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ثمرة عملً هذا إلى القلب الذي سكب حنانه فً قلبً، إلى التً أضاءت لً شموع  أهدي

العلم والمعرفة، إلى التً كانت صبورة دائما على هفواتً وداللً، ودعاؤها كان ذخر 

الحبٌبة الغالٌة "خٌرة" حفظها هللا. أمًمسٌرتً وسر صمودي، إلى   

الدراسً إلى آخره، إلى أخً العزٌز"مراد"  إلى الذي أمدنً بالعون من بداٌة مشواري

 حفظه هللا، وأنار طرٌقه.

فاطمة، أتمنى أن ٌدخل هللا  إلى كل من تجمعنً بهم صلة الرحم: إخوتً محمد وزوجته

، ونصٌرة أتمنى لها زواج الفرحة إلى بٌتهم وٌرزقهم أبناء صالحٌن،وإلى العجال ومحجوبة

.نسعٌد،وحٌاة هنٌئة ملٌئة بالحب والحنا  

 إلى أستاذي الغالً "مكروم سعٌد" وزوجته وأستاذي "مسعودي"وإلى كل عائلتهم.

ث، لها إلى االبتسامات المشرقة :أختً آمنة التً قاسمتنً أفراحً وأقراحً فً هذا البح

 تحٌة خاصة، وإلى إبنة أختً الكتكوتة الصغٌرة "هناء لعرٌبً" حفظها هللا.

الكحلة" أتمنى لها التوفٌق فً مشوارها الدراسً.إلى رفٌقتً وصدٌقتً إبنة خالً "  

بنات عمً ٌمٌنة ،الكحلة، ومخطارٌة. فوزٌة و وإلى  

 إلى البراعم: أسامة، فتح هللا، إٌمان، أشواق، صبرٌنة، زكرٌا، نصر الدٌن، براء وٌاسمٌنة.

رة دٌقاتً الغالٌات:نبٌلة،نعٌمة، زهٌإلى باقً الزهور التً عطرت قلبً، وأزهرت أٌامً ص

فاٌزة . زهرة شاشو، حورٌة قشقاش، أمٌنة، فرٌدة، نورٌة، نادٌة،سلٌمة،غنٌة،فوزٌة،حٌاة،  

.2012/2012وطلبة قسم اللغة العربٌة وأدابها دفعة  ساتذةأإلى جمٌع   

 إلى كل من ٌحملهم القلب ولم ٌذكرهم القلم.



 
 أ

 ة:ــدمــقـالم

المرسلٌن سٌد محمد المصطفى الحبٌب على والسالم والصالة الرحٌم، الرحمان هللا باسم

بــعـــــد: أمـــا إلــىٌــومالــدٌــن وعــلىآلــهومــنوااله

     عاكسة مرآة األدب قوالبإّن اختراع إلى ٌلجأ اإلنسان أّن حٌث اإلنسانٌة، للحٌاة

تتفاوتبٌنشعر األخٌرة .ونثرفنٌةالتًتصٌبفٌهاكلمشاكلهوأمالهوأالمه.وهذه

.وكالهماٌنفردبخصائصتمٌزهعناآلخر،فالشعرٌختصبالوجدانوالشعورالخالص

 ٌتسع أدبً فن فهو النثر جانبأما من واإلطناب،أما السرد على وٌعتمد القول، لمجال

 الحدٌثعنألوانهفهوغنًفًذلك؛فنجداألسطورة،الملحمة،المسرحٌة،المقالةالخرافة

اتخذتها التً السردي األدبً النوع هً األخٌرة وهذه القصٌرة، والقص الرواٌة، المقامة

الواقعٌةعندنجٌبمحفوظ. نموذجالدراسة

 امتلككلاألدواتالتًمكنتهمنأدركنجٌبمحفوظمعنىالواقعٌة وقد بعمقشدٌد،

المذهبفًرواٌتهوقصصه،ممامّكنهمنخوضالتجربة،تجربةالكتابةالواقعٌة تبنًهذا

بٌنهكذات التًربطتفٌما الحقٌقٌة عنالعالقة بدقة لنا كاشفا بنجاح والقصة الرواٌة فً

وبٌن لغةمبدعة خالل من وقصصه، رواٌاته صورتها التً الفترة خالل مجتمعه واقع

المفصحةالجمٌلة. ومبسطة،التخلومنطابعالمحلٌة، فصحى،وسطى،

ولٌسالحٌاة معروف، هو كما الحٌاة، من جزء تصور فهً القصٌرة، القصة أما

 متمٌز، فًشخصمنفرد تتمثل منها، عٌنة تختار وهً أوتتمثلفًموقفمحدودكلها،

ظهورها ارتبط وقد وقائعها، فً أو أجزائها، فً تعرضللحٌاة بذلك وهً عنده، تقف

فأصبحتفًالعصرالحدٌثجنساأدبٌاشائعا،وذلكبالتقاطها بانتشارالطباعةوالصحافة،

 إلى راجع وهذا الٌومٌة، المجتمع فرصتطورات لها أتاح الذي بالقصر الممٌز ةطابعها

واإلذاعة الصافة كانتشار الواسعة، الجماهٌرٌة اإلعالمٌة األجهزة فً السرٌع النشر

والتلفزٌون.



 
 ب

القصٌرة نجٌبمحفوظالقصة كٌفدرسوتناول هو: مطروحا ٌبقى الذي اإلشكال ولكن

هوالطرٌق ومــا تجلتواقعٌته؟ وأٌن قصصه؟ فً تناولها التً القضاٌا هً وما بمصر؟

ذيســارعلــٌهفًقــصـصـه؟.ماهوالّنهجالأوالذيسلكه؟

المطروحةفً للقضاٌا نجٌبمحفوظ مدىطرح فً ٌتمثل اإلشكالٌة همس"وٌبقىصمٌم

."الجنون  تأثره طرٌق عن فقط بها جاء أنه أم  الواقع صمٌم جاءتمن بالقصصهل

فـِنــهفـقـط؟ الغربٌة،ورغبةفًإثــراء

عل القصصٌة"همسولإلجابة علىمجموعته تطبٌقٌة قمتبمحاولة اإلشكالٌة هذه ى

 المطروحة القضاٌا بذلك مبرزة الشكلالجنون" مستوى على بالتحلٌل قصصه فً

باجتهاديالخاصمنحٌنآلخر. متذرعة والمضمون.

النثري للفن الشدٌد مٌولً هو القصٌرة القصة لموضوع اختٌاري سبب ٌرجع

القصٌرة القصة وألّن التجربةالسردي، من أكثر وتقترب المعٌش، الواقع مع تتجاوب

بالحركةاإلنسانٌة. تزخر كونها محفوظ، نجٌب قصص بالتحدٌد اختٌاري سبب وكان

إلىٌومناهذا.والحٌاة،فالقضاٌاالتًتعرضإلٌهاالتزال مطروحة

فً وخاصة بحثً مشوار فً صادفتها التً والعراقٌل الصعوبات ذكر ٌفوتنً وال

 الجنون" همس "قصص نقد تخص مراجع وجود عدم وهو الثالث، تعبالفصل وبعد

الرواٌة نقد فً دراسات مثل موضوعً، صلب تخدم التً بعضالكتب وجدت ومشقة،

فًرواٌاتنجٌبمحفوظالواقعٌةلسناءطاهرالجمالًللدكتورطهوادي،وصو المرأة .رة

والموقف( )الرؤٌة ونجٌبمحفوظ هواري، ألحمد المصرٌة الرواٌة فً المعاصر والبطل

لرجاءعبٌد.واعتمدتأكثرلٌوسفأبوالعدوس،وقراءةفًأدبنجٌبمحفوظ،رؤٌةنقدٌة

علىاجتهاديالخاص.

مذك موضوع وقسمت بـ المعنون :"أثر القصة الواقعية الغربية في القصة رتً

 ".أنموذجاالقصيرة عند أدب نجيب محفوظ، والمجموعة القصصية "همس الجنون" 

إلىمقدمةوثالثةفصول.



 
 ج

نشأتها مع القصٌرة، للقصة واالصطالحً اللغوي التحدٌد األول الفصل فً تناولت حٌث

العربوالغربتممصر. وثمدرستتطعند ومقوماتهاورها، الممٌزة، وسماتها عناصرها،

طبٌعةالناجحة. مع للواقعٌة، واالصطالحً اللغوي التحدٌد فٌتضمن الثانً، الفصل فً أما

مع المذهبوشروطه، ثمذكرتخصائصهذا  أعالمه، و واتجاهاته المذهبونشأته هذا

العناصرالتًارتكزعلٌها.والفصل القصصٌةأهم للتطبٌقعلىالمجموعة الثالثخصصته

للغٌر" و"قصةحٌاة السعادة" ثمن "قصة قصصمنها: ثالثة على مركزة "همسالجنون"

و"قصةروضالفرج".

التحلٌلً والمنهج والثانً( األول الفصل فً خاصة ( التارٌخً المنهج بٌن مزجت وقد

 الوصفًفًالفصلالتطبٌقً.

البحث هذا ارتكبتأخطاءأووٌعتبر وإذا السنة، هذه ِطوال المبذول جهدي حصٌلة بمثابة

وأّنالكمالهللوحده. هفوات،فإّنمردذلكإلىأّنالقصورطبعفًاإلنسان،

قصص"همس جانبمن على بعضالضوء ألقٌت قد أكون أن مخلصة أرجوا وأخٌرا،

والتًكانتمنأقربالقصصإلى حٌاةالطبقةالمتوسطةالجنونلنجٌبمحفوظ"

واقعٌة. فألوأكثرها ٌكون وأن بعضالفائدة، على انطوى البحثقد هذا ٌكون أن أتمنى

 أمل فٌكن مستقبلً، على أرجخٌر كما معٌنه، من فٌستقون بعدي، ٌأتون لمن هللاوا من

 سبحانهوتعالىأنٌجعلهثمرةحصادخٌروفالح.

 أنسى ال تشكراتي كما لناخاصة وأنار والعافٌة، بالصحة علٌنا أنعم الذي هللعزوجل،

السبٌلفًإتمامهذاالعملفأحمدهوأشكرهعلىماأنعمهعلٌنا،وهداناإلٌه.

كماأتقدمبجزٌلالشكرإلىكلمنساعدونًعلىإتمامهذاالبحثحتىبالكلمةالطٌبة.

و وزوجته سعٌد" المشرف"مكروم األستاذ مقدمتهم اللذانوفً "مسعودي" كانلهمأستاذتً

السدٌد، الشدٌد،والرأي ٌبخلواالفضل ولم إتمامه، على رعوا واللذان هذا، عملً نضج فً

 بالنصٌحة اللذٌنواإلرشادعلٌا األساتذة جمٌع إلى والتقدٌر بالشكر أتقدم أن ٌفوتنً ال .كما

 الدراسً مشواري فً ،رافقونً والكلمة التشجٌع هؤالءفأودعونً كل الطٌبة...إلى

وألـــفشـــكـــــر. شــكــــرا
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 .                                  ألول: مفهوم القصة القصٌرة لمبحث اا

   :التحدٌد اللغوي-أ

"قص  "فظة ل
 
ذات معانً مختلفة بعكس ما ٌظنه  ألفاظ:هً "روي"و"حكً "و "سرد"و

 عامة الناس بأنها ألفاظ متشابهة ومترادفة.

على  بقصه قصا وقصصه وقصاههً من قص الشعر والصوؾ والظفر  قص:ف

 ما قص منه هذه عن اللحٌانً، وطابر مقصوص النجاح، الشعر: التحوٌل قطعة قصاصة

،ومقص  ٌقال)ضربه على قصاص شعره قال األصمعً: وٌقال قصاصة  الشعر،

ومقاص
(1)

.
 

جابر:)أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم( كان ٌجسد على قصاص وفً حدٌث 

 ، واالسمىوقد اقتض   ،رأس حٌث ٌؤخذ بالمقصشعر ال منتهى فتح والكسر،و هو بال ،الشعر

قصة معروفة وال .وقٌل ما أقبل من الناصٌة على الوجه شعر الناصٌة، من الفرس: لقصةا

ى :"نحن نقص علٌك أحسن نحوه قوله تعال ٌعنً الجملة من الكبلم، ،أو ٌقال فً رأسه قصة 

 .البٌانأحسن " أي نبٌن لك  القصص

ن قصها.الذي ٌأتً بالقصة م:القاص 
(2)

 

  األضبلع فً وسطه.و القصص:عظم الصدر المؽروز فٌه شراسٌؾ  القص

 علً خبره ٌقصه قصا وقصصا أوردهقص الخبر وهو القصص و لقصة:ا

 صار أؼلب وضع موضع المصدر حتى :الخبر المقصوص بالفتح القصص و

 .علٌه.والقصص بكسر القاؾ:جمع القصة التً تكتب

.معانٌها وألفاظهالى وجهها كأنه ٌتتبع تً بالقصة عالذي ٌأ :القاص
(3)

 

 

 

 

                                                                 
-1، طاتٍ يُظٕع)أتٕ انفضم جًال انضٍٚ يذًض تٍ يكغو(: نـاٌ انعغب، انًجهض انصاَٙ عشغ، صاع طاصع. تٛغٔخ - 1

 120ص2000
 انًظضع َفـّ، ص َفـٓا. - 2
  .121َفـّ، ص  - 3
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 التحدٌد االصطالحً للقصة:-ب

وهً تتناول حادثة واحدة أو  وٌها الكاتب،القصة هً مجموعة من األحداث ٌر  

تتباٌن أسالٌب عٌشها ،وتصرفها فً تتعلق بشخصٌات إنسانٌة مختلفة، حوادث عدة،

وٌكون نصٌبها فً القصة  ه األرض،الحٌاة،على ؼرار ما تتباٌن حٌاة الناس على وج

.متفاوتا من حٌث التأثٌر و التأثر
(1) 

مجموعة من األحداث ذات صلة بشخصٌات إنسانٌة،تختلؾ أو بعبارة أخرى هً  

عٌشها فً الحٌاة، تماما كما هً حٌاة البشر على األرض ،ٌروٌها القاص  أنماط سلوكها و

.تى نظن أن ما ٌروٌه قد وقع فعبلبأسلوب مشوق، فٌشدنا إلى األحداث، وٌأسرنا،ح
(2). 

و هً بهذا ال تعرض لنا الواقع، كما تعرضه  حوادث ٌخترعها الخٌال، لكن القصة

منه.تبسط أمامنا صورة مموهة  ، وإنماالتارٌخ والسٌر كتب
(3)

 

المستندات أن تثبت  وٌذوقها، و لٌس ضرورٌا  طرهاٌؤالخٌال، فٌلونها و  هال فٌدخٌت

 ة ما ٌجري على الورق، ألن المهم هو مماثلة أحداث القصة ألحداث الحٌاة،و الوثابق حقٌق

وإذا كان القاص بارعا فً السرد، و فً حبك األحداث و  إال إذا كانت من نوع الخوارق.

.و فً التحلٌل كتب ألبطالها الخلود تعقٌدها،
(4)

                                                  

واقعٌا فً قصته، أن ٌعرض علٌنا من  اتجاها  الكاتب الذي ٌتجه إذن ال ٌفرض فً

ات صحته بالوثابق و المستندات ،وال من الشخصٌ الحوادث ما سبق وقوعه فعبل،أو ما تثبت

حدوث مثل هذه  بإمكانالوفٌات ، و لكن علٌه أن ٌقنعنا ما له ذكر فً سجل الموالٌد و 

حٌاة التً نحٌاها و نعرفها.الحوادث، ووجود مثل هذه الشخصٌات، فً ال
(5) 

و القاص إذ ٌراقب حٌاة الناس،ٌختزن مشاهداته فً فكره،و ٌنتقً منها عندبذ ما ٌجده 

مناسبا و ضرورٌا لكتابة قصته،و ال ٌقاس نجاح القصة بضخامة الحادثة، ألن المهم هو 

ه لمتابعة التحلٌل الجٌد للشخصٌات، وسرد األحداث بأسلوب شٌق و جمٌل،ٌسر القارئ وٌشد

                                                                 
 .09، ص 1996ؽ ط  1يذًض ٕٚؿف َجى، فٍ انمظح، صاع انصمافح، تٛغٔخ، ط  -1
ص 1، 2013ٕٛؽ تطغؽ: األصب، ذعغٚفّ، إَٔاعّ، يظاْثّ، انًؤؿـح انذضٚصح نهكراب، طغاتهؾ، نثُاٌ، ط اَطٕاَ -2

153. 
 .10، ص انـاتكيذًض ٕٚؿف َجى، انًغجع  - 2
 .153، ص انًغجع انـاتكٕٛؽ تطغؽ، َاَطٕا - 4
 .10، ص انـاتك ،انًغجعيذًض ٕٚؿف َجى - 5
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تقدٌمها و عرضها  القاص ٌحسنوقد تكون الحادثة بسٌطة لكن  ما ٌجري بشؽؾ و اهتمام.

شهرتها األفاقفتطبق 
. (1) 

:أن القصة أكثر األنواع األدبٌة فعالٌة فً عصرنا الحدٌث بالنسبة  والتر ألن و ٌرى

ٌتصورها الكاتب للوعً األخبلقً،ذلك ألنها تجذب القارئ لتدمجه فً الحٌاة المثلى التً 

 ى كما تدعوه لٌضع خبلبقه تحت االختبار إلى جانب أنها تهبنا من المعرفة ما ال ٌقدر عل

انٌة فً سعة وامتداد و عمق و هبته أي نوع أدبً سواها،و تبسط أمامنا الحٌاة اإلنس

تنوع.
(2)

 

ر والقصة فً صورتها العامة حكاٌة تسلسل أحداثها فً حلقات كحلقات فقرات الظه   

 تتموج أجزابها فً تتابع. كدودة األرض، أو

وقد عرؾ أٌضا نقاد القصة هذا الفن بتعرٌفات شتى،و نقتصر منها ما هو أقرب إلى 

جوهر القصة الحدٌثة، فٌقول تشارلتن: أن القصة حكاٌة تروي نثرا ووجها من وجوه النشاط 

 سان العادي الحقٌقً،لها أن تقص قصة عادٌة عن اإلن اإلنسان، بحٌثو الحركة فً حٌاة 

القصة و    إذا فروعةٌقول:)و  ، ثمكما تجري حٌاته فً عالم الواقع المتكرر كل ٌوم

براعتها أن تروي حكاٌة الحوادث المألوفة الواقعٌة الجارٌة.وهً مع ذلك وعند أشد 

 له،ٌعمل فٌه الخٌال عم ،إنما تؤلؾ من الواقع بناء مسكا ال تروي الواقع كما هو،الواقعٌٌن ت

فأبطالها و إن كانوا حقا من الناس العادٌٌن فً أحوالهم و حٌاتهم الٌومٌة،و لكن تربطهم 

شبكة من الحوادث كاملة الخٌوط محكمة النسٌج.
(3)

 

وإذا كانت الحٌاة تعرض ظواهر الحٌاة اإلنسانٌة و سلوك الفرد أو األفراد فإن القصة 

منذ ،وتتبعه التفصٌبلت أحٌانا  أدقى ال تقؾ عند ذلك بل تتعقب اإلنسان فً سلوكه وإل

بداٌته إلى النهاٌة ،رابطة بٌن المقدمات و الخواتٌم،موؼلة فً دخٌلة النفس حٌنما تبسط 

.أحٌاناالخارجٌة  أثارهأثناء وقوع الحدث،مستعرضة  ممكنوها
(4)

 

                                                                 
  .154أَطٕإَٛؽ تطغؽ ،انًغجع انـاتك، ص  -1
  .153َفـّ ص  -2
ؽ ط، ص  اإلؿكُضعٚح،تصاع انُشغ  أعاليٓا، اذجاْاذٓا، أطٕنٓا، صعاؿاخ فٙ انمظح انعغتٛح انذضٚصح، يذًض ػغهٕل:  3
  .04،ص1973ط
 . َفـّ ص َفـٓا  -4
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وهً فن أو عمل فنً مع الصنعة و  وهً بذلك عمل معقد و بناء مترابط محكم،

عة ة الفنٌة و المت  فهً تعطً اللذ   بأنها نموذج فنً ٌتصل بكثٌر مما ٌهم الناس،أو  األحكام.

جانب ما لها وهً من خاصٌة أخرى تتصل بما  إلىالجمالٌة التً ٌعطٌها كل عمل فنً 

ٌشؽل الناس و ٌهمهم فً الحٌاة.
(1)

 وٌقسمون القصة إلى ثبلثة أنواع:

 .”conte  بالفرنسًالقصة القصٌرة  -1

 تتوسط بٌن األقصوصة و الرواٌة. nouvelleفرنسٌةالقصة و بال -2

  roman بالفرنسٌة الرواٌة و -3

 قطاعا من الحٌاة أوأال وهو القصة القصٌرة ٌعالج فٌها الكاتب جانبا  فالنوع األول    

منها موضوع مستقل بشخصٌاته  ٌتألؾ ،أو بضع حوادثحادثة، وٌقتصر فٌها على 

وجهة التحلٌل و  ناضجا منٌنبؽً أن ٌكون تاما  قصره الموضوع مع على أن   مقوماته.و

 ٌتطلب التركٌز. محدود ضٌق أمامهتتجلى براعة الكاتب، فالمجال  ، وهناالمعالجة

و هو القصة التً تتوسط بٌن األقصوصة و الرواٌة فٌعالج فٌها  النوع الثانًا أم    

 تمتدالزمن و  .فبل بأس هنا من أن ٌطولاألولىمما ٌعالجه فً  أرحبالكاتب جوانب 

و ٌتوالى تطورها فً شًء من التشابك.الحوادث 
(2)

 

وهو الرواٌة، فٌعالج فٌها المؤلؾ موضوعا كامبل أو أكثر زاخرا  النوع الثالثو  

بحٌاة تامة واحدة أو أكثر، فبل ٌفرغ القارئ منها إال و قد ألم بحٌاة البطل أو األبطال فً 

الستار عن حٌاة  ٌكشؾ أنالقاص ٌستطٌع فٌه  أمامٌح مراحلهم المختلفة،و مٌدان الرواٌة فس

و ٌجلو الحوادث مما تستؽرق من الوقت. أبطاله
(3)

 

 

 

 

 

                                                                 
  .04انًغجع انـاتك، ص يذًض ػغهٕل ؿالو،  -1
ّ ص  -2   .05انًغجع َفـ
  َفـّ ص َفـٓا  -3
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 :للقصة القصٌرة االصطالحًالتحدٌد  -ج    

تختلؾ عن الرواٌة، وإن أبرز خطأ ٌقع  االصطبلحًإن القصة القصٌرة فً معناها 

رواٌة،و ٌشحذها باألحداث القصة القصٌرة هً تلخٌص لل أنٌظن  أنفٌه الكاتب 

لعنصري المكان و الزمان، وؼٌرها من  العناصر التً تفرق بٌن  توالشخصٌات ؼٌر ملتف

القصة القصٌرة و المطولة) الرواٌة(،القصة مقوماتها الخاصة و شخصٌاتها الذاتٌة 

 .الرواٌة أصولقواعدها و أصولها التً تختلؾ عن قواعد و و

     من الحٌاة بكل مبلبساتها و جزبٌاتها و استطراداتها فالقصة القصٌرة تعالج فترة 

 عدة شخصٌات فً محٌط واسع فً الحٌاة،وتتدحرج أور شخصٌة واحدة تشابكها ،و تصو  و

فتصؾ كل ما وقع لها، وتستطرد إلى الشخصٌات و األحداث التً اعترضت طرٌقها ،معها 

فتصفها و تحللها  
.(1) 

ألدبٌة فً أدبنا العربً الحدٌث منذ ابٌن األجناس  وقد أخذت القصة القصٌرة طرٌقها

، وقد كانت تحظى بتقدٌر المجتمع واهتمامه ،نظرا لصدورها عن 19النصؾ الثامن من ق

منشأها بالعالم من  إحساسالتعبٌر عن  إلىالواقع الذي نعٌشه ،وتهدؾ القصة القصٌرة 

واحد و ٌذكر لها عناٌتها  المتصلة التً تدور على محور األحداثحوله، من خبلل سلسلة 

ماله  . سواء األحداثبتصوٌر مبلمح شخصٌاتها و اهتمامها برسم البٌبة التً تجري فٌها 

المكان.له عبلقة بما أو ،عبلقة بالزمان 
(2) 

و القصة القصٌرة حدٌثة العهد،وهً الٌوم أكثر رواجا إلقبال الشبان على كتابتها و 

لضؽط الظروؾ المادٌة ،و سرعة التعاطً مع األحداث قراءتها أكثر من القصة الطوٌلة،و 

 الكومبٌوتر  إلىانشؽال الناس بتحصٌل لقمة العٌش و انصرافهم  به   فً زمن ٌتحكم،

البث سماعه من وسابل  أوو االنترنت و قراءة الخبر السرٌع فً الصحؾ 
(3) .

 
 

 

                                                                 
تالاخ يٍ انُصغ انعغتٙ انذضٚس، صعاؿح ذطثٛمٛح، صاع انفكغ نهطثاعح ٔ انُشغ ٔ  يظطفٗ يذًض انفاع:  -1

  .54،ص1انرٕػٚع،ط
انجايعٛح  دايض دفُٙ صأص:ذاعٚز األصب انذضٚس ،ذطٕعِ،يعانًّ انكثغٖ،يضاعؿّ ،صٕٚاٌ انًطثٕعاخ - 2
  .162،ص1،1993ط
  .158أَطٕإَٛؽ تطغؽ ،انًغجع انـاتك، ص  -3
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 مفهوم القصة القصٌرة: مقاربات نقدٌة حول - د

 :عند الغرب-أ

 :" » ’’Guy De Maupassanttجً دي موباسان« ً كاتب الفرنسال-1

فً النصؾ الثانً من القرن التاسع عشر،كان ٌعتقد أن الحٌاة موباسان حٌث ظهر 

من كتب قصة قصٌرة و  أولفهو  ،تختلؾ  عما ترسمه القصص المتداول فً عصره

الزواج، ولكن  أوق ما فٌها هو الفرا أهمفالقصة عنده لٌس  ٌدٌه فً الؽرب.على اكتملت 

و معانً جدٌرة  أضواءتحدث كل ٌوم قد تعكس زواٌا و ً العادٌة الت األموربٌن طٌاتها من 

باالعتبار.
 (1)

 

الواقعٌة الطبٌعٌة التً اتبعها فً كتاباته القصصٌة،وهو ٌرى  إلىإن موباسان  ٌنتمً 

ص تكمن مهمته فً و هو ٌرى أن القا ،الحٌاة لحظات عابرة،لكنها تحوي معانً كبٌرة أن

 أن   إلىتصوٌر اللحظات الحٌاتٌة العابرة واستخراج معانٌها الخفٌة ،فلقد اهتدى موباسان 

القصة القصٌرة،ولقد كان هذا  إالر عنها تعب   أنهذه اللحظات المنفصلة العابرة ال ٌمكن 

اكتشافا خطٌرا و مهما من طرؾ موباسان حٌث رأى أن القصة القصٌرة هً روح العصر 

 إال بكشؾ الحقابق بدأتً ال تهتم له ،وهً الوسٌلة الوحٌدة للتعبٌر عن الواقعٌة الجدٌدة الك

الكبٌرة. إلى رةالصؽٌ األمورمن 
(2)

 

شلوفسكً: -2
 

  بصعوبة تعرٌؾ القصة القصٌرة   ''شلوفسكً ''وٌعترؾ الناقد الروسً الشهٌر

حكابً  مبنىً نحصل على تتمازج معا لك أنبصعوبة تحدٌد خواصها الممٌزة التً ٌجب و

« Sujet »  وصؾ حادث معٌن ال ٌكفً كما ٌقول  أووجود صورة ما ، أنمناسب ذلك

لكً ٌترسب لنا انطباع بأننا أمام قصة قصٌرة .
(3)

 

 

                                                                 
  .162، صانـاتكدايض دُفٙ صأص ، انًغجع   -1
صاع ذٕتاٌ -انشغكح انًظغٚح انعانًٛح نُشغ نَٕجًاٌ-لضاٚا ٔ ًَاطض-انمظح صٕٚاٌ انعغب–طّ ٔاص٘   -2

  .156نهطثاعح،انماْغج،ص
 .17انماْغج، ص-صاع غغٚة نهطثاعح ٔ انُشغ-تضا  انفُٙ فٙ انمظح انمظٛغجؿٛكٕنٕجٛح اإل-عثض انذًٛض شاكغ -3



 انفظم األٔل           انمظح انمظٛغج يفٕٓيٓا، َشأذٓا، ذطٕعْا، عُاطغْا ٔ ؿًاذٓا
 

 

11 

 '' و''جورجS.Baker بٌكر ترٌدان''و '' N.Frye ''نورثروب فراي-3

 1985عام '' G.Perkins  بٌركنز

القصصً الفنً ٌشٌر إلى نوع من النثر هؤالء الثبلث عند   مصطلح القصة القصٌرة 

ن هذا النوع األدبً ٌقع فٌما بٌن الطول فإ حٌث ومنأو الحكابً الذي ٌقرأ جلسة واحدة، 

كلمة و بٌن لبقٌة القصة القصٌرة  ألفٌنالقصة القصٌرة جدا التً ٌصل عدد كلماتها عن 

حكً  أوقص  أي أنمة، و رؼم كل ألؾسة عشر خم إلىالطوٌلة التً ٌصل عدد كلماتها 

 ٌشٌر ا الشابع ؼالبا م األدبًه فً االستخدام ن  قصة قصٌرة،فإ بأخرى أومختصر هو بطرٌقة 

محدد ،فان  20و ق 19ذلك النوع من القص الذي ظهر فً ق مصطلح القصة القصٌرة أي

 الحكاٌة ،فهً عملٌة بناء أوالقص  أشكالالقصة القصٌرة فً نظر هؤالء هً شكل من 

وتركٌب تصوري و تحلٌل ، وهً بمثابة تنظٌم لعناصر الخبرة فً تكوٌن فنً.
(1)

 

 إنتاجالقصة القصٌرة هً  أن إلى "Mang Hom "سومرت موم " ولقد ذهب    

الهٌن، فهً تتطلب الذكاء من نوع  باألمرفنً له شروطه و مواصفاته و كتاباتها لٌست 

. اإلبداعبٌرا من خاصا و قدرا ك إحساساتتطلب  أنهاخاص، كما 
(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
  .17شاكغ عثض انذًٛض ،انًغجع انـاتك ،ص  -1
ّ ص َفـٓا  -2   انًغجع َفـ
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 :عند العرب-ب

  د.عبد الرحٌم الكردي:-1

حدود  أنبنٌتها و على التعرؾ علٌه من خبلل تعرؾ ٌ إنمامفهوم القصة القصٌرة  إن  

القرٌبة منها  األدبٌة األنواعهده البنٌة تكمن فً الكشؾ عن التخوم التً تحٌط بها من جهة 

والصورة والمقال القصصً  نة لبنٌتها ، وهً الخبرولمادة المكا تشرك معها فً بعض

و مادة  والشعر،  وهً تقوم على بنٌة خاصة ، تعتمد على عنصرٌن هما:مادة الصورة

 .شكاال خاصة من المعالجة الفنٌةبنٌة واحدة مستقلة ٌتطلب أفً  امتزاجهما، وان الخبر
(1).

 

  د.طه وادي :-2

ن تقوم إذ فهً إنسان،حٌاة  لحظة فًلنثر عن با أدبٌة تعب رتجربة  القصة القصٌرة:

بساعات و اللحظة قد تمتد زمنٌا  واحدة وهدهعلى التركٌز و التكثٌؾ فً وصؾ لحظة 

بالتفاصٌل التً ٌهتم  ٌهتم فٌهاال  القاص   أنؼٌر  ،أكثر أوا ربما شهرأو  أسبوع. أو أٌام

 إٌحاءا ،لكً تعطً ..لكنه ٌمضً قدما نحو تعمٌق اللحظة التً ٌصورهالروابً.بها 

 تعوض بقوة التركٌز و حرارة الوصؾ ما أنمركزا حول ما تدل علٌه ، والقصة ٌجب 

نها التً توصؾ بأصعوبة القصة القصٌرة  تأتًا التحدي قد تفقده بقصر الحجم ، من هذ

ن ، وأفكري وجو نفسً واحد إٌقاعتكون ذات  أنمثل الشعر ٌنبؽً  ألنها ،قصٌدة النثر 

و القصة مثل .جملة  أون تركٌبها قد ٌختل بزٌادة كلمة ؽة فٌها بدقة ، ألالل   تستخدم

الوحدة فً االنطباع الجمالً الذي تتركه فً ذاكرة  إلى، تؤدي فً النهاٌة  أٌضاالقصٌدة 

المتذوق.
(2) 

 الناقد المغربً:د. أحمد مدنً-4 

به أو تعالج جوان إضاءةالقصٌرة تتناول قطاعا عرضٌا من الحٌاة ، تحاول   القصة

لحظة وموقفا تستشؾ أؼوارهما تاركة أثرا واحدا وانطباعا محددا فً نفس القارئ وهذا 

بنوع من التركٌز و االقتصاد فً التعبٌر وؼٌرها من الوسابل الفنٌة التً تعتمدها القصة 

أن   فٌها الوحدة الفنٌة شرطا ال محٌد عنه ، كماالقصٌرة فً بناءها العام .والتً نعد 

                                                                 
  .161ص ط،ص أَٔجًاٌ، انشغكح انًظغٚح انعانًٛح نهُشغ -صٕٚاٌ انعغب-أصتٛاخ انمظح-طّ ٔاص٘  -1
   انًغجع َفـّ ص َفـٓا.  -2
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وجدان القارئ كلما لقدرة على اإلٌحاء و التؽلؽل فً قصوصة تبلػ الدرجة من ااأل

مت  بالقرب من الرؤٌة الشعرٌة  حو 
(1)  

 طاهر مكً: د. -4

: حكاٌة أدبٌة تدرك لتقص قصٌرة نسبٌا، ذات خطة بسٌطة وحدث القصة القصٌرة

 نظرة مثالٌةلوإنما  والمنطقً،ال فً واقعها العادي  الحٌاة،حول جانب من  محدد،

و إنما توجز فً لحظة واحدة حدثا ذا  شخوصا،تنمً أحداثا و بٌبات و  ورمزٌة وال

معنى كبٌر.
(2)

 

 غنٌمً هالل: محمد -5

ٌفقد جوهره الفنً إذا امتد أن  القصة القصٌرة  موقؾ حٌوي محدود اإلطار  ٌرى

لة نفسٌة لها الزمن وتتجاوز داللته مجرد عرض أحداث أو وقابع إلى ما وراءها من حا

بالضرورة بعدها االجتماعً ، فالقصة القصٌرة حسب رأٌه تقوم على أن مظاهر الحٌاة 

الالت النفسٌة واالجتماعٌة  العادٌة الجارٌة  ٌمكن أن تكشؾ بنسٌجها الفنً عن أدق الد

ذلة إلى ما ٌربطها بمواطن السرابر من خبلل هذه المظاهر التً قد تبدو مبت بالنهوض

ادا ال تصرٌح وتلمٌحا  بالقرابن ال سردا ، وتبرٌرا بالموقؾ ال بالشرح ، ،وذلك إٌج

ولهذا كانت القصة القصٌرة تشبه الشعر من حٌث الل محة الخاطفة والموقؾ النفسً 

المركز و القطاع الحٌوي المحدد 
(3)

 

 عبد الستار ناصر:) مؤلف عراقً( -6

العالم كله، مستدال بذلك  بالنسبة له من أصعب فنون القرن العشرٌن فً القصة

 م،1918ذلك أن  الدنٌا بعد الحرب العالمٌة جان بول سارتر'' بقول الفٌلسوؾ الكبٌر ''

راحت تنظر إلى الفنون الكبرى بالطرٌقة تناسب سنوات السبلم التً عقبت الحرب ، 

لحٌاة وكان من بٌن أرقى فنونها اختٌار القصة القصٌرة التً تأخذ اإلنسانٌة بطبل لها و ا

مذهبا،و المشاعر هدفا ،القصة القصٌرة ٌراها كابن استفزازي...أنٌق فً شكله ،فً 

مضمونه، ما إن تقطع هذا الشكل عن ذلك المضمون حتى ٌسقط اللحم عن العظم ، و 

فً العالم المتحضر تزداد إنسانٌة، ولم تزل  فالقصة القصٌرةٌتفرق الهٌكل إلى أجزاء.

                                                                 
  .160ٔاص٘، انًغجع انـاتك ،ص طّ  -1
ّ ص َفـٓا.  -2   انًغجع َفـ
  .183انماْغج،ص-انفجانح، صاع انُٓضح،يظغ نهطثع ٔ انُشغ-فٙ انُمض انرطثٛمٙ ٔ انًماعٌ-يذًض غًُٛٙ ْالل  -3
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تسأل عن اإلنسان وهمومه ومتاعبه، والقصة القصٌرة ٌرٌد حتى نهاٌة القرن العشرٌن 

.منها عبد الستار أن تكون هادفة تخدم المجتمع و ال تكون مجرد متعة للقراء
(1)
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 :نشأة القصة القصٌرة و تطورها.المبحث الثانً 

 ظهور القصة القصٌرة عند الغرب. - أ

عرفت منذ القدم و من  كاٌتها ؼرٌزة إنسانٌةٌرى الباحثون  أن  رواٌة األحداث و ح

ه ٌرجع إلى عصور موؼلة فً القدم ،نشأت مع اإلنسان ،و  هنا ٌعللون ظهور القصة بأن 

تطورت بتطوره ،وإذا كان الباحثون قد أجمعوا على أن  ظهور القصة بشكل عام ،ٌعود إلى 

 فً العصر إال   زمن طوٌل،فإنهم ٌرون أن القصة القصٌرة كشكل فنً محدد لم ٌظهر

 فٌما ٌرىالقصة القصٌرة الحدٌث ،و بالتحدٌد فً القرن التاسع عشر ،بٌد أن  ظهور شكل  

 دٌوتشٌو''ٌرجع إلى العصور الوسطى ، حٌث ظهرت محاوالت ألشخاص أ مثال  البعض.

" حكاٌات فً"الدٌكامرون تشوسر"قصص  فً ""بو كاشٌو'' و" الفاشٌتٌا'' فً''

كانترٌري''
(1) 

ن القصة القصٌرة شهدت تطورا واضحا فً القرن التاسع عشر ،حٌث اكتمل و لك

بقٌة أنواع األدب وتها كفن متمٌز عن الرواٌة  والقصة المطولة ،شكلها،وتحددت سم

 فًبو" النأإدجار "من كبار كتاب القصة المعروفٌن أمثال مجموعة و هذا بفضل األخرى.

فً ألمانٌا الذي ٌعتبر أول من بدأ نشر "هوفمان "و،1849م إلى سنة 1809أمرٌكا سنة 

.1821و1814أقاصٌصه المثٌرة فٌما بٌن سنة  
(2)

 

أنطوان "و،1893م إلى سنة 1850فً فرنسا منذسنة" جً دي موباسان"و

،باإلضافة إلى كاتباها الكبٌران 1904إلى سنة 1860فً روسٌا من سنة "تشٌكوف

حول فً الوقت ذاته  تقرٌبا عن كتابات ،اللذان ت" نٌكوالي جوجول"و  "ألكسندر ٌوشكٌن"

خبللها بتفاصٌل الحٌاة  اهتمامهمالرواٌات والمسرحٌات إلى كتابات القصة القصٌرة ،وشكل 

و خرافً لكتاب القصة قصص خٌالً  نالعادٌة صدمة حادة فً مواجهة ما كان  ذابقا م

األلمان و األمرٌكٌٌن األوابل.
(3) 

                                                                 
  .17شاكغ عثض انذًٛض ،انًغجع انـاتك ،ص  -1
 ص ،1983 ذَٕؾ ؽ ط -انضاع انعغتٛح نهكراب، يطثعح انمهى -انمظح انجؼائغٚح انمظٛغج - عثض هللا سهٛفح انغكٛثٙ  -2

142.  
  .10-09 ص ،2001 ط، صاع غغٚة -صعاؿح َظٛح نرطٕع انشكم انفُٙ-انمظح انمظٛغج ،طالح عػاق -3
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و " مٌرٌمٌه"الروسٌٌر :من الكتاب الفرنسٌٌن  هم بدأ ثبلثة  1830و فً حوالً سنة 

ء تقالٌد متمٌزة لؤلقصوصة ، استمرت فً  إرسا "تٌوفٌر جوتبٌر"و  " أوتورٌه دي بلزاك"

سابدة طوال القرن الماضً
 .

 

ومنذ تلك الفترة حتى اآلن وجهود كتاب القصة القصٌرة فً مختلؾ أرجاء العالم و 

ة صرح شامخ ٌزداد اء أساس صلب لها أوال ،ثم إقامل إرساجتهاداتهم ال تتوقؾ من أج

 saull)’سول بللو''’‘،كما حاول رفعة و صبلبة مع عمق التجربة ونضج الممارسة

bellow)      و ٌدرسها من خبلل بعض   ،األمرٌكٌة رة حول القصة أن ٌعطً نظ

ذات فً حول ضٌاع ال( (willy siffer'وٌلً سٌفر و من بٌنهم '،كتاب القصة القصٌرة 

الؤلدب والفن الحدٌثٌن ،فهو ٌعرض إتجاهات ؼٌر واقعٌة ،وال تؤثر فً الحس   و هذه 

فرنسٌة خاصة .نزعة أوروبٌة 
(1) 

 وٌمكن إجمال الحدٌث عن  خصابص القصة القصٌرة للؽرب بالقول الحدث فٌها ال

د  و رصد  واحدا  اانطباع،بل هو حدث واحد ٌترك فً نفس القارئ  التفصٌبلتٌسمح بالتعد 

فهً تمٌل إلى القصر و التركٌز الشدٌد، وهو تركٌز ال ٌوافق إلٌه إال  القل ة النادرة  بهذا،و 

توفرت على عنصر الشخصٌات إلى أن  العنصر ٌكون  وهً وإن من كتابها الموهوبٌن .

ي ٌتحدث عنها إما بضمٌر  ما تكون ، وؼالبامحددا هذه الشخصٌة هً ذات األدٌب نفسه الذ 

ب أو المخاطبالؽاب
.(2) 

أو وحدة األثر هو من االكتشافات  االنطباع''لوحدة ''أالن بو فالنقاد ٌرون أن  اكتشاؾ 

 ٌعٌبون علٌه بأن  الشروط التً وضعها كانواالهامة فً تحدٌد معالم القصة القصٌرة، وإن 

ة الحرفٌة فً كتاباته ، كان ما مؽالً فٌها من الناحٌ للقصة القصٌرة، إلى جانب أن ٌلزمها 

فً القصة إلى درجة اآللٌة ،على أن  القصة القصٌرة قد خطت خطوات أكبر عند 

''موباسان" ذلك أنه وجد فً حٌاة اإلنسان لحظات قصٌرة و وقابع عادٌة و لكنها ذات داللة 

فً حٌاته
.(3)

.  

                                                                 
  .46انـاتك، ص عؿالو، انًغجػغهٕل  يذًض -1
  .181،ص1419/199-1ط-عًاٌ-صاع يجض الٔ٘ نهُشغ -يضسم إنٗ انُمض األصتٙ انذضٚس -ُٚظغ: شهراغ عٕٛص شغاص  -2
  .143عثض هللا سهٛفح انغكٛثٙ ،انًغجع انـاتك ،ص  -3
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حٌاته و لها تأثٌرها على واقعه ،وهً لحظات تعب ر عن موقؾ ٌتعرض له اإلنسان فً 

ومٌة، هذا الموقؾ ال ٌرتبط بالوالدة و الزواج و الموت، وإن ما ٌرتبط بلحظة معٌنة تلقً الٌ

ي ٌعبر عن هذه الل حظة أو  ضوءا على حٌاة الشخص وعلى واقعه،فوجد أن  الشكل الفنً الذ 

الموقؾ هو القصة القصٌرة و ٌعل ل الباحثون بأن  اكتشاؾ موباسان لهذه الل حظات ال تعبر 

قرن لالقصة القصٌرة، وإن  هذه الل حظات تتماشى مع روح عصره، خاصة فً ا عنها إال  

ه الوحٌد البحث و االستكشاؾ و التنقٌب عن الجزٌبات و التفصٌبلت فً  الماضً كان هم 

معاالطبٌعة و فً اإلنسان  
(1).

 

ي اهتم اهتماما كبٌرا بالشخصٌات القصصٌة، و حررها من  "تشٌكوف "وجاء بعده الذ 

ر حٌاتهم فً صدق و واقعٌة،وأعطى لبطل  باألفراد، و عنً أكثر  الجمود العادٌٌن، و صو 

ي ٌتمتع بصفات خارقة أو ٌنشأ فً بٌبة  القصة مفهوما جدٌدا،فبعد أن كان البطل هو ال ذ 

أن كان االهتمام بؽرابب األحداث وأنها مرات التً تبرز شجاعة البطل و راقٌة ، و بعد 

ة ، وأصبح عنده الحدث بسٌط والبطل عادٌا من عامة الن اس،وعنً قوته البدنٌة و الخلقٌ

عناٌة كبٌرة بتصوٌر مشاعر هذا اإلنسان و أحاسٌسه المعبرة فً نفس الوقت عن الحوافز و 

د سلوكا ته و مواقفه فً الحٌاة.فأبطال ٌفصحون دابما  "تشٌكوؾ "الدوافع التً تحركه وتحد 

و العواطؾ المتصلة اتصاال  األفكارأو من خبلل عن أنفسهم من خبلل العمل و الحركة،

التركٌز و اإلٌجاز فً القصة حتى أنه أعتبر أبا  " بعنصريتشٌكوؾ"بهما كما عنً  وثٌقا

للقصة القصٌرة.
(2)

 

الؽرب إلى فالقصة القصٌرة إذن كشكل فنً محدد المعالم ترجع فً نشأتها  و تطورها 

إن  القصة القصٌرة مثل ؼٌرها من  األخرى.وهً نشأة حدٌثة بالنسبة إلى فنون األدب 

أشكال القص أو الحكاٌة ،هً عملٌة بناء وتركٌب تصوٌري وتخٌلً ،و كذلك هً بمثابة 

التنظٌم هً لعناصر الخبرة فً تكوٌن فنً،و فً أحٌان كثٌرة تقوم القصة القصٌرة بمحاكاة 

 كاثرٌنو "  تشٌكوف" أنطونفً قصص " اٌبة من جو األسرة،كمدٌة القرانسٌج الحٌاة الع

.جون تشٌفر" و "جون إٌداٌك "و" ما نسفٌد"
(3)
  

                                                                 
  .143عثض هللا سهٛفح انغكٛثٙ ،انًغجع انـاتك، ص  -1
  .19نًغجع انـاتك،صشاكغ عثض انذًٛض ،ا  -2
ّ ص  -3   .18انًغجع َفـ
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المحلً  التً ظهرت فً القرن التاسع كذلك فً القصص األمرٌكٌة ذات اللون و

مختلفة عبر الوالٌات المتحدة و كما  مناطق هتمت باستكشاؾ الفروق بٌن سكان عشر،وا

سار ة أورن جٌوٌت"."و ""جورج واشنطون كابل"و برت هانتظهر ذلك فً أعمال "
(1)

 

أما فً القرن العشرٌن فقد استمرت نفس االهتمامات القدٌمة،لكن مع إعبلء خاص لقٌم 

واهتمام أكبر بالشخصٌة و أبعادها األكثر عمقا كما ظهرت   كانو المو عناصر الزمان أ

"ولٌم فوكنر و فالنٌري أوكونورذلك فً أعمال 
(1)
. 

بعد ذلك أحٌانا ما تظهر فً شكل وثٌق الصل ة بالواقع  وقد ظل ت مادة القصة القصٌرة

كً تظهر لنا،باعتبارها عمبل فنٌا ٌحكً  الحكًقة ٌقلٌلة فً طربحٌث تحتاج فقط تؽٌٌرات 

حقٌقة هذا الواقع،هنا تكون القصة وثٌقة الصلة بالسٌرة الذاتٌة كما فً قصة "لسكوت 

ت الخاصة بؽرابب الحٌاة أو المؽامرا وفً أحٌان أخرى تكون المحاكاة متعلقة،فٌتزجرالد"

فٌكون األساس التخٌلً هو  فٌها كما فً قصص "رودٌارد كٌلٌنج"أو "أرنست هٌمنجواي"

فً  االستؽراقالسابد فً القصة فٌقل جانب تقلٌد الحٌاة و ٌكثر الجانب الذاتً المتعلق فً 

ن بو" و"جورج لوٌس الذي ٌتناول بؽرابة شدٌدة كما فً "أدجار آال وهوامسهالذات  كوامن

بورخٌس" "وستانسلولٌم "وؼٌرهم.
(2)

 

خبلل القرن العشرٌن أصبحت القصة القصٌرة و الرواٌة أكثر األشكال تعبٌرا فً 

م مساندة كبٌرة لكتاب القصة القصٌرة من  األدب و ذلك للنمو الهابل للمجاالت،كل ذلك قد 

ٌرة خبلل القرن العشرٌن كالقصص كافة األنواع،وقد تكاثرت األنواع الفرعٌة للقصة القص

البولٌسٌة وقصص الجرٌمة و قصص الؽرب األمرٌكً" الكاوبوي"إلى جانب قصص 

ال العلمً و القصص الخٌالٌة الفنتازٌة الرعب و الخٌ
(3)
. 

 

 

 

                                                                 
  .18شاكغ عثض انذًٛض، انًغجع انـاتك، ص  -1
ّ ص -2   .18انًغجع َفـ
  .21َفـّ ص -3



 انفظم األٔل           انمظح انمظٛغج يفٕٓيٓا، َشأذٓا، ذطٕعْا، عُاطغْا ٔ ؿًاذٓا
 

 

19 

 ظهور القصة القصٌرة عند العرب : -

و هً رجع فً نشأتها وتطورها إلى الؽرب،القصٌرة كشكل فنً محدد المعالم،تالقصة 

 نشأة حدٌثة بالنسبة إلى فنون األدب األخرى .

ومن هنا كان ظهور القصة القصٌرة فً األدب العربً  حدٌثا نظرا إلى أن ها تأثرت 

بالقصة القصٌرة فً الؽرب،وإن اتخذت طابعا عربٌا متمٌزا فً مضمونها و فً معالجتها 

ألوابل:محمود تٌمور و شحاتة للواقع العربً،و لمشاكل اإلنسان العربً،و كان من روادها ا

عٌسى،و نجٌب محفوظ،و محمود طاهر الشٌن ،و إبراهٌم المصري و حسن محمود و 

توفٌق الحكٌم وؼٌرهم، ممن أرسوا قواعد هذا الفن فً الوطن العربً .
(1) 

وال ٌعنً هذا أن  األدب العربً القدٌم  قد خبل من عنصر القصة أو الحكاٌة بل إن  

نواع كثٌرة من القصص مثل الحكاٌات التً كانت تتحدث عن وقابع العرب اشتهروا بأ

العرب فً جاهلٌتهم،ومثل حكاٌتهم فً أسمارهم وأحادٌثهم ومثل السٌر و المبلحم و 

القصص الشعبٌة، ومثل المقامات و ؼٌرهما.امتؤلت بها بطون الكتب من قصص وحكاٌات 

ن و الكتب السماوٌة .فضبل عن القصص الدٌنً الذي كان مصدره القرآشعبٌة، 
(2) 

 

بل  ومما الشك فٌه أن  القصة القصٌرة أصبحت من مستلزمات العصر، ال ٌضٌق بها،

 المتعجلة،رواجها بانتشارها و كثرة المشتؽلٌن بتألٌفها، ألن ها تناسب قلقه و حٌاته  ٌتطلب

انتشار و فضبل عن ذلك كله فإن   وتعبر عن أالمه وأماله وتجاربه و لحظاته وتأمبلته.

الطباعة و تقدمها،وتعدد الصحؾ و المجاالت وإتاحة الحرٌة للصحٌفة فً أن تختار 

موضوعاتها وتنسق أبوابها،وتقدم لقاربها ما هم بحاجة إلٌه فعبل،هذه العوامل أدت إلى 

ظهور فن القصة القصٌرة فً اآلداب األخرى .
(3)

 

 لتٌن:و ٌمكن القول بأن  القصة العربٌة الحدٌثة قد مرت بمرح

تمثلت األولى منها بالترجمة عن اآلداب األوروبٌة ، وفً حٌث تجاوزت الترجمة فً 

المرحلة التالٌة لتلقى إلى وجه اإلبداع و التألٌؾ، وقد نشطت الترجمة فً النصؾ الثانً من 

 .حدٌقة األخبار البٌروتٌة القرن التاسع عشر، وظهر ذلك فً الصحؾ و المجبلت مثل:
                                                                 

  .144عثض هللا سهٛفح انغكٛثٙ، انًغجع انـاتك ،ص  -1
ّ ص  -2   .145انًغجع َفـ
  .41دايض انُـاض ،انًغجع انـاتك ،ص  -3
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سوعٌٌن و لسان الحال و جرٌدة لبنان و مثل األهرام و الهبلل فً الٌ والبشٌر لآلباء

مصر،وكان الطابع الؽالب على القصص المترجمة هو طابع التسلٌة والمؽامرة،و قد 

تطورت الترجمة مع اهتمام الجامعٌٌن بها ومن أمثال طه حسٌن و عبد الرحمان البدوي 

القصص ظهور جهات متخصصة فً ومحمد عوض،وساعد ذلك التطور على انتشار تلك 

دار العلم للمبلٌٌن فً ودار الكاتب فً مصر، ومثل :  ،النشر مثل:لجنة التألٌؾ و الترجمة

مشق ودار الٌقظة فً د بٌروت
(1)
. 

