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ت:
ّ
 الهيئت العلميت الاطدشازيت للمجل

 مً الجصائس:
 اإلاظدشاز العلمي الجامعت البلد

وجيظيم: سجيبج  

هد. طيد ؤحمد محمّ 
ّ
د عبد الل  



خلدون جامعت عبد السحمً بً  الجصائس

 جيازث

 ؤ.د محمد حدوازة

 ؤ.د هاصس طعمبىل  1جامعت احمد بً بلت وهسان  الجصائس

 ؤ.د بىفاجح عبد العليم جامعت عماز زليجي ألاغىاط الجصائس

 ؤ. د إبساهيم شعيب جامعت عماز زليجي ألاغىاط الجصائس

 ؤ.د. ميهىب جعيرن  جامعت عماز زليجي ألاغىاط الجصائس

 ؤ .د طليمان عشساحي الجامعي بالبيضاإلاسكص  الجصائس

 ؤ.د عيس ى بسيهماث جامعت عماز زليجي ألاغىاط الجصائس

 ؤ.د بىداود وذهاوي جامعت عماز زليجي ألاغىاط الجصائس

 ا.د عميش عبد اللادز جامعت حظيبت بً بىعلي الشلف الجصائس

 ؤ.د/ دزكاوي مخخاز جامعت حظيبت بً بىعلي الشلف الجصائس

جامعت عبد السحمً بً خلدون  الجصائس

 جيازث

 ؤ.د عمس حدوازة

جامعت مصعفى اطعمبىلي  الجصائس

 معظكس

حبيب بىشوادة ا.د. 

 ؤ.د/ حاج هني محمد جامعت حظيبت بً بىعلي الشلف الجصائس

 د. جغدم الحاجا. جامعت حظيبت بً بىعلي الشلف الجصائس

 د/ هىز الديً دزيما. جامعت حظيبت بً بىعلي الشلف الجصائس

 د. طليم حمدان جامعت حمت لخضس الىادي الجصائس

 د. عبد الظالم شزازكت جامعت ؤحمد شباهت غليزان الجصائس

 . شهىز شخىحد 1جامعت الحاج لخضس باجىت  الجصائس

 د/ محّمد بىعالوي  اإلاسكص الجامعي بإفلى الجصائس

 د . العيد عالوي  اإلاسكص الجامعي بالبيض الجصائس

 شياويد. شيً العابديً بً  جامعت آكلي محىد ؤولحاج البىيسة الجصائس

جامعت محمد شسيف مظاعديت  الجصائس

 طىق اهساض

 د/ جمىعي الظعدي

 د. طيد ؤحمد محمد عبد هللا جامعت حظيبت بً بىعلي الشلف الجصائس



 د. عمامسة كمال جامعت حظيبت بً بىعلي الشلف الجصائس

 د/ ؤمين شعمي اإلاسكص الجامعي ؤفلى الجصائس

 د. الجىهس مىدز جامعت مىلىد معمسي جيزي وشو الجصائس

 د. طليمان بىزاض جامعت محّمد بىضياف اإلاظيلت الجصائس

 د. عساب ؤحمد جامعت حظيبت بً بىعلي الشلف الجصائس

 د. بـــــــــــــــــــــــلعالم فضيلت اإلاسكص الجامعي ؤفلى الجصائس

د. فخيحت حداد  جامعت مىلىد معمسي جيزي وشو الجصائس

جامعت عبد السحمً بً خلدون  الجصائس

 جيازث

د. مىفم عبد اللادز 

د. شيهان زضىان  جامعت حظيبت بً بىعلي الشلف الجصائس

 د. عثماوي بىلسباح جامعت عماز زليجي ألاغىاط الجصائس

 د. فاضل وعمان جامعت باجي اإلاخخاز عىابت الجصائس

جامعت عبد الحميد بً باديع  الجصائس

 مظخغاهم

 د. عص الديً حفاز

 –لألطاجرة اإلادزطت العليا  الجصائس

-مظخغاهم 

 د. شييب لىث

باجىت -اإلاسكص الجامعي بسيكت  الجصائس د. لعىيجي  عماز 

 د. بىصىزي هاصس اإلاسكص الجامعي ؤفلى الجصائس

جامعت محمد شسيف مظاعديت  الجصائس

 طىق اهساض

 د . طليمت محفىظي

د. هصيرة شيادي  جامعت ؤبي بكس بللايد جلمظان الجصائس

اإلادزطت العليا لألطاجرة ببىشزيعت  الجصائس د. بىشيدي إطماعيل 

 د . ظالبي عبد اللادز اإلاسكص الجامعي بالبيض الجصائس

 د .  جلىل دواجي عبد اللادز جامعت حظيبت بً بىعلي الشلف الجصائس

 د. عائشت جمعي جامعت يحي فازض اإلاديت الجصائس

 د. عيس ى خثير بعين جمىشيذاإلاسكص الجامعي  الجصائس



 د. العسبي ديً جامعت د/ مىالي العاهس طعيدة الجصائس

 د . عيس ى شاعت جامعت آكلي محىد ؤولحاج البىيسة الجصائس

 د. بايت غيبىب جامعت حظيبت بً بىعلي الشلف الجصائس

 د. بللاطم بً كعايت اإلادزطت العليا لألطاجرة باألغىاط الجصائس

 د مخخاز حظيني ؤلاطالمي للبحىر باألغىاط اإلاسكص  الجصائس

 د فخيحت بىجمس جامعت آكلي محىد ؤولحاج البىيسة الجصائس

  د . بللاطم بىدهت جامعت شيان عاشىز الجلفت الجصائس

 د. بىمديً فؤاد اإلاسكص الجامعي ؤفلى الجصائس

 ازجــــــــــــــــــمً الخ

 ا.د زائد مصعفى عبد السحيم  -هابلع  –جامعت الىجاح الىظىيت  فلظعين

 ؤ. د . محّمد ؤبى هبىث جامعت اللاهسة مصس

 د. عصام واصل جامعت ذماز اليمً

د. خضساء ازشىد كاطم  جامعت مؤجت  ألازدن

 الجعافسة

د. إحظان بً صادق بً  جامعت الظلعان كابىض ُعمان

 محمد اللىاحي

العالي للعلىم ؤلاوظاهيت اإلاعهد  جىوع

مدهين 

 د. زضا ألابيض

جامعت اإلالك فيصل  الظعىديت فايص صبحي عبد الظالم ا.د. 

جسكي 

 طليمان مىالي الظلعان جامعت اإلاغسب

 مالل بني

 طليماوي علي د مىالي ؤ.

اإلاعهد العالي للغاث جامعت كسظاج  جىوع  شىدول د. محمد 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قواعد وشروط النشر بالمجلة

ساهيت وألادبيت والّىلدًت         
ّ
ّسحب مجلت "ملاماث" للدزاساث الل

ُ
ج

 بجميؼ مشازواث ألاساجرة والباحثين كطد وشس 

 بحىثهم ودزاساتهم وفم الشسوط اإلاحددة غلى الىحى آلاحي:

 الشسوط العلميت:

والدزاساث ألاوادًميت اللساهيت وألادبيت جيشس اإلاجلت جميؼ البحىث  .1

ت.  والىلدًت باللغاث: الػسبيت والفسوسيت وؤلاهجليًز

ٌشترط في البحث اإلالدم للمجلت أن ًيىن أضيال وغير ميشىز أو  .2

ما لليشس في دوزٍت أو مجلت أخسي.  ملدَّ

 الخىثيم والحسص غلى ألاماهت الػلميت في الىلٌى والاكخباساث. .3

سدًت والثىائيت، حيث جخػؼ اإلالاالث كبل إجاشتها ـ جلبل ألاغماٌ الف .4

 للخلييم والخحىيم مً كبل خبراء مخخطين، 

 وكسازاتهم غير كابلت للطػً أو الاغتراع.



 ألاغماٌ اإلالّدمت ال جسد إلى أصحابها سىاء وشسث أم لم جيشس. .5

ما ًسد مً آزاء وأحيام فيما ًيشس في اإلاجلت هي حػبير غً آزاء  .6

 حػّبر بالػسوزة غً زأي اإلاجلت.أصحابها، وال 

 :الشسوط الخلىيت

مً حميؼ الجهاث ألازبؼ.  1.5حجم الطفحاث وغددها: ًترن  -1

د ضفحاث البحث غً  يبغي أال جٍص (، A4)غلى وزق ضفحت  22ٍو

 ضفحاث. 12وال جلل غً 

 

 

 sakkal 14ـ و  16sakkal majallaهىع الخط وحجمه في الػسبيت :  -2

majalla  ت للائمت اإلاطادز واإلاساجؼ، وفي اللغخين الفسوسيَّ

ت هى :  . ( للمتن و للهىامش14) Times New Roman وؤلاهجليزًَّ

يىن الفطل بين ألاسطس بـ :  ً فيػاف اسيخم. أّما  21ٍو لػىاٍو

، وجسكيمها، دون جسكيم الخلدًم وخاجمت (Gإليها الخثخين فلط )

 .والهىامش.اإلالاٌ، وكائمت اإلاطادز واإلاساجؼ، 

حسجل اإلاػلىماث الياملت ) مؤسست الاهخماء، الىالًت، البلد،  -3

ت أسفل  ىىان غؤلاًميل( للباحث باللغخين الػسبيت وؤلاهجليًز

 اإلالاٌ.

 sakkal majallaإلالخظ ًيىن باللغت الػسبيت بحجم ا -4

ت، 14 مسفلا باليلماث Times New Roman (14 )وؤلاهجليًز

 الخمست.  اإلافاجيح، التي ال   جخجاوش 

حجم  sakkal majalla  بخط جيىن في جهاًت البحث لهىامشا -5

لت آليت و  12  .(1)مثاٌ:زكامها بين كىسين أبطٍس

خاجمت البحث ملخظ إلاا وزد في مػمىن البحث، مؼ خاجمت:  -6

 ؤلاشازة إلى أبسش الىخائج اإلاخىضل اليها، وجلدًم 

 اكتراحاث ذاث الطلت بمىغىع البحث.



واإلاخططاث أن جيىن بطيغت ضىزة ٌشترط في ألاشياٌ  -7

  .توجخىّسط الّطفح
 
 

 

 هما ٌشترط في اإلاخططاث وألاشياٌ اإلاسهبت أن جيىن مجمػت -8

(Grouper) 

لت، اللسآهيت بخط  ًاثجىخب آلا  -9
ّ
وجىغؼ بين غليظ ومشي

،﴾﴿ ً  وحػلبها أسماء  دون اسخػماٌ أي بسهامج،كىسين مصّهٍس

ًَ ﴿السىز وأزكام آلاًاث في اإلاتن بين مػلىفين، مثل:  َ
ل
َ
ا َسأ

َ
َوِإذ

ا َدَغاِن 
َ
اِع ِإذ  الدَّ

َ
ِجيُب َدْغَىة

ُ
ِسٌٍب أ

َ
ي ك ِ

ّ
ِئو

َ
ي ف  ِغَباِدي َغّنِ

ُدوَن 
ُ

ْسش ًَ ُهْم 
َّ
َػل

َ
ِمُىىا ِبي ل

ْ
ُيؤ

ْ
َيْسَخِجيُبىا ِلي َول

ْ
ل
َ
 .[186]البلسة،  ﴾ف

ل، هما  -12
ّ
ت وحشي ؼ الاكخباساث بين جىغجىخب ألابياث الشػٍس

 . " دون جثخينها...."مصدوجين: 

ادة غلى هخابتها  -11 جىخب ألاسماء ألاعجميت بالحسف الالجيني ٍش

 بالحسف الػسبي.

ًجب غلى اإلاؤلف غىد إغداد بحثه أن ًلتزم باإلاػاًير  -12

 اإلاروىزة أغاله والتي حػخبر غامال مهما في اللبٌى ألاولي لبحثه.

 

 :للمساطلت والاجصال

 الخحسيس: د. بً الديً بخىلتيع زئ 

 cua.makam@gmail.com ؤلالكترووي:البريد 

 +213111113312هاجف: 



 كلمة العدد

بسممممممرحمح امممممموبه ح امممممموبالرحوامممممملح سممممممحمد حو ا مممممم  حو اسمممممم  ح  مممممم ح ممممممال   ح  همممممم ح

  ملبموثحربهةححالم ملد 

 (ح0202يطممممممم ح لالدممممممم ح امممممممم اح ام وممممممموح ممممممم ح  لمممممممةح ح    ممممممم   حو  ممممممم ح ممممممموا ح   ممممممم  

 (ح نهممممهحبالمممملح  ملد  ممممبةحألاهالممممنحأو هللادمممم ح  مممم   حو سمممم  حمح  ح0200و سممممح ب ح  ممممو ح

 ي ح  لخدرحو ابركةحفيح م ود حو هلد حو لهد .يمال ح لالد ح ام  ح لج 

ي همم ح اممم اح ام ومموح مم ح  لممةح ح    مم   ح مم ا ح  عالممةح لهالممةح حدو ممةح ممد ح اد مم ح

 ححو ابحو الغمةحوندو مم حألاغو بالمم ح واالم ح مم حح مميايد ح  م ايهد ح مم حألا  ممم  ح واالممة

 مم  ح مورا حمممحح اماله حمممح اسمموايةحمممح اممو نح(حؤلم حألا  مدح ميايد ح  م ايهالد ح م ح لج 

 لج  هللاواممممةحبيمممملح  مممم  ح ا ر  مممم  ح ا الممممةح اد  يممممةحن ممممه ح اممممم احب ممممور ح حهدمممم  حح

،حملمممم حنهعلمممملح اوو يمممةح مممم حب ممممورحفممميح ا ر  مممم  ح اد  يممممةححال مممو   ح اوو هللاالممممةح امواالمممةح

 ملم صمممو ح،حو ممم ح  مممح ط بحاح لالمممةح ممم حن هلممملح ممم حاعع ح هال مممةح  كسمممةحالو أمممنح

،حو ممممم طح احطمممممورحح سممممم  ح امو ممممملح  هالمممممنحند أ ممممم نلحفممممميحبالممممم  حإح امممممو للحو لجهممممم  ي

 اينممممذح امممممواح وبمممملحيمممممو ح لجممممركح ا ممممملحفمممميح و كبحممممملحا  وكممممةح ايدالمممممةحو ا الممممةحفممممميح

بمالمممممم ح مممممم ح اوو يممممممةحيط امدمممممم ح اممممممم اح ام ومممممموح ب عممممممد ح مممممم ح ايمممممم ح  اممممممم ارح.حوامممممم كح

 اسمم ده  لح و حبممو حإومم  اال  ح الغواممةحو اح دالممةحفمميحنوألاهممةح بمم  حؤلمم ح امواالممةح

كحو اتسمممم  رحزبممممو سح كبممممرح سمممم بةحفمممميحيممممو ح احدمممم بح دمممم ح ممممم  ح  مممموح،حبكهمممم ح ملممممرح 

 اممم ارحالمالهدممةح اديسممالةح،حو احو ممنح اع مم فيحو ايكممواح،حون ممو حح الغممةح مميح او مماللةح

 ملوصممملةحاممموا حوتممم ةح اقرألاهمممةحنحوأمممميحبوامممم ح سمممبةحن  المممرح يممم   ح ملسممممطو ح

 كو حامممموا ح.ح  ممممم ح اب مممممثح اعممممم  لحبالح ممممم ثح ممممم حاورح ممممم ده ح ل ممممموبحفممممميحبيممممم ح امممممو

 لجه  الممةحو مم طح سمم يه ا حفمميح احمم رارحمل وممجذح بممو احو لجه  مم  ح و مماللةحن را الممةح

 سج حب مورح اعمموحفميح امم اح ام وموحفميح  عمد ح و حبمو حكه ح رواليالة.ح وهللاالةح

  مممم اييذحفمممميححو أممممنح امممم ريح لجمممم  شيححالممممو لح اعممممموح امو مممملح ا مممم يرحفمممميح امممم ري

ألا  ممممممةح اب مممممو ح،حو اعمممممم  لحن لمممممال ح  مممممم ي حبدالممممم حيتدمممممم و حار  مممممةحفمممممميح لسممممم نحبممممممو ح

  احه   ح ادصجذحفيحأ ال  حب  حصملوكح ح  وحلخلاليح اغ اد.

و مممم ح ا ر  مممم  ح ا المممممةح اد  يممممةحفمممميحيمممممو ح اممممم احبمممم يثح ممممم ح مممم يو ح احدمممم  حفممممميح

 مم ح ممو يوححامممو ح ايمدح  م ع ح  همم ح ارعممدرحإ و ياليمذحملمم ححي هلمملح ادحم  ح ا ممل



 وضمممممو  نالةحوبدالممممممةح  ممممممح طبدح ا  ر ممممممد حو اد مممممم احالكعمممممميح  امممممم حواالمممممم  حألاه اممممممم ح

 وبدال تا .

وفمميح  مم  ح ا ر  مم  ح الغواممةحن ممه ح اممم اح ام ومموحح مم ا ح مم ح ملوضممو   حا ر ح

بمممممممو ح احممممممم    ح مل مممممممطلايحفممممممميحن  يممممممم ح يممممممممو ح مل  ا مممممممةح،حوؤوممممممم  االةح ل  مممممممورح
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 وْضُم الزالشة                                          

في عواًت الٗك٤ اإلا٣ضوـ لٗؼالضًً حالوجي     

Stigmatization of memory 

In the novel the sacred love of Ezzedine Glaouji 

 فيذوح عبذ القادس

Fidouh Abdelkader 

@hotmail.comafidouh 

 حامٗت ٢ُغ

Qatar – University 
 : ملخظ

ٟتن، وجٟكذ ٞيها التي قاٖذ ٞيها ال -/ الجؼاثغ  اإلاٛغب ألاوؾِفي  -حؿغص الغواًت ٞترة خ٨م الضولت الغؾخمُت 

ت، ومظهبُت، وؾُاؾُت مترامُت  الخالٞاث، ٦ما حكخٛل الغواًت ٖلى الؼمً اإلااض ي الظي ٦غؽ همِ وحىص ٦ُاهاث ٨ٍٞغ

اإلاُى٫ في اججاه الىٗغاث الخٗهبُت والُاثُٟت، جداو٫ مً زاللها الصخهِخان الغثِؿِخان ]الؿاعص مجهى٫ الدؿمُت، 

ا بلى احخُاػ هظه الخضوص الِٗؿٟت التي وخبُبخه هبت[ بزباث وحىصهما مً نضٕ  ًُ نحروعة الؼمً اإلاٟغوى ٖليهما؛ ؾٗ

اؾخىلذ ٖلى مهحرهما، واؾخد٨مذ في ؤمىع خُاتهما اإلاإمىلت؛ بٟٗل نغإ الخًاعب في اإلاهالر، والخىا٢ًاث بحن هظه 

حِبرا ٖلى هؼا٫ اإلااض ي، الظي مىٗهما مً الِٗ
ُ
ل في ٦ى٠ الخايغ؛ بٟٗل اإلاظاهب؛ مما خا٫ صون جىامي مؿحرتهما، ٞإ

ل مً بم٩اهُت ؤلاؾهام في بهٟاط الٟٗل الخًاعي الىاٖض، ٦ما 
َّ
ؤلا٦غاهاث والخ٣لباث الؿُاؾُت الجاثغة؛ ألامغ الظي ُٖ

ؤخبِ قغوٍ صًمىمت الىعي الث٣افي، وؤٞؿض الاؾخ٣غاع الؿُاس ي، وؤٖا١ ؾعي اإلاؿاع الاحخماعي الُبُعي. و٢ض جم التر٦حز 

ؼمً اإلااض ي؛ مً صون الخضًث ًٖ الؼمً الخايغ بال في آزغ الغواًت ٖىضما ٖغى ٖلُىا الؿاعص خالت في الغواًت ٖلى ال

حمٗه م٘ خبُبخه ؤمخٗتهما، واج٣ٟا ٖلى ؤن ٣ًهضا جيهغث )ٖانمت الضولت الغؾخمُت( خحن اهدضعا مً ٞى١ الغبىة، وهىا 

م مً اٖتراٝ ]هبت[ بهٗىبت ٖاص البُالن ]الؿاعص وهبت[ بلى الخايغ، وؤصبغا ًٖ نٟدت اإلااض ي ا لسخ٤ُ، ٖلى الٚغ

 ٖبر جغا٦مذ التي حبا٫ الٛباء الكضًض، لؤلؾ٠ ؤ٢ضاعها مً الٟغاع وؿخُُ٘ ؤلاٞالث مً ألا٢ضاع بدؿب ما ٢الخه لخبُبها "لً

 " .صازلها حمُٗا م٨بلىن  ألهىا بؿهىلت، احخُاػها ًم٨ً ال ال٣غون

 )إلاقذوض، عز الذًً جالوجي، الذولت الششتميت، جيهشث، العشق، ا وضم، رالشة، سواًت :يتمدماث مفتاح

Abstract: 
The novel narrates the period of the rule of the Rustamiyya state - in central 

The Arab Maghreb - in which strife spread and differences rampant, and the 

novel also works on the pattern of the existence of intellectual, sectarian, and 

mailto:afidouh@hotmail.com
mailto:afidouh@hotmail.com
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political entities with a wide inclination towards strife, sectarianism and 

sectarianism, trying from Gitan the main person [the narrator is anonymous , And 

his sweetheart Hiba] prove their existence from the crack of the time imposed on 

them; In order to cross these arbitrary borders that have taken over their destiny, 

the boundaries have decided the matters of their aspirations; By the conflict of 

interests and the contradictions between these sects; This prevented their march 

from growing, so they were forced into the bout of the past, which prevented 

them from living in the confines of the present. By unjust political coercions and 

volatility; This impeded the possibility of contributing to the implementation of 

the promising civilized act, frustrated the conditions for the sustainability of 

cultural awareness, corrupted political stability, and hindered the pursuit of the 

normal social path. The focus is on the past tense. Without talking about the 

present time except at the end of the novel, when the narrator presented to us the 

case of his collection with his beloved of their belongings, and they agreed to go 

to Tehrt (the capital of the Rustamid state) when they descended from the hill, 

and here the two protagonists returned (the narrator and Heba) to the present, and 

they turned from the page of the past. The abysmal, despite [Heba] admitting the 

difficulty of escaping from fate, according to what she told her lover, “We will 

not be able to escape from our destinies. Unfortunately, the mountains of 

stupidity that have accumulated over the centuries cannot be crossed easily, 

because we are all shackled within them.” 

Keywords :  :  novel, memory, my novel, , love, Al-Maqdis, Ezzedine Jelawji, 

Al-Rostamiya State, , Tehart 

 

  مآب اإلاشوياث النبري/ التباس التاسيخ

جىضعج عواًت ]الٗك٤ اإلا٣ضوـ[ لٗؼالضًً حالوجي يمً وؿ٤ ؾغص الخسُُل 

ش الجؼاثغ  خي، بىنٟها هها ًجم٘ بحن الخىز٤ُ والخسُُل إلاغخلت ٖهِبت في جاٍع الخاٍع

ان م( بما ٧ 909 –م  776هـ / 296 -هـ 160)ال٣ضًم، وجدضًًضا في خ٣بت الضولت الغؾخمُت 

ؾىت؛ خُث اهبث٣ذ ًٖ هظه اإلاغخلت  136ٌؿمى باإلاٛغب الىؾُِ، واؾخمغث ما ٣ًغب مً 

ختها الهغاٖاث مظاهب مخىىٖت الاججاهاث، ٞغيتها  الخالٞاث و نغاٖاث اإلاظاهب، وعسَّ

الخاصة في ٖهض الخ٨م الٗباس ي، الظي وي٘ مبضؤ الالتزام الخؼبي ٦كٍغ مً قغوٍ 

لى الجمُ٘ ؤن ٌٗخ٣ض ب ٨ٟغهم، بٗض ؤن اٖخمضوا مبضؤ هٟي آلازغ؛ ٞاؾدكغي الىالء، ٖو

حن واإلاٗاعيحن للخ٨م في  بظل٪ الهغإ الؿُاس ي، واخخضث الخالٞاث بحن ب٣اًا ؤههاع ألامٍى

خُىه، وج٣اجلذ ال٣باثل ُٞما بُنها، وج٨خلذ ألاخؼاب؛ بما لِـ له ٖال٢ت بُنها وبحن جىامي 
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٘ الٗباؾُىن لىاء ألاخضار وجُىع اإلاؿاع الث٣افي والاحخماعي، وإلا داولت ٞ٪ هظا الجزإ ٞع

ُت بهبٛت ِظل هللا في ألاسع"ؤجهم " ٌ بلهي، ٞإيٟىا الكٖغ ، وؤجهم ؤحضع بالخ٨م بخٍٟى

ؿا إلابضؤ ألاخ٣ُت بالخالٞت لغئؾائهم،  ال٣ضاؾت ٖبر ال٣ٟهاء والكٗغاء واإلاىالحن، ج٨َغ

ُحن مً الىاخُت الؼماهُت والغوخُت، ٞإنبذ الؼمً ٖىض هم مُٗاًعا ال ًيبغي بىنٟهم قٖغ

ِ ُٞه ختى ًب٣ىا ؤَى٫ مضة.   الخٍٟغ

وبىجاح الخ٩ام الٗباؾُحن واؾدُالئهم ٖلى الؿلُت جم لجىء بٌٗ الخُاعاث 

ت اإلاىاوثت لهم بلى مىا٤َ ؤزغي مً الضو٫ التي ٧اهذ بُٗضة ًٖ ؤحىاء  الؿُاؾُت وال٨ٍٟغ

هظه الضو٫، وبضؤ  الهغاٖاث والٟتن، ٞاؾخٛلذ الظهً الخالو، واؾخدباب ألامً في

ت، ٞإ٢غوا ما ٧ان مخى٢ٗا منهم  صوعها ٞاٖال ومازغا في البِئت الث٣اُٞت والاحخماُٖت وال٨ٍٟغ

باخخىاء ألاهالي، وبظل٪ ٩ًىن خلم ٖبض الغخمً بً عؾخم ٢ض جد٤٣ بخإؾِـ هىاة الضولت 

ا مباٌٗخه الغؾخمُت في مضًىت جيهغث، ما ٌؿمى الُىم بمضًىت جُاعث في الجؼاثغ، جم ٖلى بزغه

بماما لها وإلاظهبها ؤلاباض ي، ولم ًجض ؤههاع ٖبض الغخمً بً عؾخم ؤًت م٣اومت مً ٢بل 

حن لهم في  الؿ٩ان ألانلُحن الظًً وحضوا ٞيهم اإلاى٣ظ إلاٗاهاتهم مً ؾىء مٗاملت ألامٍى

ت.  غى الجٍؼ  زًم بعها٢هم باإلاٛاعم والجباًاث ٞو

ي عؾم ال٣ُُٗت م٘ ٧ل ما ًمذ و٧ان لخإؾِـ الضولت الغؾخمُت الضوع الٟاٖل ف

بهلت بلى ػمً الٗباؾُحن، مً صون ؤن ٣ًٟض ؤههاع ٖبض الغخمً بً عؾخم اججاههم 

سُت التي  اإلاظهبي وال٨ٟغي؛ وم٘ هظا الخىحه خاٞٓىا ٖلى مماعؾت مغحُٗتهم الخاٍع

ـ الىحىص الظي ال ًخد٤٣ بال ُٞما َبٗه الؼمان مً ؾحروعة، وبما ًىُلي  خهغوها في ج٨َغ

ت، الالػمت، ٖلُ ه مً زهىنُت، جمحزهم، وجغسخ مٗاًحرهم اإلاظهبُت، والؿُاؾُت، وال٨ٍٟغ

ت اإلااض ي، بىنٟه  التي ج٣ىم ٖلى مبضؤ الخٛظًت الغاحٗت في جىمُت مسؼون بعثهم في ْاهٍغ

سُت، وهى ما  ز٣اٞت عاحٗت جغؾم مالمذ اإلاؿخ٣بل؛ وؤن ال نىث ٌٗلى ٖلى اإلاغحُٗت الخاٍع

ت ]الٗك٤ اإلا٣ضوـ[ ُٞما ؾلُذ الًىء ٖلُه الصخهِخان ٦كٟذ ٖىه ؾغصًاث عواً

الغثِؿِخان ]الؿاعص، وهبت[، اللظان هايال مً ؤحل جسُي الؼمان اإلااض ي بمأؾُه في 

ثحر  وحىصهما، ول٨ً مً صون حضوي؛ ُٞما ٌكحر بلى ؤن الؼمً اإلااض ي ماػا٫ ًدخىٍىا، ٍو
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ى٢ض هاع الٟخىت ب٩ل ما ٌؿخإزغه ُٞىا بسهىنُاج ه، ومثالبه بلى ًىمىا هظا؛ ومً الخالٝ، ٍو

هظا اإلاىٓىع حاءث الغواًت لخيخ٣ض مأس ي اإلااض ي بدمىالجه الث٣ُلت التي مغث بها الخًاعة 

الٗغبُت ؤلاؾالمُت، بسانت في مى٣ُت اإلاٛغب الىؾُِ، ختى ؤنبذ هظا اإلااض ي ٌك٩ل 

ر الخُاة بإق٩اله ت واإلاسخلٟت اإلاُٗاع الىخُض ل٣ُاؽ اإلاض بحن اإلااض ي واإلاؿخ٣بل، وحٛحُّ ا اإلاخىٖى

٤ بعر الًمحر الجمعي، مما حٗل مدىع الغواًت ًضوع خى٫ وا٢٘ ٞغيه ؤلاعر  ٖلى ٞو

الث٣افي مً صون مغاٖاة الاهخمام بالخايغ، بال ُٞما له ٖال٢ت بالغئٍت الىحىصًت اإلاغجبُت 

دب٘ الالخ٤ مً  ش، وؤن الخايغ مغهىن باإلااض ي، الظي ٣ًخدم عاهً الىا٢٘، ٍو بالخاٍع

غاب الظًً طم ابً اإلا ؿخ٣بل، ُٞٓل مازال ؤمام ألاحُا٫، وهى ما وعزخه ُٞىا ٞئت مً ألٖا

زلضون ؾلى٦هم الخًاعي مً خُث عؾمهم نىعة اإلااض ي وا٢ٗا مثاال لهم، و٧ىن اإلااض ي 

ت، ال وحىص له في الىا٢٘ الُٗاوي، ٞهظا مٗىاه مً  غاب خ٣ُ٣ت نٞغ اإلاترؾب ٖىض هاالء ألٖا

غاب لِؿذ لضحهم ال٣ابلُت للخُىع، الهٗىبت بم٩ان زغ١ ٢ا ٖضة اإلاىعور، وؤن هاالء ألٖا

ت الٗهبُت،  لظل٪ ٧اهىا صوما مخدهىحن في ؤما٦ً زانت وممحزة؛ ألن في طل٪ مضٖاة لخ٣ٍى

اًت طل٪ في هٓغهم جد٤ُ٣ ٞٗل ال٣ىامت اإلاخإنلت  مخٗؼػًٍ بإَىاع ال٣ىة والخىخض، ٚو

خباعي الظي م ً قإهه ؤن ٌٛحر مً َبُٗت الىا٢٘ مً ٞيهم، وفي هظا ببُا٫ لل٣ٗل الٖا

 الظهىُت بلى الُٗيُت الٗملُت، مً خُث بن الىا٢٘ ْاهغ بُٗىه ال بىىع آلازغ. 

وبطا ٧ان ؾغص ]الٗك٤ اإلا٣ضوـ[ ٌؿحر ٖلى اليؿ٤ هٟؿه الظي اهخهجه ابً زلضون 

ان خحن اهخ٣ض اإلاجخم٘ ال٣بلي بما ُٞه مً ٖهبُت مظهبُت؛ ٞؤلن هظا اإلاجخم٘ في هٓغهما ٧

ٌ طل٪ بةم٩ان ػعٕ  ٢اثما ٖلى مضع٧اث الؿم٘ في الخل٣ي ٖبر آلُت الى٣ل، ٞداو٫ حٍٗى

٨ٞغة الٗمل باإلهخاج البكغي "الجماعي"، وبدؿب ما جىحبه البهحرة، والخُل٘ بلى 

ش مً وحهت هٓغ الٗلىم  اإلاؿخ٣بل؛ وفي طل٪ ما ًٓهغ ؤن ابً زلضون مىداػ بلى بىاء الخاٍع

مً وحهت هٓغ الٗلىم الى٣لُت الؿمُٗت، ومً زم ٧اهذ اٖخباعاجه ال٣ٗلُت الٗملُت، ولِـ 

ال٣ٗلُت ٧اقٟت ًٖ الخ٣اث٤ اإلاىصٖت في اإلاجخم٘؛ اٖخ٣اًصا مىه ؤن طل٪ ًخهل ب٣ىة ال٣ٗل 

اإلاىخج، اإلاخىامي في الاججاه الىاهٌ، ولٗل ال٣هض مً اللجىء بلى مثل هظا الُغح 

ي "بالُٟغة" هى ٧ىن ابً زلضون ؤعاص ؤن الاحخماعي اإلاب٨غ، الظي ؤَل٤ ٖلُه ٖلي الىعص

ع مً ب٣اًا اإلااض ي، وهى اإلاى٠٢  ًسلو اإلاجخم٘ ال٣بلي مً جبُٗت اإلاىعور الاحخماعي اإلاخ٨ّضِ
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الظا٦غة  غَّ هٟؿه الظي جخبىاه عواًت ]الٗك٤ اإلا٣ضوـ[؛ بالىٓغ بلى ما آ٫ بلُه الىي٘؛ وبج

، الىعي بلى الخبُٗت اإلاخىاعز خلخلمً جل٠ٍ بلى جل٠ٍ، و  ت، وؤصزل الىا٢٘ في حكاخً وجىإػ

ا بدؿب وحىصه الُٗاوي، ختى  ألن الىا٢٘ بدؿب ما ونٟه ؾغص الغواًت، لم ٨ًً مىنٞى

ا في الظهً مما جغجب ٖلُه آزاع  ٩ًىن مُاب٣ا لخمل نٟت بٖما٫ الىٓغ، بل ٧ان مىنٞى

غآة، مسخهت بخىاب٘ الهٟاث اإلاغحُٗت اإلاخضعحت ٖبر الظهً؛ ؤي الهىعة الىا٢ٗت في اإلا

دا٦ُِت، وبظل٪ ٩ًىن وحىص 
ُ
بىنٟها الىمىطج لخجلي مثالها، وهي الهىعة ال٣ٗلُت اإلاجغصة اإلا

هظه الهىعة في هٟؿها بىاء ٖلى ججغصها في طاتها مً الىا٢٘ اإلاٟترى؛ ألامغ الظي اؾخٗص ى 

، وهى ما هّبه بلُه ابً زلضون  ٖليهم عؾم نىعة لىا٢٘ ٖملي اؾدكغافي، ٚحر الىا٢٘ اإلاإلٝى

 ما ليض بمعهىد عىذك وال في عطشك شيئا مً أمثاله فتػيق ي ٢ىله: "ف
ّ
وال جىنشن

حىضدتو عىذ مدتقط اإلامنىاث. فنثير مً الخىاص إرا شمعىا أمثاى هزه ألاخباس عً 

ألامم الصالفت باَدَس باإلههاس، وليض رلو مً الطىاب، فئن أحىاى الىجىد والعمشان 

 1."أو وشطى فال ًحطش اإلاذاسك مدها فيهامتفاوجت، ومً أدسك منها سجبت شفلى 

وبالىٓغ بلى طل٪، ٞةن عواًت ]الٗك٤ اإلا٣ضوـ[ ؤعاصث ؤن جٟ٪ ال٣ٗل ًٖ مايُه 

باإلاٗاٌكت بالٟٗل، والاهًمام بلى الىا٢٘ وجهىعه، ومً زم الاوكٛا٫ به، مً زال٫ حكا٧ل 

هىا٥ مىًَ للىا٢٘ الخاعجي والظهني مٗا؛ وهي الىٓغة التي ؤقاع بليها ابً زلضون؛ بط لِـ 

ْؿِلَبا  ٌُ بال بدؿب جهىعه الُٗني. ومً هىا خ٤ للصخهِخحن الغثِؿِخحن ]الؿاعص وهبت[ ؤن 

ؼعٖا ٨ٞغة الىا٢٘ الُٗاوي  الىا٢٘ اإلااهىي، اإلامؿغح، الله٤ُ باإلعر الاحخماعي والث٣افي، ٍو

ُه البيُت في مٗىاه، وفي جٟاٖالجه اإلاىلضة لىمِ حضًض، ٌؿخجُب إلاُُٗاث الٗهغ بما ج٣خً

التر٦ُبُت للظهىُت اإلاخجضصة، خى٫ ٧ل ما هى احخماعي وؾُاس ي، باالهخ٣ا٫ مً َبُٗت 

ت بلى  اإلا٣ٗى٫ اإلاٗلىم بلى َبُٗت اإلا٣ٗى٫ اإلاٗمى٫؛ ؤي الخدى٫ باإلاجخم٘ مً الىخاثج الىٍٓغ

اإلاىا٠٢ الٗملُت، وهي الىٓغة التي ٖم٤ ٞيها ابً زلضون عئٍخه خحن ؾعى بلى بنالح هظه 

رة  ونىال بلى بنالح ألاولى: وبنالخهما حمٗا وحهي اإلاًمىن ال٨ٟغي للجضلُخحن: ألازح

ت، لظل٪  الىحه الىٓغي الُبُعي وهخاثجه الٗملُت، والىحه الٗملي ؤلاوؿاوي وهخاثجه الىٍٓغ

ت اإلادضصة  ش ٌؿدىض بلى بنالح الىٍٓغ ٞال عجب بطا عؤًىا ؤن ؤلانالح الخلضووي لٗلم الخاٍع
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ش،  ت ٖلمه، مً هىا حاء ه٣ضه الٗلماء لُبُٗت الخاٍع ت الٗمل هي ألاؾاؽ في هٍٓغ ٧ىن هٍٓغ

خي والؿُاس ي التي  ت واإلاخ٩لمحن[ ٧ىجهم لم ًضع٧ىا َبُٗت الخاٍع ]الٟالؾٟت واإلاخهٞى

خهغوها في الٗملي باإلاٗنى الخ٣لُضي الظي ٣ًابل بحن الىٓغي والٗملي م٣ابلت الًغوعي 

    2لئلعاصي."

الىٓغي الخاب٘، وال٣ٗل الٗملي اإلاىجؼ، مً خُث بن ال٣ٗل  وفي هظا ٞغ١ بحن ال٣ٗل

الىٓغي ال ًغي بال ْاهغ ألاقُاء، بِىما ج٩ىن الىٓغة الثا٢بت في ال٣ٗل الٗملي مخجاوػة 

الخبُٗت بلى ما ًخإؾـ ٖلى ؤلا٢ضام والجؿاعة، وبمثل هظه الىٓغة اؾخُاٖذ عواًت 

في بعر الضولت الغؾخمُت ٖلى الىدى  ]الٗك٤ اإلا٣ضوـ[ ؤن حؿخسلو ٖالم البيُت الىا٢ُٗت

ش، الظي  ضع٥ ؤبٗاصها مً زال٫ الخاٍع خاو٫ ُٞه الؿغص ؤن ٨ًخىه الٓىاهغ الاحخماُٖت، ٍو

الظي ٌؿدىض بلى الخدلُل اإلاىيىعي، بُٗضا ًٖ الؿحر ٖلى مىىا٫ الؿل٠ مً صون جبهغ، 

 ؤُٖض اإلاىام: "وعخذ ٦ما في هظا اإلاى٠٢ بحن الؿاعص وخبُبخه هبت؛ خحن ؾغص ٖليها ما عآه في

ش ؤلًٗ وؤها ال٩ابىؽ، ٖليها  ٞيها ًب٣ى ؤن ًم٨ً هل .اإلاأس ي بال ٖلى ٣ٖىلىا ًغ٦م لم الظي الخاٍع

 ؤٖما٢ىا في جبدؿم ؤن ًم٨ً صم؟ هل وزُباجىا و٧ل آمالىا وؤ٢غاخىا، ؤٞغاخىا و٧ل للخلم، م٩ان

اها و٢ض الؼهىع،
ّ

ش، ؤٖما١ مً آلاجُت الٗىان٠ ال٣اجل؟ ما هظه مىج اله٣ُ٘ حٛك  الخاٍع

ٟىهت، اإلاترا٦مت ٚباعا اإلادملت  باالزخىا١، ؤخـ وؤها ؤنغر، ال٣ٗل؟ و٦ضث حٟىن  ٖلى ٖو

ش اإلاالٖحن، خغاؽ ؤقُخم ٦ضث لىا ؤجهم ؾىي  قِئا ًٟٗلىا لم الظًً الخاٍع  3اؾخٛباثىا". في ؤٚو

 

بت الحالميت
َ
 اهتهاك الزالشة / َجد

ٗىا   ل هللا في ألاعى"، ٧اًل عصا ٖلى الخ٩ام الٗباؾُحن الظًً ٞع ِْ قٗاع ؤجهم "

ً بظل٪  ٘ قٗاع "الخا٦مُت"، م٨ٍٟغ الخىاعج ومنهم ؤلابايُىن هظا ال٣هض بما ًىا٢ًه بٞغ

٧ل مً ًسغج ًٖ َاٖت هللا، وؤلبؿىها في نٙى ؾُا١ اإلاكغوٕ ال٨ٟغي الؿُاس ي، وبما 

ام ٧ل مً ٣ًُم في  ًخىا٤ٞ م٘ ٚلّىِهم، الظي عسخىه في طهىُت ؤهالي اإلاٛغب الىؾُِ، وبٚع

ماء الضولت الغؾخمُت ؤو٫  الىحىص ٖلى الخًٕى ألهٓمت الخا٦مُت وؤخ٩امها. و٢ض ٧ان ٖػ

مً ن٪ ال٨ٟغ ؤلاباض ي وؤطاٖىه، واجسظوا مً الخا٦مُت مدىًعا خاؾما، وهضٞا عثِؿا 

إلاؿحرتهم ال٣ٗضًت والؿُاؾُت، ٖلى زالٝ بٌٗ الٟغ١ ألازغي التي ٧اهذ حؿدىض بلى 
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ٗاث مسٟٟت  م مً طل٪ ٣ٞض اجبٗىا ؾُاؾت حكَغ لى الٚغ في هٓمهم ال٣ٗضًت والؿُاؾت، ٖو

ٟذ اإلاظاهب الضًيُت والؿُاؾُت في ٖهض الضولت  جىز٤ُ الٗال٢اث الث٣اُٞت، وبظل٪ جهىَّ

ت والضًيُت، والٗلىم ال٣ٗلُت والى٣لُت، ٞلم ج٨ً  ذ الاججاهاث ال٨ٍٟغ الغؾخمُت، ٞخىٖى

الغؾخمُحن، نٗىبت جظ٦غ في جبلُٜ هظه  ؤمام ال٣اصمحن بلى مضًىت جيهغث، ٖانمت

ض ٖلى م٣غ الؿاعص وهبت  الخىحهاث، ٖلى هدى ما ٖبرث ٖىه الغواًت في هظا الىو ٖىضما ٞو

 زالزت ٞغؾان، في نىعة اإلاالػمحن لؤلؾٟاع، ٞإ٢ضم ؤخضهم بٗض ؤن ؾلم ٖلى الؿاعص:

ذ جإطن ٞهل للغاخت، ألاشجاع هظه ٢هضها  لهجتهم .٧اهذوماء.. بُٗام بليهم لىا؟ وؤؾٖغ

 هي ؤم مٛامغون؟ هم ألامُا٫؟ هل هاالء زالٝ ٣ًُ٘ لَم  ؤحؿاء٫، ْللذ واضخت، اإلاكغ٢ُت

 اهدغاٞاث مً الىاؽ لىى٣ظ حئىا :٣ٞا٫ بدحرحي ؤخـ ٦بحرهم ٦إهما ٚحر، ال ؾُاخت مجغص

ؤي ٖلى خض ما ٢اله اإلا٨ٟغ الؿىعي  4وخ٣ُ٣خه. ؤلاؾالم الصخُذ حىهغ بلى الًالت، الٟغ١ 

ت ٖلى ٢ٟاها، ا٢لبىها و٧ل ش يء ٌؿحر ٖلى ما ًغاميا: عقُض ع    5ؤلاؾالم ٞغوة مىيٖى

حكحر بلى جٟص ي الاه٣ؿاماث والخالٞاث  –يمىُت  –في هظا الىو حؿائالث   

٘ مً مىٓىع  ت َاثُٟت في ٞهمها ألنى٫ الدكَغ الخاصة بحن اإلاظاهب الضًيُت ٖلى ؤؾـ ٨ٍٞغ

لخا٦م، ؤو ما حاء يمً قٗاع الخا٦مُت في بًضًىلىجي ؾُاس ي، ؾىاء ٖبر واحب الىالء ل

ال خ٨م بال هلل"، ٞما الظي ٌٗىُه حؿائ٫ لؿان الًمحر الجمعي في م٣ام الؿاعص م٣ىلت "

ىص ٖلماء اإلاكغ١ مً قتى اإلاظاهب بلى ٖانمت الضولت الغؾخمُت؟ وما هي  ؤمام حٗا٢ب ٞو

م بٗض اإلاؿاٞت وما ٌٗترحها مً عخلت قا٢ت؟ و  اصة ٚع ما الظي ًمحز ؤ٩ٞاعهم صواعي هظه الٞى

مً ٖلماء اإلاٛغب الىؾُِ وعحاالتها الضًيُت؟ وهل جمثل الضولت الغؾخمُت في جىحهاتها 

ت للمظاهب  ت مهضعا للخمغص بضٖىي الاهٟها٫ ًٖ الاججاهاث ال٨ٍٟغ ال٣ٗضًت وال٨ٍٟغ

الضًيُت اإلاكغ٢ُت؟ هظا ٌُٚ مً ٌُٞ مً الدؿائالث التي ٧اهذ جمؤل ؤحىاء الؿاعص م٘ 

م مً ؤجهما ًضع٧ان خبُبخ ه ]هبت[ في مدخىي ما جًمىخه عواًت ]الٗك٤ اإلا٣ضوـ[  ٖلى الٚغ

حرها  –ؤن ٧ل اإلالل والىدل مً هظه اإلاظاهب  ُتها مً وخضحي اللٛت  -ٚو حؿخمض قٖغ

ؼ الىالء الظي ج٣ىم ٖلُه لخمت اليؿب بلى  والضًً، بىنٟهما لخمت واخضة، ج٣ىم ٖلى حٍٗؼ
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خت، جًمً وخضحي اللٛت والغابُت الضًيُت التي مً قإجها الضًً وال٣ىمُت ٖلى ؤؾـ عاس

مت.  ؤن حٗؼػ الىعي الغوحي، وجلخم اإلاجخم٘ بًٗه ببٌٗ، وجاؾـ الضولت ال٣ٍى

حصخو الغواًت مإؾاة الخًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُت، بتر٦حزها ٖلى اإلاضة التي خ٨مذ 

غن الثاوي الهجغي الىه٠ الثاوي مً ال٣ٞيها الضولت الغؾخمُت في اإلاٛغب الىؾُِ في 

وهي الٟترة التي ؾاصث ٞيها الخالٞاث الخاصة بحن اإلاظاهب الضًيُت ٖلى هـ( 296 -هـ 160)

وحه الخدضًض في ٧ل البالص الٗغبُت آهظا٥، وجىاءث ٞيها بم٩اهُت الخٗاٌل الؿلمي م٘ آلازغ 

ا، ومظهبُا، وبًضًىلىحُا، بٗض ؤن ٧ان مىيٕى الاهخماء ٌك٩ل ٣ٖبت  ٦إصاء في اإلاسال٠ ٨ٍٞغ

؛  خُاة اإلاجخمٗاث الٗغبُت، وهي الهىعة التي لم جخٛحر بلى ًىمىا هظا مً صون ؤصوي مؿٙى

ت بلى حاهب خهض ألاعواح، وهبظ  لخٟا٢م هظه الخالٞاث، التي ما ػالذ حؿهم في جضمحر الهٍى

ال٨ٟغ اإلاباًً، واؾدبٗاص اإلاى٠٢ اإلاٗاعى وبلٛاثه؛ مً زال٫ اتهام َٝغ ٖلى خؿاب َٝغ 

خهام بدبل هللا، آزغ،  ٧ل ًإزظ بىحهت هٓغه بحن الُاٖت للخا٦م، وؤلاطٖان له، ؤو الٖا

ىص جخىالى ٖلى ٖانمت جيهغث بازخالٝ مكاعبها  وؤال خ٨م بال هلل، وبحن هظا وطا٥ ٧اهذ الٞى

ىص ٖلُىا جخى٠٢ ولمبدؿب ما حاء ٖلى لؿان الؿاعص ٢ىله: "  ػواًا في الُىم طل٪ مىظ الٞى

للىا الٟغ٢ت مً ؤجهم ؤصخابها اٖخ٣اص في حمُٗا وجخ٤ٟ بلى الخ٣ُ٣ت، الىٓغ  الىاحُت، ْو

 وزاى ؤزغي، حماٖت ٨ٞغة هضمتها منهم حماٖت بيذ ٧لما ٦بحرة، خحرة في للجمُ٘ وؿخم٘

 6.الىخل في ًسىى ٦مً طل٪ في ًسىيىا ؤن لهم بال همَّ  ال الجضا٫، ؾى١  في حمُٗا الىاؽ

 
ً
ا مً حمُ٘ الخكىص الُاثُٟت، وؤزظ الجض٫ وبظل٪ اجسظ اإلاىخى الؿُاس ي ٨ًٞغا مخُٞغ

، و٧لها جيخهي بلى جبني عئٍت اؾدبضاصًت، ولِـ لهظه الُىاث٠ مً الٗظع في  مجغي الٗخّىِ

ش يء بالخماؾهم اإلاٛاالة في ال٨ٟغ، واإلابالٛت في اإلاىا٠٢، بسانت الاؾدىاص بلى حٗالُم 

لؿل٠ ٦ُٟما ٧اهذ حٗالُمه ألاولحن، والخم٨ً مً آعائهم الجضلُت في صخب، والا٢خضاء با

الث٣اُٞت ؤو اإلاظهبُت، مخجاوػًٍ الخٗالُم الضًيُت الؿمداء، ٞما ٧ان مً هظا الازخالٝ بال 

ا؛ إلاً ًسال٠ هظه الُاثٟت ؤو جل٪، ٧ل طل٪ ٧ان بٟٗل  ض  الاؾخ٣غاع الظهني قغًّ ؤن ؤٖو

اء ؤ٦ثر الٗلماء اهتها٥ الخٗالُم الغوخُت، والخٗضي ٖليها باالؾدبضاص ٖلى بزغ " جًاٞغ آع 

ش الُبُعي لؤلصًان ٖلى ؤن الاؾدبضاص الؿُاس ي مخىلض مً الاؾدبضاص  ً في الخاٍع الىاٍْغ

اؾت، ؤو هما  الضًني.. وبن لم ٨ًً هىا٥ جىلُض ٞهما ؤزىان، ؤبىهما الخٛلب، وؤمهما الٍغ
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ان، بُنهما عابُت الخاحت ٖلى الخٗاون لخظلُل ؤلاوؿان، واإلاكا٧لت بُنهما ؤ جهما نىىان ٢ٍى

 7خا٦مان، ؤخضهما في ممل٨ت ألاحؿام، وآلازغ في ٖالم ال٣لىب.

ل٣ض جىعَذ اإلاظاهب الضًيُت طاث الُاب٘ ؤلاًضًىلىجي، ٖبر جىالي الٗهىع في جبني 

بزماص نىث آلازغ، والضٖىة بلى ب٢هاثه بلٛت الخُاب، وؾالح الخساَب؛ مً صون 

الخى٠ُ في الخضبغ والخ٨ٟغ؛ بٛغى  مغاٖاة ٢ُم الخبهغ، والخإمل، التي صٖا بليها الضًً

همها؛  ٗت الؿمداء، ٞو ٠ ال٣لب بالىٓغ في م٣انض اإلاٗنى الخ٣ُ٣ي للكَغ الاؾخيباٍ، وجهٍغ

ل٩ي حؿخ٣ُم خُاجىا ٖلى الىحه اإلاُلىب، وعبما ٧ان طل٪ صاٞٗا لخىيُذ ال٨ٟغة في ؾغص 

بت ُٞما ]الٗك٤ اإلا٣ضوـ[ بما ٧ان ًضوع  في زاَغ الؿاعص وهى ًخىحـ مً مساَبت ه

ً ال٨الم، ٖلم ًٖ ٢غؤجه ما طا٦غحي بلى ؤُٖض ٦ىذ" ًسُغ ب٣له:  ٌُٗض ٞهل عحاله ال٨باع، ٖو

ش  والىٓام والٗالٝ ُٖاء بً حجم وانل في حضص ٖبا٢غة بٗثت هيخٓغ وهل هٟؿه؟ الخاٍع

 ؤهبُاء بٗثت لىيخٓغ الغصاءة، هظه الغماص، و٧ل هظا الٛثاء، و٧ل هظا ٧ل ًلؼم هل والجاخٔ؟

ىحرون بالخب، ًُهغون ال٣لىب حضص، ت، ال٣ٗى٫  ٍو غج٣ىن  باإلاٗٞغ مهاٞه  بلى باإلوؿان ٍو

 مً ؤ٤ٞ-ؾخهغر في ٢اثلت  خخما الجمُل؟ الخلم هظا ب٩ل هبت ؤ٢ى٘ ؤن ًم٨ً وهل الٗلُا؟

  8".هىم٪

جخمحز عواًت ]الٗك٤ اإلا٣ضوـ[ ب٩ىجها خكًضا للٗضًض مً الٟغ١ الضًيُت، واإلاظاهب 

ش الخ ت في جاٍع ًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُت مً زال٫ َغح وحهاث هٓغها ال٣ٗضًت ال٨ٍٟغ

ٟاث وجضاُٖاث َاثُٟت، ٧اهذ حؿخمض م٣ىماتها مً بغازً حهل بٌٗ  ِ
ّ
ت، هدُجت ُمسل وال٨ٍٟغ

ُتها، ؾُٗا بلى زل٤ جًاٞغ الجهض م٘  اإلاؼاٖم التي اؾخٛلذ الضًً للخهى٫ ٖلى قٖغ

جاوؿت م٘ بعر الؿل٠، و٦إن الخُاة ؾحروعة الخُاة اإلاٟغويت ٖلى اإلاجخم٘؛ ختى ج٩ىن مخ

في هٓغ هظه الُىاث٠ هي امخضاص لهُٛت الث٣اٞت الغاحٗت في حمُ٘ مجاالث هظه الخُاة، 

ت، جدا٧ي جدىالتهم خُثما  ٍغ اث خاالتهم ال٣ىلُت، والٟٗلُت، والخ٣ٍغ التي ناخبذ مجٍغ

٩ىن الخظو باإلاُاب٣ت ٦ُٟما اج٤ٟ ٖلُه ألامغ والىهي، مً صون ؤصو ى َحهض للخدغع خلىا، ٍو

مً بٌٗ الٓىىن والخالٞاث الىاقئت مً ٚحر صلُل، والاٞتراءاث الىزُمت، وبصزا٫ الىعي 

الجمعي في ؤلاخباَاث وؤلازٟا٢اث، م٣ابل الخُل٘ بلى ألامجض وألاهم، ومً صون مغاٖاة 
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بًجاص ؤؾـ مىا٦بت للٗهغ لبىاء الىعي اإلاؿخجض؛ ألهه في هٓغهم ًخٗاعى م٘ ز٣اٞت الىعي 

م مما ٧ان ٌِٗكه هظا اإلااض ي مً ٞىض ى ونغاٖاث ؾاصعة، اإلاغ  ش، ٖلى الٚغ حعي للخاٍع

اث هىحاء، وسجاالث ٖىُٟت، مهضعها ]الُاثُٟت الؿُاؾُت[، هدُجت مسلٟاث  وجىاٖػ

بت، اإلاهاخبت بـاإلاداججت والجض٫ ال٣ُٗم، واللِٛ 
َ
لىاء والبهخان، وجضاُٖاث الَجل

ُ
الٛ

٘ ميؿىب ال خُاالث، ٗى٠، و٦ثرةاإلاخبضص، مما ؤصي بلى ٞع  ٌؿد٣ُٓىن  الىاؽ وناع "الٚا

 ٖلي هللا ؤبي ٖبض خ٨م ٖلى الاهخٟايت بلى الىاؽ جضٖى وهىا٥، هىا ٖلى ميكىعاث نباخا

اء،
ّ
لى الخىهت ومداؾبت الب٩  بحن الهغإ ٌٗض ٞلم ألامىع، ؤلاماعة، وازخلُذ مٟتي عؤؾهم ٖو

ٖلى  ؤقهغها مخٗضصة، دلوه مسخلٟت َىاث٠ ْهغث بل الؿلُٟخحن ٞدؿب، الُاثٟخحن

ال١  بٌٗ ناعث خحن اؾخٟدل زُغها زم ؾغا، ؤمغها ؤو٫  بضؤث التي الخىاعج، ٞغ١  ؤلَا

غ٢ت مؿاحضها، بٌٗ في ًسُب لها وناع ؤجباٖها، مً الٗانمت ؤخُاء  التي ال٣غآهُحن ٞو

 ما ًًاٝ عاًٞت بال٣غآن، بال جامً ال ٞغ٢ت وهي اإلاخٗلمت، الُب٣ت هم مً ؤجباٖها ؤن ٌكإ

هغث بل الؿل٠، ؤٖما٫ ومً ؾىت، مً بلُه  مظهب ٖلى ؤٚلبها حماٖاث قُُٗت ؤًًا ْو

لماهُىن  اإلاٗتزلت، بل مظهب ٖلى وحماٖاث ؤلامامُت،  ٖى٠ زٝى مٗٓمهم ًدؿتر ؤًًا، ٖو

والخا٫ هظه، ؤن الغواًت حؿغص ؾُى هظه الُىاث٠ ٖلى طهىُاث ألاهالي مً  9الؿلُت"

ت بـ ]الخ٠ُُُ الؿُاس ي[ ٖبر صازل اإلاىٓىمت الؿُاؾُت الضًيُت ، واؾخجزاٝ الجهىص ال٨ٍٟغ

ؼما الخساَبُت التي  ُت الخا٦مُت؛ بمؿىٚاتها ال٣ٗضًت، وجبُٗت ؤلاعر الث٣افي، وال٩اٍع قٖغ

ت، التي جلٗب ٖلى اإلاكاٖغ ُٞما له  حسخغ اإلاخل٣ي بغصٕ ؤهٓاعه، وزىيها بالجاطبُت الخٍُى

ُ  ت الخا٦م بالظعاج٘ واإلاىحباث الضًيُت.ٖال٢ت باعتهان الؿلُت بالضًً، وجغؾُش قٖغ

ل٣ض ْٟغث عواًت ]الٗك٤ اإلا٣ضوـ[ بمغاصها في بباٙل الجُل الىاٖض باعجُاب ال٨ثحر 

ت الُاثُٟت، التي ٧ان لها الخإزحر اإلاباقغ  مً مؼاٖم اإلاظاهب الضًيُت، والاججاهاث ال٨ٍٟغ

ً الصخهِخحن ٖلى ؾحروعة الخُاة الُىمُت، ولٗل في هظا الهٙى الىنٟي جىهال م

ى٨ثان ٖهض ما وعص منها  الغثِؿِخحن ]الؿاعص، وهبت[ وهما ًبًٛان مىا٠٢ هظه الخُاعاث، ٍو

اث مجخٟت، ؾىاء مً زال٫ عبِ الضًً باإل٦غاه، ؤو مً الضٖىة بلى  مً آعاء وجهٞغ

ام، ٧ىجهما  ا  -الاهخماء الؿُاس ي باإلٚع ًٗ اعجبُا بمؿاعي ال٣ىة والدؿلِ، وهي الىٓغة  -م

اث التي ج ت اإلاًللت؛ بما في طل٪ الىٍٓغ بىتها ال٨ثحر مً اإلاؼاٖم اإلاظهبُت، والاججاهاث ال٨ٍٟغ
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، Friedrich Hegelالٟلؿُٟت الخضًثت، ٦ما هى الكإن باليؿبت بلى ٞلؿٟت ٧ّلٍ مً هُجل 

حرهم ٦ثحر مً الظًً ٌٗضون Max Weber، وما٦ـ ُٞبر Friedrich Nietzscheوهُدكه  ، ٚو

٣ىة والٗى٠ صازل مجا٫ الؿُاؾت، بدؿب ما ًخُاب٤ م٘ عبِ مً صٖاة اؾخسضام ال

ت، التي مىعؾذ ٖلى مجمٕى الؿلى٦ُاث  الؿُاؾت ببٌٗ مؼاٖم اإلاظاهب الضًيُت اإلاٛلَى

والؿحروعاث والخٟاٖالث ؤلاوؿاهُت، وهي حٗغب ًٖ ؾُُغة ؤلاوؿان ٖلى ؤلاوؿان، وحٗخ٣ض 

اع اإلاغحعي لهظه الؿُُغة التي ًجب    10ؤن جدخ٨غ ٢ىة ؤلا٦غاهؤن الخ٨م هى ؤلَا

ولٗل في هظه اإلاٗاصلت الهٗبت بحن الؿُُغة واإلاغحُٗت الث٣اُٞت ما ٌكحر بلى ؤن هظه 

الخُاعاث ٧اهذ جمُل بلى مُٗاع ج٨ٟحر ألا٩ٞاع ٢بل ج٨ٟحر الىاؽ، هظا الخ٨ٟحر اإلاازل في الخْٟيه٤ 

مً صون  ٦ُان ألامتالاهدغاٞاث التي حٗاْمذ في والخدظل٤ بالكُِ واإلابالٛت، واإلاُل بلى 

ام، ٙ الخٍٗغٌ،  مؿٙى ؤو خ٨م ٢ُعي الضاللت؛ ألامغ الظي ٖم٤ ؤلاطال٫، وؤوحب ؤلاٚع وؾىَّ

وؤباح ال٣ظٝ، وباإلا٣ابل ٧اهذ هظه الهغاٖاث حُٗي اؾدبهاعا إلاا ٧ان مً حكاخً، 

م، بُٗضا ًٖ الترهُب والتهضًض؛  ذ ُٞه ؤَغاٝ مدؿىبت ٖلى الىهج الضًني ال٣ٍى اهسَغ

ا ٖلى الىدى الظي ناٚه ؾغص الغواًت في هظا وبالىٓغ 
ً
ٌٍ ماع٢ بلى طل٪ ٌٗض ٧ل ٨ٞغ هاب

الخىاع بحن الؿاعص وخبُبخه ]هبت[، وهما ًبخٗضان ًٖ حلبت هظه الٟغ١، خحن ٢الذ هبت: 

 م٣غ ًٖ اإلاىٗؼلت ألاما٦ً هظه اعجُاص خبِبتي، ًا -ش يء؟  ٧ل في للؿ٠ُ الخد٨ُم ماهظا

ت اإلاضًىت ٖلُىا، ٦بحرا ٌك٩ل زُغا ٢ض الخالٞت جب والجماٖاث، بالٟغ١  متٖر وٛاصعها  ؤن ٍو

ٗا، اء مً ضخُتها ٦ثحر وؾُظهب بالهغاٖاث، خبلى ال٣اصمت ألاًام ؾخ٩ىن  ؾَغ  لم .ألابٍغ

 ؾاإلات؟ ألاما٦ً ب٣ُت وهل:٢الذ لي  زلتها بهمتها، ججُب ما ٦ثحرا ٢لذ، ما ٖلى هبت حٗل٤

غ١  حماٖاث ٞهىا٥ هى٫  ؤًىما إن عصَّ هبت الضاخٌ ًا٦ض حظوع نغاٖاث ، و11٦مخىاخغة ٞو

هظه اإلاظاهب الغاسخت في اإلاغحُٗت الث٣اُٞت، التي ماػالذ مازلت في وا٢ٗىا اإلاٗانغ 

اجه اإلا٣ٗضة، وهي حؿخمض م٣ىماتها مً مهضع الًمحر الجمعي مىظ وكإة الىىاة ألاولى  وجٟٖغ

ذ 37لٟغ٢ت الخىاعج  التي اوك٣ذ ًٖ ؤلامام ٖلي ٖام  الك٪ في الظهىُت  للهجغة، وػٖع

الٗغبُت بلى خض الخغوج ًٖ اإلالت، وجغؾُش الٗضاوة بحن اإلاؿلمحن وحغتهم بلى الٟتن اإلاخخالُت 

ىذ الهغاٖاث 
َّ
ٖبر الٗهىع، والغواًت مٟٗمت بالخضًث ًٖ الٟغ١ الضًيُت الًالت التي َو
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ش ؤن مؼ٢ذ صًاهت م ت ًٖ اإلاؿاعي ألانُلت؛ بط لم ٌكهض الخاٍع ا مؿاعها الُاجكت، اإلاىدٞغ

ال٣ٗضي وال٨ٟغي ٦ما مؼ٢ذ اإلاظاهب الضًيُت اإلادؿىبت ٖلى ؤلاؾالم اوسجام ألامت، وصخغ 

٣ضًا، امخثاال لٟهم ٧ل َاثٟت بًماجها اإلاُل٤ بغؤحها اإلاخٟغص صون ؾىاها  م٣ىماتها ؾُاؾُا ٖو

ٗت، وؤجها ؤولى مً ٚحرها بالخ٣ُ٣ت، ٦ما ؤقاعث بلى طل٪ ]هبت[ "وه  يبالُاٖت لخُب٤ُ الكَغ

زالت؟  ًا ٣ً٘ الظي ما -مإزظه  الخٗب ؤزظ منها و٢ض حضاع ْل بلى جغ٦ً عجىػا جلخ٣ي

ال العجىػ  خضحتها الٟخىت  بجها بيُتي، ًا الٗمُاء الٟخىت بجها - .قٟخيها جبلل لؿاجها واؾخلذ ٍَى

لت مً هبت وؾ٣تها .الٗمُاء
ُ
 هاثمت والٟخىت -ال٨الم  مىانلت ٖلى حصجٗها ٦إهما مٗها، ٧اهذ ٢

 ؤَمئنها ٦إهما حىاعها بلى ٞجلؿذ للخٟانُل، قى٢ا وجدغ٢ذ .اؤ٣ًٓه مً هللا لًٗ بيُتي، ًا

اع، بجهم - .هبت ًٖ هٓغها جهٝغ ؤن صون  العجىػ  بلُىا، وانلذ
ّ
اع الُى٩

ّ
 زظلهم بيُتي ًا الُى٩

. وفي هظا الخىاع ما ٨ًك٠ ًٖ الضا٫ 12ؤلامامت ٌؿٗىن ل٣خل ؤلامام م٣غ ًدانغون هللا،

ُٞما ٧ان ًجغي مً نغإ بحن الُىاث٠، وماػالذ عواؾبه حٛظي ألاحُا٫  ال٣غاثني

بت مً  اإلاخٗا٢بت، وجمخض ؤٖغايها الؿلبُت في خُاجىا الُىمُت؛ اإلاصخىهت الىٗغاث ال٣ٍغ

ىف قاٌٛان في ٦خابه ؤوهام الهىٍت، اٖخ٣اصا  يُا بدؿب حٗبحر اإلا٨ٟغ ؤلاًغاوي صاٍع الكحزوٍٞغ

هه ؤن ًٟىث ٞغم الاوسجام، هٓحر ؾُُغة ال٣ىة التي ؤصث مىه ؤن اوٗضام الخىاػن مً قإ

بلى اعج٩اؽ الظاث و٢ُمها، ولم ٨ًً طل٪ لُدضر، لىال بٟٚا٫ الىاؽ الخٗالُم ألازال٢ُت، 

واعج٩ابهم الخُاهت بد٤ الغوح، وجاهىا ًٖ عؾالتها ألانُلت،.. والخل بؿُِ؛ ٨ًٟي ؤن وُٗض 

اطج اإلاثالُت مً الٗهغ الظهبي ختى حٗىص الهلت بالغوح التي جدُيها، وؤن وؿخُٗض الىم

ألامىع بلى ههابها.. ولىٛو في مُاه ألانى٫ الٗظعاء، ٞىسغج منها مخدىلحن، ميكُحن، 

ً ٖلى مىاحهت ؤ٦ثر ال٣ىي زهىمت ، وهظا ال ٌٗني الاعجضاص بلى الخهىع الىمُي 13و٢اصٍع

٣ت التي ٞغيها الخ٨ٟحر الخ٣لُضي باالمخث ت والٗىصة بلى الٍُغ ا٫ للمغحُٗت الث٣اُٞت، للهٍى

ىف قاٌٛان في حٗغيه الؾخضٖاء الىماطج اإلاثالُت ال ٌٗني الاه٨ٟاء ٖلى الظاث  ولٗل صاٍع

ت، بىنٟها مٟهل جدى٫  والخ٣ه٣غ، بال ب٣ضع ا٢خًاء ما ًىحبه ُٞىا الخإمل في الهٍى

 لخإؾِـ وعي الىحىص الظاحي.

