبو

ؼ٦ّح٨ّمػّٔامائّ مإظبموووزمصذلةمزعـقيمم(2)"...صعّٕضًمظّٔظ١ّماظعّٕاض٨ّ،مبعّٓمدػّٕمر٦ّؼ٢ّمحوجي..."

مج مر٦ّؼؾي ماظـّّٙٙمضؾّٓقبا، موع٤ّ ماِّحّٓاث، مع٤ّ مائّ  مؼؾبك٢ّمػّٔا مأن مدون ماظعومممأؼضو، بوٌعـ٧ّ

م ماِّخرلمبوظّٕصّٚم،ت٦ّح٨ّمإظبمر٦ّلمصؾبقؾيمإٌّوزيمظؾعّٕاض٨ّمأغفوظؾؼصي،مطؿو م،وعّٝمذظ١ّمض٦ّبكب٢ّمػّٔا

م.(3)واظؿـؽّٕمع٤ّمصّٓؼؼ٥ّم،واىق٦ّد

م ماظؽـّٓيمعّٝماٌلؿلجّٕ،مؼبمض٦ّظ٥ّ:م"طؿو مائّ مشرلماآّقبدمؼبمضصي مدارمغؾؿّّمأؼضو غّٖظـو

مأومسب٦ّ..." مذفّٕا مإاّل مسـّٓغو مصؽؿؾًمإظق٥ّمظقّٗمعؼوعفؿو متقبموووزمم(4)اظؽـّٓيمأطـّٕمع٤ّمدـيم)...(

وضعً،مطؿومأغقب٥ّمحّٔ معؾف٣ّمالمضبق٢ّمإظبمصذلةممأغفواظػذلتنيموٕمؼؾبّٔطّٕمصقفؿوماِّحّٓاثماظ مؼػذلضم

مؼصي.ربّٓقبدةمِّنقبمهّٓؼّٓػومالمؼمثقبّٕمسؾ٧ّماجملّٕىماظعوممظؾلّٕد،موالمسؾ٧ّمععـ٧ّماظ

وؼؿػّٕ مائّ مشرلماآّدمإظبمغ٦ّ مآخّٕموػ٦ّمائّ ماظضؿ مؼؽؿػ٨ّماظلوردمصق٥ّمبؼ٦ّظ٥ّ:م

"صؾؿومطونمبعّٓمأؼقبوم،مصؾؿومطونمبعّٓمضؾق٢ّ،مصؾ٣ّمؼؾؾٌمإًّدوغ٨ّمأنمزلّٝ...،موٌومطونمبعّٓمذظ١ّ..."م

محّٔ مضؿ  موج٦ّد ماظعؾوراتمإظب مػّٔه مط٢ّقب ماظّٖع٤ّمم،ت٦ّح٨ّ ماخؿصور مأج٢ّ مع٤ّ ماظلورد مب٥ّ ادؿعون

مظ٥ّ،موع٤ّمذظ١ّمضصي،معؼؾ٧ّمإًّدوغ٨ّ،مأب٨ّماظؼؿوض٣ّ،مم،٥ّوتؼؾقص مسؾ٧ّماِّحّٓاثماٌؿؿوظقي واظذلطقّٖ

م.(5)وضصيمدجوجيمأب٨ّماشلّٔؼ٢ّ

                                           

 .93اًحخالء، ض  -(1)

 .11اًحخالء، ض  -(2)

 .200ييظر: فاذية مروان ٔبمحد اًووسة، اًرسذ عيد ادلاحظ اًحخالء منورةا، ض -(3)

 .11اًحخالء، ض  -(4)

 .200، فاذية مروان ٔبمحد اًووسة، اًرسذ عيد ادلاحظ، ض393 -391ييظر: زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر ، ض  -(5)
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مضؾؿ٥ّ–أضػ٧ّمادؿعؿولمائّ مؼبماظؼصّٙم مادؿعؿوظ٥ّمم-رش٣ّ مسؾقفو،موؼعّٖىمسّٓم ٌليمعبوظقي

مصوظؼصّٙمطوغًمآغقيموّٕي مآغّٔاك، ماظلوئّٓة ماإلبّٓاسقي مؼبماظؽؿوبمإظبماظعؼؾقي مؼبمزع٤ّممبؽـّٕة أحّٓاثفو

ضق٠ّ،موععظ٣ّماظّٕوقباةماظّٔؼ٤ّمزلّٝمسـف٣ّماىوحّٜ،مطوغ٦ّامذكصقوتمعشورطيمؼبماظؼصي،معومؼ٦ّح٨ّمإظبماظّٖع٤ّم

ماآلغ٨ّ،مأعقبومائّ مصودؿعؿ٢ّمؼبماظؼصّٙماظ معضًمأحّٓاثفو،مأومزلعفومسؾ٧ّموج٥ّماظّٓقبػّٕمع٤ّمعشوطب٥ّ.

 اًالصيم:م

اظّٔيمخبال مائّ مم،اظلوردهق٢ّمإظبمعومجّٕىمع٤ّمأحّٓاثمؼبمػّٔهماظػذلةماظ مؼ٦ّضقبقوم

وإمنومضبّٓقبدماظػذلةماظ محّٔصًمع٤ّماظؼصيم"حبقٌمتؼّٓقبممعّٓقبةمشرلمربّٓقبدةمم،المؼّّٕطّٖمسؾ٧ّماِّحّٓاث

صؿكؿّٖلمأحّٓاثمر٦ّؼؾيمؼبمصػقوتمأومؼبمصؼّٕةمم(1)ع٤ّمايؽوؼيمعؾكصيمبشؽ٢ّمت٦ّح٨ّمعع٥ّمبوظلّٕسي"

مأومأدطّٕمأومحؿ٧ّمؼبمطؾؿوتمعؿفووزةمتػصق٢ّمط٢ّقبمتؾ١ّماِّحّٓاث.

ما موضّٓمتؼ٦ّم ماظلّٕد محّٕطي متلّٕؼّٝ مإظب مؼمدقبي ممّمو ماِّحّٓاثموضغطفو مأزعـي محبصّٕ ًالصي

مإظقفو مضبق٢ّ مال موضّٓ معؾوذّٕة، مسؾورات مؼب ماأّوصي ماٌؿؿّٓة ماظػذلة مإظب ماظلورد وؼؽؿػ٨ّمم،ضبق٢ّ

م.(2)"ب٢ّمإنمااؽ٨ّمؼبماِّص٢ّمسؾ٧ّمتـ٦ّ مأذؽوظ٥ّماخؿّٖالمظؾعوٕ"مبؿضؿقـفومؼبمدقوقمحّٓؼـ٥ّ

مبعّٚم مؼب ماًالصي متؼـقي ماظلقبوردمضصص٥ّوّزّٟماىوحّٜ مصقفو ماظؼصقبّٙماظ متعّٓقبد مخوصي ،

داخ٢ّمايؽوؼيمطؼصّٙماٌلفّٓؼقبني،معومؼلؿؾّٖممحصّٕمبعّٚماِّحّٓاثمواخؿّٖاشلومواظذلطقّٖمسؾ٧ّمع٦ّار٤ّم

االضؿصودموتّٓابرلمحػّٜماٌولموعبع٥ّ؛موع٤ّماظـؿوذجماظ موزػًمتؼـقيماًالصيمضصقبيم"عّٕؼ٣ّماظصقبو "،م

شلومزبورؾيمزوجفو:م"اسؾ٣ّمأغقب٨ّمعـّٔمؼ٦ّمموظّٓتفومإظبمأنمزوقبجؿفو،مطـًمأرصّٝمع٤ّمدضق٠ّمط٢ّمسفـيمؼبمض٦ّ

ماظّٕقباويمؼبمعلؿف٢ّمحّٓؼـ٥ّ:م"زوقبجًم(3)حػـي" مدـي،موضّٓمحّٓقبدػو مسشّٕة ماثـو مايودثي مداعًمػّٔه .

يمًّصًمتؼـقيماًالصي،مأحّٓاثمعؿؿوظقيماعؿّٓقبتمصذلةمزعـقم(4)ابـؿفوموػ٨ّمبـًماثـ مسشّٕمدـي..."

ر٦ّؼؾي،معـّٔموالدتفومإظبمؼ٦ّممزواجفو،ماخؿصّٕػوماظّٕاويمؼبمعبؾيمواحّٓة،معؼؾصومحف٣ّماظؼصيمذؽالم

                                           
-  211ؤبلَق ملَفا جٌي  مععَح اًتَصيط ييظر: هظرية اًرسذ من وهجة اًيظر ٕا  اًتحئري، ض. 

 .211، ض اـلرجل هفسَ -(1)

 .211ييي  يف اًيلد اًعر  اذلدي ، ضمععفب مٌعوزي، زسذايث ةرياز ج  - (2)

 .30اًحخالء، ض  -(3)

 .30اًحخالء، ض -(4)
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حل٤ّمتّٓبرلمم٨ّوػم،اِّحّٓاثمؼقؿيماظ مهؿؾفوواظم،وعضؿ٦ّغو،مع٤ّمدونمأنمطب٢ّقبمبوٌعـ٧ّماظعوممظؾؼصي

مػّٔهمإٌّأةموحؽؿؿفومؼبماظؿعوع٢ّمعّٝمذّٓائّٓمايقوة.

ممب٥ّماظشقّْموؽ٢ّمعومضظاظّٕقباويممدّٕدؼبمم،الممواظطعوم"ؼؿفّؾ٧ّماظؿؾكقّٙماظضؿ مؼبمضصيم"اظل

مسؾ٧ّمصعؾ٥ّمػّٔامضبّٓقبدإًّدوغ٨ّمعػصقبالمؼبماالدؿفالل،موظؽقب٥ّمٕم ماّظ ماسؿودمصقفو واطؿػ٧ّمم،اظػذلة

مدأب٥ّمط٢ّمعبعي" ماظؼورئ،مصاظّٕقباويمبؼ٦ّظ٥ّم"وطونمػّٔا مؼؼّٓقبرػو مغلؾقي متؾّٓوذلكماظػذلة صذلةمم،مظؽـفو

،مػّٔهمأؼوممسودت٥ّمىحّٓإم،اظشقّْمٕمؼؼؾ٢ّمادؿضوصيمذكّٙمعّٕقبمب٥ّو،مإاّلمأنمر٦ّؼؾيمجّٓقبا،مورش٣ّمر٦ّشل

م.عفؿوماغؼض٧ّمع٤ّمدـ٦ّاتم،اظؾك٢ّؼبممت٥ّصؿقق٢ّماًالصيمإظبمأنقبماظشقّْمظ٤ّمؼغققبّٕمع٤ّمسود

م ماظـكوظي"سّٕضً م"عوء مآخّٕم،ضصي ماظّٕقباوي:مممن٦ّذج مض٦ّل مؼب ماظضؿ  ماظؿؾكقّٙ س٤ّ

عومصؿّّمبوبمم،م،مصؾ٣ّمهّٓقبدماظشكصقبقيمعّٓقبةماِّؼو(1)"اذؿؽقًمأؼقبوعومصّٓري،مع٤ّمدعولمطونمأصوب "

مغؿػ٠ّمسؾ٧ّم مطلضص٧ّمحّٓقب،ممأغفواظؿلوؼ٢ّمظؾؼورئ،مظؽقبـو مإظبمأدؾ٦ّ  مس٤ّمثالثمإظبمأربّٝمأؼوم المتّٕب٦ّ

م مظؾؿكّؾّٙمع٤ّ ماظّٕقباويمبوظؿؾكقّٙ، مواغصىاِّحّٓاثماٌؿؽّٕرةادؿعون ماِّؼوم، مػّٔه مر٦ّال ٥ّموعؿؿػام،

مإٔماظصقبّٓر ماظؿكؾّٙمع٤ّ مم،سؾ٧ّمطقػقي ماظعالجوتماّظ موؾبصػًمظ٥ّ،مصصّٕ مبعّٓعو ادؿـؼ٢ّمعقّٖاغقي

اٌؿؾؼ٨ّمع٤ّمخاللمػّٔاماظؿؾكقّٙمإظبمأػ٣ّقبمغؼطيمؼبماظؼصيموػ٨ّم"اي٢ّقبماٌـوظ٨ّ"موممتـ٢ّمؼبمعوءماظقبكوظيم

موعودقبةمظّٕبّّماٌولمأؼضو.م،اءّٔاّظ مٕمتؽ٤ّمسالجومصعقبوالمصقلى،مب٢ّمض٦ّتمش

فومئقؿيمعبوظقيممتـؾًمؼبماحؿ٦ّاضّٓقبعًمط٢ّقبمع٤ّمتؼـق مائّ مواًالصيمظؾـّٙماظلّٕديمض

سدلماخؿصورػومظؾلّٕدموتلّٕؼع٥ّمعومجع٢ّماِّحّٓاثمم،ؼبمعلوحيمضقؼيشلومِّحّٓاثماظؼصيمواخؿّٖاشلوم

مؼبمضصّٙم مٌلـوه معو اظ مجّٕتمؼبمدـ٦ّاتمخؾً،متلخّٔمعلوحيمضقؼيمؼبماٌنتماظؼصص٨ّ،موػّٔا

وا٦ٌّض٦ّ مم،ّٓثماى٦ّػّٕيؼبمتلؾقّٛماظض٦ّءمسؾ٧ّمايم،ًمػّٔهماظؿؼـقؿنياظؾكالءموغ٦ّادرػ٣ّ،مصؼّٓمدوػؿ

موط٢ّمعظوػّٕه.م،ؼبماظؼصّٙمأالموػ٦ّماظؾك٢ّم،اِّدوس

                                           
- منارح ٔبفرى اس تخدم ففا اًّراوي اًتلٌية راهتا مثي كّعة عحد اًيّوز" يف كول اًّراوي: "...ـلا يف رعل من ألوس عيد لؼول  ويوةد

اًوحضة، فٌَل لاً  تَ ٔبايم ومّرث ٔباّيم اًسالمة، جعي يف ادلياخ فركا تلدز عييَ، فٌَل لاًؼ  ألايم ظؼاز ييظؼر مؼن صؼق ابة اكن 

 مسموزا..." .

 .32، ضاًحخالء-(1)
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م:إبطوءماظلقبّٕد-مب

ؼؼصّٓمب٥ّمت٦ّضقّٟمحّٕطيماظّٖع٤ّ،مصؿؿ٦ّضّٟمحّٕطيماظلّٕدمأؼضو،موضبّٓثمذظ١ّمبؿ٦ّزقّٟمتؼـقؿنيم

منيمؼؿؽهمسؾقفوماظلوردمع٤ّمأج٢ّمهؼق٠ّمذظ١ّموتؿؿـالنمؼبماٌشفّٓمواالدذلاحي.ؿاثـ

 ّٓماٌشف(Scène):م

مب٥ّم ماظلوردمؼبمايؽوؼي،مصقؿ٦ّضّٟماظلّٕدم"حبقٌمؼطوب٠ّمؼؼصّٓ ماّظ مؼلؿعنيمبفو اي٦ّارؼي

مايؽوؼي" مزع٤ّ مااؽ٨ّ مذكصقوتمم(1)زع٤ّ مبني مؼـشل ماّظّٔي ماي٦ّار مخالل مع٤ّ مذظ١ّ وضبّٓث

مواخؿصورػو مظتحّٓاث متؾكقصو مطوغًماًالصي مصنذا مشلوم،ايؽوؼي، متػصق٢ّ ماٌشفّٓ حقٌم"مصننقب

مايّٓث معّٝ ماظلقبّٕدي ماظّٖقبع٤ّ ماظؾكالءموم،ؼؿ٦ّضّٟ مطؿوب مؼب مغّٕاػو ماظ  ماي٦ّارات مذظ١ّ عـول

وع٤ّمأعـؾيمذظ١ّمعومم،ورودامؼبماظؽؿوبماظؿؼـقوتفومأطـّٕمب٢ّمإغم(2)واحؿفوجوتماظشكصقوتماظؾكقؾي"

جوءمؼبمضصيماظلالممواظطعومماظ مدؾ٠ّماإلذورةمإظقفو،مصؼّٓمضّٓقبممصقفوماظلوردماظشكصقيمورؾوسفوموعوم

مو مط٢ّمعبعي مشّٓاة مأط٢ّ مع٤ّ مرجّٝماسؿودتمسؾق٥ّ محقـؿو ماظؼصي مسؼّٓة متشؽ٢ّ مبّٓاؼي معّٝ ماٌشفّٓ ؼؾّٓأ

ماظّٕقبج٢ّمإظق٥ّمؼّٕؼّٓمعشورطؿ٥ّمؼبمرعوع٥ّمصفوءماٌشفّٓمبفّٔاماظشقبؽ٢ّ:

م"ضولماظشقّْ:متّٕؼّٓمعوذا 

مضولماظّٕج٢ّ:مأرؼّٓمأنمأتغّٔى.

مضولماظشقّْ:موٕمذظ١ّ موطّٟمرؿعًمؼبمػّٔا موع٤ّمأبوحمظ١ّمعوظ٨ّ 

مضولماظّٕقبج٢ّ:مأومظقّٗمضّٓمدس٦ّت  

م(3)اظشقّْ:موؼؾ١ّ،مظ٦ّمزــًمأغقب١ّمػؽّٔامأغب٠ّ،معومرددتمسؾق١ّماظلقبالم..."مضول

مجؾققبو ماظـؿ٦ّذجم،ؼظفّٕ مواظّٖقبع٤ّم،ع٤ّمخاللمػّٔا ماظلّٕد مزعوممظؿم،ت٦ّضّٟمحّٕطي لخّٔماي٦ّارؼي

موميؽ٤ّمتؾكقّٙماٌشفّٓمؼبمعومؼؾ٨ّ:م،بّٓونمتّٓخ٢ّماظلوردم،دّٕدماِّحّٓاثمبوظؿـووب

م

                                           
-  ٔبوزذ اًياكد اًسعيد تولاةك مععَح "اًرتايخ اًرسذي"، ويلعد تؼَ عىؼس اًرسؼملة اًرسؼذية، ٔبي ٕاتعؼاء اًرسؼذ. ييظؼر: مؼرااي

 .29ملاهسة، ض 

 .211ةرياز جٌي ، هظرية اًرسذ من وهجة اًيظر ٕا  اًتحئري، ض  -(1)

 .399زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر ، ض  -(2)

 .19خالء، ض اًح -(3)
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معمذّٕات٥ّمع٦ّض٦ّ ماٌشفّٓمأرّٕا ماٌشفّٓ

مإًّدوغ٨ّماظشقّْ

ماظّٕقبج٢ّماٌور

دس٦ّةماظشقّْمإًّادوغ٨ّمظؾّٕقبج٢ّمٌشـورطؿ٥ّمرعوعـ٥ّمبعـّٓعومردقبمممم

سؾق٥ّماظلالممصؾؿومث٣ّقبماظؿـص٢ّمع٤ّمذظ١ّمحبفـيمأنقبمردقبماظلـالمممم

ؼلؿ٦ّجىماظّٓقبس٦ّةمإظبماظطعوممإذامت٦ّّصّٕمؼبمحنيمطونمسؾقـ٥ّمأنمم

مؼعؿّٔرمالمأنمؼؼؾ٢ّماظّٓقبس٦ّة.

ضولماظشقّْ،م

مضولماظّٕقبج٢ّ

م

م"اب٤ّماٌؼػّٝمواب٤ّمجّٔام" مؼبمضصي مأؼضو ماٌشفّٓ ماب٤ّمم.وّؾًمتؼـقي ماظؼصيمح٦ّلمدس٦ّة تّٓور

مؼؿغّٔؼونموم،وغّٖالممبؽونمؼبماظل٦ّقم،٦ّاص٠ّمسؾ٧ّمذظ١ّ،مصجّٔاممالب٤ّماٌؼػّٝموإيوح٥ّمسؾق٥ّ مػؿو بقـؿو

متلطؾ٦ّن،مأرعؿؽ٣ّمآمع٤ّمرعومماىقبي،مضولم)اب٤ّمجّٔام(:م ممّمو دخ٢ّمسؾقفؿومدوئ٢ّمضوئال:مأرعؿ٦ّغو

ركمصق١ّ،مصلسودماظؽالم،مصلسودمسؾق٥ّمعـ٢ّمذظ١ّماظؼ٦ّل،مصلسودمسؾق٥ّماظلوئ٢ّ،مصؼول:ماذػى،موؼؾ١ّ،مب٦ّ

صؼّٓمردقبوامسؾق١ّ،مصؼولماظلوئ٢ّ:مدؾقونمآمعومرأؼًمطوظق٦ّممأحّٓمؼّٕدقبمع٤ّمظؼؿي،مواظّطعوممبنيمؼّٓؼ٥ّ،م

ف٧ّمضول:ماذػىموؼؾ١ّ،موإاّلمخّٕجًمإظق١ّ،موآ،مصّٓضؼًمدوضق١ّ،مضولماظلوئ٢ّ:مدؾقونمآ،مؼـ

آمأنمؼـفّٕماظلوئ٢ّ،موأغًمتّٓققبمدوضق٥ّ مصؼؾًمظؾلوئ٢ّم)اب٤ّماٌؼػّٝ(:ماذػىموأرحمغػل١ّ،مصنغقب١ّمظ٦ّم

متعّٕ مع٤ّمصّٓقموسقّٓهمعـ٢ّماّظّٔيمأسّٕ ،مٌوموضػًمرّٕصيمسني،مبعّٓمردقبهمإؼقبوك.

معمذّٕات٥ّمع٦ّض٦ّ ماٌشفّٓمأرّٕا ماٌشفّٓ

ماب٤ّماٌؼػّٝ

ماب٤ّمجّٔام

ماظلوئ٢ّ

اب٤ّمجّٔاممود٦ّءمأدب٥ّمعّٝماب٤ّماٌؼػّٝمواظلوئ٢ّ،ممتـ٢ّممخب٢ّ

ماب٤ّم مذكصقي معّٝ معؼورغي موحؼورت٥ّ ماظطعوم مبلوري مؼب ذظ١ّ

معّٝم ماِّدب مود٦ّء مصق٥ّ، متغّٔؼو ماّظّٔي ما٦ٌّضّٝ موعّٝ اٌؼػّٝ

ماظلوئ٢ّممتقب٢ّمؼبمغفّٕهمإؼقبوهمووسقّٓهمظ٥ّمإنمٕمؼـصّٕ .

مجّٔام،م ماب٤ّ ضول

مضؾًم ماظلوئ٢ّ، ضول

مِّغ٥ّم ماٌؼػّٝ( )اب٤ّ

مدوردماظؼصي

م

ميؽــومعالحظؿ٥ّمع٤ّمخاللمػّٔاماظـؿ٦ّذج،مادؿعؿولمذؽؾنيمع٤ّماٌشفّٓ،معشفّٓمؼعؿؿّٓمسؾ٧ّمعوم

ماٌؾوذّٕ مؼبمض٦ّلماظلورد:مضول:...،مضول...،مضؾً:...موعشفّٓمؼعؿؿّٓمسؾ٧ّمح٦ّارمشرلمم،اي٦ّار طؿو

مطؿومؼبماظـؿ٦ّذجماظلوب٠ّمؼبمض٦ّلماظّٕقباوي:م"مصلسودماظؽالم،مصلسودمسؾق٥ّمعـ٢ّمذظ١ّماظؼ٦ّل،مصلسودم،عؾوذّٕ

مبلدؾ٦ّبماظلورد.م،هق٢ّمإظبمح٦ّارمزبؿصّٕم،سؾق٥ّماظلوئ٢ّ"
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مسّٓة مؼبممنوذج ماٌشفّٓ، متؼـقي مسؾ٧ّ مطؿوبماظؾكالء ماسؿؿّٓ م، مجّٓقباب٢ّ مطؾرلة ع٤ّممؼبمغلؾي

م،مصؽونمالبّّٓٔيمرغ٧ّمسؾ٧ّمػمالءإظبمأدؾ٦ّبمايفوجماظم-طؿومدؾ٠ّماظّٔطّٕ–وؼّٕجّٝمذظ١ّمم،اظؼصّٙ

شلومم،تؼـقيمصـقيمأدودقي"تعؿدلمشلّٔامم،ؾشكصقوتظموؼّٓ مذظ١ّم،ظؾلوردمأنمؼـّٖاحمس٤ّمدّٕدماظؼصّٙ

ماظؼصي" مؼبمذروة معفؿي مسؾ٧ّميظي ماظذلطقّٖ مطؾرلمؼب ماظؿعؾرلمم.(1)أثّٕ مؼب معصّٓاضقي س٤ّمصف٨ّمتضؿ٤ّ

مع٤ّمأص٦ّاهماظؾكالءمأغػلف٣ّ.م؛اظؾك٢ّ

 اظ٦ّضػي (Pause) :م

ؼضطّٕماظلوردمإظبمادؿعؿولماظ٦ّضػي،مع٤ّمأج٢ّمشوؼوتمعبوظقيمبوظضّٕورة،م"طصـوسيمعؿؼـيمشلوم

موأػّٓاص٥ّ" معؼ٦ّعوت٥ّ مظ٥ّ مؼبمتشؽق٢ّمغلقٍموصػ٨ّ ماًوصي م(2)ودوئؾفو موهّٓثم. ماظؼصي صقؿ٦ّضّٟمزع٤ّ

ػّٔهماظػف٦ّةماظ مع٤ّمذلغفومإضوصيمصؾغيمتّٖؼـقيمم،صف٦ّةمبنيماِّحّٓاثماظلوبؼيمظؾ٦ّضػيمواظالحؼيمشلو

متػل مإؼفوعقيأو مأو مِّنقبم. رلؼي ماِّحّٓاثماظالحؼي، مظؾوض٨ّ ماظ٦ّصّٟمخودم مػّٔا مشوظىمؼؽ٦ّن وؼب

اظؼورئماّظّٔيمتشّٓقبهمأحّٓاثماظؼصيموتؿوبّٝمدّٕدػومدقلؿ٦ّضػ٥ّماٌشفّٓماظ٦ّصػ٨ّمورمبومؼؿلوءلمس٤ّمدؾىم

وصّٟمػّٔهماِّذقوءمؼبمػّٔاماٌؽونمع٤ّمايؽوؼيمصقؾؼ٧ّمذػـ٥ّمععّؾ٠ّمبو٦ٌّص٦ّ معومؼػؿّّمظ٥ّمذبولمأص٠ّم

وصضالمس٤ّمذظ١ّ،مضّٓمؼشؽ٢ّماظ٦ّضّٟمربطيمتّٕوضبقيمظؾؿؿؾؼ٨ّ،مدبػّٟمسـ٥ّمسـوءمعؿوبعيموت،م"اظؿ٦ّضع

مموؼّٓخ٢ّمػّٔامضؿ٤ّمغطوقماظ٦ّصّٟماظؿّٖؼ .م(3)"اظلّٕدماٌؿصوسّٓ،مواظذلطقّٖمسؾق٥ّ

متقبمبـوءمضصّٙماظؾكالءمسؾ٧ّمتؼـقيماظ٦ّضػي،ماظ مؼعؿّٓمصقفوماظّٕقباوي،موحؿ٧ّماظشكصقوتمسؾ٧ّم

اظ٦ّصّٟ،مع٤ّمأج٢ّمدس٣ّمحففف٣ّمؼبماإلصالح،مأوماظؿؿص٢ّمع٤ّمع٦ّاضّٟماظضقبقوصي،موو٢ّقبمذظ١ّمؼبمضصيم

مإٌّويقب،م ماظّٔقبػىمواظػضقبيموطلؿفو عّٕؼ٣ّماظصقبو مؼبموصّٟماظّٕقباويمىفوزمابـؿفومؼبمض٦ّظ٥ّ:م"...صقّؾؿفو

واظ٦ّذ٨ّقب،مواظؼّٖقبمواًّٖقبموسّؾؼًماٌعصػّٕ،مودّضًماظّطقى،موسّظؿًمأعّٕػومؼبمسنيماًؾ٠ّ،مورصعًمع٤ّم

                                           
 -  ا ملىل سخيي اـلثال ، اذلرص: كعة ملىل ارلرساإ، كعة مرمي اًعيّاغ، كعة ٔبُي ادلزيؼرت، كعؼة نؼذة جىؼذة كعؼة ميىن رهُر

 جدي ؤبتو ماسن، كعة ألمصعا وةَساءٍ...اخل

 .391زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر ، ض  -(1)

 .221اًسعيد تولاةك، ملالماث زسذية، ض  -(2)
-  ذٍ اًعفاث ت من وظائف اًوظف اًيت أعِا محيد اسليؼداإ يف وظيفتؼك فلؼط اصؼ متَ  ملؼىل اًوظيفؼة اًويًيؼة واًوظيفؼة ُو

اًؼيت تلعؼد هبؼا ٕاذخؼال  ،ٔبمٌؼة يوسؼف اًوظيفؼة إ،هياميؼةتيل ٔبياف   . 16اًتوييحية ٔبو اًتفسريية، ييظر: تًية اًيط اًرسذي، ض 

ايتَ ارليايل مؼوٌُل ٕاايٍ تواكعيؼة وحليليؼة مؼا يعؼف مؼن رسعؼياث ؤب ؼداج زوائيّؼة" ييظؼر: تلٌيؼاث اًرسؼذ يف اًروايئ ٌَلازئ ًعاؾل زو

 .222 -223اًيظرية واًتعحيق، ض 

 .201فاذية مروان ٔبمحد اًووسة، اًرسذ عيد ادلاحظ، ض  -(3)
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،مؼؼّٓقبممػّٔاماظ٦ّصّٟماظؿـوضّٚماّظّٔيمرؾّٝمػّٔهماظشكصقي،مرش٣ّمأغفومع٤ّماظؾكالءم(1)ضّٓرػومسـّٓماِّغبوء"

إظبماظؿلوؤل،مطؿوممإاّلمأغفومجفقبّٖتمابـؿفومجفوزماِّشـقوءماٌؽـّٕؼ٤ّ،معومؼّٖؼّٓمع٤ّمحرلةماظؼورئ،موؼّٓصع٥ّ

محّٓثمظّٖوجفومغػل٥ّ،مث٣ّقبمإنقبمػّٔاماظ٦ّصّٟمأدقبّٗمظؿؼـقيماالدذلجو ماظ مدؾ٠ّمايّٓؼٌمسـفو.

ؼبمض٦ّظ٥ّ:م"وطونمإذامدخ٢ّمم،وّؾًماالدذلاحيمأؼضومؼبموصّٟماظّٕقباويمٌـّٖلم"أدّٓمب٤ّمجوغ٨ّ"

ماظؾؽّٕ مع٤ّمعوء مطـرلة مسؾق٥ّمجّٕارا مسؾق٥ّمبقؿ٥ّمأثورهمحؿ٧ّمؼغّٕقماٌلقوة،مث٣ّقب وؼؿ٦ّرمهمماظصقّٟ،موحّٕقب

واطؿػ٧ّممحؿ٧ّمؼلؿ٦ّي،مصالمؼّٖالمذظ١ّماظؾقًمبوردامعومداممغّٓؼقبو،مصنذاماعؿّٓقبمب٥ّماظقبّٓىمبّٕقبدهمبّٓواع٥ّ،

م.(2)بّٔظ١ّماظؿدلؼّٓمصقػ٥ّموإنمجّٟقبمضؾ٢ّماغؼضوءماظصقّٟموسودمسؾق٥ّمايّٕقب،مسودمسؾق٥ّمبوإلثورةمواظصىقب

ظقؽ٦ّقبنماظؼورئمصؽّٕةمم،وتؿ٦ّضّٟماِّحّٓاثمأؼضوم،صقؿ٦ّضّٟمزع٤ّماظؼصيم،ؼؿ٦ّضّٟماظلّٕدمسـّٓمػّٔاماٌؼطّٝ

ع٤ّمودوئ٢ّ،مث٣ّقبمإنقبمػّٔاماٌؼطّٝمشل٣ّمممبومت٦ّصّٕم،س٤ّمػّٔهماظشكصقيموس٤ّمرّٕقماظؾكالءمؼبمتّٓبرلمأع٦ّرػ٣ّ

اظ٦ّصػ٨ّمالمسالضيمظ٥ّمبؾوض٨ّماِّحّٓاث،موإغقبؿومػ٨ّمادذلاحيمعبوظقيمتّٖؼـقيمىلمإظقفوماظّٕقباويمظؾؿعّٕؼّٟم

مبلؾ٦ّكمبعّٚمذكصقوتماظؾكالء.

ماظّٕقباويمب ماظؿّٖام مس٤ّ مبعقّٓ مذكصقيمشرل مأؼضو ماظشكصقوتمغلؿقضّٕ مب٥ّ وظ٦ّصّٟماّظّٔيمخّٙقب

اظشقّْمإًّدوغ٨ّماّظّٔيمدؾ٠ّمذطّٕهمؼبمضصيمدالممورعوم،مجوءمؼبمعلؿف٢ّمحّٓؼٌ:م"...وطونمعصققبقوم

مع٤ّماظػلود،موع٤ّماظّٕقبذو،موع٤ّمايؽ٣ّمبوشل٦ّى،موطونمحػققبومجّٓقبا،موطّٔظ١ّمطونمؼبمإعلوط٥ّ،موؼبم بعقّٓا

ماٌؼطّٝماظ٦ّصػ٨ّم(3)خبؾ٥ّ..." مػّٔا مؼؼّٓقبم محقودؼقبي،مربووالم. ظؾؼورئمصػوتماظشكصقي،مورؾوسفو،مبؽ٢ّقب

اظؿعّٕؼّٟمبفو،ممبومأغفومدؿؽ٦ّنمبطؾيماظؼصي،محؿ٧ّمالمؼـطؾ٠ّماظؼورئمع٤ّمسّٓممسـّٓمتلوؼالت٥ّمظؾؼصيمصقؿوم

مبعّٓ،مرطّٖماظ٦ّصّٟمسؾ٧ّماظؿـوضّٚماّظّٔيمرؾّٝمػّٔهماظشكصقي،مواّظّٔيمدقؽ٦ّنمع٦ّض٦ّ مػّٔهماظؼصي.

 اظؿ٦ّاتّٕ: .0
وسّٓدمإٌّاتماظ متؽّٕرمم،إٌّاتماظ متؽّٕقبرمصقفومايّٓثمؼبماظؼصيؼّّٕطّٖماظؿ٦ّاتّٕمسؾ٧ّمسّٓدم

مؼبماظلّٕد،ممبعـ٧ّم ماِّدودقيمصقفو مع٤ّماٌظوػّٕ موايؽوؼي،موؼعّٓقب مايّٓثمؼبماظؼصي متؽّٕار مسالضي ػ٦ّ

مؼ٦ّم مط٢ّ مرؾ٦ّسفو ماظ مؼؿؽّٕر مطوظشؿّٗ موض٦ّس٥ّ مؼؿؽّٕر مصويّٓث ماظلّٕدؼي؛ محّٓقبدهمم.(4)ظؾّٖعـقي وضّٓ

                                           

 .30اًحخالء، ض  -(1)

 .201اًحخالء، ض  -(2)

 .12اًحخالء، ض  -(3)

(4) -  VOIR : Gérard Genette, Figures III, p145. 
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ؼبمأربّٝمحوالت،مبلنمؼّٕوىمعّٕقبةمواحّٓةمعوموضّٝمعّٕقبةمواحّٓة،موأنمؼّٕوىمعّٕقبتمالمم"جرلارمجـقً"

عؿـوػقيمعوموضّٝمعّٕقباتمالمعؿـوػقي،مأنمؼّٕوىمعّٕقباتمالمعؿـوػقيمعوموضّٝمعّٕقبةمواحّٓة،موأنمؼّٕوىمعّٕقبةم

ديم؛مصلعقبومايوظيماِّوظبمواظـوغقيمتشذلطونمؼبمعومؼلؿ٧ّماظلّٕدماٌػّٕ(1)واحّٓةمعوموضّٝمعّٕقباتمالمغفوئققبي

عّٕةموالمم(س)عّٕقبةمعومحّٓثمم(س))اظعودي(م"حقٌمسبؽ٨ّمعّٕقبةمواحّٓةمعوموضّٝمعّٕقبةمواحّٓةمأومسبؽ٨ّم

أعقبومايوظيماظـوظـيمتع مم(2)صّٕقمبنيمايوظؿني،مصويؽوؼيموااؽ٨ّمؼؿطوبؼونموػّٔاماظـؿ٦ّذجمذوئّٝ"

مربعي.أذؽولمبّٓلمأميوػ٨ّمبفّٔامثالثم،اظذلددماٌؿؽّٕر،موايوظيماظّٕابعيمتع ماظلّٕدماٌؿعّٓد

ماظلّٕدماٌػّٕدم)اظعودي(:م-مأ

ؼـؿشّٕمػّٔاماظـ٦ّ مع٤ّماظؿ٦ّاتّٕمبؽـّٕةمؼبمضصّٙماظؾكالء،مِّغقب٥ّمؼؼ٦ّممسؾ٧ّماإلخؾورممبومحّٓثمعّٕقبةم

.مالمسؾ٧ّمايّٓثمطؿومؼبمضصقبيم"اظّٖطوةمواًؾّٟ"م،عّّٕطّٖامسؾ٧ّماظؾكق٢ّموردقبمصعؾ٥ّم،واحّٓةمؼبماظؼصي

قبماظقبوسمسؾ٧ّماٌعّٕو ،مجوءمصقفومسؾ٧ّمظلونماظّٕقباوي:م"وزلّٝمرج٢ّ،مع٤ّمإٌّاوزةمايل ٤ّموػ٦ّمضب

وؼلعّٕمبوظصقبّٓضي،موؼؼ٦ّل:م"عومغؼّٙمعولمضّٛمع٤ّمزطوة"موؼعّٓػ٣ّمبلّٕسيماًؾّٟ،مصؿصّٓقبقمإٌّوزيممبوظ٥ّم

مصوصؿؼّٕ..." مواحّٓام.(3)طّؾ٥ّ محّٓثو ماظؼصقبي مػّٔه مؼب ماظلورد مإٌّوزيممبوظ٥ّم،ؼؼّٓقبم متصّٓقبق مواظّٔيموػ٦ّ ،

ايّٓثمٕمؼلخّٔمد٦ّىممرّطّٖماظلقبوردمسؾ٧ّماإلخؾورماظلّٕديمِّنمظؼّٓمبعّٓػو.ماصؿؼّٕحّٓثمعّٕةمواحّٓةمث٣ّم

محققبّٖمضققب٠ّمالمؼؿفووزماٌؼطّٝماظ٦ّاحّٓ.

ماظش مؼبم"حّٓؼٌمإزلوسق٢ّمب٤ّمشّٖوان"مس٤ّماظؽـّٓيمحنيمضول:م"ٓمدرقبممتـ٢ّمػّٔا ؽ٢ّمأؼضو

مأحؽؿ٥ّموأحضّٕمحفقبؿ٥ّ،موأغصّّمجقؾ٥ّموأدوممرّٕؼؼؿ٥ّ رأؼؿ٥ّموضّٓمأضؾ٢ّمسؾ٧ّمعبوسيمعومم،اظؽـّٓيمعو

عػلّٓ...صؼول:متلؿقب٦ّنمع٤ّمعـّٝماٌولمع٤ّموج٦ّهماًطل،موحصقبـ٥ّمخ٦ّصومع٤ّماظغقؾي،موحػظ٥ّممصقفومإاّل

مع٤ّماظّّٔظيمخبقال..." ماظؼصيمحّٓثم.(4)إذػوضو مأؼضو،ممتـتؼّٓقبممػّٔه مواحّٓة محّٓثمعّٕة مواحّٓا ػّٔام٢ّمو

ايّٓثمؼبمإضؾولماظؽـّٓيمسؾ٧ّمعبوسيمع٤ّماٌلّٕصنيمؼعّؾؿف٣ّمضّٕوبماالضؿصودموحػّٜماٌول،موعشوػّٓةم

مّٖوانموحض٦ّرهمشلّٔهماظـصوئّّمطوغًمطوصقيمظؿّٖؼّٓهمععّٕصيمبلص٦ّلماظؾك٢ّمع٤ّمعؽبعقـ٥ّ.ماب٤ّمش

                                           

(1) -  VOIR : Gérard Genette, Figures III, p146- 147.  

 .211ةرياز جٌي ، هظرية اًرّسذ من وهجة اًيظر ٕا  اًتحئري، ض  -(2)

 .11اًحخالء، ض  -(3)

 .60اًحخالء، ض -(4)
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مالمؼلّٝمذطّٕػومعبقعو مع٤ّمضصّٙماظؾكالء ماظشقبؽ٢ّمع٤ّماظؿ٦ّاتّٕمؼبمعلوحيمطؾرلة م،ت٦ّزقب مػّٔا

واظؿـص٢ّمع٤ّماظضقوصيمبشؿ٧ّماظّطّٕقمم،وػ٦ّمتّٕطقّٖماظلوردمسؾ٧ّمرّٕقماظؾك٢ّم،تؼّٓقبممضقؿيمواحّٓةمغفوِّ

مـودىمظّٔظ١ّ.اٌػّٕدماظؼوظىماٌشلّٔاموّصّٕماظؿ٦ّاتّٕم

م:اظلقبّٕدماٌؽّٕر-مب

مس٤ّم مسؿؾقوتمزبؿؾػي: مس٤ّ مو"ؼـؿٍ معّٕة مع٤ّ مأطـّٕ مواحّٓ محّٓث مذطّٕ مؼؿؽّٕقبر ضبّٓثمسـّٓعو

مضّٙمسّٓقبةم مع٤ّ معؿؽوعؾي موج٦ّه مس٤ّ مأو معالزعي، مادؿعودة مغػلفو مظؾقؽوؼي مذاتفو ماظشكصقي ادؿعودة

م،صقوتمتشؽؽـومؼبماظ٦ّاضّٝذكصقوتمظؾقّٓثمغػل٥ّ،مأومس٤ّماظؼّٙماٌؿـوضّٙمظؾشكصقيمأومسّٓقبةمذك

وػّٔامعومٌلـوهمؼبمم،حبقٌمؼصؾّّمشوعضومرش٣ّمتؽّٕارهم.(1)ؼبمااؿ٦ّىمايؼقؼ٨ّمظؾقّٓثمبعقـ٥ّ"مأو

ؼؼ٦ّلماظّٕقباوي:م"وذفّٓتؾبمٔوعي،موأتوهمرجالنمضولمأحّٓػؿو:م"ظ٨ّمم.من٦ّذجنيمصؼّٛمع٤ّمضصّٙماظؾكالء

مضول محوجؿ١ّ  محوجي:مضول:موعو مصؼولمٔوعي:م"وظ٨ّمإظق١ّمأؼضو مظ١ّمإظق١ّمحوجي" :مظلًمأذطّٕػو

مإغقب١ّمالم مضول: مايوجي، متللظ مػّٔه مضول:مصقوج مأاّل مظ٨ّمضضوءػو،مضول:مصعؾً، حؿ٧ّمتضؿ٤ّ

صؿومػ٨ّ مضول:مػ٨ّمحوجيموظقّٗمؼؽ٦ّنماظش٨ّءمحوجيمإاّلممتّٓريمعومػ٨ّ،مضول:مبؾ٧ّمضّٓمدرؼً،مضول:

مت.وػ٨ّمه٦ّجمإظبمذ٨ّءمع٤ّماظؽؾػي،مضول:مضّٓمرجعًمسؿومأسطقؿ١ّ،مضول:مظؽقـب٨ّمالمأردقبمعومأخّٔ

صلضؾ٢ّمسؾق٥ّماآلخّٕ،مصؼول:مظ٨ّمحوجيمإظبمعـص٦ّرمب٤ّماظقبعؿون،مضول:مض٢ّمظ٨ّمحوجيمإظبمٔوعيمب٤ّم

أذّٕسم)ؼؼصّٓمغػل٥ّ(،مِّنقبمأغوماظّٔيمأضض٨ّمظ١ّمايوجي،موعـص٦ّرمؼؼضقفومظ٨ّمصويوجيمأغومأضضقفومظ١ّم

ٔوعيمم.متؽّٕقبرمايّٓثمؼبمػّٔهماظؼصيمؼبمض٦ّلماب٤ّمٔوعي:م"ض٢ّمظ٨ّمحوجيمإظب(2)وشرليمؼؼضقفومظ٨ّ..."

مب٤ّمأذّٕس"،متؽّٕقبرتمس٤ّمض٦ّلماظشكّٙماآلخّٕمؼبمعلؿف٢ّماظؼصيمظـؿوعي:م"ظ٨ّمإظق١ّمحوجي".م

أدىمإظبماتلو مؼبمزع٤ّماًطوبمم،ؼّٓموردمتؽّٕارمايّٓثمغػل٥ّمسـّٓمذكصقؿنيمزبؿؾػؿنيظ

ماظؾكق٢ّماّظّٔيم اظلّٕدي،موتؽّٕارمزع٤ّماظؼصي،موتشؿقًمتّٕطقّٖماظؼورئمسؿّٓامحؿ٧ّمؼعؽّٗمدؾ٦ّكمػّٔا

ماِّ محوجي مضضوء ماظـوغ٨ّرصّٚ محوجي مضضوء موضؾ٢ّ مع٦ّض٦ّسفو، مؼعّٕ  مأن مضؾ٢ّ مجفؾم،ول ٥ّمرش٣ّ

                                           
 -  من اًلرح اًيت توفرث ملىل ُذا اًضؼ : حمفؼوع اًيلؼاص، ٔبمحؼد جؼن خَؼف، سؼَامين اًىؼرثي، عحؼد اًيؼوز، اًزجنؼا وألظؼ اإ

 واٍمثر...اخل
- رأة عن اـلععَح اًالتيدووزذ تؼ"اًرّذي اًييص، ،" (Piétinement Textuel)  :صؼعرية اًرسؼذ،  اًسعيد تولؼاةك،ييظر

 .19. وييظر: اًرسذ وون اـلرجل، ض22ادلزائر، ض ، 1021فيسريا ًٌَرش، ذ.ظ، 

حي اء، اـلؽرة، ض2660، 1،زفيعان توذوزوف، ًاضعرية، ،ر: صىري اـلحصوج وزةاء سالمة، ذاز توتلال ًٌَرش، ظ -(1)  .26، اصلاز ًا

 .106اًحخالء، ض  -(2)
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ع٤ّماٌػورضيماظلوخّٕةماظ مدبّٓممع٦ّض٦ّ ماظؾك٢ّ؛مموؼبمػّٔهماظؼصيمغ٦ّسم٦ٌّض٦ّسفو،مصؼّٓقبمماظلّٕدماٌؽّٕر

مؼبممنوذجماظؾكالء،م مؼـعّٓم ماظلّٕديمؼؽود ماظشؽ٢ّمع٤ّمأذؽولماظؿ٦ّاتّٕ مإظبموػّٔا ضصّٕموضّٓمؼّٕجّٝمػّٔا

مخؾورمبلدؾ٦ّبمعؾوذّٕ.واسؿؿودػومسؾ٧ّماإلم،اظؼصّٙ

اىوحّٜمؼبمإحّٓىمػّٔهماظّطّٕ ،مموصضالمس٤ّمذظ١ّمتشقبؽ٢ّماظؿؽّٕارمأؼضومؼبم"رّٕ مذؿ٧ّ".مضّٓقبم

مسؾ٧ّم مواضلؿ٥ّ مذظ١ّماظّٕقبشقّٟمصؼّطع٥ّ، ماظػؿّّ،مخّٔ مأبو م"ؼو مظ٥ّ: مصؼول مأضؾ٢ّمسؾ٧ّمأب٨ّماظػؿّّ مرج٢ّ ضصي

أصقوبـو،مصؿغوص٢ّمأب٦ّماظػؿّّ،مث٣ّمأسودمسؾق٥ّماظؼ٦ّل:مصؿغوص٢ّ،مصؾؿقبومأسودمسؾق٥ّماظؼ٦ّلماظّٕابعي،مضولمعوظ١ّم

متقب٢ّماظؿّؽّٕارمؼبمض٦ّظ٥ّم)أسودمسؾق٥ّماظؼ٦ّل،مصلسودمسؾق٥ّمم.(1)وؼؾ١ّ ،مالمتؼّطع٥ّمبقـف٣ّمصؼّطّٝمآمأوصوظ١ّ..."

اظؼ٦ّل(،موػّٔهماظعؾورات،موإنمٕمتؽ٤ّمتؽّٕقبرماظؽالممطؿومػ٦ّ،مصنغفومطّٕقبرت٥ّممبؼ٦ّلماظؼ٦ّل:مأسودمسؾق٥ّماظؼ٦ّلم

ع٤ّمأذؽولماظلّٕدماٌؽّٕقبر.مت٦ّح٨ّماٌؼورّٝماٌؿؽّٕقبرمظؾقّٓثمم-صقؿومغّٕى-ثالثمعّٕاتمعؿؿوظقي،موػ٨ّمذؽ٢ّم

ماظعؿّٓيمظؾؾكق٢ّمس٤ّمتؼلق٣ّماظّٕقبشقّٟمبوظؿلوويمظقؿؿؽ٤ّمعـ٥ّمظ٦ّحّٓه،مبّٓونمعشورطيمشرله.اظ٦ّاحّٓمبوظؿغوص٢ّم

ماظلّٕدماٌؿعّٓقبدم)اٌمظّٟ(:-مت

و"ؼؽؿ٤ّمؼبماظؾقٌمس٤ّماظصقغيماٌـؾ٧ّمظؿفووزمم،ؼؼ٦ّممسؾ٧ّمإسودةمتؽّٕارمايّٓثمعّٕةمواحّٓة

مواحّٓة" معبؾي مأحّٓاثمؼب مسّٓة ماظـص٨ّ ماٌؼطّٝ مؼضغّٛ مظّٔا م(2)اظعّٕض٨ّ، ماظلّٕد، مسؽّٗ مبفّٔا موػ٦ّ

م.(3)اظؿؽّٕاري،مبلنمؼؿقّٓقبثمخطوبمواحّٓمس٤ّمأحّٓاثمعؿؽّٕرة

ماخؿّٖالم مسؾ٧ّ م"ظؼّٓرت٥ّ مضصّٙماظؾكالء، مطـرلمع٤ّ معّٝ ماظؿ٦ّاتّٕ مأذؽول مع٤ّ ماظشؽ٢ّ مػّٔا اضذلن

،موع٤ّممنوذج٥ّمعومٌلـوهمؼبم"ضصيم(4)اِّحّٓاثموتؽـقػفومبشؽ٢ّمؼـودىمضصّٕمتؾ١ّماظؼصّٙموتّٕطقّٖػو"

،مورمبومضولمظؾفور:مإنمؼبماظؽـّٓيمالمؼّٖالمؼؼ٦ّلمظؾلوط٤ّاظؽـّٓي"معومجوءمسؾ٧ّمظلونماظّٕقباوي:م"طونم

هق٢ّمسؾورةم)المؼّٖالمؼؼ٦ّلمم(5)اظّٓارماعّٕأةمبفومغب٢ّ،مواظ٦ّغب٧ّمرمبومأدؼطًمع٤ّمرؼّّماظؼّٓرماظطققبى.."

م.ظؾلوط٤ّ(مإظبمإسودةمغػّٗمايّٓثمعّٕقباتمسّٓقبةمأيمطّؾؿومتغققبّٕماٌلؿلجّٕمحؿ٧ّمؼـولمغصقؾ٥ّمع٤ّماظّطعوم

                                           

 .92اًحخالء، ض  -(1)

 .11. وييظر: اًرسذ وون اـلرجل، ض  31اًسعيد تولاةك،  صعرية اًرسذ، ض -(2)

 .90ييظر: ،زفيعان توذوزوف، اًضعرية، ض -(3)

 .221فاذية مروان ٔبمحد اًووسة، اًرسذ عيد ادلاحظ، ض  -(4)
- .اًساهن يلعد هبا ٌَمس تبٔجر 
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قبمسـّٓمإزلوسق٢ّمب٤ّمؼؿفؾ٧ّمأؼضومؼبمضصقبيم"إزل وسق٢ّمب٤ّمشّٖوانمعّٝماٌّؽ٨ّ"مؼبمض٦ّلماظّٕاوي:م"ب

شّٖوان،موإغقبؿومبققبؿ مسـّٓهمحنيمسؾ٣ّمأغقب٨ّمتعشقبقًمسـّٓمع٦ّؼّٗ،موغبؾًمعع٨ّمضّٕبيمغؾقّٔمصؾؿومعض٧ّمع٤ّم

اظؾق٢ّمأطـّٕه،مورطؾ ماظـ٦ّممجعؾًمصّٕاذ٨ّماظؾلوطموعّٕصؼ٨ّمؼّٓي...صلخّٔماٌكّٓةمصّٕع٧ّمبفومإظ٨ّقب،مصلبقؿفوم

٧ّموأبقًمصؼول:م"دؾقونمآمؼؽ٦ّنمأنمتؿ٦ّدقبّٓمعّٕصؼ١ّموسـّٓيمصض٢ّمزبّٓقبة"مصلخّٔتفومورددتفومسؾق٥ّمصلب

.مضبّٓثمتؽّٕارمايّٓثمؼبمػّٔهماظؼصيمؼبمض٦ّظ٥ّ:م"ورددتفومسؾق٥ّمصلب٧ّموأبقً"م(1)ص٦ّضعؿفومهًمخّٓقبي"

صفّٔهماظعؾورةماِّخرلةمالمهّٓقبدمسّٓدمإٌّقباتماظ مأب٧ّمصقفومأخّٔهمظؾؿكّٓة،موالمسّٓدمإٌّاتماظ مأسودػوم

مظق٥ّ،مظؽـفو،مسؾ٧ّماظعؿ٦ّم،مت٦ّح٨ّمبؿؽّٕارمغػّٗمايّٓث،مإظبمأنمادؿلؾ٣ّماٌّؽ٨ّموضؾؾفو.إ

وع٤ّماظـؿوذجمأؼضومضصيم"أدّٓمب٤ّمجوغ٨ّ":م"...طونمإذامدخ٢ّماظصقّٟ،موحّٕقبمسؾق٥ّمبقؿ٥ّمأثورهم

حؿ٧ّمؼلؿ٦ّىمصالمؼّٖالمذظ١ّماظؾقًممحؿ٧ّمؼغّٕقماٌلقوة،مث٣ّمسؾق٥ّمجكبّٕارامطـرلةمع٤ّمعوءماظؾؽّٕموؼؿ٦ّرمه

بوردامعومداممغّٓؼقبو...اطؿػ٧ّمبّٔظ١ّماظؿدلؼّٓمصقػؿ٥ّ،موإنمجّٟقبمضؾ٢ّماغؼضوءماظصقّٟموسودمسؾق٥ّمايّٕ،مأسودم

.مأعبؾًمسؾورةم)أسودمسؾق٥ّمبوإلثورةمواظصقبى(مط٢ّقبمتؾ١ّماِّحّٓاثماّظ متؼّٓقبمم(2)سؾق٥ّمبوإلثورةمواظصىقب..."

مدقؾؿ٥ّماٌـؾ٧ّمؼبمتدلؼّٓمبقؿ٥ّمبلض٢ّقبمتؽؾػيمممؽـي.ذطّٕػو،موربقبؿومأسودػومط٢ّقبمصقّٟمِّغفومو

مؼصّٟمدؾ٦ّطومو ماظلورد مض٦ّظ٥ّ مؼب ماٌؿعّٓد ماظلّٕد مس٤ّ مآخّٕ ممن٦ّذج مواظّطعوم" م"اظلالم مضصي ؼب

وسوداتماظشقّْمإًّدوغ٨ّمؼبمض٦ّظ٥ّ:م"...شرلمأغقب٥ّمأذامطونمؼبمشّٓاةمط٢ّمعبعيمغب٢ّمعع٥ّمعـّٓؼالمصق٥ّم

مجنب...وع جّٕذضؿون موضطّٝ معدلقبد، مدؽؾوج مي٣ّ مبعّٚمبلوتنيموضطّٝ مؼّٓخ٢ّ محؿ٧ّ موحّٓه ض٧ّ

معوئيم مع٦ّضعومهًمذفّٕة،مودّٛمخضّٕة...ث٣ّقبمدبّؾ٢ّموشل٢ّمؼّٓؼ٥ّ،مث٣ّقبممتشقب٧ّمعؼّٓار اظؽّٕخ،موؼـظّٕ

خط٦ّة،مث٣ّقبمؼضع٥ّمجـؾ٥ّ،مصقـوممإظبموضًماىؿعيمث٣ّقبمؼـؿؾ٥ّمصقغؿل٢ّ،موميض٨ّمإظبماٌلفّٓ،مػّٔامطونم

مطونمدأب٥ّمط٢ّقبمعبعي(ماخؿصّٕتماظؽـرلمع٤ّماِّحّٓاثمم(3)دأب٥ّمط٢ّقبمعبعي" م)ػّٔا مسؾورة مأنقب والمذ١ّّ

وظقؿؿ٥ّماظ مالمتؿؽّٕقبرمط٢ّقبمؼ٦ّممصؼّٓمخصقبّٙمؼ٦ّمماىؿعيممأغفواٌؿشوبفيماظ متؿؽّٕقبرمط٢ّمعبعي،موالبّٓقبم

ٌومظ٥ّمع٤ّمدالظيمخوصقبيمسـّٓماٌلؾؿني،مصننقبماظشقّْمضبؿوجمإظبمخؾ٦ّةمؼؿ٦ّارىمبفومس٤ّمأسنيماظـوسممّموم

                                           

 .230اًحخالء، ض -(1)
- .َيعّة ملَي 

 .201اًحخالء، ض  -(2)
-  .زػيفان 

 .19اًحخالء، ض  -(3)
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م مؼبمعؼػلّٓوضّٓ ماظػّٕحي مػّٔه ماٌمظّٟمؼ٦ّح٨ّم٣ّفؿشورطنمسؾق٥ّ مصوظؿؽّٕار اظ ممظشقّْبعوداتمامرعوع٥ّ،

م.تؿؽّٕرمط٢ّمشّٓاةمعبعي

علؿشعّٕامعبوظقيماالدذلجو مم،شبؾّٙمإظبمأنقبماىوحّٜماػؿ٣ّقبمبؽ٢ّقبممتػصالتماظّٖع٤ّمبّّٓضيمسوظقي

اظلّٕدموتلّٕؼع٥ّماظ مموحؿ٧ّمتؼـقوتمإبطوءمزع٤ّم،اظ مض٢ّقبمادؿعؿوشلومطؿؼـقيمحّٓؼـيمؼبماظذلاثماظلّٕدي

مبوظّٖع٤ّمؼبماظؼصّٙمإغقبؿوم ماىوحّٜم ماظلقبـّٓ،مواػؿؿوم محّٕطؿفو مطوغًمظؾؿؿـودىمواظؼصّٙماظ مذ٢ّقب عو

م.عّٕدقبهمإظبمبالشؿ٥ّماظؼصصققبي

 ادلؽان: (مب

م ماظلّٕدؼّٕتؽّٖ ماظؼوصمأثـوء ماّظّٔيمضب٦ّيمايّٓثمووضوئّٝمايؽوؼيمسؾق٥ّ ماظ٦ّسوء ،مصف٦ّممبـوبي

ؼؼؿض٨ّم»اظ مهؿوجمٌؽونمضبؿضـفو،موطّٔظ١ّماظشكصقوتمالبّٓمشلومع٤ّمأعؽـيمتفّٕبمإظقفو،موبّٔظ١ّم

ع٤ّماٌمظّٟمؼبمبّٓاؼيمأيمخدلةمإبّٓاسقيمأنمطبؾ٠ّمسوٌومخقوظقومؼّٕتؾّٛمبعوٕماظ٦ّاضّٝمبّٓرجيمأومبلخّٕى،م

مذكص مرّٕؼ٠ّ مس٤ّ مظؾققوة مص٦ّرة مععنيوؼؼّٓم معؽون مؼب متؼّٝ موأحّٓاثمبوظّٔات، ضّٓمم.(1)«قوتمععقـي

أومتؾ١ّماِّعؽـيمم،،مِّنمسّٓمموج٦ّدماِّعؽـيؼعّٕص٥ّماظؼورئمرش٣ّمهّٓؼّٓماظّٕقباويمظ٥ّ،موضّٓمالمؼعّٕص٥ّ

                                           
- منارح اًرسذ اـلّؤًف يف كعط اًحخالء واًيت ، ميىن ٕاذزاهجا أيعا ًىٌيا  يؼي ٕا  تعؼغ: "كعؼة اـلضؼازنة لؼحا اٌَحؼم:  تعّدذث

"فٕان ٔبملاذوا اـلالسمة..."، كعة "اًعؼرايق واـلؼروسي: ٔبّن زةؼال مؼن ٔبُؼي مؼرو اكن ، يؼزال هبؼّو ويتّيؼر..." وكعؼة  ؼدي  ٔب  حسؼن 

 .." ...اخل.اـلدائد: "كال: ُذا ذٔبتم   يوم.
-  ختتَف ،رأتَ عيؼد نثؼري مؼن اًيلؼاذ، ٕار و  ،ييوة عيَ يف نثري من ألحياناطلي )اًف اء( م ا  ًِذا اـلععَح مسمياث ٔبفرى

اـلؼعن »جند محيد سليداإ يف نتاتَ )تًية اًيط اًرسذي(  ط اًف اء مسا ة ٔبنرب من اـلعن، تي يرى ٔبهَّ جزء مؼن اًف ؼاء ٔبي ٔبن 

. ٕا، ٔبهيا جند عحد اـلغل مؼراتط يعؼعَح ملَيؼَ ابذلؼ  ٔلهؼَ 13ييظر: ض« ون فلط متعَلا مبعن جزيئ من ةلا،ث اًف اءميىن ٔبن يى

كارص ابًلياش ٕا  اذل ، ٔلن اًف اء من اً،وزت ٔبن يىون معياٍ ةازاي يف ارلواء واًفؼراػ... ملؼىل  ؼك ٔبن »يرى ٔبن مععَح اًف اء 

ونتؼاة تَيؼي ارلعؼاة  121ييظر: يف هظرية اًرواية "ةلةل ملاؾل اـلعرفة" )اًىوي ( ض« رايف و دٍاـلعن فعَ ملىل مفِوم اذل  ادلؽ

عحد اسليد توزايو ففّرق تك اذلّ  اًييّص اطّلي يلعد تَ اًعؼوزت ،؛ ٔبّما 129، ادلزائر ض2669اًرسذي، ذيوان اـلعحوملاث ادلامعية، 

ّ  اـلؼعإ اطّلي يضؼمي ألمىٌؼة، سؼواء اـلتصؼيةل ٔبو اًفعَيؼة، ييظؼر: مٌعؼق اًرسؼذ، اًضلكية اًيت كدم  هبا اًرواية ٌَلازئ، وتك اذلؼ

عن، ٔلهّيا ىراٍ ٔبًعق تلعؼط اًؼحخالء اًّؼيت تضؼؽي  ؼّ ا يؼيّلا ابـللازهؼة مؼل اـل ن فسًس تعمي يف ُذا اًحح  مععَح . ٔبما 221ض

 اًّرواية اًيت تتاح ٕا  ف اء ٔبزحة.

كؼؼراءت تَيَيؼؼة تًيويؼؼة ًيفؼؼوش اثئؼؼرت ًعحؼؼد ػل اًؼؼرهي،( ةلؼؼةل اًيلؼؼد يف اًلعؼؼة ادلزائريؼؼة اًثوزيؼؼة  وزيؼؼدت عحؼؼوذ، وظيفؼؼة اـلؼؼعن -(1)

ا فريؼق اًححؼ  كلؼرب اصلزاسؼاث ألذتيؼة واًيلديؼة واٌَسؼاهية، لكيؼة الٓذاة واًعَؼوم  واصلزاساث ألذتية واٌَؽوية، ذوزية حموكؼة يعؼدُز

 .  116، ةامعة جياليل ًياثس، س يدي تَعحاش، ادلزائر، ض1001/1006، 1إ،وساهية، كسم اٌَؽة اًعرتية، اًعدذ 
- فعال يف مديية ما ، يعرفِا اًلازئ و، يعرف تفاظيي اـلعن هكديية كس يعيية يف زواايث ٔب ؼالم  أكن يعف اًّراوي معن موجوذ

 ًلازئ ادلزائري واًلس يعيد تديدا.مس تؽامنا، فاًلازئ اـلرشيق مثال ، يعرف تفاظيي جرس كس يعيية و، ٔبي يشء ع ا أالف ا
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ماظغوعضي ماظؼورئم،اٌؾفؿي متشؿقًمصؽّٕ مإظب ماظعوٕمم،تمدي مػّٔا مع٤ّ مدقىمغػل٥ّ مإظب متّٓصع٥ّ صّٕمبو

م!عؽونمخوصمب٥ّمالمؼعّٕص٥ّمإاّلمػ٦ّمإظبمغلٍاجملف٦ّل،مورمبومصبّٓمؼبمذظ١ّمظّٔةمتّٓصع٥ّم

ؼ٢ّمأػؿقؿ٥ّمس٤ّمأيمسـصّٕمعؽ٦ّنمآلظقوتمتالمم،أومايقّٖماٌؽوغ٨ّمؼبماظؼصيماظؼصرلةم،واٌؽون

ماِّبطولموع٤ّماٌؿقّٖاتم»اظؼّٙماِّخّٕى،مب٢ّمإنماِّعؽـيم تؾبشؽ٢َّّمع٤ّمخاللماِّحّٓاثماظ مؼؼ٦ّممبفو

إذمالمميؽ٤ّمبليمحولمع٤ّماِّح٦ّالمأنمنّٓمأحّٓاثومبالمع٦ّاضّٝ،موذكصقوتمبالمم(1)«اظ مدبصف٣ّ

ماظؼصيماظؼصرلةمب٢ّمإنماٌؽونمصقفومػ٦ّمعلّٕحمظتحّٓاث.أعؽـيمؼبم

المؼؼؿصّٕماٌؽونمسؾ٧ّمحّٓثماظؼصيموحّٓه،مب٢ّمميؽ٤ّمأنمؼؿشؽ٢ّمتؾؼوئقومؼبمذػ٤ّمذكصقوتفوم

م مصضوؤػو مؼؽ٦ّن مصبىممضق٠ّ،حؿ٧ّ ماظ»ظّٔا ماظذلطقّٖ مسؾ٧ّ ماِّحّٓاثماالسؿؿود موصّٟمعلّٕح مؼب شّٓؼّٓ

وِّغ٥ّمرط٤ّمأدود٨ّمؼبمبـوءمم(2)«واظّٔيمؼـؾغ٨ّمسؾ٧ّماظؽوتىماخؿقورهمبّٓضيمووصػ٥ّمبنصبوزمبؼّٓرماإلعؽون

مبفوم مبّٔظ١ّماِّحّٓاثموتؿلّٝ ماٌطؾ٦ّبمصؿؿلّٝ محفؿ٥ّ مأطدلمع٤ّ مؼؿقبلّٝ مالمصبىمأن ماظؼصرلة اظؼصي

ظؾّٓاؼيمأنماظؼصيماظؼصرلةمتص٦ّرمِّغـوماتػؼـومع٤ّمام،اِّزعـي،موػّٔامالمصب٦ّزمؼبمسّٕ ماظؼصيماظؼصرلة

ميظيمسوبّٕةمع٤ّميظوتمايقوة.