 أما مرحلة التألٌؾ و اإلبداع فٌمكن التحدث عنها من خبلل مرحلتٌن مرت بهما،

العربٌة القدٌمة و النسج على منوالها، وكانت المرحلة األولى تتمثل فً استلهام القصص 

أو بحكاٌات ألؾ لٌلة ولٌلة، فنجد فً لبنان القص  حٌث نجد من كتب متأثرا بالمقامات 

الترك و إبراهٌم األحدب وأحمد فارس الدشٌاق والشٌخ  نقوالالبربٌر و  المنٌر وأحمدحنانٌا 

ى بن هشام(،فً العراق )حدٌث عٌسكما نجد فً مصر محمد الموٌلحً  ناصٌؾ الٌا زٌجً،

1806نجد أبا الثناء األلوسً الذي وضع مجموعة من المقامات طبعت سنة 
 .(2)

 

إذ تم االنفصال و فً المرحلة الثانٌة نجد التأثر بالقصة األوروبٌة الحدٌثة واضحا، 

القصصً العربً والقصة العربٌة الحدٌثة وأصبحت القصة ذات بناء متماسك  التراثبٌن 

 وأهداؾ فكرٌة واجتماعٌة متنوعة من خبلل شخصٌات أتقن رسمٌا. ٌةووحدة عضو

 بد لنا أن نفرق بٌن أنواع مختلفة من القصص، لتساٌر التسمٌات التً عرفت بها،وال

فهناك القصة القصٌرة والقصة الطوٌلة التً تستؽرق كتابا بأكمله تسمى الرواٌة.
(3) 

بنا العربً الحدٌث منذ النصؾ أخذت القصة القصٌرة طرٌقها بٌن األجناس فً أد

الثانً من القرن التاسع عشر ،وٌرجع ذلك إلى جملة عوامل ،لعل من أهمها االتصال 

هرت فٌها ،وفً وقت مبكر،وكانت تحظى بتقدٌر المجتمع باآلداب الؽربٌة التً ظ

وباهتمامهم نظرا لصدورها عن الواقع الذي ٌعٌشه، وقد ارتبط ظهورها فً ذلك المجتمع 

    ة البرجوازٌة خبلل القرن التاسع عشر.  بنشأ

                                                                 
  .51انـاتك، ص انًغجع يظطفٗ يذًض انفاع، -1
ّ ص -2   .52انًغجع َفـ
  َفـّ ص َفـٓا. -3
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وتهدؾ القصة القصٌرة إلى التعبٌر عن إحساس منشبها بالعلم من حوله،  من خبلل 

سلسلة األحداث المتصلة التً تدور على محور واحد،وٌذكر لها عناٌتها بتصوٌر مبلمح 

منها ما له عبلقة  وأبعاد شخصٌاتها واهتمامها برسم البٌبة التً تجري فٌها األحداث سواء

عبلقة بالمكان بالزمن أو ماله 
.(1)  

األولى فً كتابة القصة القصٌرة  فً أعمال أدبٌة جمعت  وتمثلت المحاوالت العربٌة

بٌن خصابص المقامات المشهورة وخصابص القصة القصٌرة مثل أعمال إبراهٌم الموٌلحً 

صر القصة من حدث ووصؾ التً نشرها فً مصباح الشرق،وهً أعمال توافرت فٌها عنا

وحوار،و ال ٌؤخذ علٌها إال  سٌطرة أسلوب الوعظ واإلرشاد،ثم نجد فٌها بعض قصص 

و لهذا فبل عجب أن ٌعتبر محمود تٌمور منشا محمود تٌمور التً نشرها فً مجلة السفور،

القصة القصٌرة فً األدب العربً  الحدٌث .
(2) 

مٌة األولى على ٌد األخوٌن عٌسى وقد تطورت القصة القصٌرة عقب الحرب العال

.الخ ... محمود تٌمور ونجٌب محفوظٌحٌى حقً وعبٌد وشحاتة ومحمود طاهر الشٌن و
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
  .54انًغجع انـاتك، ص يظطفٗ يذًض انفاع،  -1
ّ ص َفـٓا.  -2   انًغجع َفـ

  .559َفـّ ص   -3 
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 القصٌرة:القصة المصرٌة نشأة 

فن القصة القصٌرة قبل أن تعرفه الببلد العربٌة األخرى، ذلك أنها مركز  عرفت مصر

ففً العشرٌنات األولى من هذا  .لعالم العربً كلهاإلشعاع الفكري و الثقافً و األدبً ل

 ، وانتقلتالقرن، ترجمت رواٌات وقصصا قصارا عن الفرنسٌة و اإلنجلٌزٌة و الروسٌة

العربٌة.حركة الترجمة من نفس اللؽات إلى باقً الدول 
(1) 

االتجاه الرومانسً، و الواقعً وعلى نحو ما عرؾ األدب القصصً فً مصر 

راكً،والتجرٌبً،أخذت القصة القصٌرة فً البلدان العربٌة األخرى،تنهج والتارٌخً االشت

نفس النهج، مما ٌؤكد الدور الرٌادي لمصر،فً الثقافة العربٌة بعامة، و فً فن القصة 

 القصٌرة بخاصة.

شك أن  الصورة التً وصلت إلٌها القصة القصٌرة فً تلك األوان تختلؾ عن  و ال

شهدت الصحافة المصرٌة بزوغ فجر القصة  ، حٌثبداٌةتلك التً كانت علٌها فً ال

فً صحٌفة ''العلم''.ولمتكن صورة القصة القصٌرة، 1910تها، بدءا منالقصٌرة على صفحا

فً أذهان الناس والكتاب، تزٌد عن كونها''طرفة'' أو''أحدوثة" قبٌل أن نلتقً مع أول عمل 

تبه صالح حمدي حماد عام أدبً نثري ٌمكن أن تطلق علٌه مصطلح ''قصة قصٌرة" ك

1910.
(2) 

كذلك تحدث ٌحٌى حقً فً فجر القصة المصرٌة بقوله:''إن  مولد القصة المصرٌة 

اقترن بموالٌد جدٌدة أخرى شملت مرافق حٌاتنا االجتماعٌة و االقتصادٌة و السٌاسٌة 

والعقلٌة واألدبٌة على السواء ''.
(3)

 

ها الكبرى صخرت كلها من منبع واحد هو هذه الموالٌد الجدٌدة المتشابهة فً أهداف

 فنًالثقافً القدٌم إلى مراحل نضج  إلرثا نمٌقظة الوعً لدى الرأي العام بأهمٌة االنتقال 

بدأت الساحة تنتبه إلٌه .
(4) 

                                                                 
1-  :ٙ   .120فٍ انُصغ انذضٚس ،انًغجع انـاتك، ص عثض انعاطٙ شهث
ّ ص َفـٓا. -2   انًغجع َفـ
  .121َفـّ ص -3
ٔ انغٔائٌٕٛشٕلٙ تضع ٕٚؿ -4 -1ط-يؤؿـح دٕعؽ انضٔنٛح نهُشغ ٔ انرٕػٚع-صعاؿاخ فٙ انغٔاٚح انًظغٚح-ف: انغٔاٚح 

  .14ص-2006
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و فً أن  وقد ظهر عدد من العوامل ساعد على أن تأخذ القصة القصٌرة فً االنتشار

، و فً 1919بعد ثورة تداد عودة الطبقة المتوسطة، ٌتجه نحوها الكتاب.ٌتمثل ذلك فً:اش

المناداة باستقبال مصر سٌاسٌا و فكرٌا و اقتصادٌا،و فً الدعوة إلى الحرٌة و الدٌمقراطٌة، 

المصرٌة والحٌاة العامة،و تعدد وفً انتشار التعلٌم، واشتراك المرأة المصرٌة فً الحٌاة 

ها صحافتها المعبرة عنها. وكانت كل األحزاب السٌاسٌة التً حرصت على أن تكون ل

صحٌفة تؤثر فً القصة القصٌرة،وتخصها بباب من أبوابها الثابتة .ٌضاؾ إلى ذلك أن  

''الترجمة'' لعبت دورا مهما فً هذا المجال، وقد مهد مصطفى لطفً المنفلوطً األذهان 

ه عن اللؽة تعرٌبه من قصص ترجمت للتقبل فن القصة القصٌرة.و ذلك من خبلل ما قام ب

الفرنسٌة 
(1).

 

محمد أمٌن ثم  وهناك كاتب ثالث فً هذه المرحلة مرحلة المحاوالت األولى،هو

جمعها فً كتاب بعنوان ''ما تراه العٌون''.كان هذا الكاتب واعٌا بأصول كتابة القصة 

القصٌرة ، لكنه لم ٌكن متوفرا على كتابتها وحدها،و محاوالت محمد تٌمور فً القصة 

،تعد بلورة لكل التجارب التً سبقتها،م هً من ؼٌر شك، مهدت لمرحلة تالٌة رة القصٌ

.1919عقبت ثورة
(2)

 

إلى مرحلة جدٌدة ذلك أن  هذه 1919و انتقلت القصة القصٌرة المصرٌة بعد ثورة 

الثورة أث رت فً الحٌاة الثقافٌة و االجتماعٌة، و عملت على بلورة الشخصٌة المصرٌة فً 

كل المٌادٌن.
(3)

 

وا على أن الكتاب بالحقٌقة و حرص ، فاهتمانعكس كل هذا على فن القصة القصٌرة

وازدهرت الدعوة إلى خلق أدب مصري ا بعض التؽٌٌر الذي أحدثته الثورة.ٌرصدو

أصدر مجموعة من الشباب المثقؾ صحٌفة أطلقوا علٌها 1925عصري و فً مطلع عام 

هدم القدٌم البالً و بناء الحدٌث المتطور و نادوا اسم )الفجر(جعلوا شعارها:الهدم و البناء،

بضرورة االتصال باآلداب العالمٌة المعاصرة، كما طلبوا باالرتباط بالواقع و تقدٌم 

                                                                 
  .121عثض انعاطٙ شهثٙ ، انًغجع انـاتك ، ص -1
ّ ص َفـٓا. -2   انًغجع َفـ
  .122َفـّ ص -3
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شخصٌات واقعٌة، وأن تدور أحداث القصة فً جو مصري  واقعً،بحٌث ٌكون لؤلدب دور 

 فً حٌاة المجتمع .

رسة الحدٌثة'' وبالنسبة للقصة القصٌرة فإن ه وصؾ هؤالء المثقفون أنفسهم بأبناء''المد

أدوا دورا مهما ، فأتاحوا الفرصة كً تزدهر على صفحات جرٌدتهم''الفجر'' وضمن هذه 

المدرسة الحدٌثة :أحمد خٌري سعٌد،و ٌحٌى حقً ،و حسٌن فوزي،و محمود طاهر 

الشٌن،ومحمود تٌمور،ونجٌب محفوظ.
(1) 
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 رة المصرٌة وأهم العوامل التً ساعدت على تطورها:تطور القصة القصٌ

د مستمرٌن،فً اإن نصٌب الترجمة فً مطلع القرن العشرٌن كان فً ازدٌاد واطر

الٌكاد  -فن القصة القصٌرة–واإلبداع واالبتكار فً هذا الفن  حٌن كان نصٌب الخلق

التنقل عن بدؤوا فٌه  ٌذكر،مما باألدب العربً  فً مصر خالٌا من هذا الفن إلى العهد الذي

 فً فرنسا وإنجلترا وروسٌا .حٌث وجدت القصة القصٌرة الؽرب نماذج  ألعبلمه  

على التراث العربً القدٌم المترجمة عن آلداب الؽربٌة بعد تخلصهم قلٌبل من االعتماد 

فأصبحت الترجمة هً اإلشعاع الذي ٌطل علٌهم بثورة ،حٌث أخد الكتاب ٌقدمون روابع 

إلنجلٌزي والفرنسً ،وبالتالً عدت ترجمة القصص تقن مكان الصدارة من القصص ا

ه القصص طوٌلة أو قصٌرة ،جٌدة أو تارٌخ األدب المصري الحدٌث ،سواء كانت هذ

.ردٌبة
(1)

   

وهكذا ارتبط ظهور فن القصة القصٌرة بالترجمات  التً قدمت للجمهور فً هذا الفن 

رئ رؼبة فً مطالعة القصة القصٌرة من ناحٌة،كما ،حٌث ولدت الترجمة عند الجمهور القا

من األدب إلى معالجة هذا اللون الجدٌد من األدب من ناحٌة المواهب  أصحابأنها حركت 

ظهور فن القصص والمسرحٌات إنما كان عن  أخرى...ولهذا انعقد اإلجماع على أن،

رق العربً.إلٌها الش ة نتٌجة للحٌاة الجدٌدة التً دلؾمعرفة اآلداب الؽربٌ
(2)

 

قد كان بزوغ القصة القصٌرة فً روسٌا وأمرٌكا ثم أشرقت بعد ذلك فً فرنسا 

 جورج(فً فرنسا و)بو(فً أمرٌكا  )باسمًالظهور وانجلترا كما ٌرتبط هذا 

 و كان أخد  هذا الفن بمفهومه الفنً المحكم عن األدب الؽربً الذي بدأ األدباء

رجمة روابعه ونقل آثاره إلٌنا،ومحاكاته فً بعض م األدبٌة الحدٌثة بتالمصرٌن نهضت

أشكاله،وقد كان نقلهم عن الؽرب شٌبا ٌدعم به نهضتهم،حٌث أعطوا الكثٌر من اإلسهامات 

داب العالمٌة ونموها وازدهارها.مؤثرا فً نهضة اآلاإلٌجابٌة  وكان لهم دور فعال 
(3)
  

 

 
                                                                 

1
  .33عشٛض دايض انُـاض، انًغجع انـاتك، ص -
  .27ص-1945 -صاع ؿعض يظغ نهطثاعح -انذكٛى نهضكرٕع إؿًاعٛم أصْى ٔإتغاْٛى َاجٙ ذٕفٛك -2
  .35، صانًغجع انـاتكُٚظغ، عشٛض دايض انُـاض ، -3
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رى،فالحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة وهذا ما دفعهم إلى األمام فً اآلداب العالمٌة األخ

واالقتصادٌة ،والفكرٌة التً كان علٌها المجتمع األوروبً الذي نشأت كنفه القصة 

وساعدت على تطوره ونموه ورواجه. قد هٌأت لهذا الفنالقصٌرة،
(1)

 

 وكان من أهم هذه العوامل

.تشار الدٌمقراطٌةا -1
(2)

 

رة الطبقة الوسطى وطبقة العمال تحرٌر عبٌد األرض من سلطان اإلقطاع العام،وثو -2

أسمالٌة المنشؽلة،وتحطٌمها للقٌود واألؼبلل التً والفبلحٌن على تحكم الفرد والر

 كانت تكبلها بها طبقة األرستقراطٌة والنببلء.

 ذٌوع فكرة االستقبلل والمطالبة بحرٌة الفرد وظهور شخصٌته. -3

ء دحة العاملة من أبناعلى الفبات الكاتكوٌن قومٌات مستقلة وتسلٌط األضواء  -4

 الشعب.

 السعً نحو تحقٌق النظم الدٌمقراطٌة وجعلها وسٌلة العٌش وهدؾ الحٌاة. -5

 تكسٌر الثؽرة المستعلٌة وضرب سٌطرة القصور عرض الحابط. -6

كل هذا أدى إلى ظهور الفن القصصً فً اآلداب األوروبٌة،وخاصة االتجاه 

ن القصة القصٌرة على وجه خاص و الفن دفع بهذا الفن إلى الظهور.فإ الدٌمقراطً الذي

صور األدب/ فهو فن ال ٌسمو القصصً بوجه عام بعد الصورة الدٌمقراطٌة الوحٌدة من 

سمو الشعر والدراما،إذ ٌهتم بالعامة من أبناء الشعب ٌتوجه إلٌهم،وٌنتخب منهم شخوصه 

وأحداثه وحواره.
(3)
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ساعدت ،إذ تعد الفبة الوحٌدة التً وفضل الطبقة الوسطى على القصة القصٌرة ال ٌنكر

على ذٌوع القصة القصٌرة وانتشارها.فهً من ناحٌة تمثل الؽالبة العظمى من أبناء 

األمة،كما أنها من ناحٌة أخرى تعد الطبقة القاربة التً تتناول الصحٌفة أو المجلة.
(1)

 

المجلة  أوٌفة فتلتهم ما بها من أخبار وحوادث ثم تركن وترتاح إلى ما تقدمه لها الصح

. فالقصة القصٌرة ال تعرؾ إقطاعا فكرٌا و ال تمٌٌزا طبقٌا ،بل هً تحفل من قصص

هذا كله بالناس جمٌعا،دون نظر إلى ثقافتهم وببل اعتبار لطبقاتهم االجتماعٌة و هً فوق 

تعٌش فً الجو الدٌمقراطً، وتلقى فً البٌبات الدٌمقراطٌة ما هً من الحفاوة والتقدٌر.
(2)

 

لقصة القصٌرة إذن من أكبر مظاهر الدٌمقراطٌة ،ذلك أنها تعنً "العناٌة الكبرى فا

بتحلٌل حٌاة الجماهٌر وقلما تعنً بحٌاة الببلط واألمراء
(3)

 

وٌرتبط بهذا العامل سبب آخر ٌؤدي ازدهاره إلى تطور فن القصة القصٌرة و هو 

ور القصة القصٌرة ونموها ،فهو العوامل الهامة فً ظه ٌعتبر عامبل منانتشار التعلٌم ،إذ 

ٌدفع إلى اإلكثار من  القاربة المتلقٌة لهذا الفن.و لقد سبقتهم أوربا فً هذا المضمار الذي 

المصري خبلل المراحل التارٌخٌة    عنً منه طوٌبل نتٌجة ظروؾ قاسٌة مرٌها المجتمع

إلى  ٌحكمها،بلد التً كان فً الب الناحٌة التعلٌمٌةالتركً وإهماله  التً مرٌها من االستبداد

االنجلٌزي وسٌاسته التعلٌمٌة الواضحة التً كانت تستهدؾ إخراج موظؾ ٌجٌد  االستعمار

بتكوٌن الموظؾ تكوٌن ثقافٌا   التً لقنها له المستعر أكثر من اهتمامها الحنكة الوظٌفٌة

وفكرٌا ونفسٌا.
(4)
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ولما كانت المرحلة الذاتٌة هً ولما كانت القصة عامة موضوعٌة أكثر منها ذاتٌة، 

إذ إن معظم الكتاب ٌمرون  المرحلة األولى فً التكوٌن الثقافً والشعوري للفرد و الفنان.

عن أحاسٌسهم وشعورهم  واألدبٌة، ٌعبرونالمرحلة الذاتٌة فً بدء حٌاتهم الفنٌة بهذه 

.وخلجاتهم و تجارهم االنفعالٌة
(1)

 

ً المرحلة العاقلة التً تتمٌز بؽلبة الفكر والتعقل تأتً ف وفً حٌن أن  القصة القصٌرة

 الظواهر الكونٌةوضبط الشعور والتحكم فً الوجدان ،وإمعان النظر فً الكون ،وتحلٌل 

توجٌها منضبطا :هذا كله تناسبه والطبٌعٌة والتعمق فً تفسٌر سلوك اإلنسان وتوجٌهه 

وتكون الفن المعبر عنه بوضوح بل وأقدر الفنون األدبٌة  وأكثرها استٌعابا ،القصة القصٌرة 

الثقافٌة والحضارٌة التً تطرأ على حٌاة األمة ومجبلتها الثقافٌة وإذا ازدهرت  للعوامل

فً اصطناع لون فنً أال وهو القصة ،ٌستوعب التجارب هذه األمة تأخذ عندبذ  حضارة

األحاسٌس ،و ٌعبر عن األزمات الشعورٌة و االنفعالٌة ، اإلنسانٌة ،و ٌنتظم العواطؾ و 

وٌتسع للفكر، وٌمتد حتى ٌشمل شؤون الحٌاة جمٌعا واصفا و محلبل و مفسرا ''فالقصة وال 

شك أرحب صدرا لهذه النزعة العلمٌة من الشعر و الدراما''. 
(2)

 

لقصٌرة ٌكاد ٌرتبط بالقصة ا ،و ٌضاؾ إلى تلك العوامل السابقة،عامل هام آخر

ارتباطا وثٌقا،فإن  اإلسهام الفعلً من جانب المرأة فً مجاالت الحٌاة ،و فً مختلؾ المٌادٌن 

بطرٌقة أو بأخرى على تنمٌة فن القصة   ٌبعثاالجتماعٌة و السٌاسٌة و الفكرٌة و الفنٌة،

 القصٌرة و تطوره و ذٌوعه كفن أدبً ٌصور الحٌاة تصوٌرا صادقا تملٌه العاطفة ،و ٌحلله

العلم .وعلى هذا سبقت أوربا فً فن القصة القصٌرة الذي مهد إلٌه تطور فً مفاهٌم 

األوربٌٌن ،ونظرتهم إلى المرأة باعتبارها الجزء الحٌوي الهام فً تطور الحٌاة االجتماعٌة 

فع عجلة الحٌاة .و تقدمها و فً د
(3)

"المجتمع بؽٌر المرأة  وهناك من الدارسٌن من ٌرى أن 

.''العواطؾ صة الفنٌة التً تدرس الحب، و تقدس الزواج، تشرحال ٌخرج الق
 (4)
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و ال تقؾ أهمٌة الدور الذي تلعبه المرأة فً تطور فن القصة القصٌرة عند حد ما،بل 

"القصة أدب المرأة،ظهورها رهن برقى منزلة المرأة فً  هناك من ٌذهب أٌضا إلى أن 

المجتمع".
(1)
  

ظهور هذا اللون من األدب،فعلى   ا الفضل األول فًو المرأة أٌضا هً التً كان له

اللذٌن اهتما بتثقٌؾ المرأة و تنقٌة المجتمع ،ظهرت القصة ولوال   ستٌلو  أدٌسونأٌدي 

على  وقفت لما نمت القصة و ال،فً الحٌاة  أسهامهااختبلط المرأة االنجلٌزٌة فً المجتمع و 

 قدمٌها.

الواقع تعبٌرا صادقا،حٌث ٌجد أمامه مجاال حٌث أتاحت للكاتب الفرصة كً ٌعبر عن 

واسعا ٌستطٌع فٌه تكٌٌؾ العواطؾ،و تصوٌر العبلقات التً تنتظم حٌاة الرجل و المرأة 

تصوٌرا حٌا،و تحلٌل عاطفة المرأة و سلوكها و تصرفاتها و أفكارها و نفسٌتها تحلٌبل قابما 

فن القصة القصٌرة ،ألنها أتاحت إلى إنتاج على التفكٌر السلٌم،ومن ثم كانت أوربا أسبق 

الفرصة للمرأة أن تشترك فً مجاالت الحٌاة المختلفة،وأن تقؾ جنبا مع الرجل،تساوٌه فً 

الحقوق و الواجبات،و ال ٌكاد ٌفضلها فً شًء...فإن  الحٌاة االجتماعٌة التً ٌتسرب أثر 

المرأة فً كل نواحٌها كانت "مبعث اإللهام لكتاب القصص الؽربً".
(2)
  

ر نفسه،و التقدم الحضاري و الثقافً الذي ٌضاؾ إلى هذه العوامل طبٌعة العص

أصابته أوربا فً مٌادٌن الحٌاة،و العلم و الثقافة و الصناعة و االقتصاد،الذي ساعد على 

انتشار وسابل اإلعبلم المختلفة.لذا أصبحت القصة القصٌرة من مستلزمات العصر،ال 

تناسب قلقه ،بانتشارها و كثرة المشتؽلٌن بتألٌفها ،ألنها  ٌضٌق بها ، بل ٌتطلب رواجها

وحٌاته المتعجلة ،وٌعبر عن أالمه وأماله و تجاربه ولحظاته و تأمبلته .و فضبل عن ذلك 

كله فإن  انتشار الطباعة و تقدمها،و تعدد الصحؾ و المجاالت، وإتاحة الحرٌة للصحٌفة فً 

هذه العوامل  حاجة إلٌه فعبل،ب  قدم لقرابها ما همأن تختار موضوعاتها وتنسق أبوابها،و ت

 أدت إلى ظهور فن القصة القصٌرة فً اآلداب األخرى.
(3)
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  .عناصر القصة القصٌرة،وسماتها،وأسسها البنائٌة،وأهم مقوماتهاالمبحث الثانً:

  ها:عناصر  -أ

محدد و  فهل تمثل حدثا صؽٌرا ٌدور فً زمن القصة القصٌرة تختلؾ عن القصة،

 وهذا الحدث البد أن ٌكون متكامبل له بداٌة و وسط ونهاٌة، مكان ضٌق وأشخاص معدودة،

و هً األكثر األنواع األدبٌة رواجا و  تقوم بٌنها عبلقة عضوٌة، ٌرتبط بعضها ببعض،

 شٌوعا.

و القصة القصٌرة كالقصة تماما فً اكتمال عناصرها ،و قٌامها على خصابص فنٌة، 

دها على أكمل وجه، حتى تؤكد مكانها المرموق بٌن أدب القصة.البد من وجو
(1)

 

و العمل القصصً ال ٌستوي، إال إذا توفرت له العناصر التالٌة:الحبكة و الشخصٌة 

والمعنى و البٌبة)الزمان و المكان(والعقدة والحل. وأسلوب السرد و الحوار،
(2)

 

 "INTRIGUE": الحبكة القصصٌة:أوال

الحكاٌة، فبلبد أن تكون مشوقة، تستحق ما ٌبذله الكاتب من اختبار  تقوم الحبكة على

المجهود فً القصة. وأن تظهر مقدرة الكاتب فً التنسٌق بٌن أجزاء الحكاٌة، فتقوم على 

التركٌز والتسلسل والتناسب أثناء سردها.وأن ٌختار الكاتب طرٌقة لعرض األحداث و 

رد المباشر، أو طرٌقة الترجمة الذاتٌة ،أو تطورها فً هذه الطرق،وهً إما طرٌقة الس

 )المونولوج الداخلً(طرٌقة الرسابل أو طرٌقة تٌار الوعً 

إذن الحبكة هً سلسلة الحوادث التً تجري فً القصة بتركٌز التأكٌد فٌها على 

األسباب و النتابج، وترتبط برابط السببٌة.إذا كانت األحداث ملتحمة تكون الحبكة متماسكة، 

بنٌت القصة على سلسلة من الحوادث المنفصلة التً تلتقً فً بٌبة زمنٌة و مكانٌة وإذا 

  تكون الحبكة مفككة و تقسم الحبكة من حٌث موضوعها إلى قسمٌن:

 الحبكة البسٌطة:تبنى فٌها على حادثة واحدة.-أ

الحبكة المركبة: تبنى فٌها القصة على تركٌب من حادثتٌن أو أكثر.-ب
(3)
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  ''’’Personnage : خصٌةالش ثانٌا،

تمثل الشخصٌة العمود الفقري للعمل الفنً،ألنها هً التً تضع القصة أو اإلبداع 

األدبً بوجه عام، فإذا ما تناولنا بالقراءة قصة ما، انتابنا شعور رابع و جمٌل لما تقوم به 

قرٌته ذكاء المؤلؾ و عب الشخصٌة الربٌسٌة من دور جمالً فً النص القصصً،و منه فإن  

تتجلى من خبلل تصوٌر الصراع بٌن الشخصٌات و رسم مبلمحها، فهو ٌقوم فً الؽالب 

حتى ٌدفعها إلى القٌام  باستفزاز الشخصٌة ومضاٌقتها بؽرض اضطهادها وإلحاق األذى بها،

أداة فنٌة ٌبدعها المؤلؾ،لوظٌفة هو فالشخصٌة'' بالدور الموكل إلٌها على أكمل وجه،

هً إذن السنٌة قبل كل شًء، بحٌث ال توجد خارج األلفاظ بأي  فمتطلب إلى رسمها،

وجه،إذ ال تؽدو أن تكون كابنا من ورق.
(1)

 

ها القاص لبناء عمله الفنً،كما ٌصنع باقً العناصر الفنٌة األخرى و الشخصٌة ٌصنع

من حدث و زمان ومكان وأسلوب،التً تتضافر لتشكل لنا وحدة فنٌة هً اإلبداع الفنً،فبل 

دور إحداهما عن األخرى،كما شأن الشخصٌة العظٌمة فً العمل القصصً،فما من  ٌقل

حدث إال ورابه شخصٌة تحركه،و قد ٌطلق على االرتباط بٌن األحداث و الشخصٌات 

التً تجعل القارئ ٌسمع و ٌشعر وٌرى إلى حد تصدٌقها،فٌتفاعل مع األحداث بالحبكة 

فترة من الزمن، فمن طبٌعة الكتاب أن هم  ٌتقمص أفكارها وعواطفها إلى والشخصٌات و

شخصٌاتهم من حٌاة الواقع تماما. ٌتقمصون
(2)

 

ومن هنا كانت الشخصٌة فً القصة بمثابة تركٌب جامع لشتى المٌزات الخلقٌة  

 .المتسترة خلؾ األحداث لتبدو للقارئ حٌة ماثلة فً الواقع

الحٌاة،ولكنه  نماذجه مننسخ فالمبدع الفنً أو المؤلؾ حسب "ولٌام سومرت" أنه ال ٌ

ٌقتبس منها ما هو بحاجة إلٌه، ٌضع مبلمح استدعت انتباهه هنا، أو لفتت ذهنٌة خٌاله هناك 

ٌعنٌه هو أن ٌخلق وحدة منسجمة محتملة الوجود تتفق  وقد ٌأخذ فً تشكٌل شخصٌته وال

.وأؼراضه الخاصة
(3)
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نتعرؾ نا أو أشخاصا جددا و القصة تتناول أشخاص عرفناهم والتقٌنا هم فً حٌات

علٌهم،فً أثناء قراءتنا للقصة ،وقد ٌكون من كوكبنا أومن كواكب أخرى،ولكنهم ٌشبهوننا 

فً السلوك و المٌول و النزوات،أو ٌختلفون عنا،والكاتب هو الذي ٌبتكر هؤالء،فٌجعلنا 

ؤٌتهم نتعاطؾ معهم أو نمقتهم.والمهم أن ٌحركهم وفق اللعبة التً رسمه،فنتمكن من ر

قدارهم،أو بشرا عادٌٌن مسحوقٌن وسماعهم،وقد ٌكون األشخاص أبطاال ٌصارعون أ

ٌعجزون عن مواجهة صعوبات الحٌاة 
.(1)

وربما دارت حوادث القصة حول شخصٌة واحدة 

أو أكثر،تكون المحور الذي تربط به الواقع،وأحٌانا ٌولً الكاتب اهتماما أكبر للحوادث التً 

ٌة،أو هو ٌعادل بٌن الشخصٌة و الحادثة من حٌث األهمٌة .تطؽى على صورة الشخص
(2)

 

لقصة هً التً تدور حولها األحداث،فهً مدار المعانً اإلنسانٌة الشخصٌة فً او

والقضاٌا العامة،و مصدرها الواقع،لكنها تظهر على خبلؾ الواقع أثناء العرض الفنً،ألن  

 . سانٌةا مفسرة تفسٌرا له معانً إنسلوكها معلل ونوازعه

الشخصٌات الحكابٌة فً التارٌخ تختلؾ عن الشخصٌات الحكابٌة فً القصة،فالمؤرخ و

ٌستبطن وعً  ٌحكم على األشخاص من الخارج،فٌنعدم عنصر المفاجأة،بٌنما القاص

 الشخصٌة نوعان:ه،وبذلك ٌظهر فٌها عنصر المفاجأة،كما أن  الشخصٌة ألن ه ٌصورها بعٌنٌ

تتطور مع األحداث.وهً التً شخصٌة نامٌة: 
(3)

 

ع.هً التً تتؽٌر صفاتها باختبلؾ تطور األحداث،فتفاجبنا دابما بحدث جدٌدو مقنأو 
 

 

 .األحداثآخر  حتى واحدةعاطفة  ، أوواحدة صفة تمثلوهً التً :وشخصٌة بسٌطة

وتدور حوله شخصٌات  بل ٌكون شخصا واحدا ربٌسٌا، البطل فً القصة،  ٌتعددوٌنبؽً أال

 .ثانوٌةأدوار أخرى لهم 

 

 

 

                                                                 

.157انًغجع انـاتك،ص أَطٕإَٛؽ تطغؽ،   - 1  
 . 158انًغجع َفـّ،ص -2
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 طرٌقتٌن:و الشخصٌة تأخذ عند الفنان 

 الطرٌقة األولى: -1

وفٌها ٌرسم الفنان الشخصٌة من الخارج،وٌشرح عواطفها الطرٌقة التحلٌلٌة، وهً    

و بواعثها وأفكارها وأحاسٌسها و ٌعقب على بعض تصرفاتها وٌفسر البعض اآلخر و 

 .ٌعطً رأٌه فٌها

ى هً طرٌقة مباشرة ٌقوم فٌها الكاتب بالوصؾ الداخلً و أو بطرٌقة أخر       

والتعقٌب على بعض تصرفاتها إلبراز كل ما ٌمٌزها من عواطؾ  الخارجً للشخصٌة،

وأفكار وأحاسٌس بأسلوب صرٌح
)1(

 

 الطرٌقة الثانٌة:-2

و ٌبتعد الفنان فٌها على الشخصٌة لكً تظهر بالتعبٌر عن نفسها، التمثٌلٌة،  و هً

 ن حقٌقتها ،وذلك عن طرٌق التصرفات واألحادٌث.وتكشؾ ع

تسمى الطرٌقة التمثٌلٌة أو ؼٌر مباشرة، إذ ٌترك القاص الشخصٌة تعبر عن نفسها 

دون أن ٌقحم نفسه، و ٌكون هذا عن طرٌق الحوار أو السلوك أو أفعال الشخصٌات أو 

خرى التً تزٌح التً تتوصل إلٌها،وقد ٌكون أٌضا من خبلل ترك الشخصٌات األالنتٌجة 

الستار عن الشخصٌة التً ٌرٌد الكاتب أن ٌحللها بواسطة تصرفاتها، فتكون فً مركز 

الكورس أو الجوقة التً ٌعرؾ بها المسرح عند اإلؼرٌق،فهً تعلق على الحوادث و 

توضح خطوط سٌرها، وتبرز نتابجها .ولكن فً الؽالب ال ٌقتصر على الكاتب إحدى 

صٌات قصصه بل ٌعمد إلى الجمع و التركٌب معا، ضمن قصة الطرٌقتٌن فً تحلٌل شخ

.واحدة
(2(

 

 ''’’Styleاألسلوب فً القصة:ثالثا:

بالوسابل التً  الفنٌة لتحقٌق أهدافه هو األداة أو الطرٌقة األدبٌة التً ٌختارها الكاتب،  

لوب ٌمتلكها،و المتمثلة فً مجمل عناصر العمل األدبً،وقد ٌطلق نفس المدلول على األس

 اللؽوي التعبٌري،الذي ال ٌنفصل عن المعنى بمفهومه اإلجمالً الواسع.

                                                                 
  .69انًغجع انـاتك،ص ، عثض انًهك يغذاع، ُٚظغ: -1
 .   131 ص ،انـاتكانًغجع  ثخ،عهٙ عهٙ يظطفٗ ط - 2
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 وقد قسم النقاد المعنى إلى عدة أقسام هً على التوالً: 

 المعنى الذي ٌبتؽٌه و ٌرٌد نقله. وهو موقؾ الكاتب مناإلحساس: -1

 وهو الوسٌلة و الجسر الذي ٌتصل من خبلله الكاتب بالقارئ.اإلٌقاع: -2

هدؾ أو الؽاٌة المنشودة والتً ٌسعى إلى بلوؼها.وهو الالقصد: -3
(1)

 

أو بتعرٌؾ آخر األسلوب هو الطرٌقة الفنٌة التً ٌشخص بها الكاتب األحداث،و 

المواقؾ و الشخصٌات،وتنحصر فً األسالٌب الببلؼٌة و النماذج الفنٌة التً كونتها ثقافة 

ناول القصة.وبذلك ٌكون األسلوب هو شخصٌة الفنان فً تالفنان اللؽوٌة،
(2)

 

 نوعان:واألسلوب فً القصة 

 .’’la’’ narrationالسرد:-1

وهو الكشؾ عن الصورة الواقعٌة،ونقلها من شكلها المعتاد إلى صٌؽة 

الصفات،واأللفاظ والعبارات التً ٌصطفٌها المؤلؾ لٌصل إلى المؽزى الذي ٌسعى 

قة والشفافٌة. إلٌه،بمنتهى الد 
(3)

 

من الحكاٌة و الشخصٌات وأدوارها على لسانه بالوصؾ هو أن ٌعرض الكاتب و    

ؼٌر أن تتدخل الشخصٌات بألفاظها فً إدارة الحوار فٌما بٌنها،وبعد أن تتضح الفكرة 

والحبكة ومجموعة الحوادث والوقابع البلزمة لبناء القصة على الكاتب أن ٌنقل هذا إلى 

عدة طرق:صورة لؽوٌة فنٌة مناسبة وأن ٌختار 
(4)

 

 قة المباشرة:الطرٌ

 ٌتولى فٌها الكاتب عملٌة السرد بعد أن تتخذ لنفسه موقفا خارج أحداث القصة.

 طرٌقة السرد الذاتً: - أ

 وفٌها ٌكتب المؤلؾ على لسان أحد الشخصٌات فً القصة.

 

 

                                                                 
يغكؼ  ،45ٔ 44 انعضصاٌ يجهح انفكغ انعغتٙ انًعاطغ، يضسم إنٗ َظغٚح انـغص عُض غغًٚاؽ، عثض انعؼٚؼ تٍ عغفح، -1

  .36، ص198االَرًاء، 
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 طرٌقة تٌار الوعً: -جـ 

ٌة الشخص وؼاٌة هذه الطرٌقة تصوٌر قطاع الحٌاة الشخصٌة العقلٌة الطبٌعٌة العفوٌة، 

اإلنسانٌة هنا تعبر أفكار مكونة عن طرٌق التداعً العاطفً.
(1)

 

 dialogue ’’  " الحوار: -2

وهو الحدٌث أو تلك المناقشات و الملفوظات التً تبادلها الشخصٌات فٌما بٌنها .
(2)

 

وفً هذا النوع من األسلوب ٌختفً المؤلؾ وراء الشخصٌات و ٌتركها تتحرك وتعبر عن 

ث دخل للمؤلؾ فً ذلك. و الحوار الدابر بٌنما،و ال نفسها بالتحد 
(3)

 

 "Sens"المعنى : رابعا

رأٌنا أن  تطور الحوادث بالضرورة من موقؾ إلى وسط إلى نهاٌة ال ٌكفً لتصوٌر  

الحدث،إذ أن  الحدث هو تصوٌر الشخصٌة وهً العمل،ولكن تصوٌر الشخصٌة وهً تعمل 

متكامل هو تصوٌر الشخصٌة،وهً تعمل عمبل له ال ٌكفً بدوره الكتمال الحدث،فالحدث ال

...ولٌس هذا المعنى شٌبا مستقبل عن الحدث،ٌمكن أن تضٌفه إلٌه،وأن نفصله معنى 

عنه،فنقول مثبل أن  القصة تعالج مشكلة الفقر ...أو تثبت أن  الفضٌلة أقوى من الرذٌلة ،فكل 

المعٌن الذي تصوره،ولٌس  قصة تعالج ما تعالج فقط،و تعنً ما تعنً فقطفً نطاق الحدث

الذي ٌمٌزه عن ؼٌره من األحداث و  خارج هذا النطاق،ولذلك فكل حدث له معنىاه المعٌن

منه. أهذا المعنى ٌنشأ من الحدث نفسه فهو جزء ال ٌتجز
(4)
  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
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أو مرسلة  بل إنما ٌفعل إلٌصال فكرة ما، شًء، و القاص ال ٌكتب عادة من أجل ال

الضوء ملزما فً أي حال،بأن مشكبلت المجتمع بل حسبه أنه ٌسل ط ولٌس  إلى القارئ،

علٌها،وٌصورها تصوٌرا صحٌحا .وإن  مهمته تكمن فً قدرته على خلق الحٌاة،وعلى 

إرضابنا.
(1) 

 

  Espace(temps et lieu) البٌئة )الزمان و المكان(خامسا:

حرك فٌه ث القصة، وتتالبٌبة هً الوسط الطبٌعً الذي تجري ضمنه أحدا  

شخصٌاتها،و ما ٌقع من أحداث وما ٌؤثر فٌها من مؤشرات،أو هً مجموعة القوى التً 

تحٌط بالفرد فً القصة،و لها من أثر تكٌٌفه.
(2)

 

 أي كل ما ٌتصل بوسطها الطبٌعً، فبٌبة القصة هً حقٌقتها الزمانٌة والمكانٌة،

ختلؾ بٌبة القصة ،أحٌانا عن وأسالٌبهم فً الحٌاة،وقد ال توبأخبلق الشخصٌات و شمابلهم 

المؤثرات المسرحٌة التً ٌعمد إلٌها الكاتب المسرحً لتساعده على إبراز الشخصٌات 

وتحرٌكها بحٌوٌة ونشاط.وهكذا تعنً البٌبة القصصٌة الجو إذا تحدثنا بلؽة الفن ،والمحٌط 

سها التً والكاتب ٌستعٌن فً رسم بٌبة قصته،بالوسابل نفإذا استعرنا مصطلحات العلوم.

ٌستعٌن بها فً سرد الحوادث أو رسم الشخصٌات،وهو ٌلتقطها كما ٌلتقط هذه بالمبلحظة 

و  االختراعوالمشاهدة أو من قراءاته الخاصة،أو ٌنسجها بخٌاله نسجا مسلطا علٌها قوة 

اإلبداع،معتمدا على ما ٌلتقطه أثناء تجاربه فً الحٌاة.
(3)

 

ت والمناظر المسرحٌة وهو جزء ال ٌتجزأ من أي فً القصة هو أشبه بالمؤثرافالمكان 

عمل سردي فبل ٌمكن ألي مبدع أن ٌتجاوزه وٌضعه جانبا أو ٌهمشه،ألن المناخ الذي 

األبعاد ٌساهم فً إنارة طرٌق خٌال وذهن المتلقً حتى ٌدرك وٌتعرؾ على مختلؾ 

 .لكل حدث وشخصٌة فً اإلبداع الفنً عموما االجتماعٌة،

طنك يٍ صٌٔ ٔطف شايم ٔٔافٙ نهمضاء انًكاَٙ تًا فّٛ ٍ ٚكٌٕ ٔن ٔانمظح سظٕطا

انطثٛعح انًُار يكاٌ انـكٍ...انز.ٔطنك يٍ أجم لٕج اإلٚذاء انًٕضٕعٙ انظ٘ ٚهعة صٔعا فٙ 

ذذغٚك انًضًٌٕ انمظظٙ ٔذطٕٚغِ
(.4) 

 

                                                                 
 .158جع انـاتك، صانًغ ٕإَٛؽ تطغؽ،طأَ - 1
 .51انًغجع انـاتك،ص يظطفٗ يذًض انفاع، - 2
 .89يذًض ٕٚؿف َجى،انًغجع انـاتك،ص - 3
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ة ملتلعب الطبٌعة باعتبارها عنصرا فاعبل فً مجرٌات القصة دورا هاما فً تكو  

ر الخارجً لؤلحداث،حٌث تساهم فً التحاق الملتقً عبر ذهنه بادراك لوحة اإلطا

فٌعمد المبدع  ألنها عنصر مربً،ومعرفة،ثم تقبل الجو النفسً الذي تشحن به الشخصٌة 

فنً أنٌق لٌمهد به السبٌل أمام القارئ.إلى أسلوب 
(1)

 

ح للشخصٌات لكً تتحرك فً مساحة معٌنة .ٌهو الفسفالمكان  
(2)

 

وفً « the time »علٌه فً اللؽات األجنبٌة مثبل فً اإلنجلٌزٌة  فٌصطلحمن الزأما 

وهو من أكبر المفاهٌم التً صعب على العلماء والفبلسفة وضع  " le tempsالفرنسٌة "

تعرٌؾ محدد ونهابً لها.
(4)

فقد راح كل مجتهد على حد ٌبذل جهده فً اقتراح مفهوم معٌن 

دل علٌه،وكل فٌلسوؾ ٌعرفه حسب المذهب الذي ٌنتمً للزمن حسب ما ٌراه أقرب إلٌه،وأ

ال ٌمكن إلٌه.ٌقول الدكتور رجون:"إن  الزمن ٌمكن اعتباره بمعنى من المعانً مطلقا أي أنه 

اختزالها لكل شًء فً حقل التجربة اإلنسانٌة.
(3)

 

و كذلك نجد العلماء المعجمٌٌن العرب قد حددوا لمفهوم الزمن،إذ نلقى بعضهم ٌطلق 

 زمن البرد.و ٌه معنى "اإلبان" فٌقؾ على زمن الحر،أعل

بٌنما نجد آخرون ٌنعتونه بمصطلح مرادؾ للزمن،هو لفظة "الدهر"،ونجد أن  ذكر 

 ان  ات  ٌ   ح  اّل إ   ً  ا ه  وا م  ال  ق  و  ) هذه اللفظة قد ورد فً موضعٌن فقط من القرآن الكرٌم،قال تعالى:

ٌ  م  ا و  ٌ  ح  ون   وت  م  ا ن  ٌ  ن  الد    ٌ   ال   إ   م  ه   ن  إ   م  ل  ع   ن  م   ك  ل ذ  ب   م  ا ه  م  و   ر  ه   الدّ ال   ا إ  ن  لك  ه  ا 
. (ون  ن  ظ 

(4)
و ٌقول 

ا( ور  ك  ذ  ا م  ئ  ٌ  ش   ن  ك  ٌ   م  ل   ر  ه  الدّ  ن  م   ٌن  ح   ان  س  ن  ى اإل  ل  ى ع  ت  أ   ل  )ه  عزوجل فً موضع آخر:
.(5) 

                                                                 
 

1 – 
يٛشال تٕذٕع،  
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جل تسهٌل الفهم لشتى فالزمن ٌتمتع بمفهوم قوي فً عرض الجو النفسً،وتقدٌمه من أ

أبعاد الشخصٌة، وشرح ظروؾ القصة وإطارها الخارجً العام،فإذا ألقٌنا نظرة على أعمال 

على استعمال الزمن التارٌخً الذي ٌعد بمثابة المعادل   نلقى أنهم ركزوا الكتاب الواقعٌٌن

الموضوعً لواقع الحٌاة
.(1) 

لكثٌر من ا ولتحدٌد الٌد والقٌم،العادات والتق فإذا كان الزمن ضرورٌا هكذا لرسم

المقاٌٌس الفكرٌة واالهتمامات،فإذا المكان ال ٌقل عنه أهمٌة ألنه ٌلقً بظبلله وألوانه على 

حالة الشخصٌة النفسٌة بخاصة،وعلى القصة بعامة .
(2)

 

فً كل نص إذن فالزمان و المكان عنصرٌن ربٌسٌٌن فً بنٌة القصة وهما متبلزمتٌن 

العنصرٌن مهمٌن إلى حد ما فً كثٌر من األشكال القصصٌة  قصصً حدٌث،وهذٌن

القدٌمة،أما القص الحدٌث فإن ه ٌحرص على العناٌة الفنٌة بهما حرصا شدٌدا،وإن هذٌن 

العنصرٌن من مكمبلت المعنى األساسً فً داللة الجملة،فهذان العنصران ٌقدمان توضٌحا 

ن،بل إن الزمان جزء من صٌؽة الفعل،كما مهما بالنسبة للجملة،فالفعل البد أن ٌقترن بزما

كما أن  مساء،فً ٌوم،فً أسبوع،فً لحظة،،أن  الفعل البد أن ٌحدث فً زمن معٌن،لٌل،نهار

الفعل ٌحدث فً مكان معٌن،فً ؼرفة...فً الصحراء...فً المستشفى.
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 .55،ص 1971ؼٌة ،مجلة أمال،الجزابر،العدد ،جانفً/ فٌفريمحمد فٌصلً،الطا - 1
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 األزمة والعقدة:سادسا

عقدة و األزمة وعندها ٌكون هً موطن تشابك األحداث وتأزمها فً القصة تسمى بال

متشابكة ومعقدة ومتسلسلة تربطها أن  األحداث نجدها  ، أياألزمة النفراج متشوقالقارئ 

فً النسٌج القصصً تتبلور وتنمو حتى تبلػ وتنمو حتى تبلػ نجدها  ، فاألحداثعبلقة سببٌة

فنجده متشوق  الذروة.فالقارئ عند مطالعته للقصة نجده ٌتبع األحداث التً رسمها القاص

إلى نهاٌة هذه األزمة
.(1) 

 :الحلسابعا

، انفراج األزمة وحل العقدة بما ٌتوقع القارئ ، عندالعمل األدبً وٌحقق هذا العنصر

تكشؾ لنا عن  ، فهًمعناها ، فٌبررهاتتجمع خٌوط الحدث ، وعندههو نهاٌة القصة والحل

 .التنوٌرنقاد بلحظة سماها بعض ال ، ولقداألحداث وتلقى علٌها الضوء وتحدده

ٌرى البعض أن  النهاٌة حاسمة ضرورٌة فً القصة القصٌرة على أن  البعض اآلخر 

تؤدي إلى افتعال القاص وتكلفه.من النقاد ال ٌرون ضرورة لهذه النهاٌة الحاسمة 
(2)

 

كما أن  هناك النهاٌة مفتوحة،فهً تترك المجال مفتوحا للقارئ لٌتصورها كما ٌشاء،أو 

األحداث الحٌاتٌة،ومشاكلها المستمرة، و الواقع أن  النهاٌة تعتبر جزء أساسا من لٌتصور 

ببداٌتها حتى ٌتفكك نسٌج القصة صلب القصة القصٌرة،فهً مرتبطة ارتباطا عضوٌا 

وبناؤها ألن تطور الحدث ضروري فً دفع مجراها إلى هذه النهاٌة التً تحدد معنى 

.الحدث،وتكشؾ عن دوافعه وحوافزه
(3) 
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 الممٌزة: هاسمات - ب

إن  تتبع سمات و ممٌزات القصة القصٌرة عن بقٌة األنواع القصصٌة واألدبٌة   

 األخرى ٌحدد مفهومها وٌبرز كٌانها الخاص كفن قابم بذاته.

فبلبد من االعتناء بالعناصر التً  والخصابص ال تكفً وحدها الكتمال القصة القصٌرة، 

وأول هذه السمات أن  القصة . ألآلنفصل فً ذكرها لن خٌرة،تتكون منها القصة وهذه األ

 القصٌرة تعبر عن:

 *الموقف:

تعبر القصة القصٌرة عن موقؾ معٌن فً حٌاة الفرد أو جانب من هذه الحٌاة،أو بعض 

أن الجوانب، وال تعبر عن حٌاة الفرد كاملة و الموقؾ هو الذي ٌهم كاتب القصة القصٌرة 

 أثناء معالجته لحدث خاص بحٌاة الفرد،ٌرتبط بها ارتباطا كلٌا. ٌكشؾ عنه،وٌلقً الضوء

الؽالبة فً القصة القصٌرة . وهو السمة
(1)

 

  *الوحدة:

 وحدة الفعل والزمان والمكان. فالقصة القصٌرة ٌنبؽً أن تتوفر فٌها الوحدة،  

ك أن  معالجة ذل.االنطباعوهذه الوحدة هً التً تكون ما ٌعبر عنه ''باألثر الكلً'' أو وحدة 

وال ٌتحقق لها األثر الكلً لحظة من الزمن فً حٌاة الفرد، منفصلة عما قبلها و ما بعدها،

، وتبدوا أصالة واإلسراؾإال إذا توفرت فٌها هذه الوحدة.دون الحاجة إلى اإلطناب  الشامل

هو ضروري لتصوٌر هذا الموقؾ أو  أو ٌبقى ما االختبار، فٌحذؾكاتب القصة فً عملٌة 

 أن  اإلٌجاز متسم لعملٌة التركٌز هذه. ، كماذاك

"فن الكتابة هو فن اإلٌجاز وأن  تجدٌد الكتابة معناه أن تجٌد االختصار".و
(2)
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واإلٌجاز هنا ٌنبؽً اإلٌحاء بواسطة األسلوب،وطرٌقة العرض،فاإلشارة و اللمحة 

لك أن  التفصٌبلت تكفً عن اإلطناب،و لٌس اإلٌجاز هنا إلؽاء للجزبٌات أو التفاصٌل ذ

ضرورٌة فً حدود الحدث الواحد،أو الموقؾ الواحد الذي تعالجه القصة القصٌرة. 
(1)

 

 * النهاٌة:

سماها  ، ولذلكهاٌة التً تتجمع عندها خٌوط الحدث فٌبرز معناها وٌتضحهذه الن

 بعض النقاد )بلحظة التنوٌر( ألنها تكشؾ هذا الحدث وتلقً علٌه الضوء وتحدده.

من العناصر األخرى التً تحدثنا  ، البدصابص والسمات ؼٌر كافٌة لوحدهاهذه الخ

..وهو ما ٌعبر عنه والحوار.خصٌة والحدث والعقدة واللؽة عنها سابقا مثل رسم الش

الشكل.
(2)

 

فٌه القصة القصٌرة  تصبح  وبالطبع فإن  هذه العناصر البد أن تستعمل فً بناء محكم،

هو الذي ٌشكل هذه العناصر وٌجسدها فً عمل فنً جٌد وحدة قابمة بذاتها.واألسلوب 

هذا ٌسنده المضمون جٌد.إذ لم ،فاألسلوب هو الكاتب كما ٌقال، ولكن الشكل وحده ال ٌكفً 

المضمون ٌتمثل فً أراء الكاتب وتجاربه فً نظرته للحٌاة واإلنسان، وهذا المضمون ال 

والصٌاؼة، ال تنفصل عن الموضوع ٌنفصل عن الشكل فهما وحدة كاملة، فالشكل والصورة 

.أو المضمون
(3)
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 البنائٌة: هاأسس-ـ ج

لما كانت القصة القصٌرة تعد من أصعب األشكال األدبٌة،فإن  نقاد الفن األدبً، 

ٌحاولون وضع مجموعة من المقومات و المبادئ، تشكل أسسه البنابٌة والفنٌة،حتى ٌترسمها 

 ال و منها:كل من ٌرٌد اإلبداع فً هذا المج

 مبدأ الوحدة أوال:

إنه أساس جوهري من أسس بناء القصة القصٌرة فنٌا، فالقصة القصٌرة ٌجب أن 

تشمل فكرة واحدة، تعالج حتى نهاٌتها المنطقٌة بهدؾ واحد، وطرٌقة واحدة، وهذا المبدأ هو 

مختلفة الذي ٌمٌز كل قصة جٌدة عن ؼٌرها، إذ إن  طبٌعة القصة القصٌرة ال تسمح بعناصر 

تدخل فً نسٌجها.
(1)

 

 التكثٌف :مبدأثانٌا

الفن األدبً الشدٌد التكثٌؾ والتركٌز والموضوعٌة، ومادامت القصة القصٌرة هً 

القصة القصٌرة تعالج موضوعا واحدا،أو فكرة واحدة، أو موقفا محددا، أو جزبٌة من 

أٌضا،فإن  عنصر جزٌبات حٌاة شخصٌة ما، وٌتلقى القارئ أثرها ككل وفً الحل وبسرعة 

 تاتركٌز ٌل زم أن ٌكون مقوما من مقوماتها اإلٌجابٌة الخاصة بها.