ت  ىهغا مهما ْاهغة بوؿاه -بٛاًاتها، ومًامُنها  -وبطا ٧اهذ الهٍى ُت جىانلُت، ٖو

ت طوحها، ٞةهىا وٗخ٣ض ؤن ٧ل ما ٖضا طل٪ ٌٗض اوؿالزا  مً ماهُت ؤلاوؿان، ومىؾىمت بهٍى
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ت، وجدىال ًٖ مجزلتها، ومً ؾُا٢ها الخًاعي، وبىاٖؼ هظه الىٓغة ٣ٞض  مً مغج٨ؼاث الهٍى

١ لخٗالُم الضًً ؤلاؾال  مي خاولذ هظه الٟغ١ في هٓغ ؾغص ]الٗك٤ اإلا٣ضوـ[ ؤن حؿّىِ

ىمت، بهٝغ الىٓغ ٖما جغاه الٟغ١ ألازغي في نٙى عئٍتها،  بىٓغاتها الىمىطحُت اإلاٖؼ

وحك٨ُالتها اإلاىداػة بلى الخٗهب؛ و٦إن ؤلاؾالم صؾخىع ويعي بداحت بلى ؤن ًهاٙ 

ت، وخُا٦ت  بدؿب ال٣ُاؽ واإلامازلت، ؤو ما ٩ًىن ٖلى نٙى ألاهىاء في اإلاىٓىمت ال٨ٍٟغ

غاٝ والخ٣الُ ٤ الىٓام الؿُاس ي اإلاخب٘، الظي اهخهج جدُُم الخأل٠ الضًً وألٖا ض ٞو

ٗه مً ؤخ٩ام لخىُٓم خُاة ٖاصلت، ونُاهت ال٩لُاث الثابخت في  والخمازل ُٞما جم حكَغ

 . اإلاجخم٘ الٗغبي ٖبر جىالي الٗهىع 

وهٓغا بلى ؤن اإلاظاهب والٟغ١ الضًيُت لِؿذ ٖلى عئٍت واخضة في جُب٤ُ مهضع 

ٗت ؤلاؾالمُت، ٧ا ن ال بض مً هبظ ما وعص في مىا٢ٟها، بدؿب ؾغص الغواًت، في يىء الكَغ

اؾدبهاع الؿاعص م٘ ]هبت[ ٖما ونل بلُه الىي٘ مً يألت ال٨ٟغ الُاثٟي، الظي ًماعؽ 

٠ والترهُب؛ لِـ ٖلى  ت في الخُاة الاحخماُٖت والث٣اُٞت بالخسٍى ؾُاؾت ٢هىع اإلاٗٞغ

م٩اهُت الاهدكاع ٖلى اإلاضي البُٗض مؿخىي ألاٞغاص والجماٖاث ٞدؿب، ول٨ً بمىٓىع ب

إلاؿخ٣بل الهىٍت، وهى ما ٨ٌٗـ الخلل اإلاسال٠ لؿجن جغ٦ُبت البيُت الث٣اُٞت التي ؤوحبها 

اهخ٩اؽ الىعي؛ اإلاخًمً اؾدبضا٫ الىاقؼ بالؿلُم، والُالر بالهالر، واخخىاء الخىابظ 

ل الىٓام الث٣افي اإلاٗغفي بلى هٓام َاثٟي م تزمذ، وهى الؿُا١ م٣ابل اإلاهاٞاة، وجدٍى

هٟؿه الظي ًماعؽ في الىعي الغاهً الظي بضا ٌؿخمض م٣ىماجه مً اإلاداوع الث٣اُٞت 

الخ٣لُضًت، بىعي مخهل باإلااض ي، صٞاٖا ًٖ عؤي الؿل٠، مً صون ؤصوى ججاوػ ما زُه 

وعي الُىاث٠ مً حجج في مٗٓمها ٚحر م٣ىٗت، ٖلى َو٤ٞ اؾدىاصهم بلى الخٗامل م٘ 

ُت  وهى ما حٗلهم  بالغؤي، ٩ٞان مً هدُجت طل٪ ؤن حكٗبذ اإلاظاهب،ألاخ٩ام الكٖغ

ٌؿخىخىن مً ال٣غآن ٦ثحرا مً ألاخ٩ام واإلاٟاهُم التي جالثم جُاعاتهم اإلاظهبُت؛ مما شج٘ 

ٖلى وكىء ٞغ١ صًيُت مخٟاوجت في الغؤي، وبهظا ؤنبذ ٧ل عؤي ًجتهض في بهاعة الؿبُل، 

ث، جيسجم م٘ ؤهىائهم؛ مً صون ؤن ٩ًىن في وجىيُذ الغئٍت، وطل٪ بازترإ مٗان لآلًا

التهم، وه٨ظا ٧ان مُلهم بلى زل٤ َغاث٤ ٢اثمت ٖلى ازخالٝ  طل٪ ٢غاثً جض٫ ٖلى جإٍو
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لى طل٪ اؾدىض الهغإ ال٣ٗاثضي بحن اإلاظاهب  وحهاث الىٓغ في جٟؿحر الىو الضًني، ٖو

الخدؼبُت،  بًٗها ببٌٗ، و٢ض ؤزظ هظا الهغإ مجغي اهدغاُٞا في زًم هظه الخالٞاث

ل  مإ الٟاؾضة ؾُٗا بلى ابخٛاء جإٍو والخالت هظه، ٦ثحرا ما ٧ان ٣ًهضه ؤهل ألاهىاء وألَا

٠ ؤ٩ٞاعه بلى ما ًخالءم وؤهضاٞهم الباَلت.  الىو، وجدٍغ

بدؿب ما صاع في الؿغص ؤن الخإزحر في الىعي الاحخماعي ٚالبا ما ٧ان  -بطن  -واضر 

لغؾم مىاب٘ الؿلى٥ واإلاىا٠٢؛ ما ٌٗني ؤن ؾحروعة  ًدضصه الخالٖب بالظهىُاث واإلاكاٖغ؛

عهً ال٣ىة اإلاؿُُغة، ؾىاء ما ٧ان مً جىحيهاث  –وما ػالذ  –خُاة اإلاجخم٘ ٧اهذ 

بالغيا، ؤو بالخى٤ وؤلا٦غاه؛ وؤي مباصعة ال ًم٨ً ؤن جيب٘ بال مً الخبُٗت في بطٖاجها 

َب، وبالِخظ١ في ٦ؿب لؤلهضاٝ اإلادضصة ؾلٟا، وبدؿب ما جخُلبه البراٖت في الخسا

ً ٖلى ٚغاع ما ٧اهذ جخٗامل مٗه اإلاظاهب، وػٖماء الٟغ١ الضًيُت.  مكاٖغ آلازٍغ

 بعث الزالشة اإلادتبصت/ إثاسة اليصيان

ايضه؛ للظوص ًٖ نىن  جمثل الظا٦غة في نغاٖها م٘ آلازغ الكٍغ اإلام٨ً ُمُٛثه، ٖو

ت بىحه ٖام، والضٞإ ًٖ خُاى ٢ُم بًماهىا، ٖبر الظ اث الٟاٖلت، ولٗل خاحخىا بلى الهٍى

دىا  ً مهحر هٍى طل٪ قاهض ٖلى اإلاىاٞدت ًٖ اإلا٣ىماث الىبُلت، وألا٩ٞاع الهاص٢ت، ٖو

ت، ختى ج٩ىن الٗال٢ت خمُمُت  الخخمي، و٧لما ػاص ألامض بال وػاصث خاحخىا بلى ههغة الهٍى

، ٞةن خًىع بحن الظاث ومغحُٗتها الث٣اُٞت، وبطا ٧ان ال بض مً الىٓغ بلى هظه الٗال٢ت

الؿلُت، بجمُ٘ ؤوؿا٢ها ووْاثٟها اإلاٗبرة ًٖ ال٣ىة، حٗضُّ مدىعا مهُمىا ٖلى حمُ٘ 

ألانٗضة، وفي حمُ٘ مٟانل الخُاة ب٣ٗباتها ال٨إصاء. وفي يىء هظا ًهبذ مً الىاضر ؤن 

الغواًت م٘ ؤ٩ٞاع حُل ػمً الـ ]ما بٗض[ جيخج ه٣ضا بذجم ما ج٣ضمه ؾلُت اإلاغحُٗت 

 وبجمُ٘ ؤق٩الها في الىا٢٘، ٖال٢اتها بال٣ىة، ٖلى خض حٗبحر ٞى٧ى،الؿلُت في  اإلاخالٖبت، ؤو 

وبدؿب ما جملُه ؾحروعة الخُاة الؿاثلت، بىنٟها هخاحا مً هخاحاث الؿلُت بمٟهىمها 

الكامل، الظي ًخجاوػ اإلاٗنى الؿُاس ي بلى اإلاٗنى في ؾُا٢ه الاحخماعي اإلاٟٗم بالًٛاثً، 

ت، وهى ما ؤهخج هدُجت اإلاماعؾاث الؿُاؾت  ش الٗغبي  –في ؾلُتها اإلاخُٞغ مىظ ٞجغ الخاٍع

وا٢ٗا مسخلٟا ًٖ الىا٢٘ اإلاإمى٫؛ وفي يىء طل٪ حٗض الؿُلت، ٦ما ٖبر ٖنها  -ؤلاؾالمي 



 55) -13 ص( 2/2021: ذدعـــال/ 5 لجدذاإلا
                  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

27 

 

ت، ومؿهمت في جهضًغ الٗى٠ بىؾاثِ حضًضة، جدىاؾب م٘  هُضحغ، مخًمىت ال٣ىة اإلاَٟغ

  14وؾاثل ؤ٩ٞاع الخبُٗت ختى جهل بلى ٚاًتها.

َبُٗت ضو ؤن خا٫ نحروعة الظاث في اإلاغحُٗت الث٣اُٞت ال ًسخل٠ ًٖ عاهً ؾحروعة ًب

ا، وجىٕى مأعب مُىلها في وا٢ٗىا؛ ما ًلٟذ الاهدباه بلى ؤن هىا٥  ًٖ الظاث بخٗضص مكاعبها جبا

حكابًها في حمُ٘ ألاوحه التي خضصها الؿل٠، وؤن الخمازل ياعب في ٖهب الجؿض الٗغبي 

ا هظا، وؤن ما ٧ان ؤزبذ ؤهه هى ما ٩ًىن ٖلى الضوام؛ مً صون ؤي مىظ ألاػ٫ بلى ًىمى

غه بٌٗ الاوُٗاٞاث اإلاؿخجضة؛  ازخالٝ بال في الك٩ل، ؤي في ؤلابضا٫ الاؾخٗاعي؛ بما جٞى

بالىٓغ بلى الخثا٠٢ م٘ آلازغ في الىؾاثل الاؾخجزاُٞت، وؤلازاعة الاؾتهال٦ُت، التي مً قإجها 

عئاها؛ بسانت آلاحىت منها، بٗض ؤن باث قٗىع الُإؽ ٨ًبل ؤن حٛغؽ ؤ٩ٞاع آلازغ في ٖم٤ 

ض عئاها؛ بٟٗل اإلاسالب  ِ
ّٟ ه ؿلب ٢ىاها، ٍو جهٌ جغ٢ب الىحىص ألاؾمى، َو ألاخالم، ٍو

الجاعخت، وألا٩ٞاع آلازمت، وألاٞٗا٫ الخاَئت، ٦ما ؤقاعث بلى طل٪ هبت بلى الؿاعص، وهي 

 مً الٟغاع وؿخُُ٘ لًإلاؿخ٣بل، ٢ىلها: "حصجٗه ٖلى الٟغاع مً الٗىاث٤ التي ج٠٣ في وحه ا

 بؿهىلت، احخُاػها ًم٨ً ال ال٣غون ٖبر جغا٦مذ التي حبا٫ الٛباء الكضًض، لؤلؾ٠ ؤ٢ضاعها

 .صازلها حمُٗا  م٨بلىن  ألهىا

ً ُٞم -  خبِبتي؟  ج٨ٍٟغ

  .الغخُل في ؤ٨ٞغ -

  هغخل؟ ؤًً وبلى -

 ألاػمىت ٧ل طاجه، بلى بال ًغخل الصخغاء، لً ًمسغ ٦ؼوع١  نغها ٞٗلىا؟ ما ٢لُل وهل -

 هٟغ١  ٞال مٗا هخلمؿها واخضة، بغاثدت واخض، واخض، بلىن  بُٗم مدكابهت، ٖىضها ناعث

ٖلى هظا الىدى جبضو  15.ؾضًم ..ؾضًم والجمُ٘ الخايغ، وهما هى اإلاؿخ٣بل، اإلااض ي بُنها،

ؾم ٨ٞغة ؾلُت الخالٖب بالًماثغ واإلاىا٠٢ مؿخمغة بلى ًىمىا هظا بالضا٫ الاؾخٗاعي، وع 

اإلاىا٠٢ بتهُئت الىعي؛ لخ٩ىن لضحها ٢ابلُت الاؾخجابت وؤلاطٖان، و٢ض ؤقاع بلى طل٪ مً ٢بل 

ألامحر ٖبض ال٣اصع في ٦خابه  ]ط٦غي الٗا٢ل وجىبُه الٛاٞل[، ُٞما ًخًمً ٨ٞغة ؤن الخ٣ُ٣ت 
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ا ألخض، وال هي وناًت مً مظهب ؤو َاثٟت، ب٣ضع ما هي زمغة حهض الجمُ٘؛ بط 
ً
لِؿذ مل٩

خ٣اُص بهم ؤم ال؛ طل٪ ؤن الخ٤ الٗالِ  ً َخُؿً الٖا ه ما بطا ٧ان الخ٤ ناصًعا ٖمَّ م ال حهمُّ

َٗغٝ بالضلُل ال بالخ٣لُض. وفي يىء هظه ال٨ٟغة ٣ًؿم ألامحر ٖبض ال٣اصع الىاؽ بلى  ٌُ

ض لٛحره، وهى الظي ٖٝغ الخ٤َّ بالضلُل ال  ِٗ ض لىٟؿه وُمؿ ِٗ ٢ؿمحن: ٢ؿم ٖاِلم ُمؿ

ض آباءه وؤحضاصه ُٞما ٌٗخ٣ضون بالخ٣لُض؛ و٢ؿم ُمهلِ 
َّ
٪ لىٟؿه وُمهِل٪ لٛحره، وهى الظي ٢ل

ؿخدؿىىن، وجغ٥ الىٓغ ب٣ٗله، وصٖا الىاؽ لخ٣لُضه.  أن بهيمت بله بن الجؼاثغي ًغي  َو

ذ ًىقاد ِ
ّ
قاد أفػل مً مقد

ُ
 .16ج

جىبث٤ مً شخهُت هبت في عواًت ]الٗك٤ اإلا٣ضوـ[ ٧ل مٗالم الاهخماء بجمُ٘ مٟانله 

ش طاجه، الظي ًغح٘ بلُه الًمحر في نىعة ؤلاًجاب ُت في خ٤ الظا٦غة، بن لم ج٨ً هي الخاٍع

ا مً الخىخُض بحن الص يء وجهىعه، الؿاعص، بما ٌؿخضُٖه الخسُُل في حىهغه، بىنٟه  ًٖ هى

وبحن اإلابضٕ واإلاخل٣ي، ؤو بلٛت ؤلابضإ الٟني، ٩ًىن الخىخُض مازال بحن الغئٍا ومضع٧اتها 

ش، والىو الؿغص،  الخؿُت، وال ٞغ١ ف اإلاخل٣ي الظي ٌؿخيخج و ي هظه الخا٫ بحن الىو الخاٍع

ًطبح منهما ما ًىاؾب اإلاغاص الخهى٫ ٖلُه، وق٩ل الص يء الظي ًخهىعه، ومً هىا "

احني.لدمعنى وجىد آخش هبت[، وفي هظه الخا٫ جبضو شخهُت ] " خؿب عؤي خاػم ال٣َغ

خي، وناوٗت ا ش، هي الالقٗىع بىنٟها اإلاخل٣ي ألاو٫ للخضر الخاٍع لؿغص الخسُُلي للخاٍع

الجمعي في زُاب الظاث، وهي التي جضٖى الًمحر بلى بيُت طاجه في مىاحهت آلازغ اإلاخالٖب 

م مً ؤن هظا آلازغ هى مً ٞهُلت  بالىعي، وجبضًض م٩اؾب ال٣ُم واإلاباصت، ٖلى الٚغ

ىهخه، واهدغاٞاجه ًٖ اإلاؿا ت طاتها، ل٨ً ٖع ع الخ٣ُ٣ي ؤصي بهظه الظاث هٟؿها، وهخاج الهٍى

ؼعٕ ٧ل ما مً قإهه ؤن ًاصي بلى  ٜ، ٍو اإلا٩اؾب بلى ؤن ج٩ىن في مد٪ الجض٫ بالٛىاًت والَؼ

ت، وبلى ٧ل ما ًم٨ً ؤن  ٗترى ؾبُل ؤلاخؿاؽ باالهخماء بلى الهٍى اإلادىت والبًٛاء، َو

ب؛ مما ٧ان 
ْ
ُ

َ
٫ ٖلُه، لظل٪ واحهذ ]هبت م٘ خبُبها الؿاعص[ ٧ل الابخالء والخ ًدا٥ ٌٗىَّ

غاٝ الًاعة، التي جداو٫ ؤن جهى٘ الخضر،  ىهت في الخضبغ بالىهم مً ألَا خىلهما بـالٖغ

اث الاقتهاء باالهدغاٝ إلاغآة الظاث في هٓامها ومؿحرتها،  وجيخج ال٨ٟغ بىاء ٖلى مؿٚى

وبدؿب الٗال٢ت اإلاخدغ٦ت مً الخىحُه اإلاًمغ ٚحر اإلاؿخ٣غ ٖلى خا٫، ولٗل هظا الخٟي 

َهَب ٚغؾ
َ
هثرولىلىجي/ ه في طهً الظاث الىاٖضة، بىنٟها مغآة ٖا٦ؿت باإلاٗنى الا هى ما ه
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الث٣افي، وهي الهىعة الضالت ٖلى اوكُاع الظاث م٘ هٟؿها، والى٢ٝى في بم٩اهُت حك٩ل 

جضي، الظي مً قإهه ؤن ًي٠ُ 
ُ
بٖما٫ الىٓغ، والخهضي ل٩ل ٞٗل مً ؤٞٗا٫ الىاعي اإلا

٨ً عؾمه، ؤو جهمُمه مً عئٍت ًم٨ً ٖلى الىنى٫ بلى ال٣هض الخًاعي، ؤو ما ًم

 حؿعى بلى ب٢امخه الظي البِذ ق٩ل لي جغؾم هبت ٧اهذبهٟاطها، ٖلى هدى ما حاء في الؿغص" 

 بؿاَت خُاة الجمُ٘، ًٖ نغإ بُٗضا بها، جدلم التي خُاتها لي وجهىع  الُبُٗت، خًً في

 ُٞما مٗها ؤخل٤ ىذ٦ ل٨ني ؤحُب، ؤ٦ً ولم مدبت وبزالم، وخُاة ؤًًا، ٦ٟاح خُاة ول٨نها

تراٝ الظي عؾمخه شخهُت ]هبت[ ٖلى ؤهه  .17جدلم ًم٨ً الىٓغ بلى هظا الىٕى مً الٖا

ً، ٚحر ؤن بٖا٢ت هظا اإلاؿعى في هٓغ الغواًت هى الظي زل٤   -مى٠٢ ًل٤ُ بمؿخ٣بل الَى

سُِب م٘ ما ًخم الخ٨ٟحر ُٞه، -بلى خض ٦بحر  ً الخإزُم وؤلاصاهت للخثبُِ والخَّ  همُا مً ٢ٍغ

٠ يمً الىن٠ اإلااصي بلى الٗى٠ الث٣افي، اإلاغتهً  م مً ؤن هظا ؤلاخباٍ ًهىَّ لى الٚغ ٖو

ض مؿىٚاث ؤلا٦غاه في الظهىُت اإلادخاحت بلى اؾخ٣غاع الىعي  ِ
ّ
بالٗى٠ الُاثٟي، ٞةهه ًىل

ً؛ ؤي صوام مً ًد٤ له  ذ، والخَى اإلاخالٖب به، وما جدخاج بلُه مً جإؾِـ إلاٟهىم الخثبُّ

في خضوص ما جغمي بلى جد٨ُم الظاجُت..ؤي مىا٢٘ الخٟاوى م٘ الظواث ألازغي، ؤن ٌٗض طاًجا 

ل 
ّ
٣ت التي حك٩ وم٘ الىٓام الاحخماعي اإلادُِ بالظاث، وم٘ هٓام الٗضالت الؿاثضة، والٍُغ

بها هظه اإلاكاهُض الظاث.. خحن جساَب الظاث آلازغ وجخل٣ى زُابه، وهظا الاهٟخاح ٖلى 

بتها، بل هي  آلازغ هى الؿبب في ؤن حك٩ل الظاث ٖملُت ال ج٣٘ ٧لها في مخىاو٫ الظاث وبٚغ

ت جدؿبب في وحىص ٖخمت ًهٗب الىٟاط بليها، مد٩ىمت بالٗالث٣ُت،  احخمإ ٖىامل مخىٖى

مٗخمضة ٖلى الخاعج. وهي الٗخمت التي جهضع ٖنها، وجخجه بليها ٖال٢اجىا ألازال٢ُت، 

 18والتزاماجىا.

إلا٣ضوـ وحضان الظاث، في شخهُتي ]هبت ٌك٩ل الًمحر في عواًت الٗك٤ ا  

ً للمخسُل مً طا٦غة اإلاغآة الٟاٖلت، يض الظاث اإلاُٗلت  والؿاعص[ بىنٟهما ِنْىىٍْ

 بحهاَى الىعي بةٖما٫ الىٓغ، ؤو الخباًً 
ُ
دِبُت

ُ
اإلاٟٗى٫َ، خحن حؿدبض٫ هظه الظاث اإلا

ه؛ بخُِٛب ألاها بالخأل٠، وفي هظا بؾ٣اٍ ٖلى وا٢ٗىا الظي ما ػا٫ ًخسبِ في اإلاهحر هٟؿ

الٟاٖلت، التي مً قإجها ؤن جبدث في جىُٓم خُاتها باإلاىٓىع الاؾدكغافي، ٚحر ؤن اؾدبٗاص 
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ل مً الغئٍا الاؾدكغاُٞت الضاُٖت بلى الاػصهاع 
ّ
َمىخاتها مً صاثغة ؤلاهجاػ والىمى ُٖ

ت،  ٗت بالخبُٗت ألهىاء الاججاهاث الٛاٍو والُىاث٠ والخ٣ضم، في م٣ابل جم٨حن الهىعة اإلا٣ىَّ

الَخغوهت، و٢ض ٧ان طل٪ مً زال٫ الخإزحر ٖلى اإلاكاٖغ باؾخٛال٫ الضًً مُُت للخالٖب 

ه، ؤو بثْني بٌٗ آلاًاث ال٣غآهُت مً ٢بل الخُاعاث واإلاظاهب  بالظهىُاث، ؾىاء بالخمٍى

ه مً حٗهـب، واوٛماؾها في خمإة ال٨ظب والتزوٍغ، خحن  الضًيُـت ٖلـى ؤؾـاؽ ما جدخٍى

الث ٧اهذ حصج٘ ٖ لى جٟؿحر ال٣غآن بما جغاه ًخالءم م٘ ؤٚغايها وجإًُض مظهبها بخإٍو

٦ثحرا مً  -بلى ًىمىا هظا  –حٗؿُٟت، و٢ض جغ٥ طل٪ ؤزغا ؾِئا حغ ٖلى ألامت ؤلاؾالمُت 

ٜ في مؿإلت ٞهم اإلاًامحن ال٣غآهُت  البالء؛ وفي زًم طل٪، ٣ٞض اقخٛل الخٟؿحر بالَؼ

ُٗيها بقغا٢ت ختى ولى ٧ان بترحُذ الغؤي اإلاًٟل، بىنٟه يىًءا  ٌك٘ ٖلى ألاخاؾِـ، َو

ٟا للخ٣ُ٣ت، جماقُا م٘ ما ٌٗخ٣ضه هظا الخُاع ؤو طا٥، ٞاقخض الخالٝ بحن  هظا الغؤي مٍؼ

اإلاظاهب والُىاث٠ في هظه ال٣ٗاثض؛ مً باب وحهاث هٓغ ٞاؾضة إلاا ج٨ىه مً زٟاء اإلاغاص 

٧ان بضاٞ٘  الىٟىط، وبخضار  ٧ل طل٪ 19اإلاضؾىؽ بالىٓغ بلى اإلاٗنى الخ٣ُ٣ي اإلا٣هىص.

الخإزحر ال٣ىي في الىعي ٖلى مغ الٗهىع، ؤمام هظه اإلاُى٫ اإلاغجبُت بالخباًً والخالٞاث 

الخاصة بحن ألا٩ٞاع واإلاىا٠٢ مً اإلاظاهب والُىاث٠، ٧ان الىي٘ الاحخماعي والؿُاس ي 

إلا٣ضوـ[ والث٣افي  ٌٛغ١ في مؿدى٣٘ الىخل، وما ًؼا٫ بدؿب ما جغوٍه عواًت ]الٗك٤ ا

اإلاخُجي[ الظعإ  البىحن ًخٟٗغ في مؼال٤ الخمٙغ في الُحن، وفي هظا الخىاع الظي صاع بحن ]ؤبى

البىوي اإلاىاهٌ لل٨ٟغ الكُعي،  ٖلي بً الؿبِ بً ٖبض الؿمُ٘ بً مدمض ٖلي ألاًمً ألبي

ما ٌكحر بلى اؾدكغاء الٟؿاص الؿُاس ي، خحن ًدهل اؾخمغاع الخغوج ًٖ َاٖت ولي ألامغ؛ 

ًا ٧اهذ ٞهُلخه؛ لظا ٧اهذ الُىاث٠ جٟغى ٖلى الىاؽ ألا٩ٞاع بدؿب ما ٣ًخًُه ؤ

ا مً اهدكاع قغ الُاثٟت ألازغي، وفي هظا الهٙى ما ًبحن صوام الىي٘، ٖبر  الخا٫، زٞى

 وٗض ٦ىا زُغ...، في ؤلاؾالم زُغ، في صًيىا" حٗا٢ب ألاػمىت، ٦ما في ٢ى٫ ]اإلاخُجي[ للؿاعص

لى بخيهغث، الخىاعج صولت ٖلى ل٣ًاءل وهدكض الهٟىٝ الٗضة،  الظًً بضؤ الغواٌٞ ٖو

 مىا ٣ًُىا اإلاٛغب، بالص في بٌٗ عئوؾهم وحىص جا٦ض ُٖىهىا الكغ١، مً ٖلُىا ًؼخ٠ زُغهم

 ٖلُىا بٛىا الظًً واإلابخضٖحن... هاالء الؼهاص٢ت ٖلى ختى ه٣ط ي ؤٖضاثىا ٖلى هللا ًىهغها لً ؤْن 
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٣ال، لىا هى الظي الخ٨م ٖلى واؾخىلىا ا ٖو  الؿىت ؤهل مىهج ٖلى بزىاهىا ألازحر في هم قٖغ

  20.مىث مً بُيىا ما بض٫ ؤولى، الىهُدت ؤن بلى و٢ض جىنلىا والجماٖت،

ت جىاصي باؾم الضًً، وجداو٫ ببغاػ ٢ُمت الىعي،  لِبـ ؤن ٧ل الخُاعاث ال٨ٍٟغ
ُ
ومً اإلا

والاؾخضال٫ بمؿإلت وجبخغي بْهاع مجزلخه في اؾخيخاج ألاخ٩ام اإلاغجبُت بىحىب الىٓغ 

خطر هظا مً زال٫ هٓغ ٧ل  ت هللا، ٍو التر٦ُب ال٣ٗلي في الخُاب، والاهخضاء بلى مٗٞغ

، بىنٟه واحًبا، والؿبُل اإلاًٟل في خ٣ل الىعي، بٛغى  الخُاعاث اإلاىنل بلى اإلاٗاٝع

ُما له مؿاؽ  اهخضاء الغؤي، وؾبل جدهُله بما ًمل٪ الدجت ٖلى صخت ال٣ى٫، ٞو

ألاٞٗا٫ الىابٗت مً صخت اإلاضاع٥ مً خُث هي واحباث طاث ٢ُم مثلى، باإلاؿئىلُت ًٖ 

مً اؾخيباٍ ألاخ٩ام، وبصعا٥ اإلاٗاٝع في ال٣غآن،  -في هٓغهم  –وفي هظا اٖخباع مؿخمض 

ومً زال٫ الخىحُه الصخُذ الغاقض الظي ًضٖى الىاؽ بلى جضبغ ألامغ بما ًضٖى بلُه الخ٤ 

م مً طل لى الٚغ ، ٖو ًبا بها  –وما ػالذ  –٪ ٧اهذ هظه اإلاىا٠٢ الظي زمىه الكٕغ َٖ مخال

ضًً؛ ٧ل هظه ألامىع ٧اهذ مدل جًاعب بحن الُىاث٠، ٧ىجها حٗاوي  الؾخمالت ٢لىب اإلاٍغ

ٟهم؛ ٖلى هدى ما نغخذ به ]هبت[ خحن  ت في بزًإ الخهىم وجسٍى مً الاؾخُالت اإلاَٟغ

اإلاكدبه، وازترا٢ه؛ ألن  َلب منها خبُبها الؿاعص بخ٩ام ب٢ٟا٫ اإلاىاٞظ، ؤو مىي٘ صزى٫ 

ت، ٞغصث ٖلُه ب٣ىلها: لَم   جىجر الىاؽ جترنض آلاؾً والغاثج مً ٢بل هظه الخُاعاث ال٨ٍٟغ

نها جى٨ؿغ خحن في بالصها في واإلاظاهب ٧ل ألا٩ٞاع ، وؾىاء ؤ٧ان حٗا٢ب 21ألانلي؟ في مَى

٤ٍ الٍؼ٠، الىاؽ بالترنض ٖلًىا ؤو بزٟاء، وؾىاء ؤ٧ان هظا الخالٖب ًٖ ٢ىاٖت ؤو ًٖ َغ 

ختى ًبضو و٦إهه َبُعي، ٞةن في طل٪ ما ًىم ًٖ خاحت اإلاخالٖب بالىعي بلى وا٢٘ مٍؼ٠، ال 

ا ٖلى هدى 
ً
هحر ؤمغ اٞخًاخها مٗغوٞ ٨دك٠ مداولت الخالٖب ٍو

ُ
ًلخٔ ُٞه وحىصه. وخحن ج

، ٞةن الٗملُت ٖاصة ما جُىي؛ ألن خ٣ُ٣ت ا٦دكاٝ هظه اإلاداولت جلخ٤ الًغع 
ً
ٍ٘ ٦ٟاًت واؾ

ا هى الهضٝ الغثِـ؛ ال٨بح ًً لهي ال ًؤدي حتى ر باإلاخالٖب، وما ًخم بزٟائه بٗىاًت ؤ٦بر ؤً

   22افتػاح التالعب راجه إلى النشف عً الىىاًا البعيذة.

ًبضو مثل هظا اإلاكهض الظي ًخ٨غع ٦ثحرا في ؾغص الغواًت ؤهه ًمثل ٖهب مٟانل 

بضص ؤ٩ٞاع الخىا ت والُىاث٠ الضًيُت، ٍو ع ٢ىاها؛ ألامغ الظي الاججاهاث ال٨ٍٟغ ِ
ّ
بظ ٤ٞ، ٍو
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ُىا الٗغبي اإلاغجبِ في هظا الؿُا١ باألهاهُت والاؾخئثاع  ق٩ل خالت مً البًٛاء في ٖو

سص ى الكغُّ  ًُ غجى الخحُر ٞيهم، وال  ًُ ٟل ممً ال 
ُ
بالغؤي، والاقخٛا٫ ٖلى ؤن ٩ًىن اإلاجخم٘ في ٚ

ًيُت بخسضًغ اإلاكاٖغ، منهم، وهى ما ؾٗذ بلُه ٧ل الخُاعاث والاججاهاث الؿُاؾُت والض

٤ ال٨ىاًت بما ٣ًخًُه اإلاٗاص٫  ؛ بما ًٖ ٍَغ
ً
وه٨ظا ًهبذ الىعي اإلاخالٖب به ٚاًت

اإلاىيىعي للًمحر الجمعي، ؤو بما ًىحبه الىي٘ الاحخماعي اإلاٟط ي بلى الاؾدؿالم لؤلمغ 

ور الىا٢٘، وفي الخالحن ًض٫ اإلاى٠٢ ٖلى الًغع بالظهىُت، والىعي الث٣افي الاحخماعي، وخض

ب في الظا٦غة يمً الٗال٢ت اإلاخباصلت بحن حمُ٘ ألاػمىت ٖبر جغؾُش ؤلاخؿاؽ بالُإؽ،  جسٍغ

ا؛ وبؿبب هظا  ًٖ ا إلاا ًم٨ً ؤن هضع٦ه جبا ًٗ ا للخ٣اث٤، و٢م ًٟ ٦ما حاء في  -وهى ما ٌك٩ل جدٍغ

٩ىع  سُت، التي جضعي ؤجها جدبىؤ مؿخىي ٌٗلى ٖلى الخٟؿحر  -٢ى٫ بى٫ ٍع ت الخاٍع هجض ؤن الجبًر

لؿىؾُىلىجي، جخٟخذ مً الضازل بضوعها؛ بٟٗل الٗغيُت اإلاؿدب٣اة في الؿببُت ا

سُت؛ خُث الٗال٢ت الؿببُت مخىازغة، ال ج٩ىن همىطحا، ولظل٪ ٞةجها ال جٟؿغ بًٗها  الخاٍع

ا بلى الؿببُت  بًٗا ٦ما جٟٗل ال٣ىاهحن. بهظا اإلاٗنى حكحر الؿببُت الؿىؾُىلىحُت عحٖى

سُت بضال مً ؤن حؿخ بها صازلها.الخاٍع  23ٖى

وعبما ٧ان مؿخىي الخالٖب بالًمحر الجمعي في ز٣اٞخىا الٗغبُت، مىبث٣ا مً 

ت واإلاظهبُت التي جٟكذ في ٦ُان ألامت الٗغبُت ؤلاؾالمُت، وؤؾهمذ في  الاهدغاٞاث ال٨ٍٟغ

اح؛ لخجض ُٞه الىاع ملجإ، ًمخض بلُه اللهب،  لتها بلى هكُم جظعوه الٍغ جج٠ُٟ ال٣ٗى٫، وخىَّ

ان ما ًخدى٫ بلى عماص، ه٨ظا هي ال٣ٗى٫ الىحرة التي ؤضخذ عماصا في ٧ل ػمان وم٩ان،  ؾٖغ

وؤنبدذ ؤزًغا بٗض ٖحن، ال لص يء بال لٟغى الغؤي اإلاخدؼب في م٣ابل ج٨ٟحر بٖما٫ الىٓغ؛ 

ختى في ؤبؿِ ألامىع التي ٧اهىا ًخداججىن ٞيها، ٞخاصي بهم بلى الخهىنُت الجز٢ت، ومً 

ت، ٦ما في هظا الخىاع الظي صاع بحن الؿاعص هىا ًهبذ الجض٫ُ ألا  ت للضًً ٢بل الهٍى ًَّ يغُّ ؤط

والٗمُض خحن ٧ان ًخاب٘ مكهضا مً الصخب بحن زهىم َاثٟخحن، وهى ًخإلم مما عؤي مً 

اهٟالث ٢ض ًدُل اإلاضًىت بلى ٧ىمت مً عماص، ٟٞاحإه الٗمُض )عمؼ الٗلم( وهى ًجلـ بلى 

 مٗٓمهم ؤن ؤجهىع  ؤحل، - :بدؼن  ٢لذ .بلي جًُٟ ٞلم اإلاكهض ؤصهك٪ - :م٣غبت مىه ٢اثال

٩اع بجهم – .وعٖاٖهم الىاؽ صهماء مً ض ب٣ُاصة الىُّ ضون  ٞىضًً، بً ًٍؼ ؤلامام  بلؼام ًٍغ

ا اإلاكهض مؿإلت ٧ان ٧ل في عؤي لهم ٩ًىن  ختى بكغوَهم،  هٟس ي جخى١  بلي، باليؿبت مٍٛغ
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٣ت وحؿللذ الُاثٟت وؤ٩ٞاعها، خ٣ُ٣ت لخٗٝغ  ٢مت في ٞىضًً ابً ٧ان هدىهم، الٗمُض ٞع

ًغب عؤؾه ٞى١  مً الٗمامت ًإزظ ًٚبه وهى  هغمي ختى وؿ٨ذ لً -ناثًدا:  ألاعى بها ٍو

ٗا٢ب ؤلامام ٌٗؼ٫  ختى بل منها، ًسغحىا اإلاضًىت ختى هضزل لً ووهللا اإلاخإ، ٦ؿ٣ِ بهم  .َو

ت وزاى مؿإلت ٞىضًً ابً ًٚب ٞاقخض بخيهغث، ٞخلٟٔ ؤخضهم وؤزُإ  في بتمدكٗ لٍٛى

٤ ٫  ؾاصجىا ب ن - :ب٣ىله وؤهم، ؤجهاها ؤنلر وؤحهما والُاء، ألال٠ بحن الخٍٟغ وَّ
ُ
ٗىا ألا  مً ٞع

ٗت ٢ضعها لى، جاءها ٞمضوا ؤ٢ضاعهم، لٞغ  خ٣حرة حغوها زل٠ بٗضهم مً زل٠ ٞلما بلى ألٖا

٘ ختى وؿ٨ذ ولً لخ٣اعتهم وطلتهم، طلُلت،   .24زاهُت مغة ٢ضعها هٞغ

ت هى جىػَ٘ ن٩ى٥ الٟٛغان  لٗل ؤلازم ال٨بحر الظي و٢ٗذ ُٞه هظه الخُاعاث ال٨ٍٟغ

ضًً، مً حهت حىاػ الغيا والكٟاٖت، وبلها١ الخُاًا بمً مالىا وؤٖغيىا ًٖ  للمٍغ

ؤ٩ٞاع الخهم، لظل٪ وحب ٖلُه الخجض٠ً؛ ٧ىهه لم ٌؿخُ٘ ؤن ًٟي بما اثخمً ُٞه مً 

ضالتها، وال٨ٗـ صخُذ، ؾىاء بؿىاء، مً حمُ ٗت ٖو ت، ٢ضاؾت الكَغ غاٝ اإلاخىاٖػ ٘ ألَا

ختى ل٨إن ألامغ مكدبه في ؤّيٍ مً هظه الُىاث٠ ؤصر وؤخ٤ بالخ٨مت اإلاُلىبت، وؤيُّ به٩اع، 

ما٫،  ؤو يال٫، للمى٨غ واحب؛ ٞالخبـ ألامغ ٖلى ال٣ٗى٫ الىحرة في الخمُحز بحن ج٨ٟحر ألٖا

ي في وجبرثت اإلا٣ىالث مً ال٣ظٝ وألاطي، ومهاصعة الغؤي، و٢ض جغسخ طل٪ بك٩ل حل

سُت، وما ناهخه  ش، ٞلم ٌٗض هىا٥ ٞغ١ بحن ما عؾمخه الصخهُه الخاٍع الظا٦غة ٖبر الخاٍع

الظا٦غة في هانُتها اإلاخٗا٢بت م٘ مداولت ألاحُا٫ جٟؿحر طل٪ بىٕى مً الٗال٢ت الُغصًت 

ت، خُث  ش والظا٦غة في اإلاغخلت الخٟؿحًر ت؛ بسانت خحن ًؼصاص البىن بحن الخاٍع ال٣ؿٍغ

" بالُب٘ بن التزاوج بحن الخٟؿحر ألن..ل الاؾخٗماالث اإلاخضاولت للغبِ "جسً٘ للٟدو ٧

ت  وبحن الٟهم الظي لم هخى٠٢ ًٖ الدكضًض ٖلُه، ٌؿخمغ في اإلاداٞٓت ٖلى الاؾخمغاٍع

 ً غصص، ٖو
َ
بًٟل اإلا٣ضعة ٖلى اجساط ال٣غاع التي ًماعؾها ٞاٖلىن احخماُٖىن في مىا٠٢ ج

ت في ٤ هظه الىؾُلت، الاؾخمغاٍع ت  ٍَغ ٞهم الظاث اإلاٗخمض ٖلى الظا٦غة. ٚحر ؤن اإلاٗٞغ

سُت حُٗي ألاؾب٣ُت بلى ؤق٩ا٫ مً اإلاٗنى، جخسُى مىاعص الظا٦غة ختى الجماُٖت:  الخاٍع

جمٟهل بحن ألاخضار وبحن البنى والترابُاث، جؼاًض م٣اًِـ الضًمىمت التي جمخض بلى 
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ش ٖلى مؿخىٍاث مخٗضصة م٣اًِـ اإلاٗاًحر والخ٣ُُم، جىػَ٘ اإلاىايُ٘ اإلاالثمت في  الخاٍع

    25ا٢خهاصًت، وؾُاؾُت، واحخماُٖت وز٣اُٞت، وصًيُت.

 اإلِاشضاد بالغىث /البحث عً الزمً الىاعذ

خي؛ بط ٞخدذ  مغ بىا ؤن عواًت الٗك٤ اإلا٣ضوـ هي هٕى مً الهٙى طي الخسُُل الخاٍع

ش، مً صون الٗىصة بلُه؛ بجثىم ؾغص الصخهُ اث الٟاٖلت، نٟداتها ٖلى اؾخضٖاء الخاٍع

ش، ولم ًخى٠٢  ختى ال ًهُبها الًغع مً مدا٧اتها لؼوم ما ًلؼم بالٗال٢ت الُغصًت للخاٍع

ش مً مثالب ٞدؿب، ول٨ىه ؤبهغ اإلاإمى٫ مً  ٖؼالضًً حالوجي في عنض ما في الخاٍع

الالم٣ى٫ في الؿغص؛ بضاٞ٘ اؾخلهام الغقاص، والاؾخ٣امت، وؤلاقٗاع بال٣ُٓت إلاا ٧ان مً 

غي الخٗٝغ بليها، وما ًيبغي ؤن ٩ًىن؛ لبٗث الظا٦غة؛ بما ًىحبه خ٤ ألاحُا٫ ؤخضار ًيب

ش هى بٖاصة اؾخدًاع اإلاغحُٗت  ت، ومً هىا ٩ًىن عبِ نلت الخسُُل بالخاٍع مً اإلاٗٞغ

٤ ما جملُه الهىعة الظهىُت في ومًتها ال٨كُٟت، وبدؿب ما  ٣ًخًُه الث٣اُٞت ٖلى ٞو

اث التي ًباقغ بها الىعي الخسُُلي هي ألازغ الظي جتر٦ه هظه الهىعة في اإلا خل٣ي؛ ألن اإلاىيٖى

اث مخدغ٦ت ػماهُا وم٩اهُا، مً خُث  اث ٚحر ٢ابلت للخّض، ؤو باألخغي هي مىيٖى مىيٖى

سُت  -٧ىجها  حٗنى بٟٗل الغئٍت، و٦ك٠ الغئٍا، ومً هىا  -ؤي الهىعة الخسُُلُت الخاٍع

 .حاءث عواًت "الٗك٤ اإلا٣ضوـ"

سُت، بال وهي ٢ابلت ألن جخد٤٣ في الىا٢٘ هٓحر  وبطا ٦ىا وٗخ٣ض ؤن ٧ل نىعة جاٍع

مؿىٚاث ٦ثحرة، بسانت في ز٣اٞخىا الٗغبُت، ٞةجها مً باب ؤولى جبٗث في اإلاخل٣ي خاٞؼا 

حهضٝ بلى الخهى٫ ٖلى ما ٧ان ًٟخ٣غ بلُه مً مٗلىمت، ؤو بلى زل٤  جهىع لم ًىحض في 

ا مً الٟغاٙ طهىه مً ٢بل. ومً هظا اإلاى ًٗ ا هاب ًُ ش ٖو ٓىع جيص يء الهىعة الخسُُلُت للخاٍع

بلى اإلاؤل، ؤي مً اإلاٗمى٫ بلى اإلاإمى٫، ؤو مً الُٛبت بلى الخًىع، بدؿب ٦ٟاًت ٧ل مخل٤ٍ 

٣ت ج٣بله، والاججاه الظي ًمُل بلُه، ال لص يء بال ألن ٧ل  ٍغ بال وهى مداٍ  فشد/ ملجتمعَو

ض  بما ًملُه ٖلُه وا٢ٗه، وهى ما ًضٞ٘ هظا الٟغص، ؤو طا٥ اإلاجخم٘، بلى البدث ٖما ًٍغ

سُت، اإلام٨ً  الخهى٫ ٖلُه، ومً هىا ًخدى٫ بصعا٥ اإلاخل٣ي للهىعة مً الخ٣ُ٣ت الخاٍع

خي ال٣اجم،  بت في ججاوػ الىا٢٘ الخاٍع جسُلها، ؤو جهىعها، بلى وحىص بضًل ًثحر ًٞىله، ٚع

بت في هظا الخدى٫ لضي والؿعي بلى الاعجماء في ٦ى٠ الىا٢٘ اإلاكغ١، وجبضو ٞ ٨غة الٚغ
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ا ٖلى اإلاجهى٫ بٟٗل مؿخىصٕ الهىعة التي جغؾم لضًه ٨ٞغة اإلاخل٣ي ٦ما لى ٧ان اهخهاعً 

ُه ٨ٞغة الالمم٨ً، ٢بل ؤن ٩ًىن عهحن الؿاثض،  الاجداص باإلاُل٤، بٗض ؤن ؤبٗضث مً ٖو

 واإلاؿلم به. 

، ؤو حؿدثحر حاءث عواًت ]الٗك٤ اإلا٣ضوـ[ لخى٢ٔ وعي اإلاخل٣ي ،وفي يىء طل٪

خُٟٓخه بالك٩ل الظي ًخهىعه مً الىو، بىنٟه مىجًؼا مخٛحرا، ٢ابال للترحُذ، وال ٣ًبل 

ال٣ُحن ال٣ُعي الضاللت، ؤو ؤهه ق٩ل جهاجي، وبهما بُٖاء ٞغنت الاخخما٫ للخهىع ؾمت 

باعػة ُٞه، ٦ما لى ٧اهذ الهىعة الخسُُلُت في ]الٗك٤ اإلا٣ضوـ[ وؿُجا ًّٟهل منها 

ًغاه مىاؾبا، وبىؾاثِ مخجاوؿت م٘ ما ًغاص الىنى٫ بلُه، ؤو الىٓغ ُٞه؛ ألن  اإلاخل٣ي ما

الىو في مىٓىع ؤلاحغاءاث الى٣ضًت ٖلى اؾخٗضاص جام لالوسجام م٘ ؤي جدلُل، باإلياٞت 

بلى ؤن الٓاهغ ُٞه ال ٌٗبر ًٖ َمَغام اإلاٗنى في خ٣ُ٣خه مُل٣ا، اٖخ٣اًصا مىا ؤن الضا٫ في 

بىث وؤلا٢غاع، وبال ٞةه٩اع صاللخه ٖلى زبىث اإلاٗنى واهخٟاثه مٗلىم ؤلابضإ ال ًدخمل الث

 .26البُالن ٢ُٗا؛ بط ال مٗنى للضاللت بال ٞهم اإلاٗنى مىه

ٗؼي الؿغص في ]الٗك٤ اإلا٣ضوـ[ بلى ٞاٖلحن ؤؾاؾحن؛  منهما ًم٨ً ؤن هُل٤  ألاوى ٌُ

اح الضًمىمت،  ٖلُه وؿ٤ الؼمً اإلاغحعي، الظي ٧ان خبِـ اإلااض ي، و٢ض ٖٟذ ٖلُه ٍع

ما ؤَل٣ىا ٖلُه بصخهُت ألاها الٟاٖلت اإلاؿاًغة لؤلخضار  والثاويوؤػالخه مً الىحىص، 

والى٢اج٘، ٧ىجها شخهُت صاُٖت بلى الخدى٫ واؾدكغاٝ اإلاؿخ٣بل؛ بٛغى ججاوػ ال٣ضًم 

سُت باهخماثاتها الُاثُٟت، وهى ما جداو٫ ]هبت[  الٛابغ، الظي باجذ جٟغيه شخهُاث جاٍع

سها الخًاعي اإلاؿهم في بىاء مؿخ٣بل مإمى٫، ٦ما  ؤن جسغ٢ه، وجخضاع٥ ؤزُاءه بةهخاج جاٍع

اإلاُٛب الاؾم ٖمًضا، ختى ٩ًىن عمؼا ل٩ل بوؿان ُٚىع ٖلى  -حاء طل٪ في م٣انض الؿاعص 

ت ال٨ُىىهت، والىحىص الىاعي اإلاؿدىحر الظي ًبدث ًٖ الخ٣ُ٣ت في حمىح شخهُت  -هٍى

ت ألانُل ً والهٍى ت، باإلياٞت بلى ٧ىجها حك٩ل ٢ؿماث الترار اإلااحض؛ بما ]هبت[ عمؼ الَى

 ٌؿخضُٖه اإلاؿخ٣بل الىاٖض في يىء مؿخجضاث الٗهغ، ومخُلباث جُىع الخُاة.

ت في مىاحهت  -بمُٗت لؿان شخهُت خبُبها الؿاعص  -٧اهذ ]هبت[  جمثل ٢ُمت خًاٍع

ت الجز٢ت في الؼمً الغمُم مً حىاهب مخٗضصة؛ لٗل ؤهمها م٣اومت الهغاٖاث الُاثُٟ
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ش اإلاخذجغ باليؿبت بليها  َِكها؛ بمكاخىاث لِـ لها ٖال٢ت بىا٢٘ الخا٫؛ لظا ٧ان الخاٍع

 مً ؤمىاحا حٗبر ألاػمان ًمثل ٣ٖبت ٦إصاء، وهي الهىعة التي ٖبر ٖنها الؿاعص ب٣ىله: هي

 للملر بؿاجحن جؼعٖها الًىء، خؼم ؤخضا٢ىا مً مىا، جدهض حسخغ بالبالهت، حٛكاها ؾغاب،

 الجٟاٝ؟ وهبِذ ٦ٟىىا و٢ض وؿخدم ألاجهاع ؤي ُٖىن؟ في وال ؾىٗغج الُٗىن  ؤي مً .حاجألا 

 ؤحها - .الخىىْؽ  هظا ٧ل ٦ٟا٥ اج٣ضي، ..ال٨ُٟٟاث الىجماث ؤًتها - :اللٗحن الخىاء في ههغر

 صٝء بلُىا ؤُٖضي .الؿماء ًاٖغوؽ ؤقغقي - .الٗبىْؽ  هظا ٣ًخلىا ٦م البضع ألازغؽ.. جبؿم،

ٌْ  ًضا ِهَبتي مضي .الضٖاء في ًهِلجُّ  .الؿاا٫ في ًهِلجُّ  .ألاهبُاء
ُ
س

َ
 هُىِ  مضحها ال٨ئِبت، الضعوب في ه

ولغبما في هظا الىو ما ٌكغ بلى َمىخاث الؿاعص ٖلى لؿان  .27ال٨إصاء َهاجُ٪ ال٣ٗباث

ا، ُحِلب لالحتراع مً صون بٖما٫  ًُ ]هبت[ وهي جيخ٣ض اإلااض ي الٛابغ، بىنٟه وؿ٣ا ُمَخىاه

غ؛ لظا ٧اهذ هبت في عئٍتها الاؾدكغاُٞت جبدث صوما في اإلابرعاث الىحيهت؛ وفي الىٓ

مؿىٚاث جضاعي ألا٩ٞاع الغمُمت، في م٣ابل الخدغي، وبٖما٫ الىٓغ، ؾُٗا بلى جإؾِـ وعي 

مغِقض للخ٨ٟحر الىا٢ض؛ بُٛت الىنى٫ بلى هخاثج هي بضوعها بداحت بلى ما ًضٖمها مً 

ْغَوي له مً نٙى خهُلت الًمحر بغاهحن، ٖلى زالٝ ما ًضٖى ب ًُ لُه الىعي الكاهض ٖلى ما 

ؼ  اإلاغحعي الضامـ، الظي ًا٦ض بٖاصة بهخاج ماى، ًًٓ مىانغوه ؤهه ٌؿهم في حٍٗؼ

ت؛ ُٞما هى في خ٣ُ٣ت ألامغ  ًدُل  -بدؿب الؿغص  -الاعجباٍ الٗاَٟي للخٟاّ ٖلى الهٍى

ؾخضال٫ ال٣ٗلي، الظي ًدؿم بالدؿائ٫ الىعي بلى ؤلاحجام والاه٨ٟاء، ٧ىهه ال ٌؿدىض بلى الا 

الى٣ضي في وا٢٘ الخُاة الاحخماُٖت والث٣اُٞت ٖلى وحه الخهىم؛ بط في الى٢ذ الظي 

ش الى٣ضي ال ًغي  ت، وقض لخمت الجماٖت، ٞةن الخاٍع ُ٘ اإلااض ي بلى مهضع للهٍى ًدى٫ الىا٢

ٗمض الٛابغ الغجِب بلى للماض ي ؤيَّ زضمت ًم٨ً ؤن ٣ًضمها للخُاة بال ُٞما هى ؤزُل، ولهظا ٌ

جضمحر ؾُىلت الخُاة التي جخٛظي مً الخجاعب طاث الهلت باإلاؿخجضاث اإلاخالخ٣ت، بًُٗضا 

ًٖ ال٣ُحن الضاثم في الخ٣ُ٣ت اإلاُل٣ت، بىنٟها الص يء الثابذ، الظي ال ٣ًبل حضال خىله، 

ت، ٨ًغؽ ال٣ُم ال٣ٗالهُؤو حك٩ُ٨ا ُٞه، ٖلى زالٝ ما ًملُه الخ٨ٟحر الىا٢ض الظي 

ت، والدؿامذ في ال٣ًاًا الخالُٞت بما هى ؤحضي، مً زال٫  ُت، والخٗضصًت ال٨ٍٟغ واإلاىيٖى

ؼ ٦ُُٟت الدجاج والخىاع م٘ آلازغ؛ ألن الخ٣ُ٣ت لِؿذ خ٨غا ٖلى ؤخض بُٗىه، ٦ما ؤن  حٍٗؼ

العجؼ ًٖ الخ٨ٟحر بالؿبل الى٣ضًت ٚالبا ما ٩ًىن ٖاحؼا ًٖ ج٣بل عؤي آلازغ، وفي هظا 
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ش الى٣ضي ٌؿمذ لىا بالخدغع مً ز٣ل اإلااض ي، زهىنا ؤمام ُدكه ؤن الؿُا١ عؤي ه الخاٍع

سان ألازغي والٗاصًاحي  بلى هٕى مً  –في خا٫ بؾاءة اؾخٗمالهما  –زُغ ؤن ًيخهي الخاٍع

ن لخٓت اليؿُان اإلاؿخد٤" ٩ىع مٗل٣ا "ٌّٗحِ ؛ لظل٪ ًبضو ؤن 28الجمىص، بهه ٦ما ٦خب بى٫ ٍع

ش بمثالب ه في هٓغ ]هبت[ بالىٓغ بلى ما ٌكٛل الىاؽ، لم ٌٗض مم٨ًىا مداولت اؾخيؿار الخاٍع

٦ما ٧اهذ ٖلُه الخُاة مً طي ٢بل في وسختها ألانلُت، التي ؤوحبتها ْغوٝ جسخل٠ ٧ل 

ت، واإلاظاهب  الازخالٝ ًٖ الٓغوٝ اإلاؿخجضة؛ ومً هظا ال٣بُل جم٨ىذ الاججاهاث ال٨ٍٟغ

ًت،  جسخل٠ مً وبإولىٍاث مُٗىت الُاثُٟت مً جىُٟظ بغامجها يمً الخُىٍ الٍٗغ

سُت، و٦إجها في  َاثٟت بلى ؤزغي، بدؿب ازخالٝ الهغاٖاث اإلاؿخمضة مً حظوعها الخاٍع

ىى  ت، ٖو هٓغ ]هبت[ حُٗض هخاحها في وا٢ٗىا ال٨ٟغي اإلاٗانغ، بدكٗباجه الخؼبُت والجهٍى

ذ ؤن حؿهم هظه الخ٨خالث في زل٤ الخىاؾ٤ للبىاء، عاخذ جىٟث ؾمىمها ال٣اجلت، وجبُ

ٟها، مً قإجها ؤن 
ْ
د٨م الخ٩لـ، وجغسخ ال٨غاهُت ؤ٩ٞاعها الىابظة، وبم٣انض زل

ُ
ج

ص الٗىانغ: ]ؤلاًجابي ًبُل  والبًٛاء، وجؼعٕ الٟتن ٖلى ؾبُل الخل٤ُٟ، والخىاٞغ، وحّٗضِ

ض ؤلاعحاعي، واإلا٨دؿب مٟٗى٫ الؿلبي، والؿلبي  ِ
ُّ ًبُل مٟٗى٫ ؤلاًجابي، والاؾخ٣بالي ًد

 29ٓاهغ ًبُل ال٩امً، والخٟي ًبُل الىاضر[ًبُل اإلاىعور، وال

٧ل وؿ٤ ونٟي في ؾغص ]الٗك٤ اإلا٣ضوـ[ له ٖال٢ت ببيُت بخُاء خب٨ت الؼمً 

٤ الؼمً الؿغصي مً زال٫ نٙى وؿ٤ البيُت الٗاملُت إلاؿاع جىلُض  خي، في يىء جٍُى الخاٍع

بىاؾُتها جثمحن ألا٩ٞاع مً اإلاغحُٗت الث٣اُٞت، التي اؾدثمغتها الٗىانغ الٟاٖلت، ل٩ي ًخم 

خي، ٖلى هدى ما حاء في ]الٗك٤ اإلا٣ضوـ[ التي عنضث  الؿغصًاث ال٨بري في اإلاىٓىع الخاٍع

، ٨ًمً في الؼمً الٗمىصي، بىنٟه ػمىا ٨ٌٗـ الاجلجاه ألاوى خب٨ت الؼمً في اججاهحن، 

، الؼمً ألا٣ٞي في جدغع اإلاىٓىع الاجلجاه الثاويالثباث بخضاعي وعي اإلااض ي، في خحن جبنى 

هبت[ ًتر٢ب خغ٦ُت الؼمً في مداولت ؤلاًمان بضًمىمت ال٨ُىىهت اإلاكغثب مً َمىخاث ]

اإلاخٗا٢بت، ؤي الىحىص بما هى مىحىص في ٧ل خحن؛ بغئاه الىاٖضة ٖبر ملّٟى جدى٫ الٟٗل، 

وهى الؼمً ال٣ابل للخبض٫ في ٧ل آن مً صون الاعجباٍ بالؼمً الٗمىصي وبال ؤصوى ؤ٤ٞ ًم٨ً 

الىا٢٘ الظي ًضٖى صوما بلى ؤلابضالاث في هٓاثغ ٢ىاهحن الىحىص و٧لُاجه ؤن ٌؿدىض بليها 



 
 وصم الذاكرة في رواية العشق المقدنس لعز الدين جالوجي                                 عبد القادر فيدوح      

 

38 

 

ت، التي جٟغيها ؾجن ال٩ىن، ٖلى زالٝ عصة ٞٗل  ٤ الخٛحراث الجىهٍغ اإلاخإمل ٞيها ٖلى ٞو

]هبت[ بػاء جٟص ي الخُاعاث الُاثُٟت في ؤبٗاصها الظاجُت، بُٗضا ًٖ مهلخت اإلاهحر اإلاكتر٥ 

ُت؛ بدؿب ما ٧اهذ ٖلى ؤؾاؽ عوابِ آلانغة، ال تي مً قإجها ؤن جىخض الغئي اإلاىيٖى

غ ما عؾمخه مثالب  جخهىعه ]هبت[ وهي جخإمل الىحىص بما خُ٪ ُٞه مً مأٍؽ، وجدبهَّ

يها ٖلى لؿان خبُبها 
ْ
سُت اإلاسًبت بالضماء، واإلاٛلٟت بالٓالم، وهي جهٙى خ٨ اإلاضوهت الخاٍع

ؿل اللُل، ٢بًت مً هىٟلذ مٗا، وٗضوفي الؿغص: "
ُ
ؿلمىا ٢بًت، بلى ال٣بًت مىاح  اإلاسلب ٌُ

 وؿغي، الخُاٍ، ٦َؿّم  ٞجا بىا ٌٗبر قٗاٖا، همخُي .ؤزُبٍى ؤطٕع في مسلب، بغازً بلى

 بهه -/ .جمخمُذ / .ال٣ُب بهه .بالًُاء مجلال ٖليها ًخجز٫  الغبىة، ٖلى ٖغف وؿخىي  وٗغج،

 ؤن البض - :ًجُب وهى هكتالض هؼجني الؿاا٫، خغ٢ت ؤٖماقي في زاعث/ .ِهَبت جمخمْذ / .ال٣ُب

  .30الخلم" ؾخد٣٣ان مٗه العجُب، الُاثغ ًٖ بدثا الٓالم، لجج مً حباال جسىيا

ٌ٘ ٢ىامه  ٤ مً ألامل، ًدكٟ٘ به اإلاغء، وهىا٥ جُلُّ وعاء ٧ل ٢ىٍى وابدئاؽ هىا٥ بٍغ

ة، لُهبذ  غَّ ِٚ غ وحىصه مً خُث ال ًضعي، وجإزظ بُضه ٖلى خحن  ٖالمت مً البكاثغ، جَا

ٖلى ٚحر خا٫ الىي٘ الظي ًغؾمه الىا٢٘، بسانت خحن ٌؿدكٗغ اإلاغء بالخُغ؛  ال٣هض

٦ما في خا٫ الؿاعص وخبُبخه ]هبت[، خحن ؤبغ٢ذ بقغا٢ت ػعٖذ ٞيهما عئي ِخلمُت، ج٨ك٠ 

بت في ججاوػ الىحىص الٟٗلي  لهما جهىعا ًٓل صاثما في خاحت بلى ال٨ك٠ ًٖ الخ٣ُ٣ت، ٚع

ضهكت في ولِـ هىا٥ مً ؾبُل وعاء هظه  الهىعة اإلا اإلاإػوم، الجازم في لجج الٓالم،

مجا٫ الخىاٞغاث ال٣ابٗت في الظاث بال بةم٩ان حؿامي الظاث، وهي جخُل٘ بلى الغئٍا ٖلى ما 

نى في اؾخٗاعة نىعة الُاثغ العجُب لخدُل الضًجىع بلى يُاء، 
ُ
هى وا٢عي جاث٤، وجغم٤ اإلا

إة ٣ٞض ألامل، ُٞما ًدمله هظا الُاثغ مً جمىُاث، بدثا ًٖ ال خالم، والخُهغ مً َو

الظي الػمهما خُثما خال واعجدال، وفي ٧ل مغة ًجضان هٟؿيهما ٖلى ؤهبت الاؾخٗضاص للهغب 

ِ جهٟذ بٖاصة ًٖ ؤ٠٦ "ولم ، وهى ما ٖبر ٖىه الؿاعص ب٣ىلهمً اإلاساَغ  بىا، مغ ما قٍغ

 الُاثغ ًٖ بالبدث ًىنِىا وهى بىيىح الخًىع  ٖلى جلر ال٣ُب نىعة الكُش ْلذ

٨ما مً الُاثغ هظا وخضه العجُب، ٤ ًٍغ  اهُل٤ خحن وهبت ؤها صهكتي الؿٗاصة، وجظ٦غث ٍَغ

بحن، بجىاخحن الجى في خل٤ خهاهه الظي ٞى١  ال٣ُب الكُش  ؤن مً ألجإ٦ض زلٟي هٓغث ٍٚغ

 الؿماء في ٣ًلب بهغه ٧ان ؤهه ٚحر ؤًًا، هى ًُحر ؤن زكِذ م٩اهه، ًبرح لم الكُش الغاهب
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م جلخٟذ بلُىا، ج٩اص ال الٛابت باججاه جىضٞ٘ هبت اهذ٧ صاُٖا، ٤، هظا هإل٠ لم ؤهىا ٚع  الٍُغ

 31".حمُل هى ما ٧ل ٖلى جىٟخذ ٧الٟغاقت جهحر ؤخًان الُبُٗت، في جغجمي خحن ٖاصتها وهي

جغسخ ]هبت[ جىلُٟت مكغ٢ت مً خلم الًمحر الجمعي الخاث٤ بلى لٛت ال٣ٗل، اللٛت 

هًغا، اللٛت التي جُمذ مً زاللها اإلاجخمٗاث بلى بىاء مؿخ٣بل التي ٣ٞضث مغ٦ؼها ال٨ٟغي ص

ت  ت الظاث حىهغ ٦ُىىهتها، اللٛت التي ججم٘ وجىخض مهما ٧اهذ الجزاٖاث ال٨ٍٟغ واٖض بمٗٞغ

ىاء و٢ٗها  واإلاظهبُت، التي جد٤ُ بها مً ٧ل نىب، خُث جتر٥ مثل هظه الهغاٖاث الٖغ

ا الُاهغة، واإلاُمئىت بلى الكٗىع باالؾخ٣غاع، آلابض اإلاٟترؽ في الىٟىؽ آلامىت بغوخاهُته

اإلاىنل بلى مإوي الخضبغ بةٖما٫ الىٓغ. ولم ٨ًً اؾدىُا١ ألاخضار اإلااطًت مً ٖم٤ 

ش في هٓغ ]هبت[ بال في يىء ما حلبخه مً و٢اج٘ وزُمت ٖٟا ٖنها الضهغ، وحٗامذ ٖنها  الخاٍع

ها بىا٢٘ ال ض هظه الُىاث٠ ؤن جدَى ش هٟؿه بما ألابهاع، وم٘ طل٪ جٍغ خا٫؛ لُُٗض الخاٍع

ىان الٛاثغة مً ٖم٤  ضا وبنغاًعا بةعحاٖىا بلى حغاخاث الّؿِ حهال، ؤو ججاهال، ؤو حٗمُّ

زالٞاث الجزاٖاث ال٣بلُت، والهغاٖاث الُاثُٟت الهىحاء، ٞلم ٨ًً هىا٥ مً ؾبُل في 

ؾت بذجم مٗاهاة الٗمغ اإلاهضو  ع، الظي َا٫ هٓغ]هبت[ بال الخُهغ مً هظه الغػٍئت اإلاخ٨ّضِ

غاص له ؤن ٌؿخمغ.  واؾخٛغ١ ؤمضا بُٗضا، ٍو

ش لِـ َٗىا، ؤو   م مً ؤن اهخ٣اص ]هبت[ لهظه الُىاث٠ بالٗىصة بلى الخاٍع لى الٚغ ٖو

ذ، ٞةن ٢ضخها ًمُل بلى الخ٣لُل مً جذجغ وعي هظه الاججاهاث  حكيُٗا، ؤو اهخ٣اصا للخاٍع

ب الخُىع، ؤو اؾخضٖاء الجاه ت التي لم حؿخٖى ب اإلاط يء مً خًاعجىا، ل٩ي وؿخُٗض ال٨ٍٟغ

٘ ]هبت[ الخدضي في مىاحهت جهىع هظه الاججاهاث  الٟسخت اإلاًِئت منها، لظل٪ جٞغ

ش باإللؼام، وبالغؤي اإلا٨بل باأل٩ٞاع  الُت، بُٗضا ًٖ ؤن ٩ًىن الىا٢٘ ُمْملى مً الخاٍع الؿٍغ

ىاء في نٙى مؿمُاث مؿاٖيها اإلاخىاهُت؛ َاثٟي، ٖهبي، ٢بلي، ٖكاث غي، مظهبي، الٖغ

خؼبي، ج٣لُضي، اجباعي، عحعي في ال٠ُُ الث٣افي ٖلى وحه الخدضًض؛ هى ٧ل هظا الظي 

ؤعاصجه الخالٞاث اإلاظهبُت الهىحاء، التي ؤو٢ٗذ اإلاجخم٘ في الخحرة ألابضًت، وال ش يء مً 

غة الظاث مً الًماثغ الىاٖضة اإلاخُلٗت بلى مؿخ٣بل مكغ١، ٞلم ٨ًً هىا٥  طل٪ في ؾٍغ

في هٓغ ]هبت[ بال باؾخٗاصة مجض خًاعجىا اإلاط يء وبيُل الخالم مً زُاًا مً ٢ىاٖت 
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هظه الُىاث٠ الًالت، والخُهحر ال٨لي مً بزم ٦بىاتها؛ ختى ج٩ىن الًماثغ الخُت ٞاٖلت في 

 ؤهىا طل٪ مٗنى هخُهغ بهٟاط وعي ز٣افي مجٍض؛ وخا٫ ]هبت[ ٣ًى٫ ٖلى لؿان خبُبها: "ؤن

ب، ًٖ الُاثغ بدثا خ٣بل،اإلاؿ هدى ألاولى الخُىة هسُى  اإلاجللت الغبىة هظه هغج٣ي ؤن الٍٛغ

 بىا... ابدؿمذ ]هبت[، و٢الذ: مغ ما ٧ل ٖلى وؿمى طل٪ ؤهىا مٗنى والبهاء، بالى٢اع

  32ؤخ٣اص. بال ه٩ىن  ؤن ؤعوٕ ما- 

ىُت، هى الخهضي  ت الَى ولٗل الخدضي اإلاؿخمغ في مؿاعي ]هبت[ بىنٟها عمؼا للهٍى

ٍ ومه
ّ

ترت، في م٣ابل جُلٗها بلى مؿخ٣بل ػاهغ، هى بداحت بلى جهًت جمليها ل٩ل ما هى عر

ت، وبلى ما هى مجٍض ًىحبه جدُحن ال٣ٗل، بًُٗضا ًٖ اؾخيؿار ال٨ٟغ  عوح ؤلازالم للهٍى

الُاثٟي في نُٛه الخؼبُت؛ اإلاخجضصة بلبىؽ الضًم٣غاَُت الؿاثلت، اإلاسجىعة باإلخباٍ، 

٩ام بلى ما ًىاؾب ؤهىاءها، وبٟٚا٫ ما ٌٗاعيها مً هٓحر جُب٤ُ ما ًالثمها، وبزًإ ألاخ

 اإلاباصت وال٣ُم الىبُلت. 