مظتحّٓاث معلّٕحو ماظؾكالء مطؿوب٥ّ مؼب ماىوحّٜ مأومم(3)ضّٓقبم ماظشكصقوت، اّظّٔيمهّٕقبطًمصق٥ّ

،مظؾّٓقبورماىؾق٢ّماّظّٔيمماّظّٔيمميقب٢ّموزقػيمبـوئقيمالمشـ٧ّمسـفومؼبماٌنتمايؽوئ٨ّماٌؽونماىغّٕاؼب

تؼّٓقبع٥ّ،مصف٨ّممبـوبيمغوصّٔةمؼؾبط٢ّقبماظؼورئمع٤ّمخالشلومسؾ٧ّماِّحّٓاث؛موؼبمضصّٙماظؾكالءمؼؿػّٕ ماٌؽونم

م.(4)إظبماىغّٕاؼبماًوص،مواىغّٕاؼبماظعوم

م

                                           

 .16، تريوث، ًحيان، ض 2660، 2حسن حبراوي، تًية اًض  اًروايئ )اًف اء/اًزمن/اًضصعية(، اـلرنز اًثلايف اًعر ، ظ  -(1)

ران، ادلزائ -(2)  .21ر، ضٔبمحد لاًة، جٌلًياث اـلعن يف اًلعة اًلعريت ادلزائرية، ذاز اًؽرة ًٌَرش واًتوسيل، ذ ظ، ذ ث، ُو

يلعد تَ ثيائية اًزمان واـلعن ٕا،ّ ٔبهّيا ىرى ٔبهَّ يعرّب عن زكعة معهية تدوز ملَفا أل داج، ييظر: ٕاىرييك ٔبهدزسؼن ٕامؼربث، اًلعؼة  -(3)

 .310، مرص، ض 2666، ،ر: ملًل ٕاجراُمي ملًل مٌويف، مر: ظالخ ف ي، افلَس ألملىل ٌَثلافة، ذ.ظ، واًتلٌيةاًلعريت اًيظرية 
-  ،ويسمب ابًف اء اـلتصيؼي اطّلي يلعؼد تؼَ اًحًيؼة اًعوتوػرافيؼة )ادلؽرافيؼة، اـلعهيؼة( ييظؼر: َلؼد تؼوعزت، تَيؼي اًؼيط اًرسؼذي

.، ٔبّمؼا محيؼد سليؼداإ فسؼٌلٍ 213، وعيد عحد اـلغل مراتط وزذ ابمس اـلظِر ادلؽرايف ٌَحّ ، ييظر: يف هظريؼة اًّروايؼة، ض 200ض

و جزء من اـلعىن إ،جٌليل ٌَف اء، ييظر، تًية اًيط اًرسؼذي، ض ابًف اء ادلؽرايف اطّلي  ؛ وكؼد وزذ عيؼد ُؼؤ،ء 11يعد اـلعن ُو

 لط.فاًيّلاذ ٔبصعل ٔبفرى من اًف اءاث ٕا،ّ ٔبهّيا س يصّط ،رن ان ملىل اًف اء/اـلعن مبفِومَ فادلؽرايف 

 .21. وييظر: فازوق سعد، مل أالء ادلاحظ، ض 211ييظر: يياء اًعديلا، فٌية اًلعة يف نتاة اًحخالء ٌَااحظ، ض  -(4)
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ماٌؽونماىغّٕاؼبم)اظؿورطب٨ّ(:-مأ

اِّعوط٤ّ،مأومأنمؼؼصّٓمب٥ّماظّٕقبضعيماىغّٕاصقي،ما٦ٌّج٦ّدةمتورطبقو،موطلغقب٥ّمضبوولمأنمؼمرقبخمشلّٔهم

 مبؾغؿفومسـّٓماىوحّٜمواظعّٕبمسؿ٦ّعوم)طوظؾصّٕةميماظ٦ّاضعقي،مأومرمبومظؾؿؽوغيماظّٕصقعيماظؼؾؾلفومحّؾ

ٕمؼػعؾ٦ّامع٤ّمضؾ٢ّ،موأؼضومعوممطؿوم،خوصيموسب٤ّمؼبمصذلةمزاغبف٣ّماظػّٕسمصقفوم،واظعّٕاق،مبغّٓاد...(

موعصودره،تؾبؿـؾ ماظؾك٢ّ مسؾ٧ّ متعؾرل مع٤ّ مصورس...( معّٕو، م)خّٕدون، مأعوط٤ّ ماظّٕقبضّٝممصؿقّٓؼّٓم٥ّ ػّٔه

مظرلّطّٖماىوحّٜمؼبماظؼصّٙماظ مذطّٕػوطبقيمٕمؼؽ٤ّمع٤ّمبوبماالسؿؾوط،موإمناظؿور سؾ٧ّمايّٓثمم،و

:م"...وؼـّٖلمسؾ٧ّمسؾ٧ّمظلونماظّٕاويضصقبيم"اظعّٕاض٨ّموإٌّوزي"ممجوءمؼبم،مالمسؾ٧ّمعؽونمحّٓوث٥ّ.اظعوم

إظبمطّٕممأػ٢ّمم،نموتضققؼ٥ّرج٢ّمع٤ّمأػ٢ّماظعّٕاق،مصقؽّٕع٥ّموؼؽػق٥ّمعموغؿ٥ّ..."مؼ٦ّح٨ّمسّٓممهّٓؼّٓماٌؽو

مأػ٢ّمخّٕدون مضصي ماظـوسمؼبمم:اظعّٕاقمطّؾف٣ّ،مخبال مض٦ّظ٥ّمؼبمعلؿف٢ّقب مبلػ٢ّمخّٕدونمإلطـور "غؾّٓأ

مبـ مؼؼصّٓ مإذ مب٥ّ" مخص٦ّا معو مبؼّٓر معّٕو مأػ٢ّ مبّٔظ١ّ موشبّٙقب مخّٕدون، مظؽـّٕةممأػ٢ّ ماظـوس..( )إلطـور

مخبؾف٣ّمواسؿقودػ٣ّمسؾق٥ّ،موػ٦ّمتعؿق٣ّمظؾؾك٢ّمؼبمخّٕدونموأػ٢ّمعّٕومب٦ّج٥ّمخوص...م

ّٕمصقفومبعّٚمذطوضّٓمصؾ٣ّمؼذلط٥ّموادعومصلققو،مم،وؼبمحّٓؼـ٥ّمس٤ّماظؾصّٕةمحّٓقبدماٌؽونمبوٌلفّٓ

نقبمإ ماسؿودتمأنمتؿّٓارسماالضؿصودمؼبماظـػؼيموتـؿرلماٌول،موطلغقبومب٥ّمؼؼ٦ّلماظشكصقوتمع٤ّماظعّٕبماظ

مطكّٕدون مأػؾفو مؼب مؼؿػش٧ّ مال مذوذ ماظؾصّٕة مؼب مجّٖاصوم.اظؾك٢ّ ماِّعوط٤ّ ماىوحّٜ مطبؿور موإغقبؿوم،ال

مرػومس٤ّمبصرلةموشلّٓ معومؼّٕؼّٓهمأنمؼص٢ّمإظبماظؼورئمسدلمذػّٕةمالمؼػصّّمسـفومع٤ّمأوقبلمضّٕاءة.وطبؿ

م:اٌؽونماىغّٕاؼبماًوصم)اظ٦ّاضع٨ّ(-مب

ؼّّٕطّٖمصق٥ّماىوحّٜمسؾ٧ّمعؽونمربّٓقبدمضققب٠ّموزبؿّٖلمؼبمطـرلمع٤ّماِّحقونم،مؼلؿقبق٥ّموؼصػ٥ّمإنم

)اظؼّٕى،مايّٓائ٠ّ،ماظؾلوتني،ماِّغفور،مبؼّٓرمعو،ممواضؿضًماظضقبّٕورةمذظ١ّ،مطؿومميؽ٤ّمأنمؼؽ٦ّنموادع

ماظلػقـي،ماظش٦ّار ،ماِّد٦ّاق،ماٌـوزل،ماظؾق٦ّت،ماىّٓار...(م

ورةمإًّادوغقني"مضؿ٤ّمغ٦ّادرمأػ٢ّمخّٕدونمؼبمض٦ّلماظّٕقباوي:مجوءمذطّٕماظؼّٕىمؼبمضصيم"ايؿمب

ّٕؼؼيمبمؼبمراورةمعـف٣ّ،مزػوءمػبلنيمرجال،مؼؿغّٔونمسؾ٧ّماٌؾوض٢ّمحبضّٕةمضّٕؼيماِّسّٕ"ورأؼًمأغومغّب

                                           
-  213ييظر: فاذية مروان ٔبمحد اًووسة، اًرسذ عيد ادلاحظ، ض. 

- َ221، ض اـلرجل هفس. 
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تؾبؿقب٢ّماظؼّٕؼيماٌؽونماظّٕقبحىماٌػؿ٦ّحماّظّٔيمدفقب٢ّمسؾ٧ّمعبوسيمإًّادوغقنيماالغؿشورمؼبمم.(1)اظؽ٦ّصي..."

م.رحوبؿفو،محؿ٧ّمالمؼشوركمبعضف٣ّمبعضو،مؼبمدالظيمصورخيمسؾ٧ّمحؾف٣ّمظؾػّٕضيمواالغػصول

ع٤ّمخاللمضصيم"اظلالممواظطعوم"ماظ مطونمبطؾفوممطؿومذطّٕماظؾلوتنيمواِّغفورمؼبماٌنتمايؽوئ٨ّ

اظشقّْمإًّدوغ٨ّمؼبمض٦ّلماظّٕقباوي:م"...حؿ٧ّمؼّٓخ٢ّمبعّٚمبلوتنيماظؽّٕخ،موؼـظّٕمع٦ّضعومهًمذفّٕة،م

ؼبمض٦ّلمأحّٓمذكصقوتمم(2)اظّٓقبجؾيمؼبمغ٦ّادرم"رّٕ مذؿ٧ّ"مذور ودّٛمخضّٕةموسؾ٧ّمعوءمجور..."،موذطّٕم

عوءمبؽّٕ،موعـّٖلمصوحىمايؿورمسؾ٧ّمذور مدجؾي،مصف٦ّماظـودرة:م"...أصؾق١ّمآمإغقبف٣ّمؼلؼ٦ّنمغبوريم

المؼعّٕ مإاّلماظعّٔب".مىلماظشقّْمؼبماظؼصيماِّوظبمإظبمعؽونموادّٝمعػؿ٦ّح،محقٌمالمتص٢ّمإظق٥ّمأسنيم

ماظغّٕض:م مؼػ٨ّ ماٌؽون مػّٔا مواخؿقور مب٦ّظقؿؿ٥ّ، مؼلؿؿؿّٝ محؿ٧ّ ماِّذفور، مبني مسـف٣ّ مؼؿ٦ّارى اظـوس،

يماظقبفّٕمبوزل٥ّ،مالمؼؽؿػ٨ّمب٦ّصػ٥ّمصؼّٛ،مواظغّٕضمع٤ّمذظ١ّمإرػوءم)اظؾك٢ّ(،مؼلؿقب٨ّماظلوردمؼبماظـودرةماظـوغق

ماظؾؿليماظ٦ّاضعقيماظ معققبّٖتمضصّٙماظعصّٕماظعؾود٨ّمواظ متعؿدلمضقؿيمعبوظقيمصـقيمؼبمذظ١ّماظعصّٕ.

عـفومعومحؽوهمم،عّٕقباتمةاّظّٔيمووردمذطّٕهمؼبماظؼصّٙمسّٓماظلوقوع٤ّماِّعوط٤ّماٌػؿ٦ّحيمأؼضوم

موالمغعالمإظبمأنمم٦ّ"أب مطونمالمؼؾؾّٗمخّػو مإٌّوزي:مأغقب٥ّ مس٤ّمجوره ماظـّظوم مب٤ّمدققبور إدقوقمإبّٕاػق٣ّ

أعقبوم.مجوءمذطّٕماظل٦ّقمعؾفؿومشرلمربّٓقبد،م(3)ؼّٔػىماظقبؾ٠ّماظقوبّٗ،مظؽـّٕةماظـ٦ّىمؼبماظّطّٕؼ٠ّمواِّد٦ّاق"

ماًؾق٢ّ مؼبمض٦ّلماظشكصقي:م"...ظ٦ّمطونمعـصم،اظؼصّٙماظ مرواػو ّٖظ٨ّمد٦ّقم٦ّردمذطّٕماظل٦ّقمععّٕقبصو

تـؼّٙمعموغيمأنمم:متقبمإدؼوطمػّٔاما٦ٌّضّٝمؼبماظؼصيمع٤ّمأج٢ّمشوؼيمؼّٕؼّٓػومبط٢ّماظؼصيم.(4)"...أػ٦ّاز

معّٕض موسقوظ٥ّ مأصوب٥ّ مإذا مشلو مت٦ّصرلا موؼّٖداد مع٤ّمم! ؼ٦ّع٥ّ مأخّٕى مع٦ّاضّٝ مؼب ماظل٦ّق مذطّٕ مورد وضّٓ

مؼصػ٥ّماظؽؿوب مأن مرّطم،بّٓون مِّغقب٥ّ مؼشوء مطؿو مضبّٓقبده مظؾؼورئ مذبف٦ّال متّٕط٥ّ مايّٓب٢ّ مسؾ٧ّ ثمّٖ

                                           

 .21اًحخالء، ض  -(1)

 .99اـلعدز هفسَ، ض  -(2)

 .11اًحخالء ، ض -(3)

 . 211ض دزي، ض: َلد إ،سىٌيلعد تَ مويل ابٔلُواس مًلء ابًوابء، اًحخالء،  -(4)
-  ما وزذ من  دي  لويي عن ٔب  سعيد اـلدائد يف كو  اًّراوي: "...وتعد فٕاهّم تتاح ٔبن تضؼّق وسؼط اًسؼوق، وملَيؼم ثياتؼم

سعيد "...ؤبما ما رهرمت من تَلّا اسلو ، ومن مزامحؼة ٔبُؼي اًّسؼوق ومؼن  ، ويف  دي  ٔبتو231واسلو  تس تلدغل..." اًحخالء، ض 

ويف كو  ٔبي ا: "ارُة اي ؼؼالم  .236اًيرّت وادلذة، فبأن ٔبكعل عرط اًسوق من كدي ٔبن يلوم ٔبُي اًسوق ًعالهتم" اًحخالء، ض 

 .221فايفة تذعل اٍمثر اًّسوق، فدعَ مبا تَغ، فَيبٔخذ ما  هكال" اًحخالء، ض 
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ّٓممطبدماِّعوط٤ّمبشؽ٢ّمدضق٠ّموؼصػ٥ّموصػومذوعالمِّغقب٥ّموا٦ٌّضّٟ،مورمبومنّٓهمؼبمضصّٙمأخّٕىمضبّٓ

مايّٓثمطؿومؼبمضصيم"اب٤ّماٌؼػّٝمواب٤ّمجّٔام".

وضّٓمذطّٕهمسؾ٧ّمظلونماظّٕقباويمؼبمم،رّطّٖماىوحّٜمؼبمضصيم"اب٤ّماٌؼػّٝمواب٤ّمجّٔام"مسؾ٧ّماٌؽون

ض٦ّظ٥ّ:م"وعومأّز٤ّمأحّٓامؼّٓس٦ّمعـؾ٨ّمإظبمإًّؼؾيمع٤ّماظؾورـي"مأعقبومإًّؼؾيمصود٣ّمع٦ّضّٝمؼبماظؾصّٕةمأعوم

وهّٓؼّٓماظّٕقباويمظؾؿؽونمبوزل٥ّمضّٕوريمؼبمػّٔهماظؼصي،مِّغقب٥ّمجّٖءمماظؾورـيمذبؿؿّٝماظّٓورمواِّد٦ّاق

المؼؿعّٓىمطلرلاتمؽونمضّٓمدسوهمصق٥ّمظغّٓاءمعإظبمصؼّٓماصطقىماب٤ّمجّٔامماب٤ّماٌؼػّٝمم،ع٤ّمايّٓث

ع٤ّممجع٢ّم،مشرلمأنقبماىوحّٜؼػّٝمأغ٥ّمميّٖحمِّنقبماٌؽونمووريز٤ّقبماب٤ّماٌمؼوبليموعؾّّموعوءماُيىقب،

موظؾؼورئمسؾ٧ّماظل٦ّاء.م،اٌؽونمخقؾيمأص٠ّمت٦ّضّٝمالب٤ّماٌؼػّٝ

موطؾفو مو"ايوئّٛ" م"ايؿوم" م"اظؾق٦ّت" ماظ موردتمؼبماظؽؿوبم"اٌلوجّٓ" أعؽـيمموع٤ّماِّعؽـي

ضققبؼيمادؿطو ماظلوردمأنمصبع٢ّمعـفومعلّٕحومؼّٓورمصق٥ّمحّٓثماظؼصقبي.مٕمتلخّٔمػّٔهماِّعوط٤ّمحققبّٖامطؾرلام

ع٤ّماظ٦ّصّٟمواظؿقبّٓضق٠ّ،مؼؽػ٨ّمأنمؼّٔطّٕماىوحّٜمسؾ٧ّمظلونماظلوردمطؾؿيمواحّٓةمحؿ٧ّمؼعّٕ ماظؼورئمأؼ٤ّم

واظ مغعؿدلػومضصيممؼضّٝمغػل٥ّمؼبماظؼصيمظقط٢ّقبمسؾ٧ّمأحّٓاثفو.مصػ٨ّمضصقبيمأػ٢ّماظؾصّٕةمع٤ّماٌلفّٓؼني،

موٕم مأحّٓاثماظؼصّٙ، مدّٕد معؽون مصؼّٛ م"علفّٓ" مبؽؾؿي محّٓقبد ماظؼصّٙ، مع٤ّ مضقبؿًمذبؿ٦ّسي إرورؼي

طبصقبّٙماِّعؽـيماظ مجّٕتمبفوماظؼصّٙماظػّٕسقيمِّنقبمالمأػؿققبيمظؾؿؽونمصقفو،موع٤ّماظـودرمجّٓقبامأنموّٓم

مّٙماظؾكالء.اظؼصّٙماظؼصرلةماٌعوصّٕةمخوظقيمع٤ّماِّعوط٤ّ،مإاّلمأنقبمذظ١ّمممؽ٤ّمحؼومؼبمضص

مطؾؿيمعلفّٓمؼبمع٦ّاضّٝمأخّٕىمع٤ّماظؼصّٙ مذطّٕ مضصيم"ربػ٦ّزماظـّؼوش"مم،نّٓمأؼضو عـفو

مظقال" ماىوعّٝ معلفّٓ مع٤ّ ماظـّؼوش مربػ٦ّز م"صقؾ  ماىوحّٜ: مضّٕبمم(1)ؼؼ٦ّل مصّٕت م"صؾؿقبو ث٣ّقب

تّٓورمأحّٓاثماظؼصيمظقالموتـطؾ٠ّمع٤ّماٌلفّٓمظؽقبفومالموّٕيمب٥ّ،موإمنومؼبمعؽونمآخّٕمػ٦ّمم.(2)عـّٖظ٥ّ"

اٌـّٖل،مإغقبؿومأرادماىوحّٜمع٤ّمػّٔاماالدؿفاللمأنمؼمدقبّٗمظلؾىمرصؼؿ٥ّمٌـّٖظ٥ّماّظّٔيمدقظفّٕمعّٝمبوض٨ّم

ّٓمّٖمسؾ٧ّمأعّٕمآخّٕمػ٦ّماظؿظوػّٕمبوظؽّٕممسـرطوإغقبؿومم،اظلّٕد،مٕمؼفؿ٣ّمبّٔطّٕمتػوصق٢ّمأخّٕىمس٤ّماٌؽون

موهؾق٢ّمغػلقوتف٣ّ.م،صؽيمع٤ّماظؾكالء

                                           
-  212ييظر: اًحخالء، ض. 

 .123اًحخالء، ض  -(1)

 اـلعدز هفسَ، ض .ن. -(2)
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أعقبومغودرةم"إزلوسق٢ّمب٤ّمشّٖوان"مصفّٕتمؼبماٌلفّٓمِّنقبمايّٓثماّظّٔيمتّٓورمح٦ّظ٥ّمػ٦ّمصالةم

مؼؼ٦ّممم:اىؿوسي مأن مؼلؿطّٝ مصؾ٣ّ متوعقبو، ماظصّٟقب مص٦ّجّٓ مظقصؾ٨ّ، ماٌلفّٓ مشّٖوان مب٤ّ "دخ٢ّمإزلوسق٢ّ

قّْ،مورأىماظُػّٕؽبج،متؼّٓقبممصؼومموحّٓه،مصفّٔبمث٦ّبمذقّْمؼبماظصّٟمظقؿلخقبّٕمصقؼ٦ّممعع٥ّ،مصؾؿومتلخقبّٕماظش

م.(1)ؼبمع٦ّضّٝماظشقّْ،موتّٕكماظشقّْمضوئؿومخؾػ٥ّمؼـظّٕمؼبمضػوه،موؼّٓس٦ّمآمسؾق٥ّ"

،موؼبمضصيموظقّٓماظؼّٕذ٨ّمؼبمض٦ّلمذكصقيمزلمواظؾق٦ّتمؼبمضصيمربػ٦ّزماظـّؼوشجوءمذطّٕماٌـو

وؼبمضصيم"أب٨ّمعوزنموجؾ٢ّ":مم(2)ع٤ّماظشكصقوت:م"واظّٕقبأيمأنممنق٢ّمإظبمعـّٖلماظ٦ّظقّٓمصـؼق٢ّمصق٥ّ"

قبمسـّٓهمؼبمأدغ٧ّماظؾقً..." م.(3)"صؾ٦ّمدضؼًماظؾوبمسؾ٧ّمأب٨ّمعوزن،مصؾ

م(4)وذؾبطّٕمايوئّٛمؼبمضصقبيموظقّٓماظؼّٕذ٨ّمؼبمض٦ّظ٥ّ:م"جؾلـومؼبمصـوءمحوئّٛ،مظ٥ّمز٢ّقبمذّٓؼّٓماظل٦ّاد"

ماٌؾ١ّ مسؾّٓ مب٤ّ مػشوم م"دخ٢ّ مذؿ٧ّ: مرّٕ  مؼب ماظلورد مض٦ّل موأذفورموؼب مصوطفي مصق٥ّ مظ٥ّ محوئطو ،

م.(5)ر..."ؤو

أعقبومايؿوممصّٔطّٕمعّٕةمواحّٓةمؼبمضصيمروؼًمس٤ّم"صوحلمب٤ّمسػون،مؼبمض٦ّلماظلورد:م"ضولمظ٨ّم

م.(6)صوحىمايؿوممأالمأسفؾ١ّمع٤ّمصوحلمب٤ّمسػون مطونمصب٨ّءمط٢ّقبمدقّٕمصقّٓخ٢ّمايؿوم..."

ذطّٕتمػّٔهماِّعؽـيموضّٓموضعًمصقفومأحّٓاثمعو،مطؿومذطّٕماىوحّٜمأعوط٤ّمأخّٕى،مع٤ّمشرلم

مصقف مب٤ّمأحّٓاثمتّٔطّٕ موسؿّٕو ماظـّظوم مإدقوق موأب٦ّ م"وعضقًمأغو ماظؼّٕذ٨ّ": م"وظقّٓ مضصي مؼب مطؼ٦ّظ٥ّ و

طّٕماىؾونمؼبمدقوقمحّٓؼٌماظلوردمالمسالضيمظ٥ّممبوم،ممصّٔؾب"(7)غفق٦ّي،مغّٕؼّٓمايّٓؼٌمؼبماىؾقبون

حّٓثمالحؼو،مطؿومذؾبطّٕتماظلقبػقـيموػ٨ّمإحوظيمس٤ّماظؾقّٕمؼبمضصيم"اِّط٢ّمعّٝماىؿوسيمتؽّؾّٟ"ماّظ م

                                           

 .261اًحخالء، ض -(1)

 .31اـلعدز هفسَ، ض -(2)

 ويف كعة "ٔبمحد جن خَف" و"اًىٌدي"، و"ٔب  سعيد اـلدائد" واًلرح نثريت... . 36اـلعدز هفسَ، ض  -(3)

 .31هفسَ، ض  -(4)
-  ُؼؼ،  ؼازة خاكؼان اًؼرتك وكؼتهل 12وان ٔب د خَفاء اصلو  ألموية يف اًضام، وصل يف ذمضق سؼ ية ُو ُضام جن عحد اـلغل جن مر

 .216ض ض: َلد إ،سىٌدزي، ُؼ ييظر: اًحخالء، 219واس تو  اًعرة ملىل تالذ تد اًّرظافة، تويف ففا س ية 

 .290ض: لَ اذلاجري، ض اـلعدز هفسَ،  -(5)

 .22اـلعدز هفسَ، ض  -(6)
- ض: ييظؼر: اًؼحخالء،  ابدلحّان اًّعحراء ٔبو ادلحّاهة وت ما اس توى من ألزط يف ازتفؼاغ ، دسؼر فيؼَ وم ؼا نييؼ  اـللؼربت يلعد

 .10ض َلد إ،سىٌدزي، 

 .31هفسَ، ض  -(7)
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وؼبمرّٕ مم(1)غ٦ّاس:م"...طونمععـومؼبماظلقبػقـيموسب٤ّمغّٕؼّٓمبغّٓاد،مرج٢ّمع٤ّمأػ٢ّمخّٕدون"رواػومأب٦ّم

م.م(2)ذؿ٧ّمؼّٕوؼفومرعضون:م"طـًمعّٝمذقّْمأػ٦ّازيمؼبماىعػّٕؼي،...وظقّٗمؼبماظلػقـيمشرليموشرله"

جوءمادؿعؿولماٌؽونمؼبمضصّٙماظؾكالءمبؼّٓرمحوجيماظؼصيمإظق٥ّ،معـفومعومطونموادعومذوعال،م

اقموخّٕدون،موعومطونمضققبؼومطوٌـّٖلمواظؾقًموحوئّٛماظػـوء،مواػؿؿومماىوحّٜمبوِّعوط٤ّمطوظؾصّٕةمواظعّٕ

م.(3)دظق٢ّمسؾ٧ّم"وس٨ّمعـ٥ّمبؼقؿيمػّٔاماظعـصّٕمصف٦ّمؼلؿكّٓع٥ّمحنيمؼشعّٕمأغقب٥ّمؼضقّٟمذقؽومعومظؾؼصي"

وٌلـومؼبمضصّٙمأخّٕىمذطّٕمط٢ّقبمتػوصق٢ّمم،صؾ٣ّمطبؿ٢ّماٌعـ٧ّم،طؿومٌلـومأؼضومضصصومبالمأعوط٤ّمتؾبّٔطّٕ

مظؾؿلؿلجّٕ،مم،ناٌؽو مؼبمردوظيماظؽـّٓيماظ مأردؾفو مأنمغعؿدلماىوحّٜمأوقبلمطوتىم"طؿو مميؽــو ظّٔا

م.(4)"ؼّٓخ٢ّمبق٦ّتماظقبوسمؼبمأدب٥ّموؼـؼ٢ّمسوٌف٣ّماٌعقش٨ّمواظق٦ّع٨ّمبؿػصق٢ّموتّٓضق٠ّ

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

                                           

 .12هفسَ، ض  -(1)

 .221-221هفسَ، ض  -(2)

 .211يياء ظديلا، فٌية اًلعة يف نتاة اًحخالء ٌَااحظ، ض  -(3)

 .311ييظر: زاكن اًعفدي، اًفن اًلعيص يف اًيرث اًعر ، ض  -(4)
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مخالصي:

مػّٔهم مط٢ّقب مت٦ّزقػ٥ّ مخالل مع٤ّ ماظؼصقبي مظعوٕ مإعوعو مطون ماىوحّٜ مأنقب مإظب ماظـفوؼي مؼب شبؾّٙ

متفوتطؾقؼووظؼقوسمإظبمسصّٕه،موعومدؾؼ٥ّمإظبماظؿؼـقوتماظ مٕمؼؿ٣ّقبماظؿـظرلمشلومإاّلمؼبمسص٦ّرمعؿلخّٕةمب

مؼبممأحّٓ ماظؾك٢ّمع٦ّض٦ّسو مع٤ّمع٦ّض٦ّ  مظقؿكّٔ ماظػّٕصي مظ٥ّ مػققبل مودعـي ماٌؼػّٝمؼبمطؾقؾي ماب٤ّ مظع٢ّقب ضؾؾ٥ّ،

غؼّٓؼي،مخصّٙمسؾق٥ّمع٤ّمضضوؼوممسؾ٧ّمعوماذؿؿالم،طؿوبمخوص،مِّنقبمطؿوبمايق٦ّانمواظؾقونمواظؿؾقني

مطونمطؿوبمضصّٙمبوعؿقوز.م،طؿوبماظؾكالءمأعولّٕدمظقّٓصّٝماظلقبلممس٤ّماظؼورئ،مظؾومعلوحيمؿصقف

بوسؿؾورػ٣ّمم،اظلّٕدماظعّٕب٨ّمسوعيوم،دّٕدماىوحّٜمخوصياًؾ٢ّمؼبمع٤ّمأغؽّٕوامسؾؼّٕؼيممؼؽؿ٤ّو

رمسؾ٣ّم)ػ٢ّماظؼّٙقبمإاّلمدّٕد(ماِّعّٕماّظّٔيمتلّطّٓمعّٝمزف٦ّظؾذلاثماظلّٕديمذبّٕقبدمضّٙقبممبػف٦ّممايؽ٨ّ؛مصـ

أوماظعؾ٦ّمماظلّٕدؼيمابؿّٓاءمم،اظلّٕدماٌعوصّٕمسؾ٧ّمؼّٓمطؾورماظـؼودماِّوروبقنيمع٤ّمأصقوبمغظّٕؼيماظؼصي

موت٦ّدورو ،م مجـقً مزرلار معّٕورا مايوظقي ماظـؼّٓؼي مبوالووػوت مواغؿفوءـب ماظّٕقبوس ماظشؽالغقني ع٤ّ

م.(1)وروالنمبورث

م

م

                                           

 .21ييظر:  َلد زجة اًيّااز، اًرتاج اًلعيص يف ألذة اًعر ، ض  -(1)



 

 

م

م

م

م

م

م

 الفصل الثالث

 مجالَْقصص البخالء مقاربْ يف 
 التلقُ



 

 

م

"...إنقبمادؿـؿورماظـّٙماظذلاث٨ّمؼبمضّٕاءةمجودةم

ظؾؿؾؼ٨ّمضّٓمؼؽشّٟمس٤ّمععطقوتمأخّٕىمأطـّٕم

اٌـورمح٦ّلم"أدط٦ّرةممحّٓاثيمع٤ّماظصكىم

اظؼورئ"ماظق٦ّم،مواظؿػوتـومإظبماظغّٕبمؼلؿـوممبقل٣ّم

اظؿؾعقيماظعؿقوء،معومداعًمػـوكمغص٦ّصمتضور م

عومجودتمب٥ّمضّٕائّّماآلخّٕ،مب٢ّمتؿعّٓاػومؼبم

 أحوؼنيمطـرلة..."

 

 ،مغظّٕؼيماظؼّٕاءةمؼبماظـؼّٓماٌعوصّٕ،محؾقبمعوغلي

 .038م-037ص
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م:متفقد

ماظؿؾؼ٨ّ مغظّٕؼي مبـوءممتعّٓنب مظقعقّٓ ماظؼورئ مأعوم ماّظ مصؿقًماجملول ماظـؼّٓؼي ماٌـوػٍ مأطـّٕ ع٤ّ

اظـص٦ّصموص٠ّمصفؿ٥ّمشلو،مع٤ّمخاللمايؿ٦ّظيماٌعّٕصقيماظ مؼؽؿلؾفومع٤ّمضّٕاءاتمدوبؼيمع٤ّمجفي،موع٤ّم

مت مؼب مض٦ّؼقبًو مداصعًو مدؿؽ٦ّن ماظ  مواظلقودقي مواظّٓؼـقي مواظـؼوصقي ماالجؿؿوسقي مضـوسوت٥ّ معّٝمخالل ػوسؾ٥ّ

وغّٕؼّٓمأنمشبُؾّٙمم.د٦ّاءمع٤ّمخاللماإلصبوبمععفومأوماظلؾى،مأومعومؼلؿ٧ّم)بؽلّٕمت٦ّضعوت٥ّ(م،اظـص٦ّص

اظؽؿوبماظعظق٣ّمػ٦ّماّظّٔيمؼّٓصّٝمبؼورئ٥ّمإظبماٌشورطيمؼبمإغؿوجماِّصؽورمأطـّٕمممومؼؼّٓعفوم»ع٤ّمط٢ّمػّٔامإظبمأنؽبقبم

ئفو،موّٕنبهمظقـّٖظ٠ّمععفومإظبمظّٔةماظؽشّٟمظ٥ّمجوػّٖة،ماظؽؿوبماىقكبقبّٓمعّٓومبغيمعشّٕقبسيمدائؿو،متؿػوس٢ّمعّٝمضور

وػّٔهماظّؾّٔةمميؽ٤ّماظ٦ّص٦ّلمإظقفومع٤ّمخاللماظؼّٕاءةماٌؿػوسؾيمواظعؿقؼيموػ٨ّمذّٕوطمالمتؿ٦ّصّٕمإاّلمؼبم(1)«اظّٓائ٣ّ

ظ٥ّماظؼّٓرةمسؾ٧ّمددلمأش٦ّارماظـّٙمع٤ّمخاللمإجّٕاءاتمغؼّٓؼيمضّٓؽبقبعفومط٢ّقبمع٤ّمم،ممقؽبقبّٖم،زبؿؾّٟم،ضورئمععقؽبقب٤ّ

صقؿومضّٓؽبقبعوهم  Wolfgang Isère)–)ص٦ّظػغوغّٞمإؼّٖرمومHans Robert Jauss)م-ػوغّٗمروبّٕتمؼووس)

مع٤ّمآظقوتموإجّٕاءات.

مإلجّٕاءاتم"ؼووسموإؼّٖر"مع٤ّمخاللمم متطؾقؼققبًو ماظعـ٦ّانمأنمغؼّٓكبقبممذّٕحو دـقوولمع٤ّمخاللمػّٔا

مإظبمأيمحّٓقبمميؽــومتطؾق٠ّمػّٔهماإلجّٕاءاتمسؾ٧ّمضصّٙماظؾكالء م:ضصّٙماظؾكالء،مظـفقىمس٤ّمإذؽوظقي

ماظؾّٓاؼيمعّٝماآلظقوتماظـؼّٓؼيمىؿوظقيماظؿؾؼ٨ّمسـّٓمؼووس.دؿؽ٦ّنمم

م

م

                                           
 -  ٌاث اًلؼرن اـلؼايض يف ٔبزواب تديؼدا مدزسؼة هووسؼعووس ألـلاهيؼة، ٕاثؼر ،ؼرانٌلث مٌؼاا هلديؼة سؼ حل  يم و هلدي ظِر يف س تي

 ريؼؼة ٔبي اًتَلؼؼا ًتعؼؼوط رعل اًؼؼيلط اطلي جنؼؼم عؼؼن مٌؼؼاا سؼؼاتلة  ومؼؼا تعؼؼرف مبيؼؼاا مؼؼا تعؼؼد اًحًيويؼؼةظِؼؼوزٍ، جفؼؼاءث ُؼؼذٍ اًيظ
Poststructuralisme    ًتعحح ألفعاء اًيت وكع  ففا اًحًيوية ؤبجرسُا اًعمنية اًيعية وموث اـلؤًف، جفاءث هرذ فعؼي  ؼاذ

، ييظؼر: اًييص،  و ثَ  ُذٍ الاجتاُؼاث تؼبٔزتل هظؼرايث ت اًلؼراءت  واًتَلؼا، واًتفىيؼم واًتبٔويؼي واًسؼ مييوًوجيا ملىل ُذا إ،هؽالق

؛ وكؼد 13، اصلاز اًحي ؼاء، اـلؽؼرة، ض 1002، 2ثرشى موىس ظاحل، هظريؼة اًتَلؼا ٔبظؼول وتعحيلؼاث، اـلرنؼز اًثلؼايف اًعؼر ، ظ

يت تياًو  رعل ًوتضاتَ اـلعَوماث ففا، فلد زنّزان ملىل تعغ الًٓيؼاث إ،جرائيؼة عيؼد ايوش ازتبٔييا ٔبن هتااوس اًتيظري، ًىرثت اـلراجل اً

 وبٓيزز تلراءت تعحيلية ًلعط اًحخالء مدارشت، جتيحا ًتىراز اـلعَوماث.

د اًعؼر  اذلؼدي ، عحد ػل ٕاجراُمي، من خالل تلدميَ ًىتاة: اـللاماث واًتَلا حب  يف ٔبمنؼاظ اًتَلؼا ـللامؼاث اذمؼذاإ يف اًيلؼ -(1)

 .06، تريوث، ًحيان، ض.1003، 2ًؼ"انذز اكظم"، اـلؤسسة اًعرتية ٌضلزاساث واًًرش، ظ.
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م.املبحث األول: مقاربة نقدية لهصوص قصص البخالء بإجراءات مههج "ياوض"

سؾ٧ّماٌؿؾؼ٨ّمأنمؼلؿـّٓمسؾقفومأثـوءماظؼّٕاءة،مماغطؾ٠ّم"ػـ.ر.ؼووس"مع٤ّمذبؿ٦ّسيمع٤ّماإلجّٕاءات،

مذّٕوحومععقـيمعبعفوم"ؼووس"مؼب:م،أوماظؽؿوبمطؽ٢ّم،ب٢ّمظؿؿ٣ّمسؿؾقيماظؼّٕاءةمصبىمأنمؼ٦ّّصّٕماظقبّٙ

مأصقماظؿوضُّع: -0

مظـظّٕؼيم ماًصوئّٙماِّخّٕى ماظؼورئ مأػؿ٢ّ مصنذا مظصقؼًو مارتؾورو مبوظؼّٕاءة ماظؿ٦ّضّٝ مأص٠ّ ؼّٕتؾّٛ

صنغ٥ّمظ٤ّمؼؾبفؿكب٢ّمػّٔهماًصقصي،مب٢ّمحؿ٧ّماظؼورئماظعوديمالمؼـػ١ُّّمأنمم-ودـلت٨ّمسؾ٧ّمذطّٕػو–اظؿؾؼ٨ّم

م.مصؾيماظؼّٕاءةطبطّٕمبؾوظ٥ّمأص٠ّفبمؼّٓصع٥ّمإظبمع٦ّا

صؽ٢ّؾبقبمسؿ٢ّم»م:إالمبعّٓمضّٕاءاتمعؿعّٓدةمِّسؿولمأخّٕىم،حلىمؼووسم،ؿ٦ّضّٝالمؼؿشؽقَب٢ّمأص٠ّماظ

موؼؽقكبقبّٟمادؿفوبؿ٥ّماظعورػقيمظ٥ّ،موطبؾ٠ّمعـّٔمبّٓاؼؿ٥ّم مظ٥ّمأنمضّٕأػو ماظؼورئمبلسؿولمأخّٕىمدؾ٠ّؽب ؼّٔطكبقبّٕ

اظؼّٕاءة،مأنمميؿّٓؽبقبمأومت٦ّضعومعومظــ"تؿؿؽبقبي"مايؽوؼيموودطفوموغفوؼؿفو،موػ٦ّمت٦ّضّٝمميؽ٤ّمطؾؿومتؼّٓعًم

ؼبممضصّٓغوهوضّٕورةمربّٛمأص٠ّماظؿ٦ّضّٝمبؼّٕاءةمأسؿولمدوبؼي،مػ٦ّمعومم،(1)«ؼؾبعّٓؽبقبلمأومؼؾب٦ّجؽبقب٥ّموجفًيمأخّٕى

ماظّٓرادي ؿػوس٢ّمعّٝمػّٔهمع٤ّماظمؿؿؽ٤ّحؿ٧ّمؼم،ظ٥ّمايؿ٦ّظيماٌعّٕصقيماظؼّٕاءةمت٦ّصّٕمأنم،ادؿفالظـومشلّٔه

م.اظـص٦ّصمع٤ّمخاللماظؿ٦ّضعوتماظ متؿشؽ٢ّمظّٓؼ٥ّ

ماظؽؿوبمؼض٣ّممأثـوءتشؽؾًم مػّٔا مأنؽبقب ماظؿ٦ّضعوتمحبؽ٣ّ مع٤ّ مذبؿ٦ّسي مظؽؿوبماظؾكالء ضّٕاءتـو

ذبؿ٦ّسيمع٤ّماظـ٦ّادرمواظؼصّٙ،مهؿ٢ّمط٢ّمضصيلبمصؽًّٕةمععقؽبقبـيمطبؿؾّٟمبوخؿالصفومأص٠ّؾبماظؿ٦ّضّٝ؛موضؾ٢ّم

اظؿطّٕقمإظبمػّٔهماظؼصّٙموايّٓؼٌمس٤ّمعومهؿؾ٥ّمع٤ّمآصوقمزبؿؾػي،مالبّٓمع٤ّمأنمغعّٕقِبجمسؾ٧ّمأوؽبقبلمسؿؾيم

موػ٨ّماظعـ٦ّان.م،صعـومإظبمتشؽق٢ّمأص٠ِّمت٦ّضقُبّٝؼبماظؽؿوبمتّٓ

                                           
 -  ؽؼؼاث اًرومًسؼؼ ية واًيلؼؼد ألذ  يف ةامعؼؼة 2661جىوسؼؼ تووس، وتؼؼويف سؼؼ ية  2612انكؼؼد ومؼؼؤزد ٔبـلؼؼاإ، وصل سؼؼ ية ، ذّزش فلؼؼَ اٌَ

لٔمرهيتك، وةامعة اًرستون تفروسا. وكؼد لؼّوز مؼل سمالئؼَ يف ةامعؼة هووسؼ تووس ملؼىل هووس تووس، نٌل ذّزش بٔي ا يف ةامعيت هًوومديا وتيي ا

 زٔبسِم "و.ف. ٔبيزز" ما عرف ثسؼ يواث اًسؼ تيٌياث واًسؼ حعيًياث تيظريؼة اًتَلؼا. ومؼن مًؤفاتؼَ: اًتيرتؼة ازلاًيؼة وهظريؼة اًتبٔويؼي ألذ "، "

يط ألذ   .www.alhayat.com 30/22/1006اذليات ابـلوكل إ،ًىرتوإ:  " ييظر: جريدتجٌلًية اًتَلا من بٔةي تبٔويي ةديد ٌَ
-  ؼذٍ ألخؼريت مؼا ت تي ميىٌيا ٔبن هَمتس ُذٍ ارلاظية حم عيد اًياش اًخسعاء عيد مضاُدهتم ٔل داج فؼيؿل ٔبو مسَسؼي، ُو

 ٌَمضاُد ٔبفٌق هبيي ٕا  هناية معي ية تعد متاتعة ٍلوملة من أل داج. يف اذلليلة ٕا، ٔبعٌلل مىتوتة ابصلزةة ألو ، فيتض 

، 2ُاوس زوجرث ايوش، جٌلًية اًتَلا من ٔبةي تبٔويؼي ةديؼد ٌَؼيط ألذ ، ،ؼر: زصؼ يد تيحؼدو، مًضؼوزاث الافؼتالف، ظ. -(1)

 .91م، ادلزائر، ض.1021 -ُؼ  2231

http://www.alhayat.com/
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ماظعـ٦ّانماظّٔيماخؿورهماىوحّٜمإظبماظؿلوؤلمِّغ٥ّمالمضبؿ٢ّؾبمعؾبؾفؿو،مخوصيموأغ٥ّمالم المؼّٓصعـو

أوؽبقبلمظؼوءمعّٝمطؾؿيم"اظؾكالء"مدّٕسونمعومؼؿشؽقَب٢ّمأص٠ّمضبق٢ّمإظبمأنمبمؿّٝمؼلؿـّٓمسؾ٧ّمسـ٦ّانمصّٕس٨ّ،مص

ؼؿطوب٠ّمأص٠ّمت٦ّضقُبّٝماظؼورئمعّٝمأص٠ّمت٦ّضقُبّٝماظؽوتىمؼبمماظؽوتىمدقؿقّٓؽبقبثمس٤ّمصؽيماظؾكالء،مودّٕسونمعو

ماظؾكالءمؼبمبوبماىّٓ،مِّجع٢ّماشلّٖلم»أولمصؼّٕةمع٤ّمعؼّٓعيماظؽؿوبمؼبمض٦ّظ٥ّ:م ماذطّٕمظ٨ّمغ٦ّادر ...

مع٤ّم مغػع٥ّ ماظؿؿّٗ م٤ٌّ موالبّٓ مععوودت٥ّ مع٤ّ مميـّٝ مطّٓقبًا مظؾفّٓ مصننؽبقب معبوعو، مواظّٕاحي علذلاحو،

مػّٔهماظػؽيمؼبمحّٓؼـ٥ّمبفّٔاماظؽؿوب.مصؼّٓمأبونماىوحّٜمأغؽبقب٥ّمطبّٙنبم،(1)«عّٕاجعؿ٥ّ

مبفمالءم معؿعؾؼي مأخّٕى متػوصق٢ّ مدّٕد ماىوحّٜ مؼ٦ّاص٢ّ مبعّٓعو مظؾؼورئ مجّٓؼّٓا مأصؼو مؼشؽكبقب٢ّ ث٣ّ

...موط٢ّمعومحضّٕغ٨ّمع٤ّمأسوجقؾف٣ّموأسوجقىمشرلػ٣ّ،موظكب٣ّمزل٦ّاماظؾك٢ّؽبمإصالحوم»اظؾكالءمؼبمض٦ّظ٥ّ:م

مسؾ٧ّماٌـّٝ،موغلؾ٦ّهمإظبمايّٖم  محوع٦ّا ؽب ماضؿصودا! مو ماى٦ّدمدؽبّٕصًو،مواِّثّٕةممواظشؾبقبّّؽبقب موظكب٣ّمجعؾ٦ّا ...

م... مبوظّٔم  ماحؿػوشل٣ّ موض٢ّؽبقب مايؿّٓ مؼب مزػّٓوا موظكب٣ّ مؼطّٕحفوموم،(2)«جفال  ماِّدؽؾي مع٤ّ ػ٨ّمذبؿ٦ّسي

ماٌّٖؼّٓمع٤ّماظؿ٦ّضعوت موتػؿّّمشل٣ّ ماظؼّٕؽبقباء مع٤ّمماظ ماىوحّٜمتشؿًمأصؽور مإظبمذغّٟماظؼّٕاءة تّٓصّٝمبف٣ّ

معؼورغ مثؽب٣ّؽبقب موع٤ّ ماِّدؽؾي، مػّٔه مس٤ّ ماإلجوبي مأج٢ّ مت٦ّضعوتف٣ّ معّٓىمبي مٌعّٕصي موغودرة مضصي مط٢ّ ـفوؼي

مت٦ّجقففومظؿ٦ّضعوتف٣ّ.اخؿالصفو،موتطوبؼفومأوم

اظ موجففومإظبم"ربؿّٓمب٤ّمزؼود"موإظبمب مسؿ٥ّمماظؾّٓاؼيمردوظيم"دف٢ّمب٤ّمػورون"دؿؽ٦ّنم

م.م(3)ع٤ّمآلمزؼودمحنيمذع٦ّامعّٔػؾ٥ّمؼبماظؾك٢ّموتؿؾع٦ّامطالع٥ّمؼبماظؽؿى

 :مردوظيمدف٢ّمب٤ّمػورون

معطؾّٝماظّٕدوظي،م متؼّٕأ مض٦ّظ٥ّ:موصنغ١ّمحقـؿو مسـّٓ مأنم»هّٓؼّٓا مأردتؽب مإذا مؼؼ٦ّظ٦ّن: مطوغ٦ّا وضّٓ

ماظعقىمأنم موأول ماظعقى، مع٤ّ مصق٥ّ مبػض٢ّمعو مؼعقى، مإمنو مصنغ٥ّ مصؿلعؽبقب٢ّمسقؽبقبوبو، معبقَبي، تّٕىماظعق٦ّبؽب

مظقّٗمبعقى طقّٟمظؾؾك٢ّمأنمالمؼؽ٦ّنمسقؾو !مم:تّٓخ٢ّمؼبمحوظيمع٤ّماظؿق٥ّمواظؿلوؤلم،(4)«تؾبعقىمعو

                                           

 .2اًحخالء، ض -(1)

 .1ض ييظر: اًحخالء، ادلاحظ،  -(2)
-  سِي جن ُازون ٔبتو معر جن زاُحون اصّلس متيساإ، ذخي اًحرصت واتعي ابـلبٔمون فو،ٍّ فزاهؼة اذلوكؼة، واكن ٔبذيحؼا وصؼاعرا حىؼامي

صعوتيا يتععة ٌَعيؼم ملؼىل اًعؼرة صؼديدا يف رعل، واكن ادلؼاحظ نثؼريا مؼا هبؼيك عيؼَ ويعؼف جراعتؼَ ويثؼد ملؼىل فعؼاحتَ واكن 

 .2206، )حرف اًسك(، ض3نثريت؛ ييظر: معيم ألذابء، ح مضِوزا ابًحخي و  يف رعل ٔبفداز

 .6ييظر: اًحخالء،  -(3)

 .6ضاًحخالء، -(4)
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ماظؼورئموػ٨ّمأ دؿقؿوجمإظبممشلّٔااظعـ٦ّانم"اظؾكالء"ممع٤ّمخاللماظالت٦ّاص٠ّمعّٝولمصّٓعيمؼؿعّٕضمشلو

،مشرلمأنماظشكصقيمراحًمتلّٕدمتػصقالمح٦ّلمسوداتفوماظ مأطـّٕمؿؿ٦ّضّّماظػؽّٕةظعّٖؼّٓمع٤ّماظؼّٕاءةم

متّٕىمأغفومضّٕبمع٤ّماالضؿصودموتؾعّٓمسـفومط٢ّمغؼّٙ.م

م مغب٦ّظي مضبؿ٢ّ ماظّٔي ماظؼورئ مت٦ّضّٝ مطلّٕ مإظب مؼمدي مػّٔهمعو مضّٓعؿ٥ّ مسؿقبو ممتوعو مزبؿؾػي ععّٕصقي

ؾ٦ّط٥ّمأؼضوموذظ١ّمالسؿؿودػومسؾ٧ّممسؼؾقي،ماظ مميؽ٤ّمأنمتغققبّٕمأص٠ّماظؼورئمورمبومداظشكصقيمع٤ّمبّٕاػني

:إذامرؾكؿ٣ّميؿومصّٖؼّٓوامؼبماٌوء،مصننمٕم...موضّٓمضولماظـام»:معـفومض٦ّظ٥ّمحفٍمدؼـقي،موعـطؼقي

طبصّٟمغعؾ٥ّ،موؼّٕضّٝمث٦ّب٥ّ،مموضّٓمطونماظـام»وؼبمض٦ّظ٥ّمأؼضو:م(1)«ؼؾبصكبىمأحّٓط٣ّميؿو،مأصوبمعّٕضو

،موظؼّٓمظػكبقبؼًمدؾبعّٓىمابـيم"ؼؾؾًإظبمُطّٕا مظمُأػّٓيؽبوؼؾطّٝمإصؾع٥ّ،موؼؼ٦ّل:م"ظ٦ّمأتقًمبّٔرا مِّطؾً،موظ٦ّم

ىماِّص٠ّماٌؿلع٢ّمشلّٔهمايفٍمدؿكققب.إنقبم»(2)س٦ّ مإزارمرؾقي،موػ٦ّمج٦ّادمضّٕؼّ٘،موػ٦ّمرؾقيماظػقؽبقبوض

طونمخبقالمحلؾؿوموردمظـوممظّٓؼ٥ّمِّعّٕؼ٤ّ،مصنعمبومأنمؼؽ٦ّنماظؾّٔؿبلمضّٕبًومع٤ّماإلدّٕا ،موإعومأنؽبقبمرد٦ّلمآم

اظؾك٢ّؽبمواظؾكالء،موطّٔاممؼؽ٦ّنمسؾ٧ّمدراؼيموادعيلبمبوآلؼوتماظ متّٔمؾبقبماظّٔيػّٔهماِّض٦ّال!مصوظؼورئممؼبمدقوق

دقكؿؾّٟمت٦ّضع٥ّمس٤ّمضورئمّٔكبقبرمع٤ّماظؾك٢ّ،ماظ مهمدّٝمبوِّحودؼٌمواِّصعولماٌلث٦ّرةمسـ٥ّماودراؼيم

ََٝلٌَْ ََّٓ  ال٤ٔرًَٓ﴿موع٤ّمػّٔهماِّعـؾيمغّٔطّٕمض٦ّظ٥ّمتعوظب:جوػ٢ّمشلّٔهماآلؼوت،م َِل٢ ََّٓٞلُتُنٌَْ آَِب ُمُسٌَّ الٖياَع ٔباٞلُب

ًِ ٜفِضلُٔٔ َّٜأِعَتِدَىا ٔلٞلٜلأفس٢ًَٓ َعَراّبا م٢َُّٔياَءا َما  .طـرلةمؼبماظؼّٕآنماظعظق٣ّمواِّعـؾي، (3)﴾َتاٍُُه الل٤ُُ ٔم

                                           

: "اي ٔباب َرّزٍ ٕارا لحص  مركة، فبٔنرث ماءُؼا، وتعاُؼد ةرياهؼم" ٔبفرةؼَ مسؼؿل، زواٍ . ووزذ اذلدي  يف كو  22اًحخالء، ض-(1)

 من خالل اذلدي  ٔبن اًؽاية من ٕايافة اـلاء ختتَف لكيّا عٌل ٔبزاذٍ سِي جن ُازون.  . يظِر1119ٔبتو رز اًؽفازي، زمقَ 
-  َ9211ٔبفرةَ اًحخازي، زواٍ ٔبتو ُريرت، زمق. 

-  ،ٔبتو َلد لَحة جن عحيد ػل، جن عامثن جن معرو جن وعة جن سعد جن تمي جن مرت جن وعة جن ًؤي جن ؼاًؼة اًلرييشؼ اًتميؼا

م(، ٔب د اًعرشت اـلخرشين ابدلية، ؤب د اًامثهية اطلين س حلوا ٕا  إ،سالم، و د اشلسؼة اطّليؼن ٔبسؼَموا ملؼىل 926ق.ُؼ/  11وصل س ية) 

م(؛ ييظؼر: اًعسؼلالإ، 191ُؼؼ/31يد ٔب  جىر، ؤب د اًس تة ٔبحصاة اًضوزى، زوى عن اًي، ظىل ػل ملَيَ وسؼؿل، تؼويف سؼ ية )

 .230إ،ظاتة يف  ي  اًعحاتة، ض

 .22 ض، اًحخالء -(2)

 .31سوزت اًًساء، الٓية  -(3)
-  يَن يَْحَخَُوَن ِتَما  َو،َ ﴿:مكو ِ َِ يَؼْوَم اًِْليَاَمؼةِ َءاهَبَْسََب  اطل  َُؼوا ِتؼ كُوَن َما َأِ ُيَعو  َو رَشٌّ ًَُِْم س َ ُُ َو َخرْيًا ًَُِْم تَْي  ُُ ُ ِمْن فَْ هِلِ  ِ ِمؼرَياُج  اَتُنُ اؽل  َوؽِل 

َماَواِث  ُ ِتَما تَْعَمَُوَن َفِدؼريٌ اًس  ؼا ﴿:موكؼو  تعؼا م.(210)سؼوزت بٓل معؼران، الٓيؼة  ﴾َواْلَْزِط َواؽل  َِ َوتََوً ؼْوا َوُنْ ءاَ فَََم  َُؼوا ِتؼ اَتُنْ ِمؼْن فَْ ؼهِلِ َأِ

 َ َُ ِتَما بَْخََُفوا اؽل  َ َ  يَْوِم يََْلَْوه
ِ
ْم ا ٍُ َوِتَما اَكهُوا يَْىِذتُونَ ُمْعرُِيوَن فَبَْعلََ ُْم هِفَاكًا يِف كَُُوهِبِ  (11و 19)سوزت اًتوتة، الٓيتك  ﴾ َما َوملَُدو
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ماظؼورئماظ٦ّاس٨ّ مت٦ّضع٥ّمدقكؿؾّٟمس٤ّماظؼورئماظعودي،مأوماىوػ٢ّمِّنقبمم،أعقبو ظّٓؼ٥ّمدراؼيمصننقب

مغف٧ّمسـفوعؾبلؾَؼيمأنؽبقبماظؾك٢ّؽبمصػٌيمذعقؿيموالمتع مبوظضّٕورةماالضؿصود،موظ٥ّماسؿؼودمبلنؽبقبمػّٔهماظصػوتكبم

ماإلدالم،موطؿومظ٥ّمدراؼٌيمبفّٔهماظشكصقوتماظ مأوتكبقًمج٦ّاعّٝؽبماظؽؾكب٣ّموايفوج.

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

 :ضصيماظعّٕاض٨ّمعّٝمإٌّوزي 
طؾؿومزاره،موضقوصيمطّٕمممهمأػ٢ّص٦ّجّٓذكّٙمع٤ّمعّٕومضقػومسؾ٧ّمصّٓؼ٠ّمظ٥ّمؼبماظعّٕاق،ممغّٖل

بعّٓمعّٓؽبقبةمع٤ّمإظبمحوجيمؼبمعّٕومظعّٕاض٨ّماضطّٕقبماصلحلؽبقبمإٌّوزيقبمسؾ٧ّمصّٓؼؼ٥ّماظعّٕاض٨ّمبلنمؼّٖورهمؼ٦ّعًو،م

مماظّٖع٤ّ مإٌّوزي مص٦ّبمصّٓؼؼ٥ّ مخؾػقيمم.ؼعوغؼ٥ّصوو٥ّ مع٤ّ ماغطالضو ماظؼورئ مؼؿ٦ّضع٥ّ مأن مميؽ٤ّ معو إنقب

مإٌّوزيمدقلقهمادؿضوصيماظعّٕاض٨ّماظعـ٦ّان طلضص٧ّم،موع٤ّمتّٕطقّٖماىوحّٜمسؾ٧ّمخب٢ّمأػ٢ّمعّٕو،مأنقب

حوالتماظؾك٢ّ،مظؽ٤ّمبوض٨ّمعشوػّٓماظؼصيمت٦ّح٨ّمإظبمسؽّٗمػّٔاماظؿ٦ّضّٝمب٢ّمإظبمأد٦ّئ٥ّمسؾ٧ّماإلرالق،م

مصؼّٓمالحّٜماظعّٕاض٨ّمجػوءمواضقومع٤ّمإٌّوزيموطلغ٥ّمٕمؼعّٕص٥ّ.

مإٌّوزيقبمٕمؼعّٕ مصّٓؼؼ٥ّماظعّٕاض٨ّػّٔهماظؼصيماجملولمِّصؼنيماثـني:ماِّوؽبقبتػؿّّم وػ٦ّمم،لمأنؽبقب

ضولماظعّٕاض٨ّمؼبمغػل٥ّ:م"ظع٢ّؽبقبمإغؽورؽبهمإؼؽبقبويم»وعومضبقؾـومإظبمػّٔاماِّص٠ّمض٦ّلماظلورد:مت٦ّضّٝماظؼورئم)أ(،م

ٌؽونماظؼـو "،مصّٕع٧ّمبؼـوس٥ّ،موابؿّٓأمعلوءظؿ٥ّ،مصؽونمظ٥ّمأغؽّٕه.مصؼول:م"ظعؾ٥ّمأنمؼؽ٦ّنمإغؽبقبؿومُأت٨ّمع٤ّم

 

 مرجعياث اًتبٔويي عيد اًلازئ

 اًلازئ اًواعا اًلازئ اًخس يط

ميثي اًحخي صليَ ٔب ؼد مدؼاذئ 

ضصعؼؼؼؼؼؼية  اً إ،سؼؼؼؼؼؼالم ٔلن 

احتيؼؼ  تبٔ اذيؼؼ  حصيحؼؼة 

 عن اًرسول 

ميِثّؼؼي اًحخؼؼي صليؼؼَ يفاًب 

مؼؼن الاكتعؼؼاذ وحسؼؼن 

ؼيس ابً،ؼوزت  اًتدتري ًو

ٔبن يىؼؼون اًحخؼؼُي صؼؼيئًا 

رمؼؼاميً، وميىؼؼن ٔبن هؼؼدزح 

مضؼؼؼن  اًحصيؼؼؼياـلتَِلّؼؼؼا 

 ُذٍ ارلاهة.

 تَؼؼؼف ٔبفؼؼؼق اًتوكؼؼؼل صليؼؼؼَ عؼؼؼن 

سؼؼاتليَ ٔلهؼؼَ ملؼؼىل ذزايؼؼة معََلَؼؼٍة 

ا عن  ،تبٔحوال ُذٍ اًضصعي اث ٕام 

 ، نؼٌل ُؼو اذلؼاللريق الاحؼتعك

ٔبو عؼن لريؼق  ابًًس حة ٌَاؼاحظ،

ًِؼذا هعتؼرٍب كازئؼا  .اًلراءت واـلعاًعة

ٌَِّل، يعرف جِيّدًا َبن  ُؼذٍ  واعيا متع

ُمِا ُؼذٍ  اذليَو واًرباُك اًيت تلؼِدّ

اًضصعؼؼؼؼية اؼؼؼؼو واُيؼؼؼؼة، ؤبن  

 ممماًحخَي ظفة رممية.

 اًلازئ ادلاُي
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"صؾعؾ٥ّمإمنوممث٣ّماغؿلى،موجّٓؽبقبدمعلوءظؿ٥ّ،مص٦ّجّٓمأذّٓؽبقبمعومطونمظ٥ّمإغؽورًا،مضول:مضكبؾ٢ّماظعؿوعي"مصـّٖسفو

أعقبوماظؼورئمإظبمشوؼيمػّٔهماظؾقظيمأغ٥ّمٕمؼؿّٔطقَبّٕماظعّٕاض٨ّ،مؼؾّٓومإٌّوزيقبم،م(1)«ُأت٨ّمع٤ّمضؾ٢ّماظؼؾـل٦ّة"

مت٦ّض مصؼّٓ م)ب( ماإلحوظيمإٌّّٝ مخالل مع٤ّ ماظؿ٦ّضّٝ مػّٔا موؼؿشَؽ٢ّ ماظعّٕاض٨ّ، مععّٕصي مبعّٓم مؼؿظوػّٕ وزيقب

ظلوبؼيماظ مأحوَظـومشلوماىوحّٜمؼبمبوبلبمزلؽبقبوهم"أػ٢ّمخّٕادون"،مواٌؼطّٝما٦ٌّاظ٨ّمع٤ّماظؼصيمؼؽشّٟما

وسؾكب٣ّمإٌّوزيقبمأغ٥ّمٕمؼؾ٠ّؽبمذ٨ّءفبمؼؿعؾقَب٠ّمب٥ّماٌؿغوص٢ّؾبمواٌؿفوػ٢ّؾب،م»ظـومغؿقفيماظؿ٦ّضقُبعني،مؼؼ٦ّلماظلورد:م

ؽبمع٤ّمجؾّٓكبكمٕمأسّٕص١ّ" ؾؿّٕوزيقبماسذل مؼبمظاض٨ّمظعّٕاصؾعّٓعومزاظًمط٢ّؾبقبمحفٍمم.(2)«صؼول:م"ظ٦ّمخّٕج

ؽبمع٤ّمجؾّٓكمعومسّٕصؿ١ّ»اظـفوؼيمبلغمب٥ّمؼؿظوػّٕمبعّٓممععّٕصؿ٥ّمؼبمض٦ّظ٥ّ:م .موبفّٔامؼؽ٦ّنمت٦ّضّٝم«ظ٦ّمخّٕج

ماظؼورئم)ب(ماظؿ٦ّضقُبّٝماٌطوب٠ّؽبمظؿ٦ّضقُبّٝماظؽوتى.