 تفاصٌل اإلنشاء :ثالثا

حرصا على مبدأ تأكٌد" الوحدة "أوال و"التكثٌؾ"ثانٌا، فإن  تحقٌقها ٌتطلب خاصة فً 

جب كل ما ٌتصل بتفاصٌل بنابها وإنشابها،ضمنا لئلحكام الفنً، وعلى هذا فإن  التفاصٌل ٌ

أن تكون جزءا فً البناء الكلً.
(2)
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 *ما ٌتعلق بالشخصٌات:

وٌشترط فً القصة القصٌرة إذا ما تعددت فٌها الشخصٌات لسبب ما،أن تكون جمٌع 

 شخصٌاتها فً التحام تام، وتوافق كلً، فتبدوا كل شخصٌة كما لو كانت منسوجة .

لقصٌرة إلى الجري وراء ألخرى، حتى تحقق لؤلثر وحدته، وال تحتاج القصة افً ا

الشخصٌات الثانوٌة، كما أن  الوصؾ الطوٌل للشخصٌة قد أصبح زابد عن اللزوم.
(1)

 

 *ما ٌتعلق بالحوار:

،وقد ال تشمل أي حوار على اإلطبلق،وإذا وقد تشمل القصة القصٌرة "حوار"قلٌبل

ة، أو وجد "الحوار" فإنه ٌنبؽً أن ٌكون عامبل من عوامل الكشؾ عن أبعاد الشخصٌ

 التطور بالحدث، أ وتجلٌة النفس الؽامضة، أو إٌضاح الفكرة المراد التعبٌر عنها.

 *ما ٌتعلق بالصراع:

بح بمثابة العمود الفقري فً بعض القصص القصٌرة، وقد ٌكون أص" "الصراع 

الصراع خارجٌا ، أي ٌدور خارج الشخصٌة، فً البٌبة أو المحٌط، وقد ٌكون داخلٌا،أي 

عماق الشخصٌة من الداخل،وفً الحالٌن البد من أن ٌكون ذا قٌمة، وؼٌر ٌعتمل فً أ

مفتعل، حتى ٌمكن تقبله، ولٌبلػ تأثٌره فً النفس.
(2)

 

 *ما ٌتعلق بالتشوٌق:

كما أنه ٌجب أن ٌكون تمة ترقب وتلهؾ من جانب القارئ، وهو ما ٌجعلهم ٌشترطون 

 " التشوٌق" أساس المتعة الفنٌة فٌها.فٌها أن ٌكون

 *ما ٌتعلق بالصدق:

ٌضاؾ إلى ما سبق "عنصر الصدق" بمعنى أن تكون القصة القصٌرة صادقة مع 

الواقع الذي تقدم إلٌه، أي أن تكون كل عناصرها وأجزابها وتفصٌبلتها مقنعة عند 

اختٌارها.
(3)
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 مقوماتها الناجحة: -د

 أهمها:البد من توافر مقومات كثٌرة فٌها،و من  لكً تكون القصة ناجحة،    

ل على عمل الخٌال -1 ودٌنامٌة  أن ٌكون موضوعا جدٌدا أو طرٌفا،وإذا كان قدٌما ٌعو 

وسبلمة  وجمال العبارة وتأزم العقدة، وأسلوب السرد والمهارة فً حبك الحادثة، الحوار،

علما أن  كثٌرٌن من القصاصٌن ٌقحمون مفردات وعبارات عامٌة، لئلٌحاء بأن  مواد ،اللؽة

الرواٌة مستقاة من عالم الواقع.القصة أو 
(1)

 

المخزون الثقافً الذي استند علٌه الكاتب،وعمقه وأبعاده اإلنسانٌة ألن كل عمل  -2

أدبً وفنً ٌرمً إلى إمتاع اإلنسان،وإثرابه بالمعرفة،باعتبار أن  المرسل إلٌه هو 

الهدؾ والؽاٌة،والقٌمة األعلى فً الوجود إذ من أجله أنزلت الدٌانات 

 ٌة،وشنت القوانٌن والشرابع،واألنظمة واألخبلق.السماو

 .لٌس ضرورٌا أن تتصل أحداث القصة بشكل مباشر وصرٌح، بحٌاة اإلنسان فقط -6

ٌكون المثل أو الحكاٌة على ألسنة الجماد والحٌوانات، أكثر متعة وفابدة، ألن القصد 

 .من هذا النوع الحدٌث عن الناس بأسلوب ؼٌر مباشر

لفنٌة فً العمل القصصً، من مقدمة وعرض وتشابك أحداث أن تتوفر الشروط ا -4

 وعقدة متأزمة، وحل.

أن ٌكون للحوار بٌن الشخصٌات دور بارز فً إضفاء الحٌوٌة على القصة،  -5

..وفً الحوار سرد .فنتعرؾ بواسطته على نفسٌا تهم، وسلوكهم، ومستواهم الفكري

ة.   ٌ  مباشر أو ؼٌر مباشر لؤلحداث المرو

لعمل القصصً تحلٌل للشخصٌات ولؤلحداث بموضوعٌة أن ٌكون فً ا -6

 ومهارة،فتبدوا األمور واقعٌة،وكأن  القصة مسلوخة عن واقع معٌوش. 

وهذا ما ٌخل د  حشو ممل. فبل سأم وال أن ٌطؽى عنصر التشوٌق على الحوادث، -7

له البرٌق و النجاح. ب، وٌكتالعمل القصصً عل الزمن
(2)
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 ة:القصة القصٌرة والواقعٌ-ـ ه

أخذت تتحول  بعد الحرب العالمٌة الثانٌة بدا واضحا أن  القصة القصٌرة فً مصر،

نحو اتجاه جدٌد، هو االتجاه الواقعً، وكان ذلك رد فعل لحركة المجتمع الشاملة فً 

اب القصة القصٌرة  السٌاسة، واالقتصاد ،واالجتماع، والفكر، فقد استلزمت أن ٌكون كت 

 القصٌرة نبض الواقع. واقعٌٌن، وأن تكون القصة

واستجاب لئلتجاه الواقعً عدد كبٌر من كتاب القصة القصٌرة انحاز بعضهم إلى طبقة 

 الفبلحٌن،ٌصورون معاناة الفبلح وشقابه.

ووضعوا اإلنسان فً اعتبارهم األول،كما لم ٌؽفلوا الفن وقواعده وأسسه وهم 

قصٌرة لنصؾ قرن دون ٌكتبون،وٌقؾ فً مقدمتهم البدوي الذي ظل ٌكتب القصة ال

م حٌاة عمال التراحٌل ألول مرة فً األدب المصري  ملل.عالمه القصصً رحب،قد 

.الحدٌث،وحفلت قصصه بذوي العاهات،وأصدروا مجموعة من القصص القصٌرة
(1)

 

أما كاتب القصة القصٌرة الواقعٌة،الذي شؽل القراء والنقاد والكتاب منذ بدأ ٌنشر 

فهو ٌوسؾ إدرٌس، وعل الرؼم من أن  قصصه القصٌرة  قصصه فً المجاالت والصحؾ

مع قصص أبناء جٌله، وقصص الرواد الذٌن سبقوه،إال أنها 1950بدأت فً الظهور سنة 

أثارت حولها الجدل والحوار،واستطاعت أن تؤثر فً جٌل كامل من الكتاب و 

"أرخص فً أبناء جٌله أٌضا.وأول مجموعة قصصٌة صدرت له هً الشباب،ولعلها أثرت 

،عالجت القصة التً تحمل المجموعة، عنوانها أطر مشكلة تواجه المجتمع 1954لٌال" 

المصري، وهً المشكلة السكانٌة وزٌادة النسل بكثرة اإلنجاب.واصلت القصة القصٌرة 

، وفً مقدمتهم ٌوسؾ إدرٌس متأثرا بما سبقوه عطابها، وطفح جٌل جدٌد ٌقدم نتاجه،

ظروؾ مجتمعه،ومتابعا تطور هذا الشكل األدبً فً الثقافة ونجٌب محفوظ.ومتفاعبل مع 

العالمٌة.
(2)

 

  

 

                                                                 
  .124ثٙ،انًغجع انـاتك، صعثض انعاطٙ شه-1
  .125انًغجع َفـّ، ص -2
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 وقد حاول كل كاتب أن تكون له شخصٌته الفنٌة المستقلة،وأن تكون له زاوٌة تفرده.

ولٌس من دون شك فً أن  السبعٌنات والثمانٌات،قد شهدت نشاطا متزاٌدا فً مجال 

رة طلع عدد من الشباب الذي ٌخطون أولى كتابة القصة القصٌرة ،ففً السنوات األخٌ

نحوها نشروا قصصهم فً الصحؾ و المجاالت، ومهما ٌكن من أمر،فإن  هذا خطواتهم 

وهذه االتجاهات، إن دلت على شًء،فإنما تدل على أن  القصة القصٌرة ظلت  التطور،

ذ تصارع الشعر والمسرح و المقال، حتى ؼدت ذات مكانة مألوفة، لم ٌخب ضوؤها من

 .1910عام

كلٌة العامة،ؼٌر منفصل عن حركة المجتمع، وهً تضٌؾ نتاجا متأثرا بظروفه ال

والحٌاة والواقع.
(1)

 

 

 

 

 

                                                                 
  .125صانًغجع انـاتك،  -1
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 l أعالمها ، اتجاهاتها وخصائصهاالمبحث الثانً : الواقعٌة ، مفهومها ، نشأتها ،. 

 الواقعٌة:مفهوم  األول:المبحث 

 لغة : - أ

 ....فٌقال : وأتى.بمعنى نزل وسقط وحصل ن  وقع، من:فاعل  اسمالواقع هو 

جاء األمر ووقع منهه األمهر موقعها حسهنا  بمعنى: األمر،ووقع  نزل، ماكر،وقع به ) 

 لدٌه.ثبت  سٌبا:أو 

فه ره وتخو  وتوقع الشًء : تنظ  
(1)

  

: ترقبهت وقوعهه ، ووقهع األمهر وجاء فً " أساس البالؼة " للزمخشري : توقعت األمر 

حصل ووجد 
(2)

 

بالمعههانً الربٌسههٌة لكلمههة "واقههع " التههً تقابل هها ٌتضههل لنهها ، أن المعجههم العربههً قههد ألههم 

( Réel) هو أصل الكلمة ، أمها المعنهى العهام الهتي تتضهمنه كلمهة ( أي ماRéel  بالفرنسٌة )

وههو" الحقٌقهً" فلههم ٌهرد صهراحة ، فههً المعجهم العربههً ومثلهه كلمهة واقعههً ، المعادلهة لكلمههة 

Réaliste اللؽات األجنبٌة وحدٌثا فهً دللت ها علهى الهتهف الفكهري أو األدبهً  التً حفلت ب ا

الفنً ، أو على مجرى األمور واألحوال الطبٌعٌة والٌومٌهة التهً ل ٌعترٌ ها الشه  فهً حقٌقت ها 

وهههو مهها ٌإكههد علههى خلههو األدف العربههً مههن فكههرم التمههتهف المتكامههل الههتي عرفتههه ا داف 

كالكالسٌكٌة والرومنطقٌة والواقعٌة وؼٌرها  األوروبٌة منت القرن السابع عشر :
(3)

... 

 

 

 

 
                                                                 

-هـ1041تي القعدم28،المجلد السادس،دار صادر بٌروت،)منظور " لسان العرف " : وقع  ابن -1

 .4895م(ص1918سبتمبر26
 . 350م(ص1998-هـ1419،)1طأساس البالؼة ، دار الكتف والوثابق القومٌة ، القاهرم ،  ،الزمخشري  -2
 1) الكالسٌكٌة ، الرومنطقٌة ، الواقعٌة ( دار العلم للمالٌٌن .ط وانعكاساتمتاهف األدف معالم ،ٌاسٌن األٌوبً  -  3

 .310- 309ص  1984أكتوبر  2.ط 1980بطرابلس 
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 : اصطالحا -ب

ههً كهل مها ٌمتهاز بهه األدف مهن تصهوٌر دقٌهق  والواسهع،بمعناها العهام  األدبٌة،الواقعٌة 

مع العناٌة الكبٌرم بالتفاصٌل المشتركة للحٌام الٌومٌة  ،و اإلنسان  للطبٌعة
(1).

 

أدبٌة تطلق على مختلؾ العصور األدبٌة : فً الحكاٌات وب تا المعنى تصبل الواقعٌة صفة 

قرون الوسطى ، وم ازل مولٌٌر التً تتضمن من الواقعٌة أكثر لالشعبٌة القدٌمة ، وم ازل ا

مما تتضمنه مآسً راسٌن ، ومن م من ٌعتبر األدف الفرنسً الن ضوي ، قبل الكالسٌكٌة 

محطة أساسٌة للواقعٌة األوروبٌة 
(2 )

. 

ٌههة جههاءت كههردم فعههل علههى المهههتهف الرومههانتٌكً ، وتلهه  بههؤن أعههادت ههههته و الواقع

ن كانههت االمدرسههة األدف مههن عههالم الخٌههال والشههعور الفههردٌٌن إللههى الواقههع اإلنسههانً العههام ، و

ههته الصهورم سههٌبة رفضه ا الواقههع ، وإلن أتهت حسهنة تكههون الرواٌهة قههد عالجهت موضههوعات 

القارئوأخالقٌة تفٌد  اجتماعٌة
( 3)

 . 

، ألنههه ٌعههالا قضههاٌاه  القههارئفهاألدف الههواقعً كههان ول ٌههزال أدبهها موج هها مباشهرم إللههى 

 القهارئوههتا األدف قرٌهف مهن مف هوم ،فً مختلهؾ مراحهل حٌاتهه ومشاكله ، وأزماته النفسٌة 

ٌمكهن أن ٌتخطاهها أو ٌتجاهل ها مها  ألنه ٌكتف عن موضوعات ٌعاٌش ا فً واقعه الٌومً ، ول

مهادم ٌعبهر فٌ ها عمها ٌهراه فهً الواقهع ، أو  اختٌاروكان ل بد ل تا األدف من  دام اإلنسان حٌا ،

وتله  ألن الرواٌهة ترتكهز علهى مجموعهة  اختٌهارهما ٌبتكره الخٌال ، فكانت الرواٌهة موضهو  

معٌنههة ، مختههارم إلنسههانٌة ، أو تصههور مجتمعهها فههً مرحلههة  شخصههٌاتلا مشههاكل احههوادت تعهه

التههً تقابل هها فههً المجمعههات المحٌطههة   هها وألوان هها مههن زحمههة الشخصههٌات والحههوادت طخطو

وهنها تجهدر اإلشهارم إللهى أن الروابهً النهاجل ل ٌكهون عبهدا  وهً صورم مموههة عهن الواقهع .

  ٌ .خضع معلومات واقعة لفنه الراقًول أسٌرا فً نقل الواقع بل 
( 4)

  

ول ٌعنههً تلهه  أن  ،رت ا بدقههةبتفاصههٌل الحٌههام الٌومٌههة ، فصههو   اهتمههتإلتن فالواقعٌههة 

ا داف األوروبٌههة والعربٌههة لههم تعههرؾ هههته النزعههة ، ولكههن المقصههود هنهها أن مفههاهٌم هههته 
                                                                 

 . 311ص ،المرجع السابق ،ٌاسٌن األٌوبً  -.1
 . 58، ص  1983، وزارم الثقافة و اإلرشاد القومً دمشق ،  النقدٌةس . بٌتروؾ : الواقعٌة  -2
 . 16ص  1994 1ط بٌروت.دار الفكر اللبنانً  العربٌة،أثر الرواٌة الواقعٌة الؽربٌة فً الرواٌة  معتوق،محبة حاج  -3
 . 15ص   نفسه، المرجع –4
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م ، إلل فهً مطلههع القهرن التاسهع عشهر وكهل أدف عهرؾ الصههفة المدرسهة لهم تتضهل ، ولهم تهنظ  

موضوعات مسهتقام مهن حٌهام البشهر الٌومٌهة  الواقعٌة ، فً مراحل رقٌه وتطوره ، حٌن تناول 

ول سٌما فً الحكاٌات الشعبٌة 
(1 )

. 

 طرٌقا للكتابة ، أبرزها :  تختهاٌإمن ب ا كل من  أساسٌة مبادئوللمتهف الواقعً  

 الجتماعٌة.به من مشكالت العصر ف مادم تجار  ٌأن ٌختار األد -

من المظهالم ومها ٌنشهدون مهن إلنصهاؾ  ا من العمال فٌما ٌعانون إلم  أن ٌختار شخصٌاته  -

وإلمها مههن الطبقههة الوسههطى البرجوازٌههة التههً كههان الرومانسههٌون ٌههدافعون عن هها ٌههوم تعرضههت 

لهت بعهد تولٌ ها السهلطة إللهى طؽٌهان حافهل با فهات للظلم على أٌدي األرستقراطٌٌن ، لكن ا تحو  

دف وصهار واقهع الطبقهات وعلى أٌدي الواقعٌٌن دخهل العمهال إللهى األ بالنحاللوٌ دد المجتمع 

 الدنٌا موضوعا لإلبدا  الفنً .

تههف مههن االرواٌههة ل بههد أن ٌكههون حسههف الملحوظههات الدقٌقههة لمهها ٌحههٌط بالك ؤلٌؾتههإلن  -

مظاهر إلنسانٌة وطبٌعٌة وبعد دراسة واقعٌة ل ا ، فإتا كان العمل الفنً تارٌخها مهثال فهإن علهى 

ٌتصهل الموضهو  التهارٌخً ألخالقٌهة علهى أن األدٌف إلحٌاء العصر بعاداته ومالبسهه ومٌولهه ا

 بقضٌة أو مسؤلة من قضاٌا العصر .

واألهمٌههة كل هها للمنطهههق  ؼاٌههة، عههدم المبالؽههة فههً العناٌههة باألسههلوف ألنهههه وسههٌلة ل -

والطرٌقة التً تسود ترتٌف األحدات والتعبٌر عن ا 
)2)

. 

بههٌن جمٌههع الكتههاف الههواقعٌٌن لههم ٌحههل دون وجههود  المبههادئفههً  التفههاقؼٌههر أن هههتا 

فهً ف م هها  الحٌهام، وقناعهةل ها ألن الواقعٌهة فلسههفة للنظهر فهً تنضهوي كل ها تحهت ظ   اتجاههات

.حٌت تباٌنت بٌن التفاإل والتشاإم
(3)

 

 

 
                                                                 

 . 327ص  ،المرجع السابق بطرس ،طوانٌوس ن.أ-1
ص  2002شرٌفة ، طبعة منفحة  الجدٌد فً األدف بجمٌع الشعف النص والمقال تحلٌال وتحرٌرا دار المطلف،.  عبد -2

276 . 
 ٌنظر،المرجع نفسه،ص نفس ا.– 3
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 طبٌعة المذهب وموضوعاته : 

األدف الواقعً لهم ٌخهرج عهن خطهه العهام وال هادؾ إللهى تصهوٌر الطبٌعهة أو ترجمت ها ل 

 (.(chanphleuryا ٌقهههول الكاتهههف الفرنسهههً شهههانفلوري مهههك ،أو تقلٌهههدها استنسهههاخ اإللهههى 

( موضحا العالقة بٌن الحقٌقة العارٌة والعمل الفنً  1889 – 1831)
(1) 

المتعهددم واألقهل  الجتماعٌهةقهات باألعمهال الواقعٌهة بتمثٌهل الط اهتمهت اإلطهاروفً ههتا 

 بابسة.رفاهٌة معبرم عن ا تعبٌرا صادقا ل ٌخلو من النقد والوصول إللى ن اٌات 

ومن هنا النظر إللى الواقعٌة كمتهف تشاإمً لٌس ألن ها ) فهً التحلٌهل الفنهً ( خلهل فنهً 

.وا ظلم المجتمع ، وتساهم بعالجهراء أن ٌع  فً مرده الخلل األخالقً ، بل ألن ا تدعوا الق
(2)

 

الوقوؾ عنهد ج هة واحهدم مهن المجتمهع ، ألن ههتا  بالضرورمل ٌعنً ؛ثل هته النظرٌة م

األخٌههر متعههدد الج ههات والجوانههف ، لكههن الههواقعٌٌن الؽههربٌٌن ، رامههوا مههن وراء هههتا التركٌههز 

وتحلٌهل  والجتمهاعًالخلقهً  النحهراؾ بؽٌهةا خهرٌن لجربهة إللهى معالجهة أمهرال المجتمهع بت

ظههواهره بالقههدر الههتي تسههمل بههه األعمههال الفنٌههة .. فههالواقع الههتي نصههوره ، لههٌس شههٌبا مادٌهها 

مستقال عنا إلنه الواقع التي ٌنبثهق مهن تواتنها ، المتعاملهة مهع الواقهع الخهارجً المهادي ، ونحهن 

 .المتداخلهة فهً توات ها  ماعٌهةالجتوالرواسهف  النعكاسهاتفً تله  لسهنا شهٌبا  خهر ؼٌهر ههته 

وكهل تله  ل ٌخلههو مهن نزعهات الشهر الهتي تختزنهه الحٌههام  بالكتسهافثهة أم اسهواء أكهان بالور

 ، على حد تفسٌر جان جا  روسو  الجتماعٌة

ومهن أهههم دعهوات الواقعٌههة ، وتعالٌم ها الروابٌههة ، تصهوٌر المجتمههع ومختلهؾ العناصههر 

ؾ علهى المسهرف فهال ٌتهدخل ول ٌلقهً بظههالل لظ هور المإل هتسهمل  المتداخلهة فٌهه ، بطرٌقهة ل

نفسه على عمله
 )3( 

. 

وقد عبر جوستاؾ فلوبٌر عن تل  خٌر تعبٌر حٌت قال : " الروابً هو قبهل كهل شهًء  

ه ومشههاعره علهى نتههاج فنهً كامههل ، وههتا ل ٌحصههل إلل عنهدما ٌتخلههى عهن أفكههارفنهان ٌعمههل 

                                                                 
 . 314ص  ،المرجع السابق ،ٌاسٌن األٌوبً -1
 المرجع نفسه،ص نفس ا. -2
 .315ص ، نفسه  -3
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ههولههم ٌكتفههً ، الشخصههٌة " وانفعالتههه ون فلههوبٌر بههتل  ، بههل راف ٌحتقههر األدبههاء الههتٌن ٌوح 

فً أعمال م األدبٌة  بانفعالت م
)1 (. 

تٌن ٌحهدثون  عهن حهب م الماضهً ، وعهن قبهور أبهاب م ، وأم هات م وعهن تكرٌهات م لإلن ال

األٌقونههات وٌبكههون للقمههر وٌطربههون حنانهها لههدى رإٌههت م علههى لههون المقدسههة ، وكههل الههتٌن ٌقب  

ٌ  ل وٌتختون أمهام البحهر شهكل المتؤمهل ، إلن ههإلء جمٌعها علٌ م فً المسرف ،  ؽمىألطفال ، و

ههم مهن العجٌنهة نفسه ا : ؼشاشهون ، ؼشاشههون ، ؼشاشهون وم رجهون وٌقفهزون قفهزم اللههوف 

على قلوب م لٌصلوا إللى شًء ما
) 2 (. 

فهً حٌهام أبطالهه الخاصهة ، ٌهتمكن مهن ٌنخهرط وبقدر ما ٌبقى الروابً على الحٌاد ، فال 

" أن تنخههرط فههً الحٌههام ، ٌعنههً أنهه   روب ههتا المعنههى ٌقههول فلههوبٌتصههوٌر الحقٌقههة الخارجٌههة 

 "   Méte à là vie ou le voit mal" تسًء ف م ا " 

تنطبههق كمهها ٌجههف إلل علههى الحقٌقههة العامٌههة  ل "م ؽٌههتوم مهها ٌكههن فههإن الواقعٌههة  ٌقههول 

شهانفلوري وزمالبهه نحهو المٌهدان الشهعبً  اتجهاهف لسهبالدارجهة والعقلٌهة الشهعبٌة ، ولهٌس ههتا 

 الجتماعٌهةبهل أٌضها ، ألن المهتهف الهواقعً ، ٌنطبهق علهى الطبقهات  األرسهتقراطًأكثهر مهن 

 القرٌبة من الطبٌعٌة األكثر تطورا ولكن األقل إلخالصا .

لى كل فإن الروابً ، إلنمها ٌتحهول بعملهه نحهو الشهعف ألن ههتا األخٌهر الحهر مهن كهل وع

األفكههار والخلفٌههات ، قههادر علههى تههتوق الواقعٌههة أكثههر مههن رجههال المجتمههع والنقههاد الؽههارقٌن 

.واألدبٌة القدٌمة الجتماعٌةبالعلوم 
) 3( 

 

 

 

 

                                                                 
 .315،المرحع السابق،ص ٌاسٌن األٌوبً -1
  246ص  1968"المتاهف األدبٌة الكبرى فً فرنسا " ترجمة فرٌد أنطونٌوس ، دار عوٌدات ، بٌروت  فلٌف فان تٌؽم-2
 . 317ص  ،السابقالمرجع  ،ٌاسٌن األٌوبً  -3
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 الواقعٌة :  نشأة:  لمبحث الثانًا

  الواقعٌة:ظروف نشأة  –أ 

أي قبههل أن تصهههل  ؛قههام المههتهف الههواقعً فههً الثلههت الثههانً مههن القههرن التاسههع عشههر

الرومانسٌة إللى ن اٌت ا ، كانت بتور الواقعٌهة تنمهو وتنضها شهٌبا فشهٌبا فهً قلهف الرومانطقٌهة 

 .تات ا
(1)

وكان تل  تحت تؤثٌر الحركة العلمٌة والفلسفٌة من ج هة ، ونتٌجهة رد فعهل لإلفهراط  

 .بهههه الرومانسهههٌة مهههن ج هههة ثانٌهههة تسهههمتاالعههاطفً الهههتي 
(2) 

ن النهههاس سهههبموا خٌهههالت أي أ

ل هإلء ، أدت إللهى نشهوف معهار   انتقهاداتالرومانسٌٌن ، وبعدهم عن عالم الواقع ، فحصلت 

أدبٌة م دت لنشوء حركة صحٌحة وفً قلف الرومانسهٌة فظ هرت دعهوات إلدخهال المحسهوس 

فههً الفههن .وٌضههاؾ إللههى هههتا التقههدم العلمههً فههً علههوم البٌولوجٌهها والوراثههة ، فتؽٌههرت مفههاهٌم 

.خاطبة كثٌرم ، وبدا الناس أكثر وعٌا وتقبال لما هو واقع ومحسوس 
(3) 

 

، وتقههدٌم صههور عنههه قصههد عههالج لواقعٌههون ٌرؼبههون فههً تحلٌههل الواقههعاألدبههاء اوراف 

ألن ها إللهى الفنهون النثرٌهة مثهل القصهة والمسهرحٌة  اتج واوتوفٌر الدواء لكل أدوابه،  ،أمراضه

.تعتبر المدرسههة الواقعٌههة مههن أكبههر مشههكالت اإلنسههان فٌهههأقههدر علههى تصههوٌر الواقههع وتحلٌههل 

وهههً تتمٌهز بعهدم خصههابص جوهرٌهة، أهم ها أن  هها كانهت مهن أكثههر ، المهدارس األدبٌهة الكبهرى

أن تههرت  واسههتطاعت، وأطول هها عمههرا ، فقههد عاصههرت الرومانسههٌة  المههتاهف األدبٌههة حٌوٌههة

.وشاح ا األدبً 
(4)

  

ممهها أدت إللههى نشههوف معههار  أبرزههها هههته  انتقههاداتوقههد حصههل مههن جههراء تلهه  عههدم 

ههالمعههار  ، أي مهها وج    pierreون بههالرومههانطقٌٌن فههً كتابههه " بٌٌههر دوه " بههودلٌر " إللههى   

dupont  " : و"أبرومان"و"فهارتر" احتفهوا فهً ضهباف إلتن ٌها ظهالل "رٌنٌهه "  اختفوا" قابال

 . الفراغ، مخلوقات وحشٌة من الكسل و العزلة

                                                                 
 .  313ص  ،المرجع السابق ،ٌاسٌن األٌوبً  -1
 . 05ص  ،المرجع السابق ،من ا الواقعٌة فً اإلبدا  ،فضل صالف  -2
 . 328ص ،لمرجع السابق ا،أنطواٌنوس بطرس  -3
 .  05ص المرجع السابق، ،فضل صالف  -4



 الفصل الثاني               الىاقعية مفهىمها، نشأتها، أعالمها، اتجاهاتها وخصائصها
 

 

54 

 

 Génézarethٌهت المسهحورم ، كخنهازٌر بحٌهرم جٌنٌز من جدٌد فً الؽابهاتاؼطسوا 

" .تسمل لكم بؤن تعٌشوا بٌننا  فإن العبقرٌة الفاعلة ل
(1)

 

لمهههً وفلسههفً وخاصهههة علههوم الحٌهههام إلتن فقههد شههه د هههتا القهههرن التاسههع عشهههر تقههدم ع

والفنٌة  والجتماعٌةأدى إللى تؽٌٌر الكثٌر من المفاهٌم الفكرٌة مما ولوجٌا والوراثة بٌال
(2 ).

 

 أطروحات هههاوهههتا مهها شهه د مههٌالد وتطههور المدرسهههة الطبٌعٌههة وتجاوزات هها مههن حٌههت 

 أكثههرحتلهت موقعهها أدبٌها القهدرم علههى التجدٌهد والتطههور ل هتا .كمها تمتلهه  الواقعٌهة ا الجتماعٌهة

 :  وٌقوم هذا المذهب على شروط معٌنة وهً،تقدما 

علهى الشهعر العهاطفً أن ٌشهٌر إللهى األشهٌاء المؤلوفهة مهع تسهمٌت ا بؤسهماب ا وعهرل  -1

 واحتراز.الظروؾ التارٌخٌة ل ا بدون تخوؾ 

 التقرٌبٌة.ولٌست صورها على المسرف أن تمثل فٌه الحٌام والحوادت الحقٌقٌة  -2

مههههم األعلهههى التهههارٌس أن ٌسههههتعرل وٌعهههالا الحٌههههام المادٌهههة والمدنٌههههة لألزمنهههة و -3

 .المدروسة

قههة بحٌهام األدٌههف لجتماعٌهة المتععلهى النقههد أن ٌسهتعمل التههارٌس وٌعتمهد الظههروؾ ال -4

 وجه.لشرف عمله وف مه على أحسن 

على الفضة أن تكثر من التلمٌل إللهى طهابع النهاس وتلهل علهى الحٌهام المادٌهة للعصهر  -5 

المراعً بالنظر 
(3 ).

 

                                                                 

 

 
 . 312ص  ،المرجع السابق ،ٌاسٌن األٌوبً  -1

 .313نفسه، ص -2

دراقً زبٌر : محاضرات فً األدف األجنبً دٌوان المطبوعات الجامعٌة الساحة المركزٌة بن عكنون الجزابر ص  - 3

63 . 
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أما إلتا تحدثنا عن الظهروؾ الفنٌهة فنجهد أن األدبهاء الهواقعٌن ٌعتبهرون الفهن ههو الواقهع ، 

، ف هو مصهدر إلل امهه  حتاجههاألن الواقع عنهدهم أشهبه بالقهاموس الهتي ٌسهتعٌن بهه الفنهان متهى 

إلت ٌقهول ؛ٌؤخهت منهه األشهٌاء المربٌهة والملموسهة ، لٌصهورها مثهل ا لهة الفوتوؼرافٌهة  ،وخٌالهه

     الواقهع مهن الطبٌعهة ودراسهة وظٌفهة ههته الوقهابعل وتنحصر العلمٌة الفنٌهة فهً أخهت أمٌل زو

عههن القههوانٌن الطبٌعٌههة وبههتل  تتحقههق  البتعههادات دون بههفٌ هها بتؽٌٌههر الحههالت والبٌ والتههؤثٌر

.والجتمههاعًمعرفهة اإلنسههان معرفهة علمٌههة فهً علمههه الفهردي 
 (1 )

أي دون أن ٌظ هر المإلههؾ 

فال ٌضح  ول ٌبكً مع شخصٌاته ول ٌحكم مباشهرم علهى أعمهال م ول ٌسهتخلص ؛فً قصته 

 لقصته وٌتر  المجال مفتوف أمام القارئ . اجتماعٌةبنفسه نتابا 

لقد حاول الواقعٌون فً البداٌة التؽٌٌهر عهن األشهٌاء المجسهدم والنظهرم المناقضهة لمها ههو 

دت فهً األدف والفكهر وٌبهدوا أن األلمهان والتهً سها 18مثالً فً الفلسفة التً كانت فً القرن 

 1798المف وم إللى األدف عن طرٌق شٌلر التي قهال عهن أدبهاء فرنسها عهام  واهم أول من نقل

بؤن م كانوا واقعٌٌن أكثر من م 
(2 ).

 

أن ٌسههتخدم هههتا المصههطلل  حههاول الناقههد الفرنسههً جوسههتاؾ بالنهه  1833وفههً سههنة 

أبعهاد جعهل دابهه للرومانسهٌة ، لكهن ههو بهدوره بع شهت رابناءا على قناعته مع العلم انه كان قهد 

مصههطلل الواقعٌهههة عنههده ل تتعهههدى المحسوسههات كوصهههؾ المالبههس مهههثال والوجههه والتهههرس 

ٌلقههى  19واألشهٌاء الملموسههة وفههً حهدود منتصههؾ القههرن الالحربهً ، وؼٌرههها مههن األدوات 

والروابهً شههمفلوري مإلههؾ  1847بعهل األدبههاء كالرسهام كورٌههه مبعهد ، دفههن فهً أرنههانس 

صهههاحف المشهههاهد األولهههى مهههن حٌهههام  1861الكلهههف الحجهههري والكاتهههف هنهههري مهههورجٌن 

وههههً الواقعٌهههة بؽٌهههة منافسهههة كهههل مهههن المهههتهف  ،بكلمهههة تجمهههع جدٌهههدم 1847تشهههردٌن مال

وحتههى لههو ،الهتي أبعههد اإلنسههان عهن إلنسههانٌته الرومانسهً المٌههال إللههى المثالٌهة وأدف الفههن للفههن 

رأى فٌ ا بودلٌر شابعة كان لبد من تصدٌق ا 
)3 (.

 

                                                                                                                                                                                                           

 
 

 
 . 515المرجع السابق  ص  ،النقد األدف الحدٌت،محمد ؼٌمً هالل  -  1
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 . 66ص ،المرجع السابق ،دراقً زبٌر  -  3
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مإلفههات ومجههالت ، وقههد كههان ظ ههور تحولههت حقٌقههة تههدعم ا  فههإن الشههابعة سههرعان مهها

المجتمهع األوروبهً سهواء فهً المجهال التهارٌخً أو الثقهافً   المتهف الواقعً إلثر ظ ور مر ب ها

بالجم ورٌههة ، فتؽٌههر  واسههتبدال ااإلطاحههة بالملكٌههة ،  1848حٌههت شهه دت فرنسهها بعههد ثههورم 

.والمادٌة  القتصادٌةأكثر بالمسابل  الهتمامنظام الحٌام وأصبل 
)1(

  

وهههتا التطههور الههتي عرفتههه الثههورم الصهههناعٌة شههمل جمٌههع المٌههادٌن داخههل المجتمهههع  

الفرنسههً ، ولكههن هههته الرفاهٌههة ولههدت الصههرا  بههٌن الطبقههات البورجوازٌههة والعمههال ، فكههان 

 لت الحٌام إللى عنؾ والسٌطرم لألقوى .وتحو  البشع ل ته الطبقة  الستؽالل

ظهم الكالسهٌكٌة القدٌمهة التهً لجدٌهدم أن تتخلهى عهن ن  أما ثقافٌا فكان لبد على هته الحٌام ا

ر عن األوضها  الراهنهة فهً فرنسها بسهبف شهروط ا المتعسهفة فكهان علهٌ م أن لم تعد خٌر معب  

ور األولههى تقههع الجدٌههد فههً أوروبهها ، فظ ههرت البههٌجههدوا وسههٌلة أخههرى أكثههر تعبٌههرا عههن الوا

( ، وتهههٌن ) ت  1865ت ) وكهههان التحلٌهههل الهههدقٌق علهههى ٌهههد بهههرودون ،للمهههتهف الهههواقعً 

( حٌههت  1862-1851( صههاحف أحادٌههت اإلثنههٌن )  1869وسههانت بههوؾ )ت  .(1893

مخلهوق ، أي كهل أدٌهف  لواألدبهً أن ها ت هدؾ إللهى دراسهة كه الجتماعًٌقول عن م مة الناقد 

.روؾ حٌاته لوصفه وصفا حٌا وصادقاوكل عبقرٌة بالرجو  إللى طبٌعته وظ
(2)

 

مالٌهة بهدأت كلمهة واقعٌهة تخهرج ج، وبالتهالً ال الجتماعٌةلكن مع بداٌة تعقد الصراعات 

الة جسهد فٌ ها بعهد األدبهاء الواقعٌهون العظمهاء فهً فرنسها صهعن أبعادهها الضهٌقة لتؤخهت أكثهر أ

( الهتي  1857عهام )  والروس على وجه الخصهوص أمثهال فلهوبٌر فهً قصهته مهدام بوفهاري

أقههدم علههى ضههرف مرتكههزات األخالقٌههة البرجوازٌههة المتعفنههة ولنزولههه إللههى الطبقههات الشههعبٌة 

.معظم أقطاف الواقعٌة مثلما فعل
 )3(

 

كل ها  بؤبعهادهوبلزا  التي ٌعتبره الكثٌهر مهن النقهاد أبها للواقعٌهة ، أتا  مصهطلل الواقعٌهة 

فهرل علٌنها  وههتا مهاأحهد النقهاد اإللهه الخهالق افة أن ٌطلهق علٌهه صهولم ٌعد ضهٌقا ، ولهٌس م

                                                                 

 . 844، صدراقً زبٌر،المرجع السابق  – 1
 . 489ص  نفسه،المرجع  -  2
 .نفسه،ص نفس ا  -  3
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وقفة مطولة عنهد بلهزا  وكهتل  عنهد تولوسهتوي إلت ل ٌمكهن ف هم الواقعٌهة اإلنتقادٌهة أو النقدٌهة 

على شكل دون ؼٌره ات اأدبٌ إلنتاجوإللى الظروؾ التً أس مت فً ،بدون الرجو  إللٌ ما 
)1(

 

أن ٌقههؾ الروابههً موقههؾ الكاتههف مههإر، المجتمههع ، وٌبحههت بكههل  وهكههتا ٌرٌههد بلههزا 

موضهوعٌة عهن صهلة أسهباف الحهوادت بنتابج ها ، معتمهدا علهى الوثهابق والمالحظهة كمها ٌلجههؤ 

إللى الظهواهر السهلبٌة كهالعٌون وا فهات لٌكهون الهدرس األخالقهً ؼٌهر مباشهر ومستخلصها مهن 

تعلمهت منهه حتهى فهً مها  ": زتهى ٌقهول إلنجلهوالنقٌصهة ، ح والفضٌلةالمقابلة بٌن الخٌر والشر 

  والقتصههههادٌٌنأكثههههر ممهههها تعلمههههت مههههن المههههإرخٌن  القتصههههادٌةٌخههههص دقههههابق المسههههابل 

".واألخصابٌٌن الم نٌٌن فً عصره
)2(

 طبقة العمال فً الحٌام األدبٌة وعلى إلثر تل  دخلت  

فههً  ركههونٌثههة ، وقههد اعتههرؾ بههتل  األخههوٌن ؼوكمهها اعتبههر بلههزا  سههٌد الرواٌههة الحد

الفهن القصصهً   رىحٌت ٌعود له الفضل فً تؽٌٌر مجه ،1864أكتوبر  24جرٌدت ما بتارٌس 

فالقصهة الحالٌههة علههى ، القصهة لههم تعهد تحمههل منهت بلههزا  المعنههى الهتي اكتسههبته مهع أبنابنههان  إل 

 متهارٌس علهى الوثهابق ، فهالمإرخون ههالوثابق المحكٌة أو المهؤخوتم عهن الطبٌعهة مثلمها ٌقهوم ال

.الحاضر اقصاصو الماضً والروابٌون قصاصو
(3) 

( : تكتسهف الواقعٌهة معهه اسهما ونظرٌهة محكمهة ، فبعههد  1889 – 1821شهمفلوري ) 

 ابتهدءاناء أعمهال بلهزا  ، راف ٌعهد ضت جمٌع أشكال األدف القصصهً المعاصهر باسهتثف أن ر  

دٌهدم نحهو مؽهامرات ق ها علهى قصصهه العالمبادئ الفنٌة للقصهة الواقعٌهة وٌطب   1852من عام 

 ( والمٌرات 1856السٌد دي بواشقٌر ) 1854برجوازٌومولشا  1853ا نسة مارٌان 

أن القصهاص الهواقعً مجبهور  أوال: ( أما أفكاره النظرٌة فتهدور حهول مهاٌلً  1856) 

م على دراسته الشهخوص مهن الخهارج ، فٌطهرف علهٌ م األسهبلة وٌراقهف أجهوبت م مراقبهة العهال 

ٌ  د وٌقؾ عنلمعلوماته ،  نون وما ٌخفون .عل ما 
(4)

 

                                                                 
الرواٌة العربٌة فً الجزابر بحت فً الصول التارٌخٌة والجمالٌة للرواٌة الجزابرٌة ،  األعرج واسنً : إلتجاهات -  1

 . 189ص  1976الجزابر ،  –المإسسة الوطنٌة للكتاف 
 
 . 516ص ،المرجع السابق ،محمد ؼٌمً هالل ،  -  2
 .68ص  ،المرجع السابق ، ردراقً زبٌ -  3
 المرجع نفسه،ص نفس ا. –3
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كههالم األشههخاص وأخههت سلسههلة مههن الصههور  اختههزال هههً نههو  إلن الؽاٌههة المثلههىثانٌااا : 

لمختلهؾ مظهاهره حتهى ٌتسهنى للروابهً بنهاء قصههة فٌمها بعهد ، وإلحكهام عناصهرها مهن موقههؾ 

 المحاٌد العام بمحمل التفاصٌل الضرورٌة ل ا .

هدقة المالحظة أهم عمل ثالثا :  فهً البحهت والتحهري  الستسهقاءه ٌقهوم بهه الروابهً تلزم 

 المدقق بؤمانة ونزاهة .

فهال ٌحهاول القصهاص  تصبوا إللى تعبٌرا صهادقا عهن القابهة الٌومٌهة  إلن الواقعٌةرابعا : 

ربؤسلوف مباشخالل ا تؽرٌف القارئ ، وإلنما ٌظ ر له الحاضر كما هو 
(1).

 

 ( :  1221 – 1281غوستاف فلوبٌر : ) 

كههان ؼوسههتاؾ ٌنههز  إللههى الرومانسههٌة ولكههن سههرعان مهها تههؤثر بالفٌزٌولوجٌهها وعلمههً 

التشههرٌل والطههف البههاطنً وب هها حصههل علههى نظههرم طبٌههة للحٌههام سههاعدته كثٌههرا علههى وضههع 

عههن الفههن فههً معنههاه اإلبههداعً  البتعههادمبههادئ الجمالٌههة الدقٌقههة للمههتهف الههواقعً إللههى حههد 

قعٌة واإلقتراف من المناها العلمٌة الوا
(2)

. 

( التربٌهة العاطفٌهة )  1857وتجلت واقعٌته هته فً عدم أعمال هً : السٌدم بوفهاري ) 

 ( . 1881( ، وبوقاروٌكشٌة ) 1869

 : تولستويلٌون 

القدٌمهة وههو ب هتا  علهى تطهوٌر الواقعٌهة وإلخراج ها مهن بوثقت ها تولستويلقد عمل لٌون 

لم ٌس ف فً تطوٌر األدف الروسً فحسف ، ولكن ا داف األوروبٌة قاطبة 
(3)

. 

مشههكالت ومآسههً طبقههة وهههته األمانههة التاتٌههة لدٌههه تكههون صههادقة فقههط حههٌن تدفعههه  

عرٌضة إللى التعبٌر عن ها وصهٌاؼت ا بطرٌقهة أدبٌهة جمالٌهة وهنها تمكهن قهدرم الفنهان  اجتماعٌة

ورقة مقتطعة من صهرا  مجتمعهه الهتي ٌعهٌ  فٌهه ومهر م عاكسهة  تولستوياإلبداعٌة فؤعمال 

                                                                 

 .348المرجع السابق،واسٌنً األعرج  - 1
 . 349ص نفسه، المرجع  -  2
 . نفس اص نفسه، -  3
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الوحٌهد المسهٌطر علٌهه ههو مشهكلة له بكل ما ٌحملهه مهن تناقضهات فهً داخلهه ، فقهد كهان همهه 

 وٌه تح الفالحٌن الروس بكل ما

قد أرسى صرف واقعٌهة مهن نهو  جدٌهد واقعٌهة الفالحهٌن ، واقعٌهة  تولستويوب تا ٌكون 

ة.الشتراكٌأكثر تقدما وأكثر ف ما للتارٌس إلن ا الواقعٌة 
 (1).  

 

 أعالم الواقعٌة : 

بجوانهف الحٌهام الواقعٌهة وعكسهوها فهً  اهتمهواظ ر فً مطلع القرن التاسع عشهر كتهاف 

 وانتقلهوابالرسهم  بهدإوارواٌت م ، فقد شملوا فً عمل م كثٌرا من نواحً النشهاط الروحهً حٌهت 

العصههر  باتجهاه( ههو أول مهن تهؤثر  1877-1819الفرنسهً )  ٌههكوربإللهى األدف ، فالرسهام 

 ره ــجة لنظـٌـساساته نتفً الفن ودعا إللى الواقعٌة فً الرسم وأن على الرسام أن ٌسجل إلح

(  1889- 1821) شاااانفلوري   " فههً أمهههور مجتمعههة ثهههم نقههل الهههدعوم إللههى األدف 

م1857صدٌق الرسام ، فقد كتف مجموعة مقالت عنوان ا " الواقعٌة " عام 
 )2(

 . 

- 1840باإلضهافة إللهى مجموعههة أدبهاء واقعٌهون  خههرون أمثهال إلمٌهل زول الفرنسههً ) 

قمت هها ، متههؤثرا بكتههاف " الطههف التجرٌبههً " " لكههود الواقعٌههة ( الههتي بلههػ الههدعوم إللههى  1902

 برنار " 

 ( و 1803 -1870)  mérimée ( وكتل  " مٌرٌمٌه " 1878 – 1813) أر

   honoré de balzac( وبلزا   1783 -1842)   stendhal" ستندال " 

( الههتي أعتبههر بحههق أبهها للواقعٌههة فههً فرنسهها وؼوسههتاؾ فلههوبٌر  1850 – 1799) 

G.flaubert   (1821- 1880  واألخوان ) " إلدمون وجول دو ؼهو نكهور "Eet 

J de Goncourt     ألكسهندر دومهاس اإلبهن " "وA. Dumas de files "و ،

                                                                 
 . 350ص ،األعرج واسٌنً، المرجع السابق -  1
 . 327ص  ،سابق المرجع الأنطونٌوس بطرس  ،ٌنظر -  2
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" ولنبههدأ بالتحدٌههد كههل مههن أعههالم الواقعٌههة اإلنتقادٌههة .ن، فههً الفههنسههانت بٌههؾ " و" تههٌ

:والطبٌعٌة واإلشتراكٌة على حدى 
(1)

  

: اعالم الواقعٌة اإلنتقادٌة :أوال 
 

 

 م " .1870 – 1812فلوبٌر ودٌكنز "  -

م " .1910 – 1828تولستوي "  -
 
 

 " . 1881 – 1821القصصً الروسً ، دوستوٌفسكً "  -

 م " .1902 – 1828"  وابسن،  الروابً الروسً ، كافكا -

 " األمرٌكً . 1962 – 1898النروٌجً " ولٌم فوكنر " "  -

 .(1961- 1898همنؽواي األمرٌكً )ٌتشارد راٌن الزنجً األمرٌكً ، وارنست  -

واقعٌون إلنتقادٌون فً جزء كبٌر من إلنتهاج م ، وأدبهاء ههتا اإلتجهاه ٌقفهون جمٌعها موقفها 

قادٌا إلزاء المجتمع بحالته الراهنة إلنت
(2)

 . 

 : أعالم الواقعٌة الطبٌعٌة :  ثانٌا

 " . 1902- 1840إلمٌل زول الفرنسً "  -

 ( . 1882- 1809داروٌن )  -

 ( . 1878 – 1813كلود برنار )  -

 ( . 1857 – 1798أوؼوست كونت )  -

 ( . 1873 – 1806جون ستٌوارت مل )  -

.( 1893 – 1828هٌبولٌت تٌن )  -
(1) 

 

                                                                 
، الرومانسٌة ، الواقعٌة ، الرمزٌة ( دٌوان  نسٌف نشاوي ، مدخل إللى دراسة المدارس األدبٌة الشعر ) اإلتباعٌة -  1

 . 326ص  1984الجزابر –المطبوعات الجامعٌة 
 .327ص  ،نفسهالمرجع  -  2
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 ( الفرنسً . 1850 – 1899بلزا  ) -

 ( . 1880 – 1821فلوبٌر الفرنسً )  -

 :  االشتراكٌة: أعالم الواقعٌة  ثالثا

 ( . 1936 – 1868مكسٌم ؼوركً )  -

 م ( باإلضافة إللى نقاد معاصرٌن أمثال : 1930 – 1893ماٌا كو كوفسكً )  -

 م " . 1956 – 1898رخت " ب " برتولد -

 

".م  1936 – 1865" كبلنػ الشاعر اإلنجلٌزي "  -
(2) 

 

 ( اإلنجلٌزي  1963 – 1894ت موم وهكسلً " ) س" سمر -

 ( الفرنسً .  1951 – 1869" )  " أندري جٌد  -

 (.  1920 – 1913" البٌر كامً الفرنسً " )  -

 ( المسرف األمرٌكً . 1953 – 1888" ٌوجٌن أونٌل " )  -

 م ( المسرف البرٌطانً .1950 – 1856، وجورج برنار دشود " )  " هنرٌ  مان -

 ( األلمانً . 1955 – 1875" توماس مان " )  -

......( 1897" لوٌس أراؼون " )  -
(3)

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           
 .27، 26أبو حاقة، المرجع السابق، ص  -  1
 . 329ص ،السابق  رجعالم ،نسٌف  نشاوي  -  2
 . 330نفسه ص  -  3
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 اإلتجاهات الواقعٌة :  

فههً معهههرل أعمهههال الرسهههام الفرنسهههً  1826عنههدما ظ هههر اإلصهههالف الفنهههً ، سهههنة 

( الههتي نعتهت بههه لوحاتههه لههم ٌكههن األمههر  1819 – 1877)   courbetً بجوشهاؾ كههور

بلههون الصههدق الطبٌعههً  اصههطبؽتخههاص حٌههال رسههوم  انطبهها أكثههر مههن مجههرد التعبٌههر عههن 

والجهودم فهً نقهل المالمهل الموضهوعٌة المصهورم ، ولكهن ههتا النقهد الهدقٌق ، كهان كافٌها لهدفع 

 هو أكثر من تل  . ور إللى ماالحركة األدبٌة إللى التؤثر ومواكبة النقد الفنً ، والتط

تن هل كل ها مهن منبهع واقعٌاات   خالل أقل من نصؾ قهرن ، ظ هور عهدم " اتضلحٌت 

واحد هو الموضهوعٌة والصهدق فهً تصهوٌر الحٌهام اإلنسهانٌة مهن مختلهؾ جوانب ها ، وتختلهؾ 

 التالٌهة ، نعرضه ا بإٌجهاز بحسهم مها التجاههات تثبٌهتفً األسالٌف والمقاصهد والنتهابا ، وقهد 

.طرأ على الواقعٌة من مقاٌٌس وأغراض
(1)

  

كمههها ههههً  Reportageبهههالتحقٌق الصهههحفً الوصهههؾ المباشهههر ، الشهههبٌه  اتجههاه – 1

 فً فرنسا .  Durantyأعمال شانفلوري ودٌرانتً 

جمالً ، متؤثر ب ٌجل ، ٌهرى فهً الحهق والجمهال شهٌبٌن متالزمهٌن ، كمها ههً  اتجاه -2

 ( . 1922 – 1871، وفٌما بعد هنري جٌمس ومرسال بروست )  أعمال فلوبٌر وبودلٌر

ههً  األعمهال الملتزمهة بحلهول لٌسهت فنٌهة ، بقهدر مها اتجهاهمؤلوؾ جدا ، وهو  اتجاه -3

، جهورج   Diknsدٌكنهز  التجهاهوسٌاسهٌة ودٌنٌهة ، وٌمثهل ههتا  واجتماعٌهةنفسٌة ، أخالقٌهة 

ألبرت ، دوستوٌفسكً ، ؼوركً وابسن 
(2)

 . 

  ٌ علهى الوجهه الفنههً  عتمهدان مهن خهالل ههتا التقسهٌم أن الكاتهف ) جوشهاؾ كهوربً ( ، به

ه  ٌ ههول عناٌتهه للهدوافع والم  األسهلوبً ، ولهم  عمهد  خههرون ، ولهتل   لالتجاههاتالت الن ابٌهة حص 

، كهل واحهد لهه منطقهه ومصهبه األخٌهر كمها ههو الحهال  اتجاهاتإللى تقسٌم الواقعٌة إللى خمسة 

 ، وفقا لما ٌلً :  سكًنا شارلومع الكاتف أناتولً 

                                                                 
 . 317ص  ،المرجع السابق ،ٌاسٌن األٌوبً  -  1
 .293 ص1964، بٌروت الثقافة،دار  ،األدف المقارن هالل،محمد ؼٌمً  -  2
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رمت إللى لهؾ الجمهاهٌر المسهحوقة ، عهن طرٌهق وصهؾ الفضهٌلة واقعٌة تقدمٌة ،  -1

 البورجوازٌة ، فً وجه الطبقات العلٌا .

اإلنسههانً مههن خههالل رسههم المحههٌط  تبحههت عههن المصههٌرواقعٌااة دٌكناال وبلاالا  ،  -8

 ، رسما حقٌقٌا لم ٌخل من  تطرؾ . الجتماعً

فٌ هها الحقٌقهههة  انعكسههتبسههبف البشههاعة التهههً  وتلههه ة فلااوبٌر المتشااائمة ، واقعٌاا -3

المرم الجتماعٌة
 )1( 

. 

التً عالجت المجتمهع باإلصهالحات العلمٌهة دون أن تهتمكن مهن  الواقعٌة الطبٌعٌة ، -4

 تقدٌم العالج الكافً .

بنابهه ، عهن التً لهم تكتهؾ بف هم العلهم وحسهف ، وإلنمها إلعهادم ،  االشتراكٌةالواقعٌة  -5

 طرٌق صرا  التناقضات الداخلٌة .