٣ت خبُبها  -جيخ٣ض ]هبت[  ت اإلادكىجت للمظاهب والُىاث٠  -ٞع الٗاَٟت الهؿخحًر

ت واخضة، هي في مبلٛها مٛاًغة للِملت ألازغي، 
َّ
ًْ جدكا٧ُل ؤهىائهم ٖلى ِمل الغمُمت في زىب َم

ت، ٧ان التر٢ب ؾُاؾُت ٧اهذ ؤو َاثُٟت؛  وم٣ابل جهاٖض مىا٠٢ هظه الخ٨خالث اإلاىدٞغ

غ ب٣ضٍع ٚحر مدضوص في الظا٦غة،  ه بلى البكاثغ بالخٟائ٫، بٗض َى٫ اهخٓاٍع ٖمَّ ًدمل٤ بُٞغ

ٟدم الىهج الى٣لي الظي ًخٗاعى م٘ الضلُل ال٣ٗلي، و٢ض جغ٥  ًُ ٦ما ٧ان اإلاى٠٢ اإلاخٟاثل 

ُت آزاعا ؾلبُت، وجبٗاث ماػا٫ ًغوج لها مً الضلُل الى٣لي الظي حلبخه الُىاث٠ الضًي

بٌٗ الاججاهاث اإلادؿىبت ٖلى ال٣ُٗضة بلى ًىمىا هظا؛ هٓحر ما خملخه اإلاغحُٗت الث٣اُٞت 

ت  مً مأٍؽ، وما خلخلخه مً مىاح٘، وما جغجب ٖلُه مً خؿغة ٖلى ما آلذ بلُه الهٍى

ىُت، بسانت خحن ًدب٘ الخ٨ٟحر الضلُل الى٣لي اإلادٌ بما في خباع  الَى الظا٦غة  مً صون الٖا

ت،  غيُاث اإلا٩ىهاث الخًاٍع للضلُل ال٣ٗلي، وبدؿب ما هى مخٛحر في ؾجن الُبُٗت ٞو

ووؿبُت الخ٣اث٤؛ ؤي مً الظا٦غة بلى ال٨ك٠، ولً ٩ًىن هظا في مىٓىع الىعي بال بخٛحر في 

اؾؿاث ؤخىا٫ ألاحُا٫ واه٣ُاٖها ًٖ ماييها البُٗض، وفي الخدىالث ال٨بري التي جلخ٤ م

الٗمغان، مً مىٓىع ؤن خُثُاث الىا٢٘ مغهىهت بما ًخه٠ به ؤلام٩ان، ولِـ بما ًغحؿم 

ل، في  ت الاخخ٩ام بلى ما هى مبجَّ في اليؿ٤ اإلاٛل٤، الظي ؤملخه الث٣اٞت الىمُُت في حاهٍؼ
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ُما ؤقاع بلُه  خحن ج٩ىن خُثُت مهضا١ الىا٢٘ في هٓغ ال٣ٗل الظي جبىاه القٗىع ]هبت[ ٞو

ون ٖلى الضوام مخبلىعة م٘ الخجلي والاه٨كاٝ، مؿدؿلمت إلاؿلماث َبُٗت الخُاة ابً زلض

ت مؿخمضة مً خُثُاث  اإلاخجضصة، التي مً قإجها ؤن جضٞ٘ بالىا٢٘ بلى خُثُاث اٖخباٍع

جىا٤ٞ الاؾخضال٫ اإلاُٗاعي م٘ ؤلام٩ان اإلا٣غون بمٗاٌكت الىا٢٘، وهي ٢اٖضة بحغاثُت جم٨ً 

ل م٘ عاهىه، الظي مً قإهه ؤن ٌٗتٝر بيؿبُت الاخخماالث الىعي ؤلاوؿاوي مً الخٟاٖ

ت ال٣ٗل الٗملي للىا٢٘ في ؤحلى بُان الخٛحر  خباع في مُٗاٍع والىخاثج؛ بط جبضو ؾمت الٖا

ىاثضهم  والخبض٫ ٖلى هدى ما ط٦غه ابً زلضون في ٢ىله: "بن ؤخىا٫ الٗالم وألامم ٖو

هما هى ازخالٝ ٖلى ألاًام وألاػمىت، وهدلهم ال جضوم ٖلى وجحرة واخضة ومنهاج مؿخ٣غ، ب

واهخ٣ا٫ مً خا٫ بلى خا٫، و٦ما ٩ًىن طل٪ في ألاشخام وألاو٢اث وألامهاع، ٨ٞظل٪ ٣ً٘ 

 . 33في آلاٞا١، وألا٢ُاع، وألاػمىت، والضو٫"

مً في نىعة الُاثغ  ُُ والخا٫ هظه في هٓغ ]هبت[، لم ٌٗض هىا٥ مً بّضٍ ؾىي جغ٢ب ال

ا له ٖلى  -ا للمثل مًغبً  –العجُب اإلاخىؾل به  ًٗ في شخهُت اإلاهضي اإلاىخٓغ، وحٗله قُٟ

 ال٨أبت وعٚم اإلاؿحر، هىانل ٞاهُل٣ىا هبت سخبخنيالىي٘ اإلاترصي، ٦ما في هظه الهىعة: 

 وهُاما، ْلذ خبا ٢لبي هُاٍ جضٚضٙ ًضها خغاعة ؤخـ ٦ىذ ش يء، ٧ل ٧اهذ جُى١  التي

 هغاه ؤن ًم٨ً هل وحؿاءلذ، العجُب، ثغالُا طا٦غحي نىعة بلى ؤٖضث...ألامخاع إلائاث نامخت

 عبما ٩ًىن  ال٣بذ؟ مً الجما٫ ًسغج ؤن ًم٨ً هل والخسل٠؟ والٓلم مً الخ٣ض اإلاىج هظا في

 ٦إهما الؿماء في بهغي  ألا٢ل، ٢لبذ ٖلى مهضًىا لٗله ؤو الٗهغ، هظا مهضي العجُب الُاثغ

 جمُغ لٗلها ،نىب ٧ل مً جدىاصي عاخذ مً سخاب ٢ُ٘ ٚحر الش يء ٢ضومه، ؤؾخعجل

  34.ؤٖما٢ىا ؤٖما١ بلى ًخٛلٛل ُٞىا، ش يء ٧ل ٌٛؿل مُغ بداحت بلى ٦ىا ٦م مؿاء،

ت في ٧ل  م الهٍى َض ٍٚغ َغنُّ
َ
جىبئ الهىعة في اإلاضوهت الث٣اُٞت الىاُٖت مً ]هبت[ ج

ب الٟغج ب٩ل الجؼثُاث اإلاخٟاثلت، مؿخ٣ُبت قٗإ ألامل في الىعي 
ُّ
الخٟانُل الكاثبت، وجغ٢

ظي مً قإهه ؤن ًاصي بلى جأػع الهمىص في مىاحهت الخُٝغ الُاثٟي، في الهخي، ال

اصة الىعي بلى اإلااض ي الٛابغ بٗىا٠َ ممجىحت، وػٕع الكخاث بلٛت لم ٌٗض  مداولت مىه إٖل

، وفي 
ً
ً في ال٣ٗل ٢ًٟغا، وفي الث٣اٞت ٞالة ألي ٢امىؽ ؤن ًدخىحها، ٦ما ؾعى بلى ؤن ًَى
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ثل، وفي الىعي ٖغاًء، ختى ؤنبذ ؤلاوؿان جدذ عخمت الؿلى٥ هُماًء مً الاوؿُاب الؿا

ش، وم٘ طل٪ لم جظًٖ ]هبت[ للٛت "م٣خط ى الخا٫"،  ـِ ٖانِٟت وخكُِت مثالِب الخاٍع
ْٖ َص

ٌ ُٞه  ٞغ ىهت؛ هدً بطن ؤمام مى٠٢ ًىا٢ٌ آلازغ، ٍو وال ؤن جخظلل إلاُاب٣ت ال٣ٗل بالٖغ

ْي الاججاهحن ألا٣ٞي والٗمىصي، ب
َّ
ًماًها مً ]هبت[ ؤن الؿبُل الىخُض مىانبت الٗضاء في زُ

اث اإلاهحر  ت؛ بمىحب مؿٚى ٨ًمً في مى٠٢ عّمِ الهٟٝى خى٫ ؤلاحمإ جدذ آنغة الهٍى

ه مً ؤولي ألاباب.  ُّ٣ٟ  اإلاكتر٥، واللٛت الجامٗت، وال٣ُٗضة الضاُٖت بلى الخإمل والخَّ

ٌ ما جخبىاه ه ىُت، جٞغ ت الَى ظه وبطا ٧اهذ عئٍت ]هبت[ بىنٟها ؤ٣ًىهت الهٍى

ؼة ألاهىاء التي جداو٫ هظه الُىاث٠ ؤن  الُىاث٠ اإلاخبضصة؛ ٞؤلجها جغي في طل٪ ؤن ٍٚغ

جٟغيها ٖلى اإلاجخم٘ ٢ؿًغا مً قإجها ؤن حكدذ الىعي، ٦ما جداو٫ ؤن جديي اإلاُمىؽ مً 

الىٗغاث، والٗاصاث، والخ٣الُض، الؼاثٟت، في م٣ابل ؤن حٛخا٫ ؤلابضإ، والاؾخدضار، 

لغاجر، والخباًً بةٖما٫ الىٓغ، لظل٪ ْلذ ]هبت[ ج٩ابغ م٘ خبُبها في واإلاجاهغة بال٣ٗل ا

تها وَؾْمِتها، وجمًٗ الىٓغ في ؤمغ مهحر الظاث بىٓغاتها اإلااخهت؛ ٦ُٗىن اإلاها بخإمالِث  ٍَى

الء  ض ما ًىع١ اؾخبكاعها مً بم٩اهاث البٗث اإلاغج٣ب إٖل بهحرِة "ػع٢اء الُمامت"، جترنَّ

تها، ه٨ظا ٧اهذ  ]هبت[ حكّغِٕ ٞسخت آمالها ؤمام ٧ل َاع١ ٌك٤ يغوب الغئٍا، هامت هٍى

ط يء ؤبجضًاث البراءة، ٧ي جىمى ومًت الغوح، وحكغ١ ؤهىاع الاهبٗار ال٩امىت في الٗال٢ت  ٍو

ت بحن الُاثغ والبٗث اإلاًمش بغاثدت الُهغ، وجٟسُر اإلاجا٫ ؤمام جضاُٖاث مُالب  الخىاٍْغ

خُان مً اإلاجهى٫، خُىظا٥ ٧اهذ حؿخ٨حن في ألا٢اص ي، التي ٧اهذ جدـ بها في بٌٗ ألا 

َب٤ اإلاغج٣ب، الظي ًدمل مٗه الخمني اإلامؼوج  َٗ ان ما ًدبضص الخىحـ ب خًً خبُبها، ؾٖغ

تراب، بلى ما هى  ب٣ُحن البٗث ألا٦ُض، في اهخٓاع الخالم، والخغوج مً صاثغة ؤلا٦غاه، والٚا

ًٍ به في الُاثغ؛ ّم
َُ ٗىا عجُب، ضحٍٛغ عؤؾِىا ٞى١  ٞجإة حٗالى" ُمَخ  مً َاثغا ٧ان مٗا، ؤُٖيىا ٞع

اث ٖلُه حؿا٢ُذ ٧اإلاغج ٌكىبه، ز٠ُٟ بُاى م٘ حىت، ؤزًغ  سخاب بًُاء مً ٢ٖؼ

مخض ًمحن، ًٖ طئابخه جخضلى جاج عؤؾه ٖلى عبُعي، اء، في طهبه مىٟخدا ٍو  مغوخت ٦إهه ٦بًر

ذ ؤخخًً لؤلمل، ؾمٟىهُت ٌٗٝؼ للغوح،  اإلا٩ان ٧ل وفي نضعي، بلى ؤيمها هبت، ؤؾٖغ

غح وعٍدان وعوح بهُج، ولىخاث لىىع  وؤوٛام ُٖغ وهي  ٧الهامؿت هبت ٢الذ ؾماوي، ٞو
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 .هى بهه هى، وٗم - .ؤًًا هامؿا ٢لذ ٖىه، بهغي  ؤخى٫  ؤن صون  .هى بهه - :بليها جًُٛني

  35َٟىلي. بٟغح هخابٗه عخىا

البدث  بلى -بؿمىه في الخدل٤ُ  -ح٨ٗـ نىعة الُاثغ العجُب خًغة ألا٤ٞ اإلاخُل٘ 

ًٖ البُٛت؛ وؤن ٌٗلى الُاثغ بلى ألاعقى، هى هٟؿه مُلب ]هبت[ ألامجض في ؤمىُت البدث ًٖ 

لى،  الظي هى ولُض ألا٤ٞ الجىاب في اإلاسلو مً ألاؾمى؛ لخىضمج  م٘ خبُبها في مثلهما ألٖا

ختى ج٩ىن مؿاٖيهما هبراًؾا للجُل الىاٖض، والخٛاض ي ًٖ ؤزُاء هظه الخُاعاث،  36ال٩ىوي

في  الىجىد اإلامنً"َبُٗت "، يمً بقْذس ؤلامهان، بل البدث ًٖ بوؿاهُت ؤلاوؿانم٣ا

غاَؾت في إهىاع الخجلي مٓاهغ الخُاة اإلاإمىلت؛ ومٗنى هظا ؤن اإلاكاهضة ب ِٞ ٖىض ]هبت[ هي 

نىعة الُاثغ العجُب؛ بط ٧لما صٖذ نٟاث الخٟغُّؽ اإلاخإمَل اؾخجاب لها بىىع ال٣ٗل، 

ؼة الغئٍا ال٨كُٟت إلاا هى ؤًٞل. لُٗاه٤ حىهغ ألاقُاء، و  ٍإزظ بها، وهى اججاه جخسظه ٍٚغ

وب٣ضع ما ٌؿخُُ٘ الىاْغ ؤن ٌؿخ٨ك٠ اإلاٗنى الباَني، اإلاذجىب ًٖ ألاهٓاع، الظي ال 

ًٍ ياعٍب، مّٗخم، مما ًهٗب ٖلى الخضؽ بصعا٦ه، ب٣ضع ما ٌؿخُُ٘ 
ًُ ٌكخمل ٖلى جبا

خه  ؤن ًلخدم م٘ مُٗاع ٦ك٠ اإلام٨ً -ؤًًا  -اإلاخل٣ي  للمٛؼي ال٨لي للىحىص في هٍى

ىاء؛ ألامغ  ألانُلت، التي بضث مالمذ ألاٞى٫ ج٨دسخها بٟٗل هظه الخالٞاث الُاثُٟت الٖغ

تهما، وما اهجغ ًٖ طل٪ مً جبٗاٍث،  الظي ؤوس ى ]هبت[ وخبُبها ٚاًتهما في ٦ُىىهت هٍى

 وؿِىا وؤخالمىا، خبىا وؿِىا ؤحله، مً حئىا ما ٧ل وؿِىاخملتهما ٖلى وؿُان خبهما ؤًًا، "

ى الُاثغ العجُب،
َّ
، ومً هىا 37والٟتن؟ باألخ٣اص مىبىء حى في ًٓهغ ؤن الُاثغ لهظا وؤو

وحضث ]هبت[ مىٟظا للبدث ًٖ الخالم مً هظا الابخالء الظي خانغ الٗباص بإ٩ٞاعه 

م مً طل٪ اؾخُإ الخبِبان ؤن ٣ًاوما ما ًدُِ بهما مً خَى٤  لى الٚغ البالُت، ٖو

تها، وامخٗاى، ب ت اإلاٟٗمت بالؿمى والامخالء في ٍَى ا ًٖ اإلاٗاص٫ الىحضاوي ل٨ُان الهٍى
ً
دث

خحن ًخم بخباٍ ألاها في مىاحهت اإلاالط الغوحي لهما، بسانت  -ؤًًا  -بلى حاهب ٧ىجها 

اه٨ؿاعها الىاجج مً ؤي عجؼ، ؤو جغاح٘ ًٖ اإلاىاحهت، ل٨ً الظاث هي وخضها التي ج٣اوم، 

ٌ ؤن حؿدؿلم، ٞهي ج ، ٞالظاث في نٟاث وجٞغ ا ٖم٣ًُا بظاتها وبالٗالم. ومً زمَّ ًُ مخل٪ ٖو

م٤، وألاؾمى، وألاهبل، في مداولت جسُُه ٖىالم الخـ  ]هبت[ مثلها مثل الهىفي ًلج ألٖا
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اإلاخضهُت، واٖخالثه ٖىالم ألابضًت اإلاخٗالُت، خُث جيبجـ خ٣اث٤ الغوح اإلاثلى ب٩ل مٗاهيها 

  ، ٦ما في خغ٧اث الُاثغ 38وججلُاتها
َ
العجُب، الظي ٧ان ًغؾم للمؿخ٣بل في ألا٤ٞ ٨ٞغة

٣ُها بلى الغاهب ال٣ُب بتز٦ُت عحاء اإلاُلىبُت،  ٘ ]هبت[ م٘ ٞع َّٟ الخالم، ٢بل ؤن جدك

ٞإمضهما بجىاب ًل٤ُ بُمىخاتهما في البدث ًٖ الخ٣ُ٣ت في ؤ٣ًىهت الُاثغ العجُب، 

َحهض، ٧ىهه ًم٨ث في الظي ًهٗب ال٣بٌ ٖلُه، ؤو عئٍخه في ٧ل خحن بال بٗض ٖىاء و 

الالم٩ان، ؤًً ًغبٌ ؾغ الخالم البكغي، اإلادخجب بذجاب الٗؼة، وخُث الؿغ في لباب 

ب في خبُبها البدث ًٖ هظا  ِ
ّ
اإلااض ي وحٗمحر اإلاؿخ٣بل، لظل٪ ٧اهذ ]هبت[ ٖلى الضوام جٚغ

ى ٧ان، وهى ما ًىضخه ؾغص هظا الخىاع بحن هبت وخبُبها، خحن ٢ا٫ لها: 
َّ
 ُمٞ -اإلاسلو؛ ؤو

ً؟ ٢بل  ؾمٗذ ختى ضخ٨ذ .العجيب الطائش - :ؤحابذ لؿاوي عؤؽ الىىن  جبرح ؤن ج٨ٍٟغ

ضه -هبت؟  ًا العجُب الُاثغ في سخغ وؤي - :وؾإلُذ  حمُلت، مهاصٞت ٧اهذ ٢ه٣تهي،  ؤن ؤٍع

ىُل٤ بمسلبُه، ًدملىا زم ٞجإة، ٞى٢ىا ًدل٤ لى، بلى بىا ٍو لى، ألٖا لى، ألٖا  في بىا ًغمي زم ألٖا

غة،  جمثا٫ م٩ان اخخلذ التي الٟىاعة الٗحن ٖىض ونلىا ٢ض ٦ىا .وؤهذ ؤها بال ٞيها ِـل حٍؼ

  39.الؿىضباصة وؤهذ الؿىضباص ؤها ؾإ٧ىن  - :و٢لذ خىلها الخغ٦ت ؤجإمل ألامحر، عخذ

في نٟىة اإلااض ي بإمجاهضه  ألاوى مؿعًى للبدث في مُلبحن،  –بطن  –هىا٥ 

ت، الُاهغة، بًُٗضا ًٖ ابخالءاث الُىاث٠ والا ت اإلاىدٞغ في  والثاويججاهاث ال٨ٍٟغ

اؾدكغاٝ اإلاؿخ٣بل بالخٗمحر، وفي اإلا٣ابل ؤًًا هىا٥ الؼمً اإلاخى٠٢ في اإلاؿلماث 

الجازمت ٖلى ع٢اب الىاؽ ب٣ىاٖاث يالت، ؤنبدذ جؼعٕ وعم الخ٣ه٣غ والى٩ىم، وجدغ٥ 

ماء البهحرة، وجىٟظه ٣ٖى٫ مخذجغة في ػمً  مخلئ  ًدخ٣ً بالثباثاإلاُاه آلاؾىت إٖل ، ٍو

ت، والخض٤ٞ.   فاألوى بالؿ٩ىهُت واإلاىث، وهىا٥ ػمً آزغ مىجظب بلى الخغ٦ُت، والاؾخمغاٍع

ني، ٞهى مىبث٤، ومخٟجغ،  والثاويججؿُض " لآلوي" الغا٦ض، ال٣اخل،"الُباب"، 
َّ
ماقغ ٖلى الث

ى ٦ما هى همُّ ٧ل ؤنُل ُٚىع ٖل -ومٟخىح ٖلى الخٛحراث والخدىالث، ولظل٪ ٧ان هّم ]هبت[ 

خه  اؾخضٖاء الؼمً آلازغ، ػمً الامخالء والخًىع، ووكضان آلاحي اإلادمل بيبٌ  -هٍى

ٌُ الُٗاء، واإلاخجضص ٖلى الضوام "وهظا ًض٫ ٖلى ؤن ُٖني  الخُاة، واإلاصخىن بالخيبا ٞو

]هبت[ مثبدخان صوما ٖلى الٛض، و٢ض ججؿضث مالمذ هظه اإلاابٗضًت الاؾدكغاُٞت في ؤبٗاصها 

ا ٖلى الؼمً اإلاغج٣ب في نىعجه ال٩لُتالطائش"ألاػلُت في نىعة  ًُ ، 40" بىنٟه ماقًغا صالل
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التي اؾدبان ٞيها الُاثغ العجُب في ؾغص الٗك٤ اإلا٣ضوـ، الظي ًبضو ُٞه ألامل بقغا٢ا، 

٣ت خبُبها في خغاعة صٝء ال٣لب؛  والخلم مكغثبا، والخبىع ٚامغا لخٓت اهسُاٝ ]هبت[ ٞع

ل هغي، ما مهض٢حن ٚحر َٟىلي، بٟغح هخابٗه اعخىلبٗث بغهت الخل٤ والابخ٩اع "  الُاثغ ْو

ضه ونى٫  ٠ًًٗ ؤن صون  الكما٫، باججاه الؿماء ٌؿمى بلى للىا مخٗاه٣حن، بلُىا، حٍٛغ  ْو

ها في الىجىم لدكهض   .41ألابضي خبىا ألاو٫  ؾُٖى

ولم ًخى٠٢ ألامغ ٖىض َلب هبت الكٟاٖت بالغحاء مً الغاهب ال٣ُب ٞدؿب، بل 

بالضا٫ الالخماؽ مً الىجىي في وحضان الًمحر مً الهىعة ألا٣ًىهت حٗضي طل٪ بلى 

الًٟ( وهي الهىع التي  ال٣لم/ الظو١/ الٗمُض/ هظه الغمىػ: )ٖماع الٗاق٤/في ال٣غاثني 

ان صازل الؿغص؛ بما ًًمً لها  حؿترؾل ؤ٣ًىهاتها في مؿاع الؿمى بالخًٕغ بلى الٗٞغ

 َّٟ يء ٌؿعى بلى ؤلا٢ضام والخ٣ضم، و٢ض ؤبضٕ غة يض ال٣ه٣غي في ٧ل ش بعؾا٫ عؾاثل مك

اهُت في مًامحن الؿغص؛ مً ٢بُل الخ٩اٞا  ب هظه الضالالث الٗٞغ ٖؼالضًً حالوجي بدؿٍغ

بحن ما هى مط يء في صالالث اهبٗار هظه الهىع، وما هى مضلهم في مؿاعي الُىاث٠ 

ٕ بحن الٗال٢ت وألاخؼاب، وبحن هظه اإلاؿاعي وجل٪ ٧ان اإلاؿخ٣بل في اإلاد٪ مً حغاء الهغا

غاصًت، والٗال٢ت الاهٟهالُت الاعجضاُٖت؛ ؤي بحن الخىانل والاه٣ُإ مً  الخٗا٢بُت الَا

زال٫ الهغإ بحن الًمحر الىاٖض، اإلاغحى مىه، والًمحر اإلاغج٨ـ، اإلاى٨ٟئ ٖلى ٧ل ما هى 

 وض يء ومكغ١.

غ بن اإلاخدب٘ لُمىخاث ]هبت[ في ؾغص الٗك٤ اإلا٣ضوـ ًضع٥ ؤن الىٟاط بلى حىه

ال٩ىن مٟاصه البدث في مٓاهغ الخ٣ُ٣ت، التي ُٚبها ال٣ٗل اإلاخذجغ مً هظه الٟهاثل 

ب، الظي  ِ
ّ
الًالت، و٦إن الىعي في مىٓىع هظه الُىاث٠ ًىدهغ في لؼوم ال٣ٗل اإلاخهل

ًضٖى بلى الالتزام بالغواًت اإلاخىاجغة ومهاصهت اإلااض ي، وال ٣ًبل الى٣اف باألهاة والاجؼان، وؤْن 

ب الىعي ٖلى بٗث الغئٍت بالخجضًض، ؤو ؤلابضإ الخال١ الظي مً قإهه ؤن ال ش يء ًىح

٨ٌٗـ نىعة ما ًيبغي ؤن ٩ًىن ٖلُه الىا٢٘، ولٗل هظا هى ما شج٘ ]هبت[ التي ٧اهذ 

ح٨ٗـ ٣ٖلُت الًمحر الجمعي الىابٌ، الضاعي بلى الخل٤ والابخ٩اع؛ بهىعة َخهُٟت مً 

ها   خُث ٧ىجها حٗخمض ٖلى اإلا٩اقٟت في نٚى
ً
ت َٗ الؿغصي م٘ خبُبها، ٩ٞاهذ هٓغتها ٢اِن
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ا 
ً
لل٣ٗلُت اإلاخبيُت للؿل٠، ووعئٍتها الىا٢ضة لل٣ٗل اإلاخىاوي، الظي ؤعاص ؤن ًٟغى ْٞغ

ؾاب٣ا ال ًترجب ٖلُه الٓٝغ آلاوي؛ ألن الاؾخضال٫ ٖلى ما ٧ان في اإلااض ي ال ٌٗني بالًغوعة 

الىا٢٘ اإلام٨ً في مىٓىع ال٣ٗل  هى هٟؿه الاؾخضال٫ ٖلى ما في الخايغ، اهُال٢ا مً ؤن

الٗملي، الظي ًبني ؤ٩ٞاعه ٖلى الخُل٘، اإلاد٩ىم بةٖما٫ الىٓغ، هى في خاحت بلى ججضًض في 

ُت ؤن ٩ًىن الؿاب٤ ٖلت لالخ٤؛ بط ٧ل  ٧ل آن وػمان، وؤن ٧ل وا٢٘ مؿبى١ٌ بٛحره، قٍغ

دك٩ل بك٩ل حضًض، وهى ما ٣ًخط ي وحىبه. ا حاءث ومً هى 42ش يء با١ٍ بب٣اء ٖلله، ٍو

َىة، 
ْ
ل مىاحهت ]هبت[ لل٣ٗلُت اإلاخذجغة ٦مداولت منها لبٗث ألامل بٗض حثىم الُإؽ، والؿَّ

ووكغ الىعي ُٞما ًيبغي ؤن ٩ًىن ٖلُه الىا٢٘، والبدث ًٖ الخ٣ُ٣ت للىحىص ألاؾمى، 

بت في خل مؿاثَل ٖال٣ٍت صعج ٖليها الىاؽ، وفي  ٞاؾخُاٖذ بظل٪ ؤن حٗؼػ ٞغيُت الٚغ

ت مىايُ٘ ُم  ث ؤطهان الىاؽ بليها خ٣بت مً الؼمً. حؿٍى  ىثلمت، وه٨ِث ؤ٩ٞاٍع ػاجٍٛت، اوكضَّ

)ٖماع الٗاق٤/ ولٗل في عبِ الًٟ بلؿان يمحر "الضا٫ ال٣غاثني" في هظه ألا٣ًىهاث: 

بت ؾغص عواًت الٗك٤ اإلا٣ضوـ، في عبِ  الٗمُض/ ال٣لم/  الظو١/ الًٟ( ما ٌكحر بلى ٚع

اهُت؛ لخإؾِـ ٖال٢ت الهلت بُنها وبحن الخ٣ُ٣ت، وبُن ها وبحن ما ج٨خمل به الٗال٢ت الٗٞغ

٤ هظه الٗال٢ت ًخىلض  ً ٍَغ ٖالم الخب ألاؾمى، والىعي ألامجض، واإلاُلب ألاحضي، ٖو

ا  ٣ت مسخلٟت حظٍع ك٩ل مؿخ٣بلىا بٍُغ يبٗث الؼمً الظي ٌؿ٨ىىا، َو الخلم اإلاكغثب، ٍو

اث الخجض َخىاجي، الظي ال ٣ًبل مؿٚى
ُ
ًض، لظل٪ واحهذ هبت هظه ألا٩ٞاع ًٖ الؼمً آلازغ اإلا

ت، اإلادمىلت  ت،الٟجَّ ٍَّ غاٝ اإلاخىاجغة بإزباع الخ٣الُض اإلاغو مً وحهت هٓغ الٗلىم  وؤؾاهُض ألٖا

ت  الى٣لُت الؿمُٗت، اإلاؿخمضة مً ػمً ال٣ه٣غي، ٞاؾخٗايذ ًٖ هظا الخسل٠ باإلاٗٞغ

اهُت ؤلاصعا٦ُت، لخيكُِ ال٣ضعاث الظهىُت، التي جىؾمتها في  جدل٣ُاث ؤ٣ًىهت الُاثغ الٗٞغ

اع الٗاق٤، والٗمُض، وِوكضان الظو١ الٟني؛ ب ت الٟىان ٖمَّ ىحهت هٓغ العجُب، وفي عمٍؼ

الٗلىم ال٣ٗلُت الٗملُت، واإلاٗاٝع ؤلاوؿاهُت، وهي الهىعة التي حؿ٨ً ]هبت[ في صوازلها، 

ت الىاٖضة، وجلخمؿها ٖلى لؿان خبُبها، عمؼ الظاث الجمُٗت؛ ججمٗهما  بىنٟه عمؼا للهٍى

ت، واإلاأزغ ألانُلت؛  ٖال٢ت الخب الهاص١؛ بما ه٣ل في يمحرحهما مً َوْؾم َؾغمضًت الهٍى

ت الخ٤،  اهِخه مٗٞغ ان ٖهىع الاػصهاع، خُث ٧ان اإلاُٗاع الخل٣ي ٩ًّىن بٗٞغ بما ؾاص في ببَّ

ا له، وطل٪ مً زال٫ 
ً
ت اللضهُت مً ال٣لب الىعي الخس ي وال٣ٗليومهضا٢ ، واإلاٗٞغ
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 ،التي جدضص ًٞاثل ؤلاوؿاهُت في وحىصها ألازالقي والاحخماعي، والث٣افي، والضًني والبهحرة،

ت ٦ما٫ الىعي والخدلي به؛ بهما جىُل٤ مً حىهغ وحىص ؤلاوؿان في  مً مىٓىع ؤن مٗٞغ

ت الىٟـ ٖبر نٟت ال٣ٗل.   خغ٦خه الضاثبت، التي حؿعى بلى مٗٞغ

٤ اإلا٣ضوـ، مضاع قى١ بلى الاعجٟإ و٢ُاًؾا بلى هظا ٞاإلاُلب ؤلاوؿاوي في عواًت الٗك

ت باًَ الخ٤، والاهضماج ُٞه، والٟىاء في وخضاهِخه، هي  ت في الخل٤ بلى مٗٞغ
َّ
ل ِْ مً ٖالم ألا

طي ألا٩ٞاع التي جىاولها ال٣ٗل الىاضج في جغازىا ٖلى ٚحر ؾمذ الاججاهاث الُاثُٟت التي 

 خاولذ ؤن جغسخ ٨ٞغا واهًىا. 

ث مُالب ؾغص الٗك٤ اإلا٣ضوـ في شخهُتها الٟاٖلت ل٣ض ٧ان هظا ؤخض ؤهم مبرعا

ُه الُاو٘،  ]هبت[، وفي الًٟاء اإلاخسُل الظي ؤبضٕ ُٞه ٖؼصالضًً حالوجي، اإلاؿخمض مً ٖو

هُب، 
َ
هغها الظهبي اإلا بحن، وبغؾمه الهىعة التي ٧ان ٖليها جغازىا ألازُل، ٖو

ُ
وبؿغصه اإلا

ى هدً مً هظا في  الظو١/ الًٟ(؛ )ٖماع الٗاق٤/ الٗمُض/ ال٣لم/اإلاازل في ؤ٣ًىهاث: 
َّ
ٞإو

هٓغ عواًت الٗك٤ اإلا٣ضوـ التي نىعث لىا عئٍت صالت، ومالمذ ُمِٟصخت ًٖ ال٨ٟغ 

ت، بى٨باث ؤًامها الخاه٣ت، ٧ل  ُىا مً جبٗاث الُىاث٠ الٛاٍو اإلاًمدل، الظي اهخاب ٖو

حره ٧ان مدل ؤهٓاع الًمحر الجمعي في مؿمى ]الؿاعص[، خبِب ]هبت[، و  هى ًظ٦غها طل٪ ٚو

 في إلاْٗذ  الٗاق٤، ٖماع "جظ٦غثبإمجاص الؼمً ألانُل، وؤلاٞاصة مً ؾىاء ٦ٗبه الٗالي: 

غ اإلاى٣ظ، بجها :ؤٖماقي في نغزذ هضًخه الثمُىت، جظ٦غث البضٌٗت، لىخاجه طهني
ّ
 هبت ؾإط٦

ل الى٢ذ ؾخ٣ط ي حٗل٣ُها، بلى وؾدؿٕغ ؾدؿٗض ٦ثحرا، خخما بها،  وحٗض٫ مً جخإملها الٍُى

ا خبا بُنهما ٦إن آزغ، بلى م٩ان مً ها،وجى٣لهاويُٗت ا، بجها ٖظعًٍ ًً   43.الىجاة ٢اعب وخضها ؤبض

٧اهذ مثالُت ]هبت[ في ؾغص الٗك٤ اإلا٣ضوـ هابٗت مً ممل٨ت ألا٩ٞاع، وبصعا٥ 

ٗان اإلاغء بلى الخٗامل م٘ خؿً الخل٤،  الجاهب اإلاٗغفي، بىنٟهما ٢ُمخحن ز٣اُٞخحن جٞغ

ُت، والٗال٢اث الاحخماُٖت، ٢بل بلٙى الىعي ُعقَضه،  بدؿب ما جىحبه ألاقُاء اإلاٗٞغ

والث٣اُٞت، والضًيُت الغاقضة، مً مىُل٤ هظا الىٕى مً الىعي الث٣افي ٌُٗي للظاث 

جد٣٣ها ؤلاوؿاوي، والجمالي. ومً هىا ج٩ىن وؿبت حضوي الخ٨م ٖلى الص يء الىزُم مً 

وؿاهُت التي ج٣ىص اإلاغء بلى وعي هٟٗه، مازلت في الىٓام اإلاٗغفي، بسانت في الٗلىم ؤلا



 
 وصم الذاكرة في رواية العشق المقدنس لعز الدين جالوجي                                 عبد القادر فيدوح      

 

48 

 

غ، وجضٖىه بلى الامخثا٫ بخٛحر الؿجن ال٩ىهُت، والٗمل بها وا٢ُٗا، ٖلى ٚغاع ما بضا مً  الخىٍى

اع الٗاق٤  ت ببضاٖاث ٖمَّ ج٣ضًغ الجما٫ الٟني، اإلا٣ترن ب٣ىجه الٗاَُٟت، وبما جدمله عمٍؼ

 .٦غم٪ في الجمُ٘ حٛغ١  ج٩اص ًاٖماع، - :٣ًى٫  وهى الضلُل ابدؿم" مً زال٫ ون٠ الؿاعص:

ذ.. مً ؤ٦غم الٗاق٤، ٖماع بهه - :ووانل بلُىا والخٟذ  ؤن بلى ابدؿامخه ؤهامل صٞٗخىا .ٖٞغ

 ؤن ًم٨ً ما ٧ل ٖلى الٗاق٤ ٖماع ق٩لها بضٌٗت أللىاح ضخم مٗغٌى  واحهىا هضزل،...،

غث ًغإ، و٢هب ألاق٩ا٫، ٧ل مً وحلىص وؤلىاح ملؿاء، حجاعة ٞى٢ه، ًغؾم
َ
ٛ

َ
ٞاها  هبت ٞ

 ٌك٩ل ٞىان، مبضٕ ولهان، ٖاق٤ ٖماُع  :ًجُب الضلُل ماهظا؟ وؤؾٕغ !بلهي ًا - :ج٣ى٫  وهي

ٗٝؼ لىخاث بالخِ ت، َو  . 44بلُه" الجلىؽ ؤعوٕ ما ؾاخغة، م٣اَ٘ الٗىص ٖلى باٖع

اع الٗاق٤، والٗمُض، ٧اها مىحىصًً في بضاًت الضولت  ًهىع لىا ؾغص الغواًت ؤن ٖمَّ

قهُضًً، والكهضاء ؤخُاء ٖىض عبهم ًغػ٢ىن، وهى ما جخًمىه الهىع  الغؾخمُت، زم ماجا

ت والًٟ هما مً ٢بُل الخُاة  التي جغؾل صالالتها مً الالم٣ى٫ في الؿغص ٖلى ؤن اإلاٗٞغ

ه  اإلاىَنلت بحن ألاحُا٫، وؤجهما مازالن في ألاػمان، وؾِب٣ُان ٦ظل٪ بلى ألابض، وهى ما ٖضَّ

النا للمؿخ٣بل، بالخغو 
َ
ج مً ْٝغ مبٌٛ ومؿخ٨غه بلى ْٝغ مكخهى الؿغص ز

ت، لظل٪ عؾم  ٤ الًٟ والٗلم، والجما٫، واإلاٗٞغ وم٣هىص، وؤن طل٪ لً ًخد٤٣ بال ًٖ ٍَغ

ْمغ ٦ُىىهت وحىص الضولت الغؾخمُت، وهى الٗمغ  ُٗ اع الٗاق٤ والٗمُض ب الؿغص نىعحي ٖمَّ

الضولت واجهُاعها، في  الاٞتراض ي لؼوا٫ ما جملُه ؾجن ال٩ىن، ٖلى هدى ما و٢٘ مً وهً لهظه

ت ]الٗمُض[ ٖاقا مغخلت  ت في عمٍؼ عؾالت مكٟغة بلى ؤن الًٟ في عمؼ ]ٖماع الٗاق٤[، واإلاٗٞغ

صاثغة الظو١ الٟني والث٣افي ٖبر مؿحرة ػمً الضولت الغؾخمُت، و٦إن الهىعة ح٨ٗـ ما 

ع وحىص ًجغي ٖلُه الٗمغ ؤلاوؿاوي، وحؿخمض م٣ىماتها مً مى٤ُ الخ٣ضم الخًاعي ٖلى مضا

ؤلاوؿان اإلاجضي بإ٩ٞاعه، في خحن حِٗل ألا٩ٞاع اإلاُخت في ػماجها الُبُعي مً صون ؤصوى 

 اٖخباع.  

ت  ً في واُٖت ]هبت[ وؾِب٣ُان ٦ظل٪ في هانُت ٧ل هٍى وبطا ٧ان الًٟ والٗلم خايٍغ

جدضص ال٣ُمت "، ٞةن ألاهمُت البالٛت التي جىاصي بها م٘ خبُبها لىهيت الاجطاىمً مىٓىع "

ت لىحضاجها في الخٟاٖل م٘ جؼاوج الث٣اٞاث، وجمىذ اإلا٣ضعة ٖلى بقٗإ م٨دؿباتها ا إلاُٗاٍع

ُت مً مىٓىع ؾجن الخىامي الخًاعي، وهى ما ؤيٟى ٖلى الىعي نبىة ؤلابضإ بدىٕى  اإلاٗٞغ
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ُت اإلاؿخجضة؛ ألامغ  مًامُىه، وجىؾ٘ عئاه، وهظا ٧له ماقغ مخمم لخىٕى اإلا٩اؾب اإلاٗٞغ

اإلاٗاٝع جىاو٫ مىيىٖاث ؤ٦ثر اوسجاًما م٘ الٗهغ، وؤ٦ثر مالءمت للخُىع الظي ؤجاح لهظه 

الخًاعي، ٦ما ؤؾهم في جدغع ال٣ٗى٫ مً ؤؾغ اإلاٗاوي ال٣ضًمت اإلاؿتهل٨ت؛ لظل٪ ؾٗذ 

اإلاضًىت  -]هبت[ في جهاًت الغواًت بلى عؾم نىعة الٗمُض اإلاؿئى٫ ًٖ م٨خبت اإلاٗهىمت 

 ٣ًىم ٧ان الُىم، طا٥ ل٨خب، صازل صخغة، "مؿاءوهى ًؼم٘ ؤمغه ٖلى بزٟاء ا –الىاٖضة 

 مىا ًدؿلمها ٧ان ٦خب، مً ًُلب ما وؿلمه الثالزت زاعحها، هدً وه٠٣ الصخغة، عخم في

وما  ألابضي، ٢بره في هبي حثت ًً٘ ٦إهما م٣ضؾا، قِئا ًى٣ل ًًٗها بغهبت، ٦إهما زم بإهاة،

 م٨خبت" ٦خب ٖليها ٦بحرة حلض ت٢ُٗ بلى ًضه مض ختى آلامً، م٨مىه في ًخىاعي  ٧اص ال٨جز

 .45ال٨خب" بها ُٚى "اإلاٗهىمت

ت جضٞ٘ بم٩اقٟت ]هبت[ جإمالث مخُلٗت،  بن وؿ٣ا مخىاجغا مً ألاخضار اإلادؿاٖع

ذ في مسُلتها، ولظل٪ هجضها  ٖغ جغمي بلى حٗهٍض بهىن الظا٦غة  –م٘ خبُبها  –٧اهذ ٢ض جٖغ

٤ الُىعي بٗضم الخهض٤ً، ٖلى خض بما ًمذ بهلت بلى البرهان الىزاث٣ي، جٟاصًا للخٗلُ

٣ٗىن في الك٪ والاعجُاب، ال 46حٗبحر ٧ىلغصج ًَ ، خحن ًىحه اإلااعزىن زُابهم بلى ٢غاء 

 ًخى٢ٗىن منهم الؿغص ٞدؿب، ول٨ً بزباث صخت ؾغصهم.

وفي يىء مؿاعي ؾغصًاث ]هبت[ م٘ خبُبها، بىنٟه الًمحر الجمعي الىابٌ، 

ٌ الخُٛحر، في م٣ابل مىذ  ًخدضص اإلاى٠٢ اإلاٗاصي لآلزغ، اإلاؿدبض بإ٩ٞاعه البالُت الظي ًٞغ

ما ًل٤ُ به مً مُالب جٟغيها اإلاؿخجضاث؛ وهى ما صٞ٘ يمحر ]هبت[ بلى اإلاُالبت الىا٢٘ 

٤ جغجِباث زايٗت بالًغوعة لىخاج الث٣اٞت ببىاء ال٣ُم الث٣اُٞت اإلا غهىهت بالخدى٫ ٞو

ها الٟٗا٫ ٖلى الث٣اٞت اإلادلُت. وفى هظه الجضًضة، ؤو صازل نىاٖت الث٣اٞت الٗاإلاُت فى جإزحر 

ت؛ بالىٓغ بلى اإلاازغاث  الخا٫، ٞةن ]هبت[ مٗىُت فى ؾغصها بال٨ك٠ ًٖ مضي جىامي الهٍى

ت مً مىٓىعها اإلاٗغفي، الظي ًض٫ ٖلى مٗنى الظاث   اإلاخىانلت.اإلاخىٖى

ولٗل مى٠٢ ]هبت[ في عواًت الٗك٤ اإلا٣ضوـ ال ًسخل٠ ًٖ مى٠٢ شخهُاث 

لضًً حالوجي، بسانت شخهُت ]قامست[ في عواًت "ٖىا١ ألاٞاعي"، التي ٧ان عواًاث ٖؼا

مخىحها بلى البدث ًٖ الهىعة اإلاخىا٢ًت في الخُاة بحن الٟغصوؽ اإلاإمى٫، ٞيها الؿغص 
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ت اإلاخٛاًغة الظي ال ًٟهل  والجخُم اإلاازل في الىحه آلازغ للخ٣ُ٣ت، اهُال٢ا مً مبضؤ الهٍى

، بىنٟها ٢ًُما / الهىيت، الىجىد/ اإلااهيت، الزاث/ اإلاىغىعالطىسةبحن الثىاثُاث مثل: 

جدمل مغ٦ب ال٨ُىىهت الباَىُت لخ٣ُ٣ت الظاث. اهُال٢ا مً ؤن الظاث ال جضع٥ خ٣ُ٣تها بال 

ت بـ ]الالهٟها٫[،  بى٣ًُها، وه٣ًُها هى الىحه آلازغ لظاتها، ولظل٪ ٣ًىم مبضؤ الهٍى

ي اإلاٗنى مىٟهال ًٖ الهىعة، ؤو في وخُيئظ ٩ًىن " الك٩ل الصخُذ للىحىص لِـ ف

، وجبضو هظه 47الهىعة مىٟهلت ًٖ اإلاٗنى، وبهما هى مغ٦ب اإلاٗنى والهىعة، ووخضتهما

ي م٣ىلت " الاشم آلاخش "، بىنٟها "الالمتىاهيال٨ٟغة ؤ٦ثر جإنُال ٖىض ابً ٖغبي، الظي ًىّمِ

خى٫ وخضة  "، وهي ٨ٞغة ٞلؿُٟت ًبني ٖليها ابً ٖغبي جهىعهإلاقىلت وحذة الىجىد

لٟي او٩ٗاؽ طل٪ ٖلى الٟىاٖل 
ُ
الىحىص التي حٗني جالخم اإلاخًاصاث في ٦ُان مىخض، وهدً ه

الؿغصًت لغواًت ٖىا١ ألاٞاعي بىنٟها ٧ىًها ٢اثما بظاجه، خُث ٌك٩ل ؤلاوؿان حؼًءا مً 

 48هظا ال٩ىن بمؿعى الاهخ٣ا٫ مً ال٣ىة بلى الٟٗل، ومً الُٛبت بلى اإلاكهض.

بحن مؿاعي ]هبت[ وألا٩ٞاع الخؼبُت الُاثُٟت، هي ازخالٞاث ز٣اُٞت جبضو الازخالٞاث 

ىا ؤ٩ٞاعهم  ُّٟ ٢بل ؤن ج٩ىن ازخالٞاث ؤًضًىلىحُت مً ٢ُاصاث هظه الُىاث٠ الظًً ل

الث ال٨المُت،  بالغواًاث اإلاخىاجغة، وَمْىَيٗىا ز٣اٞاتهم صازل زُاب ٧ان زلُُا مً الخَمدُّ

ؿت للٗبث بإ٩ٞاع ال حؿدىض بلى  َغ بغاهحن صًيُت، في و٢ذ ؤن الخُاب الضًني ؤخىج ما ٞو

ؿغ، وبما ًىاؾب  ٩ًىن لخ٣بل عؤي آلازغ، ووكغ ٣ُٖضة ؤلاًمان في هٟىؽ الىاؽ بؿهىلت َو

حمُ٘ ال٣ٗى٫ وألاٞهام؛ وفي يىء طل٪ لم حٗض ال٣ُٗضة في ْل هظه الخ٨خالث الخؼبُت، 

مئىان، ٧ىن ا لضاٖحن بليها حٛلب ٖليهم مىظ طل٪ الى٢ذ بلى ًىمىا هظا، جبٗث ٖلى الَا

هؼواث ال حؿخ٣غ ٖلى خا٫، ؾىاء مً هاخُت ٖضم الاؾخ٣غاع ال٨ٟغي، ؤو مً هاخُت الخٟاٖل 

ت ٢بل   -هى آلازغ  –الؿلى٧ي الظي ؤؾهم  في جهضٖاث الىعي الظي َا٫ اؾخ٣غاع الهٍى

ت، ب٣ضع  ٍغ اصاث ألاخؼاب الضاُٖت بلى جىخُض ال٣ٗضًت جىٍى ما ٧اهذ  ال٣ٗى٫، ولم حٗض ؤ٩ٞاع ٍع

ججهمُت، ومُالبها ملٛؼة، و٦ثحرة الخ٣ُٗض، وهى ما ٣ٖض مً الهغاٖاث  –وما ػالذ  –

الكغؾت بحن الٟغ١ واإلالل والىدل ٖلى ٚغاع ما بضا لـ ]هبت[ وخبُبها، وبِىما هما في ٖكهما 

الضافئ، بط بإخض ؤخض ال٣اصمحن مً َاثٟت الٟغ١ ًباٚتهما، وبٗض ؤن اؾخ٣باله ؤٞصر ٣ًى٫: 

 ألا٦بر قٗاعهم الكُٗت الغواٌٞ، إلاال٢اة ٢ىتهم ٧ل في زغحىا ٢ض الىىانب الىهابُحن بن -
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ٌ مً ٧ل اإلا٩ان، هظا مً ؾُمغون ، وخخما"الؿُىٝ ْال٫ جدذ الجىت ؤن واٖلمىا"  ٞع

٣ُي وؤنِب مُاعصتهم، مً ؤها ٢خلىه، هجىث مٗهم الخغوج  ختى جدضاها ؾهم، بغمُت ٞع

ايذ جمضص، ماء، ججٕغ اإلا٩ان، هظا ونل بلى ض ال زال٣ها، بلى عوخه ٞو  َٗام قِئا، ٚحر ؤٍع

  49.الىاصي في ٖم٤ بُٗضا ؾإصٞىه وع٣ُٞي، هٟس ي خمل ٖلى بهما ؤؾخٗحن وماء

وما ؤن مغ و٢ذ ٢هحر ختى بضؤ الهغإ ٖلى ؤقضه، وجىاخغث الُىاث٠ في ال٣خا٫، 

ُت مً وحه ت اإلاىٓىع؛ في خُث الهغإ الضاثغ بُنها ٖلى الٟهم الخاَئ للخٗالُم الكٖغ

ت في مؿمى ]هبت[ بال ؤن  م٣ابل جبىيها الكٕغ مً حهت اإلاؿُىع، ٞما ٧ان مً ؤ٣ًىهت الهٍى

جغا٢ب الخضر، وجترنض ما ًجغي في مى٠ُٗ الىاصي، في بقاعة بلى الاوُٗاٝ ًٖ اإلااض ي 

ً الضاللي في نٗىص  السخ٤ُ، الٛابغ، والخىحه بلى الخبهغ في اإلاؿخ٣بل مً زال٫ ال٣ٍغ

ان ٖلى الىاي، خُنها ْهغ الُاثغ العجُب بىنٟه ]هبت[  وخبُبها بلى الغبىة، وهما ٌٗٞؼ

خُاة اإلايكأث ؤلاوؿاهُت، واإلاؿاعي زالًنا، بٗض ؤن مالذ قمـ الٛغوب، لدكغ١ ٖلى 

اإلاخدًغة  التي جىحبها ال٣ٗالهُت ٧الخ٣ىُاث الخ٨ىىلىحُت، التي ؤقاع بليها الؿغص في مىاي٘ 

ً والٗلم، بٗضما ؤيٗىا طل٪ ب٣ٟض الخضبغ، هظا ما ًهىعه مىٓىع ٦ثحرة، وؤلاٞاصة مً الٟ

ت[ إلاؿخ٣بلها خحن جىٟؿذ الهٗضاء م٘ الخىح٘، خحن ٢الذ ٖلى لؿان ]الؿاعص/  ]هبت/الهٍى

 اإلاكهض الُٟٓ٘، هظا مً للهغوب حؿعى الٛغوب بلى الكمـ مالذالًمحر الجمعي الخي[: "

 ألانىاث وعاخذ حؿغبلذ بالٛباع، و٢ض ٖلُلت، قاخبت الؿماء وبضث جئن، ألاعى ٧اهذ

ض عؤؾِىا ٞى١  ٞجإة حٗالى ...، اإلاىث الجمُ٘، ازخ٠ُ و٢ض ٞكِئا قِئا جسٟذ  عجُب، حٍٛغ

ٗىا  ٖلُه حؿا٢ُذ ٧اإلاغج ٌكىبه، ز٠ُٟ بُاى م٘ حىت، ؤزًغ مً َاثغا ٧ان مٗا، ؤُٖيىا ٞع

اث  طهبه مىٟخدا ٍمخضو  ًمحن، ًٖ طئابخه جخضلى جاج عؤؾه ٖلى عبُعي، سخاب بًُاء مً ٢ٖؼ

اء، في ذ ؤخخًً لؤلمل، ؾمٟىهُت ٌٗٝؼ للغوح، مغوخت ٦إهه ٦بًر  بلى ؤيمها هبت، ؤؾٖغ

غح وعٍدان وعوح بهُج، ولىخاث لىىع  وؤوٛام ُٖغ اإلا٩ان ٧ل وفي نضعي،  ٢الذ ؾماوي، ٞو

 - .ؤًًا هامؿا ٢لذ ٖىه، بهغي  ؤخى٫  ؤن صون  .هى بهه - :بليها وهي جًُٛني ٧الهامؿت هبت

ل هغي، ما مهض٢حن ٚحر َٟىلي، بٟغح هخابٗه عخىا .هى بهه هى، وٗم  ٌؿمى بلى الُاثغ ْو
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ضه ونى٫  ٠ًًٗ ؤن صون  الكما٫، باججاه الؿماء للىا مخٗاه٣حن، بلُىا، حٍٛغ  لدكهض ْو

ها في الىجىم  .50ألابضي خبىا ألاو٫  ؾُٖى

ائها، جاهغث ؤل٠ وبحن  اإلاغجٟٗت والغبىة ،السخ٤ُ والىاص جيهغث[، ؤو  ]جاهغث ؤصر: ؤحهما في ٍو

لى، بلى ٌؿمى  الؿماء، في مغجٟٗا الُاثغ  ًدل٤ وبهائها، بى٢اعها  يُائها، في الىجماث بلى ألٖا

 ز٣ُل ،"َمْغحىم زىاء" بال ٌؿ٨ىه ال  ٚاثغ  ماى مً الاوٗخا١ مداوال  ٖلُاثه، في البضع  بلى

بذ وِقٗاب ٦ئِبت، وصعوب بالٟتن، َّٗ  حكغثب الظي ثغ الُا وهى  ،الُاثُٟت اإلاظاهب ٞيها حك

ىما١، بلُه  للٗبىع  مٗه وجغجٟ٘ ٖىه، باخثت ألابهاع  جخ٣لب وبتر٢به آلاما٫، به وجخٗل٤ ألٖا

٤ للخبِبحن ًغؾم الظي اإلاإمى٫، الخلم بلى  لظل٪ بُٛت، مً لهما ًد٤٣ ُٞما الؿٗاصة ٍَغ

 بالىاص له عمؼ  الظي اإلااض ي، عب٣ت مً الخسلو بلى ٌكحر  ما ٧ل حالوجي ٖؼالضًً اؾخٗاع 

إؾغ  السخ٤ُ، ىُت، هىٍت مً بلُه ًدُالن ُٞما وخبُبها، هبت َمىح ٍو  ؤ٣ًىهت مؿمى قي َو

بحن. بجىاخحن الخهان العجُب/ الُاثغ   ٍٚغ

٤ ؤمل  ا ٖلى بٍغ
ً
ت بلى الىحىص ه٨ظا، ًبضو اإلاكهض في آزغ الؿغص باٖث فى جى١ الهٍى

ل٤ُ، وجضاع٥ ألامغ، والخا٫ هظه، ال ؾبُل بلى الخل بال بًغوعة ؤلا٢ضام، والخدألاؾمى؛ 

٣ي بها مؿخ٣بل  خَّ
َ
بسُى عاسخت، والاخخ٩ام بلى الخاصة وألاهاة، وهي الضٖاثم التي ًم٨ً ؤن ه

، ول٨ىه ًدل٤ في  ٝغ و، وهى ًٞغ ِ
ّ
دىا، وهظا ما جدبهغه ]هبت[ في الُاثغ العجُب، اإلاسل هٍى

لى، وفي الاؾخىاء هدى الكما٫، ؤي في اججاه َلب الؿمى للخًاعة  اإلاخٟى٢ت، اججاه ألٖا

ٗت، وباإلٞاصة  مً حهت  -بسانت  –اإلاٟٗمت باإلؾضاء، وبالجما٫، والؿمى، والٗٓمت، والٞغ

ت، ٦ما ٖبر ٖنها  الكما٫ في مٗنى الاخخ٩ا٥ بالخًاعة الٛغبُت، بىنٟها خًاعة اإلاٗٞغ

 الكبدُت الُاثغاث لٗبت الؿغص في الصخىن الكبدُت، اإلاٗبرة ًٖ الخُا٫ الٗلمي، "وختى

؛ باإلاىاحهت التي ًُمذ بليها الًمحر 51ؾيخدضاها" الىهاعي اإلاالٖحن مٗىا ًلٗبها تيال ال٣ظعة

الجمعي الىابٌ مً زال٫ امخال٥ ال٣ضعة ٖلى صٖاثم الخُىع الخًاعي، والىؾاثل 

الٗلمُت الجضًضة، لبىاء الىا٢٘ اإلاإمى٫، اإلاكغثب بلى لٛت ٢اصعة ٖلى مىاحهت جدضًاث 

ىانبت الٗضاء لؤلمت الٗغبُت ؤلاؾالمُت، بازخال١ الٟتن، الٛغب الظي ؤٞٙغ ما في حٗبخه إلا

وبعؾا٫ اٞتراءاجه ٖبر ٧ل الؿبل بلى الٗالم الثالث، مما ٌٗني ؤن الٗالم الُىم ًخجه هدى 
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 ٞى١  خل٣ذ ختى ٢لُال بال الى٢ذ بىا ًمٌ الخىانل ًٖ بٗض بالخ٣ىُاث الخ٨ىىلىحُت، "لم

 52َاثغاث هل٩ُىبتر" عئوؾىا

بحن ػمىحن، ألاو٫: ماى سخ٤ُ، مليئ بالًٛاثً، ال حهمه بال بما ًدل٤ بىا الؿغص 

خىاء باإلآاهغ، صون  ٞغيخه هظه الٟئاث الًالت ٖلى اإلاجخم٘ مً جضًً مؿُىع ٖبر الٖا

اإلاٗامالث الضًيُت، وهى ما هلمؿه في خاالث وجدىالث الصخهُاث اإلاىاهًت ل٩ل ؾبل 

ا في هانُت ]هبت[ بما جدمله مً الىاٖض، بىنٟ الزمً الثاويالخُىع الظي ٖبر ٖىه 
ً
ها هضٞ

ىًصا؛ مً ٢بل  ا مٖى ت، بىنٟها مًُٗى خًاعًٍ صالالث ٖم٣ُت، جدُل٪ بلى مٟهىم الهٍى

ألاحُا٫ اإلاغحى منها بهٟاط الٟٗل، وجد٤ُ٣ اإلا٩اهت ؤلاوؿاهُت الالث٣ت، والبىاء الخًاعي 

 اإلاكتر٥،

الٗغبي، بسانت في الجاهب وفي يىء طل٪، ًم٨ً ؤن وٗضَّ هظه الغواًت ه٣ًضا لل٣ٗل  

الؿُاس ي، مىظ بضء الخالٞاث الُاجكت بٗض جهاًت صولت الخلٟاء الغاقضًً بلى ًىمىا هظا، 

ومً زم ٞةن الغواًت ؾُاؾُت ب٩ل اإلاٗاًحر التي جضٞ٘ باإلاخل٣ي بلى ججىب احتراع اإلااض ي 

خىاء بال٨ما٫ في اإلاىٓىع ال كغعي، آلاؾً، واخخًان اإلاىٓىع ألامثل وألاحضي، والٖا

 واإلاغمى١ ال٣ٗلي بالخضبغ؛ ؾُٗا بلى اؾدكغاٝ اإلاؿخ٣بل الىاٖض.
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 النضال السياس ي والاجتماعي واتلجاهاته في الرواية السىرية صىر 

 
 
 الروائي السىري حنا مينه نمىذجا

Images of the political and social struggle and its trends in the Syrian novel 

The Syrian novelist Hanna Mina is an example 
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 ملخو: 

ُىه مىظ عواًت "اإلاهابُذ الؼعق" باوىعة اهخم البدث بغنض الخجغبت اإلاعغؿُت في عواًاث ألاصًب خىا م 

ني )الؿُاس ي  0222بلى "خاعة الصحاصًً" عام  4591بهخاحه الغواجي عام  التي ججؿض هًاله الَى

ً و زاعحه. جىكف  والاحخماعي( بغئٍٍت جلضم في صعاؾت عىانغ اإلاىيىع، جىنُف هًاله صازل الَى

 زالزت اججاهاث: البدث على ؤهم حىاهب هًاله الؿُاس ي ، وكض ججلى في 

ــ جلضًم مىكـه يض الاؾخعماع الـغوس ي في ؾىعٍت في ؤعبعُيُاث اللغن اإلااض ي، بغئٍت ؾامُت للىًاٌ 4 

ني مً ؤحل الاؾخلالٌ  والىـاح الَى

ش لىًاٌ الُبلت العاملت في ؾىعٍت0   ــ بؾهامه في الخإٍع

ت و اللىي الغحعُت اإلاخأمغة على  3. الاؾخلالٌ. عنض البدث ؤهم حىاهب ــ الىًاٌ يض ألاخالؾ العؿىٍغ

 :هًاله الاحخماعي و جخجلى في

ــ الضؿاع عً خلىق 0 4591، زم عابُت الىخاب العغب عام4594بوكاء عابُت الىخاب الؿىعٍحن عام - 

.
ً
لت احخماعُا

َّ
 اإلاغؤة و بَالق ؤلامياهُت الؼاؿُت مً ؿعالُتها اإلاعُ

وكض محز البدث بحن هًاله ما كبل  صماع اللُم الاحخماعُت.بصاهت اإلاجخمع الاؾتهالوي الظي ًاصي بلى   -

غان عام  ، هما عنض البدث بؾهامه 4591الاؾخلالٌ وبعضه، وبؾهامه بالعمل البىاء لخجاوػ هىؿت خٍؼ

يا واإلاجخمع الضولي. ت وؤمٍغ ت وبصاهت الههُىهُت والعىهٍغ ٍغ ً الخدٍغ  في الىخابت عً خغب حكٍغ

 الؿُاس ي. حخماعي؛الا  ؾىعٍت؛ الـغوس ي؛ الىـاح؛ ًاٌ؛الى مُىه؛ ولماث مـخاخُت: خىا؛ 
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Abstract: 

The research focused on monitoring the cognitive experience in the novels 

of the writer Hanna Minh since the novel "Blue Lamps", 1954 to "Al-Shahadin" in 

2000, which embodies the national (political and social) with a vision of progress 

in the study of the elements of the characterization of the struggle inside the 

country and abroad.The research ceased on the most important aspects of its 

political struggle, manifested in three directions:1- Presenting his stances against 

the French colonialism in Syria for independence.2. His contribution to the history 

of the struggle of the working class in Syria.3. The struggle against military 

alliances .The research monitored the most important aspects of its social struggle 

and reflected in:1. Defending women's rights.2. Condemn the consumer society 

that leads to the destruction of social values.The research distinguished between 

his pre-independence and post- independence struggle. 