 
 
 

م

 معّٕؼ٣ّماظصـو :ضصيم

مع٤ّمراٍوم مؼلؿؽبقب٧ّمبوظؼصؽبقبيماإلرورؼي،ماّظ مهؿ٢ّمأطـّٕ ماظؼصيمضؿ٤ّمعو ؼؼ٦ّممبلّٕدكبممتـّٓرجمػّٔه

ماٌؿّٓاخؾي،مع مؼـفّٕؾبقبمسـ٥ّمأطـّٕؾبمع٤ّمعؿؾ٠ّقٍبأحّٓاثفو "اظؾكالء"معبوسيمأزلوػومؼبمؼّٓمخّٙؽبقبماىوحّٜمظم.و

ماٌلفّٓؼكبقبني". مع٤ّ ماظؾصّٕة مأػ٢ّ مػّٔامم"ضصي مضؿ٤ّ مؼـّٓرج مممو موشرلػو ماظؼصي مػّٔه مدـؾؿؿّٗمؼب شلّٔا

متعّٓدًامآلصوقماظؿ٦ّضقُبّٝ،مواغؼلوعفومبنيماظؿكققىمواظؿ٦ّاص٠ّمعّٝماظؼورئ.،ماظؼوظى

م ماظؼصي: مدورد معّٕ»ؼؼ٦ّل ممب٦ّت مذعّٕمت موػ٢ّ مصؼول: مذقّْفب مسؾقف٣ّ ماظصؽبقبو  صلضؾ٢ّ م.(3)«ؼ٣ّؽب

ؼلؿف٢ّؾبقبماظلوردماظؼصؽبقبيممبؼطّٝمأومحبّٓثمعػٍّٖ ماظغوؼُيمعـ٥ّمذّٓؾبقبماغؿؾوهماظؼورئمعـّٔماظؾّٓاؼي،موػ٦ّمدمالم

ؼّٓصّٝمبوظضّٕورةمإظبمتشؽقُب٢ّمذبؿ٦ّسيمع٤ّماِّدؽؾي؛مع٤ّمػ٨ّمػّٔهمإٌّأة موعوماّظّٔيمأدىمإظبمع٦ّتفو موط٢ّم

مأص٠ّماظؿ٦ّضقُبّٝ.ػّٔهماِّدؽؾيمعومػ٨ّمإالقَبمأوؽبقبلمعّٕحؾيمع٤ّمعّٕاح٢ّمتشؽ٢ّم

                                           

   .11اًحخالء، ض -(1)

 اـلعدز هفسَ، ض.ن. -(2)

 .30اًحخالء، ض. -(3)

 ادلقطع األخري 0ادلقطع 

ب(:ادلروزّي القارئ )
 يتظاىر بعدم معرفتو

القارئ )أ(: ادلروزي مل 
 كسر أفق توقع القارئ )أ( العراقييعرف 

 استجابة (: ادلروزي مل يعرف العراقيبالقارئ )

 ختييب
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غفومإ،مصؼولمفّٓؼكبقبنيمبعّٓعومأغؽّٕوامععّٕصؿفوث٣ّمراحماظشقّْمؼصػفومععّٕقِبصومإؼؽبقبوػومسـّٓمعبوسيماٌل

دقػف٣ّؾبمأغػلكبف٣ّ،ممؾبقبمبفوماظؾكالءموؼّٓاصع٦ّنمبفومس٤ّ،مواالضؿصودؾبمصػٌيمطونمضبؿع٤ّمذواتماالضؿصود

اظؾكالء،مودقؿشؽقَب٢ّماغطالضومع٤ّماٌؿؾؼ٨ّماّظّٔيماسؿودمزلو مػّٔهماظؽؾؿيمصقؿومدؾ٠ّمع٤ّمضصّٙ،مأغفومع٤ّم

مأص٠ّمت٦ّضقُبّٝمعؾب٦ّؽبحمبّٓمبنيمعبقّٝماظُؼّٕؽبقباء،مِّنؽبقبماظشقّْمؼ٦ّح٨ّ ع٤ّمخاللمادؿفالظ٥ّمأغ٥ّمدققؽ٨ّمس٤ّمم،ػّٔا

زوؽبقبجًمابـؿفو،موػ٨ّمبـًماث مسشّٕةم»ظؽؽبقب٥ّمضول:مم،عغوعّٕتفومعّٝماظؾك٢ّماظّٔيمسّٓؽبقبهمع٤ّماالضؿصود

مإٌّويقب موطلؿفو مواظػضؽبقبي، ماظّٔؽبقبػى مصقؾقَبؿفو مودضقَبًممدـي، ماظـؿؾبعؽبصَػّٕ موسؾؼً مواًّٖؽبقب، مواظؼّٖؽبقب واظ٦ّؽبذ٨ّؽب

ماِّغبوء مسـّٓ مضّٓرػو مورصعًمع٤ّ مؼبمسنيماًنت، موسظقَبؿًمأعّٕػو ماالضؿؾوسممصؿّّم.(1)«اظطقى، ػّٔا

طقّٟمميؽ٤ّمأنمتؽ٦ّنمػّٔهمصػوتماعّٕأةمع٤ّمم:ولمظؿشؽقُب٢ّمأص٠ّمت٦ّضّٝمؼؾقٌمس٤ّمإجوبيمس٤ّمدمالاجمل

صؼولمشلومزوجفو:مأغؽبقب٧ّمظ١ّمػّٔامؼومعّٕؼ٣ّ م...موآمعوم»ث٣ّمؼضقّٟماظشقّْمضوئال:مم،ذواتماالضؿصود 

مأنم مؼبمغػلكب١ّ،موالمؼبمعولمبعؾكب١ّ،مإاّل كبمخبوئـيلب مأغ مضّٓميًو،موالمورثؿكب٥ّمحّٓؼـًو،موعو مذاتمعوٍل كب طـ

كبمسؾ٧ّمطـٍّٖ،م كبمس معموغيموطػقؿكب مػّٔهماظؽبقبوئؾيتؽ٦ّغ٨ّموضع ،اظ م(2)«وطقّٟمدارماِّعّٕ،مصؼّٓمأدؼط

م.ـف١ّمطوػ٢ّماآلبوء،مصؿومبوظ١ّمبوظؾكالءمعـف٣ّؼماظعّٕوسماظّٔيجفوزممتـؾقَبًمؼبم

،مصؼّٓمحفىمبؽالع٥ّمػّٔامط٢ّؽبقبماظؿ٦ّضعوتماظ مميؽ٤ّمأنماظؼورئص٠ّمت٦ّضّٝماظّٖوجمأخقىمتعؾق٠ّم

ماظؼورئ،م مإظبمع٦ّاصؾيمصػ٨ّمػّٔهماظؼصؽبقبيمٕمؼؾبْػلؼّٕجكبقبقفو ّّمذبولماظؿ٦ّضعوت،موضبؿوجماظؼورئمعضطّٕقبًا

مبنيمعظوػّٕاظ ماظعالضي مظرلبّٛ مابـؿفو،ممؼّٕاءة مع٤ّمخاللموفقّٖ ماظصؽبقبو  معّٕؼ٣ّ اظغكبـ٧ّماّظ مزفّٕتمبفو

مبظوػّٕماظػؼّٕمواظؾك٢ّماظ مأحولمإظقفومزوجفو،مواإلجوبيمس٤ّمػّٔهماٌػورضيمدؿظفّٕمسؾ٧ّمظلونمعّٕؼؽب٣ّم

ؾبمأرصّٝمع٤ّمدضق٠ّمط٢ّقِبمسفـيلبم»اظصـو مغػلفوم ضوظً:ماسؾ٣ّمأغكبقب٨ّمعـّٔمؼ٦ّمموالدتفو،مإظبمأنمزوؽبقبجؿفو،مطـ

مطؿ ماجؿؿّٝمع٤ّمذظ١ّمعؽ٦ّكمبعؿؾب٥ّحػـًي،موطـو معّٕؽبقبًة،مصنذا مؼ٦ٍّم ؽب،مشبؾّٖمؼبمط٢ّقِب مضّٓمسؾؿ وبفّٔامم(3)«و

،ماِّعّٕماظّٔيمأصض٧ّمإظبمدػشيكبمع٤ّمذواتماالضؿصودصعالموحؼومأغفوماتضقًماظص٦ّرةموزفّٕتمحؼقؼيم

                                           
-  ،231ض. "ٕاّن اًحخي ٕامنا يعية اًرةي، ومم نيع  امرٔبت  ي  يف اًحخي"، اًحخالء. 

 .30اًحخالء، ض. -(1)

 .30ض.اًحخالء ، -(2)

 .30اًحخالء، ض. -(3)
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صف٨ّمخبؾًمسؾ٧ّمغػلكبفوموبقؿفومر٦ّلمػّٔهمآٌّةمظؿؽ٦ّنماظـؿقفيم»ط٢ّقٍبمع٤ّمزوجفومواظؼورئمسؾ٧ّماظلؽبقب٦ّاءم

م.ِّغـومدـالحّٜمؼبماظؼصّٙماظالحؼيمادكبقبسوءماظؽّٕممسـّٓماظؾكالءم(1)«إزفورماظؽّٕممحؼقؼيموظقّٗمادكبقبسوءـب

مؼبم مص٦ّتماظلورد مزفّٕ مبعّٓؾب،مصؼّٓ مٕمتـؿ٥ّ ماظؼصي ماظـؼطي،مِّنؽبقب ماظؿ٦ّضّٝمؼبمػّٔه مطلّٕ وٕمؼـؿ٥ّكب

جـوزتفو،موصؾ٦ّامسؾقفو،مصـفّٚؽبماظؼ٦ّممبلعبعف٣ّمإظبم»ضبق٢ّمإظبمعشفّٓلبمؼؾبّٔطكبقبّٕغومبودؿفاللماظؼصيمم،اِّخرل

مصعّٖنبوهمسؾ٧ّمعصقؾؿ٥ّ،موذورط٦ّهمؼبمحّٖغ٥ّ مإظبمزوجفو مبّٓاؼؿفومم.(2)«ث٣ّؽبقبمرجع٦ّا تّٔطّٕغومخومتيماظؼصيمبلنؽبقب

ظؽ٤ّمأحّٓاثماظؼصيمم.وػ٦ّمع٦ّتمعّٕؼ٣ّماظصـو ،ماظ مالمؼعّٕ ماظؼورئمسـفومذقؽوم،جوءتمحبّٓثمعػوجه

ٕمتؾبفىمم.شؿ٦ٍّضمآخّٕموػ٦ّمدؾىموصوتفومأوضقًمبعضًومع٤ّمشؿ٦ّضفو،مث٣ّؽبقبمدّٕسونمعومؼعقّٓغوماظلوردمإظب

ب٢ّمسبؿًمظ٥ّماٌّٖؼّٓمع٤ّماظؿلوؼالتمبعّٓماظصّٓعوتماٌؿعّٓدةماظ متعّٕؽبقبضمشلومإثّٕؽبمم،اظؼصيمس٤ّمأدؽؾيماظؼورئ

مطلِّٕمودبققىمأصؼ٥ّماظّٔيمٕمؼؿشؽقَب٢ّمؼبماِّص٢ّ.

ضصص٥ّ،مؼبمغفوؼيمػّٔهماظؼصيمبـؿقفيمعػودػومأنؽبقبماىوحَّٜمضّٓؽبقبمممن٦ّذجومعـػِّٕدًامؼبمعبقّٝمشبّٕجم

ماظؼّٙقِبمايّٓاث٨ّمع٤ّماظؽبقبوحقيماظلؽبقبّٕدؼي،موهؿ٢ّمسـوصّٕماظؿش٦ّؼ٠ّمع٤ّممععظ٣ّمتـ٢ّمؼبمضصيمهؿ٢ّؾبم سـوصِّٕ

م.بّٓاؼًيمع٤ّماالدؿفاللمإظبمشوؼيمغفوؼيماظؼصيم،إٌّؽبقباتمغقبـومأعومممن٦ّذٍجمصّٓمماظؼورئمسّٓةاظـوحقيماظػـقي،مإ

 مسؾ٨ّماِّسؿ٧ّ:ضصيم

أخّٕىمس٤ّمػّٔهماظشمبكصقؽبقبوت،موتؾبعّٓؾبقبمػّٔهماظص٦ّرةمماىوحّٜمؼبمجّٖءمآخّٕمع٤ّمطؿوب٥ّ،مص٦ّرًةؼؼّٓكبقبمم

ظؽؽبقب٥ّمعومؼػؿُلمأنمؼؾبّٓبكبقبّٕؽبمظـػل٥ّمم.ع٤ّماٌػورؽبضوتماظ مخصؽبقبًمػّٔهماظػؽيمع٤ّماظـوس،مأالموػ٨ّماظؿظوػّٕمبوظؽّٕم

ماظؾكق٢ّم مؼؼ٦ّم مطلن مبوظّٓػوء؛ ماظؾك٢ّ مارتؾوط مع٤ّ موػ٨ّمضّٕبفب ماظ موضّٝمصقفو، ماظ٦ّرري مع٤ّ متؾبـؼّٔه حقؾي

أومضبوولمتؼؾق٢ّمأط٢ّماظضقّٟمأومحؿ٧ّمعـع٥ّمبؽ٢ّمحقؾيمم،عومماٌؼّٓؽبقبممإظبماظضقّٟاٌضقّٟمإظبمتؼؾق٢ّماظط

م.اىوحّٜممقفومع٤ّمخاللممنوذجمأوردػوإظدـؿطّٕؽبقبقمم،(3)ؼػؽّٕمصقفو

وضّٓمم،اِّسؿ٧ّ"مؼبمصِّّْمإحّٓىمػّٔهمايكبق٢ّمحقـؿومدخ٢ّمسؾ٧ّم"ؼ٦ّدّٟمب٤ّمط٢ّمخرل"موضّٝم"سؾ٨ّ

ؼومجورؼيمػوت٨ّمِّب٨ّماينيمشّٔاءـب.مضوظً:مٕمؼؾ٠ّؽبمسـّٓغومذ٨ّء،م»تغّٔىمصؼولمػّٔاماِّخرلمىورؼؿ٥ّ:م

                                           

َلد ٕاجراُمي خاصل ارلوةة، اـلفازكة يف ٔبذة ادلاحظ )اًحخالء منورةا(، زسا  ملدمة ًييي صِاذت ماجس تري، كسؼم اٌَؽؼة اًعرتيؼة،  -(1)

 .19م، اًريموك، ألزذن، ض.1001 -ُؼ2211لكية الٓذاة، ةامعة اًريموك، 

 .30اًحخالء، ض. -(2)

 .11مي خاصل ارلوةة، اـلفازكة يف ٔبذة ادلاحظ، ض.ييظر: َلد ٕاجراُ -(3)
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ؼػلّّمػّٔاماي٦ّارماجملولؽبمظؿشؽبؽقُب٢ّمم.(1)«وؼؾ١ّ!،معومطون،مصؾقّٗمع٤ّمأب٨ّمايل٤ّمحشؿي-ضول:مػوت٨ّ

وٕم»أصؼنيمظؾؿ٦ّضّٝ،معشذلطنيمبنيماظؼورئموذكصقيم"سؾ٨ّماِّسؿ٧ّ"مؼؿفؾ٧ّمذظ١ّمؼبمض٦ّلماظلورد:م

ؾطقَبّْ،موبّٕضوضيمعؾطقَبكي،موبلؽّٕموبؼقيمعّٕق،موبعّٕقموبػضؾيمذ٦ّاء،مؼش١ّقَبمسؾ٨ّقبمأغ٥ّمدقؾبمت٧ّمبّٕشقّٟلبمعؾب

مواظلؾبقبُؽّٕقبجوت ماىوعوت مؼب مؼػض٢ّ معو مػّٔهمم.(2)«وبؾؼوؼو مؼب ماظغّٓاء مؼؽ٦ّن مأن مإال ماظضقّٟ مؼؿ٦ّضّٝ ٕ

مم،اظؾلوري مظؾفورؼي مض٦ّظ٥ّ ماظضقوصيمتصّٓؾبرمس٤ّمخبق٢ّ،موالمدقؿو صؾقّٗمع٤ّمأب٨ّمايل٤ّم»خوصيموأنؽبقب

مبعّٓم،«حشؿي مصؾبّٓم مأغقب٥ّ ماظؼورئمإال مواظؿ٦ّضّٝماّظّٔيمتشؽ٢ّمسـّٓ مت٦ّضع٥ّ، مصكوبؽب ماظطعوم ممتمإحضور عو

ؼّٕؼّٓمحصّٕمأص٠ّمت٦ّضّٝماظؼورئ،مسؾ٧ّممظلوردغػل٥ّ،موؼبمػّٔهماظـؼطيمظـومعؾؿّّمخوص،مصنغـومغعؿؼّٓمأنما

،موعومذؿؽبقبًم٥ّسؽّٗمعومحّٓثمعّٝمضصيم"عّٕؼ٣ّماظصـو "ماظ مٕمؼلؿطّٝمصقفوماظؼورئمضؾَّٛمأص٠ّمت٦ّضع

م.سؾ٧ّماٌولمص٦ّلايس٤ّمزوجؿ٥ّمط٢ّؽبقبمعظوػّٕماظّٔيمغػ٧ّمم"اظّٖوج"م،أصؼ٥ّ

ؼبمػّٔهماظؼصيمأنؽبقبمذكصقيمسؾ٨ّماِّسؿ٧ّمػ٨ّمع٤ّمحّٓدتمأغ٦ّا ماظطعومماظ مدقـوشلومع٤ّممنّٓ

ماظؾكق٢ّ،موػ٨ّمأرعؿٌي مرعم،سؾ٧ّمطـّٕتفوم،بقًمػّٔا مبؼوؼو مصبع٢ّموالمتؾبؿكبقب٢ّمإالَّ معو موُصضؾؿ٥ّ،موػّٔا م

ماظشكصقيم مت٦ّضقُبّٝ مأص٠ّ مجع٢ّؽب محقـؿو ماىوحّٜ مذطوء مغؾؿؿكبّٗؾب مأغـو مشرلؽب ماظشكصقي؛ معّٝ مؼؿػ٠ّ اظؼورئ

عؿ٦ّاضعًومجّٓاموربص٦ّرًامؼبمُصضؾيماظطعوممحؿ٧ّمالمؼؿفووزماظؼورئمػّٔاماظؿ٦ّضّٝ؛موعّٝمػّٔامصننؽبقبمطالقًبمع٤ّم

مخقؾيلب موإظب مبوظلقبؾى مت٦ّضّٝ مطلّٕ مإظب متعّٕؽبقبض مواظؼورئ م"سؾ٨ّمماظشكصقي مذكصقي ماطؿشػً حقـؿو

مض٦ّظ٥ّم مضوح٢ٍّمالمؼ٦ّجّٓمشرله،مصؿّٔطّٕ مُأرٍز ما٦ًّانمالمضبؿ٢ّمإالمصق٤ّؽب مأنؽبقب صؾقّٗمع٤ّمأب٨ّمم»اِّسؿ٧ّ"

مصؼولمعغؿوزو:مم«ايل٤ّمحشؿي مايّٓقب، موصؾًمإظبمػّٔا مايشؿي مأنؽبقب مؼعؿؼّٓ موالمط٢ّمػّٔام»صؾ٣ّ وؼؾؽ٣ّ

مسؾ٧ّمػّٔا  مإالقَب مٕمؼؼّٝ مواظؽالم مطؾقَبفو، مايشؿي مإاّلم(3)«مبّٕقبة،مرصعؿ٣ّ مؼـ٣ّؾبقب مال مػّٔا سؾ٧ّمخقؾيمموض٦ّظ٥ّ

م.اغؿظورمطؾرلةمتعّٕؽبقبضمشلو،متؾبقق٢ّؾبمإظبمخقؾيكبماغؿظورماظؼورئمأؼضو

 ماب٤ّماٌؼػّٝمواب٤ّمجّٔام:ضصيم

معضقػ ماظؾكق٢ّ معػورضي مأو مبوظؽّٕم، ماظؾكالء متظوػّٕ مع٦ّض٦ّ  مإظب ماظؼصي مػّٔه مع٤ّموتـؿؿ٨ّ موػ٨ّ ،

ودبققىماغؿظوره،موضّٓمادؿكّٓممؼبمػّٔهماظؼصيماظؼصّٙماظ مالمؼّٕؼّٓماىوحّٜمعـفومإالمطلّٕمت٦ّضّٝماظؼورئم

وػ٨ّمخوصقيماعؿوزمم"اب٤ّماٌؼػّٝؼبم"ممتـؾًم،ذكصقيمتورطبقيمععّٕوصيموعّٕع٦ّضيمؼبمتورؼّْماِّدبماظعّٕب٨ّ

                                           

 .210اًحخالء، ض -(1)

 اـلعدز هفسَ، ض.ن. -(2)

 .210 ، ضهفسَ -(3)
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مبوظصكبقبّٓق" مع٤ّمأج٢ّمت٦ّزقّٟم"اإلؼفوم مبعّٚماِّزلوءكب مبلنمؼؾبؼقكب٣ّ ماىوحّٜ مالمؼّٖالمصقفومم(1)بفو ؼبمصذلة

ؼؽبقؽبورمإٌّءؾبمإنمطونماىوحّٜمأضو مإظبم»خؾورمواجؾًوموضّٕورةمصـقيمشلّٔاماالتكبقبؽوءمسؾ٧ّماظلؽبقبـّٓمؼبماظؼصّٙمواِّ

م،(2)«اظشكصقيموَض٦ّؽبقبشلومطالعًومٕمتُؼْؾ٥ّمهؼقؼًومظغّٕض٥ّ،مأممػ٢ّمغؼ٢ّماظشكصقيمطؿومػ٨ّمظؿؿكبقب٢ّماجملؿؿّٝ 

ػّٔهموأؼومطونماِّعّٕمصنغـومغؿؽبقبػ٠ّمسؾ٧ّمأغ٥ّمضبوولمأنمؼصؾكبّٞؽبمع٦ّض٦ّ ماظؾكالءمبصؾغيماىّٓؼؽبقبيمحقـؿومؼؼق٣ّم

مس٤ّمػمالءماظّٔؼ٤ّمميورد٦ّنمرؼ٦ّدؽبف٣ّمؼبماظؾك٢ّمبؽ٢ّقِبم مصودضًي مأغ٥ّمؼؼّٓكبقبممص٦ّرًة اظشكصقوتماٌعّٕوصي،مطؿو

معفؿومطوغًمعؽوغيمضقػف٣ّ.احذلاصقيمأعوممعبقّٝمرؾؼوتماجملؿؿّٝ،م

ماظؼصيمأنمؼعّٕقِب مملورداخؿورماظ شكصقيماظؾكق٢ّمسؾ٧ّمظلونماب٤ّماٌؼػقَبّٝمإلضػوءمبؼبمعؾبلؿف٢ّقِب

وروىمأصقوبـومس٤ّمسؾّٓمآمب٤ّم»عؽؿػقومبؼ٦ّظ٥ّ:مماظّٕواة،مدؾليعؿفووزامم،واىّٓكبقبؼقبيمغ٦ٍّ مع٤ّماظصكبقبّٓق

مأبطوشلوم،(3)«اٌؼػّٝ،مضول:... مع٤ّمأحّٓ معؾوذّٕة مشلوم،ظقؾؿؼّٛماظؼورئماظؼصي ماظصّٓقمم،راوؼو عؿقّٕقِبؼو

م مآخّٕ مغ٦ّ  مػ٦ّ مأو معشف٦ّرةمع٤ّمايفوجمواِّعوغي، مأدبقي مذكصقي مطلنمؼؼّٓكبقبم مظـػل٥ّ ماىوحّٜ اخؿوره

مواظؾكالءمتؼًم ماٌؼػّٝ"مم.اظؾك٢ّ م"اب٤ّ مِّنؽبقب ماخؿقوره، مؼب مأؼضو ما٦ٌّض٦ّسقي مهّٕؽبقبى ماىوحّٜ مأنؽبقب طؿو

مصورد٨ّماِّص٢ّ،مطؿعظ٣ّمأبطوظ٥ّماظؾكالء،موطلنقبمظلونمحوظ٥ّمؼؼ٦ّل:مظقّٗمط٢ّماظػّٕسمخبالء.

ؼؾّٓأمتشؽ٢ّمأص٠ّماظؿ٦ّضّٝمع٤ّمغؼطيمضؾ٦ّلماب٤ّماٌؼػّٝمزؼورةم"اب٤ّمجّٔامماظشا"ماّظّٔيمأحلؽبقبمسؾق٥ّم

موعو معوظ٥ّ،مووؾ٧ّمذظ١ّمؼبممبّٔظ١ّ، معّٝمطـّٕة مبؾكؾ٥ّ ماٌلؾؼي مٌعّٕصؿ٥ّ ماٌؼػّٝمس٤ّمذظ١ّمإاّل ماب٤ّ اعؿـو 

ؾبمأسّٕص٥ّمبشّٓؽبقبةماظؾك٢ّموطـّٕةماٌول»ض٦ّظ٥ّ:م شلّٔامطونمؼؿقوذ٧ّمتؾؾقيمدس٦ّت٥ّمظؿفـقؾ٥ّمعشؼقَبيمم.(4)«وطـ

ظؾكق٢ّمضوئال:ماإلغػوق،موػّٔامأوؽبقبلمو٢ّقٍبمِّص٠ِّمت٦ّضقُبّٝماب٤ّماٌؼػقَبّٝ،مودـدلػ٤ّمسؾق٥ّمبعّٓميظوت،مصّٕدؽبقبما

جؾبعكبؾًمصّٓاك،مأغًمتظ٤ّمأغ٨ّممم٤ّمؼؿؽؾقَبّٟموأغًمتشػ٠ّمسؾ٨ّقب مالموآمإنمػ٨ّمإالمطلرلاتمؼوبلي،م»

مم....»(5)وعؾّّ،موعوءماُيىقب

اٌؿؾؼ٨ّماظّٔيمصؾبّٓممأص٠ّمت٦ّضع٥ّموُطلّٕ،موخؾبقكبقبىماغؿظورهمؼبمضصؽبقبيم"سؾ٨ّماِّسؿ٧ّ"مدققؿوُطمؼبمإنقبم

مسـّٓماب٤ّماٌؼػّٝ،مرمبوم ػّٔهماظؼصؽبقبي،موؼؾبصّٓكبقبقمطالمماظؾكق٢ّمؼبموصػ٥ّمػّٔا،مظؽــومغؾؿّٗمت٦ّضقُبعومزبؿؾػًو

                                           

 .229ٔبمحد ذزويش، اجن ذزيد زائد فن اًلعة اًلعريت، ض. -(1)

 .91َلد ٕاجراُمي ارلوةة، اـلفازكة يف ٔبذة ادلاحظ، ض. -(2)

 .212اًحخالء، ض -(3)

 هفسَ، ض.ن. اـلعدز -(4)
- .ت اً صمة، ض : ادلر  ت، مٌَ ما ةاء يف ًسان اًعرة: اذلُةُّ : ُو اـلاء اًراند يف ادلر   ، لحعة ذاز اـلعازف.121ماُء اذلُِةّ

 .212اًحخالء، ض -(5)
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مس٤ّمذكصقوتمأخّٕ ماٌؼػّٝمدبؿؾّٟممتوعو ماب٤ّ مِّنمذكصقي مت٦ّضع٥ّ، ماظؼورئمإظب مأنمضبق٢ّ ىمؼّٕؼّٓ

ؾبم»خوصيمإذامطوغًمع٤ّماظع٦ّامقب،موعومؼمطكبقبّٓمعومغّٔػىمإظق٥ّمض٦ّالنمعؿؿوظقونمالب٤ّماٌؼػّٝ،مأومبال:م صظــ

أغ٥ّمؼّٕؼّٓماخؿالب٨ّمبؿف٦ّؼ٤ّماِّعّٕمسؾق٥ّ،موضؾً:مإنؽبقبمػّٔامطؼ٦ّلماظّٕج٢ّ:مؼومشالممأرعؿـومطلّٕة،موأرع٣ّم

إظبمأنماب٤ّماٌؼػّٝمضبقؾـومػّٔاماظؼ٦ّلمم.(1)«اظلوئ٢ّمػبّٗممتّٕات،مععـوهمأضعو معوموضّٝماظؾػّٜمسؾق٥ّ

اظؿؿّٗماظؿ٦ّاضّٝمؼبمطالمماظؾكق٢ّ،موأغ٥ّمؼّٕؼّٓمادؿصغورماِّعّٕمصؼّٛ،موػ٨ّمأولمربووظيمؼؾ مبفوماٌؿؾؼ٨ّم

مو مجّٓؼّٓا، مأصؼو معو مب٥ّ ممبـوئ٥ّ،ؼعّٖقِبز ماظـوغ٨ّ: مع٤ّم»ض٦ّظ٥ّ مإًّؼؾي مإظب معـؾ٨ّ مؼّٓس٦ّ مأحّٓا مأنؽبقب مأز٤ّؾبقب وعو

مبؽلاظؾورـي مؼلتق٥ّ مث٣ّ موعؾّّرل، م"عـؾ٨ّ"م.(2)«ات مؼصؽؾؿي م، مبفو مإٌّع٦ّضيمؿ٥ّذكصقؼصّٓ المص،

ماٌؽون!موبفّٔامدقؿشؽقَب٢ّمأص٠ّمت٦ّضّٝمم،أنمؼؿغّٔىمبغّٔاءمطفّٔام،أومالمؼـؾغ٨ّم،ؼلؿق٠ّ ؼبمعؽونمطفّٔا

ِّنماىوحّٜمالمؼّٕؼّٓمم،ودقؿغرلمأص٠ّمت٦ّضّٝماٌؿؾؼ٨ّمكق٢ّمالمبّٓؽبقبمأنمؼع مشرلمعومضول،اب٤ّماٌؼػّٝمبلنماظؾ

مبؼ٦ّلماب٤ّماٌؼػّٝمػّٔامإالمأنمؼصّٓممضورئ٥ّمذبّٓدا.

وػ٨ّممنماب٤ّماٌؼػّٝ،مصؿظفّٕمذكصقيمثوظـي،ض٨ّماىوحّٜمؼبمدّٕدمأحّٓاثماظؼصيمسؾ٧ّمظلومي

أرعؿ٦ّغومممومتلطؾ٦ّنمأرعؿؽ٣ّمآمع٤ّمرعومم»اظّٔيموضّٟمسؾقفؿوموػؿومؼؿغّٔمبؼونمصؼول:مم"اظلوئ٢ّ"ذكصقيم

أنؽبقبماىوظلؽبنيمؼؿغّٔؼونمسؾ٧ّمرعومموصرل،ممؼّٕتؽّٖماظؼورئمسؾ٧ّمػّٔهماىؿؾي،مِّغفومهق٢ّمإظبم.(3)«اىـي

صقعقّٓمم،(4)«بؾب٦ّركمصق١ّ»اٌؿل٦ّقِبلؽبمبوظّٕصّٚمبؼ٦ّظ٥ّ:مسؾ٧ّمصبقىماظؾكق٢ّؾبممث٣ّقبوإالمعومؼّٓس٦ّهمإظبماظؿل٦ّؾبقبل م

اذػىموؼؾ١ّ،موإالم»وؼعقّٓماظؾكق٢ّمغػّٗماظّٕد،موؼبماظـوظـيمصبقىماظؾكق٢ّمبؼ٦ّظ٥ّ:مم،اٌؿل٦ّلمغػّٗماظؼ٦ّل

ماظلوئ٢ّم»صقؼ٦ّلماظلؽبقبوئ٢ّ:مم(5)«خّٕجًمإظق١ّ،موآمصّٓضؼًمدوضق١ّ دؾقونمآ!مؼـف٧ّمآمأنمؼؾبؿبفّٕ

م،ػّٔهماِّحّٓاثموػّٔاماي٦ّارماظّٔيمدارمبنيماظلؽبقبوئ٢ّمواظؾكق٢ّمإظبمذ٨ّءلبمشرلالمتم(6)«وأغًمتّٓقؾبقبمدوضق٥ّ !

ػّٔهماٌشوػّٓمع٤ّمأج٢ّمشوؼيمظلوردمإالقَبمظشّٓؽبقبةمخب٢ّماظؾكق٢ّ،موإظبمذّٓؽبقبةمذلقِبماظلوئ٢ّ،موضّٓمأضو مام،ذ٨ّءلب

                                           

 .212اًحخالء، ض-(1)
-  و معن جتازي  ابمتياس.ارلريحة من اًحالية، ت معن يف تؽداذ تتيمل فيَ ألسواق واقلالث، ُو

 .212اًحخالء، ض. -(2)

 .212ض اًحخالء،. -(3)

 اـلعدز هفسَ، ض.ن. -(4)

 اـلعدز هفسَ، ض.ن. -(5)

 اـلعدز هفسَ، ض.ن. -(6)
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اذػىموأِرحمغػل١ّ،م»سؾ٧ّمظلونماب٤ّماٌؼػّٝمؼبمض٦ّظ٥ّمع٦ّجفومإؼوهمظؾؿؿل٦ّقِبل:ممومماظؼصيعومدؿظفّٕمؼبمخؿ

ؽبمرّٕصيمسني،مبعّٓمردكبقبهمإؼؽبقبوك م.(1)«صنغؽبقب١ّمظ٦ّمتعّٕ مصّٓقؽبموسقّٓهمعـ٢ّماظّٔيمأسّٕ ،مٌوموضػ

أنؽبقبماظؾكق٢ّم"اب٤ّمجّٔام"مطونمسـّٓموسّٓه،مم-وػ٦ّماِّػ٣ّ-ؼؿضّّمع٤ّمػّٔاماظؼ٦ّلمأعّٕان؛مأوشلؿوم

أيمأغ٥ّمٕمؼؿعّٓؽبقبماظغّٔاءمعومذؾبطّٕؽبمآغػًو،موأنؽبقبمأص٠ّمت٦ّضّٝم"اب٤ّماٌؼػّٝ"مواظؼورئمضّٓمخؾبقىمدبققؾومذـقعًو،م

مأغ٥ّمؼبمض٦ّظ٥ّموحؿ٧ّمدبؿنيمػّٔاماِّخرلم،اػؿؿومأيم"اب٤ّماٌؼػّٝ"ممقيذكصوأنؽبقبم"اب٤ّمجّٔام"مٕمؼؾبعّٕم

ماظؿ٦ّاضّٝ" مس٤ّ مم"طـوؼي ماغؿظور مصـؾؿّٗمخقؾي مواضّٝ، مػ٦ّ موإمنو مطّٔظ١ّ، ماظ ظؼورئإمؼؽ٤ّ ممتؽقَب٤ّم،

ذكصقيماب٤ّممومطلّٕمأص٠ّمت٦ّضّٝماب٤ّماٌؼػّٝمع٤ّرلػومع٤ّمت٦ّضّٝمإظبمآخّٕ،موغؾؿّٗمأؼضقغتاىوحّٜمع٤ّم

ماظ مغؾجّٔام ماظـوغ٨ّمصنغـو ماِّعّٕ م"اظّٔممؼبمصقغيمآٌّح"ؿّٗمأدؾ٦ّبمؾكق٢ّ،مأعو مع٤ّماظؾكق٢ّم،مصننؽبقب طالقًب

ماظؼورئمصقكؿؾّٟمتلوؼؾ٥ّماغطالضوممم ضّٓؽبقبع٥ّمومواظلوئ٢ّمؼعؿؼّٓمأنماب٤ّماٌؼػّٝمؼؼ٦ّمممبّٓحماب٤ّمجّٔام،مأعو

موؼبماىوحّٜمؼبم مع٤ّمربطوتادؿفاللماظؼصي مع٤ّمض٦ّظ٥ّ:مفوطـرٍل ماظؾك٢ّم»،مبّٓاؼي مبشّٓة طـًمأسّٕص٥ّ

وعومأز٤ّمأنمأحّٓامؼّٓس٦ّم»ظ٥ّ:موض٦ّم«صظــًمأغ٥ّمؼّٕؼّٓماخؿالب٨ّمبؿف٦ّؼ٤ّماِّعّٕمسؾ٨ّ»وض٦ّظ٥ّ:مم«وطـّٕةماٌول

.موعومغلؿـؿف٥ّمأنماىوحّٜمادؿطو معّٕةمأخّٕىمأنمطبقكبقبىمأص٠ّمت٦ّضّٝماٌؿؾؼ٨ّمع٤ّم«عـؾ٨ّمإظبمإًّؼؾي...

مخاللمدبققىمأص٠ّمذكصقوت٥ّ.

م

م

م

 م:ربػ٦ّزماظـؼوشضصيم

ؼؾبؼّٓمماىوحّٜمؼبمػّٔهماظؼصيموجفومآخّٕمع٤ّمص٦ّرمخبالءمسصّٕه،موإنمطوغًمتّٓورمؼبمصؾ١ّمتظوػّٕم

ماظؼصي،مبعّٓعوم مدّٕد مزعوم ماظـؿ٦ّذجمت٦ّظقَب٧ّماىوحّٜ ماظؾكالء،موؼبمػّٔا مسـّٓ ماظضقوصي مبوظؽّٕم،مأو اظؾكالء

ماظؾكق٢ّ مدس٦ّة مبؼؾ٦ّظ٥ّ مأحّٓاثفو مؼب مهّٓؾبثماٌػورضيمذورك موػـو مبوردة، معورّٕةلب مظقؾيلب مؼب م،ظؾؿؾقًمسـّٓه

اظّٔيمعّٕؽبقبتمسؾق٥ّممنوذجمع٤ّمضؾ٢ّ،مصؾّٓؼ٥ّمع٤ّمايؿ٦ّظيماٌعّٕصقيمعوممثفومؼؿشؽ٢ّمأص٠ّمت٦ّضّٝماظؼورئوحبّٓو

مذبّٕؽبقبدمحقؾيمع٤ّمحق٢ّمػمالء،موػ٣ّمبعقّٓونمس٤ّمأص٦ّلماظضكبقبقوصيمواظؽِّٕم.ملغفوؼؽػق٥ّمِّنمؼعؾ٣ّؽبمب

                                           

 .212ض اًحخالء،. -(1)

 و بعد إحلاح البخيلقبول دعوة البخيل
 أفق توقع إجيايبلو تشكل ف

رفض ابن ادلقفع 
 وكسر أفق عنوخللفية يعرفها 

 توقع القارئ

 هخيبة انتظار 
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أؼ٤ّمتّٔػىمؼبمػّٔام»اغطالضومع٤ّمض٦ّلمربػ٦ّزماظـؼوشمظؾفوحّٜ:مماظؿ٦ّضّٝؼؾُّٓأمأوؽبقبلمتشؽقُب٢ّمِّص٠ّم

اٌطّٕمواظدلد موعـّٖظ٨ّمعـّٖظ١ّ،موأغًمؼبمُزؾؿيلبموظقّٗمعع١ّمغور،موسـّٓيمظؾل،مٕمؼّٕؽبماظـوسمعـؾ٥ّ،مومتّٕفبم

مأدؽؾيم.(1)«غوػق١ّمب٥ّمج٦ّدة،مالمتصؾّّمإالمظ٥ّ عـفو:مم،صؿّّماظؼورئمبوبماظؿلوؼالتمبعّٓمرّٕحمسّٓؽبقبة

واظّٔيمدقػض٨ّمبوظضّٕورةمإظبمتؼّٓؼ٣ّموجؾيماظعشوء،مث٣ّمٌوذامط٢ّمػّٔاماإلشّٕاءمٌوذامرؾىمعـ٥ّماٌؾقً م

موطقّٟم مدقؾبكؾكبػ٥ّ  مأغ٥ّ مأم موسّٓه  مسـّٓ ماظؾكق٢ّ موػ٢ّمدقؽ٦ّن مواظؿؿّٕ ! ماظؾؾل مأغ٦ّا  مميؾ١ّمأصض٢ّ بلغ٥ّ

ثالثمعّٕجعقؽبقبوتممع٤ّمخاللاإلجوبيمسـفومماظ٦ّرري موشرلػومع٤ّماِّدؽؾيماظ مدؿؽ٦ّندقـف٦ّمع٤ّمػّٔهم

م:اءظؿلوؼالتماظؼّٕ

ممممممممممممممممم

م

م

م

م

م

م

م

م

ماظؼّٕؽبقباء مسـّٓ ماٌعّٕصقيم،دبؿؾّٟمإٌّجعقوتماظؿلوؼؾقي ماظلوبؼيموامط٢ّمحلىمخؾػقوت٥ّ رالسوت٥ّ

ماظؾك٢ّمسؾ٧ّ مطونمم.ع٦ّض٦ّ  ماىوحّٜ موأنؽبقب مخوصي مت٦ّضعوتف٣ّ، مؼب مؼؿقّٕؽبقبزؾبون مأغف٣ّ مغػذلض مأغـو شرل

مإٌّؽبقباتم،ػوجؽـوؼؾب مطـرِل مؼبمم،ؼب مؼضّٝ مضصي، مط٢ّ مؼب ماظؼورئمربؿورو مصلصؾّّ مطؾرلة، ماغؿظور خبقؾي

مؼبمضصيمربػ٦ّزماظـؼوشمحنيم مميؽ٤ّمأنمغؾؿؿل٥ّمأؼضو معو حلؾوغ٥ّمغفوؼوتماظؼصّٙماظلوبؼي،موػّٔا

مأشّٕىماىوحّٜمبؿؿٍّٕموظؾل،مع٤ّمدونمأنمؼؾبػصّّمس٤ّماظغوؼي.

                                           

 .213اًحخالء، ض -(1)

 عّٕجعقيمإغلوغقي:

اظؾكقـــ٢ّمبوظشـــػؼيممؼشـــعّٕ

حقولماىوحّٜ،موػ٦ّمذـقّْمم

ــوجل ــّٔامأحلؽبقبمم،عصــوبمبوظػ ظ

ــ٢ّمم ــً،مصوظؾكق ــ٥ّمبوٌؾق سؾق

ــوغًوممم ــ٧ّمإغل ــونمؼؾؼ ــومط عفؿ

ــعّٕمبوإلغلــوغقيماوــوهممم ؼش

 .اآلخّٕؼ٤ّ

 عّٕجعقيمثؼوصقي:

ؼع٦ّدمػّٔاماإليـوحميوجـيممم

ؼبمغػلــ٥ّمعــ٤ّمأجــ٢ّمعلــلظيم

أومم،عؿعؾؼـــيمبعؾـــ٣ّماظؽـــالم

ماالدـؿػودةممم،االسؿّٖال وؼّٕؼّٓ

عـ٤ّممم اظّٓس٦ّةمغـ٦ّموػّٔهممعـ٥ّ.

 المشرل.م،اإلشّٕاء

 عّٕجعقيمععّٕصقي/غػلقي:

ػــ٦ّمغـــ٦ّ معـــ٤ّماظؿظـــوػّٕمم

بوظؽّٕممالمشـرل،مإعـومأغـ٥ّمممم

ؼعؿؼــّٓمأنماىــوحّٜمظــ٤ّممم

ــ٥ّمالمم ــّٓاء،مأومأغ ــاماظـ ؼؾ

ــ٤ّمممم ــ٦ّ مع ــّٔاماظـ ــىمػ ضب

 اظطعوم.

 قارئ )ج( قارئ )ب( قارئ )أ(
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م ماظؼورئ مؼؿ٦ّضع٥ّ معو مظؿلؿؾنيمأدؾوبفأوقبل مؼّٕصّٚماظّٓؽبقبس٦ّة مرمبو ماىوحّٜ مظؽ٤ّمأن ماِّض٢ِّّ، مسؾ٧ّ و

معؾوذّٕةؼؾؾفؼماىوحّٜم ث٣ّؽبقبمتظفّٕمأوؽبقبلمسالعوتمتّٕدؾبقبدماظؾكق٢ّمأومغّٓع٥ّمسؾ٧ّمم،(1)«صؿؾًمعع٥ّ»بؼ٦ّظ٥ّ:ممو

وؼبماظـفوؼيمطونمربػ٦ّزمػّٔامم،(2)«ورؾ٠ّممتٍّٕمصلبطَلمدوسًيمث٣ّؽبقبمجوءغ٨ّمزلممظؾل»اظّٓس٦ّةمؼبمض٦ّلماظلورد:م

ت٥ّمبلدؾ٦ّبم،موخدلء٤ّميق٢ّماظؾكالوصطكبمزحذلاثوغ٨ّمربووظيلبمظؽلّٕمت٦ّضّٝماظؼورئماظّٔيمموػّٔهم.سـّٓموسّٓه

؛مصوظؾكق٢ّمإذنمٕمؼؿظوػّٕمبوظؽّٕم،مواىوحّٜمٕمؼّٕصّٚماظّٓؽبقبس٦ّة،مطؿومأنؽبقبمرؾ٠ّماظعشوءماىوحّٜموعّٕاوشؿ٥ّ

طي،مصؾؿومعّٓدتمضول:مؼومأبومسـؿونمإغ٥ّمظؾلموشؾ»حؽبضّٕ،موٕمؼؿغقؽبقبّٕ،مصؿوذامحّٓثمإذن مؼؼ٦ّلماظلورد:م

وػ٦ّماظؾق٢ّمورط٦ّده،مث٣ّمظقؾيمعطّٕمورر٦ّبي،موأغًمرج٢ّمضّٓمرعـًمؼبماظل٤ّ،موٕمتّٖلمتشؽ٦ّمع٤ّماظػوجلم

ؽبماظؾؾلموٕمتؾوظّٞ،م رّٕصو،موعومزالماظغؾق٢ّمؼلّٕ مإظق١ّ،موأغًمؼبماِّص٢ّمظلًمبصوحىمسشوء،مصننمأطؾ

ؼؿطوب٠ّمت٦ّضّٝماظؼورئممم.(3)«طـًمالمآطاًلموالمتورطًو،م...موإنمبوظغًمبؿـومؼبمظقؾيمد٦ّءلبمع٤ّماالػؿؿوممبلعّٕك

صّٓضو،ممعوموسّٓمب٥ّماىوحّٜماظـؼوشمإذنمؼؿصـّٝماظؽّٕم،مصؼّٓموضّٝػّٔهمإٌّةمعّٝمت٦ّضّٝماظلورد،مصؿقػ٦ّزم

ػ٦ّمؼبمم،إظبماظؿفؾؽيم٦ّديمب٥ِّّغ٥ّمدقم،بضّٕورةمسّٓمماإلطـورمع٤ّماظؿفومماىؿقّٝظؽـ٥ّمراحمربووالمعـع٥ّم

مشـ٧ّمسـفو.

،مدؿػؿّّمبّٓوِرػوماجملولمِّص٠ّمأعوممتلوؼالتؿؾؼ٨ّمؼبمتلوؤلمآخّٕمشرلمأنؽبقبماظشكصقيموضعًماٌ

مذظ١ّم مط٢ّ معّٝ ماىوحّٜ مبّٓس٦ّة ماظـؼوش مربػ٦ّز مضوم مٌوذا مؼب: ماظؿلوؤل مػّٔا مؼـقصّٕ مجّٓؼّٓ، ت٦ّضّٝ

مأغؽّٕمسؾق٥ّمأطؾ٥ّ !ب٢ّموؼبمإحضورمعوموسّٓهمب٥ّممسّٙوث٣ّمتؼاإلشّٕاء،م

...موإمنومضؾًم»:مصبقىمربػ٦ّزماظـؼوشمسؾ٧ّمتلوؤلماظؼورئ،معؾقــومدؾىمتّٕددهمؼبمض٦ّظ٥ّ

ّٔاماظؽالم،مظؽالمتؼ٦ّلمشّٓا:مطونموطونموآمضّٓموضعًمبنيمغوب٨ّقبمأدّٓ،مِّغ٨ّمظ٦ّمٕمأجؽ١ّمب٥ّموضّٓمػ

ؾبمب٥ّ،موٕمأحّٔكبقبرَكمعـ٥ّ،موٕمأذطّٕكمط٢ّمعومسؾق١ّم ؽب:مخب٢ّمب٥ّموبّٓامظ٥ّمصق٥ّ،موإنمجؽ ذطّٕتؾب٥ّمظ١ّ،مضؾ

ؽب:مٕمؼشػ٠ّمسؾ٨ّقبموٕمؼـصّّ،مصؼّٓمبّٕئًمإظق١ّمع٤ّماِّعّٕؼ٤ّمعبقعًومصننمذؽًمصلطؾٌي وع٦ّتٌي،ممصق٥ّ،مضؾ

مسؾ٧ّمدالعي موغ٦ّم مصؾعّٚماالحؿؿول، ؽب مم.(4)«وإنمذؽ ماظـؼوشمعّٕدؾبقبهإن مربػ٦ّز مسؾ٧ّممتّٕاجّٝؾب خ٦ّص٥ّ

                                           

 .213اًحخالء ، ض.-(1)
-  :ًسؼان اًعؼرة )لحعؼة ذاز اـلعؼازف(، ابة اًؼالم، ًحبٔ: ٔبول اٌََب يف اًيتؼاح ؤبنؼرث مؼا يىؼون ثؼالج  َحؼاث ؤبكؼهل  َحؼة، ييظؼر

 .3611ض.

 ، 213اًحخالء، ض. -(2)

 ،213اًحخالء، ض.-(3)

 .212هفسَ، ض -(4)
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منمؼؽ٦ّنمظ٥ّمع٤ّمعضوسػوتمإنمػ٦ّمأطـّٕمع٤ّمأط٢ِّماظؾؾلمخوصي،مشرلضقػ٥ّماظطوس٤ّمؼبماظل٤ّموعومميؽ٤ّمأ

وعوم،مبوظؾك٢ّمع٤ّماىوحّٜم،موعومػ٨ّمإالمحقؾيموقـبؾ٥ّمسؾ٧ّمأنمؼؾبعوبيمداحضيغّٕىمأغفومحفمأغـو

مطضقؽ٨ّمتؾ١ّ»ؼمطّٓمذظ١ّمض٦ّلماىوحّٜمغػل٥ّ:م مضّٛقُب ؾب ؼّٓمصف٣ّمبلنمغصققيمظم.(1)«اظؾقؾيمصؿومضقؽ

مبعّٓم مخ٦ّ مربػ٦ّزمظ٥ّ مٕمتؽ٤ّمع٤ّمحّٕصمعـ٥ّمسؾ٧ّمصقؿ٥ّ،موإغؽبقبؿو مع٤ّماظؾؾل عـ٥ّمسؾ٧ّمأنمماإلطـور

م.ؼؾؼ٨ّموالمؼّٔرمؼؾؿفؿ٥ّمصال

ؼبمخؿومماظؼصيمهّٓؼّٓا،مع٤ّمخاللمرّٕحماظؼورئمعّٕةمأخّٕى،مؼػؿّّماىوحّٜمبوبماظؿ٦ّضعوتم

م مواحّٓا مايوظيمدماال مػّٔه مؼب مال  مأم مصّٓؼؼ٥ّ مبـصققي مسؿ٢ّ مػ٢ّ ماىوحّٜ  مصـّٝ معوذا سؾ٧ّمغػل٥ّ،

م:دـؾؿؿّٗمأصؼنيماثـنيم

 
 
 
 
 

م

مطؽ٢ّ،موٌغّٖىمموحلىمصفؿ٥ّم٦ٌّض٦ّ ؿ٥ّ،مؾّٟمتلوؼ٢ّماظؼّٕؽبقباءمط٢ّمحلىمعّٕجعقطبؿ اظؾكالء

...موظؼّٓمأطؾؿؾب٥ّمعبقعومصؿومػضؿ٥ّم»ي،موطؾؿيماظػص٢ّمتع٦ّدمظؾفوحّٜماظّٔيمؼطوظعـومبؼ٦ّظ٥ّ:ماظؼصيمخبوص

وػ٦ّمشلّٔامطبقىماغؿظورماظؼورئم)أ(موربػ٦ّزماظـؼوشمم.(2)«إالماظضق١ّمواظـشوطمواظلّٕور،مصقؿومأز٤ّؾبقب

ح٦ّلمذكصقيماىوحّٜممتلوؼؾقيؾ١ّمعّٕجعقيماعؿسؾ٧ّماظلؽبقب٦ّاء،موؼؿ٦ّاص٠ّمواغؿظورماظؼورئم)ب(،ماظّٔيم

صؾ٦ّؿبمأععمـبوماظـظّٕمضؾقالمؼبمغ٦ّ ماظطعوممدققق٢ّمإظبمطؿقؿ٥ّ،مصوظؾؾلمم،وعّٓىمصفؿ٥ّمظلؾ٦ّكمػمالءموحقؾف٣ّ

مربّٝمظؼؿوتمصؽقّٟمظ٥ّمأنمؼمديمإظبمع٦ّت٥ّ !.عـالمالمؼؿعّٓىمأنمؼؽ٦ّنمثالثمأومأ

                                           
-  ٔةل يف ادلاحظ، ٕار يحدو  ب حمفوع اًيلاص ويل ةبٔم اٌَحبٔ ُذا ًيسد عؼن  نوهفِم من خالل ُذا اًترص" ٔبن رم اًحخالء ظفة متبِٔظّ

 هفسَ ظفة اًحخي.

 .212 ض اًحخالء، -(1)

 .212 اًحخالء، ض-(2)

 مرجعية ثقافية مرجعية إنسانية
 القارئ )ب(

لن يرتك اجلاحظ شيئا يف جأم 
اللبأ ألنو يف األصل كمية قليلة 

 ولن تضر صحتو.

 أفق توقع القارئ

 القارئ )أ(

لن يبالغ اجلاحظ يف أكل اللبأ 
 النقاش مراعاًة لطلب حمفوظ

 مرجعية ثقافية مرجعية إنسانية
 القارئ )ب(

لن يرتك اجلاحظ شيئا يف جأم 
اللبأ ألنو يف األصل كمية قليلة 

 ولن تضر صحتو.

 أفق توقع القارئ
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ماظؼورئ،مع٤ّم مبـػلقي مداػقيمؼبماػؿؿوع٥ّ ماىوحّٜ ماظؼصي،مأنؽبقب مع٤ّمػّٔه مميؽ٤ّمأنمغلؿـؿف٥ّ وعو

ماظؼصصقي مؼبمط٢ّممنوذج٥ّ موت٦ّضعوت٥ّ متشؿقًمأصؽوره مطفّٔهمم،خالل متشوبفًمؼبمعضؿ٦ّغفو، حؿ٧ّموإن

اظؽّٕم،مشرلمأغ٥ّمؼطوظعـومط٢ّؽبقبمعّٕةمخبقؾيمماظـؿوذجماِّخرلةماظ مضبوولمأنمؼص٦ّقِبرمصقفومخبالءهمؼبمرداء

ماغؿظورمرش٣ّمتشؾؾبقبعـومطؼّٕاءممبّٕجعقوتمععّٕصقيموخؾػقوتمثؼوصقيمع٤ّمخاللمط٢ّممن٦ّذج.

ماػؿ٣ّ ماٌؾقٌمأنماىوحّٜ مػّٔا ماظؼّٕؽبغلؿـؿٍمؼبمخؿوم مت٦ّضّٝ مأص٠ّ مبؽلّٕ موبشؽ٢ّمطؾرل، مؼبم، اء

ععظ٣ّماظؼصّٙ،مدراؼيمعـ٥ّممبّٓىمتلثرِلماظـص٦ّصماظـؿؾبكقكبقبؾيمؼبمغػلقيماظؼّٕاء،موعّٓىمدصعفوموهػقّٖػوم

وػ٨ّمخوصقيمتعؿؿّٓمسؾقفومم،(1)«صؽؾقَبؿومخوظّٟماظـّٙمأص٠ّماظؿ٦ّضّٝمظّٓىماظؼورئمطونؽبمعؿؿقكبقبًّٖا»ٌكقكبقبالتف٣ّ،م

صعـّٓعومؼشّٕ ماٌؿؾؼ٨ّمعـالم»م:خوصيمؼبمذبولماظؿلظقّٟماظلّٕديمع٤ّمرواؼوتموضصّٙم،اٌمظقَبػوتمايّٓؼـي

خومتيمععقـيمشلو،مصنذاماغؿفًمػّٔهماظّٕواؼيممبومم-طؾؿوماضذلبمع٤ّماظـفوؼي–ؼبمضّٕاءةمرواؼيمعومؼضّٝم

مع٤ّمغفوؼي،مضؾقَب٢ّمذظ١ّمع٤ّمعبوظقؽبقبوتفو ماظؼورئمشلو اظـفوؼوتماٌكقؾيمِّص٠ّمت٦ّضعوتمتضؿ٤ّمم،(2)«ت٦ّضع٥ّ

،مأنمغضّٝمضصّٙماظؾكالءمضؿ٤ّمػّٔهمؾؼورئظٌومهّٓث٥ّمع٤ّمصّٓعيمم،اظؼورئمخؾ٦ّدماِّسؿولماِّدبقي

ّٓىماِّسؿول،مصؼّٓماسؿؿّٓماىوحّٜمؼبمطـرٍلمع٤ّماظؽبقبؿوذجمسؾ٧ّمدبققىمأص٠ّمت٦ّضّٝمضّٕؽبقبائ٥ّ،مإحلودًومعـ٥ّممب

م.ػّٔاماإلجّٕاءمؼبمطلىمعّٕجعقوتمجّٓؼّٓةمؼـطؾ٠ّمعـفوماظؼورئمؼبمهؾق٢ّمغص٦ّصمأخّٕىصوسؾقيم

مادللدددداصةماجلؿددداظقّ ة: -9

م مغلؾي مأو ماىؿوظقي، ماظؼقؿي ماِّدبقيايتع  ماِّسؿول مج٦ّدة مسؾ٧ّ معّٓىمم،ؽ٣ّ مع٤ّ اغطالضو

اظالت٦ّاص٠ّمبنيمعومؼطّٕح٥ّماظـّٙماِّدب٨ّم»٢ّم٠ّمت٦ّضّٝماظؼّٕؽبقباء،موب٦ّج٥ّلبمأدقؽبقبممتـادؿفوبؿفومأومدبققؾفومِّص

مت٦ّضعوت٥ّم مؼغرل ماظّٔي ماظـّٙماىّٓؼّٓ موبني معّٕجعقوتمدوبؼي، مع٤ّ ماظؼورئ موضبؿؾ٥ّ مؼعؿؼّٓه معو وبني

وايؽ٣ّمسؾ٧ّمعّٓىمضقؿؿفوماىؿوظقيمؼذلتؽبقبىمسؾ٧ّمعّٓىمحف٣ّماظػف٦ّةمم،(3)«صّٓممربؿ٦ّالت٥ّماظػؽّٕؼيوؼ

                                           

تق: حسؼن اًحيؼا عؼز اصليؼن، مىتحؼة الٓذاة ًٌَرشؼ واًتوسيؼل، ذسويق ٕاجراُمي َلد، مٌاا اًيلد ألذ  اـلعارص، تيظريا وتعحيلا،  -(1)

 .293ض.، اًلاُرت، مرص، 1006ُؼ/2210، 2ظ

 .292اـلرجل هفسَ، ض. -(2)
-  ابً،وزت   ألعٌلل اًعاذمة ٌَمتَلا ٔبعؼٌلل خؼاصلت، ٔلهيؼا نثؼريا مؼا هعؼاذف ٔبعؼٌلل ، جية ٔبن هعرتف ٔبّن ُذا كول وس ،، ًيس

ا إ،زةؼاء واًًسؼ يان، خاظؼة ٕارا مؼا اكهؼ   تتوافق مل توكعاتيا، ٔبو تعدم خَفياتيا اًثلافية ٔبو الاجامتعية ٔبو حم ذيًية، فيىؼون معؼرُي

 تمي ٕايديوًوجياث ةاًفة ـلا ُو متعازف.

ا، جترتة عٌلزت رلوض اًروائية من مٌظوز جٌلًياث اًلراءت واًتَلا، ٔبلرو ة ملدمؼة ًييؼي ذزةؼة ذنتؼوزاٍ يف ألذة ٔب الم اًعَم -(3)

 .211، ض.1021-1029اذلدي  واـلعارص، ةامعة إ،فوت مٌتوزي، كس يعيية، 
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عومحّٓثموتؼؾقَبصًماٌلوصيمبنيماٌعوؼرلممإذا»اظ مهّٓثمعّٝمعومت٦ّضقَبع٥ّماظؼورئموعومؼؼّٓع٥ّماظـّٙمصــ

مػ٦ّم معو مؼبمدائّٕة ماظؼّٕائقؽبقبي مواظؿفّٕبي ماظعؿ٢ّ ماظؿ٦ّضّٝ،مدقؼّٝ موبنيمأص٠ّ ماظعؿ٢ّماىّٓؼّٓ، اظ مؼعّٕضفو

مومنط٨ّ معّٕجعقوتمم،(1)«علؿفَؾ١ّ مؼؾبؽلؾف٣ّ معو مػ٨ّ ماظؼّٕاء مظؿ٦ّضعوت ماظـص٦ّصماٌكقؾي مأن واِّشؾى

مؼبمضّٕاءةمعّٖؼّٓم مالحؼو مؼّٕتؽّٖونمسؾقفو مطونماظعؿ٢ّمم.ع٤ّماظـص٦ّصععّٕصقيمجّٓؼّٓة مصؽؾؿو زبقكبقبؾًوم»شلّٔا

ؼبمس٤ّمشرلهمؼؿؿقؽبقبّٖمم.(2)«ِّص٠ّماغؿظورماظؼورئ،موعـّٖاحًومس٤ّمععوؼرله،مذؽقَب٢ّمسؿاًلمصكبقبققبًومذامضقؿيلبمسوظقيلب

م.اِّسؿولماِّدبقيماظلوبؼيمواظالحؼيمع٤ّ

اىؿوظقيمؼّٓمالحظـومحف٣ّماٌلوصيمظ،موؼبمضصص٥ّمصؼّٓمدؾ٠ّماإلذورةمإظقفأعؽبقبومعومضّٓع٥ّماىوحّٜم

م.اظ مرؾعًمتؾ١ّماظؼصّٙماظ مخققبؾًمأص٠ّمت٦ّضّٝماظؼورئ،ماغطالضومع٤ّمدبققىمأص٠ّماظشكصقوت

وؼؿعؾ٠ّماِّعّٕمبوظؼصّٙماظ متلخّٔمم،اٌلوصيماىؿوظقيصقفومماسبصّٕتموغؾؿّّمأؼضًوممنوذجمأخّٕى

ضقؿيمععقـيممّٖمسؾ٧ّمدّٕدمأحّٓاثمعؿؿوظقيمع٤ّمأج٢ّعـق٧ّمايؽوؼيماظ مالمتؾبع٦ّقِبلمسؾ٧ّماظعؼّٓؽبة،مبؼّٓرمعومتّٕطكبقب

مصؼّٛم)أخّٔمسدلة،مإرذودموغصّّ،متف٦ّؼ٢ّموهّٔؼّٕ،متعؾق٣ّ...اخل(.

ع٤ّمػّٔهماظـؿوذجمضصيم"وصقيمخبق٢ّ"موطلغؽبقبـومب٥ّمؼـػ٨ّمسـفومصؾغيماظؼصي،مهؿ٢ّمػّٔهمغّٔطّٕمم

اظ٦ّصقيمخططومادذلاتقفيمىؿّٝماٌولموحػظ٥ّ،موضّٓمرطقَبّٖمصقفوماظلوردمسؾ٧ّمتلوؼالتمسفقؾيمتؾبقق٢ّم

مؾغيمعـفومض٦ّظ٥ّ:مظّٕصؿف٣ّمبوسؾ٧ّمدػوءمػمالءمودكبعيمعع

أيمب قب!مإنمإغػوقماظؼّٕارؼّٛمؼػؿّّمسؾق١ّمأب٦ّابؽبماظّٓؽبقبواغق٠ّ،موإغػوقماظّٓؽبقبواغق٠ِّمؼػؿّّمسؾق١ّمأب٦ّابم»

أيمب قب!مإمنومصورم»موض٦ّظ٥ّمؼبماظلقوقمغػل٥ّ:م(3)«اظّٓؽبقبراػ٣ّ،موإغػوقماظّٓؽبقبراػ٣ّمؼػؿّّمسؾق١ّمأب٦ّابماظّٓؽبقبغوغرل...

مع٤ّماظشّٕحمح٦ّلمػّٔامم(4)«ورم"ؼّٓغ٨ّمع٤ّماظؽبقبور"...تلوؼ٢ّماظّٓرػ٣ّم"دارماشل٣ّ"موتلوؼ٢ّماظّٓؼـ ث٣ّمؼؼّٓممعّٖؼّٓا

،ماىؿوظقيماظ متّٕتؽّٖمسؾ٧ّماظؿكققىاظؿلوؼ٢ّموالمؼؼّٓممذقؽومشرله؛مشلّٔامظ٤ّموّٓمؼبماظ٦ّصقيمتؾ١ّماٌلوصيم

اىوحّٜمغػل٥ّمضبقؾـومإظبمو،مب٥ّموعّٓىمخدلتف٣ّمؼّٓؼ٣ّمعؿعيمع٤ّمغ٦ّ مخوص،مػ٨ّمايفوج،وإمنومؼؽؿػ٨ّمبؿ

                                           

ححؼ  يف هظؼرايث اًلؼراءت ومٌا ِؼا، خري اصلين ذمليش، ٔبفق اًتوكل عيد ايوش ما تك ازلاًية واًتازخي، ةؼرب و ؼدت اًتىؼوين واً  -(1)

 .10، ض.1006ةامعة ثسىرت، اًعدذ ألول، 

، 2ملًل حسن ُذيًل، اًتَلا تك ايوش وبٓيزز، ةلةل ذوات، ةلةل فعَية حموكة تُعىن ابًححوج واصلزاساث اٌَؽويؼة واًرتتويؼة، مؼو. -(2)

 .291، لكية الٓذاة، ةامعة ري كاز، اًيارصية، اًعراق، ض.1021، 23ملدذ.

 .201اًحخالء، ض -(3)

 .201اًحخالء، ض -(4)
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سؾّٓماِّسؾ٧ّماظؼوص،مصؽونم»أغ٥ّمؼع٦ّدمإظبموعصّٓرمػّٔاماظؿلوؼ٢ّماظّٔيمضّٓع٥ّماظلوردمح٦ّلماظّٓرػ٣ّمواظّٓؼـور،م

إذامضق٢ّ:مٕمزل٨ّماظؽؾىمضؾقطو مضول:مِّغ٥ّمض٢ّموظط٧ّ،موإذامضق٢ّمظ٥ّ:مٕمزل٨ّماظؽؾىمدؾ٦ّضقو مضول:م

مسصػ٦ّرا مضق٢ّمظ٥ّ:مٕمزلكبقب٨ّماظعصػ٦ّر موإذا مؼلؿ٢ّموؼؾؼ٨ّ، مسص٧ّموصّٕؽبقبِّغ٥ّ مضول:مِّغ٥ّ مؼضقّٟمم(1)«  ث٣ّ

وبعّٚماٌػلّٕؼ٤ّمؼّٖس٣ّمأنمغ٦ّحوماظـامسؾق٥ّماظصالةمواظلالممإمنومزل٨ّمغ٦ّحًومِّغ٥ّمطونمؼـ٦ّحم»اىوحّٜ:م

وبفّٔاماظؿػلرلمؼؾبـف٨ّماىوحّٜمم(2)«سؾ٧ّمغػل٥ّ،موأنؽبقبمآدممإمنومدؾبؿكبقب٨ّمآدممِّغ٥ّمحؾبّٔيمع٤ّمأدؼ٣ّماِّرض...

ؿطّٕقمإظبمأعٍّٕمآخّٕ،موشلّٔامغؾؿؿّٗمعلوصيمعبوظقيمعـعّٓعيممتوعومواظؿ٦ّضقّّمدونماظمشّٕحاظ٦ّصقي،معؽؿػقومبوظ

مظؽـفومهؿ٢ّمضقؿيمععّٕصقي.مبوٌؼورغيمعّٝماظؼصّٙمواظـ٦ّادرماِّخّٕى.