عتبهر محطهات تطورٌهة للمهتهف الهواقعً منهت ت  ، تخرج عن ثالثة  وكل هته التقسٌمات ل

.حتى الحرف العالمٌة الثانٌة المحدد، الصطالحًظ وره بالمف وم 
 )2( 

 

، كل هها ظ ههرت نتٌجههة  والشههتراكٌةوهههً : الواقعٌههة األوروبٌههة أو اإلنتقادٌههة والطبٌعٌههة 

والثقافٌة السابدم فهً أوروبها  نهتا  ، لكهن ههتا ل ٌنفهً أن ها ل  والجتماعٌةاألوضا  السٌاسٌة 

الموسهومة بالتفهاإل بهل تتهر  البهاف مفتوحها ل هته الرإٌهة  الشهتراكٌةترفل منظهور الواقعٌهة 

هههو  نتقههالالالتههً تخصههف مف وم هها للتطههور ، ممهها تجعههل تحقههق هههتا التطههور خههالل مراحههل 

بههه  تلتههزمموضههوع ا األثٌههر الههتي 
(3)

أخههتت الطههرؾ المقابههل تمامهها .وبالتههالً فههإتا الواقعٌههة  

 الحتجهاجللرومانسٌة وهو إلٌمان ا بالحقٌقة المادٌة فإن ا ) كموقؾ ( فهً إلطارهها النقهدي تعنهً 

علهى البشهر مهن أجهل اإلصهالف والتؽٌٌهر   اتصؾ سلبٌات الواقعٌة وأثرهها السهٌوالرفل حٌن 

أي أن األدف ٌنقد واعٌا ، هادفا إللى إلصالف واقعه 
)4(

 . 

                                                                 
 . 318ص ،المرجع السابق ،ٌاسن األٌوبً  -  1
 . 319ص  نفسه،المرجع -  2
 .55ص  1992الواقعٌة فً اإلبدا  األدبً، مإسسة مختار للنشر والتوزٌع القاهرم  فضل، من اصالف  -  3
 . 228ص  1980سنة  3الرواٌة المعاصرم ، دار المعرؾ ططه وادي ، صورم المرأم فً  -  4
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باإلضافة إللى هتا كشؾ جوانف السوء والشر فً الهنفس اإلنسهانٌة فصهورت المجتمعهات 

، ألن الوقههوؾ علههى حقههابق الموقههؾ هههو فرٌسههة للفسههاد والؽرابههز الحٌوانٌههةوالنفههوس المترفههة 

.فً سبٌل عالجه م ما بلؽت خطورتهأول الخطوات 
(1)

   

وعلٌه ٌمكننا وصؾ الكتاف الواقعٌٌن باألطبهاء حٌهت ٌتفحصهون المهرٌل وٌتؤملونهه ثهم 

، وهته هً م مة الكتاف الواقعٌٌن كشفون الداء وٌصفون أدوٌة لعالجهٌ
(2)

. 

 :  الرئٌسٌة االتجاهاتولنتوقؾ بعل الشًء مع هته 

 اإلنتقادٌة .الواقعٌة األوروبٌة أو  -1

 " . Naturalismeالواقعٌة الطبٌعانٌة "  -2

 ، ال ادفة . الشتراكٌةالواقعٌة  -3

 :  األوروبٌةالواقعٌة  -1

ة و ثارههها النموتجٌههة مههن أوروبهها فههً حظوظ هها العامهه انطلقههتوقههد سههمٌت ا كههتل  ألن هها 

 النتقههادالتهً لهم تقهؾ عهن حهدود ، الشهتراكٌةتمٌهزا ل ها عهن الواقعٌههة  سهمٌت أٌضها  إلنتقادٌهة 

كما هً حقٌقة الواقعٌة األوروبٌة بهل تخطتهه إللهى رسهم الصهورم المشهرقة ،وحسف  الجتماعً

فٌه  انحراؾالتً ٌنبؽً للمجتمع أن ٌحقق ا معالجة بتل  فساد المجتمع ومتصدٌة لكل 
(3)

 . 

 فٌه :  وقد شرف الدكتور محمد مندور نظرٌة الواقعٌة الؽربٌة شرحا سلٌما جاء

ول تههدعو إللههى سههلو  خههاص فههً الحٌههام كههل هههتا بعٌههد عههن  بشههًء،الواقعٌههة ل تبشههر 

وههو ف هم  تهراه:طبٌعت ا وإلنمها ٌصهف هم ها علهى ف هم واقهع الحٌهام وتفسهٌره علهى النحهو الهتي 

   الشر:وقد ٌنتا  الخٌر،وتفسٌر قد ٌنتا عن ا 

 حتههى ل أوٌقههع األخٌههار فرٌسههة لألشههرار ،  فههالخٌر ٌههؤتً مههن التبصههٌر بههالواقع حتههى ل

 ها ، كمها أن ها قهد تنفهر مهن قهبل ق تقودهم المثالٌة الساتجة إللى الفشل فً الحٌام والتردي فً مآز  

                                                                 
 . 515ص  1982 1محمد ؼٌمً هالل ، النقد األدبً الحدٌت دار العودم بٌروت ط -  1
 . 277ص  ،المرجع السابق،. عبد المطلف الجدٌد فً األدف -  2
 . 319ص  ،المرجع السابق،ٌاسٌن األٌوبً  -  3
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هتا الواقع وتدفع إللى صالحه ، وأمها الشهر فقهد ٌهؤتً مهن التشهكٌ  فهً القهٌم المثالٌهة وههً قهٌم 

د من هها لكههً تسههتقٌم حٌههام الفههرد وحٌههام إلن لهم تكههن حقههابق واقعههة ، ف ههً ضههرورات خٌههرم لبه

.سانٌة إللى ال مجٌة األولى أو إللى الوحشٌة الفطرٌة نترد اإل المجمو  ولكً ل
(1) 

 

وقهههد عرضههههت جانبههها مههههن الواقعٌهههة األوروبٌههههة فهههً الكههههالم علهههى طبٌعههههة الواقعٌههههة 

 أبرز المالمل األساسٌة للواقعٌة األوروبٌة . اتضحتوموضوعات ا وقد 

فالفنان الواقعً هنا ٌصور جوهر األشٌاء وٌ مهل السهطحً ، المبتهتل الهتي ل ٌحهدت إلل 

 ، محققا فً تل  معادلة ناجحة مابٌن الموضو  العام والموضو  النموتجً مصادفة 

فً العنصر األول ، ٌمكن لإلنسان وفً الثانً ٌمكهن الفهرد دون أن نحهس بشهًء ٌفصهل 

.بٌن اإلثنٌن 
(2) 

 

( عهههن  1952 – 1891برتولهههد برٌخهههت ، الكاتهههف األلمهههانً المعاصهههر ) وقهههد عبهههر 

 الصدق الموضوعً التي ٌمارسه الواقعٌون قابال : 

" ل ٌتبنى الواقعٌون تصوٌر الواقع تصوٌرا مشوها أو جامهدا ، رؼهم أن هم ٌتبنهون إلبهراز 

ٌإٌههدون النمهوتجً ، وٌتبنههون تضهخٌمه فنٌهها ، إلن ههم ٌإٌهدون التصههوٌر الموضهوعً ولكههن م ل 

" .اللحظهة التاتٌهة  العتبهارالموضوعٌة الزابفة الصور الموضهوعٌة الزابفهة ل تؤخهت بعهٌن 
(3)

 

فالتصوٌر الصادق لٌس أكثر من رسهم الشخصهٌة المتطهورم ، فهً المجتمهع وفهً الرواٌهة دون 

ومصههابر  بانعطافات ههاأن ٌههإثر فههً تلهه  ، سههلو  قههدري ومنطقههً ، بههل هههً الحٌههام الجارٌههة 

وؼالبها مها ٌنت هً البطهل الهواقعً إللهى مصهٌر سهٌا ،قدمت أٌهدٌ م  لتٌن ٌحصدون ماأصحاب ا ا

 عن جادم السبٌل . انحرافهنتٌجة 

وللوهلة األولى ٌبدو األمر متناقضا : كٌؾ ٌنت ً البطل ن اٌهة مؤسهاوٌة فهً الوقهت الهتي 

المتفشهً فهً الطبقهة الرأسهمالٌة المترفهة   الجتمهاعًاإلنتقادٌة إللى معالجة الفساد رمت الواقعٌة 

التً صارت إللٌ ا البورجوازٌة فً القرن التاسع عشر
(4) 

. 

                                                                 
 . 90 – 89ص  1973.  5محمد مندور " األدف ومتاهبه " دار الن ضة ، مصر ط -  1
 . 320ص ،المرجع السابق ،ٌاسٌن األٌوبً  -  2
 .182" التطور التارٌخً لمف وم الواقعٌة " ص  1979تشرٌن الثانً  213مجلة " المعرفة " عدد  -  3
 . 321ص  ،السابق المرجع،ٌاسٌن األٌوبً  -  4
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، ورؼبههت م فهههً  ونزاعهههات ممههن صههدق م  انطالق هههموالجههواف هههو أن الهههواقعٌٌن رؼههم 

 مههق عههن جههتور العالقههات الرأسههمالٌة الكشههؾ بع اسههتطاعواإلصههالف المجتمههع وتصههحٌحه ، 

عٌوب هها األساسههٌة ، وأوضهحوا أن العالقههات البورجوازٌههة ل بهد أن ٌنههتا عن هها هههته  وفضهحوا

حههل التناقضههات  اسههتحالةالعٌههوف ، ول ههتا فقههد أوصههلوا قههارب م فههً أعمههال م إللههى أن ٌسههتنتا 

التً ٌعٌشون فٌ ها ولكهن م علهى كهل حهال ، لهم ٌكونهو ٌهرون بوضهوف كٌهؾ ٌنبؽهً  الجتماعٌة

.كنوا من النفات إللى أعماق التناقل بٌن العمل ورأس المال حل النزا  وهم أٌضا لم ٌتم
(1)

  

رل لكهل الحركهات السهابقة التهً وقفهت فاشهلة اتل  التٌهار المعهبه النقدٌة؛ تمثلفالواقعٌة 

الرأسمالً.للمجتمع  القتصادٌةفً ف م األسس 
(2)  

 

 ( :  Naturalismeالواقعٌة الطبٌعانٌة )  -8

بٌنمهها (  Naturalleل طبٌعٌهة ، ألن ههته األخٌههرم ههً ترجمهة ) وقهد سهمٌت طبٌعانٌههة

الهتي طههرأ ، وجهاءت هههته الواقعٌهة نظههرا للتؽٌٌهر والتجدٌههد    Naturalisme"   المقصهود

 1840على الواقعٌة النقدٌة ، وصاحف هتا التؽٌٌهر ههو األدٌهف الفرنسهً الكبٌهر  مٌهل زول ) 

– 1902  )E.Zola 
(3)

الههتي دعههها األدبههاء إللهههى محاكههام العلمهههاء ، فههً إلخضههها  أبحهههاث م  

ومإلفات م للمن ا العلمهً ، وتله  مهن خهالل كتابهه " القصهة المختبرٌهة " أو التجرٌبٌهة ، الهتي 

الواقعٌهة قلهٌال علهى  انحرفهتوهكتا  leroman expérinentalبعنوان 1880عام  أصدره

بإمعهان كتهاف الطبٌهف ما بعهدما درس إلمٌهل زول خط ا ، وباتت تدعى : " الطبٌعانٌة " ول سٌ

( وعنوانه : " مدخل إللهى دراسهة الطهف التجرٌبهً "  1878 – 1813الفرنسً كلود برنار ) 

وأخههت عنههه من جٌتههه وحههاول تطبٌق هها علههى الرواٌههة 
(4) 

، لٌخههرج مههن كههل تلهه  بنظههرم ثاقبههة 

ٌههة ، مقابههل الدراسههة وتجربههة مباشههرم مههع األشههٌاء ، ٌصههورها وٌدرسهه ا دراسههة تحلٌلٌههة عقل

قابال: المختبرٌة التجبٌرٌة التً ٌمارس ا العلماء
(5) 

 

                                                                 
 .321ص  السابق، المرجع -  1
 .277 السابق ص المطلف، المرجععبد  -  2
 . 322ص ،المرجع السابق  ،ٌاسٌن األٌوبً  -  3
 . 331ص ،المرجع السابق  ،وس بطرس نٌأنطوا -  4
 .223ص  المرجع السابق، ،ٌاسٌن األٌوبً -  5
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" أدرس النهاس كهؤن م عناصهر بسهٌطة ، وألحهظ ردود فعل هم ، ٌ منهً أن أكهون طبٌعٌهها 

 صرفا أكثر من أي شًء  خر ، وفٌزٌولوجٌا صرفا أٌضا ، وبدل من أن أحمل مبادئ 

) كالملكٌة والكاثولٌكٌة ( سٌكون لهدي قهوانٌن ) للوراثهة والتطهور ( وٌرضهٌنً أن أكهون 

والشههًء األكٌههد فههً هههتا  ،عههن األسههباف الكامنههةعالمهها ألتحههدت عمهها هههو موجههود فٌمهها أبحههت 

المتهف ، أنه لم ٌكن ولٌد ثورم عاتٌة ، بل هو نتاج التطهور الطبٌعهً الهتي توصهل إللٌهه القهرن 

وصههؾ بؤنههه قههرن العلههوم والنظرٌههات العلمٌههة والفنٌههة ، وبههتل  تكههون "  التاسههع عشههر الههتي

الطبٌعانٌة " قد جمعت البعدٌن الالزمٌن لبلوغ الحقٌقهة اإلنسهانٌة : البعهد النفسهً والبعهد المهادي 

. الجمالًأي بعد العلم الموضوعً وبعد الفن التاتً ، مصدر الشعور 
(1)

 

د عهأكثر من اإلحسهاس بالجمهال ، ولهم توقد كان هم كاتب ا متج ا نحو اإلحساس بالحقٌقة 

الحقٌقة المطلقة هً ال هدؾ ، بهل الحقٌقهة النسهبٌة التهً سهعى إللٌ ها الواقعٌهون منهت بلهزا  حتهى 

زول ، وهههً بمعنههى  خههر حاصههل التوفٌههق مههابٌن الههواقعٌٌن والطبٌعٌههٌن فههً البعههد اإلنسههانً 

 .العمٌق
(2)

  

والواقعٌهههة الطبٌعانٌهههة ههههً شهههكل حهههاد جهههدا مهههن أشهههكال الواقعٌهههة ، ٌلتصهههق بالمهههادي 

مبالؽا فٌه ، وٌرى الدكتور أحمد أبو حاقهة أنهه ردم فعهل علهى تفلهت مهتهف  التصاقاالملموس و

" الفن للفن " من مضمون الحٌام والمجتمهع فقهد عمهل الواقعٌهون الطبٌعٌهون علهى توثٌهق صهلة 

بههالعلوم  واسههتعانوابمختلههؾ أبعههاده ،  الجتمههاعًم ، فراحههوا ٌصههورون الواقههع ااألدف بالحٌهه

 .التجرٌبٌة العصرٌة ... وأختوا ٌطبقون نظرٌات م فً أدب م
(3)

   

" الطبٌعانٌة " على الفلسفة الوضعٌة المنبثقهة أصهال مهن الفكهر البرجهوازي  اعتمدتولقد 

، الجافهة والمفتقهرم إللههى الحركهة المرنهة الحههرم العلمٌههة مهن ج هة ، وعلههى موضهوعٌة التجربهة 

 بٌن الطبقات  الجتماعٌةمن ج ة ثانٌة ، وعلى من جٌة نظرٌة لم تعن كثٌرا بالتناقضات 

من ج ة ثالثة ، كل تل  كان وراء فشل " الطبٌعانٌهة " فهً بلهوغ ؼاٌت ها األدبٌهة وقصهر 

ً األساسهً ، أو تطورهها إللههى إللهى حٌهت منطق ها الهواقع انحصهارهاعمرهها النسهبً ، وبالتهالً 

                                                                 
 . 179" التطور التارٌخً لمف وم الواقعٌة " ص  1989، تشرٌن الثانً 113" المعرفة " عدد  مجلة -  1
 .325 – 324ص  ، المرجع السابق،ٌاسٌن األٌوبً -  2
 . 327ص  ،المرجع السابق ،نسٌف نشاوي -  3
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 الجتمههاعًورسههم اإلطههار  الجتماعٌههةشههكل واقعههً جدٌههد ، أقههدر علههى معالجههة التناقضههات 

.الشتراكٌةٌسمى فٌما بعد بالواقعٌة  األفضل ، أي ما
(1)  

 

 :  االشتراكٌةالواقعٌة  -3

طرٌقههة فنٌههة تفتههرل تصههوٌر الواقههع تصههوٌرا صههادقا محههددا تارٌخهها مههن خههالل  إلن هها

 .اشتراكٌةتطوره الثوري ب دؾ تربٌة الكادحٌن تربٌة 
(2)

 

"  الشههتراكٌة( مصههطلل " الواقعٌههة  1936 – 1868وقههد وضههع مكسههٌم ؼههوركً ) 

الواقعٌهة األخهرى ، ولسهٌما " الواقعٌهة اإلنتقادٌهة "  التجاههاتاألدبهً علهى  التجاهلتمٌٌز هتا 

الفههن واألدف ، كمهها  إللههىٌة كسهه" حصههٌلة النظههرم المار الشههتراكٌةو " الطبٌعٌهة " " والواقعٌههة 

 الشهههتراكٌةهههً حصهههٌلة التجربههة األدبٌهههة المعاصهههرم لكتههاف اإلتحهههاد السههوفٌاتً ، والبلهههدان 

.األخرى 
(3)

  

فهً  والنضهالبؤههداؾ الطبقهة العاملهة  اللتهزامء الكتاف هو : " والموقؾ المشتر  ل إل       

(  1930 – 1893) ماٌهاكو فسهكً الشهتراكٌةوٌمثل ههته الواقعٌهة  ،الشتراكٌةسبٌل تحقٌق 

مهر م للمجتمهع ومها ٌشهؽله ، وأن ٌكهون وعٌهه  اجتماعٌهةالشهاعر برسهالة  التهزامالهتي دعها إللهى 

من أمور عامة 
(4)

، وثهار علهى تقالٌهد األوزان ٌاكوفسكً دعوته فهً شهعره الحهرابق م، وقد ط

ظ هر صهدى ههته الهدعوم فهً فرنسها ، بهٌن الشهعراء الؽنهابٌٌن  1935القدٌمهة ، وحهوالً عهام 

ٌالحههظ فههً أدف الواقعٌههة  هم وأبههرز مههاالههتٌن ضههاقوا ترعهها بالقطٌعههة بٌههن م وبههٌن جم ههور  

فههً اإلتحههاد السههوفٌاتً ، التؤكٌههد  منههت مطلههع هههتا القههرن حتههى الٌههوم ، وبخاصههة الشههتراكٌة

المستمر على النزعة اإلنسانٌة 
(5).

 

ا  الفهن للعقٌهدم ، أو جعهل الفهن ٌمهزج مهابٌن الؽاٌهة خضهومن مقومهات ههته الواقعٌهة ، إل

والوسهٌلة : الؽاٌهة ههً خٌهر اإلنسهان وسهعادته ، أمها الوسهٌلة فٌجهف أل تسهت دؾ المتعهة لهتات ا  

الجمال لتاته ، وهو ما دعا إللٌه تولسهتوي فهً كتابهه " مها الفهن ع " معتبهرا أن الجمهال الهتي أو 

                                                                 
 . 325ص ،ٌاسٌن األٌوبً ، المرجع السابق  -  1
 .182ص  ،213داف األوروبٌة " عن " مجلة المعرفة " عدد فً كتابه " المدخل إللى ا  مرعً،فإاد  -  2
 .  328ص  ،المرجع السابق ،نسٌف نشاوي  -  3
 . 329ص  نفسه، المرجع -  4
 .398 السابق، ص المقارن، المرجعاألدف  هالل،محمد ؼٌمً  -  5
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ٌسههاعد علههى الخٌههر ، ل قٌمههة لههه ، ومثههل تلهه  أدف اإلسههفاؾ والرمزٌههة ، أو أدف المتعههة  ل

تحهاول ف ههم العهالم وحسههف ، وإلنمها إلعههادم  ل الشههتراكٌة والؽمهول ، كمها ٌقههول تولسهتوي إلن  

 .ف ً تدرس من أجل بنابه بنابه ثانٌة
(1)

  

، ٌتبنهى وج هة النظهر التارٌخٌهة للطبقهات العامهة ، ولكهن  الشهتراكًإلن الفنان أو الكاتف 

لههٌس معنههى تلهه  ، أنههه ملههزم بالههدفا  فههً إلنتاجههه عههن أي عمههل أو قههرار ٌتخههته أي حههزف أو 

 .شخصٌة تمثل هته الطبقات العامة
(2)

  

، حركهههة أدبٌهههة  خهههتم بمعطٌهههات الهههنظم  الشهههتراكٌةوبكلمهههة أخهههرى ، فهههإن الواقعٌهههة 

والنظرٌات السٌاسٌة التً تدعو وتخطط لحرٌهة اإلنسهان وسهعادته فهً العصهر الحهدٌت وسهبٌل 

هههته الواقعٌههة ، الصههدق الحٌههاتً ، وسههمو األفكههار ، وقههوم التصههوٌر لشههتى التٌههارات الرجعٌههة 

فهً تطورههها الثهوري ، مههن خههالل  كمها تتمٌههز بإدراك ها العمٌههق للحٌههام ،، األدفوالعدمٌهة فههً 

برناما عمل قادر على تحسهٌن الحٌهام ، ومهنل المهواطن فٌ ها رحٌهق التفهاإل التهارٌخً والثقهة 

، بواسههطت ا للوصههول إللههى  الشههتراكًفههً قههوى اإلنسههان المبدعههة التههً ٌعمههل األدف الههواقعً 

.حٌام إلنسانٌة أفضل 
(3)
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  مرتكلاتها  و خصائص الواقعٌة الثالث:المبحث 

خصههابص أو  اعتبارهههاالواقعٌهة علههى مجموعهة نقههاط ٌمكهن  ارتكههزت :خصائصاها  –أ 

   وهً:شروطا لبد من توافرها 

 تصوٌر عادات المجتمع وتقالٌده :  – 1

لحالة المجتمع وأوضهاعه فهً كافهة مجهالت الحٌهام خصوصها  انعكاسالما كانت الواقعٌة 

 الحقههوقفبهة العمههال فبفضههل األدبههاء الههواقعٌٌن دخهل العمههال األدف بوصههف م طبقههة م ضههومة 

 .الواقعٌون عن حقوق ا وٌتوج ون إللٌ ا ٌدافع
(1)

  

أول  اعتبههرتٌمٌههل زول " التههً لهه  رواٌههة " جرمٌنههال " " إلعلههى تولعههل خٌههر مثههال 

.وبما أن العادات والتقالٌهد جهزء ههام مهن تهرات المجتمهع رواٌة ت تم بقضٌة طبقة العمالبر وأك

وتارٌخههه وثقافتههه فههإن علههى األدٌههف أن ٌخصههص مجههال واسههعا ل هها فههً رواٌتههه التههً تصههبل 

،تسهمى " الرواٌههة الخشهنة " 
(2)

كرواٌههة بلههزا  الكومٌهدٌا البشههرٌة ، وبالتهالً فالرواٌههة تصههؾ  

لمختلفهة فهً كافهة المجهالت وفهً ههتا تعبهر عهن عالقهة الفهرد بالجماعهة كل جوانف المجتمهع ا

مها ٌهدور فههً عنصهر وبٌبههة  ،( ممها ٌسهتلزم الصههدق فهً التصههوٌر األحههالموالواقهع بالخٌهال ) 

 ازدهههار كارتبههاطمعٌنههة ، فتكههون بههتل  منطقٌههة مرتكههزم علههى تنظههٌم داخلههً لسههرد األحههدات 

.محبة حاج معتوق فً كتاب ا سف رأيالبرجوازٌة ، ورواٌات بلزا  على ح
(3)

 

ألن اإلنسان عنصر هام فً تفاعل المجتمهع وسهٌره تصوٌر عمق النفس البشرٌة :  -8

فهً  و لمههبه كبٌر اإلتمام وعبرت عهن هزابمهه وخٌبهات أمالهه  اهتمتفإن الرواٌة الواقعٌة قد 

 .مل ههاوالعاطفٌههة حٌههت نجههد بعضهه ا مخصصهها لتقههدٌم حٌههام شخصههٌة بكا الجتماعٌههةحٌاتههه 

حٌهت  بالدراسة والتحلٌل سمٌت الرواٌة المستسلمة ولنا فً تل  مثهال " مهدام بوفهاري لفلهوبٌر"

تولت كشؾ أسرار النفس اإلنسانٌة ومعرفة مكونات ا وأعماق تات ا 
(4)

 . 
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 المراقبة والوصف :  -3

الكاتهف الهواقعً أن ٌمعهن الوصهؾ والمراقبهة فهً كهل األشهٌاء الموجهودم فهً البٌبهة  على

متناهٌههة حتههى  موضهو  رواٌتههه فٌراقههف األمكنههة مراقبههة دقٌقههة وكهتا كههل الموجههودات بدقههة ل

 شامال.العمر والجنس فٌكون الوصؾ بتل   باختالؾالشخصٌات ٌصف ا خلقٌا 

ٌنهتا عنهه ضهرورم للمعنههى الفنهً ألن ههتا الوصههؾ ٌكهون عالمها ثابتهها عهن الواقهع الههتي 

وإلن أتهى ههتا الوصهؾ ،العهام للرواٌهة  تالحهدعها  فٌهه الكاتهف ، ألنهه ٌقهدم الحٌهام فهً نطهاق 

متعدد الجوانف وٌجعل الكاتف وراء كل وصؾ ألي شًء معنهى رمزٌها لهه أهمٌتهه ودوره فهً 

.األحدات 
(1)

 

ً أن ال دؾ وراء كهل ههتا ههو اإلٌ هام بهالواقع ولٌجعلنها نتخٌهل الشخصهٌة وما من ش  ف

أمامنا ، نراقف تحركات ا وتطورها 
(2)

 . 

ٌستعٌن به الكاتهف إلعهادم خلهق الحٌهام فبعهدما ٌراقهف الكاتهف الموجهودات الخٌال :  – 4

 لالبتكهاروٌتخٌهل وٌكهون المربٌة وٌصف ا كمها سهبق أن قلنها فإنهه ٌؤخهت تواتهه لٌبتكهر بعهد تله  

دوره األساسً فً عمله ف هو ٌضهٌؾ رتوشهات وتنصهٌقات علهى األشهٌاء الموصهوفة الحقٌقٌهة 

الموجههودم فههً الواقههع فٌجمههع بٌن مهها وبدونههه فإنههه سههٌتحول إللههى مصههور فوتههوؼرافً ومههإر، 

ٌمكن أن تفرق أو تفضل بهٌن الواقهع والخٌهال ....مهن هنها القهول بضهرورم الخٌهال  فالرواٌة ل

.لمنطههق الكههابن الموجههود أو الحههدت ٌخضههع لمنطههق الحكاٌههة ول ٌخضهع أبههدا المتنقهل الههتي
(3) 

فعنصر الخٌال هو السبٌل للتعبٌر عن الواقع ومن ٌف هم الواقهع ف مها مؽهاٌرا لهتل  ف هو أبعهد مها 

ٌكون عن ف م الواقعٌة واألمهر نفسهه فٌمها ٌخهص الشخصهٌات ألنهه ٌمثهل دورا م مها فهً رسهم 

.ن مختلفة وبٌبات محددم حٌت ٌدرس نفسٌت ا وٌحلل ا وتطورها فً أماكالشخصٌات 
(4)
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 الموضوعٌة الذاتٌة :  -5

وتعنً أل ٌصور الكاتف حٌاته الشخصٌة ، الطفولة والشباف مهثال وتجاربهه الحٌاتٌهة بهل 

ٌههدلنا علههى الطرٌههق الصههحٌل ، وٌفصههل لنهها رإٌتههه للعههالم حٌههت تصههبل الرواٌههة موضههوعٌة 

فٌختفهً المإلهؾ وراء العهالم الهواقعً الهتي ٌصههوره وٌكتفهً بتحلٌهل شخصهٌاته وشهرف دوافههع 

العوامل النفسهٌة فهً موقهؾ معهٌن ... دون أن ٌظ هر المإلهؾ  سلوك م شرحا مقنعا على حسف

ل ٌسههتخلص بنفسههه  أعمههال م،فههال ٌضههح  ول ٌبكههً مههع شخصههٌاته ول ٌحكههم مباشههرم علههى 

 .أو مؽزى خلقٌا لقصته اجتماعٌةنتابا 
(1)

  

  والرمل:القدر والقٌم  – 6

ل بهد أن تحتهوي عنصهر القهدر الههتي ٌفهرل نفسهه علهى الشخصهٌة فٌؽٌههر إلن أي رواٌهة 

مجرى حٌات ا بصهورم جترٌهة وٌحول ها إللهى حهال لهم تكهن حتهى تفكهر فٌهه ، ومها علٌ ها إلل أن 

تقبل به وترضى بمصٌرها المحتوم فتجعل من ا شخصٌة عاجزم عن عمل أي شًء
 (2) 

. 

بخطهى سهرٌعة نحهو ال هال  ، وبمها أن  ....محاصرم بقدرها التي ٌقٌد حرٌت ا وٌتجه ب ا

الحٌههام فإن هها تههدرس أحاسههٌس النههاس وتكشههؾ عههن مبههادب م لرواٌههة تصههوٌر لمهها ٌجههري فههً ا

وقٌم م الخلقٌهة واإلنسهانٌة بكهل صهدق وأمانهة ول تتهوفر إلنسهانٌة الرواٌهة بمها فٌ ها مهن روعهة 

مهع الطبهع البشهري الصهادق  بانسهجام ااألحدات وجمال الصهور ، ولكهن تتهوافر ل ها اإلنسهانٌة 

أمهها بالنسههبة للرمههز فههإن الكاتههف عههول أن ٌشههٌر إللههى أمههر مهها  ،وتصههوٌرها الههدقٌق للنزعههات

بصههورم واضههحة بٌنههة ٌلجههؤ إللههى هههتا العنصههر الم ههم فههً البنههاء النفسههً لشخصههٌات الرواٌههة 

وتصل إللهى اإلتقهان الفنهً بهإبراز حدسه ا الرمهزي 
(3)

أن الرواٌهة الواقعٌهة  ىوب هتا تخلهص إلله .

وعلهى مهر األجٌهال وتعقهف فتهرات الكتابهة وبٌهد كتهاف مهن مختلهؾ الجنسهٌات والمسهتوٌات قهد 

ت فً داخل ا التناقل من حٌت ثنابٌات ، العمق والشهكل والموضهوعٌة والتاتٌهة ، والبنهاء لحو

وي علهى وال دم الحقٌقة والخٌال بؽٌة إلٌصال هدؾ إلنسانً ف ً فهن جهدي ل تسهلٌة عهابرم تنطه
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تحقق ا حتهى تثبهت أحقٌهة وجودهها وضهرورم بقاب ها فهً علٌ ا أن  ،تعلٌمٌة فنٌة أخالقٌةرسالة 

.حلبة الفنون األدبٌة الواسعة العرٌضة
 (1)

 

 أهم العناصر التً تركل علٌها الواقعٌة :  -ب

عناصههر لبههد أن  علٌ هها الواقعٌههة هنها  أربعههة ارتكههزتباإلضهافة إللههى الخصههابص التهً 

 واألسلوف.تعالج ا وهً الموضو  والشخصٌة والبٌبة أو المكان 

   الموضوع: -1

إلت تمثهل  الجتماعٌهةفالموضو  ٌبتكره الكاتف وٌستمد واقعهه مهن محٌطهه ، ومهن الحٌهام 

مؽههزاه وقبههل  اسههتمدالروابههً ، فٌعههود بههالنفع علههى الحٌههام التههً من هها  ابتكههرهشخصههٌاته دورا 

الموضههو  علههى الروابههً أن ٌراقههف المجتمهع ، وٌنتههز  مههن تصههمٌم الحٌههام موضههوعا  اختٌهار

تكون وقابعه قد حصلت بالفعهل ، أو ممكنهة الحصهول ضهمن ظهروؾ زمانٌهة ومكانٌهة محهددم 

.وبالتالً ٌكون الموضو  شابقا وٌعتمد فٌهه علهى حكاٌهة تخضهع للعمهل عندبت ٌؤتً بالنفع للحٌام

لحكاٌههة علههى الحادثههة التههً تعتمههد هههً األخههرى علههى مجموعههة الفنههً الروابههً وترتكههز هههته ا

أفعهال وأحههدات التههً من هها ٌتهؤلؾ السههرد ، وأحٌانهها تكههون ههته األحههدات ؼٌههر مقصههودم لههتات ا 

وإلنما لخدمة الشخصٌات 
(2)

 

بههٌن البداٌههة والن اٌههة وهههتا  النسههجامالواقعٌههة هههو ومههن شههروط الموضههو  فههً الرواٌههة 

لتهً ٌتبع ها الكاتهف وإلمكاناتهه الروابٌهة لتنسهجم الرواٌهة مهع بهداٌت ا ٌعهود إللهى الطهرق ا النسجام

 .أو تختلؾ عن ا
(3)

  

 الشخصٌة :  -8

القههارئ فههً تتبعههه للحههوادت ، وٌكههون  اهتمههامٌختههار الكاتههف الشخصههٌة لتكههون مههدار 

أن ٌرسهم الشخصهٌة الفنٌهة بتركٌهزه علهى إلمكانهات  باسهتطاعتهمن خٌاله الواسهع ، أي  ابتكارها

                                                                 
 . 27ص السابق، المرجع محبة حاج معتوق، -  1
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ت هها ، وٌههؤتً بالشخصههٌة مههن مراقبههة محٌطههه ومجتمعههه ، ألن هههته االشخصههٌة اإلنسههانٌة وطاق

 .وسكنات ا االشخصٌة ل ا كٌان ا المستقبل وهً حٌة فً حركات 
(1)

  

فالشخصهٌة النامٌهة ههً التهً تنكشهؾ ؛ والشخصٌة تتنو  من نامٌهة إللهى ثابتهة أو ثانوٌهة 

تدرٌجٌا خالل القصة ، وتتطور بتطهور حوادث ها كشخصهٌة " كامهل رإبهة لظ " فهً رواٌهة " 

السراف " لنجٌف محفوظ ، أمها الشخصهٌة الثابتهة أو السهطحٌة ف هً التهً ٌعرف ها القهارئ ألول 

ت التههً تحههٌط ب هها مههرم ، وتبقههى علههى حال هها مههن البداٌههة إللههى الن اٌههة دون أن تتههؤثر باألحههدا

واألمثال على تله  كثٌهر فهً الرواٌهة الواقعٌهة ، وأخٌهرا الشخصهٌة الثانوٌهة التهً تكهون عهامال 

محلٌها عهن البٌبهة فالكاتهف  انطباعهالتزٌٌن الرواٌة دون أن ٌكون ل ها دور فعهال ، وههً تعطهً 

ر ٌراقهف ههته الشخصههٌة مهن الخهارج وٌرسههم ا ، وٌهدرس أفكارهها وتطورههها وبواعث ها وٌفسهه

 .بعل تصرفات ا
(2)

  

 : المكانالبٌئة أو  -3

حٌههام ثابتههة وطاربهة ، تههإثر فههً  واجتماعٌههةالبٌبهة هههً مجموعههة قههوى وعوامهل مكانٌههة 

.فالكاتف ٌراقف البٌبهة التهً ٌسهتعٌن ب ها لهدرس أخهالق وعاطفته ، وفكره ، وتصرفاته اإلنسان

ٌ ههتم الكاتههف بالبٌبههة الطبٌعٌههة .وؼالبهها مهها اع هها وأسههلوب ا فههً معالجههة ا خرٌنبالشخصههٌة وط  

.ٌمنل العمل األدبً صفته الواقعٌة فٌصف ا بطرٌقة فنٌة جمٌلة ، هتا ما
 (3)

  

 األسلوب :  -4

األسلوف هو القاعهدم الوحٌهدم فهً العمهل األدبهً حتهى ٌكهون ههتا العمهل عمهال فنٌها متقنها 

القههارئ ، وفههً األسههلوف ٌرتكههز علههى كٌفٌههة التههؤلٌؾ ، ألن جههودم التههؤلٌؾ مٌههزم  ٌرضههى بههه

وغ أساسٌة للحصول على عمل أدبً متكامهل ، قابمها علهى اللؽهة التهً ههً الوسهٌلة الوحٌهدم لبله

، وعلى أسلوب ا التعبٌري التي ٌحقق إلحساس الكاتف بالمعنى وٌوصله إللى ؼاٌته هدف ا 
(4)

. 
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السههرد الهتي هههو نقههل األحهدات التههً تجههري فهً العمههل األدبههً وفهً األسههلوف ٌلجهؤ إللههى 

وتتبع حركة الشخصٌات ونقل أفعال ا ، وٌستعٌن الكاتف بالسهرد ألنهه ٌحهر  الشخصهٌات كمها 

ة كما ٌحلو له ، وفهً أثنهاء السهرد ٌتوقهؾ الروابهً عهن عملهه ، وٌتهر  كنٌشاء ، وٌصور األم

ٌسههمى بههالحوار الههتي ٌعتبههر مههن أهههم  مهها الشخصههٌة تعبههر عههن تات هها وٌنقههل لنهها كالم هها وهههتا

الوسابل التً ٌعتمدها الكاتف فً رسم الشخصٌات وإلحٌاب ا ، وٌسهتعٌن بهه الكاتهف ألنهه ٌعطهً 

 .إلحساسا قوٌا بالواقع
(1)

 

 ونفسههٌا،إلنههه ٌههدل علٌههه جمالٌهها  عصههره،فٌههه شخصههٌته وروف  ؛فاألسههلوف هههو الكاتههف

وتحلٌلٌا. ومعنوٌا،
(2)  
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  مصر:الرواٌة الواقعٌة فً  الرابع:المبحث -

من المنطقً أن كل تطور فً المجتمع ٌنتا عنه تحولت فهً كافهة مجهالت الحٌهام حتهى 

فً مجال األدف ومنه فقهد نشهؤت الرواٌهة الواقعٌهة كهرد فعهل لألوضها  السٌاسهٌة التهً طبعهت 

التهً كهان ل ها فضهل شهبٌه المصهرٌٌن  1798تارٌس مصر ولعل أهم ا الحملهة الفرنسهٌة سهنة 

إللهى أرضهه م وتههراث م 
(1)

الشههرقٌة واألخههت  واألخههرىبههٌن العقلٌههة الؽربٌههة  الحتكهها فقههد تههم ،  

والعادات والتقالٌد والقٌم فً الفكر والثقافة وقد أفرز ههتا الوضهع ثهورم مصهر األولهى باألفكار 

 1882اإلنجلٌههزي سههنة  الحهتاللبقٌههادم عرابهً باشهها ، أمهها الحهدت الثههانً ف ههو  1882سهنة 

 انتكسهتالتهً  1919ن عصور ، فقد عقبته ثورتً سهنة التي فجر عصرا مختلفا عما سبقه م

 .1952وتلت ا ثورم 
(2)

  

كل هتا ٌإكد على أن الواقعٌة قد ظ رت فً البٌبهة المصهرٌة بنهاءا علهى مطالهف حقٌقٌهة 

بالهتات ، والتؽنهً  النب هارٌفرض ا الواقع وٌطالف ب ها ، لقهد أجهاز الروابهً المصهري مرحلهة 

وأحالم ا الفردٌهة إللهى مرحلهة جدٌهدم ٌهدر  مهن خالل ها الهتات كحلقهة فهً البنٌهان العهام  مال ابآ

.باإلنسان  الفرد  انشؽال اللوطن ، ومن هنا شؽلت الرواٌة بالقضاٌا الوطنٌة أكثر من 
 (3)

 

ولنها أن نههورد هنها أن فههن المقهالت كمهها سههبق فهن الرواٌههة فهً الظ ههور فقهد جههاء كاشههفا 

" لٌهالً  م وتخلهٌص األبرٌهزشهاوالتً حهددت فهً حهدٌت عٌسهى بهن ه الجتماعٌةلمعٌف ال ٌبة 

حٌههت تنقلههت بههٌن قطاعههات المجتمههع المصههري وأزاحههت ، "لٌههالً الههروف الحههابر"سههطٌل " و

 1905الستار عن الواقهع إللهى أن ظ هرت التجربهة األولٌهة والسهاتجة رواٌهة فهً وادي ال مهوم 

شهر كمها ههو أفضهل بكثٌهر مهن بال تصهوٌر بهؤن فهً مقهدمت ا نهاديحٌهت ، لمحمد لطفهً جمعهة 

 .أن ٌكونواتصوٌر هم كما ٌجف 

ورأى أن الواقعٌهة قسهمان رومانتٌه  أي رواٌههات خٌالٌهة وأخهرى دٌالٌسهتٌ  أي رواٌههات 

.حقٌقٌة تمثل البشر كما هم بنقابص م ومعاٌٌب م ومخازٌ م 
(4)
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ه مصهرٌة تتحههدت عههن دت أول رواٌههة ثهم رواٌههة عهتراء دون شههواي لٌجهً حقههً التههً ع 

الفالحٌن وأوضاع م ومشاكل م بصورم أكثر واقعٌة وأكثر جدٌهة فمثلهت بهتل  المهن ا الهواقعً 

ٌحوٌه  مهن مظهاهر الطبٌعهة ونشهٌر هنها إللهى  كمن ا أدبً حٌن وصفت الرٌؾ بشكل دقٌق وما

فٌ هها مههع  امتزجههتأن الرواٌههة الواقعٌههة المصههرٌة فههً مراحههل تطورههها قههد مههرت بمرحلههة 

ودعههان الكههروان ،  1912الرومانسهٌة حٌههت تجلهت فههً رواٌههات زٌنهت لمحمههد حسههٌن هٌكهل 

لؽربههة  اوتبعههالتههً دارت أحههداث ا فههً الرٌههؾ المصههري فكانههت األولههى  1932لطههه حسههٌن 

.الكاتف شبه أنشودم رومانسٌة فً الطبٌعة الرٌفٌة تحتوي قصة حف عاطفٌة
(1)

 

والعاشهق المتنقهل والهدروس القاسهٌة  1931لخادمهة وا 1938لعقهاد لهـ اأما رواٌة سارم 

 1933ل محمد السباعً تدور أحداث ا فً المدٌنهة بٌنمها عهودم الهروف لتوفٌهق الحكهٌم  1957

جمعهت بهٌن الرٌهؾ والمدٌنهة باإلضهافة إللهى رواٌهات رجههف  1931وإلبهراهٌم الكاتهف للمهازنً 

 1942بع سهههنة اوالحهههف الضههه 1929د تٌمهههور واألٌهههام لطههه حسهههٌن ولمحمههه 1928أفنههدي 

 انعكسهتنقهد المجتمهع فقهد  تنحهوا.وفً مرحلة أخهر نجهد ههته الرواٌهات 1944وشجرم البإس 

المتؽٌهرات الحضهارٌة بجوانب ها السهلبٌة فهؤظ رت جوانهف ؼٌهر إلٌجابٌهة ل تلتهزم بمها ٌنبؽهً أن 

ونمههاتج مههن  والنحههراؾالشههر  ٌلتههزم بههه المجتمههع المتحضههر مههن مقومههات فظ ههرت جوانههف 

.لم واألبعاداالمع واضحةالشخصٌات تسعى لتحقٌق مآرف ل ا بطرق ؼٌر 
(2)

 

عادم األخهت بالثهؤر فهً دعهاء الكهروان ، وعبهد الحلهٌم عبهد   فالدكتور طه حسٌن ٌ اجم 

. ومحمههود تٌمههور ونقههول ٌوسههؾ  1947ٌتخههت موقفهها مههن قضههٌة خطاٌهها ا بههاء فههً لقٌطههة 

م وإلل ههام  1948ً المجتمههع فههً سههلوى فههً م ههف الههرٌل ٌعرضههان لقضههٌة ضههٌا  الفتههام فهه

علٌههه مههن  ، وكل هها محههاولت تههدٌن المجتمههع ومتوارثههه مههن تقالٌههد  بالٌههة أو مهها طههرأ 1937

بههالؽرف أو لعههدم قههدرم الههنظم المدنٌههة وال ٌبههة  لالحتكهها مفاسههد كانههت نتٌجههة سههلبٌة مباشههرم 

سلبٌات التً نجمت عن ا تل  ال الصعافعلى تخطً تل   الجتماعٌة
(3)

 . 

التهً تهرفل واقهع  1937ول نؽفل عن رواٌة توفٌق الحكٌم ٌومٌات نابف فً األرٌهاؾ 

م التهً تؤبهه 1944والسٌاسٌة خالل الثالثٌهات وقنهدٌل أم هاشهم لٌجنهً حقهً  الجتماعٌةالحٌام 
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ً التخلههً عنههه ضههٌا  ل تؽنٌههه حضههارم ، وتجههد فهه احتفههالللتههرات الروحههً وتحتفههل بههه أٌمهها 

 .ومادٌتهالعرف 
(1)

  

ر دون الحدٌت عن نجٌف محفهوظ الهتي جعهل رواٌاتهه سهجال حهافال صول نن ً هتا العن

 قوزقهها 1936ن الخلٌلههً اوخهه 1945بنمههاتج مههن المجتمههع القههاهري فههً القههاهرم الجدٌههدم 

حٌهت تنوعهت الشخصهٌات بنمهاتج الطبقهات المصهرٌة  1939وبداٌتهه ون اٌتهه  1937المهدق 

نمهاتج المجتمهع  وانفعهالوهالل الحرف العالمٌة الثانٌة على وجهه الخصهوص ودرجهة التفاعهل 

أو المتهرددم أو المتردٌهة فهً ههوم الخطٌبهة فحفلهت بهتل   والنت ازٌهةالبشرٌة المختلفهة الثورٌهة 

.والسٌاسٌة  الجتماعٌةن القضاٌا بعدد ضخم جدا م
(2)

 

العمههل الروابههً الخالههد الههتي أمهها الثالثٌههة بههٌن القصههرٌن ، قصههر الشههوق والسههكرٌة هههتا 

تجاربهه وزبهدم خبراتهه فهً مجهال المضهمون والشهكل البنهابً والفلسهفة  حصٌلة ضمنه صاحبه

ددم الطوابههق تهف وعمقهه الوجهدانً فقهد كانهت بناٌهة ضهخمة متعهاالخاصهة ٌنطلهق من ها فكهر الك

واألدوار متسعة األبعاد فهً كهل دور بحٌهت ٌشهمل قطاعهات فرعٌهة مهن كهل طهابق علهى حهدم  

.الدلٌل الجلً والبارز على نضا الرواٌة الواقعٌة النقدٌة  بتل  فكانت
(3)

 

 

  

                                                                 
 .155ص ، المرجع السابق -  1
 . 177ص  نفسه، المرجع -  2
 نفسه،ص نفس ا. -3



اٌفصً اٌثبٌث:                                             ِالِح اٌمصخ اٌمص١شح فٟ ّ٘ظ اٌجْٕٛ  

 

 
80 

 اٌفصً اٌثبٌث :ِالِح اٌمصخ اٌمص١شح فٟ ّ٘ظ اٌجْٕٛ 

 :"لصخ  ثّٓ اٌح١بحأٝال: حهظ٤خٍ "

 "ثّٓ اٌح١بح"ِٓوٚ هٜش  - أ

طـ١َ ٌٛٙ حُوٜش كٍٞ ط٤ٌِٔ ٝٓيٍٓٚ، ٣ؼ٢٘ كٍٞ هٜش حُظ٤ٌِٔ حُل٣ِ٘ش أ١ إٔ ٝحُيطٚ         

ٗٚ ٣ؼ٤ٖ رٔلَىٙ رؼي ًُي رؼخّ أٝ ػخ٤ٖٓ ، ٝا ر١ضح" ػٜي ٝالىطٚ ، ٝإٔ أرخٙ طِٝؽ "ٓخطض ٌٓ٘ 

طلض ٍػخ٣ظٜخ رؼي إٔ طِٝؽ أهٞحطٚ ح٧ٍرغ ك٢ ح٧ػٞحّ حُؼٔخ٤ٗش حُظ٢ أػوزض ٝكخس ح٧ّ ،ًٝخٗض 

 أٓزخد حُوالف ال ط٘ظ٢ٜ ر٤ٖ ط٤ِس ٝأر٤ٚ ، ًٝخٕ ك٢ حٛطيحٓخٕ ٝط٘خؿَ ىحثْ ، ًٝخٕ حُلن 

٣خثٔخ ال ٣ِزغ ٣ٌق ػٜ٘خ  حالٟطَحٍ، ػ٧ْٗٚ ال ٣٘ظزي ٓؼٜخ كظ٠ ٠٣طَ ا٠ُ ًُي ٓغ أر٤ٚ 

 هخٗطخ كال طٌٔض ٢ٛ ػٖ حُـ٠ذ ٝحُل٘ن ٝحُٔزخد.