Keywords: Hanna, Mina, struggle, French, Syria, social, political 

 ملضمت:

خىا مُىه مىايل سجل اؾمه في هخاب الىًَ مً زالٌ مؿحرة عُاء وؤصب       

مت قبابه في قبابه، ومً مأقي عُيُه في ههىلخه، وظل على وعمل،  ً مً عٍؼ كّضم للَى

ؤَالله ًىخب له نهًت جدمله بلى ألاؿم الىبحر الظي ًلخلي عىضه آماٌ ألامت في البىاء 

غ .   والخدٍغ

مثل خاله كٌى الكاعغ اإلاخىبي:للض خمل خىا م  ٍو
ً
ال  ُىه هاثباث الضهغ ٍَى

        "  ٌُ ًَ قـيى ـُل    ...      لُـالـَي بعـَض الظـاعىُـ ٌٌ ولُـل العاقـلحن ٍَى  َـىا

ـُضُه             ًَّ لَي البـضَع الـظي ال ؤٍع
بـِ
 ما بلُـه ؾـبُُل       ًُ

ً
سـُـً بـضعا  ...    ٍو

        ...     
ً
ٌُ "    وما عكـُذ مً بعـِ ألاخبِت ؾـلىة  .(4)ولـىىىـي للىاثبـاِث خمــى

حؼنى ألاؾخاط خىا بهظه ألابُاث مغاٍث ومغاث في ؾُاق خضًثه عً هًاله وهـاخه عبر  

لت بالجؿض والحراع. وواهذ له في ؾاح الىـاح كضٌم زابخت ، كاٌ لها مً  مؿحرجه الٍُى

ضع  جدذ ؤزمهً الحكغ، وازترق الجحُم بلضمحن خاؿُخحن ًٍ قلغ على خّض حعبحر ؿٍغ

 على الكضاثض .( 0)في مؿغخُخه "اللهىم"
ً
 لأللم ، و زابخا

ً
 ، ووان نامضا

ت   ؤصبُت مخىىعت مً اإلالالت واللهت والغواًت والىخب واإلاالـاث  هخب للحم والحٍغ
ً
ؤلىاها

ت اإلاخعضصة ، بإنابع جؼهغ وجثمغ باإلاىغوماث.  ألاصبُت والـىٍغ
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 هًـ هايل مً ؤحل العضالت الاحخماعُت      
ً
ال  َـٍى

ً
 ، م  ى م  ى ؿُه على الكىن جاعة اال

 مً مىاكـه، ولم 
ً
ا ًّ ٌِ بلهب الؿعحر، ولم ٌؼّحر ؤ ومّغ مً خلم الغصي جاعة ؤزغي. لم ًبا

؛ 
ً
دت والعغاق اإلاضمى، ولم ًلىِ ًىما ٌؼـغ ألّيٍ مً ؤعضاثه وؤعضاثىا في ؿلؿُحن الجٍغ

 باليلمت،ألهه ًامً في ول عام ًىضج العىب . وعاف عمغه وله مامى
ً
ولمت الهضق التي  ا

ىه مهما ًُل   لُسغج َو
ً
ال هدخاحها الُىم ؤهثر مً ؤي وكذ مض ى ، وعؿع مكعلها ٍَى

 ؟ ومً الظي 
ً
 : " مً الظي ػعم ان الحغؾ لِـ ههال

ً
اإلاؿحر مً الظالم بلى الىىع، كاثال

ًّ ؤن ؤلف واؿىع  ، مهما جحض الحلُلت ؟ مً ٌك
ً
في وؾعه هىغان ؤن اليلمت خغبت

ض ي، وال ًبلى مىه بال هجاء اإلاخىبي اإلالظع له ؟ ألن اإلاخبي العظُم ؾُض قعغاء العغبُت ًم

 .(3)مىظ ؤلف عام وبلى زالزت آالٍؾ مً ألاعىام اإلالبلت "

ـ حنا مينه في مسيرة الصمىد والكفاح و النضال السياس ي:    
 
أوال  

 :ثٌ مُىه الؿُاس ي في زالزت اججاهاًخجلى هًا

ي ألاعبعُبُاث مً اللغن اإلااض ي يض الاخخالٌ الـغوس ي مً ؤحل ـ  هايل خىا مُىه ف4

ىه الحبِب هما هى معغوؾ في عواًخه "اإلاهابُذ  جدلُم الجالء عً ؤعى ؾىعٍت َو

باوىعة بهخاحه الغواجي، التي نّىع ؿبها الىاكع الاحخماعي والؿُاس ي اإلاخـجغ  (1)الؼعق"

إة الاؾخعماع ا لـغوس ي والنهب الاؾخعماعي وؾُُغة مً حغاء معاهاة ؾيان الالطؿُت لَى

 العمالء وججاع الحغب وججاع الؿىق الؿىصاء ويعف اللىي الاحخماعُت .    

بىًاٌ قعبه في ؾىعٍت يض الاهخضاب   (9)"الكغاع والعانـت" هما نّغح في عواًخه 

ني ؤؾاؾها :  مً عئٍت ؾامُت للىًاٌ الَى
ً
" اخترام خلىق ؤلاوؿان في العِل  اهُالكا

ت وهغامت "مً زالٌ هًاٌ " الُغوس ي " بُل الغواًت الظي لم ًىىؿغ ؤمام  بدٍغ

العانـت التي ؤػغكذ ؾـُيخه اإلاىهىعة، ؿعاص وؤبدغ مً حضًض على قغاع ألامل وكاعب 

الحلم بلى بدغ حضًض ؿُه الؿُىة والؿُاصة والُض اللاهغة وألامىاج اإلاؿلحت بالىاع 

 العباعة آلاجُ
ً
 .(9)ت :" الحُاة هـاح في البر والبدغ"والعللم والهضمت . مغصصا

. وهخب (1)وعً الُغوس ي هخبذ ص. هجاح العُاع"الُغوؾُت وعالم خىا مُىه الغواجي" 
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، (8)الىاكض اإلاهغي الىبحر اإلاغخىم ص.ػالي قىغي في هخابه "عخلت في الغواًت العغبُت"

ضَّ الُغوس ي مً ؤهضع اإلاعاصن، بهه  َغاػ عؿُع مً الغحاٌ ومؼ
ُ
امغ ختى "للض ك

 (5)اإلاىث"

 مً "اإلاهابُذ الؼعق"  
ً
و "الكغاع  (42)وكض نّىع مُىه في ول عواًاجه بضءا

 بثالزُت البدغ "خياًت  (40)و "الكمـ في ًىم ػاثم" (44)والعانـت"
ً
، مغوعا

 بلى "خاعة الصحاصًً"(49)و"اإلاغؿـإ البعُـض" (41)و"الّضكـل"(43)بداع"
ً
والجؼء  (49)، ونىال

نىعؤ عضًضة لىًاله يض خيىمت الاهخضاب التي  ،(41)"نغاع امغؤجحن " الثاوي منها 

 ،ً ىُت مما ؤصي بلى جغصي ألاوياع الاكخهاصًت في الَى عملذ على نهب الثرواث الَى

ني اإلاخمثل باإليغاباث اإلاُالبت بدكىُل  ألامغ الظي صؿعه بلى اإلاكاعهت بالعمل الَى

 ٌ  .الىلاباث ، واإلاظاهغاث اإلاُالبت باالؾخلال

ً بلى  حّؿض مُىه عئٍت جامً بإن غ بىعي مىظم هى الظي ؾُلىص الَى
ّ
" الىًاٌ اإلاَا

 .(48)اإلاؿخلبل اإلاكغق"

ش لىًاٌ الُبلت العاملت في ؾىعٍت يض الاؾخعماع  0 ـ  ؤؾهم خىا مُىه في الخإٍع

يُاث وختى بضاًت الحغب العاإلاُت الثاهُت . في زالزُت الؿحرة  الـغوس ي مً اواثل العكٍغ

، وطلً في ؾُاق عبُه (04)و"اللُاؾ" (02)( و"اإلاؿدىلع"45)الظاجُت "بلاًا نىع"

لؿحرجه الظاجُت وخُاة ؤؾغجه ، بالحلبت الؿُاؾُت والاكخهاصًت والاحخماعُت 

 اإلاهّىعة في الغواًت . 

ت واللىي الغحعُت اإلاخإمغة على  3 ـ  ؤؾهم خىا مُىه في الىًاٌ يض ألاخالؾ العؿىٍغ

َني في نهاًت ألاعبعُيُاث وؤواثل الخمؿُيُاث ، ؿيان مً ألانىاث الاؾخلالٌ الى 

ت بعض حالء الـغوؿُحن عً ؾىعٍت  ألاواثل التي اعجـعذ يض الضًىخاجىعٍاث العؿىٍغ

ؿلض كّضم في هظه الغواًت  ،(00)هما هى معغوؾ في عواًخه " الثلج ًإحي مً الىاؿظة "

ى اإلاىايل الؿُاس ي الظي ؿُا الهمىص والىًاٌ مً زالٌ شخهُت في "ؤمثىلت

 ػحر عاصٌ"
ً
الصخهُت اإلادىعٍت في الغواًت طاث  . وهظا البُل هى(03)ًىاحه واكعا

ني ، الظي الخله هظام خؿني الؼعُم لُىجّغ بلى خلف الضؿاع اإلاكترن  الىعي الَى
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 مً  4515عام 
ً
 وهى الياجب وألاؾخاط الجامعي ًـّغ بلى لبىان هغبا

ً
مما ًجعل ؿُايا

ت ؛ ولىىه ًىاحه في لبىان اللمع الؿلُىي هـؿه ، ؿاألمً ًظل ًالخله كمع الؿلُ

 ًضعن ؤن الؼغبت 
ً
 في بحروث . ألامغ الظي ًجعل ؿُايا

ً
مما ًًُغه بلى العِل مخسـُا

ً ال   ؤن  "الىـاح ألحل الَى
ً
ً مضعوا ؤكس ى مً السجً . لظلً ًلغع العىصة بلى الَى

ً هـؿه"  .  (01)ًيىن بال في الَى

 ـ
 
    حنا مينه في مسيرة النضال الاجتماعي:  ثانيا

 جخجلى ؤهم حىاهب هًاٌ مُىه الاحخماعي في الاججاهاث آلاجُت:  

لم ًىخِف خىا مُىه بالىًاٌ الؿُاس ي، بل ؤؾهم في مُلع الخمؿُيُاث بالىًاٌ 

ً وعمل على جيكُِ النهًتألاصبُت والثلاؿُت، ووكغ الـىغ  الاحخماعي في الَى

غ، مً زالٌ:الخلضمي، وؤؿياع الخ  ىٍى

، 4591، زم عابُت الىخاب العغب عام 4594ـ بوكاء عابُت الىخاب الؿىعٍحن عام 4

وهي الغابُت التي ؤؾؿذ لألصب الخلضمي في ؾىعٍت ، ومً ؤعًائها ألاواثل : " ؾعُض 

 . (09)خىعاهُت ـ خىا مُىه ـ قىقي بؼضاصي ـ نالح صهني ـ ؿاجذ اإلاضعؽ و... ػحرهم "

خلىق اإلاغؤة في اإلاؿاواة ، وبَالق ؤلامياهُت الؼاؿُت مً ؿّعالُتها ـ  الضؿاع عً 0

لت
ّ
ع واضح لىؿغ  اإلاعُ

ّ
 ؿلض كضم في عواًاجه هماطج وؿاثُت لضيها جُل

ً
احخماعُا

 اللُىص  .  

التي جبلؽ ؤوج عظمتها ؤلاوؿاهُت  (09)اهخـايت ػهىبت في عواًت "اإلاهابُذ الؼعق"هـ

لىه ؤلاكُاعي وجلضم اإلاؿاعضة للـلغاء. جخجلى عىضما جدغق مسؼن الحبىب الظي ًم

بَالق ؤلامياهُاث الؼاؿُت لضي ػهىبت باهخـايتها و هؿغ َىق اللهغ الاحخماعي، هما 

 للمغؤة الىاعُت 
ً
جخجلى في جمّغصها واهسغاَها في العمل الثىعي،  ؿيان جمّغصها عمؼا

، المباالة واعُت، لظلم اإلاجخمع الظوىعي و واهذ المباالتها عىضما جدضث اإلاسخاع

 جىكف عً ؾلٍى مجخمع الظوىع .
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ً في عواًت "الكمـ في ًىم   وجمّغص امغؤة اللبى جللً اإلاغآة طاث العُىحن الؿىصاٍو

التي جغؿٌ الخهالح مع مجخمعها . بنها ججّؿض وعي َبلتها وجغمؼ للخؼُحر ( 01)ػاثم"

خسظ ؾلىهها ألازالقي صاللت مخمحزة بط  عً  وعؿٌ الىظام اللاثم ٍو
ً
ًهبذ حعبحرا

التي  (08)الثىعة وألازظ بالثإع والخدضي.والخهّضي للغحل هـ قىُبت في عواًت "الُاَغ"

له مً بوؿان ههف وخل بلى  عؿًذ ؾُُغة اإلاغؾىلي وؾعذ بلى جغّويه وجدٍى

ا  ي ألحل هضاًت ػوحها ػهٍغ
ّ
بوؿان واٍع و مؿاوٌ . بِىما واهذ نالة نالحت جهل

ها على الضوام. واهذ قىُبت خبُبخه جدّىٌ نالة نالحت بلى اإلاغؾىلي الظي وان ًًغب

 ؤؿًل مً الضمىع . 
ً
لها بلى الؼابت لخمىذ البُل قِئا زبز وجبؽ ، ؿجراها حكم ٍَغ

ًلٌى الغاوي : " امغؤحي جهلي ، وخبِبتي جدّىٌ الهالة بلى زبز وجبؽ . نالحت جبيي، 

م بلى الجبل ، لخجلب لي ما ًىـعني  .(05)ؤهثر مً البياء " وقىُبت جلُع الٍُغ

اإلاغؤة في حمُع هظه الحاالث ، جبضو عاجعت في عوخها بلعت يىء مكعت وعػم عىامل 

 بلى الجضًض واإلاخلضم في ويعها ألاؾغوي مثل : 
ً
اللهغ في خُاتها ؿةنها جخُلع صاثما

التي ؤَلم عليها الُغوس ي للب ؤم خؿً ،  (32)هجىي في عواًت "الكغاع والعانـت"

ه في الخسلو مً ماييها الظي جدمل مىه اؾم هجىي اإلاغؤة اإلاىمـ "عػبت مى

ل آالمه وآزامه و ًدمل ؾماث الحايغ  ٍؼ ونُاػت مؿخلبل حضًض ًمحي اإلااض ي ٍو

 ( .  34الىظُف")

، بنها بوؿاهت مسحىكت بالـلغ والخىؾ والؼوج الخاثب (30)وألام في عواًت "اإلاؿدىلع"

ًّ َمىخها ل م ًثنها عً ؤملها في ؤن حؿىً اإلاضًىت مً ؤحل بيل ؤؿعاله وؤعماله، ولى

بعؾاٌ ابنها الىخُض بلى مضعؾت اإلاضًىت "بن هـاح هظه اإلاغؤة ألام ًخجلى في هـاخها 

. ال  يء ألاؾاس ي في الغئٍت الغواثُت للمغؤة لضي (33)يض الؿلٍى باليؿبت للعاثلت"

لت ؤن خىا مُىه هى: ؤن هظا الياثً الكـاؾ اللُُف لم حؿخُع كغون الله غ الٍُى

جضمغ عوخه ؤو حكّىه بوؿاهِخه ؤو جلخل هؼعت الخدغع في طاجه . وهى ماعص مسجىن في 

ؿهم بلى خّض هبحر في نىع جلضمىا   خُثما حؿّنى له طلً ، َو
ً
كملم ًسغج عمالكا

 ، ؤو معه في ؤخُاٍن كلُلت .
ً
 الاحخماعي ، على الغػم مً الغحل ؤخُاها
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"اإلاغؤة طاث الثىب  الظي ًاصي بلى صماع اللُم: في عواًخهـ  بصاهت اإلاجخمع الاؾتهالوي 3

ش خلبت وؤنها الىعاء الاحخماعي  (31)ألاؾىص" ًاهض مُىه ؤن الغواًت قاهض عهغ وجاٍع

غة . ًًع الىلاٍ  الظي مىه جلمـ ألانابع الظهُت ، الخٍُى الخّحرة وألاعصًت الكٍغ

بدث عً عضالت جغمي بلى عالم الىلاء ال بكغي والعضالت الاحخماعُت ؿىق الحغوؾ ٍو

 : غ حؼثُاث ألاخضار اؾخُاع مُىه ؤن ًلٌى ت . وببراعت في نىع الحىاع وجهٍى والحٍغ

 بلى اهدكاع، 
ً
"الـلغ هىبضء الكظوط وؤن الكظوط بلى اهدكاع ماصام الاؾتهالن احخماعُا

ذ 
ّ

وؤن الـلغ صاؿع ؤهُض ليل ماهى مىبم وقاط اليل ًبدث عً الىـع ، ؿلض جـك

 وؤنبذ الىـعُ
ً
م وان ، ختى ناع ؤلازغاء بُغا ت ، واليل ًلهث وعاء ؤلازغاء عً ؤي ٍَغ

" 
ً
 معيىؾا

ً
 .(39)الـلغ بُغا

 ـ مىاصدة حنا مينه النضال بع  الاستقالل داخل الىطن وخارجه: 
 
 ثالثا

ش  ً وزاعحه في بَاع جاٍع ؤؾهم خىا مُىه بمىانلت الىـاح والىًاٌ صازل الَى

ل الظي ؾلى م ؤمامه ؾهلت ؤو معبضة . ؿلض عغؾ هًاله الٍُى ه ، لم جىً الٍُغ

ىه الظي ًدب .  َعم السجىن   آالؾ الىُلىمتراث عً َو
ّ
و طاق مغاعة اإلاىافي ، بعُضا

 بحن بُىحن في الهحن وبىصابؿذ في اإلاجغ، الؾخئىاؾ 
ً
ما ًلاعب عكغ ؾىىاث مكّغصا

 ألا 
ّ

صًب عً الىخابت ماهى واثً في ؾبُل ماؾىؾ ًيىن؛ ألهـه اللـاثل:  " بطا هف

ىه ، ؾلِ وجدُم كلمه وجبضٌ خبره الظي مً  ونُاػت آؿاق اإلاؿخلبل وؤخالم َو

 . (39)طهب بلى ماء آؾً "

خىا مُىه مىايل خلُلي لم ًىخب عً الىًاٌ بال بعض ؤن عاقه و اهخىي بلـذ هاع 

 الهاحغة، ؿهى ال ًخـم مع مً ًُغح ؤؾبلُت الىخابت ألاصبُت على الخجغبت، الخجغبت

، وهظا ماحعلمه مً نضًله الكاعغ الثاثغ "هاظم خىمذ "
ً
 زم الىخابت زاهُا

ً
 .   ( 31)ؤوال

بن خىا مُىه مىايل مثله مثل اإلاىايلحن في العالم و ؿلؿُحن والعغاق وحىىب     

ها في عواًخه " 
ّ
لبىان . ؤقعل باليلمت ؿخُل البروان ، جخلظى بدممه ألاعى التي صك

وناغ وحضان اإلاثلف العغبي ، بُغخه لللًاًا الؿُاؾُت  (38)الكمـ في ًىم ػاثم "
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 ؿُه الجؿاعة والجغؤة وؤلاجلان في 
ً
 صحُدا

ً
والاحخماعُت والثلاؿُت وألاصبُت َغخا

نُاػت الحغؾ الظي ًمىث في ألاعى ألهه ًىـع الىاؽ ؛ لظلً ال عجب في ؤن ًلٌى 

ع  ؤهه وان ًلغؤ وهى عمُض ألاؾغي اللبىاهُحن والعغب ألاؾحر اإلادغع ؾمحر اللىُا

، ووان  (35)سجىن الاخخالٌ ؤلاؾغاثُلي عواًت خىا مُىه " الثلج ًإحي مً الىاؿظة"

 بها ، ووان في ول مغة ًلغئها ًؼصاص بعجابا.ً 
ً
 وقؼىؿا

ً
 معجبا

غان عام4  بالعمل البّىاء لخجاوػ الىىؿت:  ؿبعض 4591ـ ؤؾهم خىا مُىه بعض خغب خٍؼ

ن غان خؿم زُاعه الَى ً خغب خٍؼ ي بالعىصة مً مىـاه الازخُاعي بلى ؤعى الَى

غان .   إلاخابعت  الىًاٌ ، وجلضًم عئٍخه للىاكع الىاجج عً هىؿت خٍؼ

 ، وواهذ الظغوؾ التي جمغ بها  
ً
 مخىاكًا

ً
غان مىازا للض وان اإلاىار الـىغي بعض خٍؼ

 عهِبت ، حعلذ بعٌ ألاصباء والىّخاب ًىىـئىن بلى الُ
ً
إؽ اإلاىُلت العغبُت ظغوؿا

ذ الظاث والىضب واللُم واإلاغاهىت على ؤؿياع ؾلـُت ومخُغؿت ، بِىما  اإلاُلم وججٍغ

هخب خىا مُىه عواًخه       " الثلج ًإحي مً الىاؿظة " التي نضعث في ؤٌو َبعت لها 

 ؿيها على مخابعت الىًاٌ . وعواًت " الكمـ في ًىم ػاثم" عام 4595عام
ً
ضا

ّ
، ماه

ض ؿيها مً ال 4513
ّ
عىىان هـؿه ؤن الكمـ مىحىصة وبن واهذ محجىبت التي ؤه

غ ألاعاض ي اإلادخلت مً العضو الههُىوي ، لً ًخم بال بىاؾُت  بالؼُىم ، وؤن "جدٍغ

غ"  . (12)الجماهحر التي هي وخضها ناخبت اإلاهلحت في الخدٍغ

م  الىخابت عً 0 ـ  ؤؾهم خىا مُىه في زضمت معاعهىا مع العضو الههُىوي عً ٍَغ

  ً ت  عامخغب حكٍغ ٍغ ،  ؿلض هخب مجمىعخه اللههُت "مً ًظهغ جلً 4513الخدٍغ

ً  (14)ألاًام" باالقتران مع ص. هجاح العُاع، ؤقاع ؿيها الياجبان بلى واكع خغب حكٍغ

 آزغ باالقتران مع ص. هجاح العُاع خٌى 
ً
ت وؤخاؾِؿهما بػاءها . وؤنضع هخابا ٍغ الخدٍغ

ً بعىىان " ؤصب الحغب " ، عالج ؿُه اإلاالـان وظُـت اليلمت 4519عام (10)خغب حكٍغ

وؤهمُتها في الحغب، وكض وحضا ؤن اإلاغاحع في ؤصب الحغب كلُلت بطا ماكِؿذ بما 

هخب في هظا اإلاجاٌ في آلاصاب ألاحىبُت . وكض ؤزحر مىيىع ؤصب الحغب في ؤزىاء خغب 

ً ألٌو مغة ، لظا ؿةن َغخه في هظا اإلاىيىع وبوكاء هظا الىخاب زضمت  حكٍغ
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عغهت ، ؿاليلمت الهاصكت جىخب بالضم والىاع ، وال جلّل ؤهمُتها في الحغب عً للم

الضبابت واإلاضؿع والهاعور، ؿاإلاعغهت ول طو ؤحؼاء.    هما كضم الياجبان ؿُه : هماطج 

مً ؤصب الحغب عىض العغب في الكعغ اللضًم ػهحر بً ؤبي ؾلمى وعىترة، وهماطج 

اإلالاومت الـلؿُُيُت وؤصبائها مثل  ػؿان ؤزغي مً الكعغ الحضًث مخمثلت بإصب 

اص ومدمىص صعوَل، وؤما الىماطج العاإلاُت التي كضمها اإلاالـان ؿهي  هىـاوي وجىؿُم ٍػ

هثحرة ومخىىعت هظهغ منها : كهُضة للكاعغ بابلىهحروصا،  وعواًت  الضون الهاصت  

ض، وػحرها مً الىماطج ألا  صبُت لكىلىزىؾ،  عكغة ؤًام هؼث العالم لجىن ٍع

ش  .   والعاإلاُت للحغوب العاصلت في العالم على مغ الخاٍع

غ مغنض حبل الكُش في  (13)هما هخب عواًت "اإلاغنض"        التي جغوي كهت جدٍغ

ت مً العضو ؤلاؾغاثُلي عام  ٍغ ً الخدٍغ ، واإلاهاعب الجمت التي 4513خغب حكٍغ

مذ
ّ
غه التي حعلذ الاهخهاع بمثابت اإلاعجؼة، و خُ ؤؾُىعة الجِل  واحهذ جدٍغ

 ؤلاؾغاثُلي الظي ال ًلهغ. 

ض ؤنها صولت معخضًت جلهغ الكعىب وججب مداعبتها. ؿلض 
ّ
ؤصان خىا مُىه بؾغاثُل وؤه

هخب في عواًت اإلاغنض ، "ؾىظل هداعب بؾغاثُل ختى هغّص هُضها في هدغها ، وال يهّم 

د اعب هم ؾخٌُى الحغب بُيىا. اليؿاء جدمل وجلض وول حُل ؾُُالب بالحم ٍو

 .     (11)ألحله ، ولً هضع بؾغاثُل قىهت بُيىا ، ؾىلهغها ولى بعض مئت ؾىت"

يا وبؾغاثُل واإلاجخمع الضولي  في        ت وؤمٍغ ت والىاٍػ هما ؤصان الههُىهُت والعىهٍغ

. بعىـ الياجب ألاإلااوي " ؿغاهؼ واؿيا 
ً
الظي لم  (19)"4511-4883عواًت اإلاغنض ؤًًا

ت ؤ و ًلاومها، ولم ًجغئ على جدضًض اللامعحن اإلاًُهضًً ، ولم ٌكإ ؤن ًضًً الىاٍػ

ت، وول ماؿعله ؤهه ؤؾهم في جدُُم  ًلّضم ؤي بؾهام ؤصبي في الىًاٌ يض الىاٍػ

، كض ًيىن 
ً
 ومظعىعا

ً
 وزاثـا

ً
 منها، ؿلض  عؾم ؤلاوؿان مُاعصا

ً
ؤعهاب كّغاثه زىؿا

ت اللاصمت   مً الىاٍػ
ً
 ؤو مظعىعا

ً
 هما عّبر " واؿيا " ؛ ؤلاوؿان ألاوعوبي زاثـا

ً
مىحىصا

، عّبر عىه الياجب 
ً
 ؤًًا

ً
 وان مىحىصا

ً
 ومياؿدا

ً
 آزغ ، مىايال

ً
 ؤوعوبُا

ً
لىً بوؿاها
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لظا ؿةن صعاؾت آلاصاب   (19)الدكـُيي ؿىحكًُ في عواًت " جدذ ؤعىاص اإلاكاهم"

 بإصبىا وع
ً
ضها بًماها ت ، ألنها جٍؼ ت ألاحىبُت وملاعهتها باألصب العغبي حّض يغوٍع بلٍغ

 عحاله .

 خاتمة: 

خىا مُىه وعىانغ  خاٌو هظا البدث عغى و جلضًم مؿحرة الىـاح و الىًاٌ لضي

جياملها في اإلادىعًٍ الؿُاس ي والاحخماعي هما هاكل اججاهاتها و مسخلف نىعها التي 

ىُت.  في عؾم و حكىُل الغواًت الَى
ً
 عغبُا

ً
 حعضُّ بؾهاما

ًاث الىّخاب العاإلاُحن لخىيُذ خلاثم مهمت و وعغى البدث ملاعهت عواًاجه مع عوا 

 في الضعاؾت ألاصبُت اإلالاعهت .
ً
 ظىاهغ ػحر مضعوؾت جـخذ آؿاكا

ىُت اإلاغجبت ألاولى في ؤصبه  وجىنل البدث بلى ؤن خىا مُىه كض ؤعُى اللًُت الَى

ضوا 
ّ
وهًاله، وهىظا ًدبحن للضاعؽ ؤن خىا مُىه واخض مً اإلابضعحن الظًً زل

وؿاهُت بإلم ؿىغهم وجىّهج عىاَـهم ؤلاوؿاهُت و ؾمى يماثغهم الحًاعاث ؤلا

 ووحضاهاتهم بما كّضمه لإلوؿاهُت مً ببضاعاث .  

 فهرس املصادر و املراجع: 

 ، صاع آلاصاب ، بحروث .  415( خىا مُىه عواجي الىـاح و الـغح ، م4513لباعصي ، ص. مدمض )ا .4

، صاعآلاصااب ،  412ـ33( عالم خىا مُىه الغواجي م 4515الخُُب ، مدمض وامل و ص. عبض الغػاق عُض ) .0

 بحروث .

 ، صاع الـىغ الجضًض، بحروث. 390خىاعاث وؤخاصًث خىا مُىه، م ( ۲۹۹۱صهغوب، مدمض ) .3

 ( الغواًت العغبُت في عخلت العظاب ، عالم الىخب اللاهغة .العُاع، 4519قىغي، ص ػالي ) .1

ً : مؿغخُت اللهىم ، جغحمت : ص .9 ضٍع . عبضص الغخمً بضوي ، اإلااؾؿت العغبُت للضعاؾاث و اليكغ، قلغ، ؿٍغ

 بحروث  . 

هِؿان، م  419صمكم ، ع:  –( الُغوؾُت و عالم خىا مُىه الغواجي ، مجلت اإلاعغؿت 4511العُاع، هجاح ) .9

11. 

، قغح ويبِ ههىنه 85م (  صًىان ؤبي الُُب اإلاخىبي، م4551هـ ـ 4148العىبري البؼضاصي، ؤبى البلاء، ) .1

 ص.عمغ ؿاعوق الُباع ، صاع ألاعكم ، بحروث.  

جاث، ص.عاصٌ ) .8 دُت . عضص)4583الـٍغ ضة الغؤي العام اليٍى ( ، 41-49( خىا مُىه و الثلج ًإحي مً الىاؿظة ، حٍغ

 .38( م4583|5|8ث: )
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م،  صاع اإلاضي ، بؼضاص، .5  ؿىحكًُِ ، ًىلُىؽ،  جدذ ؤعىاص اإلاكاهم  جغحمت مهُـى عبىص و جلضًم ؿسغي هٍغ

 العغاق . 

، وػاعة 018( ألاصب الؿىعي بعض الاؾخلالٌ ، جلضًم: نُاح الجهُم م 4551اللىُاع ، ؾُف الضًً )  .42

 الثلاؿت ، صمكم. 

، جغحمت :مدمض 018( صلُل اللاعت بلى ألاصب العالمي م4589لُلُان هحرالهضػ ، ج.صبحرؽ، ؾخحرلىج . ؤبغاوان ) .44

 الجىعة ، صاع الحلاثم، بحروث . 

( الضاللت الاحخماعُت للكيل الغواجي في عواًاث خىا مُىه ، مجلت ؿهٌى ، اللاهغة،  4585ص. قىغي )اإلااض ي،  .40

  4585، ث: صٌؿمبر  8( مج: 1ـ 3عضص: )

 ، وػاعة الثلاؿت، صمكم. 9( ؤصب الحغب ، م 4519مُىه، خىا وص.هجاح العُاع ) .43

 ( عواًت اإلاهابُذ الؼعق، ًغوث،  صاع الـىغ . 4591مُىه، خىا ) .41

مىن الجضًضة .4599مُىه، خىا ) .49  ( عواًت الكغاع و العانـت، بحروث مىخبت ٍع

 ( الثلج ًإحي مً الىاؿظة ، وػاعة الثلاؿت ، صمكم.4595مُىه، خىا ) .49

ت ، وػاعة الثلاؿت، صمكم .4514مُىه، خىا ) .41  ( هاظم خىمذ وكًاًا ؤصبُت و ؿىٍغ

 ،صمكم .( الكمـ في ًىم ػاثم ، وػاعة الثلاؿت 4513مُىه، خىا ) .48

 ( بلاًا نىع ، وػاعة الثلاؿت ، صمكم .4519مُىه، خىا ) .45

 ( الُاَغ ، وػاعة الثلاؿت ،صمكم4519مُىه، خىا ) .02

 ( مً ًظهغ جلً ألاًام ، وػاعة الثلاؿت ، صمكم. 4519مُىه، خىا و ص.هجاح العُاع ) .04

 (  ؤصب الحغب، وػاعة الثلاؿت ، صمكم . 4519مُىه، خىا و ص.هجاح العُاع ) .00

 ( اإلاؿدىلع ، وػاعة الثلاؿت ، صمكم4511، خىا )مُىه .03

 ( اإلاغنض ، صاع آلاصاب ، بحروث.4582مُىه، خىا ) .01

 ( خياًت بداع ، صاع آلاصاب ،بحروث. 4584مُىه، خىا ) .09

 ( الضكل ، صاعآلاصاب، بحروث .4580مُىه، خىا ) .09

 ، صاع آلااب ، بحروث.  493( هىاحـ في الخجغبت الغاثُت م 4580مُىه، خىا ) .01

 ( اإلاغؿإ البعُض ، صاع آلاصاب ، بحروث . 4583ُىه، خىا )م .08

 ( اللُاؾ ، صاعآلاصاب ، بحروث . 4589مُىه، خىا ) .05

 ( اإلاغؤة طاث الثىب ألاؾىص، صاع ألاصاعب بحروث.4559مُىه، خىا) .32

 ( خاعة الصحاصًً ، صاع آلاصاب ، بحروث.  0222مُىه، خىا ) .34

     اب ، بحروث.  ( نغاع امغؤجحن ، صاع آلاص0224مُىه، خىا ) .30

  هىامل  البدث:

، قغح ويبِ ههىنه 85م (  صًىان ؤبي الُُب اإلاخىبي، م4551هـ ـ 4148العىبري البؼضاصي، ؤبى البلاء، ) .4
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 ص.عمغ ؿاعوق الُباع ، صاع ألاعكم ، بحروث

ً : مؿغخُت اللهىم ، جغحمت : ص. عبضص الغخمً بضوي ، اإلااؾؿت العغبُت للضعاؾاث و اليكغ،  .0 ضٍع قلغ، ؿٍغ

 بحروث  . 

 ، وػاعة الثلاؿت، صمكم . 9( ؤصب الحغب ، م 4519مُىه، خىا وص.هجاح العُاع ) .3

 ( عواًت اإلاهابُذ الؼعق، بحروث،  صاع الـىغ . 4591مُىه، خىا ) .1

مىن الجضًضة .( عو 4599مُىه، خىا ) .9  اًت الكغاع و العانـت، بحروث مىخبت ٍع

 . 454اإلاهضع الؿابم هـؿه م .9

هِؿان، م  419صمكم ، ع:  –( الُغوؾُت و عالم خىا مُىه الغواجي ، مجلت اإلاعغؿت 4511العُاع، هجاح ) .1

11 . 

 ( الغواًت العغبُت في عخلت العظاب ، عالم الىخب اللاهغة .4519قىغي، ص ػالي ) .8

 .91لؿابم هـؿه ماإلاغحع ا .5

 ( مهضع ؾابم.4591مُىه، خىا ) .42

 ( مهضع ؾابم.4599مُىه، خىا ) .44

 ( الكمـ في ًىم ػاثم ، وػاعة الثلاؿت ،صمكم .4513مُىه، خىا ) .40

 ( خياًت بداع ، صاع آلاصاب ،بحروث. 4584مُىه، خىا ) .43

 ( الضكل ، صاعآلاصاب، بحروث .4580مُىه، خىا ) .41

 ، صاع آلاصاب ، بحروث . ( اإلاغؿإ البعُض 4583مُىه، خىا ) .49

 ( خاعة الصحاصًً ، صاع آلاصاب ، بحروث.  0222مُىه، خىا ) .49

 ( نغاع امغؤجحن ، صاع آلاصاب ، بحروث.  0224مُىه، خىا ) .41

 ، صاع آلااب ، بحروث.  .  493( هىاحـ في الخجغبت الغاثُت م 4580مُىه، خىا ) .48

 .( بلاًا نىع ، وػاعة الثلاؿت ، صمكم 4519مُىه، خىا ) .45

 ( اإلاؿدىلع ، وػاعة الثلاؿت ، صمكم4511مُىه، خىا ) .02

 ( اللُاؾ ، صاعآلاصاب ، بحروث . 4589مُىه، خىا ) .04

 ( الثلج ًإحي مً الىاؿظة ، وػاعة الثلاؿت ، صمكم.4595مُىه، خىا ) .00

جاث، ص.عاصٌ ) .03 دُت . عضص)4583الـٍغ ضة الغؤي العام اليٍى ( ، 41-49( خىا مُىه و الثلج ًإحي مً الىاؿظة ، حٍغ

 .38( م4583|5|8ث: )

 ، صاع اؿىغ الجضًض، بحروث. 390خىاعاث وؤخاصًث خىا مُىه، م ( ۲۹۹۱صهغوب، مدمض ) .01

، وػاعة 018( ألاصب الؿىعي بعض الاؾخلالٌ ، جلضًم: نُاح الجهُم م 4551اللىُاع ، ؾُف الضًً )  .09

 الثلاؿت ، صمكم. 

 صهغوب مدمض )      
ً
 ، مغحع ؾابم .  392اصًث خىا مُىه ، م( خىاعااث و ؤخ4553و اهظغ ؤًًا

 ( عواًت اإلاهابُذ الؼعق، مهضع ؾابم .4591مُىه، خىا ) .09

 ( الكمـ في ًىم ػاثم ، مهضع ؾابم.4513مُىه، خىا ) .01

 ( الُاَغ ، وػاعة الثلاؿت ،صمكم4519مُىه، خىا ) .08
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 . 54اإلاهضع الؿابم هـؿه م  .05

 م ( عواًت الكغاع و العانـت، مهضع ؾاب4599مُىه، خىا ) .32

( الضاللت الاحخماعُت للكيل الغواجي في عواًاث خىا مُىه ، مجلت ؿهٌى ، اللاهغة،  4585اإلااض ي، ص. قىغي ) .34

  4585، ث: صٌؿمبر  8( مج: 1ـ 3عضص: )

 ( اإلاؿدىلع ، مهضع ؾابم 4511مُىه، خىا ) .30

صاعآلاصااب ، ،  412ـ33( عالم خىا مُىه الغواجي م 4515الخُُب ، مدمض وامل و ص. عبض الغػاق عُض ) .33

 بحروث .

 ( اإلاغؤة طاث الثىب ألاؾىص، صاع ألاصاعب بحروث.4559مُىه، خىا) .31

 .19اإلاهضع الؿابم هـؿه، م .39

 ، صاع آلاصاب ، بحروث .  415( خىا مُىه عواجي الىـاح و الـغح ، م4513الباعصي ، ص. مدمض ) .39

ت ، وػاعة الثلاؿت،4514مُىه، خىا ) .31  صمكم . ( هاظم خىمذ وكًاًا ؤصبُت و ؿىٍغ

 ( الكمـ في ًىم ػاثم ، مهضع ؾابم.4513مُىه، خىا ) .38

 ( الثلج ًإحي مً الىاؿظة ، مهضع ؾابم.4595مُىه، خىا ) .35

 ، مهضع ؾابم 52( الكمـ في ًىم ػاثم ، م 4513مُىه، خىا ) .12

 ( مً ًظهغ جلً ألاًام ، وػاعة الثلاؿت ، صمكم . 4519مُىه، خىا و ص.هجاح العُاع ) .14

 (  ؤصب الحغب، وػاعة الثلاؿت ، صمكم . 4519اح العُاع )مُىه، خىا و ص.هج .10

 ( اإلاغنض ، صاع آلاصاب ، بحروث.4582مُىه، خىا ) .13

 . 494اإلاهضع الؿابم هـؿه ، م .11

، جغحمت :مدمض 018( صلُل اللاعت بلى ألاصب العالمي م4589لُلُان هحرالهضػ ، ج.صبحرؽ، ؾخحرلىج . ؤبغاوان ) .19

 الجىعة ، صاع الحلاثم، بحروث

م،  صاع اإلاضي ، بؼضاص، ؿ .19 ىحكًُِ ، ًىلُىؽ،  جدذ ؤعىاص اإلاكاهم  جغحمت مهُـى عبىص و جلضًم ؿسغي هٍغ

 العغاق .
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 سينما الحزب والذاكزة الجماعية

Cinema of war and collective memory 
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 : ملخظ

ٌُ مننم ملولننم ألس الظننعلما جعيننن ننَم زإْننِة يكننسا ِة أ ننن امِلاا،  ظنن    ننرا ا لنننا
ْ
ق، ِيي د ؿننلاعة يؿننياػة الحننناْز

ننننننة با خنننننداذ الحاْز يننننننة، ير اؿنننننة ال نننننن زة  للبدنننننا عنننننل العركننننننة الاننننني ثننننننسرى الظنننننعلما الخسةظنننننية يالجصائْس

ة، يما طبلها أي شامناا مم أعماٌ علف ) منم ِكبنا ا ظنحعمس الخسة(نأي( أي مانا سات يااحخاكنات  الجصائْس

َعنْد ؿننلاَ  الظنعلما عننل ) 
َ
َطننباْ الاني َدي  عنم 

َ
منم لندل الؼننعج الجصائنسم(، همننا  ظناادل أفلنا الىؼننف

َيز نمل ا للنر،  ه ال لائم، يمدايلة اظهاز الوسل الخسة(أي عل ؿن زة البونا  يسةظا ال  العما عل  جؼْ 

 الرم لم فجد مم يطيلة  للديا  عم اخظه يخلازثه اال اطحعماٌ الل ة.

 .الاطحعماز ،.الراهسة ،.ال  زة ،.ال ْس.، الظعلما :يةحكلمات مفتا

Abstract:  

From the point of view that cinema reinvents and formulates history, 

according to the vision and reading of its owners, this article seeks to question the 

relationship that links French and Algerian cinema to historical events, in 

particular the Algerian revolution, and the violence that preceded or contemplated 

it (by the French colonizer) or demonstrations and uprisings (of the Algerian 

people), and it also aims to reveal the reasons that pushed filmmakers in France to 

work to distort the  facts, and to try to show the French side as the European 

saving hero, who has found no way to defend himself and his civilization, except 

the use of force. 

Keywords: Cinema; War; Revolution; Memory; Colonialism. 
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  :مقدمة .1

 (1)(Imaginaires de guerre)أػاز بلجامحل طح زا عل هحابه السائد أي ام ال ْس     

ال  الـمد الؼدفد للظعلما الخسةظية عل الخمظينيات يالظحعليات خٌ  "أخداذ   

الجصائس"، هما وااد جظمياا الظلوات السطمية عل ذلً ال كد، يكد عصا ذلً ال  فلاة 

يترة الجزا  ، يى حر مم َيرم الاي أرازت  را ا  ك   جعسكد بالخعا ال    السكابة ه اٌ

ق   1962السكابة الياملة، أي ثؤخس ظه ز ا ال  ما بعد ااااا  ال ْس عام  ، يملر ذلً الحاْز

ما فلْس مم رررحل ييلما خٌ   را ا  ك  ،  Caroline Eades(2)أخـد وازيلحل افدض

َخحرة ، ط ا  عل  مظح ى الخيلم الخيالل م ا ليلة اذ فبدي أل إلافلا  كد  جظاز  عل آلاياة 

(لن:يزال Mon colonel، يالعليد )Alain Tasma(  الل ثاطمةNuit noireط دا  )

،أي Philippe Faucon( لخيليج ي و ل La Trahisonيالخيااة )Laurent Herbiet حربعد 

ً زيثمالL'ennemi intimeالخيلم ال رائلمل م ا العدي ال ميم )  Patrick( لباثْس

Rotman ( يمعسهة الجصائس ،Bataille d’Alger أي)إلفف ب ي )Yves Boisset. 

ق  هما أل اتاام الظعلما الخسةظية بحجا ا أخد أهثر الـساعات ا ئ ة عل ثاْز

،   يذ أل  را ال عل ثؤخس  -هما فسى دائما طح زا–الخسةظيحل، أمس ػحر عادٌ بالحؤهيد 

لة معلدة،والجدٌ العليف الرم ةؼؤ عل أعلاْ بظبج  كي د السكابة، يثم ذلً بوْس

فاهس أل "ال سائم  لم  (3)(Hors-la-Loiعسق ييلم زػيد ب ػاْز  الخازج ل عم اللاا ل)

َخداذ الاي أعلبد ااااا  ال ْس العا ية ال ااية عل  الجباة  فحم اخماد ا ")الخيلم فسيم 

خحجاجات مم أجا اطحلرٌ الجصائس أهثر يؤهثر عل الجصائس الؼسرية ، خيا اشدادت الا 

مام  8الخسةظية، ا ؼا د َيل  مم الخيلم ثـ ز مرابذ طويف ي كا ة  يخساهة عل 

َخحرة يخظحدلس مربدة  1945 عل بازيع. "الخازج ل عم  1961أهح رس  17. أما ا ؼا د 

،الرم وال Rebellesأي Fellaghaاللاا ل" هل الترجمة الخسةظية للمـولح العس مل

ة ) ْس (. الخيلم 1962-1954 ظح دم عل يسةظا لح ؿيف ا جا دفم خرٌ ال ْس الحدْس

أراز زديد يعا عليخة مم بعم ا اْ اليمحل ، يجمعيات َكدام الظ دا ، ياليمحل 

 ا حوسل(.



 مجلة مقامات 48 -69 ص، (2021) 2/العـــدد: 5املجلد
ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          

 

71 

 

خل  ع د الللاغ اخظه:  ا هل مجسد طعلما؟ أفم ثبدأ مظئيلية  يمع وا ييلم ثاْز

ة الخلال؟ال  ظعلمائمل، يأفم ثبدأ خْس

ة  -زػيد ب ػاْز  فحؤزجح بحل السػبة عل  -الرم ال ف خمل جعاهخه مع ال  زة الجصائْس

 "أزدت أل أظهس أاه خدذ" يزػبة الخم الظابع. للد أعاد ب ػاْز 
ً
ق معسييا جعا الحاْز

ق.  (4)يحذ هحاْ الحاْز

 معزكة الزقابة .2

ايأي ، وااد الظعلما الخسةظية خرزة للؼافة عل ناافة الخمظينيات مم اللسل ا 

َمس بالحعاما مع ا ظائا الظياطية ، يال طيما ال ْس عل الجصائس: هما هحج  علدما فحعلم 

يالظل ات الاي طبلد ظه ز الجمه زْة  Jean-Pierre Jeancolasجال بيحر جااي ال

ة الاي فسيلها ، أيالؼسق عل ال ْس الMolletismeالخامظة هل طل ات "ا ل ثحزم" جصائْس

الى حريل، يلىم كليل ل ُ م أيلئً الرفم فملي ل الجسأة لل ك ل أمام طياطة غل م ليه 

لة ، عاػها الخسةظي ل بلمحر طيئ، أي عل  سيْ ، يهره هل  السادفيالية ، اناا طل ات خْص

ق ": اذ فسيم أػلج  طل ات الظعلما ا لعصلة عم ال ياة، عم ال اكس، يعم الحاْز

ا مم معاكبة الجمه ز ، ا للظم ب ـ ؾ ا 
ً
 ال  جاابام ، خ ي

َ
لحجحل يا  سجحل ال ك ل

 (5)الللية ، يرالوبع  لان زكابة ذاثية للظعلما الخسةظية خٌ   را ا  ك  . 

عل  أم خاٌ ، خرٌ الجزا  اخظه ، ملعد  السكابة عل ذلً ال كد أم اػازة مباػسة 

َخداذ".  طباْ ياض ة ، خي ا ال فحم با َيرم الظياطية اال عل ديائس كيلة  ال  "

مح ــة للؼافة )ا ادم َيرم أي الديائس الظياطية أي الللابية( م لما خدذ مع ييلم 

الرم  ظترجع   Jacques Panijel( لجان باايجا Octobre àParisأهح رس عل بازيع )

َخداذ الاي وااد كد ملامة1961أهح رس  17ماا سات  ( ، OASالجعؽ الظسم) ، ثلً 

حا رمااية أشخاؾ عل مدوة متري ػازيل 1962عل ييخسم 
ُ
: يكد ثم Charonne، خيا ك

عل يسةظا،  يلىم ثم الاطخير  عل  النسخة  1962ثلدفم  را الخيلم ال رائلمل ا لتزم عام 

.  عل  الخ ز بعد العسق ٌَي
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ة  ثم ااحاج يعسق بعم  َيرم ال سرية مم أجا  عل ا لابا، يعل  الجباٌ الجصائْس

دعم خماطة ا لاثلحل يالسد عل  دعافة الجعؽ الخسة(أي )ؿ ز مدمد لخلس خميلة  

ا ، ييلم ؿ ت الؼعج )  (6)(.1961(طلة La voix du peupleيجماٌ ػاادْز

نيه ي ثحر ، اللاػى يالظعلمائمل الؼي عل ي الرم الحلمل  René Vautierفل م ْز

س ال هني ، ببخساج ييلم كـحر با ل ال ، عل ااه: بعبال زملال أخد كادة جباة  الحدْس

ة عل الجباٌ، Algérie en flammesالجصائس ثدترق )  ( ، يالرم  عسق العمليات العظىْس

س ييلم  علدم رماةمل طل ات) ( ، ي   ييلم Je suis 8 ansػازن بعد ذلً عل ث ةع عل ثـْ 

َهخاٌ، عرية عل  ذلً  ف داٌي بعم ا  سجحل الحدافا عل  كـحر مؤخ ذ مم زط مات 

ة": م ا  ليا يكباْ) َخداذ الجصائْس  Nuit etالسكابة ، مم خرٌ ث جيه ثلميدات ال  "

Brouillardصاام  Jeanخيا أيضح الخًلا أاه يجال وافسيٌ AlainResnais (7)( آلالل ْز

Cayrol فددذ عل  ، مئلف اف الخيلم ال رائلمل ، أزادا ثدرفس السأم العام خٌ  ما وال

الجصائس: هلد أزػج عل ييلم  ال فلٌ  لللاض ، "ال ثنظ ا" ، يلىم "ابد  ا  اذا خدذ 

 را؟، ال ثنحاسيا أل فددذ  را لىم  لااحم ا بؼؤاه. للد ثددرد ه حرا عم جسض 

 إلااراز".

س ا خرٌ ال ْس اخظها      - را، يث اجه َيرم الخيالية اللليلة الاي ثم ثـْ 

الـع رات ذاتاا، اذ لم فحم عسق  ييلم ول د  -ل ج ااج معيلة مم الـسا يالاي جظحدع

، خيا 1963(اال عام Tu ne tueras pointلم ثلحا )    ClaudeAutantLaraأيثال الزا  

 Adieuجعسكد بعم مؼا ده لللوع عدة مسات، يرا  ا ثم عسق ييلم يداعا ييليبحل )

Philippine لن )Jacques Rozierيالجلدم ا( لـؼحرLe petit soldat لن)Jean-Luc 

Godard يلىم لم فحم عسكه عل  ػاػات الظعلما  1961يالرم وال ملسزا عسكه طلة

،  ي ياجه الخيلم ااحلادات الذعة  بظبج ثلدفم ا لاثلحل الخسةظيحل 1963خاى عام 

لة طلبية: يبوا الخيلم "جلدم كائع"  فداْز بوالة يلعع التزاما طياطيا.  بوْس

ي      الرم ؿ ز ييلم ال ياة Robert Enricoهما فمىللا أل ارهس أفًلا زيرست ااْس

، يهل كـة مجلد عاد بمسازة مم خدمحه عل  1961( عام La Belle Vieالجميلة )
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الجصائس....يعليه فمىللا اللٌ  ااه  طعحعحل عل   ئال  الظعلمائيحل الااحااز خاى ناافة 

 (8)ات يسةظية.الجزا   ؼا دة أيرمهم عل  ػاػ

بؼيا عام ، وااد الظلوات الخسةظية محيلاة بؼيا خاؾ خا ا فحم الخؼىيً 

َمس بالـسا  عل الجصائس ؛ بدليا أاه عل  عل ػسل يسةظا يجعؼها ، خاى علدما ال فحعلم 

( Sentiers de la Gloireيعلد الظلوات وا ما عل يطعها  لع عسق ييلم )  1958عام 

ً دزيْ ا جد لن: طحا َزايأي الخسةظية،  يلم فحم Stanley Kubrickالل و رْس عل  

ح ل  1975الظماح له بالعسق اال طلة  (، Les Oliviers de la justiceالعدالة) أشجاز ْش

ف James Blueالرم أاحجه جيمع بل  ، هل خالة خاؿة ال  خد ما: ااه  1961خْس

ؼست عJean Pélégriمظح ح  مم زيافة جال بيليجسم 
ُ
يالاي خـلد عل   1959ام الاي ة

الجائصة الىبرى اليار ليىية لآلداْ عل العام الحالل. فسيم الىحاْ الظحرة الراثية لؼاْ مم 

َكدام الظ دا  )جال(الرم عاد مم يسةظا  ظاعدة يالده عل العراْ عل مصزعحه  

 (9)بمحيجة.

عد أل ظح هلحل ، الرفم ب ره يسؿة للمئلف  لاكؼة عما يالتزام  ئال  ا 

َمس اطح ل ا  عل  أزق الجصائس فدلم ل باثخاق محلاػم بحل ا جحمعات،يعلدما فحعلم 

باالكحباض الظعلمائمل ، فحم دعم ا ؼسي  مم كبا الججراٌ د ؼٌ  اخظه ، الرم أعجج 

ئهد  طيمٌ   CNC أل ا سهص ال هني للظعلماه ػسايياAndréMalrauxبالسيافة ، ْي

، يبل عما Sébastien Denisيخظج طعباطخيال دفلععالجص  الىبحر مم الخيلم، 

جيمع بل  فلترح "خوابا خىيما خٌ  مظحلبا الجصائس ا ظحللة يالعركات بحل العْس 

 يَكدام الظ دا ". 

الاي ث ػً عل  الع دة ال  يسةظا بعد  -عل ناافة الخيلم ث ححم الصخـية السئعظة

ؿبذ بلدم"، يييًلا للملحج ، يبل  ره السإْة باإلػازة ال  الجصائس: "للد أ -جلاشة يالده

يائمل اعحبرا "أناا الظاذجة أكا ما فلاٌ عناا اناا هربة وال عل  علم ملاا ، لىم ا  سج يالس 

 (10)ناافة جميلة".
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ثبلى ال ليلة أل  را الخيلم    العما الخيالل ال خيد الرم جعاما مع ال ْس      

ة ي ظهس خرلها. ثم ثلدفمه ع يياش بجائصة جمعية هحاْ  1962ل مهسجال وال عام الجصائْس

 الظعلما يالحلخْص ل .

سه عل الجصائس   )ثم ثـْ  با عم ناافة  ره ال ْس ال فصاٌ  لان ييلم يرائلمل ثلْس

ح ل) ة . أؿبذ ييلم عدالة أشجاز الْص  Les Oliviersاخظها( مؼبع ب اكع الدزاما الجصائْس

de la justice ة الظعلما ، يثجايش  ره ال الة إلعادة جعْسف (أجما الؼهادات عل  ملدز

اخظها عل  أناا "مؤطاة ". يمع ذلً ، يبل  را الخيلم الرم فدع  ال  مـال ة ايتراكية  

بحل ا عظىسات الاي ياجهد بعلها البعم ،    خالة معصيلة، لعظد مم لة لأليرم الاي 

ة. س ا عل اهاز ال ْس الجصائْس  (11)ثم ثـْ 

 نيات بين الحذر والغموع:سينما الستي .3

َخ اٌ، وال مم اللسيزم الااحااز خاى ناافة ال ْس لسإْة با َيرم  عل جميع 

َعماٌ ثحعاما مع ا  ك   بحدخظ ، يعل  الاي جظحدلس "خْس الجصائس"،لىم معام  ره 

الؼالج ثي ل  ره ال ْس عل   امؽ الظعلاْز  ات، هما ل  أل ا  سجحل لم فجسإيا بعد 

 جعلها كلج ال يافة. عل 

ات ػسر زغ )Adieu Philippineعل أيرم م ا يداعا ييليبحل )    Les(ي مواْز

parapluies de Cherbourg(  ٌي م زْا،)Muriel ثحؤرس الصخـيات ملارا الـسا ، لىناا )

اما عل  يػً ا ؼادزة لللحاٌ عل الجصائس)هصخـية  معؼيا  بحر عل يداعا ييليبحل،ي غل عل 

ات ػسر زغ( ، أي  ع ديل ي م  ؼعسيل بالللم مم خدماام عل الخازج )ا ارت، مواْز

ة عل   َكساز الاي طببااا ال ْس الجصائْس م زْا(اذ تاحم  ره َيرم بؼيا خاؾ ببظهاز 

ا ـائس الخسدفة: يخمل)ا ارت( م ر ع دة )غل( مليئة با سازة، ي ره هل اخدى الس ااات 

 ظ   الجميع ال  ةظيال  ره "ال ْس اللرزة"، عل  خظج  عل  يجه الحددفد، خيا

زػيد ب جدزة،
صاام، لعع ييلًما عم الجصائس، با    ييلم (12) " ييلم )م زْاٌ(، آلالل ْز

 فديز خٌ  الجصائس هخىسة  مدسجة فح ق الجميع لنظياناا ".

 :اتياستفاقة السينما امللتزمة لفترة السبعين .4
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ايأي جؼّحرْت الظعلما الخسةظية ال  خد ما، يردا أناا عل الظبعينيات مم اللسل ا 

ا  را اللهج الجدفد ييلمال يرائليال  ما:ييلم 
ّ
ق ا عاؿس،  يكد م  مظحعدة لحلبا الحاْز

عام Marcel Ophüls( للم سج مازطيا أيي لص Le Chagrin et la Pitiéال صل يالؼخلة  )

 André(مم ثؤليف Français si vous saviezيييلم: يسة(أي اذا هلَد جعسل)  1971

Harris et Alain de Sedouy  الرم ظهس عل العام الحالل،يخرٌ  ره الخترة أفلا ؿدزْت

لة يياا ه حر مم ا باػسة يالالتزام ال  ال ْس الدائسة  مجم عة مم َيرم الاي جؼحر  بوْس

( Avoir 20 ans dans les Aurèsعل الجصائس، مم بيناا ييلم)عؼسيل طلة عل َيزاض( )

نيه ي ثحر، يييلم ا ظؤلة)  .  Laurent Heynemann(ل زال  ينيمالLa Questionلْس

نسجال طعلاْز  ات      يالخيلمال َيالل فلعال ا حللمل عل كلج ا عازن، ْي

ة  مخؼاملاة ال  خد ما: مجلديل معاديل لل ْس ، فحم أخر م بيد كبان مخعمحل بال يْ 

صما ؛ رم فنحهي ا وال ملام ال  الخؼابً، يآخسيل عل  العىع مم ذلً محمسديل  يالياْز

َمس ال  الهسيْ.  فنحهي ملام 

ي افلمال ) ؿاخج الخيلم ال اةمل( م سج طعلمائمل ي ثلخْص ةمل عما مظاعدا طابلا 

ي   مح ـف عل َيرم الظياطية،  ؿدز له   Bertrand  Tavernierلبرثسال ثساييلعيه 

، ي   عبازة عم اكحباض مم هحاْ "ا ظؤلة"لهجرم عرق  1976ييلم ا ظؤلة عل عام 

Henri Alleg يمع أل الخيلم  ال  عسق عل  الؼاػة جميع ممازطات الحعرفج الس يبة ،

دفم لها،  الاي مازطها ا الي ل كد عرق،يعل  سجلا  ال  زة يعل  بعم ا  لخحل ا ْئ

 (13)طلة.18االأاه ؿدز مع خاس عل   مم  م أكا مم 

نيه ي ثعيه يه  ااػى طياسأي يمئلف أيرم يرائلية معادفة لرطحعماز،   يأما ْز

ػاْ مم ملولة  بسيهاةمل  611أخسج ييلم عؼسيل طلة عل َيزاض مم خرٌ ػهادات 

(bretagne ة ا عادفة اال (ػازو ا عل خْس الجصائس،يعل  السػم مم معحلداتام العظىْس

جِبريا عل  الاػحـاْ ياللحا،ي 
ُ
لة مم الحلدفد مم كبا أنام أ كد ياجه الخيلم عاؿخة هْ 

ًس جائصة عل مهسجال وال. َخحر اطحوا  أل فخح  (14)اليمحل ا حوسل، يلىله عل 
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ي را الخيلم )عؼسيل طلة عل َيزاض( ا   مم الظعلما ا لايمة ، فلٌ  ا  سج     

مى دفم.)ْي م ثؤهيد وا مؼهد مم زيايه ي ثعيه " ااه اعحمد عل  عدفد مم ػهادات  ا جلس

ال  -الخيلم عل  َكا مم كبا خمظة ػه د ، ييًلا لخ ثعيه!(،يأما الظعلاْز  يه  مظح ح  

ا يايسليحر  -خد هبحر ، الرم Noël Favrelièreمم كـة عاػها بالخعا السكيج ا الل اْ 

 . 1956 ْس عام 

ازت الـسا  الجصازئسم  را يكد ُعدس الخيلم عل عهده ياخًدا مم أيائا َيرم الاي أر

لة مباػسة.   س( بوْس  الخسة(أي )خْس الحدْس

وال أمسا  -عل ذلً الصمم -يعليه فمىللا اللٌ  ال عسق  ره َيرم ا  حلخة    

ؿعبا بظبج اؿودامها بمجم عات اللؼى ا عحادة )اثداد ا دازرحل عل الجصائس ، 

 (15)ي مات عل ذلً ال كد(.يا جم عات اليمينية ا حوسية ، يخاى عدم زػبة ال 

 السينما الجزائزية وحزب التحزيز الوطنية:. 5

ات بامحياش، يهي ال ثولعلا ه حرا عل  ا  ك   ا دزيض،     الظعلما هل يّم الرهْس

با عل  الخواْ الرم فنسجه مئلخ  ا خٌ   را ا  ك  ، يهي بالحالل مـدز  ام مم 

ق يالراهسة.  مـادز الحؤْز

ة الىبرى( مع الالتزام يثح ايم طع     ْس اتاا )ال  زة الحدْس ة يذهْس لما ال ْس الجصائْس

َعماٌ ا عاؿسة عل  ادزان مدى  د مم  ة يعلخها، هما جؼهد ا ْص بال ْس الاطحعماْز

الحعليد الرم جظمذ به ا ظاية ا حلامية لألخداذ، لرا طعد  ره الظعلما ال  ثسطيق 

ق الـسا .يث كيذ يىسة الااحلاٌ مم اخيا  الر  هسى ال  ثؤْز

عل الجصائس ا ظحللة  ال ُ عدُّ م ك   ال ْس مم الواب  ات ، با ااه  ؼيا     

ة الؼابة، يكد"هؼف مازطيا ياادز  Marcelم ك ًعا الصامًيا للظعلما الجصائْس

Wander(16)  سه بحل عاممل م ييلًما زيائًيا ثم ثـْ   1974ي  1965أاه مم بحل ياخد يعؼْس

(،  La Bataille d’Algerيلما  عالج الىخاح"، أػهس ا ييلم معسهة الجصائس) أز عة عؼس ي

 -، يالرم خاٌي جعلج  1965طلة  Gilles Pontecorvo الرم ؿ زه جيا ب اخيي زي 

أخداذ معسهة الجصائس،خيا يؿف اكحدام اللـبة مم هسل ا اليحل  -بدكة هبحرة
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بوسق الحعرفج ال خؼية الاي  ، هما ادد 1957عام  Massuبليادة الججراٌ ماسأي 

م زطد عل  الؼعج الجصائسم مم هسل الجعؽ الخسة(أي، يعل  السػم مم اللجاح البا س 

 .2114رم  1981الرم خلله الخيلم، اال أاه لم  عسق عل يسةظا اال طلة 

ػحر  ياذا وال ا  سج افوالًيا ، يبل ااحاجه يمعام ا م لحل جصائْس ل يال واا ا

س عل أماهم ال دذ )اللـبة(، يكد طاعده بؼيا خاؾ  ا لاكا  مدتريحل، ي ثم الحـْ 

م الرفم خوو ا  عسهة الجصائس، يالرم فلعج ديزه  َعلا  ا باػْس طعدم فاطف ، أخد 

 (17)الخاؾ عل  الؼاػة ،هما أاه أفًلا أخد ملحجل الخيلم. 

ا مـداكية، بدليا أاه اطح دم ي  عد ييلم معسهة الجصائس يعاال للؼافة، ي ذ  

ب ؿخه يريلة عما مم كبا بعم الجهات الؼسرية لرطحخادة مله عل ال ْس عل  إلاز اْ، 

يا الرثينية يالعساق مئخًسا،  باإلكاية ال  ذلً ، خلم  ىي ل عل أمْس َمْس يم ر اطح دمه 

ل ماسأي  ا  سج إلافوالل شخـية كابى    العليد ماري ) ي   ا   مم الحهجحل بح

 (، الرم اطح دم الحعرفج هؤطلْ  يعاٌ كد  ياك ل الللابا. Bigeardيريجاز

ة خٌ   را ا  ك  ، م ا    كْ 
ً

ة أعماال عل يكد الخم ، أاحجد الظعلما الجصائْس

ذ َيزاض    دمد لخلس خميلة، الرم فـّ ِز عائلة دمستاا  (Le Vent des Aurès)ييلم ْز

، يكد ااٌ الخيلم جائص   .1967ة أٌي عما ابداعل عل مهسجال وال عام ال ْس

س ال هني ،  يالخيلم اطحدلاز ااجح للحلامم بحل الخرخحل الخلسا  يجعؽ الحدْس

خمل محماطً محآشز.   يأفًلا الخـا بحل عالم خلسم فمحاش بالخسدااية ، يعالم ْز

 Chronique des ع د خاميلا مسة أخسى لي سج  ييلم يكائع طلحل الجمس)   

années de braise ال ائص عل  جائصة الظعخة الر بية ،)Palme d'Or  عل وال طلة

، يمم  1954يثنحهي عل الخاثذ ا يمبر  1939، ي ثبدأ كـة  را الخيلم عل عام (18)1975

ة  1954خرٌ ا عالم الحاْز ية  فاهس أل الخاثذ ا يمبر  ْس ق اادال  ال  زة الحدْس )ثاْز

ة( لعع مم كبيا الـد لة مم ا عاااة، يمم الجصائْس ج لعملية هْ  ق  يلىله ثحْ  ية عل الحاْز

ة الاي عاػها الؼعج الجصائسم كد أمس ياكع    الاطحعماز  ا عازن الظياطية يالعظىْس

لية مم عام  14الخسة(أي، الرم بدأ بالجزيٌ عل طيدم يسج عل   .1831جْ 
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ة يؤؿبدد  أهثر  را يكد ه ز بعم ؿاة ل َيرم الجصائْس ل  زإا م الظعلمائي

(  دم د Les folles années du twistأؿالة،م ا ييلم: جل ل طل ات الح يظد )

مم كبا م سج  1982(، الرم أاحج عل عام Les sacrifiésالصم زم، يييلم :    الحض يات) 

ز الـساعات الداخلية عل ا جحمع الجصائسم عل  طعلمائمل جصائسم بخسةظا ،ي   عما فـّ ِ

ة حل اااححر ا دفال سهة ال هلية الجصائْس س ال هني يمْئ لخلحر، بحل أعلا  جباة الحدْس

MNA .)ـالل ال اج ( 

 الشهود والفزضة التاريخية:. 6

صائس ثو زا مل  ظا مم خيا ػهدت الظعلما ال رائلية ا هحمة بال ْس عل الج

بنية Peter Battyأي   Yves Courrière خيا اثبعد َيرم َيل  م ا أيرمالحل  ، 

 ، يلىم وال ليا مناا ا حمام معحل. هرطيىية

س ال هني بحل إلادازة  RTLللد أرازت   خية  ب ك ح الـساعات داخا جباة الحدْس

وه عبال زملال ، يهل خللة لم ثىم معسيية لدى عامة اللاض، خيا 
ّ

يالاثجاه الرم ةؼ

اَ  عل  أاه خْس بحل فدح م الخيلم الرم أخسجه ا  سج إلااجلحزم، يالرم َعَسق الـس 

عل  ه حر مم ا لابرت مع ا ظئيلحل عل ذلً ال كد ، ييظح دم بؼيا مى ف -ديلححل 

يمل. َمْس  ا لحنيات ال رائلية للحلخْص ل البرفواةمل ي

يخ زوا     عل م ك    Annette Wieviorka (19)عل يكد الخم ، يهما ثلٌ  أاعد ْي

فد مم َيرم مم ػهادات ا م لحل آخس،جا  "شمم الؼا د":خيا ثمد ؿلاعة عد

 La guerreعل )خْس بر اطم( )  Bertrand Tavernierأاخظهم: ػهادة بسثسال ثايساحر

sans nom ِف مم للا ات عدفدة مع مجلدفم مم ملولة ػسيا را، هما  ظخلد
س
ل
َ
ئ
ُ
( ، يا 

ة )  Bernardلبراازد يايس  (Les années algériennesييلم الظل ات الجصائْس

Favre بالحعايل مع بنيامحل طح زا( عل  ملابرت مع زجاٌ عل الؼاز ، خيا فـس الخيلم(

ال رائلمل عل  عسق جااج مم ال ْس َ لية  داخا ا جحمعات )يسةظي  الجصائس 

س ال هني يػحر ا مم ال سوات ال هلية مم  ييسةظي امم بازيع مم جهة، يجباة الحدْس

 جهة أخسى(.
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ً ز    ( ا لازرة اخظها عل ييلمه "العدي Patrick Rotmanيثمال )هما ثبنى باثْس

(، يالرم ف حر بؼيا زئعع مؼيلة الحعرفج هما يهمها L’ennemi intimeال ميم" ) 

 ا جلديل أاخظهم أخحرا.         