مواِّصؾفوغ٨ّمم م"اظّٖن٨ّ مضصي مضصرلة، معبوظقي معلوصي مذات مأغفو مغعؿؼّٓ ماظ  ماظـؿوذج وع٤ّ

حكبقؾ٥ّمؼبمأط٢ّماظؿؿّٕممىحّٓإسؾورةمس٤ّمغودرةمع٤ّمغ٦ّادرماظؾكالءمؼؾبصّٕحمصقفوماظؾكق٢ّمس٤ّمموػ٨ّواظؿؿّٕ"م

مإالمعّٝماظّٖغٍموأػ٢ّمأصؾفون،مصلعؽبقبوماظّٖن٨ّمصنغ٥ّمالمؼؿكقؽبقبّٕموأغوم»ؼبمض٦ّظ٥ّ:م ٕمأغؿػّٝمبلط٢ّماظؿؿّٕمضّٛقُب

ّٓؼ٥ّمحؿ٧ّمأدبقؽبقبّٕ،موأعوماِّصؾفوغ٨ّمصنغ٥ّمؼؼؾّٚماظؼؾضيموالمؼلُط٢ّمع٤ّمشرلػو،موالمؼـظّٕمإظبمعومبنيمؼ

صنذامتلوءلماظؼورئمس٤ّماٌغّٖىمع٤ّمذظ١ّمٕمصبّٓهمذامبوٍلمإالمأغ٥ّمؼلؿ٦ّظ٨ّمسؾ٧ّمم.(3)«ؼػّٕغمع٤ّماظؼؾضي

متؾؼقَب٧ّمع٤ّمرؾ٠ّماظؿؿّٕ،موػ٨ّمغؿقفيمحؿؿقي،مإذمؼصّٕحمؼبمغفوؼيماظـودرة:م ماظّٔيم»عو ...والمجّٕممأنؽبقب

شلّٔهماِّحّٓاثمؼؾبؾػ٨ّممؿؿؾّٝؼالحّٜماٌم(4)«ؼؾؼ٧ّمع٤ّماظؿؿّٕمالمؼـؿػّٝمب٥ّماظعقولمإذامطونمضّٓاممع٤ّمؼؿكقؽبقبّٕ

د٦ّىمم،وبالمذ١ّمضق٠ّماٌلوصيماىؿوظقيموضصّٕػومِّغفومالمتؼّٓممغفوؼيمأومضقؿيمععّٕصقيمعػقّٓةمظؾؼورئ

ماظّٕد٣ّماظؽورؼؽوت٦ّريماٌؼّٕوء،موػ٨ّمالمتؾبكّٕجماىوحّٜمع٤ّمدائّٕةم اٌؿعيماظػؽوػقيماظ متـفّٕؾبقبمس٤ّمػّٔا

مؼّٕؼّٓمرد٣ّمعالعّّمأخّٕىمس٤ّمػّٔهماظػؽي.اظؿؿقّٖ،موإمنوم

أؼضو،مبوظّٕش٣ّمع٤ّمأغفوممخؿّٖاشلوؿؿلـومؼبمضصيم"اِّصؿع٨ّموجؾلوؤه"مضق٠ّماٌلوصيماىؿوظقيموااظ

ماخل ماظؼّٙمع٤ّمحّٓثموذكصقوتموح٦ّار... مسـوصّٕ ماإلذؽوله٦ّيمععظ٣ّ مأن مإال مغفوؼيمم، وضّٝمؼب

ماظ م مذظ١ّمع٤ّمم،غؿقفؿفوسؾ٧ّممؼ٦ّح٨ّمادؿفالشلواظؼصي مدؿؿطوب٠ّموأص٠ّمت٦ّضّٝماظؼورئ،موؼظفّٕ وأغفو

م موجؾلوئ٥ّ، ماِّصؿع٨ّ مبني مدار ماظّٔي ماي٦ّار مخالل مأدؽؾي مخالل مس٤ّممسؾقف٣ّمفورّٕحع٤ّ ؼلؿػلّٕ

                                           

 .201اًحخالء، ض-(1)

 .201اًحخالء، ض-(2)

 .261اًحخالء، ض-(3)

 اًحخالء، ض.ن.-(4)
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ط٢ّؽبقبمؼ٦ّممي٣ّ مضول:مغع٣ّ،ممأبومصالنمعومإداع١ّ مضول:م"اظؾق٣ّ"مضول:مأ»،مصنذامدللماِّولؽبمضول:مف٣ِّإداع

م،صنذامأجوبماظؼوئ٢ّمبـع٣ّم(1)«ؽّٓراءموايوعضيموايؾ٦ّةموإٌّؽبقبة ضول:موصق٥ّماظصػّٕاءماظؾقضوءموايؿّٕاءمواظ

بؽّٗماظعقّ٘!مػّٔامظقّٗمسقّ٘مآلماًطوب،مطونمسؿّٕمب٤ّماًطوبمرغبيمآم»:ِّصؿع٨ّمبـامصبقى

ماًؿّٕ" مطؿّٓع٤ّ ماظؾق٣ّ م"عّٓع٤ّ مؼؼ٦ّل: موطون مػّٔا، مؼضّٕبمسؾ٧ّ مورض٦ّاغ٥ّ م(2)«سؾق٥ّ مدأبم. مػّٔا وطون

مت مظ٥ّماِّسني،مصقؼق٣ّمسؾقف٣ّمايفؽبقبيماِّصؿع٨ّموج٦ّاب٥ّمسؾ٧ّمط٢ّمع٤ّمؼصّٟمظ٥ّمعو شؿفق٥ّماِّغػّٗموتؾّٔؾبقب

ظقّٗمػّٔام»اظؾوظغيمع٤ّمدرلةماًطوب،مصؼّٓمضولمظؾـوغ٨ّمٌوموصّٟمظ٥ّماِّظ٦ّانماظؽـرلةماظطقؾيمع٤ّماظطعوم:م

موجّٓم سقّ٘مآلماًطوب،مطونماب٤ّماًطوبمرغبيمآمسؾق٥ّمورض٦ّاغ٥ّمؼضّٕبمسؾ٧ّمػّٔا،موطونمإذا

.م(3)«مضّٓرمواحّٓة،موضول:مإنماظعّٕبمظ٦ّمأطؾًمػّٔامظؼؿ٢ّمبعضؾبفومبعضًواظؼّٓورماٌكؿؾػيماظطع٦ّممطّٓؽبقبرػومؼب

مزؼً،موؼ٦ّعومزل٤ّ،موؼ٦ّعوممتّٕ،م»صوظـوظٌمواظّٕابّٝ،مإظبمأنمؼؾبلللمس٤ّمإداع٥ّمصقؼ٦ّل:م مظنبموؼ٦ّعًو ؼ٦ّعًو

مضػور،موؼ٦ّعومي٣ّ،مسقّ٘مآلماًطوب ماظؼورئ،مم(4)«وؼ٦ّعومجنب،موؼ٦ّعو وػ٨ّمغؿقفيمحؿؿقيمؼؿ٦ّضعفو

ماًطوبمؼبمبلوريمأطؾ٥ّ،موضؾؿ٥ّ.مققؿٍمبّٖػّٓمآلدبلغ٥ّم

وع٤ّمخاللمعومضّٓؽبقبممراوؼفومع٤ّمم،ع٤ّمخاللمعومضّٓؽبقبعًمع٤ّمغؿوئٍم،وشبؾّٙمؼبمغفوؼيمػّٔهماظؼصي

أحّٓاثمإظبمأنؽبقبماٌلوصيماىؿوظقؽبقبيمعؼؿضؾي،مِّنمخومتيماظؼصؽبقبيمٕمتصّٓمماظؼورئموٕمتؾبكقكبقبىموٕمتغرلم

محّٓاثمضبق٢ّؾبمإظبمذظ١ّ.ع٤ّمت٦ّضعوت٥ّ،مب٢ّمبوظعؽّٗمتطوبؼًمععفومِّنؽبقبمذبّٕىماِّ

ماظ م ماىؿوظقي مبوٌلوصي مغؿقفؿنيمتؿعؾؼون ماٌؾقٌمإظب مػّٔا مؼبمغفوؼي بعّٚممالعلًت٦ّصؾـو

تّٕطقّٖماىوحّٜمسؾ٧ّممؼلؿشعّٕم،وحؿ٧ّماظّٕدوئ٢ّم،اظؽؿوب،مواٌؿؿؾّٝميقـقوتماظؼصّٙمواظـ٦ّادرضصّٙم

إلؼفوممبوظصّٓقمععؿؿّٓامسؾ٧ّماظصّٓقماظ٦ّاضع٨ّمتورة،موسؾ٧ّمام،آظقيمطلّٕمأص٠ّماظؼورئمودبققىماغؿظوره

ماجملؿؿّٝم مع٤ّ ماظػؽي مػّٔه ماظّٔيممتورد٥ّ مواإلضـو  مسؾ٧ّمأدؾ٦ّبمايفوج مأؼضو موععؿؿًّٓا مأخّٕى، تورًة

مع٤ّماسؿؿّٓم مصّٕدًو،موأبؾغف٣ّمحفي مأم مطوغ٦ّا موخوصؿفو،مسّٕبًو موسؾؿوئفو،مسوعؿفو اظعؾود٨ّ،مبػؼفوئفو

م.ودكبرلمصقوبؿ٥ّماظؽّٕام،مب٢ّمحؿ٧ّمبعّٚمآيماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّمسؾ٧ّمأحودؼٌماظـام

                                           

 101 اًحخالء، ض -(1)

 101 اًحخالء، ض-(2)

 .101 اًحخالء، ض-(3)

 101 اًحخالء، ض-(4)
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م ماظػـقيمأؼضًو،مخوصيموسب٤ّممادؿـّٓطؿو ماآلظقيمع٤ّمأج٢ّماظؼقؿيماىؿوظقي اىوحّٜمسؾ٧ّمػّٔه

ماِّحّٓاث،م معؿوبعي م٦ٌّاصؾي مغػلقي متفقؽي مع٤ّ مواظلكّٕؼي مأدؾ٦ّبماظؿفؽقُب٣ّ مؼذلتؽبقبىمس٤ّ ممبو مسؾ٣ٍّ سؾ٧ّ

ماٌّٖؼّٓمع٤ّماالرال مسؾ٧ّمأخؾورمػمالءموأح٦ّاشل٣ّموطشّٟمحقؾف٣ّ.مؼبواظّٕشؾيماٌؾقؽبقبيم

ما مإغؽور مضصّٙمالمميؽ٤ّ ماسؿؿّٓتمصؿؼور ماظؾعقّٓ،مِّغفو مذاتماِّعّٓ ماىؿوظقؽبقبي أخّٕىمظؾؿلوصي

مصعاًل مع٦ّج٦ّدة مصػوتلب مإضّٕار مأج٢ّ مع٤ّ مايؽ٨ّ مأدؾ٦ّب ماظؼصص٨ّ،مم،سؾ٧ّ ماِّدؾ٦ّب مإظب مهؿوج ال

مصؽونممواػؿؿؽبوع٥ّ ماالجؿؿوسقي، ماظ٦ّاضعقي مأو ماظ٦ّاضع٨ّ، ماظصّٓق موػ٨ّ مؼبمزعوغ٥ّ ماظـؿؾبؿؽبقبؾعي مبوظطّٕؼؼي أؼضًو

م.االغّٖؼوحمعؽؿػقًومبوِّدؾ٦ّبماٌؾوذّٕمدمس٤ّمأدؾ٦ّبّٖاعًومسؾق٥ّماالبؿعوظ

ماٌـعطّٟماظؿورطب٨ّ:م -0

مبؿؽّٕؼّٗمضّٕاءةماظـص٦ّص،موػ٨ّمالمهػ٢ّؾبمأبّٓاتؾبع٦ّقِبلمعبوظقيماظؿؾؼ٨ّمسؾ٧ّماٌـق٧ّماظؿؽبقبورطب٨ّمؼبم

ماٌمظكبقبػنيمووصوتف٣ّ معقالد متورؼّْ متؾبّٓوقِبن معؾػقَبوتمأرذقػقي موجعؾ٥ّ ماِّدبكب متورؼّْمم،اظؿورؼّْميػّٜ وطّٔظ١ّ

م ماظـص٦ّص،مإبّٓاسوتف٣ّ، مضّٕاءة متورؼّْ مسؾ٧ّ ماظؿؾؼ٨ّ معبوظقؽبقبي معـظ٦ّر مع٤ّ ماِّدب متورطبقي متؾقٌ ب٢ّ

وتورؼّْمتّٓاوشلومبنيمعبف٦ّرماظؼّٕاء،موعّٓىمعّٓكبقبػومبوٌؿعيمؼبمط٢ّقِبمحؼؾي،معفؿومطونمحف٣ّماظػف٦ّةمبنيم

مع٤ّم موتورؼّْمضّٕاءتفو؛مصالمصبىمأنمؼـػص٢ّمتورؼّْماظـّٙمس٤ّمتورؼّْمتؾؼق٥ّ،مظقؿؽــو تورؼّْمإغؿوجفو

م.(1)اكمعومؼـط٦ّيمسؾق٥ّمع٤ّمأدّٕارمودالالتموأدؽؾيصفؿ٥ّموإدر

وحصّٕم"ؼووس"مدورمتورطبقيماظعؿ٢ّماظػكبقب٨ّموعّٓىمتلثرلهمؼبمعؿؾؼكبقبق٥ّمسؾ٧ّمصذلاتلبمزعـقيمر٦ّؼؾيمؼبم

٤ّماظؿػوس٢ّمايوص٢ّمبقـ٥ّموبنيماظؾشّٕؼي،مأيمسؾ٧ّمسغؿقفؿنيماثـؿني،مأوالػؿومأنمحقوةمػّٔاماظعؿ٢ّمغوويم

صذلاتمدوبؼيمع٤ّمزف٦ّره،مميؽــومأنمغضّٕبمعـاًلمبوِّودؼليمواإلظقوذةمؼبماِّدبماظق٦ّغوغ٨ّ،موطّٔامبوظشعّٕم

،موؼّٕجّٝمذظ١ّمإظبمأنؽبقبماِّدبمسـذلةمب٤ّمذّٓادمأومدقّٟمب٤ّمذيمؼّٖنماىوػؾ٨ّمواِّدوررلماظؼّٓمييمطلرلة

أعومم.خؾ٦ّدمدائ٣ّمعومٕمتؼذلنموتشذلكماظّٔاتماٌـؿكبفيمبوظّٔاتماٌلؿفؾؽيواظػ٤ّؽبقبمظقّٗمشلؿوموج٦ّدمصعؾ٨ّمأوم

م ماظـوغقيمصؿؿؿـ٢ّمؼبماىّٓظقي مإغؿوجماظؼّٓؼ٣ّمؼبمث٦ّبمجّٓؼّٓ،ممبعـ٧ّمأنؽبقبمماظ مهّٓثاظـؿقفي بنيمإسودة

م.(2)إغؿوجماىّٓؼّٓمعومػ٦ّمإالمضّٕبمع٤ّمااوطوةمٌومػ٦ّمضّٓؼ٣ّ،مأيمأداةمًؾ٠ّماظ٦ّس٨ّموتغقرله

                                           

: عحد اًوا د اٍهتا  اًعَما، ٔبمناظ تَلا اًرسذ يف اًرتاج اًيلدي )ذزاسة يف ٔبذة ادلاحظ(، ملؼاؾل اًىتؼة اذلؼدي  ًٌَرشؼ ييظر -(1)
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اظؿلدقّٗمإظبمدبصقّٙمايّٓؼٌمس٤ّمطؿوبماظؾكالء،ماظّٔيمبؾّٞمعّٕاتىؽبمسؾقومغـطؾ٠ّمع٤ّمػّٔام

ع٤ّماػؿؿومماظـؼودمواظؼّٕاءمسؾ٧ّمعّٕقِبماظعص٦ّر،معّٔؿبمذفّٓمػّٔاماظؽؿوبؾبماظـ٦ّرمإظبمؼ٦ّعـومػّٔا،موضب٠ّؾبقبمظـومأنم

متلوءلمطورلمعورطّٗم،غؿلوءلمعبقعو مضول:مم،طؿو ظقلًماظصع٦ّبيمضوئؿيمؼبمأنمؼص٢ّماظػ٤ّم»حقـؿو

قؿيمبلذؽوٍلمععقـيمع٤ّمأذؽولماظؿط٦ّرماالجؿؿوس٨ّ،موإمنوماظصع٦ّبيمط٢ّماظصع٦ّبيمؼبمأنماإلشّٕؼؼ٨ّمواٌؾ

غعّٕ مٌوذامؼ٦ّاصالنمعّٓؽبقبغومبوٌؿعيماظػـقي موٌوذامتظ٢ّمشلؿومؼبمغظّٕغومع٤ّمبعّٚماظـ٦ّاح٨ّ،مضقؿيماظؼوسّٓةم

مبفم،(1)«واٌـول  ماظ متػكّٕ ماظـؿ٦ّذجقي ماظؼوسّٓة مواظػ٤ّماإلشّٕؼؼ٨ّمميـالن ماٌؾقؿي مِّنؽبقب ماآلدابمػّٔا و

،مصؿومدؾىمعّٓكبقبػومبوٌؿعيماظػـقيمشعّٕيمواظلّٕدي،ماٌـولماظّٔيمضبؿّٔىاِّوروبقي،مصننمظـومؼبمتّٕاثـوماظ

مطؾؿومتصػقَبقـومتؾ١ّماِّسؿولماًوظّٓة !

ادؿطوسًمضصّٙماظؾكالءمأنمهوصّٜمسؾ٧ّمعؽوغؿفومضؿ٤ّماظؿق٦ّالتماظؿورطبقيماظؽدلى،موػّٔام

ماظّٔيمامنوز ماِّدؾ٦ّبماٌؿػّٕقِبد مإظب موإظبممراجّٝ مإظق٥ّ، ماظّٔيمتطّٕؽبقبق ما٦ٌّض٦ّ  مرؾقعي موإظب ماىوحّٜ، ب٥ّ

متؾبعّٓؾبقبمضصّٙماظؾكالءمسالعيمصورضيمؼبمذبولم مؼؾبلؾؽب٠ّمإظق٥ّ،مشلّٔا ؿب اِّدؾ٦ّبماظؼصص٨ّماظلّٕديماظّٔيم

مأوم ماظؼصّٙماشلـّٓي مضؿ٤ّ مودعـي مضصّٙمطؾقؾي ماسؿدلغو مإن ماظعّٕب٨ّ ماظذلاث مؼب ماظؼصص٨ّ اظؿلظقّٟ

طؿوبماظؾكالءمػ٦ّمعومجعؾ٥ّمؼؿؾ٦ّقبأمعؽوغيمسوظقيمبنيماآلثورمم،موػّٔاماظؿؿقّٖماظّٔيمحظ٨ّمب٥ّ(2)اظػورد٨ّ

م.اظـؼّٓؼيماظ متـووظؿ٥ّمبوظّٓرسماظ٦ّصرل

مواظؿؾؼ٨ّماظّٔيمظّٖممضصّٙماىوحّٜمضّٓمالعّٗمععوٕماظؿق٦ّلماظّٔيم ماظؼّٕاءة ماٌؿؿؾّٝمٌلور ظع٢ّؽبقب

ماٌ مآثورمػّٔا لورمارتؾّٛمبفّٔهماظؼصّٙ،موسب٤ّمغؼصّٓمبوظؿق٦ّلمؼبماظؼّٕاءةمع٤ّمضورئمآلخّٕ،مصؾ٦ّمتؿؾعـو

حقٌمزفّٕتمػّٔهماظؼصّٙ،مأيمؼبمتؾ١ّماظؾقؽيماظـؼّٓؼيماظ مسوؼشًمم،صنغـومدـع٦ّدمإظبمأوؽبقبلمغؼطي

مبلـ٦ّات؛موضّٓمضّٓمم"سؾّٓماظ٦ّاحّٓماظؿفوع٨ّماظعؾؿ٨ّ"مذؾ٥ّمبؾؾق٦ّشّٕاصقومس٤ّماظؼّٕاءاتم مأومتؾؿفو زف٦ّرػو

مؼؾبػف٣ّ مال مأغؽبقب٥ّ مؼّٕى مواظّٔي مطؽ٢ّقٍب، مبلدبماىوحّٜ مب٢ّ مصقلى، مبؼصّٙماظؾكالء متؾبع٤ّؽب إالمماظ مٕ

تورطبققبو،مأيمؼبمض٦ّءمسالضؿ٥ّممبؿؾؼق٥ّموضّٕائ٥ّماظؿورطبقني،مصالمؼّٖالمػّٔاماِّدبمؼـرلمؼبماظؼّٕاءمح٦ّاصّٖم

م.(3)اظؼّٕاءةمؼلؿػّٖمأدواتف٣ّماٌؾؿؽّٕموص٠ّمعومميؾق٥ّمسؾقف٣ّماظلقوقماظؿورطب٨ّ
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ةمأثّٕمايّٕطيماظـؼّٓؼيمتورطبققبو،موتغقؾبقبّٕمدقوقماظؼّٕاءم٥ّعومٌلـوهمع٤ّمخاللمػّٔاماٌمظقَبّٟمػ٦ّمتؿؾع

متؾًمزف٦ّرم مأو ماظ مسوصّٕت ماظػذلة مؼب ماِّخالضقي مبوظؼّٕاءة ماػؿ٣ّ مصؿـال مسصّٕ، مط٢ّقِب موص٠ّ وأدواتفو

مؼبم مسؾقفو ماظ مسؾب٦ّقِبل ماالجؿؿوسقي ماظؼّٕاءة مث٣ّ مضصّٙماظؾكالء، مصقفو ممبو ماظلّٕدؼي، عمظػوتماىوحّٜ

ّٝماظؽؾرلمؼبماظعصّٕمايّٓؼٌمبّٓس٦ّىمأنؽبقبماظعؿ٢ّماِّدب٨ّماب٤ّمبقؽؿ٥ّ،موأنؽبقبماظظّٕو ماالجؿؿوسقيمشلوماظّٓص

وؼبماِّشؾىمتؾبؼقكب٣ّمػّٔهماظؼّٕاءةماظلرلةماظّٔاتقيمظؾؿمظكبقبّٟ،موتّٕبطفومبوظؾقؽيماظ مأثؽبقبّٕتمؼبمم.إغؿوجمسؿ٢ّمعو

م.تؽ٦ّؼ٤ّمذكصقؿ٥ّموصؼ٢ِّمأصؽوره

ماظـوظٌ مصصؾ٥ّ مؼب ماظؽؿوب ماظؿص٦ّؼّٕ"م،ؼؼّٓم مودمال ماظؾؾبعّٓاظؼّٕاءة مضصّٙماظؿصم" مؼب ٦ّؼّٕي

مع٤ّمماظؾكالء،مواظ متؽبفع٢ّ ماظؾوحٌمذبؿ٦ّسيمالمحصّٕمشلو مضقؿيمأدبقيمرصقعي،موذطّٕ مذا عـ٥ّمطؿوبًو

اظؼّٕؽبقباءماظّٔؼ٤ّمتـووظ٦ّامطؿوبماظؾكالءمع٤ّمػّٔاماظؾعّٓ،مأعوماظػص٢ّماظّٕابّٝمصعؾب مبوظؼّٕاءةماظلّٕدؼي،موميؽــوم

مادؿقّٓثمآظقوتم مصؼّٓ ماظ مسـقًمبلدبماىوحّٜ، ماظؼّٕاءة متورؼّْ مطدلىمؼب مه٦ّؾبقبل مغؼطي اسؿؾورػو

معع مسـّٓهغؼّٓؼي ماظؼصي مأص٠ّمبالشي مع٤ّمعـظ٦ّر ماظلّٕديمؼبمم،وصّٕة،محوورتمغـّٕه ماظؾعّٓ وطشػًمس٤ّ

ماظـؼودم مسؾقفو ماظ مارتؽّٖ مواظلكبقبقؿقوئقي، ماظؾـق٦ّؼي ماظـظّٕؼوتماظلّٕدؼي مسؾ٧ّ مععؿؿّٓة موغ٦ّادره، أخؾوره

م.(1)ؼ٤ّاظعّٕبمظؼّٕاءةمدّٕدماىوحّٜموص٠ّمآظقوتمجرلارمجقـقًموت٦ّدورو ،موروالنمبورت،موآخّٕ

ؼبماظػص٢ّماًوعّٗمس٤ّماظؼّٕاءةمودمالماظؿصـقّٟمواظؿفـقّٗ،موػ٨ّمع٤ّمم٥ّحّٓؼـمخّٙؽبقبماظؾوحٌ

،مع٤ّمضوغ٦ّنماظؿفـقّٗمػّٔهماظؼّٕاءةمتػّٕض٥ّومٌبنيمأػ٣ّقِبماظؼّٕاءاتماظ متعَؾؼًمبوظؼّٕاءةماظلّٕدؼيمخوصي،م

مأعؽبقبوماظػص٢ّماظلودسمصفؿ٣ّمبوظؼّٕاءةماِّدؾ٦ّبقي،موسؽّٟؽبماظؾوحٌمسؾ٧ّمجّٕدكبمأزلوءماظؼّٕؽبقباءموعمظقَبػوتف٣ّماظ 

اػؿؿًمبلّٕدماىوحّٜمع٤ّمػّٔاماىوغى،مورطّٖتمسؾ٧ّماىوغىماظػ ماِّدؾ٦ّب٨ّمؼبمضصّٙماظؾكالء،م

عومضؾ٢ّماِّخرلمسؾ٧ّماظؼّٕاءةمايفوجقي،موادؿػودتمػّٔهماظؼّٕاءةمع٤ّمتصّٓؾبقبرماظلوبّٝموموؼـط٦ّيماظػص٢ّ

ّٖؽبمسؾق٥ّماٌؽ٦ّقِبغنيمايفوج٨ّمواظؿؽبقبّٓاوظ٨ّمظـظّٕؼوتماظـّٙمايّٓؼـيماظ مادؿعودتماظؾعّٓماظؾقوغ٨ّماظّٔيمرط

ماتؽبقبل٣ّم مجّٓؼّٓ مغظّٕي مإروٍر مؼب موصؼؾ٦ّه مر٦ّؽبقبروه مأن مبعّٓ ماىوحّٜ، مِّدب مغظّٕتف٣ّ مؼب ماظؼّٓاع٧ّ اظؼّٕاء

م.(2)بوغؿعوشمغظّٕؼؽبقبوتمايفوج
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مػّٔهممرطقَبّٖ مظؽ٢ّ محؿؿقؽبقبي مغؿقفي مواظ متؾبعؿؾؽبّٕ ماظؿلوؼؾقي، ماظؼّٕاءة مسؾ٧ّ مواِّخرل ماظـوع٤ّ اظػص٢ّ

ماظل مأو ماالجؿؿوسقي مأو ماظؿص٦ّؼّٕؼي مسؾ٧ّماظؼّٕاءة،مصوظؼّٕاءة ماظؿلوؼ٢ّماظّٔيمؼّٕتؽّٖؾب مع٤ّ ّٕدؼي؛مػ٨ّمضّٕبفب

آظقوتمخوصيمتؾبؿقكبقبّٖمط٢ّمضّٕاءةمس٤ّمشرلػو،مشرلمأنؽبقبماظؾوحٌمؼبمػّٔاماظػص٢ّمخّٙؽبقبمايّٓؼٌمس٤ّماظؿلوؼ٢ّم

زوغىمأطـّٕمسؿؼًومحبقٌمؼّٕىمأنماظؿلوؼ٢ّمػ٦ّمح٦ّارفبمبنيماٌوض٨ّموايوضّٕ،موِّج٢ِّمذظ١ّمالمت٦ّجّٓمؼبم

موايّٓؼٌ، ماظؼّٓؼ٣ّ مبني معلوصي ماِّعّٕ ماظؼورئممحؼقؼي مػؿ٦ّم موبني ماظـّٙ مععـ٧ّ مبني متػوس٢ّ وػ٦ّ

م.(1)اٌعوصكبّٕ

ؼورئمأنؽبقبمعمظكبقبػ٥ّماػؿ٣ّمبؽ٢ّماظؿق٦ّالتماظؽدلىماظ مدوؼّٕتمتورؼّْمضّٕاءةمدّٕدماىوحّٜ،ماظدقالحّٜم

وظ٤ّمتؿ٦ّضّٟماظّٓرادوتماظ متفؿ٣ّمبلدبماىوحّٜموبؼصّٙماظؾكالءمعوداعًممتّٓؾبقبغومبوٌؿعيماظػـقي،موالمغعؿؼّٓم

مآخّٕمغولمذّٕ ماظؼّٕاءةماٌؽؽبقبػيمسدلماظعص٦ّرمطؿومغوشلومطؿوبماظؾكالء،مِّغؽبقب ع٤ّمأج٦ّدماظؽؿىم»٥ّمأنؽبقبمطؿوبًو

موػ٦ّمصعالمطّٔظ١ّ،موتورؼّْمضّٕاءت٥ّمايوص٢ّمخرلمدظق٢ٍّمسؾ٧ّمذظ١ّ.م(2)«وضب٠ّمظؾغيماظعّٕبقيمأنمتػوخّٕمب٥ّ
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م
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م

م
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م
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 .112ٔبمناظ تَلا اًرسذ يف اًرتاج اًيلدي، ض ، ييظر: عحد اًوا د اٍهتا  اًعَما -(1)

 .19مرص، ض.، اًلاُرت، 1023لَ حسك، من  دي  اًضعر واًيرث، مؤسسة اًِيداوي ٌَتعَمي واًثلافة، ذ.ظ،  -(2)
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م.املبحث الثاني: قصص البخالء مو مهظور اآلليّ ات اإلجرائية عهد آيزر

وإغؽبقبؿومبؿظوصّٕماظّٔمباتماظؼورئيموا٦ٌّض٦ّ مم،ؼّٕىمآؼّٖرمأنؽبقبماٌعـ٧ّمايؼقؼ٨ّمالمؼؽؿ٤ّمؼبماظـّٙموحّٓهم

)أيماظـّٙ(،موػ٦ّمؼبمػّٔامعؿلثّٕممبؼ٦ّالتماظظوػّٕاتقيماظ مالمتّٕىمؼبماظـّٙمإالمذبّٕؽبقبدمخطوريمهؿوجم

مإظبم)بعٌماظّٕوح(مصقفومع٤ّماظؼورئمأثـوءمسؿؾقيماظؼّٕاءةمواظؿػوس٢ّمععًو.

مم مؼمطّٓمآؼّٖر مع٤ّمػّٔا مظؾعؿ٢ّماِّدب٨ّمضطؾنيمضّٓمغلؿقف»اغطالضو ؿو:ماظؼطىماظػ مواظؼطىمأنؽبقب

ؼمطّٓمع٤ّمخاللمم.مػ٦ّ(1)«اىؿوظ٨ّ،ماِّولمػ٦ّمغّٙؾبقبماٌمظكبقبّٟ،مواظـوغ٨ّمػ٦ّماظؿقؼ٠ّماظّٔيمؼـفّٖهماظؼورئ

ػّٔهماظــوئقيمضّٕورةماظؿػوس٢ّمبنيماظـّٙمواظؼورئ،موإالمصالموج٦ّدمظؾـّٙموالمضقؿيمظ٥ّ،موضبّٓثمذظ١ّم

رمظقّٗمبوظضّٕورةمزبػقومعؾفؿومضبؿوجمع٤ّمخاللمددِلمأش٦ّاِرماظـّٙمالطؿشو مععوغق٥ّ،مواٌعـ٧ّمسـّٓمآؼّٖ

إظبمتـؼقى،مب٢ّمؼؽػ٨ّمأنمؼؿفلؽبقبّٓمؼبمذظ١ّماظؿػوس٢ّماظّٔيمضبّٓثمبنيماظـّٙموضورئ٥ّممبومؼؾبقّٓكبثمأثّٕام

م(2)ادؿفوبققبًومغووومس٤ّمصع٢ّماظؼّٕاءة.

ظقؿقؼقَب٠ّمصع٢ّماظؼّٕاءةموضبّٓثماظؿػوس٢ّمع٤ّمم،غظّٕؼؽبقبؿ٥ّمذبؿ٦ّسيمع٤ّماآلظقوتضّٓقبممآؼّٖرمع٤ّمخاللمم

غص٦ّصماىوحّٜ،مربووظنيماطؿشو معّٓىمسؾ٧ّمبعّٚمم،ػّٔهماِّدواتبعّٚمطؾق٠ّمسّٓع٥ّ،مودـقوولمت

متػوس٢ّمػّٔهماآلظقوتمعّٝماظـص٦ّصماٌكؿورة.

 اظؼارئماظضؿين: -0
مبلطدلماػؿؿوممؼبمصؽّٕمآؼّٖر ماإلجّٕاء مظ٥ّمع٤ّمضقؿيمؼبمظم.حظ٨ّمػّٔا ؼّٓمخصؽبقب٥ّممبمظقَبّٟمعـػّٕدمٌو

مأطدلمع٤ّمذبّٕؽبقبدم مآؼّٖر مادؿؽشو مععوغقفو،مصوظؼورئماظضؿ مسـّٓ ماظـص٦ّصماِّدبقيموربووظي عؼوربي

مضورئمحؼقؼ٨ّمغب٢ّمسؾ٧ّمسوتؼ٥ّ»ب٢ّمم،إجّٕاء ماظّٔيمؼؾبؽ٦ّقِبنممػ٦ّ مػ٦ّ ماظّٓور موػّٔا مب٥ّ مؼؼ٦ّم مخوصًو دورًا

وؼؿقّٓدمػّٔاماظّٓورمؼبمارتؾوطماظؼورئمبوظؾقـيماظّٓاخؾقيمظؾـّٙ،موبوظطّٕؼؼيمم،(3)«عػف٦ّمماظؼورئماظضؿ 

                                           
-  ش اٌَؽة إ،جنَ ية و اًفَسفة ألـلاهيؼة، ع ؼو تبأكذمييؼة ُيؼد ًحؼوزػ ٌَفٌؼون و اًعَؼوم و تبـٔلاهيا، ذزّ  2610فوًفؽاهغ ٕايزز : وصل س ية

ر: ابزلعية إ،جنَ ية ًٔلذة اـللازن، مؤسس و دت اًحح  )اًضعرية و اًِريمييوليلا(، زئيس اٌَيية اكلععة دلامعة هووسعووس )اهظؼ

فوًفؽاهغ بٓيزز، فعي اًلراءت، هظرية جٌلًية اًتاؼاوة )يف ألذة(، ،ؼر وتؼل: محيؼد سلؼداإ، وادلؼياليل اًىديؼة، مىتحؼة اـلياُؼي، ذ.ظ، 

 (.6ذ.ث، اصلز اًحي اء، اـلؽرة، ض 

 .21ض. اـلرجل هفسَ، -(1)

، 21ـلاهيؼة، ةلؼةل لكيؼة الٓذاة واٌَؽؼاث، ملؼد.ييظر: زيا معرف، ةدًية اًتازخي واًيط واًلازئ عيد هلاذ مدزسة هووسؼ تووس الٔ  -(2)

 . 116، ةامعة َلد في،، ثسىرت، ض.1023ةاهفا.

 .30بٓيزز، فعي اًلراءت، ض. -(3)
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مع٤ّمأج٢ّمبـوءاظ مؼ٦ّجف ماظـّٙمإظقفو ماظؼورئمطؾـقيمم٥ّ م"دور مبــ مآؼّٖر مأرَؾ٠ّمسؾق٥ّ معو اٌعـ٧ّ،موػّٔا

م(1)غصقيموطػع٢ّمعؾـني".

ع٤ّممؼؿؿظفّٕمػّٔاماإلجّٕاءمع٤ّمخاللمسؿؾقيماظػف٣ّماظ مؼؼصّٓمبفومآؼّٖرمصف٣ّؽبمعومٕمؼؼؾ٥ّماظـّٙ

مطونم مؼؽؿـّٟماظؽبقبّٙموإن ماظغؿ٦ّضماظّٔي مذػّٕة مح٢ّؾبقب مأو مبنيماظلط٦ّر معو مضّٕاءة مأي مضوظ٥ّ، معو خالل

ِّنؽبقبماإلرذوداتماٌؿ٦ّصّٕقِبةمتـرلماظص٦ّرم»م،ؼبمأشؾىمايوالتمؼّٕؼّٓمسؽّٗمعومصّٕؽبقبحمب٥ّماظـّٙواضقو،مِّنم

مسـ٥ّ معؾبعؾؽبقبّٕ مشرل مأغؽبقب٥ّ مرش٣ّ مضؿ مظلوغقو مػ٦ّ معو ماظ متـشّٛ مم(2)«اظّٔػـقي معو ماظـص٦ّصموطـرلا تعؿؿّٓ

ماآلظقي،مع٤ّم مػّٔه ماظ متلؿـّٓمسؾقفو مسؾ٧ّماظغؿ٦ّضمإحّٓىماظّٕطوئّٖ ماآلظقي،مواسؿؿودػو ايّٓاثقيمػّٔه

مخاللماإلجوبيمس٤ّماِّدؽؾيماٌؾوذكبّٕةمؼبماظـّٙ،موشرلماٌؾوذّٕة.

مؼّٓصعـومػّٔامإظبماظؿلوؤلمس٤ّمعّٓىمحض٦ّرماظؼورئماظضؿ مؼبمغ٦ّادرماىوحّٜموضصص٥ّ !موسب٤ّ

خوصؽبقبيموأغؽبقب٥ّمغب٢ّمػ٣ّؽبقبمتعّٕؼيمم،سؾ٧ّمسؾ٣ّمعؾبلؾؽب٠ّمأنؽبقبماىوحّٜمٕمضبػ٢ّؿبمبوِّدؾ٦ّبماجملوزيمؼبمضصص٥ّ

ماظؿؼّٕؼّٕيم مبلدؾ٦ّب٥ّ مإظقفو ماظؿؽبقبطّٕؾبقبق مسؾق٥ّ مظّٖاعو مصؽون مدخقؾي موضق٣ّ معؾودئ ماجؿوحؿ٥ّ ماظّٔي اجملؿؿّٝ

ماًدليماٌؾوذّٕ!

ضؿ٥ّمعبوظقيماظؿؾؼ٨ّموعومزادمع٤ّمحف٣ّماالخؿال مبنيمعومضّٓؽبقبع٥ّماىوحّٜمع٤ّمغص٦ّصموعوماصذل

ع٤ّمذّٕوطمهؾقؾقؽبقبيمػ٦ّماسؿؿودػومسؾ٧ّمآظقيماإلجوبيمس٤ّماِّدؽؾيمؼبماظـص٦ّصمطلدوسمظعؿؾقيماظػف٣ّ،مأوم

ماِّدؽؾيم مأص٠ّ مبـوء مإسودة موبوظؿؽبقبوظ٨ّ مسـ٥ّ، ماظـّٙمج٦ّابو مؼؼّٓكبقبم ماظّٔي ماظلمال مسؾ٧ّ ماظؿعّٕؾبقب  بوِّحّٕى

م.م(3)واظؿ٦ّضقُبعوت

وم،معهماِّدؽؾيمؼبمعؼّٓقبعيمطؿوب٥ّموأجوبمسـفومؼبماٌنتؼؽؿ٤ّماإلذؽولمؼبمأنؽبقبماىوحّٜمضّٓمضّٓؽبقبممػّٔ

صعؽبقبىمع٤ّمعفؿيمتشؽق٢ّماظؼورئماظضؿ ،مشرلمأنؽبقبمػّٔامالمؼعقىمأدبماىوحّٜموالمؼـؼّٙمع٤ّمضقؿؿ٥ّم

خرلؾبمدظق٢ّمسؾ٧ّمميماٌؿعّٓدة،اظـؼّٓؼموتتورؼّْمتؾؼقفومضؿ٤ّماًطوباعؿّٓادمكؾ٦ّدمػّٔهماظـص٦ّصموصاظػـقي،م

مصقؽبقبيمعومغّٖس٣ّ.

                                           

 .30.بٓيزز، فعي اًلراءت، ض.-(1)

 .31هفسَ، ض. رجلاـل -(2)

(، ملال مضؼن ٔبعؼٌلل اـلَتلؼب اصلويل تضىيي اًلازئ اً مد يف زواية ز" ادليوة )عحد اسليد جن ُدوكةتوكرومة،  حىميةييظر:  -(3)

 .123، جرح توعريرح، ض 1001اذلاذي عرش ًرواية، "عحد اسليد جن ُدوكة" مديرية اًثلافة، ذيسمرب 
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ماظ مدقّٓورم ماإلذؽوظقي مسؾ٧ّمتؼّٓؼ٣ّ محّٕصماىوحّٜ مطؿوبماظؾكالء ماظؼورئمؼبمعلؿفؽب٢ّقِب ؼالحّٜ

ماظؽؿوب،م اظ مادؿطو مأنمصبؿعفومع٤ّمدؾ٦ّكمورّٕائّٟمخبالءمسصّٕه،ممتؾ١ّماظؼضوؼومذبؿ٦ّسيح٦ّشلو

وذطّٕتمعؾبؾّّمايّٕاع٨ّ،مواحؿفوجماظؽـّٓي،موردوظيم»ععؿؿّٓامأدؾ٦ّب٨ّماالدؿػفوممواظؿعفى،مؼبمض٦ّظ٥ّ:م

ؽبمزل٦ّاماظؾك٢ّمإصالحومواظشّّماضؿصودا !موٕمحوع٦ّامسؾ٧ّماٌـّٝ،موغلؾ٦ّهمإظبمايّٖم ماب٤ّمػورو ن...مو

وٕمغصؾ٦ّامظؾؿ٦ّادوة،موضّٕغ٦ّػومبوظؿضققّٝ م...موظقّٗمسفاممم٤ّمخؾّٝمسّٔارهمؼبماظؾك٢ّ،موأبّٓىمصػؿ٥ّم

سفامظؾّٔؽبقبمموٕمؼّٕضؽبمع٤ّماظؼ٦ّلمإالممبؼورسيماًص٣ّ،موالمع٤ّماالحؿفوجمإالممبومرد٣ّمؼبماظؽؿى،موالم

ع٤ّمعغؾ٦ّبمسؾ٧ّمسؼؾ٥ّ،معلكّٕمإلزفورمسقؾ٥ّ،مطعفاممم٤ّمضّٓمصط٤ّمظؾكؾ٥ّموسّٕ مإصّٕاطمذق٥ّ،موػ٦ّم

ؼبمذظ١ّمصبوػّٓمغػل٥ّ،موؼغوظىمرؾع٥ّم...مصؾ٦ّمأغ٥ّمطؿومصط٤ّمظعقؾ٥ّ،موصط٤ّم٤ٌّمصط٤ّمظعقؾ٥ّ،مصط٤ّمظضعػ٥ّم

مال مظذلكمتؽؾقُبّٟمعو مدؾّٟمع٤ّمسودات٥ّ،م... مع٤ّمسالجمغػل٥ّ،موس٤ّمتؼ٦ّؼ٣ّمأخالض٥ّ،موس٤ّمادذلجو معو

عومميؽ٤ّمادؿكالص٥ّمع٤ّمػّٔاماظؿصّٕؼّّمأنماىوحّٜمضّٓؽبقبممم.(1)«ؼلؿطقع٥ّ،موظّٕبّّماإلغػوقمسؾ٧ّمعومؼّٔع٥ّ...

اظؽقػقيماظ مدقعوجلمبفومع٦ّض٦ّ ماظؾك٢ّ،مب٢ّمرطقَبّٖمسؾ٧ّمأبعّٓمغؼطيلبمممؽـيلبممتؽبقبؾًمؼبماػؿؿوع٥ّمبوىوغىم

موعؽّٕػ٣ّموسّٓممعؾوالتف٣ّمأومتظوػّٕػ٣ّمبّٔظ١ّ.م،اظـػل٨ّمظشكصقوت٥ّ

اِّخرلمسـّٓمتؿؾؾبقبعـومِّثّٕماظؼورئماظضؿ ،مضّٓماغصفّٕمضؿ٤ّماٌمظكبقبّٟماظضؿ ،موضوممػّٔامدـفّٓهمم

مط٢ّ مأجوبمس٤ّ محقـؿو ماظؾكالءممبّٓوره؛ محق٢ّ ماظؿعفؾبقبىمع٤ّ معؽب٦ّار٤ّ موصلؽبقبّٕ مععظؿفو مأو ماِّدؽؾي تؾ١ّ

مورّٕضف٣ّمؼبماظؿؼؿرل.

موػّٔهمبعّٚممنوذجماظؼورئماظضؿ ماظ مأتوحؿفومبعّٚماظـص٦ّص:م

موزي:ضصيماظعّٕاض٨ّمعّٝمإٌّ-بٔ  

مم مع٤ّ ماظؿ٦ّضّٝ مأص٠ّ معؿقّٕؼ٤ّمخقؾي مبؿقؾقؾفو ماظعّٕاض٨ّموضؿـو مإٌّوزيمعّٝ مضصي ،مسّٓعفوسّٕضـو

وػ٨ّمآظقيمالمدبّٕجمس٤ّمإرورماظؼورئماظضؿ مالسؿؿودػؿومسؾ٧ّماظؿلوؼ٢ّمظػف٣ّماٌعـ٧ّمع٤ّمخاللمعومٕم

مؼؾبصّٕؽبقبحمب٥ّ.

اظضقّٟمإنممأنقبماظعّٕاضقنيمأػ٢ّمطٍّٕممودكوءلبمالمؼؿضوؼؼ٦ّنمع٤ّمر٦ّلمعؽ٦ّثؼّٕؼّٓماظؼورئماظضؿ مم

ؾبقبموؼؿفّٕ،موؼـّٖلم»زارػ٣ّموالمع٤ّمطـّٕةمزؼورت٥ّ،مغلؿشّٟمػّٔامع٤ّمض٦ّلماظلورد:م ...مطونموالمؼّٖالمضب
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ؼػع٢ّمػّٔامبوظّٕش٣ّمع٤ّمأنؽبقبمإٌّوزيمإمنومضصّٓمم.(1)«سؾ٧ّمرج٢ّمع٤ّمأػ٢ّماظعّٕاق،مصقؽّٕع٥ّموؼؽػق٥ّمعموغؿ٥ّ

اظعّٕاض٨ّؽبقبمسؾ٧ّمأغؽبقب٥ّمسّٖؼّٖمماظعّٕاقمع٤ّمأج٢ّماٌؿوجّٕةموطلىماٌول!موؼبمجوغىمآخّٕمؼؼّٓكبقبمماظؼورئماظضؿ 

وإمنومصع٢ّمػّٔامظطؾع٥ّموزلوحيمجلذ٥ّمإذمأغؽبقب٥ّمٕمؼـّٖلممبّٕومم،ٕمؼؽّٕممضقػ٥ّميوجيمؼبمغػلكب٥ّم،اظؽبقبػّٗ

بعّٓمدػٍّٕمر٦ّؼ٢ّميوجيمؼبمتؾ١ّماظؽبقبوحقي،مصؽونمممقَبوم»وإمنومغّٖلمبفومم،رش٣ّمطـّٕةمإيوحمإٌّوزيمسؾق٥ّ

ماالشذلاب،معؽون ماظلػّٕ،مووحشي معؽوبّٓة ميـ٢ّمإٌّوزيمظؾعّٕاض٨ّمؼبمم.(2)«إٌّوزيمػـوكمػ٦ّؽبقبنمسؾق٥ّ

مؼ معو مع٤ّماِّػ٢ّمواظّٓؼور،مػّٔا ماِّعونمواالدؿؼّٕار،مواًؾقػي مايوظي اظؼورئماظضؿ ،مصؾؿؽبقبوممؼّٓع٥ّػّٔه

مأنماظلؾىمظؾود٥ّ،موػّٔهمإحوظيمأخّٕىمع٤ّماظؼورئماظضؿ مأنؽبقبم وجّٓمعـ٥ّماإلغؽورموسّٓممععّٕصؿ٥ّمز٤ّؽبقب

تؿؿـ٢ّمؼبمم،ظؾعّٕاضقنيمظؾودومخوصقبًومممقّٖا،مأومػ٨ّمدقؿقوءماظؾؾوس،ماظ متمديموزقػًيمععقؽبقبـيمؼبماظـّٙ

معـف مصؽ٢ّ مواظػّٕس، ماظعّٕب مػـّٓام مبني ماالخؿال  مسؾ٧ّ مػّٔاماظذلطقّٖ مرش٣ّ مثؼوصؿ٥ّ مسؾ٧ّ مضبوصّٜ ؿو

ماالخؿالطماّظّٔيمحص٢ّمبنيماىـقلنيمعـّٔمأعّٓمبعقّٓ.

ظؿعّٖؼّٖمسؼّٓةمضصؿ٥ّ،مصؾ٦ّمطونماظعّٕاض٨ّمعؽش٦ّ ماظشكصقيمع٤ّمضوصيماإلمبفّٔهادؿعونماظؽوتىم

اظؾّٓاؼيمٌومتلوءلمس٤ّمدؾىمإغؽورمإٌّوزيمظ٥ّمعـّٔماظؾّٓاؼي،مواطؿشّٟمبّٓاػيمبلنؽبقبمصّٓؼؼ٥ّماٌّٖؼّٟمػّٔام

المؼّٕؼّٓمادؿضوصؿ٥ّمؼبمبقؿ٥ّمسؽّٗمعومادؽبقبس٧ّمؼ٦ّعو،مطؿومأغفومضوسّٓةمؼّٕتؽّٖمسؾقفوماظـّٙمؼبمخؿوع٥ّمحقـؿوم

صلقؿقوءماظؾؾوسمسؾؽبقبّٕتمس٤ّمدرجيمخب٢ّمإٌّوزيمم(3)«ع٤ّمجؾّٓكمٕمأسّٕص١ّظ٦ّمخّٕجًم»ضولمإٌّوزي:م

مؼبمدقوقمدوخّٕمبؾقّٞ.

ماظّٖطوةمواًؾّٟ:-ة 

مأصصقًمسـ٥ّمذظ١ّمؼؽشّٟماظؼورئماظضؿ مس٤ّمععـ٧ّمشرلمعصّٕؽبقبحمب٥ّ،مؼظفّٕمم ع٤ّمخاللمعو

...وزلّٝمرج٢ّفبمع٤ّمإٌّاوزةمايل٤ّم»وراويماظـودرة،مصؼّٓمجوءمؼبمعلؿفؾفومعومغصؾبقب٥ّ:مم،اظشكصقوت

مغؼّٙمعولمضّٛمع٤ّمزطوة"،موؼعّٓػ٣ّم مبوظصّٓضي،موؼؼ٦ّل:م"عو ماظـوسمسؾ٧ّماٌعّٕو ،موؼلعّٕ ؾبقب وػ٦ّمضب

مودـًي،مصؾؿؽبقبومٕمؼ٥ّّٕمصوصؿؼّٕ،ماًؾّٟ،مصؿصّٓقمإٌّوزيممبوظ٥ّمطؾمدّٕسي مبؽقَبّٕمسؾ٧ّممصوغؿظّٕمدـًي ذقؽو

ؽبمب٨ّ مضؿـً ظ٨ّماًؾّٟ،مصلغػؼًمسؾ٧ّمسّٓقبت١ّ،موأغوماظق٦ّممعّٔمطّٔاممايل٤ّ،مصؼول:م"حل٤ّمعومصـع

وطّٔامدـيمأغؿظّٕمعوموسّٓتمالمأرىمعـ٥ّمضؾقالموالمطـرلًا.مػّٔامضب٢ّؾبقبمظ١ّ ماظؾّٙمطونمؼصـّٝمب٨ّمأطـّٕم
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هق٢ّمػّٔهمايودثيمإظبمسالعوتلبماخؿالصفومس٤ّمع٦ّض٦ّ ماظؾك٢ّ،مالمتؼّٓممايودثيمأيؽبقبمم.(1)«ع٤ّمػّٔا "

إظبمشـوهممشرلّّمسوضؾيماظطؿّٝمخوصيموأنؽبقبماظّٕج٢ّمش !موعومؼبؼّٓرمعومتػضم،عظفّٕمع٤ّمعظوػّٕماظؾك٢ّ

صؿصّٓقمإٌّوزيممبوم»ؼع مظ٦ّمأغؽبقب٥ّمطونمصؼرلامظؼول:مم«صؿصّٓقمإٌّوزيممبوظ٥ّمطؾ٥ّمصوصؿؼّٕ»ض٦ّلماظلورد:م

متم«ميؾ١ّ م"صوصؿؼّٕ" مطؾؿي مإنؽبقب مطونمسؾ٧ّمسؽّٗممع ث٣ّ ماظـوغقيمػ٨ّماشلذظ١ّأغؽبقب٥ّ ماظعالعي مأعو ع٤ّممّٓ .

وإمنومتصّٓؽبقبقممبوظ٥ّمبـقؽبقبيمدّٕسيماًؾّٟموبـقيمأنماٌولمم،صقفومخوظصًيمظ٦ّج٥ّمآمٕمتؽ٤ّماظـقيم.اظصّٓضي

وعومميؽ٤ّمالمؼـؼّٙمع٤ّمصّٓضيموالمع٤ّمزطوة،مصؽوغًماظـؿقفيمحؿؿقيمأنمؼػؿؼّٕموطبلّٕمط٢ّمعومميؾ١ّ.م

أنمؼلؿـؾط٥ّماظؼورئماظضؿ مأنقبمد٦ّءمتعوعؾف٣ّمٕمؼؽ٤ّمعّٝماظعؾودمصؼّٛمب٢ّمحؿ٧ّمربقبماظعؾود،مصالمؼعؼ٢ّم

م!صّٓقبقمذكّٙمبؽ٢ّمعومميؾ١ّمبـقيمدّٕسيموطـّٕةماًؾّٟمصؼّٛأنمؼؿ

مضصؽبقبيماظؽـّٓي:م-ح 

صؽونمربؽبقبؿومؼ٦ّاؼبمإظبمعـّٖظ٥ّمع٤ّمضصو ماظلؽونم»تـ٦ّسًمضصّٙماظؽـّٓيموعغوعّٕات٥ّمعّٝماظؾك٢ّ،م

مؼؽػق٥ّماِّؼوم،موطونمأطـّٕػ٣ّمؼػط٤ّموؼؿغوص٢ّ،موطونماظؽـّٓيمؼؼ٦ّلمظعقوظ٥ّ:مأغؿ٣ّمأحل٤ّم واىرلانمعو

لبمعـف٣ّمظ٦ّنفبمواحّٓ،موسـّٓط٣ّمأظ٦ّانحواًلمع٤ّمأربوبمػّٔهم م،ؼؼّٓممػّٔاماظـّٙ.م(2)«اظضقو ،مإغؽبقبؿومظؽ٢ّقِبمبق

حؾيماظؾك٢ّمإظبمعّٕاح٢ّمعؿؼّٓعي،مامعّٕووزاجؿ٤ّمػمالءماظّٔؼ٤ّموجفًومآخّٕؽبمسم،ع٤ّمخاللماظؼورئماظضؿ 

مسؾ٧ّمإرعومماٌؿ٦ّحكبقبؿي،معّٕحؾيماظؿل٦ّ ؾبقب مضـو ماظّٓؼ٤ّ،مأوماظعّٕ ماالجؿؿوس٨ّماظّٔيمضب لماٌلؿؿكبّٕموراء

ؿىمظ٥ّمبّٔظ١ّمأجّٕامسظقؿو،موػ٨ّمحقؾٌيمإنماغطؾًمسؾ٧ّمبعّٚمصنغفومٕمتـط٢ِّمسؾ٧ّماظؾعّٚماآلخّٕ،موؼؽ

م ماظلورد: مض٦ّل مع٤ّمخالل مػّٔا موؼؿغوص٢ّ»وؼظفّٕ مؼػط٤ّ مأطـّٕػ٣ّ مؼبمطالمايوظؿنيمطونم«وطون مأغ٥ّ مإاّل

مدؿـؿورمىؿّٝماظـّٕوة.ؼبماالمؿ٥ّؼضؿ٤ّماظغّٔاءمواظعشوءمظعقوظ٥ّمبصّٓضوتماىرلان؛موػ٨ّمرّٕؼؼ

إمنوماٌولم٤ٌّم»ّٓمػّٔامحّٓؼـ٥ّمؼبمع٦ّضّٝمآخّٕمس٤ّماٌولموضقؿؿ٥ّموأػؿقؿ٥ّمؼبمحقوةماظـوسموعومؼمطكبقبم

موع٤ّمأج٢ّمػّٔهماظغوؼي،مالمتف٣ّقبماظ٦ّدقؾي.م(3)«حػظ٥ّ،موإمنوماظغـ٧ّم٤ٌّممتل١ّمب٥ّ...

م

م
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مضصيماظـ٦ّري:-ذ 

ح٣ّؽبقبماظـ٦ّريموحؾب٣ّمبمسقوظ٥ّم»وع٤ّمرّٕقمت٦ّصرلماٌولموتؽّٓؼل٥ّمضصيماظـ٦ّريمعّٝمأػؾ٥ّموسقوظ٥ّ،مصؼّٓم

مع٤ّماظّٓضق٠ّ،مصػّٕحم مايؿ٧ّمسؾ٧ّمأط٢ّماًؾّٖ،مصّٕبّّمطقؾيمتؾ١ّماِّؼوم معّٝمذّٓؽبقبة مؼؼّٓروا وخودع٥ّ،مصؾ٣ّ

بّٔظ١ّموضول:مظ٦ّمطونمعـّٖظ٨ّمد٦ّقماِّػ٦ّازمأومغطوةمخقدلمأومواديماىقػي،مظّٕج٦ّتمأنمأدؿػض٢ّمط٢ّؽبقبم

م.(1)«أنمؼلؿػض٢ّمطػوؼؿف٣ّمع٤ّماظّٓضق٠ّمدـيلبمعوئيمدؼـور،مصؽونمالمؼؾوظ٨ّمأنمضبؿ٣ّؽبقبمػ٦ّموأػؾ٥ّمأبّٓا،مبعّٓ

صننمطونماظؽـّٓيمؼضؿ٤ّمظعقوظ٥ّمأظ٦ّانماظطعوممؼبماظق٦ّمماظ٦ّاحّٓمع٤ّمحقؾ٥ّموغصؾ٥ّمسؾ٧ّمجرلاغ٥ّمظقؽلىم

مؼعوىف٣ّم مأن مصؾّٓل معّٕضمسقوظ٥ّ، مخالل مع٤ّ ماالدؿـؿور مذظ١ّ مطونمصبّٓ ماظـ٦ّري مصننؽبقب موؼ٦ّصّٕه، اٌول

ماظّٓغوغرلمبعّٓمت٦ّصرلماظّٓضق٠ّمِّؼؽبقبوم!زبوصيمسؾقف٣ّمممومػ٦ّمأسظ٣ّ،مطونمصبّٓمؼبمذظ١ّمودقؾيمظّٕبّّم

مضصيمدؾقؿونماظؽـّٕي:-ه 

ؼؼّٓمماظؼورئماظضؿ محوالتمأخّٕىمولّٓمصقفوماظؾكالء،موػّٔهمإٌّةمعومتعؾقَب٠ّمبوظـؼّٓمواظّٔوقم

زلع مدؾقؿون،موأغومأغشّٓم»اظػ ،مصؿوموردمع٤ّمغ٦ّادرم"دؾقؿونماظؽـّٕي"معومرواهمسـ٥ّماٌؽ٨ّمضوئال:م

م:(2)ذعّٕماعّٕئماظؼقّٗ

م٨ّنبـصِّفوماظعكبــؿكبؾَّطلنؽبقبمضــّٕونمجكبمـّٖارفبــومشـفؽبُض٦ِّّلؽبغؾبظـومشـ٣ّفبم

مينبِروؽبم٧ّمذؾّٝفبـبشكبم٤ّؿبعكبم١َّؾؾبلؿبحؽبوؽبممـَوؿؿبدؽبوموؽبًطْضومِإؽبؿؽبقؿببؽبمُتؿؿبؿؽبَص

م.(3)«ضول:مظ٦ّمطونمذطّٕمعّٝمػّٔامذقؽومع٤ّماظؽل٦ّةمظؽونمجقكبقبّٓا

ايؽ٣ّمسؾ٧ّمج٦ّدةماظشعّٕمع٤ّمسّٓعفومعّٕػ٦ّنمأؼضوممبقّٖانماٌـػعيموبطوبعف٣ّمؼبماظؾك٢ّ،مإذمإنقبم

دةمِّغؽبقب٥ّمٕمؼؾنيمعومصـع٥ّمبلص٦ّاصفوموجؾ٦ّدػو!مصؿقّٖانماظّٔوقمه٦ّؽبقبلمسـّٓم٦ّاىدرجوتماظؾقًمؼؾؾّٞمٕم

ماظغـ٣ّ.ع٤ّماظؽـّٕيمإظبمعّٓىماالدؿػودةم

م

م
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مضصيمأب٨ّماشلّٔؼ٢ّ:-و 

اشلّٔؼ٢ّمععـ٧ّمآخّٕمزبؾ٦ّءًا،مأومػ٨ّمحوظيمأخّٕىمدبّٕجمؼؿؼصؽبقب٧ّماظؼورئماظضؿ مؼبمضصيمأب٦ّم

ظؽـفومهق٢ّمإظق٥ّمؼبماظـفوؼي،ماظؼصيمهؽ٨ّمس٤ّمادؿــوءمحّٓثمِّحّٓماظؾكالءمبلنمم،س٤ّمغطوقماظؾك٢ّ

وطوغًمدجوجؿ٥ّماظ مأػّٓاػومدونمعومطونمؼؾبؿؽبقبكّٔمظكبؿؾب٦ّؽبؼؿبّٗ،موظؽـ٥ّم»م،ضّٓؽبقبممدجوجيمطوعؾيمإظبم"ع٦ّؼّٗ"

م،(1)«٤ّمزلـفومورقىميؿفو،موطونمؼعّٕص٥ّمبوإلعلوكماظشّٓؼّٓبؽّٕع٥ّموحبل٤ّمخؾؼ٥ّمأزفّٕماظؿعفؾبقبىمع

ماظّٓجوجي مبؿؾ١ّ موط٢ّمهّٕطوت٥ّ ماظّٕج٢ّ مدؾ٦ّك مارتؾّٛ مصؼّٓ مدؾؽبقبىماالدؿــوء، معو معومم،وػّٔا مإذا صؽون

مأػّٓىم مؼ٦ّم مأعوع٥ّمس٤ّمتورؼّْمععني،مذطّٕ مهّٓثماظؼ٦ّم معو مذطّٕػو،موإذا ماظطعوم مأغ٦ّا  ذؾبطّٕتمأعوع٥ّ

ماظّٓجوجيمبلـيمضؾ٢ّمأومبعّٓ!

مم ماظلقهمشلمالءضبوول مؼؾنيماظطؾّٝ مب٢ّمم،اظؼورئماظضؿ مأن مواِّذى، واظّٔيممتؽبقب٢ّمؼبما٤ٌّقِب

إغ٨ّمرج٢ّفبمعـكّٕقماظؽػقَبني،مالمأظق٠ّمذقؽو،م»واسؿدلمغػل٥ّمبعّٓمػّٔامع٤ّمأصقوبماظؾّٔل،مصؼّٓمضولمعّٕة:م

مصّٕضوء... ماإلغػوق مؼب ماظؽلىموظؽـفو مؼب مصـو  مع٤ّمم(2)«وؼّٓيمػّٔه موػّٔا ماظـػؼوت، مطـرل مأغ٥ّ ؼؼصّٓ

مواظّٕؼوءمواظؽّٔبمأؼضًو.اظعفىم

ماظؼورئماظضؿ م مدؾ٠ّمذطّٕهم،ؼّٕؼّٓ مارتؾّٛمبوم،ع٤ّمخاللمعو مبؽ٢ّمعو ظؾك٢ّ،مأومرمبومأنمؼؾبؾ٣ّؽبقب

االغؿفوزؼي،موحؿ٧ّمسـ٥ّماظؿقوؼ٢ّمواظؿل٦ّلموماظصػوتماظ متؿ٦ّظّٓمع٤ّمخاللماظؿؽبقبطؾّٝمبوظؾك٢ّ،مإذمؼـفّٕ

ماظؽّٔبموا٤ٌّمواِّذى مع٤ّموراء حفوبماظؾك٢ّماظّٔيم،موػ٨ّمعظوػّٕمضبوولماٌمظّٟمأنمؼؿصّٓىمشلو

مبوتمزوػًّٕةماجؿؿوسقؽبقبيموأخالضقؽبقبي.

م:اظػراشاتمأوماظؾقاضات -9

اٌشورطيمؼبم،مأيمصؾبّٕحمب٥ّع٤ّمخاللمعومم،غب٢ّماظؼورئماظضؿ مسؾ٧ّمسوتؼ٥ّماإلصصوحمس٤ّماٌعـ٧ّ

،موؼؿؿـ٢ّمذظ١ّمؼبمع٢ّءمصف٦ّاتماظـّٙموصّٕاشوت٥ّماظ مؼذلطفوماٌمظكبقبّٟموطقػقيماإلصصوحمسـ٥ّاظػف٣ّ،ممسؿؾقي

م ماظؿؼـقي مػّٔه موتعؿدل مظؾؼورئ. ماظػعؽبقبوظي ماٌشورطي مأج٢ّ مِّ»ع٤ّ ماظـّٙ مؼب مدؼـوعقؽقي اجملولممغفوبـقي

اًصىماظّٔيمتؿ٦ّظبماظؼّٕاءةمإثّٕاءهمؼبمض٦ّءمظعؾيماظضقوءمواظظالمماظ مؼـرلػوماظؽبقبّٙؾبقب،مؼبماسؿؿودهماظؽشّٟم

                                           

 .239 ض ،اًحخالء -(1)

 .239، ضاـلعدز هفسَ -(2)
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مواإلػؿول...واًػوء مواإلذورة مواظلؽ٦ّت، ماظؿصّٕؼّّ مبعؿؾقيمم،(1)«، متؼذلن معؿضودؽبقبة مثـوئقوت وطؾفو

م.اظؿػوس٢ّمواظؿلوؼ٢ّ،موؼؾبؼصّٓمبوظظالمماظػع٢ّماظؿلوؼؾ٨ّماظّٔيمؼؼ٦ّممب٥ّماظؼورئمع٤ّمخاللمع٢ّءماظػّٕاشوت

٥ّموظعؾـومغؿلوءلمس٤ّمطقػقيمػّٔاماظؿؽبقبػوس٢ّمواالذذلاكمؼبمبـوءماٌعـ٧ّمع٤ّماظؼورئمممومأصلقًمسـم

اظػّٕاشوت مإذمميؽـفومأنمتؾبّٕب١ّمعلورماظؼّٕاءةمأومعلورماٌعـ٧ّماظّٔيمؼؼصّٓهماٌمظكبقبّٟ !مإالمأنؽبقبمعومميؽ٤ّم

أنمغطؿؽ٤ّؽبقبمإظق٥ّمع٤ّمػّٔاماٌـظ٦ّرمػ٦ّمه٦ّؾبقبلماظػّٕاشوتمإظبمح٦ّاصّٖمًؾ٠ّماِّصؽور،مصؿُتماظػف٦ّاتمؼع م

م.(2)أنؽبقبماظؼورئمؼؼق٣ّمحوظيمع٤ّماالدؿؿّٕارؼيمأثـوءمسؿؾقيماظؼّٕاءة

تؿ٦ّضّٟمضقؿيمع٢ّءماظػّٕاشوتمسـّٓمخؾ٠ّماِّصؽورمصؼّٛ،مب٢ّمشلومدورفبمصعؽبقبولمؼبمإسؿولماًقولمموالم

ماظػّٕصيم»مِّنؽبقب ماٌعّٕصي،مظؽ٤ّماىّٖءمشرلماٌؽؿ٦ّبمػ٦ّماظّٔيمؼعطقـو ماٌؽؿ٦ّبمع٤ّماظؽبقبّٙمميـقـو اىّٖء

مغؿؿؾ مأن مالمغلؿطقّٝ مضّٓ مصّٕاشوتماظـّٙ، مبّٓون مصنغـو موبوظػع٢ّ ماإلحلوسمبفو، مأو ١ّمظؿؿؾبقب٢ّماِّذقوء

وأنمتصـّٝمعؾّٓسومآخّٕمع٤ّمم،صوظعؿؾقيمتّٕؼّٓمأنمدبؾ٠ّمععـ٧ّمثوٍنم،(3)«اظؼّٓرةمسؾ٧ّمادؿكّٓاممزبقكبقبؾؿـو

مخاللمإضقوممغػل٥ّمؼبمبـوءماظـّٙماِّول.