ٝهي ًٛذ ا٠ُ ٓيٍٓٚ ٝٛٞ ك٣ِٖ  "رٛرٛ"حُـالّ  ر١ضح"ٝك٢ َٓس ٖٓ حَُٔحص َٟرض "       

ٝػ٤٘٤ٖ ٓلَٔط٤ٖ ٖٓ حُزٌخء ، ٝػ٘يٓخ ٓؤُٚ ح٧ٓظخً ،أؿخرٚ حُظ٤ٌِٔ ػٖ هٜظٚ ٣َطؼٖ ٖٓ حُظؤػَ 

ا٠ُ  "اِشأح ثبثب"، ٝهي ىُظٚ ٣ٌٖٛ حٌُِٔظ٤ٖ  حُل٣ِ٘ش ٌٛٙ ٓغ ُٝؿش أر٤ٚ كِْ ٣ٔظـَد ح٧ٓظخً

حُٔيٍّ ط٤ٌِٔٙ َٝٗع ك٢ ػِٔٚ ،ُْٝ  ٓخٓؼخٕ ًؼ٤َس رـ٤َ كخؿش ا٠ُ ح٣ُِٔي ٖٓ حُٔئحٍ .ٝٝ

ك٢ ٣ٍؼخٕ ٗزخرٜخ طَطي١  شبثخ حغٕبء٣ِزغ اال ػٞح٢ٗ كظ٠ حهظلٔض حُـَكش رـ٤َ حٓظجٌحٕ 

 ٝأػ٠ِ حُٜيٍ  ،ٖٓ ٗٔؾ ك٣ََ ٍه٤ن ػٖ ًٍحػ٤ٜخ ٜٝٗق ٓخه٤ٜخ"سٚة دٞ شبِجش" 

 ٝهي حٓظوزِٜخ ح٧ٓظخً رظؤىد ٝحكظَحّ ،ُْٝ ٣ٌٖ ٓ٘يٖٛ "ر١ضح" ٝ ًخٗض ٌٛٙ حُ٘خرش ٢ٛ  

 رَ ٖٓ حٗطالهٜخ ػ٠ِ ٓـ٤ظٜخ ٝػيّ طٌِلٜخ ٝحكظ٘خٜٓخ ظ٘خ ٓ٘ٚ ،ٖٓ كٜٔ٘خ ٝٗزخرٜخ ٝكٔذ 

 .ٝحالٓظل٤خءؿِزٚ حالٍطزخى  ؿ٣َذ، ٌُُٝيٗخرش إٔ طزيٝح ٌٌٛح ُؼ٢٘٤ ٍؿَ  أٗٚ ال ٣ـُٞ ١٧

(1)
ٝهي "رٛرٛ" ٝحُؼـذ ك٢ ًُي أٜٗخ ؿِٔض رخ١ٔج٘خٕ ا٠ُ ؿخٗزٚ طوخ١زٚ ٝطٔؤُٚ ػٖ ػَٔ 

                   ك٠َص حُيٍّ ٓؼٜٔخ ٢ٛٝ ط٘ظَ ا٠ُ ًُي حُٔيٍّ ربٓؼخٕ ،ٝطزظْٔ ُٚ حالرظٔخٓش حُلِٞس 
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ٚ ٝحَٜٗكض طخًٍش ك٤ٚ ك٤َس ظ  ًٝخٗض طلخٍٝ اؿٞحثٚ رـٔخُٜخ ،ُْٝ طٌٔغ ٣ٞ١ال كظ٠ ك٤  

خ.ش  ،ٝٗظَس ؿ٣َزش ا٤ٍُٜٝؿز
 

ٝك٤ٖ طؤًي "رٛرٛ" ظخٗخ ٓ٘ٚ أٜٗخ أهض "ر١ضح" ُْ ٣ؼَف رؤٜٗخ 

ٓغ حُؼِْ أٗٚ ًخٕ ٣ؼَف ٝحُي "رٛرٛ" ُْ ٣ٔظـَد ٓخ ؿَٟ ٓغ "ر١ضح" رؤٜٗخ 

)رزيٗٚ حُٔظََٛ ،ًَٝٗٚ حٌُز٤َ ٍٝأٓٚ حُٜـ٤َ ،حُٔٔظي٣َ ح٧ِٛغ ه" "سضٛاْ اٌج  ،رٛرٛ"

ٚ حُـ٤ِع حُٔـيٍٝ(ٝك٤ٖ ػِْ ٝػَف حُلَم ر٤ٜ٘ٔخ أ١ ر٤ٖ ،ٝأٗل،ح١ٌُ هي ػال ػ٤ِٚ ح٤ُ٘ٔذ 

حَُحرؼش ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓ ػَٔٛخ  كخُظٚ ٌٌٛح، ُٝٝؿظٚ ال طظـخُٝ،ُٝؽ ك٢ حُٔظ٤ٖ ٖٓ ػَٔٙ 

كِْ ٣ؼظٞح أكٌخٍ ح٧ٓظخً ٓٞء ًُٝي ٍؿْ أٗٚ ١خَٛ حُ٘لْ، اال أٗٚ طؤػَ  .٢ٛٝ آ٣ش ك٢  حُـٔخٍ

٣ٌي ٣٘ٔخٛخ كظ٠ ك٠َص حُيٍّ َُِٔس حُؼخ٤ٗش رلٜٔ٘خ ٝٗزخرٜخ ٝهالػظٜخ ؿخ٣ش حُظؤػَ ،كِْ 

٢ٛٝ طزيٝ ًؤٍٝ َٓس ؿ٤ِٔش ،ه٤ِؼش، ٓزظٌُش ك٢ ػٞرٜخ ،ٝال طالُّ ٌٓخٜٗخ ١ٍٞ حُٞهض كظ٠ 

٠٠ٓٝ ح٤ٌُٖٔٔ ٓزِزَ حُلٌَ، ط٠طَّ ك٢ ٝؿيحٗٚ "أ١ٔظ" حٗظؼِض حُ٘خٍ ك٢ هِذ حُٔيٍّ 

إٔ  لٍٞ . ٝأك٣ْوظش ػخ١ل٤ش كخٍس ،ًٝخٕ ؿِػخ ٌَٓٝرخ، ظخٗخ ٓ٘ٚ أٗٚ ٓـٕ٘ٞ أٝ ٓٔ

كخٓظٌِٛخ ٝحٓظطخرٜخ،  .طزٌُٜخ ُٚ حُي٤ٗخ ؿ٤ٔؼخ  حُلو٤و٤ش، حُظ٢طل٠ِٜخ رل٠ٍٞ ىٍٓٚ ٛٞ حُٔؼخىس 

ٓيحػزظٜخ ٌُُي ح٧ٓظخً طظٞىى ا٤ُٚ، ٝطؼَٝ ُؼ٤٘٤ٚ  "ر١ضح" ٝؿٖ رٜخ ؿ٘ٞٗخ ٝٝحِٛض حُلظخس

ٜخ هخطِش ،كخطٌش حُٔ٘ـٞكظ٤ٖ ٓلخٜٓ٘خ حُؼخ٣ٍش، ٝطيحػزٚ ٖٓ ػ٤٘٤ٜخ كِٞس كخط٘ش  ُٝلظخص ٖٓ ُلظ

.ٝهي ًخٕ حُ٘خد ٣ٌَٛ كُٞٚ رَٔػش ؿ٤ٗٞ٘ش ،ٝك٢ حكيٟ ح٣٧خّ حٗوطؼض ػٖ ك٠ٍٞ ىٍٝٓٚ 

ك٤ٖ ًٛذ ٣ٞٓخ ٤ُٔؤٍ ػٖ  "ٌٔيحٍلحُ"ك٢ ر٤ض ،كٌخٕ ًج٤زخ، ك٣ِ٘خ. ٌُٖٝ حٓظطخع إٔ ٣ِوخٛخ 

رٚ ٝاٗٔخ ٝؿي حُ٘خرش ك٢ حُلـَس ٝكيٛخ ىٕٝ حُـالّ ، كوي ٍكزض ٌُٖٝ ُْ ٣ـيٙ  "'رٛرٛ ر١ٍّزٖ

 ،طْٜ  ٓ٘زٞرش  ٍ حُـخٍكش ك٢ كٍٞس ػخ١ل٤شٝحٓظيػظٚ ،كخٗيكغ حُ٘خد ك٢ ٓز٤ِٚ ٤ًٔخٙ حُ٘ال

ح٥ًحٕ ٝطؼ٢ٔ حُزَٜ ٝطـَم ٛٞحؿْ حُ٘لْ ،ٓٔظ٤ٌ٘خ ُ٘ٞحُع ٜٗٞطٚ ٝؿ٘ٞٗٚ ، ٝرؼي ػٞح٢ٗ 

 طـٔي ُٚ حُيّ ك٢ ػَٝهٚ ،ٝطِٜذ ٗؼَ ٖٓ ٓـخىٍطٚ ُز٤ظٜخ ٤ُِظلض ٍٝحءٙ  كظ٠ ٣َٟ ٜٓ٘ي

حٍُٜٞ ،كظ٠ أٝٗي إٔ ٣وغ ػ٠ِ ٝؿٜٚ ،ٝطويّ ك٢ هط٠ ٠ٓطَرش الٛؼخ ، كظ٠ رِؾ ٍأٓٚ ٖٓ 

. ٓ٘ؼطق حُط٣َن
(1)
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كرَأٟ ُٝؿٜرخ ح٧ٛرِغ حُٔٔرظي٣َ ٣ـِرْ  حُز٤رض،كٜٞد رٜرَٙ كر٢ هرٞف ٝاٗرلخم ٗلرٞ 

ٓرٖ  ٝؿٜرٚ، ك٤رؤّػرٖ ٣ٜٝرٖ حُرٌرخد  ؿ٣َريس،٣طخُغ  ك٠لخٝ،ٓطٔج٘خ ك٢ ًَٓٚ ك٢ ؿِزخد 

 ٗلٔٚ: "َٛ ػخى ا٠ُ حُز٤ض أػ٘خء ٝؿٞىٙ ٓغ ُٝؿٚ؟ ط٣ٌٌذ ػ٤٘٤ٚ ، ٝريأ ٣ظٔخءٍ ٓغ 

حٓرظوزِظٚ حُٔرَأس ٤ًٝرق رٚ؟ ُٝٔخًح ُْ ٣وٜي ا٠ُ كـرَس ٗٞٓرٚ ٤ُزريٍ ػ٤خررٚ ؟ك٤ٌق ُْ ٣٘ؼَ 

 ُي ٖٓ ح٧ٓجِش حُظ٢ طيٍٝ ك٢ كٌَرخ١ٔج٘خٕ؟ ا٠ُ ؿ٤َ ً

عند هذددالهلقف اددرهلقمددربهمفد هرنددتههعنددذهناتشدداهفددحهذدالهلقيددرهلق ددت  ه فددتهش ت ندد هو

نت هلإلثددوه لقار فددله لقودداحه عندد ذتهعددموهشحه هددرروهنحرلفدداهعددر هلقمددت رهقع ن داهشيدد

فشعظددتهنتقوت  ددلهلقشدد هش يددىهشحه ثددرلهن وددتهيه ق ندداهقنددسه دداذمهإلعرددت ه ر ودداهقنحدد وه

"ش ش "ه  تحه عتن هآالوهانناه اف  هع لر ايه فعهاقدىهلقفدرشلهقدوهشفونداه شنتودذهنه  تند ه

أل دتوهلنقردعهفدد لهقدوه عرد هن ودتهلقد رله قددذهشقدشموهمادرلهلقد رله دةهفددرلهيه ند ه مد لهل

رهدد لحهش شد ه عندد فتهادت هه لقدد هش شدد هق ودمقاهعددحهعد وهفا  دداه ق ددحهلقيدتمهمدد حهرشله"

ى"هشفتوهن شاهودر هند هاود ههرعد لهيد   لهمقمقد هاننداهمقدملالهعن  دته  ثدمه قدذهاذنداهلقن ه

 دمه لالنشقددتوه دتررهودر عه حهش يد  هلقفددرشله دانتهعند هم اوددتهقش  د هنداهنه  ندداهادت هقنشم 

فشتنعدله ر وداهق قد هه  تند هر لهنعدةهلألودشتاههحا هات هنقرهق ومةهعحهصمشاه عدهي  تح

نتالعشالرهنمالهشناهفمشتبه قذه ةه ا قلهفحه اشداهألحهف عد هلالفشمدتحهار دمه ق دحهلق لقد ه

ه نق ه نحهعن اه   ع هنمحهمه رهههر ري هيلقنىههقوه قنةهلالعشالر
(1)

ه

 نعد هم ترشداههاىهلق ا هن هشمفلهن و لهعن  له رلاعهن وتهن ود ق حهلألوشتاه تحهن هاق

نمون عهشملهلألوشتاهنق لههششفتودىه شيدش نه شردرله رل شداه اعدةه شنتودذهن د ههرهد لحه

لقمظه م اشاهلقمونت هلققنقلهنهلقحه مه    عهاقدىهلقعود هنمل  دلهفدحهم ل دتههلقي  لقنىهه

 لقعندرلهفدحهيرلهردتذرله اندمهنقد هودتقولقا ر ت هلقحر نلهلقفنو لهنه  تحهالهعم فدله ودر 

 ةهذاههلققصلهشنودتهشارندلهش درلهعدحها فدلهلقودعت له ثفنودتهلقدايهاد ه صدةه قدذهلقشهدم له

ش ه فددتهادتةهلقرددررهلب درهقنرددةهلققصدلهش"ش وددتهلقيدتمييي  تىه لقودد ر لهه!هنق فدلهلقيدرر

ا درهشحهشادرمهفحهلقنتله لقوم هنتقنؤوت نهنمن هشاوةهلق  رهلقايهشع ههقدىهلألاد لرهاد له ل
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 مدددت ةهفدددتههنشصددرنت هلإلنودددتحهالهشع مذددتهشودددنتهمهشنررذدددتهشنصددحهقودددتنىهعددحهلألال

يلوشرع هشحهششعظهنفته صت نىهفحهلقعنرنه شمههللاهقىهمظتهوع  ل
(1)
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 : رح١ًٍ اٌمصخ  -ة

 أٚال ػٍٝ ِغزٜٛ اٌشىً:

ٝٓلخُٝش ١ظ" "أٔٝٛٞ ػٖٔ حُٔؼخىس ٢ٛٝ هٜش طيٍٝ كٍٞ حُٔيٍّ  اٌّٛضٛع:   (1

 ُٚ، ٌُٝ٘ٚ ٣ٔظِي ٗلٔٚ ،ٝطٌٕٞ طـَرظٚ ٌٛٙ ه٤ٔش ك٢ حُٔؼخىس.ر١ضح" اؿٞحء حُلظخس "

ٗو٤ٜخص ٌٛٙ حُوٜش ًخٗض أٍرؼش ٢ٛٝ رطَ حُوٜش ٝٛٞ حُٔيٍّ  شخص١خ : (2

. ك٘و٤ٜش "سضٛاْ اٌجه"ٝح٧د  رٛرٛ"ٝحالرٖ ""ر١ضح" ،ُٝٝؿش ح٧د أ١ٔظ" "

، كوي ططٍٞص رظطٍٞ حُليع ،كزؼيٓخ خاٌشخص١خ إٌب١ًِخٗض رٔؼخرش "أ١ٔظ" حُٔيٍّ 

طلٍٞ ا٠ُ ٗوٚ ػخٗن ٣لذ حُٜ٘ٞحص  ًخٕ أ٤ْٗ ٗوٚ ١خَٛ، ًح هِذ ٗو٢ ٝٓخُْ

ٝحُِ٘ٝحص ،ٓٔخ أىٟ ا٠ُ حٌُآرش ، ٝحُلِٕ ٝحُ٘يّ ، ٝرؼيٓخ ٍحؿغ ٗلٔٚ ٝػخى ا٠ُ ٗوطش 

 اٌشخص١خكٌخٗض رٔؼخرش  ر١ضح أٓخ ٗو٤ٜش  ١ ا٠ُ هِزٚ حُطخَٛ حُ٘و٢ حُٔطٔجٖ.حُزيح٣ش، أ

كض ٖٓ أٍٝ َٓس أٜٗخ حَٓأس كٔ٘خء، ٝهِوش َ  كوي ػ  اٌثبثزخ أٚ اٌّغطحخ ٚاٌجغ١طخ ،

ٝه٤ِؼش، ٝٓزظٌُش ك٢ ػٞرٜخ ،كزو٤ض ٌٛٙ حُ٘و٤ٜش ػ٠ِ كخُٜخ ٖٓ حُزيح٣ش ا٠ُ حُٜ٘خ٣ش ،ىٕٝ 

"سضٛاْ اٌجه" ٝح٧د  "رٛرٛ"إٔ طظؤػَ رخ٧كيحع حُظ٢ طل٢٤ رٜخ .ٝأٓخ ٗو٤ٜش حالرٖ 

خٕ ُٜخ ىٍٝ كؼخٍ ك٢ طل٣َي حُليع ٝططٍٞٙ ٝٗٔٞٙ . ًٝ شخص١بد ثب٠ٛٔخكٌخٗض 
(1)

      

كخُ٘و٤ٜش ػ٘ي ٗـ٤ذ ٓللٞظ طِؼذ ىٍٝح ٛخٓخ ك٢ رٍِٞس حَُإ٣ش حُٞحهؼ٤ش،ٝ حُ٘و٤ٜش 

ػ٠ِ أرؼخىٛخ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٝحُٞؿٞى٣ش ،أ١ إٔ حٌُخطذ ال ٣ظو٠ِ ػٖ  حَُٝحث٤ش حُٞحهؼ٤ش طلخكع

ٟؼ٤ظٜخ حالؿظٔخػ٤ش، ٝٛلخطٜخ حُظيه٤ن ك٢ حْٓ حُ٘و٤ٜش ٝٝظخثلٜخ حالؿظٔخػ٤ش ٝٝ

.٤شحُزخ١٘، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٛلخطٜخ ِٞى ،ِٝٓزْ ،ٝأٗٔخ١ حُوٍٞ ٝحُل٢ٌخَٛس ٖٓ ٓظحُ
(2) 

 ذالهفتهرنقاهنا مهعنذهي ص لهلقف رلههلقمتال هلقعصن له لقن و له لقاذن لي

 ."تيزة" ي ص له"أنيس" 

                                                                 

ٍ ح٤َُٜٔ ،ىحٍ ح٧ٓخٕ َُِرخ١  ١ه-1ه َ:ٓلٔي ٓؼظْٜ ،ر٤٘ش حَُٔى  حُؼَر٢  ٖٓ  ٓٔخءُش  حُٞحهغ ا٠ُ ٓئح -ٛـ1431) ٣1٘ظ
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هلققصص لهننق ه هنا مهفم  ظهرر قش حهن هشق  وهلقفت ل لوش  وهلقرر قله ا هلوش  و

هفعهي ص له هن  ترا تهنه عقمهنع ه"تيزة" لقشمن ن ل م حهاتوهن ص وته ص ته ل ن ت

هفحهع لرره شمتو لهنمون مهصر حي شصرنتشوت فتهف مذت
(1)
ه

هلقثتن لهنق هلوشعفنوتههههه لقرر قلههوهي "أنيس"فعهي ص لهلقف رلههشفتهلقرر قل

هنتقشعن رهعحه هق م ذت  ي  هعحهمق قشوتهه ووتننلقشفث ن لهم سهظور هذاههلقي ص ل

 تن ه"أنيس" شيهشحهي ص لهلقف رلهه لألم لسيهلقشصرنت ن اقىهعحهرر قه

ي ص لهثتنشلهنفرف نلهنوتقفلهنه نع هشم ق ه قذهي ص لهشف ةه قذهممهلقيو ل ه

هنه  تحهاقىهرنعتههعقمهشصرنت ه هة"."تيز لقنم ل هن لن ي  هذنتهق م ذت
(2)
ه

 تحهقوته  رهنعتةهن هشمر ىهلقم سهنهنق ههم ههزة ""تيني ص لهههالحبكة :ه-3

هلقنتق لهلأل هتعذ هرن ههتنن ووتهفحهشاةهلقفتةه لقنالهن  تحهنفرو يلالاشفتع ل
 (3)
هه

نعن هوفتعه؛"تيزة" ن حهاقىهنا مهفم  ظهن هف لهلرشنترهذالهلقم سهنتقي ص ل ا ه

هلققترئهقواههلققصله يعرهفنتيرلهنص اوتهقش تعةهلقم سهفعهلقي   قشقفصاهنهص ل

ه قذهنشرلهفحهلقمفحهي نفحهرن علهنا مهفم  ظهشحه شقفصهههشن ترذته ع لر وت

هشر  مهن هذاههلققصله تن هنفثتنلتيزة ألحهي ص لهني ص تشاهفحهم تلهلق لاعهشفتفته

ه اتفعهقيشذهلقف مل هلق نق لنهمتفنلهقف شنرهلقفيتعره لالن عتال هن لق  لنعهلقي ص ل

هلقفشوشرل      هههنلهن هلق لاعيثفت نرهلالم لسهق  هشن  لهقنقترئهم لهه لالاشفتع ل

 شون مهنا مهفم  ظهن هذاههلققصله تحهشون نتهرلا تهنهنق هشر رهنشر رهههاألسلوب:-4

ػ٤ِٚ ٗٞػخ ٖٓ حُٔؼو٤ُٞش  أٟل٠،كظ٠ ٛخٍ ػٔال ك٤٘خ ٓظو٘خ ًخٓال ،كوي  ح٠ُٕٔٔٞح٠ُ٘ؾ 
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ؿش ًالٓٚ ر٤ٜخؿش طل٤ِ٤ِش ،رَٛخ٤ٗش ٝحُٞحهؼ٤ش ٝحُٜيم ػ٠ِ هطخرٚ، كوي ػٔي ا٠ُ ٤ٛخ

.َٓٛٞٛش حُز٘خء، ٓ٘ظٔش حُظ٤ًَذ
(1)

 

رِـض ٛيكٜخ َٝٝٛ  ٝهي ٍٝحه٤ش،ُـظٚ ك٢ ٌٛٙ حُوٜش ًخٗض ُـش ٤ِٓٔش ٓلؼٔش  :ٌغزٗ - أ

ح١ٌُ ٣ٜذ ك٤ٚ حَُٝحث٢ أكٌخٍٙ ،ك٢ٜ طؼزَ كخُِـش ٢ٛ رٔؼخرش حُوخُذ  ٓؼ٘خٛخ ا٠ُ ؿخ٣ظٚ.

.ٜخػٖ حُل٤خس رٌَ ٛوزٜخ ،ٟٝـ٤ـٜخ ٝط٘خه٠خط
(2)

٢ٛٝ ح٧ىحس حُظؼز٣َ٤ش حُٞك٤يس ك٢ 

ح٧ػٔخٍ ح٧ىر٤ش ،رخػظزخٍٛخ ٌٗال ك٤٘خ ٓظ٤ِٔح، طزيٝح ك٢ ح٧ػْ ح٧ؿِذ ،أ٤َٓ ا٠ُ 

طل٤٠َ حُِـش حُوخىٍس ػ٠ِ حُٜ٘ٞٝ رٜٔش حُظ٤َٛٞ ، ُـش حُظٞحَٛ حُظِوخث٢، ك٤غ 

ا٠ُ طٌٕٞ ٜٓٔش حٌُِٔخص إٔ طٜ٘ٞ ا٠ُ كي ًز٤َ ريٍٝ أىحس ٗوَ حُظـخٍد ٝح٧كٌخٍ 

.حُوخٍة هالٍ حُؼخُْ حُو٢ٜٜ
(3)

 

 "أ١ٔظ"ُِٔيٍّ  "ر١ضح"َٓى ٗـ٤ذ ٓللٞظ كيع ٓلخُٝش اؿٞحء حُلظخس   اٌغشد:  - ة

 ُزٔظٚ ٗٞحُع حُٜ٘ٞس ٝحُٔـٕٞ ٝحُٜالى.أكظ٠ 

ٝك٢ ٌٛح حَُٔى ٗـي ٗـ٤ذ ٓللٞظ هي ٍٛٞ ؿِءح ٖٓ حُليع ح١ٌُ طيٍٝ كُٞٚ       

ٖٓ  أػٔخهٜخو٤ٜش، ٝٓخ ٣يٍٝ ك٢ حُوٜش ،ٝٝٛق ِٓٔلخ ٖٓ حُٔالٓق حُوخٍؿ٤ش ُِ٘

هٞح١َ ٗل٤ٔش. 
(4)

 

ؿٔي ٗـ٤ذ حُلٞحٍ ٓغ أ٤ْٗ ك٤ٖ ًخٕ ٣ظٔخءٍ ٓغ ٗلٔٚ ٝٛٞ كٞحٍ ىحه٢ِ    اٌحٛاس:-ج

"ً٘ ػبد ئٌٝ اٌج١ذ أثٕبء ٚجٛدٖ ِغ صٚجزٗ؟ ٚو١ف ٌُ ٠شؼش ثٗ؟ ٌّٚبرا  ًٗٔٞؽ:ُ٘ؤهٌ 

".ْ؟طّئٕبث١بثٗ؟ ٚو١ف اعزمجٍزٗ اٌّشأح ثبٌُ ٠مصذ حجشح ِٔٛٗ ١ٌجذي 
(5)

 

و٤ٜظٚ ٌٛٙ، ٝهخّ ربك٤خثٜخ ٝاػطخثٜخ ٓللٞظ حُلٞحٍ ػ٠ِ ٗكوي أٟل٠ ٗـ٤ذ          

ٌٛح حُلٞحٍ حُيحه٢ِ ح١ٌُ ٣ـ١َ ٓغ اكٔخٓخ ه٣ٞخ رخُٞحهغ. ًٝخٕ ٣ؼظزَ ٗـ٤ذ ٓللٞظ 

 .٣ٟٞق ٓخ ٣يٍٝ ك٢ حُزخ١ٖ رؼيٓخ أظَٜ ٓخ ٣يٍٝ ك٢ حُؼِٖ، رٔؼخرش أىحس ك٤٘ش ًحط٤ش  حٌُحص

                                                                 

َ ٝحُظ٣ُٞغ ه-1 اى٣ٍْ ه١َٜ، أِٓٞر٤ش حَُٝح٣ش )ٓوخٍرش أِٓٞر٤ش َُٝح٣ش ُِهخم حُٔيم( ُ٘ـ٤ذ ٓللٞظ، حُيحٍ حُز٠٤خء ُِ٘٘

ه.223( ٙ 2008) 1رخ٧ٍىٕ،١

َ: ػزي حُلظخف ػؼٔخٕ، ر٘خء حَُٝح٣ش :ىٍحٓش ك٢ حَُٝح٣ش ح٣َُٜٔش ،ٌٓظزش حُ٘زخد  -2 ه.199ٙ   1982ح٤َُ٘ٔس ،٣٘ظ

.14، 1661ٙػٞف،هَحءس ك٢ حَُٝح٣ش حُؼَر٤ش حُٔؼخَٛس،ح٤ُٜجش ح٣َُٜٔش ٌُِظخد، حُوخَٛس،   ٞ  3 -ػزي حَُكٔخٕ أر

4
.٣41٘ظَ، ١ٚ ٝحى١، ىٍحٓخص ك٢ ٗوي حَُٝح٣ش ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ -  

5
.41حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ -   
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ؼ٠٘ ك٢ ٌٛٙ حُوٜش ٝحٟق ، ٝٛٞ ٗخٗت ٖٓ حُليع ح١ٌُ ُٚ ٓؼ٠٘ ٓؼ٤ٖ حُٔ  اٌّؼٕٝ: -5

،ٝح١ٌُ ٣ؼظزَ ؿِء ال ٣ظـِأ ٓ٘ٚ ٤ٔ٣ِٙ ػٖ ؿ٤َٙ  ٖٓ حالكيحع،
(1)

ػخىس  ظك٘ـ٤ذ ٓللٞ 

"رثج١ذ أْ : ال ٣ٌظذ ٖٓ أؿَ ال ٢ٗء، ٝاٗٔخ ًخٕ ٛيكٚ ٛٞ ا٣ٜخٍ كٌَس ا٠ُ حُوخٍة ٢ٛٝ

٢٤ِٔ ح٠ُٞء ػ٤ِٜخ ٝط٣َٜٞٛخ ط٣َٜٞح " رَ ًخٗض ؿخ٣ظٚ ط ألٜٛ ِٓ اٌشر٠ٍخ اٌفض١ٍخ

.ٛل٤لخ ،كوي أٟل٠ ػ٠ِ هٜظٚ ٌٛٙ ٗٞػخ ٖٓ حُٔؼو٤ُٞش ٝحُٞحهؼ٤ش ٝحُٜيم ك٢ هطخرٚ
(2)
 

ٝٛ٘خ طٌٖٔ هيٍطٚ ػ٠ِ هِن حُل٤خس ٝط٣َٜٞ حُٞحهغ ،٣ٝظَٜ ًُي ك٢ هُٞٚ ٌٛٙ حُؼزخٍس: 

حبٚي "أْ أغٍت رصشفبد اإلٔغبْ ال رؼٛص٘ب أعجبة رجشس٘ب ،فصٓ ٌغبٔه ػٓ األرٜ ،ٚ

ِب اعزطؼذ أْ رزؼع ثّب ٠صبدفه ِٓ اٌؼجش ،وزت هللا ٌه حظب عؼ١ذا 
.(3)

 

 )اٌضِبْ ٚاٌّىبْ(:اٌج١ئخ :-6

ٖٓ كـَس حُيٍّ ا٠ُ ر٤ض حُٔيٍّ  رظؼيى ح٧ٌٓ٘شثّٓ اٌغؼبدح" هٜش "ط٤ِٔص    

كخُز٤ض ك٢ ٗظَ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ٛٞ ٤ِٓٝش ٖٓ "سضٛاْ اٌجه" ا٠ُ ر٤ض ح٧د "أ١ٔظ" 

" ػٖ ٝهغ حُليع ك٢ حُز٤ض رؤٗٚ ٕ٘شٞ ٠ٛعىٛأ٠٣خ " ٣ٝوٍٞ .حُٔلز٤ٖ ر٤ٖٝٓخثَ حالطٜخٍ 

.اٌج١ذ ل٠ٛب رىْٛ اٌؼبصفخ ِّزؼخ" ٠ىْٛ"
(4)

ٌٝٛح حُظ٘وَ ٖٓ ٌٓخٕ ٥هَ ٓ٘ق ٗو٤ٜخص 

حُوٜش حُظـ٤٤َ ك٢ ٗل٤ٔظْٜ ٓٔخ أػَ ك٢ حُليع رط٣َوش ٓظٞح٣ُش .أٝ رخ٧كَٟ ٌٛح حُظؼيى 

ٝحث٢ ٨ٌُٓ٘ش  حُٔ٘خٓزش ٧ػٔخُٚ ٝٗوٞٛٚ ٌٝٛح حَُ آٌخ٤ٗش٨ٌُٓ٘ش حٗؼٌْ ك٢ حُٞحهغ ػ٠ِ 

أٓخ حُِٓخٕ كٌخٕ ك٢ ح٧ٓزٞع ح٧ٍٝ  ػْ ك٢  .ٓخ ٣وِن حُظؼيى ٝحُظ٘ٞع ٧رؼخى ؿٔخ٤ُش حٌُٔخٕ

إٔ ًُي حُلؼَ ح١ٌُ ًخٕ ٣ليع ًخٕ ىحثٔخ  ك٢ ًُي حُؼٜي ، ٣ؼ٢٘ح٧ٓزٞع حُؼخ٢ٗ ػْ رؼي ٓيس 

ٓخٕ ٝحٌُٔخٕ ًخٕ ُٜٔخ ىٍٝ ْٜٓ ك٢ ك٢ ُٖٓ ٓؼ٤ٖ. كخٛظٔخّ ٗـ٤ذ رٜخط٤ٖ حُؼ٣َٜٖ٘ حُِ

"ٟ٘ ٗـ٤ذ ٓللٞظ إٔ ر٤جش حُوٜش  أىٍىٓؼ٘خٛخ ح٧ٓخ٢ٓ.  كوي  أًخٍٝك٢  حُوٜش،ر٤٘ش 

ٞ وً ِب ٠زصً ثٛعطٙب اٌطج١ؼٟ ، ٚثأخالق اٌشخص١خ ،  حم١مزٙب اٌضِب١ٔخ ٚاٌّىب١ٔخ أ

ٚشّبئٍُٙ ٚأعب١ٌجُٙ فٟ اٌح١بح
(5)

.     

خٗض طظزٍِٞ ٝط٘ٔٞح كظ٠ رِـض حٌٍُٝس ك٤ٖ ريأص ح٧ُٓ٘ش ك٢ ٌٛٙ حُوٜش ً األصِٕخ :(7

ٝط٘خري حُليع ٝطؤُّ ا٠ُ ؿخ٣ش هز٠ٚ ك٢  "أ١ٔظ" حُٔيٍّ"ر١ضح" ربؿٞحء حُلظخس 

                                                                 
  51ٍٗخى ٍٗي١، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ - 1

 -2  َ    .223، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ ه١َٜ ْاى٣ٍ، ٣٘ظ

  .٣126٘ظَ، ٗـ٤ذ ٓللٞظ،حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ -   3

َ  ُِطزخػش  -  4   10، ٣1977ٙ٘ظَ :ٗـ٤ذ ٓللٞظ )حُوخَٛس حُـي٣يس (،ٓطزٞػخص ٌٓظزش َٜٓ، ىحٍ ٜٓ

َ ،حُلٖ حَُٝحث٢ ػ٘ي ؿخىس حُٔٔخٕ ، ىحٍ حُٔؼخٍف ح٤٘١ُٞش ٌُِظخد رظْٞٗ،ه-ه5 َ: ػزي حُؼ٣ِِ ٗز٤   88ى ١  ٙ  ٣٘ظ
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ٗزخًٜخ ،كظ٠ ًخىص طِزٔٚ ٝٗخف حُل٤٠لش، ٖٓ ًُي حَُ٘ حُلخىف ح١ٌُ هي ٣ئى١ رٚ ا٠ُ 

 ح٩ػْ ٝحُـ٣َٔش ٝحُٔـٖ .

 حُوٜش كوي، ٌٝٛح ٓخ كَٜ ك٢ ٌٛٙ "اٌز٠ٕٛش" حُ٘وخى ٣ؼظزَ رٔؼخرش ُلظش ًٔخ ٓٔخٙ  اٌحً:(8

ػ٠ِ إٔ ٠٣طَّ رـَحٓٚ ػَٝ حُلخث٢ ، ٓظؼظخ رخُٜخ٣ٝش حُظ٢  "أ١ٔظ"ػِّ حُٔيٍّ 

.أٝٗي إٔ ٣وغ ك٤ٜخ
 (1)

 

ٖٝٓ هالٍ ًُي طز٤ٖ إٔ ٗـ٤ذ ٓللٞظ طَى حُٜ٘خ٣ش ٓلظٞكش أٓخّ حُوخٍة، ٝر٤ٖ ُ٘خ ٓيٟ 

 ُٜ٘خ٣ش.  حٍطزخ١ٜخ حُؼ١ٞ٠ رزيح٣ظٜخ كظ٠ طلٌي ٤ٔٗـٜخ ك٢ ح

 ًخٕ ٖٓ ػخىحص ٌٛح حُٔـظٔغ ٝطوخ٤ُيٙ أٗٚ ال ٣ـُٞ  رص٠ٛش ػبداد اٌّجزّغ ٚرمب١ٌذٖ: - (9

٢ٛٝ ه٤ِؼش، ٓزظٌُش ك٢ ػٞرٜخ ،طؼَٝ ٓلخٜٓ٘خ  ٗزخرٜخ،١٧ ٗخرش إٔ طزيٝح ك٢ ٣ٍؼخٕ 

ٝؿٔخُٜخ أٓخّ ٍؿَ ؿ٣َذ
 
.
(2) 

٤ٖ ٍٛٞس حُٞحهغ رٌٜٙ حُٔظخَٛ ٢ٌُ ٣زر١ضح" ٌُٖٝ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ػَٝ ُ٘خ ٍٛٞس "      

رخُو٤خٍ )ح٧كالّ( ٓٔخ حٓظِِٓٚ حُٜيم ك٢ ط٣َٜٞٙ ٌُٜٙ حُوٜش ،  ٝٓخػيٙ ػ٠ِ ط٘ظ٤ْ 

 ىحه٢ِ َُٔى حُليع .

رٔخ إٔ ح٩ٗٔخٕ ػَٜ٘ ٛخّ ك٢ طلخػَ حُٔـظٔغ   رص٠ٛش ػّك إٌفظ اٌجشش٠خ : -(01

ّ ٤َٓٝٙ ، كبٕ حُوٜش هي حٛظٔض حٛظٔخٓخ ًز٤َح ،ٝػزَص ػٖ ِٛحثْ ٝه٤زخص آٓخٍ ٝآال

ك٤ٖ "أ١ٔظ" ،كخٌُخطذ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ٍٛٞ ُ٘خ ٍٛٞس حُٔيٍّ ٗو٤ٜخص ٌٛٙ حُوٜش 

"فبٔذفغ اٌشبة فٟ عج١ٍٗ و١ّبٖ اٌشالي اٌجبسفخ ا٠ُ كـَطٜخ ًخ٥ط٢ :  ر١ضح"حٓظيػظٚ "

جظ إٌفظ اٌجصش ،ٚرغشق ٘ٛا ٝفٟ فٛسح ػبطف١خ ِشجٛ٘خ ،رصُ ا٢راْ ،ٚرؼّ

ٍ ُ٘ ِغزى١ٕب ٌٕٛاصع شٙٛرٗ ٚجٕٛٔٗ"  ٞ خ ٗل٤ٔظٚ ك٤ٖ ٍآٛخ ٧ٍٝ َٓس ٢ٛٝ طزيٝح ًٔخ ٛ

ؿ٤ِٔش ٝه٤ِؼش ،كوي ًخٕ ٓزِزَ حُلٌَ ، ط٠طَّ ك٢ ٝؿيحٗٚ ٣وظش ػخ١ل٤ش كخٍس ،ًٝخٕ 

.ٓٔلٍٞح ؿِػخ ،ٌَٓٝرخ ،ظخٗخ أٗٚ ٓـٕ٘ٞ أٝ
(3) 

ك٢ ٌٛٙ حُوٜش َٟٗ إٔ ٗـ٤ذ ٓللٞظ هي أٓؼٖ ك٢ حُٞٛق اٌّشالجخ ٚاٌٛصف : -(7

ك٢ ر٤جش ٟٓٞٞع هٜظٚ ، كوي ٍحهذ ٗو٤ٜش  ٝحَُٔحهزش ك٢ ًَ ح٤ٗ٧خء حُٔٞؿٞىس

                                                                 

  .125ٗـ٤ذ ٓللٞظ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ 1 - 

  .  123حُٜٔيٍ ٗلٔٚ،ٙ -  2

  . 124ٗلٔٚ، ٙ -  3
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ٝحالُظلخص ٍٝحثٚ "ر١ضح" ريهش ال ٓظ٘خ٤ٛش ٝهخٛش ػ٘ي ٓـخىٍطٚ ر٤ض  "أ١ٔظ"حُٔيٍّ 

ٍ  ٞ ٌٛح حُٜٔ٘ي رؤٗٚ ٜٓ٘ي طـٔي ُٚ حُيّ ك٢  ،ظخٗخ أٗٚ ٍأٟ ُٝؿٜخ ك٢ حُز٤ض ،كوي ٛ

ػَٝهٚ ، ٝطِٜذ ٗؼَ ٍأٓٚ ٖٓ حٍُٜٞ كظ٠ أٝٗي إٔ ٣وغ ػ٠ِ ٝؿٜٚ، ٍٝحف ٗـ٤ذ 

.٣َحهزٚ كظ٠ ك٢ طويّ هطخٙ ح٠ُٔطَرش ،الٛؼخ ،كظ٠ رِؾ ٓ٘ؼطق حُط٣َن
(1)

  

 حالهظ٘خءٝٛق حٗذ ،ك٤غ حػظٔي ٗـ٤ذ ٓللٞظ ػ٠ِ أٓخ حُٞٛق كوي ًخٕ ٓظؼيى حُـٞ   

ًخٕ ك٢ حطوخًٙ رؼيح طل٣َ٤ٔخ ٣ْٜٔ ك٢  ،ٌٓخًُٗٚي رخُظيه٤ن ك٢ ٝٛق حُظلخ٤َٛ ك٢ ٝ

حَُٔى١ ،ٝك٢ ًُي ًخٕ حُٔؼ٠٘ ٖٓ هالٍ حُيالالص ٝحُٔؼخ٢ٗ حٌُِٔٔش ُِٔٔظٟٞ  اٗظخؽ

حُٔوطغ حُٞٛل٢ ح١ٌُ ٣لَٔ حُطخهش ح٣َُِٓش اٗظخؽ
 
.
(2)

كوي ٟٝغ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ك٢ ٌٛٙ 

حُوٜش ٝٛق ٓؼ٤ٖ ٌَُ ٗو٤ٜش ،ًٝخٕ ٍٝحء ٌٛح حُٞٛق ٓؼ٠٘ ٣ٍِٓخ ُٚ أ٤ٔٛظٚ 

رؤٜٗخ ٗخرش كٔ٘خء ك٢ ٣ٍؼخٕ ٗزخرٜخ "ر١ضح" ٝىٍٝٙ ك٢ ح٧كيحع ،كوي ٝٛق ٗو٤ٜش 

ٞ طزيٝ ؿٔ ٤ِش ،ٝه٤ِؼش ،ٝٓزظٌُش ك٢ ػٞرٜخ ،ال طالُّ ٌٓخٜٗخ ١ٍٞ حُٞهض، هِوش، ٓلزش ُِٜ 

رؤٗٚ ٤ٗن ك٢ حُٔظ٤ٖ ٖٓ "سضٛاْ اٌجه" ًٔخ ٝٛق ُ٘خ ٍٛٞس ُٝؿٜخ  ٓـ٣َش َُِؿخٍ.

رزيٗٚ حُٔظََٛ ،ًَٝٗٚ حٌُز٤َ، ٍٝأٓٚ حُٔٔظي٣َ ح٧ِٛغ، ح١ٌُ هي ػال ػ٤ِٚ  ػَٔٙ

ح٤ُ٘ذ ٝأٗلٚ حُـ٤ِع حُٔـيٍٝ.
 

حُٞٛق ،٣ظزٖ ١٧ ٌٛح ٍ ٌٛح حُلَم حُٔٞؿٞى ك٢ ٖٝٓ هال

رطَ ٌٛٙ حُوٜش ٝٛٞ ًٔخ ال ٠ٔ٘ٗ ٝٛق  ًخٕ ،كْٜ ط٘خري أكيحع ٌٛٙ حُوٜش.هخٍة 

ٝ ٣ََٓس  ١خَٛس ،ًٝح هِذ ٗو٢ ٝٓخُْ ،ٓظوٖ ك٢  كوي  ًخٕ ًح ػ٣ِٔش"أ١ٔظ"، حُٔيٍّ 

.ػِٔٚ
(3)

 ضح""ر١ٓلذ ُِو٤َ، ٌُٖٝ كَٜ ٓخ كَٜ ٓؼٚ ٍٝحء طؼِوٚ رظِي حُلظخس  

                                                                 
  . 125حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ -  1

َ:ػَٔ ػ٤الٕ :حُ٘وي حُؼَر٢ حُـي٣ي ٓوخٍرش ك٢ ٗوي حُ٘وي، حُيحٍ حُؼَر٤ش َُِ٘٘ ر٤َٝص، ١ -ه2 ّ( 2010-ٛـ1431) ٣1٘ظ

ٙ45. 

 .122،123،حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙٗـ٤ذ ٓللٞظ  ،٘ظ٣َ -3
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ٝح٤ُؤّ  ٠ُ حٌُآرشئ ٝأٛزق ػخٗن ،ٓلذ ُِٜ٘ٞحص ٝحُِ٘ٝحص ٝحُٔـٕٞ ،ٓٔخ أىٟ رٚ

 ،ٝؿؼِٚ ٣ظوٌ ٓٞهق كخى ٣َٝؿغ ا٠ُ كخُظٚ حُطز٤ؼ٤ش ، حُ٘و٤ش ، حُؼل٤لش ،ح٤ُِٔٔش.

حٓظؼخٕ ٗـ٤ذ ٓللٞظ رخُو٤خٍ ٩ػخىس هِن حُل٤خس ،كوي ًخٕ حرظٌخٍٙ ُِو٤خٍ ىٍٝ اٌخ١بي:   -(8

ٞكش حُلو٤و٤ش حُ٘و٤ٜخص حُٔٞٛ ػ٠ِ ص ط٤ٔ٘وخ خف ٍطٞٗخص ٝأٓخ٢ٓ ك٢ ػِٔٚ ،كوي أٟ

،ُْٝ ٣لَٜ ر٤ٖ حُٞحهغ ٝحُو٤خٍ .ٝحػظزَ إٔ ػَٜ٘ حُو٤خٍ ٛٞ حُٔز٤َ حُٔٞؿٞىس ك٢ حُٞحهغ

ك٤ٖ أطخٙ ُٝؽ "أ١ٔظ" ُِظؼز٤َ ػٖ حُٞحهغ،ٝطز٤ٖ ه٤خُٚ ٌٛح ك٢ َٓىٙ ٓٞهق حُٔيٍّ 

َٓص ك٢ ؿٔيٙ ٍػيس ٗي٣يس "ٌٛح ا٠ُ ر٤ظٚ ظخٗخ ٓ٘ٚ أٗٚ ٤ٓؼخطزٚ ،ٍٝحف رو٤خُٚ "ر١ضح" 

.هخ١َ ٣َٓغ" ٝٝػذ ا٠ُ ًٛ٘ٚ ُُُِض ك٢ هِزٚ ُُِحال ػ٤٘لخ،
(1)

 

ٝحٟلش ،٢ٛٝ ط٢٤ِٔ ح٠ُٞء  حُٟٔٞٞػ٤ش ك٢ ٌٛٙ حُوٜش اٌّٛضٛػ١خ ٚاٌزار١خ : -(9

ٖٓ ٤َ ًؼػٖ ٝحٌُ٘ق ٖٓ هالُٜخ رثج١ذ أْ اٌفض١ٍخ ألٜٛ ِٓ اٌشر٠ٍخ" ػ٠ِ كٌَس "

.ٔغظحُِٔز٤خص حُظ٢ طز٤ٖ كٔخى حُٔـ
(2)

 

اٌّشأح اٌغبلطخ رٕفغ إٌبلذ االجزّبػٟ ألٔه رٛاجٗ  هخثال:ٝهي كَٔ ٓللٞظ ٌٛح حالٓظويحّ 

ثٙب شخص١بد ثبسصح، ظب٘ش٘ب ٚثبطٕٙب اٌذػبسح، ث١ّٕب ٘زٖ فظب٘ش٘ب اٌذػبسح ٚثبطٕٙب 

ٝهخّ رظ٣َٜٞٛخ ط٣َ٣ٜٞخ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ثإط ،ٌٚزا فٟٙ ِثبي صبٌح ٌٍٕمذ اٌمبعٟ".

"صٓ كو٤و٤خ ، ٝهي هَؽ ٗـ٤ذ رٔـِٟ هِو٤خ ٖٓ ٌٛٙ حُوٜش ٝٛٞ ٝحهؼ٤خ، ٟٓٞٞػ٤خ،

ٌغبٔه ػٓ األرٜ ٚحبٚي ِب اعزطؼذ أْ رزؼع  ثّب ٠صبدفه ِٓ اٌؼجش ، وزت هللا ٌه 

حظب عؼ١ذا ".
(3)

 

ُوي حكظٞص ٌٛٙ حُوٜش ػ٠ِ ػَٜ٘ حُويٍ ٝٛٞ ٌٟٗٞ حُـالّ  اٌمذس ٚاٌم١ُ ٚاٌشِض: (3

. ُل٠ٍٞ ىٍّٝ حالرٖ "ر١ضح"ا٠ُ ٓيٍٓٚ ًٝٛخد ُٝؿش ح٧د "رٛرٛ" 
(4)
  

                                                                 

  56، ٙ  ٣566٘ظَ، ٗـ٤ذ ٓللٞظ،حَُٝح٣ش حُٞحهؼ٤ش، ٓـِش حُٜ٘خٍ حُؼَر٢ ٝحُي٢ُٝ ػيى1 - .

َ حُـٔخ٢ُ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 2    .٣32٘ظَ، ٓ٘خء ١خٛ

ر٤َٝص ،حُٔئٓٔش حُؼَر٤ش ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘، 1كخ١ٔش حَُِٛحء ٓلٔي ٓؼ٤ي: ح٣َُِٓش  ك٢ أىد ٗـ٤ذ ٓللٞظ .١ - 3

ه. 1981ٙ،45

 .٣122٘ظَ، ٗـ٤ذ ٓللٞظ، حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ  - 4
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رٍٜٞس ؿ٣ٌٍش ٝكُٞظٜخ ا٠ُ  "أ١ٔظ"ٌٛٙ حُ٘وطش رخٌُحص ؿ٤َص ٓـَٟ ك٤خس حُٔيٍّ 

  .هط٠ ٣َٓؼش ا٠ُ حُٜالىكخٍ ُْ طٌٖ كظ٠ طلٌَ ك٤ٜخ، ٓٔخ أىٟ رٚ ا٠ُ 

ٝحؿظٔخػ٤ش  اٗٔخ٤ٗشا٠ُ رؼٞ حُٔٞحهق حُظ٢ طَِٓ ا٠ُ ٝؿٞى ٓؼخ٢ٗ  ًٌُٝي طِلض حُوٜش

 هخُيس ك٢ حُوٜش.  اٗٔخ٤ٗشحُظ٢ طَِٓ ا٠ُ ٝؿٞى "أ١ٔظ" ً٘و٤ٜش حُٔيٍّ 

كظَِٓ ا٠ُ حُْٞٛ ح١ٌُ ٣َحكن حالٗٔخٕ ٣ٝؼٌْ طؤػ٤َٙ ك٢  "ر١ضح " أٓخ ٗو٤ٜش 

أٓخ حُوٜش ًٌَ ك٢ٜ طَِٓ ا٠ُ حُوِن حُٔؼ١ٞ٘ ح١ٌُ ػخٗظٚ   حُ٘و٤ٜخص حُٔوَرش ٓ٘ٚ .

ٛٞ ٌٝٛح  ٓؼَ ُ٘خ هِن ح٧ؿ٤خٍ حُظ٢ ػخَٛٛخ،حُ٘و٤ٜخص ٝرٌٜح ٣ٌٕٞ ٗـ٤ذ ٓللٞظ هي 

ٝكٖ ؿي١ ،ال ط٤ِٔش  ػخرَس ،كوي حٗطٞص هٜظٚ  اٗٔخ٢ٗٛيف  ا٣ٜخٍٛٞ رـ٤ش .ٝٛيكٚ 

أكو٤ش ٝؿٞىٛخ ٍَٟٝٝس روخءٛخ ك٢ ٌٛٙ ػ٠ِ ٍٓخُش أهاله٤ش طؼ٤ٔ٤ِش ك٤٘ش أػزض ك٤ٜخ 

حُلِزش ، حُلٕ٘ٞ ح٧ىر٤ش حُٞحٓؼش حُؼ٠٣َش ٢ٛٝ طؼز٤ض إٔ حُل٤٠ِش أهٟٞ ٖٓ ح٣ًَُِش ٝأٗٚ 

٧ًٟ ٣ٌظذ ُٚ هللا كظخ ٓؼ٤يحٖٓ ٣ٜٖ ُٔخٗٚ ػٖ ح
.(1)
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 ثب١ٔب :ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّضّْٛ:

 " ألٜٛ ِٓ اٌشر٠ٍخ رثجذ أْ اٌفض١ٍخ لض١خحُو٤٠ش حُٔطَٝكش ك٢ ٌٛٙ حُوٜش ٢ٛ "       

ٝإٔ أؿِذ طَٜكخص ح٩ٗٔخٕ ال طؼِٝٛخ أٓزخد طزٍَٛخ ، ٝؿخء ٗـ٤ذ ٓللٞظ ك٢ ح٧ه٤َ 

غبٔه ػٓ األرٜ ٚحبٚي ِب اعزطؼذ أْ رزؼع  ثّب "صٓ ٌ: رٔـِٟ ػخّ ٣ويّ ٌٛٙ حُوٜش ٝٛٞ

٠صبدفه ِٓ اٌؼجش ،وزت هللا حظب عؼ١ذا".
(1)

 

 ف١ٕخ شزٝ ِٓ ث١ٕٙب:عٍه ِغبٌه ٘زٖ ك٢ طـَرظٚ حُو٤ٜٜش  ٔج١ت ِحفٛظف        

حُظ٣َٜٞ حُيحه٢ِ أٝ حُظؼز٤َ ٖٓ حُيحهَ ًُٝي رخٓظٌ٘خف أػٔخم ٗو٤ٜخص ػِٔٚ        

ه٤خٓٚ رٔلخُٝش حُظ٣َٜٞ ٖٓ حُيحهَ رظؼز٤َٙ ػٖ ٓ٘خػَ  حُو٢ٜٜ، ٝحٓظزطخٜٗخ ٖٝٓ ػْ

 حُ٘و٤ٜش ٝهٞح١َٛخ ِٝٗػظٜخ ٝٗٔٞٛخ ٝططٍٞٛخ .

ٖٝٓ ر٤ٖ ٌٛٙ حُٔٔخُي حُل٤٘ش أ٠٣خ حُظ٣َٜٞ حُوخٍؿ٢ أٝ حُظؼز٤َ ٖٓ حُوخٍؽ رٔٞهق       

ك٤خى١ ٣ظـَى ٖٓ ٓ٘خػَٙ حٌُحط٤ش ٓخ أٌٓ٘ٚ ًُي. ٤ُؼَك٘خ رـٞ حُوٜش ٝػخُٜٔخ ،ٝػوخكظٚ 

 ٜٛخ ٝأكيحػٜخ ٝريح٣ظٜخ ٜٝٗخ٣ظٜخ...حُن .ٝٗوٞ

ٝهي ًخٗض طـَرظٚ ك٢ ٌٛٙ حُوٜش طـَرش ك٤٘ش ؿي٣َس رخالٛظٔخّ ٝحُيٍّ ُٔخ ٣ٌظ٘ق حُوٜش       

. ٖٓ ػٞحُْ ٓظيحهِش ٍٝإٟ ٓظزخ٣٘ش ٝٗو٤ٜخص ٓظ٘ٞػش ،ٝػٞح١ق ٠ٓطَٓش
(2)

 

 

 

 

 

 

                                                                 

َ : ٗـ٤ذ ٓللٞظ ،حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ 1 -   .٣126٘ظ

َ : ى. ٣ٞٓق ٗٞكَ : حُلٖ حُو٢ٜٜ ر٤ٖ ؿ٢ِ٤ ١ٚ ك٤ٖٔ ٝٗـ٤ذ ٓللٞظ ، ىحٍ حُوِْ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ ،2-   ١،1  -ىر٢ -٣٘ظ

(1412-1992 ٙ )279. 
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ُ اٌمصخ :  رم١١

٧ٜٗخ طٔؼَ طـَرش ػٖ ه٤ٔش ٖٓ أٍٝع هٜٚ ْٛٔ حُـٕ٘ٞ ، "ثّٓ اٌغؼبدح" هٜش      

حُٔؼخىس ٝط٤ٜ٘ٔخ ح١ٌُ هي ٣َٜ ا٠ُ حُظ٠ل٤ش رو٤ٔش حَُ٘ف ، ٢ٛٝ ٟٓٞٞع حؿظٔخػ٢ ٓٔظٔي 

ٔٚ، ٝػزَ ػ٘ٚ ٓؼظٔيح ػ٠ِ َٓحهزظٚ حُيه٤وش ُِ٘و٤ٜخص ٓٔظِٜٔخ  ٖٓ ٓـظٔغ حٌُخطذ ح١ٌُ طلٜ 

ٌٛٙ ٢ٛ  حُو٤خٍ ٩ك٤خء حُٞحهغ، ٝهي ؿٔؼض ٌٛٙ حُوٜش ر٤ٖ حُٟٔٞٞػ٤ش ٝحٌُحط٤ش كظـَرظٚ

خ كِٔض ه٤ٔخ ٗٔخ٤ٗش ٧ٕ حُلَى كؼخٍ ك٢ ر٤جظٚ ،ًَٜٝٞٗى ٝرخُظخ٢ُ ٢ٛ طـَرش اطـَرش ًَ ك

طـ٤َص ٌٛٙ حُز٤جخص ٣زو٠ ،ٜٝٓٔخ  اً ٢ٛ طؼخُؾ ه٤٠ش ح٩ٗٔخٕ ك٢ ًَ ُٓخٕ ٝ ٌٓخٕٗٔخ٤ٗش ،ا

ٗٔخٗخ رخَُؿْ ٖٓ حهظالف حُظَٝف ٝحُؼٍٜٞ ًٔخ أٜٗخ ٓٔض ح٩ٗٔخٕ ك٢ ؿَٞٛٙ ح٩ٗٔخٕ ا

 ظؼِن رخ٩ٗٔخٕ هخرَ ُالٓظَٔحٍ ٝحُل٤خس.ًَٝ ٓخ ٣

ٖٝٓ ٌٛح حُٔ٘طِن ٣ٌٔ٘٘خ حُوٍٞ إٔ هٜش ػٖٔ حُٔؼخىس ُٜخ طؤػ٤َ ٝحٟق ٖٓ هالٍ ؿِذ      

ٌٝٛح حُوٜش ٢ٛ ٍٛٞس ٛخىهش ػٖ  حٗظزخٙ حُوخٍة ا٤ُٜخ رٔٞح٤ٟؼٜخ حالؿظٔخػ٤ش ٝحالٗٔخ٤ٗش

ٞحهؼ٤ش حُو٤خ٤ُش ٢ٛ حُ "ر١ضح"ٝحهغ حٌُخطذ ، ٝػٖ حٗٔخ٤ٗش كخَٟس ك٢ ًَ ٝهض ،كٍٜٞس 

ح٤ُّٞ ٓؼَٝكش ك٢ حُؼخُْ رؤَٓٙ ٝحُ٘خّ ٣ٜظٕٔٞ رٜخ ، ٧ٜٗخ طظَٜ ُْٜ ٝحهؼ٤ش ػخرظش هي ٣ِظوٕٞ رٜخ 

 طلَٔ ك٢ حػٔخهٜخ ١َٝٗ حالٗٔخ٤ٗش ؿٔؼخء.  "ر١ضح" ٣ٞٓخ ك٢ ٣َ١وْٜ. ك٘و٤ٜش 
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 :ٌفٍٛث١ش ِمبسٔخ لصخ "ثّٓ اٌغؼبدح "ٌٕج١ت ِحفٛظ ِغ لصخ "ِبداَ ثٛفبسٞ"

 ٝحُـَر٤ش.أٍٟ ط٘خرٜخ ًز٤َح ر٤ٖ ٛخط٤ٖ حُوٜظ٤ٖ حُؼَر٤ش        

كٌالٛٔخ ٣ؼخُؾ ه٤٠ش حُو٤خٗش حُِٝؿ٤ش ٣ٌٝ٘ق كو٤وظٜخ ك٢ حُٞحهغ ،ًٝالٛٔخ ٣َحػ٢ حُلَم       

رٔ٘خظَٛخ حُـ٤ِٔش ، حُلٔ٘خء حُو٤ِؼش،  "ر١ضح"ك٢ ٝٛق حُ٘و٤ٜخص كٔؼِٔخ ٝؿيص ٗو٤ٜش 

ٞ  ٓزظٌُش ك٢ ػٞرٜخ ٝحُوِوش ، حُٔلزش ٗـي ٗو٤ٜش "ا٣ٔخ رٞكخ١ٍ" ططخروٜخ ،ٝحُٔـ٣َش َُِؿخٍُِٜ 

.طٔخٓخ ك٢ ٛلخطٜخ
(1)

 

لٚ ٗـ٤ذ ٓللٞظ رزيٗٚ ٛح١ٌُ ٝ "ر١ضح""سضٛاْ اٌجه" ًٌُٝي ٗو٤ٜش ُٝؽ      

 .ـ٤ِع حُٔـيٍٝحُحُٔظََٛ ، ًَٝٗٚ حٌُز٤َ ، ٍأٓٚ حُٜـ٤َ، حُٔٔظي٣َ، ح٧ِٛغ، ٝأٗلٚ 

٣طخروٚ ٗلْ حُٞٛق ًٌُٝي ًخٕ هٔٞال ال  "ئ٠ّب"رٞكخ١ٍ ُٝؽ "شبسي" ٗـي ٗو٤ٜش  

كٌحْء هخ٤ٓخ ٝٓوخ ،ُْ ٣ٜظْ رزيٗٚ ٣لذ ح٣َُخٟش ًٝخٕ ٗل٤ق حُـْٔ ، ه٤َٜ حُ٘ؼَ، ٣٘ظؼَ 

ٖٓ حُوطٖ ،ك٤غ ًخٕ ٤ٔ٣َ ًؼ٤َح ا٠ُ حُوزق.غ هِ٘ٔٞس ٠كظ٠ رؼي ُٝحؿٚ ٣
(2)

 

ـ٤َٔ حُطخَٛ ٝحُٔظَٜ حُ حُوِذ"أ١ٔظ " را حُٔيٍّ "ر١ضح " ٝأ٠٣خ ٓؼِٔخ ػ٘وض      

ٍُم حُؼ٤٘٤ٖ. ح٧وَ حُ٘ؼَ، ٝٗح٧ًُي حُ٘خد ح٤ٗ٧ن ٝحُـ٤َٔ  ١ٌْٛ"حُ٘خد ""ئ٠ّب" ،ػ٘وض 

ًُي حُ٘خد ."سٚدٌٚٛف"٧ٜٗخ أكزض ٍؿَ ػخ٢ٗ ٝٛٞ  "ر١ضح"طوظِق ػٖ "ئ٠ّب " ٌُٖٝ 

 ًٝخٕ كزٚ ٌُحطٚ ،حُ٘خٟؾ حُـ٤َٔ أ٤ٗن حُِٔزْ حُوز٤َ ك٢ ١زخثغ حُ٘ٔخء ح١ٌُ ًخٕ ٣ٔظـِٜخ 

ػ٤ِٚ.س ٤َٔٓط ظٚأٗخ٤ٗٝ
 (3)

 

أٌٓ٘ش ٓظؼيىس ٝٓظ٘وِش ٖٓ ٌٓخٕ ٥هَ ،ٝظق "فٍٛث١ش" ق أٓخ رخُ٘ٔزش ٌُِٔخٕ كٔؼِٔخ ٝظ         

ٝٓؼِٔخ أىٟ ٌٛح حُظـ٤٤َ ك٢ حٌُٔخٕ   ٗـ٤ذ ٓللٞظ أٌٓ٘ش ٓظؼيىس ًٌُي ٝٓظ٘وِش ٖٓ ٌٓخٕ ٥هَ.