سيم  را الخيلم كـة كابى كالع عل ال ْس عل يخدة  مم يخدات اللحاٌ ،  ْي

ـ اللـة مظح خاة مم ػهادات  ه ر بذ جردا...،فح ل  عم مبادئه إلاةظااية، ْي

ىية، خيا فـ ز  ،خليلية َمْس مع اطحعازة ياض ة ي ؼيا هبحر لسم ش أيرم ال ْس 

 معاااة ا لاثلحل يا دايحل  يعلف الـسا  يالحعرفج.

يا ل  ب مال  Benjamin Storaأاحج بلجامحل طح زا        Gabriel Le Bominيػابْس

ة ، الحمصق" )الخيلم ا 2112عام   La Guerre d’Algérie, laل رائلمل "ال ْس الجصائْس

déchirure خيا عادا ال  مظؤلة خظاطة للؼافة  ثحلخف خٌ  طل ن الجعؽ الخسة(أي )

دة ليبراطي ل  يبل الخيلم ال رائلمل) (  عسق 2112مازض  9خرٌ الـسا ، ييًلا لجْس

 ػحر مسئية مم أزػيف الجعؽ الخسة(أي ، يلىم أف
ً
لا مم مـادز ػحر مح كعة ، م ا ؿ زا

ا ؼا د الاي الحلوها الحلخْص ل َ اةمل الؼسقل، ي لم فترّدد ا ئلخ ل عل دمج الـ ز 

س ال هني ،  عدماام جباة الحدْس
ُ
اللاطية جدا للجل د الخسةظيحل يا ؼخبه ييام الرفم أ

س(.  "للحؤهيد عل  دفلامية  را الجزا  ، ي عده ا ؤطايم" )الحدْس

 عض الزؤى لتضميد الذاكزة املطابة:ب. 7

مم ا ئهد أاه لم فحم اطحىؼال جميع ا لاهم ا عحمة عل  را ا  ك  ، يلىم    

س  م مخح ح أمام جميع ا هحمحل يالباخ حل للحعمم أهثر عل كلية خل ز خْس الحدْس الوْس

ة  عل الظعلما الخسةظية ، يال بؤض عل  را إلاهاز باالطحعااة بؼها دة بعم الجصائْس

، الرم كدم اعترايات Aussaressesم ا الججراٌ أيطازيع )الخاعلحل عل  ره ال ْس 

َعماٌ ا سجعية خٌ   را  ؿادمة خٌ  الحعرفج(، هما فمىم أفًلا مرخاة بسيش 

خٌ   Mme Brancheا  ك   ملر طل ات، ال طيما ثلً الاي أرازتاا بالظيدة بساةؽ 

ق الظيدة رعل الحعرفج الرم مازطه الجعؽ الخس  خٌ    Mme Thénaudة(أي، أي ثاْز

ة.  س الجصائْس  العدالة خرٌ خْس الحدْس
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َجياٌ الجدفدة مم ا ئزخحل الخسةظيحل  َزػيف، يا حمام  ال يحذ بعم 

بال ليلة طيملذ ا  ك    ااسة أهثر  ديً ا يااـايا عل  ره الخترة الـعبة. باإلكاية ال  

ة مم خرٌ الؼاػة، م ا  ذلً  لان باخ  ل مهحم ل خًلا بـ زة ال ْس الجصائْس

الرم دزض َيرم اللـحرة الدعائية الاي  Sébastien Denis(20)طعباطخيال دفلعع

الاي ا حمد بالظعلما  Caroline Eadesأاحجااا الظلوات الخسةظية، يهرا وازيلحل افادض 

ة أهسيخح (21)الخسةظية ما بعد الاطحعماز، هما هسسض خميد بم مظع د ه لل ْس الجصائْس

(.،يأما زػيد La guerre d’Algérie dans le cinéma françaisعل الظعلما الخسةظية)

، Indigènesب ػاْز )ي   م سج طعلمائمل مم أؿا جصائسم( ، يلد أخسج ييلم َ الل

، يوال له زد ك م للؼافة ، خاى عل  ا ظح ى الظياسأي: رررة مرفحل  2116الرم ظهس عام 

ة(، يكد ثمد ميايؤة ا م لحل مؼا د  )أهثر بى حر مم مح طى َيرم عم ال ْس الجصائْس

السئعظيحل عل مهسجال وال، يأعللد خي مة دي ييلبال أل ا عاػات الحلاعدفة ا  ــة 

ليا طحي ل مح ايلة مع زياكهم  لألعلا  الظابلحل عل  را الجعؽ مم ػماٌ ايْس

 الخسةظيحل.

ليا عل  را الخيلم فحم جظلي  ى الل   عل  إلا ااة الاي  ؼعس ملاا جل د ػماٌ ايْس

َخساز ، اطخيا  طيي ل له ديز عل ثدخحز  الرفم ثم دمجهم عل  را الجعؽ مم الخسةظيحل 

س  ، يكد جا ت  شخـية العْسف عبد اللادز  FNLعدفد مم كادة الجباة ال هلية للحدْس

د مع اااة  ئال  الجل د ا ؼازرة أي كبان الاي كام بديز ا ا م ا طاممل ب عجيلة ، لحجّظِ

الـف الصجعال،  الرفم  ؼعسيل أنام لم فلال ا الاعترال السطمي  الرم واا ا 

س الجصائس عل   ظحدل اه، خيا  ؼعسيل بمسازة عميلة، يطعؼازن بعلهم عل خْس ثدْس

 الخمظينيات.

 حم ، يلد ا2112يأما عل ييلمه آلاخس)الخازج ل عم اللاا ل( الرم ظهس طلة 

عل الجصائس، خيا  فبدأ الخيلم مع أخداذ  1954-1945ب ػاْز بالخترة ال اكعة بحل 

، يالاي خلخد آلاالل مم الض افا مم  1945طويف ي كا ة يخساهة عل ماف  

حل،يكد أراز الخيلم جدال هبحرا علد ظه زه، اذ الس بعم الصخـيات اليمينية  الجصائْس
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عازكد بؼدة السإْة Lionnel Lucaلي ايا ل وا UMPياليمينية ا حوسية م ا اائج

، مما فئهد أل احرال ذاهسة جص  هبحر مم السأم العام الخسة(أي لم  ا لترخة عل ييلم ب ػاْز

 ث مد بعُد. 

كد لعبد الظعلما الخسةظية ديز ا  كائلة: (22)يعل م كع آخس هحبد وازيلحل افدض

خل  عسكه عل مجاٌ عامة عل بلا  أطاهحراا ا ؼترهة: "الخياٌ الرم فسثىص ع ل  ازذ ثاْز

اللاض ييؼازن عل بلا  ذاهسثلا الجماعية،يدفي زات ال يافة الخيالية أؿبدد اـبا 

َخداذ  ة ، الصخـيات ُ م زجاٌ يةظا  خليلي ل ، يطمدد ال يافات بظسد  ثرواْز

الحاْز ية ، يلم فىم للجل د الخسةظيحل ال م عل الحددذ، يلىم خيلما أؿبد ا 

ت طعلمائية ، عاديا ال  ال ياة: الهصائم  يثسخيا الي ل ل  يالاي ثم ااياز ا  شخـيا

م ".  ق اللسل العؼْس  يةظياناا ، أعادت  الظعلما ادماجها عل ا ؼهد الخيالل لحاْز

َعماٌ الظعلمائية مسكية ليا الجما حر الخسةظية،  مم جااج آخس ، لم ثىم  ره 

 -رلا  اهرق ييلم ب زاػعج، لىم الظعلما الخسةظيةهما فحضح مم زديد الخعا العليخة أ

ات"،  -عل زأم الللاد ال فمىم أل ثي ل مظئ لة عم وا شأي  ، يال طيما عم "خْس الرهْس

يهما فلٌ  بلجامحل طح زا ، "ال فصاٌ مم ا ظحديا أل الاس ال   ره ال ْس عل يجهها 

دمة الحـ ز الجماعل مم مباػسة، يالااحلاٌ مم الحجسرة الخسدفة  يالـدمة ، ال  ؿ

خرٌ الظعلما، يبعد خمظحل عاما  ال ثصاٌ الـ ز عل  الؼاػات ثخؼا عل جمع ػحات 

ات مخؼاية ".  ذهْس

 خاثمة:. 8

 :عل خحام  را ا لاٌ فمىللا جسجيا ا رخاات آلاثية

اِعها، يمم يزائام  - ق ييم زإِْة ُؿلس  إلعادة هحابة الحاْز
ٌ
الظعلما ب جٍه عام يطيلة

امهاطا
س
 .طة الدٌي يخي

َخداذ الاي ثجسم عل الجصائس اال بعد الاطحلرٌ  - لم ثلحخد الظعلما الخسةظية ال  

لة، ي را بب عاش مم ديائس ال ىم عل يسةظا آاران  .بظل ات هْ 
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خلعد َيرم الظعلمائية يال رائلية الاي ثلايلد أخداذ الجصائس بـ زة عامة،  -

ة الىبرى  ْس بـ زة خاؿة ال  كي د السكابة الـازمة، الاي يؿلْد خدس يال  زة الحدْس

َؿلية )م لما خدذ مع الخيلم ال رائلمل: أهح رس عل بازيع، يييلم لم  الاطخير  عل  النسخ 

 (.ثلحا

ق يسةظا  - َعماٌ الخسةظية الاي ثلايلد ثاْز وال الحدخظ الظمة البازشة عل أػلج 

َج اللـة عل الاطحعمازم عل الجصائس، اذ لم فجسإ أ
َ
ل
َ
ة ك خد عل  جعا ال  زة الجصائْس

 .ييلمه

ِسُج  الظعلما الخسةظية عل  ال دفا مباػسة  -
ْ
عم  –عل أيرمهم  –لم َفْلَ  ُم 

ة اال عل يترة الظبعينيات مم اللسل ا ايأي، يثددفدا مع ييلم )ال صل  ال  زة الجصائْس

 (.ا ظؤلةزاض( ي)ي)عؼسيل طلة عل َي  يسة(أي اذا هلد جعسل()يالؼخلة( ي

ة ملر الظلة َيل  مم  - ة بالنظبة للظعلما الجصائْس ْس  عد م ك   ال  زة الحدْس

حل خاى الرفم عاػ ا عل  -الاطحلرٌ كلية الصامية، اذ  ؼعس معام ا  سجحل الجصائْس

س يث ليد بو الت الؼعج الجصائسم ياظهاز  -يسةظا أنام ملصم ل يهليا يأخركيا بحـْ 

  زتاا ال ليلية .يسةظا عل ؿ
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 –قراءة في املفاهيم  –حدود املكان املعرفيت 

Cognitive space boundaries - reading in concepts  -  

    Tayeb Hemaid1د طيب حمايد 

 ظامّت الجُاللي الُابغ ظُذي بلّباط ) الجضائش (

   tayebhemaid@gmail.comؤلاًمُل:        

  : ملخص

ىالخُت  ت والـا ذ اإلافاهُم اللٍٕى ًدىاٌو هزا البدض خذود اإلايان اإلاّشفُت مً خالٌ ـس

م ، اإلايان الفلعفي ، اإلايان الفني ( بلافت بلى جدذًذ الخمازل والخباًً مْ  ) اإلايان في اللشآن الىٍش

ىن والىلاد اإلافىلحاث  ش اللٍٕى
ّ
اإلالاسبت له والفماء والَحّحز ، ومىه حعخىكفىا الاؼيالُت : هُف هٍ

 إلافهىم اإلايان ؟ وما ظىهش الخباًً بحن اإلايان واإلافىلحاث اإلالاسبت له ؟

ؤوظْ هىاق مً اإلايان والحّحز ؛ ليىهه ٌؽمل ول ومً خالٌ هزه الذساظت ًخضح ؤن الفماء 

ش ألادبي ، ؤما اإلايان فهى ؤكل ِخّذة مً خُض سكّخه الذاللُت هٍشا الحذود الدؽىُلُت في الخف ٍى

ماٌ ألادبُت ِلى لجضئِخه ، ؤما الحّحز فمىٕلم مً خُض الؽيل  باِخباسه ـىسة مىّضلت جخجعذ في ألِا

  اخخالف فشوِها و ؤظىاظها . 

 . اإلايان ، اإلايان الفلعفي ، اإلايان الفني ، الفماء ، الحّحز كلماث مفتاحيت: 

Abstract:   

This research deals with the limits of the cognitive place by monitoring 

linguistic and conventional concepts (place in the Qur'an, philosophical place, 

artistic place) in addition to determining symmetry and contrast with the terms 

approaching it such as space and space, from which we stop the problem: how 

did linguists and critics look at the concept of space?                                                                                                                                                                        

What is the essence of the difference between the place and the terms 

approaching it? 

          Through this study it is clear that space is wider than space and space, 

because it includes all the plastic boundaries in literary photography, but the 

place is less severe in terms of its semantic area due to its part, but the space is 

closed in form as an isolated image embodied in literary works of all branches 

and races 

Keywords:  Place, philosophical place, artistic place, space, space. 



 مجلة مقامات 301 -85 ص، (2021) 2/العـــدد: 5املجلد
ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363 /:          

 

86 

 

 . مقدمت: 1

لها مدذدة الخىظهاث  جخىالى ألاصمىت وجدباًً ألامىىت وفم جُاساث حؽم وٍش

اتها التي ؤلضمذ ِلى ؤلاوعان البدض في هىه  الاظخماُِت ِلى اخخالف فشوِها وجفِش

الىظىد لشظم خاسوت جىحر له خُاجه وجلُذه مً خُض الخإـُل الجزسي الزي ًيؽإ ِلُه 

اسجباوا وزُلا بالخىظه الفىشي والّلائذي اإلاشهىن بالفلعفت ، وبزلً فةن اإلايان ًشجبي 

 الخإملُت التي جملحها ِلُه الشئي اإلاّاـشة اإلابيُت ِلى الاخخالف .

 :مفاهيم حول املكان 

 املكان في املعاجم العربيت : - 1

ت ِلى ؤن اإلايان هى اإلاىلْ ، والجمْ ؤمىىت هلزاٌ  وسد في بّن اإلاّاظم اللٍٕى

لت وؤماهً ظمْ الجمْ ، كاٌ سّلب : ًبىل ؤن ًيىن مياها فّاال ألن الّشب جلٌى : وؤكز

هً مياهً ، وكم مياهً ، واكّذ ملّذن ، فلذ دٌ هزا ِلى ؤهه مفذس مً وان ؤو 

 ( .1مىلْ مىه)

زهب اللُض بلى ؤن اإلايان في ؤـل الفّل جلذًش الفّل مفّل ، ألهه مىلْ  ٍو

ف مجشي فّاٌ ، فلالى : مىىا له لىُىىهت الص يء فُه، ٔح ر ؤهه  إلاا هثر ؤظشوه في الخفٍش

وكذ جمىً والذلُل ِلى ؤن اإلايان مفّل ؤن الّشب ال جلٌى في مّنى هى مني ميان هزا 

 (.2وهزا بال مفّل هزا هزا بالىفب )

ىذ بّن اإلاخيلمحن « هما ظاء في مفهىم آخش ِلى ؤهه اإلاىلْ الحاوي للص يء ، ِو

ك ، وهى اظخماُ ظعمحن خاوي ومدىي ، ورلً ليىن الجعم الحاوي مدُىا ؤهه ِش 

  3«الجعمحن ولِغ باإلاّشوف في اللٕتباإلادىي ، فاإلايان ِىذهم هى اإلاىاظبت بحن هزًً 

 « 4اؼخلاكه مً وان ًيىن ولىىه إلاا هثر في الىالم ـاسث اإلاُم هإجها ؤـلُت« واإلايان

وؤؼحر بلُه في سؤي آخش ِىذ الحىماء وهى العىذ الباوً مً الجعم الحاوي 

ىذ اإلاخيلمحن هى الفشآ اإلاخىهم الزي  اإلاماط الٍاهش للعىذ مً الجعم اإلادىي ، ِو

ىفز فُه ؤبّاده .  ٌؽٕله الجعم ٍو
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حره والجمْ ؤمىىت ولفالن مياهت ِىذ العلىان  « وكُل اإلايان    ميان ؤلاوعان ٔو

 «  .5مجزلت ؤي

ومىه ًخضح ؤن اإلاّاظم الّشبُت كذ جىافلذ لحذ هبحر في الدؽىُل اللٕىي إلافهىم 

ذ الحشوف : اإلاُم ، الياف ، ألالف ، والىىن ، والتي  اإلايان ، وهزا مً خالٌ حؽٍش

ىاء بّذها الاؼخلاقي اإلاخمخن مً خالٌ حّاكب هزه  اظىذث بلى ؤوصان اليلمت ، إِل

 وهزا ما ٌّىغ زشاء لٕخىا مً خُض اإلافاهُم والذالالث .الحشوف وخشواتها ، 

 املكان في القرآن الكريم :  - 2

ًفىس لىا اللشآن ألامىىت ِلى اخخالف ؤؼيالها وؤلىاجها وجباًجها مً خُض الترجِب 

الضمني للّفىس ، خُض ًخجلى هزا الخفىٍش في مخخلف آًاث الزهش الحىُم ظىاء وان 

ا  ذ اللفَ   فلذ وسدث لفٍت اإلايان في كىله ِض وظل : ﴿ هزا  مجاٍص ؤو مباؼشا بفٍش

م ارا اهدبزث مً ؤهلها مياها ؼشكُا ﴾  .  6وارهش في الىخاب مٍش

وكىله ظبداهه وحّالى : ﴿  واظخمْ ًىم  7وكىله حّالى : ﴿ وسفّىاه مياها ِلُا ﴾

 8ًىادي اإلاىادي مً ميان كٍشب﴾

ل ألا  ظلىب اللفص ي بلى ؤِمم الخفىساث اإلاؽهذًت التي ؤدخلذ اإلاخللي للذ جٔى

ـلب الدؽىُل اللٕىي اللائم ِلى ؤلاعجاص ، لزلً  هجذ ؤن اإلاخدبْ آلًاث الزهش 

الحىُم ًىفهش مْ اللفق الذًيُت وهإهه ٌّاٌؽها ًشظم في خُاله جلً الحذود 

خخُل بّن اإلاىاكف التي جبلى ساسخت في رهىه ظشاء ظمالُت العىس  وألابّاد ٍو

اللشآهُت التي جىبْ ؤزاسها ِلى مً ًفدؾ في خباًا وسحش هزا ألاظلىب الفني 

ها بلى « لزلً ٌعدىذ الدؽىُل اإلاؽهذي في بواس جىٍم فُه الّىاـش اإلاؽهذًت في خمِى

جىصَْ خاؿ داخل الححز اإلاؽهذي فُيىن مجها ما وؽاهذه مً جىصَْ للّىاـش 

دُت ت داخل اللىخت الٍض ٍش . فهزا 9«في مدافٍتها ِلى الخىالي وألاهمُت واليعب الخفٍى

ش ؤللى بمالله ِلى دِائم ؤهماه اإلايان التي جخخلف مً ِىفش آلخش وؤلبعه  الخفٍى

ش  ه حؽىُل الحذود وألاوش مً بؼاساث ججعذ هزا الخفٍى خلت مخّذدة ألالىان إلاا ٌّتًر
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في فدىي اظخخالؿ الّبرة الفني والخُالي الزي ًداٌو اإلاخللي الخفاِل مّه والاهفهاس 

 مً اللفق اللشآهُت .

م ٌل مدؽبشا باإلواس الضمني مً خُض البىاء ، ورلً  بال ؤن اإلايان في اللشآن الىٍش

ت التي ؤزشث  ش ؤلاًدائي اإلاىٕمغ في اإلافشداث الخعجحًز ذ الخفٍى لخىافلها الىبحر في ـس

ش البىائي والذالل ي الزي جخٕحر مّاإلاه بخُٕحر ظبل اللُم الفىُت والجمالُت لهزا الخفٍى

ألن اإلايان والضمان بر ًدخمىان هزه الحشواث ال «اإلاؽاهذ الحشهُت في الخفىٍش اللشآوي 

ًفّالن رلً في ظلبُت جامت وهإجها ألاسلُت التي ًلف ِلحها الحىاس فلي بل هجذ في 

الذًيىس مّىاه اإلاعشح هُف ًلىم الذًيىس ِىها ِلى جمشُل ألادواس وججلُت داللتها فخٕحر 

ؤن اإلايان الزي وان مً كبل لم ٌّذ ـالحا الخخىاء الحذر والحىاس واإلاؽاِش بل ًجب 

وهزا ما هلمعه في ألاظلىب اللشآوي الزي  10«حُٕحره بلى ما ًىاظب اإلاعخجذ في الّشك

ففل وؼشح اإلايان الزي كذمه في ـىسجه الىاكُّت التي اظخلهمذ مّاإلاها مً العشد 

ت واإلاىبْ  الفني والجمالي لألظلىب اللفص ي ، لزلً فةن اإلايان ؤلحى الىىاة اإلاشهٍض

ت  ه مً جإزحر في الىفغ البؽٍش ماٌ ألادبُت والفىُت  إلاا ٌّتًر الّزب الزي حعلى مىه ألِا

التي جفّل فّلتها باإلايان ، الزي ؤخىم كبمخه ِلى ألابّاد الذاللُت التي جداٌو بًجاد 

ت لهزه الدؽىُالث  وألاوش اإلاىبّشت مً ؤزش الخللُذ والخجذًذ واإلاضط جفعحراث مىاٍص

 بُجهما .  

 املكان الفلسفي :  -3

ٌّذ اإلايان الىىاة التي حعلى مجها الحماساث وألامم ، واإلاشظُّت للجزوس 

خُت التي ال ًمىً ففلها ًِ هزا الىىاق ، الظُما في ٌل الاهلعاماث العُاظُت  الخاٍس

 وابْ الخّذد في الفىش و ألاوش . والاظخماُِت التي ؤلفذ ِلُه

خضح اإلافهىم الفلعفي للميان ِلى ؤهه :  هى اإلايان ألالُف الزي ولذها فُه ، «ٍو

ؤي بِذ الىفىلت ، بهه اإلايان الزي ماسظىا فُه ؤخالم الُلٍت وحؽيل في خُالىا ، 

اث  بِذ الىفىلت ، فاإلاياهُت في ألادب هي الفىسة الفىُت التي جزهشها ؤو جبّض فُىا رهٍش

الزي ؤلحى الّمىد الفلشي لخدذًذ  11«ومياهُت ألادب الٍُّم جذوس خٌى هزا اإلادىس 
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ألافياس والخىظهاث ِلى اخخالف مُادًجها ، وهزا ما اوّىغ ِلى الخفىس الخُالي الزي 

ذها مً واكّها الزاحي والخاؿ .  ًخمىاه ول شخق دون الشظُى الى ومغ الزاث وججٍش

يان الخُاس الزي ًىلذ الحشهت بحن الؽّىب ، والعفُىت التي جبض هما ٌّذ اإلا

ومً « اللُم واإلاّخلذاث ، ظىاء ؼملذ الخفخذ الفىشي ؤو الىفس ي للترهُبت ؤلاوعاهُت

خه التي حؽذه بلى ألاسك ، وال ِشوا  هىا وان للميان في خُاة ؤلاوعان كُمخه الىبري ومٍض

وعان ، فمىز ؤن ًيىن هىفت ًخخز مً سخم فاإلايان ًلّب دوسا سئِعُا في خُاة ؤي ب

ألام ميان ًماسط فُه جيىٍىه البُىلىجي والحُاحي ، ختى برا خان اإلاخاك وخشط هزا 

الجىحن ٌؽم ؤٌو وعمت للىظىد الخاسجي وان اإلاهذ هى اإلايان الزي جخفخذ فُه مذاسهه 

شظم خُا 12«وجىمى فُه خىاظه مً بفش وؼم وروق وظمْ وإلاغ جه ، لُيىن راجه ٍو

مجذ فحها  ضخشف فحها ببذاِاجه ٍو ظاِال مجها اإلاخىفغ الىخُذ الزي ًفجش فحها واكاجه ٍو

لىم مّىكاجه مخجاوصا بزلً ول الحذود التي مً ؼإجها ؤن حّىش ـفى مضاظه  خُاله ٍو

 وحّشكل ظبل ومىخاجه .

ًفىْ الخُاٌ مياها في الفىسة الزهىُت ظىاء ظلبُت ؤو بًجابُت اهىالكا مً 

ّت الفشد التي جدخم ولْ كُىد وهمُت ممازلت لألفياس الخُالُت التي ًيسجها معخٕال وبُ

ًماف بلى هزا الّىاـش اإلاياهُت  التي ًخم جلذًمها «ؼشوده الّللي في خالت اإلابادسة ،

ىىلم  مً خالٌ فىشة حّلُم اللشاءة التي ججّل اإلاخللي ٌعخُّذ ججشبت مياهه ألالُف ٍو

ُىُت الخُاٌ ، ؤي ؤن الفىسة الفىُت واإلايان ألالُف ، هزا وله مً فىشة دًىام

اث اإلاعخّادة لِعذ مّىُاث راث ؤبّاد هىذظُت بل مىُف بخُاٌ وؤخالم  والزهٍش

، ٔحر ؤن هزا الخفىس ًبلى مدذودا في خالت ججعُذه ِلى ؤسك  13«ًلٍت اإلاخللي

ا مً خُض الحذود ووب ُّخه الىاكْ ؛ ألن الخُاٌ في ـىسجه اإلاجملت ًبلى هٍٍش

الهىذظُت اإلاشظُّت للميان ، فهى رلً الجضء الىهمي اإلاىٕمغ في وشف الىاكْ اإلاجهٌى 

 ، الزي ٌّىغ ؤوشه اإلاخباًىت مفعشا الزوق الخاؿ ومٕحرا اللىن الّام .

في خاالث هشحرة لِغ خحزا ظٕشافُا «بن الٕىؿ في اإلافهىم الذاللي للميان ًجّله 

ش في صمً مّحن وهىزا اهىؽفذ ِالكت ظذلُت بحن فلي ، فهى ؤًما البؽش ، والبؽ
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ِىاـش مخّذدة مدؽابىت ومخفاِلت ، فاإلايان ًىدعب مالمده مً خالٌ البؽش الزًً 

ِاؼىا فُه ، والبؽش هم جلخُق للضمً الزي وان وفي ميان مدذد بالزاث، وبالخالي 

فاث ؤزشوا في اإلايان والضمان ىّىا  14 » فلذ اهدعب الىاط مالمذ ـو مىه مشاهضا ،ـو

خُت التي ًخىاسثها ألاظُاٌ ِلى مش الّفىس .  للىدذ واإلاّماس لترظُخ اإلالخىفاث الخاٍس

ٌى  دذد ألـا والاخخالف اإلاىظىد في الدؽىُل اإلاياوي ًفعش هزا الخفاِل ٍو

ذ هزه الحذود والبدض في ممحزاتها وؤظشاسها ، و اهخلاء مىاكّها  الّشكُت مً خالٌ ـس

ت لها والخىأم اإلادعلعل في اإلاداواة لهزه الخىظهاث التي حُّذ بًلاً وآلازاس اإلاضاول

 اإلااض ي والزاث اإلااسخت له .

بن اإلاخدبْ إلافهىم اإلايان ًذسن خلُلخه مً خُض البىاء الؽىلي والهىذس ي له ، إلاا 

ًمفُه مً ظماث ظىدُت في ٌاهشه ، فهزه اإلاحزة جمهذ لذساظت داللخه وؤبّاده التي 

لُت ، بال ؤهه جخّذي ؤ كذ جىؽف الذساظاث ًِ مّاوي ؤخشي  «خُاها ألابّاد اإلاُخافحًز

ًمخلىها اإلايان الجٕشافي ، واهدعاب اللُم الاظخماُِت وّىجا مياهُت للذاللت ِلى ظمىها  

اف  ومياهتها وظذاستها ، فالؽٍشف والىلُْ والّالي واإلاىُْ والفٕحر والىبحر ؤـو

دذد خذودها لُدذد ؤوش هزا الححز مً   15« ؼىال ومممىها ًجعذها البفشي ، ٍو

اث اإلاعىشة  فعشه جفعحرا راجُا وفم الشئي والىٍٍش خُض الىىاق ؤلاًذًىلىجي له ، ٍو

 راث الذالالث اإلادذودة .

ت التي  ًدذد اإلايان بىابّه الجٕشافي واإلاىكْ اإلاىخلى مً وشف الزاث البؽٍش

اخخالف وبىِها  ، بال ؤن هزا الخىظه جىدذ فحها مخخلف اإلاّخلذاث والشلافاث ِلى 

ًبلى ظافا ومبخىسا إللٕائه الجىاهب الفىُت والجمالُت التي جضخشف مفهىمه الذاللي ال 

 الؽىلي الزي ًىدفش في الضواًا اإلاادًت .

ًشجىض اإلابذُ ِلى مشظُّت اإلايان في جشظُخ زلافخه وجفجحر واكاجه ، إلاا ًىجش ِىه 

بما ظلبُت ؤو اًجابُت خعب بواسها الضمني اإلاىاصي لىبُّت مً ـشاِاث هفعُت جيىن 

ًخخلق بإهه الىُان الاظخماعي الزي ًدخىي خالـت الخفاِل بحن  «اإلايان الزي 

ت جدذ لىاء الدؽبض  16«  ؤلاوعان ومجخمّه لُٕحر بّن الخىظهاث الّلُمت اإلاىىٍى
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اث الخُالُت ا لتي ؤفشصها هزا الخفاِل ، باإلااض ي اإلاجشد الخالي مً كُم اإلابادالث والىٍٍش

وكط ى بزلً ِلى الخفىس الحس ي اإلالمىط اإلاخمشل في الحذود اإلاشئُت التي جفٓى 

مدذودًت الفىش وجبلُه ؤظحر الٍاهش ، مىلىّا بزلً ًِ ألاوش الفلعفُت اإلاخمخمت 

 ًِ هزا الفشاُ والخفادم لخفعحره وفم جماصط الىاكْ بالخُاٌ .

 ُم اإلايان بلى ؤسبّت ؤماهً خعب العلىت :وكذ كام مٌى وسومُى بخلع

 اإلايان ألالُف الزي هماسط فُه ظلىت خاـت . – 1

تراف بالعلىت . – 2 ً مْ الِا  ميان هخمْ فُه لعلىت آلاخٍش

 اإلايان الّام وهى ملً للعلىت الحاهمت  . – 3

اإلايان الامخىاهي : وهى اإلايان الخالي مً الىاط خُض ال ًخمْ ألي  – 4

 (  17ظلىت)

بال ؤن هزا الخلعُم لم ٌّي الفىسة اإلاجملت لحذود اإلايان ألهه اظدىذ ِلى 

ِىفش اإلاىىم وججشد مً فشوُ الخُاٌ التي حّذ اإلاشظُّت الفىُت للدؽىُل اإلاياوي 

للفىسة الفىُت مهما وان ماظعها ، وهزا ظبب الخباًً في وظهاث الىٍش والشلافاث 

 . اإلاخذاخلت والخىظه الفىشي والفلعفي

لُت التي ًداٌو  ٌعدىذ الخفعحر الفلعفي لىبُّت اإلايان ِلى الّىامل اإلاُخافحًز

ًماف بلى هزا ؤن الّىاـش اإلاياهُت «ؤلاوعان ججعُذ البّن مجها ِلى ؤسك الىاكْ ،

ًخم جلذًمها مً خالٌ فىشة حّلُم اللشاءة ، ؤي ججّل اإلاخللي ٌعخُّذ ججشبت مياهه 

ىىلم هزا وله  مً فىشة دًىامُت الخُاٌ ، ؤي ؤن الفىسة الفىُت واإلايان ألالُف ، ٍو

اث اإلاعخّادة لِعذ مّىُاث راث ؤبّاد هىذظُت ، بل مىُف بخُاٌ  ألالُف ، والزهٍش

؛ ألن هزا الخفاِل مىٕمغ في اإلاخاهاث الخُالُت التي حّىي  18« وؤخالم ًلٍت اإلاخللي

 لىها مً الخإمل الىفس ي ليسج الحذود اإلاياهُت ولفها بحن ٌاهش الىاكْ  وباوً الخُاٌ .

ومً هىا ًخضح وظىد الخفاِل والخىأم بحن الىاكْ الهىذس ي بإبّاده الحعُت 

ت ، والخفىس الخُالي اإلاىبّض مً ألافياس  والخإمالث الفلعفُت بةِىاء اإلايان البفٍش

 خذود هىذظُت ممضوظت بلىن مً ؤلىان الخُاٌ . 
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جخالش ى الّالكاث الذاخلُت في ٌل جىظْ الىىاق الخاسجي للميان ، فال جياد 

ت هزا  ِض جخضح هزه الّىامل ختى ًىفجش ؤلاواس اإلاشظعي وجيىن للفىسة ِشاكُل لِض

إلايان وىخذة حعخدُل مّشفخه في الىاكْ اإلاباؼش ِلى ًشي بشادلي ؤن ا «الدؽىُل ، لزلً 

ؤظاط ؤن مّشفتي باإلايان الزي ؤوظذ فُه مّشفت مدذدة بّىاـش ؤلادسان الحعُت 

جخىكف مّشفتي بمياوي الخاؿ  ، خُض   Boundariesاإلاياهُت وهي الحذود والخخىم ، 

بالخالي لِغ في الىاكعي ِىذ دائشة ألافم وال ًمىً ؤن ؤجخىى خذود هزه الذائشة ، و 

لت مباؼشة ؛ ألن هزا ًفشك بىاء ظعش   19« كذسحي بدسان ومّشفت اإلايان الىلي بىٍش

جىاـلي بحن ألامىىت في خذ راتها لىعش هزه اللىُّت ، مما ٌعمذ بةِادة الىٍش في هزا 

اإلاىٍىس ومداولت ـُأخه في كالب ظذًذ مخىاظم اإلاّاوي والذالالث التي حعاهم في لم 

 الافتراك .ؼٍاًا هزا 

ت لمىُا مؽيلت لحذود اإلايان برا ما جىافلذ مْ ؤلادسان  حّذ الّىاـش الٍاهٍش

وهىزا «الخُالي اإلالابل له في اإلافهىم  كفذ اظدئفاٌ اإلاّنى اإلالاسب للشئي الذاللُت ، 

برا خاولىا ؤن وّخبر اإلايان ًخإلف مً ؤظضاء ظىجذ الّالكت جذخل بالمشوسة بحن هزه 

ؤما برا اِخبرها اإلايان ؼِئا ولُا ؤو وخذه فلً ًمىً بدساهه ، وهزالً ال بذ ؤن ألاظضاء ، 

ًدفل ِلى خذود ؤو جخىم ، لىً هزه الحذود ؤو الخخىم هي هفعها لِعذ مياهُت وهي 

هزلً لِعذ ولُت ولزلً فهي ال جىظذ ِلى هدى مياوي مذسن ، بل هي مجشد ِالكاث 

ن بدساهها ًيىن ظضئُا في ٌل ؤخادًت الّالكت ؛ أل 20«  مياهُت بحن جخىم هخىهم وظىدها

التي ال ًمىً جفعحرها مً هزا اإلاىىم ، لزلً وان لضاما سبي اإلاّاًحر اإلاياهُت بإخشي 

ت ؤوظْ ، لخجاوص هزا الخىاكن اللائم ِلى مبذؤ  مىملت لها كفذ بدساهها مً صاٍو

 . الٍاهش والباوً ، وجشمحن الاصدواظُت مً خُض الىشح الّام والخاؿ

فىس مىه ؤهماه خُاجه  ًفىس اإلايان ِلى ؤهه الحلل الزي ًلخاث مىه ؤلاوعان ٍو

خاـت الىفعُت والاظخماُِت مشجىضة ِلى بدسان ؤؼياٌ اإلايان وظالظت الخفاِل مّه ، 

هىان حّاسك ؼائْ بحن اإلادعْ الزي ًشجبي بالفلش والفشآ والبرودة وهى ميان « بال ؤن

ؼُه ، فاإلوعان ًدُه فُه وجفلذ هفعه ، وبحن اإلايان المُم ًىحي بزوبان الىُان وجال 
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؛ ألن اإلايان  21« الزي ًشجبي بالذفء وألالفت والحماًت خُض ًخم الخّاسف بحن الىاط

لىم بجشد الىمىح  المُم ًىّىغ ظلبا ِلى اإلاىدعباث الفىُت والشلافُت لإلوعان ٍو

ِلى الخفعحراث وؤلادساواث الخُالي ، فهى ِباسة ًِ مخاهت ملىكّت جللي بٍاللها 

 الحعُت مجها ؛ ألجها كمّذ ول ؤؼياٌ الفىش الفلعفي اللائم ِلى الىٍشة الخإملُت .

ؤما باليعبت للميان اإلادعْ فهى فماء حعبذ فُه ألافياس وجخجٌى فُه مخخلف 

ت ، وهزا ما ًخضح  ألاخالم ، لىعشه وابىهاث الاهىىاء التي حّاوي مجها الزاث البؽٍش

خ في وُاجه ، وفخدذ ؤبىاب ظل ت التي سسخ لها الخاٍس ُا مً خالٌ الفشوكاث الحماٍس

ؤوظْ إلاخخلف الحماساث وألافياس ، بال ؤن هزا اإلاىٍىس ًبلى مدذودا في ٌل وظىد 

 بّن الحىاظض التي حعذ وؽش هزه اللُم الخُالُت ولى بيعبت ظضئُت .

ىاء هُى مً الخىاصن ؛ ألن فال بذ مً وظىد جفاِل بحن اإلايان المُم واإلا دعْ إِل

ُت  فال ًمىً البخت بدسان خلُلت «اإلايان ِلى اخخالف ؤبّاده مخمعً بجىاهبه اإلاىلِى

الص يء بال مً خالٌ دساظت الىظي الزي هى وائً فُه ، والزي ظُمخذ مىه ظملت 

ت التي جدذد ـفاجه وخذوده ، ووبُّت الخبادالث اللائمت بِىه وبحن  خفائفه الخمحًز

ِىاـش وظىه ، ولهزه الّلت اججهذ الذساظاث الاظخماُِت بلى البِئاث اإلاخدمشة 

كفذ  22«والبذائُت للىؽف ًِ الخفاِل اإلاخبادٌ بُجها وبحن البيُاث الزهىُت للجماِاث 

ذ هزا الخىاكن ومداولت بًجاد ِالكت جىافلُت للحذ مً هزا الىشح وجللُم  ـس

 جذاُِاجه .

ا ليىهه مفعشا له ، ومخىىا ألبّاده ًشجبي الىاكْ بخدذًذ  ؤظضاء اإلايان ٌاهٍش

ا ، مما ٌعمذ باهفهاسه فُه مً هزا الجاهب بىاءا ِلى هزا ًىذمج الامخذاد  «هٍٍش

الىاكعي في هٍام مياوي فشدي مالف مً ِالكاث مياهُت مخألفت مْ الىٍام اإلاياوي 

ا للّالكاث اإلاياهُت ، هفعه ومْ  خذود الامخذاد ، وهزا ٌّني ؤن ول ممخذ ٌؽيل هٍام

لي اإلاترابي بّالكاث مياهُت مخذاخلت ، وهى  وهى في خلُلت ؤمشه ًمشل الىٍام الفحًز

لُت ؤن جشجبي  هٍام ِاإلاىا اإلادعىط ؤو ِالم الٍاهش ، لىً برا خاولذ ألاهٍمت الفحًز

ت باإلاىلم فال بذ لها ؤن جخشط ًِ ِالكاتها اإلاياهُت وجخدذ بالىلى بذون ؤي ِالكت مادً
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ألجها ال جادي دوس اللُم اإلاخياملت لخفعحر اإلايان مً خُض الحذود  ؛  23«ممخذة ظضئُا 

 واإلافاهُم ، مما ًجّل هزا الخفىس ًذوس في عجلت اإلاإلىف .

ت مخلاسبت في ألابّاد وؤلادسان  بن الىٍشة الفلعفُت ظّلذ مً اإلايان خللت فأس

ت والدؽبض بحن الٍاهش الحس ي والباوً الخفي ، وبالخالي  ، ألجها مبيُت ِلى ِىفش اإلاشأو

م اإلاضاوظت بحن هزًً اإلاىكفحن إلخذار جىافم ولى  خاولذ حٕىُت هزا العجض ًِ وٍش

 لخىظهاث .ظضئي ًفعش هزه ألاوش وا

ولىً ختى وبن لم هجذ جفعحرا ملىّا لهزا اإلاىكف الفلعفي بال ؤهه ؤِىى ؤبّادا 

ت جدخاط بلى ججعُذ ِلى ؤسك الىاكْ ،   ولى وعبُت لحذود اإلايان ألهه مؽبْ بلُم هٍٍش

وبخشاظها مً اإلاخاهت التي ٌلذ خىشا ِلحها في بشمجت هزه اإلافاهُم ، ومداولت 

 ىظه ومعاًشة الحشهت الفىُت وألادبُت .الخخفُف ًِ هزا الخ

 املكان الفني : -4

ماٌ الفىُت بالشواًت التي هالذ خفت ألاظذ  هشحرا ما اسجبي خمىس اإلايان في ألِا

ش وبشاِت الدؽىُل مً  خمادها ِلى الخفٍى ُف وفي اللشاءاث الىلذًت ، اِل في الخٌى

ت الخىاـل مً خُض الذالالث ، فاإلا يان في الّمل الفني شخفُت خُض الحذود وؼٍّش

ألمىس ٔائشة في الزاث الاظخماُِت ولزا ال «مخماظىت ومعافت ملاظت باليلماث وسواًت 

ا ، بل هى الىِاء الزي جضداد كُمخه ولما وان  ًفبذ ٔىاءا خاسظُا ؤو ؼِئا زاهٍى

خإزش به ، خاـت برا خاٌو هعش الحىاظض  24« مخذاخال بالّمل الفني ؛ ألهه ًازش ٍو

ذود وبن واهذ لمىُا ، وهزا ًىلذ كُما ظمالُت وفىُت جخضح مّاإلاها مً خالٌ والع

العشد وظمالُت الخللي التي جخخلف مً شخق آلخش ِلى اخخالف اإلاعخىٍاث الشلافُت 

ت وختى الاظخماُِت .  والفىٍش

ف اإلايان بخفىٍشه إلواسه الؽىلي وبخشاظه بلى ألاظلىب  جفجن ألادباء في ـو

ت التي اوٕمعذ في ؤوش هزا  الخُالي اإلاىلم ، إلاا له مً خلفُاث ِلى الزاث البؽٍش

 الخفىس وظّلذ مىه ظعشا لعشد الحُصُاث الجمالُت اإلاىجشة ًِ هزه الحذود 

اللفٍي اإلاخخُل ، ؤي ؤن الزي ـىّخه اللٕت واإلاّشوف ؤن اإلايان الشوائي هى اإلايان «
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خه  شاك الخخُل الشوائي وخاظاجه ، وهزا ٌّني ؤن ؤدبُت اإلايان ؤو ؼٍّش اهفُاِا أٔل

مشجبىت بةمياهاث اللٕت ِلى الخّبحر ًِ اإلاؽاِش والخفىساث اإلاياهُت ، مفمُت بلى ظّل 

ىهاث الشواًت اإلايان حؽىُال ًجمْ مٍاهش اإلادعىظاث واإلالمىظاث ، وميىها مً مي

خإزش بها ، لىً هزا الخخُل الشوائي ًإخز بّذا راجُا مً خُض اإلاىٍىس   25« ًازش فحها ٍو

خّذاها مشمىا  الّام ِلى ِىغ وظهاث هٍش اإلاخللي الزي كذ ال ًىافله هزه ألابّاد ، ٍو

ظهىده الفشدًت التي كذ حؽمل آساء ظذًذة جخجذد  ولما ؤُِذ الىٍش في ظُاق ووعم 

 الفني . هزا الّمل

وجخفادم آلاساء في بًجاد ِالكاث بحن ألامىىت في الّمل الفني ، خاـت برا 

ؤظىذث للمازشاث الىفعُت ، ألجها ججبر اإلاخللي الٕىؿ في خباًا ومعخجذاث الياجب ؤو 

الؽاِش مهما وان جفيُفه الفني ، ومهما حّذدث الّفىس الضمىُت التي كذ ال جخضح 

 «اإلابذِحن ، لخإزشهم بٕحرهم ممً ظبلىهم بلى هزا الفً ؛ ألن  مّاإلاها ظلُا ِىذ بّن

ول ميان مً هزه ألامىىت داللت ًداوي ؼِئا ما في راث الياجب ؤو في الزاث الاظخماُِت 

اء وؤماهً اجياء لخفجش بزلً خذود اإلايان   26« ، لخفبذ مازشة وفاِلت ال ؤماهً ِو

ازش فُه جإزحرا ظعُما ، ظىاء وان  المُم ؛ ألهه ًىّىغ ظلبُا ِلى شخفُت اإلابذُ ٍو

ف ؤو في ؤظلىب الفً وؤلابذاُ .  لت العشد والـى  رلً في وٍش

لزلً ؤـبذ جذاخل ألامىىت مْ بّمها البّن مً العماث اإلاشلى في هجاح هزا 

ش الخُالي بلعي هبحر في مضط ألاوش الؽيلُت راث البّذ الٍاهش خُض ظاهم  ، الخفٍى

لُت التي جخجلى في الٕىؿ و سبىها بالخُاٌ إلهخاط ميان  اإلالمىط والذالالث اإلاُخافحًز

 آخش ًشظم في ِالم اإلاشل الخُالي .

ًخإزش اإلابذُ في ؤِماله الفىُت بدذود اإلايان التي ًيخلحها مً واكّه اإلاِّؾ في 

بال ؤجها جمش ِبر جُاس الؽشود الزهني وسظم ؤماهً خُالُت جياد جيىن   ججشبخه الحعُت ،

ولهزا فةن ألاماهً التي ماسظىا فحها  «لىفعها وظىدا خلُلُا ِبر الحذود اإلاخمىاة ، 

اجىا ًِ البُىث  ً هفعها في خلم ًلٍت ظذًذ ، وهٍشا ألن رهٍش ؤخالم الُلٍت حُّذ جيٍى

ًلٍت فةن هزه البُىث  حِّؾ مّىا وُلت  التي ظىىاها وِّؽها مشة ؤخشي  هدلم
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همشظُّت لخإوحر الّمل ؤلابذاعي والفني ، بال ؤجها جدباًً مً خُض سظمها في  27« الحُاة

الخُاٌ خاـت في ؤخالم الُلٍت ، التي جداٌو وسج هزه ألاماهً ِلى ؤِلى اإلاشاجب 

فتها الخُالُت واإلاشل ، والُٕاب بالزاث ولى لبرهت ختى جفىْ لىفعها ميان ًلُم بشلا

 اإلاىففلت ًِ الىعي الىاكعي الزي هبل ومىخاتها وكلم جإمالتها اإلاؽشوِت .

ًخفاِل ؤلاوعان مْ مدُىه باِخباسه اإلاشآة الّاهعت لخجعُذ كُمخه الفىُت ، ألن 

ذ للمخٕحراث ظىاء زمجها الشاوي ؤو ألادًب في ؤِماله ؤو إلاذ بلحها بذالالث  اإلايان ـس

ت ، ٔحر ؤ ن هزه اإلاىٍىمت جدخاط في بّن ألاخُان للُىد مشظُّت مخىافشة ؤخُاها مجاٍص

ت ، لزلً فةن الحىمت الىبري وساء هزه اإلاىاكف ولها هي ؤن هاالء « مْ الزاث البؽٍش

ألادباء الٍّماء واهذ حؽٕلهم فىشة حُٕحر الحُاة واإلاعاهمت الفّالت في اللماء ِلى 

الفىشة الىبُلت اإلاخلفت ، وان هاالء  الّزاب البؽشي في ؤًت ـىسة وبملُاط هزه

التي جمدىسث  28« ألادباء ٌؽيىن في كُمت ؤدبهم وفائذجه ؤمام مؽىالث ؤلاوعان الىبري 

ؤظاظا خٌى وبُّت اإلايان ومذي جإزحره في بىاء الصخفُاث ، وجدذًذ اإلاّالم الفلعفُت 

ما ٌ الفىُت التي اإلإشبلت في ؤفم الخُاٌ اإلاؽشوُ ، وهزا ما اجضح ظلُا في بّن ألِا

ش الفني لها . م الخفٍى  هثرث هزه ألافياس ًِ وٍش

خه ألاوظْ ًبلى ظضئُا في ٌل جماسب آلاساء خٌى  بن بدسان فّالُت اإلايان مً صاٍو

وبُّت الذالالث الهادفت التي ًبثها ألادًب في ِمله الفني ؛ ألهه ًبني ما ؼاء مً ؤمىىت 

ف هزا الفشح الخُ بال ؤن اإلاخللي كذ ٌؽهذ ؤمىىت ؤخشي ٔحر  ، اليمعخّمال لٕخه في ـو

التي ًلفذها ألادًب ، فهى في جلً اللحٍت ًترظم ألالفاً واليلماث بلى مىاد هىذظُت 

لبىاء الخُاٌ مادًا ،  لزلً هجذ الاخخالف في الفىسة الزهىُت اإلاىبّشت مً الخباًً في 

ؤخشي لم جىً مً وسج اإلاعخىٍاث الخّلُمُت الشلافُت ، التي كذ جفجش واكاث ببذاُِت 

خُاٌ ألادًب في جفىسه الهادف ، وبزلً وؽهذ مُالد ؤمىىت ؤخشي وخشهت ببذاُِت 

ذا لحشان هلذي ؤوظْ وفاجدت مجاالث ؤخشي للخىلُب ًِ مفادس  ظذًذة ، لاسبت مِى

ماٌ الفىُت بمخخلف ؤؼيالها وؤلىاجها وفشوِها  ذ الىفىؿ وألِا الفً وؤلابذاُ بدؽٍش

  ألادبُت . 
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بن الخُٕحر اإلافاجئ في ؤهماه اإلايان مىً الحُاة ألادبُت مً كىف ؤهىاُ 

الخفىساث خُض ظاهمذ بؽيل الفذ لالهدباه في خفذ هزا الخّذد ، وبظىاده بلى 

ٕحرة في اللشاءاث اإلاّاـشة خاـت ،   الشئي الىلذًت التي ؤـبدذ جىبؾ ول هبحرة ـو

اإلاىظىداث حٕحرث وّم ، ومفالح ولىً اإلاعإلت لِعذ بهزا اللذس مً الفشامت ، ف«

ؤلاوعان مْ اإلاىظىداث اإلاخٕحرة كذ حٕحرث ،ولىً الّباسة ألاهثر دكت هي ؤن ؤلاوعان كذ 

، فهزا الخللب الا   29« وعى مفلحخه ورلً ؤجها واهذ كائمت ولىىه لم ًىً واُِا بها

ماٌ بسادي في ألافياس فخذ واظهاث ِلى ؤلادسان الذاللي للححز اإلاياوي الزي جج عذ في ألِا

الفىُت وألادبُت خاـت الشوائُت مجها ؛ ألجها ِباسة ًِ هلل للٕت وما جدمله مً ـىس 

ت بلى مّىاها الزي ًخبىاه الخفىٍش الخُالي الىهمي الزي ًىبشم ًِ مشظُّاث  ٌاهٍش

لى ههج خاؿ وهزا ما اوّىغ ِلى مُالد مذاسط  ظابلت ول ًفعشها ِلى خذي ِو

 هلذًت ظذًذة .

ماٌ الفىُت ؛ألن  بال  ؤن اإلايان لِغ بالمشوسة اإلاشظُّت ألاظاظُت في حؽىُل ألِا

ماٌ الفىُت بلى الخللُذ واإلاداواة وبزلً ًزبدىن  بّن ألادباء ٌعّىن في جففذ ألِا

بت ًِ مجخمّهم ، وبزلً ًخجلى هزا  ِىاـش بِئتهم ، فِعخىسدون ؤماهً ظذًذة ٍٔش

بىن بها ، وبزلً ًبدش اإلايان في مجشاث الخإزش الخىظه في مالفاتهم وألاظالُب التي ًىخ

ش  بالشلافاث وألاظىاط ألاخشي بال ؤهه لً ًدمل اللُم الفىُت التي كذ ًخباها الخفٍى

ُلت لبِئت اإلابذُ .  الخُالي للشظىماث ؤلابذاُِت ألـا

اإلاّشوف ؤن الىجاح ألادبي مشهىن بالخىفُم في خعً اخخُاس اإلايان وسبىه 

خفاِل مْ وبُّخه ، إلاا له مً ؤهمُت في الخإزحر ِلى سظم الحذود الجٕشافُت باإلاىلُى اإلا

وهزلً   «مً خُض الؽيل الخاسجي مً ظهت ، ومً اإلاّنى الذاللي مً ظهت ؤخشي ، 

فةن ؤهمُت اإلايان الاكخفادي باليعبت لّملُت الحفٌى  ِلى اإلاىاد الالصمت جلاط ِلى 

 ٌ ِلى همُاث مخخلفت مً اإلاىاد الالصمت بلى  ؤظاط ألاظّاس التي ًجب ؤن جذفْ للحفى

؛ ألن خعً اهخلاء اخخُاس اإلايان ظىاء وان في اإلاجاٌ   30«رلً اإلايان بالزاث 

 الاكخفادي ؤو ألادبي ِلى خذ العىاء  ظُادي بلى هدُجت بًجابُت .
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هما ٌّذ اإلايان مفذسا إللهام ألادباء والؽّشاء كبل ؤن ًيىن ظالخهم في حؽىُل 

ىاط ألادبُت بمخخلف ؤلىاجها ، هما وان الحاٌ باليعبت بلى الؽّش الجاهلي خُض ألاظ

ٌّذ واد ِبلش اإلاخىفغ الىخُذ واإلاىىلم الشئِس ي للشك الؽّش وؤلابذاُ في هٍم 

مخخلف اللفائذ ، بلافت بلى هزا هزهش الّمل الجباس الزي كام به ابً خلذون مً 

شوفه في مٕاسة ، فهزا اإلايان ِلى بعاوخه خالٌ هخابه الخدفت : اإلالذمت الزي سظم خ

بال  ؤهه وان مدىت هامت لخخلُذ ؤخذ ؤمهاث الىخب التي الصالذ لُىمىا هزا مشظّا 

 للىشحر مً الباخشحن في ؤِمالهم الفىُت .

ماٌ ألادبُت ، بدُض  هما ؤـبذ اإلايان اللبىت ألاظاظُت في حؽُِذ ـشح ألِا

ً بّن الىخب والشواًاث ، هىخاب ؤمغ اإلايان ؤـبدذ ؤِالم اإلايان مخفذسة لّ ىاٍو

آلان ألدوهِغ ، الىادي اإلالذط إلادمذ وامل ، سواًت صميان زشوث الخشباوي ، ؼىذ 

اإلاذًىت لجماٌ الُٕىاوي ، اإلاّزبىن في ألاسك لىه خعحن ، اللذط مذًىت الشب 

حرها مً الىخب التي ال جدص ى وال حّذ ، برن الّمل الفني  والعالم لّذهان هىّاوي ، ٔو

فت في ألاظىاط ألادبُت ؤو واهذ  ألادبي ؤـبذ ًشجىض ِلى البنى اإلاياهُت ظىاء واهذ مٌى

الذافْ اإلاباؼش للمشلفحن فُه وبخشاظه في ؤبهى ـىسة وؤخلى خلت ، ومىه جمخمذ هزه 

الّالكت بحن اإلابذُ واإلايان بصىائُت اإلاشظُّت مً خُض اإلاىىلم والىاكُّت مً خُض 

 بكفاء ألابّاد الخُالُت .  الخجعُذ دون 

 املصطلحاث املكان ، الفضاء ، الحّيز : فوض ى 5

اإلايان في مفهىمه الّام سكّت ظٕشافُت راث خذود مّلىمت مشهىهت بةواسها 

خجاوصه برا سبىىا هزه  ه ٍو الؽىلي الخاسجي ، ؤما الفماء فهى ؤوظْ مً اإلايان ألهه ًدٍى

اإلاعإلت باإلافهىم الىاكعي ؛ ألن الفماء ججاوص إلالمىظاث الحذود البِىت في ألاسك 

شي واليىاهب الؽمعُت الىاظّت الىىاق ، لزلً ؤـبدىا وحّذاها بلى اإلاجشاث ألاخ

 وعمْ ًِ ٔضو الفماء ال ٔضو اإلايان في بّن اإلافىلحاث الّلمُت .

بال ؤهه برا ظلىا في الحلل ألادبي فةهىا هجذ اهفهاسا ظلُا بحن هزًً اإلافهىمحن 

يان الشوائي فالفماء الشوائي واإلا«وبن خذر بّن الخباًً فةهه ًيىن وعبُا لِغ بال ، 
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مفىلحان بُجهما ـلت وزُلت وبن وان مفهىمهما  مخخلفا فاإلايان الشوائي خحن ًىلم 

مً ؤي كُذ ًذٌ ِلى اإلايان داخل الشواًت ، ظىاء وان مياها واخذا ؤو ؤمىىت ِذة ، 

ولىىىا خحن همْ مفىلح اإلايان في ملابل مفىلح الفماء بُٕت الخمُحز بحن مفهىمحهما 

يان اإلايان الشوائي اإلافشد لِغ ٔحر ، وهلفذ بالفماء الشوائي ؤمىىت فةهىا هلفذ باإلا

، ومً هزا اإلاىٍىس ًخضح ؤن اإلايان مىدفش في بواس واخذ بِىما  31« الشواًت ظمُّها

ت مً ألامىىت ولى واهذ مً مىىلم ؤخادي اللىب .  الفماء ًخّذاه بلى مجمِى

سجي ، واإلافهىم الذاللي ملاسهت ؤما الححز فهى لُم مً خُض ؤلاواس الؽىلي الخا

ألهه ًىلم ِلى ـىس مّضولت مىدفشة ألاوش ِلى ِىغ اإلايان الزي  ؛ باإلايان والفماء

ًىاٌ كعىا ؤوفش مً خُض ؤلاؼاساث والشمىص ، لىً هما ؤظلفىا الزهش ظابلا فةن هزه 

 ْ اإلافىلحاث جبلى جدمل هفغ اإلافاهُم والحذود خاـت مْ الخجاهل الىبحر إلاؽاَس

خللي لبّن الىلاد ؛ ألن الٕىؿ في هزه اإلافىلحاث ًفط ي بلى الّذٌو ًِ اإلاّنى ال

الىىاة والجىهشي الزي  ًبنى ِلى ؤظاظه الّمل الفني ظىاء وان ظىدُا مً خُض 

 جشادف مّاهُه ؤو ِمُلا مىففال ألبّاد واججاهاث اإلافاهُم الشالزت .

بلى الجذاٌ ِلُما في مخاهت الخفادم بحن اإلاف ىلحاث الشالر : اإلايان ، ٍو

الفماء ، الححز ، لزلً فةن اإلاخدبْ إلًجاد ِالكت دكُلت بُجهم ًفاُس مفاهُم مجهىلت 

ب هزه الخىظهاث وتهزًب دالالتها  ال جادي ولُفتها اإلاىللت بلذس ما جداٌو جلٍش

اإلاشظُّت ، لىً في جهاًت اإلاىاف جخّذد ألاظباب والٕاًت واخذة ؛ ألن هزه اإلافاهُم 

با هفغ الذالالث وهفغ ؤلاؼاساث ظىاء وان رلً في مه ما اخخلفذ فةجها جادي جلٍش

 الحُاة الاظخماُِت ؤو ألادبُت .

ُت في الحلل الىلذي وؤِلىذ فخىت ؤدبُت  للذ ؤخذزذ هزه اإلافىلحاث زىسة هِى

لخدذًذ مفهىم مىلم وؼامل فالفماء ًبلى ًدمل الذاللت ألاوظْ مً خُض البىاء 

ا في الخىاء « اججاه الححز واإلايان ؤلاًدائي  ألن الفماء مً المشوسة ؤن ًيىن مّىاه ظاٍس

والفشآ بِىما الححز لذًىا ًىفشف اظخّماله بلى الىخىء والىصن والشلل والحجم والؽيل 

ذ ؤن هلفه في الّمل الشوائي ِلى مفهىم الححز الجٕشافي وخذه فهزا « 32ِلى ؤن اإلايان هٍش
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ىلحاث مشده الخإزش بالٕشب ومداولت مداواة ؤفياسهم التي الخماسب في جدذًذ اإلاف

ؤسادوا ولْ مّاًحر لخدذًذ ؤبّادها ومفاهُمها، ٔحر ؤن الخللُذ هذم دِائم اللٕت 

ش الفني والخُالي مجاال ؤوظْ للخّبحر ًِ اإلاىبىجاث الىفعُت  الّشبُت التي حّىي للخفٍى

ا كفذ اهلُادها وظي خشب والؽّىسٍت والتي خاٌو الٕشب جىبُلها وولْ كُىد له

لت ٔحر مباؼشة .  زلافُت وجشازُت لذ الّشب بىٍش

م مً هزا الاخخالف اللائم بحن اإلافىلحاث الفماء , الححز ,    لزلً فّلى الٔش

اإلايان بال ؤن اإلاّنى ؤلاظمالي ًفب في جهش واخذ ِلى اخخالف ظضئُاث ؼيلُت ال جازش ِلى 

الّملُاث ؤلابذاُِت والفىُت ؛ ألن جىٌُف اإلافىلحاث في اإلافهىم والذاللت الّشبُت 

سا خعب بًذًىلىظُاث ول مبذُ وول خلفُاث ليل مخللي ؛ ًإخز بّذا مدؽبّا ومخجز

باث جدباًً مً راث ألخشي ِلى ؤن جيىن الحجت في ـالح مً  ألن ألارواق جخخلف والٔش

ؤساد بزباث سؤًه ، لزلً جبلى بؼيالُت اإلافىلح وجدذًذه ؼىهت كائمت في الحلل 

مى والحشفي لبّن اإلافى لحاث الٕشبُت التي الىلذي الّشبي خاـت في ٌل الخللُذ ألِا

دلذ مّاهحها وداللتها وؤِادث ـُأتها في زىب 
ُ
ذ لٕت الماد والتي في خلُلتها ه ِض ِص

 ظذًذ ؤدهؾ اإلاخدبّحن للحشهت الفىُت وألادبُت .

 : خاجمت

  -كشاءة في اإلافاهُم   -مً خالٌ هزه الذساظت اإلاىظىمت : خذود اإلايان اإلاّشفُت 

لىا لىخائج  هىظضها في الّىاـ  ش الخالُت :جـى

جباًً اإلافهىم الفلعفي والفني ) ألادبي ( إلافىلح اإلايان ، ألهه ٌعدىذ ِلى الخفعحر  -

لي له .  اإلاُخافحًز

ُف للشمىص والخُاٌ والخىُى في  - ه مً جٌى اإلايان الفني ) ألادبي ( ؤوظْ إلاا ٌّتًر

ش وهزا ما ًخجلى في الشواًت التي هالذ خفت ألاظذ مً خُض  الحمىس الخفٍى

تها ، خاـت ؤن الشوائي ًشهض ِلى ؤدق جفاـُل ؤهماه اإلايان لىلل الخجشبت  لخفـى

ت . ٍش  الخُالُت بلى ججشبت مؽهذًت جفٍى

 الفماء مً خُض الذاللت ؤوظْ مً اإلايان والحّحز . -
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ُف في ألاظىاط ألادبُت ِلى اخخالف ؤلىاجها . الحّحز ؤـٕش خللت  -  مً خُض الخٌى

 مؽهذًت اإلايان جخخلف مً ؤدًب آلخش  خعب الخىُى الشلافي ، الاظخماعي والذًني .  -
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ت الشواًت ، بدض في جلىُاث العشد ، اإلاجلغ الىوني ِبذ اإلالً مشجاك ، ف .12 ي هٍٍش
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ة. ولونياليَّ
ُ
ة ما َبعَد الك  ثمظهرات ضراع ألانا وآلاخر في نظريَّ

Manifestations of the conflict between self and other in post-colonial 

theory. 

 - Rawdha Ali Al-Hammadi سولت علي الحّمادي

ت  َُّ  كىشول
ُ
 آلاداب والعلىم، حامعت

College of Arts and science /Qatar University 

 ra1307521@qu.edu.qaؤلاًمُل: 

 ملخظ:

 بُنهما  ًىىلم
ُ
ل في الّفشاع الحخمي بحن ألاها وآلاخش، فالعالكت

َّ
ت هبري جخمش َُّ هزا البدث مً بؼيال

 دساظت
ُ

شاع والّفذام اإلاعخمش، وعلُه ًخدشَّي البدث اث وبإلىان الفَّ َُّ  مؽبعت باإلؼيال
ٌ
هىه  عالكت

خخلفت مً  الّفشاع بحن ألاها وآلاخش 
ُ
ُاِجه اإلا

ّ
ت بإؼياِله وججل ًّ اث ألادبُت والىلذ مىٍىس ؤخذر الىٍشٍَّ

ت   بلى دساظت جإزحراث الّفشاع بحن ألاها وآلاخش على الحذًشت وهي هٍشٍَّ
ً
ت، بلافت َُّ ما بعذ اليىلىهُال

ت.ٌهىس ؤوشوخاث   الىٍشٍَّ

ٍت مً الّىخائج، مً ؤَبشِصها: بحماعُ 
َ
 بلى ُحمل

ُ
ق البدث

َ
ل
َ
ت ما بعذ  وكذ خ اد هٍشٍَّ ؤبشص سوَّ

 بلى حعّذد ؤؼياٌ 
ً
ت على ؤنَّ العالكت بحن ألاها وآلاخش جلىم على الّفشاع والّخفادم. بلافت َُّ اليىلىهُال

الّفشاع مع آلاخش وآزاسه، وكذ ؤفمذ دساظت وبُعت هزا الّفشاع بلى جإظِغ عذد مً اإلافاهُم 

ت  َُّ ت ما بعذ اليىلىهُال ت في هٍشٍَّ ىاعت آلاخش.الجىهشٍَّ ابع ـو  مشل الاظدؽشاق، والُهجىت، ومفهىم الخَّ

 اإلافتاحّية:
ُ

ت، الىلذ ما بعذ اليىلىهُالي، الاظخعماس. الكلمات ُّ ت ما بعذ اليىلىهُال  ألاها وآلاخش، هٍشٍّ

 
Abstract: 

This research starts from a major problem represented in the inevitable 

conflict between self (ego) and other, that the relationship between them is a 

relationship saturated with problems and colors of conflict and constant clash, 

and therefore the research aims to study the essence of the struggle between the 

self and the other from the perspective the Post-colonial theory. 

The research concluded with a set of results, such as the most prominent 

pioneers of post-colonial theory agree that the relationship between self (ego) 

and other is based on conflict and collision. Furthermore, the study of the 

nature of this conflict has led to the establishment of several essential concepts 

in Post-colonial theory such as orientalism, hybridity, subaltern and othering. 