مع٤ّمخاللمخؾ٠ّم ماظػف٣ّ مظقعّٖقِبز ماظػّٕاشوتمع٤ّمأوظ٦ّؼوتماظؼورئماظضؿ ، مع٢ّء مسؿؾقي مأنؽبقب ومبو

ػ٢ّممغص٦ّصماظؾكالءمسؾقفو ّٕمت٦ّص٤ّمعّٓىمأنمغؿلوءلمسمظـوأصؽورمتـودىمعومػ٦ّمعطّٕوحمؼبماظـّٙ،م

حلىمضّٕاءات٥ّماظلوبؼيمع٤ّمخاللمع٢ّءممسدلماظعص٦ّرمصّٕصيمتلوؼ٢ّماظـّٙمط٢ّمصعالمتّٕكماىوحّٜمظؼّٕائ٥ّ

ماظػّٕاشوت مػّٔامعومدـقوولماإلجوبيمسـ٥ّ.

مإالمٕمؼذلكم عتهمبلصؽورهمحلىمعومذوػّٓموزلّٝمع٤ّمذبؿؿّٝمسصّٕه،موػ٨ّمواىوحّٜمصّٕاشًو

صؼّٓم»أعوماىوحّٜمم.تؼ٦ّممسؾ٧ّماإلخؾورماٌؾوذّٕ،مواإلصصوحمس٤ّمضصّٓماٌمظكبقبّٟمرّٕؼؼيماظلّٕدماظعؾود٨ّماظ 

أخّٕجماظؿلظقّٟمع٤ّمر٦ّرماظّٕواؼيمإظبمر٦ٍّرمعبّٝمصق٥ّمإظبماظّٕواؼيماظّٓكبقبراؼي،مودسومإظبمعبق٢ّمصّٓق،موؼّٕدم

خوصيمم،وػ٦ّمبفّٔامبعقّٓمس٤ّمإسؿولمخقوظ٥ّم،(4)«اظقؼنيمعلؿؿّٓامع٤ّماظعؼ٢ّ،مداسقومإظبماظؿػؽرلماظصققّّ

صّٓدمتؼّٕؼّٕمحؼوئ٠ّموأحّٓاثموضّٝمععظؿفوموزلّٝمبعضفومودبقؽبقب٢ّمبعضفوماآلخّٕموص٠ّمعوموصؾ٥ّموأغ٥ّمب

                                           

ران، ادلزائر، ض.حدية مووإ -(1)  .211، هظرايث اًلراءت يف اًيلد اـلعارص، مًضوزاث ذاز ألذية، ذ.ظ، ذ.ث، ُو

، مًضؼوزاث ةؼرب تَيؼي ارلعؼاة، ةامعؼة 1029، ةاهفا، 26ييظر: مَيىة ذ امٌية، اًلازئ وجترتة اًيط، ةلةل ارلعاة، ملد. -(2)
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 . 291، اًتَلا تك ايوش وبٓيزز، ض.ملًل حسن ُذيًل -(3)

 .201، ض.1َلد هرذ ملًل، ٔبمراء اًحيان، ح. -(4)
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،موطلغ٥ّمالمؼّٕؼّٓمع٤ّماظؼورئمأنمؿتػوماظؼورئشلّٔامٕمؼذلكمصّٕاشوتمظقم.ع٤ّمأخؾورمح٦ّلمغ٦ّادرماظؾكالء

ماٌمظّٟموإال مدطقَبّٕه مؼشورط٥ّمؼبمبـوءمععـ٧ّمالمؼعّٕص٥ّمإالمػ٦ّ،موأغ٥ّمالمؼّٕؼّٓمظؾؿعـ٧ّمأنمطبّٕجمس٤ّمعو

ماخؿ٢ّؽبقبماٌعـ٧ّماظّٔيمع٤ّمأجؾ٥ّمبؾب ماظـّٙ.

شرلمأغـومسبلؽبىمأنؽبقبمؼبماظؽؿوبممن٦ّذجومواحًّٓامضبؿ٢ّمبقوضومع٤ّمغ٦ٍّ مخوصقٍب،مبقوضمععـ٦ّيم

صـفّٚماظؼ٦ّمم»صودممأحوظًمإظق٥ّماظؾـقيماظلّٕدؼيمؼبمضصيمعّٕؼ٣ّماظصؽبقبو ،مومتؽبقب٢ّمذظ١ّمؼبمض٦ّلماظلورد:م

م مث٣ّ مسؾقفو، موصؾقُب٦ّا مجـوزتفو، مإظب مؼبمبلعبعف٣ّ موذورط٦ّه معصقؾؿ٥ّ مسؾ٧ّ مصعّٖقبوه مزوجفو مإظب رجع٦ّا

بعّٓعومطوغًمعّٕؼ٣ّمم،جوءمػّٔاماٌؼطّٝمؼبمغفوؼيماظؼصي،موػ٦ّماٌشفّٓماظّٓراع٨ّماظ٦ّحقّٓمصقفو.م(1)«حّٖغ٥ّ

اظصـو مهضكبقبّٕمعّٕاد٣ّمزصو مابـؿفو،موحّٓثًمػّٔهماظصّٓعيماظػـقيمعؾوذّٕةمبعّٓعومطونمزوجفومميّٓحفوم

ومتؽبقب٢ّمػّٔاماظػّٕاغمؼبمدػشيماظؼورئماظضؿ ماظّٔيمؼعؾكبقبّٕمسـفوموؼشؽّٕمصـقعفومؼبماالضؿصودمواظؿ٦ّصرل،م

مبؿ٦ّاظقيمع٤ّماِّدؽؾيمؼطّٕحفومسؾ٧ّمغػل٥ّمعـفو:معؿ٧ّمطوغًموصوةمعّٕؼ٣ّ مضؾ٢ّمزصو مابـؿفومأممبعّٓمأمم

وبفّٔامغظ٤ّمم،أثـوء !معومػ٨ّمأدؾوبمػّٔهماظ٦ّصوة مطقّٟموٌوذا موالمنّٓماإلجوبيمؼبماظـص٦ّصماظالحؼي

ماظضؿ .مع٤ّمخاللمع٢ّءمػّٔاماظػّٕاغمطومايّٕؼيمظؾؼورئمع٤ّمأج٢ّماظؿلوؼ٢ّذظ١ّمتورمضصّٓأنماىوحّٜم

م:ماظلفالتماظـصقةمظؾشكصقاتمعنمخاللماالغؿؼاءمواإلضصاء -0

مجّٖءا ماإلجّٕاء مػّٔا مسؾ٧ّمضّٕورةممعفؿقبومؼؾبعّٓ م"آؼّٖر" مؼّٕطّٖ موصق٥ّ ماظؿؾؼ٨ّ، ع٤ّمإجّٕاءاتمغظّٕؼي

ماِّدب٨ّ ماظـّٙ مععطقوت معّٝ ماظؼورئ معّٓقببكبم،تػوس٢ّ ماظشّٕوط»ػو مع٤ّ ماٌؿؽؾكبقب٣ّممذبؿ٦ّسي مبني اٌشذلطي

ماظـّٙمع٤ّمخاللماٌـط٦ّقم.(2)«واٌؿؾؼ٨ّ ماظشّٕوطمسؾ٧ّمص١ّمذقػّٕة بوالدؿعوغيمبوظلقوضوتمم،تعؿ٢ّمػّٔه

مأؼضو موبوالسؿؿود ماظـؼّٓيمظؾؼورئماظّٔيمم،اًورجقي، ماظ مذؽؾًمااؿ٦ّل سؾ٧ّماظؼّٕاءاتماظلوبؼي

غلؿق٥ّمؼبم»يمميؽ٤ّمأنمع٤ّمخاللمدفؾ٥ّماظـص٨ّماظّٔم،دقعؿؿّٓمسؾق٥ّمع٤ّمأجؾ٥ّمادؿؽـوهمععـ٧ّماظـّٙ

م)...(م مإظق٥ّ موؼع٦ّد ماظـّٙ مخورج مػ٦ّ معو مط٢ّ مأي ماِّدب٨ّ، ماظعؿ٢ّ ممبضؿ٦ّن ماظؿؼؾقّٓؼي االصطالحقي

مداخ٢ّم مإال مدالظي مع٤ّ مظ٥ّ مصالمتؽ٦ّن ماِّصؾقي، معّٕجعقؿ٥ّ ماظـّٙمؼػؼّٓ ماٌعّٕو محنيمميؿص٥ّ صوظعـصّٕ

مغصقو مسـصّٕا مػ٦ّمسوديمؼصؾّّمشرلمسوديمبوسؿؾوره مصننمعو ماظـص٨ّمغػل٥ّموػؽّٔا لموؼؾبع٦ّؽبمبم،(3)«ذؽؾ٥ّ

                                           

 ..30اًحخالء، ض. -(1)

فراهم صويروجين وبٓفرون، هظرايث اًلراءت من اًحًيوية ٕا  جٌلًية اًلراءت، ،ر: عحد اًرمحن توملًل، ذاز اذلواز ًٌَرشؼ واًتوسيؼل،  -(2)

 .222، اًالركية، سوزاي، ض.1003، 2ظ.

 .229اـلرجل هفسَ، ض.  -(3)
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مثـوئقيم مسؾ٧ّ ماظـّٙموذظ١ّمبوسؿؿوده مؼب مبـقؿ٥ّ مسوديمع٤ّمخالل مػ٦ّ معو مؼبممتققّٖ ماظؼورئموحّٓه سؾ٧ّ

م(1)االغؿؼوءمواإلضصوء،ماظ متعّٓمع٤ّماِّغظؿيماظ متؽ٦ّنماظلف٢ّماظـص٨ّمسدلمسؿؾقيمر٦ّؼؾيموععؼقَبّٓة.

مأعوممسؿؾقيمتلوؼؾقيم ماظؼورئمع٤ّمأج٢ّماإلٌوممؿوجمشلضبؼؾبالحؽبّٜمأغـو ماإلجّٕاءاتممبوٌعـ٧ّ،و وػّٔه

مآؼّٖرمع٤ّمخاللمارالس٥ّمسؾ٧ّماِّسؿولماِّدبقيمقظإت٦ّص٢ّم ماظػ٤ّموفو اظػـقي،موشبّٙمبوظّٔطّٕماظّٕواؼيمِّغفو

ع٤ّمأج٢ّماظ٦ّص٦ّلمإظبمضصّٓكبؼؽبقبؿفو،مم،٧ّمدف٢ّمغص٨ّمظؾشكصقوتسؾصق٥ّماظؼورئممؼعؿؿّٓاِّدب٨ّماظ٦ّحقّٓماظّٔيم

اظ ممتـ٢ّمعودةمأوؽبقبظقيمإلجّٕاءمم،اظؿفؾ٨ّوم،خوصيموأنمػّٔهماظػـ٦ّنماِّدبقيمتعؿؿّٓمسؾ٧ّمجّٓظقيماظغؿ٦ّض

م.ظؽـفومتؽؿ٢ّمبعضفوماظؾعّٚم،أومحؿ٧ّمعؿعّٓدةم،اظلف٢ّماظـص٨ّ،مطؿومأغفومه٦ّيمذكصقوتمربّٓودة

مظقّٗم مأغ٥ّ معبقعـو ماظّٔيمغعؾ٣ّ مطؿوبماظؾكالء مبشؽ٢ّ متؿعؾ٠ّ مغؼطي ماظؿلدقّٗمإظب مػّٔا ضبقؾـو

ع٦ّزؽبقبسيمط٢ّمحلىماظـودرةمأوممأعومذكصقوت٥ّمصؿؾعـّٕةموالمػ٦ّمضبؿ٢ّمشؿ٦ّضومضبؿوجمإظبمذّٕح.م،بّٕواؼي

م مأن ممبعـ٧ّ مصقفو، موؾبضّٝ ماظ  ماظاظؼصي متلؿالشكصقوت مضصي مصؽ٢ّ ماظؾعّٚ، مبعضفو ؼ٢ّممتؽؿ٢ّ

،مظؽـفومتؽؿقب٢ّما٦ٌّض٦ّ ماظعوممأالموػ٦ّماظؾك٢ّ.مغّٕؼّٓمأنمغص٢ّمإظبمإذؽوظقيمعػودػومإظبمأيمعّٓىمبـػلفو

ؿوجمإظبمذّٕح مػّٔامعومضبفوم مث٣ّمػ٢ّمصقؼصّٙضبؿوجماظؼورئمإظبمدف٢ّمغص٨ّمع٤ّمأج٢ّمصف٣ّمععـ٧ّماظ

مإنماصذلضـومأنؽبقبماىوحّٜمادؿعؿ٢ّماِّدؾ٦ّبماالغّٖؼوح٨ّ!م

مذكصقيمدف٢ّمب٤ّمػورونمع٤ّمخاللمردوظؿ٥ّ: -بٔ  

قفؿوماظلقوقماظـؼوؼبمإظتضّٝماظؼّٕاءةماِّوظبمظشكصقيمدف٢ّمب٤ّمػورونماظؼورئمأعوممأعّٕؼ٤ّمأحولم

ؼؼ٦ّمم»واالجؿؿوس٨ّمشلّٔهماظشكصقي،مأعوماِّعّٕماِّولمصننم"ب٤ّمػورون"مطونمصؼقفومؼبماظؽالممواىّٓل،م

عبولماظػؽّٕمسـّٓهمبؼ٦ّةماٌـط٠ّموحل٤ّماظؿقؾق٢ّمواظؿعؾق٢ّمسؾ٧ّمرّٕؼؼيماىّٓل،موأعومعبولماٌودةمصقؼ٦ّمم

متّٕطقؾًو مؼبماىؿؾي، موحل٤ّمتّٕطقؾفو ماظؾػظي مبوخؿقور ماظؿ٦ّازنمشرلماٌؾ مسؾ٧ّممؼبمطؿوبؿ٥ّ معع٥ّ ؼؿ٦ّصّٕ

وػّٔاماظؿؿقؾبقبّٖمواظّٓػوءماظؾغ٦ّيمدوسّٓاهمسؾ٧ّمتـؿق٠ّماظؾك٢ّموعظوػّٕهمؼبمم،(2)«اظلفّٝمؼبمأشؾىماِّحقون

مطونمع٤ّماٌؿؽؾؿنيمؼبم ماظـوغ٨ّ؛مأيمأغ٥ّ ماِّعّٕ مػ٦ّ مػّٔه،موػّٔا غػل٥ّموؼبماجملؿؿّٝمع٤ّمخاللمردوظؿ٥ّ

مؾّٔؼّٕ.اظؾك٢ّمواٌمؼّٓؼ٤ّمظ٥ّمع٤ّمبوبمأغ٥ّمسؽّٗماإلدّٕا مواظؿ

                                           

 .293، عٌلن، ألزذن، ض.2661، 2ييظر: انظم عوذت ف،، ألظول اـلعرفية ًيظرية اًتَلا، ذاز اًرشوق ًٌَرش واًتوسيل، ظ. -(1)

 .212حٌا اًفافوزي، اتزخي ألذة اًعر ، ض. -(2)
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المؼؾبقق٢ّمادؿفاللماظّٕدوظيمإظبماظؾك٢ّمبؼّٓرمعومضبق٢ّمإظبماظؿؼ٦ّؼ٣ّمواإلصالحماجملؿؿع٨ّ،مصننم

تؿقّٓثمس٤ّماإلصالحمواظؿ٦ّجق٥ّموذظ١ّمظؼ٦ّؽبقبةممأغفوؼبممالمؼش١ّم،بعقًّٓامس٤ّمدقوضفوم،اظؼورئماٌطقَبؾّٝمسؾقفو

م ماخؿقور موحل٤ّ مصقفو، ماظّٖخّٕ مواظؿّٖوؼ٠ّاظؾغي مس٤ّ مبعقّٓا مػاظؾػظي مب٤ّ مدف٢ّ مواسؿؿود مسؾ٧ّم، ورون

مض٦ّظ٥ّمؼبمبّٓاؼيماظّٕدوظيمظؿعّٕ معّٓىمحل٤ّم االدؿشفوداتماظعؼؾقي،مواظّٓؼـقيماٌؿقـي،مؼؽػ٨ّمأنمتؼَّٕأ

ؾبمحؾبفؽبقبؿ٥ّم ؼوممأصؾّّمآمسلؾؽ٣ّم...مضولماِّحـّٟمب٤ّمضقّٗ:»اغؿؼوئ٥ّمظؾؿعوغ٨ّماظ مدبّٓمؾبمرأؼؽب٥ّموتـؾكب

ماظـوسمإظبماظؼؿول مأدّٕ  مإظبماظػؿـي؛مصننؽبقب مب ممتق٣ّ،مالمتلورس٦ّا مع٤ّماظػّٕارععشّٕ م(1)«،مأضؾف٣ّمحقوءـب

صؼّٓمادؿعونمبفّٔامم«أدّٕ ماظـوسمإظبماظؼؿول،مأضؾف٣ّمحقوءمع٤ّماظػّٕار»ميؽ٤ّمحل٤ّماالغؿؼوءمؼبمض٦ّظ٥ّ:م

االضؿؾوسمظق٦ّاج٥ّمب٥ّماغؿؼوداتمخص٦ّع٥ّموضّٓمأدؼّٛمعومضبّٓثمبقـ٥ّموبقـف٣ّ،ممبومضبّٓثمؼبماٌعوركم

أدّٕ ماظـوسمظؾؼؿولمأذفعف٣ّموأصدلػ٣ّمموايّٕوب،موػ٦ّمضبّٔكبقبرػ٣ّمع٤ّماظذلاجّٝمِّنؽبقبماٌـط٠ّمؼؼؿض٨ّمأنؽبقب

مسؾ٧ّما٦ٌّاجفي.

م مضبّٓثمبقـ٥ّ مٌو مرعّٖ مؼعؿدلوغ٥ّمبـ"اظؼؿول"وبنيمعـؿؼّٓؼ٥ّ مصؿو مظغ٦ّؼي، مطوغًمع٦ّاجفي موإن ،

موض٦ّةم ماظلالح مض٦ّة متؼؿض٨ّ ما٦ٌّاجفوتمايّٕبقي مإن مث٣ّ مظتع٦ّر، متّٓبرلموتؼّٓؼّٕ محل٤ّ مظقّٗمإالَّ بؾبكاًل

مؼبماالغؿؼوءاتماظّٓؼـقيم ماِّخرلة مػّٔه موتؽؿ٤ّ مايفؽبقبي موض٦ّة ماظػؽّٕة مبؼ٦ّة مظّٔظ١ّماظعؾبّٓؽبقبة مأسّٓؽبقب موضّٓ اظؾّٓن،

ماظ ماظ متؾبؿـ٢ّماظّٕؽبقبطقّٖة مأالموػ٨ّماظـامواظؿورطبقي مط٢ّمعلؾ٣ّ مسؾقفو ماظؽّٕاممم مؼلؿـّٓ وصقوبؿ٥ّ

مسؾقف٣ّ مآ مؼبمرض٦ّان مػمالء مبّٖػّٓ مؼلؿشفّٓ مأن مواظؿش٦ّؼ٥ّ ماإلضصوء مع٤ّ مضّٕبو مسبلؾفو موإغـو ،

م.دقوديمخبؾ٥ّ

تؽؿ٤ّماإلضصوءاتمواظؿش٦ّؼفوتماظ مضوعًمبفومذكصقيمدف٢ّمب٤ّمػورونمؼبمأغؽبقب٥ّماسؿؿّٓمسؾ٧ّم

ع٤ّمأج٢ّمردكبقبمذؾفيماظؾؾبك٢ِّمس٤ّمغػل٥ّ،موظ٦ّمأغؽبقب٥ّمطونمع٦ّض٦ّس٨ّقبقبممخوصؽبقبيؿؾودوتماظ مهؿ٢ّمدقوضوتلبماالض

عوموردمؼبماظؼّٕآنماظطّٕحموايفيمظ٦ّجّٓماظعّٓؼّٓمع٤ّماالدؿشفوداتماظ متّٔؾبمؾبقبماظؾك٢ّمواظؾكالءمأسظؿفوم

اظؾف٣ّمإغ٨ّمأس٦ّذم»ذمقِبماظؾك٢ّمواظؾكالءمطـرلةمعـفومعومجوءمؼبمدسوئ٥ّ:ممؼبميؼ٦ّاظـؾمحودؼٌواِّ،ماظؽّٕؼ٣ّ

                                           
-  ،فمين وفد من كومَ، ًوىٌَ وفؼد ملؼىل معؼر  ؾل يفد ملىل اًي، انيَ اً حاك ٔبو خصر، واكن ي،ة تَ اـلثي يف اذلؿل واًس ياذت

ُؼؼ، 16ه، تؼويف سؼ ية 31زيض ػل عيَ، وصِد اًّعِفّك، مويل ثضالئ اًفراث، اكه  تؼَ اـلوكؼل اًىؼربى تؼك ملؼًل ومعاويؼة، سؼ ية 

 .33، ض ييظر: اًحخالء، ض: ٔبمحد اًعوامري تم

 .6اًحخالء، ض -(1)
-  من ُذا اًحح . 291ض  اهظراًيحوية، وسري تعغ اًعحاتة اًيت اعمتدُا سِي جن ُازون،  وكد س حق إ، ا  ًٔل اذي 
-  :291ض وكد ٔبرشان ٕاٍفا يف ُذا اًحح  ـلا تعّرفٌا ًيفس اًضصعية من خالل ٕاجراء ٔبفق اًتوكل، ييظر. 
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م مصؿـيمب١ّمع٤ّ مب١ّمع٤ّ موأس٦ّذ ماظعؿّٕ، مأرذل مإظب مأردؽبقب مب١ّمأن موأس٦ّذ مب١ّمع٤ّماىنب، موأس٦ّذ اظؾؾبك٢ِّ،

مجوءمذطّٕماظؾك٢ّمؼبمدقوقمذمقٍبمب٢ّمػ٦ّمأوؽبقبلمعومتع٦ّؽبقبذمعـ٥ّماظّٕد٦ّلم(1)«اظّٓغقو،موأس٦ّذمب١ّمع٤ّمسّٔابماظؼدل

وض٦ّلماظصقوب٨ّمسؾ٨ّمب٤ّمأب٨ّمروظىمرض٨ّمآمسـ٥ّمدظق٢ّمغػ٦ّرماإلدالممع٤ّماظؾك٢ّمواظؾكالء،مم

سفؾًمظؾؾكق٢ّمؼؿعفؽبقب٢ّماظػؼّٕماّظّٔيمعـ٥ّمػّٕب،موؼػ٦ّت٥ّماظغـ٧ّماّظّٔيمإؼوهمرؾى،مصقعقّ٘مؼبم»أرضوه:مو

ؼّٓصعـومػّٔامإظبمإضّٕارمإضصوءمظؾؿعـ٧ّم،م(2)«اظّٓغقومسقّ٘ماظػؼّٕاء،موضبودىمؼبماآلخّٕةمحلوبماِّشـقوء

ممايؼقؼ٨ّموتش٦ّؼ٥ّمظ٥ّمع٤ّمرّٕ ماظشكصقي.

ماظشكصقي مػّٔه مؼّٓصّٝماظؼورئمإظبماحذلام معو مبو٦ٌّض٦ّسقيمأغفوم،وظع٢ّؽبقب مرصضًمم،تؿؽبقبل٣ّ حقـؿو

ماظّٕدوظيم ماظؿش٦ّؼفوتماظ مرؾعًمػّٔه مرش٣ّ ماالغؿؼوء مضؿ٤ّ مإدراجفو مظؾؽلى،مميؽ٤ّ ماظلفؾي اظطّٕق

وسؾؿؿ٦ّغ٨ّمحنيمزسؿًمأنؽبقبماظؿؾّٔؼّٕمإظبمعولماظؼؿور،موعولماٌرلاث،موإظبم»ؼظفّٕمػّٔامع٤ّمخاللمض٦ّظ٥ّ:م

مأدّٕ ... ماٌؾ٦ّك، موحؾوء ماالظؿؼوط مأنم.(3)«عول مِّمؼؼصّٓ ماظؿؾّٔؼّٕ مدّٕؼعي ماِّع٦ّال عبعًممغفوػّٔه

مؼبؼؽؿ٤ّماالغؿؼوءمم.بطّٕؼؼيلبمدفؾي،مصالمضبّٕصمسؾقفومإٌّءؾبمطقّٕص٥ّمسؾ٧ّماٌولماظّٔيمجؾبؿّٝمبؽّٓلبقبموتعىلب

مبعّٚم مسؽّٗ ماظػؼّٕ، مع٤ّ موخ٦ّصفو ماظغـ٧ّ مسؾ٧ّ محّٕصفو مرش٣ّ ماظلف٢ّ مظؾؽلى ماظشكصقي رصّٚ

٠ّمهوؼ٢ّمأوماغؿفوزؼيمأومحؿ٧ّمس٤ّماّظ مالمتلب٥ّمظؽقػقيمعبّٝماٌولمإنمطونمس٤ّمرّٕؼتؾ١ّماظشكصقوتم

مرّٕؼ٠ّماظؿل٦ّل.

مذكصقوتمأػ٢ّماظؾصّٕةمع٤ّماٌلفّٓؼكبقبني: -ة 

متؿوزمػّٔهماظشؽبقبكصقوتمبلف٢ّقٍبمغص٨ٍّّمس٤ّمشرلػومع٤ّماظشكصقوتماظؾكقؾيماّظ موردمذطّٕػومؼبم

ةماظشّٕسقيماظ متؾبقّٕقِبمماإلدّٕا مواظؿؾّٔؼّٕ،موػ٨ّممتؿّٖجمبوظـظّٕاظؽؿوبمِّنقبمشلومغظّٕةمخوصؽبقبيمظؾؾك٢ّ؛م

مأنؽبقبماخؿالصف٣ّمالمدب ماظّٓؼ ،مإالقَب ؿؾّٟمس٤ّمعومذػىمإظق٥ّم"دف٢ّمب٤ّمػورون"مؼبماتكبقبؽوئ٥ّمسؾ٧ّماظلف٢ّقِب

سـ٥ّمؼؽؿ٤ّمؼبمعّٓاردؿف٣ّموعـوضشؿف٣ّمظؼصّٙمبعّٚماظؾكالءموادبوذػومضّٓوةمشل٣ّ،مبعقّٓامس٤ّماِّحودؼٌم

تؾبضّٕبمؼبماٌلفّٓمم٣ّوصقوبؿ٥ّماظؽّٕام،موطوغًمحؾؼوتمذطّٕماظؾكالءموغ٦ّادرػماٌلث٦ّرةمس٤ّماظـام

مشلّٔامزلوػ٣ّماىوحّٜمبوٌلفّٓؼني.

                                           

 .1319و  1310ٕاس ياذٍ حصيح، ٔبفرةَ اًحخازي، زواٍ سعد جن ٔب  وكاض، زمق:  -(1)

 .211، اًلاُرت، مرص، ض 1002ُؼ/2212ض ورش: َلد عحدٍ، ذاز اذلدي ، ذ.ظ، جن ٔب  لاًة، هنو اًحالؼة،  ملًل -(2)

 .26اًحخالء، ض. -(3)
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"ايؿورمواٌوءماُِّجوج،معّٕؼ٣ّماظصـو ،مم؛موػ٨ّ:دًمضصّٙمأومغ٦ّادرمـص٦ّصعبعًمػّٔهماظ

درػ٣ّمسؾ٧ّمدرػ٣ّ،معوءماظـكوظي،مايّٕؽبقباقمواظؼّٓؽبقباحيمواظعّٕج٦ّن،مععوذةماظعـدلؼي"،مهؿ٢ّمدفالمغصكبقبققبًوم

ّٝماٌولموطقػقيمإغػوض٥ّ،موضّٓمتـ٦ّؽبقب ماظلف٢ّماظـص٨ّمبنيمع٦ّحؽبقبّٓاممتـ٢ّمؼبمدّٕدماظشكصقوتمرّٕضومظؿفؿق

ماالغؿؼوءمواإلضصوء.

متؽبقب٢ّمؼبمغظّٕتف٣ّمم،،مجوغؾًومآخّٕمعؾبشّٕضوموإصبوبققبًومشلمالءاظؼصّٙماًؿّٗماِّوظبؼؾؿؿّٗمضورئم

مؼؾبلؿؽبقب٧ّمبوالضؿصودموتّٕذقّٓماظؽبقبػؼوت،مب٢ّمحؿؽبقب٧ّماىوحّٜمحنيمادؿف٢ّؽبقبمحّٓؼـ٥ّم يل٤ّماظؿؽبقبّٓبرل،مأومعو

سؾ٧ّمسؽّٗمعومصع٢ّمحقـؿومخصؽبقبّٙمحّٓؼـ٥ّمس٤ّمأػ٢ّمخّٕادون،مصؼولمؼبمم،ػف٣ّمبوظؾك٢ّسـف٣ّمٕمؼص

وحقـؿومم،(1)«اجؿؿّٝمغوسمؼبماٌلفّٓ،ممم٤ّمؼـؿق٢ّماالضؿصودمؼبماظـػؼي،مواظؿـؿقيمظؾؿول»اٌلفّٓؼني:م

م.وػـومؼؿؿؽبقب٢ّماالغؿؼوءم،ؼطقَبؾّٝماظؼورئمسؾ٧ّمػّٔهماظؼصّٙمصبّٓػومسؾورةمس٤ّمخطّٛلبمإدذلاتقفقيمعـطؼقي

م ماِّجوج"صػ٨ّمضصي مواٌوء مؼبماظّٕقبص٠ّمبويق٦ّانم"ايؿور مض٦ّميو معـففو ماظشكصقي مظـو وؼبمم،عـالمتؼّٓم

مغؾؿؿّٗماالغؿؼوءمؼبمض٦ّلماظشقّْ:م مأغـو ...وظقّٗمسؾقـومحّٕجمؼبمدؼق٥ّمعـ٥ّ،موعوم»حل٤ّماظؿّٓبرل،مطؿو

ماظـػّٗم مس٤ّ معموغي موأدؼطـو مأؼوم، معـّٔ مػّٔه مصّٕحبـو مغفًمسـ٥ّ، مدـي موال محّٕؽبقبع٥ّ، مطؿوبو مأن سؾقـو

وؼؽؿ٤ّماالغؿؼوءمؼبمهّٕؾبقبزمػمالءمع٤ّمأنمؼؽ٦ّنمصعؾف٣ّمزبوظػًومظؾشّٕ مواظلـي،مصننؽبقبماضؿصودػ٣ّمم(2)«ولواٌ

م.ػّٔامعؾبؾوحمعومٕمؼؽ٤ّمصق٥ّمعضّٕؽبقبة

خوصيمإذامم،ؿؾبؿكبقب٢ّمسنيماالضؿصودموحل٤ّماظؿّٓبرلماظّٔيممتؿوزمب٥ّماظـلوءصأعؽبقبومضصيمعّٕؼ٣ّماظصـو م

ماِّممتؾبفوػكبّٓمع٤ّم،تعؾ٠ّماِّعّٕمزفوزماظؾـً مؼبمأبف٧ّمحؾي،مصؼّٓممصننقب مابـؿفو سظقَبؿًم»أج٢ّمأنمتظفّٕ

ماِّغبوء مسـّٓ مؼبمسنيماًنت،مورصعًمع٤ّمضّٓرػو مع٤ّمتشؽق٢ّمدف٢ّمم.(3)«أعّٕػو ماظؼصي متؽـًمػّٔه

ماظلف٢ّمبنيمايؿ٦ّظيمام،غص٨ّمظشكصقوتفو الضؿصودؼيمخوصيمذكصقيمعّٕؼ٣ّماظصـو ،موضّٓمعبّٝمػّٔا

مواظـؼوصقي مأيمعـّٔمواالجؿؿوسقي مابـؿفو؛ موالدة معـّٔ ماٌول مصؿؿؿـ٢ّمؼبمعبّٝ ماالضؿصودؼي مايؿ٦ّظي مأعو ،

                                           
 -  وتليق ٔبمحد اًعؼوامري تؼم 32 -16جية إ،صازت ٕا  افتالف كعط اـلساديك يف تعغ اًىتة م ا تليق لَ اذلاجري، ض ،

يف س تة كعط مؼن كعؼة "ظؼاحة اسلؼاز واـلؼاء اًعؼذة"، ٕا  ؼايؼة  كعط اـلساديك ظيفوا يناطّل ، 10 – 11وملىل ادلازم تم، ض 

؛ ٔبّمؼا  ؼن فمنيؼي ٕا  اًؼرٔبي متتد ٕا  ُلرف صؼ مف   ،16- 91ٔبّما اًىتاة اقللق من لرف َلد إ،سىٌدزاإ، ض  كعة "معارت اًعيربية" 

َ  ك كال: "وم ي  ٔبان ؤبتو ٕاحساق اًيّظام ومعرو جؼن هنيؼوي ىريؼد اذلؼدي  ألّول، ٔلّن سازذ يف كعة "ًويد اًلريش" ُو ادلاحظ هفس

 يف ادلحان.." واًضاُد ملىل ما ىزمع ُو ملالكة ادلاحظ هبذٍ اًضصعياث وكد عّرفٌا عن تعغ من سريهتا اطلاتية فامي يًل من ُذا اًحح .

 .16 اًحخالء، ض -(1)

 .16اًحخالء، ض. -(2)

 .30هفسَ، ض. -(3)
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كبمذاتمعوٍلم»اثـ مسشّٕةمدـي،موػ٨ّمعّٓةمطوصقيمىؿّٝمثّٕوة،مودظقؾ٥ّمض٦ّلمزوجفو:م ...موآمعومطـ

مسؾ٧ّم كب مس٤ّمغػل١ّ،موالمؼبمعولمبعؾ١ّ،مإالمأنمتؽ٦ّغ٨ّموضع كبمخبوئـيلب ضّٓميو،موالمورثؿ٥ّمحّٓؼـو،موأغ

مع٤ّمغ٦ّ مخوص،متـودىمحوجؿفومم،(1)«طـٍّٖ... موورة معوردًمصقفو معـوظقي مرّٕؼؼي صؼّٓموجّٓتماِّم

م.نمطػقالمبلنمؼلـبّٓؽبقبمحوجوتماظعّٕوسوإنمطونمضؾقال،مظؽـ٥ّمطوم،ظؾؿول

مع٤ّمأج٢ّمػّٔامتؽؿ٤ّم مآٌّة مػّٔه مرقؾي مايّٕعونماظ ماغؿففؿفو مؼبمدقودي ماالجؿؿوسقي ايؿ٦ّظي

ؽبمشبؾّٖمؼبم»اظق٦ّم،موؼؿفؾ٧ّمذظ١ّمؼبمض٦ّشلو:م ؾبمأرصّٝمع٤ّمدضق٠ّمط٢ّقِبمسفـيلبمحػـًي،موطؽبقبومطؿومضّٓمسؾؿ طـ

ػّٔاممؼؿؿوذ٧ّوػّٔهماظعؾورةماِّخرلةمهق٢ّمإظبمدرجيمايّٕعونماظ مسوذؿفومػّٔهماظعوئؾي،مم(2)«٦ٍّممعّٕؽبقبةؼط٢ّقِبم

ِْ ٜكاٌَ ب٢َِٔه َخَصاَص َُِّٓؤٔثُسٌَّ َعٜلٙ ٜأِىٝفط٢َِٔه:مض٦ّلمآمسّٖؽبقبموج٢ّؽبقبمعّٝاالغؿؼوءم واىوغىمم،(3)﴾٠َّٜ٘ل

اظـوغ٨ّمع٤ّمايؿ٦ّظيماالجؿؿوسقيمػ٦ّمبؾبك٢ّماظّٖوج!مؼؿؽبقبضّّمذظ١ّمؼبمدػشؿ٥ّمع٤ّمجفوزمابـؿ٥ّ،مطؿومأنؽبقبمػّٔهم

ةمإظبمصؼّٕمػّٔهمذورت٦ّجّٓمإمالمؼ٦ّجّٓمدخ٢ّفبمآخّٕماسؿؿّٓتمسؾق٥ّ،موالم،اظـؿقفيمطوغًمصؽبـقّٝماِّمقِبمظ٦ّحّٓػو

خوصيمبعّٓعومأصصقًمظ٥ّمس٤ّمطقػقيمعبعفومظؾؿول،مإذمم،طؿومأنؽبقبمردؽبقبةمصع٢ّماظّٖوجمهق٢ّمإظبمذظ١ّاظعوئؾي،م

كبمسكبقب٨ّمعموغؿ٥ّ،موطػقؿكب مػّٔهماظـوئؾي»ضول:م ثؾؽبقبًم»ث٣ّمضولمبعّٓعومسّٕ ماظلؾى:مم،(4)«...مصؼّٓمأدؼط

م.(5)«آمرأؼ١ّموأرذّٓكمصؼّٓمأدعّٓمآمع٤ّمطـًمظ٥ّمدؽـو،موبوركم٤ٌّمجؾبعؾًمظ٥ّمإظػو...

ايؿ٦ّظيماظـؼوصقيمؼبمحّٕصماِّمقِبمسؾ٧ّمأنمتظفّٕؽبمابـؿفومؼبمأبف٧ّمحؾقَبي،مواظعفقىمأنؽبقبمغؾؿؿّٗم

ػّٔهماٌقّٖةمعؿ٦ّارثيمؼبمأزعـيمعؿالحؼي،مإذمالمطبؾ٦ّمأيؾبقبمسصٍّٕمع٤ّمتـوصّٗماظـلوءمسؾ٧ّمهصق٢ّمأصض٢ّم

اظّٔؽبقبػىمحؾقَبؿفوم»جفوز!موػّٔامعومؼؾبػلكبقبّٕمحّٕصفومسؾ٧ّمادكبقبخورماٌولمعـّٔمؼ٦ّمموظّٓتفومصؽوغًماظـؿقفيمأنم

ماظطقى مودضقَبً ماٌعصػّٕ موسؾقَبؼً مواًّٖ، مواظؼّٖ مواظ٦ّذ٨ّ مإٌّوي موطلؿفو مضّٓعًمم،(6)«واظػضمبي، صؼّٓ

ماٌعّٕصقي مايؿ٦ّالت مع٤ّ مذبؿ٦ّسي مؼؽؿـّٟ ماظّٓالظي معؿـ٦ّ  مغصققبًو مدفالقًب مرغقونمم،اظشكصقي ؼؾكّٙ

م مجوغى مبوظضّٕوراتبواإلحلوس ماٌؼذلن ماظؾك٢ّ مع٤ّ مغ٦ّ  مػ٦ّ مأو ماظؾك٢ّ، مسؾ٧ّ وميؽ٤ّمم،ِّع٦ّعي

مصطالحمسؾق٥ّمحبل٤ّمتّٓبرلماٌول.اال

                                           

 .30ء، ض.اًحخال-(1)

 .30اًحخالء ، ض. -(2)

 .6سوزت اذلرش: من الٓية:  -(3)

 .30اًحخالء، ض. -(4)

 اًحخالء، ض.ن.-(5)

 .30اًحخالء، ض. -(6)
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،مواخؿالصفومؼّٓاحيمواظعّٕج٦ّنمس٤ّمبوض٨ّماظشكصقوتوالمدبؿؾكبّٟمذكصقيمضصيمايّٕؽبقباقمواظ

دقؽ٦ّنمؼبماغؿؼوءاتفومأومتش٦ّؼفوتفومظؾؿعـ٧ّماظعوممظؾؼصي،مِّنؽبقبمظؽ٢ّقِبمضصيمػّٓ مهوولمأنمتؾبؼّٓع٥ّمع٤ّم

اظؼصيمدفالمغصقومؼـط٦ّيمسؾ٧ّممأج٢ّمشوؼيماظعدلةموتعؾق٣ّمرّٕقماالحؿػوزمبوٌولموعبع٥ّ.مهؿ٢ّمػّٔه

بوٌؿ٦ّصكبقبّٕ،مصؼّٓمجوءمؼبممّٟمبوظؾكّٗ،مواظؽبقبودرؾِّاظ مت٦ّضكبقبّّمُرّٕقمادؿؾّٓالماظـؿؾبؽذبؿ٦ّسيمع٤ّماالغؿؼوءاتم

ممعؾبلؿفؾفو ماظؿّٓصؽي محؿؽبقب٧ّ مأو ماظطقَبف٨ّ مأج٢ّ مع٤ّ ماظـور مإذعول مظؽقػقي مهّٓؼًّٓا–ذّٕحفب مغعؾ٣ّؾب ظؽ٤ّقبمم-ال

أومإذامتضوءلمحف٣ّمم،اظؽبقبورمإذامعومتكطؾًماظؼّٓؽبقباحيذكصقيماظؼصيمراحًمتلّٕدموضوئّٝمسّٓممإذعولم

مايّٕمباقموتكط٢ّمط٢ّفبقبمع٤ّمايّٕقباقمواظؼّٓمباحيمؼؾبشذلىمبـؿ٤ّمعؾب٦ّجّٝ.

وػ٨ّمرّٕؼؼيممواظؼّٓاحيمبوظـؿؽبّٕؽبخمواظعؽبَػورمتؽؿ٤ّماغؿؼوءاتماظشكصقيمؼبمادؿؾّٓاشلومظؾقّٕؽبقباضي

سّٕاجنيمموّصّٕتوبفّٔامم،(1)«أعبّٝأنؽبقبمسّٕاجنيماِّسّٔاقمتـ٦ّبمس٤ّمذظ١ّم»اظؾّٓومؼبمإذعولماظـور،مث٣ّم

اٌولمظقلّٓؽبقبمثغًّٕةمأخّٕىمع٤ّممااظؿؽبقبؿّٕماٌولماظّٔيمطونمؼؾبـَػ٠ّمؼبمدؾق٢ّمإذعولماظـور،موػؽّٔامدقؿق٦ّؽبقبلمػّٔ

مصعؿؽبقبًم مإظبمبوض٨ّماىؿوسي ماظشكصقي ماالغؿؼوءاتماظ مأحوظًمشلو ماغؿؼؾًمػّٔه ثغّٕاتماإلغػوق،مث٣ّ

ماظػوئّٓةموغُؼصًماظُؽؾػيمسؾ٧ّماىؿقّٝ.

ؼ٦ّاص٢ّماظؼورئمتؿؾؾبقبّٝمأثّٕماالغؿؼوءاتمأوماإلضصوءاتمظؾشكصقوتمؼبمآخّٕمضصؽبقبيمأوردػوماىوحّٜم

ماظؼصّٙماظ م مبوض٨ّ مس٤ّ مآخّٕ معـق٧ّ ماظؼصي مػّٔه مأخّٔتمأحّٓاث موضّٓ ماٌلفّٓؼني، معغوعّٕات س٤ّ

شرلمأنؽبقبمذكصقؽبقبيمععوذةمم.أطـّٕمعومت٦ّح٨ّمإظبماظؾك٢ّمواظؿؼؿرلم،ارتلؼـومأغفومتمدكبقبّٗموتؾبؼـكبقبًمظالضؿصود

ظعـدلؼي،مواظ مهؿ٢ّؾبمازلفومسـ٦ّاغومشلومخوظػًمط٢ّمعومذطّٕغوهمؼبمإضصوءاتفوموتش٦ّؼفوتفومظشكصقيما

خبال مم،اظؾكالء،مخوصؽبقبيموأنؽبقبماِّعّٕمتعؾقَب٠ّمبلضققيماظعقّٓماّظ مشلومحؽ٣ّمخوصفبقبمؼبماظعؼقّٓةماإلدالعقي

مبوض٨ّماٌـودؾوتماِّخّٕى.

اظؾكالءماظّٔيمؼعؿؿّٓونمط٢ّماظّطّٕقمسؿّٓتماظشكصقيمإظبمسّٓؽبقبةمتش٦ّؼفوتمعلؽبقبًمحؼقؼيمػمالءم

مسؾ٧ّم ماظعـدلؼي مععوذة محص٦ّل مح٦ّل ماظؼصي مأحّٓاث متّٓور مإذ مواِّسّٕا ، ماظّٓؼ٤ّ متعوظق٣ّ مخوظػً وإن

                                           
- .اذلير اطلي تلدخ تَ اًياز 

-  :،ًاكة: ُو ما تلل فيَ اًياز عيد اًلدخ وألؼَة ت ُفركة مؼن مقؼاص، ًِؼذا ٔبزذفؼ  اًضصعؼية كؼو جيؼاء مؼن  واذلؼراق ،»اذلر 

 .  11ض.، ييظر: اًحخالء، ض: ٔبمحد اًعوامري تم «ارِلرق اـلعحوؼة، و، من ارِلرق اًوخسة و، من اًىتان، و، من ارلَلان
- .ياز، ييظر: اـلعدز هفسَ، ض و ما تلدخ َت ًا زانذ وأعَ سَهْد، ُو عفاز: دسر يتخذ مٌَ ًا ياز، وًا َوْزْي بٔي ٕافراح ًا  ناـلرد دسر زسيل ًا

 .31ض ض: لَ اذلاجري، اًحخالء، -(1)
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،مث٣ّماغصّٕ ؛موظؼقفومبعّٓمظؿؽّػ٢ّمبفّٔهماِّضققيمع٤ّمذبّّمودؾّْلوردمبواظأضققيمع٤ّماب٤ّمس٣ٍّمشلو،مصؼومم

٨ّمأغً!مٕمصبهموضًماظؼّٓؼّٓمبعّٓ،مطقّٟمطونمضّٓؼّٓمتؾ١ّماظشوه مضوظً:مبلب»دؿيمأذفّٕ،مصؼولمشلو:م

مإبؽبقبون بوتمأثّٕمم،(1)«ظـومؼبماظشق٣ّمواإلظقيمواىـ٦ّبمواظعظ٣ّماٌعّٕمبقموؼبمشرلمذظ١ّمععوش،موظؽ٢ّمذ٨ّءلب

اظؿش٦ّؼ٥ّمجؾقومخوصيموأنؽبقبماظّٓؼ٤ّمضبٌمسؾ٧ّماإلغػوقمع٤ّمي٣ّماِّضوح٨ّ،مب٢ّمصبىمسؾ٧ّماٌضقكبقب٨ّمأنمالم

م.ؼؾبؾؼ٨ّمع٤ّمأضققؿ٥ّمأطـّٕمع٤ّماظـؾٌ

،محؿ٧ّماظّٓمموالمغـؽّٕمأنؽبقبمؼبماظؼصيمبعّٚماالغؿؼوءاتماّظ ممتـؾًمؼبماالدؿػودةمع٤ّمط٢ّقِبمذ٨ّء

مأطؾ٥ّموذّٕب٥ّ،موأنؽبقبمظ٥ّممنأ»صؼّٓمسؾكبؿًممٕمؼّٔػىمػؾوءـب، مسّٖؽبقبموج٢ّؽبقبمٕمؼؾبقّٕقِبممع٤ّماظّٓمماٌلػ٦ّحمإالقَب َٓ ا

اظّٓؽبقبممؼّٖؼ٢ّماظّٓؽبقببّٞمس٤ّماظؼّٓورمظبمأنؽبقبمإصلرّٕضًمعؾققبًومث٣ّماػؿّٓتمم،(2)«ع٦ّاضّٝمصب٦ّزمصقفو،موالمؼؾبؿـّٝمعـفو

اظػّٕثمواظؾعّٕمَصقطىفبمإذام»وػؽّٔاموضعًمط٢ّؽبقبمذ٨ّءلبمؼبمع٦ّضع٥ّماظصؽبقبققّّمب٢ّمحؿ٧ّمم،وؼّٖؼّٓمؼبمض٦ّؽبقبتفو

ماظلف٢ّماغؿؼم،(3)«جؾبػكبقبّٟمسفقى متعؾقَب٠ّمبوظؾك٢ّ،ؼؼّٓممػّٔا مإظبمدقوقمموءاتلبمأخّٕىمشرلمعو مسّٓغو صنذا

ققيمػّٓؼيمُضّٓكبقبعًمظـ"ععوذة"مصف٨ّمبفّٔامدبّٕجمع٤ّماُِّضماظلوردمأحولمإظبمأنؽبمصننؽبم،اظؼصيمعـّٔمبّٓاؼؿفو

مطونم مبوظػؼّٕاء،مصنذا معـفو مبوِّشـقوء مػ٨ّمأظص٠ّؾب ماظؾؾبك٢ِّ مطؾؿي مإظبماٌع٦ّزقِبؼ٤ّماظػؼّٕاء،مِّنؽبقب غطوقماظؾكالء

مصننؽبقب مطّٔظ١ّ، معـطؼققبًوماِّعّٕ مؼؾّٓو ماظشكصقي مصعؾؿ٥ّ مػّٔهمعو موؼب مايطى، ممبموغي متعؾقَب٠ّ معو مخوصؽبقبي ،

ضؿصودمواالدكبقبخورماظ مُرِّٕحًمعّٝمبّٓاؼيمضصّٙماٌلفّٓؼني،مصوظشكصقيمايوظيمدـع٦ّدمإظبمصؽّٕةماال

موبفّٔامتضؿ٤ّمأط٢ّماظؾق٣ّمرقؾيماظلـي!ٍممطوع٢ٍّ،مهوولمأنمت٦ّصكبقبّٕمظـػلكبفومعموغيمسو

مخوصؽبقبيم ماٌلفّٓؼني مذكصقوت مبوض٨ّ مسؾ٧ّ ماالغؿؼوءات موػّٔه ماظـص٨ّ ماظلف٢ّ مػّٔا مأثؽبقبّٕ وضّٓ

ع٤ّمحص٧ّ،مث٣ّمضّٕبمبفوماِّرضمث٣ّمضول:مالمضؾضيم»صوحىمضصيمايؿورمواٌوءماظعّٔبمصؼّٓمضؾّٚم

سؿدلمععوذةماظعـدلؼيمع٤ّماظصوينيمصؼّٓمام،(4)«تعؾ٣ّمأغ١ّمع٤ّماٌلّٕصني،محؿ٧ّمتلؿّٝمبلخؾورماظصويني

موبفّٔاموووزتمط٢ّقبمرّٕقماالضؿصود.،مًمتّٓبرلمأضققؿفومرقؾيماظلـيِّغفومأحلـ

وػ٦ّمتؾودلماًدلاتمممأغف٣ّماسؿؿّٓوامسؾ٧ّمدف٢ّمغص٨ّمواحّٓ،ضصّٙماٌلفّٓؼنيغلؿـؿٍمع٤ّم

متسّٕا .ظميوظػاٌمدكبقبؼيمإظبمذظكب١ّ،موإنمطوغًمزبوعّٓارديمصـ٦ّنماالدخور،مشرلمعؾوظنيمبوظطّٕقم

                                           

 .33اًحخالء، ض -(1)

 .33اًحخالء، ض -(2)

 اـلعدز هفسَ، ض.ن. -(3)

 .32ض اـلعدز هفسَ،  -(4)
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م:ضصيمس٦ّ مب٤ّماظؼعؼو  -ح 

ح٦ّلموظقؿيمتؾبعّٓؾبقبمؼبمع٦ّد٣ّمع٤ّما٦ٌّاد٣ّ،مم-وػ٨ّمأضّٕبمظؾكدلمعـفومظؾؼصي–تّٓورمأحّٓاثمػّٔهماظؼصيم

قٍِب إذمرؾىم"س٦ّ مب٤ّماظؼعؼو "مع٤ّمع٦ّالهمأنمؼؾبقضكبقبّٕمرعوعومؼؾبشؾكبّٝمأػ٢ّما٦ٌّد٣ّ،م،مواِّشؾىمأغ٥ّمع٦ّد٣ّماي

واِّظ٦ّان،موادؿطّٕا ماظـوسمظؾقَب٦ّنمبعّٓماظؾقَب٦ّن،مودواممأطؾف٣ّمظّٓوامممءصؾؿؽبقبومرأىماًؾّٖماظّٕضوقمواظغالزمواظش٦ّا»

وعؾ٥ّمرعومماظطقُبّٕ ،موأنؽبقبمذظ١ّمظ٦ّمطونمظ٦ّغومواحّٓامظؽونمأض٢ّمِّطؾف٣ّ،مضول:مصفالمصعؾؿ٥ّمرعوممؼّٓ،موٕم

ودظقؾ٥ّمأغف٣ّمم،ني،مأعوماِّوؽبقبلمصننؽبقبمذف٦ّةماِّط٢ّمرؾّٝؾبمعبقّٝماظـوسمغصقضبؿ٢ّمػّٔاماىّٖءمدفؾنيم.(1)«ؼّٓؼ٤ّ

ماظـوغ٨ّمصننؽبقبم ماِّط٢ّمصوزدادتماظـػؼوت،مأعو مبؽـّٕة مأظ٦ّانماِّط٢ّمصّٖادمػّٔا شكصقيمت٦ّح٨ّمأغفوماظادؿطّٕص٦ّا

مظؾؾك٢ِّ معـفو مإظبمايؽؿيمأطـّٕ ماٌـودؾيم.تـقوز ظقلًمسّٖمييماظضقّٟمأوماظضقػني،موالمػ٨ّمماظشوػّٓمأنؽبقب

،موإنماظطعومماظّٔيمشوؼؿ٥ّمدّٓمثغّٕاتمايوجيمالمػ٢ّ،موإمنومػ٨ّمرعوممظلّٓمرع٠ّماى٦ّ وظقؿيمسّٕسمأومح

وضّٓمصع٢ّؽبمسؾبؿّٕؾبمع٤ّمجفيماظؿؽبقبلدؼىمأطـّٕمع٤ّمذظ١ّ،محنيمدؾبس٨ّؽبمإظبمسؾبٍّٕس،مصّٕأىم»صبىمأنمؼؽ٦ّنمذامأظ٦ّانم

وأخّٕىمحؾ٦ّة،موواحّٓةمربؿمبضي،مصؽّٓؽبقبرػومطؾفومؼبمضّٓرمسظقؿيممضّٓرامصػّٕاء،موأخّٕىمغبّٕاء،موواحّٓةمعّٕؽبقبة،

م.ػّٔامؼّٓخ٢ّمضؿ٤ّمغطوقماإلدّٕا ِّنؽبقبمم(2)«وضول:مإنؽبقبماظعّٕبمإذامأطؾًمػّٔا،مضؿ٢ّمبعضفومبعضًو

إصالحقي،متؾبقّٓقبدمغؼوطماالخؿال مبنيماظؾك٢ّممؼالحّٜماظؼورئمأنمػّٔاماظـّٙمضبؿ٢ّمشوؼيموسظقي

معـؾ٦ّذة.واالتّٖانمؼبماظـػؼوت،مصننؽبقبمإرعومماظطعوممواجىمسؾ٧ّماظؼودر،مظؽ٤ّماٌغوالةمؼبمأغ٦ّاس٥ّموأظ٦ّاغ٥ّم

م:حّٓؼٌمإزلوسق٢ّمب٤ّمشّٖوان -ذ 

عؾب٦ّحؽبقبّٓامشلّٔهمم،مدفالمغصقووؼبمأخؾوٍرمأخّٕىموردتمس٤ّماظؽـّٓيم،ّٔهماِّخؾورؼؾؿّّماظؼورئمشل

اظشكصقي،ماظ مرطقَبّٖتمسؾ٧ّمطقػقيمعبّٝماٌولموحػظ٥ّ،موػ٨ّمصػيمميؽ٤ّمأنمؼشذلكمصقفوماظؾكق٢ّم

ماظؼورئ موادؿغّٕاب ماظّٕؼؾي متـرل معو مػ٨ّ مذظ١ّ مؼب مإظقفو ماظ مدسً ماٌؾوظغي مأنؽبقب مشرلؽب مععًو، م.واظؽّٕؼ٣ّ

                                           

-  ييظؼر: مؼن ٔبعؼراة اًحرصؼت وفؼد مؼل ٔبتيؼَ ٕا  اًيؼ، عؼوف جؼن اًلعلؼاغ جؼن معحؼد جؼن سزازت اٍمتميؼا اصلاز ،  عحا اًوُو ،

 .121، ض 2اًعسلالإ، إ،ظاتة، ح
-  :239اًحخالء، ض: ٔبمحد اًعوامري تم، ملًل ادلرم تم، ضييظر. 

 .12 ض ض: لَ اذلاجري، ،اًحخالء -(1)

 .19 اـلعدز هفسَ، ض -(2)
- عحازت عن ٔبفداز ٔبوزذُا ٕاسٌلعيي جن ػزوان عن اًىٌدي يف فَسفتَ ارلاظة عن اًحخي واًتلتري، اخرتث م ا اذلدي  اًثؼاإ،  ُو

 .219ييظر: اًحخالء، ض.
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م،ٌولموحػظ٥ّاسؿؿّٓتماظشكصقيمسؾ٧ّمطـرلمع٤ّماإلضصوءاتمواظؿش٦ّؼفوتماظ مروظًمرّٕؼؼيمعبّٝما

ماٌول محػّٜ مضّٕورة مإظب مواظلالعي مأدؾوبماِّع٤ّ مط٢ّؽبقب مأرجعًماخذلا  مم،صؼّٓ مذظ١ّ مأج٢ّ بؾبـقًم»صؿ٤ّ

موا٦ًّاتق٣ّ،م ماظّٕذ٦ّم موغؾبؼكبشً ماِّضػول، موسؾبؿؾً ماظصؽبقبـودؼ٠ّ، مواتؾبقبككبّٔت ماِّب٦ّاب، موُشؾكبقبؼً ايقطون،

ماٌول... ماظ٦ّضوؼوتمدون مػّٔه مؼؿكّٔون مصؾ٣ّ مايلوبمواظؽؿوب، م.ظم(1)«وتؾبعؾ٣ّ مػّٔهمؼّٓ مضقؿي مع٤ّ حّٓؽبقب

اِّذقوءموخّٙمادؿعؿوشلومع٤ّمأج٢ّمحػّٜماٌولمدونمشرلهمع٤ّماِّع٦ّر،موػ٦ّمبفّٔامضوممبؿش٦ّؼ٥ّماظغوؼوتم

اِّخّٕىماظ موضعًمشلومػّٔهماِّذقوء،مطؿومأنؽبقبمػّٔاماظلف٢ّماظـص٨ّمضبق٢ّمإظبمضق٠ّمعلوحيمغظّٕمػّٔهم

متؾم،اظشكصقي مأن مأؼؾبعَؼ٢ّ ماظػؽّٕ. ماظشكصقوتماظ متؿؾؽبقب٧ّمغػّٗؽب مع٤ّ مأج٢ّموشرلػو مع٤ّ ـ٧ّمايقطون

حػّٜماٌولمصؼّٛ !مأممتؾبّٕاهمؼؼصّٓمأنؽبقبمط٢ّمعومح٦ّتمايقطونمعول !مأممأنؽبقبماٌولمػ٦ّمع٤ّمبـ٧ّمايقطونم

م مبّٓاخؾفو ! مصق٦ّىمعو مس٤ّ ماإلجوبي ماظشكصقي ماظـوغ٨ّمع٤ّمتؾبقوول ماالدؿػفوعوتمؼبماىّٖء ط٢ّمػّٔه

معّٔػؾ٥ّمؼبماإلغػوق:مم،ايّٓؼٌ محّٓؼـ٥ّم٤ٌّمذمؽبقب ماظؾك٢ّمإصالحوموزسؿؿ٣ّمإمن»إذمؼؼ٦ّلمع٦ّجفو ومزلقـو

مواظؾّٔاءمسورضي،مواظعّٖلمس٤ّماظ٦ّالؼيمصّٕصومواىوئّٕم واظشّّماضؿصودا،مطؿومزلؽبقب٧ّمض٦ّمماشلّٖمييماسبقوزًا

أرضبقي،مود٦ّءمغظّٕمإٌّءممسؾ٧ّمأػ٢ّمإًّاجمعلؿؼصقو،مب٢ّمأغؿ٣ّماظّٔؼ٤ّمزلؽبقبقؿ٣ّماظلّٕ مج٦ّدا،مواظـػٍ

مطّٕعو... موظعؼؾ٥ّ مم(2)«ظـػل٥ّ مضؿ٤ّمميؽ٤ّمإدراجمػّٔه ماٌعوطّٗاظشكصقيم مإذماٌؿؾؼ٨ّماظلؾامأو .

ماظؾك٢ّم ماظؿضقق٠ّمسؾ٧ّماظـػّٗمع٤ّ ماظّٔؼ٤ّمؼعؿدلون ماظؾؼقي مس٤ّ مزبؿؾػو مخوصو مضوع٦ّدو ادبّٔتمظـػلفو

ا٦ًّامتموظقّٗماضؿصودا،مشلّٔاماسبصّٕمتػؽرلمػّٔهماظشكصقيمؼبماسؿؾورمبـوءمايقطونموادبوذماِّضػولمو

ممالءمطوغ٦ّامسؽبؾؽبّٓؽبةمظؾؿول!ػّٔاماظلف٢ّماظـص٨ّمأنمػموؼؽشّٟ،موشرلػومع٤ّمأج٢ّمحػّٜماٌول

مضصيممتوممب٤ّمجعػّٕ: -ه 

مغػّٗماظلف٢ّمتؼّٕؼؾو صوضًمم.ؼصؾبىمععـ٧ّمػّٔهماظؼصيمؼبمدقوقماظؼصيماظلوبؼيمأؼضو،موشلؿو

معقؽبقبّٖتفومس٤ّمظؾك٢ّموؼبمحىماٌولػّٔهماظشكصقيماظؽـّٓيمؼبما ،موشلّٔهماظشكصقيمصؾلػيمخوصيمبفو

شرلػومصننؿبمبوظّٞماظؽـّٓيمؼبموصّٟمرّٕقمحػّٜماٌولموعبع٥ّ،مصننم"متوممب٤ّمجعػّٕ"مبوظّٞمؼبمتػلرلات٥ّم

                                           

   .62-60 ، ضاًحخالء-(1)
- .ٍالافتخاز مبا ًيس عيد 

 .62 ، ضاًحخالء-(2)
- اًيت تسما اًحخي ٕاظال ا واكتعاذا، وت ، ،رى عيحؼا يف َحؼْرم ألهفؼس  هلعد هبذا اـلععَح اـلتَلا اطلي يًمتا ٕا  ُذٍ اًفئة

ؼا ممؼن  يظرت  واًعيال من ما تظل   ألملك وتض هت ا يف سخيي أل اـلال و،ىديسَ، وت ، ٕا  اًحخي واًتلتري ابًعؼك اًؼيت ،ؼراٍ هبؼا ؼرُي

  ٕافراظ و، تفريط.ٔبمواذم ابًتساوي وفق متعَحاث اذليات اًعاذية، فال تلس مي يةهيف ٔبذزهوا 
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عومؼبماِّرضمأحّٓفبمأعش٧ّمع ،م»٤ٌّماذؿؽ٧ّمظ٥ّمأعّٕا،مأومأصصّّمظ٥ّمدّٕامأومسودة،مصننمضق٢ّمظ٥ّمعـال:م

مضول:موعومميـع١ّمع٤ّمذظ١ّموأغًمتلط٢ّمأط٢ّمسشّٕة مع موالمسؾ٧ّمزفّٕػومأحّٓفبمأض٦ّىمسؾ٧ّماُيضّٕ

ماًؾ٠ّمسـ٥ّ،موإغ٨ّمِّغؾفّٕمع٤ّمعش٨ّمثالثنيم مأعش٨ّمِّغ٨ّمأضعؽبّٟؾب مصننمضول:مالموآمإنمأضّٓر )...(

ماظؽظقّٜم موإن م)...( مغبوال  مسشّٕون مضبؿؾ٥ّ معو مبطـ١ّ مجعؾًمؼب موضّٓ موطقّٟممتش٨ّ، مضول: خط٦ّة

ماظؼورئمغػل٥ّمربؿوم،(1)«ظقعفّٖمس٤ّماظّٕط٦ّ مواظلف٦ّد ماظشكصقيمع٤ّمصبّٓ مسـّٓمربووظيمصف٣ّمػّٔه را

مرؾوسفوم متػضّّ ماظ  ماظؿش٦ّؼفوت مع٤ّ ماظعّٓؼّٓ مإظب مضبق٢ّ مواظّٔي ماٌضطّٕب، ماظـص٨ّ مدفؾفو خالل

مع٤ّم موذ٨ّء مػمالء، ماظ مرؾعًمععظ٣ّ محوالتمظالغؿفوزؼي مذطّٕ ماظّٓرادي مؼبمػّٔه متؼّٓؽبقبم مصؼّٓ اظلقؽي،

ظشكصقيمؼؾبؼّٓكبقبعفومدفؾفوماظـص٨ّموحؿ٧ّمحل٤ّماظؿّٓبرلمواالضؿصود،مشرلمأنؽبقبمػّٔهمام،اظلّٔاجيمواٌلؽـي

ط٢ّمذ٨ّءمؼؾّٓأمعـ٥ّموؼـؿف٨ّمإظق٥ّ،مم.متؿوزمبصػوتلبمذعقؿيمجعؾًمؼبماظؾك٢ّمرب٦ّرًامظؾققوةمأغفوسؾ٧ّم

صنذاماذؿؽ٧ّمذكّٙمع٤ّمإٔمؼبمضّٕد٥ّمصتغ٥ّمطـرلؾبماِّط٢ّمذّٕه،موإنمضولمعوماذؿؽقًمع٤ّمإٔمضّٕسم

فؽبقبىمذكّٙمآخّٕمع٤ّمطـّٕةمذّٕب٥ّمظؾؿوءمضّٛمضولمِّنؽبقبمطـّٕةماِّط٢ّمتؼ٦ّيماِّدـون،موتشؾبّٓؾبقبماظؾـي،موإنمتع

ضولمِّغ١ّمطـرلماِّط٢ّموذؾف٥ّمبوظذلابمواظطني،موإنمتعفىمضؾيمذّٕب٥ّمظؾؿوءمضولمِّغ١ّمممؿؾهماظؾط٤ّم

موطونمػّٔامدأب٥ّمؼبماظـصققيمواظؿ٦ّجق٥ّ.مع٤ّماِّط٢ّ!