 . " أىٟ ًٌُي ا٠ُ حُظـ٤٤َ ك٢ ٗو٤ٜخص ٗـ٤ذ ٓللٞظفٍٛث١شا٠ُ حُظـ٤٤َ ك٢ ٗو٤ٜخص "
                                                                 

 .٣122٘ظَ : ٗـ٤ذ ٓللٞظ ،حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ -1

 2-٣٘ظَ : ٗلٔٚ ٙ ٗلٜٔخ.

.٣337٘ظَ : ٓلزش كخؽ ٓؼظٞم ،حَُٔؿغ حُٔخرن ،ٙ  - 3 
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ًٌُي ًخٕ ىحكغ  "١ٌْٛ"ٚ "سٚدٌٚٛف"حالُظوخء رؼخٗو٤ٜخ "ئ٠ّب ثٛفبسٞ" ٓؼِٔخ ىكغ حُويٍ ٝ

. كٖٔ هالٍ ٌٛح حُٜٔ٘ؾ  ر١ضح"ٛٞ ح١ٌُ ؿؼِٚ ه٣َذ ٖٓ حُلظخس ""أ١ٔظ" حُويٍ ػ٘ي حُٔيٍّ 

حُٞحهؼ٢ حًَُٔذ ، حُِٔٔٝؽ رخُٞحهؼ٤ش ٝحُطز٤ؼ٤ش ٝحَُٝٓخ٤ٔٗش ح١ٌُ حطزؼٚ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ك٢ 

  "فٍٛث١ش"، َٟٗ رؤٗٚ ٣٘زٚ طٔخٓخ ٜٓ٘ؾ هٜظٚ ٌٛٙ 

  ثبألدثبء اٌغشث١١ٓ ف١ّب ٠ٍٟ: ٖرأثشٚلذ رجٍٝ 

كَٛٚ ػ٠ِ حهظ٤خٍ ٗو٤ٜخطٚ ػ٠ِ إٔ طٌٕٞ ٗٔط٤ش طٔؼَ حُوطخػخص حُٔوظِلش حُظ٢  (1

ػ٤ِٚ  ٣لَٙ "ثٍضان "٢ٌ٤" ًخٕ زوخص حُ٘ؼذ ح١َُٜٔ ،ٝٛٞ ٓ٘ل٠ "طٌ٘طظٌٕٞ ٜٓ٘خ ١

 رٜلش هخٛش .

٤خص حُ٘خًس ٖٓ ٌٛٙ حُوطخػخص حُظ٢ ٣ٍٜٞ ك٤خطٜخ ك٢ كَٛٚ ػ٠ِ حهظ٤خٍ حُ٘وٜ (2

ك٢ هٜٜٚ ،ٝٛٞ حطـخٙ ًخٕ ٣ـِٝ حُوٜش  "ِٛثبعبْ"طٔخٓخ ًٔخ ًخٕ ٣لؼَ  ٍٝح٣ظٚ

ح٣َُٜٔش حُٞحهؼ٤ش ك٢ َٓحكَ ٗٔٞٛخ حُٔزٌَ ػ٠ِ ٣ي١ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ػ٠ِ ٝؿٚ 

.حُوٜٞٙ
(1)

 

ط٣َٜٞٙ حُٞحهؼ٢ ك٢ ٣َ١وش ٝٛلٚ ٨ُكيحع ٝ "فٍٛث١ش"ٝهي طـ٠ِ طؤػَٙ رخطـخٙ  (3

، ٣ٍٜٝٞٛخ ًٔخ ٢ٛ ك٢ ٝحهؼٜخ ُِ٘و٤ٜخص حُظ٢ ًخٕ ٣لَٙ ػ٠ِ ىٍحٓظٜخ رؼ٘خ٣ش طخٓش

طًَض  أػَح ػ٤ٔوخ ك٢ ٗـ٤ذ "ِذاَ ثٛفبسٞ" كوٜش  َٓٔكخْ ك٢ حُظل٤َٜ .ط٣َٜٞح 

ٓللٞظ ، كٖٔ ٣وَأ ٍٝح٣خطٚ ٣الكع ػ٠ِ أكيحػٜخ ٝٗوٜٞٛخ أٍٓٞح طَر٢ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ 

٣لَٙ ػ٠ِ حٗظوخء حُ٘و٤ٜخص ٝح٧كيحع أٗٚ  خ ٍرطخ ٝػ٤وخ، ُؼَ أٜٛٔ "فٍٛث١ش"هٜٚ

ٖٓ حُٞحهغ حُز٤ج٢ ٝحُظخ٣ٍو٢ ،٣ٝظوٌ ٖٓ ٝٛق حُظَٝف حُٔل٤طش رٜخ ٤ِٓٝش ُزغ آٍحثٚ 

 "فٍٛث١ش"ٝأكٌخٍٙ حُظ٢ ٣لَٙ ػ٠ِ أال طظَٜ ٓخكَس ك٢ هٜٜٚ ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ ًخٕ ٣لؼَ 

ٖٓ ٓٞء  ُٝؼَ طِي حُظؤػ٤َحص ؿ٤ٔؼخ ،إٔ ٗو٤ٜخص ٗـ٤ذ ٓللٞظ ؿخءص ػ٠ِ ٌٛح حٌَُ٘

.حُلع ٝر٘خػش ح٤َُٜٔ
(2)

        

                                                                 

. ٣141٘ظَ، ١ٚ ٝحى١، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  -1  

  ٙ .٣141٘ظَ ٗلٔٚ،  -2  
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َؿغ حُٔزذ ك٢ ًُي طل٤َِ ٗو٤ٜخص ٗـ٤ذ ٓللٞظ طَى ىحثٔخ ك٢ ٓو١ٞ ، ٝهي ًخٕ ٣   

ا٠ُ ػٞحَٓ ر٤ج٤ش  ٝؿ٤ٔ٘ش ، ٍٝحػ٤ش ،ظِض طؼَٔ ػِٜٔخ ك٢ حُ٘و٤ٜش كظ٠ حٗظٜض رٜخ ا٠ُ 

ق ٗـ٤ذ ٌٛح ح٤َُٜٔ ح١ٌُ ُْ طٔظطغ  ٍؿْ ٠ٗخُٜخ ح٩كالص ٓ٘ٚ ،ٝٓؼ٠٘ ًُي إٔ حُٔئُ

رل٤غ ال طٔظط٤غ  "" ٓلِٜش ٓللٞظ ٣لَٙ ػ٠ِ إٔ ٣ليى ُ٘و٤ٜخص ٍٝح٣ظٚ أىٝحٍح 

٣ئٖٓ رؤٕ ح١ٌُ ًخٕ  "صٚال"إٔ طلِض ٖٓ ٜٗخ٣ش ٌٛح ح٤َُٜٔ ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ ٝؿي ػ٘ي 

٢ٛٝ ط٘زٚ حُويٍ حُٔلظّٞ. اٗٔخٕحُظ٢ طزخَٗٛخ ػ٠ِ ٤َٜٓ ًَ  "ٍُِٞحػش هٞح٤ٜٗ٘خ"
(1)

 

ط٘خٍٝ ك٤ٜخ حُظخ٣ٍن سٚجْٛ  ِبوبس" هٜٜٚ حُٔؼَٝكش "ِٓٔش "صٚال" كٌٔخ ًظذ          

حُؼخ٤ٗش كوي ًظذ ٗـ٤ذ ٓللٞظ  ٧َٓس ك٢ ػٜي ح٩ٓزَح٣ٍٞ١ش ٝحالؿظٔخػ٢حُطز٤ؼ٢  

 "صٚال"حُظ٢ طخرغ ك٤ٜخ َٓى طخ٣ٍن أَٓس رؼ٤ٜ٘خ ، ٝك٘ي ك٤ٜخ ًٔخ كؼَ  "اٌثالثخ " ظٚ ٍحثؼ

ٖٓ هالٍ ػَٟٜخ إٔ ٣ظخرغ  .ٓخىس طخ٣ٍو٤ش حؿظٔخػ٤ش ٤ٓٝخ٤ٓش ٝػخ١ل٤ش ٝحٓؼش ،حٓظطخع

 َٓحكَ ٗٔٞ ٌٛٙ ح٧َٓس ٝحُىٛخٍٛخ ٝٓخ أهٌ ٣لَ رٜخ.

أه٤َح ٖٓ هالٍ ٌٛٙ حُٔوخٍٗش ٖٝٓ هالٍ ٌٛٙ حُظؤػ٤َ ٣ظ٠ق ُ٘خ إٔ ىٍحٓش حٗظخؽ          

ٗـ٤ذ ٓللٞظ حَُٝحث٢ ىٍحٓش ٜٓٔش ال طظلون اال رخٌُ٘ق ٖٓ ١ز٤ؼش ٌٛح حُظ٤خٍ حُٞحهؼ٢ 

ٝططٍٞٙ ك٢ ٍٝح٣ظٚ ُظئٍم  ٌُٜح  حالطـخٙ ك٢ حُوٜش  ٙٔٞٝأُٛٞٚ ح٧ؿ٘ز٤ش . ٝطظزغ ٗ

.ؿ٤يحطؤ٣ٍوخ ح٣َُٜٔش حُٔؼخَٛس 
(2)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

.141حَُٔؿغ حُٔخرن،ٙ   -1  
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 ثب١ٔب :اخز١بس لصخ "ح١بح ٌٍغ١ش ":

 ٍِخص اٌمصخ :-أ

ًخٕ ػزي حَُكٖٔ ٣الُّ كي٣وش ر٤ظٚ حُٜـ٤َ ًَ ٣ّٞ ،ًٝخٗض ٌٛٙ ػخىحطٚ طالُٓٚ أؿِذ         

َ حُٔؼظيُش ٍِٗ ا٠ُ حُلي٣وش ٣ظ٠٘ٔ  ر٤ٖ ١َهخطٜخ ٍٜٗٞ حُٔ٘ش ، ٝك٢ ٣ّٞ ٖٓ أ٣خّ ٓزظٔز

حٍُٞى ٝأٛٚ حٍُِٛٞ ،ٝاًح رٚ أُو٠ ٗظَس ا٠ُ كي٣وش  رَٜٙ ر٤ٖ ٗـ٤َحص َٔف٣   حُِٔظ٣ٞش ،

حُز٤ض حُٔـخٍٝس ُٚ ،كبًح رٚ ٣َٟ ١لِش حر٘ش ؿخٍٙ حُظ٢ طزِؾ ٖٓ حُؼَٔ حُٔخىٓش ػَ٘ ،رٞؿٚ 

ٔٔ٘ٞم ٣طخُؼخٜٗخ رخُزَحءس ، رَحءس ، ٣َٗٞح رؼ٤٘٤ٖ ٓٞىح٣ٖٝ ، ٛخك٤ظ٤ٖ ،ٝهيٛخ حُخَٓ٘ه

َحٕ ، ٝٛذ  ػ٤ِٚ ٤ْٔٗ  رخٍى ٓؼطَ لربكٔخٕ حُحُٜزخ ٝأٗٞػش حُ٘زخد. كؤكْ ك٤ٜ٘خ 

     "عّبسا".رخ٤ُخ٤ٖٔٓ ٍٝى  طل٤ظٜخ هخثال: أٛال رخ٥ٗٔش 

كخرظٔٔض ُٚ ٝىحٍ ر٤ٜ٘ٔخ كٞحٍ ػخى١ ٓؼَ كٞحٍ ح٧د ٓغ حرظٚ ٧ٜٗخ ًخٗض طيػٞٙ     

ٕ ػزي حَُكٖٔ ًخٕ ٣يٍ ػ٤ِٚ أٗٚ حرٖ ح٧ٍرؼ٤ٖ ، ٌُٖٝ ك٢ حُلو٤وش ٓغ حُؼِْ أ"ػّٟ " ،

ًٔخ ًخٕ ك٢ ٤٘ٓٚ ٝؿِٔظٚ آ٣ش َُُِحٗش ،كٖٔ ٣َحٙ ال  ،ٛٞ ال ٣ظـخُٝ حُوخٓٔش ٝحُؼالػ٤ٖ

٣٘ي ُلظش ك٢ أٗٚ ٍد ر٤ض ،ٝػخَٓ أَٓس ،كلًَخطٚ ٝح٣ٔخءحطٚ طوَٕ ىحثٔخ رخُٜيٝء 

،ٍٝأٓٚ حٌُز٤َ  حَُؿُٞش ٝحُٔٔئ٤ُٝشٝحالطِحٕ ، ٝٗظَس ػ٤٘٤ٚ طِٞؽ ك٤ٜخ حَُُحٗش ٝ

 ٝٗخٍرٚ حُـ٣َِ ٣يٍ ػ٠ِ أٗٚ ًز٤َ حُٖٔ .

ًخٕ ػزي حَُكٖٔ ٣٘ظَ ا٠ُ حُطلِش ر٘ظَس ٓظـ٤َس ًـ٤َ ػخىطٚ، كزؼيٓخ ًخٕ ك٢ أٍٝ     

ػٜيٙ ٣ظٔظغ رطلُٞظٜخ حُٔؼ٤يس ، ٣ـي ك٤ٜخ ٓ٘لٌ حُل٘خٕ ُٜيٍٙ حٌُٔظّٞ ،كِٔخ حٗوِذ ػخٗوخ 

٘ زض ك٤ٚ حُل٤َس أظلخٍٛ خ ،ٝكَّ حُو٘خػش حُٔؼ٤يس ،ٝٛخٍ ٣ؼٌرٚ ًَ ٢ٗء كظ٠ ػطلٜخ حٗ

ُْ ط٘ؼَ ك٤خُٚ ٗؼٍٞ حَٓأس ربُحء ، ػ٤ِٚ ،ٝكي٣ؼٜخ ٓؼٚ ،٧ٜٗخ ًخٗض طوزَ ػ٤ِٚ رزَحءس

،ٝهي كي رٜخ َٓحص ر٘ظَحص ٗلٌ ٜٓ٘خ ٤ُٜذ حُٜٟٞ هَٜح ،كِْ طٔظـذ ُٚ ،ُْٝ طلْ ٍؿَ 

 ال أهَ ٝال أًؼَ."ػّٙب اٌؼض٠ض" رٚ ،ٝأَٛص ػ٠ِ أٗٚ 
(1)

 

                                                                 

 .146ظ "ح٧ػٔخٍ حٌُخِٓش"، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٣ٙ٘ظَ : ٗـ٤ذ ٓللٞ 1-
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 ٓخ ػ٠ٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٍىٛخ ُٞ ١ِذ ٣يٛخ؟       

ُٝؿ٢ ٣ٞٓخ  "عّبسا"أ ٖٓ حُٔٔظل٤َ إٔ ط٤َٜ  –طٔخءٍ ػزي حَُكٖٔ ًؼ٤َح ٓغ ٗلٔٚ      

ٖٓ ح٣٧خّ؟ ك٤ٌق ٣ظؤط٠ ُِؼْ إٔ ٤ٜ٣َ ُٝؿخ ٝكز٤زخ ؟ كخُلَم ٝحٟق كؼَٕ٘ٝ ػخٓخ طلَٜ 

ك٢ حُٞحهغ ٤ُْ اال ٓٞظلخ  رخ٩ٟخكش ا٠ُ ًُي كٜٞ ػِّٛزٗ"٣زَُ " ،ر٤ٜ٘ٔخ ٝٛٞ ػَٔ ٣ٞ١َ

كال ٌٓخٗش ٣ؼظي رٜخ ٝال  اٌخّغخ ػشش ج١ٕٙبّ"٤ٔ٘ٓخ ك٢ ُٝحٍس حُيحه٤ِش ال ٣ظـخُٝ َٓطزٚ "

ٓخٍ ٣ٔيٍ رٚ ٗوخثٜٚ ٓظَح ٖٓ حَُٝحء ٝحُـالٍ ،ٝٓغ ًُي كٜٞ ٣لزٜخ ٤ًٝق ًخٗض طظخف ُٚ 

ًُي ًٝخٗض ا٠ُ  "عزخ ػششح ػبِب"حُ٘ـخس ٝهي ًخٗض ط٘ٔٞ طلض رَٜٙ ٣ٞٓخ رؼي ٣ّٞ 

حُٞك٤يس ٖٓ حُـْ٘ حُؼخ٢ٗ حُظ٢ ٍٓظٚ رٜخ ح٧هيحٍ ك٢ ػُِظٚ حُوخ٤ٓش ، كظَٔد حُلذ ح٩ٗٔخٗش 

ا٠ُ هِزٚ هل٤ش ك٢ أٗخس ٝٛيٝء ٝرال هٜي أٝ كٌٍ ،ٝك٢ َٓس ٖٓ حَُٔحص ٝٛٞ ؿخُْ ٝا٣خٛخ 

كظ٠ ٍأٟ طـ٤َ ١َأ ػ٤ِٜخ ،كوي ٍأٟ ٝؿ٘ظ٤ٜخ طظٍٞىحٕ ٝٗلظ٤ٜخ طوِوخٕ ، ٝػ٤٘٤ٜخ طظلٞالٕ 

ٍٝحءٙ ...ٝٗخٛيٛخ طلَ ٗخكَس ا٠ُ ىحهَ حُز٤ض ك٘ظَ هِلٚ ىٛ٘خ  ،كبًح رٚ ٣َٟ أهخٙ  ا٠ُ ٛيف

ٓزظٔٔخ ،كؤكْ رٌآرش ُْ ٣يٍ ٓخ ٓززٜخ ٝكْٜ ٓخ ٣ـذ إٔ ٣لْٜ ٝىحٍ "ٔٛس" حُطز٤ذ حُٜـ٤َ 

إٔ  ""ػجذ اٌشحّٓ األوجش٣ٝطِذ ٖٓ أهخٙ  ٣ٔظ٤َ٘ٙ "ٔٛس"ر٤ٜ٘ٔخ كٞحٍ كظ٠ ًخى حُ٘خد 

حكٔخٓخ ؿخ٠ٓخ رخَُٔٔس  "ػجذ اٌشحّٓ "كْ أ ػ٘يٛخخٍٛٔخ ٝحر٘ش ؿ ""عّبسا ٠ذ٣طِذ 

حُظ٢ أهٌص ط٘ٞد حٌُٕٞ ٝحٌُٕٔٞ حُٔخ١ٍ ك٢ ٓلخِٛٚ ٟٝخم رـِٔظٚ كوخّ ٣ظ٠٘ٔ ك٢ 

حُلي٣وش حُٜـ٤َس رخثٔخ ٓلِٝٗخ ،ٓوظ٘وخ، ك٢ ك٤َس ٓغ ٗلٔٚ كوي ًخٕ ٣لذ أهخٙ ٝهي أٓيٙ ٌٛح 

ه٣ٖٞ ٖٓ هزَ ، ٌُٖٝ ريحهِٚ طـ٤٤َ حُلذ ح٧ه١ٞ رخُؼٕٞ ٝحُٜزَ، كَرخٙ ٍٝػخٙ ًٔخ ٍر٠ أ

  ٞ ،ا٠ُ حٌَُح٤ٛش ٍطل
(1)
   ٌ َ ًؼ٤َح رؤٗٚ ٖٓ حُٔٔظل٤َ إٔ طٌٕٞ ٌُٖٝ كـؤس ٍحؿغ ٗلٔٚ ، ك

ٜز٤ش ُؼٜٔخ ح٧ًزَ ،ٍٝأٟ رؤٗٚ ٖٓ ح٧ٗٔذ إٔ طٌٕٞ ٌٛٙ حُعّبسا" ٛز٤ش ؿ٤ِٔش ٓؼَ "

ٖٓ ٛ٘غ هِزٚ ي كٌَ ، كوي طو٠ِ ػٖ كزٚ ٝك٤خطٚ ،ٝٝٛزٜخ ُ٘و٤وٚ ،كو"ٔٛس" ُيًظٍُٞ٘و٤وٚ ح

ًٝيٙ ُٔٔظوزَ ٗو٤وٚ ر٢٘ء ؿ٤َٔ ، ٍٝحف ٣ظًٌَ هٔخٝس حُٞحهغ حُظ٢ كَٓظٚ ٖٓ ٓٔظوزِٚ ،كٜٞ 

رؼيٓخ ًخٕ ؿالٓخ ٓـظٜيح ، ط٢٠ء ك٤خطٚ حُٔي٤ٍٓش حٓظؼيحىحص ػخ٤ُش ٝٓٞحٛذ ٗخ٤ٓش ،طزَ٘ 

َى أَٓس ٝحُيٙ ٝط ٠رخُ٘زٞؽ ٝحُظلٞم ٝحُٔٔظوزَ حُزٔخّ ،ٌُٖٝ حُلو٤وش حَُٔس ؿخءص ،كوي طٞك

                                                                 

.٣148،149٘ظَ :حُٜٔيٍ حُٔخرن ٙ   - 1  
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"ج١ٕٙبد ك٢ ٓٔظوزَ ٗزخرٚ ، ٝأٍرؼش "ػجذ اٌشحّٓ" رخثٔش ٌٓٞٗش ٖٓ أٍرؼش أر٘خء أًزَْٛ 

،ٌٌٝٛح طٜيص حُل٤خس ُِ٘خد حُٔؼ٤ي حُٞحٓغ ح٥ٓخٍ رٞؿٚ ػزّٞ ، حٓظؤى طٚ حُٞحؿزخص "

ٝكظٔض ػ٤ِٚ إٔ ٣وِغ ٍىحء حُطلُٞش ٤ُلَٔ ػ٠ِ ػخطوٚ حُِ يٕ ، أػوَ حُظزؼخص ، ًٝخٕ ػ٤ِٚ 

٤ٜ٣ت إٔ ٣ظ٘خ٠ٓ أ١ٔخػٚ ، ٣ٝيٍؽ ك٢ ح٧ًلخٕ آٓخُٚ ،٣ٝويٍ ٓٞحٛزٚ ٢ٌُ  ءأ١ ٢ٗ هزَ

٨َُٓس ك٤خس ٓؼ٤يس ، ٤ُٞ٣ٜٝخ حُؼ٘خ٣ش حُظ٢ ًخٕ ٤ُٞ٣ٜخ ا٣خٛخ ح٧د حَُحكَ، ٢ٍٟٝ ًخٍٛخ 

.رٞظ٤لظٚ حُزخثٔش ،ُْ ٣ظٍٜٞ ه٢ إٔ ط٘ظ٢ٜ ا٤ُٜخ آٓخُٚ 
(1)

 

٢ ٗلٔٚ ح٠ٓ٧ ٝحُلَٔس ٝح٤ُؤّ طزؼغ ك، ًخٕ ك٢ رخىة ح٧َٓ رخثٔخ ،ٓئُٔخ ٗي٣ي حَُٔحٍس 

ٌُٖٝ ُْ طزِؾ رٚ ه٢ كي حُؼٍٞس ٝحُـ٠ذ ، ٧ٕ هِزٚ ًخٕ ًز٤َح ٠٘٣ؾ رخُل٘خٕ ٝح٧هٞس ، كٞٛزٚ 

أٓٚ ٝاهٞطٚ ٝٛخٗض ٌُُي طؼخٓظٚ ٝهللض ح٣٧خّ ٖٓ ٝهغ حُو٤زش ك٢ ٗلٔٚ ٝطليىص ك٢ هِزٚ آٓخٍ 

خم ٓؼخىس ؿي٣يس ٢ٛ ٌُٖٝ رٔؼخىس اهٞطٚ ٝٓٔظوزِْٜ ٟٝ، أهَٟ ال طظؼِن رٔٔظوزِٚ ٛٞ 

حُٔؼخىس حُظ٢ ٣ليػٜخ رٌٍ حُ٘لْ ٝحُؼَٔ ٖٓ أؿَ ٓؼخىس حُـ٤َ ، ٝرٌُي ٗـَ حُ٘خد ٌٓخٕ أر٤ٚ 

ٝىهَ ك٢ ١ٍٞ حَُؿُٞش حُلن هزَ ح٧ٝحٕ كوي أرؼي كٌَس حُِٝحؽ ػٖ هِزٚ كزخ ٧َٓطٚ ٝا٣ؼخٍح 

ْٜٓ ٓ٘ٚ ،كوي ٩هٞطٚ ٝحٓظ٠ٛٞ حُٜزَ ٌُٖٝ أػزظض ُٚ ح٣٧خّ إٔ اهٞطٚ أهَ ٛزَح ٝأػ٠٘ ر٘لٞ

ٌُٖٝ حُل٤خس هي ػِٔظٚ ك٤٠ِش حُٜزَ ًٔخ ػِٔظٚ ، طِٝؿٞح ًِْٜ ٝطًَٞح ُٚ حُٔٔئ٤ُٝش ُٚ ٝكيٙ 

 .كو٤وش ٢ٛ أٗٚ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ٔؼي ٝٛٞ ٣لون حُٔؼخىس ٦ُه٣َٖ
(2)

 

  

   

 

 

 

                                                                 

َ حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ-1  .٣151٘ظ
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 رح١ًٍ اٌمصخ:-ة

 أٚال :ػٍٝ ِغزٜٛ اٌشىً:

"ػجذ م ح٧ًزَ ك٤غ ٝػذ ح٧"ح١بح ٌٍغ١ش" ٟٓٞٞع ٌٛٙ حُوٜش ٛٞ   اٌّٛضٛع:(0

طٚ ٧ٓٚ ٝاهٞطٚ حُؼالع رؼيٓخ طًَْٜ أرْٞٛ ،ٝػزي حَُكٖٔ ك٢ ٓٔظوزَ ٗزخرٚ، ك٤خ اٌشحّٓ"

  ٔ ٖ  ُْٜ حُٔٔظوزَ ، ٝطو٠ِ ػٖ َ ٓٔئ٤ُٝش كوي طل ح٧د ،ٍٝػ٠ أٓٚ ٝاهٞطٚ حُٜـخٍ ٟٝٔ

ٖٓ أؿَ إٔ ٤ٜ٣ت ٨َُٓس ك٤خس ٓؼ٤يس ، ٌٛٙ حُل٤خس  ك٢ ح٧ًلخٕ آٓخُٚٓٔظوزِٚ ٛٞ، ًٔخ ىٍؽ 

ٝٛٞ ٣لون حُٔؼخىس حُظ٢ ػِٔظٚ ك٤٠ِش حُٜزَ ،ًٔخ ػِٔظٚ كو٤وش أٗٚ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ٔؼي 

 ٦ُه٣َٖ.

رطَ حُوٜش ٝٛٞ رٔؼخرش "ػجذ اٌشحّٓ" ٌٛٙ حُوٜش ٢ٛ ػالػش :خص ٗو٤ٜ  اٌشخص١خ:(2

،كوي ططٍٞ رظطٍٞ حُليع ،كزؼيٓخ ًخٕ ؿالٓخ ٓـظٜيح ط٢٠ء ك٤خطٚ  اٌشخص١خ إٌب١ِخ 

٘زٞؽ ٝحُظلٞم ٝحُٔٔظوزَ حُزٔخّ، طلٍٞ رؼي ٓٞص ٗخ٤ٓش، طزَ٘ رخُ حٓظؼيحىحص ػخ٤ُش، ٝٓٞحٛذ

ٍد ر٤ض ٝػخَٓ أَٓس، كوي طلَٔ ٓٔئ٤ُٝش ح٧د  ؤٗٚ ح٧ٝحٕ ًٝٝحُيٙ ا٠ُ ١ٍٞ حَُؿُٞش هزَ 

ٓزذ ك٢ إٔ ٣ٔؼي ك٢ رويٍٙ  ٍٟخٙ ٝرؼي ٢ٍٟ رٔخ هيّ ُٚ حُويٍ ًٝخٕ ٝػخٕ ّٜٓٔٞ ػزّٞ

اٌشخص١خ اٌثبثزخ كٌخٗض رٔؼخرش  "عّبسا"و٤ٜش َ ٝٛٞ ٣لون حُٔؼخىس ٦ُه٣َٖ.  أٓخ ٤ٗح٥ه

ط٘زغ رخُزَحءس ٝطظٔظغ رطلُٞظٜخ حُٔؼ٤يس ،رو٤ض كٖٔ أٍٝ حُوٜش ًخٗض ٛز٤ش ؿ٤ِٔش اٌّغطحخ 

ًٌُي ٗو٤ٜش  حُظ٢ طل٢٤ رٜخ .ػ٠ِ ٌٛٙ حُلخٍ كظ٠ آهَ حُوٜش ىٕٝ إٔ طظؤػَ رخ٧كيحع 

 ٝططٍٞٙٔٞ حُليع ٓخٛٔض ك٢ ٗ شخص١خ ثب٠ٛٔخكٌخٗض رٔؼخرش "ٔٛس" ٗو٤وٚ حُطز٤ذ 

حُٞػ٤وش رٟٔٞٞػٚ إٔ ٣ِْ رٌٜٙ حُ٘و٤ٜخص ٝإٔ ٣ظظزغ  ظٚكوي طٌٖٔ ٓللٞظ ٖٓ هالٍ ٓؼَك 

ططٍٞٛخ أٝ طيٍٛٞٛخ ح٧هاله٢ ك٢ ط٤ٌَ٘ ٗي٣ي حُيهش ٝحُظؼو٤ي
.(1)
  

حَُؿَ ح١ٌُ طلَٔ ٓٔئ٤ُٝش  "ػجذ اٌشحّٓ"ًٝخٕ حطـخٛٚ حؿظٔخػ٢ ٝحهؼ٢ ،ك٤غ ٍٛٞ كذ 

ٜخ كظ٠ طـخُٝ ح٧ٍرؼ٤ٖ حٗظِػض ح٧هيحٍ ٌٛح حُلذ ح١ٌُ ِٛ ،٣ؼُٜٞخ ٣ٝظ٠ُٞ ٗئٝٗح٧َٓس 

                                                                 

٣٘ظَ :٠٘ٓ ٓوخث٤َ .ص ٠٘ٓ ارَح٤ْٛ :ىٍحٓخص كٍٞ حُوٜٚ حُو٤َٜس ُ٘ـ٤ذ ٓللٞظ ٣ٝٞٓق اى٣ٍْ ، حُٔـِْ  -1

 .168(، ٙ 2005) 1وخَٛس ، ١ ح٩ػال٢ٓ ُِؼوخكش رخُ
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رؼي إٔ أؿزَطٚ ح٣٧خّ ٝحُّٜٔٞ ٝ حُٔٔئ٤ُٝخص ػ٠ِ إٔ ٣ؼ٤ٖ ٓ٘ط٣ٞخ هِذ حَُؿَ ٝٗـِٚ 

 . ٓؼِٝال ٓظَىىح
(1)

 

ك٢ ٌٛٙ حُوٜش كوي ًخٗض طل٤ٞ ؿٔخال ك٢ ًحطٜخ ٝال ٣ٌٖٔ حُ٘ظَ ا٤ُٜخ ًٔـَى  ٌغزٗأٓخ ػٖ 

ُٜخ ٖٓ أىحثٜخ ُٞظ٤لظٜخ رؤىم ٍٛٞس ٌٓٔ٘ش. أىحس ُِظ٤َٛٞ رَ ٣٘زغ ؿٔخ
(2)

 

٣َٟٝ رؼٞ حُ٘وخى حُٔظٌٝه٤ٖ ٌُظخرخص ٗـ٤ذ ٓللٞظ إٔ ُـظٚ طظْٔ رٔٔخص هخٛش ط٤ِٔٙ 

ىٕٝ ؿ٤َٙ ٖٓ حُٔزيػ٤ٖ، ك٢ٜ ُـش ك٤ٜلش ط٘زٞ رخُلًَش ٝطؼٌْ حُٔٞهق حُو٢ٜٜ 

خ ٝظَٝك٘خ ًٝؤٗ٘خ اُحء ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘و٤ٜخص حُل٤ش ، طظلخٍٝ ٓؼ٘خ ٝطظلخػَ ٓغ ه٠خ٣خٗ

 .حُٞحهؼ٤ش
(3)

هٜش ٓؤهًٞس ٖٓ  "ػجذ اٌشحّٓ"ٌٝٛح ٓخ كيع كؼال ك٢ ٌٛٙ حُوٜش ،كوٜش 

هٜش  عشده٠خ٣خٗخ ٝظَٝك٘خ حُٞحهؼ٤ش طٔخٓخ .ٝٗـ٤ذ ٓللٞظ ك٢ أِٓٞرٚ ٌٛح ُـؤ أ٠٣خ ا٠ُ 

َس رخثٔش ،٣ؼُٜٞخ ٣ٝظ٠ُٞ ٗئٜٝٗخ ، ح١ٌُ  حَُؿَ ح١ٌُ ٣ظلَٔ ٓٔئ٤ُٝش أٓ "ػجذ اٌشحّٓ"

رؼي إٔ أؿزَطٚ ح٣٧خّ ٝحُّٜٔٞ ٝ حُٔٔئ٤ُٝخص  ٚ،هِز ٗـَحُلذ ح١ٌُ  ٓ٘ٚحٍ حٗظِػض ح٧هي

٣ٝو٘غ رٔخ أط٠ ُٚ حُويٍ ٣ِْٝٔ ٗلٔٚ ُِويٍ ، ٝرٌٜح حٓظطخع إٔ ٣ٔؼي ػ٠ِ إٔ ٣ؼ٤ٖ ٓؼِٝال

ك٘ـ٤ذ ٓللٞظ ريأ هٜظٚ ٌٛٙ رَٔى آ٢ٗ   ،ٝٛٞ ٠٣ل٢ رلزٚ ٝٓٔظوزِٚ ٓوخرَ ٓؼخىس حُـ٤َ .

،َٓػخٕ ٓخ ٣ؼٞى ا٠ُ حَُٔى حُظخرغ ح١ٌُ ، ٣ٝ٘ٔـْ ٓؼٚ  رـ٤ش ؿؼَ حُوخٍة ٣ؼخ٣ٖ حَُٔى

ر٤ٜـش ٣ٌٕٞ ٓطخروخ أًؼَ ُلطَطٚ حُو٤ٜٜش ، ًٝؼ٤َح ٓخ طَى هٜٜٚ ك٢ َٓى طخرغ طو٤ِي١ 

َ ا٠ُ أٌٗخٍ ٤  ْٓ ٝح٧حُظخرغ ك٢ أؿِذ هٜٜٚ حُٔ٘ؼٞطش حُٔخ٢ٟ ،ًٝخٕ طل٤٠ِٚ ٌُٜح حَُٔى 

.أٛ٘خف ٓوظِلش ٖٓ حُوَحء٤ٗٝٞع ٓئُلخطٚ ُيٟ حُوٜش حُظو٤ِي٣ش ،٣لَٔ َٜٗطٚ ،
(4)

 

                                                                 

َ: ٓلٔي  ٢ًُ حُؼ٘ٔخ١ٝ ،أػالّ ح٧ىد حُؼَر٢ حُلي٣غ  ٝحطـخٛخطْٜ حُل٤٘ش ، حُ٘ؼَ، حَُٔٔف، حُ٘وي ح٧ىر٢ ى .١   -1 ٣٘ظ

ه.310ٙ

َ:ى .ػزي حُٔلٖٔ ١ٚ ريٍ ، حَُإ٣ش ٝح٧ىحس ،ٗـ٤ذ ٓللٞظ ، ىحٍ حُٔؼخٍف رخُوخَٛس ،١  260ٙ 1984. ٣3٘ظ  -2  

َ: ى.  - 3 ،حُوخَٛس 1ٓلٔي ػزي حُلٌْ ػزي حُزخه٢، حُٔٔخص حُل٤٘ش ك٢ حُوٜش حُو٤َٜس ػ٘ي ٗـ٤ذ ٓللٞظ، ٣١٘ظ

1990ٙ،ّ184. 

َ ،ٓيهَ ا٠ُ ٗظ٣َش حُوٜش ، حُيحٍ حُظ٤ٔٗٞش  َُِ٘٘ ، ١ -4 َ:٤َٔٓ حَُُٔٝم ، ؿ٤َٔ ٗخً    172ٙ ٣1٘ظ
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حُظل٤ِ٤ِش ٝحُط٣َوش حُط٣َوش  :٣َ١وظ٤ٖٝهي حٓظويّ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ك٢ ٗو٤ٜخطٚ         

ك٤غ هخّ رٞٛلٚ  "ػجذ اٌشحّٓ "حٓظويٜٓخ ٓغ ٗو٤ٜش اٌزح١ٍ١ٍخ كخُط٣َوش  حُظٔؼ٤ِ٤ش،

 ٝٛلخ ىحه٤ِخ ٝهخٍؿ٤خ ،ٝٓخ ٤ِٓٙ ٖٓ ػٞح١ق ٝأكخ٤ْٓ رؤِٓٞد ٣َٛق .

"عّبسا" ، كوي حٓظويٜٓخ ٓغ ٗو٤ٜش اٌزّث١ٍ١خ حُط٣َوشط٣َوش حُؼخ٤ٗش ٢ٛٝ أٓخ حُ         

٧ٜٗخ ١لِش ال طِحٍ طزِؾ حُٔخىٓش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٛخ ،ًٝخٗض حُزَحءس،ك٤غ ظَٜص ػ٤ِٜخ 

ٌٛٙ حُ٘و٤ٜش ،ػخرظش ٝٓطٔج٘ش .  
(1)

 

 اٌحجىخ: (1

ٗئٜٝٗخ  ح٧َٓس ،٣ؼُٜٞخ ٣ٝظ٠ُٞحَُؿَ ح١ٌُ طلَٔ ٓٔئ٤ُٝش  "ػجذ اٌشحّٓ"هٜش          

أؿزَطٚ ح٣٧خّ ٝحُّٜٔٞ ٝ حُٔٔئ٤ُٝخص ػ٠ِ إٔ ٣ؼ٤ٖ ٓ٘ط٣ٞخ ، ح١ٌُ ؿخُٝ ح٧ٍرؼ٤ٖ كظ٠ 

ٝكظ٠ ح٥ٕ ك٢ ًُي حُٞهض  ص١ُّ اٌٛالغػخرٔخ ،ك٣ِ٘خ ،هٜش ٓؤهًٞس ؿٌٍٝٛخ ٖٓ  ٓؼِٝال

٣ؼ٤ٜ٘خ رؼٞ أكَحى حُٔـظٔؼخص ،ٍر٢ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ر٤ٖ حُلٖ ٝحُٔـظٔغ ك٢ ؿ٤ٔغ هٜٜٚ 

ٝػ٤ن ،رل٤غ ؿيص ٍٝح٣خطٚ ٍٛٞس ٝحهؼ٤ش ُٔـظٔؼٚ ،طؼَٝ  رَرخ١ "ّ٘ظ اٌجْٕٛ"

حُ٘خ١ ح١ٌُ ٠٣َد ػ٤ِٚ ٗـ٤ذ ٓللٞظ  حُٞحهغ ػَٟخ ط٣َ٣ٜٞخ ،ُوي ًخٕ حُٔـظٔغ رٔؼخرش 

. ٓٔظ٘زطخ ٓ٘ٚ أُلخٗٚ ٍٝٝحثؼٚ حُٔظٔؼِش ك٢ ه٠خ٣خٙ حُٔظ٘ٞػش ، ٝٓ٘خًِٚ حُـ٤ٔٔش
(2)

 

، ٝحُٔزخَٗس ـش حُز٤ٔطش حطوٌ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ك٢ ٌٛٙ حُوٜش أِٓٞد حُٔؼخُ األعٍٛة: (2

٩ٟخءس حُٔٞهق ٝحُٔظٔٔش رخُظ٤ًَِ حُلخى ػ٠ِ حُـ٣ِجخص حُوخٍؿ٤ش ، ٝحطوٌٛخ ٤ِٓٝش 

ٗ ثأعٍٛة ًٝ٘ق ًَ أرؼخىٙ ٝٛٞ  ك٢ حُٔؼخُـش ،ًُي ح٧ِٓٞد ح١ٌُ ٣ظؤط٠   ّٕ٘جٛاٞأشج

طلخ٤َٛ هٜظٚ رخٗظوخء  ػٖ حُـٞٙ ك٢ حُٔٔخٍد حُوِل٤ش ُِٔٞهق أٝ حُ٘و٤ٜش ،ٝهي حٗظو٠ 

ن حُلٖ ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ٌ٘ق حَُإ٣ش ٣ٝزٍِٞٛخ ك٢ ُٞكش ٣٘غ ٜٓ٘خ ح٩كٔخّ ٝحُٔؼ٣.٠٘لو
(3)
   

                                                                 

 ٙ . ٣11٘ظَ ،ٓلٔي ػزي حُلٌْ حُزخه٢، حَُٔؿغ حُٔخرن،   -1 

12 ٗلٔٚ،ٙ  -   . 2  

.٣316٘ظَ،ٓلٔي ٢ًُ حُؼ٘ٔخ١ٝ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 3  
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ًخٕ كٞحٍ ٓغ حٌُحص ، ٝهي حػظزَٙ ، ٝح١ٌُ ٌٍحٛاس رخ٩ٟخكش ا٠ُ حَُٔى ٗـي ػَٟٚ          

.٣ٟٞق ٓخ ٣يٍٝ ك٢ حُزخ١ٖ ،رؼيٓخ أظَٜ ٓخ ٣يٍٝ ك٢ حُؼِٖ، ٤شًحطك٤٘ش ٗـ٤ذ ٓللٞظ أىحس 
(1) 

 "عّبسا"ٓغ ٗلٔٚ :أٖٓ حُٔٔظل٤َ إٔ ط٤َٜ  ٛاس ػٕذ "ػجذ اٌشحّٓ"اٌح ًٝخٕ ٌٛح 

كؼَٕ٘ٝ ُٝؿ٢ ٣ٞٓخ ٖٓ ح٣٧خّ؟ ك٤ٌق ٣ظؤط٠ ُِؼْ إٔ ٤ٜ٣َ ُٝؿخ ٝكز٤زخ ؟كخُلَم ٝحٟق 

ًٝخٕ حٓظويحّ ٓللٞظ ُِلٞحٍ ىكغ ٨ُكيحع ا٠ُ ح٧ٓخّ ٝٛٞ حٓظويحّ  ػخٓخ طلَٜ ر٤٘٘خ.

ِوٜش.ُ خأٍٓط٤ ا٣لخءحٓٞكن ك٢ ٌٛٙ حُوٜش ك٤غ أػط٠ 
(2)

 

 اٌّؼٕٝ: (3

ٝحهظَحف كَ "ػجذ اٌشحّٓ" ش ًخٕ ط٣َٜٞ ٍٛٞس ٌٛح حُ٘خد حُٔؼ٠٘ ك٢ ٌٛٙ حُوٜ         

ال ٣ؼٔي ا٠ُ ط٣َٜٞ ٌٛٙ حُطزوش ػخرَح، ػخرؼخ، رَ ٣ٞك٢ رخ٧ٓزخد ُٜخ ،ك٘ـ٤ذ ٓللٞظ ػخىس 

 ك٢ ٤َٓٛخ ،٤ُٔض رلي ًحطٜخ أٓزخد هط٤َس ك٢حُلو٤و٤ش حُظ٢ طوظٚ ٍٝحء طؼؼَ ٌٛٙ حُطزوش 

٤ش ٛس، ٌُٖٝ ٓخ ٣ظَطذ ػ٤ِٚ ٖٓ ٗظخثؾ ٛٞ ح٠َُرش حُوخَٓح٧حٗلالٍ حُٔـظٔغ ، ٝح٤ٜٗخٍ ٤ًخٕ 

 رجٕتحُظ٢ ط٤ٜذ ٗو٤ٜخص حُوٜش أٝ ٗو٤ٜخص حُٔـظٔغ ح١َُٜٔ ،كوي ٣ٌٕٞ ٖٓ حٌُٖٔٔ 

ُِٔٞظق حَُٔٛن حُؼخؿِ رؼٞ ح٠ُٔخٗخص ٌٛٙ ح٠َُرش ، ُٞ إٔ حُٔـظٔغ أٝ حُ٘ظخّ حُؼخّ ٣ويّ 

،ٌُٜٝ٘خ ٓٔظوزِٚ ،ٝٓٔظوزَ أَٓطٚ ،كخٌُِٔ٘ش ٤ُٔض ٌِٓ٘ش ٗو٤ٜش أريح حُظ٢ ططٔج٘ٚ ا٠ُ 

ٌِٓ٘ش ٗظخّ كخٓي ،٣ؼْ كٔخى حٌُز٤َ ٝحُٜـ٤َ ،ٝطظُٞي ػ٘ٚ أًزَ حٌُٔ٘الص ،ٌٛٙ حُطزوش 

طٜيس ٌٝٛح ٓخ ٣ؼ٤٘ٚ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ، ٣ٝلَٙ ػ٠ِ ط٣َٜٞٙ ٝح٣٩لخء رٚ حُٔلَٝٓش ، ح٠ُٔ

.١ش""ح١بح ٌٍغك٢ ؿ٤ٔغ هٜٜٚ ،ٝهخٛش هٜظٚ ٌٛٙ 
(3)

 

 

 

                                                                 

َ: ى. ١ٚ ٝحى١ :ىٍحٓخص ك٢ ٗوي حَُٝح٣ش ، ىحٍ حُٔؼخٍف  رخُوخَٛس ،١ -1 ه.1994ٙ،44، ٣3٘ظ

َ: ٠٘ٓ ٤ٓوخث٤َ -2 ه.168ٙ،حُٔخرن حَُٔؿغ ،٣٘ظ

َ: ٓ٘خء ١خَٛ حُـٔخ٢ُ ، ٍٛٞس حَُٔأس ك٢ ٍٝح٣خص ٗـ٤ذ ٓللٞظ حُٞحهؼ٤ش ،ىحٍ  -3 حٌُُ٘ٞ حُٔؼَكش حُؼ٤ِٔش  َُِ٘٘ ٣٘ظ

ٙ 2011-1432ٙ،) 1ٝحُظ٣ُٞغ رخ٧ٍىٕ ،١  )ّ183 . 
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 اٌج١ئخ )اٌضِبْ ٚاٌّىبْ(:(6

حُِٓخ٤ٗش ٝحٌُٔخ٤ٗش ، أ١ ًَ ٓخ  ُوي أىٍى ٗـ٤ذ ٓللٞظ إٔ ر٤جش حَُٝح٣ش ٢ٛ كو٤وظٜخ        

٣ظَٜ رٞٓطٜخ حُطز٤ؼ٢ ، ٝرؤهالم حُ٘و٤ٜش ٝٗٔخثِْٜ ٝأٓخ٤ُزْٜ ك٢ حُل٤خس.
(1)

 

أكؼخُٜخ ،ٝػٖ  كخٌُٔخٕ ٝحُِٓخٕ ٣ٔخػيحٕ ػ٠ِ ً٘ق حُ٘و٤ٜش حُل٣ٌَش ٖٓ هالٍ        

ك٢ رٍِٞس حُليع ،ًٝ٘ق ٓخ ٣ل١ٞٚ ٖٓ ٍُٓٞ ٝىالالص ، ٣ٔخػيٗخ ػ٠ِ ٜخ ٣َ١ٓن آٜخ

حُز٣َ٘ش ،كؼ٠ِ أٓخٜٓٔخ طظلي ١ز٤ؼش أكؼخٍ حُ٘و٤ٜش ُظؤػَٛخ ٓؼَكش ٓخ طوزجٚ حُ٘لّٞ 

رٜٔخ ك٣ٌَخ ، ٝػوخك٤خ حُ٘ل٢ٔ 
(2)
 حذ٠مخك٢  "ػجذ اٌشحّٓ"ٌٝٛح ٓخ حٗطزن ػ٠ِ ٗو٤ٜش  .