Keywords : Self (ego) and other, Post-colonial theory, Postcolonialism. 
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  :مقدمة .1

ت )ألاها وآلاخش( مفهىٌم حىهشيٌّ في معٍِم خلٌى الّذساظاث  بنَّ  َُّ مفهىم زىائ

ى 
َّ
لافّي الحذًث، وكذ ججل

ّ
عّذ مً ؤهثر اإلافاهُم خمىًسا في الّىلذ ألادبّي والش ت، وَُ َُّ ؤلاوعاه

عخعِمش 
ُ
ت اإلا َُّ ىائ

ُ
ت، الظُما عىذ جىاٌو ز َُّ هزا اإلافهىم مع ٌهىس دساظاث ما بعذ اليىلىهُال

 
ُ
ت. واإلا َُّ  عخعَمش، بر ٌعخذعي وحىُد ؤخِذهما وحىَد آلاخش بفىسٍة ُمباؼشٍة ؤو لمى

ت العالكت بحن ألاها وآلاخش، فالخفاعل  َُّ وعلُه، ًىىلم هزا البدث مً بؼيال

 
ٌ
ت ألاخىاٌ، فعالكت ألاها باآلخش عالكت

ّ
ا في واف ًُّ ا ووبُع

ً
بُنهما خخمّي، ولىّىه لِغ ُمعاإلا

اث وبإ َُّ شاع والّفذام اإلاعخمشمؽبعت باإلؼيال  اللذم لىان الفَّ
ُ
، وعلُه  ًخدشَّي مىز

 جدلَُم حملٍت مً ألاهذاِف، مً ؤهّمها دساظِت هىه الّفشاع بحن ألاها وآلاخش 
ُ

البدث

ت،  َُّ خخلفت مً مىٍىٍس هلذّي حذًذ، وهى مىٍىس ما بعذ اليىلىهُال
ُ
ُاِجه اإلا

ّ
بإؼياِله وججل

ت  ورلً باالعخماِد على اإلاىهِج ما بعَذ  ُّ ت والخدلُل ًّ خه الىلذ ُّ اليىلىهُالّي الزي حعىد مشحع

 بلى دساظت جإزحر الّفشاع بحن ألاها وآلاخش 
ً
ت ُمخعّذدِة الّخخّففاث. بلافت َُّ بلى مىاهَج بُي

ت في  ت وجإظِغ اإلافاهُم الجىهشٍَّ َُّ ت ما بعذ اليىلىهُال على ٌهىس ؤوشوخاث هٍشٍَّ

ت. بلى حاهب دساظت مذي جإزحر  ِم  الىٍشٍَّ
ْ
ل
َ
ت في خ َُّ ىلْىهُال

ُ
ت وما بعذ الي َُّ ىلْىهُال

ُ
اللىي الي

ش. 
َ
ٍة َبحن ألاها وآلاخ َشاعاث ُممخذَّ  ـِ

 هما في لعاِن العشب
ً
غت

ُ
ش ل

َ
َعل، ٌؽحُر معجى آلاخ

ْ
ف

َ
ِئحن وهى اظٌم على ؤ

ّ
: "ؤخذ الؽ

 
ْ
ف

َ
ُش، وؤـلُه ؤ

َ
ُش وزىٌب آخ

َ
ْحر، هلىلً سحٌل آخ

َ
ش بمعجى غ

َ
خشي، وآلاخ

ُ
هثى ؤ

ُ
َعَل مً وألا

 ؤلًفا لعيىنها 
ُ
ْبِذلذ الشاهُت

ُ
َخا فإ

َ
شِلل

ُ
ش، فلما احخمعذ همضجان في خشٍف واخذ اظد

ّ
الّخإخ

  .1واهفخاح ألاولى كبلها"

اث، ؤما ألاها حؽحر 
ّ
ت ٌؽحر بلى ؤّي ش يء ممحز عً الز ًَّ ؤما آلاخش في الّذساظاث الىلذ

اث بما جدمله مً محزاث، وبما حؽترن فُه مً خفائ
ّ
َق ومىسوزاث مع غحرها بلى الز

ىَخمحن بلى حيعها وزلافتها. 
ُ
 مً اإلا

ش بمعضٌٍ 
َ
ُفعُب جدذًُذ مفهىم آلاخ اِث ؤو ألاها. وٍَ

ّ
ُش بىحٍه عام هى هلُُن الز

َ
وآلاخ

ل ولٌّ منهما آلاخش، 
ّ
ؽي ٌُ حن؛ بر 

َ
اث، وهزا ساحٌع ليىنهما ُمخذاِخل

ّ
عً هُىىهت ألاها والز
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 باخخالفه، فشْظُم خذود ألا 
ُ

خخلف م في الجهت اإلالابلت سظَم خذود آلاخش، رلً ٍو دّخِ
ًُ ها 

شي"
ْ
خ

َ
واث ألا

َ
ل الز

ّ
ش بلُه بمعضٌٍ عً حؽي

َ
ىٍ ًُ ْن 

َ
ًُ ؤ مى ًُ اث ال 

ّ
ل الز

ّ
 . 2ؤّن "حؽي

ه 
ّ
ا؛ ألنَّ "الىكىف ؤمام آلاخش بما ؤه ًُّ ًّخخز الخفاعل بحن ألاها وآلاخش وابًعا بؼيال

مام الاخخالف وُمىاحهت للمغاًشة، ف
َ
 ؤ

ٌ
 وكىف

ً
عىسا

ُ
 جخىّبذ فُه الزاث ؼ

ٌ
ه مىكف

ّ
ةه

اث في 
ّ
خخِلف هى ما جفخلش بلُه الزاث، ما ال جملىه؛ مما ٌعجي ؤّن الز

ُ
بالىلق. فاإلا

ه 
ّ
ت، جىٍش في مشآة خاحتها وعىصها. ومادي هزا ول ىاحه هفعها مىلـى

ُ
ُمىاحهت آلاخش ج

 الزاِث ؤماَم آلاخش، باخخالفه الشلافي والحماسّي هي 
َ
 .  3وكفت ُمؽبعت بالللم"هى ؤّن وكفت

ت  َُّ لاف
ّ
وكذ ظاَد مفهىُم )ألاها وآلاخش( في دساظاث الخىاب، والّذساظاث الش

ا  عّذ مفهىًما مشهضًٍّ ت، وَُ َُّ ت وما بعذ اليىلىهُال َُّ اث اليىلىهُال ما في هٍشٍَّ َُّ ت، والظ عىٍَّ
ّ
والي

ت. و  َُّ ت ما بعذ اليىلىهُال ت بالغت  ٍشجبي مفهىم )آلاخش( بمفاهَُم في هٍشٍَّ ُّ ؤخشي راث ؤهم

ت، والهامؾ واإلاشهض،  ت، واالخخالف، والاظدؽشاق، والُهىٍَّ َُّ في دساظاث ما بعذ اليىلىهُال

اث، وغحرها.  ُّ  وألاكل

ة .2 ة والعربيَّ   ضراُع ألانا وآلاخر في الفلسفتين الغربيَّ

ة 1.2  :ألانا وآلاخر في الفلسفة الغربيَّ

ت )ألا  َُّ ت، بر بنَّ بسهاـاث مفهىم زىائ َُّ ل  ِكذَم الحماسة ؤلاغٍش
ٌ
ها وآلاخش( كذًمت

ت ؤلاوعان  ُّ لّي الزي جلىم هٍشجه للعالم على زىائ بشصث في الخفىحر الفلعفّي ؤلاغٍش

ىائُت في الفىش ألاوسوبّي 
ُ
م جىّىس الىعي بهزه الش

ُ
فها آلاخش. ز بُعت بـى

ّ
فه ألاها، والى بـى

 
ً
ه ًخمدىس خىلها، وجدذًذا

ّ
مىً اللٌى به ًُ  Georg Friedrich (في فلعفِت هُغل  الزي 

Hegel :1770-1831 ،اث وآلاخش
ّ
( اللائمِت على الّخىاكماث بما فيها الّخىاكماث بحن الز

ٌِ على هزه الّخىاكماث وولعها في  فيان مؽشوُع هُغل الفلعفّي كائًما على الاؼخغا

ىللت. فُامً هُغل ؤّن ؤلاوعاَن ال ًذسُن 
ُ
وحىده وكُمخه بال  ظُاق ما ظّماه باإلاعشفت اإلا

ت بحن ألاها وآلاخش  َُّ اث، وهزه العالكت الحخم
َّ
ا للز ًُّ ا ؤظاظ

ً
م آلاخش وىهه وظُى عً وٍش

اث ٌعجي 
ّ
شاع، فالزاث في ـشاع دائٍم مع آلاخش؛ ألنَّ جدلُم الىعي بالز ّخخز وابع الفَّ

َ
ج

ت َُّ م عمل ت ال حؽبع بال عً وٍش َُّ الىفي واللماء  هفي سغبت آلاخش ما دامذ الشغبت ؤلاوعاه
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غ 
ُ
على ولَّ ما هى آخش. ًلٌى هُغل في هزا العُاق: "بّن الىعي بالزاث ال ًمىىه ؤن ًبل

 في وعي 
ّ

ُغ ساخَخه بال
ُ
اث بهما ال ًبل

َّ
ؤلاؼباع ما لم ًإِث اإلاىلىُع الىفَي بىفِعه.. فالىعي بالز

 . 4بزاث ُمغاًش"

ىها الّشغبت بالعُادة وهزه الّشغب
َّ
اث جخمل

ّ
واث بنَّ الز

ّ
ذخلها في ـشاع مع الز

ُ
ت ج

ُذ، فُزهب هُغل بلى ؤنَّ  عَشف بعالكِت العبذ والعَّ ٌُ يخُج عً هزا الّفشاع ما  ألاخشي ٍو

ُذ ال ًمىىه  ُذ، والعَّ ِم ـشاعه مع العَّ فشلها بال عً وٍش ه ٍو
َ
َدِلُم راج ًُ العبذ ال 

ّن وحىد وٍل منهما الحفاً على مياهخه بال بالفشاع مع الَعبذ والخفّىق علُه. وهىزا فة

ت وحىد آلاخش لخدلُم الىعي  َُّ  وملترن بىحىِد آلاخش، وبهزا فةنَّ هُغل ًلشُّ بإهم
ٌ
مؽشوه

ت  َُّ ىائ
ُ
يخج ز ًُ شاع الجذلّي ألاصلّي الزي  خز عىذه ؼيل الفَّ خَّ

َ
اث، على ؤّن العالكت ج

َّ
بالز

ُذ والعبذ.   العَّ

ت هي آلاخشون، ؤّي  شي حان بٌى ظاسجش ؤّن الهىٍَّ د )ألاها( هى )آلاخش(، ٍو ؤّن ُمدّذِ

ل جدذ جدذًم آلاخش، لىً آلاخش 
َّ
دؽي غ ٍو اث الىحىدي ًخإظَّ

ّ
فُزهب بلى ؤّن وعي الز

 بحن ألاها وآلاخش 
َ
ه وبًلا لعاسجش مفذٌس للؽش، ولهزا فةنَّ العالكت

ّ
؛ أله

ً
لِغ آخش خحّرا

ه ًيبػي لىا ؤ  عذاوٍة وظُىشٍة وامخالن. هما ًزهُب بلى ؤهَّ
ُ
ن "هلّش ؤهىا وعدؽعش عالكت

ذَسن، على ؼيل امخالن. بهجي مملىٌن للغحر" ًُ م ألاها 5وحىدها للغحر الزي ال 
ّ
، وبعبب حعل

 على هٍشة آلاخش، 
ً
ت ُمعخمذة َُّ اج

ّ
باآلخش ًشي ظاسجش ؤنَّ هزه العالكت ججعل الىُىىهت الز

ذه آلا  ٍش عه وٍُ
ّ
خش. لزلً اخخخم وعلُه فةّن حّل ما ًفُذس مً ألاها ًيىن اوعياًظا إلاا ًخىك

خه )ال مخشج( بملىلخه اإلاؽهىسة: "آلاخشون.. هم الجحُم" ُّ  . 6ظاسجش معشخ

ف عخعَمُل في  بّن حعٍش ٌُ ت الحذًشت مفىلح )ألاها وآلاخش( هما  ًّ اث الىلذ الىٍٍش

 بلى ظُغمىهذ فشوٍذ -ًشحع بلى الخدلُل الفشوٍذّي 
ً
-Sigmund Freud (1856وعبت

ذ في ؤعماٌ  ، وما بعذ الفشوٍذّي -(1939
ّ
ت، وؤبشص جلً الاظخعماالث ججل ُّ اج

ّ
لدؽىُل الز

(، الزي ًىىىي اظخخذامه لهزا اإلافىلح Jacques Lacan 1901-1981 :حان الوان )

خه مفىلح آلاخش  مّحز الوان في هٍٍش ًُ غش، بر  ِه ألاهبر وألـا ًْ -على الّخمُحز بحن آلاخش بَدذَّ



 مجلة مقامات 422-401 ص، (2021) 2/العـــدد: 5اإلاجلد
ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363 /:          

 

108 

 

غش ؽبه ال -بدّذه ألـا ٌُ فه آلاخش الزي  فغ )بـى ىدؽفه الىفل خحن ًلف Selfىَّ ( ٍو

فل ـىسجه 
ّ
شي الى ًَ  ُمىففلت، وعىذما 

ً
فها هُىىهت  لزاجه بـى

ً
ؤمام اإلاشآة، فُفبذ ُمذسوا

فل في 
ّ
في اإلاشآة، فةّن جلً الفىسة جيىن مخماًضة باللذس الزي ًىفي لترظُخ ؤمل الى

َشة، واخخالُق العُادة على هزا الىدى ظُيىن ؤظاًظا
َ
(. ؤما Egoلؤلها ) ظُادة ُمىَخٍ

اث Grande-autreُمفىلح آلاخش الزي ظّماه الوان آلاخَش ألاهبر )
ّ
( فهى الزي جىدعب الز

فه ؤهه كىب مخجاوص ؤو مىلم  ه آخش سمضي، ًمىً حعٍش
ّ
تها مً خالٌ هٍشجه، ؤي ؤه ُهىٍّ

عخدمش ولما جدذزذ جلً الزاث بلى راٍث ؤخشي. فاآلخش ألاهبر ًىفش  ٌُ للخىاب، 

تها بيىنها آخش جابًعاالؽشوه ال  . 7تي جىدعب مً خاللها الزاث اإلاعخعَمشة بخعاًظا بهىٍّ

ة: وآلاخر فيألانا  2.2 ة وؤلاسالميَّ  الفلسفة العربيَّ

ة مع  خ بعالكت معخمشَّ اٍس  عبر الخَّ
ً
ت ُمشجبىت ُّ ت ؤلاظالم ُّ  العشب

ُ
ذ الحماسة

ّ
ٌل

مم، الحماساث ألاخشي، مً الُىهان والشومان بلى بالد فاسط وا
ُ
لهىذ وغحرها مً ألا

فاٌ والخفاعل مع آلاخش ٌعّذ ؤخذ ؤهّم عىامل اصدهاس 
ّ
مىً اللٌى بّن هزا الاج وٍُ

ت. َُّ  الحماسة ؤلاظالم

ت،  َُّ لافت ؤلاظالم
ّ
 في حزوس الش

ٌ
لت ـّ ش مخإ

َ
 معشفِت آلاخ

ُ
هما ؤنَّ الاخخالف مً وفىشة

ٌُ حعالى: َء سَ  ُظجن هللا عّض وحل في خلله، ًلى
ٓ
ا

َ
ۡى ؼ

َ
 َول

َ
 َوال

ٗۖٗ
ِخَذة

َٰ
 َو

ٗ
ت مَّ

ُ
اَط ؤ َجَعَل ٱلىَّ

َ
ًَ ل بُّ

َخِلِفحَن ﴿
ۡ
ىَن ُمخ

ُ
َضال ًَ١١١﴾  

 
ُهۡم

َ
ل

َ
ل
َ
ًَ خ ِل

ََٰ
 َوِلز

ًََۚ ِخَم َسبُّ  َمً سَّ
َّ

[. كاٌ اإلاشاغي في 119]هىد: ِبال

: "ؤي إلاؽُئخه حعالى فيهم الاخخالف والخفّشق في ولزلً خللهمجفعحر كىله حعالى:

بع رلً مً ؤلاسادة والاخخُاس في ألاعماٌ خللهم"علىمهم ومعاسفهم وآسا
ّ
 . 8ئهم، وما ًد

ؽحُر ابً خلذون ) ًٌ 1406-1332وَُ ( في ملذمخه بلى فىشة ؤنَّ ؤلاوعان بىبعه وائ

ه ُحبل على العِؾ مع آلاخش، "فاإلوعان هما ًلٌى الحىماء مذوّي 
ّ
احخماعّي، ؤي ؤه

بع"
ّ
ؽحر 9بالى

ُ
 بلى اإلاذًىت ح

ً
ت وعبت ُّ بلى الاحخماع البؽشّي، فاإلوعاُن ال ًمىً ، واإلاذه

اث مً دون آلاخش 
ّ
حعجُض  -باليعبت البً خلذون -وحىده بمعضٌٍ عً ؤبىاِء حيعه. بنَّ الز

 التي جشبي بُنهما بما 
ُ
ة بلى آلاخش، والعالكت عً اظخىماٌ خُاتها، فهي في خاحٍت ُمعخمشَّ

فض ي بلى الىفىس ؤو الائخالف، 
ُ
ت،ؤن ج َُّ ًّ ـىسها ُمخخلفت فهي عالكت خخم   .لى
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ت بمعضٌٍ عً الّعُاق  َُّ ت ؤلاظالم َُّ مىً جدذًذ ـىسة آلاخش في الشلافت العشب ًُ وال 

 
ً
 ومفذسا

ً
 فاعال

ً
ت التي ؼهذتها اإلاىىلت عىفشا َُّ خ خّي، فلذ واهذ ألاخذار الخاٍس اٍس الخَّ

ا في حؽىُل ألاها وجدذًذ العالكت باآلخش. مً ؤبشص جلً ألاخذار التي  ظهمذ في حىهشًٍّ
َ
ؤ

وشح معإلت ألاها وآلاخش في الفىش العشبّي وؤلاظالمّي خملت هابلُىن بىهابشث على مفش 

(؛ بر ؤهخجذ هزه الحملت ـذمت الحذازت لذي العشب بىلعهم في ُمجابهت 1798-1801)

 ُمعلىت مع الغشب.

فخه مً آزاس متراهمت في 
ّ
 على رلً، ؤظهمذ وكائع وؤخذار ؤخشي وما خل

ً
وعالوة

على ظبُل -ذ وحؽىُل عالكت ألاها باآلخش في العالم العشبّي وؤلاظالمّي، مً ؤبشصها جدذً

اهُت )1918-1914الحشبان العاإلاُخان ألاولى ) -اإلاشاٌ ال الحفش
ّ
(، 1945-1939( والش

ت ) ُّ (، وما جال رلً مً ؤخذار هدشب فلعىحن واخخالٌ 1924وظلىه الخالفت الُعشماه

غ( عام )(، والعذو 1948اليهىد لها ) (، وهىبت 1956ان الشالسي على مفش )خشب العَى

شان ) اهُت )1988-1980(، بلافت بلى خشب الخلُج ألاولى )1967خٍض
ّ
-1990(، والش

يّي للعشاق 1991 الشت )الغضو ألامٍش
ّ
 (، وغحرها.2003(، والش

ت بإدب الّشخ َُّ ت ؤلاظالم َُّ لافت العشب
ّ
ا في الش ًُّ ى عالكت ألاها باآلخش هف

ّ
الث وجخجل

ل )آلاخش( اإلاىلىع الّشئِغ له؛ ألن اإلاشجِدل غشله الخعّشف على آلاخش 
ّ
ؽي ٌُ الزي 

لذ هزه الّشخالث بسهاـاث خمىس آلاخش في الشلافت 
َّ
واظخىؽافه باخخالفاجه. وكذ ؼي

ت وألادب العشبّي. ومً ؤهّم ألاعماٌ التي عالجذ مىلىع ألاها وعالكخه باآلخش  ُّ العشب

ت )سخلت ابً فمالن( الز ُّ ت دًي ُّ لخذس باهلل في بعشت ظُاظ
ُ
ي ؤسظله الخلُفت العّباس ي اإلا

 لعاداث )آلاخش( ولباظه وؤخالكه وظلىهه 
ً
 دكُلا

ً
فا م في سخلخه ـو بلى بالد البلغاس، فلذَّ

خ الّخىاـل الحماسّي بحن  ل سخلخه "عالمت باسصة في جاٍس
ّ
ؽي

ُ
وؼعائشه ودًاهاجه، وح

اهذ الباخشىن ؤن ؤلاظالم ت، فىللتها وآلاخش، ٍو ُّ ت في فً هخابت الشخلت العشب َُّ ها هللت هىع

، بل لم  بلى معخىي الّخدلُل ؤلازىىغشافي لآلخش الزي لم ًىً العشب
ً
ٌعشفىن عىه ؼِئا

 .10ًىً العالم ٌعشف عىه ؼًِئا"
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ض(  ض في جلخُق باٍس مىً عّذ هخاب )جلخُق ؤلابٍش ُُ ؤّما في العفش الحذًث ف

هىاوي )
ّ
( مً ؤبشص الىخب التي جىاولذ العالكت باآلخش ووـف 1873-1801لشفاعت الى

عّذ كشاءة "لؤلها في مشآة آلاخش، فلم جىً غاًت  ٌُ ـىسة آلاخش واإلاىكف مىه، فالىخاب 

دعب، بل كشاءة مفش في مشآة ؤوسوّبا"
َ
غ ف هىاوي كشاءة باَس

ّ
هىاوي . و 11الى

ّ
كذ عمذ الى

 في هخابه بلى ولع ألاها في عالكت جلابل مع آلاخش، في
ً

لاسهاث بُنهما حاعال
ُ
ان ٌعلُذ اإلا

ألاها هلًُما لآلخش، على ظبُل اإلاشاٌ الّخلابل بُنهما في العلىم، فاألها جمخاص بعلىم الذًً، 

علل الىهىاوي كىة وجلذم آلاخش بلىة هزه  في خحن ًخفّىق آلاخش في علىم الذهُا، وَُ

آلاخش في ملابل هشم ألاها، العلىم، ولعف ألاها بمُاع جلً العلىم منها. بلافت بلى بخل 

عاء وعذم غحرة الّشحاٌ عىذ آلاخش ملابل 
ّ
ت الي ت عفَّ

ّ
ورواء آلاخش في ُملابل حهل ألاها، وكل

ما عىذ ألاها مً عّفت وغحرة. وبهزا ًيىن "حذٌ الّفىسة بحن ألاها وآلاخش حذٌ الحمىس 

اب عىذ والغُاب، فغُابها عىذ ألاها خمىس عىذ آلاخش، وخمىسها عىذ ألاها غُ

 .12آلاخش"

ا .3 ياتها نطيًّ
ّ
ة وثجل  : ضراُع ألانا وآلاخر في نظرّية ما بعد الكولونياليَّ

ت  َُّ اث مخخلفت مً ؤبشصها زىائ ُّ ىائ
ُ
ذث ز

ّ
ت ألاها وآلاخش ؤبعاًدا عذًذة وول ُّ ىائ

ُ
ؤخزث ز

شق والغشب. والغشُب اـىالٌح خذًث حاء مع جلعُم ألاوسبُ
َّ

ن في عفىس الاظخعماس حالؽ

لُا، وغشب ٌعىىن به ؤهفعهم، وبن وان ا لعالَم بلى ؼشٍق ٌعىىن به ؤهل آظُا وؤفٍش

ا، بال ؤنَّ دالالتها كذًمت، فمىز اللذم وان في العالم كّىجان 
ً
ٌُ اليلمت خذًش اظخعما

ل رلً في 
ّ
شق، وألاخشي في الغشب. وجمش

ّ
جفىشعان وجدىاصعان العُادة، بخذاهما في الؽ

م، زم في الفشاع بحن اإلاعلمحن والّشوم، زم في الّفشاع بحن الّفشاع بحن الفشط والشو 

 .13اإلاعلمحن والفلُبُحن

ت في اللشِن الحادي   َُّ ت الؽشق والغشب جضامًىا والحشوب الفلُب َُّ ىائ
ُ
وكذ بشصث ز

ت، ومً ُهىا ٌهش الاظدؽشاُق  َُّ  لؤلها الغشب
ً
ل تهذًذا

ّ
ؽي ٌُ عؽش، خُىما ؤخز آلاخش 

(Orientalism) ت، الظُما بعذ دساظت بدواسد  الزي ؤّدي ُّ ىائ
ُ
ي جلً الش

ّ
بٍهىسه بلى ججل

عّذ هخابه )الاظدؽشاق Edward Said (1935-2003ظعُذ  ٌُ  1978 -( له، بر 
ً
( عالمت
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 على اإلافىلح، وؤهعبه 
ً
ت ألاها وآلاخش، خُث ؤلفى دالالٍث حذًذة َُّ  في جىّىس زىائ

ً
فاسكت

 َُّ  واظًعا في العذًذ مً الحلٌى اإلاعشف
ً
ت، فذساظت بدواسد ظعُذ لالظدؽشاق هي خمىسا

ت، خشج منها بملىلت بّن ألاها )اإلاعخعِمش( ٌعِؾ  ُّ ت الاظدؽشاك ُّ في ؤظاظها هلٌذ للعلل

خلم له ؤصماٍث وي ٌعِؾ عليها، فاإلاخبىع ًفىع جابَعه لحري  ىاعخه لآلخش، ٍو بةهخاحه ـو

 هفَعه فُه. 

ع بدواسد ظعُذ عالكت ألاها باآلخش في هخاب )الاظدؽشاق( عبر دساظت جىّىس  وجدبَّ

ً والشّخالت الغشبُحن، وعالكت هزا  ا في هخاباث الشوائُحن واإلافىٍش ًُّ خ شق جاٍس
ّ

مفهىم الؽ

ه مفهىم مىاكٌن للؽشق، واظخخذام اللىي 
ّ
ف الغشب لىفعه على ؤه اإلافهىم بخعٍش

ش الاظخعماس. فلام ظعُذ بخفىًُ الخىاب الاظدؽشاقّي، و  ت له لخبًر ُّ ال ذ ؤلامبًر حؽٍش

ت  اِث الاظدؽشاق الاظخعماسٍَّ ُّ شق مىز علىد، ودَسط ه
ّ

آدابه وملىالِجه اإلاتراهمت خٌى الؽ

ل بلى هدُجٍت  ىت ُمعخمًذا على الاسجباه الىزُم بحن اإلاعشفت والّعلىت واللّىة. وجـى
ّ
بى

ُ
اإلا

شق والغشب، وجدذ
َّ

ف في الّفشاع بحن الؽ
ّ
 جٌى

ٌ
ت َُّ  معشف

ٌ
ًًذا مفادها ؤنَّ الاظدؽشاَق ؤداة

شق.
ّ

فها الغشُب لُدىم ظُىَشجه على الؽ
ّ
 ًٌى

ف بدواسد ظعُذ الاظدؽشاق وفًلا لىبُعت الّفشاع بحن ألاها وآلاخش، فهى  وَعشَّ

عّمى  ٌُ شق وما 
َّ

عّمى الؽ ٌُ "ؤظلىب جفىحٍر ًلىُم على الخمُحز الىحىدّي واإلاعشفّي بحن ما 

شق، وبعادَ 
ّ

شب، وهى ؤظلىٌب غشبّي للَهُمىِت على الؽ
َ
ي علُه"الغ

ّ
. رلً 14ة بىائه، والدعل

َشة، ودسحاث ُمخفاوجت مً الَهُمىت 
َ
 كىة، وظُى

ُ
ؤنَّ "العالكت بحن الغشِب والؽشِق عالكت

ت شهبَّ
ُ
شق 15اإلا

َّ
ه الخفاُهم مع الؽ

ّ
". ولهزا فةّن بدواسد ظعُذ ًىٍُش لالظدؽشاِق على ؤه

شق ف
َّ

ها هزا الؽ
ُ
ت التي ٌؽغل ـّ ت. بإظلىٍب كائم على اإلاياهِت الخا َُّ ت الغشب َُّ ي الخبرة ألاوسوب

شُق باليعبت ألوسوبا هى مىكع ؤعٍم وؤغجى وؤكذم معخعمَشاتها، وهى مفذُس 
َّ

فالؽ

 مً ؤعمم ـىس آلاخش وؤهثرها جىاجًشا 
ً
شُق ـىسة

َّ
ُل الؽ

ّ
مش خماستها، وُمىافعها الشلافّي. وٍُ

فه الفى  شق في جدذًذ ـىسة الغشب بـى
َّ

ماّدة، لذي ألاوسوبُحن. وكذ ظاعذ الؽ
ُ
سة اإلا

ت؛ وعلُِه فةّن  َُّ ت الغشب َُّ ت والشلاف ًَّ شق حضء ال ًخجّضؤ مً الحماسة اإلااد
َّ

ولهزا فةّن الؽ
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الاظدؽشاق "ؤظلىب للخىاب؛ ؤي للخفىحر والىالم، جذعمُه ُماّظعاث ومفشداث وبدىر 

ت" ت وؤظالُب اظخعماسٍّ اث اظخعماسٍّ َُّ ت، بل وبحروكشاو ىس، ومزاهب فىشٍّ ت، ـو ُّ  . 16عمل

اظخلهم ظعُذ مفهىم الخىاب لذي مِؽُل فىوى واظدشمَشُه في جدلُل وكذ 

ش بةكفاء آلاخش والّخعالي علُه بلى جلالَُذ 
ّ
ت جدّىٌ الخىاب الاظدؽشاقّي الغشبّي اإلاخذز َُّ هُف

د  ىفي ظعُذ ؤن ًيىن الاظدؽشاُق مجشَّ ت. ٍو َُّ لافت الغشب
ّ
ىخمىن بلى الش

ُ
ماٍث حؽّشبها اإلا

ّ
وُمعل

 
ّ
ت، ؤو مجمىعت غحر خلل ًخجل َُّ عاث ألاوادًم اظَّ

ُ
ى في الشلافت، ؤو البدث العلمي، ؤو اإلا

ىر في 
ُ
ه الىعي الجغشافّي العُاس ّي اإلابش

ّ
شق، بل به

َّ
ىخىبِت عً الؽ

َ
مترابىت مً الّىفىؿ اإلا

ش جففُلّي  ت، وهى جىٍى ت واللغىٍَّ َُّ خ ت والخاٍس َُّ ت والاحخماع ًَّ ت والاكخفاد َُّ الّىفىؿ العلم

ي للخمُحز الجغشافّي الزي ًلٌى بنَّ العالم ًىلعُم بلى هففحن غحِر مخيافئحن هما لِغ فل

شق والغشب، بل ؤًًما لعلعلٍت واملت مً اإلافالح التي ٌعخعحُن في جدلُلها 
َّ

الؽ

هىاع 
َ
ب مع ؼّتى ؤ

ّ
ى الىظائل. وهى خىاٌب ًدُا في بواس الّخبادٌ اإلاخلل والحفاً عليها بؽتَّ

ل بلى خّذ هبحر مً خالٌ مبادالجه مع الُعلىت الّعلىت التي ًماسظه
َّ
ا آلاخش، فُدؽي

ت مشل العلىم  ت، والُعلىِت الفىشٍَّ َُّ ال ت ؤو ؤلامبًر َُّ عاث اليىلىهُال ت مشل اإلااظَّ َُّ العُاظ

لىِت  ت الحذًشت، والعُّ َُّ ذ ؤو ؤّي مً العلىم الّعُاظ ؽٍش
ّ
اث اإلالاَسهت ؤو الد الّعائذة واللغىٍّ

ت مشل ا َُّ ت مشل الشلاف َُّ وق والّىفىؿ واللُم، والعلىت ألاخالك
ّ
إلاىاهج اإلاعخمذة للز

ت بما هفعله )هدً( وال ٌعخىُعىن )ُهم( ؤن ًفعلىه ؤو ًفهمىه مشلىا  َـّ ألافياس الخا

 .17)هدً(

اث التي ؤفشصها ـشاع ألاها وآلاخش، بر اـىىعها  َُّ ىائ
ُ
ودسط بدواسد ظعُذ الش

عخعِمش( للىلبت آلاخش،
ُ
عخعَمش( هلَُمه  الغشبّي )اإلا

ُ
 الؽشقّي )اإلا

ً
ولخمُحز هفعه بها، حاعال

في وّل ش يء. وفي خمم دساظخه للعالكت بحن ألاها وآلاخش، ٌؽحر بدواسد ظعُذ بلى مفهىم 

ىع آلاخش Representationمشهضي وهى مفهىُم الّخمشُل ) ـُ ت  َُّ عهم في عمل ٌُ ( الزي 

ؽىُله وجلُُذه، ومً زّم جزلُل َعلباث فشك العَّ 
َ
َمىت َعلُه. وح ُْ شة والَه

َ
 ُى

عّذ ألاب الشوحي Frantz Fanon (1925-1961وكذ ظبم فشاهض فاهىن  ٌُ ( الزي 

ت بدواسد ظعُذ في جىاوله العالكت بحن ألاها وآلاخش، بر ًىىلم  َُّ ت ما بعذ اليىلىهُال لىٍٍش
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بى ألاسك( مً كىاعخه بإّن العالم اليىلىهُالّي عالٌم كا
ّ
ت فاهىن في هخابه )ُمعز َُّ ئٌم على زىائ

م -اإلاعخعِمش واإلاعخعَمش-ألاها وآلاخش  ععى ول وشف فُه ؤن ًدّل مدّل آلاخش عً وٍش ، َو

شفن فاهىن مداوالث الّخىاـل بحن ألاها وآلاخش )اإلاعخعِمش -الّفشاع والُعىف. بر ًىفي ٍو

 ؤم مفاولاث؛ ورلً للىاعخه بإّن 
ً
ت  اإلاعخعَمش( بإؼيالها اإلاخخلفت، ظىاء ؤواهذ حعٍى

داٌو ولُّ وشف فُه  العالم اليىلىهُالي عالٌم زىائّي كائم على الّفشاع بحن ألاها وآلاخش، ٍو

ىائُت بال بالعىف "فخعبحر اإلاعخعَمش 
ُّ
ٌُ هزه الش ًُ صوا ش؛ لهزا ال ًمى

َ
ِدلَّ مدلَّ آلاخ ًَ ؤن 

 للمعاواة بحن 
ً
للعالم الاظخعماسي لِغ معشهت عللُت بحن وحتهي هٍش، لِغ خىابا

الت مىللت"البؽش  .18، بهما هى جإهُذ )عىُـف( أـل

فه  ت حعخعمُل العىف بـى َُّ فُامً فشاهض فاهىن بإّن حمُع ألاهٍمت اليىلىهُال

عاد في ٌّل هزه ألاهٍمِت بهخاُج بًماِن  ت، وَُ ُّ وه ت لدؽىُل ُهىٍت الّشعاًا الذُّ ؤداة لشوسٍّ

ٌِ مً غلَبهم،  ًَّ العىف مً اإلاغلىبحن بىما ت ومً ُهىا فةّن ف َُّ خ خُث هى ـحروسة جاٍس

ه ًجعل  -وفم فاهىن -ٌاهشة حعخلضم الُعىف اإلاىلم، وهى 
ّ
بلضامّي ومشمٌش وبًجابّي؛ أله

ىّهش ألاسواَح  ىّخُذ ألافشاَد على الّفعُذ اللىمّي، ٍو ا وكُمت، ٍو
ً
لحُاة اإلاعخعَمش هذف

ت ومؽاعِش الّىلق.  َُّ بت مً الحلذ والعفب
ّ
عز

ُ
 اإلا

...( وهى ؤخذ ماّظس ي الّذساظاث ما - 1949) Homi K.Bhabhaؤما هىمي بابا 

ش هىمي بابا 
َّ
ت فلذ عالج عّذة كماًا جدىاٌو العالكت بحن ألاها وآلاخش. وجإز َُّ بعذ اليىلىهُال

لت 
ّ
خعل

ُ
بةدواسد ظعُذ، فاظخفاد مً ؤفياسه، ووافله في بعن جلً ألافياس الظُما اإلا

ت الِخىاب الغشبّي واظخغالله وىظُلٍت ل
َ
ت على بُعلى ت والحماسٍَّ َُّ فْشك ظُىَشجه الشلاف

ت َبحن ألاها وآلاخش 
َ
بُعت العالك

َ
الفه في ؤخشي مشل جدلُله لى

َ
ش، ولىّىه خ

َ
عخعِمش -آلاخ

ُ
اإلا

عخعَمش
ُ
بر ًشي هىمي بابا ؤّنهما عاإلاان ُمخلاوعان وُمتراِبىان سغم ـشاعاتهما، ورلً  -واإلا

ت في دساظاث ما Hybridity)) ِمً خالٌ ابخياسه إلافهىم الُهْجَىت ، وهى ؤخذ اإلافاهُم اإلاشهضٍَّ

عخعِمش 
ُ
ا مً جدلُله للعالكت اإلاخبادلت بحن اإلا

ً
ت، ؤحى به هىمي بابا اهىالك َُّ بعذ اليىلىهُال

عخعَمش. 
ُ
 واإلا
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ت حذًذة داخل هىاق  َُّ ت خلم ؤؼياٌ زلاف َُّ ؽحُر مفهىُم الُهجىِت بلى عمل وَُ

عجي حن  الاخخيان الزي ًخلله الاظخعماس، َو
َ
باألظاط امتزاج وجذاخل حيعحن ُمخخلف

 هشحرة، منها اللغىّي، والشلافّي، والعُاس ّي، 
ً

ّخخز الّخهجحن ؤؼياال ً زالث ُمهّجً، ٍو لخيٍى

 والعشقّي. 

ًُ الّىٍش بليهما مً مىٍىس هىمي بابا  مى ًُ ش ال  عخعمَّ
ُ
عخعِمش واإلا

ُ
فاألها وآلاخش واإلا

ه بىٍشجه اإلاخخلفت على ؤّنهما عاإلاان وِهُاهان ُمىففالن ع ً بعمهما، وبهزا اإلاعجى فةهَّ

ت،  َُّ للعالكت بحن ألاها وآلاخش ًفخُذ فماًء حذًًذا في عالم دساظاث ما بعذ اليىلىهُال

ً، بر  ْعَخعَمٍش
ُ
ِىُل الَشَعاًا اإلا

ْ
ؽ

َ
ت ح َُّ ِفه عمل ـْ "فُمذخالث هىمي بابا جىٍُش بلى الاظخعماِس بى

 ًدىاٌو الىُحىه اإلاخعذدة لهزه العم
ّ

ت بخىبُله إلافهىم الوان لفىسة اإلاشآة، فحري ؤّن هال َُّ ل

 ً
ّ
فى ُُ ت، ف َُّ الن مً خالٌ ـىسة اإلاشآة وشفحن لعالكٍت حذل

ّ
عخعَمش ًمش

ُ
مً اإلاعخعِمش واإلا

لت باإلاعخعِمش واإلاعخعمش، والهامؾ 
ّ
خمش

ُ
ت اإلا ًَّ اث الخللُذ َُّ ىائ

ُ
ِس الش  لهزا الخفىَّ

ً
بابا وفلا

ت هجُـىت"واإلاشهض، والّعُذ والعبذ،   عنها ُهىٍّ
ً
 .19والغشبّي وآلاخش، وجٍَهش عىلا

وَهىزا فلذ ٌّل مفهىم الفشاع بحن ألاها وآلاخش ًخىّىس في دساظاث ما بعذ 

ت، وهخج عىه مفىلح  َُّ ت، ختى باث ؤخذ ؤهّم مىلىعاث ما بعذ اليىلىهُال َُّ اليىلىهُال

ًاجشي ظبُفان ، وهى مفىلح مشهضّي كامذ بفُاغخه غا(Othering)ـىاعت آلاخش 

Gayatri Spivak (1942- الّي ت التي ًخلم بىاظىتها الخىاب ؤلامبًر َُّ ..( لئلؼاسة بلى "العمل

ذ عليها، التي ًخللها خىاب  َُّ دع
ُ
عَخعَبَذة ؤو اإلا

ُ
اث اإلا

ّ
ً( باليعبت لزاجه. وهى الز )آخٍش

ت،  ت وما بعذ البيُىٍَّ َُّ ت الخفىُى َُّ ت اللّىة، ورلً باالظدىاِد بلى اإلاشحع ت الغحرًَّ ُّ الظُما كم

ت لذي مُخائُل باخخحن ) (، ومفهىم الاخخالف Mikhail Bakhtin :1895 -1975والحىاسٍَّ

(Différance( ذا  . Jacques Derrida :1930-2004)20( لذي حان دًٍش

م؟( والتي حعذ 
َّ
مىً للّخابع ؤن ًخيل ًُ  ظبُفان في دساظتها اإلاىظىمت بـ)َهل 

ُ
بدث

َ
ج

ت والخمىع التي مً الذساظاث اإلاشه َُّ ت ِظماث الخبع َُّ ت ما بعذ اليىلىهُال ت في هٍشٍَّ ضٍَّ

ش اإلااسهس ّي ؤلاًىالي 
ّ
فى

ُ
ابع الزي ؤحى به اإلا ياء على مفهىم الخَّ

ّ
عخعَمشون باالج

ُ
عم ِبها اإلا

ّ
اح

ؽحُر َمفهىم  خ ؤلاًىالي(، وَُ ؤهىىهُى غشامص ي ألّوٌ مشة في ملالخه )ُمالخٍاث خٌى الّخاٍس
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ابع ؤو  بلاث الّخابعت عىذ غشامص ي بلى ؤّي شخق ري سجبت ُمىخفمت ؤو سجبت ؤدوى،  الخَّ
ّ
الى

ش عليها ِمً كبل حماعت ؤخشي، وجدمل بحن حعبحراتها 
َ
ابع "شخٌق ؤو حماعت ُمعُى فالخَّ

 باكُت مً جلً العُىشة"
ً
ت والفىس التي جلّذمها عً راتها آزاسا َُّ  . 21الشلاف

ابع واهىللذ مً وكذ ؤلهم مفهىُم )غشامص ي( ظبُفان ف خىّظعذ في دساظت الخَّ

فها آخش جابًعا باالظدىاد على جدلُل ؼعحرة   – Sati) ظاحي(خالٌ دساظت خاٌ اإلاشؤة بـى

لّذظت في اإلاجخمع الهىذوس ّي الخللُذّي، جدشق فُه 
ُ
عائش اإلاعشوفت واإلا

ّ
وهي بخذي الؽ

ًَّ وفاًء لهم. وجشي ظبُفان ؤنَّ  ًَّ بعذ مىث ؤصواحه ل  اليعاء ؤهفعه
ّ
هزه الؽعحرة جمش

 آلاخش 
َ
عحرة هُمىت

ّ
عاوي مً خالٌ هزه الؽ

ُ
الّفشاع مع آلاخش في ؤبشص ـىسه، فاإلاَشؤة ح

عخعِمش 
ُ
ت مًعا. فلذ اظخغلَّ اإلا َُّ ت واليىلىهُال ت، والهُمىت ألابىٍّ ٍّ اإلاخمشل بالشلافت الزوىس

ش ظلىخه ووحىده الاظخعما عحرة لخلمُع ـىسجه وجبًر
ّ

ىاوّي هزه الؽ سي فلام بمىعها البًر

ت على ؤّنها 1829(وبلغائها عام  َُّ ال ش ؤلامبًر ت؛ مما ؤمىً جبًر ت وبشبشٍَّ َُّ فها همج ( ورلً بـى

عخعِمش 
ُ
هش اإلا ت بةلفاِء وابع خماسّي مضعىم على الىحىد الاظخعماسّي. ٌو ُمهّمت خماسٍَّ

عىة اللىاحي عاهحن مً ؼعحرة كاظُت
ّ
لم 22بفىسة ُمىلز الي

َ
ىى

ُ
جشي ظبُفان . ومً هزا اإلا

عاء 
ّ
لّذظت هى ؤخُذ ؤؼياٌ بهلار الّشحل ألابُن الي

ُ
عخعِمش لهزه العادة اإلا

ُ
ؤّن بلغاَء اإلا

َىت َمفادها ؤنَّ الشحل ألابُن لم ًإِث 
ّ
لّىهاث مً ُمجخمعهم وسحالهم؛ ليؽِش سظالت ُمبى

ُ
اإلا

ًفا.  ِ
ّ
ل
َ
ا وُمخ

ً
ل باإلاشؤة ومً هزا اإلاىٍىس ًخبى ـىث الّخابُمعخعِمًشا، بل حاء ُمىِلز

ّ
خمش

ُ
ع اإلا

ت  ُّ ماَسط عليها: الّخبع
ُ
ت ج ُّ فعها بىفعها؛ ألّن ول ؤؼياٌ الّخبع

َ
التي حعجض عً الخعبحر عً ه

ت  َُّ ت الخاسح ُّ خىاَسزت، والّخبع
ُ
ت وُظلىت الّخلالُذ اإلا ٍَّ لت بالّعلىت الزوىس

ّ
خمش

ُ
ت اإلا َُّ الذاخل

 
ّ
ت. فاإلاشؤة في هزا الى َُّ لت بالُعلىت اليىلىهُال

ّ
خمش

ُ
 له، وفي ولخا اإلا

َ
لغ جابٌع ال بسادة

حن ًّذعُان ؤّنُهما  ابع بحّجت ؤّن ُهىان ـىجحن هخبٍى الحالخحن "ًمُع ـىث اإلاشؤة/ الخَّ

ذافعان عً خلىكها"  . 23ًخدّذزان باظمها وٍُ

ت  ت بدخت، ؤفشصتها اإلاشهضٍّ ُّ  وىلىهُال
ٌ
ُذ ظبُفان ؤنَّ الّخابع ـيُعت ِ

ّ
اه

ُ
هما ج

ت، وهى عاحٌض عً جم ُّ مشل الّخابعحن الغشب مشل هفعه وٍُ ًُ شُل هفعه ما دام الىخبىّي 

لىا ؤهفَعهم بإهفِعهم. وجشمي 
ّ
مش ًُ  مً ؤن 

ً
ا ووعُا

ً
بحّجت ؤنهم ؤهثر عجًضا وؤكّل بدساو
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خمّحز  ت بلى جدىُم اإلاشهض الزي ُيهُمً ٍو َُّ فها هاكذة ما بعذ وىلىهُال ظبُفان بـى

 
ُ
هّمؽحن  بعىىجِه على آلاخش )الهامؾ/ الّخابع(، فالغاًت

ُ
ابع جمىحن اإلا مً دساظاث الخَّ

ت الغشبُت، وجدعحن ؤولاع  وُمداولت بظماع ـىتهم وببشاصه؛ للحّذ مً آزاس اإلاشهٍض

ت  َُّ ت بما بعذ اليىلىهُال عىٍَّ
ّ
الّخابعحن. وكذ ظعذ ظبُفان بلى سبي الّذساظاث الي

في كماًا الهُمىت  باالظدىاد بلى جدلُل العالكت بحن ألاها وآلاخش، بر ًخلاوُع اإلاجاالن

عخعِمش. 
ُ
عاوي هُمىت اإلا ٌُ عخعَمش 

ُ
ت، واإلا ٍّ عاوي الهُمىت الزوىس

ُ
ت، فاإلاشؤة ح َُّ  والّخَبع

ابع، وشخذ ظبُفان ت في  وبلى حاهب مفهىم الخَّ َُّ مفاهَُم ؤخشي باجذ ؤظاظ

ت اظخلهمتها مً دساظتها للعالكت بحن ألاها وآلاخش، مً ؤبشصه َُّ ا دساظاث ما بعذ اليىلىهُال

ش )
َ
ت التي Otheringمفهىُم ـىاعت آلاخ َُّ خلُم بىاظىتها الخىاب ( الزي ٌؽحُر بلى العمل ًَ

 ـىاعت آلاخش الُعبل التي ًخلُم بها الخىاُب 
ُ

ً( باليعبت لزاجه. وجفف الي )آخٍش ؤلامبًر

ت ) َُّ ت حذل ُّ ( ألّن آلاخش Dialecticاليىلىهُالّي جابعُه. وجشي ظبُفان ؤّن ـىاعت آلاخش عمل

عبت ا
ّ
ً هإجباع بالي عخعَمٍش

ُ
ً اإلا يخج فُه آلاخٍش ًُ إلاعخعِمش ًيؽإ في الىكذ هفعه الزي 

ْوَسبت العالم .24له
َ
 *وفي ظُاق وشخها لهزا اإلافهىم كّذمذ ُمفىلًحا آخش وهى ؤ

Worlding) ف ( الزي ٌعجي بلفاء ـبغت العالم ألاوسوبّي على العالم، ورلً لـى

ذسج بها الفماء ا ًُ لت التي  ٍش
ّ
فه حضًءا مً الى ىحذ بـى ًُ عخعَمش في العالم، ؤي حعله 

ُ
إلا

ت بإنها  ُّ ت، فهي جفف العمل ت بفىسة حىهشٍَّ َُّ ت ألاوسوب لخه اإلاشهضٍَّ
ّ
العالم الزي ؼي

الي على  "بلفاء ـبغت العالم ألاوسوبّي على ؤسٍك غحر مىلىؼت، ؤي هلؾ الخىاب ؤلامبًر

اث  ُّ عخعَمش. وهزه واخذة مً اظتراجُج
ُ
ْوسبـت العالم الفماء اإلا

َ
 مً ؤ

ُ
ىع آلاخش، فالغاًت ـُ

Worlding)"25( هي بحباس اإلادلّي ؤن ًَشي هفَعه هأخش. 

 
ً
 ألاها وآلاخش خمىسا

ُ
لذ عالكت

ّ
ا وكذ ؼي ًُّ  في ؤلابذاع ألادبّي العشبي، هف

ً
الفخا

ت الظُما  ُّ ت العشب ُّ خُث ًخمٍهش ـشاع ألاها وآلاخش في عذٍد هبحر مً ألاعماٌ ألادب

ت  ًّ مت عالكت ألاها الّعشد ُّ ت بلى الاؼخغاٌ على ز
َّ
فت ودال

ّ
لت مىش ت، بر لجإث بىٍش َُّ الّشوائ

 باآلخش داخل الفماء العشدي.
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ماٌ( للىُب ـالح، التي  
ّ

ومً ؤبشص جلً ألاعماٌ سواًت )مىظم الهجشة بلى الؽ

هالذ ؼهشة فائلت في اهخىاه ـشاع ألاها وآلاخش واعخمذاها على ـىسة البىل ؤلاؼيالّي 

ت مفىفى ظعُذ م ُّ شق والعالم العشبّي -ً خالٌ شخف
ّ

ل الؽ
ّ
ذامه مع  -الزي ًمش ـو

الّي الزي  ت في سخلت ظفشه بلى ؤوسوبا، ُمعلًىا الهجىم على الغشب ؤلامبًر ُّ اث الغشب ُّ الصخف

خه ونهب خحراث ؤسله بلىله ماسط علُه ؤهىاع الاظخالب ف امتهً هشامخه وظلبه خشٍّ

ا" وساغبً  ت، فلّذم بىل "بهجي حئخىم غاصًٍ ـّ ت الخا لخه الشمضٍّ ا باالهخلام مً الغشب بىٍش

 
ً
الُت الغشبُت ومداولت لشّد الاعخباس للؽشقّي اإلاغلىب مً  الشواًت سّد فعل مماد على ؤلامبًر

ًحا بالشلافت والعُاظت والجيغ
ّ
الّي في علش داسه ُمدعل ىظائل و خالٌ الهجىم على ؤلامبًر

 فشاع مع آلاخش.لل

 بلى س 
ً
شق( لخىفُم الحىُم التي حعالج بؽيل لمجّي بلافت

ّ
واًت )عففىس الؽ

شق والغشب مً خالٌ كّفت الحب الفاؼلت بحن الؽاٍب 
ّ

الفشاع الحماسّي بحن الؽ

شقي.
ّ

ت ظىصي، وجمع الغشبّي ُملابل الؽ ُّ ت الغشب ُّ وهزلً  اإلافشّي مدعً والفخاة الفشوع

غ التي ـّىس فيه شق )ألاها( سواًت )الحّي الالجُجي( لعهُل بدَس
َّ

ت بحن الؽ ُّ ا العالكت الجذل

شق والغشب.
ّ

ا لللاء الحماسّي بحن الؽ
ً
فها مدشو  والغشب )آلاخش( مً خالٌ اإلاشؤة بـى

سواًت )عاهشة وهفف مجىىن( لحّىا مُىت التي جلىم على معالجت ـىسة الغشبي وؤًًما 

ت، فٍُهشُ  ُّ  باالظخعماس الغشبي في راهشة ألاها الؽشك
ً
في  -الغشبّي -لىا آلاخش  اإلادخل مخمشال

ؾ لللخل، ال ٌ
ّ
ه مخعى

ّ
 هزه الّشواًت على ؤه

ُ
اهذ رلً ، الّشخمت ؤو ألاماهتعشف كٌى ٍو

ً في ظفش هيهاث مىه ًشحع الّعاسِد في الشواًت: شف في وعىد اإلاعخعِمٍش
ّ

  "26"بّن الؽ

ف( للُلى ؤوشػ التي جذوس وكائعها في  بلى حاهب سواًت )سغباث ران الخٍش

مع ُحّل ما جخمّمىه جلً اإلاشخلت مً وكائع  2005خّتى  2002اإلامخّذة مً عام اإلاشخلت 

ت والتي ؤفمذ بلى ـشاع ألاها وآلاخش خُث ًخجّعذ في  ُّ حعُمت ؼهذتها اإلاىىلت العشب

ت لئلوعان  ُّ اهشة الجمع
ّ
ِلٌم مً الز

َ
الّشواًت سفن آلاخش بيّل ملاًِعه، وهى سفٌن ُمىى

عخعمِ 
ُ
شقي خٌى آلاخش اإلا

ّ
ي، هما جٍهش في سواًت ألاوشػ فىشة الاظخالب الؽ

ّ
دعل

ُ
ش اإلا
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ت مً الّخماهي مع آلاخش، وال حغفل عً ظشد حاهب مً  الحماسّي والخىف على الهىٍّ

عب الفلعىُجي حّشاء الاظخعماس.
ّ

 معاهاة الّخهجحر التي ٌعاهيها الؽ

عّذ و 
ُ
ت الّشواًاث  ح ُّ تالالعشب َُّ ت الفلعىُي ُّ ت الّىمامً  تي حعالج اللم ُّ رج الجل

ت لفشاع ألاها وآلاخش في ألادب العشبّي،  ُّ فعلى ظبُل اإلاشاٌ سواًت )باب للخمٍهشاث الىف

مغ( إللُاط خىسي التي جفخذ باب الّفشاع بحن ألاها وآلاخش على مفشاعُه
ّ

مً  الؽ

دخل. 
ُ
ي آلاخش اإلا

ّ
ت وُملاومت ألاها في ٌّل هُمىت وحعل َُّ خالٌ جىاولها آزاس الىىبت الفلعىُي

ت وحعشد بؽيل جففُلي رلً الّفشاع واوعياظاجه  ُّ ت والّعُاظ ُّ ت والشلاف ُّ على الاحخماع

 على رلً و ألاها. 
ً
ت بشاهُم هفش هللاكّذم بعالوة ُّ  في ظلعلت سواًاث اإلالهاة الفلعىُي

عخعِمش، ومً ؤبشص جلً 
ُ
هُمً واإلا

ُ
ُاث ـشاع ألاها مع آلاخش اإلا

ّ
ًدا لخجل ؤهمىرًحا ـٍش

التي كّذم مً خاللها سواًت ُمماّدة للشواًت  صمً الخٌُى البُماء سواًت الّشواًاث

ت  َُّ لذ اإلالهاة الفلعىُي
ّ
 الفهُىهُت فجاءث هىىع مً الشّد بالىخابت، وؼي

ً
جىزًُلا وحسجُال

ا 
ً
خ دخّل.وجإٍس

ُ
ت مع آلاخش اإلا َُّ ت   لىاكع ـشاع ألاها الفلعىُي ُّ وبرا جإملىا الشواًاث العشب

شان  الظُما بعذبىحٍه عام  التي اوعىعذ آزاسها على العالم العشبّي  1967هىعت خٍض

ا بما بؽيٍل ُمباؼش ؤو لمجي. ًُّ  لخجلُاث هزا الّفشاع هف
ً
 بإظشِه ظىجذ همارَج عذًذة

 خاثمة:. 4

ضُح لىا في نهاًت البدث ؤّن  شاُع والّخفادم ًخَّ ِش هى الّفِ
َ
حىهش عالكِت ألاها باآلخ

عخّمش، فيّل راٍث حععى بلى 
ُ
ش، وهزه العالكت كائمت مىز اللذم اإلا

َ
ِس ِمً ُظلىت آلاخ الّخدشُّ

ت التي جشجىُض  َُّ ت ما بعذ اليىلىهُال ذ في هٍشٍّ
ّ
ها ججل ت، بال ؤنَّ َُّ ت والعشب َُّ في الحماساث الغشب

الّفشاُع في معٍم ؤوشوخاتها على دساظت عالكت الّفشاع بحن ألاها وآلاخش. هما ًّخضُح ؤنَّ 

 
ُ
ش ًّخِخز

َ
 ُمخخلفت مع آلاخ

ً
وكذ ؤفض ى هزا الّفشاع بلى جىلُذ الشىائُاث اإلاعشوفت في ؤؼياال

عخعَمش، والّخابع 
ُ
شق والغشب، واإلاعخعِمش واإلا

ّ
ت الؽ َُّ ت مشل زىائ َُّ ت ما بعذ اليىلىهُال هٍٍش

ت التي جضخُش  واإلاخبىع ُّ ا في ألادب العشبي وجدذًًذا الّشواًت العشب ًُ ُاتها هّف
ّ
والتي جٍهُش ججل

خخلفتباهخىا
ُ
ت الّفشاع بحن ألاها وآلاخش بفىسِه وؤؼياله اإلا ُّ ، مشل سواًت ه وُمعالجت كم

ماٌ
ّ

 .مىظم الهجشة بلى الؽ
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 بلى رلً فلذ ؤظهمذ دساظت وبُعت الّفشاع بحن ألاها وآلاخش بلى جإظِغ 
ً
بلافت

ت مشل مفهىم الاظدؽشاق ع َُّ ت ما بعذ اليىلىهُال ت في هٍشٍَّ ىذ عذد مً اإلافاهُم الجىهشٍَّ

بدواسد ظعُذ الزي اهىلم فُه مً دساظت الّفشاع الحخمّي بحن ألاها وآلاخش، بلى حاهب 

عخغّل للىلبت آلاخش وبخماعه Representationمفهىم الّخمشُل )
ُ
( الزي ٌعّذ وظُلت ح

 وبخيام الّعُىشة علُه.

، Hybridity)هما ؤّدث هزه العالكت بحن ألاها وآلاخش بلى ٌهىس مفهىم الُهجىت ) 

ا 
ً
ت، ؤحى به هىمي بابا اهىالك َُّ ت في دساظاث ما بعذ اليىلىهُال وهى ؤخذ اإلافاهُم اإلاشهضٍَّ

ىاعت آلاخش  ابع ـو عخعَمش. ومفهىم الخَّ
ُ
عخعِمش واإلا

ُ
مً جدلُله للعالكت اإلاخبادلت بحن اإلا

فها آخش  عىذ غاًاجشي ظبُفان التي اهىللذ في جدلُالتها مً دساظت خاٌ اإلاشؤة بـى

فها )ؤها(  – Sati) ظاحي(عخمادها على جدلُل ؼعحرة جابًعا با التي حعُِؾ فيها اإلاشؤة بـى

 خالت ـشاع وجفادم مع )آلاخش( بخعّذد ـىسه وؤؼياله.
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ّ
 
ّالت املثقف في الرواية الجسائرية املعاضرةثمث

ّ- قراءة في رواية ضمت الفراغ إلبراهيم سعدي -
Representations of the intellectual in Modern Algerian Novel 

-Reading in the novel The Silence of Emptiness by Ibrahim Saadi- 

 ahmed meliani 1د. أحمد ملياني

 ( لجص ةس) نؼلف خظِبت بن ب علي حامعت  .باد و ل نـن   ولُت لاآ

a.meliani@univ-chlef.dzآ

ّ: ملخظ

ا ،ئّ  هره  ن زكت  نبدثُت؛ لفي نصعها نلخوبُم
ً
 لبدث

ً
ت  ملثلـت في  حعدُّ مسًخا جدلُلُا ُّ في  نصخـ

ح   نرًن مازط    نىخابت زل ًت "ؿمذ  نـس غ" إلبس هُم طعدي،  نري ٌعد ل خد  من  نسل ةُح   لجصآ  ةٍس

ؿلظـُا في جنالنهم  مل  كُع الاحخماعُت ل نثلاؿُت ل نظُاطُت في عدًد ألاعماٌ  نسل ةُت، ؿيانذ زل ًت 

"ؿمذ  نـس غ" بأنظاكها لشخ ؿها كـص  ئلى ع  نم  نـلظـت لأطئلت  ملثلف  ن ح بادًت بح  ئهس هاث 

آ ن  كع لشةبلُت  نلُم.

ت، ئبس هُم طعدي، ؿمذ  نـس غ.  ملثلف؛ :يةكلمات مفتاح آأطئلت  نهٍ 

Abstract:  

This research paper; In its application, it is an analytical survey and research into the 

educated personality in the novel " The Silence of Emptiness" by Ibrahim Saadi, who is one of 

the Algerian novelists who practiced writing philosophically in dealing with social, cultural 

and political issues in many works of fiction. The novel " The Silence of Emptiness " with its 

formats and characters They jumped into the realms of philosophy and the existential 

questions of the intellectual between the constraints of reality and the mercurial values.  

Keywords: the intellectual; Identity questions; Ibrahim Saadi ; The Silence of Emptiness. 
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ّ :مقدمة .1

 طخأزسث  نصخـُت باهخمام هبحر من كبل  ملؼخؼلح  على ؿن  نظسباد نلد  لئبد عا 

منر أمٍد بعٍُد، لكد عّدها  ننلاباد زهنا أطاطا في ؿسح  نبناء  نسل تي، من خُث  ندلز  ملهم 

 نري جإبادًه، ل ملخمثل في جدلُم  ننسج ل نخالخم بح  عناؿس  نظسباد ألاخسى،  ملسجبوت بها 

زجبان، مما حعل بعلهم ًسى بأنها معُاز  لج بادة في  نسل ًت، جخددباد ماهُتها، أػّد الاآ

لبى مـه مها، لحظخىؼف بادالنتها من خالٌ ما جل م به من أؿعاٌ، لما جإبادًه من  ٍل

أبادل ز، ئكاؿت ئلى مؼازهتها في ئنخاج  ندالنت لإلاخانت على  نخماء  ننف  نثلافي لبرنً 

ا نؤلخد ر باد خل  ننف من خالٌ ما جل م به جـبذ ) نصخـُت( ؿاعال في  نسل ً
ً
ت، لمدّسو

آمن لظاةف من هت بها.

لزبما جىـي نظسة بظُوت على  نخجسبت  نسل ةُت إلبس هُم طعدي نلخدنُل على 

ىه نل خدر  نسل تي، بـلل حؼىُله نللمحر  خخالٌ  نبول  ملثلف نبإزة  نظسباد، لجدٍس

باألػُاء. لبد   لخع إلابد عي نلياجب   نخي نلؼع و، ئكاؿت ئلى  مخالهه كابلُت  ن عي

مت  ، 1967طعدي م  هبا نلخؼُحر  نري هسأ على نم ذج  ملثلف في  نسل ًت  نعسبُت بعد هٍص

ئذ نم ٌعد  نبول ًللى  نعناًت  نتي أخُى بها في  نسل ًت  نىالطُىُت، باعخلاباد أنه 

ت ل ملمىنت من جدلُم ول  نسػباث، لئنما  أؿبذ  نبول منىظس   نصخـُت  ملد زٍت  نلٍ 

آ.1متر حعا ولما طعى ن  كع أؿلل، حظخدُل زػبخه ئلى ل كع عنُد ًياباد ال ًبرح ميانه

ّ. سيميائية املثقف في رواية"ضمت الفراغ":2

نم ًىف ئبس هُم طعدي هعابادجه عن حظلُى  نل ء على حملت من  نللاًا 

 ةسي، بـلل  ػخؼانه  ن هنُت  نىبرى، خُث جسن بـمخه ل ضخت على  نظسباد  نسل تي  لجصآ

على نم ذج  نصخـُاث  ملثلـت، ؿـي "ؿمذ  نـس غ" أحمل مجم عت من ألاطباو ذ ث 

م بالجص ةس، نىن هره 1988 نـاعلُت ل نخأزحر في  نخدٌ  الاحخماعي علب أخد ر أهخ بس 

 ملسة زهص ؿيها على معاناة نخبت  ملثلـح  إلاعالمُح ،  نتي جنوبم في ػانبها على ول مثلف 

آص ةسي، مهما وا   نخماؤه أل جخــه  نثلافي.ح
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لئذ  وانذ هره  نسؤٍت  نظسبادًت جخمازل ئلى خد هبحر مع ملم   هثحر من  ننـ ؾ 

ألابادبُت  نسل ةُت مثل: "ؿ ث  نىهف" نعبد  مللً مسجاق ل" نؼمعت" نلواهس لهاز لػحرها، 

لت جنالنها إلػيانُت  ملثلف  لجص ةسيآ ، في و نها أهثر حسأة على ئال أنها جخخلف عنها في هٍس

ؿطح  نظلوت، لزؿم  نـىس  نخىـحري، من خالٌ جسهُبها  لخياتي  نري ًبرش لكع 

آ ملثلف بح   ملاض ي  نواتؽ ل لخاكس  ملخأّشم.  

ّالتحليل السيميائي للبطل املثقف: 1.2

جظهس  نصخـُاث إلاعالمُت  ملثلـت في "ؿمذ  نـس غ" على أنها مجم عت من  نناض 

عّد  نصخـي ألابادًب ل نؼاعس "عبد  لخمُد مخمازل ح  في  نــاث ل نخخـف  نثلافي، َل

ب ن"  نبول  نسل تي  ملثلف بال مناشع. خُث جمحزث شخـِخه بمظخ ى ممثلي،  جخرث 

ؿُه ؿ زة ؿسباد ًل م بدلز ما في  لخيي، ل ػخدث شخـُت ؿاعلت. في خح  جمثل باقي 

  طمحر، ؿلت، مهدي، خظن خندق،  نصخـُاث مخـسعت بح   نعد ء ل نـد كت) خم

ػهسش باد، ؿلُل، حعـس ب ذ ، ؿ نُا...( عناؿس مىملت نىؼف ل كع  نظاخت إلاعالمُت في 

آعهد إلازهاو  نهمجي.

ت  ملثلف  لجص ةسي مع  ل جخاذ  نبول هر  الاطم "ب ن" حاء بؼسق جلخُف هٍ 

نؼنى، لهره مولع  ندظعُناث، ؿه  مؼخم من  نرٌ ل نـلس  نري ٌعلب خانت  نعص ل 

 نــاث  ند نت على ؿلد    ملثلف نلُمخه، ٌعصشها لكع شخـُت "عبد  لخمُد ب ن" 

آ نري ج  نذ علُه  ننىباث، ؿألكعخه بح  ناز  نظلوت لناز إلازهاو لئهماٌ  ملجخمع. 

ت  نتي ٌعِؼها  ملثلف مع بد ًت  لخدر  نسل تي من  لكد ججّظدث هره  ملأطاٍل

دة  نـدق"  نتي "أؿبذ خالٌ زالر زطاةل مخ  نُت  جللاها  نبول، أّلنها من ملس عمله "حٍس

، نُنخهي 2ػحر ئزطاٌ أخباز الاػخُاالث ل ملجاشز" -بص يء آخس-معها ػحر م ز ق به طُاطُا، 

آمـحره بعدها بانــل من  نعمل بادل  حجت ملنعت.