مضـ١ّ مسوذًمحقوة ماظشكصقي مػّٔه مأن مإظب ماظلف٢ّ مػّٔا ماظعؽّٗمِّنمم،ضبق٢ّ مشلو مبّٓا وإن

ايقوةمأودّٝمع٤ّمأنمتؾبػلؽبقبّٕمبؽـّٕةماِّط٢ّمأومضؾؿ٥ّ،مث٣ّمإنؽبقبمػمالءماظّٔؼ٤ّموضع٦ّامِّغػلف٣ّمعؼقودًومطفّٔامٕم

مؼؽ٤ّمشل٣ّمػّٓ مؼبمػّٔهمايقوةمشرلمهصق٢ّماظـّٕوة!

مخدلمصوحىماظـّٕؼّٓة: -و 

٧ّماظلف٢ّمأوردماىوحّٜمحّٓؼـومضصرلًامسـ٦ّغ٥ّمبــ"صوحىماظـّٕؼّٓة"موضّٓمرطقَبّٖمؼبمػّٔاماًدلمسؾ

ماظشكصقي ماظؼصيم،اظـص٨ّماظّٔيمتلؿعؿؾ٥ّمػّٔه مسوعيم،المؼبمػّٔه مؼبمحقوتفو ب٢ّموتعفؽبقبىمع٤ّمم،وإمنو

وذظ١ّمأغقب٨ّمؼبمطـّٕةمعومجوظلؿ٥ّ،م...م»إذمؼؼ٦ّل:مموظلفؾفوماظـص٨ّماظق٦ّع٨ّمعّٝمطـّٕةمحّٓؼـفومعّٓىمضؾطف

واحّٓا،مصؼّٓمطونمَظ٣ّؿبمأرهمخؾقبّٕمأنمرجالموػىمظّٕج٢ّمدرػؿوموؼبمطـّٕةمعومطونمؼػنتمصق٥ّمع٤ّماِّحودؼٌ،م

ؼػؿقب٤ّمؼبمايّٖممواظعّٖم،موؼبمايؾ٣ّمواظعؾ٣ّ،موؼبمعبقّٝماٌعوغ٨ّ،مإالمذطّٕماى٦ّد،مصنغكبقب٨ّمٕمأزلّٝمػّٔام

                                           
- .اذلُ،: اًعدو اًرسيل، ٔلى ر: ٔبتعة ويعرتيد تتاتل اًيفس ٕاعياًء، اًىظيظ: اـلمتَئ من اًععام 

 .221اًحخالء، ض -(1)
- 221- 221ييظر: اًحخالء، ض. 
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مخّٕجمع٤ّمضؾؾ٥ّ ماظؾوبمع٤ّمظلوغ٥ّ،مطؿو مخّٕجمػّٔا مضّٛ. معـ٥ّ مدظق٢ّمضؿ م،(1)«االد٣ّ مطوغ٦ّامموػ٦ّ أغف٣ّ

مع٤ّم مضّٕبفب مػ٦ّ ماضؿصود مواظشّّ مإصالح ماظؾك٢ّ مأن مادكبقبسوءػ٣ّ موأنؽبقب مب٥ّ، مؼؾبمعـ٦ّا مٕ مظؽـف٣ّ ماى٦ّد ؼعّٕص٦ّن

ماى٦ّد.مععوغ٨ّس٤ّمِّظػوزفوماظؾعقّٓةمػّٔهماظشكصقيممدبققبّٕوأطدلمدظق٢ّمسؾ٧ّمذظ١ّماظعؾٌ،م

مرؾوسف٣ّم مسؾ٧ّ مرطقَبّٖ مطؿو مظشكصقوت٥ّ، ماظـص٨ّ ماظلف٢ّ مسؾ٧ّ مأؼضو مرطّٖ ماىوحّٜ مأن وؼالحّٜ

موخبؾف ماظؼورئ ماغؿؾوه مؼؾػً مأن مضبوول مبفّٔا مصف٦ّ م٣ّ، موأطؾف٣ّمإظب معوشل٣ّ مميّٗ مٕ مػّٔا مخبؾف٣ّ أن

م!أؼضومحّٓؼـف٣ّمؼبمبعّٚمعػّٕداتماى٦ّدموعّٕادصوت٥ّمعّٗوظؾودف٣ّمصقلى،موإمنوم

م:االدرتاتقفقاتماظـصقةميفمضصصماظؾكالء -4

ؼبماظؿؾؼ٨ّمواظؼّٕاءةممالمؼؽبؼ٢ّؾبقبمػّٔاماإلجّٕاءمأػؿقًيمس٤ّمبوض٨ّماإلجّٕاءاتماظ معقؽبقبّٖتمتـظرلاتمآؼّٖر

،مأيماظؾقٌمس٤ّماٌعـ٧ّمايؼقؼ٨ّمع٤ّموراءماظـّٙمواظ٦ّص٦ّلمإظبمُطـ٥ّماٌعـ٧ّاظ٦ّاسقيماٌؿػقكبقبصي،مظلدلم

شقّٛمشلّٔامس٦ّؽبقبلمطـرلامسؾ٧ّماِّسؿولماظؿؽبقبكققؾقؽبقبيماظ متػلّّماجملولمإلسؿولماظّٔػ٤ّموتـم.اٌعـ٧ّماظلطق٨ّ

ماظؼورئ،مصؼّٓؽب ماظـؼّٓمسـّٓ مآؼّٖرعؾؽي متلوؼمم ٢ّماظـص٦ّصموص٠ّمذبؿ٦ّسيمع٤ّماإلجّٕاءاتماظ مع٤ّمذلغفو

ي؛موػ٨ّمغظوممععقؽبقب٤ّمؼؼ٦ّممسؾ٧ّمدعٍمسـوصّٕمعؾبلؿؿّٓؽبقبةمع٤ّمعـففقيمععقـيممتـؾًمؼبماالدذلاتقفقيماظـصكبقبق

مبّٓضي،مواٌشؽّؾ مظؾّٔؽبقبخرلةاظ٦ّاضّٝموعـؿؼوة مغصقيمي مضؿ٤ّمخّطقي ماظؿلظقّٟمبقـفؿو مبّٕبّٛمث٣ّ مؼؼ٦ّم ،مطؿو

ةمعّٝماظؼورئ،مصنذامعومحّٓثًمخؾكؾيمظـظوممبـقيمرواؼيمعومأومذعّٕمعو،مصننؽبقبماظلقوقمإٌّجع٨ّمظؾّٔخرل

ماِّصؾقي،مواتؽبقبكّٔتمشلوم مأظغًمإدذلاتقفقؿفو تؾ١ّمااووظيمتـؿف٨ّمإظبمتّٓعرلمتؾ١ّماظـص٦ّص،مِّغفو

م(2)إدذلاتقفقيمجّٓؼّٓة.

مخط مأو مغظوعًو ماسؿؾورػو مأدودقؽبقبؿنيميؽ٤ّ مدسوعؿني مسؾ٧ّ متؼ٦ّم ماًورجقي،مورًي ماظعـوصّٕ :

ماظّٔاتماظؼورئو معّٝمإدعوج مبوٌشورطي ماظـصقي، معفؿواظّٔخرلة مذّٕرو ماظؿ٦ّاص٢ّماظ متؾبعّٓ مسؿؾقي مظؿؿ٣ّ مي

ؼؼ٦ّممسؾ٧ّمسـوصّٕمت٦ّاصؾقيمتّٓصّٝماظؼورئمإظبماظؿػوس٢ّمعع٥ّم»ظإلدذلاتقفقيماظـصقي؛مِّنؽبقبماظـّٙماِّدب٨ّم

                                           

 .269اًحخالء، ض -(1)
-  اث ارلازجية اًيت يتبٔث ر هبا اًيط فتض  تييتَ اصلاخَية.يلعد هبا اًلمي واـلعايري الاجامتعية واًتاز ية واًثلافية، ٔبو ت اـلؤثر 

، افلَؼس 1006مؼازش، -، ييؼاير31، مؼو.3ييظر: َلد ٕاكدال عروي، مفاُمي ُيلكية يف هظريؼة اًتَلؼا، ةلؼةل ملؼاؾل اًفىؼر، ملؼدذ. -(2)

 .12اًولد ٌَثلافة واًفٌون والٓذاة، اًىوي ، ض.
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م مضّٕاءت٥ّ مع٤ّ مععنياغطالضًو مععـ٧ّـب مإغؿوج مأج٢ّ مع٤ّ ماإلدذلاتقفم(1)«وصفؿ٥ّ متلؿؿّٓ مػـو ماظـصقيموع٤ّ قي

ؽٌبموص٠ّمط٢ّمػّٔهماظشّٕوطمس م.٤ّمععـ٧ّمععنيمؼطّٕح٥ّماظـّٙضقؿؿفو،مؼبمأنمتؾق

م مأؼضو موتلؿ٧ّ مواًؾػقي ماظصّٓارة مأوشلؿو مسؾ٧ّمخوصقؿنيماثـؿني؛ ماإلجّٕاء مػّٔا اظؼاسدةم"ؼعؿؿّٓ

ّٓمسؾ٧ّماظلقوقماًورج٨ّمأعوماِّوظبمصنغفومتعؿؿم."ادلوضوعمواألصق"،موثوغقفؿوم"اخلؾػقةمواظؼاسدةماألعاعقة

دمؼبمػّٔاماإلرورماظعوممإالمأغفومتؿقّٓأعوماظـوغقيمصنغفومالمدبّٕجمس٤ّموعػف٦ّمماظلقوقماظعوم،ممأج٢ّمضؾّٛع٤ّم

ماظّٔيمؼؿؽبقبص٢ّمبوظؼوص،موذظ١ّماظّٔيم معشذلطيمع٤ّمأج٢ّمهّٓؼّٓماٌعـ٧ّماظعوم.موػ٨ّماٌـظ٦ّر أربّٝمحوالتلب

م.(2)ظؼورئاظّٔيمؼؿص٢ّمأومطبّٙؾبقبماماظعوم،مث٣ّؼؿص٢ّمبوظشك٦ّصموذظ١ّماظّٔيمؼؿص٢ّمبويؾؽيمأومايّٓثم

م:ماظؼاسدةماخلؾػقةمواظؼاسدةماألعاعقةمظؼصصماظؾكالء 4.0

مع٤ّماِّخرلمظـص٢ّمإظبماظـؿوئٍ،ممبعـ٧ّمأنمغؼّٓمم مأنمغؾَّٓأ مرؾقعيمطؿوبماظؾكالء صّٕضًمسؾقـو

ماظشكصقوتم مسؾ٧ّ مإدؼورفو مربووظي مث٣ّ ماظؾك٢ّ/اظؾكالء مطؾؿي مهً متـط٦ّي ماظ  ماًػقي اٌعوغ٨ّ

،مععؿؿّٓةمسؾ٧ّماظلقوقماظؿورطب٨ّماظّٔيمزفّٕتمصق٥ّمػّٔهماظؼصّٙموسؾ٧ّماظلقوقماظـػل٨ّماظّٔيمّٓدةاٌؿع

م ماظطّٕؼؼي مودؾىمادبوذيمشلّٔه مطؾفو؛ مغؼ٢ّ مٕ مإن مذكصقوت٥ّ مٌعظ٣ّ ماىوحّٜ ماٌعؿودة–خصؽبقب٥ّ م-شرل

مذاتماظشكصقوتماآّودة ماظّٕوائقي ماِّسؿول مؼب مدؾكبلًو ماظّٔيمؼؽ٦ّن مغػل٥ّ ماإلجّٕاء مإظب وإنمم،ؼّٕجّٝ

تمايّٓثماظ٦ّاحّٓموإنمتشؽبعؽبقبى،مإالمأنؽبقبمضصّٙماظؾكالءمتعّٓؽبقبدتمحبلىمتعّٓدماظشكصقوتمطؾبّٕت،موذا

مماظؽـرلة،مػّٔامعومدصعـومإظبموضّٝمرّٕؼؼيمتؿـودىمعّٝمرّٕؼؼيماىوحّٜمؼبمسّٕض٥ّمظشكصقوت٥ّ.

مواٌؾودئماغط٦ّتمهًمعلؿ٧ّماظؾكالء،مظؽـفوم ماظؼق٣ّ مع٤ّ سّٕضًمضصّٙماظؾكالءمذبؿ٦ّسي

موبوخؿ ماظشكصقوت، مبوخؿال  مػّٔهماخؿؾػً مزؿّٝ مضؿـو موضّٓ موأخالضفو، موأػّٓاصفو مرؾوسفو ال 

ماٌؾودئمصقؿومؼؾ٨ّ:

                                           

 .311وائية من مٌظوز جٌلًياث اًلراءت واًتَلا، ض.ٔب الم اًعَما، جترتة عٌلزت رلوض اًر  -(1)

، اًلؼاُرت، مرصؼ، 1000، 2ييظر: زوجرث ُوًة، هظرية اًتَلا ملدمة هلدية، ،ر: عؼز اصليؼن ٕاسؼٌلعيي، اـلىتحؼة الأكذمييؼة، ظ. -(2)

 .221، 222ض.
- ازئ ٔلإ وةؼدث هفإؼ يف مؼبٔسق ويؼعد ٕان  تعحيق الاسرتاتييياث اًيعية ملىل كعط اًحخالء تعد ةلاسفة حليلة ٔبملرتف هبا ٌَل

ىٌ د كدَ  زفل اًتحدي من ٔبةي سرب بٔ  واز ُؼذا اًؼيط اذلؼا اـلتاؼدذ ػؼفيَ لحيعة اـلويوغ ولريلة اًرسذ اًيت تعمتد ملىل اـلحارَشت، ًو

ابًًس حة ٌَروايؼة، ٔبمؼا ُؼذٍ ملرب حلداث اًتازخي، ٔلن ُذا إ،جراء ابًتحديد هبتاح ٕا  ألعٌلل اًيت  اًعِا هوغ من ارليال نٌل ُو اذلال 

ُ  ،عيش يف فرتت مام اًلعط فِ ا عحازت عن ظوزت فوتوػرافية ًواكل  َ ألًؼوان اًؼيت  ثَؼ  يف تتتاح ٕا  ملٍك فاحعة قلاوزت ما ت  

 تعدذ اًلعط واًضصوض واذليي.



 كعط اًحخالء ملازتة يف جٌلًية اًتَلا اًثاً : اًفعي

~ 197 ~ 

 

م:اظؾكل/مجعمادلال.مأ

ارتؾّٛمعبّٝماٌولمبوظؾك٢ّمؼبمطـرلمع٤ّمضصّٙماظؾكالءموغ٦ّادرػ٣ّ،مب٢ّمػ٦ّمغؿقفيمحؿؿقيمظػع٢ّم

ع٤ّممب٢ّمارتؽّٖوامؼبمذظ١ّمسؾ٧ّمطـرلم،ؾ٦ّص٦ّلمإظق٥ّسؾ٧ّمرّٕقمذؿ٧ّمظوػّٓ ماسؿؿّٓواممأومشوؼياظؾك٢ّ،م

ماِّحودؼٌماظصقققيمودكبقؽبّٕماظصقوبيمواظؿوبعنيمحؿ٧ّمؼصطؾغ٦ّامسؾ٧ّمػّٔاماظػع٢ّمغ٦ّسًومع٤ّماظشّٕسقي.

ماظ مرؾعًماظؾصّٕةم ماظؾقؽي مأنؽبقب منّٓ معـفو، ماالجؿؿوسقي ماظلقوضقي، مإٌّجعقي مإظب وبوظّٕج٦ّ 

والؼيممآغّٔاكمػ٨ّمعومدصّٝمػمالءمإظبمتؾ مػّٔاماظػؽّٕمواظّٓصو مسـ٥ّ،مصوظؾصّٕةمطوغًمإظبمردٍحمع٤ّماظّٖع٤ّ

مبوعؿقوز ماضؿصودؼي مم،وورؼي معّٓؼـيم»صؼّٓ مإظب ماظصقّٕاء مهوذي مضودقي مبّٓوؼي معـطؼي مع٤ّ اغؿؼؾً

حضورؼيمتؽّٓؽبقبدًمصقفوماِّع٦ّالماظ٦ّصرلةم٦ٌّضعفوماظؿفوريماشلوم،مإظبمجوغىمرخّٙماٌلؿ٦ّىماٌعقش٨ّم

مسؾ٧ّمم،(1)«صقفو موتؽّٓؼل٥ّ ماٌول معبّٝ ماخؿور مظؾعّٚمع٤ّ وػ٨ّمس٦ّاع٢ّمدوسّٓتمسؾ٧ّماظعقّ٘ماظؾلقّٛ

م.إغػوض٥ّموتؾّٔؼّٕه

ع٤ّمم،موػّٔهمآٌّؼـيمهّٓؼّٓا،مإظبمذع٦ّرماظػّٕدمبش٨ّءأدؽبقبتمػّٔهماظلؿيماظ مرؾعًمػّٔاماظعصّٕ

مميؿؾ١ّمع٤ّمعول» ماظ٦ّس٨ّمم،(2)«اظ٦ّس٨ّماٌوظ٨ّموػ٦ّمإحلوسماظػّٕدمبؼقؿؿ٥ّمبلؾىمعو وميؽ٤ّمإدراجمػّٔا

مغ مأغـو ماظلقوضوتماظـػلقي،مإال مضؿ٤ّضؿ٤ّ مأؼضو ماظؾمّٓرجفو مأن ماالجؿؿوس٨ّممبو ماىّٓؼّٓةماظلقوق قؽي

ؼبمسّٓدمالمبلسمب٥ّمط٢ّمػّٔاممغؾؿؿّٗمّٓمؼبماظـػّٗمػّٔاماظشع٦ّر.ماغػؿقًمسؾقفوماظؾصّٕةمػ٨ّمع٤ّموّظاظ 

ماظؾوبمطـرلة ماىوحّٜ،مواظش٦ّاػّٓمؼبمػّٔا محّٓؼٌماظؽـّٓيماّظّٔيمم،ع٤ّماظؼصّٙماظ مأوردػو عـفو

ب٤ّممإزلوسق٢ّوعـفومض٦ّلم"م(3)رواهماب٤ّمشّٖوانمح٦ّلماِّع٦ّرماظ ماػؿّٓىمشلوماظـوسمع٤ّمأج٢ّمحػّٜماٌول

مؼـ٣ّم مٕ موع٤ّ مدّٕورا مؼـ٣ّ مٕ مؼلؿ٦ّيمع٤ّ مال موظؽ٤ّ مطقّٟمؼـوم  مضّؾًمدراػؿ٥ّ م"سفؾًم٤ٌّ شّٖوان":

م.وؾىماظغ٣ّقبمٌػؿوحماظلّٕور،موضّؾيماٌولمصوظؾك٢ّمجوظىم(4)شؿقبو"

م

                                           

 .291يياء اًعديلا، فٌية اًلعة يف نتاة اًحخالء ٌَااحظ، ض. -(1)

 .299ادلاحظ واذل ازت اًعحاس ية، ض.وذيعة اًييم،  -(2)
-  ،وكد مر  تيا اذلدي  عن ملديد اًلرح م ا: كعة اـلضؼازنة يف لؼحا اًععؼام، وكعؼط اـلسؼاديك ومدازسؼ هتم ًعؼرق الاكتعؼاذ

، و دي  ٕاسٌلعيي جن ػزوان اطلي مر اذلدي  عيَ ة واختؼار اطلي ٔبزجل تياء اذليعان وؼَق ألتؼوا واًيت هتدف ٕا  أل اـلال وتوفرٍي

.  اًعياذق..اخل، لركا ذلفظ اـلال وتوفرٍي

 .62-60 ، ضاًحخالء -(3)

 .61اـلعدز هفسَ، ض  - (4)
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ماظؾكل/اظؿلولم)أوماظؽدؼة(: .مب

مبعّٚ ماظؾك٢ّ ماظؼصّٙمواظـ٦ّادرمتضؿؽبقب٤ّ مؼب ماظؿل٦ّل موبّٓؼععوغ٨ّ م، مأن مجّٓا ماظؿل٦ّلمف٨ّقب ؼؼذلن

محووبوظؾك٢ّ معو مػّٔا مأو ماىوحّٜ،، مؼؼّٓكبقبع٥ّ مأن مؼبمصذلةممل مظؾشكصقوتمورؾوسفو مجّٕد مبعؿؾقي مضوم وضّٓ

،مصؿؿقؽبقبّٖتمط٢ّمضصيمس٤ّمشرلػومرش٣ّمطـّٕتفو،مإالمأغفومطوغًمتصؾبىؾبقبمؼبمع٦ّض٦ّ مظؾؽؿوبدؾؼًمتّٓوؼـ٥ّم

اظّٔيماخؿؾلموراءمواحّٓمعشذلكمبنيماىؿقّٝ؛موع٤ّماظؼصّٙماظ ماطؿلًمروبّٝماظؿل٦ّل،م"ضصيماظؽـّٓي"م

...مأغؿ٣ّمأحل٤ّمحوالمع٤ّمأربوبمػّٔهم»ضـو موؽبحؿب٣ّمزوجؿ٥ّمع٤ّمأج٢ّمهصق٢ّمشّٔاءمؼ٦ّع٥ّموػ٦ّماظؼوئ٢ّمظعقوظ٥ّ:م

"خوظّٓمب٤ّمؼّٖؼّٓ"محقـؿومدلظ٥ّماظؼ٦ّممموضصي.م(1)«اظضقو ،مإمنومظؽ٢ّمبقًمعـف٣ّمظ٦ّنمواحّٓ،موسـّٓط٣ّمأظ٦ّان

عـفوموصقؿ٥ّمم،(2)ؼبمحّٓاثيمدقب٨ّ"مس٤ّمععّٕصؿ٥ّمظؾؿؽّٓقبؼني م:"وطقّٟمالمأسّٕصف٣ّ موأغومطـًمطوجور

عبّٝماٌول،مصالمصوئّٓةمظ٥ّمإنمٕممرّٕؼؼيماظؾؼوءمسؾ٧ّمسفّٓمأبق٥ّمؼبسؾ٧ّمالبـ٥ّمسـّٓمع٦ّت٥ّ،مواظ محؽبقب٥ّمصقفوم

متؾّٓوماظ٦ّصقيمأسؿ٠ّمع٤ّمأغفومهٌمسؾ٧ّمحػّٜم ضبل٤ّمتّٓبرلهموععّٕصيماظ٦ّج٥ّماظّٔيمؼؿصّٕؽبقب مصق٥ّ،مشلّٔا

...موٌومورثؿ١ّم»ؾ٥ّموظ٦ّمبوظؿؽّٓؼي،موػّٔاماٌؾؿّّمؼبمض٦ّظ٥ّ:ماٌولمصؼّٛ،موإمنومشوؼؿفوماإلرذودمإظبمرّٕقمهصق

ع٤ّماظعؾبّٕ ماظصوحل،موأذفّٓت١ّمع٤ّمص٦ّابماظؿّٓبرل،موس٦ّؽبقبدت١ّمع٤ّمسقّ٘ماٌؼؿصّٓؼ٤ّ،مخرلمظ١ّمع٤ّمػّٔام

اٌول،موظ٦ّمدصعًمإظق١ّمآظيميػّٜماٌولمسؾق١ّمبؽ٢ّمحقؾي،مث٣ّمٕمؼؽ٤ّمظ١ّمععنيمع٤ّمغػل١ّ،مٌوماغؿػعًم

ممودقؾيمطلىماٌولمالمؼبمحػظ٥ّمصقلى.اظعدلةمؼبم.(3)«بش٨ّءلبمع٤ّمذظ١ّ...

ماظؾك٢ّ/ماالغؿفوزؼيمواظؿطػ٢ّ:.مت

مارتؾّٛماظؾك٢ّم ماظـػل٨ّمايوذق،مصؼّٓ متشكقص٥ّ موص٠ّؽب مسّٕضفو ماىوحّٜمذكصقوتمعؿعّٓدة ضّٓؽبقبم

سـّٓمػمالءمبوالغؿفوزؼيمواظؿطػ٢ّ،موػ٨ّمصػوتفبمربطفوماىوحّٜمبل٦ّءماًؾ٠ّ،مواظالعؾوالة،موػ٨ّمرّٕؼؼيم

مؼؾك٢ّؾبمب٥ّمػمالءمصنغف٣ّمؼـؿفّٖونمصّٕصأخّٕىمظؾؾك٢ّمسـّٓمبعضف٣ّ،مصننؿبم ماظؿفوعف٣ّماظطعوممٕمصبّٓمعو

وػ٦ّمعومؼػلكبقبّٕمرؾو مػّٔهماظػؽيمع٤ّماجملؿؿّٝماظ ماعؿفـًمط٢ّمودوئ٢ّماظؾك٢ّمورّٕض٥ّ،مصؼّٓمسـّٓماظغرل،م

                                           

 .12اًحخالء، ض -(1)
-  ،تعد اًتسول وت لكمة فازس ية ملىل ألؼَة ويلعد جعمَ ٔبهَ يعرف أيؼل ٔبهؼواغ اـلتسؼّوًك ٔلهؼَ اكن مؼن زؤسؼاء اـلىؼديك

 .11سىٌدزاإ، ض ييظر: اًحخالء، ض: َلد الا

 .21اًحخالء، ض  -(2)

 21اًحخالء، ض -(3)
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مؼبماظـ٦ّمماذؿؽًمِّب٨ّماظؼؿوض٣ّمضصيماعّٕأةذطّٕماىوحّٜم مظقاًلمظؾعؿ٢ّموغفورًا صطؾؾًمم،شقوبمزوجفو

محوجي مأنمؼؼض٨ّمشلو مرؾؾًمعـ٥ّ،مصغوبمسـفوممعـ٥ّ معو مبفؿو مظقشذليمشلو مورشقػًو مصؾلًو مأسطؿ٥ّ وضّٓ

م مصؼول: محوجؿفو مس٤ّ مدلظؿ٥ّ مرأت٥ّ موحقـؿو مأطؾًم»أؼوعو، ماظغ٣ّقِب مصؿ٤ّ موآمع ماظػؾّٗ، مدؼّٛ وضب١ّ

وظؾؼورئمح٠ّماظؿلوؤلمإنمطونمأب٦ّماظؼؿوض٣ّمصودضومأممطوذبًو مِّنؽبقبمطالماإلجوبؿنيمهق٢ّمإظبمم،(1)«اظّٕشقّٟ

م.ظ مارتلؿًمسؾ٧ّمصـّٟلبمعـف٣ّاالغؿفوزؼيما

اظّٔيمجوءمؼبموصػ٥ّممع٤ّمص٦ّرماالغؿفوزؼيمأؼضومعومضّٓؽبقبع٥ّماىوحّٜمؼبمأخؾورمضود٣ّماظؿؿورم

طونمذّٓؼّٓماِّط٢ّ،مذّٓؼّٓماًؾّٛ،مضّٔرماٌماطؾي،موطونمأدك٧ّماظـوسمسؾ٧ّمرعوممشرله،موأخب٢ّم»أغؽبقب٥ّم

م مسؾ٧ّمرعوم مأدب٥ّ مصؽونمالمؼّٕض٧ّمبل٦ّء م)...( مغػل٥ّ مابـ٥ّماظـوسمسؾ٧ّمرعوم معع٥ّ ٔوعي،محؿ٧ّمصبّٕ

سؾ٧ّمرعوعف٣ّمموأنؽبقبمخبؾف٣ّمالمؼؽ٦ّنمإالارتؾّٛماظؾك٢ّمبوالغؿفوزؼيموبل٦ّءماِّدبمأؼضو،مم.(2)«إبّٕاػق٣ّ...

صؽوغومإذامتؼوبالمسؾ٧ّمخ٦ّانمٔوعيم»رعوممشرلػ٣ّ،مشلّٔاموصػف٣ّمبشّٓؼّٓيماِّط٢ّمصؼّٛ،موذّٕاػؿف٣ّمسؾ٧ّم

م.(3)«ٕمؼؽ٤ّمِّحّٓمسؾ٧ّمأميوغفؿوموسلوئؾفؿومحّٜقٌبمؼبماظطقؾوت

موضّٓؽبقبع مغػّٗماظلف٢ّماظـص٨ّ، مشل٣ّ ماظؾكالء،مِّنؽبقب مؼـّٓرجماٌؿطػكبقبؾ٦ّنمع٤ّ مس٤ّمػّٔا ف٣ّمشرلمبعقّٓ

م مواحّٓة، مغصقي مإدذلاتقفقي موص٠ّ مظاظلورد م"رػقؾ٨ّ"بؿعّٕؼػ٥ّ معّٕجع٨ّمسمععؿؿّٓامؽؾؿي مدقوٍق ؾ٧ّ

ع٤ّمب مسؾّٓمآمب٤ّمشطػون،مؼلؿ٧ّمُرػق٢ّ:مطونمأبعّٓم»رج٢ّمبوظؽ٦ّصيمإظبميمؼصؽباظمتّٕجّٝم،تورطب٨ّ

ؼبمرؾىماظ٦ّالئ٣ّمواِّسّٕاسمصؼق٢ّمظ٥ّمظّٔظ١ّمُرػق٢ّؽبماِّسّٕاس،موصورمذظ١ّمغؾّٖامظ٥ّ،موظؼؾًوممغؾبفؿبعؽبيماظـوس

مغّٕجكبقبّّمإدراجمم،(4)«،مؼؼولمظ٥ّم"رػقؾ٨ّ"المؼؾبعّٕؽب مبغرله،مصصورمط٢ّمع٤ّمطوغًمتؾ١ّمركبعؿبؿؽبؿ٥ّ وإغـو

                                           
 - ن فيَ اـلاء م و ما يَُسص  ن ُو ٔبتو اًلٌلمق جن حبر اًّسلاء، ؤبخذ انيَ ُذا "اًلٌلمق" من حرفة امهت ا اًرةي، وت اًس ياكة ابًلملم ُو

، )ييظر:   .(290ضاًحخالء، ض: َلد ألسىٌدزاإ،  اش وؼرٍي

 .212ض. اًحخالء، -(1)
- .ُو من ٔبحصاة اًفعُة واًيواذز واًؽفةل 

 .261اًحخالء، ض -(2)

 .266اـلعدز هفسَ، ض -(3)
-  و رسط من مؼوايل عؼامثن جؼن عفؼان اكن يؼبئت ألعؼراش ذون ٔبن يُؼدعب ٕاٍفؼا، واكن ٔبول مؼن فعؼي اًعفيًل: يرجل امس ُلفيي، ُو

 رعل، ًِذا اًسخة يًَُسة ٕاًيَ اًعفيَيُّون.

. اطلُاة يف لَة اًععام يف اًو،ب وألعراشجنعة:  -


عمة: لَة اًععام والاز،زاق. -  اًِعّ

 .11اًحخالء، ض -(4)
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مظ ماىوحّٜ ماظطػقؾ٨ّ مؼم-ؼصي مٕ ممأغ٥ّمم-٥ّرؾوسمذطّٕمؼبم٢ّػصقبوإن موػ٨ّ مأؼضو، ماظؾكالء مصػوتع٤ّ

م.عشذلطيموؿّٝمبنيماظؾك٢ّمواظؿطػ٢ّمواالغؿفوزؼي

م:اظؾكل/االحؿقالمواظؽذب.مث

ضّٓؽبقبمماىوحّٜمادذلاتقفقوتمغصقيمطـرلةمهق٢ّمإظبماضذلانماظؽّٔبمبوالحؿقولمسـّٓمصـّٟلبمع٤ّم

مإظبم مظؾ٦ّص٦ّل مرّٕؼؼًي ماظؾكالء معـفؿو مصفع٢ّ مبوظؽّٔب، ماالحؿقول مؼّٕتؾّٛ مأن ماظؾّٓؼف٨ّ موع٤ّ اظؾكالء،

مؼبمهصق٢ّ موأػّٓاصف٣ّ مواظؽّٔبممشوؼوتف٣ّ مبوالحؿقول مازلفو ماضذلن مذكصقي موأطـّٕ ماظطعوم، مأو اٌول

ؿػّٕضيمؼبمصؼّٕاتمعؿؿوظقي،ماٌـ٥ّممبفؿ٦ّسيمع٤ّماِّخؾورمذكصقيماظؽـّٓيماظّٔيموردمظ٥ّمخدلامر٦ّؼاًلمضؿقب

ماعّٕأت٥ّم مبّٓاس٨ّموح٣ّ مع٤ّمجرلاغ٥ّ ماظطعوم مبؼصيمتل٦ّظ٥ّ مأوؽبقبلمخدلمسـ٥ّ مادؿف٢ّؽبقب وػ٨ّمضصيمدؾ٠ّم–صؼّٓ

م.واضّّمصقفووظؽّٔبمصم-ايّٓؼٌمسـفو

ماظؽّٔب مععـ٧ّ مؼب متصى مسّٓؼّٓة مغصقي مادذلاتقفقوت ماظؾكالء مضصّٙ مضصيمم،هؿ٢ّ عـفو

ؽّٔبموإٌّاوشيمؼبماظإٌّوزيمؼؼّٓكبقبممظـوماظلف٢ّماظـص٨ّمشلّٔهماظؼصيمإدذلاتقفقيم،ماظعّٕاض٨ّمعّٝمإٌّوزي

وػ٦ّماسذلا مم(1)«ظ٦ّمخّٕجًمع٤ّمجؾّٓكمٕمأسّٕص١ّ»ض٦ّظ٥ّ:ممجوءمؼبحؿ٧ّمؼؿػؾقَبًمع٤ّمواجؾ٥ّ،موػ٦ّمعوم

مواجىماظضقوصي.صّٕؼّّمبوظؽّٔبمظقؿفّٕبمع٤ّم

معـف٣ّمسؾ٧ّماظؽّٔبمؼبموج٥ّمع٤ّمأوج٥ّماظؾك٢ّ م.هق٢ّمضصيم"طّٔبمبؽّٔب"مإظبماسؿؿودمصـّٟلب

ؼبمذظ١ّ،مصلعّٕممذعّٕامميّٓح٥ّمصق٥ّموؼؾبؾوظّٞتّٓورمأحّٓاثمػّٔهماظؼصيمح٦ّلمذوسّٕمأغشّٓمواظقًومع٤ّموالةماِّع٦ّرم

دهمسؾقفومسشّٕةمأخّٕى،موبؼ٨ّمؼّٖؼّٓهمطؾؿومبؾّٞماظػّٕحمظ٥ّماظ٦ّاظ٨ّمبعشّٕةمآال مدرػ٣ّ،مصػّٕحماظشوسّٕمصّٖا

بوظشوسّٕمعؾؾغًومسظقؿو،محؿ٧ّموص٢ّماٌؾؾّٞمإظبمأربعنيمأظػو،متعفىماظؽوتىمع٤ّمصعؾ٥ّمػّٔاموراحمؼعؼىم

بلنماظشعّٕمالمؼلؿق٠ّمأطـّٕمع٤ّمأربعنيمدرػؿومصؽقّٟمظ٥ّمبلربعنيمأظّٟ،مصصوحماظ٦ّاظ٨ّمصق٥ّمبلنمالمؼػع٢ّ،م

...مػ٢ّمجع٢ّؽبمؼبمؼّٓيمع٤ّمػّٔامذ٨ّءمأرجّٝم»صؼولمععؼؾو:مم! ذظ١ّأجوبماظؽوتىمأغ٥ّمػ٦ّمع٤ّمرؾىمظ٥ّم

ب٥ّمإظبمبق  مأظلـومغعؾ٣ّمأغ٥ّمضّٓمطّٔب موظؽـ٥ّمدّٕغومحنيمطّٔبمظـو،مصـق٤ّمأؼضومغلّٕهمبوظؼ٦ّلموغلعّٕمظ٥ّم

بوى٦ّائّٖ،موإنمطونمطّٔبًومصقؽ٦ّنمطّٔبفبمبؽّٔب،موض٦ّلمبؼ٦ّل،مصلعومأنمؼؽ٦ّنمطّٔبمبصّٓق،موض٦ّلمبػع٢ّ،م

ؼّٓكبقبممص٦ّرةمس٤ّمادبوذمتاظؼصيمبقكبقب٤ّ،مؼبممواضّّماظؽّٔبؾب.م(2)«زلعًمب٥ّصفّٔامػ٦ّماًلّٕانماٌؾنيماظّٔيم
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م مادذلاتقفقي موػ٨ّ ماظؾك٢ّ، مودوئ٢ّ مع٤ّ مودقؾي ممدبّٙقباظؽّٔب مع٤ّ مضصّٙممشكصقوتاظذبؿ٦ّسي ؼب

ماىوغىماٌظؾ٣ّمع٤ّمركبؾو مصؽيلبمع٤ّماظؾكالء.مت٦ّضقبّّمطـرلة

م:اظؾكل/سادةمعؿأصّ ؾة.مج

ـومدؾؿـومعـّٔماظؾّٓاؼيمأنماىوحّٜمطونمأغؽب،ممبومؽؿوباظضّٓع٥ّممإشػولمجوغىمثونمعف٣ّمميؽ٤ّالم

مس» مربوؼّٓاؼؼّٟ مع٦ّضػو ماٌلوئ٢ّ مبعّٚ مسّٕض ماظضؿ مـّٓ مظؾؼورئ ما٦ٌّضّٟ مادبوذ اظّٔيمم(1)«ظقذلك

موضّٓم ماظـص٨ّ، مدفؾفو مع٤ّ ماظشكصقوتماغطالضو ماظ متؼّٓعفو ماالدذلاتقفقوتماظـصقي مسؾ٧ّ دقعؿؿّٓ

مبشؽ٢ّمزبؿؾّٟمس٤ّمدوبؼ مبعّٚماظؼصّٙماظ مضّٓعًمس٤ّمغػلفو مصننمطوغًمخبقؾيمادؿ٦ّضػؿـو وتفو.

مذطّٕػو ماظصػوتماظ مدؾ٠ّ مرؾقعؿفوم،ومتقّٖتمبؽ٢ّ مإظب مراجّٝفب مذظ١ّ مسودةمم،صنن ماظؾك٢ّ ماسؿؾور أو

عؿلصؾيمصقفومإعومس٤ّمرّٕؼ٠ّماظ٦ّراثي،مأومس٤ّمرّٕؼ٠ّماالطؿلوب،موػّٔهمايوظيماعؿوزمبفومأػ٢ّمخّٕادون،م

خّٕادون،مإلطـورماظـوسمغؾّٓأمبلػ٢ّم»خوصيمأػ٢ّمعّٕومعـف٣ّمادؿـودًامظؼ٦ّلماىوحّٜمؼبمعلؿف٢ّمضصص٥ّ:م

مب٥ّ مخص٦ّا معو مبؼّٓر معّٕو، مأػ٢ّ موشبّٙمبّٔظ١ّ مخّٕادون، مأػ٢ّ مع٤ّم(2)«ؼب مذبؿ٦ّسي مؼلّٕد مراح مث٣ّ ،

إَظ٧ّمأنمػّٔهماظؼصّٙؽبممعؿاًلمسؾورةم"ضولمأصقوبـو"معشرلاأومعلؿم،اظؼصّٙمواظـ٦ّادرمبّٔطّٕمأزلوءمرواتفو

مو.إمنومغؾبؼؾًمإظق٥ّمع٤ّمثؼيمحؿ٧ّمالمؼؿعفىماظؼورئمودبوظط٥ّمرؼؾيمؼبمعّٓىمصقؿف

مروت٥ّمبعّٚماظشكصقوتموعـفومحّٓؼٌمٔوعي موردمؼبمرؾو مػمالءمعو ٕمأرؽبم»ضول:مموممو

اظّٓؼ١ّمؼبمبؾّٓةمضّٛمإالموػ٦ّمالصّٜ،مؼلخّٔمايؾيممبـؼوره،مث٣ّمؼؾػظفومضّٓامماظّٓجوجي،مإالمدؼؽيمعّٕو،م

صنغ٨ّمرأؼًمدؼؽيمعّٕومتلؾىماظّٓجوجمعومؼبمعـوضرلػومع٤ّمايى،مصعؾؿًمأنؽبقبمخبؾف٣ّمذ٨ّءمؼبمرؾّٝم

سؾ٧ّمعوم–اظشوػّٓمؼبمػّٔامايّٓؼٌمؼؽؿ٤ّمم(3)«اظؾالد،موؼبمج٦ّػّٕماٌوء،مصؿ٤ّمث٣ّؽبقبمس٣ّؽبقبمعبقّٝمحق٦ّاغوتف٣ّ

اظؾك٢ّمعلفومحؿ٧ّمحق٦ّاغوتف٣ّمم«صعؾؿًمأنمخبؾف٣ّمذ٨ّءمؼبمرؾّٝماظؾالد»ؼبمض٦ّظ٥ّم:مم-صق٥ّمع٤ّمعؾوظغي

م.عّٓىمتلصؾبقب٢ّمػّٔهماظصػيمؼبمأػ٢ّمعّٕووػ٨ّمإذورةمإظبم

                                           
 -  ،ا أيعا، وٕامنا ىىتفا ابٍمنورةك اطلين تك ٔبيدييا و يي ٕا  تعؼغ م ؼا ابًرجؼوغ ٕا  كعؼة ملؼىل ارلراسؼاإ ، يسمح اـللام تذهُر

 .36 وكعة جدي ؤبتو ماسن، ض .13ض

 .  121تريوث، ض. ،1001، 2ُيي زس ان، ألهظمة اًس مييائية، ذزاسة يف اًرسذ اًعر  اًلدمي، ذاز اًىتاة ادلديد اـلتحدت، ظ. -(1)

 .21اًحخالء، ض -(2)
-  ثٌُلمة جن ٔبرشش اٍمنريي، ٔبتو معن، ُو من هحاز اـلعو ، اتعي ابًرصؼ يد مث ابـلؼبٔمون واكن را هؼواذز ومَؼا، واكن ادلؼاحظ مؼن

 .22ض. اًحخالء، ض: َلد ألسىٌدزاإ،م، ييظر: 111 -ُؼ 123تالميذٍ، يسمب ٔبتحاملَ اًامثمية وس حة ٕاًيَ، تويف س ية 
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طـًمسـّٓمذقّْمع٤ّمأػ٢ّمعّٕو،موصامظ٥ّم»ّٓ"مضول:مع٤ّماظش٦ّاػّٓمأؼضومحّٓؼٌم"أغبّٓمب٤ّمرذق

صغرلمؼؾعىمبنيمؼّٓؼ٥ّ،مصؼؾًمظ٥ّ،مإعومسوبـوموإعومممؿقـًو:مأرعؿ مع٤ّمخؾّٖط٣ّ،مضول:مالمتّٕؼّٓه،مػ٦ّم

عّٕقب،مصؼؾً:مصودؼ مع٤ّمعوئؽ٣ّ،مضول:مالمتّٕؼّٓه،مػ٦ّمعوحل،مضؾً:مػوتمظ٨ّمع٤ّمطّٔاموطّٔا،مضول:مالم

موطّٔا،مإظبمأنم مطّٔا مطـرلة،مط٢ّمذظ١ّمؼؽبؿؽبعؿبتّٕؼّٓه،مػ٦ّ مأصـوصو مإظ٨ّؽبقب،مصضق١ّمأب٦ّهمكـبسّٓدتؾب ق٥ّموؼؾغض٥ّ

وؼبمم،(1)«وضول:معومذغؾـو مػّٔامع٤ّمسؾقَبؿ٥ّمعومتلؿّٝ مؼع مأنماظؾك٢ّمرؾّٝمصقف٣ّموؼبمأسّٕاضف٣ّمورقـؿف٣ّ

إنمطوغًمموالمغعؾ٣ّ،مشفّٓمواظشوػّٓمتؼّٕؼؾومؼبمع٦ّضّٝمآخّٕا٦ٌّض٦ّ مغػل٥ّمسّٕضًمذكصقيمأخّٕىمغػّٗماٌ

شرلػ٣ّ،مظؽ٤ّمعومؼفؿؾبقبـومؼبماظشوػّٓمتلصؾبقب٢ّمصػيماظؾك٢ّمؼبمبعّٚماظشكصقوت،مؼؼ٦ّلمع٤ّمأػ٢ّمعّٕومأممع٤ّم

م ماظّٕج٢ّ»اظلورد: مػّٔا مظ٨ّ موؼّٔػى،موضول مصب٨ّءؾب مظ٥ّ موبؾبؽب٨ّ محوضّٕ، موأب٦ّه مؼ٦ّعو، مسـّٓه مأطؾـو :

صوخؿؾّٟمعّٕارا،مط٢ّمذظ١ّمؼّٕاغومغلط٢ّ،مصؼولماظصا:مط٣ّمتلطؾ٦ّن،مالمأرع٣ّمآمبط٦ّغؽ٣ّ!مصؼولمأب٦ّه،م

شؾطيماىّٓقبمبؿلصؾبقب٢ّماظؾك٢ّمؼبمأحػوده،موػّٔامعومطونمهق٢ّمم(2)«ب ،موربماظؽعؾي!وػ٦ّمجّٓماظصا:ما

ؾكؾف٣ّمسؾ٧ّمأغػلف٣ّ،مبضبّٕصمسؾق٥ّماظؾكالءمؼبموصوؼوػ٣ّمِّبـوئف٣ّمظؾؿقوصظيمسؾ٧ّماٌولماظّٔيممتؽبقبمعبع٥ّم

م.!س٤ّمرّٕؼ٠ّماظ٦ّراثيماىقـقيمحّٓاثيمدكبقب٥ّمعـّٔإظبموصقؽبقبيمصؼّٓماطؿلىؽبمػّٔهماظصػيمإذنمصوظصاؾبقبمالمضبؿوجؾبم

بعـفومِّخق٥ّممأوردماىوحّٜمردوظيم"أب٨ّماظعوصمب٤ّمسؾّٓماظ٦ّػوبمب٤ّمسؾّٓماجملقّٓماظـؼػ٨ّ"

مأعـولماِّصؿع٨ّمود مع٤ّ ماظؾكالء مصؽّٕ مظؿؾكبقبق٥ّ مصقفو موإزلفؼّٔعؾبقب٥ّ مػورون موضّٓم٢ّمب٤ّ مشّٖوان، وسق٢ّمب٤ّ

معـ مصقفو موضؽبقبّّ ممبعّٚرلًا مإغؽوره مت٦ّح٨ّمإظب مأغممالءػمؿضقق٠ّظاِّع٦ّر ماظّٕقِبدوظيمسؾ٧ّ مؼب ػلف٣ّ،موخّٙؽبقب

مصق ماظؾك٢ّ مصػي متلصؾبقب٢ّ مس٤ّ مؼؿقّٓؽبقبثمصق٥ّ ممف٣ّجوغؾو مخ٦ّ م»بؼ٦ّظ٥ّ: مظقّٗمبف٣ّ مأغ٥ّ مسؾ٧ّ ...واظّٓظق٢ّ

واٌـّٝمإعومأنمؼؽ٦ّنمسودًةمعـف٣ّمأومرؾقعيمصقف٣ّ،مإغ١ّمضّٓموّٓؾبمخبقاًل،موممؾؽؿ٥ّمماظػؼّٕ،موأنماىؿّٝ

وػ٦ّمتعؼقىفبمسؾ٧ّمأنؽبقبمعـ٢ّمػّٔاماظػع٢ّمالمؼـ٣ّمس٤ّمخ٦ّ لبمع٤ّماظػؼّٕ،موإمنومم،»(3)أودّٝ،موخّٕج٥ّمأذر

                                           

 .21اًحخالء، ض-(1)
-  ؾل يذهر ادلاحظ امس ُذا اًرةي، وٕامنا انتفب تلو : "و دثد ظاحة يل كال: ذخَ  ملىل فالن جؼن فؼالن" ويلعؼدٍ ُؼو، يف

 ٔبول كسم من اًياذزت، وىزمع ٔبهَ من اًضصعياث اًيت تف ظ عن رهر ٔبسٌلهئا ًسخة ما رهٍر يف ملدمة اًىتاة.

 .22اًحخالء، ض -(2)
-  213ض. اًحخالء، ض: َلد ألسىٌدزاإ،ُؼ،  262ُو ٔب د ٔبثرايء اًحرصت تويف هبا س ية. 
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موؼؾبمؽبقبؼكبّٓمبفومم.راجّٝمإظبمرؾقعيمعؿلصؾيمصقف٣ّ مبفو ؽبقب ماظّٕدوظيمظققؿ وسب٤ّمغّٖس٣ّمأنماىوحّٜمأوردمػّٔه

أصؽورهموآراءهمؼبمذمقِبمػّٔهماظعودةماظ مرؾعًمدؾ٦ّكمبعٍّٚمع٤ّمذكصقوتمضصص٥ّ،موطلنؽبقبمظلونمحوظ٥ّم

مظقّٗم مأغ٥ّ متؿؾؽبقبعفومؼؼ٦ّل مع٤ّ مُطؾبّٕ مػ٣ّ موإمنو معـفو، مبودؿقوئ٥ّ موأضّٕؽبقب ماظطكبقبؾو ، مػّٔه ماظّٔيمالحّٜ اظ٦ّحقّٓ

م.صننمٕمصبّٓمصؾؾلوغ٥ّ،مطؿومػ٦ّمايولمبوظـلؾيمظؾّٕؾبقبواةماظّٔؼ٤ّمروىمسـف٣ّم،بؼؾؿ٥ّ

مأنؽبقبم معؿعّٓكبقبدة، مادذلاتقفقوتمغصقي ماظشكصقوتمؼب مضّٓؽبقبعؿ٥ّ معو مخالل مع٤ّ ؼلؿكؾّٙماظؼورئ

شوبمسؽبقبو،موط٢ّمػّٔهماظشكصقوتمعـؾًمم،معـفومعومذطّٕغوموعـفومعواظؾك٢ّمأخّٔمذبؿ٦ّسيمع٤ّماظصػوت

ع٤ّمصؽوتماجملؿؿّٝماظؾكق٢ّماظّٔيمسوؼش٥ّماىوحّٜ،موػ٨ّمصؽٌيمعـؾ٦ّذةمع٤ّمبوض٨ّماجملؿؿّٝماظّٔيمالممصؽي

د٦ّءماًؾ٠ّمواالسبّٕا مس٤ّماظعودةماظلؾقؿيماظ مإاّلمؼّٕىمؼبماظؾك٢ّموط٢ّقِبماظصػوتماظ ماتؽبقبصؾًمب٥ّ،م

ماظؾشّٕ،مث٣ّ مذوذؽبقبةمؼبمػّٔاماجملؿؿّٝ،موؼؿضّّمذظ١ّمع٤ّمخاللممُصطكبّٕمسؾقفو مسودٌة مأغفو إنماٌؿؾؼ٨ّمؼؾقُّٜ

ادبّٔتمػّٔهمع٦ّضّٟممأؼضوماظ تعّٓدماظشكصقوتموتعّٓدماظّٕواةماظّٔيمغؼؾ٦ّامععظ٣ّؽبماظؼصّٙمواِّخؾور،م

ماالدذلاتقفقوتم مإلجّٕاء ماظـوغ٨ّ ماظش٠ّ مخالل مع٤ّ مأطـّٕ مدـ٦ّضكبقبق٥ّ معو موػّٔا ًُُؾ٠ّ، ما مشلّٔا اظـؿؾبـؽّٕ

م.بـقةمادلوضوعمواألصق:مع٤ّمخاللاظـصقي،م

م:مبـقةمادلوضوعمواألصق 4.9

غفومتّٕتؾّٛمبوظلقوقماظـؼوؼبمواالجؿؿوس٨ّمظؾـّٙمإ،موضؾـومدؾ٠ّموأنمحّٓؽبقبدغومتعّٕؼػًومشلّٔاماإلجّٕاء

معـظ٦ّراتمأربّٝمدبؿؾّٟم مع٤ّمخالل ماٌعـ٧ّمإال مػّٔا مؼؿشؽ٢ّ مال مظؽ٤ّ موتلوؼؾ٥ّ، ماٌعـ٧ّ مأج٢ّمصف٣ّ ع٤ّ

ماظـظّٕ،موع٤ّمخاللماًؾػقوتم اظـؼوصقيماٌؽؿلؾيمظؾؼورئ،موتؿضّّمظؾؼورئمع٤ّمخاللمبوخؿال مبمرة

متعّٓؾبقبدماظؼّٕاءة،موػ٨ّ:

م:عـظورماظلارد -بٔ  

مبنيماٌمظكبقبّٟم ماظؿؼوء معّٕطّٖ موػ٦ّ ماظّٕوائ٨ّ، مواِّحّٓاثمؼبماظعؿ٢ّ مغؼ٢ّماٌشوػّٓ مسؾهؽب ماظلورد ضبؿ٢ّ

اماظعىءكب،مواظؼورئ،موشوظؾًومعومؼؿـ٦ّؽبقب موؼؿعّٓؽبقبدماظلوردمؼبماظّٕواؼي،مإذامعومتـووبًماظشكصقوتمسؾ٧ّمغب٢ّمػّٔ

ظؽـفومؼبمذبؿؾفومتؼ٦ّممبلّٕدمحّٓثلبمواحّٓلبمع٤ّمخاللمعـظ٦ّراتلبمعؿعّٓكبقبدة،مػّٔامس٤ّماظعؿ٢ّماظّٕوائ٨ّماظّٔيم

ماٌؿعّٓكبقبدة مإجّٕاءاتفو مخالل مع٤ّ ماظؿؾؼ٨ّ مغظّٕؼي مطبّٙمم.رطقَبّٖتمسؾق٥ّ مصقؿو ماظعأعو مصنغ٥ّمؿػّٔا ماظلّٕدي ّ٢

                                           
- 261ييظر: ض. 
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"اظؾك٢ّممع٦ّض٦ّ تغقؾبقبّٕمأحّٓاثمؼبمغؼوطلبمسّٓؽبقبة،معـفومطـّٕةمدورديماظؼصّٙمواِّخؾور،موميؼطبؿؾّٟمس٤ّماظّٕوا

وص٦ّره"،مػّٔاماظؿشعىمؼبمسّٓدماظّٕواة،مؼضطّٕغومإظبمهّٓؼّٓمأوالماِّغ٦ّا ماظ متػّٕؽبقب مإظقفو،موع٤ّمث٣ّمربووظيم

مضؾّٛمعـظ٦ّرهمؼبمعومؼلؿ٧ّمبــ"بـقيما٦ٌّض٦ّ مواِّص٠ّ".

م مبني ماظؾكالء مظؼصّٙ ماظلورد مذبف٦ّظذكصقوتتـ٦ّؽبقب  مأزلوؤػمي، مسؾوراتممواخؿؾلت وراء

وج٦ّدمموظّٓؼفميععّٕوصمذكصقوت"حّٓؽبقبثـو/أخدلغومأصقوبـو/ضولمعشوطبؿـو/زلعـومس٤ّمأصقوبـو...إخل"موبنيم

،موبنيمت٦ّظ٨ّمأصّٓضوءماىوحّٜمأومعشوطبؿ٥ّمأمممم٤ّمسوصّٕهمع٤ّمأدبوءمسصّٕه...اخلمومع٤ّتورطب٨ّمإعومأغف

مّٕدمذوػّٓمسقونمصؼّٛ.اىوحّٜمغػلكب٥ّمزعوممدّٕدمبعّٚمضصص٥ّ،مد٦ّاءمطونمصقفومذكصقيمبطؾيمأومذب

ؼؿؿؽبقب٢ّمػّٔاماظػّٕقمؼبماٌـظ٦ّرمم.وت٦ّجّٓمصّٕوقمبنيمػّٔهمايوالتماظـالثماظ مت٦ّزؽبقب مصقفوماظلورد

ماظّٔيمخصؽبقب٥ّم٦ٌّض٦ّ ماظؾك٢ّمواظؾكالء،مواظؾّٓاؼيمدؿؽ٦ّنمعّٝماظصـّٟماِّولماظلوردماجملف٦ّل:

 م:عـظورماظلاردماجملفول

ماظـ٦ّ مع٤ّ بوظؼقوسمعّٝماظـؿوذجماِّخّٕى،موؾقَب٧ّمععظؿ٥ّمؼبممضؾق٢ّمسّٓدمؼباظلوردممؼؿؿـ٢ّمػّٔا

مظع٢ّؽبقبم مأٌّط٦ّرة ماظـؿوذج مع٤ّ مععقؽبقبـي مصؽيلب مأخؾور مغؼ٢ّ مت٦ّظب مأي ماظؾكالء، مإًّادوغقنيمع٤ّ مغ٦ّادر دّٕد

اٌمظكبقبّٟمالمؼّٕؼّٓمأنمطبؾ٠ّؽبمسّٓاوةمبنيمػّٔاماظلوردموبنيمإٌّاوزةمع٤ّماظؾكالء،موذظ١ّميلودقيما٦ٌّضّٟم

موأنماىوحّٜمهّٓثم مظشع٦ّبقيع٤ّممسّٓؼّٓؼبمخوصي مػّٔا مأظقَبّٟمطؿوب٥ّ زفّٕتمبلؾىمماظؽؿى،مأغ٥ّ

ماسؿالءماظػّٕسمظلؾبّٓؽبقبةمايؽ٣ّمؼبمسفّٓمب ماظعؾوس.

م:اظلاردماجملفولمظقسمخبقال-مأ

م مسؾ٧ّ مؼؽبعقىؾب مصبّٓه ماظلورد مػّٔا مٌـظ٦ّر مب٢ّممشكصقوتاظاٌؿػقكبقبّٙ مػّٔه، ماظلقؽي رؾقعؿف٣ّ

م-اظـودرةموػّٔامعومتؿطؾقَبؾ٥ّ–يماظلّٕسيموضبوولمأنمؼؾبظِفّٕػ٣ّمؼبمص٦ّرةمصؽوػقؽبقبيمدوخّٕةلب،مؼبمعشوػّٓؽبمصوئؼ

ضولم»،موع٤ّمػّٔهماظـؿوذجمعومجوءمذطّٕهمبلنمتصقىمععـ٧ّمدضقؼومدوخّٕامؼبمسؿ٦ّع٥ّمؼبمطؾؿوتمضؾقالت

أصقوبـو:مؼؼ٦ّلمإٌّوزيمظؾّٖائّٕمإذامأتوهمواىؾقّٗ،مإذامرولمجؾ٦ّد٥ّ:م"تغّٔؼًماظق٦ّم "مصننمضولمغع٣ّ،م

                                           
-  فَ، زمبا يعوذ رعل ٕا  هجهل تَ ٔبو ٕا  ملدم وجوذ توييح من لرف ادلاحظ.م فَ اقلِلّق وم م من ؾل يُعِرّ   م من عر 

-  ،هذهر م م ملىل سخيي اـلثال: مثامة جن ٔبرشش اٍمنريي، معرو جن هنيوي، ُمَويس جن معران، ٔبتو ٕاحساق ٕاجراُمي جؼن سؼ ي از اًيّظؼام

 اخل.ي جن ٔبمحد اًفراُيدي، اجن اـللفل، ٕاسٌلعيي جن ػزوان، ألمصعا، ٔبتو اًلٌلمق، ٔبتو حسان اـلدائد، ... ٔبتو هواش، ارلَي
- من ُذا اًحح 12ييظر: ض ، تعركٌا ًِذٍ اًيلعة يف اًفعي اًساتق، ٕا، ٔبهيا وةدان زٔباًي بٓفر ييفا اًرٔبي اًساتق.  
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لمال،مضول:م"ظ٦ّمطـًمتغّٔؼً،مظلؼقؿ١ّمػبليمضولم"ظ٦ّالمأغ١ّمتغّٔؼًمظغّٔؼؿ١ّمبغّٔاءمرقى"،موإنمضو

مم.(1)«أضّٓاح" ماظـؿوذجمأؼضو مسؾ٧ّم»وع٤ّمػّٔه مؼبمعـّٖل،موصدلوا مأنمخّٕادوغقيمتّٕاصؼ٦ّا وزس٣ّمأصقوبـو

بوٌصؾوحمعومأعؽ٤ّماظصدل،مث٣ّمأغف٣ّمتـوػّٓوامودبورج٦ّا،موأب٧ّمواحّٓمعـف٣ّمأنمؼعقـف٣ّ،موأنمماالرتػوق

ؼّٓخ٢ّؽبمؼبماظغّٕممععف٣ّ،مصؽوغ٦ّامإذامجوءماٌصؾوحمذّٓوامسقـق٥ّممبـّٓؼ٢ّ،موالمؼّٖالموالمؼّٖاظ٦ّنمطّٔظ١ّ،مإظبم

مسقـق٥ّ مأرؾؼ٦ّا مأرػلوه مصنذا ماٌصؾوح، موؼؾبطػكبؽ٦ّا مط٢ّمع٤ّمػّٔؼ٤ّماظـؿ٦ّذجم.(2)«أنمؼـوع٦ّا نيمأضص٧ّمؼؼّٓم

ص٦ّرماظؾك٢ّموأبشعفومسؾ٧ّماإلرالق،موػ٦ّمعـظ٦ّرماظلوردماجملف٦ّلماظّٔيمٕمؼّٓمبخّٕمأيمجفّٓمؼبمرد٣ّم

ماظشكصقوتماظؽو مطبعالعّّ مؼبمأشّٕبمص٦ّرػو،موبفّٔا مع٤ّمرؼؽوت٦ّرؼي ماٌؼقًمشلمالء ماٌـظ٦ّر مظـو ؿصّٕ

حل٤ّماظؿّٓبرل،مخاللمػّٔاماظؿص٦ّؼّٕ،موطلغ٥ّمؼّٕؼّٓمأنمؼؾبقق٢ّمإظبمأنمالمسالضيمشلّٔاماظػع٢ّمبوالضؿصودمأوم

موإمنومػ٦ّمخب٢ّفبموإعلوكمؼبمأد٦ّءمحوالت٥ّ.

م
م

م

م

 :اظلاردماجملفولمعنماظؾكالء-مب
مسؾ٧ّمسوتؼف٣ّمدّٕدمضصّٙمعغوعّٕاتممن٦ّؼـّٓرجمؼبمػّٔهماًوغيماظشق٦ّخماٌلفّٓؼ اّظّٔؼ٤ّمأخّٔوا

اظؾكالء،مورّٕقمهصقؾف٣ّمسؾ٧ّماٌول،مودبؿؾّٟمغظّٕتف٣ّمظؾؾك٢ّمبوسؿؾورهمضّٕبمع٤ّماإلصالح،موأحّٓم

م.آظقوتماالضؿصود

م

م

 م:عـظورماظلاردمادلعؾوم

ؼّٓخ٢ّمضؿ٤ّمػّٔهماًوغي،ماِّسالمماظّٔؼ٤ّمدؾ٠ّمذطّٕػ٣ّمع٤ّمأدبوءموغؼودموعؿؽؾكبقبؿنيموععؿّٖظيمع٤ّم

مبعّٚمضصص٥ّ،موعشوطبيماىوحّٜ،موتّٓخ٢ّمذكصقوتمأخّٕىممم٤ّمص ماىوحّٜموروىمسـف٣ّ حؾف٣ّ

                                           

 .21اًحخالء، ض -(1)

 ابـلعحاخ.الازتفاق: ، يس ت يةون  -

 تياُدوا: تضازهوا يف أل مدَغ معك   وا د م م   هفس اًيفلة. -

 اًؽرم: ٔبي يدفل ابـلساوات مثي ما ذفل   م م. -

 .21اًحخالء، ض -(2)

 البخالء سوء األخالق السارد اجملهول

 إصالحمواضؿصودموحل٤ّمتّٓبرل ضصّٙماظؾكالء ن٦ّاظشق٦ّخماٌلفّٓؼ
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ماظّٔيم ماٌـظ٦ّر مؼب مطبؿؾػ٦ّن مأغف٣ّ مإاّل ماٌعّٕوصنيمتورطبقو، ماظّٕواة مع٤ّ مؼبمط٦ّغف٣ّ مؼشذلط٦ّن مأغف٣ّ صّٕش٣ّ

مورؾوسف٣ّ،مصـفّٓػ٣ّمؼـؼلؿ٦ّنمإظبمغ٦ّسنيماثـني:م،٥ّمتصـقػف٣ّمِّجـوسماظؾكالءؼـطؾ٠ّمع٤ّمخالظ

معـظ٦ّرماظلوردماٌعؾ٦ّمماظؾكق٢ّ: -أم

إمنومػ٣ّمعؼؿصّٓونمم،خبالءػ٣ّمالمؼعؿدلؼبمط٦ّغ٥ّمطبؿؾّٟمعـظ٦ّرماظلوردمؼبمػّٔهماًوغيمبوظضّٕورة،م

م٨ّمتـؾًمػّٔهماظؾـقيمؼبمط٦ّغ٥ّمؼـؿؿمت٥ّ،وذظ١ّماغطالضومع٤ّمبـقيمخوصيمعقؽبقبّٖم،وحؽؿوءمؼبمتّٕذقّٓماظـػؼوت

م:وؼؿؿـ٢ّمػّٔاماظلوردمؼبإظبمػّٔهماظػؽيماظ مالموّٓمحّٕجًومع٤ّمػّٔاماظػع٢ّ،م

 ضولمأب٦ّماظؼؿوض٣ّ:مأوؽبقبلم»ػومعومغصؾبقب٥ّ:محّٓأب٦ّماظؼؿوض٣ّ:موضّٓمأوردمظ٥ّماىوحّٜمثالثيمأخؾورمجوءمؼبمأ

ظ٨ّ،موإنمٕمؼؽ٤ّمظ٨ّمصلغومماإلصالحمأالمؼؾبّٕدؽبقبمعومصورمؼبمؼّٓيمظ١ّ،مصننمطونمعومصورمؼبمؼّٓيمظ٨ّمصف٦ّ

أح٠ّؾبقبمب٥ّمع٤ّمصققبّٕهمؼبمؼّٓي،موع٤ّمأخّٕجمع٤ّمؼّٓهمذقؽًومإظبمؼّٓمشرله،مع٤ّمشرلمضّٕورةمصؼّٓمأبوح٥ّم٤ٌّم

ؼبماظؿعوع٢ّمعّٝمموصؾلػؿف٣ّماًوصيماظؾكالءؿفؾ٧ّمغظّٕةمتم.(1)«صقؽبقبّٕهمإظق٥ّموتػّٕؼؼ١ّمإؼوهمعـ٢ّمإبوحؿ٥ّ

مو مشرلػ٣ّ، مأذقوء مآخّٕ معـظ٦ّر ماظلورد مشلّٔا مدقؾقّّمؼب مأغ٥ّ مبّٓ مال مواظؼصّٙمورواؼؿفو، مظتخؾور غؼؾ٥ّ

م مع٤ّ ماظؽّٕم موؼعؿدل ماظؾك٢ّماإلدّٕا اظؾك٢ّؽب مارتؾوط مضؿ٤ّ مأدرجـوػو مظ٥ّ مغودرة مأوردغو موضّٓ .