ٔٚ ك٤ٖ ٝهغ ك٢ كذ ٝٓخ ؿَٟ ٖٓ طؤػ٤َ ك٢ ٗلأ٠بَ عجزّجش اٌّؼزذٌخ ك٢ ر٤ظٚ حُٜـ٤َ ٝ

 .حُطلِش حُز٣َجش

ػزت ػظ٤ن ػ٠ِ ح٧ُٓش ك٢ ٌٛٙ حُوٜش ًخٗض ػ٘ي ٓٞص ٝحُي ػزي حَُكٖٔ ٝطًَٚ :األصِخ(7

ش ًظلٚ ، ٝٛٞ طلِٔٚ حُٔٔئ٤ُٝش ،ٝٛٞ ال ٣ِحٍ ٗخرخ ، ٣٘ظظَٙ ٓٔظوزِٚ ، رخ٩ٟخكش ا٠ُ ٌٛٙ ح٧ُٓ

ٛز٤ش ٖٓ حُٔٔظل٤َ إٔ طٌٕٞ ُٚ ٢ٛٝ ط٘خى٣ٚ َٟ كِض رٚ ٢ٛٝ ٝهؼٚ ك٢ كذ ش أهٛ٘خى أُٓ

 "ػّٟ"رِلظش 

ػٖ كزٚ رو٠خء هللا ٝهيٍٙ ،كوي طو٠ِ  "ػجذ اٌشحّٓ"حُلَ ك٢ ٌٛٙ حُوٜش ٛٞ ٍٟخ  :اٌحً)8

، ٝهي ُ٘و٤وٚ ، ٢ٔٗٝ أ١ٔخػٚ ، ٝىٍؽ ك٢ ح٧ًلخٕ آٓخُٚ ، ٝطلَٔ ػزت ٌٛٙ ح٧َٓس حُزخثٔش 

و٤زش ك٢ ٗلٔٚ ، ٝطليىص ك٢ هِزٚ آٓخٍ ال طظؼِن رٔٔظوزِٚ ٛٞ ، ٌُٖٝ هللض ح٣٧خّ ٝهغ حُ

 ٝحُؼَٔ  ٣ليػٜخ :رٌٍ حُ٘لْرٔؼخىس اهٞطٚ ٝٓٔظوزِْٜ ، ًٝحم ٓؼخىس ؿي٣يس ٢ٛٝ حُٔؼخىس حُظ٢ 

.ٖٓ أؿَ ٓؼخىس حُـ٤َ
(3)

 

                                                                 

-1   ٙ َ: ٓلٔي ٣ٞٓق ٗـْ ،حَُٔؿغ حُٔخرن ، ه. ٣89٘ظ

   ٙ َ:ٓلٔي ػزي حُلٌْ ػزي حُزخه٢ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ، ٣124،123٘ظ -2 

3-  ٙ َ:ٗـ٤ذ ٓللٞظ ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ،  .٣151،153٘ظ
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ًخٕ ٖٓ ػخىحص ٌٛح حُٔـظٔغ أٝ رخ٧كَٟ  :رص٠ٛش ػبداد اٌّجزّغ ٚرمب١ٌذٖ (19

غ ٖٓ حُو٤ْ ح٩ٗٔخ٤ٗش ٢ٛٝ ح٩كٔخّ حُٜخٍّ رخُٔٔئ٤ُٝش حُؼخث٤ِش حَُكٌٛٙ حُطزوش 

،ٌٝٛح ٓخ حٗطزن ػ٠ِ ٝحُظ٠ل٤ش ك٢ ٓز٤َ ح٧َٓس ٝحُظلخ٢ٗ ك٢ ٓز٤َ ح٧َٛ ٝح٧هٞس 

ٌٍغ١ش"."ح١بح رطَ هٜش  "ػجذ اٌشحّٓ"ٗو٤ٜش 
(1)

 

ٍ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ٍٛٞس ٌٛح حُلَى ح١ٌُ ٓخ :رص٠ٛش ػّك إٌفظ اٌجشش٠خ (01  ٞ ٛ

ك٤ٚ رٔالكظش ُِظَٝف حُٔخثيس ك٢ حُٔـظٔغ ، ح١ٌُ ٣ؼ٤ٖ ك٤ٚ، ٝهي ىهن  ٗظخؽٛٞ اال 

رؼٞ ٣٘ظؾ ػٜ٘خ ٤ٗجخ ك٤٘جخ ٓغ ٍَٓٝ حُِٖٓ  ىه٤وش ،ُٔخ طؼظ٣َٚ ٖٓ ظَٝف ٓوظِلش 

 .حُظـ٤َحص حُطل٤لش حُظ٢ ٓخ طِزغ إٔ طئػَ ك٢ ك٤خس حُلَى ٝحُٔـظٔغ
(2)
  

حٓغ ح٥ٓخٍ ،رٞؿٚ ػزّٞ ي حٌٌُٞٛح طٜيص حُل٤خس ُِ٘خد حُٔؼ٤ :ًخ٥ط٢ًخٕ ط٣َٜٞٙ 

َ ػ٠ِ ػخطوٚ أػوَ ٔٞحؿزخص ٝكظٔض ػ٤ِٚ إٔ ٣وِغ ٍىحء حُطلُٞش ،٤ُلحُ ىطٚؤحٓظ

 .حُظزؼخص ًٝخٕ ػ٤ِٚ هزَ ًَ ٢ٗء إٔ ٣ظ٘خ٠ٓ أ١ٔخػٚ، ٣ٝيٍؽ ك٢ ح٧ًلخٕ آٓخُٚ
(3)

 

ٗـ٤ذ ٓللٞظ ػ٘ي َٓحهزظٚ ٧كيحع هٜظٚ ال ٣ظـخَٛ    :اٌّشالجخ ٚاٌٛصف (00

ًُي رؤٗٚ ٣ـ١َ ك٢ حُل٤خس ح٤ٓٞ٤ُش ، ٣ِظو٢ حُليع رؼ٤ٖ ٣وظش حُٞحهغ ح٢ٓٞ٤ُ ٣ٝؼ٢٘ 

٣زٔطٚ ٖٓ طلخ٤َٛ ، ٣الكظٚ رٔ٘طوٚ ٝكٌَٙ ًٝؼ٤َح هخىٍس ػ٠ِ طلو٤ن حُٜيم ،ك٤ٔخ 

حُٔ٘زؼوش ٖٓ حُٞحهغ ٢ٛ حُٔز٤َ ا٠ُ ط٣َٜٞ حُليع ٝحُ٘و٤ٜش ٓخ طٌٕٞ ٌٛٙ حُظلخ٤َٛ 

٤ذ هي أط٠ ٟٓٞٞػٚ ، ٣ٌٕٝٞ ٗـٓؼخ، ٖٝٓ ٛ٘خ ٣ٌٕٞ ط٘خ٢ٓ حُ٘و٤ٜش ٖٓ حُيحهَ 

ػٖ ٖٓ هالٍ ٓلخُٝظٚ ُِظـ٤ٔي حُٔظَٜ ٩ٌٓخٗخص حُٞحهغ ح١ٌُ ٣وِن ح٧ٗوخٙ رؼ٤يح 

الهظَحرٚ ٖٓ حُل٤خس حُظـ٣َي ُٝوٟٞٚ ك٢ حُٞحهغ ،ٍٝإ٣ظٚ ُِظلخ٤َٛ رؼ٤ٖ ًخٗلش 

 .ح٤ٓٞ٤ُش

                                                                 
َ حُـ - 1 ه.182ٔخ٢ُ ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٣ٙ٘ظَ : ٓ٘خء ١خٛ

ه.15،ٙ 1986، 3. ٣٘ظَ،أكٔي حُٜٞح١ٍ ، حُزطَ حُٔؼخَٛ ك٢ حَُٝح٣ش ح٣َُٜٔش ، ىحٍ حُٔؼخٍف  رخُوخَٛس ،١-2

َ:ٗـ٤ذ ٓللٞظ ، ح٧ػٔخٍ حٌُخِٓش ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ،ٙ  -  . ٣152٘ظ 3  



اٌفصً اٌثبٌث:                                             ِالِح اٌمصخ اٌمص١شح فٟ ّ٘ظ اٌجْٕٛ  

 

 
106 

هلققصلهم حهشققذه نظرله قذهم  قلهن  هاترههه"عبد الرحمن" ششهحهفرلانلهنا مهن هذاه

ه ه رشل هن رهقنت هننق هص   هلقاف نل هشه موتوالقر نل هعن اهمنممله موتحهلقه"ذال رلحهنه ذم 

هنتر هفعررهنتق توف ح ه ناهلنحهنمهعبد الرحمن" نق ه صرهنرةهلققصلههالوصف "يهشفتهنو و

ه ه شات م هال ه ذ  هن ه تحهن هفي شاهلألرنع ح ه الهيو رها  ةهن ه لقث ث حهفحهعفره لق تفول

هنفح ه هقنرملنل هآ ل هه انوشا هشنا هن  هقمظل ه يى هال هنمر تشاه رله هن هشورل رمهن  ه عتفة

ه ه لقرا قل هلقرملنل هن وت هشن   هع ن ا هن نظرل ه لالشملح ه هنتقو    ه ل فت هشقرح  هن ل فت لشا

 نهجهنتقمنتحه لأل  لهن فته ن ره ن رنه يترمهام ر ه تحهانناههن  تحهالهرشلق له لقفوؤ

ه م ه ذ  ه وع  هشح هلوشرتع هنق  هنه نل هصنره هقآل ر ح تح هلقوعت ل ههيهقق نق هه"سمارا"شفت

هاف  هصن ل هنمنوت هعيرن ص وت هلقوت ول هلقعفر هفح هشننغ هن هنل هفيرق هنع ن حهن اا ه رن ل ن

هلقففي قهن رتقعتناهنتقنرل لههنرل لهلقصنتهن شن ثلهلقينتمي و  ل  حهصتن شحهن ا ذت
(1)
نمذوهه

ه هلقفصري هعنذه صرهلقيترع ه شتنتشا ها رل هذ  هنا مهفم  ظ ه ف م هعحهلقنتلهفت  شعن ره

ه هن  ف تن ل ه لقفيتعرهنص ق هلإلنوتن  هلقمل هق نقة هلقنير ل هلقن ل هشعفتق هن  ه ح ص شح

هفحه ه هام  هنو  هعتقف  هش مهنا مهفم  ظ هاعة هفت هن ذال هعتو هني ة هلإلنوتن ل  لقع لرر

هنه هن هلقفقتوهلأل ةلإلموتلهلقعتوهلقعرن  ي لإلنوتحهلقفصري
(2) 

"عبد  نعن هور ههف ارههتن نهن هذاههلققصلهلشهت هنا مهفم  ظهلشهحه  تة شالخيال(21

هن هشم لسهف شن لهنهقنم اهنفتابهفنوتشهالرحمن" 

هف ن لهنهم سه"كما انقلب قلب عبد الرحمن عاشقا ،انشبت فيه الحيرة أظفارها"- لوشعترل

ه)يد اإلنسان( مارهلقفيناهناهه)حيرة القلب(يناهم رلهلققنمهن  هلإلنوتحهنا رهلقفينا

 "أظفارها". هق لمفاه شرىهشم

هف ن لهه"حتمت عليه أن يخلع رداء الطفولة ، ليحمل على عاتقه أثقل التبعات"- لوشعترل

ه هنا رهلقفيناهم سهينا هن هلقراة هش  هنتقمال  هلإلنوتح هش  هناهه)الطفل(لقر ة  مارهلقفينا

ه"ه)الحذاء أو الرجل(  يهرداء" شرىهشم هق لمفا

                                                                 

1-  ٙ َ:ٗـ٤ذ ٓللٞظ حُٜٔيٍ حُٔخرن ،  ه.٣146٘ظ

َ:٣ٞٓق أرٞ حُؼيّٝ : -2 ّ( ٙ 2005-1425ٙ) 1ٗـ٤ذ ٓللٞظ )حَُإ٣ش ٝحُٔٞهق(،ىحٍ ؿ٣ََ َُِ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ،٣١٘ظ

ه.169
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نهنا رهلقايهُ  نحهنتإلنوتحهلبفتةهن لهنهم سهيناهلوشعترلهف ؛"يدرج في األكفان آماله"-

ه هناهه(اآلمال)لقفينا ."األوفبْٓٚ " شرىهشم هق لمه(اإلنسان) مارهلقفينا
(1)
  

حُٟٔٞٞػ٤ش ٝحٌُحط٤ش ك٢ ٌٛٙ حُوٜش ٢ٛ ط٣َٜٞ حُٞحهغ :اٌّٛضٛػ١خ ٚاٌزار١خ(01

، ٓغ ظِْ  ٝحهغ حُٔـظٔغ ح١َُٜٔ، ٝٓخ ٣َٔ رٚ ٖٓ َٛحع ٣ََٓحالؿظٔخػ٢، أٝ رخ٧كَٟ 

 ،ٝػيٝحٕ حُطزوخص ح٧هَٟ ، ٢ٛ أًزَ حُطزوخص ٝأًؼَٛخ أػَح ك٢ حُل٤خس ح٣َُٜٔشحُٔـظٔغ 

،ٓٔخ حٓظِِٓظٚ ٝطلِٔٚ ٓٔئ٤ُٝش أٓٚ ٝاهٞطٚ "ػجذ اٌشحّٓ" ٌٝٛح ٓخ حٗطزن ػ٠ِ ٗو٤ٜش 

حُظ٠ل٤ش رٔٔظوزِٚ ٖٓ أؿَ طٞك٤َ ُْٜ ك٤خس ٓؼ٤يس.
 (2)

 

"ٗٔٞ حُٜز٤ش ٝٛٞ اٌمذس ػ٠ِ ػَٜ٘  حكظٞص ٌٛٙ حُوٜش :اٌمذس ٚاٌم١ُ ٚاٌشِض(01

ػُِظٚ حُـ٤ِٔش أٓخّ رَٜ ػزي حَُكٖٔ ٣ٞٓخ رؼي ٣ّٞ ٓيس ٓظش ػَ٘س ػخٓخ ".ًٝخٕ ًُي ك٢ 

كظَٔد حُلذ ا٤ُٚ ٓزخَٗس رال هٜي أٝ كٌٍ. حُوخ٤ٓش،
(3)

 

أؿَ ٓؼخىس ٢ٛ ه٤ٔش ػظ٤ٔش ، ٢ٛٝ حُظ٠ل٤ش ٖٓ ٌٛٙ حُوٜش فم١ّخ أٓخ ػٖ حُو٤ْ          

ه٤ٔش   "ػجذ اٌشحّٓ"ًٔخ ًخٗض ك٤٠ِش حُٜزَ ػ٘ي ط٠ل٤ش ػظ٤ٔش ،حُـ٤َ ،كؼال ٢ٛ 

 ػِٔظٚ كو٤وش ٢ٛ أٗٚ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣ٔؼي ٝٛٞ ٣لون حُٔؼخىس ٦ُه٣َٖ.ٗٔخ٤ٗش ا

سِضا ٢ٛ ٤ِٓٝش ك٤٘ش ، ٟٝٓٞٞػ٤ش حطوٌٛخ ٗـ٤ذ ٓللٞظ  "ح١بح ٌٍغ١ش"ٝهٜش 

ئٍهٚ ٝطلِٔٚ ػ٠ِ حُظؼز٤َ ػٜ٘خ.ػ٠ِ أكيحع ٝه٠خ٣خ ًخٗض ط٘ـِٚ ٝط
(4)

 

 

 

                                                                 

َ:ٗـ - ٤146ذ ٓللٞظ، حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ٣ٙ٘ظ 1 

َ حُـٔخ٢ُ، حَُٔؿغ حُٔخرن ،ٙ 2- َ: ٓ٘خء ١خٛ  .٣182٘ظ

َ: ١ٚ ٝحى١ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ،ٙ  - .٣131٘ظ 3 

َ: ُط٤لش ٣ُخص : حٌَُ٘ حَُٝحث٢ ػ٘ي ٗـ٤ذ ٓللٞ -4  .1970ٙ63ظ ، ٓـِش حُٜالٍ ػيى هخٙ ٣٘ظ
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 :ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّضّْٛ : ثب١ٔب

٢ٛ ه٤٠ش ط٣َٜٞ ك٤خس أَٓس ٓظٞٓطش ك٢  "ح١بح ٌٍغ١ش"حُو٤٠ش حُٔطَٝكش ك٢ هٜش         

اٌزمبط اٌٛالغ ،ٝأػ٘خء حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ، رط٣َوش طٜظْ ربرَحُ حُؤٔخص ٝحُٔالٓق حُـِث٤ش 

ًُي "ػجذ اٌشحّٓ " ،ٍٝٝػش ٝحالٍطوخء رٜخ ا٠ُ ٓٔظٟٞ حُلٖ ، ٢ٛٝ ه٤٠ش حُ٘خد رؤٗخَٓ 

ح١ٌُ طلَٔ ٓٔئ٤ُٝش أَٓس ، ٣ؼُٜٞخ ، ٣ٝظ٠ُٞ ٗئٜٝٗخ كظ٠ ؿخُٝ ح٧ٍرؼ٤ٖ ٖٓ ػَٔٙ  حَُؿَ 

ِ  هِزٚ ،ٝٗـِٚ، رؼي  ٝهي حٗظِػض  إٔ أؿزَطٚ ح٣٧خّ ،ٝحُّٜٔٞ ح٧هيحٍ حُلذ ح١ٌُ ٛ

ح٧ه٤َ ُِويٍ ، ٠َٟ٣ٝ رٔخ هيّ ػ٠ِ إٔ ٣ؼ٤ٖ ٓ٘ط٣ٞخ ،ٓؼِٝال ٤ُٝٔظـ٤ذ ك٢ ٝحُٔٔئ٤ُٝخص 

 ُٚ ، ٝطٌٕٞ ك٤خطٚ ك٤خس ٓؼ٤يس ،ك٤ٖ ٣ويّ ٓؼخىس ح٥ه٣َٖ ٠٣ٝل٢ رٔٔظوزِٚ.
(1)
   

 ٝٗـ٤ذ ٓللٞظ ك٤ٖ ػَٝ هٜظٚ ٌٛٙ ًخٕ ٍٝحءٛخ ٛيك٤ٖ :       

ٛٞ كًَش ٗٔٞ ٝططٍٞ ك٘ٚ ٌٛح ٖٓ حُيحهَ رٔٞؽ ٣ظال١ْ ك٢ ط٤خٍ حُ٘ؼٍٞ ،ٝٛ٘خ  اٌٙذف األٚي:

.طٌٕٞ حُو٤ٔش ،ه٤ٔش ك٣ٞ٤ش حُؼَٝ ٝٗٔٞٙ
(2)

 

حُظ٢ ططٔجٖ ٓٔظوزَ ٛٞ حُلَٙ ػ٠ِ طوي٣ْ كٍِٞ أٝ ٟٔخٗخص اٌثبٟٔ ٚاألعبعٟ:  اٌٙذف

٢ٛ ٌِٓ٘ش ٗطخّ كخٓي ٣ؼٔٚ حُ٘خد ، ٝٓٔظوزَ أَٓطٚ ، كخٌُِٔ٘ش ٤ُٔض ٌِٓ٘ش ٗو٤ٜش ،ٝاٗٔخ 

ًَ كٔخى أًزَ ٝطظُٞي ػ٘ٚ أًزَ حٌُٔ٘الص ،ٌُح ػ٤ِْٜ إٔ ٣ظٜيٝح ٌُٜٙ ح٠َُرش حُظ٢ ط٤ٜذ 

.ٍٞ ٖٓ ١َف حُٔـظٔغ ٝحُ٘ظخّ حُؼخّٓـظٔغ ١َٜٓ ، ٝحُٞهٞف رلِ
(3) 

 

 

 

                                                                 

َ: ٓلٔي ٢ًُ حُؼ٘ٔخ١ٝ ، حَُٔؿغ حُٔخرن ،ٙ  -1 ه.٣310٘ظ

.311حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ  -2  

َ حُـٔخ٢ُ ،حَُٔؿغ حُٔخرن ،ٙ  -3 َ: ٓ٘خء ١خٛ  .٣183٘ظ
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 :"سٚض اٌفشج" لصخثبٌثب: 

ح١ٌُ ػخٕ ٓغ أر٤ٚ ك٢ ح٣َُق  "ػجذ اٌّؼض"طيٍٝ حُوٜش كٍٞ حُ٘خد  ٍِخص اٌمصخ: - أ

ُظؼ٤ٖ  "سٚض اٌفشج"أٓٚ ٝٛٞ ٤ٍٟغ ك٢ حُؤخ١ ،ًٝٛزض ا٠ُ حُٔي٣٘ش ا٠ُ رؼي إٔ طًَظٚ 

ٞ ٝحَُٔف ، ٝطزظؼي ػٖ ك٤خس ح٣َُق حُو خ٤ٓش ، ٝطظَى ٍٝحءٛخ ٌٛح حُٜز٢ حُز١َء ك٤خس حُِٜ 

كوي ػخٕ حُٜز٢ ٝطَػَع ك٢ أك٠خٕ . ؿ٤َ ٓزخ٤ُش رخ٧ٓٞٓش ٝال حُِٝؿ٤شح١ٌُ ال ًٗذ ُٚ ، 

٧ٕ أرخٙ أهزَٙ أٜٗخ ٓخطض ٌٓ٘ ٝالىطٚ. ٝحُيٙ ىٕٝ إٔ ٣ؼَف أٓٚ 
(1)

 

٢ ٠ٔٗ حُٜز٢ كظ٠ أٛزق ٗخرخ ، ٣زِؾ حُوخٓٔش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ ، حُظلن رخُٔيٍٓش ك      

شٍجٟ  حٗظ٠ٜ ٖٓ طؼ٤ِٔٚ حالرظيحث٢ ٝحُٔظ٢ٓٞ ، ٝطخرغ طؼ٤ِٔٚ حُؼخ١ٞٗ ك٢ ه٣َش  ٖٓ ٓظؤهَس،

حُزؼ٤يس ػٖ ٌٓٔ٘ٚ ، ك٤غ ػخٕ ٝك٤يح ، ًٝخٕ ٣ٌٛذ رؼٞ حَُٔحص ػ٘ي أكي أهَرخء ٝحُيٙ 

٣ٞٓخ ِٗز٢ ، ٝك٢ ٓؼخَٗس ٌٛح حُ٘خد أهَرخثٚ ح٧ٓط٠ ِٗز٢ أػَ ػ٤ِٚ ػ٘ي ح٧ٓط٠  ح٤ُ٘ن ١ٚ

ٝ ُٔ٘خٛيس ٍٝح٣ش  "سٚض اٌفشج"ّ ٤ُظَى ٓيٍٓظٚ ، ٣ٌٝٛذ ٓؼٚ ا٠ُ ٍٝحٝىٙ رخٌُال "اشّؼٕ

٤ٓٞي٣خ ك٢ ؿخ٣ش ح٠ُلي ٝحُزٜـش ٤َُكٚ ػٖ ٗلٔٚ ٝٝحَٛ ك٢ اؿَحثٚ كظ٠ ٢ٍٟ ٢ٛٝ ً "

"ٔٛس اٌح١بح" أٓٚ "ػجذ اٌّؼض" حُ٘خد ، ٝأهٌٙ ٓؼٚ ٝػ٘يٓخ َٝٛ ا٠ُ ًُي حٌُٔخٕ ٍأٟ 

 ِٜخ رؼخٛلش ٖٓ حُظٜل٤ن ٝحُظ٤َِٜ حُـٍٜٔٞ ٣وخر ،ٍأٟحُظ٢ ُْ ٣ؼَكٜخ طِي حُٔٔؼِش حُلٔ٘خء 

ًخٗض ؼ٤٘٤ٖ ، ٓلَٔس حُوي٣ٖ ٝحُ٘لظ٤ٖ ِٓؿش حُلخؿز٤ٖ ،ٌٓلِش حُحَٓأس كخٍؿش ١ٞال ٝػَٟخ، 

ٝطظزوظَ ك٢ ٤٘ٓظٜخ ًؤٜٗخ طَهٚ ،طُٞع حُ٘ظَحص حُ٘خػٔش ػ٠ِ حَُؿخٍ طظؼ٠٘ ٝطظٔخ٣َ 

ِْ حُ٘ظَحص ا٠ُ ٝؿٜٜخ كزيأ ٣وظ حُِ٘ز٢ ح٢ٌٔ٣ُٞ ،ٍآٛخ ؿخُٔش روَد ح٧ٓط٢ٝطَ٘د 

ًخٗض طيحػزٚ  ٜخحُٔٔظِت كؤكْ ٗلٞٛخ رخٗـٌحد ػـ٤ذ ، ٝحُظخَٛ إٔ حَُٔأس ُْ طِٜٔٚ ٧ٗ

ٓ٘خٛيسؿ٣َزش ك٢ ٝطلخٍٝٙ ،ٝهي ٝؿيص ٌُس 
 

هِوٚ ٝطل٤َٙ ٝأكٔض ٗلٞٙ رؼطق ؿ٣َذ ُْ 

.طلخٍٝ اهلخءٙ
(2)

 

                                                                 

َ: ٗـ٤ذ ٓللٞظ ،حَُٔؿغ حُٔخرن ،ٙ  -1 ه.٣74٘ظ

2-  ٙ ٚ َ: ٗلٔ  .٣76٘ظ
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خ  ًخٕ هـٞال ٣٘ظَ ا٤ُٜخ "ػجذ اٌّؼض"  ٌُٖ        َ ،ٌُ٘ٚ ط٘ـغ ٝٓؤُٜخ أًزَ ٓ٘ٚ رٌؼ٤ أٜٗ 

 كؤؿخرظٚ ٓخ ػالهش حُؼَٔ رخُؼ٘ن؟ . هخثال: ٢ُ أٓزخد إٔ أػَف ٓخ ػَٔى؟

ٗلٖ ٓؼَ٘ أَٛ حُٜٟٞ ٗويٍ ح٧ػٔخٍ رلٔخد حُلذ ٓؼِ٘خ ٓؼَ حُؼَحكش حُظ٢ طٜظي١ ا٠ُ       

 أال ٣لَّ ٗلٔٚ ٖٓ حُلذ ٝػ٘ي ػٞىطٜٔخ أٍحىصٓؼَكش ح٧ػٔخٍ رخََُٓ ٝحُ٘ـّٞ. ١ِٝزض ٓ٘ٚ 

طٞى٣غ حُ٘خد ،كٔخُض ٗلٞٙ رَٔػش ٝهزِض كٔٚ هزِش كخٟلش ًحص  ٖإٔ طلٔح١بح" "ٔٛس اٌ

ظي ،كٞهق حُ٘خد ًحٛال ٓلٔٞٓخ ٤هٌ ٌٛٙ حُوزِش ُظئْٗ ٝك٤ٍٖٗ٘ ػـ٤ذ ٝهخُض ُٚ ٣خ ػ٢٘٤ 

٣ظٜخػي حُيّ ا٠ُ ٍأٓٚ ٝػ٘ي حٓظَهخءٙ ك٢ حُز٤ض ريأ ٣لْ رخُوزِش ػ٠ِ ٗلظ٤ٚ ٣ٝي١ٝ ٤ٍٜٗ٘خ 

ػٜخرٚ طِي ح٤ُِِش حُل٣َيس ك٢ ك٤خطٚ ْ حُٔؼطَ رخُوَٗلَ ،ٝحٛظخؿض أحُل ،٣ْٝ٘ ٍحثلشأ٤ًٗٚ  ك٢ 

ر٘لٜٔخ "ٔٛس اٌح١بح " ٖ ًٍحػ٤ٚ كـؼِض طوِن ُٚ ح٧كالّ ٝطي٢ٗ ا٤ُٚ ح٧ٓخ٢ٗ ٝأٗخٓض ر٤

ٜٔخ ُظ١َٝ حٗظٜخءٙ ُٝل
(1)

 

، طؼخ٤١ٚ ٗظَحص ك٘خٕ ٝحُؼـذ ك٢ ح٧َٓ إٔ كظ٠ حَُٔأس طؼِوض رٚ كٌخٗض طؤْٗ رٚ      

ٍحف حُـالّ ٓغ ٌٛح حُلذ حُٔخًؽ ٝطو٠ِ ػٖ ىٍحٓظٚ كظ٠ َٝٛ حُوزَ ا٠ُ  ٝػطق ٝٓٞىس.

كـٖ  "سٚض اٌفشج"ٝحُلٔخى ا٠ُ ؿخ٤ٗخص ٝحُيٙ ح٤ُ٘ن ١ٚ رؤٕ حر٘ٚ طيٍٛٞ ا٠ُ حُل٤٠ٞ 

 "ٔٛس اٌح١بح"ٝك٤ٜ٘خ ٍأٟ  سٚض اٌفشج"ؿٕ٘ٞ ح٤ُ٘ن ١ٚ ،ك٘ي ٍكخُٚ ٝطزغ حر٘ٚ ا٠ُ "

٤ٜخ ػَِٓطؼٖ ح٧ٝٛخٍ ُحثؾ حُزَٜ ٝأُو٠ كٞهق "ػجذ اٌّؼض" ُٝؿظٚ حُٔطِوش ٝأّ حر٘ٚ 

كوي ؿٔي ك٢ ٌٓخٗٚ ًخُْٜ ، ٌُٖ أرخٙ ُْ ٣زخُٚ ًٔخ  "ػجذ اٌّؼض" ٗظَحص ٝكٖ ٓلظَّ أٓخ 

ُٝحؽ رَٜٛخ ٝهخٍ ًٝخٕ ٝؿٚ ٌٛٙ حَُٔأس هي حر٤ٞ   ٔٛس اٌح١بح "طٞهغ ًٝٛذ ٓزخَٗس ا٠ُ "

زَ؟ َٛ ٓلِض ٣خ كخؿَس ا٠ُ ُٜخ حَُؿَ رؤٞس :َٛ ٝهؼض حُـ٣َٔش حٌَُ٘حء؟ َٛ كيع ح٩ػْ ح٧ً

إٔ ٣٘خٍى حر٢٘ ك٢ ٌٛٙ حُـ٣َٔش حُ٘٘ؼخء أكذ  َٓطزش حُلَ٘حص ٝحٌُالد ٝهللا ٓخ ً٘ض
(2)
. 

ػِوْ حُ٘يحٓش ٣وي أػ٠ٔ رَٜى ١ٝزغ ػ٠ِ ر٤َٜطي ٤ٌُ ٌُٖٝ حالٗظوخّ ح٢ُٜ٩ حُٜخٍّ         

ٍٛٞ ٗي٣ي كـذ ًٝخٗض  حَُٔأس ك٢ كخُش ً ٠٣َٝد ػ٤ِي حٌُُٔش ٝحُٜٞحٕ ا٠ُ أري ح٥ري٣ٖ .

                                                                 

ه.78،ٙ  حُٔخرن٣٘ظَ : حُٜٔيٍ  -1

2-  ٙ، ٚ َ: ٗلٔ  . ٣80٘ظ
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ٖٓ كٞحٜٓخ اىٍحى حُؼخُْ حُٔل٢٤ رٜخ ٝٓ٘ٚ ح٤ُ٘ن ١ٚ ٝحرٜ٘خ ، ٝك٤ٜ٘خ ػَكض َٓ كزٜخ 

 ٝػطلٜخ ػ٤ِٚ ٍٝىص ػ٤ِٚ هخثِش :

ًل٠ ٣ٌٛخٗخ ُْ ٣وغ ر٢٘٤ ٝر٤ٖ حر٢٘ ٓخ ٣وـَ ٓ٘ٚ أكيٗخ أٝ ًالٗخ ، ىحٍ ر٤ٜ٘ٔخ كٞحٍ ك٤٠ق 

َٛس ، ٝٓـِٚ ك٢ ٖ رٚ ٝٛٞ حُوخح١ٌُ طٌٔ ٝػِّ حُٞحُي ػ٠ِ أهٌ حر٘ٚ رؼ٤يح ػٖ ًُي حٌُٔخٕ

ٖٓ ٌُٖ حُ٘خد ُْ ٠َٟ٣ روَحٍ ٝحُيٙ ، ًٝخٕ ال ٣َٟ  "لش٠خ اٌؼش٠ش"ٓيٍٓش أهَٟ روَد 

٣َحٙ ك٢ حٍُ٘ٞ ٝحُظالّ ، ٝك٤ٖ ٣ـٔٞ ؿل٤٘ٚ ؿْ حُٔلزش ٝحُل٘خٕ ،حُي٤ٗخ ٟٓٞ كِٞ حالرظٔخٓش 

ا٠ُ حُوخَٛس  حُؼٞىس ْ ٣لٌَ ه٢ ك٢ ح٤ُٔ٘خٕ ، ٝػِّكٜٞ ال ٣يع كَٛش َُِحكش أٝ حال١ٔج٘خٕ ، ُٝ

ريص حُلَكش ػ٠ِ أٓخ٣ٍَ ٝؿٚ حَُٔأس ًٝخٗض طلظق ُٚ ٝحالُظوخء رظِي حَُٔأس ، ٝػ٘ي حُظوخثٜٔخ 

ٜخ كزٚ ا٤ُٜخ ١َٝ٣ ُ .ٝريأ حُ٘خدًٍحػ٤ٜخ ٝط٠ٔٚ ا٠ُ ٛيٍٛخ ٝطؼخ٤١ٚ هزَ حُل٘خٕ ٝح٧ٓٞٓش 

ٚ رؤٗٚ أٓخء أهزَط. ١ٝخثٖ كؤٝهلظٚ ػٖ  حٌُالّ  نرؤٕ كزٚ ًالّ كخٍؽ ٝػ٘ؼَكض كٝٗٞهٚ 

"ػجذ اٌّؼض" كٜٜٔخ ك٢ٜ ًخٗض طلزٚ كزخ ر٣َجخ ًلذ أٓٚ ٓؼال كٌخى حُيّ ٣ـ٢ِ ك٢ ػَٝم 

،كٜخف رٜٞص ٣لٍٞ ك٢ هِزٚ ٣ٝ٘لغ أٓخّ ػ٤٘٤ٚ ٓلخثذ ٖٓ ىهخٕ ًؼ٤ق ٠ذ ؿ٤ِخٗخ ًٝخٕ حُـ

ظوِو٢ ٍهيطٜخ ح٥ٓ٘ش أ٣ظٜخ حُؼخَٛس َٓطؼٖ حُ٘زَحص ال ط٘ز٢ٜ ٗلٔي ح٥ػٔش رؤ٢ٓ حُطخَٛس ، ك

٣٘ل٢ حٌُالّ ؿ٤ِِٚ كِطٜٔخ ػ٠ِ ٝؿٜٜخ ك٢ ؿ٤زٞرش حُـ٠ذ ٝرٜن ػ٤ِٜخ .  ُْٝ
(1)

 

خػش ح٧ُْ ٝحُلِٕ طزيٝ ػ٠ِ ٝؿٜٜخ ٝحَٜٗٔص ىٓٞػٜخ ر٘ك٘يٓض ح٧ّ ًؼ٤َح ًٝخىص        

٠٠ٓٝ حُ٘خد ٛخثـخ ػخثَح ًخُِٝرؼش ، ٝػ٘ي ٓؼَكظٚ ُِلو٤وش ٗيّ ٝطؤٓق ٝكٔي هللا  ىٓخء ح

" ١ٌزٕٟ ٌُ أِذد ٌٙب  ْ ٝطٜ٘ي كِٗخ ٣وٍٞ ُ٘لٔٚ آٓلخ ٓلٍٔٞحٖٓ ًُي حَُ٘ حُؼظ٤ػ٠ِ ٗـخطٚ 

٠ذٞ ثغٛء"
(2)
. 

 

 

 

                                                                 

  .٣83٘ظَ : حُٜٔيٍ حُٔخرن، ٙ ه-1

2-  ٙ   .٣83٘ظَ : حُٜٔيٍ ٗلٔٚ ،
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 رح١ٍٍٙب: -ة

 أٚال: ػٍٝ ِغزٜٛ اٌشىً:

٢ٛٝ هٜش ٗخد ػخٕ ك٢ "سٚض اٌفشج" ٌٛٙ حُوٜش ٛٞ :ٟٓٞٞع  اٌّٛضٛع: (0

ك٠ش ك٤خس ح٣َُق أك٠خٕ ٝحُيٙ رؼي إٔ حٗلِٜض ػ٘ٚ أٓٚ ٝٛٞ ٤ٍٟغ ك٢ حُؤخ١ ،ٍح

  جش .٧ٓٞٓش ٝال رخُِٝؿ٤ش ٌُٖٝ ٗخءص ح٧هيحٍ ٝؿٔؼظٜخ ريحكغ حُوط٤٤ش رخؿ٤َ ٓزخُٝحُزخى٣ش 

رش رطَ حُوٜش ٝٛٞ رٔؼخ "ػجذ اٌّؼض"ٗو٤ٜخص ٌٛٙ حُوٜش ٢ٛ أٍرؼش:   اٌشخص١خ: (2

كوي ططٍٞ رظطٍٞ حُليع ،كزؼيٓخ ًخٕ ؿالٓخ ٓـظٜيح ،١خَٛ حُوِن  اٌشخص١خ إٌب١ِخ،

 ""ٔٛس اٌح١بح أٓخ ٗو٤ٜش أٓٚ  .ػخٗن ٣لذ حُلٔخى ،ٝطو٠ِ ػٖ ىٍحٓظٚ طلٍٞ ا٠ُ 

، كٖٔ أٍٝ حُوٜش ًخٗض ٓٔؼِش، كٔ٘خء، طـ١َ  اٌّغطحخ  اٌشخص١خ اٌثبثزخكٌخٗض رٔؼخرش 

 ٞ  ٝحُظَف ،رو٤ض ػ٠ِ ٌٛٙ حُلخٍ كظ٠ آهَ حُوٜش.ٍٝحء حُِٜ 

كوي ًخٗض رٔؼخرش  "اٌش١خ طٗ" ٝأر٤ٚ" األعطٟ شٍجٟ"  ٌٗشخص١خ لش٠جرخُ٘ٔزش أٓخ      

ٓخٛٔض ك٢ ططٍٞ حُليع ٝٗٔٞٙ،اٌشخص١خ اٌثب٠ٛٔخ 
(1)

 

خػِٜخ ٓغ ططٍٞ ٗـ٤ذ ٓللٞظ رزَحػظٚ ٝهيٍطٚ حُل٤٘ش ػ٠ِ ٍْٓ ٌٛٙ حُ٘و٤ٜخص ٝطل حٓظطخع

ك٢ آالٓٚ ٝآٓخُٚ.، ك٢ٜ رٔؼخرش حُٜٞص حُلو٤و٢ ُـ٤ِٜخ حُليع
(2)

 

حُط٣َوش حُظل٤ِ٤ِش حٓظؼِٜٔخ ٓغ  ٝهي حٓظويّ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ك٢ ٗو٤ٜخطٚ ٣َ١وظ٤ٖ :     

ىحه٤ِخ ٝهخٍؿ٤خ ،ًًَٝ ٤ِٓحطٚ رؤِٓٞد ٝٛلخ ك٤ٖ هخّ رٞٛلٚ "ػجذ اٌّؼض"  ٗو٤ٜش حُزطَ

 .ٛخىم

ك٤غ  "ٔٛس اٌح١بح"أٓخ حُط٣َوش حُؼخ٤ٗش ٢ٛٝ حُط٣َوش حُظٔؼ٤ِ٤ش كوٌ حٓظؼِٜٔخ ٓغ أٓٚ       

 ٞ شخص١خ ثبثزخ.ٝحُظَف ًٝخٗض رٔؼخرش حطٔٔض رٔظخَٛ حُِٜ 
(3)

 

                                                                 

-  ٙ .٣74٘ظَ :ٗـ٤ذ ٓللٞظ ،حُٜٔيٍ حُٔخرن،   1 

َ: ٣ٞٓق أرٞ حُؼيّٝ  -2 ه.127حُٔخرن ،ٙ حَُٔؿغ ،٣٘ظ

. 76ٗلٔٚ، ٙ َٔؿغ٣٘ظَ،حُ -  3  
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ظٚ أٓٚ ٝٛٞ ٤ٍٟغ ك٢ حُؤخ١ ٍحك٠ش ك٤خس ًُي حُ٘خد ح١ٌُ طًَ "ػجذ اٌّؼض"هٜش  اٌحجىخ:

ٞ ٝحُظَف ٝحُزخى٣ش ح٣َُق ٤يس ػٖ حُٔٔئ٤ُٝش رؼيّ رؼ،  ؿ٤َ ٓزخ٤ُش رخ٧ٓٞٓش ، طـ١َ ٍٝحء حُِٜ 

 ؿ٣َزش،هٜش ٤ُٔض  ،ػ٠ِ أٓٚ رؼي كظَس ٣ٞ١ِش ٝطؼِوٚ رٜخ  ٚحُالٓزخالس ،٠ٗٝؾ حُ٘خد ٝطؼَك

، أٝ ٣ٌٖٔ ُٜخ إٔ طليع ك٢  ك٢ ًُي حُٞهض ك٢ ٝحهغ حُٔـظٔغ ح٣١ٌَُٜٖٔٔ أٜٗخ كيػض 

حُٞحهغ.
(1)
  

أِٓٞد ٗـ٤ذ ٓللٞظ ك٢ ٌٛٙ حُوٜش ًخٕ أِٓٞد ر٢٤ٔ ٝٓؼوي ك٢ ٗلْ األعٍٛة: (1

، كوي ُظ٘خُٝٚ ٓؼَ ٌٛٙ حُوٜش ٝهي ًخٕ حػظٔخىٙ أًؼَ ػ٠ِ حُٜٔ٘ؾ حُ٘ل٢ٔ حُظل٢ِ٤ِحُٞهض 

١َف حكٌخٍٙ ٖٓ هالٍ حالٓظ٤طخٕ حُيحه٢ِ ُِ٘و٤ٜش ، ٝطيحػ٢ ح٧كٌخٍ 

، ٝٓخ طؼزظٚ ٖٓ ٓٞحهق حٗٔخ٤ٗش ٝك٣ٌَش ٓؼ٤٘ش ٞؿ٤خص حُيحه٤ِش ُِ٘و٤ٜش ،ٝحُُٔٞٗٞ

ٝحُٞؿٞى ، ًَٝ ٌٛح طؼز٤َح ػٖ كخالص حؿظٔخػ٤ش ٝٗل٤ٔش ، ٝػٖ طؤٓالص ك٢ حُل٤خس 

.ٓ٘ظِع ٖٓ ٝحهغ حُل٤خس ، ٖٝٓ ظَٝف حُ٘و٤ٜش حُظ٢ ٣ظ٘خُٜٝخ
(2)

     

ص حُِٓخٕ ، ٝك٢ إ ُـش حُوٜش ػ٘ي ٗـ٤ذ ٓللٞظ ك٢ طـٔيٛخ حُوالم ُظلٞال ٌغزٗ: ( أ

حُؼخهذ ُظـ٤َحص حٌُٔخٕ ، طظ٤ِٔ رٜٔخكزخص ٗل٤ٔش ػ٤ٔوش حُ٘ـٖ ٝط٘لَى ٗظَٛخ 

طظخرؼظٜخ ح٧ىحث٤ش ىكوخ ٖٓ حُلْ حُٔظلـغ ط٘لغ ك٢ ٤ٍٛلش ح٠ٓ٧ ، ًٔخ أٜٗخ رَٜحػخص 

، ًٔخ طٔظِي طِي حُِـش  ، ٖٝٓ ح٠ٓ٧ حُٔظٞؿغ ػ٠ِ حُؼَٔ حٌُحٛذ ػ٠ِ حُِٖٓ حَُحكَ

ي حَُإ٣ش ك٣لظ٠ٖ ك٢ ؿالُظٚ حُ٘لخكش ،طٍٞس ػ٠ِ هِن ط٘خري ٤ٍٛق حُوالهش هيٍس هخى

طظٌَ٘ حُـَٔ حٌُال٤ٓش ، ٓ٘ـٔٔش ك٢ ػٜذ حُلِٔل٤ش رخُز٤٘ش حُِـ٣ٞش ٖٝٓ طٔخُؿٜخ 

حُظوخ١ ح٧ػَ حُ٘ل٢ٔ ، ٝحُ٘ـٖ حُ٘ل٤ٔش ،ٖٝٓ هالُٜخ ٣٘زٞ ح٧ىحء رزَحػش  حُوِـخص

ٕ حٌُحص.حَُٝك٢ ُظزخىٍ حٌُٔخٕ ٝحُِٓخٕ ٝٛٞ ٓ٘ؼٌْ ػ٠ِ ٝؿيح
(3)

 

                                                                 

ٙ ه-1 ه.٣145٘ظَ : ػَٔ ػ٤الٕ  حَُٔؿغ حُٔخرن ،

ه.323ي ٢ًُ حُؼ٘ٔخ١ٝ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٣ٙ٘ظَ : ٓلٔ -2

 .     122ٙ  1989ٍؿخء ػ٤ي :هَحءس ك٢ أىد ٗـ٤ذ ٓللٞظ )ٍإٟ ٗوي٣ش( ىحٍ حَُ٘٘ رخ٩ٌٓ٘ي٣ٍش : ى. ١ ه 3-
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ح١ٌُ طًَظٚ ٝحُيطٚ ٝٛٞ ك٢  "ػجذ اٌّؼض"َٓى ٗـ٤ذ ٓللٞظ هٜش حُ٘خد  عشدٖ: - ( ة

ٞ ٝحُظَف   ، ؿ٤َ ٓزخ٤ُش رخ٧ٓٞٓش .حُؤخ١ ، ؿخ٣ٍش ٍٝحء حُِٜ 

٧ٕ ح٣ُِخىس ك٢ ًُي طزَُ أ٤ٔٛش حُوٜش َٓىٛخ رظؤ٢ٗ ، ٤٠ٓلخ ا٤ُٜخ ٍطٞٗخص ٝط٤ٔ٘وخ      

 .ٍىح ك٤ٜخ ٝح،٤ُٜزق حالٗظزخٙ ٝطـ٤ِش ه٤ٜٛٞظٜخ 

ٗـ٤ذ ٓللٞظ ػ٠ِ َٓى حُيٍحٓخ حُوخُٜش ٣ؼ٢٘ ؿ٤خد حَُح١ٝ حػظٔي
 

ك٢ ٌٛٙ حُوٜش كوي 

 "ػجذ اٌّؼض".ًٍِ َٓىٙ ػ٠ِ طوي٣ْ ٗو٤ٜش ٓل٣ٍٞش ٢ٛٝ ٗو٤ٜش 
(1)
  

"ٔٛس ٝأٓٚ  "ػجذ اٌّؼض"ؿٔي ٗـ٤ذ ٓللٞظ حُلٞحٍ ح١ٌُ ىحٍ ر٤ٖ   حٛاسٖ:-ج(

 ٍ ُٜخ:ك٤ٖ أكزٜخ ٍٝأٟ رؤٜٗخ طٌزَٙ ٓ٘خ كوخ اٌح١بح"

 ٓخ ػَٔى؟

 كؤؿخرض ٍٗٞ حُل٤خس :ٝٓخ ػالهش حُؼَٔ رخُؼ٘ن؟

 كـِٔص رؼ٤ٜ٘خ ٝهخُض:

ٍرخٙ ...ُْٝ طلَّ ٗلٔي ٖٓ حُلذ ٣خ ر٢٘؟
(2)

 

حطْٔ حُلٞحٍ ٛ٘خ رظِي حُٔٔش كٜخٍ ًَِٓح ٓو٘ؼخ ،َٓطزطخ رخُلًَش حُ٘ل٤ٔش ٨ُٗوخٙ      

ٝحُٔ٘خم حُؼخّ ُِؼَٔ حُل٢٘ ،ٝحُؼويس.
(3)

 

رخُطز٤ؼش ح٣َُل٤ش ٛٞ ط٣َٜٞ ٌٛٙ حَُٔأس حُلخؿَس  ٢ ٌٛٙ حُوٜش حُٔؼ٠٘ ك اٌّؼٕٝ: (1

 ٌٌٛح ا٠ُ ٍٝٝ حُلَؽ،إٔ ٣٘ظ٢ٜ ح٤َُٜٔ رٜخ  ٝحُِٗخحُِٔٞػش رخُٔلخٍّ ٝحُلطَس 

 أٝالىٛخ ك٤ٌقُْ طظو٠ِ ػٖ حُلَ٘حص ٝحٌُالد . كلظ٠ ٝا٠ُ ٤َٜٓ أٗي ٝػٍٞس  

 حُؼزَس ٓ٘ٚ.حر٘ٚ ٝحُٔؼ٠٘ حُلو٤و٢ ٌُٜٙ حُوٜش ٛٞ أهٌ  ػٖ ٣ظو٠ِ ٕ ُزَ٘ أ

                                                                 

َ: ٓؼ٤ي ٣وط٤ٖ : طل٤َِ حُوطخد حَُٔى١ )حُِٖٓ  -1 ه.286ٙ  2005 ١4 –حُٔـَد –حَُٔى ( حُيحٍ حُز٠٤خء –٣٘ظ

ه.88 ٗـ٤ذ ٓللٞظ: حُٜٔيٍ حُٔخرن ،ٙ -2

َ: ٣ٞٓق  ٗٞكَ :حَُٔؿغ حُٔخرن ٙ -3 ه.٣109٘ظ
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رؼي  ٓظـ٤َ ك٢ ح٤َُِ ، ك٢ حُٜ٘خٍ،ح٧كيحع ك٢ ُٖٓ  صؿَ  اٌج١ئخ)اٌضِبْ ٚاٌّىبْ(:

حُوخَٛس ا٠ُ ٍٝٝ حُلَؽ أٓزٞع ،ًٝخٗض ك٢ ٌٓخٕ ٓظـ٤َ ٖٓ ه٣َش حُؼ٣َٖ ،ا٠ُ 

ح١ٌُ أػَ ك٢ ٗل٤ٔش حُزطَ ، ٝؿ٤َ ٓـَحٙ.ٝحُؼ٘خم ، ٌٛح حٌُٔخٕ 
(1)

 

ك٢ ك٤خس ح٧ٗوخٙ خ ،هالٍ ػَٜ ٓؼ٤ٖ طئػَ إٔ حًظ٘خف ر٤جش ٓأًي ٗـ٤ذ ٓللٞظ       

ٖٓ هالٍ ح٧كيحع حُظ٢ طٜيٍ ػٖ حُ٘و٤ٜش أٝ ػٖ ٝٗٔظط٤غ ح٩كٔخّ رٌُي ح٧ػَ 

طلخػِٜخ ٓغ طِي ح٧كيحع ك٢ ر٤جش ٓخ.٣َ١ن 
(2)

       

ػ٘ي طَى ح٧ّ حرٜ٘خ، ٝػيّ ىكجٚ رخُل٘خٕ ٝح٧ٓٞٓش ، ح٧ُٓ٘ش ك٢ ٌٛٙ حُوٜش ًخٗض  األصِٕخ: (5

 ٕ أٓٚ هي ٓخطض ، ٓٔخ أػَ ػ٠ِ ٗل٤ٔش ٝٗظؾ ُٚ ػويس كذ ٓٔظل٤ِش.ٝحُيٙ رؤٝحهزخٍ 

 ُِلو٤وش ٟٝٝغ كي ُـٞحٍكٚ. "ػجذ اٌّؼض"حُلَ ك٢ ٌٛٙ حُوٜش ٛٞ ٓؼَكش حُ٘خد  اٌحً: (6

ٕ ٖٓ ػخىحص حُٔـظٔغ ح١َُٜٔ ، أٝ أ١ ٓـظٔغ ا رص٠ٛش ػبداد اٌّجزّغ ٚرمب١ٌذٖ : (7

ٝحُٔالّ ،ٝػيّ طو٤ِٜخ ُْٜ ح٧ٖٓ ٓٔئ٤ُٝش أر٘خثٜخ ٍٝػخ٣ظْٜ ، ٝطوي٣ْ لَٔ ح٧ّ ػَر٢ ط

ػْٜ٘ ٍؿْ أ١ ظَف ًخٕ ،ٌُٖ ٌٛٙ حَُٔأس حُلخؿَس هخُلض ػخىحص حُٔـظٔغ حُؼَر٢ ٓٔخ أىٟ 

 رٜخ ا٠ُ ًُي ح٤َُٜٔ ح٣ََُٔ.

ك٤ٖ "ػجذ اٌّؼض" ٍٛٞ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ٗل٤ٔش  رص٠ٛش ػّك إٌفظ اٌجشش٠خ : (8

غ١ٍبٔب ، ٚوبْ ٚلٗ "وبد اٌذَ ٠غٍٟ فٟ ػشرؤٜٗخ طلزٚ ٓؼَ حرٜ٘خ ًخ٥ط٢: أهزَطٚ 

َ ػ١ٕ١ٗ  عحبة ِٓ دخبْ وث١ف".اٌغضت ٠فٛس فٟ لٍجٗ، ٠ٕٚفث أِب
(3)

 

ط٠ق َٓحهزش ٗـ٤ذ ٓللٞظ ك٢ ٌٛٙ حُوٜش ػ٘ي حُظوخء حالرٖ ٝح٧د  اٌّشالجخ ٚاٌٛصف: (9

 ٝح٧ّ ٓؼخ ،كوي ٍٛٞ ًَ ٝحكي ػ٠ِ كيٟ ًخ٥ط٢:

                                                                 

َ: ٗـ٤ذ ٓللٞظ .80،ٙ ،حُٜٔيٍ حُٔخرن٣٘ظ -1  

َ :ٓ٘خء ١خَٛ حُـٔخ٢ُ ،حَُٔؿغ حُٔخرن ٙ- 2 ه.٣181٘ظ

َ: ٗـ٤ذ ٓللٞظ ، 3-   .84حُٔخرن، ٙ حُٜٔي٣ٍ٘ظ
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"ػجذ ،أٓخ  َٓطؼٖ ح٧ٝٛخٍ ،ُحثؾ حُزَٜ، ٝأُو٠ ػ٤ِٜخ ٗظَحص ٝكٖ ٓلظَّ "كٞهق

ض "ٔٛس اٌح١بح" ٚ ًٔخ طٞهغ ،أٓخ كـٔي ك٢ ٌٓخٗٚ ًخُْٜ ،ٌُٖ أرخٙ ُْ ٣زخُ اٌّؼض" كوي حر٠٤ 

، ُٝحؽ رَٜٛخ.ٝػال ػ٤ِٜخ حًٌَُْ
(1)

 

رؤٗٚ ٗخد ك٢ حُوخٓٔش ػَ٘ ٖٓ "ػجذ اٌّؼض" ٝٛق رطَ حُوٜش  كوي اٌٛصفأٓخ      

 حُولش، ٝرخى٣ظ٠ٚ ٣ٍل٤ش ٌٝٓحؿش ٗظَحطٚ ػِهٞس ر٤٘ظٚ  طيٍ حُوِن،هِذ ١خَٛ  ًح ػَٔٙ،

١ٞال ٝػَٟخ رؤٜٗخ ٓٔؼِش كٔ٘خء ،حَٓأس كخٍؿش "ٔٛس اٌح١بح" ٝٝٛق أٓٚ  . حُوخ٤ٓش

ِٓؿلش حُلخؿز٤ٖ ، ٌٓلِش حُؼ٤٘٤ٖ ، ٓلَٔس حُوي٣ٖ ٝحُ٘لظ٤ٖ، طظؼ٠٘ ٝطظٔخ٣َ ،ٝطظزوظَ ك٢ 

ػ٠ِ حَُؿخٍ ٤٘ٓظٜخ ًٝؤٜٗخ طَهٚ ، طُٞع حُ٘ظَحص حُ٘خػٔش رال ػيٍ ٝال ٍكٔش 

.ْ ، ٝطَ٘د ح٢ٌٔ٣ُٞٝطـخُٜٔ
(2)
  

  اٌخ١بي: (10

ٖٓ إٔ ٣وِن ُ٘خ ه٤خٍ حُل٘خٕ ٛٞ حُوٞس حُظ٢ طٌٔ٘ٚ  ئْ  وٌٛشدج"٣وٍٞ حُ٘خهي ح٩ٗـ١ِ٤ِ "      

.ػٔال ٣ظـٔي ك٤ٚ ٓزيأ حُظٞك٤ن ر٤ٖ حُٔظ٘خه٠خص
(3)

 

ػ٤ِٜخ  حُزَٜ، ٝأُو٠ ح٧ٝٛخٍ، ُحثؾٞهق َٓطؼٖ ٍٝحف ٗـ٤ذ ٓللٞظ رو٤خُٚ ٌٛح: ك   

.كـٔي ك٢ ٌٓخٗٚ ًخُْٜ "ػجذ اٌّؼض"ّ ،أٓخ ٗظَحص ٝكٖ ٓلظَ
(4)

 

 اٌّٛضٛػ١خ ٚاٌزار١خ:(11

ُِٞحهغ حُظخ٣ٍو٢ ،ٝح٤ُٔخ٢ٓ، طؤػ٤َح ك٢ ر٘خء حُؼالهخص حُؼخث٤ِش، ٝط٤ٌَ٘ حُٔٞحهق ئْ       

ٔوظِلش، ًٔخ إٔ ُطز٤ؼش حُؼالهخص حُؼخث٤ِش ،ٝحُؤٔخص حُ٘ل٤ٔش طؤػ٤َح ك٢ كًَش ٌٛح حُ٘ل٤ٔش حُ

                                                                 

1-  ٙ َ: ٗـ٤ذ ٓللٞظ ،حُٜٔيٍ حُٔخرن،    .٣80٘ظ

.  74ٗلٔٚ، ٙ   -2  

ه.82ري١ٝ ، ِِٓٔش ٗٞحرؾ حُلٌَ حُـَر٢ ،ىحٍ حُٔؼخٍف َٜٓ ًَُٙٞىؽ ٍ ى. ٜٓطل٠  -3

. 81،ٙ حُٜٔيٍ حُٔخرنٗـ٤ذ ٓللٞظ ،   -4  
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ٌح حُظؤػ٤َ ٣وظِق ، ٣ٝظ٘ٞع رظ٘ٞع حُ٘و٤ٜخص ، ٝرخهظالف ،ٝال ٗي إٔ ٛحُٟٞغ 

ٝططٍٞٛخ ٓغ حُٞحهغ."ػجذ اٌّؼض" ٝأًزَ ٓؼخٍ ػ٠ِ ٌٛح : هٜش  حُٔالرٔخص 
(1)
  

 اٌمذس ٚاٌم١ُ ٚاٌشِض:(02

"ر٘بة االثٓ ئٌٝ ِىبْ سٚض اٌفشج حكظٞص ٌٛٙ حُوٜش ػ٠ِ ػَٜ٘ حُويٍ ٝٛٞ          

ٗ ،ٚرؼٍمٗ ثٙب ِٓ دْٚ ٚاٌؼشبق ٚاٌزمبئٗ ثزٍه اٌّّثٍخ اٌحغ أْ ٠ذسٞ ٕبء اٌزٟ وبٔذ أِ

 حم١مزٙب".