لاء لزانيها من كبل  ملجم عت إلازهابُت  نتي حعلذ من  مل ث  ن طُلت  ن خُدة نلل

، لجص منا مع  كوهاباد 3على ول نبر ض زلافي ؿأنبأجه "ب ح باد  طمه في كاةمت  ملدي م عليهم"

آ نظلوت نلمثلف "ب ن" ؿسق علُه ؿؼال في  زجباهه بؼهسش باد.
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لملا حاء جسهحز  نظازباد في  ننف حله منـّبا على ئمد بادنا بـ زة عن ل كع  ملثلف 

ت  ملاكُت، من  لجص ةسي، لعن ججلُاث  نـس ع  نثلافي إلاًد ً ن جي  نعنُف شمن  نعؼٍس

خالٌ جدبع مس خل شخـُت  نبول، آزسنا أ  نل م بخدلُلها في ظل بنائها  ندصخُص ي، 

ل نعالكاث  نس بوت بُنها لبح   نصخـُاث ألاخسى، بسؤٍت  طخنخاحُت جدبدى معها هره 

 نظلوت،  ملثلف/  نعالكاث مابادة بادطمت، لمسحعُت بادالنُت نئلخانت ئلى  نـس ع بح   ملثلف/ 

آإلازهاو،  ملثلف/  ملجخمع...

ّالتشخيظ الىضفي للبطل املثقف:  2.2

نداٌل  طدنواق بعم  نعناؿس  نظسبادًت ل لخوابُت، بهدؾ جددًد بادالنت  ملؼهد 

 ن ؿـي نصخـُت "عبد  لخمُد ب ن"  نري ظل ًإهد في هثحر من  ننـ ؾ  نسل ةُت 

ت عل  مسجبت  ملثلف لمؼازهخه في  نبناء  ن هني، بانسػم من  نعصنت  نلاجلت ل ن كع   لجص ةٍس

آ4  ملأشلم، لنظدند في ذنً على عاملح   زنح :

 عامل التشخيظ الشكلي )الخارجي(:  1.2.2

جخ  ؿم مجمل  نظماث ل نخمظهس ث  ملدّدبادة نصخـُت  ملثلف "عبد  لخمُد ب ن" 

عصنت،  نلخا  ٌعِؼهما في  ننف نخعوي في  ملظخ ى  نعمُم نلدالنت ؿ زة  ملعاناة ل ن

اث خُاجُت مخخلـت منها  نُخم   ملثلف  لجص ةسي، لجدبدى معانم هره  نعصنت عبر مظخٍ 

 نري عاػه  نبول بعدما "ج ؿُا ل ند ه له  ال ًص ٌ بعد هـال، أخخه "ح هسة" ملُمت في 

ن من  نعمس" آ.5هند ، لألاخذ  نـؼسى "بهجت" ماجذ في  نعؼٍس

ُد ظالمُت  ن كع  ملأطالي  نري ًخخبى ؿُه  ملثلف، لخسؿا من  نظازباد في ججظ

ع منظسها 
ّ

عمل على حمع ول  مل  ؿـاث  نتي من ػأنها أ  جلّبذ  لِخللت إلانظانُت، لجبؼ

ئلى بادزحت أؿلدث "عبد  لخمُد"  نؼع ز بامل بادة ئش ء لحهه، ؿلد وا  "ذ  حبهت عسكت 

ن، بازشي  نعظام، لعُنح  هبحرج . 6ح ، حاخظخح ، لػازو زكُم"لبازشة، لذ  خدًن ػاةٍس

ؿُما نم ًصباد لؿف هره  نصخـُت  نخائهت بح  ػ  زع  ملدًنت لول  نـلاء ث  نتي جخدسن 

ل، ًوازباده  نـلس ل مل ث، في ول لخظت، نِع نص يء  ؿيها عن ؿ زة ئنظا  ندُل حد  لهٍص

زث ؿُه  نسلح  ن هنُت.
ّ
آئال و نه مثلـا ججر
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د في معظمها عن جثبُى لئ   طخداٌ ئخـاء بادالنت ول  مل  ؿـ اث  نتي ال جٍص

لجىظحر ئز بادة  ملثلف"ب ن" في  نـعل إلاؿالحي، لجدؿعه ئلى  ن ك ؾ بعُد  عن ل كع 

مجخمعه  نظُاس ي لالاكخـابادي ل نثلافي، جدذ هاةل  نتهدًد ل نلخل ل نخــُت، مما 

 لخخمُت، حعله ًخخلى عن ن  شمه  نتي زبما كد حص ي بأنه مثلف، ئال أ   نظازباد ؿاق هره 

خ  لجص ةس  نِظخمس  لخدر  نسل تي من خالٌ جلدًمه نلبول في مسخلت خاطمت من جاٍز

)ألاشمت  ن هنُت( ًددبادها  نظن طخا لزالزح  طنت،  نري ًدُل ئلى  ننطج  نـىسي 

آل نعللي،  نري ًخولبه عالج  ن  كع  نثلافي ل نظُاس ي  لجص ةسي  نعنُف.

ن ؿـي ك ة في  نخىثُف  نداللي  ملدُل ئلى زخلت لأزناء هره  ملسخلت ًصباد باد  ملؼهد  

، جائها بح  ػ  زع  ملدًنت لأشكتها، لبح  7 ملثلف  نؼاكت"مخنىس  في شي زحل ًمظً عياش "

ؿندق  لخاج )نٌص مسخبا(،  نري ٌعىع ئلى خد بعُد من خالٌ  ؿخلاباده ألبادنى ػسلن 

الث إلازهاو،  ملبِذ ل نلُاؿت، مدى  نه    ل نرٌ  نري عانخه  ننخبت  مل ثلـت، من ٍل

ئكاؿت ئلى  عخماباد هسكها  لخاؿت في  نبدث عن ألامن ل نظلم الاحخماعُح ، لجنخهي هره 

 ملسخلت ب ك ع "عبد  لخمُد" بح  أًدي  لجماعت إلازهابُت بلُابادة "حعـس ب ذ " أًن ًخجظد 

آ نـعل إلاؿالحي  نخ ع ي نلبول.

ّعامل التشخيظ النفس ي )الداخلي(:  2.2.2

لى جلً  نظمت  ننـظُت  نتي جبرش  نصخـُت  ملثلـت في خانت حلد  نر ث لن مها جب

لجدمُلها مظإلنُت  ننه ق باملجخمع ند  ل كع زلافي أؿلل، من أهم  نظماث  نؼانبت عل 

 نبول  نسل تي في  ننـ ؾ  نسل ةُت إلبس هُم طعدي، هما في "ب ح  نسحل  نلابادم من 

ـذ ألحل  نظالم" ل"بدثا عن آماٌ  نؼبًر
ّ
ني"، ػحر أ  هره  نظمت في "ؿمذ  نـس غ" لظ

جأهُد كُمت أطاطُت ال ًبنيها م كف ؿىسي ؿدظب، بل جبنى كمن إلاطتر جُجُت  نظسبادًت 

آ. 8ذ تها

ئنها  طتر جُجُت "ألانا  ملثلـت"  نتي جي   في لخظت شمنُت ملب هت أمام نـظها، لفي 

نل  كع  نثلافي  ملخدني، أل حظعى ئلى  ؿلاء ملب ن لعليها أ  جخخاز، ئما جرعن لجسهن

حؼُحره لئؿالخه. لنلخىم على ئًجابُت هره  نلُمت، جخلاؿس أػلب  ملالمذ  ننـظُت نلبول 
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"ب ن"  نخبح  أهم  نسواةص  ملعخمدة في بناء  ننخبت  ن هنُت،  نتي ًـ ق  هخمامها  نـىس 

آ ن حُت  ملخـسبادة. نثلافي، ما عد ه من الاهخماماث  ملابادًت لألانانُت إلاًدً

لنهر  نجد الانو  ةُت  نتي مّحزث شخـُت  ملثلف "عبد  لخمُد" مع مظتهل  لخدر 

 نظسبادي، ما جلبث أ  جخالش ى، م خُت بانخ كع ل نخددي  نري ًجده  ملثلـ   في  نـمذ، 

ب ؿـه زباد ؿعل ئش ء كس ز ث  نظلوت  نظُاطُت، ع ق  نخرنل لالانـُاع ألل مسها  نتي 

من ألاخُا  مبابادب هإالء، لحعخبر أهم  مل  كف  نتي  جخرها "ب ن" خُاٌ  جمع في هثحرآ

سها؛ خحر بادنُل على ذنً، خُث أؿّس على عدم هلب  ملظاعدة  دة لزةِع جدٍس مدًس  لجٍس

ظن   أنه ًداٌل  طخدز ز  نلع بادة ئلى  نعمل بعد ؿـله "مخاؿت أ  ٌس يء شمالؤه ؿهمه، ٍل

آ.9ػـلتهم"

 نتي جخخلج في بادل خل هره  نصخـُت، ججعلها بمنأى عن بل ختى الانىظاز ل لخُبت 

علم باقي  نصخـُاث، على ػس ز "خم  طمحر"  نصمُل  نصخـي  نري نم ًنل من ألاطس ز 

 نعاهـُت ل نصخـُت نلبول هثحر ، ؿيلما "خوس نه أ  ًخبره بما ؿعلذ به ػهسش باد... في 

ب" عالى ميانت  ملثلف خُنما ًجعل منه ، بل لجخ10 ننهاًت ٌؼحر ئلى ألامس من بعُد لال من كٍس

 نظازباد شخـُت جنـف  نناض لتهبهم خلهم بادل  أ  حعبأ بعصة  ننـع له  ها، لهر  

ًجلُه  نخماض  نعرز نلصخـُاث  نعدل نُت ) لخاةنت( مثل ػهسش باد  نتي جخلذ عنه، 

ل بلخله بادل  أ  ًدناطب حجم  نـعل مع عمس  نـاعل.   
ّ
 ل نوـل إلازهابي  نري لو

ّالبناء الىظائفي للمثقف في رواية "ضمت الفراغ":. 3

جنلظم  ن ظاةف  نتي ًإباديها  ملثلف في  ننف ئلى زالزت أكظام أطاطُت، ًدُل ئلى 

ول منها عالكت  نبول "عبد  لخمُد ب ن" بانـ  عل  ملثلـت  ملخبلُت، لهره  نعالكاث 

في هُاتها أًلا م  كف  بر تها جختٌز أهس ؾ  نـس ع  نظُاس ي ل نثلافي بالجص ةس، لجدمل

 ملثلف  ن هني من  ملمازطت إلاًدً ن حُت نلظُاطت لزحاٌ  ندًن، لجبرش أهم هره 

آ نعالكاث ؿُما ًلي:

ّعالقة املثقف بالسلطة:  1.3
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جخدّدباد عالكت  ملثلف بانظلوت في  نسل ًت من خالٌ  نعالكت  نتي جسبى  نبول 

دة  نـدق لملس ألامن، لكد بدث  نصخـي "ب ن" بأحهصة  ندلنت لمن ًدًسها مثل:  حٍس

لذ م ك عا نعدة هخاباث زل ةُت عسبُت باد ةما مخخلـت، ًدىمها 
ّ
هره " نعالكت  نتي ػي

د  نخؼُحر ) ملثلف( لهسؾ ًداٌل  ملداؿظت  على  -بل ة  نلمع– نـس ع ألابدي بح  هسؾ ًٍس

آ، لجخمثل هبُعت هره  نعالكت في ما ًلي:11ما ه  واةن ) نظلوت("

دة  نـدق( لظُـت - آنلدًت ًتزعمها  ملثلف  نصخـي  ججاه  نظلوت )حٍس

آلظُـت كمعُت ًدًسها خظن خندق ل ملدًس كد  نبول "عبد  لخمُد ب ن". -

نلد  نبنذ  ن ظُـت  ننلدًت في  ننف على حملت من ألاؿعاٌ  نتي ًل م بها  ملثلف 

بادل ز أػلب أطباو "ب ن" كـد ؿطح  نظلوت نخنىؼف خلُلتها لأالعُبها، لجختٌز هره ألاآ

آ نعنف  ندم ي في  لجص ةس لهي:

ّالتزييف إلاعالمي:  1.1.3

دة  نـدق ظل  ملثلف  نصخـي "ب ن" ٌعاني من أ    ؿـي  لجهاش إلاعالمي "حٍس

، من 12"هخب م ك عا كّدم ؿُه كس ءة شخـُت نؤلخد ر  نتي ؿازث حعـف بانبالباد"

دة  نـدق على هخاباجه مخـسؿا ؿيها بانبتر   نسكابت  نتي ًـسكها "خظن خندق مدًس حٍس

س، هخلً  نخدلُلاث  نتي هخبها عن مدًنت "عح  نبياء" لعن ملخل شمُلخه "شبُدة"  ل نخدٍ 

ت "أم  نظبع" آ.13لعن كٍس

ئ  هر   نظل ن  نلمعي ل مل  كف  نعد ةُت  نتي جبديها شخـُت "خظن خندق" 

سؾ  نظلوت في ؿسق  ججاه  نصخـي "عبد  لخمُد ب ن"، جترحم في ملم نها مدى خ

طُوستها، ل نخدىم في  ملُد   إلاعالمي كـد حسخحره ملدازبت لؿد ول ما من ػانه أ  

ًلف عاةلا في لحه بادًم متها في  ندظُحر، لبسنامجها  نظُاس ي، أل  "إلاعالم ه   نـدى 

 نوبُعي نلظُاطت، لال حسم أ   نظُاطت هي أًلا ؿدى إلاعالم لمـع نه  نعل ي، ئذ 

الم ئال جلً لانت  نتي ًناؿذ نها  نظاطت عن مياطبهم، ل نلناع  نري من خالنه نِع إلاع

إبادل  ألابادل ز" آ.14ًخل ن   ٍل



 
 

 مجلة مقامات 123-138 ص، (2021) 2/العـــدد: 5املجلد
ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363 /:          

 

130 

 

س  ملثلف  نصخـي لججّسه 
ّ
ُف إلاعالمي، أ  حسخ م  نتًز نلد خالنذ  نظلوت عن هٍس

ئلى ؿلىها، نخعلن برنً كُامها على  هاكاث زلاؿُت من حهت، لجنؼس  نعد ء لجلط ي على  

د كت ًمىن أ  جنؼأ بح   ملثلـح ، لأي  ججاه ئًدً ن جي ٌعازق مـالخها من حهت ول ؿ

دة  نـدق" ً ّزن "عبد  س "حٍس أخسى. نر  جللى شخـُت "خظن خندق" زةِع جدٍس

 لخمُد" نُدخله في ؿس ع مع " لجماعت إلازهابُت" من خالٌ خؼ  "جدلُلاجه بألؿاؾ 

ت،  ن خؼُت نئلنظانُت..." ت  نتي جـّعد من خدة  نلهجت ، لو15مثل  نبربٍس ل  نـُؽ  نخعبحًر

آإلاعالمُت كد شخـُت كاةد  لجماعت "حعـس ب ذ ".

ّػياب العامل الثقافي وانعدام ألامن الفكري:  2.1.3

ًدًن  نظازباد في  ننف  نظُاطت  نخعلُمُت  ملخبعت في  ملجخمع  لجص ةسي، من خالٌ 

ى  نظلوت لؿؼلها في جدلُم أمن بناء  نصخـُاث  نعدل نُت بـُؼت حمعُت، جإهد جـ ٍس

ؿىسي، لجسطُخ لخدة زلاؿُت جدىم لخدة  نوبلاث الاحخماعُت، خُث جدُل أػلب 

س  نصخـُت  نتي ًىخبها  نبول  نصخـي "ب ن" ئلى أ   مل ث ل نعنف   نخدلُلاث ل نخلاٍز

خه  نري ًوازباد ؿئت  ملثلـح  بالجص ةس أزناء  ندظعُناث، أباد جه حُل  نؼباو  نري  طخؼل

آالاججاهاث إلاًدً ن حُت نُدسن زحى  نـس ع في أخد ر الانلالو  نعنُف.

 لجازؾ، نم جىف ؿسخت  ملثلـح  في مجه  نظلوت  يلمع خو زة  نخُاز إلاًدً ن ج

ى  نخوّسؾ  ندًني، لبرنً جسهصث أبادل ز  نبول 
ّ
من أحل خماًت  نواكاث  نؼّبانُت من حظل

لمُت، لحظخمد هره  نسلح  ننلانُت نلصخـي "ب ن" في  نسل ًت على إلاؿالح ل نتربُت  نظ

ل 
ّ
من خالٌ نظسة ألاس ى ل نخدظس ل نؼـلت  نتي أبد ها على ذنً إلازهابي  نؼاو  نري لو

آبلخله في خ  زه مع "ؿلت":

"حعسؿح  ؿلت، ئنني ال أؤمن باملعجص ث، نىن ال أبادزي هُف خدر ذنً  نؼاو أ  -

آؿاجه  نللاء علي.

آػاو، هم عمسه:-

آزماني عؼسة طنت عل أهثر جلدًس. -

 !آئنه هـل -
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آهر  ما ًإملني في  لخلُلت، ؿلت. -

ماذ  ؿعلنا نهم؟ هل أطأنا جسبُت أهـاننا ئلى هره  ندزحت؟ آل ه ؿلت نلد حعلنا منهم 

آكواعي زؤلض، ال زخمت في كل بهم.

آ.16أحل أنؼأنا حُال ال ٌعسؾ ئال  نربذ" -

 نخعلُم، يهدؾ من خالنه  نسل تي  ملخخـي ببوله ئ  إلالخاح على كسلزة  نتربُت لآ

 ملثلف "ب ن" ئلى ؿؼل  نظُاطت  ملخبعت من  نبرنامج  نخعلُمي ل نتي جـخلس ئلى  ملعازؾ 

 نتي جنمي  ن هنُت ،هما يهدؾ من حانب آخس ػلى  ندلز  نـعاٌ نلنظام  نترب ي بما 

ت  نثلاؿُت، أل ته ص  نهٍ  آمِؼها لئكعاؿها.ًخلمن من مخؼحر ث، ئما في حعٍص

ّعالقة املثقف باملعارضة )الجماعة إلاسالمية( :  2.3

بدأ  نظازباد على نظا  بوله  ملثلف "ب ن" في ئػازة منه ئلى جلً  لخماطت  نص ةدة 

لالاندؿاعُت  نالمدزلطت،  نتي  نخهجتها  ملعازكت )إلازهاو( بعد "ؿؼل خملت الانخخاباث 

عُت )  نوالكا من هبُعت أؿعاٌ  17تها  نثانُت أبد "(  نتي نن ججسي بادلزآ1992 ندؼَس

شخـُت "حعـس ب ذ " لحظمُتها لؿـاتها لول  نعالكاث  نتي جسبوها بما ًدُى بها في 

آ ملجخمع.

. بامخالء شخـُت 18ئذ نجد  طم " لجعـس" في  نلؼت ذنً  ننهس  ملآل ،  ن  طع  نىبحر

ت،  نتي جدظم ممازط تها بول ض  نعلُدة  نب ذًت، لجنـي إلازهابي باألؿياز  نلمعُت  نخىـحًر

آعنها أي ػسعُت ئطالمُت نلـعل إلاحس مي بالجص ةس.

ظم بها "حعـس 
ّ
نلد ظل الانخـاز نلر ث ل لخل ع نؤلخابادًت في  نسأي أبسش خاؿُت  ح

ب ذ " في  ننف، نر  لحدنا أػلب  ن ظاةف  نتي جل م بها هره  نصخـُت ذ ث ؿبؼت 

 كف  مللـ ظاث  نظسبادًت  مل خُت بانظد باد كناة  لخ  ز  نتي عدل نُت، عصشتها في أهثر من م

آحعّد  نظبُل  ن خُد النـس ج ألاشمت  ن هنُت.

لفي طبُل  نىؼف عن  ملُيانحزماث  ملدسهت نسحى  نـس ع  ندم ي، لمدى ؿلتها 

ت  نظ باد ء لؿم  بانوبلت  ملثلـت، خاق ئبس هُم طعدي في جناٌل خُثُاث للكاتع  نعؼٍس

بد  أهثر ئؿـاخا عن جلً  لجدنُت ألاشنُت بح   ندًن ل نظُاطت، لبح   نعلم أطل و طسبادي 
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ل ندًن أًلا، لعلُه نجد أػلب  نصخـُاث  ملثلـت ل نسةِظت في  نسل ًت ذ ث ج حهاث 

ئًدً ن جي مخباًنت بدباًن  نخ حهاث  نظُاطُت آنر ن. لمما ٌظهل علُنا  طخنخاج أهم 

لظه ز  نـىس  نخىـحري  ملخوسؾ ه   نخىثُف  نداللي   ندل ؿع  نتي أبادث ئلى نؼ و  نـس ع

، لمن أم 19عبر  نـعل  نري ًخدٌ  و   كُمي ٌؼري  نظل ن  لخاؾ نيل شخـُت

آ ندل ؿع نرهس:

ّاحتدام الطراع الثقافي:  1.2.3

أجذ  نسل ًت من خُث  لخدر  نظسبادي نخدمل زالر مدالز أطاطُت عّدث  نسواةص 

ب  نـس ع  نثل ِّ افي بالجص ةس، ممثلت في ج حهح  مخخلـح  في ألاطع ألاطاطُت ندظ

لإلاًدً ن حُاث، لنِع أبادٌ على ذنً من خسؾ شخـُت  ملثلف  نصخـي "ب ن" في 

 نع بادة ئلى  ملاض ي  نصمني من عمس  نصخـُاث  ملثلـت  ندًنُت "ب ذ " لأجباعه، نخمدنا 

ن  ندز س ي بالجامعت.  باإلزهاؿاث ألالنُت نهر   نـس ع، له   نري بد  منر شمن  نخيٍ 

خُث  نلظم  ملدُى  نوالبي بح  أجباع الاػتر هُت  نرًن لؿـهم "حعـس ب ذ " آنر ن 

ل هؼعس  ننظاء... ؿلدل  إلاًما  باهلل، أجباع زحل  "بألنئً  نؼباو، أصخاو  نؼعس  نوٍ 

ت ًدعى بأنه حاء لخالؿت ألانبُاء ل نسطل، أحى بىخاو ػحر مجٌز نُناكم به  نىخب  نظماٍل

بولها" آ.20ٍل

ؿانـس ع في هر   نظُاق ًجلي ػاةُت  نـعل  نظسبادي، هما ًددباد من حانب آخس 

ج  لي ألاؿعاٌ  نتي جل م بها  نـ  عل في  ننف، كـد ئبس ش ن ع من الاندس ؾ  نري طاباد 

 نبنُت ألاطاطُت نلنخبت ل ملجخمع معا، نر  أؿبذ  ملثلف لع كا أ  ًىخب في سجله 

خي ما ًسقى باألآ ثبذ بادًم متها، ًسض  نخلً إلامالء ث إلاًدً ن حُت  نر جُت  نتي ال  نخاٍز مت ٍل

. ؽ ألاشمت من ئميانُاث  لخلٌ  د في ػانبها ئال من خدة  نخ جس ل نتر حع  نثلافي، لأباد ة جـَس آجٍص

لمن هر   ملنظ ز، أؿبدذ  ملؼيلت ألاطاطُت في  لجص ةس، هما ٌؼسخها "عبد 

ً ن حُا، ئلى مظأنت الاكخناع باملؼسلع  نري حظعى ئلى  لخمُد ب ن" جخعدى مظأنت إلاًد

ت، جمع  جدلُله أهس ؾ  نـس ع. نر  نسى أػلب  ندظاؤالث  نتي ًوسخها على نـظه ح هٍس

خلُلت مظأنت  نلناعاث  نظُاطُت، هل نه:"هل وا  على ؿ  و باد ةما في م  كـه، خح  
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لط ي عول ه  نـُـُت لطى وا  ًد ؿع عن الاػتر هُت لعن  نث زة  نصز عُت ٍل

آ.21 نـالخح ؟"

ت  نتي  ندـس بادلزها لجس حعذ ؿاعلُتها بـعل ػُاو  هر  باإلكاؿت ئلى  نسكابت  نـىٍس

 ملثلف أل  نـ ث  نثلافي  نعلمي ل نعللي معا، ئذ أؿبذ هر   نخماًص بح   ندًني ل نؼُ عي 

 حُا بانل ة، لما ل نسأطمالي ًدؿع ئلى الاخخالؾ في  نسؤى لججالشه ػلى  ندؿاع عن إلاًدً ن

آ طدئـاٌ  ملثلف  ن هني "ب ن" لػحره ئال بادالنت على  نـالث  ن كع خازج نواكه  نثلافي.

ّخلخلة بنية الثقافة الدينية:  2.2.3

ٌظعى نف "ؿمذ  نـس غ" ئلى مدالنت ئمد باد  نلازب؛ بيل ما نه ؿلت باملأطاة 

ُت  ملثلف "ب ن" لطاةس  ن هنُت لبعدٌل  نـس ع  نثلافي عن نظله  ملأن ؾ، بح  شخـ

آ نصخـُاث ألاخسى على  خخالؾ مؼازبها إلاًدً ن حُت.

لجأحي جلً  لخلخلت  نتي أؿابذ بنُت  ننظم  نثلافي بعد الاطخعماز في هلُعت 

ث برلز  نـىس  ملخوّسؾ، خُث ٌع باد بنا  ملثلف "عبد  لخمُد ب ن" ئلى 
ّ
ألاطباو  نتي ػر

لت  لخـس في  نر هسة من خالٌ جلً ألاطئ لت  نتي وا  ً حهها نـ ؿ نُا" بنذ ػُخ  نوٍس

آ نـابادكُت:

آخدزُني عن طلـً  نـ في طُدي أخمد،  لجمُع ًجله في هره  ملدًنت. -

سلنه. - ـّ آ لجمُع؟ ال نِع  لجمُع. أجباع حعـس ب ذ  ًى

ه. -
ّ
آنىن باطخثناء حعـس ب ذ ،  لجمُع ًجل

آلأنذ؟ -

- : آ... ز خذ جلٌ 

ي عح   نبياء، ػسبذ  نؼاي في  مللهى، بادخنذ، أولذ ػهس ؿعلذ ول ما ه  مدسم ف -

زملا  علنا... نهر  نظذ في نظس هره  ملدًنت ػحر ؿاطلت لؿاحسة لخازحت عن  ندًن"
آ.22

نلد  ختزنذ شخـُت "ؿ نُا" في  ننف  لخانت  نتي جمظهس بها  نـسباد  لجص ةسي، 

ن، خُث هـذ ئلى  نظوذ حملت م ًّ ن  نظل واث لالانتهاواث ل ن كعُت  نتي آٌ ئنيها  نخد

عت إلاطالمُت، هؼسو  لخمس،  نخدخح ، أول زملا  ، لهره  نظل واث 23لخسماث  نؼَس
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بدلزها  طخؼلها " ملثلف  ندًني ب ذ " نُجعل منها مظ ػاث نلُام  ندلنت إلاطالمُت، 

لئخلاق  لخم ل نللاء على " نباهل  نري حاء به  نىـاز ل ملؼسو   ل ملعتزنت ل نـالطـت 

آ.   24واٌز ماهع"لآ

ّعالقة املثقف باملجتمع : . 4

نلد ػلب  نـعل إلاؿالحي على أهم  ن ظاةف  نتي ًل م بها  ملثلف "عبد  لخمُد 

ت ٌعانيها  ملجخمع  ب ن" في  ننف، لجسهصث حه باده ولها كبل ذنً خٌ  كلُت ح هٍس

ت"،  نتي ال جخدلم لال ًمىن نؤلم ت "أ  جبابادز ئلى  لجص ةسي بل ل نعسبي، لهي مظأنت " نهٍ 

عمل أل جل م بانجاش مؼسلع مهما وا  ن عه أل حجمه بادل  أ  حعسؾ نـظها، لجددباد ميانها 

مىننا أ  نظخنخج أهم ألابادل ز  ن ظُـُت إلاؿالخُت 25لبادلزها لػسعُت لح بادها" . ٍل

آنصخـُت "عبد  لخمُد  ب ن" هما ًلي:

ت( لجانب  نخعلُمي  نترب ي ) ندع ة ئلى ئؿالح  ملنظ مت   - آنتربٍ 

خُت نئلطالم( - آ لجانب  ندًني ) ندع ة ئلى  نع بادة ئلى  ملسحعُت  نؼسعُت  نخاٍز

آ لجانب الاحخماعي ) ندع ة ئلى  لخ  ز،  ملثاكـت( -

 لجانب  نظُاس ي) ندع ة ئلى بل زة  نـىس  نظُاس ي ل ؿخخاخه على ول  لجبهاث،  -

ص  ملمازطت  ندًملس هُت( آلحعٍص

ت  لجانب  نثلافي ) ند - ع ة ئلى  نخ ؿُم بح   نتر زُح  ل نخددًثُح  نخدلُم  نهٍ 

آ ن هنُت(

اث عبر مسخلخح  من خُاة  نبول  نلد ججلذ لظُـت إلاؿالح على حمُع  ملظخٍ 

آ ملثلف "ب ن" لهما:

ّمرحلة ما قبل حدوث العنف:  1.4

ب  ل نتي نعب ؿيها  ملثلف  ن هني بادلز  ن طُى بح   نظلوت ل ملعازكت، مدالال جلٍس

لحهاث  ننظس، ئال أ  مدالالجه باءث ولها بانـؼل لنم ًخدلم م ك ع  نلُمت في  ننف، 

ؿال  نظُاس ي "خظن خندق" لال إلاطالمي  ملخوسؾ "ب ذ "  طدناز  بما ًملُه  نعلل 

م "بل ز ح هالهما ًدًس ظهسه نصمُله" آ.26 نظلُم، ل نـىس  نلٍ 
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ته:  2.4 ّمرحلة ثأزم الطراع وعالني 

خلت بانر ث خاٌل  ملثلف أ  ًي   أهثر حسأة في  نخبلُؽ، ؿخخ  ؿس لجخالخم في هره  ملسآ

د من عصمه على  ننلاٌ، لجلط ي على  نع  ةم  ول ألاطانُب  نبالػُت في خوابه،  نتي جٍص

ظم  أخُانا بـىسه نُناكؽ بعم كلاًا  ن ح باد وامل ث   نتي جــل بح   ن عي  نؼعبي، َل

خ إلانظان آ.27 ي...ل لخُاة لػاًاث  نخاٍز

هما نجد  نجزعت  ن هنُت نلمثلف  لجص ةسي، جدؿعه بعد ول هره  نخطخُت لجلدًم 

نـظه ؿد ء نل هن، ئذ أ  شخـُت "عبد  لخمُد" جخعازق مع ول  نصخـُاث ألاخسى) 

دة  نـدق، ألامن...( لنلىؼف عن  ملعنى  لخلُلي نلنخبت  أجباع حعـس ب ذ ، هاكم حٍس

آ
ّ
ص "ئبس هُم طعدي" في "ؿمذ  نـس غ" على حظلُى  نل ء  ن هنُت، لئبس ش جطخُاتها زه

على ول ح  نب شخـُاجه، ؿـ "خظن خندق" ل"خلُـت بسج" بعد  ػخد باد  نـس ع نم 

ًجدل  مالذ  ئال  نهجسة ئلى ألزلبا، بِنما  ملثلف "ب ن" لبانسػم من طه نت هجسجه ئلى هند  

ًإمن بانلٌ   نري أؿبذ خُث جلون أخخه "ح هس"؛ ئال ئنه آزس مـلخت  ن هن لنم 

كاعدة نلنجاة في  لجص ةس "عندما حؼسق  نظـُنت، نِع مدالنت ئنلاذها، بل ئنلاذ 

آ.28نـظً"

نلد جمحزث شخـُت  ملثلف في  ننف بأهمُت هبرى، مّحزتها عن ػحرها من 

 نصخـُاث باعخبازها ممثلت ند ةسة  ن عي  نـاعل باد خل  ملجخمع، لجخجلى خاؿُت  نخمّحز 

ف هي مهنت  نصخـي "بعد أ  ظل  نناض  نتي أؿسآ
ّ
بادها "طعدي" بالخل ز  نظسبادي  ملىث

. 29ًجهل   لح باد ػاعس  طمه عبد  لخمُد ب ن، ناهًُ بدً  نُه  ن خُدًن ل نباتظح "

لزبما هر   لجهل ناجج عن جس حع نظبت  مللسلةُت نؤلعماٌ  نـنُت، ئكاؿت أ   نصخـي ه  

العا بهم م ل كعه لألاكدزآ
ّ
على زؿد معاناة ذنً  ن  كع، هما أ  ذنً  مل كع  "ألاهثر  ه

با من  ملإطظت  نظُاطُت  نظاةدة، لمن زم ؿه  ًخ ق ؿس عا ئًدً ن حُا  ًجعله كٍس

آ.30معها عبر لطُلت ئعالمُت نها  ندؼازها بح  مخخلف  نؼس ةذ"

ئ  شخـُت  ملثلف  نصخـي "عبد  لخمُد ب ن" حعّد ؿ زة نلمثلف إلاًجابي 

ي ًىؼف كمن  نبنى  مللم نُت نلنف، عن ن عح  مخخلـح  من  نوبلاث بالجص ةس،  نر
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الاحخماعُت، أّلنهما هبلت  نظاطت لزحاٌ ألاعماٌ ممن ًنعم   باألمن" ألنئً  ملدنلح  

دها  ندلنت في  نعاؿمت على ػاهئ  نبدس" ُّ ، لزانيهما 31 مللُمح  في  ملنولت لامنت  نتي حؼ

اؾ ل ملد  ألاخسى، همدًنت "عح  نبياء" في  ننف،  نوبلت  ملهّمؼت  نيابادخت  نتي ح عّمس ألاٍز

 نتي ًتربف ؿيها  مل ث "باإلنظا  عند ول منعوف، في أي لكذ، بعد ول خو ة. خل زه 

 ند ةم ًجعل  ملدًنت هما ن  أنها في مأجم مظخمس، ال نهاًت نه.  لج  ًل ح هما ن  أنه مل ر 

آ.32 بد ء  نواع  ..."

آ

ّ. خاثمة:5

نف "ؿمذ  نـس غ" مظأنت حدنُت ججّظدث من خالٌ  نـس ع  نلاةم بح   نلد هسقآ

خُت مإطظت على ؿس ع ئًدً ن جي؛ أزبذ   نظلوت ل ملعازكت في  لجص ةس، لأزطذ نـترة جاٍز

ؿُه  ملثلف  ن هني  ندلز  نري ًجب أ  جل م به  ننخبت في  بخد ع ل ؿوناع جلً 

حظبذ في إلاًدً ن حُت من حانبيها  ننظسي  نخ نُـت  نثلاؿُت،  نتي جددباّد ألاهس  نتي 

ل نعملي، لخاٌل  نسل تي أًلا أ  ًخخـس م كف  ملثلف في  نسؤٍت لاملت في ئنؼاء 

مـالخت لهنُت؛ ججّظد  ننطج  نظُاس ي ل نثلافي ألهس ؾ  لخىم ل ملعازكت، بادل  أ  

 لججاهل.ٌعبأ بما ًخعسق نه  نـ ث  نثلافي من ئنياز 

ّقائمة املراجع:. 6

آ.2006، 01. ئبس هُم طعدي، ؿمذ  نـس غ، باد ز  نؼسو نلنؼس ل نخ شَع، لهس  ،  لجص ةس، ن:1

. بسها  ػلُ  ،  ػخُاٌ  نعلل، مدنت  نثلاؿت  نعسبُت بح   نظلـُت ل نخبعُت،  ملسهص  نثلافي  نعسبي، 2

آ.2006، 04 ند ز  نبُلاء،  ملؼسو، ن:

دة خماغ، بن3 اء  نصخـُت. في خياًت عبدل ل لجماحم ل لجبل ملـوـى ؿاس ي، منؼ ز ث . حٍ 

آ.2007، 01ألالز ض،  لجص ةس، ن: 

. خظن ألاػلم،  نصخـُت  نسل ةُت عند خلُـت خظح  مـوـى، مجلع  نثلاؿت  نعام، طسث، 4

آ.2006نُبُا، 

آ.2008، 01رلث، نبنا ، ن:. طعُد بنىس باد،  نظسباد  نسل تي لججسبت  ملعنى،  ملسهص  نثلافي  نعسبي، بح5
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 : ملخظ

الم الجضًض، وفي  اإلا٣ا٫ٌؿعى َظا        ت الث٣اُٞت الٗغبُت في يىء لٛت ؤلٖا بلى مىا٢كت مىيٕى الهٍى

الم الجضًض وجُب٣ُاجه اإلاخُىعة، ؾُا١ مكغوٕ الٗىإلات الٛغبُت، ال ظي ؾعى بلى اؾدثماع وؾاثِ ؤلٖا

٦إصاة ٞاٖلت في حك٨ُل خُاة ألاٞغاص واإلاجخمٗاث الٗغبُت؛ مً زال٫ الخإزحر الٗم٤ُ في بىائها ال٨ٟغي 

ت ألامت الٗغبُت وؤلاؾالمُت.  والث٣افي، وجغؾُسه إلاىٓىمت مً ال٣ُم التي جسخل٠ ًٖ ٢ُم وزىابذ ٍَى

تراب. :يتتفتا امل كلماث ال ت، الٗغبُت، الٗىإلات، الٚا الم الجضًض، الهٍى  ؤلٖا

 

Abstract  : 

     This research seeks to discuss Arab cultural identity in the light of the new 

media language and in the context of the Western Globalisation Project, which 

sought to invest the new media and its evolving applications as an effective tool in 

shaping the lives of Arab individuals and communities; Through profound 

influence in its intellectual and cultural construction, and consolidation of a 

system of values that differ from those of the Arab and Islamic nation. 

Key words : new media, Identity, Arabic, Globalisation, Alienation. 
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  :مقدمت .1

لئن ٧اهذ وؾاثل ؤلاٖالم والاجها٫ ٢ضًما، ال ًخجاوػ صوعَا ه٣ل الخبر ؤو اإلاٗلىمت،         

الم خضًثا، مً جُىع ج٨ىىلىجي وزىعة ع٢ الؾُما  مُتوبخإزحر حض مدضوص، ٞةن ما قهضٍ ؤلٖا

حّ  م٘ ما ًىٗذ الُىم بـ الم ٚو الم الجضًض(، ٢ض ٖــّض٫ مً ؤ٤ٞ الّىٓغ بلى لٛت ؤلٖا ر مً )ؤلٖا

ُٟخه جاٍ ْو
ُ
اإلاٗلىماث ؤو  لم ٌٗض ًىٓغ بلُــه، مجـغص وؾُلت لى٣لبط ؛ اإلاٟاَُم الؿاثضة ج

ما ؤيحى ؤصاة ٞاٖــــلت في حك٨ُل خُاة ألاٞغاص واإلاجخمٗاث؛ مازغة في بىائها ألازباع
ّ
، وبه

 ال٨ٟغي والث٣افي، بالؿلب ؤو باإلًجاب.

ت ومً ؤبغػ ال٣ًاًا التي هى٢كذ في بَاع         الم الجضًض؛ ٢ًُت الهٍى ٖال٢تها باإٖل

الم الث٣اُٞت إلاجخمٗاجىا الٗغبُت ٖلى مكغوٕ الٗىإلات الٛغبُت  ؤلاؾالمُت؛ ٞاهٟخاح َظا ؤلٖا

ل 
ّ
ت والث٣اُٞت، اإلاٛاًغة ل٣ُم مجخمٗاجىا، ؤنبذ ٌك٩ الظي ٨ًّغؽ إلاىٓىمت مً ال٣ُم ال٨ٍٟغ

٤ُ بحن اهٟخاخها ٖلى ز٣اٞـت آلازـــــغ مً  جدضًا ٦بحرا ؤمام َـظٍ اإلاجخمٗاث، مً خُث الخٞى

ؼ الاهخماء لثىابتها وججّىب مساَغ  تها مً حهت ؤزغي؛ بحن حٍٗؼ حهت والخٟاّ ٖلى ٍَى

تراب اإلادض١ بها  .الٚا

 في داللت املططلحاث: .2

 :في معنى الهىيت 1.2

ت بٟخذ الهاء حٗني لٛت: ال٩ّىة ؤو اإلاهىاة بحن حبلحن، و٢ُل: بئر ؤو خٟغة بُٗ       ضة الهٍى

ّٛمى ٖلُه بالتراب، الظي ٌٛتّر به واَئه ٞحهىي و يهل٪...
ُ
غقها ؾ٣ٟها اإلا  ، 1اإلاهىاة ٖو

ت بًم الهاء و٦ؿغ الىاو وحكضًض الُاء، ٞدكخ٤ مً الًمحر )َى(، وحكحر بلى      ؤما الهٍى

، و وعص 2َى( وؤن ٌؿخمّغ في ٧اثىه ٖبر وحىصٍ اإلابضؤ الضاثم الظي ٌؿمذ للٟغص ؤن ًب٣ى )َى

ت الص يء ُٖىِخه ووخضجه وحصخهه ووحىصٍ اإلاىٟغص  ب )الخٗل٣ُاث( للٟاعابي بإّن:ب٨خا "ٍَى

ض َى ٧اجب  لـــه الظي ال ٣ً٘ ُٞــه اقترا٥، والهى َى مٗىاٍ الىخضة والىحىص، ٞةطا ٢لىا ٍػ

ض مىحىص ٧اجب" ٟاث(: "الخ٣ُ٣ت اإلاُل٣ت اإلاكخملت  3مٗىاٍ ٍػ ّٗضَا الجغحـاوي في )الخٍٗغ َو

 4، اقخما٫ الىىاة ٖلى الصجغة في الُٛب اإلاُل٣ت."ٖلى الخ٣اث٤

ت       ٠ الهىٍّ ( بخٗضص الٗلىم؛ وبن خاٞٓذ ٖلى Identity) ؤّما انُالخا ٞخّٗضصث حٗاٍع

غي؛ ٟٞي الٟلؿٟت حّٗغٝ بإّنها:"خ٣ُ٣ت الص يء مً خُث جمّحٍز ًٖ ٚحٍر  مٗىاَا الجَى



 مجلة مقامات 139-162 ص، (2021) 2/العـــدد: 5املجلد
ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363 /:          

 

141 

 

ُل5٤وحؿمى ؤًًا وخضة الظاث"
ُ
"الص يء هٟؿه ؤو مثُله مً  ٖلى ، وفي ٖلم الىٟـ، ٞةّنها ج

ضم الخّٛحر" ، الاؾخمغاع والثباث ٖو ٣هض بها ٧ّل ما  ؤّما في، ٧6ل الىحٍى ُُ ٖلم الاحخمإ، ٞ

دضص خالخه الصخهُت. وما ًىُب٤ ٖلى الٟغص ًيسخب ٖلى   7ًمّحز الٟغص ًٖ ٚحٍر ٍو

 الجماٖت ؤًًا.

ت )ؤن ًب٣ى الص يء َ      ضم بُض ؤّن َظا اإلاٗنى اإلااَىي للهٍى ى َى( ال ٌٗني زباتها اإلاُل٤ ٖو

خٟاٖل الظاحي والٛحري  ت "ًدؿا٦ً ما َى زام وما َى مكتر٥، ٍو ا، ٟٞي خّحز الهٍى حّٛحَر

ىانغ الخّٛحر...بمٗنى ؤّنها وؿُج ٖالث٣ي، مخٟاٖل، مخدّى٫  وجخ٣اَب ٖىانغ الثباث ٖو

ش."   8بخدى٫ الٓغوٝ والؿُا٢اث اإلااؾؿت ٖلى مٟهىم الخُّىع وخغ٦ت الخاٍع

ت          ض خؿً خىٟي-وبىاء ٖلى َظا، ٞالهٍى
ّ
، لِؿذ مُٗى زابخا، وبهما هي ش يء -٦ما ًا٦

ت هي اإلااَُت والىحىص ٌؿب٤  ًسل٤، ال ٌٗحها ؤلاوؿان وال ٌكٗغ بها مباقغة، بد٨م ؤن الهٍى

ُه بالٗالم اإلادُِ  ِٗل ؤوال زم ٌعي طاجه زاهُا ولخٓت ًبضؤ ٖو اإلااَُت؛ ٞاإلوؿان ًىحض َو

خه: مً َى؟ وإلااطا َى في َظا الىي٘ به، ً  9الاحخماعي؟يكإ الدؿائ٫ ًٖ ٍَى

ت الخد٤٣ م٘ الظاث )الاهخماء(، ًم٨جها ؤًًا، ؤن جخدّى٫        "بلى اٚتراب،  و٦ما ًم٨ً للهٍى

جى٣ؿم الظاث ٖلى هٟؿها وجخدى٫ مما ًيبغي ؤن ٩ًىن بلى ما َى ٧اثً، مً بم٩اهُت الخّغٍت 

هاب ؤلاوؿان الضازلُت بلى يغوعة الخً ًُ باإلخباٍ، ٕى للٓغوٝ الخاعحُت، بٗض ؤن 

 10وجسّل ًٖ الخّغٍت." وزُبت ألامل وؤلاخباٍ ٨ٖـ الخد٤٣ وي٠ٗ ؤلاعاصة

 في ماهيت الثقافت والهىيت الثقافيت: 2.2

ت ـــ"الظي ٌكخمل ٖلى اإلاٗٞغ ّٗغٞها )بصواعص جاًلىع( هي طل٪ ال٩ل اإلا٣ٗضٌالث٣اٞت ٦ما       

حر طل٪ مً ؤلام٩اهُــــــــألازو ضاث والٟىىن ــــــــــــواإلاٗخ٣ اصاث ـــــالٗ اث ؤوـــــال١ وال٣اهىن والٗٝغ ٚو

)عوبغث الاحخمإ ٌّٗغٞها ٖالم  ، ٦ما11التي ٨ًدؿبها ؤلاوؿان باٖخباٍع ًٖىا في اإلاجخم٘"

ب الظي ًخإل٠ مً ٧ل ما ه٨ٟغ ُٞه ؤوا" بإّنها بحرؾخض(
ّ
٨ه همخل ه٣ىم بٗمله ؤو ل٩ل اإلاغ٦

 خه في الخٗبحر ٖجها.وؾُل٪ مىٟظ ؤلاوؿان بلى بصعا٥ طاجه و ، وهي بظل12جخم٘ "اإلااء في ــ٦إًٖ
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ُل٤        حكمل ما ؤقغها التي ٖلى وؿ٤ مً اإلا٩ىهاث والثىابذ،  متفهىم الهىيت الثقافيتٍو

خمحّ  ز بلُه في مٟهىم الث٣اٞت، مً زاللها ًخدضص اهخماء ؤلاوؿان ألانلي ألمت ؤو خًاعة ما، ٍو

 ًٖ ٚحٍر في ؤمم ؤو خًاعاث ؤزغي.

 متفهىم إلاعالم الجديد: 3.2

ا ـــــؤنه بُضاخثحن، ــــــمي بحن البــــض ؤو الخٟاٖلي ؤو الغ٢ــــالم الجضًـــــحٗضصث مٟاَُم ؤلٖا       

الم الظي ٌٗخمض الخ٣ىُت الغ٢مُت وجُب٣ُاث الاهترهِذ الخضًثت، في  ، ؤلٖا حكتر٥ في اٖخباٍع

"٧ل ؤهىإ  وجُٟٗل ٖملُت الاجها٫ الجماَحري، خُث ٌّٗغٞه ؾٗض بً مداعب بإههبصاعة 

الم الخ٣لُضي بدالخحن؛ َما  خمحز ًٖ ؤلٖا الم الغ٢مي الظي ٣ًّضم في ق٩ل جٟاٖلي. ٍو ؤلٖا

ى٣ؿم بلى  المُت، وال٨ُُٟت التي ًخم بها الىنى٫ بلحها. ٍو  اإلااصة ؤلٖا
ّ

ال٨ُُٟت التي ًخّم بها بث

 دؿب ما ٣ًىم ٖلُه:ؤعبٗت ؤ٢ؿام ب

 (onlineال٣ؿم ألاّو٫: قب٨ت الاهترهِذ )

 (offlineال٣ؿم الثاوي: الخاؾب آلالي )

 ال٣ؿم الثالث: ألاحهؼة الى٣الت

الم الخ٣لُضًت بٗض بياٞت الغ٢مُت والخٟاٖلُت بلحها.  13ال٣ؿم الغاب٘: وؾاثل ؤلٖا

خضًثت لالجها٫؛ خؿىحن ق٤ُٟ مٟهىمه في جل٪ الىؾاثل الالباخث ٦ما ًدضص        

تر و  الم الخ٣لُضي وجُّىعٍ،٧الِٟـ بى٥ وجٍى ٧ىنها جٟخده ٖلى  ٍىجُىب، التي ج٨مل ؤلٖا

 14الخ٣ىُت الغ٢مُت التي ججٗله ؤ٦ثر ٢غبا مً الخضر زم مً حماَحر الاجها٫.

الم        "الظي ٣ًىم ٖلى اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا  ؤّما ببغاَُم بؾماُٖل ُّٞٗغٞه باإٖل

٣اث اليكغ والبث ؤلال٨ترووي مخُدا اإلاكاع٦ت للجمُ٘ ٦مىخجحن و٦مخل٣حن الغ٢مُت وجُبُ

ت ومغوهت"  المُت ووؾُاء لخضاولها والخٟاٖل مٗها بدٍغ  15للماصة ؤلٖا

الم ــــاهٟغصث بها وؾاث٢ض ووؿخيبِ مً َظٍ اإلاٟاَُم حملت مً اإلاحزاث          ِ ؤلٖا

ــالجضً الم الخ٣لُضي، ؤ٦ؿبتها ـــــ هسبىٍت ٦بحرة يمً اإلاجخمٗاث، الؾُما  خٓىةض ًٖ ؤلٖا

 16ؤبغػَا:جٟاٖال مٗها، و ىض ٞئت الكباب؛ ألا٦ثر جضاوال و ٖ
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٦ما جباص٫ ألاصواع الاجهالُت بحن اإلاغؾل واإلاخل٣ي؛ بك٩ل جؼامني : Interactivityالتتفاعليت  -

ؾ٩اًب(، ؤو بك٩ل ال جؼامني مثل ًخجّؿض م٘ جُب٣ُاث الضعصقت والخساَب )ِٞـ بى٥ و 

ض الال٨ترووي، وهي الخ غ و ىانل ٖبر البًر
ّ
اهدكاع الكب٨ت زانُت لم ج٨ً مىحىصة ٢بل جٞى

  الٗى٨بىجُت )الاهترهِذ( ٖبر الٗالم.

مجخمٗت في ٢ىالب مسخلٟت جم٨حن اإلاخل٣ي مً اإلاٗلىمت الىاخضة : Flexibilityاملسوهت  -

غاُٞت و  هالُت مخٗضصة م٣اَ٘ ُٞضًى(، وجِؿحر عنضَا ٖبر وؾاثل اج)هّهُت ونىع ٞىجٚى

اإلادمى٫، الهاج٠ الجىا٫...(، بك٩ل مٛاًغ إلاا ؾاص م٘ وؾاثل الاجها٫ )الخاؾىب اإلا٨خبي و 

ضث ب٣الب واخض في بًها٫ اإلاٗلىمت للمخل٣ي )م٨خىبت ؤو ؾمُٗت ؤو  ُّ ال٣ضًمت، التي ج٣

 مغثُت(. 

الم الجضًض، ٖ: Universalismالعامليت  - لِؿذ ملُاث الخىانل بحن اإلاخٟاٖلحن في ؤلٖا

ت، وبهما لها  مدلُت، وبهما لها نبٛت ٖاإلاُت، ومًامحن َظا الخىانل الخٟاٖلي لِؿذ مغ٦ٍؼ

بم٩اهُت الظًٕى والاهدكاع، ٞهي جخجاوػ الخضوص الؿُاؾُت وؤلا٢لُمُت، وجستر١ خاحؼي 

 الؼمً والجٛغاُٞا. 

حماٖاث  ٞاإلاخٟاٖلىن ؤخغاع في جباص٫ اإلاٗلىماث، ؾىاء ٧اهىا ٞغاصي ؤو  سيت التلقي:  -

 م٣ُٗت لظل٪. ِوصون يىاب

الم الجضًض و         ىذ ؤلٖا
ّ
مً لٗب ؤصواع بًجابُت في ؤو الخٟاٖلي لئن ٧اهذ َظٍ اإلاحزاث م٨

 ؤَمها:  وألامم، خُاة الكٗىب

 ال٣ًاء ٖلى الٗؼلت الث٣اُٞت، والخهاع اإلاٗغفي اإلاٟغوى ٖلى الكٗىب -

 ٗاثجباص٫ اإلاٗلىماث والخبراث بحن ألاٞغاص واإلاجخم -

ت، الؾُما اإلاهمكت احخماُٖا.  -  ؤلاؾهام في حٗلُم وجث٠ُ٣ مسخل٠ الٟئاث البكٍغ

 جىمُت الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت بحن ألاٞغاص  -

بُٖاء الخىانل ؤلاوؿاوي نبٛت ٧ىهُت، قمىلُت؛ لجمٗه بحن مسخل٠ ألاحىاؽ وقتى  -

 الث٣اٞاث في الٗالم.
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اتها هجابُاجبًٞةّن له ؾلبُاث جٟى١ حجم        ، ؤقّضَا زُغا ٖلى الكٗىب ما ًخٗل٤ بهٍى

ألامم الث٣اُٞت؛ ٣ٞض ؾاَم ؤلاٖالم الجضًض في زلخلت الٗضًض مً ال٣ُم والثىابذ لضي 

 التي ّٖم٤ الٛؼو الث٣افي بضازلها. ؛، زانت الٗغبُت مجهاواإلاجخمٗاث

ت الث٣اُٞت ٠ُ٨ٞ  -      الم الجضًض ٖلى الهٍى  ؟ ت وؤلاؾالمُتلألمت الٗغبًُازغ ؤلٖا

 َظا الخإزحر؟زُغ  وؤًً ٨ًمً       

 إلاعالم الجديد وججلياث الهيمنت الثقافيت )هىيت العىملت(: .3

ت حك٩ل ــــــالظي جؼامً م٘ بضاً -اث ْهىعَاــــــبطا ٧ان الهضٝ مً الٗىإلات، في بضاً        

ص نُٛت للخٗامل ٖلى ، َى بًجا-وجبلىع هٓام صولي حضًض، ٣ٖب اهتهاء الخغب الباعصة

اعة والا٢خهاص ــــــاث الضولُت في مجاالث الخجـــــــــاإلاؿخىي الٗالمي ج٣ط ي بةزًإ الٗال٢

والٗلىم والخ٨ىىلىحُا بلى هٓام طي َاب٘ ٖالمي ؤو ب٦ؿاب الٗال٢اث الضولُت الُاب٘ 

ؼا إلابضؤ الخباص٫، وجٟاصًا للجزاٖاث الخانلت بحن الضو٫ التي 17الٗالمي ؤنه٨تها ، حٍٗؼ

ـت، الؾُما ٖلى اإلاؿخىي  ــت مً جُىعاث حظٍع الخغوب...ٞةّن ما َغؤ ٖلى الخُاة البكٍغ

حر ال٨ثحر مً اإلاٟاَُم والخهىعاث  ً ٚو ً، ٢ض ٢لب اإلاىاٍػ الخ٨ىىلىجي، مُل٘ ال٣غن الٗكٍغ

الؿاثضة؛ مجها مٟهىم الٗىإلات وجىحهاتها، التي لم جب٤ خ٨غا ٖلى اإلاجا٫ الا٢خهاصي، وبهما 

"هّهذ ٖلُه  ذ مُاصًً ٖضًضة، ؤبغػَا الجاهب الث٣افي، الظي جسلذ ُٞه الٗىإلات، ّٖماَال

اإلاٗاَضاث الضولُت، بإّن ل٩ل ز٣اٞت ٦غامت و٢ُمت ًجب اخترامهما واإلاداٞٓت اإلاىاز٤ُ و 

ن بيٟاء َاب٘ الٗاإلاُت ٖلى الٗال٢ــاث الضولُت ال ًخٗاعى في ؤنله م٘ اإلاهالح ؤٖلحهما، و 

اتهو مم والكٗىب اإلاكتر٦ت بحن ألا  وههجذ ههجا  18ا"ـاتهـوحٗضص زهىنُ ـبحن جىّىٕ ٍَى

ا، م٣ابل ب٢هاء ز٣اٞاث  بلىتُغا، ًخجاوػ مٟهىم الٗاإلاـمٛاً بٖالء ز٣اٞت اإلاهُمً وجمغ٦َؼ

آلازغ وحُُٛبها، و٢ض هب٘ َظا الخىحه الجضًض، مً بخؿاؽ الٛغب بالخُغ الظي ٢ض ًىجغ 

خُث وعي الكٗىب ٚحر الٛغبُت بسهىنُاتها ًٖ ٖىإلات الخدضًث الا٢خهاصي؛ مً 

اتها الث٣اُٞت؛ بط ب  واؾدُٗابها لهٍى "باعجٟإ مّٗض٫ الخدضًث ًىسٌٟ مٗض٫ الخٍٛغ

، ألامغ الظي 19باإلاجخم٘ ٚحر الٛغبي وجمغ ز٣اٞخه اإلادلُت بمغخلت بخُاء؛ وجؼصاص نلخه بها"

ت التي يهضٝ الٛغب بلى بؿِ هٟى  صَا ٖلى الٗالم بغمخه، يهضص الهُمىت الث٣اُٞت، الخًاٍع
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٠ )نضام 
ّ
داث بٌٗ م٨ٟغي الٛغب، مجهم ناخب مال ظا ما هلمؿه مً جهٍغ َو

٩ي " ل ُٞلُبـ َىدىجخىن"الخًاعاث(، اإلا٨ٟغ ألامٍغ "بن  ( ب٣ىله:2008-1927) نامٍى

ب الث٣افي في اإلاجخمٗاث ٚحر  الخدضًث والىمى الا٢خهاصي ال ًم٨ً ؤن ًد٣٣ا الخٍٛغ

ض مً الخمّؿ٪ بالث٣اٞاث ألانلُت لخل٪ الكٗىب. الٛغبُت، بل ٖلى ال٨ٗ ـ ًاصًان بلى مٍؼ

م الٗىإلات، وؤن ًىّمي ٢ىة خًاعجه  ولظل٪ ٞةّن الى٢ذ ٢ض خــان ل٩ي ًخسلى الٛغُب ًٖ َو

تها في مىاحهت خًاعاث الٗالم".  واوسجامها وخٍُى

٣ىصها الخضًث ًٖ الٗىإلات الٛغبُت وؤؾالُب        ىت ، بلى الخضًث ًٖ الهُمهاٍو

ا، إلصعا٦ َغ غ و٢خا في جٍُى
ّ
ه ـــــــــالخ٨ىىلىحُت، الاجهالُت، التي لم ًّضزغ الٛغب حهضا ولم ًٞى

ام بٟاٖلُتها في الٗملُت الخٟاٖلُت م٘ آلازغ ومضي ٞٗالُتها في وكغ اإلاٗلىمت وجغوٍجها ــــــــالخـ

ت جخجاوػ الخضوص الؼمىُت وجستر١ الخىاحؼ الجٛغاُٞت، ٞــ"ج٨ىىلىحُ ا الاجها٫ ٢ض جّم بؿٖغ

ا  َغ  بصعا٦ها وجٍُى

٨ُت ومىانٟاتها مىظ الخغب الٗاإلاُت الثاهُت بىحه  وحكبٗها بمهالح الغؤؾمالُت ألامٍغ

ال٣ُحن وماػالذ ٦ظل٪ ختى آلان... والخ٨ىىلىحُا الٛغبُت ال حٗض حؼءا ال ًخجؼؤ مً الىٓام 

  20"الاؾخٛاللي ٞدؿب، وبهما حٗمل ٖلى جىؾُ٘ وحٗم٤ُ طل٪ الاؾخٛال٫

ُٟت           ت مجها واإلاغثُت، ٢ض ؤّصث ْو ولئن ٧اهذ وؾاثل الاجها٫ الخ٣لُضًت؛ اإلاؿمٖى

الم الجضًض  ً اخخل ؤلٖا الٗىإلات الٛغبُت عصخا مً الؼمً، ٞةهه م٘ بضاًاث ال٣غن الٗكٍغ

غ مكغوٖها، وبد٨م ؤهه ؤخضر ما جىنلذ بلُه  بىؾاثُه اإلاخٗضصة، مغ٦ؼ الهضاعة في جمٍغ

اَُت الاحخماُٖت، جىلىحُت الٛغبُت، ٣ٞض جم الثىعة الخ٨ى ؼوٍضٍ ب٩ل ؤؾالُب اإلاخٗت والٞغ

ب ًٖ وعي مؿخسضمُه خ٣ُ٣ت ؤَضاٞه؛ بط  ممامً ؤحل اؾخمالت ال٣ٗى٫ وبٚىائها،  ُّ ٚ

ئت حٗىص مىاٞٗها ٖلى ؤّي ؤمت؛ حؿدثمغ في  ا مجغص وؾاثِ اجهالُت بل٨تروهُت، بٍغ ًبضو ْاٍَغ

ًٞاء ج٣ني مٗلىماحي  هوجض٣ٞها الخغ بُجها وبحن آلازغ، بُض ؤهاإلاٗلىمت وحؿعى بلى امخال٦ها 

ألاؾلخت الخ٨ىىلىحُت ٞخ٩ا، التي جخ٩ئ ٖلحها الٗىإلات الٛغبُت في  ؤزُغ مًو ٖا٫ الض٢ت، 

ٞغى َُمىتها وبؿِ هٟىطَا ٖلى اإلاجخمٗاث اإلاؿخًٟٗت، و في م٣ضمتها اإلاجخمٗاث 

 الٗغبُت.
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 :إلاعالم الجديد الهىيت الثقافيت العسبيت في ظل لغت .4

خ٣اصبّن           ؿاءلت، له ؤزغ مً الٛغب اٖخ٣اصا اًجابُا، وبٖٟاثه مً اإلا ٧ل واٞضفي  الٖا

تها؛ ٞلِـ ٧ل ما ٨ًّغؽ الٛغب جهضًٍغخهاهت زُحر ٖلى ألاّمت و  دمل بمدمل  ،َىٍّ ًُ

ً ٣ٞض ًضّؽ بالٗؿل ٢لُل م ا،ال زلُٟاث مً وعائها و ال مأعب له التي ،الىىاًا الخؿىت

 لّٗل الؿّم، و 
ُ
 مً اإلاُٟض ؤن ه

َ
 ظ
ّ
امتَىا، ب َغ ٦ ض وخغنه ٖلى جد٤ُ٣  للٗالم الٛغب إن ٖػ "اإلاٍؼ

ضم الدؿلُم ها ٚاًاث، 21بخٗضص الخًاعاث ومىا٢ٗها" مً الخمغ٦ؼ الظاحي الٛغبي ٖو
ّ
 ٧ل

وبإي ق٩ل  لٟٓغ بهاوما ٞتئ ٌؿعى بلى ا ىٓام الضولي الجضًـضوؤَضاٝ مدىعٍت، ٢ام ٖلحها ال

 .٩ا٫مً ألاق

٦ثحرة، الخضًث ًٖ الخدضًاث التي جىاحه ألامت الٗغبُت الُىم، ، ٞةن مً زّم و       

ى ؤمغ ال ًسخل٠ بكإهه -ؤق٩الها ؤمىُت بُض ؤن ؤزُغ  ختى ا٢خهاصًت ٧اهذ ؤو ؾُاؾُت ؤو  َو

تها، و٧ل ما له نلت بثىابذ بيُتها الث٣اُٞت -ازىان ٤ بهٍى
ّ
ت التي جخٗغى مىظ  ما ًخٗل الخًاٍع

ً، بلى اعجضاصاث زُحرة و ل٘ ال٣غن مُ َؼاث ٖىُٟت مً ٢بل آلازغ، و٢ض اػصاصث الٗكٍغ

الم والاجها٫  خّضتها في و٢خىا الخالي مىاػاة م٘ الثىعة التي قهضَا الٗالم في مجا٫ ؤلٖا

ت مً خُث
ّ
البرمجت و اإلاىهجُت اإلاٗلىماجُت، ٣ٞض  وجُب٣ُاث الخ٣ىُت الغ٢مُت، ٖالُت الض٢

لضي مسخل٠  ، ال مثُل لهـــــاالم الجضًض بىؾاثُه اإلاخٗضصة، خٓىة ٦بحرةهالذ جُب٣ُاث ؤلٖا

٘، ووٞغث لهم ؤحىاء  ؛قغاثذ اإلاجخمٗاث الٗغبُت ٧ىنها خ٣٣ذ لؼباثجها ؾبل الخىانل الؿَغ

ت الخٟا التي ؾاصث مجخمٗاتهم اإلاخٗضصة الا٦غاَاث ٖلُت اإلاُل٣ت، بُٗضا ًٖ ال٣ُىص والخٍغ

الم الجضًض، مٟهىما وهٓمها، الص يء الظي حٗل ال ت جُب٣ُاث ؤلٖا ث٣اٞت الٛغبُت في ْل خٍغ

ت  وؤلاؾالمُت بلضان ألامت الٗغبُتؤزال٢ُاث، َالمُا، ا٦دسخذ بما جدمله مً ٢ُم و  بؿٖغ

مسخل٠ مً ٦ال الجيؿحن و  ا الجلُت ٖلى ؤٞغاص َظٍ ألامت مًــــــلها جإزحراته ذ٧اه، ٞاث٣ت

ماع.  ألٖا

ال  ولئن        م الجضًض، ٢ض ؤٞاصث في حىاهب مجها، ؤٞغاص وحماٖاث ٧اهذ ؾلُت ؤلٖا

ت الخىانل لضيهم، ومً هىاٍح مسخلٟت؛  ها جغ٢ُت مجا٫ الخٗبحر وخٍغ
ّ
البلضان الٗغبُت؛ ؤ٢ل

 ّن َظٍ الاًجابُت الخىانلُت و ٞة
َ
ت الخٟاٖلُت، ز ا لِـ ٦باَجها،؛ بُ الخٍغ ذ ؤن ْاََغ



 مجلة مقامات 139-162 ص، (2021) 2/العـــدد: 5املجلد
ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363 /:          

 

147 

 

؛ الظي ًسضم في خ٣ُ٣خه ؤحىضة ٞم٣اعبتها ًٖ ٦ثب ؤماَذ اللثام ًٖ حاهبها اإلاؿخىع 

اًاث، حؿعى بلى جد٣ُ٣ها في بَاع مكغوٕ الٗىإلات الث٣اٞت الٛغبُت،  ٚغبُت لهـــا ؤَضاٝ ٚو

ت مًالظي ٨ًّغؽ  ت مجخمٗاجىا  ال٣ُم لهٍى ت وألازال٢ُت اإلاٛاًغة ل٣ُم وزىابذ ٍَى ال٨ٍٟغ

ت لم ٨ًخب للٛغب ؤن خ٣٣ها بمى٤ُ ال٣ىة الٗؿ  التي، ت٨ٍغالٗغبُت وؤلاؾالمُت؛ ٍَى

ً الٗغبي، ٞلجإ بلى بٗثه ازايته بمى٤ُ ؾلُت الخ٣ىُت وبغمجُاتها  احُىقه بإ٢ُاع الَى

ضوان عمؼي ٖلى الث٣اٞاث بّنها عص٠ً الازترا١ ٧ىنها " ،اإلاخُىعة جمثل ٞٗل اٚخهاب ٖو

الظي ًجغي بالٗى٠ اإلاؿلح بالخ٣اهت، ٞحهضع الث٣اٞت في ؾاثغ اإلاجخمٗاث التي جبلٛها ٖملُت 

ويٗذ ؤلاوؿان مىي٘ الدسخحر، وخاولذ ؤن ججّغصٍ مً " ؾلُت ج٣ىُت .22إلات"الٗى 

م مً ؤنها ٞخدذ ؤما الاجها٫ مه الؿماء للخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت وبوؿاهِخــه ٖلى الٚغ

 ، مً ٧ل خضب ونىب.م٘ ؤبىاء حيؿه 23اإلاباقغ والخغ"

ت،  ل٣ض هخج        الم الجضًض جدىالث حظٍع ُٞت لألمت الٗغبُت، ٖم٣ُت في البنى الث٣اًٖ ؤلٖا

لت، مما حٗل ٦ُّغؾذ ل٣ُم ز٣اُٞت حضًضة حىبا بلى حىب م٘ ٢ُم ؤمخىا وج٣الُضَا ألان

قطب ؤؾاؾُان؛  يتجاذبه قطبانالظاث الٗغبُت حٗاٌل بىعي ؤو ٖضمه اهٟهاما مؿخمغا؛ 

ت الٗغبُت،  الاهتماء وقطب الظي حؿدكٗغ ُٞه الظاث بإنها حؼء ال ًخجؼؤ مً زىابذ الهٍى

هدُجت ٖضم الٗؼلت الاحخماُٖت، في صوامت مً الاعجبا٥ الث٣افي و  الظي ًىلج الظاث ترابالاغ

ا َغ ٤ُ بحن حَى بحن ؾاا٫ ألانل اإلاخجظع ٞحها وبحن نضمت الاهبهاع ، والُاعت ٖلحها الخٞى

 بالىاٞض ٖلحها.