 .بوالغؿفوزؼي
 ّاِّصؿع٨:ضولماِّصؿع٨ّمأومشرله:مغب٢ّمبعّٚماظـوسم»أوردماىوحّٜمغودرةمؼؼ٦ّلمصقفو:مم

مسؾ٧ّمسؾ٧ّمبكبّٕذؽبوؿبنمعكبّٓؼ قب مصلضوع٥ّ مصوغؿؾ٥ّماآلريقِب، مغوم مث٣ّ مؼعؿؾّٟ، مص٦ّجّٓه مغ٦ّع٥ّ، مع٤ّ مصوغؿؾ٥ّ ،

ص٦ّجّٓهمؼعؿؾّٟ،مصصوحمبغالم:مؼومب٤ّمأمؽبقب!مبكبع٥ّ،موإالمصفؾؿب٥ّ،موإالمصّٕؾبدؽبقبه،موإالمصوذحب٥ّ!مأغومموالمؼـوم!م

ؼؿضّّمع٦ّض٦ّ ماظؾك٢ّماظّٔيمؼؼّٓقبع٥ّمػّٔاماظلف٢ّماظـص٨ّمم(2)«ؼّٔػىمحُبّٕقِبمعوظ٨ّمعومأرادمإالمادؿؽصوظ٨ّ

                                           
- .يتلالعون مل اًض يود اـلساديك يف ُذٍ اًيلعة 

 .292، 290اًحخالء، ض. -(1)
- من ُذا اًحح . 266ييظر: ض 

-  اكن ظؼاحة ًؽؼة و ؼو وٕامامؼا يف ألمصعؼا ،  جؼن ملؼًل جؼن ٔبمصؼل اًحؼاًُلجن عحد اـلؼغل ُو عحد اـلغل جن كُرية ٔبتو سعيد

؛ 210، ض3وفياث ألعيان، حُؼ، ييظر ٔبي ا: 121ُؼ يف اًحرصت وتويف ففا س ية 211وصل س ية ألفداز واًيواذز، واـلَح واًؽرائة، 

 .291، ض 21وييظر: اتزخي تؽداذ، مو

-  ابـلديد زةي من سعن اـلدن، ِيرَرْون: فؼرش مؼم ادلسؼم واًلؼواب ؼؼري عؼر  اًسؼال ، الٓزي: مؼعن  ؼخس اصلاتؼة، ويلعد

 استئعايل: ُالة وفلري.

 .231اًحخالء، ض -(2)
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ماِّص٠ّ مس٤ّماِّصؿع٨ّمع٤ّمخاللمبـقي مرواػو مع٤ّماِّخؾور ماظـؼوؼبمماظ ممتـؾًمؼبمذبؿ٦ّسي وبلقوض٥ّ

مواالجؿؿوس٨ّمأؼضومهق٢ّمطؾفومإظبمأنقبمػّٔاماظلوردمالمؼعؿدلماظؾك٢ّمسقؾومإرالضو.

 إزلوسق٢ّمب٤ّمشّٖوان:م

وتؿؿـ٢ّمبـقيماِّص٠ّمموأض٦ّاظ٥ّ،مؼـؿؿ٨ّمػّٔاماظلوردمإظبمصؽيماٌؼؾكبقبني،موضوممبـؼ٢ّمأخؾورماظؽـّٓيم

ٓمدرؾبقبماظؽـّٓي!م»،مزفّٕمػّٔامؼبمعؼّٓعيماظؼصيماظ مؼؼ٦ّلمصقفو:مشكصقيماظؽـّٓيبشّٓؼّٓماظمهاغؾفورؼبم

م)...(م مإالمعػلّٓ مصقفو معو مأضؾ٢ّمعبوسي موضّٓ مرأؼؿ٥ّ موأغصّّمجقؾ٥ّ، محفؿ٥ّ، موأحضّٕ مطونمأحؽؿ٥ّ عو

ضول:متؾبلؿ٦ّنمع٤ّمصـّٝماٌولمع٤ّموج٦ّهماًطل،موحضـ٥ّمخ٦ّصومع٤ّماظغقؾي،موحػظ٥ّمإذػوضومع٤ّماظّٔظيم

ع٤ّمخاللمػّٔهمبـقيمع٦ّض٦ّ ماظؾك٢ّمؼؼّٓمماظلوردمم. ..»(1)،متّٕؼّٓونمبّٔظ١ّمذاع٥ّموذقـ٥ّنقال

ؼؿفؾ٧ّماٌـظ٦ّرماًوصمشلّٔامم،،موبوظّٕج٦ّ مإظبماظلقوقماظـؼوؼبمظشكصقيماظؽـّٓياإلدذلاتقفقيماظـصقي

موػ٦ّمبفّٔامؼؿؾـ٧ّمأصؽورهمؼبماظؾك٢ّ.اظلوردماظّٔيمؼؾقّّموؼمؼّٓمض٦ّلموصع٢ّماظؽـّٓيمؼبمخبؾ٥ّموتؼؿرله،م

م

م

م

م

                                           
- ، حًيان ٌَمعاو ياش يف ُحوظ ما ،رفّعوا ابٕ،زساف، وما زفعوا ًا وٕاّن مؼن بجٔعؼة مؼا زبٔيؼ  يف  ومما بٔوزذٍ ادلاحظ عيَ بٔي ا كو : "...وؾل يزل ًا

ربارين، وما ٌَتؼاجر وٌَؼربرون، زمان بٔو نيع  مفافرت ُمَويس جن مِعران لٔ  عحيد ػل جن سٌَلن يف بهّٔيٌل اكن بٔس حق ٕا  زهوة ًا ومؼا زهؼوة  ُذا ًا

رتهيؼة. واكن المٔصعؼا يتعؼّور اب عرة ٌَحلر"، ًاربرون ُو هؼوغ مؼن ارليؼول ًا تااز ٌَربارين ٕا،ّ هرهوة ًا ؼل مؼن الاسؼ تلراط والاسؼ تفراط، فؼبٔهعم ًا

حخالء، ض   .101 – 109ػل ملَيَ، حم ظاز ُو اـلس تلرط مٌَ واـلس تفرط ما عيدٍ . ييظر: ًا
-  وزذ رهر ُذٍ اًضصعية يف ٔبنرث من انذزت، ًىن ؾل يرذ ،رأؼة ًِؼا يف ٔبي نتؼاة مؼن اًىتؼة اقلللؼة ٌَؼحخالء، ًوسؼ يا هؼدزي مؼن

، يلؼول عيؼَ اقللؼق عحؼد اًسؼالم 3 اًوحيؼدت اًؼيت وةؼدانُا عيؼَ اكهؼ  يف نتؼاة اًحيؼان واًتحيؼك، ح. ؼا ا،ٕ ،ىون ُذٍ اًضصعية. 

ذ ادلاحظ رهرن يف نتاتَ اًحخالء ونثريا ما يلرهَ ثسِي : »213ُازون، ض، ن ُازون، واكن ممسؼعً جٕاسٌلعيي جن ػزوان ُذا ممن زذ 

مَ اـلؤًف عيَ ٔبهَ من اًح«صديد اًحخي  خالء، وكد وزذ هسازذ يف كعة، ووضصعية يف كعط ٔبفرى.، ف  ما كد 
-  ٔب ؼد ٔبتيؼاء اـلَؼوك يف نيؼدت، وضؼبٔ يف اًحرصؼت ، ٔبتو يوسف يعلوة جن اًعحاخ اًىٌؼدي، فيَسؼوف اًعؼرة وإ،سؼالم يف عرصٍؼ

ٔبخؼذث نتحؼَ مث ُزذ ث واهتلي ٕا  تؽداذ فتعؿل واص هتر ابًعة واًفَسفة واـلوس يلب واًِيدسؼة واًفؼغل، ُويش تؼَ ٕا  اـلتؼو  فُ،ؼة و 

و من اًؼحخالء 201و 12ض. ض: َلد إ،سىٌدزاإ، ُؼ، ييظر: اًحخالء121ٕاًيَ، ٔبظاة عيد اـلبٔمون واـلعتعم مل  هحريت، تويف  ، ُو

 .02ضاًحخالء، ض: لَ اذلاجري، ٔبي ا اطلين ٔب ال ٕاٍفم ادلاحظ يف ملدمة نتاتَ، ييظر: 
-  يٌَ: رمَ، وتعييدَ.ٔبهعح جيحَ: واسل اًلَة واًعدز، ص 

 .06؛ ابٕ،يافة ٕا  زسا  سِي جن ُازون اًيّت س حق تَفا، ض 60اًحخالء، ض -(1)

اقتصاد وحسن تدبري  السارد خبيل
 الق

 البخالء
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م:عـظورماظلاردمادلعؾوممظقسمخبقال -بم

ؼبمػّٔهمايوظيمسّٓؼّٓماِّزلوءماظ مغؼ٢ّمسـفوماٌمظكبقبّٟمبعّٚمضصص٥ّ،موطؾفومطوغًمتّٔممموردت

اظؾك٢ّموتـظّٕمإظق٥ّممبـظورماالعؿعوضمواالدؿفّٖاءمواظلكّٕؼي،موضّٓمغؼؾًمػّٔهماِّزلوءمأحّٓاثماظؼصّٙم

مع٤ّمبنيمػمالءماظّٕواةمغّٔطّٕ:وبعنيمصوحصيمِّدقماظؿػوصق٢ّ،م

 أبومإدقاقمإبراػقممبنمدّقارماظـّظام:م

حّٓؽبقبث مأب٦ّمإدقوقم»روىمسـ٥ّماىوحّٜمضصيمحّٓثًمظ٥ّمعّٝمجورهمإًّادوغ٨ّمؼؼ٦ّلمصقفو:م

مصنغ٨ّم مأسكبّٕغ٨ّمعؼالط٣ّ، مأػ٢ّمخّٕادون: مظ٨ّمع٤ّ مطون مىور مضؾًمعّٕة مضول: ماظـظوم مدقور مب٤ّ إبّٕاػق٣ّ

مؼؾؾٌم مصؾ٣ّ مآخّٕ مظ٨ّ مجوٍر مع٤ّ مصودؿعّٕت مدؾبّٕق، موظؽـ٥ّ معؼؾ٧ّ، مظـو مطون مضّٓ مضول: مإظق٥ّ، أحؿوج

ؽبمخؾؽبقبّٕت مأغ١ّمم...صؼولمظ٨ّمطوٌغضى:مم...ّ٘ماظؾق٣ّمؼبماٌؼؾ٧ّ،مإًّادوغ٨ّمأنمزلّٝمغشق ظ٦ّمطـ

،مأحل٤ّمحوالمواٌؼؾ٧ّمبعّٓماظّٕدقبمع٤ّماظطؾوػٍ...تّٕؼّٓهمظؾقَبق٣ّمأوماظشق٣ّمظ٦ّجّٓت مأدِّٕ مإظق١ّمب٥ّ،م

ادبّٔام،موؼالحّٜمأغ٥ّمامخوصومع٤ّمخاللمػّٔهماإلدذلاتقفقيؼؼّٓمماظلوردمعـظ٦ّرم(1)«اظؾقً عـ٥ّموػ٦ّمؼبم

اظؿعؾق٠ّ،موصف٣ّماٌغّٖىمع٤ّماظؼصي،ماظ محّٕؼيمع٦ّضػومربوؼّٓا،معّٕاضؾومغوضالمٌومضبّٓث،مؼذلكمظؾؼورئم

مبعضومع٤ّماظلؾ٦ّطقوتماٌؼقؿيماظ مارتؾطًمبوظؾك٢ّ.صضقًم

 اخلؾقلمبنمأمحدماظػراػقدي:م

سّٕضماىوحّٜمضصؿنيمع٤ّمدّٕدماًؾق٢ّمب٤ّمأغبّٓمؼّٕويمصقفؿومس٤ّماظـ٦ّري،موػ٦ّمأحّٓماظؾكالءم

صػّٕحمبّٔظ١ّمصّٕحومم،صـؼصًمغػؼوت٥ّم،ػ٦ّموسقوظ٥ّمسوؼش٦ّه،موضّٓمعّٕؽبقبتمبـومضصيماظـ٦ّري،مسـّٓعومح٣ّقبماظّٔؼ٤ّ

صؽونمالمؼؾوظ٨ّمأنمضُب٣ّؽبقبمػ٦ّموأوالدهمأبًّٓا،مبعّٓم»ظـودرة:ماذّٓؼّٓا،مشرلمأنؽبقبماظلوردمؼؼّٓكبقبممتعؾقؼًومؼبمخؿومم

                                           
-  َٕاجراُمي جن س ياز جن ُائن اًحرصي، ٔبتو ٕاحساق اًيظام اـلتلكم من ٔبمئؼة اـلعؼو ، تححؼر يف ملَؼوم اًفَسؼفة واهفؼرذ تؼبٓزاء خاظؼة اتتتؼ

ض: َ، اهتم ابًزهدكة، ٔبخذ عيَ ادلاحظ، واكن معارصا ٔل  اًِذيي اًعالف، ييظر: اًؼحخالء، فركة من اـلعو  نيي  اًيظامية وس حة ٕاًي

 .113، ض 1، وييظر: اتزخي تؽداذ، مو 1ض. َلد إ،سىٌدزاإ
- .و اًعفيف عيد اًعرة  اًعحاا: لكمة فازس ية معياُا اٌَحم اـلعحود ثض  رشاحئ ابًحيغ واًحعي ُو

 .13اًحخالء، ض -(1)
-  ؼو ُو ارلَيي جن ٔبمحد معرو جن  مي اًفراُيدي ألسذي اًيحمدي، ٔبتو عحد اًرمحن من ٔبمئة اٌَؽة وألذة ووايل ملؼؿل اًعؼروط، ُو

وفياث ألعيؼان، ُؼ، ملاص فلريا ظاجرا،   معيم اًعك يف اٌَؽة، ييظر: 210ُؼ، وتويف هبا س ية 200ٔبس تار سيدويَ، وصل ابًحرصت س ية 

 .122، ض1مو
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ـ٦ّريمؼبماغؿفوزمإٌّضمجّٕأةماظتعفؾبقبىماظلوردمودػشؿ٥ّمع٤ّمؼظفّٕمم(1)«أنمؼلؿػضكب٢ّمطػوؼؿف٣ّمع٤ّماظّٓضق٠ّ

م.ػع٢ّع٤ّمأج٢ّمت٦ّصرلماٌموغي.مطبؿؾّٟمعـظ٦ّرماظلوردمس٤ّمعـظ٦ّرماظشكصقيمؼبمإغؽورهمشلّٔاماظ

 ابنمادلؼػع:م

غصقيمممقؽبقبّٖة،ممتـؾًممإدذلاتقفقيع٤ّمخاللمتّٕطقّٖهمسؾ٧ّمم،ضوممبلّٕدموّٕبؿ٥ّمعّٝمأحّٓماظؾكالء

وػ٦ّمبفّٔامؼؼّٓممعـظ٦ّرؼ٤ّمم،ؼبمغؼؾ٥ّمظؾق٦ّارمواِّحّٓاثماظ مجّٕتمعع٥ّموعّٝماظشكصقيماظـوغقيم)اظلوئ٢ّ(

...موعوم»اثـنيمضبقالنمإظبمدرجيمخب٢ّماب٤ّمجّٔامماظ مصوضًمط٢ّمتص٦ّر،مووؾقَب٧ّمػّٔامؼبمض٦ّلماظلورد:م

ث٣ّمض٦ّظ٥ّمزبورؾوماظلوئ٢ّ:مم(2)«ؽلّٕاتموعؾّّأز٤ّؾبقبمأحًّٓامؼّٓس٦ّمعـؾ٨ّمإظبمإًّؼؾيمع٤ّماظؾورـي،مث٣ّمؼلتق٥ّمب

...ماذػىموأرحمغػل١ّ،مصنغ١ّمظ٦ّمتعّٕ مع٤ّمصّٓقموسقّٓهمعـ٢ّماظّٔيمأسّٕ ،مٌوموضػًمرّٕصيمسني،م»

مإؼؽبقبوك مردكبقبه ماظ مم.(3)«بعّٓ ما٦ٌّض٦ّ  مبـقي ماالضؿؾودون مػّٔان مخاللمضبؿ٢ّ مع٤ّ موض٦ّح مبلطـّٕ دؿؿفؾ٧ّ

بؼ٦ّظ٥ّ:م"طـًمأسّٕص٥ّمبشّٓقبةماظؾك٢ّموطـّٕةمماغّٓعوجفومعّٝمبـقيماِّص٠ّماظ متشؽؾًمؼبمادؿفاللماظؼصي

مضّٓقبمماظلوردمعـظ٦ّرامالمطبؿؾّٟمس٤ّمدوبؼق٥ّمؼبماسؿؾورهمظؾؾك٢ّمصعالمعشني. (4)اٌول"

م ماظـالثي ماظّٕواة مؼشذلك مخالل مظلؾ٦ّكمع٤ّ ماسؿؾورػ٣ّ مؼب مظقّٗمخبقال" ماٌعؾ٦ّم ماظلورد "عـظ٦ّر

اظؾك٢ّموظؾؾكالءمع٤ّمخاللمعومازدراؤػ٣ّمظػع٢ّمواالضؿصودماظّٔيمؼعؿؼّٓهمأوظؽ١ّمإمنومػ٦ّماظؾك٢ّمبعقـ٥ّ،م

مضّٓؽبقبع٦ّهمع٤ّموصّٟلبمدضق٠ّمضبق٢ّمإظبمعـظ٦ّرػ٣ّماًوص.
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م

م

م

م

 
                                           

 .202ء، ضاًحخال -(1)
-  20ض اًضصعية، ييظر: س حق ،رأة. 

 .212اًحخالء، ض -(2)

 .ن.اًحخالء، ض -(3)

(
4
حخالء، ض.ن . -(  ًا
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 م:اظلارداجلاحظمعـظورم

مإضقومماىوحّٜمضؿ٤ّمعم مإظبمذبؿ٦ّسيمتؽبقب اظ مت٦ّظبمدّٕدػومع٤ّماظؼصّٙممـظ٦ّرماظلوردمادؿـودًا

مبـػل مض٦ّظ٥ّ: معـفو مؼبم»٥ّ مايّٓؼٌ مغّٕؼّٓ مغفق٦ّى، مب٤ّ موسؿّٕو ماظـظوم مإدقوق موأب٦ّ مأغو ؾب عضق

مم...»(1)اىؾؽبقبون موطوتىم»وض٦ّظ٥ّ: مطوتىمعؾب٦ّؼّٗ، مطودى، مآمب٤ّ ماًّٖاع٨ّ،مسؾّٓ مأب٦ّمربؿّٓ وأعو

طونممتوممب٤ّم».موض٦ّظ٥ّ:م(2)«داودمب٤ّمأب٨ّمداود،مصنغ٥ّمطونمأخب٢ّؽبمع٤ّمبّٕأمآ،موأرقىمع٤ّمبّٕأمآ...

مع٤ّم(4)،مث٣ّمضصؿ٥ّمعّٝمربػ٦ّزماظـؼوش(3)«عػّٕطماظؾك٢ّ...مجعػّٕمخبقالمسؾ٧ّماظطعوم أػ٣ّمماظ متعّٓقب

ماشلّٔؼ٢ّ مأب٦ّ موضصي مأؼضو، مثوغ٦ّؼي موطشكصقي مطلورد مصقفو مذورك ماظ  ماظؼصصقي ع٤ّمم(5)اظـؿوذج

مثفو،موذوركمصقفومطشكصقيمؼبمغفوؼيماظؼصي.ااظؼصّٙماظ مضوممبلّٕدمأحّٓ

اظّٔيمالمطبّٕجمس٤ّماسؿؾورهمشلمالءم،معـظ٦ّرهمضّٓمماىوحّٜمع٤ّمخاللمػّٔهماظـؿوذجموشرلػوم

مغؾؿّٗمغ٦ّسوؼؿفؾ٧ّمع٤ّمخاللمسـ٦ّانممهوإنمطونمعـظ٦ّرمم،ع٤ّماظؾكالء ع٤ّمماظؽؿوبمغػل٥ّ،مشرلمأغـو

ؼّٓمؿصوىوحّٜمإذنمؼـم«وطونم...مأرقىمع٤ّمبّٕأمآ»ا٦ٌّض٦ّسقيمأثـوءماػؿؿوع٥ّمبفّٔهماظؼصّٙمؼبمض٦ّظ٥ّ:م

ماظػع٢ّمالماظشكصقي.

م

م

م

م

م

م

م

م

                                           
-  و ما اس توى من ألزط يف ازتفاغ و، دسر فيَ، واـلراذ تَ ٔبي ا: اًعحراء، وهبؼا ادلحان: اًعحراء، وادلح ان وادلحاهة: ح جداتك ُو

 نُيي  اـللربت.

 .31اًحخالء، ض -(1)

 .96اًحخالء، ض-(2)

 .221اـلعدز هفسَ، ض -(3)

 .213اـلعدز هفسَ، ض -(4)

 .239اًحخالء، ض  -(5)
- .انتفييا هبذٍ اًلرح فلط فال سخيي ٕا  رهر أيل اًلعط اًيت زواُا ادلاحظ تيفسَ ٔلهنا تعة يف هفس اًفىرت ٔب، وت اًحخي 

 البخل

 منظور اجلاحظ السارد 

  االقتصاد
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م:عـظورماظشكصقات -ة 

اظؽؿوب،مإذمالمدبؾ٦ّمأيؾبقبمضصؽبقبيمأومغودرةلبمع٤ّمذكصقؽبقبؿنيمسؾ٧ّمط٢ّمأرطونمت٦ّزؽبقبسًماظشكصقوتمؼبم

رل،مصننمهّٓثـومس٤ّم،معـظ٦ّرماالضؿصودموحل٤ّماظؿّٓبوضّٓمضّٓؽبقبعًمػّٔهماظشكصقوتمعـظ٦ّرامع٦ّحّٓاماِّض٢ّ،

وإنم–صننمتؾ١ّماالغؼلوعوتماظ معقؽبقبّٖتماظّٕواةمالمنّٓػومؼبماظشكصقوت،مِّغفومبؾلوريممتعّٓؾبقبدماظلورد،

موتـ٦ّسً ماظؼصّٙ مإظبمممتؿؾ١ّم-اخؿؾػً مإًّادوغقي، ماظشكصقوت مع٤ّ مبّٓاؼي مواحًّٓا، عـظ٦ّرًا

اظشكصقوتماظعّٕبقيمع٤ّماٌلفّٓؼنيموشرلػ٣ّ،مصؼّٓماجؿؿع٦ّامسؾ٧ّمطؾؿيمواحّٓةمعبعفوماىوحّٜمؼبمعبؾيم

لونمذكصقوت٥ّمنتمسؾ٧ّمظاٌث٣ّؽبقبمضّٓمماإلجوبيمم(1)عيم"...مظكب٣ّؽبمزلقب٦ّاماظؾك٢ّمواظشّّماضؿصودا"ؼّٓاٌواحّٓةمؼبم

ؾبمأنمظ٦ّمطـًمعؽقَبـًماالضؿصودمؼبمأوائ٢ّ،م»عـفومض٦ّلمدف٢ّمب٤ّمػورونمؼبمردوظؿ٥ّ:مومأؼضو، ...مصعؾؿ

صودمؼبمؼبمسـ٦ّانمضصيم"االضؿوم(2)«ورشؾًمس٤ّماظؿفوونمب٥ّمؼبمابؿّٓائ٥ّ،مًّٕجمآخّٕهمعّٝمطػوؼيمأوؽبقبظ٥ّ...

دظق٢ّمضورّٝمسؾ٧ّماسؿؾورمػّٔهماظشكصقوتمخبؾفومع٤ّمبوبماالضؿصود،موع٤ّمبنيمعومم(3)ظؾّٗماِّخػو "

اجؿؿّٝمغوسمؼبم»:منيعومجوءمؼبمعلؿف٢ّقِبمغ٦ّادرماٌلفّٓؼم،حلىمعـظ٦ّرماظشكصقوتم،أوردت٥ّماظؼصّٙ

ع٤ّمععوغ٨ّمّٔظ١ّ.موممومؼالحظ٥ّماظؼورئمظ،موضّٓموردمهؾق٢ّم(4)«اٌلفّٓ،ممم٤ّمؼـؿق٢ّماالضؿصودمؼبماظـػؼي

م.االضؿصودمارتؾور٥ّممبصطؾّّماإلصالحماظّٔيمؼصؾبىؾبقبمؼبمغػّٗماٌعـ٧ّ

م

مممم

مم

م

مممم

                                           

 .02 اًحخالء، ض -(1)

 ( ٔبّن ُذٍ اًضصعياث ،رى ٔبن معىن اًحخي ٔبنرب/ٔبظؽر من معىن الاكتعاذ.˃ٔبو) (˂هلعد ابًرمز )

 .20، ضاًحخالء-(2)

 .11اـلعدز هفسَ، ض -(3)

 .16اـلعدز هفسَ، ض -(4)
-  حخؼي  ثَؼ  يف توفري م ا ٌَ ت يعدُا اًلازئ نذعل فعال، بٔو ت ٔبكرة ٌَ اغ" "عؼوف جؼن اًلعلؼ كعؼةوما يضد اهتداٍ اًلازئ وجوذ  ا  صار 

ملَ يف مٌاس حة وِذٍ تُفسؼد بٔخؼالق اًلؼ عام وتيو  وم، اطلي لَة من ؼالمَ ت ري لعام يُض حل بُٔي اـلومس، وبٔن يىون ًواًن وا دا لٔن نرثت اًع 

 عن ابيق اًلعط لَٔه ير،ىز ملىل خَفية ذيًية ؼايهتا تلومي اًيفوش وتبٔذيُ َا.  تَف يظوز اًضصعية 
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 منظور الشخصيات

 > االقتصاد
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م:عـظورماألحداث/احلدث -ح 

ماِّحّٓاث مع٤ّ مذبؿ٦ّسي مطؿوبماظؾكالء مبعضفوم،ضّٓم ماخؿؾػًمس٤ّ موإن مإال متشذلكمؼبم، أغفو

م مراجّٝ موتـ٦ّسفو ماِّحّٓاث مػّٔه مواخؿال  م"اظؾك٢ّ"، متعّٓع٦ّض٦ّ  معّٕجعقوتف٣ّمإظب مواخؿال  ماظّٕواة د

مأنؽبقبم مإال ماظلورد، معـفو مؼـطؾ٠ّ مععقـي مزاوؼي مع٤ّ مضّٓعًمحّٓثًو مضصي مصؽ٢ّ مخوصي، مواِّخالضقي اظـؼوصقي

متّٕتقؾم،اظؼورئ مإسودة مم،تحّٓاثمومتققصفو٥ّمظأثـوء ظبمضلؿنيماثـنيمتـؼل٣ّمإم-رش٣ّمتـ٦ّسفو–دقفّٓػو

صؼّٛ؛مضل٣ّمؼّٕتؽّٖمسؾ٧ّمرواةموذكصقوتمأزفّٕتماظؾك٢ّمؼبمرداءماالضؿصود،موضل٣ّمارتؽّٖمسؾ٧ّمرواةمسؽػ٦ّام

مظؽ٤ّمرّٕؼؼيمسّٕض٥ّمدبؿؾّٟمع٤ّمراٍومإظبمآخّٕ.م-وػ٦ّماظشوئّٝ–سؾ٧ّمإزفورماظؾك٢ّمؼبماظشكصقوتم

م

م

م

م

م:عـظورماظؼارئ -ذ 

ؼّٕتؽّٖمعـظ٦ّرماظؼورئمسؾ٧ّمعّٓىمصفؿ٥ّماؿ٦ّىماظعؿ٢ّماظؼصص٨ّمطؾ٥ّ،موظ٤ّمؼؿقؼ٠ّمذظ١ّمإالمع٤ّم

اظ مخاللماركبقبالس٥ّمسؾ٧ّمعومضّٓؽبقبعؿ٥ّماٌـظ٦ّراتماظلوبؼيم)اظلورد،ماظشكصقوت،موايّٓث(مصؽوغًماظؼوسّٓةم

اظّٔيمؼؾؼ٧ّمبـوؤهممنت،مأومؼؾبغقكبقبّٕماٌعـ٧ّماظّٔيمت٦ّضقَبع٥ّمأثـوءمضّٕاءات٥ّماظلوبؼيمظؾؿؼـطؾ٠ّمعـفومظقص٢ّمإظبماٌعـ٧ّ

م.(1)عشّٕورًومبؿعؾ٠ّموتّٕابّٛمط٢ّماٌـظ٦ّراتماظلوبؼيمبعضفومبؾعّٚ،موإحوالتفوموإضوءاتفوماٌؿؾودظيمؼبماظعؿ٢ّ

مادؿـودًام مظؾؼورئمثـوئقؽبقبؿنيماثـؿنيم)اظؾك٢ّ/االضؿصود( وضّٓمضّٓؽبقبعًمععطقوتماٌـظ٦ّراتماظلوبؼي

١ّماالخؿال مبنيماظّٓالالتمواٌعوغ٨ّمإظبمعبؾيمع٤ّماالدذلاتقفقوتماظ مضؿـؿفوماظؼصّٙ،مصقؾؿؿّٗمذظ

ؼبماظـص٦ّصماٌؼّٓؽبقبعيمإظق٥ّ،مواظ مؼؾبع٦ّؽبقبلمسؾق٥ّمؼبمتلوؼؾفوماغطالضوممموماطؿلؽبىؽبمع٤ّمتعّٓدمضّٕاءات٥ّمظؾـّٙم

م ماظؼصّٙ، ماظ متؼّٓعفو مإٌّجعقوتماظلقوضقي مإظب مرج٦ّس٥ّ مث٣ّ ماسؿؿودااظ٦ّاحّٓ، مثؼوصؿ٥ّمموأخرلا سؾ٧ّ

                                           

 -ذزاسؼة تَؼيةل هلديؼة يف اًيظؼرايث اًؽرتيؼة اذلديثؼة – مؼن فَسؼفاث اًتبٔويؼي ٕا  هظؼرايث اًلؼراءتييظر: عحؼد اًىؼرمي رشيف،  -(1)

 .102ض.، ادلزائر اًعامصة، 1001ُؼ/2211، 2مًضوزاث الافتالف، ظ

 البخل

 منظور احلدث

 > االقتصاد
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مبّٔظ ماظؾك٢ّمطؽ٢ّ،مغؼصّٓ م٦ٌّض٦ّ  مطؾرلام١ّوغظّٕت٥ّماًوصي مظ٥ّمدورا ؼبمدصّٝمماىوغىماِّخالض٨ّمِّنؽبقب

م.سؿؾقيماظؿلوؼ٢ّ

ؼؿشؽ٢ّمعـظ٦ّرماظؼورئمع٤ّماظــوئقيمغػلكبفوماظ مضّٓؽبقبعؿفوماٌـظ٦ّراتماظلوبؼي،مإالمأغؽبقب٥ّمالمصبّٖمم

٥ّمالمميؽ٤ّمايؽ٣ّؾبمسؾق٥ّمبلغ٥ّماضؿصودمؼبمذبؿؾ٥ّ،مِّنؽبقبماظؼورئؽبمالمؼعؿؿّٓمػ٦ّمخب٢ّ،مطؿومأغأنؽبقبمط٢ّؽبقبمصع٢ٍّم

مضّٓؽبقبعؿفوم ماظ  مواظؿش٦ّؼفوت ماالغؿؼوءات مسؾ٧ّ مؼلؿـّٓ مب٢ّ مصقلى، ماٌـظ٦ّرات متؼّٓع٥ّ معو مسؾ٧ّ صؼّٛ

ماظؼوسّٓ مخالل مع٤ّ ماظـصقي ماإلدذلاتقفقي مسؾ٧ّ مأؼضو مؼّٕطكبقبّٖ مطؿو مواًؾػقيممتنياظشكصقوت، اِّعوعقي

مؼبمونت٦ّحقموطوغؿمظؾؿنيا ماإلغلوغقي ماظـؿوذج مإظب موبّٕج٦ّس٥ّ ماظؾك٢ّ، مإظب مؼبم–مععظؿفو مضؾقؾي وػ٨ّ

مػ٦ّمايولمؼبمضصيمعّٕؼ٣ّماظصـو ،مس٦ّ مب٤ّمم،ؼؿؿؾّٝمع٦ّار٤ّماالضؿصودموحل٤ّماظؿّٓبرلم-اظؽؿوب طؿو

متؽ٦ّنمس٤ّماالضؿصودمٌوم معو مبوض٨ّماظؼصّٙمصف٨ّمأبعّٓؾب مأعو ماٌشورطيمؼبمرؾّْماظؾق٣ّ... اظؼعؼو ،موصؽّٕة

ماطلب.صقفومع٤ّمعؾوظغيلبموإصّٕ

م

م

م

م مواِّصؽور، ماظـظّٕ موجفوت مع٤ّ مػوئ٢ٍّ مط٣ّقٍب مأعوم مغػل٥ّ ماظؼورئ مصبّٓ مايفٍموػ٨ّ مسؾ٧ّ تلؿـّٓ

مؼبم ماظ مرؾعًمذكصقوتماظؼصّٙمورواتفو،موعلوػؿؿفو ماظـؼوصيما٦ٌّد٦ّسقي واظدلاػنيماظعؼؾقي،محبؽ٣ّ

آخّٕونماىوغىماظلؾامشلّٔهماظعودةمعومؼضّٝممدّٕدكبمبعّٚماظؼصّٙ،مطؿومضّٓمبعًمذكصقوتفبمأخّٕىمورواة

ماظعؿ٢ّم مبـوء مؼب ماٌشورطي ماظؼورئمإظب ماظلفول مؼّٓصّٝمػّٔا مبنيماظطّٕصني؛ ماظؼوئ٣ّ ماىّٓال اظؼورئمؼبمودّٛ

٣ّماِّع٦ّرممبعـ٧ّماظؼصص٨ّمع٤ّمخاللماغؿؼوئ٥ّمٌومالمؼؿعورضمعّٝماظػكبطّٕةماالجؿؿوسقي،موسّٓمماٌؾوظغيمؼبمتؼقق

ماظؼورئمؼّٕجّّمطّػ تشؽق٢ّمم،بؽ٢ّمع٦ّض٦ّسقيم،متؾـق٥ّمظؾعّٚماٌعوغ٨ّمع٤ّمشرلػو،مظقلؿطقّٝيماظعؼ٢ّمؼبأنؽبقب

مط٢ّمحلىمأػ٦ّائفو.م،ع٤ّماٌعوغ٨ّماظ مجلؽبقبّٓتفوماظشكصقوتماظؽ٣ّعـظ٦ّرهماًوصمودّٛمػّٔام

م

                                           
- افلمتل ٔلهَ ستتؽري هظرتَ وتبٔويالتَ ٕارا ما تخؼىن  هلعد ابدلاهة ألخاليق ٔبن يىون اًلازئ حياذاي مويوعيا تبٔن ، يًمتا ًِذٍ اًفئةمن

فىؼؼرت اًحخؼؼي، وهظؼؼر ًِؼؼا هظؼؼرت إ،ظؼؼالخ، فيلؼؼف ٕا  ةاهؼؼة اًسؼؼازذ اًحصيؼؼي وٕا  اًضصعؼؼياث اًحصؼؼيةل، فؼؼال  تَؼؼف مٌظؼؼوزٍ عؼؼن 

 مٌظوزاهتم يف ملِدّ اًحخي يفاًب من الاكتعاذ.

 البخل

 منظور القارئ

  االقتصاد
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م:خالصة

مبوظؼورئم ماػؿؿوعفو مؼؾبؾػ٨ّ ماظؿؾؼ٨ّ، مغظّٕؼي مضّٓقبعؿفو ماظ  ماإلجّٕاءات مػّٔه مظؽ٢ّقب ماٌؿؿعقب٤ّ إنقب

م مسؿؾقي مأثـوء مطقوغ٥ّ مععوغ٨ّموحبض٦ّر مع٤ّمخالشلو مؼلؿـؾّٛ مظؾـص٦ّصمعّٓاخ٢ّمجّٓؼّٓة مصلصؾّّ اظؼّٕاءة،

،مصلسطًمغظّٕؼيماظؿؾؼ٨ّمعؿعيمأخّٕىمالدؿـؽوهمػّٔهماظـص٦ّصموددلمأش٦ّارػوم،مإعقبومسؿّٓامأومدف٦ّاعغققبؾي

مع٤ّمخاللمجّٓظقيماظظف٦ّرمواظؿكػ٨ّماظ متّٕتؾّٛمبوٌعوغ٨ّ.

ومغظّٕؼيماظؿؾؼ٨ّ،مأالمرش٣ّمسّٓممت٦ّصّٕػومسؾ٧ّمأػ٣ّمخوصققبيمتشذلرفم،وجّٓغومأنقبمغص٦ّصماظؾكالء

أومطوظ٦ّاضعقي،مم،ضصّٙمواضعقيمأغفو؛مخؾصـومعـّٔماظؾّٓاؼيمؼبمطـرلمع٤ّماظـؿوذجموػ٨ّماىوغىماظؿكقؾ٨ّ

ضّٓقبعًماٌودةماِّوظقيماظ مع٤ّمخالشلومؼـطؾ٠ّماظؼورئمظؾؾقٌمس٤ّماٌعوغ٨ّماًػقيمع٤ّماىؾققبي،ممأغفوإاّلم

ماآلخّٕ،مصذلاوحًمصؼّٓمخققبؾًمأص٠ّمت٦ّضعوتماظؼورئمؼبمبعّٚماظقبص٦ّصموواصؼًمت٦ّض عوت٥ّمؼبمبعضفو

موضّٓم مأخّٕى؛ مضصقبي مإظب مضصي مع٤ّ ماىؿوظقي مواخؿؾػًماظّؾؿلي مواظؼصّٕ، مبنيماظّط٦ّل ماىؿوظقي اٌلوصي

تؿؾعـومحّٕطيمضصّٙماظؾكالءمسدلمصذلاتمتورطبقيمر٦ّؼؾيماصطؾغؿفوماظصؾغيماىؿوظقيمع٤ّمخاللمتعّٓقبدم

مط مصؿقصؾً موتـ٦ّقبسفو، ماإلجّٕاءات مواخؿال  موتشعؾفو ماظؼق٣ّماظؼّٕاءات مع٤ّ مذبؿ٦ّسي مسؾ٧ّ مضّٕاءة ٢ّقب

ماظػـقيمدبؿؾّٟمط٢ّمواحّٓةمعـفومسؾ٧ّماِّخّٕى.

مواإلدذلاتقفقيم ماظلفقبالت مإجّٕاء مخالل مع٤ّ ماظؿلوؼ٢ّ مبوب مآؼّٖر مإجّٕاءات مظـو مصؿقً طؿو

صظفّٕتمثـوئقيماظؾك٢ّمم،تؾ١ّماظؼصّٙماظ٦ّاضعقيمصؿ٦ّزقبسًموتـ٦ّقبسًمؼبماظؼصّٙمًمعلقب اظـصقي،ماظ

مواالضؿصودمطؿقصق٢ّمحوص٢ّ.
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ؼّٖخّٕماظذلاثماظعّٕب٨ّمبعّٓؼّٓماِّغ٦ّا ماظلـّٕدؼي،ممتؿـّٓقبمعـ٤ّماظعصـّٕماىـوػؾ٨ّمإظبمغفوؼـيمسصـّٕمممممممم

زف٦ّرماظلّٕدمعصوحؾومظظف٦ّرماظشعّٕمأؼضو،موطبطـهمعـ٤ّمؼظـ٤ّقبممممطونماٌؿؾ٦ّط٨ّ،مذلغ٥ّمذلنماظشعّٕ،مب٢ّم

أنقبماظعّٕبمسّٕصًماظلّٕدمإثّٕماحؿؽوطفومبلع٣ّمذبـوورةمشلـو،مإنقبماالحؿؽـوكمصـؼ٢ّمبعـّٚمتؾـ١ّماآلثـورمممممممم

٦ّقبرت،مطؿومتػع٢ّماآلنمبعّٚماِّغ٦ّا ماىّٓؼـّٓةمؼبماِّدبماظعّٕبـ٨ّمطشـعّٕماشلـوؼؽ٦ّماّظـّٔيممممممصؿغققبّٕتموه

مشّٖىماظؼصوئّٓماظعوٌقيممبومصقفوماظعّٕبقي،موػّٔامالمؼـػ٨ّموج٦ّدماظشعّٕمضؾ٢ّمزف٦ّره.

م،وظؽقبفومضوسًمعّٝمتصورؼّٟماظّٖع٤ّمظؾؾبعّٓمايؼؾـؿنيمم،دفقبؾًمظـومأوابّٓماظعّٕبماًرلماظؽـرل

وؼـفو،مِّغقبفومذػوػقيماظؿلظقّٟمواظؿّٓاولمبنيماظـوس،مإظبمأنمح٢ّقبمسصّٕمأيمحؼؾيمتلظقػفومس٤ّمحؼؾيمتّٓ

موع٤ّمػـومتعّٓقبماالغطالضيماظػعؾققبيمظؾلّٕدماظعّٕب٨ّ.م،ضّٓميفوموحّٓؼـفوم،اظعّٕبمعكثّٕػومًؾاظؿّٓوؼ٤ّ،مصلف

إصبوزهمؼبمػّٔهماظعـوصـّٕ،موإغـ٨ّمممعومميؽ٤ّمم،ؾـومإظقفومع٤ّمخاللماظؾقٌوع٤ّماظـؿوئٍماظ مت٦ّص

مؼًمإظبمأػ٣ّمغؼور٥ّموػ٨ّ:٨ّمأسؿدلمغػل٨ّمضّٓموصأغمإالمغؿوئٍماظؾقٌ،مؽ٨ّ٢ّمأٌؿًمبالمأدس٨ّمأغ

واظـ مؼـّٓورمممم،اػؿ٣ّقبماظعّٕبمضّٓميومبويؽوؼـومواِّزلـورماظـ مطوغـًمهؽـ٧ّمذـػوػيمؼبمذبوظلـف٣ّممممممم -0

ع٦ّض٦ّسفومح٦ّلمدبؾقّٓماِّبطولمودرلماٌؾ٦ّكمواظشعّٕاءموعغوعّٕاتف٣ّ،مواظ متعـّٓقبمودـقؾيمظشـقّٔماشلؿـ٣ّممممم

 وضّٕبمع٤ّماٌػوخّٕةموايؿققبي.
وتلفق٢ّمم،تـ٦ّقب مع٦ّاضقّٝماظلقبّٕدماىوػؾ٨ّماّظّٔيمطونمؼّٓورمؼبمععظؿ٥ّمح٦ّلممتفقّٓماآلشليمع٤ّمجفي -0

م،اظعوداتموإًّاصوتماظ مسوشماىوػؾ٨ّمسؾ٧ّمعـ٦ّاشلومواظـ محقؽـًمح٦ّشلـوماظؼصـّٙمواِّدـوررلممممم

 زلققبًمبوِّوابّٓ.
ظّٓؼ٤ّمايـقّٟ،مضقو مععظ٣ّماظلّٕدماىوػؾ٨ّمبعّٓمزف٦ّرماإلدالممِّغقب٥ّمؼؿـوص٧ّمواظؼق٣ّماظ مجوءمبفوما -3

 واإلدالممؼؼ٦ّممسؾ٧ّماظؿ٦ّحقّٓموسؾودةمآموحّٓه.م،خوصيموأنمع٦ّض٦ّسفومالمؼّٖالمؼّٕتؾّٛمبؿعّٓقبدماآلشلي
م،ؼؿلؾىمؼبمسّٕضؾيماظلرلمايلـ٤ّمظؾّٕدـوظيمااؿّٓؼـيمممعومصّٕاعيمدؾطيماظّٓوظيماإلدالعقيمأعوممط٢ّقبم -4

ّٗمإاّلمأدـوررلممظـقموع٤ّمذظ١ّمضؿ٢ّماظؼوصماظـضّٕمب٤ّمايورثماّظّٔيمادس٧ّمأنقبمعـومجـوءمبـ٥ّمربؿـّٓممممم

اِّوقبظقنيمؼؽؿؿؾفومطؿومأطؿؿؾفومظؿشوب٥ّمعومطونمؼـّٖلمسؾ٧ّماظّٕدقب٦ّلمع٤ّموحـ٨ّمعـّٝمعـومطـونمؼلـّٕدهمعـ٤ّممممممم

 ضصّٙمإثّٕماحؿؽوط٥ّمبوِّع٣ّماجملوورةمظؽـّٕةمدػّٕه.
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اظ مم،ع٤ّماظؼصّٙماظ٦ّثـقيمإظبماظؼصّٙماظ٦ّسظقيماإلرذودؼيمه٦ّنبلمدقوقماظؼّٙمؼبمسفّٓماظـام -5

واظ مطونمع٦ّض٦ّسفومضصّٙماِّغؾقوءموعومسـوغ٦ّهمعـّٝمممم،آنماظؽّٕؼ٣ّادؿؿّٓتمع٦ّض٦ّسوتفومع٤ّمضصّٙماظؼّٕ

 عـفومأذفّٕػومضصقبيمع٦ّد٧ّمسؾق٥ّماظلقبالمماظ مت٦ّزقبسًمؼبمسّٓؼّٓمد٦ّرماظؼّٕآنماظؽّٕؼ٣ّ.م،أض٦ّاعف٣ّ
اسؿؾورماظلرلةمااؿقبّٓؼيمع٤ّمبنيمأػ٣ّقبماظؼصّٙماظ مضؿقبًمط٢ّقبماي٦ّادثماظ مدارتمح٦ّلمحقوتـ٥ّمم -6

 .ع٤ّمضؾ٢ّمع٦ّظّٓهمإظبموصوت٥ّم
م،أوقبلمذّٔراتماظّؼّٙمعّٝمطؿوبمطؾقؾيمودعـيماّظّٔيمحوصّٜمسؾ٧ّمعــ٦ّالماالدـؿفاللماظلـّٕديمممزف٦ّرم -7

اظ مت٦ّح٨ّمبوظصقبـّٓقماظػقـبـ٨ّماّظـّٔيمؼعـّٓقبمممممم"،زسؿ٦ّا"وػ٨ّمسؾورةمم،اّظّٔيمؼعّٓقبمالزعيمدّٕدؼيمؼبمتؾ١ّمصذلة

 ضّٕورةمحؿؿقيمؼبماظلّٕدماإلدالع٨ّموعومجوءمبعّٓه.
ثـّٕماغؿشـورماظذلعبـيمواالحؿؽـوكمعـّٝماظػـّٕسمممممممزف٦ّرماِّذؽولماظلّٕدؼيمعّٝمبّٓاؼيماظعصّٕماظعؾود٨ّمإ -8

موعـف٣ّعـفومطؾقؾيمودعـيموأظّٟمظقؾيموظقؾيماظ ماسؿدلػومبعّٚماظـّؼودمم،تّٕعب٦ّاماظؼصّٙماشلـّٓؼيماظّٔؼ٤ّ

سّٕبققبيمضققبي.مطؿومأغقبفوممتقب٢ّماٌودةماِّوظقيمظؼصّٙماظّٓؼؽوعّٕونماظ متعـّٓقبممموضصص"،مسؾّٓماٌؾ١ّمعّٕتوض"

 م.04ؾ٢ّمضّٕونمؼبمأوروبومهّٓؼّٓامبوظؼّٕنمإرػوصوتماظؼصيماظؼصرلةماظ مزفّٕتمض
ع٤ّماًدلمصؼّٛ،مب٢ّمواخـؿال معػفـ٦ّمماًـدلمعـ٤ّمغوضـّٓمإظبمممممممواسؿؾورماظــّٕماظؼصص٨ّماظعّٕب٨ّمضّٕب -9

 آخّٕ.
شقوبمتوممظـظّٕؼيمسّٕبقيمتـصّٟماظـذلاثماظلـّٕدي،مسؾـ٧ّمشـّٕارمعـومصعؾـ٥ّماظغـّٕبمبعـ٦ّدتف٣ّمإظبممممممممم -02

اٌـوػٍماظـؼّٓؼي،مب٢ّمحؿ٧ّموـقّٗماظػــ٦ّنممغظّٕؼوتمأردط٦ّموأصالر٦ّنماظ متعّٓقبماظّؾؾـوتماِّوظبمظظف٦ّرم

 اظلّٕدؼي.
تلثرلمإٌّطّٖؼيماِّوروبقيمسؾ٧ّموـقّٗماظؼصّٙماظعّٕب٨ّموإجقو ماظـؼـودماظعـّٕبمتـّٕاثف٣ّمبلـؾىممممم -00

 تلثّٕػ٣ّمبفّٔهمإٌّطّٖؼي.
شلـّٔاممتققبـّٖمبوػؿؿوعـ٥ّممبلـؿ٦ّؼوتمممممم،اػؿؿومماىوحّٜمبوىوغىماظـػل٨ّمظؾؿؿؾؼ٨ّمؼبمععظ٣ّمعمظػوتـ٥ّم -00

 اظلّٕدماظعّٕب٨ّمواظعؾود٨ّمب٦ّج٥ّمخوص.اظّؾغيماظ مشوبًمس٤ّمععظ٣ّم
عـفوماالرتّٓادماظلـّٕديموايـّٔ مممم،اسؿؾورماىوحّٜمأوقبلمضوصمسّٕب٨ّمالػؿؿوع٥ّمبلػ٣ّمآظقوتماظؼّٙ -03

 واٌشفّٓمواي٦ّار...اخلمواسؿؿودهمسؾ٧ّماظصّٓقماظػ مبؿ٦ّزقّٟمذكصقوتمتورطبقي.
٨ّمبعـّٓماظصـّٓعيممماػؿؿومماىوحّٜمخبوصققبيماًقؾيماظ مع٤ّمذلغفومتـشقّٛماظؼّٓرةماإلبّٓاسقيمظؾؿؿؾؼـم -04

 اّظ مهّٓثمظ٥ّمع٤ّمخاللماظؼّٕاءة.
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٨ّمممتؽـًمع٤ّماظؿ٦ّص٢ّمإظقفو،موالمأدس٨ّمأغفومطـ٢ّماظـؿـوئٍمصـالمبـّٓمأغـمممممػّٔهمأػ٣ّقبماظـؿوئٍماّظ 

حبٌمؼػؿّّمآصوضومظؾقـ٦ّثمأخـّٕىمتضـقّٟمظـ٥ّ،معؾبقووظـيممممممم؛مشرلمأنمط٢ّدف٦ّااآلخّٕ،مأشػؾًمبعضفوم

عـوممم-أومضـ٢ّمم-ّٕحمؼبمغفوؼـيمػـّٔاماظؾقـٌممممشلّٔامصننقبماإلذؽوظقيماظ مميؽ٤ّمأنمتؾبطـمم.ادؿّٓراكمغؼوئص٥ّ

أثورغومؼبمرحؾيماظؾقٌمػّٔه:مطقّٟمميؽــومأنمشبؾّٙمإظبمغظّٕؼيمأدبقيمسّٕبقيمه٦ّيمطـ٢ّمعـكثّٕمػـّٔهمممم

لـقوضوتماظػؾلـػقيمممبعقّٓامس٤ّمإٌّطّٖؼيماِّوربقي،متصـّٟمآثورػوموتّٕاثفوماظعّٕؼ٠ّمبـوظّٕقبج٦ّ مإظبماظمم،اِّعي

ماظ مغشلتمعـفو 

آموأذؽّٕهموأث مسؾق٥ّمسؾ٧ّمأنمبّؾغ مػّٔهمإٌّاتى،موأعّٓقبغ٨ّمخؿوعومعومبؼ٨ّمظ٨ّمإاّلمأنمأغبّٓم

ؿّٓمواظشؽّٕمظ٥ّمسؾ٧ّمعبقـ٢ّماظصـدلماظـّٔيمأصّٕشـ٥ّمممممث٣ّقبمايم،بوظع٦ّنمواظـؾوتمحقـؿومطودتمتـّٖظ٠ّمإرادت٨ّ

،مصفّٔامػ٦ّموج٥ّماظؾقٌماّظّٔيمزفّٕمب٥ّموعومطونمظ٥ّمأنمؼؽ٦ّنمإاّلمسؾ٨ّمؼبمأحؾ١ّماِّؼقبومماظ معّٕتمسؾ٨ّ

صننمأصؾًمصؿ٤ّمآموحـّٓه،موإنمأدـلتمصؿـ٤ّمغػلـ٨ّمواظشـقطون،موايؿـّٓمٓمربمممممممم،أصض٢ّمع٤ّمػّٔا

ماظعوٌني.
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 القسيٌ اللسٓه، بسّآ٘ حفص عً عاصه.

 املصادر
 م:أب٦ّمسـؿونمسؿّٕومب٤ّمحبّٕماىوحّٜم

م،مد.ت،معصّٕ.5تّّ:مر٥ّمايوجّٕي،مدارماٌعور ،مط،ماظؾكالء (1

م،مبرلوت،مظؾـون.0200ػـ/0433هؼق٠ّ:مربؿّٓماالدؽـّٓري،مدارماظؽؿوبماظعّٕب٨ّ،مد.ط،م (2

ــّٕؼي،مد.ط،ممممممم (3 ــىماٌص ــيمدارماظؽؿ ــ١ّ،معطؾع ــ٨ّماىــورممب ــ١ّموسؾ ــ٦ّاعّٕيمب ــ٠ّ:مأغبــّٓماظع هؼق

م،ماظؼوػّٕة.0938ػـ/0356

،متّّ:مسؾّٓماظلالممربؿّٓمػورون،مذّٕطيمعؽؿؾـيموعطؾعـيمعصـطػ٧ّماظؾـوب٨ّممممم0،مجاحلقوانطؿابم (4

م.م،معص0965ّٕم-ػـم0834،م0ايؾاموأوالده،مط

،م0998ػــ/م0408،م7،معؽؿؾـيماًـون٨ّ،مطمم0،متّّ:مسؾّٓماظلالممػـورون،مجماظؾقانمواظؿؾقني (5

 .اظؼوػّٕة،معصّٕ

 .د.ت،ماظؼوػّٕة،معصّٕ،مد.ط،م0تّّ:مسؾّٓماظلالممػورون،معؽؿؾيماًون٨ّ،مجم،ردائلاظ (6

،متـّّ:مسـودلمأغبـّٓمسـ٦ّض،ممممماإلصابةميفممتققزماظصقابةأغبّٓمب٤ّمسؾ٨ّمب٤ّمحفّٕماظعلؼالغ٨ّ،م (7

 .،مبرلوت،مظؾـون0995ػـ/0405،م0،مدارماظؽؿىماظعؾؿقي،مط3ج

،متـّّ:مطؿـولمحلـ٤ّمعّٕسـ٨ّ،مممممعروجماظذػبموععدادنماجلدوػرممأب٦ّمايل٤ّمب٤ّمسؾ٨ّماٌلع٦ّدي،م (8

م.م،مبرلوت،مظؾـون0225م-ػـم0405،م0اٌؽؿؾيماظعصّٕؼي،م،مط

،متـّّ:مإحلـونممماظذخريةميفمحمادنمأػلماجلزؼرةأب٦ّمايل٤ّمسؾ٨ّمب٤ّمبلومماظشـذلؼ ماِّغّٓظل٨ّ،م (9

 ،مبرلوت،مظؾـون.0997ػـ/0407،مد.ط،م0مسؾوس،مدارماظـؼوصيمظؾـشّٕ،ماظؼل٣ّماِّول،معٍ

،ماٌؽؿؾيماظعصّٕؼي،م0،متّّ:مػقـ٣ّمخؾقػيماظطعقؿ٨ّ،مجاإلعؿاعموادلؤاغلةأب٦ّمحقونماظؿ٦ّحقّٓي،م (11

 .ػـ،مصقّٓا،مبرلوت0430م/0200د.ط،م

،م)تورؼّْمعّٓؼـيماظلـالم(،متـّّ:مبشـورمسـ٦ّادمععـّٕو ،مدارممممممتارؼخمبغداداًطقىماظؾغّٓادي،م (11

 ظؾـون.م–م،مبرلوتم0220ػـ/0400،م0طاظغّٕبماإلدالع٨ّ،م
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،متـّّ:مإحلـونمسؾـوس،مدارمصـودر،ممممموصقداتماألسقدانممسلّٗماظّٓقبؼ٤ّمب٤ّمأب٨ّمبؽّٕ،ماب٤ّمخؾؽونم (12

 ،مد.ت،مبرلوت،مظؾـون.د.ط

رذق٠ّماٌلقؾ٨ّماظؼرلواغ٨ّ،ماظعؿـّٓةمؼبمربودـ٤ّماظشـعّٕموغؼـّٓه،متـّّ:ماظؾــ٦ّيمسؾـّٓماظ٦ّاحـّٓمممممممممماب٤ّ (13

م.م،ماظؼوػّٕة،معص0222ّٕػـ/0402،م0،معؽؿؾيماًون٨ّ،مط0ذعالن،مج

،م0أب٦ّمزؼـّٓماِّغصـوري،ماظــ٦ّادرمؼبماظؾغـي،متـّّ:مربؿـّٓمسؾـّٓماظؼـودرمأغبـّٓ،مدارماظشـّٕوق،مطمممممممممم (14

 ظؾـونمػـ،مبرلوت،0420/م0980

،م0ذفقّٓماِّغّٓظلـ٨ّ،ماظؿ٦ّابـّٝمواظّٖوابـّٝ،متـّّموذـّٕ:مبطـّٕسماظؾلـؿوغ٨ّ،مدارمصـودر،مط.ممممممممماب٤ّ (15

 م،مبرلوت،مظؾـون0996ػـ/0406

،م0204رػق٢ّ،مح٨ّمب٤ّمؼؼظـون،متـ٠ّ:محلـ٤ّمحـػـ٨ّ،متـّّموتـّٝ:مأغبـّٓمأعـني،مد.ط،مممممممممماب٤ّ (16

 إصّٓاراتمطؿوبماظّٓوحي،ماظـوذّٕموزارةماظـؼوصيمواظػـ٦ّنمواظذلاث،مضطّٕ

،ممد.تـّّ،مدارماظؽؿـىممم0ظؼؾؼشـّٓي،مصؾّّماِّسشـ٧ّمؼبمصــوسيماإلغشـو،مجمممأب٨ّماظعؾوسمأغبّٓما (17

 ،ماظؼوػّٕة،معص0900ّٕم-0342اٌصّٕؼي،مد.ط،م

أب٦ّمسؾّٓمآمب٤ّماِّبورم،ماظؿؽؿؾيمظؽؿوبماظصؾي،متّّ:مسؾّٓماظلالمماشل٦ّاس،مدارماظػؽّٕمظؾطؾوسـيمم (18

م.م،مبرلوت،مظؾـون0995ػـ/م0405واظـشّٕمواظؿ٦ّزؼّٝ،مد.ط،م

اظّٓؼ٤ّماظّٔػا،مدرلمأسالمماظـؾالء،مبقًماِّصؽورماظّٓوظقيمظؾـشـّٕمواظؿ٦ّزؼـّٝ،ممممأب٦ّمسؾّٓمآمسلّٗ (19

 ،ماِّردن/اظلع٦ّدؼي.1002،مد.ط،م2ج

،م0ذـــّٕطيمعؽؿؾـــيمأظػـــومظؾؿفـــورةمواظؿ٦ّزؼـــّٝ،مطسؾـــّٓمآمبـــ٤ّماٌؼػـــّٝ،مطؾقؾـــيمودعــــي،م (21

م،معصّٕ.0227ػـ/0408

ه"،مدارماٌعـور ،ممأب٦ّماظعالءماٌعّٕي،مردوظيماظغػّٕان،متّّ:مسوئشيمسؾّٓماظّٕغب٤ّم"بـًماظشـورم (21

م.،مد.ت،ماظؼوػّٕة،معص1ّٕط.

صّٕجمسؾّٓماظّٕغب٤ّماب٤ّمسؾـ٨ّمابـ٤ّمجـ٦ّزي،ماظؼصـوصمواٌـّٔطّٕؼ٤ّ،متـّّ:مربؿـّٓمبـ٤ّمظطػـ٨ّممممممممممم٦ّأب (22

 .،مبرلوت،مظؾـون0423/0983،م0اظصؾوغ،ماٌؽؿىماإلدالع٨ّ،مط

،مدارم0ػّٕجمسؾ٨ّمب٤ّمايلنيماِّصـػفوغ٨ّ،مطؿـوبماِّشـوغ٨ّ،متـّّ:مإحلـونمسؾـوس،مج.مممممماظمأب٦ّ (23

م.م،مبرلوت،مظؾـون0228م-ػـم0409،م3.صودر،مط
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أب٦ّماظؼود٣ّمربؿّٓمسؾّٓماظغػ٦ّرماظؽالس٨ّماإلذؾقؾ٨ّماِّغّٓظل٨ّ،مإحؽوممصـعيماظؽالم،متّّ:مربؿـّٓمم (24

 ظؾـون.م–،مبرلوتم0966رض٦ّانماظّٓاؼي،مدارماظـؼوصي،مد.ط،م

تّّ:مسؾ٨ّمربؿّٓماظؾفوويموربؿّٓمأب٦ّمصض٢ّمإبّٕاػق٣ّ،ماٌؽؿؾيمأب٦ّمػاللماظعلؽّٕي،ماظصـوسؿني،م (25

م،مظؾـون.0998ػـ/0409اظعصّٕؼي،مد.ط،م

 املراجع
،م)ع٦ّد٦ّسيمتّٕاثقيمجوععيمظؼصّٙموغ٦ّادرمورّٕائّٟماظعّٕبمضصصماظعربإبّٕاػق٣ّمسلّٗماظّٓقبؼ٤ّ،م (1

 .،مبرلوت،مظؾـون0220ػـ/0403،م0،مدارماظؽؿىماظعؾؿقي،مط3ؼبماظعصّٕماىوػؾ٨ّمواإلدالع٨ّ(،مج

 :مإحلونمسؾوس

،مدارماظشـّٕوقمظؾـشـّٕمواظؿ٦ّزؼـّٝ،مد.ط،ممممتارؼخماألدبماألغدظليم)سصدرماظطوائدفموادلدرابطني(ممم (2

 ،مسؿون،ماِّردن.0997

 .،مبرلوت،مظؾـون0969،م0،مدارماظـؼوصي،مط.تارؼخماألدبماألغدظليمسصرمدقادةمضررؾة (3

صورةمخبقلماجلاحظماظػـقةمعنمخاللمخصدائصماألددؾوبميفمممأغبّٓمب٤ّمربؿّٓماب٤ّماعؾرلؼ١ّ،م (4

 .،مد.ت،مبغّٓاد،ماظعّٕاق،مدارماظشمونماظـؼوصقيماظعوعي،مد.ططؿابماظؾكالء

،مدارماظؿؽـ٦ّؼ٤ّمظؾؿـلظقّٟممم)عؼاربدةملؾقؾدة(مممجدداًم اظؼصدةماظؼصدريةمم ،ايلـنيم جودـ٣ّم أغبـّٓم (5

 .دعش٠ّ م، 1020،واظذلعبيمواظـشّٕ،مد.ط

،م2611،م11دارماظـؼوصـيمظؾـشـّٕمواظؿ٦ّزؼـّٝ،مطممم،متدارؼخماألدبماظعربديممأغبّٓمحل٤ّماظّٖؼـوت،مم (6

 برلوت،مظؾـون.