أٓخ ػٖ حُو٤ْ ك٢ ٌٛٙ حُوٜش كٌخٗض ه٤ٔش كخٓيس ػ٘ي ح٧ّ حُظ٢ طًَض حرٜ٘خ ًٝٛزض ٓغ         

ٝحُظَف، ًٝخٗض ه٤ٔش ٗز٤ِش ػ٘ي حُٞحُي ح١ٌُ ط٠ُٞ ٍػخ٣ش حر٘ٚ ٝكيٙ.حُٜخ٣ٝش 
(2)

 

طَِٓ ا٠ُ حُْٞٛ ح١ٌُ ٣َحكن حالٗٔخٕ ،٣ٝؼٌْ  ""ٔٛس اٌح١بحأٓخ رخُ٘ٔزش َُِِٓ كخ٧ّ        

 ك٢ حُ٘و٤ٜخص حُٔوَرش ٓ٘ٚ .طؤػ٤َٙ 

أٓخ حُوٜش ًٌَ كظَِٓ ا٠ُ ً٘ق هط٤جش أهاله٤ش.      
(3)
  

 

 

 

 

 

                                                                 

َ: ٓلٔي ٢ًُ حُؼ٘ٔخ١ٝ ، حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  -1 ه.٣319٘ظ

2-  ٙ َ: ٗـ٤ذ ٓللٞظ ،حُٜٔيٍ حُٔخرن ، ه.٣77٘ظ

3-  ٙ َ: ٣ٞٓق أرٞ حُؼيّٝ ،حَُٔؿغ حُٔخرن،   . ٣131٘ظ
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 ثب١ٔب :ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّضّْٛ:

ك٢ ٌٛٙ حُوٜش ط٘خٍٝ ٗـ٤ذ ٓللٞظ ١خرغ ٓوظِق ك٢ ط٘خٍٝ حُٔـظٔغ ، ٝحُٞحهغ        

ا٠ُ ؿخٗذ حطـخٜٛخ ا٠ُ حُٞحهغ ح١َُٜٔ ،ريٍحٓش ًٗٔٞؽ  طٜظْ"سٚض اٌفشج" كوٜش 

ك٤خطٚ ،٣ٝظظزؼٜخ ريهش ٤ٌُ٘ق ػٖ ططٍٞٛخ حُ٘ل٢ٔ ، اٜٗخ هٜش حُ٘خد ر١َ٘ ، ٣يٍّ 

ٝحُيٙ رؼي إٔ حٗلِٜض ح٧ّ ػٖ حُِٝؽ ،ٍحك٠ش ح١ٌُ ػخٕ ك٢ أك٠خٕ "ػجذ اٌّؼض" 

ك٤خطٜخ ػ٠ِ طَر٤ش ض ك٤خس ح٣َُق ٝحُزخى٣ش ،ؿ٤َ ٓزخ٤ُش رخ٧ٓٞٓش ،ٝال رخُِٝؿ٤ش ، ٝأٝهل

٣زيٝ ٣ٞٓخ رَ ًخٕ ُٚ طؤػ٤َ ك٢ ١ز٤ؼظٚ ُٝيٛخ ح١ٌُ ٗ٘ؤ ٗ٘ؤس ٣ظ٠ق ك٤ٜخ طؼِوٚ رؤٓٚ طؼِوخ ال 

رؼي اال رؼي ٍَٓٝ ٓيس ٖٓ  ٓظؼِوخ رؤٓٚ ُْ ٣لطٖ "ػجذ اٌّؼض"ًِٝٓٞٚ ، ٝرو٢ حُ٘خد 

 حُِٖٓ ٟخم ك٤ٜخ حُٔؤٓخس ٝحُلِٕ.

ٓخص ٓؼَ حُوخَٛس حُـي٣يس ا٠ُ ٗٞع آهَ كخُوٜش طظَى حُٔـخٍ ح١ٌُ ٓخٍص ك٤ٚ ىٍح        

،ٝطلخٍٝ إٔ طظخرغ ٓٔخٍٛخ  ريٍحٓش كخُش طظؼٔن ٤ٔٗؾ ٗو٤ٜش ٖٓ ٗٞع هخ٣ٜٙظْ 

ك٢ أػ٘خء كيٝع حُ٘ل٢ٔ ٖٓ هالٍ طظزغ حٌُخطذ حٌُٕٔ٘ٞ حُٔـٍٜٞ ،ك٢ ىحهَ حُ٘و٤ٜش 

 ٗـ٤ذ ٓللٞظ ٌُٜٙ حُوٜشحُلؼَ ،ٝح٧َٓ ح٧ًؼَ ُلض ُالٗظزخٙ ٝح٧ًؼَ ٛيٓش ك٢ ط٣َٜٞ 

ٛٞ ط٣َٜٞ ٌٛح حُـخٗذ حُـي٣ي حُل٢ ًُ٘ٔٞؽ ر١َ٘ ؿ٤َ ٓؤُٞف
(1)

 

ٓ٘ٔٞؿش ٖٓ طَى٣ي ٍحٓن أًي ٗـ٤ذ ٓللٞظ ك٢ ٌٛٙ حُوٜش إٔ حُل٤خس طـ١َ ػ٤ٔخء       

حُٔـِٞرش ػ٠ِ ك٢ ر٤جش حؿظٔخػ٤ش ، ٝك٢ كًَش ح٧كيحع ح٤ٓٞ٤ُش ٝح٧كٌخٍ ،ٝح٧كخ٤ْٓ 

ٝحُؤٞس حُظ٢ طلَٔ حُلَى ػ٠ِ حُو٠ٞع س ح١ٌُ ٣ٔظ٨ رخُالٓزخال،ط٤خٍ حُل٤خس  أَٓٛخ أٓخّ

ا٠ُ أ١ ٢ٗء كظ٠ ُٞ ًخٕ حٗلَحكخ، ٢ٌُ  ،٤ُٝٔض ٖٓ ٛ٘غ ٣يٙ ،ك٤ِـؤ ٤ٗ٧خء ٓلَٟٝش

ػ٤ِٚ حُل٤خس إٔ ٣وغ ك٢ ٣ٔظط٤غ حُظالإّ ٝحُزوخء ٓؼِٔخ كيع ٌٛح حُـالّ ح١ٌُ كَٟض 

.حُوط٤جش ىٕٝ إٔ ٣ي١ٍ كو٤وظٜخ
(2)

 

                                                                 

َ: ٓلٔي ٢ًُ حُؼ٘ -1 ه.314ٙ ٔخ١ٝ ،حَُٔؿغ حُٔخرن، ٣٘ظ

2- ٙ ٚ َ: ٗلٔ  .   ٣315٘ظ
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 "ػمذح أٚسعذ":ِٚمبسٔخ لصخ "سٚض اٌفشج" ثمصخ "أٚد٠ت" 

ٍحٓش ػويس أٝى٣ذ ، ٝحُ٘ؼٍٞ رخ٤َُٔ حُو١ٞ ٗلٞ ح٧ّ ، ًَٝح٤ٛش ح٧د، حٗطالهخ ٖٓ ى       

ُٜخ ٓ٘طِن ؿؼِض ُ٘ـ٤ذ ٓللٞظ "لصخ سٚض اٌفشج" كبٕ حُيٍحٓش حُؼخ٤ٗش حُظ٢ ط٘خُٝض 

ػويس أٝى٣ذ ٤ُْ ًخك٤خ ُٞكيٙ ك٤ٔخ ٣َٟ  ػ٠ِ  ٧ٕ حالٍطٌخُ"ػمذح أٚسعذ" ،آهَ ٛٞ 

."ػجذ اٌّؼض"حُوٜش ٝٗو٤ٜش رطِٜخ  ل٤َٔحُ٘خهي ُظ
.(1)

هٜش ٍرٔخ  "سٚض اٌفشج"ٝ هٜش 

 أٝ ٣ٌٖٔ ُٜخ إٔ طليع ك٢ حُٞحهغ.  كيػض،٢ٛٝ طظليع ػٖ ظٞحَٛ  حُٞؿٞى،ُْ طظلون ك٢ 

.ٛخؿٜخ حَُٝحث٢ ك٢ ٍٛٞس ك٤٘ش هخرِش ُِظل٤َٔ حُ٘ل٢ٔ      
(2)
خٍ ػِ حُي٣ٖ ك٢ ٗٝهي أ 

ـخٗذ حُظطز٤و٢ ح١ٌُ ٣ٔؼ٠ ا٠ُ ىٓؾ ٓل٤ٜٖٓٞ ٖٓ ٓلخ٤ْٛ طل٤ِِٚ حُ٘ل٢ٔ ا٠ُ حالٗظوخٍ ا٠ُ حُ

ـؼَ حُظٍٜٞ ٣ ٛٔخًال ٝإ "ػمذح أٚسعذ"،ٝ أٚد٠ت" ػمذح"حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ ٛٔخ: 

ح١ٌُ هظَ أٓٚ  "فأٚسعذ"ح٧ٍٓط٢ ك٢ ٝحؿٜش حُظل٤َِ ٝٗظ٤ـش  ٜٗخث٤ش ُوالٛش حُيٍحٓش 

رؤٗٚ ًخٕ حُٔزذ ك٢ كِٜٗخ  اال ح١ٌُ ٍؿْ طؼِوٚ حُ٘ي٣ي رؤٓٚ  "ػجذ اٌّؼض"حٗظوخٓخ ٧ر٤ٚ ٣٘زٚ 

ٝٗـخكٚ ح١ٌُ كَ٘ ك٢ ىٍحٓظٚ  "ػجذ اٌّؼض" ٤ًِٞٓخص ػض اٌذ٠ٓ اعّبػ١ً ٝرخُظخ٢ُ ٣لَٔ 

،رؤٕ ػويس حُِٗخ رخُٔلخٍّ ٢ٛ حُظ٢ ًخٗض طٜيٙ ػٖ  "ٔٛس اٌح١بح" ك٢ حُظٞحَٛ ٓغ حَُٔأس 

 َٓس .ا٠ُ ىحهَ ح٧ٝا١خػش ٝحُيٙ ٧ٗٚ ٣لْ رؤٕ كزٚ ٗلٞٛخ ٓٞؿٚ ٓٞحِٛش ىٍحٓظٚ ، 

"أث١ٕب" ا٠ُ حُٔي٣٘ش، رؼيٓخ طيهِض ح١ٌُ ٍكٞ حُؼٞىس   "أٚسعذ"رٌُي ٣٘زٚ  ٝٛٞ

حُظ٢ ٢ٛ ٍٛٞس " ا"ئٌىزشإٔ ػٞىطٚ ٓظـؼَ ٓ٘ٚ ٌِٓخ ٤ٓٝظِٝؽ ٜٗخكٚ ،٧ٗٚ ٣يٍى إل

ٝأٍٝٓض ػ٘يٓخ هظَ أٓٚ كبٕ ًِٓٞٚ ٌٛح ًخٕ ريحكغ حَُؿزش ك٢  ".ا"و١ٍّٕغزشأهَٟ ٧ٜٓخ 

ٝٗلْ ح٢ُ٘ء " "ٌمذ ارجٗ حجٟ ٔحٛ اٌخبسج ، ٍحطٚ حٍُٜٔ٘ٞس َٓىىح ػزخحُظلَ ربٗٔخ٤ٗظٚ 

ك٤ٖ ُطٜٔخ ٝرٜن ػ٤ِٜخ ،رظلٍَٙ ٖٓ ًَ ٗؼٍٞ حُلذ ٗلٞ  "ػجذ اٌّؼض" ٌِٗٚ ٓٞهق 

 حُوخٍؽ.
(3)
  

                                                                 

 .٣144٘ظَ ػَٔ ػ٤الٕ ، حُ٘وي حُؼَر٢ حُـي٣ي ، حَُٔؿغ حُٔخرن  ٙ -1

2-  :َ ه.145ٗلٔٚ ٙ حَُٔؿغ ٣٘ظ

َ: ٗلٔٚ ٙ -3  .٣146٘ظ
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اإلخٛح حُ٘وخى ٖٓ هالٍ حُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش حُظ٢ ِٗٔض ٍٝح٣ظ٢ "ٝحُوالٛش حُظ٢ طَٞٛ ا٤ُٜخ 

خُظظزغ أٜٗخ حطٔٔض ك٢ هٜٔٔخ ح٧ٍٝ ر ٢ٛ ِبصٚف " ٚ"اٌغشاة" ٚ "سٚض اٌفشج"وشا

ح١ٌُ ػَٔ ٖٓ هالُٚ ػ٠ِ ارَحُ  "فش٠ٚذ" ال ٤ٓٔخ طل٤َِحُلَك٢ ُِظطز٤وخص حُٔخروش؛ 

. أٓخ حُؤْ حُؼخ٢ٗ كبٗٚ ُْ ٣وَؽ ػٖ  "أٚد٠ت "ػويس  كٍٞ  رخ٧ٓخّلٍٞٔػ٘خَٛ طظ

ؿٔغ ر٤ٖ ػويط٢ ح٤ُٔخم ح٧ٍٝ ، كظ٠ ُٞ ٓؼ٠ حُ٘خهي ا٠ُ حُِٔحٝؿش ر٤ٖ حُٔل٤ٜٖٓٞ ،اال أٗٚ 

.أٚد٠ت" ٚ"أٚسعذ " "
(1)

 

ٓظـخٗٔظ٤ٖ ُٝٞ كخُٝ٘خ ٓؼَكش ٓيٟ ٜٓيحه٤ش حُِٔحٝؿش ر٤ٖ حُٔل٤ٜٖٓٞ ،ٗـي أٜٗٔخ           

أػ٘خء حُيٍحٓش ري٤َُ حالػظٔخى ح٢ٌُِ ػ٠ِ ط٤ٟٞق حُؼالهش ر٤ٖ ح٧ّ ٝحالرٖ ،ٝح٩ٗخٍس ا٠ُ 

لو٤وش ،ٝحالٍطزخ١ حُل٢ٔ٤ٔ ٨ُّ ِٗػش حٌَُح٤ٛش حُظ٢ ٣لِٜٔخ حالرٖ طـخٙ ح٧ّ ك٤ٖ ػِْ رخُ

رخرٜ٘خ ٝهزُٜٞخ حالٛخٗش ، ك٤ٖ ُطٜٔخ ،ٝرٚ ػ٤ِٜخ.
(2)

 

ٝحُظل٤َِ ؿخء  اٌمصخكخُؼالهش حُٔظز٤٘ش َُحرطش حُلزَ ح١َُٔ ،٤ٛٔ٘ض ػ٠ِ ؿَٞٛ        

" إٌبلذ  ،ٝهي ٍأٟ ٌٍشؤ٠خ إٌفغ١خ األٌٚٝل٤خ ،٣ٌٖٔ حػظزخٍٙ ٌٓٔال وظ٤ُزَُ ؿِءح ٓ

اال إٔ ٗـ٤ذ ٓللٞظ  "أٚد٠ت"طلَٔ ػويس  "سٚض اٌفشج" ش إٔ هٜجٛسج طشاث١شٟ" 

ٗو٤ٜش حُزطَ رٔٞؿذ ٍإ٣ظٚ حُوخٛش  كوي ر٠٘.  ٤شى٣زح٧ُِٝؼويس  ػ٘يٙكَٜ ػٞرخ ٖٓ 

."أٚد٠ت"حُ٘ل٢ٔ .ًٝخٕ  ٌٛح حُز٘خء ػٖ ػٔي ٝط٤ْٜٔ كٍٞ ػويس ُٔزخىة حُظل٤َِ 
(3)

 

                                                                 

.   146حَُٔؿغ حُٔخرن، ٙ  - 1 

2-  ٙ َ: حَُٔؿغ ٗلٔٚ   .٣147٘ظ

 .1987ٙ،198، 1ش ر٤َٝص، ١ ؿٍٞؽ ١َحر٢٘٤ ، ح٧د ٖٓ حُيحهَ ، ىحٍ حُط٤ِؼ -3
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ٜش ٝٛٞ ػيّ حَُر٢ ر٤ٖ ٢ٗء ؿ٢ِ ك٢ حُو"ػض اٌذ٠ٓ اعّبػ١ً"  ٝهي كَٔ حُ٘خهي       

ٗو٤ٜش حُؼَٔ حَُٝحث٢ أٝ حُو٢ٜٜ ، ٝٗو٤ٜش حُٔزيع ،ٝٛٞ ًٔخ أَٗٗخ ٓخروخ  ِٓٞى 

ػ٠ِ ر٤٘ش حُؼويس حُ٘ل٤ٔش ٝطؤ٣ِٜٝخ.٣زٍَ ط٤ًَِٙ 
(1)

 

٣ظيهَ رٌحطٚ ، رَ هيّ  ٔج١ت ِحفٛظ " ٌُ "ٖٝٓ هالٍ ٌٛح َٟٗ رؤٕ حُٔئُق        

 ؼٚ حُوَحء رٍٜٞس ا٣ـخر٤ش.ػخٓخ ٣ظلخػَ ٓ طٍٜٞحطٚ رٌَ٘ ٣ؼط٤٘خ ١خرؼخ
(2)
  

 

   

 

                                                                 

  . 262ٙ،ى ص ،4، ١ رخُوخَٛس ،ؿ٣َذحُ٘ل٢ٔ ٨ُىد، ٌٓظزش  ، حُظل٤َٔػِ حُي٣ٖ آٔخػ٤َ - 1

 . ٣263٘ظَ، حَُٔؿغ ٗلٔٚ، ٙ - 2
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حيـــــاتـــه ونشــــأتــــــه  : -(1 

 11ولد نجٌب محفوظ عبد العزٌز إبراهٌم أحمد باشا فً حً الجمالٌة بالقاهرة ٌوم       

نجٌب  ،كتبجائزة نوبل في األدب على،روائً مصري، هو أول عربً حائز 1911دٌسمبر

أحداث جمٌع رواٌته و قصصه فً  .تدور2004محفوظ منذ بداٌة األربعٌنات،واستمر حتى 

: الثالثٌة، همصر،وتظهر فٌها تٌمة متكررة هً الحارة التً تعادل العالم، ومن أشهر أعمال

 أوالد حارتنا، التً منعت من النشر فً مصر منذ صدورها،وحتى وقت مبكر قرٌب.

باعتباره أدبا واقعٌا،فإّن مواضٌع وجودٌة تظهر فٌه . بٌنما ٌصنف أدب محفوظ  

نجٌب محفوظ باسم مركب  و التلفزٌون،ُسِمً امحفوظ أكثر أدٌب ُحِولت أعماله إلى السٌنم

تقدٌرا من والده عبد العزٌز للطبٌب المعروف نجٌب باشا محفوظ الذي أشرف على والدته 

 07 ِمل كأّنه طفل وحٌد، كان عمرهالتً كانت معسرة.وكان نجٌب محفوظ أصغر إخوته،عُ 

التً أثَّرت فٌه، وتَذكرها فٌما بعد فً بٌن القصرٌن أول  1919أعوام حٌن قامت ثورة 

.أجزاء ثالثٌته
(1) 

 

،وحصل على لٌسانس الفلسفٌة، شرع بعدها فً إعداد 1930ِالتحق بجامعة القاهرة فً 

ٌَّر رأٌه، وقرر التركٌز على  رسالة الماجستر عن الجمال فً الفلسفة اإلسالمٌة، ثم غ

 األدب، انّضم إلى السلك الحكومً لٌعمل سكرتٌرا برلمانٌا فً وزارة األوقاف 

.وعمل بعدها 1954(ثم مدٌرا لمؤسسة القرض الحسن فً الوزارة حتى 1945 -1938) 

الفنٌة.  مدٌرا لمكتب وزٌر اإلرشاد، ثم انتقل إلى وزارة الثقافة مدٌرا للرقابة على المصنفات

،عمل مدٌرا عاما لمؤسسة دعم السٌنما، ثم مستشارا للمؤسسة العامة،إدارة 1960وفً 

المؤسسة العامة للسٌنما م اإلذاعة و التلفزٌون.آخر منصب حكومً شغله كان مجلس إدارة 

( وتقاعد بعده لٌصبح أحد كتاب مؤسسة 1971 -1966)  االمؤسسة العامة للسٌنم

األهرام.
(2) 

 

 

                                                           

. 30،31،ص 2006، 1ِابراهٌم عبد العزٌز،أنا نجٌب محفوظ، سٌرة حٌاة كاملة، الدار العربٌة بمصر، ط  -1  

.97،  96، صالسابقٌوسف فوفل، المرجع -2  
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، من السٌدة عطٌة هللا 1952ٌب محفوظ فً فترة توقفه عن الكتابة بعد ثورة نج تزوج

خبر زواجه عمن حوله لعشر سنوات متعلالً عن عدم زواجه بانشغاله ، وأخفى إبراهٌم

برعاٌة أمه، وأخته األرملة وأطفالها، فً تلك الفترة كان دخله قد ازداد من عمله فً كتابة 

سٌنارٌوهات األفالم، وأصبح لدٌه من المال ما ٌكفً لتأسٌس عائلة. ولم ٌعرف عن زواجه 

إبنتٌه أم كلثوم وفاطمة مع زمٌلة لها دما تشاجرت ِاحدى إالّ بعد عشر سنوات من حدوثه، عن

فً المدرسة، فعرف الشاعر صالح شاهٌن باألمر من والد الطالبة، وانتشر الخبر بٌن 

المعارف.
(1) 

 

  مــســـيــرتــــه األدــبــيــة: )-2

ٌنشر قصصه القصٌرة فً مجلة  بدأ نجٌب محفوظ الكتابة فً منتصف الثالثٌنات،وكان     

،نشر 1939الرسالة فً  نجٌب محفوظ عبد العزٌز إبراهٌم أحمد باشا فً حً الجمالٌة

التارٌخٌة،ثم نشر كفاحه طٌبة ة ــعٌــتقدم مفهومه عن الواق ًرواٌاته األولى عبث األقدار الت

، منهٌا ثالثٌة الروائً الواقعً،الذي حافظ علٌه فً معظم زمن الفراعنة. وبدًءا سورادوبٌ

خطه الروائً الواقعً الذي حافظ علٌه فً معظم مسٌرته ،بدأ نجٌب محفوظ 1945من 

األدبٌة برواٌة القاهرة الجدٌدة ثم خان الخلٌلً وزقاق المدق. جرب نجٌب محفوظ الواقعٌة 

مع بداٌة ونهاٌة وثالثٌة م عاد إلى الواقعٌة االجتماعٌة النفسٌة فً رواٌة السراب،ث

حارتنا التً سببت  القاهرة.فٌما بعد ِاتجه محفوظ إلى الرمزٌة فً رواٌته الشحاذ، أوالد

.اغتٌالهردود فعل قوٌة، وكانت سببا فً التحرٌض على محاولة 
(2)

 

كالكتابة على حدود مفاهٌم جدٌدة كما ِاتجه فً مرحلة متقدمة من مشواره األدبً إلى 

الفنتازٌا كما فً رواٌته الحرافٌش،لٌالً ألف لٌلة،وكتابة البوح الصوفً واألحالم كما فً 

عملٌه )أصداء السٌرة الذاتٌة، أحالم فترة النقاهة( واللذان اتسما بالتكثٌف الشعري، وتفجٌر 

لسٌاسٌة فً مصر.حٌاة االجتماعٌة وااللغة والعالم. وتعتبر مؤلفات محفوظ بمثابة مرآة لل
(3)

 

                                                           

.242إبراهٌم عبد العزٌز، المصدر السابق، ص   - 1  

. 101، 97ٌوسف نوفل، المرجع السابق، ص  - 2  

. 302محمد زكً العشماوي،المرجع السابق، ص - 3  
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اإلنسانً ووضعٌة اإلنسان فً ومن ناحٌة أخرى ٌمكن اعتبارها تدوٌنا معاصًرا لهم الوجود 

عالم ٌبدوا وكأّنه هجر هللا، كما أنها تعكس رؤٌة المثقفٌن على اختالف مٌولهم إلى 

السلطة.
(1) 

 

 سفره إلى الخارج:– (3

إلى الخارج، لدرجة أّنه لم  لعدم السفرمٌله الشدٌد عرف عن األدٌب الكبٌر نجٌب محفوظ 

، وأوفد ابنته الستسالمها، ومع ذلك فقد سافر ضمن وفد من جائزة نوبلٌحضر الستسالم 

فً مطلع الستٌنات، ومرة أخرى   اليمن ويوغوسالفياالكتاب المصرٌٌن إلى كل من 

. 1989فً القلب عامإلجراء عملٌة جراحٌة 
(2) 

 :أعــمــالــه -( 4

 روايــاتــه: - أ

 .عزت العالٌلً وأحمد سالمة(عبث األقدار)حولت إلى مسلسل بعنوان األقدار بطولة -

 (1947زقاق المدق)  -                                 (1943رادوبٌس)  -

 ( 1948راب)ـــالس -                             (1944كفاح طٌبة )  -

 (1949بداٌة ونهاٌة)  -                          ( 1945القاهرة الجدٌدة) -

 ثالثٌة القاهرة: -                             (1946خان الخلٌلً)  -

            (1956بٌن القصرٌن)  -1                                                                  

 ( 1957قصر الشوق) -2             

( 1957السكرٌة) -3             
 

                                      (1961اللص و الكالب)  - 

 (1962السمان والخرٌف)  - 

 (1964الطرٌق)  - 

 (3) .( 1966ثرثرة فوق النٌل) - 

                                                           

. 303محمد زكً العشماوي،المرجع السابق، ص - -1  

.296إبراهٌم عبد العزٌز، المصدر السابق، ص  -2  

. 328، صالسابقمحمد زكً العشماوي،المرجع  - 3  
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 ( 1981أ فراح القبة) -                                (1967مٌرامٌر )  - 

 (1982وكالة البلح)  -                              (1968أوالد حارتنا)  - 

 (1982لٌالً ألف لٌلة)  -                                 (1972المــراٌــا)  - 

 (1982الباقً من الزمن)  -                      ( 1973الحب تحت المطر) - 

 (1983العرش)  أمام -                              (1974الــكـــرنــك)  - 

 (1983رحلة ابن فطومة)  -                         (1975حكاٌات حارتنا)  - 

 ( 1985لعائش فً الحقٌقة )ا -                             ( 1975لٌـــل)ــقلب ال - 

 (1985ٌوم مقتل الزعٌم)   -                        ( 1975حضرة المحترم) - 

 (1987حدٌث الصباح والمساء) -                      (.1977ملحمة الحرافٌش)  - 

(. 1988قـــشــتــمــر ) –                           ( 1980عصر الحب) - 
(1) 

لت إلى أفالم ومسلسالت.   وأغلب هذه الرواٌات ُحوِّ

 :قصــيــرةال هقــصــص –ب  

 (1982رأٌت فٌما ٌرى النائم) –                        ( 1938همس الجنون ) - 

 ( 1984التنظٌم السري) -(                                    1962دنٌاهللا) - 

 (1987صباح الورد)  -(                       1965بٌت سٌئ السمعة)  - 

 ( 1988الفجر الكاذب) -                     (1969خمارة القط األسود)  - 

 (1995أصداء السٌرة الذاتٌة)  -                             (1969تحت المظلة)  - 

 (1996القرار األخٌر)  -               (1971حكاٌة بال بداٌة وال نهاٌة)  - 

 (1999صدى النسٌان)  -(                              1971شهر العسل)  - 

 ( 2001فترة العطوف) -(                                   1973الجرٌمة)  - 

(.2004أحالم فترة النقاهة)  -(                    1979الحب فوق هضبة الهرم)  
(2) 

 .( 1979الشٌطان ٌعظ) -        

                                                           

.12سناء طاهر الجمالً، المرجع السابق، ص - 1  
. 328السابق، صمحمد زكً العشماوي، المرجع  - 2  
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 جــوائــزه: -(5

 .1943رادوبٌس -جائزة قوت القلوب الدمرداشٌة -

 .1944كفاح طٌبة  –جائزة وزاة المعارف  -

 .1946خان الخلٌلً–جائزة مجمع اللغة العربٌة  -

 .1957بٌن القصرٌن –جائزة الدولة فً األدب  -

 .1962وسام االلتحاق من الطبقة األولى -

 . 1968جائزة الدولة التقدٌرٌة فً اآلدب -

 .1972وسام الجمهورٌة من الطبقة األولى -

 .1988جائزة نوبل لآلداب -

 .1988قالدة النٌل العظمى -

.2004جائزة كفــا فــٌــس -
(1) 

  :مزاياه وواقعيته -(6

ه كاتب من مزاٌا نجٌب محفوظ، والتً لها أثر بالغ فنه القصصً والروائً على السواء،أنّ 

ً ــر فـــــب مصـٌح ،ن كلماتهــٌتكلم بصوته،وٌرى بعٌنٌه، وٌعٌش مصرفً كل كلمة م

ه ــــتناول ا واقعٌته أوــأشخاصها ،وأجوائها ،ومتناقضاتها ..وكل ذلك فً براءة وبراعة ،أم

للواقع فقد كان مسخرا فٌه فنه فً التحكم وبلورته وتكٌٌفه للتفاصٌل التً ٌنتقٌها انتقاء حذرا 

،وبارعا ،أشبه بانتقاء الشاعر لؤللفاظ والتراكٌب حتى ٌخلص الكاتب إلى قطعة منتزعة من 

ً تضع الواقع ،ولكنها مستخلصة منه كما تستخلص الرائحة من الزهر ،إنها الواقعٌة الت

على الورق بعض شظاٌا التجربة اإلنسانٌة المشحونة بغوامضها ،وأسرارها ومجاهلٌها 

،لذلك تأتً قصصه بعٌن مفتوحة ،عٌن ترى الظاهرة والباطن بوعً متفتح من كل جانب 

،كأن حواسه الخمس جمٌعا قد تٌقظت لعملٌة الخلق ."
(2)

 

                                                           

.59يوسف أبو العدوس،المرجع السابق، ص  -1    
.301شماوي المرجع السابق،صعـ محمد زكً ال2  



اله.ـم أعمــفوظ وأهـيب محـجـن نمحة عـل                                  ق:ـــــحــــلـــــالم  
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العالٌة من التوازن بٌن  م هذه الدرجة الكتاب القالئل الذٌن تتوافر لدٌهونجٌب محفوظ من "

العقل والشعور ،فالوعً والوجدان ٌعٌشان جنبا إلى جنب فً أعماله كلها ،وبقدر متساو "
(1)

 

ادة ـ"ونقف ،لتحدٌد دوره عند بعض المالحظات العامة على نتاجه الروائً أولها ،أن م

ع ـع المجتمــــ،وواق قصصه مستفادة من مصدرٌن هما :التارٌخ المصري القدٌم والحدٌث

المصري المعاصر ،والمالحظة الثانٌة ،أنه بٌنما ٌحرص على إستقاء هذه المادة التارٌخٌة 

م 1919ورة ـــغالبا من تارٌخ مصر الحدٌثة ،وبصورة محددة  تارٌخ الفترة الواقعة بٌن ث

تلت  ًـم فإنه كان معٌنا بصفة خاصة بواقع المجتمع المصري فً الفترة الت1952وثورة 

نتاجه الروائً بعد ثورة والمالحظة  األخٌرة أن نجٌب محفوظ قد نشر أكثر إم 1952ثورة 

"م.1952
(2)

 

د ـ،إثر قرحة نازفة بع9002أغسطس 92توفً نجٌب محفوظ فً بداٌة  "ـ وفاتـــــــــه:7

ه ـزة إلصابتـة الجٌـعشرٌن ٌوما من دخوله مستشفى الشرطة فً حً العجوزة فً محافظ

ت صعبة فً الرئة والكلٌتٌن ،وكان قبلها قد دخل المستشفى فً ٌولٌو من العام ذاته بمشكال

 فً الشارع" إلصابته بجرح غائر فً الرأس إثر سقوطه
(3)

 

  

                                                           

.302محمد زكي العشماوي،المرجع السابق،صـ 1  

.129ـ طه وادي المرجع السابق،ص2  

.311ـ إبراهيم عبد العزيز المصدر السابق،ص3  
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 الخــاتــمــة
 

فً خاتمة هذا البحث إلى جملة من االستنتاجات، نستعرضها فٌما ٌأتً: تخلص أخٌراو       

فنٌة من األدب العربً، تتطلب مٌزات وإمكانٌة فنٌة معٌنة، قائمة  القصة القصٌرة هً تجربة -

 على الوحدة والتركٌز. 

األولى، وظهرت مع ظهور الكثٌر القصة المصرٌة القصٌرة نمت فً أعقاب الحرب العالمٌة  -

.9191من الصراعات فً العالم، وما تبعها من ثورة  

باسات الصرٌحة .بعد فترة من المترجمات القصصٌة الفرنسٌة واالقت  

أما عن القصة االجتماعٌة، فهً األخرى استطاعت أن تغوص فً هذا الواقع، وأن تفهم حركة - 

مزقت القائمة فٌه، بعرضها لصور مختلف األفراد، واتجاهاتهم االجتماعٌة، كما  اتالصراع

متطلبات فً  األقنعة عن جوه أولئك الذٌن ٌمثلون الطبقة المستغلة، فأثبت هذا االتجاه الواقعً

القصة قدرتها على مواكبة متطلبات العصر، وتطوراته، وتحوالته الجذرٌة ، فاألدب فً الواقع 

ٌمثل انعكاسا صادقا، لمعظم المشاكل الرئٌسٌة، وظواهر المجتمع المصري، خالل فترة الحرب 

مراقبٌن كتاب المصرٌٌن، وخاصة نجٌب محفوظ، كانوا العالمٌة الثانٌة، ومن الممكن بأّن ال

لمجتمعهم، وخصصوا لمشاكله نصٌبا كبٌرا فً مؤلفاتهم.ونحن ننظر من خالل نافذة القصة 

القصٌرة إلى العالم الذي ٌحٌطنا ، فالقصة القصٌرة تعالج الواقع االجتماعً المحلً، وتفسر لنا 

  زمنا خاصا، وتعرض قلق اإلنسان فً األزمان المختلفة، فهً تشٌر إلى حٌاة الناس الصعبة

وتسعى أن تحرك ذاكرة القارئ، فكاتب القصة القصٌرة فً ذلك الوقت كان ٌكتب لٌرصد حركة 

واقع وٌحرك الوعً، فالقصة لٌست مهدئا قبل النوم، بل تكشف عن الظلم وتؤسس للعدالة.ال  

الذي ٌمكن أن ، ومحاولة اإلنسان الصعبة لتشمل الباطن لقصة القصٌرة تعلمنا صورة الكفاحا -

ضفً علٌها من را أو شرا، وتنظر إلى األشٌاء الواقعٌة نظرة خاصة، ٌسبرها الكاتب وٌٌكون خٌ

أفكاره وخٌاله.إّنه ال ٌرى فً الشحاذ قذره ومالبسه الرثة، بل قد ٌرى فٌه المجتمع الظالم والفساد 

االقتصادي، ووطنه الفقٌر.فقد كانت مصر أنشط البلدان العربٌة إلى التألٌف القصصً الجدٌد، 

 وفً قصصها على العموم ما ٌعكس أحوال المجتمع المصري من ناحٌتٌن رئٌستٌن: 

وخصوصا  المنٌةوناحٌة الحٌاة ناحٌة الحٌاة الرٌفٌة، وما تتسم من بساطة وقناعة وتأخر وبؤس، 

ما ٌتعلق بظواهرها الزائفة، ونقائصها االجتماعٌة، وهذا ما عالجه نجٌب محفوظ، فقد جاءت 

ك القلق اإلنسانً، ومعبرة عن تلك الفئات القلقة.قصصه ملبٌة، لذل  

باإلنسان أّن الواقعٌة النقدٌة تعالج الواقع االجتماعً والطبٌعً، من خالل االرتباط  كما استنتجت  
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وصراعه مع الواقع. فالكاتب الواقعً ٌنزل إلى الواقع، وٌستمد منه موضوعاته، وحوادثه، 

وٌعانٌها. وقد ابتعدت الواقعٌة عن التعامل مع عالم وأشخاصه، وٌعالج األمور التً ٌعٌشها 

، هو اإلنسان بلحمه ودمه، ومشاعره، ، فالذي ٌعنٌها فقطواألساطٌر األشباح واألحالم، واألوهام

ومطامحه، وأفراحه، وأتراحه، اإلنسان المرتبط باألرض، وما ٌحٌط به من ظروف، ، وحاجاته

نى الطبقات إلى أعلى الطبقات.وهً تنطلق من جمٌع طبقات المجتمع، من أد  

والكاتب الواقعً ال ٌكتب من أجل فئة معٌنة، ٌرٌد رضاها وعطاءها، وإّنما من أجل نشر    

 مبادئ الحرٌة والعدالة والمساواة وقٌمة الفرد ودوره فً المجتمع.

ال تتحقق إال بالكشف عن أٌضا أّن دراسة إنتاج نجٌب محفوظ دراسة مهمة،  واستنتجت       

طبٌعة التٌار الواقعً، وأصوله األجنبٌة، وتتبع نموه، وتطوره فً رواٌاته وقصصه، فهً ُتؤرخ 

 لهذا االتجاه فً القصة المصرٌة. فقد كان نجٌب محفوظ على صلة قوٌة بالفن القصصً الغربً 

ركت رواٌة "مدام فقد ت " فلوبير":، أمثالالقصاصين الغربيينوكان متأثرا بمجموعة من 

لفلوبٌر أثرا عمٌقا فً نجٌب محفوظ، فمن ٌقرأ رواٌاته وقصصه، ٌالحظ على أحـداثـها  بوفاري"

أّنه ٌحرص على انتقاء وشخوصها أمورا تربط بٌنها وبٌن قصص فلوبٌر، ربطا وثٌقا لعل أهمها 

فً التفصٌل. الشخصٌات واألحداث، وٌدرسها بعناٌة تامة، كما هً فً واقعها، تصوٌرا مسرفا  

طبقات الشاذة من  حرصه على اختٌار الشخصٌات فً"موباسان"بـتأثره أٌضا  تجلى  كما

فً " موباسانرواٌاته وقصصه تماما كما ٌفعل" المجتمع المصري، التً ٌصور حٌاتها فً 

على اختٌار شخصٌاته على أن تكون نمطٌة، وتجلى  فً حرصه "بلزاك"وتجلى تأثره بـقصصه. 

"روجون ماكار" فكما تناول فٌها التٌار  فً سلسلة قصصه المعروفة "زوال"أٌضا تأثره بـ

اإلمبراطورٌة الثانٌة، كتب نجٌب محفوظ الطبٌعً واالجتماعً ألسرة فً عهد 

ٌها كما فعل زوال مادة تارٌخٌة، راِئعٌته"الثالثٌة"التً تابع فٌها سرد تارٌخ أسرة بعٌنها، وحشد ف

اجتماعٌة، وسٌاسٌة، وعاطفٌة واسعة، استطاع من خالل عرضها أن ٌتابع مراحل نمو هذه 

باإلضافة إلى تأثره بالكتاب الغربٌٌن اآلخرٌن  األسرة وازدهارها،وما أخذ ٌحل بها.

:شكسبٌر، تولستوي، دوستوٌفسكً، وتشٌكوف، وبروست، وتوماس مان، أمثال

ا...وغٌرهـم.وكافك  

تلك هً أهم النتائج التً استطعت الخلوص إلٌها، من خالل فصول هذا البحث ومباحثه.وال   

جمٌع الجوانب، فتلك غاٌة ال تدرك، مع ضٌق الوقت، وقلة أزعم أنً قد أوفٌت البحث حقه من 

أحسب أّنها قد قدمت صورة عامة ألثر األدب الغربً فً أدب نجٌب محفوظ.  المراجع. ولكن  
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وآمل أنً فتحت جوانب لدراسات أخرى   وذلك هو مربط الفـرس فً موضوع هذا البحث.

، ٌقوم بها دارسون آخرون.ةعداو  

وهللا مــن وراء الــقـــص.                                                            

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
133 

 
 



 

134 

 قـــائــمــة المــصــادر والمــراجــع

  .القرآن الكرٌم:أوال

 : المصادر:ثانيا

 .2006، 1ابراهٌم عبد العزٌز، أنا نجٌب محفوظ، سٌرة كاملة، الدار العربٌة بمصدر، ط -1

منظور)أبو فضل جمال الدٌن محمد بن مكرم(:لسان العرب، المجلد الثانً عشر، دار  ابن -2

 .2000، 1بٌروت، ط

 -هـ1041ذي القعدة28) بٌروت، صادر دار، السادس ابن منظور: لسان العرب، المجلد -3

 م(1918سبتمبر26

 م( 1998 -هـ1419،)1الزمخشري، أساس البالؼة، دار الكتب والوثائق القومٌة، القاهرة، ط -4

 .1976، 2الطاهر وطار، الطعنات، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع بالجزائر، ط  -5

 .  1962عبد هللا ركٌبً، نفوس ثائرة، الدار المصرٌة، القاهرة، د ط، -6

 م(.2006 -هـ 1427،)1محفوظ نجٌب، األعمال الكاملة، دار الشروق بالقاهرة، مصر، ط -7

 .1977الجدٌدة، مطبوعات مكتبة مصر،دار مصر للطباعة،محفوظ نجٌب، القاهرة،  -8

 المراجع: -ثالثا

مندوال :الزمن والرواٌة، ترجمة بكر عباس، مراجعة إحسان عباس، دار صادر للطباعة  أ أ01 - 

 .1،1997والنشر،ط

نجٌب محفوظ )الرؤٌة والموقؾ(دار جرٌر للنشر والتوزٌع، أبو العدوس ٌوسؾ،  02-

 م(.2005-هـ 1425)،1ط

أحمد أمٌن، أدبنا الحدٌث أدب دٌمقراطً، دار النشر للطباعة والتوزٌع، د ط، أول  -30

 .1937دٌسمبر

 . 3،1986أحمد الهواري، البطل المعاصر فً الرواٌة المصرٌة، دار المعارؾ بالقاهرة، ط 04-

 دمشق، د ط. القصة القصٌرة جدا، دار األوائل للنشر والتوزٌع، سورٌا،أحمد جاسم الحسن،05-

إدرٌس قصري، أسلوبٌة الرواٌة ،مقاربة أسلوبٌة لرواٌة زقاق المدق، لنجٌب محفوظ، الدار  06-

 . 1،2008البٌضاء للنشر والتوزٌع، باألردن، ط
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األعرج واسٌنً، اتجاهات الرواٌة العربٌة فً الجزائر، "بحث فً األصول التارٌخٌة 07-

 .1976، المؤسسة الوطنٌة للكتاب، الجزائر، د ط،والجمالٌة، للرواٌة الرواٌة الجزائرٌة

أنطوانٌوس بطرس، األدب تعرٌفه أنواعه مذاهبه ، المؤسسة الحدٌثة للكتاب، طرابلس، لبنان 08-

 . 1،2013ط

األٌوبً ٌاسٌن:مذاهب األدب معالم وانعكاسات:الكالسٌكٌة،الرومانطٌقٌة،الواقعٌة،دار العلم 09- 

 .1984، 2ط -1،1980للمالٌٌن،طرابلس،ط

 .1983بٌتروؾ، الواقعٌة النقدٌة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومً، دمشق، د ط، 10-

توفٌق الحكٌم للدكتور إسماعٌل، أدهم وإبراهٌم ناجً، دار سعٌد للطباعة بمصر، د ط  11-

1945. 

 .1987، 1جورج طرابٌشً، األدب من الداخل، دار الطلٌعة، بٌروت، ط12-

حامد النساج رشٌد،تطور فن القصة القصٌرة فً مصر، مكتبة ؼرٌب للنشر والتوزٌع  13-

 .4،1990ط -3،1984ط -1982، 2ط -1،1968ط

حامد حفنً داود، تارٌخ األدب العربً الحدٌث)تطوره، معالمه الكبرى، مدارسه(دٌوان 14-

 .1993، 1المطبوعات الجامعٌة، ط

 رواٌة العربٌة الحدٌثة فً مصر، د ط، د س.حلمى بدٌر، اإلتجاه الواقعً فً ال15-

دراقً زبٌر، محاضرات فً األدب األجنبً، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الساحة المركزٌة 16- 

 بن عكنون، الجزائر، د ط.

رجاء عبٌد، قراءة فً أدب نجٌب محفوظ، )رؤٌة نقدٌة(دار النشر باإلسكندرٌة، د ط،  17-

1989. 

  م.1،1959ة القصٌرة، دارا لعودة، بٌرت، طرشاد رشدي، فن القص 18-

 الدار (تبئٌرـــالتــــحلـــٌل الخـــــطاب الســـردي)الزمن،السرد،طٌن،ــــــقـــــــــــــٌسعـــــٌد  19-

 .4،2005البٌضاء،المؽرب،ط

 .1جمٌل شاكر، مدخل إلى نظرٌة القصة، الدار التونسٌة للنشر، ط سمٌر المرزوق، 20-

الحمٌد، سٌكولوجٌة اإلبداع الفنً فً القصة القصٌرة، دار ؼرٌب للطباعة والنشر،  شاكر عبد21-

 د س. القاهرة، د ط،
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-1419،) 1شلتاغ عٌود شراد،مدخل إلى النقد األدبً الحدٌث، دار مجدالوي للنشر عمان،ط 22-

1998 ) 

شوقً بدر ٌوسؾ، الرواٌة والروائٌون،دراسات فً الرواٌة المصرٌة،مؤسسة حورس  23-

 .1،2006الدولٌة للنشر والتوزٌع، ط

 .3،2001صالح رزق، القصة القصٌرة، دراسة نصٌة لتطور الشكل الفنً، دار ؼرٌب، ط 24-

، المعرفة طاهر الجمالً سناء، صورة المرأة فً رواٌات نجٌب محفوظ الواقعٌة، دار كنوز25-

 .1،2008العلمٌة للنشر والتوزٌع باألردن، ط

عبد الرحمان أبو عوؾ،قراءة فً الرواٌة العربٌة المعاصرة، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،  26-

 .1990القاهرة، 

عبد الستار ناصر، كتابات فً القصة القصٌرة والرواٌة والشعر،سوق السراي، دار الطباعة 27- 

 .2002، 1طللنشر والتوزٌع، 

عبد العاطً شلبً، فن النثر الحدٌث،)تحلٌل مقاالت وقصص قصٌرة(،الجزء األول، المكتب  28-

 .2004، 1الجامعً الحدٌث باإلسكندرٌة، ط

 عبد العزٌز شبٌل، الفن الروائً عند ؼادة السمان، دار المعارؾ الوطنٌة للكتاب،تونس،د ط.29-

اسة فً الرواٌة المصرٌة،مكتبة الشباب المنٌرة، د ط، عبد الفتاح عثمان، بناء الرواٌة، در30- 

1982. 

عبد هللا خلٌفة الركٌبً،القصة الجزائرٌة القصٌرة، الدار العربٌة للكتاب، تونس، د ط،  31-

1983. 

عبد هللا مرتاض، فً نظرٌة الرواٌة، بحث فً تقنٌات السرد، المجلس الوطنً للثقافة 32-

 م(.1998-هـ1419واآلداب، الكوٌت، د ط، )

 .3،1984عبد المحسن طه بدر،الرؤٌة واألداة، نجٌب محفوظ، دار المعارؾ، القاهرة،ط33-

، والمقال تحلٌال وتحرٌرا، دار شرٌفة، د  عبد المطلب، الجدٌد فً األدب ٌجمع الشعب،النص34- 

 . 1983ط، 

الجزائر،د عبد الملك مرتاض، القصة الجزائرٌة المعاصرة، المؤسسة الوطنٌة للطباعة ،35-

 .1990ط،
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 ، د س.4عز الدٌن إسماعٌل، التفسٌر النفسً لألدب، مكتبة ؼرٌب بالقاهرة، ط36-

علً علً مصطفى صبح، من األدب الحدٌث،دٌوان المطبوعات الجامعٌة بالجزائر، دار  37-

 .1984المرٌخ للنشر،د ط،

عربٌة للنشر، بٌروت عمر عٌالن، النقد العربً الجدٌد،مقاربة فً نقد النقد، الدار ال 38-

 م(.2010-هـ1431)1ط

فضل صالح، منهج الواقعٌة فً اإلبداع األدبً، مؤسسة مختار للنشر والتوزٌع، القاهرة، د  39-

 .1992ط، 

فٌلٌب فان تٌؽم، المذاهب األدبٌة الكبرى فً فرنسا،ترجمة فرٌد أنطونٌوس، دار عوٌدات 40-

 .2002بٌروت،د ط،
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لوٌسً عوض، دراسات فً النقد األدبً، منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزٌع 42-
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دار الفكر اللبنانً،  أثر الرواٌة الواقعٌة الؽربٌة فً الرواٌة العربٌة، محبة حاج معتوق،43-

 . 1،1994بٌروت،ط
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 القصة، النقد األدبً، د ط.

محمد سعٌد فاطمة الزهراء، الرمزٌة فً أدب نجٌب محفوظ، المؤسسة العربٌة  46-
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 1محمد عبد الحكم الباقً، السمات الفنٌة فً القصة القصٌرة عند نجٌب محفوظ، القاهرة،ط 47-
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 م.1964محمد ؼنٌمً هالل، األدب المقارن،دار الثقافة، بٌروت، د ط،  48-

 م.1982، 1ؼنٌمً هالل، النقد األدبً الحدٌث، دار العودة، بٌروت، ط محمد 49-
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محمد معتصم، بنٌة السرد العربً الحدٌث من مساءلة الواقع إلى سؤال المصٌر، دار األمان 51-
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 .5،1973محمد مندور، األدب ومذاهبه، دار النهضة، مصر، ط 52-
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 .3،1994وادي طه، دراسات فً نقد الرواٌة، دار المعارؾ، القاهرة، ط62-
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  المجاالت رابعا:

لفكر العربً ة ا، مدخل إلى نظرٌة السرد عند ؼرٌماس، مجلعبد العزٌز بن عرفة -1

 .1987، االنتماء،مركز 45و44المعاصر،العددان

 .213فؤاد مرعً، فً كتابه"المدخل إلى اآلداب األوربٌة" عن مجلة المعرفة، عدد -2

 ،السنة الثالثة، مقال عن القصة.1941ٌناٌر106،7الثقافة، العدد فخري أبو سعود، مجلة  -3

بٌن العربً واإلنجلٌزي( فحري أبو سعود، مجلة الرسالة عن)أثر المرأة فً األد -4

 .1938ٌولٌو206،14العدد

ربً ـــــٌن العـــً األدبــص فــن )القصـــــالة عـــــة الرســلـــعود، مجــو ســـــري أبــــخــف -5

 .205،1937العدد ،واإلنجلٌزي(

 .1970مجلة الهالل، عدد خاص،  الشكل الروائً عند نجٌب محفوظ، لطٌفة زٌات، -6

 .599العدد ،11/05/1988النهار العربً والدولً نجٌب"الرواٌة الواقعٌة" مجلة محفوظ -7

محمد عبد هللا عنان )أدب القصة والرواٌة وسبب ضعفه فً األداب العربٌة (،السٌاسة  -8

 .1930مارس 1،السبت 208األسبوعٌة ،العدد 

 .1971 ، فٌفري11 أمال، الجزائر، العدد ، مجلة فٌصلً، الطاؼٌةمحمد  -9

 ،التطور التارٌخً لمفهوم الواقعٌة.1989،تشٌرٌن الثان113ًالمعرفة ، عدد مجلة -10

 التطور التارٌخً لمفهوم الواقعٌة  ،1979تشرٌن الثانً 213عدد المعرفة، مجلة  -11
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إلهداءا  

أ...................................................................................المقدمة  

 الفصل األول: القصصة القصيرة، مفهومها، نشأتها، تطورها، وسماتها.

55.........................................................................التحدٌد اللغوي -  

56............................................................التحدٌد االصطالحً للقصة -  

59..................................................التحدٌد االصطالحً للقصة القصٌرة-  

مقاربات نقدية حول مفهوم القصة القصيرة. -  

15...........................................................................عند الغرب. -1  

12............................................................................عند العرب -2  

.نشأة القصة القصيرة وتطورها  

15...................................................القصة القصٌرة عند الغرب ظهور -أ  

19.................................................ظهور القصة القصٌرة عند العرب -ب  

22....................................................نشأة القصة المصرٌة القصٌرة -جـ   

25..................................وأهم العوامل التً ساعدت عل تطورها تطورها -د  

عناصر القصة القصيرة،وسماتها،وأسسها البنائية، وأهم مقوماتها الناجحة. -  

35..............................عناصرها................................................ -أ  

45...............................................................................سماتها -ب  

42...............................أسسها البنائية...................................... -جـ   

44..............................مقوماتها الناجحة...................................... -د  

45القصة القصيرة والواقعية..........................................................-هـ   

الفصل الثاني: الواقعية،مفهومها،نشأتها،أعالمها،اتجاهاتها، وخصائصها.  

مفهوم الواقعية مع طبيعة المذهب وموضوعاته. -  

48.....................................................................................لغة -أ  

49............................................................................اصطالحا -ب  
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51......................................................طبٌعة المذهب وموضوعاته -جـ   

 نشأة الواقعية وأعالمها واتجاهاتها.

53........................................................................ظروف نشأتها -أ  

59 ...... .....................................................................أعالمها -ب  

62..........................................................................اتجاهاتها -جـ   

              64.....................................................................األوربٌة الواقعٌة  -1    

 66 ..................................................................الطبٌعٌة الواقعٌة  -2

 68...................................................................االشتراكٌةالواقعٌة  -3     

ومرتكزاتها . الواقعية،خصائص   

75... .....................................................................  خصائصها  -أ  

73 ................................................أهم العناصر التً ارتكزت علٌها -ب   

76 .......................................................الرواٌة الواقعٌة فً مصر. -جـ   

 الفصل الثالث: مالمح القصة القصيرة في همس الجنون.

قصة "ثمن السعادة". ر:اختياأوال  

08........................................................................ملخص القصة -أ  

تحلٌلها -ب  

84 .........................................................على مستوى الشكل -1           

92 ......................................................على مستوى المضمون-2           

93 ....................................................................تقٌٌم هذه القصة -جـ   

94 ..............................لفلوبٌر"مقارنة هذه القصة مع قصة "مدام بوفاري –د   

95..............................................تأثر نجٌب محفوظ بالكتاب الغربٌٌن -هـ   

"حياة للغير" ثانيا:اختيار قصة  

97 .......................................................................ملخص القصة  -أ  

حلٌلهات –ب   

155 .......................................................على مستوى الشكل -1           

158 ...................................................على مستوى المضمون -2           
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 ثالثا: اختيار قصة"روض الفرج".

159 .......................................................................ملخص القصة -أ  

تحلٌلها–ب   

112 .....................................................على مستوى الشكل  -1            

118 ..................................................على مستوى المضمون -2            

119..................مقارنة قصة "روض الفرج"بـ "عقدة أودٌب"و"عقدةأورست" -جـ   

 الملحق: لمحة عن نجيب محفوظ وأهم أعماله.

123............................ ..............................................حٌاته ونشأته -  

124 .........................................................................مسٌرته األدبٌة -  

125 .....................................................................سفره إلى الخارج -  

125 ........................................................................:)رواٌاته(أعماله   

126 ..................................................................................قصصه  

127 .................................................................................جوائزه   

127 .........................................................................مزاٌاه وواقعٌته  

128 ....................................................................................وفاته  

135 .................................................................................الخاتمة - 

134 .................................................................قائمة مصادر ومراجع - 

145..............................................................................الفهرس  -  
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