 ّ٘م:أغبّٓمدروؼ

 .،ماظؼوػّٕة،معص0224ّٕ،مدارمشّٕؼىمظؾطؾوسيمواظـشّٕمواظؿ٦ّزؼّٝ،مد.ط،ماظؼصريةابنمدرؼدمرائدماظؼصةم (7

،ماظشـّٕطيماٌصـّٕؼيماظعوٌقـيمظؾـشـّٕ،مظ٦ّنؿـون،ممممممتؼـقاتماظػنماظؼصصيمسربماظراويمواحلداطيم (8

 .،ماظؼوػّٕة،معص0998ّٕ،م0ط

،مدارماظغـّٕبمظؾـشـّٕمواظؿ٦ّزؼـّٝ،مممممجاظقاتمادلؽانميفماظؼصةماظؼصدريةماجلزائرؼدةممأغبّٓمروظى،م (9

 .ت،موػّٕان،ماىّٖائّٕمدط،مد
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،م0،مدائّٕةماظـؼوصـيمواإلسـالم،مطممماظؼصةماظؼصريةميفمأصقماظؿؾؼيم)غؼدمتطؾقؼي(سّٓغونمطّٖارة،م (11

 .،ماظشورضي،ماإلعوراتماٌؿقّٓةماظعّٕبقي0227

اٌمدلـيماظعّٕبقـيمظؾّٓرادـوتمواظـشـّٕ،مممممتؼـقاتماظلردميفماظـظرؼةمواظؿطؾقدق،ممآعـيمؼ٦ّدّٟ،مم (11

 .،مبرلوت،مظؾـون0205،م0ط

،م0220،م0،مإٌّطّٖماظـؼـوؼبماظعّٕبـ٨ّ،مطممغظرؼةماظؿؾؼيمأصولموتطؾقؼات٧ّمصوحل،مبشّٕىمع٦ّد (12

 .اظّٓارماظؾقضوء،ماٌغّٕب

 .،مبرلوت،مظؾـون2610،م9،مدارماظـؼوصي،مطاجلاحظمدرادةمساعةؼى،مشّٕج٦ّرجم (13

،مىـيماظؿـلظقّٟمواظؿعّٕؼـىمممتارؼخمتدوؼنماظلـةموذؾفاتمادللؿشرضنيحوط٣ّمسؾقلونماٌطرلي،م (14

 .اظؽ٦ّؼًم،0220،م0واظـشّٕ،مط

 ّم:حؾقىمع٦ّغل٨

)ضـّٕاءةمؼبمضصـيمدـقّٓغومؼ٦ّدـّٟ(،معؽؿؾـيماظّٕذـودمظؾطؾوسـيمممممممممادلشفدماظلرديميفماظؼرآنماظؽرؼم (15

 .م،مدقّٓيمبؾعؾوس،ماىّٖائ0229ّٕػـ/0432،م0واظـشّٕمواظؿ٦ّزؼّٝ،مط

 .،معـش٦ّراتمدارماِّدؼى،مد.ط،مد.ت،موػّٕان،ماىّٖائّٕغظرؼاتماظؼراءةميفماظـؼدمادلعاصر (16

،مإٌّطّٖماظـؼوؼبماظعّٕبـ٨ّ،مطمماظشؽلماظروائيم)اظػضاء/اظزعن/اظشكصقة(بـقةمحل٤ّمحبّٕاوي،م (17

 .،مبرلوت،مظؾـون0992،م0

م-2سـوٕماظؽؿـىمايـّٓؼٌ،مطمممم-رؤىموعبوظقـوتمم–ماظؼصدةماظؼصدريةمجدّدامممحلنيماٌـوصّٕة،م (18

 .،مإربّٓ،ماِّردن1009

ــور،م (19 ــنيمغصمبـ ــّٕأ،مطغشدددأةماظؿددددوؼنماظؿدددارعيمسـددددماظعدددربممحلـ ــ٦ّراتماضـ ،م0،معـشـ

 ن.برلوت،مظؾـومم،0982/ػـ0422

)دراديمغظّٕؼيمتطؾقؼقيمحـ٦ّلممماألدبيضضاؼاماظلردماظؼدؼمميفماظـؼدمحصيمبـًمأغبّٓماظّٓودّٕي،م (21

 ،ماٌؿؾؽيماظعّٕبقيماظلع٦ّدؼي.0200/ػـ0430،م0بعّٚماظـؿوذجماظلّٕدؼي(،مغوديماإلحلوءماِّدب٨ّ،مط

 ّم:غبقّٓمايؿقّٓاغ٨

،مصـوس،مم0205،م0عطؾعـيمأغػـ٦ّ،مطمم،ماظؼصةماظؼصريةميفماظعاملماظعربيمزدواػرمبـائقدةمودالظقدةممم (21

 .اٌغّٕب
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 ،مبرلوت،مظؾـون.0990،م0طمإٌّطّٖماظـؼوؼبماظعّٕب٨ّمظؾطؾوسيمواظـشّٕ،م،بـقةماظـصماظلردي (22

 .،مظؾـون0982،م02،ماٌؽؿؾيماظؾ٦ّظقلقي،مط.تارؼخماألدبماظعربيحـوماظػوخ٦ّري،م (23

واظؿ٦ّزؼـّٝ،مم،مأزعــيمظؾـشـّٕمممبـقةماظـصماحلؽائيميفمطؿابماحلقوانمظؾفداحظمخ٦ّظيمذكوتّٕة،م (24

 .،مسؿون،ماِّردن0226،م0ط

م،م0998ػـم/م0408،مد.ط،مأظفمظقؾةموظقؾةمودقرماظلردؼةماظعربقةداودمدؾقؿونماظش٦ّؼؾ٨ّ،م (25

 .عّٕطّٖماظشورضيمظإلبّٓا ماظػؽّٕي

.متـ٠ّ:محلـ٤ّماظؾــومسـّٖمممممصّٕ،متـظرلاموتطؾقؼوعـاػجماظـؼدماألدبيمادلعادد٦ّض٨ّمإبّٕاػق٣ّمربؿّٓ،م (26

م،ماظؼوػّٕة،معصّٕ.0229ػـ/0402،م0واظؿ٦ّزؼّٝ،مطاظّٓؼ٤ّ،معؽؿؾيماآلدابمظؾـشّٕم

،م0ط.م،عّٕطــّٖماظشــورضيمظإلبــّٓا ماظػؽــّٕي،م30ج،مدائددرةمادلعددارسماإلدددالعقةدونمعمظــّٟ،م (27

 .م0998م-ػـم0408

صنماظلكرؼةميفمأدبماجلاحظمعنمخاللمطؿدابم"اظرتبقدعمواظؿددوؼر"مو"اظدؾكالء"مممممرابّّماظع٦ّب٨ّ،م (28

 .م،مب٤ّمسؽـ٦ّن،ماىّٖائ0989ّٕم-ػـم0429،م0،مدؼ٦ّانماٌطؾ٦ّسوتماىوععقي،مطو"احلقوان"

 .،مبرلوت،مظؾـون0983،م3،مدارماظع٦ّدة،مطمصنماظؼصةماظؼصريةرذودمرذّٓي،م (29

،ماظػددنماظؼصصدديميفماظــددرماظعربدديمحؿددىمعطؾددعماظؼددرنماخلدداعسمػفددريرطــونماظصــػّٓي،م (31

 ،مدعش٠ّ،مد٦ّرؼي.0200عـش٦ّراتماشلقؽيماظعوعيماظل٦ّرؼيمظؾؽؿوب،موزارةماظـؼوصي،مد.ط،م

 .،مد.ت،معص0ّٕ،ماٌؽؿؾيماظؿفورؼيماظؽدلى،مط.اظــرماظػينميفماظؼرنماظرابع،مزط٨ّمعؾورك (31

 م:اظلعقّٓمب٦ّروجني

)عؼوربوتمؼبماظـّٙماظلّٕديماىّٖائّٕيمايّٓؼٌ(،معـش٦ّراتماالخؿال ،مماظلردمووػممادلرجع (32

 ،ماىّٖائ0225ّٕ،م0ط

 ،ماىّٖائّٕ.0207،مصقلرلامظؾـشّٕ،مد.ط،ماظلردمذعرؼة (33

ــ٦ّراتمسالعدداتمدددردؼةم (34 ــؿال ،مطمم،معـش ــ٦ّراتماالخ ــػو ،معـش ـــ/0442،م0ض ،م0209ػ

 ظؾـون/اىّٖائّٕ.

 ،ماظعؾؿي،مدطقّٟ.0208،م0،معـش٦ّراتماظ٦ّر٤ّماظق٦ّم،مطعراؼامساطلة (35
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)اظـ٦ّابًمواٌؿغرلات(،مذّٕطيماظـشّٕمواظؿ٦ّزؼّٝمآٌّارس،مماخلربميفماظلردماظعربيدعقّٓمجؾور،م (36

 .م،ماظّٓارماظؾقضوء،ماٌغّٕب0224ػـ/0404،م0ط

 م:دعقّٓمؼؼطني

،مإٌّطـّٖماظـؼـوؼبماظعّٕبـ٨ّمظؾطؾوسـيمواظـشـّٕمواظؿ٦ّزؼـّٝ،ممممممم0997،م3طم،اخلطابماظروائيملؾقل (37

 برلوت،مظؾـون.

 .،ماٌغّٕب0997،م0،مإٌّطّٖماظـؼوؼبماظعّٕب٨ّ،مطاظؽالممواخلربمعؼدعةمظؾلردماظعربي (38

،م0،مدارمطـ٦ّزماٌعّٕصـيمظؾـضـّٕمواظؿ٦ّزؼـّٝ،مطمممبالشةماظـادرةميفماألدبماظعربيدؾقؿونماظطوئ٨ّ،م (39

م.سؿون،ماِّردن،م0205

م،م0220ػــ/م0403،م06،مدارماظشقبـّٕوق،مطماظّؿصدوؼرماظػـّديميفماظؼدرآنماظؽدرؼمممممدققبّٓمضطـى،مم (41

 .اظؼوػّٕة،معصّٕ

،معـ٤ّمم2619-م2621تطّورماظؾـقدةماظػـقدةميفماظؼصدةماجلزائرؼدةمادلعاصدرةممممممذّٕؼؾّٛمأغبّٓمذّٕؼؾّٛ،م (41

 .،مد٦ّرؼو2661عـش٦ّراتماهودماظؽؿوبماظعّٕب،مد.ط،م

 ّٟم:ذ٦ّض٨ّمضق

م.،مد.ت،ماظؼوػّٕة،معص00ّٕدارماٌعور ،مط،ماظعصرماجلاػؾي (42

 .،مد.ت،ماظؼوػّٕة،معص02ّٕ،مدارماٌعور ،مطاظعصرماإلدالعي (43

 .،مد.ت،ماظؼوػّٕة،معص06ّٕ،مدارماٌعور ،مط.اظعصرماظعؾاديماألول (44

 .،مدارماٌعور ،معص02ّٕ،مط.اظػنموعذاػؾهميفماظــرماظعربي (45

 .،مد.ت،ماظؼوػّٕة،معص3ّٕ،مدارماٌعور ،مطادلؼاعة (46

 .،مدارماٌعور ،مد.ط،مد.ت،معص7ّٕسصّٕماظّٓولمواإلعورات،م،مج.م،األغدظس (47

،م0،مإٌّطّٖماظـؼـوؼبماظعّٕبـ٨ّ،مطممدردماآلخرم)األغامواآلخرمسربماظؾغةماظلردؼة(صالحمصوحل،م (48

 .،ماظّٓارماظؾقضوء،ماٌغّٕب0223

إىلمعدامبعددماحلدا دةمجدذورماظلدردممممممماظرواؼدةماظعربقدةماجلدؼددةمعدنمادلقـقوظوجقداممممماظطوػّٕمبؾققو،م (49

 .0207،م0،ماب٤ّماظـّٓؼ٣ّمظؾـشّٕمواظؿ٦ّزؼّٝ،ماىّٖائّٕ/وػّٕان،مدارماظّٕواصّٓماظـؼوصقيمظؾـون،مغوذّٕون،مطاظعربي
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 م:ر٥ّمحلني

م.ػـ،ماظؼوػّٕة،معص2311ّٕم/2691،م9،مدارماٌعور ،مط.ذطرىمأبيماظعالء (51

 ،ماظؼوػّٕة،معص0203ّٕد.ط،م،معمدليماشلـّٓاويمظؾؿعؾق٣ّمواظـؼوصي،معنمحدؼثماظشعرمواظــر (51

عـشـ٦ّراتماهـودماظؽؿـوبمممم،معظاػرماظؿفدؼددميفماظؼصدةماظؼصدريةمبداجلزائرممممسوعّٕمزبؾ٦ّ ،م (52

 ،مد٦ّرؼي.0998اظعّٕب،مد.ط،م

،مد.ت،م2،مدارماٌعـور ،مط.ماظغػدرانمدراددةمغؼدؼدةمممسوئشيمسؾّٓماظّٕغب٤ّم"بـًماظشوره"،م (53

م.اظؼوػّٕة،معصّٕ

،معؽؿؾــيماِّنؾــ٦ّماألدبماألعرؼؽدديمأظددوانمعددنماظؼصددةماظؼصددريةميفسؾــوسمربؿــ٦ّدماظعؼــود،م (54

 .،معص0983ّٕاٌصّٕؼي،مدمط،م

،مدؼــ٦ّانمعـطددقماظلددردم)دراددداتميفماظؼصددةماجلزائرؼددةماحلدؼـددة(سؾــّٓمايؿقــّٓمب٦ّراؼــ٦ّ،م (55

 ،مب٤ّمسؽـ٦ّن،ماىّٖائّٕ.0994اٌطؾ٦ّسوتماىوععقي،مد.ط،م

،مدارماظؽؿـوبمماألدبماظعربيم)اظعصدرماإلددالعيمواألعدوي(مممسؾّٓماظّٕغب٤ّمسؾّٓمايؿقّٓمسؾ٨ّ،م (56

 ،ماظؼوػّٕة،معص0225ّٕػـ/0406ايّٓؼٌ،مد.ط،م

،م0،مط.اظؿدارؼخماألغدظلديمعدنماظػدؿىمحؿدىمددؼوطمشرغاردةمممممممسؾّٓماظـّٕغب٤ّمسؾـ٨ّمايفـ٨ّ،مممم (57

 .م،مدارماظؼؾ٣ّ،مدعش٠ّ،مبرلوت0420/0908

 م:سؾّٓماظّٕحق٣ّماظؽّٕدي

 .،ماظؼوػّٕة،معص0406/0225ّٕ،م3،معؽؿؾيماآلداب،مطماظؾـقةماظلردؼةمظؾؼصةماظؼصرية (58

 .،ماظؼوػّٕة،معص0224ّٕ،معؽؿؾيماآلداب،مدمط،موعـاػجماظـؼدماألدبيماظلرد (59

درادـيمهؾقؾـيمغؼّٓؼـيمؼبممممم–معدنمصؾلدػاتماظؿأوؼدلمإىلمغظرؼداتماظؼدراءةمممممسؾّٓماظؽّٕؼ٣ّمذّٕؼب،م (61

 ،ماىّٖائّٕماظعوصؿي.0227ػـ/0408،م0عـش٦ّراتماالخؿال ،مطم-اظـظّٕؼوتماظغّٕبقيمايّٓؼـي

 ّم:سؾّٓمآمابّٕاػق٣

،مإٌّطـّٖماظـؼـوؼبممماظلردؼةماظعربقةمحبدثميفماظؾـقدةماظلدردؼةمظؾؿدوروثماحلؽدائيماظعربديمممممم (61

 ،مبرلوت،مظؾـون.0990،م0اظعّٕب٨ّ،مط

م،مبرلوت،مظؾـون0200،م0،ماٌمدليماظعّٕبقيمظؾّٓرادوتمواظـشّٕ،مطاحملاوراتماظلردؼة (62
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م.برلوت،مظؾـون،ماٌمدليماظعّٕبققبيمظؾّٓقبرادوتمواظقـبشّٕ،م0225،م0،مطعودوسةماظلردماظعربي (63

،محبٌمؼبماظؾـقيماظلّٕدؼي،ماجملؾّٗماظ٦ّر مظؾـؼوصـيمواظػــ٦ّنمواظـذلاث،مممماظــرماألدبيماظؼدؼم (64

م.،ماظّٓوحي،مضط0220ّٕ،م0ط

،م0عؽؿؾـــيماآلصـــوق،مط،مربددديماظؼددددؼمعادلـفدددزماظلدددرديماظمسؾـــّٓمآمربؿـــّٓماظغّٖاظـــ٨ّ، (65

 ،ماظؽ٦ّؼً.0200ػـ/0430

 م:سؾّٓماٌؾ١ّمعّٕتوض

)هؾقــ٢ّمدــقؿقوئ٨ّمتػؽقؽــ٨ّميؽوؼــيمغبــولمبغــّٓاد(،مدؼــ٦ّانماٌطؾ٦ّســوتممأظددفمظقؾددةموظقؾددة (66

م.اىوععقي،مد.ط،مد.ت،مب٤ّمسؽـ٦ّن،ماىّٖائّٕ

 .،ماىّٖائ0992ّٕ،ماٌمدليماظ٦ّرـقيمظؾؽؿوب،مدمط،ماظؼصةماجلزائرؼةمادلعاصرة (67

 .،ماىّٖائ0995ّٕ،مدؼ٦ّانماٌطؾ٦ّسوتماىوععقي،ملؾقلماخلطابماظلردي (68

)درادــيمؼبمأدبممأمندداطمتؾؼدديماظلددردميفماظددرتاثماظـؼددديمم،اظ٦ّاحــّٓماظؿفــوع٨ّماظعؾؿــ٨ّسؾــّٓم (69

 .اىوحّٜ(،مسوٕماظؽؿىمايّٓؼٌمظؾـشّٕمواظؿ٦ّزؼّٝ،مد.ط،مد.ت،مإربّٓ،ماِّردن

،مدرادـيمؼبمضـ٦ّءمعـففـ٨ّمبـّٕوبمممممبـقةماحلؽاؼدةميفماظدؾكالءمظؾفداحظمممسّٓيمسّٓغونمربؿّٓ،م (71

،م0اق،مطوشّٕميــوس،مســوٕماظؽؿــوبمايــّٓؼٌ،مإربــّٓ،ماِّردن،مدارمغقؾــ٦ّر،ماظؼوددــقي،ماظعــّٕممممممم

 .0200ػـ/0430

دارمم،يفمضوءماظشعرؼاتمادلؼارغةم)ضراءةمعرصوظوجقدة(مماألجـاسماألدبقة،مسّٖماظّٓؼ٤ّماٌـوصّٕة (71

 ،مسؿون،ماِّردن.0202ػـ/0430،م0اظّٕاؼيمظؾـشّٕمواظؿ٦ّزؼّٝ،مط

،م0،معؽؿؾــيماآلداب،مط.صددنماظؼصددصميفماظــددرماألغدظلددي،مسؾــ٨ّماظغّٕؼــىمربؿــّٓماظشـــووي (72

 .،ماظؼوػّٕة،معص0223ّٕ

،م)ردـوئؾ٥ّممن٦ّذجـو(،مممطؿابةماجلداحظميفمضدوءمغظرؼداتماحلفداجممممسؾ٨ّمربؿّٓمسؾ٨ّمدؾقؿون،م (73

 .،مبرلوت،مظؾـون0202،م0اٌمدليماظعّٕبقيمظؾّٓرادوتمواظـشّٕ،مط

،ماٌمدليمايّٓؼـيمظؾؽؿـوب،مماظؼصةميفماظــرماألغدظليموأ رػاميفمأوروباسؿودماظّٓؼ٤ّمذؾقى،م (74

 .،مظؾـون0205،م0ط.
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،م0دارماظّٕصـوس٨ّ،مط.مم،،مدارماظؼؾـ٣ّماظعّٕبـ٨ّمماظػدينميفماظعصدرماظعؾادديمممأسالمماظــدرممسؿّٕماظّٓضوق،م (75

 .ػـ،محؾى،مد٦ّرؼيم0404/م0224

صـ٦ّغـ٥ّ(،مدارممم-أسالعـ٥ّمم-أشّٕاضـ٥ّمم-)ضضوؼوهماألدبماجلاػؾيشوزيمرؾقؿوتموسّٕصونماِّذؼّٕ،م (76

 .،مغبّٙ،مد٦ّرؼو0990،م0اإلرذود،مط

،م0420/0980،م3ط،مدارماظشـّٕوق،مم،ميفماظرواؼةماظعربقةم)سصدرماظؿفؿقدع(ممصوروقمخ٦ّرذقّٓ (77

 .برلوت،مظؾـون

،مدراديمهؾقؾقيمعؼورغيمعّٝمعـؿكؾوت،معـش٦ّراتمدارماآلصوقمععمخبالءماجلاحظصوروقمدعّٓ،م (78

 ،مبرلوت،مظؾـونم0990م-ػـم0403،م6اىّٓؼّٓة،مط

،م3،مدارماظـػــوئّٗمظؾـشــّٕمواظؿ٦ّزؼــّٝ،مطممضصددصماظؼددرآنماظؽددرؼمممصضــ٢ّمحلــ٤ّمسؾــوس،ممم (79

 ،مسؿون،ماِّردن.0202ػـ/0432

 ،مد.بؾ0220ّٓ،ماشلقؽيماظعوعيمظؼص٦ّرماظـؼوصي،مدمط،مصنمطؿابةماظؼصةصمادمضـّٓؼ٢ّ،م (81

،معؽؿؾـيمظؾــونمممععفممطـوزماألعـالمواحلؽمماظعربقةم)اظــرؼدةمواظشدعرؼة(ممطؿولمخالؼؾ٨ّ،م (81

 ،مبرلوت،مظؾـون0998،م0غوذّٕون،مط

،م0982،مدارمعـورونمسؾـ٦ّد،مد.ط،ممم29)ضل٣ّماظذلاج٣ّ(معـٍممماجملؿوسةماظؽاعؾةعورونمسؾ٦ّد،م (82

 .ؾـونظم،برلوت

ذّٕموتّٝ:مخؾق٢ّمسؾّٓماظؽّٕؼ٣ّ،مدقؿومم،اظػنماظؼصصيميفماظؼرآنماظؽرؼمربؿّٓمأغبّٓمخؾّٟمآ،م (83

 .اظؼوػّٕةم-برلوتم-،مظـّٓن0999،م4ظؾـشّٕ،ماالغؿشورماظعّٕب٨ّ،مط

،مدراديمؼبماظلّٕدؼيماظعّٕبقي،مدارماظغّٕبماإلدالع٨ّ،م،ماخلربميفماألدبماظعربيربؿّٓماظؼوض٨ّ (84

 .م،معقب٦ّغي،مت٦ّغ0998ّٗػـ/م0409،م0ط

)دراديموغص٦ّصمزبؿـورة(،مدارماظػؽـّٕممممصنماظؼصصميفمطؿابماظؾكالءمظؾفاحظربؿّٓماٌؾورك،م (85

 ،مد.ت،مدعش٠ّ،مد٦ّرؼو0ظؾطؾوسيمواظـشّٕمواظؿ٦ّزؼّٝ،مط

،معؽؿؾيماظلـيمدارماظلؾػقيمظـشـّٕمماإلدرائقؾقاتميفمطؿبماظؿػلريربؿّٓمب٤ّمربؿّٓمأب٦ّمذفؾي،م (86

 .م،ماظؼوػّٕة،معص0988ّٕػـ/0428،م4اظعؾ٣ّ،مط

 ،ماىّٖائّٕ.0202ػـ/0430،م0عـش٦ّراتماالخؿال ،مط،ملؾقلماظـصماظلرديمربؿّٓمب٦ّسّٖة، (87



 اًحح : مىتحة

~ 227 ~ 

 

ٍمماظرتاثماظؼصصيميفماألدبماظعربي،مربؿّٓمرجىماظـفورم (88 ،م0،م)عؼوربوتمد٦ّدق٦ّدـّٕدؼي(معـ

 ،ماظؽ٦ّؼً.0995عـش٦ّراتمذاتماظلالد٢ّ،مد.ط،م

،معـشـلةمم0999،م0،مط.األدبميفمسصدرماظعؾاددقنيم)اظؼدرنماظرابدع(ممممربؿّٓمزشؾـ٦ّلمدـالم،ممم (89

 .،معصّٕاإلدؽـّٓرؼياٌعور مظؾـشّٕ،م

 .،معص0999ّٕ،مدارماٌعّٕصيماىوععقي،مد.ط،متارؼخماألدبماألغدظليربؿّٓمزطّٕؼوءمسـوغ٨ّ،م (91

ــوج٨ّ،مم (91 ـــع٣ّمخػ ــّٓماٌ ــّٓمسؾ ــ٢ّ،مطاحلقدداةماألدبقددةميفماظعصددرماجلدداػؾيمربؿ ،م0،مدارماىق

 .م،مبرلوت،مظؾـون0990ػـ/0400

،مأصـّٓضوءماظؽؿـوبمممدرادةميفمتأصدقلمصدنمأدبديممماظؼصةماظؼصريةميفمعصرمربؿّٓمسقودمذؽّٕي،م (92

 .،ماظؼوػّٕة،معص0994ّٕ،م3ظؾـشّٕمواظؿ٦ّزؼّٝ،مط

 .،ماظؼوػّٕة،معص0200ّٕ-0433،م0،معؽؿؾيماظـؼوصيماظّٓؼـقي،مط،مأعراءماظؾقانربؿّٓمطّٕدمسؾ٨ّ (93

 .،مبرلوت،مظؾـون0996،م0،مدارمصودر،مطربؿّٓمؼ٦ّدّٟمن٣ّ،مص٤ّماظؼصي (94

،معدخلمإىلمسواملماجلاحظمواحلالجمواظؿوحقديمآباءماحلدا ةماظعربقةرب٨ّماظّٓؼ٤ّماظالذض٨ّ،م (95

 ،مدب٨ّ،ماإلعوراتماظعّٕبقي0200،م7دارمعّٓاركمظؾـضّٕ،مط

،مرؤؼــيمظؾـشــّٕمدددردؼاتمجددريارمجقـقددتميفماظـؼدددماظعربدديماحلدددؼثعصــطػ٧ّمعـصــ٦ّري،م (96

 ،ماظؼوػّٕة،معصّٕ.0205،م0واظؿ٦ّزؼّٝ،مط

دارماظؽؿـوبمم،ماألدبماظؼصصيمسـدماظعدربمدراددةمغؼدؼدةمظؾؼصدصماظؼددؼممممممع٦ّد٧ّمدؾقؿون،م (97

 ،مظؾـون.0983،م5اظؾؾـوغ٨ّ،مط

،معـش٦ّراتماشلقؽيماظعوعيماظل٦ّرؼيمظؾؽؿوب،مد.ط،ماخلربموعؼاصدهمسـدماجلاحظعقودةمإددل،م (98

 .،مدعش٠ّ،مد٦ّرؼي0205

،معـشـ٦ّراتماشلقؽـيممماظؾـقدةماظلدردؼةميفمطؿدابماإلعؿداعموادلؤاغلدةمممممعقلوءمدؾقؿونماإلبّٕاػق٣ّ،م (99

 .٠ّ،مد٦ّرؼي،مدعش0200اظعوعيماظل٦ّرؼيمظؾؽؿوب،مد.ط،م

ادلؼاعاتمواظؿؾؼيمحبثميفمأمناطماظؿؾؼديمدلؼاعداتماذؿدذاغيميفماظـؼددماظعربديممممممغودرمطوز٣ّ،م (111

 .،مبرلوت،مظؾـون0223،م0،ماٌمدليماظعّٕبقيمظؾّٓرادوتمواظـشّٕ،مط.احلدؼث
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،م0،مدارماظشّٕوقمظؾـشـّٕمواظؿ٦ّزؼـّٝ،مط.مماألصولمادلعرصقةمظـظرؼةماظؿؾؼيغوز٣ّمس٦ّدةمخضّٕ،م (111

 .،مسؿون،ماِّردن0997

اظؾـقوت،معـشـ٦ّراتممم-اظ٦ّزوئّٟم–،ماٌؽ٦ّغوتمبـقةماظلردميفماظؼصصماظصويفغوػضيمدؿور،م (112

 .،مدعش0223ّ٠،مد.ط،ماظؽؿوبماظعّٕبماهود

،معمدلـيماالغؿشـورماظعّٕبـ٨ّ،مممماظزعنماظـوسيموإذؽاظقاتماظـوعماظلدرديمػقـ٣ّمايوجمسؾ٨ّ،م (113

 .،مبرلوت،مظؾـون0228،م0ط

اظلّٕدماظعّٕب٨ّماظؼّٓؼ٣ّ،مدارماظؽؿـوبماىّٓؼـّٓممم،مدراديمؼبماألغظؿةماظلقؿقائقةػقـ٣ّمدّٕحون،م (114

 .،مبرلوت0228،م0اٌؿقّٓة،مط.

م.،مبغّٓاد،ماظعّٕاق0965،معطؾعيماإلرذود،مد.ط،ماجلاحظمواحلضارةماظعؾادقةودؼعيمر٥ّمن٣ّ،م (115

،مغـوديماظؼصـق٣ّماِّدبـ٨ّ،مممماحلفاجمواظؿأوؼلميفماظـصماظلرديمسـدماجلاحظربؿّٓمعشؾول،م (116

 .،ماظلع٦ّدؼي0205،م0ط

،م0،مدارماظػؽـّٕمغوذـّٕونموع٦ّزسـ٦ّن،مط.مممدراددةميفماألدبماظعؾادديممؼودنيمسـوؼّ٘مخؾقـ٢ّ،ممم (117

 .ػـ،ماِّردن0432-م0202

عـش٦ّراتمم-غفٍماظؾالشيممن٦ّذجوم-اظــرميفماظعصرمصدرماإلدالمسؾّٓماظغ مسؾّٓمآ،ممؼلّٕى (118

 .0207،م0اظؾالشيماظّٕحؾي،مط

،م0202،م3،مدارماظػّٕاب٨ّ،مطتؼـقاتماظلردماظّروائيميفمضوءمادلـفجماظؾـقوياظعقّٓ،ممميـ٧ّ (119

 برلوت،مظؾـون

،معـشـ٦ّراتماهـودماظؽؿـوبماظعـّٕب،مممممحمؽقاتماظلدردماظعربديماظؼددؼمممم٦ّدّٟمإزلوسق٢ّ،مؼ (111

م.،مدعش٠ّ،مد٦ّرؼي0228د.ط،م

،مدارمرالسمظؾّٓرادـوتمواظذلعبـيمواظـشـّٕ،ممممدراداتميفماظؼصةماظؼصريةؼ٦ّدّٟماظشوروغ٨ّ،م (111

 ،مدعش٠ّ،مد٦ّرؼي.0989،م0ط

م

م
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 Gérard Genette : 

1. Figures III, Editions Du Seuil, 1972, Paris 

2. Nouveau Discours Du Récit, Editions Du Seuil 1983, Paris. 
 

3. Roland Barthes, Introduction À L’analyse Structurale Des Récits, Edition 

du Seuil, paris. 
 

4. Tzvtan Todorov, Poétique De La Prose, Edition Du Seuil, 1978, Paris. 

م

 املراجع املرتمجْ
 

،متـّّموتـ٠ّ:مرحـوبمسؽـووي،مدارمايـّٕ ممممممضـاعمادلوتماألمحرموضصصمأخدرىمإدجورمأالنمب٦ّ،م (1

 .برلوت،مظؾـونم،0229-0432،م0اظعّٕب٨ّمظؾطؾوسيمواظـشّٕمواظؿ٦ّزؼّٝ،مطم

رؼّٓ،مدارم،متّٕ:مربؿّٓمسؾّٓماشلوديمأب٦ّماحلضارةماإلدالعقةميفماظؼرنماظرابعماذفريآدممعؿّٖ،م (2

م.،مد.ت،مبرلوت،مظؾـون5اظؽؿوبماظعّٕب٨ّ،مط.

،متّّ:مإنمجّٕاممبويمووتّٕ،متّٕ:مإبّٕاػق٣ّمغبودة،مدارمػالمظؾـشـّٕمواظؿ٦ّزؼـّٝ،مممصنماظشعرأردط٦ّ،م (3

 .م،معص0999ّٕ/ػـم0402،م0ط

،م،متّٕ:مسؾ٨ّمإبّٕاػق٣ّمسؾ٨ّمعـ٦ّؼباظؼصةماظؼصريةم)اظـظرؼةمواظؿؼـقة(إغّٕؼؽ٨ّمأغّٓرد٦ّنمأعدلت،م (4

 .عّٕ:مصالحمصض٢ّ،ماجملؾّٗماِّسؾ٧ّمظؾـؼوصي،مد.ط،مد.ت،معصّٕ

،م0،مدارماظشــّٕوق،مطم0،معــٍماألسؿددالمادلكؿددارةم)األسؿددالماظؼصصددقة(أغطــ٦ّانمتشــقك٦ّ ،م (5

 .،ماظؼوػّٕة،معص0229ّٕ

،م0،متّٕ:مذـؽّٕيمربؿـّٓمسقـود،ماظؿــ٦ّؼّٕمظؾطؾوسـيمواظـشـّٕ،مطممممممدخانم)رواؼة(إؼػونمت٦ّرجني،م (6

م.،مبرلوت،مظؾـون0203

،م)غظّٕؼيماٌــفٍماظشـؽؾ٨ّ،مغصـ٦ّصماظشـؽالغقنيماظـّٕوس(،ممممممحولمغظرؼةماظــر،مإطبـؾوومب.م (7

 ،مبرلوت،مظؾـون.0980،م0،مط-ذ٦ّران-عمدليماِّحبوثماظعّٕبقيم
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 ب٦ّلمرؼؽ٦ّر: 

،متّٕ:مدـعقّٓماظغـومن٨ّ،موصـالحمرحـق٣ّ،معـّٕ:مجـ٦ّرجممممممماظزعنمواظلردماحلؾؽةمواظزعنماظؿارعي (8

 .رّٕابؾّٗ،مظقؾقوم،0226،م0،مدارماظؽؿىماىّٓؼّٓةماٌؿقّٓة،مط0زؼـوت٨ّ،مج

 .،مت٦ّغ0229ّٗ،متّٕ:محومتماظ٦ّرؼب،مدارماظؿـ٦ّؼّٕمظؾطؾوسيمواظـشّٕمواظؿ٦ّزؼّٝ،مد.ط،ماذوؼةمواظلرد (9

)عؼوظـيمعـ٤ّممم،متـّٕ:مايلـنيمدـقؾونموصـمادمصـػو،ممممممعؼوالتماظلردماألدبيتّٖصقؿونمت٦ّدورو ،م (11

دؾلؾيمعؾػوت،مروالنمبورتموآخـّٕون،مرّٕائـ٠ّمهؾقـ٢ّماظلـّٕدماِّدبـ٨ّ(،معـشـ٦ّراتماهـودمطؿـوبممممممممم

م.،ماظّٕبوط،ماٌغّٕب0990،م0اٌغّٕب،مط

،متـّٕ:مأغطـ٦ّانمع٦ّدـ٧ّمسـّٕار،ممممماحلؾقةمادلػؼودةم)جمؿوسةمضصصقةمخمؿارة(م،ج٨ّمدومع٦ّبودون (11

 ،مدعش٠ّ،مد٦ّرؼو.0204،م0عّٕ:معبولمذققبقّٓ،معـش٦ّراتماشلقؽيماظعوعيماظل٦ّرؼيمظؾؽؿوب،مط

عصـطػ٧ّ،مم،متـّٕ:مغـوج٨ّمممغظرؼةماظلردمعنموجفةماظـظدرمإىلماظؿؾدؽريممجرلارمجـقًموآخّٕون،م (12

 .،ماٌغّٕب0989،م0عـش٦ّراتماي٦ّارماِّطودمي٨ّمواىوعع٨ّ،مط

سقل٧ّمب٦ّغبوظـي،م)عؼوظـيمعـ٤ّمدؾلـؾيمعؾػـوت،مروالنمممممممتّٕ:مب٤ّم،حدودماظلردجرلارمجقـقً،م (13

،م0990،م0بورتموآخّٕون،مرّٕائ٠ّمهؾق٢ّماظلـّٕدماِّدبـ٨ّ(،معـشـ٦ّراتماهـودمطؿـوبماٌغـّٕب،مطممممممم

 .اظّٕبوط،ماٌغّٕب

،متّٕ:مسّٖماظـّٓؼ٤ّمإزلوسقـ٢ّ،ماٌؽؿؾـيماِّطودميقـي،مممممدعةمغؼدؼةغظرؼةماظؿؾؼيمعؼروبّٕتمػ٦ّظى،م (14

 .،ماظؼوػّٕة،معص0222ّٕ،م0ط.

،متّٕ:مإبّٕاػق٣ّماظؽقالغـ٨ّ،مدارماظػؽـّٕمظؾطؾوسـيمممماجلاحظميفماظؾصرةموبغدادموداعرّ اء،مالذورلمبؾ (15

م.م،مد٦ّرؼو0985م-ػـم0426،م0واظـشّٕمواظؿ٦ّزؼّٝ،مط

،متّٕ:مربؿ٦ّدماظّٕبقع٨ّ،ماشلقؽـيمم-اظؼصريةعؼاالتميفماظؼصةمم-ماظصوتمادلـػردصّٕاغ١ّمأوط٦ّغ٦ّر،م (16

 .،معص0993ّٕاٌصّٕؼيماظعوعيمظؾؽؿوب،مد.ط،م

،متـّٕ:مسؾـّٓمممغظرؼاتماظؼدراءةمعدنماظؾـقوؼدةمإىلممجاظقدةماظؼدراءةمممممصّٕاغ١ّمذ٦ّؼّٕوصب٤ّموآخّٕون،م (17

 .،ماظالذضقي،مد٦ّرؼو0223،م0اظّٕغب٤ّمب٦ّسؾ٨ّ،مدارماي٦ّارمظؾـشّٕمواظؿ٦ّزؼّٝ،مط.

،مغظّٕؼيمعبوظقيماظؿفووبم)ؼبماِّدب(،متّٕموتّٝ:مغبقّٓميؿّٓاغ٨ّ،مصعلماظؼراءةص٦ّظػغوغّٞمآؼّٖر،م (18

م.واىقالظ٨ّماظؽّٓؼي،معؽؿؾيماٌـوػ٢ّ،مد.ط،مد.ت،ماظّٓرماظؾقضوء،ماٌغّٕب
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،م0،متـّٕ:مراذـّٓماظؾـوراوي،مدارماظـفضـيماظعّٕبقـي،مط.مممممغؼدماالضؿصادماظلقادديمطورلمعورطّٗ،م (19

 .،معص0969ّٕ

،متّٕ:مرذقّٓمبـقّٓو،مدؼدمظؾـصماألدبيمجاظقةماظؿؾؼيمعنمأجلمتأوؼلمجػوغّٗمروبّٕتمؼووس،م (21

 .م،ماىّٖائ0206ّٕم-ػـمم0437،م0عـش٦ّراتماالخؿال ،مودورمأخّٕى،مط.

،متــّٕ:مأعــوغ٨ّمأبــ٦ّمرغبــي،مدارمغقـــ٦ّىماظلددردمعدددخلمإىلمغظرؼددةماظلدردممؼـونمعوغػّٕؼــّٓ،مسؾــ٣ّم (21

 .،مدعش٠ّمد٦ّرؼو0200ػـ/0430،م0ظؾّٓرادوتمواظـشّٕمواظؿ٦ّزؼّٝ،مط

 

 املاجستري:أطرًحات الدكتٌراي ًرسائل 
 

،مأرّٕوحيمجتربةمسؿارةمخلوصماظروائقةمعنمعـظورممجاظقاتماظؼراءةمواظؿؾؼيأحالمماظعؾؿ٨ّ،م (1

عؼّٓعيمظـقـ٢ّمدرجـيمدطؿـ٦ّراهمؼبماِّدبمايـّٓؼٌمواٌعوصـّٕ،مجوععـيماإلخـ٦ّةمعـؿـ٦ّري،مضلــطقـي،مممممممممم

م.0205-0206

،مردـوظيمعؼّٓعـيمظـقـ٢ّممممبـقةماظزعانموادلؽانميفمضصصماحلدؼثماظـؾويماظشدرؼفمدفوممدّٓؼّٕة،م (2

ذفودةمعوجلؿرلمؼبماِّدبماظعّٕب٨ّمدبصّٙماظلـّٕدماظعّٕبـ٨ّماظؼـّٓؼ٣ّ،مضلـ٣ّماظؾغـيماظعّٕبقـيموآدابفـو،مممممممم

 .0226-0225جوععيمعـؿ٦ّري،مضلـطقـي،م

،مجّٖءمع٤ّمعؿطؾؾوتمغق٢ّم-اظؾكالءممنوذجام–اظلردمسـدماجلاحظمصودؼيمعّٕوانمأغبّٓماظ٦ّغلي،م (3

 .،ماظعّٕاق0224يماآلداب،مجوععيما٦ٌّص٢ّ،مذفودةمدطؿ٦ّراهمصؾلػيمؼبماِّدبماظعّٕب٨ّ،مطؾق

،مردـوظيمعؼّٓعـيمممادلػارضدةميفمأدبماجلداحظم)اظدؾكالءممنوذجدا(ممممربؿّٓمإبّٕاػق٣ّمخوظّٓما٦ًّجي،م (4

ــم0400ظـق٢ّمذفودةمعوجلؿرل،مضل٣ّماظؾغيماظعّٕبقي،مطؾقيماآلداب،مجوععـيماظرلعـ٦ّك،ممم م،م0220م-ػ

م.اظرلع٦ّك،ماِّردن

،ممغشدأةمسؾدمماظؿدارؼخميفمصددرماإلددالممممممدورماظؼصداصميفموجّٓيمربؿ٦ّدمربؿّٓم"ربؿّٓمسقّٓ"،م (5

أرّٕوحيمعؼّٓعيمظـقـ٢ّمذـفودةماٌوجلـؿرلمضلـ٣ّماظؿـورؼّْ،مطؾقـيماظّٓرادـوتماظعؾقـو،مجوععـيماظـفـوحممممممممممم

 .،مغوبؾّٗ،مصؾلطني0226اظ٦ّرـقي،م
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 اجملالت ًالدًرٍات:
م

،معؼـولمغؾبشـّٕمضـؿ٤ّمصعوظقـوتممممماألغواعماألدبقةماظرتا قةم)رؤؼدامحضدارؼة(ممبؿ٦ّلمأغبّٓمجـّٓؼي،م (1

بعـ٦ّانمتّٓاخ٢ّماِّغ٦ّا ماِّدبقـي،مضلـ٣ّماظؾغـيممممم0228مت٦ّزمم00/04عممتّٕماظـؼّٓماظـوغ٨ّمسشّٕماٌـعؼّٓمؼبم

،مسوٕماظؽؿـىمايـّٓؼٌمظؾـشـّٕمواظؿ٦ّزؼـّٝ،ممممم0اظعّٕبقيموآدابفو،مجوععيماظرلع٦ّك،مإربّٓ،ماِّردن،معٍ

م.0229م–م0409،م0وجّٓارامظؾؽؿوبماظعو٨ٌّمظؾـشّٕمواظؿ٦ّزؼّٝ،مط

،مح٦ّظقوتماىوععيماظؿ٦ّغلقي،متصّٓرػومطؾقيماظؼصصماظـػلاغيمسـدماجلاحظؾشرلماجملّٔوب،ماظ (2

 .،مت٦ّغ0975ّٗ،م00اآلدابمواظعؾ٦ّمماإلغلوغقي،مسّٓ

،متشؽقلماظؼارئماظضؿينميفمرواؼةمرؼىماجلـوبم)سؾدماحلؿقدمبدنمػدوضدة(ممب٦ّضّٕوعي،ممحؽقؿي (3

عؼولمضؿ٤ّمأسؿولماٌؾؿؼ٧ّماظّٓوظ٨ّمايوديمسشّٕمظّٕواؼي،م"سؾّٓمايؿقّٓمب٤ّمػّٓوضـي"معّٓؼّٕؼـيماظـؼوصـي،مممم

 ،مبّٕجمب٦ّسّٕؼّٕج.0228دؼلؿدلم

،مزبـدلموحـّٓةماظؿؽـ٦ّؼ٤ّممممأصقماظؿوضعمسـدمؼاوسمعامبنيماجلؿاظقةمواظؿارؼخخرلماظّٓؼ٤ّمدسقّ٘،م (4

 .0229واظؾقٌمؼبمغظّٕؼوتماظؼّٕاءةموعـوػففو،مجوععيمبلؽّٕة،ماظعّٓدماِّول،م

،مصورةماظػرسميفماظـؼاصةماظعربقةماجلاحظمأمنوذجامدراددةمعؼارغدةممرابعيمايلنيماظل٦ّدوغ٨ّ،م (5

أصّٕؼـ٢ّممم00-9مذبؾيماظّٓرادوتماِّدبقيمواظـؼّٓؼيماٌؼورغيمؼبماظ٦ّر٤ّماظعّٕب٨ّ،ماٌممتّٕمايوديمواظعشـّٕون،م

 .،مسؿون،ماِّردن0208،م0،مجوععيماىّٕش،معمدليماظ٦ّراقمظؾـشّٕمواظؿ٦ّزؼّٝ،مط0208

،مذبؾـيممجدظقةماظؿارؼخمواظـصمواظؼارئمسـدمغؼادمعدردةمطوغلدؿوغسماألدلاغقدةممرضومععّٕ ،م (6

 .،مجوععيمربؿّٓمخقضّٕ،مبلؽّٕة0203،مجوغػ٨ّ.00طؾقيماآلدابمواظؾغوت،مسّٓ.

،مذبؾيمسوٕماظػؽّٕمذبؾيمدورؼيمربؽؿيمصـقةماظؼصةميفمطؿابماظؾكالءمواجلاحظضقوءمصّٓؼؼ٨ّ،م (7

 .،ماظؽ٦ّؼ0992ً،معورسم4تصّٓرمس٤ّموزارةماظـؼوصي،مسّٓ

 ّٟم:سؾّٓمآمأب٦ّمػق

،مذبؾـيمجوععـيمتشـّٕؼ٤ّممممادلصطؾىماظلرديمتعرؼؾاموترمجةميفماظـؼدماألدبيماظعربديماحلددؼثمم (8

م.،مد٦ّرؼو0226،م0،مسّٓم08ظؾّٓرادوتمواظؾق٦ّثماظعؾؿقيم)دؾلؾيماآلدابمواظعؾ٦ّمماالغلوغقي(معٍم
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ــوغ٨ّمسشـّٕماٌـعؼـّٓمؼبممممعؼولمغؾبشّٕمضؿ٤ّمصعوظقـوتمعـممتّٕماظـؼـّٓماظممم،مصـونماظلردموتداخلماألغواع (9

بعـ٦ّانمتّٓاخ٢ّماِّغ٦ّا ماِّدبقي،مضل٣ّماظؾغيماظعّٕبقيموآدابفو،مجوععـيماظرلعـ٦ّك،مممم0228مت٦ّزمم00/04

ٍم ،مسـوٕماظؽؿـىمايـّٓؼٌمظؾـشـّٕمواظؿ٦ّزؼـّٝ،موجـّٓارامظؾؽؿـوبماظعـو٨ٌّمظؾـشـّٕمممممممممم0إربّٓ،ماِّردن،معـ

م.0229م–م0409،م0واظؿ٦ّزؼّٝ،مط

ــوض،مم (11 ــ١ّمعّٕت ــّٓماٌؾ ــي،مميفمتؼـقدداتماظلددرد(يفمغظرؼددةماظرواؼددةم)حبددثممسؾ ــوٕماٌعّٕص ــؾيمس ،مدؾل

 .،مدؾلؾيمطؿىمثؼوصقيمذفّٕؼيمؼصّٓرػوماجملؾّٗماظ٦ّر مظؾـؼوصيمواظػـ٦ّنمواآلداب،ماظؽ٦ّؼ042/0998ً 

،مذبؾـيمدواة،مذبؾـيمصصـؾقيمربؽؿـيمتؾبعــ٧ّمممممماظؿؾؼيمبنيمؼاوسموآؼدزرمسؾ٨ّمحل٤ّمػّٔؼؾ٨ّ،م (11

ؾقيماآلداب،مجوععيمذيمضور،م،مط0207،م03،مسّٓد.4بوظؾق٦ّثمواظّٓرادوتماظؾغ٦ّؼيمواظذلب٦ّؼي،معٍ.

 .اظـوصّٕؼي،ماظعّٕاق

،م3،مذبؾـيمسـوٕماظػؽـّٕ،مسـّٓد.ممممعػداػقممػقؽؾقدةميفمغظرؼدةماظؿؾؼديممممربؿّٓمإضؾولمسـّٕوي،مم (12

 .،ماجملؾّٗماظ٦ّر مظؾـؼوصيمواظػـ٦ّنمواآلداب،ماظؽ٦ّؼ0229ًعورس،م-،مؼـوؼ37ّٕعٍ.

ثؼوصقـيمم،مدؾلـؾيمسـوٕماٌعّٕصـي،مطؿـىممممماحلدبميفماظدرتاثماظعربديمممربؿّٓمحل٤ّمسؾّٓمآ،م (13

 .،ماظؽ٦ّؼ0982ً،م36ذفّٕؼيمؼصّٓرػوماجملؾّٗماظ٦ّر مظؾـؼوصيمواظػـ٦ّنمواآلداب،مسّٓد.

،مذبؾيما٦ٌّضّٟماِّدب٨ّمذبؾيمأدبقيمتصّٓرماظشكصقةميفماظؼصةماظؼصريةعصطػ٧ّمأعبوػرلي،م (14

م.،مدعش0990ّ٠،مطوغ٦ّنماِّول،م0تشّٕؼ٤ّمم062وم059س٤ّماهودماظؽؿوبماظعّٕب،مسّٓد:م

،م0205،مجـوغػ٨ّ،مم09،مذبؾـيماًطـوب،مسـّٓ.ممموجتربدةماظدـصمماظؼارئمعؾقؽيمدحوعـقي،م (15

 .عـش٦ّراتمزبدلمهؾق٢ّماًطوب،مجوععيمع٦ّظ٦ّدمضود٣ّ،متقّٖيموزو،ماىّٖائّٕ

عشؽالتمادلصطؾىماظـؼديميفماظدراداتماظـؼدؼةماظعربقدةماحلدؼـدةممممعـؿف٧ّمايّٕاحشي،مع٤ّ (16

 .ن،ماِّرد0229،م0،مس6ّٓ،مذبؾيماهودماىوععوتماظعّٕبقيمظ٩ّداب،معٍموادلعاصرة

ضـّٕاءةمهؾقؾقـيمبـق٦ّؼـيمظـػـ٦ّسمممممموزقػةمادلؽانميفماظؼصةماجلزائرؼةماظـورؼدةمورؼّٓةمسؾ٦ّد،م (17

ثوئّٕةمظعؾّٓمآماظّٕطقا(مذبؾيماظـؼّٓمواظّٓرادوتماِّدبقـيمواظؾغ٦ّؼـي،مدورؼـيمربؽؿـيمؼصـّٓرػومصّٕؼـ٠ّممممممم

ظؾغـيمماِّدبقيمواظـؼّٓؼيمواظؾلوغقي،مطؾقـيماآلدابمواظعؾـ٦ّمماإلغلـوغقي،مضلـ٣ّماممممماظؾقٌمٌكدلماظّٓرادوت

 .،مجوععيمجقالظ٨ّمظقوبّٗ،مدقّٓيمبؾعؾوس،ماىّٖائ0228/0229ّٕ،م0اظعّٕبقي،ماظعّٓدم
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ٍمظغةماظؼصميفماظرتاثماظعربيماظؼديغؾقؾيمإبّٕاػق٣ّ،م (18 ،م0م،مصص٦ّل،مذبؾيماظـؼّٓماِّدب٨ّ،معـ

 ،معطوبّٝماشلقؽيماٌصّٕؼيماظعوعيمظؾؽؿوب،معصّٕ.0980،م0سّٓ

 :مغضرلةمطـ٦ّي

،مذبؾـيماظـؼـّٓمواظّٓرادـوتمممماظؼرنماظرابعمػفدريماألذؽالماظلردؼةميفماظعصرماظعؾاديمحؿىم (19

اِّدبقيمواظؾلوغقي،م)دورؼيمربؽؿيمؼصّٓرػومصّٕؼ٠ّماظؾقٌمٌكدلماظـؼّٓمواظّٓرادـوتماِّدبقـيمواظؾلـوغقي،مممم

 ،مجوععيمدقّٓيمبؾعؾوس،ماىّٖائّٕ.0206،م24سّٓدم

،مج٦ّانم06،مذبؾيماآلدابمواظعؾ٦ّمماإلغلوغقي،مسّٓدماحملاصلماظلردؼةميفمضصةمعرؼمماظّصـاع (21

 .،مطؾقيماآلدابمواظؾغوتمواظػـ٦ّن،مجوععيمدقّٓيمبؾعؾوس0208

 

 املعاجه
م

،مدارماظّٕقبذقّٓمظؾـشّٕ،معـش٦ّراتموزارةماظـؼوصيمواإلسـالم،ممعنمععفمماجلاحظإبّٕاػق٣ّماظلوعّٕائ٨ّ،م (1

 ،ماظعّٕاق.0980د.ط،م

،م0طاظؿعوضـّٓؼيماظعؿوظقـيمظؾطؾوسـيمواظـشـّٕ،م،ممممم،مععفدممادلصدطؾقاتماألبقدةمممإبّٕاػق٣ّمصؿق٨ّ،م (2

 صػوضّٗ،مت٦ّغّٗ.،م0986

 عـظ٦ّر،مظلونماظعّٕباب٤ّم: 

م.دارمصودر،مد.ط،مد.ت،مبرلوت،مظؾـون (3

م.د.ط،م،د.ت،ماظؼوػّٕة،معصّٕم،دارماٌعور  (4

 دارماٌعّٕصيمظؾطؾوسيمواظـشّٕ،مد.ط،مد.ت،مبرلوت،مظؾـونماظػفردت،اظـّٓؼ٣ّ،ماب٤ّم (5

ــوض٦ّتمايؿــ٦ّي،م (6 ،م0993،م0دارماظغــّٕبماإلدــالع٨ّ،مط،محــّٕ ماظعــني،مععفددمماألدبدداءؼ

 .ظؾـونبرلوت،م

م

م
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 كتب التفسري ًاحلدٍث ًالسريّ املطورّ:
 

،م0،مدارماظؽؿـىماظعؾؿقـي،مطمم0،متـّّ:مأغبـّٓمصّٕؼـّٓماٌّٖؼـّٓي،مجمممماظلريةماظـؾوؼةاب٤ّمإدقوق،م (1

م.م،مبرلوت،مظؾـون0224ػـ/0404

 ،مبرلوت،مظؾـون.0220ػـ/م0403،م0،مدارماب٤ّمطـرل،مطصققىماظؾكارياظؾكوري،م (2

ــّّ:متؼققدددماظعؾددماًطقــىماظؾغــّٓادي،م (3 ــ٨ّ،مدارماالدــؿؼوعي،مطم،مت ــورمسؾ ــّٓماظغػ ،م0دــعّٓمسؾ

 عصّٕ.م-،ماظؼوػّٕة0228ػـ/0409

،م)اظؾقـٌمؼبماظلـرلةماظـؾ٦ّؼـي(،مدارمابـ٤ّمحـّٖم،مممممماظرحققمادلكؿدوممصػ٨ّماظّٕغب٤ّماٌؾورطػ٦ّري،م (4

 .م،مبرلوت،مظؾـونم0220ػـ/م0402،م0ط

ــى،ممم (5 ــ٨ّمروظ ــ٤ّمأب ــ٨ّمب ــّٓه،مدارمايــّٓؼٌ،مد.ط،ممم،مغفددجماظؾالشددةمسؾ ــّٓمسؾ ــّٕ:مربؿ ــّّموذ ت

 ،ماظؼوػّٕة،معصّٕ.0224ػـ/0404

،م0،متّّ:مأبـ٨ّماِّذـؾولماظـّٖػرلي،مجمممجاععمبقانماظعؾمموصضؾهأب٦ّمسؿّٕومؼ٦ّدّٟمب٤ّمسؾّٓماظدل،م (6

 ،ماٌؿؾؽيماظعّٕبقيماظلع٦ّدؼي.0994ػـ/0404،م0دارماب٤ّمج٦ّزيمظؾـشّٕمواظؿ٦ّزؼّٝ،مط

دـوع٨ّمبـ٤ّمممم،تػلريماظؼرآنماظعظقم،مب٤ّمسؿّٕماظؼّٕذ٨ّماظّٓعشؼ٨ّإزلوسق٢ّماب٤ّمطـرلمايوصّٜمأب٦ّماظػّٓاءم (7

 م،ماظّٕؼوض،ماٌؿؾؽيماظعّٕبقيماظلع٦ّدؼي.0997ػـ/0408،م0ربؿّٓمدالعي،مدارمرقؾيمظؾـشّٕمواظؿ٦ّزؼّٝ،مط

،ماظّٕؼوض،ماٌؿؾؽيم0226ػـ/0407،م0،مط0،مدارمرقؾيمظؾـشّٕمواظؿ٦ّزؼّٝ،معٍصققىمعلؾمعلؾ٣ّ،م (8

ماظعّٕبقيماظلع٦ّدؼي.

،م3دارماظؽؿوبماظعّٕبـ٨ّ،مطم،م0،متّّ:مسؿّٕمسؾّٓماظلالمماظؿّٓعّٕي،مج،ماظلريةماظـؾوؼةاب٤ّمػوذ٣ّ (9

 .م،مبرلوت،مظؾـون0992/ػـ0402

 

 املقاالت االلكرتًنَْ:
 مععضـؾيماٌلـؿؼؾ٢ّمعـ٤ّماظـ٦ّرض٨ّمإظبماظّٕقبضؿـ٨ّ،معؼوظـيممممممماظؼصدةماظؼصدرية...طقفممحؾقىمع٦ّغل٨ّ،م (1

  www.aikdelfarid.tt،ممب٦ّضّٝماإلظؽذلوغ٨ّماظعؼّٓماظػّٕؼّٓم05/00/0206إظؽذلوغقيمغؾبشّٕتمؼ٦ّم:م

http://www.aikdelfarid.tt/
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مج٦ّانم01اِّحّٓم:،معؼولماظؽذلوغ٨ّ،مغشّٕمبؿورؼّْماظؼصةماظؼصريةمواجملاغلةم،اظلعقّٓمب٦ّروجني (2

م. .mosta.dz/index.php/2/53-attanafous.univwww-2بو٦ٌّضّٝ:مم01:02ؼبماظلوسيممم1023

،معؼوظـيممبفؾـيماظعـّٕبماإلظؽذلوغقـيمممممعؼدعةمظؾؼصماظعربديماظؼددؼمممدؾؿ٧ّماًضّٕاءماىق٦ّد٨ّ،م (3

ــو٦ٌّضّٝ:م،مغشــّٕتماظـلــكيماإلظؽذلوغقــيم00صم،م9940،ماظعــّٓد:م0977تلدلــًمبؾـــّٓنمدـــيم ب

www.arab.co.uk/article.م

اظعـّٓدممم،،معؼـولمإظؽذلوغـ٨ّمغشـّٕممبفؾـيماظّٕؼـوضمثؼوصـيممممممم،ماظلدردؼةماألدبقدةممسؾّٓمآمإبّٕاػق٣ّ (4

م،مبو٦ٌّضّٝماإلظؽذلوغ٨ّ:م0204ؼ٦ّغق٦ّمم00ػـما٦ٌّاص٠ّمظـ0435ذعؾونمم03،مؼ٦ّمماظلؾًم06789

www.alriyadh.com/946139.م

،مذبؾيمجوععيماًؾق٢ّمظؾؾقـ٦ّث،ممبـقةماظـصماحلؽائيميفمطؿابماظؾكالءمظؾفاحظسؾ٨ّمسؿّٕو،م (5

م.www.hebron.edu./journal،مرابّٛماجملؾيماالظؽذلوغ٨ّ:م212،مصؾلطني،مص1020،م1،مس9ّٓعٍ

،مذبؾـيماىّٓؼـّٓ،مثؼوصقـيمسّٕبقـيممممماظؼصدةماظؼصدريةموعوضعفداميفمغظرؼداتماظلدردمممممس٦ّادمسؾ٨ّ،م (6

،مصدلاؼـّٕمم23،مظــّٓن،مسـّٓمممAl Arabe Publishing Centre ممجوععي،مدورؼيمذفّٕؼيمتصّٓرمس٤ّ:

 . www.aljadeedmagazine.com،ما٦ٌّضّٝ:م61،مصم1021

 

 الدًاًٍن:
م

ه،م0405،م5ذــّٕ:معصــطػ٧ّمسؾــّٓماظشــوؼب،مدارماظؽؿــىماظعؾؿقــي،مطمدؼــ٦ّانماعــّٕئماظؼــقّٗ،م (1

 ،مبرلوت،مظؾـون0224

م

http://www.attanafous.univ-mosta.dz/index.php/2/53-2
http://www.arab.co.uk/article
http://www.arab.co.uk/article
http://www.alriyadh.com/946139
http://www.alriyadh.com/946139
http://www.hebron.edu./journal
http://www.aljadeedmagazine.com/


 

 

م

م

م

م

م

م

م

مفورس

م

م



 فِرش:

~ 237 ~ 

 

مم...........................................................................................مذؽّٕ

مم...........................................................................................مإػّٓاء

مأم.........................................................................................معؼّٓعي:

 جتنَس قصص البخالء: مدخل
م02م....................................................مإذؽوظقيماىـّٗماِّدب٨ّمؼبماظذلاثماظعّٕب٨ّ (0

م01م............................................................ماظؾكالء:مأخؾورمأممغودرةمأممضصي (0

م01م...................................................................................ماًدل(أم

م20م..................................................................................ماظـودرة(بم

م22م..................................................................................ماظؼصي(جم

 ًمجالَاتى ُصصقالالفصل األًّل: أشكال الرتاث 
م22م..........................................................................................ممتفقّٓ

م29م.................................................م.يف العصر اجلاهليالشرد العربي املبحث األّول: 

م21م....................................................................مأغ٦ّا ماظؼصّٙماىوػؾ٨ّ (0

 ّٓ21م..................................................................................ماِّواب 

 م21م............................................................................مضصّٙماٌؾ٦ّك

 م21م................................................................مضصّٙماِّدػورموايّٕوب

 م21م................................................................................ماِّدوررل

 م21م.................................................................................مإًّاصي

 م26م..........................................................................مضصّٙماجمل٦ّن

 م26م..................................................................................ماظـ٦ّادر

 م10م.................................................................................ماِّعـول

م12م.................................................مواًصوئّٙماظػـقيمظؾؼصيماىوػؾقيماظلقبؿوت (0

 13م................ماملبحث الثاني: الهثر القصصي يف العصر اإلسالمي والعصر األموي وبداية التدويو

م12م...........................................................ماظــّٕماظؼصص٨ّمؼبماظعصّٕماإلدالع٨ّ (0
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 12م..............................................................................ماظؼصيماظؼّٕآغقي .مأ

م11م........................................................................مضصّٙماإلدّٕائقؾقمبوت .مب

م30م.................................................................ماظؼصيماإلدالعقيموع٦ّاضقعفو .مت

 م32م.....................................................................مضصّٙماظّٕقبد٦ّلم

 م31م.........................................................................مضصّٙماٌشّٕطني

 م32م...............................................................مضصّٙماظصقوبيمواظؿوبعني

م31م..............................................................................ماظلرلةماظـؾ٦ّؼي .مث

م31م.......................................................................مضصّٙماظعصّٕماُِّع٦ّي (0

م31م.............................................................................ماظؼصّٙماظّٓؼ  (أم

م20م.................................................................مطؾقؾيمودعـيمواظؼصيماظّٕعّٖؼي (بم

م22م......................................................م.املبحث الثالث: القصة يف العصر العباسي

م29م............................................................................م مواٌماغلياإلعؿو (0

م21م......................................................................................ماٌؼوعي (0

م26م..............................................................................مطؿوبماِّشوغ٨ّ (3

م90م..............................................................................مردوظيماظغػّٕان (4

 93م.............................................................................مأظّٟمظقؾيموظقؾي (5

م91م........................................................مالقصصي األندلشياملبحث الرابع: الهثر 

 91م...........................................................مر٦ّقمايؿوعيمالب٤ّمحّٖمماِّغّٓظل٨ّ (0

 91م......................................................ماظؿ٦ّابّٝمواظّٖوابّٝم"الب٤ّمذفقّٓماظؼّٕرا" (0

 10م.......................................................مح٨ّماب٤ّمؼؼظونمظـ"أب٨ّمبؽّٕمب٤ّمرػق٢ّ" (3

 13م............................................................................ماٌؼوعيماِّغّٓظلقي (4

م11م.........................................................................................مخالصي

 الفصل الثانُ: بالغْ السرد القصصُ عند اجلاحظ
 11م..........................................................................................ممتفقّٓ
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 16م.................................ماألّول: عهاصر بهاء القصة القصرية يف قصص البخالء املبحث

 16م..................................................................مدواس٨ّمتلظقّٟمطؿوبماظؾكالء(أم

 11م............................................................مبالشيماظلكّٕؼيمؼبمأدبماىوحّٜ(بم

 19م......................................................................معاػقةماظؼصةماظؼصرية (0

 16م.................................................................مسـاصرمبـاءماظؼصةماظؼصرية (2

 16م....................................................................................مايّٓث .2

 13م..................................................................................ماظشكصقي .1

 19م.......................................................................مرّٕقمتؼّٓؼ٣ّماظشكصققبي.مأ

م62م...........................................................................مأغ٦ّا ماظشكصقوت.مب

 61م...................................................................................ماظؾغـــــي .3

 202م....................................................................................ماظ٦ّصّٟ 3.2

 201م.....................................................................................ماي٦ّار 3.1

م222م...........................م.املبحث الثاني: البهية الشردية يف قصص البخالء )الدراسة التطبيقية(

 222م....................................................................ماظؾـقةماظلردؼةمعاػقة (1

 222م...............................................................................متعّٕؼّٟماظلّٕد 2.2

م222م....................................................................مسالضيماظلوردمبوٌلّٕودمظ٥ّ 2.1

 221م..........................................................................ماظرؤؼةماظلردؼة (2

م210م.............................................................................مصقغةماحلؽي (3

 212م....................................................................................ماظؾقؽة (4

 212م......................................................................................ماظّٖعون(أم

م222م......................................................................................ماٌؽون(بم

م292م.........................................................................................مخالصي

 الثالث: قصص البخالء مقاربْ يف نظرٍْ التلقُ الفصل
م293م..........................................................................................ممتفقّٓ
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 292م......................ماملبحث األول: مقاربة نقدية لهصوص قصص البخالء بإجراءات مههج "ياوض"

م292م.................................................................................مأص٠ّماظؿ٦ّضّٝ (0

م211م..........................................................................ماٌلوصيماىؿـــوظقؽبقبي (0

م211م..........................................................................ماٌـعطّٟماظؿورطب٨ّ (3

م211م............................م.املبحث الثاني: قصص البخالء مو مهظور اآلليّ ات اإلجرائية عهد آيزر

 211م.............................................................................ماظؼورئماظضؿ  (0

م211م......................................................................ماظػّٕاشوتمأوماظؾقوضوت (0

م212م....................................ماظلفالتماظـصقيمظؾشكصقوتمع٤ّمخاللماالغؿؼوءمواإلضصوء (3

م269م....................................................ماالدذلاتقفقوتماظـصقيمؼبمضصّٙماظؾكالء (4

م261م............................................ماظؼوسّٓةماًؾػقيمواظؼوسّٓةماِّعوعقيمظؼصّٙماظؾكالء 2.2

م103م.........................................................................مبـقيما٦ٌّض٦ّ مواِّص٠ّ 2.1

 103م.............................................................................معـظ٦ّرماظلورد(أم

م122م........................................................................معـظ٦ّرماظشكصقوت(بم

م121م...................................................................ماِّحّٓاث/ايّٓثمعـظ٦ّر(جم

م121م.............................................................................معـظ٦ّرماظؼورئ(دم

م122م.........................................................................................مخالصي

مم129م..........................................................................................مخومتي

م121م...................................................................................معؽؿؾيماظؾقٌ

م131م..........................................................................................صفّٕس

م
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