 : التصاؤالث أهمها أذهاهنا جملت منإلى جتبادز  املعطى وعلى ضىء هرا        

ت الٗىإلات٦ -     الم الجضًض لهٍى ت  ؤبغػ ما و ؟ الٛغبُت الث٣اُٞت ٠ُ ًمغع ؤلٖا زىابذ الهٍى

الم الجضًض  الٗغبُت، تها بلى التي ٖمضث ٖىإلات ؤلٖا ٖؼ ها؟ٖػ
ّ
 وبخال٫ زىابذ مٛاًغة مدل

ف: 1.4
ّ
 بين العسبيت ودعىي التخل

االلٛت لم حٗض         ستز٫ في طل٪ اإلاٟهىم الؿُحي الظي ٌٗخبَر
ُ
مً الغمىػ ؤو  "هٓاما ج

مت ؤو عمىػا نىجُت مىخٓمت"
ّ
ت مً الٗاصاث الهىجُت اإلاخٗل "ؤنىاث  ؤو ؤّنها مجغص 24مجمٖى

٠ ابً حني خؿب 25ٌّٗبر بها ٧ل ٢ىم ًٖ ؤٚغايهم" ما اللٛت حٍٗغ
ّ
مً خُث  ؤ٦ثر ٖم٣ا، وبه
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، ؤو  ، ٞهيماَُتها "لِؿذ مجغص ؤصاة ؤو وؾُلت للخٗبحر ؤو للخىانل ؤو مجغص ق٩ل للمىيٕى

اء زاعجي لل٨ٟغة ؤو لٗاَٟت ؤو بقاعة بلى ٞٗل، بّنها وعي ؤلاوؿان ب٨ُىىهخه م جغص ٖو

خه الظاجُت والاحخماُٖت وال٣ىمُت و٧لُخه ؤلاوؿاهُت،  سُت، وبهٍى الىحىصًت وبهحروعجه الخاٍع

خُاة ألامم  ؤَمُت ٦بحرة في ٞللٛت؛ زمومً   .26بّنها السجل الىا٤َ بهظٍ ألابٗاص حمُٗها"

ت وؤؾاؽ الخًاعة ٖىض ُٖٓمت حّض ومجزلتها  ش  ألامم، خُث؛ ٞهي مغآة الهٍى "جبّحن في جاٍع

ا وحها  ا ٢ضعة ٖلى الخإ٢لم وؤ٦ثَر الث٣اٞت ؤن اللٛت هي ؤ٦ثر ؤهٓمت ؤلاقاعاث ٞٗالُت، وؤ٦ثَر

ت  ت وهي في يىء ح٣ٗض ؤق٩الها الخٗبحًر اثٟها الخىانلُت لخضمت حك٨ُل الهٍى مً خُث ْو

لت ٖلى ؤخؿً وحه إلاى  احهت اإلاخُلباث اإلاىّحهت للىاؽ في جٟاٖلهم م٘ مدُُهم الث٣افي مَا

 . 27والخإ٢لم بمغوهت م٘ الكغوٍ اإلاىحىصة في مجخم٘ مخٛحر"

وللٛت الٗغبُت ٩٦ّل اللٛاث مجزلت ُٖٓمت، بل هي ؤقٝغ اللٛاث وؤ٢ضؾها ٖىض الٗغب       

حكٍغ٠ مً الخال٤ واإلاؿلمحن ٖاّمت؛ وقٝغ ٢ضؾُتها، لم ًإث ٖبثا ؤو مً الٗضم، وبهما 

ْن ؤهؼ٫ ٢غآهه بها وؤوحى بها ٖلى زحر ألاهام ؾُض اإلاغؾلحن وزاجمهم
َ
)ٖلُه  جباع٥ وحٗالى، ؤ

له: الهالة والؿالم( ٍُ ﴿ ؛ ٢ا٫ ّٖؼ وحّل في مد٨م ججًز َىا
ْ
هَؼل

َ
ا ؤ ِبحِن ِبهَّ

ُ ْ
٨َِخاِب اإلا

ْ
اُث ال ًَ َ٪ آ

ْ
الغ ِجل

 
َّ
ا ل ًُّ َغِب َٖ ْغآًها 

ُ
ىَن ٢

ُ
٣ِل ْٗ َ

ْم ح
ُ
٨

َّ
ل َٗ﴾28 

اص، ٞةّنهو          ًّ َها ؤلىاٌن مً اإلا٩اثض  ابمىحب َظا الخ٣ضٌـ ؤلالهي للٛت ال
ُ
جداعب وجُال

؛ ٞما ًا٦ض ٖضاوة َاالء للٗغبُت، َى عبُهم لها والضؾاجـ مً ٢بل ؤٖضائها وؤٖضاء ؤّمتها

إ بحن الٛغب وخلٟاثه هغ "ٖضاوة ال واُٖت ج٩ّىهذ اؾدىاصا بلى ٢غون مً ال باإلؾالم، وهي

ل ٖضاوتهم الالواُٖت مً حهت و  ٤ ألاّو٫ بلى جدٍى الٗغب وؤلاؾالم مً حهت زاهُت، ؤصث بالٍٟغ

ماػا٫ َظا ، و 29باججاٍ اللٛت الٗغبُتـ عاححن ]بظل٪[ ج٨ٟ٪ الىخضة الغوخُت للٗالم الٗغبي"

ٕ بحن الٗغبُت الٗضاء الٛغبي للٗغبُت ٢اثما، خُث ٌؿعى بلى ججؿُضٍ وبكغاؾت في جبني نغا

ت ألامت الٗغ  ٤ زُِ مضعوؾت، لٛت ٍَى ممىهجت بُت، وبحن لٛخه التي ٌؿعى بلى ٖىإلاتها ٞو

ا زابخا مدىعٍا مً زىابذ الخًاعة  ا؛ باٖخباَع ٘ في َمـ الٗغبُت وفي ٣ٖغ صاَع للدؿَغ

 الٗغبُت.
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ت و       ، (إلاخٟاٖلآلاهُت في جٟاٖل اإلاٗلىمت وجغؾُسها لضي اإلاخل٣ي )اوبما ؤن ج٨َغـ الؿٖغ

ا لًغب  الم الجضًضـ، ٣ٞض وحض الٛغب يالخه في اؾدثماَع هي مً ؤبغػ محزاث وؾاثِ ؤلٖا

ت ٖؼ ت للكٗىب الٗغبُت، بٖؼ ت اللٍٛى ٞغى اٚترابها ٖلى ٨ٞغة الاهخماء بلى اللٛت ألام و  الهٍى

ؼ ٖىإلات لٛخه،  ّٖضث "اللٛت ؤقّض ألاؾلخت ؤلاًضًىلىحُت  ٣ٞضالىا٣َحن بها، م٣ابل حٍٗؼ

الم ٞخ٩ ما٫ ؾُُغتها ٖلى وؾاثِ ؤلٖا ا، بٗض ؤن ٞغيذ ال٣ىي الؿُاؾُت و٢ىي اإلاا٫ وألٖا

ت  والاجها٫ الجماَحري، خُث جبلٜ وؿبت اإلاُُٗاث واإلاٗلىماث الال٨تروهُت باللٛت الاهجلحًز

ى ما ًا٦ض َُمىت ؤلاهخاج الث٣افي  88% مً مجمٕى اإلاىاص اإلاخضاولت ٖبر قب٨ت الاهترهِذ، َو

اث الث٣اُٞت الاجهالُت"ؤلاهجلحزي ٖل في ْل ُٚاب ؤَل الازخهام وما ًجب  ،30ى اإلادخٍى

ؤن ًًُلٗىا به مً ؤصواع ٞاٖلت في جدهحن لٛتهم ألام وؤمام َظا الاحخُاح اللٛىي ألاحىبي 

ج٩ىن الٗغبُت ٢اب ٢ىؾحن ؤو ؤصوى مً ؤلالٛاء وؤلا٢هاء؛ لِـ مً الًٟاء الاجهالي 

ُُٟا ووْاثُٟا صازل بِئاتها الاحخماُٖت وبخال٫ همِ الاٞتراض ي ٞدؿب، وبهما حُُٛبها ْو

ه مً ٢ُم احخماُٖت، ز٣اُٞت -لٛىي  ها، وجل٪ ؤزُغ صعحاث الٗىإلات  -بما ًدٍى
ّ
مٛاًغ مدل

ــــت التي ؤنبدىا وؿدكٗغ الُىم  ججلُاتها بمجخمٗاجىا الٗغبُت ؤلاؾالمُت. -لألؾ٠ -اللٍٛى

غى اٚترابها و٢ض اجب٘ الٛغب في ٖىإلات لٛخه والؿعي ب        لى بػاخت اللٛت الٗغبُت ٞو

وهي اؾتراجُجُت ممىهجت، َضٝ في إلالغاء وإلازشاء  اشتراجيجيتببِئاتها الىا٣َت بها، 

ه ومسخ اللٛت الٗغبُت بٛغى حُُٛبها وبلٛاء عابُها الغوحي الجام٘  ق٣ها ألاو٫ بلى حكٍى

ضٝ في ق٣ها الثاوي اإلاىاػي لألو٫ بلى بؿِ هٟى  تها م٘ بعؾائها بحن ؤٞغاصَا، َو ط لٛخه وج٣ٍى

ُه باإلا٩اؾب التي  بٗث جبني الٛغب لهظٍ الاؾتراجُجُت، مضي ٖو ٢ُمها وؤوؿا٢ها الث٣اُٞت، ٍو

٤ اؾخالبها  م٣اعهت بما ًد٣٣ه باؾخسضام الٗى٠ م٘  ًد٣٣ها مً اللٛت اإلاؿتهضٞت ًٖ ٍَغ

ى بى  قاٖغ ن٣لُت َى ما ؤبان ٖىه  ال٣ى٫ اإلايؿىب بلى ؤمتها، و  "بن الكٗىب  جِخا":"بحىاٍػ

ٓلىن ٖلى طل٪ ؤٚىُاء،  كّغص مً بُىتها، وٍَ
ُ
ؿّض ؤٞىاَها، وح

ُ
٨بَل بالؿالؾل، وح

ُ
ًم٨ً ؤن ج

ُ٘ لألبض" ؿلب اللؿان الظي جغ٦ه ألاحضاص، ٖىضثظ ًًُ ٌُ ؿخَٗبض ما بن  غ وَُ
َ
ٟخ٣ ًُ  31ٞالكٗب 

 : آلالُاث التي اجبٗها الٛغب، جُٟٗال لهظٍ الاؾتراجُجُت   ومً ؤبغػ          
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بغمجت ٣ٖى٫ الىا٣َحن باللٛت الٗغبُت، بةًداءاث ؾلبُت وؤ٩ٞاع َّضامت جىا٫ مً لٛتهم  -

ضم مىا٦بتها إلاؿخجّضاث  وجيخ٣و مً ٢ُمتها بىحضانهم؛ ٧التروٍج ل٨ٟغة ٢هىعَا الٗلمي ٖو

الخُىع الخ٨ىىلىجي...الؾُما ٖىض الىاقئت؛ بد٨م جضاولهم واؾخسضاماتهم اإلا٨ثٟت لىؾاثِ 

الم الج ا، بط مً ؤلٖا ضًض، وهي الٟئت اإلا٣هىصة جدضًضا، ٞالخإزحر ٖلحها ؤبلٜ مً ٚحَر

ـــــــت، ها الٍُٟغ  الؿهىلت الؿُُغة ٖلى شخهُت َظٍ الٟئت وحٗلها جىهإ إلاا ًســال٠ هىاٖػ

تراب في خُاتهم الخانت والٗامت، ومً زال٫ َظا و  ٍخد٤٣ طل٪ بخٗم٤ُ "مؿـاع الٚا

مي ب تراب ًىٛغؽ الكٗىع الَى ، 32إّن الث٣اٞت التي ًيخجها الٛغب هي ز٣اٞت ال٩ىن ٧له"الٚا

 ُٞٗمضون  بلى الدكب٘ ب٣ُمها ومٗخ٣ضاتها اإلاهُمىت ٖلحهم مً ٧ل حاهب.

ه لٛخه وؤلاؾاءة لها؛  - حصجُ٘ الٟغص الٗغبي صون جدٟٔ مىه ؤو قٗىع بالى٣و ٖلى حكٍى

ا و  ا ًضّوهه ملؿاهه وفي  الؼلل ٖلىحمالُاث جغا٦ُبها، بكُٕى اللخً و بُمـ بالٚت حٗابحَر

٤ مؼحها بالٗامُت والضاعحت ؤو اللهجاث  الم الجضًض، وؤخُاها ًٖ ٍَغ ٖبر ًٞاءاث ؤلٖا

اإلاىحىصة يمً بِئتها، بل حّٗضي ألامغ بلى ججؿُض ٧لماتها بدغوٝ الجُيُت، وجًمُجها 

بت، قاطة ًٖ ؤنلها،  مهُلخاث ؤحىبُت، مما حٗلها ًٞاء هجُىا لترا٦ُب وحٗابحر ٍٚغ

"هجغة ؤو اَخجاع مىه بلى َى اؾخٗضاصيمىُا  للٛخه اإلاغءٞخى٨غ  َى مبخغى الٛغب؛ وطل٪

بٗض مً اإلاٗلىم ؤن و ، 33ؤحىبي"صاثم بلى ٧ل ما َى  "ازخالٝ اللؿان ًى٢٘ ازخالٝ الٟهم، ٍو

جٗل اإلاىاًَ مغجبُا ؤقض الاعجباٍ باللٛت الٛالب ًٖ اإلاحرار ال٣ىمي  ت ٖلى طَىه،ـــــٍو

ىاَٟه، ٣ُٞغؤ َظا اإلاىاًَ لٛت ال٣ىم ألاحاهب اإلاخم٨ىت مً هٟؿ ه ال٣اثمت في قٗىعٍ ٖو

 .  34وخضَا"

حن، ٖضم الاؾخ٣غاع ٖلُه ًاو٫ بلى ٖضم  -  الثابذ اللٛىي مً زىابذ الؿُاصة والخَى

لُه ٣ٞض 35الاؾخ٣غاع ٖلى الثىابذ ألازغي ٦ما ؤ٦ض طل٪ ٖبض ال٣اصع الٟاس ي الٟهغي  . ٖو

ال  م الجضًض في التروٍج إلاؿإلت الخٗضص اللٛىي واللهيي صازل ٖمل الٛغب ٖلى اؾدثماع ؤلٖا

ً الٗغبي،  حن: مؿخىي نغإ صازل ؤلؿً الهىٍت "خُث-الَى َىا٥ بط٧اء للهغإ في مؿخٍى

ت واللٛاث ألاحىبُت" وجىمُت خـ َظا الخٗضص ألالؿني ٢ض ًُا٫   -36ونغإ ؤلؿً الهٍى

 
ّ
اث ال٣بلُت ً مً يغب وخضة الىًَ االخٗضصًت الث٣اُٞت، مما ًم٨ لٗغبي، بدك٩ل الجٖز
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ـ للٛتها وز٣اٞتها  والخغ٧اث الاهٟهالُت مً صازله، ٧ل مجها جُالب باؾخ٣اللُتها وج٨َغ

ى ما ؤنبدذ حٗاٌكه وحٗاوي مىه الُىم، الٗضًض مً ؤ٢ُاع الٗالم الٗغبي.   الخانت، َو

 للخىانل بحن ٧ل ؤٞغاص الٗالم ٖبر ٢ىىاث الخبا -
ً
ٛت

ُ
ـ لٛت الٗىإلات ل ص٫ الا٢خهاصي ج٨َغ

ا في ًِئاث ٚحر ها٣َت بها، وفي  واإلاٗغفي والث٣افي، جثبُخا لخًىعَا وجضاولها ٖلى خؿاب ٚحَر

ا ٢بل  حَر طل٪ امخضاص لالؾدُُان اللٛىي الث٣افي الظي بضؤٍ الٛغب م٘ مؿخٗمغاجه ٚو

الم الجضًض، ت بضو٫ الخلُج و  ْهىع ؤلٖا  اللٛت الٟغوؿُت بضو٫ اإلاٛغب. ٦ٟغيه لإلهجلحًز

 بين إلاشالم وأشلمت التطّسف: 1.4

با         الم الجضًض لدكمل صًاهاث الكٗىب ومٗخ٣ضاتها ؤًًا، لِـ ج٣ٍغ جمخض ٖىإلات ؤلٖا

ٟا وحكىيها لغؾاالتها و٢ُمها ومباصئها في ؤٚلب الخاالث، ــــله ا مً مٗخى٣حها، وبهما جدٍغ

ؼ إلاٗخ٣ضاث صًيُت مٛاًغة،  زضمت ألحىضة ؤًضًىلىحُت ىت، َضٞها حٍٗؼ ُّ ؤو ؾلُت ؾُاؾُت مٗ

ت، جدّغى ٖلى الاهٟهالُت وجسل٤ باع جىجغ صازل اإلاىا٤َ  وحك٨ُل لُىاث٠ صًيُت مخُٞغ

ا  َغ اإلاؿتهضٞت مً الٗالم، الؾُما في ْل مدضوصًت ؤو ُٚاب اإلااؾؿاث الضًيُت، التي ًَا

لى مؿخىي ًٞاءاث الكب٨ت الٗى٨بىهُت، هسبت مً الٗلماء وال٣ٟهاء وعحا٫ الّضًً، ٖ

، اإلاكّىٍ للمٗاوي الخ٣ُ٣ت  ٤ إلاىاحهت مٓاَغ اإلاّض الضًني اإلاىدٝغ لألصًان، وطل٪ ًٖ ٍَغ

الخىحُه الّضًني و الٗلمي الصخُذ للمخضًىحن، و الخّض مً ٧ل ؤق٩ا٫ الخُٝغ الاعقاص و 

 بالٗالم.

ت الث٣اُٞت ٖىض اؾتهضاٝ الٗىإلات للم٩ىن الّضًني، ٧ىهه ٍغّص و          حؼءا ال ًخجؼؤ مً الهٍى

الٗمل اإلاكتر٦حن في اإلاماعؾت الث٣اُٞت خض ؤَم ال٣ىاٖض اإلاغحُٗت للٟهم و "بهه ؤ؛ ألامم

 
ّ
ش ؤلاوؿاوي ٖلى مضاٍ، ؤهه ما مً حماٖت ؤم٨جها الاحخمإ بال سبر الخاٍع الاحخماُٖت، ٍو

، الؾُما ؤهه ًيخمي  غ في بيُت هٓامها واؾخمغاٍع  تبلى جغمحز ؤٖلى؛ نٟخه ال٣ضاؾوالّضًً حَى

ُٟت الجمُٗت اإلا٣ّضؾت اعجّض بلحها،  بُٗخه الٟى٢ُت، ٞمً خُث خ٤٣ الّضًً َظٍ الْى َو

ا." امال الؾخمغاَع لُه ٞاؾتهضاٝ اإلا٩ّىن الضًني، َى ج٣ىٌٍ ألخض  ٩ٞ37ان صاٞٗا لها ٖو ٖو

ّ٪ قٟغة احخمإ ؤٞغاصَا. ت الث٣اُٞت، ٞو  ؤبغػ زىابذ الهٍى
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الم الجضًض، ًًُغها بلى الخى٠٢ ٖىض وخضًثى         ا ًٖ الٗىإلات الضًيُت ٖبر وؾاثِ ؤلٖا

ا التي اؾتهضٞذ وما ٞخئذ حؿتهضٝ الّضًً ؤلاؾالمي والكٗىب الٗغبُت ؤلاؾالمُت  مساََغ

م ًخٗغيىن بلى  ٢اَبت، ٞال ًسٟى ٖلُىا، ؤن اإلاؿلمحن مىظ بؼوٙ ٞجغ الضٖىة اإلادمضًت َو

، بُض ؤّنها اػصاصث قغاؾتها ويغاوتها خّضة في خايغها خمالث ٖضاثُت، َمجُت مً آلازغ

الؾُما م٘ ْهىع الخ٣ىُت الخضًثت واإلاُضًا الجضًضة، التي ال٢ذ قٗبُت وخٓىة ٦بحرة لضي 

ت، في  ٞئت الكباب، ٞاؾدثمغث جُب٣ُاتها مً َٝغ ٢ىي صولُت ومىٓماث ٚغبُت، مخُٞغ

ـالم ٚحر اإلاخ٣ٟهحن في قغاجٗه ؤو مً ؾىاء ٧اهذ مً اإلاٗخى٣حن لإلؾـ -حٗبئت ٣ٖى٫ َظٍ الٟئت

ا بمٗخ٣ضاث زاَئت، ًٖ ٢ُمه ومباصثه،  -ٚحر اإلاٗخى٣حن له ؤؾاؾا بإ٩ٞاع ؾلبُت وخكَى

ض ٖضاًء ٦بحرا لإلؾالم ويُٛىت ال جىن٠ ججاٍ اإلاؿلمحن، بما بحن اإلاؿلمحن ؤهٟؿهم 
ّ
مما ول

حٍر مً الضًاه اث ألازغي، مما ؾاٖض ٖلى بةط٧اء الُاثُٟت ُٞما بُجهم، وبّما بحن ؤلاؾالم ٚو

ى بغاء  ت، وؿبذ اهخماءَا ووالءَا لإلؾالم، َو ت، ج٨ٟحًر ابُت، مخُٞغ ْهىع حماٖاث بَع

 مجها، ٖازذ في ألاعى ٞؿاصا وصماعا؛ اؾخدلذ اإلاداعم واٚخهبذ اإلامخل٩اث.

و٢ٕى ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الٗى٠ والخُٝغ بمسخل٠ ؤهداء الٗالم؛ ومً زّم؛ ؤيحى        

ا١ لأل  ُُ ٦ةَػ اإلاؿلمىن وبه ًجّغمىن،  تهُم عواح ؤو خضور جٟجحراث، ًيؿب لإلؾالم، ٞ

، وزل٤ خالت اٚتراب بحن اإلاؿلمحن اهاخبهو  ػوعاأشلمت التطسف وال٣هض مً وعاء طل٪ ٧له 

وؤلاؾالم، بإن جهبذ ٖال٢ت اإلاؿلم بضًىه ؤ٢غب بلى الٗضم؛ ٨ٞغا  وقٗىعا  وؾلى٧ا بٛغى 

غْ ؤلاؾالمُت؛ الىُل مً ألامت  ُٟ ؼ ال ها وحٍٗؼ ً مجها بدكخِذ نٟٞى
ّ
ت بحن ؤٞغاصَا، للخم٨

َ
٢

لً ًبلٛىا الىُل لم و ، بُض ؤن ؤٖضاء هللا ٞــ)الكاة ال٣انُت ًإ٧لها الظثب(اؾخجزاٝ زحراتها؛ و 

 ﴿  ٢ا٫ حٗالى: ،مً صًىه
َّ

ُه ِبال
َّ
َبى الل

ْ
إ ٍَ ِهْم َو َِ َىا

ْ
ٞ

َ
ِه ِبإ

َّ
ىَع الل

ُ
ىا ه

ُ
ئ ِٟ

ْ
ُ ًُ ن 

َ
ِغٍُضوَن ؤ ًُ ٍُ ىَع

ُ
ِخمَّ ه ًُ ن 

َ
 ؤ

ُغوَن  ِٞ ا
َ
٩

ْ
ٍَ ال ِغ

َ
ْى ٦

َ
 38﴾َول

ٗؼي         اٝو الٛغبُت مً ٖامل عثِـ؛ َى جؼاًض َاحـ اإلاسبلى  الٗضاء الضاثم لإلؾالم وَُ

ل تهضًضا مباقغا ل٨ُان الخًاعة الٛغبُت، التي  ،احخُاخه للٗالماإلاّض ؤلاؾالمي و 
ّ
مما ٌك٩

ى  ٗالماإلاغحُٗت الىخُضة لل جب٣ى بىٓغ الٛغب، ناخب "، بؾبىػٍخى حىن " ما ؤقاع بلُه َو

٠
ّ
غاٞت ؤم خ٣ُ٣ت؟ مال

ُ
ت ! "التهضًض ؤلاؾالمي: ز ، الظي ها٢ل مً زال٫ مباخثه خٍُى
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ش ٖال٢اجه م٘ الٛغب،  ل في  خُثؤلاؾالم باٖخباٍع ٢ىة ٖاإلاُت زم جاٍع
ّ
اٖخبر ؤّن ؤلاؾالم ٌك٩

ؤ٦ثر مً زمـ ؾ٩ان الٗالم، و ًمخض خ٣ُ٣خه صًاهــــت ٖاإلاُت و٢ىة ؤًضًىلىحُــت بط ًدخًً 

٩ا  ى مُٗى يا٠ٖ ٖىض الٛغب )ؤمٍغ ٣ُا بلى حىىب قغ١ آؾُا، َو هٟىطٍ مً بٍٞغ

ه جل٪،  ا( الكٗىع بالخٝى مً الخُغ ؤلاؾالمي، بل ٢ض بالٜ الٛغب في مساٞو وخلٟاَئ

ججغبت  -" إلاا خاو٫ ؤن ًمأل الٟغاٙ الىاحم ًٖ نهاًت الخغب الباعصة؛بؾبىػٍخىخؿب "

ُاحي ومىاٞؿخه ٖلى نغاٖ بٗال٢خه م٘ ؤلاؾالم،  -خُاػة الىٟىط الٗالميه م٘ الاجداص الؿٞى

الكّغ البضًلت، اإلاهّضصة لالؾخ٣غاع الٗالمي، و٢ض ؾاَم في بط٧اء َظٍ  تباٖخباٍع بمبراَىعٍ

ت باٞخخاخُاتها  اإلاساٝو الٗضًض مً اإلا٣االث الٛغبُت، اإلادكاثمت، الخدٍغًُت، اإلاكَى

باعاتها لُبُ ٗت ؤلاؾالم ومباصثه، ٞٛالبا ما جمذ مؿاواجه بالجهاص وال٨غاَُت والخّٗهب ٖو

... وهي ٧لها مؼاٖم ال صخت لها مً الىحىص، لم جيخ٣و مً 39والٗى٠، والدكّضص و٢هغ اإلاغؤة

ػث وحىصٍ، وياٖٟذ مً ٞغم اٖخىا٢ه ؤلاؾالم، وال مً قٝغ اإلاؿلمحن، ب٣ضع ما ٖؼّ 

 بالٗالم؛ ٞــــ: 

ذ ؤجاح لها لؿاَن خؿىٍص  كغ ًُٞلٍت بطا ؤعاص هللا و  ٍَى

 بين مبدأ الى دة ووهم التفسداهيت: 3.4

الم الجضًض بىؾاثُه اإلاخٗضصة، في جد٤ُ٣ ؤَم        ٨ُت، ؤلٖا ٦ّغؾذ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

م٨ؿب لها، مً مكغوٕ ٖىإلات الٗالم؛ ًخمثل َظا اإلا٨ؿب في ازترا٢ها للضو٫ ز٣اُٞا، 

اث الث٣اُٞت ألازغي، بهــضٝ زل٤ ز٣اٞت ٖاإلاُت، جلغي بٟغى همىطحها الث٣افي  ٖلى الهٍى

ىلٍم.  َٗ ت الث٣اُٞت للكٗىب وجسً٘ ؤٞغاصَا ل٣ُم همِ ز٣افي واخض، ُم  اإلاغ٦ٍؼ

ؿعى الٛغب مً وعاء َظا الخىمُِ الث٣افي بلى بلٛاء الغوابِ الغوخُت اإلاكتر٦ت بحن         َو

ً ؤو ألامــــت الىاخضة؛  ؼؤٞغاص الَى الٟلؿٟت الٛغبُت اإلاىبث٤ ًٖ مبضؤ الٟغصاهُت؛  وحٍٗؼ

م.  اللُبرالُت، التي "جىٓغ بلى الٟغص ٖلى ؤهه الخ٣ُ٣ت الىخُضة وحٗخمضٍ ٦مبضؤ ل٩ل ج٣ٍى

خباع بخجّغص ًٖ ؤّي ؾُا١ احخماعي ؤو ز٣افي...، جُغح الٟغصاهُت  ًازظ شخو الٟغص بااٖل

ولظل٪ ال حٗتٝر بإي وي٘  ٢ُمها بك٩ل مؿخ٣ل ًٖ اإلاجخم٘ بالك٩ل الظي ججضٍ ٖلُه،

َظٍ ال٨ُاهاث باليؿبت  وحىصي مؿخ٣ل للمجخمٗاث ؤو الكٗىب ؤو الث٣اٞاث ؤو ألامم. 



 مجلة مقامات 139-162 ص، (2021) 2/العـــدد: 5املجلد
ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363 /:          

 

154 

 

ى ما ، 40طّعاث ٞغصًـت، هي وخضَا مً جخمخ٘ ب٣ُمخه" ،بلحها، لِؿذ ؾىي مجمىٖاث َو

ت  ، الظيمبضؤ الىخضةًدىا٢ٌ م٘  ًدث ٖلى بعؾاء الخماؾ٪ والدكاع٥ والخٗاون، ج٣ٍى

ني، ٢ىميلغوابِ   ،الىخضة الاحخماُٖت والٗال٢اث بحن ألاٞـغاص في بَاع هٓام مجخمعي، َو

غ الغابُت الغوخُت بحن ؤٞغاصٍ. سُت، مخىاعزت، هي حَى  ٌؿدىض بلى ٢ُم ومٗخ٣ضاث، جاٍع

حن  بّن ٖىإلات الٟغصاهُت مؿعى زُحر، ال٣هض مىه        "ج٨ُٟ٪ الٗال٢ت الاحخماُٖت وجَى

ىُت، وبز اعة الىٗغاث الٗغ٢ُت والُاثُٟت، وزلخلت ال٨ثحر مً ال٣ُم الاهخماءاث الَى

الاحخماُٖت وال٣ٗاثض الضًيُت، ٞخخالش ى ال٣ُم الىحضاهُت وجخدى٫ الظاث بلى شخهُت 

جها" ،٧ىنها حكبٗذ بترؾاهت مً ال٣ُم 41مىٟهلت ًٖ حظوعَا ومكاع٦تها في َمىم َو

تها ٞحها، ؾلُت اإلاُضًا الجضًضة، والٗاصاث وألاطوا١ الٛغبُت، اإلاٛاًغة، التي ٚؼتها زم ٚغػ 

التي حؿُُغ ٖلى الىٟىؽ وجسًٗها بازخُاٝ بصعا٦ها وجىححهه؛ بخُُٗل ٞاٖلُت ال٣ٗل 

ـ  وج٠ُُ٨ اإلاى٤ُ وال٣ُم وجىحُه الخُا٫ وجىمُِ الظو١ و٢ىلبت الؿلى٥ والهضٝ ج٨َغ

، ًٟغى ٖلى َظٍ الىٟىؽ خالت مً الاؾخد بإ هٕى مً الاؾتهال٥، لىٕى مٗحن مً اإلاٗاٝع

 42الخًاعي 

ا ؤلاوؿانو        الم الجضًض مً مجغص جُب٣ُاث وبغمجُاث ج٣ىُت، ًضًَغ  ٨َظا ًخدى٫ ؤلٖا

ا بن  ّٛحَر ُّىٕ ٢ُمه الاحخماُٖت والث٣اُٞت َو اجه، ٍو دضص ؤولٍى "بلى هٓام ًخد٨م في مهحٍر ٍو

ا ؤ٦ثر مً ٧ىهه ماصًا والاجها٫ والخىان ل م٘ اخخاج ألامغ، ٞاالحخمإ ٌؿخدُل ؤمغا مٗىٍى

 43الٟغصاهُت"الٗالم ٩ًىن بالٗؼلت والاوٛال١ و 

ً والٟالؾٟت الٛغبُحن مً الٟغصاهُت، مى٢ٟا ه٣ضًا عاًٞا          ولئن و٠٢ بٌٗ اإلا٨ٍٟغ

اَغة مغيُت ت ٚحر َبُُٗت ْو وبن ٧اهذ هخاحا  -لها؛ ؤمثا٫ بمُل صوع٧اًم الظي ّٖضَا هٖؼ

٧ىنها تهضص بةيٗاٝ اإلاجخم٘  ،-ؤوحضجه ْغوٝ احخماُٖت وا٢خهاصًت مُٗىتز٣اُٞا 

ت الٛغبُت، 44وبالخمهُض النهُاٍع ً الٗغب لهظٍ الجٖز ً ؤًًا بٌٗ اإلا٨ٍٟغ
ّ
، ٣ٞض جُٟ

ب  ا ٖلى حٍٛغ  وزَُغ
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الظاث الٗغبُت ًٖ ؤمتها و٢ُمها الغوخُت، مً َاالء اإلا٨ٟغ مدمض ٖابض الجابغي، الظي 

ت الث٣اُٞت خظع مجها، يمً ٖكغ ؤَغوخاث ؤو مؿلماث في ؾُا١ خضًثه ًٖ اله ٍى

 والٗىإلات. 

ام، ٖملذ ؤًضًىلىحُا        م الٟغصاهُت يمً زمؿت ؤَو ًهّى٠ مدمض ٖابض الجابغي َو

م ُٚاب  م الخُاص، َو م الخُاع الصخص ي، َو ؿها مثل ) َو الازترا١ الث٣افي ٖلى ج٨َغ

ت في الىالًاث  المُت الجماَحًر الهغإ الاحخماعي...(، وهي هٟؿها م٩ىهاث الث٣اٞت ؤلٖا

٨ُت التي حؿعى بلى ج٨َغـ بًضًىلىحُا )الٟغصًت اإلاؿدؿلمت(؛ وهي بًضًىلىحُـا ا إلاخدضة ألامٍغ

اتها الثالز ت الث٣اُٞت بمؿخٍى ىُت جًغب في الهمُم الهٍى ت والَى ت، الٟغصًت والجمٍٗى

م الٟغصًت ٖىض الٟغص باٖخ٣اصٍ ؤن خ٣ُ٣ت وحىصٍ مدهىعة في ٞغصًخه ال٣ىمُت و  ٍخجّؿض َو

ب للغابُت الجماُٖت التي ججٗل الٟغص وؤن ٧ل ما ٖضاٍ  ؤحىبي ٖىه ال ٌٗىُه، وفي طل٪ جسٍغ

اع الٗالميٌؿدكٗغ خ٣ُ٣ت وحىصٍ في حماٖخه و  الٗىلمي، َى اإلاىحىص   -ؤمخه، لُب٣ى ؤلَا

 45صون ؾىاٍ.

ٗخبر الجابغي ؤّن َظا الىٕى مً الٛؼو الث٣افي الٗالمي، ٌؿتهضٝ          "ؤوال و٢بل ٧ل  َو

الؿلى٥، ألامغ  ث الخهىنُت الث٣اُٞت مً ٢ُم وؤطوا١ ومسخل٠ ؤهماٍش يء، ٧ل م٣ىما

الظي ؾِى٨ٗـ ؤزٍغ خخما وبهىعة مباقغة ٖلى ال٨ٟغ الٗغبي طاجه، ألن ال٨ٟغ الٗغبي، 

لِـ ٖغبُا ألن خاملُه ٖغب، بل ألهه ًيخمي بلى الث٣اٞت الٗغبُت، ٞهي التي جمىده حيؿِخه 

م٣ىماث زهىنُتها وؤنالتها ٞهل ًم٨ىىا بٗض  وزهىنِخه. ٞةطا ؤنِبذ َظٍ الث٣اٞت في

طل٪ الخضًث ًٖ ش يء اؾمه ال٨ٟغ الٗغبي؟ بهه ؾ٩ُىن والخالت َظٍ، ٨ٞغ الث٣اٞت 

اإلاهُمىت ٖاإلاُا، ًخل٣اٍ اإلاث٣ٟىن الٗغب ُٞجترون ٢ًاًاٍ ومكا٧له ومؿخجضاجه في بَاع مً 

ىُت الخبُٗت والاوؿالر ًٖ الظاث، وعبما ؤًًا باؾدؿالم واهبهاع وجى٨ ت الَى غ للهٍى

 46وال٣ىمُت."

بُٟىت وط٧اء  مً مغاحٗت َبُٗت ٖال٢خىا م٘ آلازغ،ٖلُىا وجإؾِؿا ٖلى َظا، البض        

مُت زُغة،  ٘ َو وكاع٥ ب٨ٟغ ٞاٖل  ؤّن  ٖلُىال٨ك٠ اإلاؿخىع ُٞما ًهّضٍع لىا مً مكاَع

لتي ججٗلىا ا بُٗضا ًٖ صاثغة الهغاٖاث ألاًضًىلىحُت ،وز٣اٞت هاًَت في جُىعاث الٗالم
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بُت،  ي الٗلمي  لظواجىاال٣اجلت ل٣مت ؾاجٛت للهُمىت الث٣اُٞت الخٍٛغ
ّ
واإلا٣ُٗت لخغ٦ُت الغق

 .ألمخىا

 ضتفىة القىل: -

بن اإلاُضًا الجضًضة لِؿذ قغا مؿخُحرا  و لِؿذ خمال وصٌٗا، ٞهي ؾالح طو         

ٟها الاًضولىحُا الٗاإلاُت في ٞغى َُمىتها وبؿِ ه
ّ
ٟىطَا ٖلى الٗالم، خّضًً؛ ٦ما جْى

ا في جدهحن ٦ُاهاتها والخهّضي للٛؼو الث٣افي اإلاٗىلم يّضَا.  ًم٨ً لألمم ؤن حؿدثمَغ

ا وز٣اٞتها، واإلاهضصة بسُغ طوبان  مت الٗغبُت في م٣ضمت َظٍ ألامموألا  اإلاؿتهضٞت في ٨َٞغ

تها، بطا لم  الخّض  ٦ُٟلت بمى٘ ؤو بحغاءاث جدهِىُت،وحؿإع باجساط  ًدا٥ يّضَاح٘ ما ٍَى

ان الٗىإلات الٛغبُت   تها الث٣اُٞت، ومً بحن  مً زُغ َٞى  ؤلاحغاءاث:َظٍ ٖلى زىابذ ٍَى

ت، ألامت الٗغبُت وؤلاؾالمُت  ًجب ٖلى -  مىا٦بت للخ٣ضم الخانل ٖلى ؤن جدؿلح باإلاٗٞغ

وججّىب ٦ُاهاتها مً الازترا٢اث التي لترج٣ي ماّصًا وعوخُا؛  ،الخ٣اهتو مؿخىي الٗلم  

ت والث٣اُٞت. حؿتهضٞها  ووؿخىن حكغقلًغي ٨ٞما  ٖلى مؿخىي ٧ل ألانٗضة الخٍُى

تبقاعة بلى ا ،"بمبراَىعٍاث اإلاؿخ٣بل هي بمبراَىعٍاث ال٣ٗل"ؤّن  تو  ؛إلاٗٞغ  ٦ما ؤقاع -اإلاٗٞغ

٩ي  لغال٩اجب ألامٍغ ٠ )جدى٫ الؿلُت( ،آلٟحن جٞى
َّ
هي ؤَم مهضع للؿلُت،  -ناخب مال

خُث بةم٩انها ؤن ججٗل مً الٗضّو خلُٟا، ٟٞي  ؛لها ٞاٖلُتها في جد٤ُ٣ الٛاًت اإلاغحىة

له ت مً بخغاػ الىجاح ٖلى الُٝغ آلازغ بة٢ىاٖه وجدٍى ً اإلاٗٞغ
ّ
مً  ؤخاًحن ٦ثحرة جم٨

غ الثروة 
ّ
الى٣ٌُ للى٣ٌُ؛ ٦ما ؤّنها ججّىب الى٢ٕى في اإلاىا٠٢ الؿِئت مؿب٣ا، مما ًٞى

جّىب بَضاع ال٣ىة   47ٍو

-خؿب الجابغي -وجم٨ُجها؛ ٞاإلاؿخ٣بل ؤمتهاالىخضة الٗغبُت قٍغ ؤؾاس ي لخٟٔ ٦ُاهاث  -

لى َظٍ الىخضة ٖ وال جخد٤٣للمجخمٗاث اإلاخ٨خلت ولِـ لأل٢لُاث الهٛحرة، اإلاىٟغصة، 

بهما البض مً وخضة ممازلت ٖلى الهُٗض ال٨ٟغي اإلااصًت ٞدؿب، و مؿخىي البنى 

اخخظاًء بالضو٫ ألاوعبُت التي زُذ  والىحضاوي، جد٣ُ٣ا للخىاػن الىٟس ي والاحخماعي لألمت،

د٤ُ٣ وخضتها ٖلى الهُٗض زُىاث ٦بحرة ٖلى الهُٗض الا٢خهاصي، وهي جمط ي ٢ضما في ج

 48الث٣افي.ال٨ٟغي و 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D9%84
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جىمُت الخـ الث٣افي الجماعي بمساَغ ٣اُٞت لضي الكٗىب الٗغبُت و دت ألامُت الثم٩اٞ -

ا م٧ل مىاحهت و الخ٨ىىلىحُاث الغ٢مُت، ي اإلاىّحه ٖبر اإلاُضًا الجضًضة و الخىمُِ الث٣اف

ت.  جغوحه مً ؤ٩ٞاع ٖضاثُت، مخُٞغ

ؼ اهخماء الىاقئت بلى زىابذ ألامت؛ وجيكئتهم ٖلى ٢ُمها - ؾغة الٗغبُت زم بضءا مً ألا  ،حٍٗؼ

الم  ٖبر هٓم وبغامج الخٗلُم لخدهُجهم   مً الازترا١ الث٣افي ٖبر وؾاثل ووؾاثِ ؤلٖا

 الجضًض. 

 الخًاعة الٗغبُت وؤلاؾالمُت والاعج٣اء بها. لثىابذ  اخترام وج٣ضٌـ الخ٩ىماث الٗغبُت -

ت، ٢ىمُت ووَىُت، مٟٗلت  وي٘ - للٛىي الهجحن، الٗغبُت مً اإلاّض اخماًت للٛت بغامج لٍٛى

الم  هدُجت  والخٗلُم.   وؤلاصاعة جضاو٫ اللهجاث الٗامُت وألالٟاّ ألاحىبُت بمجاالث ؤلٖا

ىُت ٞاٖلت، مهمتها مخابٗت مؿخجضاث الٗىإلات الٛغبُت،  - ب٢امت مغانض وحك٨ُل َُئاث َو

ت الٗغبُ ا اإلاهّضصة إلا٩ىهاث الهٍى ت، مجها ما جدغ٦ه وؾاثِ ؤلاٖالم الجضًض، وعنض مساََغ

م٘ اجساط جضابحر و٢اثُت حٗؼػ الخماؾ٪ الث٣افي، الاحخماعي بحن ؤٞغاص ومجخمٗاث ألاّمت 

الٗغبُت ؤلاؾالمُت، في ْل الاهٟخاح ٖلى الخٗضص ال٨ٟغي والث٣افي، اإلاكغوٕ ؤزال٢ُا 

 و٢اهىهُا.

قائمة المراجع:
 ت 

 م  ال٣غآن ال٨ٍغ

الم اإلاٗانغ، وؾاثله، مهاعاجه، جإزحراجه، ؤزال٢ُاجه، - ، ٢ُغ، وػاعة الث٣اٞت 1ٍ بؾماُٖل، ببغاَُم: ؤلٖا

 م.2014والٟىىن والترار، 
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ت لليكغ، الٗضص )الؿاب٘ والثامً ٖكغ  م.1997(،ال٣اَغة، ؾلؿلت ٢ًاًا ٨ٍٞغ
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http:// hekmah.org/ت  -ؤَغوخاث-10-والٗىإلات-الث٣اُٞت-الهٍى
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ت الٗضص  -11 ض الهاوي والٟاعو١ ػ٧ي ًىوـ، ؾلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ ُّ ت الث٣اٞت، جغ: ٖلي ؾ ت مً اإلاالٟحن: هٍٓغ ًىٓغ: مجمٖى

ذ، ًىلُى(، اإلاجلـ ال223) ني للث٣اٞت والٟىىن وآلاصاب، ال٩ٍى  .09م، م1997َى
 .09اإلاغح٘ هٟؿه، م -12
الم الجضًض في الؿٗىصًت، حضاو٫ لليكغ والخىػَ٘، بحروث، ٍ -13  .28، م2011، ؤ٦خىبغ 1ؾٗض بً مداعب اإلاداعب: ؤلٖا
الم الجضًض، صاع  ًىٓغ: -14 الم وجُب٣ُاتها في صعاؾاث ؤلٖا اث ؤلٖا ً لليكغ، ال٣اَغة، ٍ خؿىحن ق٤ُٟ: هٍٓغ ، ٨ٞ1غ ٞو

 .93، م2014
الم اإلاٗانغ، وؾاثله، مهاعاجه، جإزحراجه، ؤزال٢ُاجه، وػاعة الث٣اٞت والٟىىن والترار، ٢ُغ،   -15 ببغاَُم بؾماُٖل: ؤلٖا

 .22م، م2014، 1ٍ
الم اإلاٗانغ، وؾاثله، مهاعاجه، جإزحراجه، ؤزال٢ُاجه، م  - 16  29-23ًىٓغ: ببغاَُم بؾماُٖل: ؤلٖا
ت والٗىإلات مً مىٓىع الخىٕى الث٣افي، م -  17 جغي: الهٍى ؼ بً ٖثمان الخٍى  .12ٖبض الٍٗؼ
جغي: م ن، م  -18 ؼ بً ٖثمان الخٍى  17ًىٓغ: ٖبض الٍٗؼ
-  َىا٥ ٞغ١ بحن الٗىإلات والٗاإلاُت؛ ٞالٗىإلات مكغوٕ ٚغبي يهضٝ بلى جد٤ُ٣ ٚاًاث وؤَضاٝ زانت ٖلى خؿاب قٗىب

٘ ؤصوى اٖخباع لها ؤو اٖتراٝ بىحىصَا، ٞهي مكغوٕ لالؾخدىاط والهُمىت ًلغي الخهىنُت، و٦ُاهاث مخٗضصة، صون وي

ت بوؿاهُت ٖامت، تهضٝ بلى الخٟاٖل الاًجابي بحن ألامم والكٗىب  ىافي ال٣ُم ألازال٢ُت ؤلاوؿاهُت. ؤّما الٗاإلاُت ٞهي هٖؼ ٍو

اث والث٣اٞاث.وال٣ىمُاث، وحؿعى بلى الخال٢ذ البىاء اإلاثمغ بحن الخًاعاث، م٘  ضم اإلاؿاؽ بالهٍى  اخترام الخهىنُاث ٖو

ل َىدىجخىن: نضام الخًاعاث، م ًىٓغ:  -19   .124نامٍى
 80قُلغ: الاجها٫ والهُمىت الث٣اُٞت، م  َغبغث ًىٓغ: - 20
: الخًىع واإلاثا٢ٟت، م -21  109مدمض مدّٟى
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ت الث٣اُٞت، الٗغب والٗىإلات، مغ  - 22 ؼ: الٗىإلات والهٍى  .318، م٦1998ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت، بحروث، ٖبض ؤلاله بل٣ٍؼ
 .107-106ؤخمض ًىؾ٠: ٖالماث ٞاع٢ت في الٟلؿٟت واللٛت وألاصب، م - 23
ت والىٟؿُت، حامٗت -24 ؤخمض ٖبضٍ ٖىى: مضازل حٗلُم اللٛت الٗغبُت )صعاؾت مسخُت ه٣ضًت(، ؾلؿلت البدىر التربٍى

 .09م، م2000َـ، 1421ت الؿٗىصًت، ؤم ال٣غي، مٗهض البدىر الٗلمُت، اإلامل٨ت الٗغبُ
 . 33ًىٓغ: ابً حني: الخهاثو، جد٤ُ٣: مدمض ٖلي الىجاع، ٖالم ال٨خب، بحروث، الجؼء ألاو٫، م -25
ت، ًٖ ٦خاب: لٛخىا الٗغبُت في مٗغ٦ت الخُاة، الٗضص )الؿاب٘ والثامً  -26 مدمىص ؤمحن ٖالم: صٞإ ًٖ الخهىنُت اللٍٛى

ت للي  .09، م1997كغ، ال٣اَغة، ٖكغ(، ؾلؿلت ٢ًاًا ٨ٍٞغ
ض: اللٛت الٗغبُت )وا٢ٗا واعج٣اء(، الهُئت الٗامت الؿىعٍت لل٨خاب، وػاعة الث٣اٞت، صمك٤،  -27 ُّ  .24، م2010مدمىص الؿ
  [.2-1ؾىعة ًىؾ٠، آلاًخان] -28

الم بضولت  مدمىص خّضاص: الخُغ ٖلى الٗغبُت زُغ ٖلى ز٣اٞت الٗغب الٗلمُت، مجلت الٗغبي، الهاصعة ًٖ وػاعة - 29 ؤلٖا

ذ، الٗضص   .16م، م2014، ٞبراًغ 663ال٩ٍى
اب الال٨ترووي، وع٢ت بدث  - 30 ض الهٛحري: صوع الىؾاثِ والخ٣ىُاث الاجهالُت في وكغ الىؾُُت وم٣اومت الاَع ًىٓغ: ٍٞغ

٣ُا وؤوعبا، مٗه ا في وكغ الاؾالم في اٍٞغ ض الٗلىم الاؾالمُت، م٣ضمت في اإلالخ٣ى الضولي: الىؾُُت في الٛغب الاؾالمي وؤزَغ

 .674م  م،2017حامٗت الىاصي، صٌؿمبر 
ذ، ًىاًغ  -31 ت، ال٩ٍى هغ اإلاٗلىماث، ميكىعاث ؾلؿلت ٖالم اإلاٗٞغ  .233، م 2001هبُل ٖلي: الث٣اٞت الٗغبُت ٖو
: الخًىع واإلاثا٢ٟت، اإلاث٠٣ الٗغبي وجدّضًاث الٗىإلات، اإلاغ٦ؼ الث٣افي الٗغبي، الضاع البًُاء -32 ، اإلاٛغب، مدمض مدّٟى

 .113، م2000، 01ٍ
ت  خىاع اللٛت، بٖضاص: ٖبض ال٣اصع الٟاس ي الٟهغي:-33 الًٟ والث٣اٞت، الغباٍ، خاٞٔ ؤلاؾماُٖلي الٗلىي، ميكىعاث ػاٍو

 .164، م2007، 01الغباٍ، ٍ، 2007، 01ٍ
ـ اللٛت الٗغبُت، م٨خبت ؤَلـ، صمك٤،  -34  .32م، م1963  -1962ؾامي الّضَان: اإلاغح٘ في جضَع
 .170ًىٓغ: ٖبض ال٣اصع الٟاس ي الٟهغي: خىاع اللٛت، م -35
 .164خىاع اللٛت، م ٖبض ال٣اصع الٟاس ي الٟهغي:-36
ت، الّضًً ومٟهىم اإلاىاَىت الث٣اُٞت، بدث ميكىع يمً ٦خاب: الضًً واإلاىاَىت،  -37 ضي: ؤهثربىلىحُا الهىٍّ مبرو٥ صٍع

 . 119، م2016ماًى  13خضوص للضعاؾاث وألابدار،  بقغاٝ وج٣ضًم: الخاج صوا١، ميكىعاث ماؾؿت مامىىن بال 
  [.32ؾىعة الخىبت، آلاًت] -38
، 02حىن بؾبىػٍخى: التهضًض ؤلاؾالمي، زغاٞت ؤم خ٣ُ٣ت، جغ: ٢اؾم ٖبضٍ ٢اؾم، صاع الكغو١، ال٣اَغة، ٍ  ًىٓغ: -39

 .19، م2002
ت حٗنى بضعاؾت الٛغب آالن صي بِىىا: ه٣ض ؤلاًضًىلىحُت اللُبرالُت، جغ: عقا َاَغ، مجلت الا  -40 ؾخٛغاب؛ صوعٍت ٨ٍٞغ

ُا وه٣ضًا، ؤبدار زٍغ٠ همه مٗٞغ  .147م، بحروث، لبىان، م2015ٞو
 .41، م2000، 01ًىٓغ: خامض ٖماع: مىاحهت الٗىإلات في التربُت والخٗلُم، م٨خبت الضاع الٗغبُت لل٨خاب، ال٣اَغة، ٍ -41
: الخًىع واإلاثا٢ٟت، م -42  .141-140مدمض مدّٟى
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تر: الخ٣الُض ألاصبُت والخُل الخ٣ىُت، مجلت ألاعصهُت في اللٛت ٖاص -43 غاوي: حك٨ُل الخُاب ألاصبي في جٍى ٫ زمِـ الَؼ

 . 19، م2017، حامٗت ماجت، 3، الٗضص 13الٗغبُت وآصابها، اإلاجلض 
ً الّضًً،  -44 ٛىعي بىم: مؿخ٣بل الضًً، مُاعخاث بمُل صوع٧اًم وما٦ـ ُٞبر، جغ: عقا ٍػ خٛغاب؛ صوعٍت مجلت الاؾَٚغ

ُا وه٣ضًا، ؤبدار عبُ٘  همه مٗٞغ ت حٗنى بضعاؾت الٛغب ٞو  .138م، بحروث، لبىان، م٨ٞ2016ٍغ
ت الث٣اُٞت والٗىإلات، ٖكغ ؤَغوخاث، مجلت الخ٨مت، الٗضص الؿاصؽ - 45  ًىٓغ: مدمض ٖابض الجابغي: الهٍى

http:// hekmah.org ت مذ-ؤَغوخاث-10-والٗىإلات-الث٣اُٞت-/الهٍى  
، 1990، 2بحروث، ٍ  ٖابض الجابغي: بق٩الُاث ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ، مغ٦ؼ الضعاؾاث الىخضة الٗغبُت،مدمض  -46

 . 75م
ضي، - 47 لغ: جدى٫ الؿلُت، الجؼء ألاّو٫، جغ: لبنى الٍغ ت الٗامت لل٨خاب، صٍ،  آلٟحن جٞى  .33، م1995الهُئت اإلاهٍغ
 .78غ، ممدمض ٖابض الجابغي: بق٩الُاث ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗان - 48
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صاوي الىّص والخطاب: 
ّ
غييب املصطلحي في الّدرس الل

ّ
داوليإشكالية الحضىر والت

ّ
والت  

Text and speech: the problem of attendance and terminological 

absence in the linguistic and pragmatics lesson 

 Dehbia  Hamou Lhadjذهبية حمى الحاج 

  جدلُل الخىاب مخبر ت جحزي وصو، اللٕت الّشبُت وآدابها، حامّ كعم

  hamoulhadj_d@yahoo.frؤلاًمُل: 

 : ملخص

عاوي اإلاّاـش، 
ّ
يهذف هزا البدث ئلى الىؽف ًِ خذود الىّق والخىاب في الّذسط الل

عاوي والّخذاولي، مً خُث البدث ًِ خمىس اإلافىلخحن وهُف جّم الاؼخٕاٌ بهما في الّذسط 
ّ
الل

عاهُتالّذساظت ِلما أّن 
ّ
الّلمُت اهىللذ مً الجملت واهخللذ ئلى الىّق مْ الؽىالهُحن  الل

 أّن اإلافىلخحن لم ًخدّذدا جدذًذا 
ّ
ىُت، ئال الّشوط زّم ئلى الخىاب مْ اإلاذسظت الفشوعُت وألامٍش

اإلاّشفُت ىٍش والخلفُت لامىّخذا ظىاء ِىذ الٕشبُحن أو ِىذ الّشب، هٍشا الخخالف وحهاث 

ت بيّل باخث ـّ بذو  .الخا الّىدة ئلى "دسوط في اللعاهُاث الّاّمت" بىٍشة جىلُبُت ومً  أّن ٍو

خالٌ الىخاباث العىظىسٍت اإلاذجىبت ًِ حمهىس الباخثحن كذ ًفط ي ئلى خفش اإلافاهُم 

  بىشاةم مخخلفت في الخالش واإلاعخلبل.

ل ئليها ال حّذو أن ج يىن وكفت ِىذ اإلافىلخحن وهؽف الٕىاء ًِ والىخاةج اإلاخـى

خباس اهىالكا مً  عاهُاث العىظىسٍت وهُف سّد لهما الِا
ّ
خمىسهما وأظباب حُُٕبهما في الل

عاهُاث 
ّ
خباس للىالم مْ لعاهُاث الخلّفَ والل هاَسغ وأِالم لعاهُاث الىّق أو مً لخٍت سّد الِا

 الّخذاولُت.

عاهُاث العىظىسٍت :يةكلمات مفتاح
ّ
 ، الخذاولُتمخىىواث ظىظىس ، الىّق، الخىاب، الل

Abstract: 

 This research is aimed at revealing the limits of the text and the speech in the 

contemporary course, in terms of the search for the presence of the two terms and 

how they were engaged in the lexical and deliberative lesson. The scientific lexical 

study proceeded from the sentence to the text with the Russian formalists and then 

to the speech with the French and American school. It seems that a return to 

"lessons in public linguistics" with an exploratory view and through the Sussurian 

literature blocked from the audience may lead to the identification of concepts in 

different ways, present and future. Manuscripts are a crucial turning point in 

modern-day language. 

The results obtained are nothing more than a pause in the terms and the cover 

reveals their presence, the reasons for their absenteeism in the Susurian languages 

and how they were considered from Harris and flagged for the language of the text 

or from the moment of refraction to speak with the Linguistics of pronunciation and 

pragmatics linguistics.  . 

Keywords: Sussuran languages, text, speech, manuscripts, pragmatics. 

mailto:hamoulhadj_d@yahoo.fr
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  :مقدمة .1

ت بّذ مجيء ظىظىس بؽيل مذهؾ للٕاًت، فلذ أـبذ الباخثىن  اهدؽشث البيٍُى

ٕت دساظت ِلمُت، وواهذ 
ّ
ت ًشون فيها مخشحا خاظما لذساظت الل ـّ عاهُىن بخا

ّ
الل

ؽىًُ في 
ّ
م الد عاهُاث الّاّمت" ٔس

ّ
عاوي راجه "مدالشاث في الل

ّ
الاهىالكت مً هخاب الل

بذو أّن ظىظىس كذ كّىٌ ما لم اهدعابه، هٍشا لٍشوف جألُفه و  هُفُت جدفُل مادجه، ٍو

ت بحن ما جذاوله الباخثىن لفترة  ًلل، ألّن أٔلب معىداجه جبّحن آزاس الاخخالفاث الجىهٍش

لت وما بلي سهحن ـفداث هخاباجه ومخىىواجه، ومً بحن اإلافاهُم التي هىّد البدث  وٍى

ىذ مخخلف الباخثحن فيها هجذ الىق والخىاب، الزًً اخخمال الىثحر مً ا لخدذًذاث ِو

بدىّىُ جىّحهاتهم ومؽاسبهم، فالعإاٌ الزي هىّد ئحابت ِىه هل ًىحذ اإلافلخان في مذوهاث 

ت وما  عاهُت البيٍُى
ّ
حر اإلاّشوفت، وما هي وبُّت حُُٕبها في اإلاماسظت الل ظىظىس اإلاّشوفت ٔو

ت.   بّذ البيٍُى

لىكىف ِىذ بّن أفياس ظىظىس وكبل أن هخىك ٔماس ؤلاحابت ًِ العإاٌ، آزشها ا

ً دوبُىحر هحر وفي -ومً لمنها الخىاب-الجذًذة بمىٍىس لٍى
ّ

وسـذ مّاإلاه في الىخاب الؽ

الىخاباث ألاخشي للىؽف ًِ مىاوً الخمىس والخُِٕب اإلافىلخي، وهيخلل بّذها ئلى 

 مفهىم الخىاب والىّق، والىكىف في الّنهاًت ِىذ الخذود الفاـلت بُنهما.

 بين الّدرس القديم والجديد:شىشىر  .2

ئن هىان أفياسا رهشث في هخاب مدالشاث في اللعاهُاث الّامت، أٌهشث اإلاخىىواث أنها 

 :  1جخالفها جماما، ومً بُنها هجذ

اللعان هُان مىٌّض ًِ الّالم جخم دساظخه بدذ راجه ومً أحل راجه، ولىً  -

ي فان للعاهُاث ِالكت بّلم اإلاخىىواث أٌهشث أن اللعان ًخىافم مْ الفىش وبالخال

لم الاحخماُ والّلىم ألاخشي.   الىفغ ِو

ولم ًذسن ظىظىس الفىهُم ِلى أهه أـٕش ِىفش ممحز ًدمل فاسكا باإلاّنى، ئال أن -

ىاث ألاخشي التي   بخلابله باأـل
ّ
ظىظىس ًزهش في مخىىواجه أهه ال كُمت لفىث ما ئال

ىاث هفعه.  جيخمي ئلى هٍام ألـا

الاحخماعي للعان لىىه هخب في اإلاخىىه أهه ال وحىد للعان خاسج أهمل البّذ  -

 اإلاجخمْ، 

اإلاخىىواث اإلازوىسة جخممً معاةل اللعاهُاث الّامت والّىاـش ألاظاظُت التي مً  -

 ؼانها أن حعاهم في الخفىحر اللعاوي الُىم.
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ٌؤ مفاده: بذأه بدعادي شىشىر آخر، وجىاٌو في الىخاب الخذًث ًِ ملذمت ِىىنها بـــ  -

أي أّن ما ِشف في هخاب مدالشاث في  2هل هىان فىش دي ظىظىسي أم هى مجشد ظشاب؟

، ِلى أن ظىظىس هى مإظغ لّلم اللٕاث وملهم الّلىم 1961اللعاهُاث الّامت في ظىت

، ألالعيُت التزامىُت  ؤلاوعاهُت ألاخشي.  وما كُمت مجمُى اإلافاهُم الخالُت الذاٌ/اإلاذلٌى

ت؟، وما أهمُت اللُمت في فهم ألالعيُت؟ وما /الخّاكبُت، الا  ِخباوُت، اللُمت اللٍٕى

الفاةذة مً الخيلم في التزامىُت والخّاكبُت؟ وما مذي اظخّماٌ ظىظىس لها؟ وما هى 

ألبير (؟  ئّن شارل بالي وألبير شيشهايالهذف النهاتي ألبدازه هىخاةِج لىخابت والبه )

شاث، التي خالشها ظىظىس في ففل الؽخاء ِام هى مً ظاهم في ِشك اإلادال ردليىغز

لىىه لم ًدمش اإلادالشاث ألاهثر أهمُت، والتي 1908/1909والعىت الجامُّت  1907

 ِلُه ًشهض الجضء ألاهبر مً الىخاب.  1911-1910واهذ في العىت الجامُّت 
ْ
 ئر

للذ ِشفذ اإلاالخٍاث التي ُحمّذ ًِ اإلادالشاث ِذدا مً الاهلىاِاث 

ذ في مخخلف مشاخل والاهخلا الث والاظخىشاداث، والالىشاباث بعب الخّذًالث التي أحٍش

هخابت الىخاب، وىحىد هفىؿ مخباًىت ومخىاكمت فُه، فمثال هجذ في الىخاب ملذمت 

مخباًىت وعبُا جأحي اإلابادب الّامت للعاهُاث ِلى ؼيل ئؼاسة جخمدىس خٌى اللٕت، زم جليها 

لت جدىاٌو اللعاهُاث ا لتزامىُت، والخّاكُبت، واللعاهُاث الجٕشافُت زم جيخهي ففٌى وٍى

ت.  اإلادالشاث باللعاهُاث الاظخزواٍس

أما اإلاالخٍاث اإلاباؼشة التي جلذمها اإلاخىىواث هي أن ظىظىس الىش للخفىحر في 

ؼشوه لعاهُاث ِامت هٍشا لّذم سلاه ًِ اإلاىاهج واإلافاهُم اإلاعخخذمت في الىدى 

وبُت، وهزا الاججاه في البدث ًفعش ول مىهجُخه وحضءا هبحرا مً اإلالاسن للٕاث الهىذو أوس 

خه الخلا. والبذ مً جدشي اإلاخىىواث التي مً ؼأنها جىلُذ فىش ظىظىس خٌى  هٍٍش

نها، بدُث ًمىً مخابّت  خ جذٍو اللعاهُاث الّامت، ورلً باِادة ول مخىىوت ئلى جاٍس

بحن اإلاخىىواث التي جخممً  جىىس فىشه صمىُا وفي الىكذ هفعه جىىسه اإلاىىلي. ومً

 1891جىىسا مىخٍما؛ اإلادالشاث الثالر التي أللاها ظىظىس في حامّت حُيُف في هىفمبر 

خ اللٕاث الهىذو أوسوبُت، واإلالاسهت بُنهما وحؽيل هزه  عه لخاٍس والتي افخخذ بها جذَس

ف الل ت لعىظىس خٌى اإلاعاةل ألاظاظُت )ـو ىاهحن اإلادالشاث ؼاهذا ِلى الخالت الفىٍش

رهحز ِلى دساظت ألالعىت، أو ؼشوه الخّذًالث التي جىشأ ِليها اإلاعألت 
ّ
الّامت للٕت( بالت

 ألاظاظُت )ماهُت خاٌ اللعان ِبر الضمً(.   
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واإلاالخٍاث الخمهُذًت إلادالشاث في اللعاهُاث الّامت، التي أللاها في حىهُف بحن 

هخب بىفعه ًِ جمفي جىلُدا أظاظُا ًِ فىش ظىظىس، بدُث  1911و1907

اِخباوُت ؤلاؼاسة، والخمُحز بحن اللعان والىالم ومعألت اللُمت، البّذ الاحخماعي للعان، 

ً دوبُىحر ئلى أهه ال ًمىً ئهماٌ اإلاالخٍاث التي دونها والب  والعُمُاةُاث. ٌؽحر لٍى

ظىظىس، ئال أهه مً الّفّب جدبّها بؽيل مىاص: ئرا واهذ حّبر ًِ شخفُت ظىظىس 

ىظْ في بّن ألاظخار بعي البُاهاث، ٍو مثل لها ٍو ، الزي وان ٌّبر ًِ الخلاةم وظحرها ٍو

ت مً اإلافاهُم  الىلاه ئر احمّذ الّذًذ مً اإلادالشاث اإلاخلاسبت ِلى مجمِى

.) زامىُت والّذاٌ / اإلاذلٌى
ّ
 واإلافىلخاث )لعان اللٕت والخّاكبُت / الت

ىظىس ِىذما محز بحن اللٕت حّىد وؽأة مفهىم الخىاب ألاولى ئلى فشدًىاهذ دي ظ

فاللٕت ِىذه حضء حىهشي مً اللعان، وهي هخاج احخماعي إلالىت اللعان، وهي  والىالم.

هٍام ومإظعت احخماُِت جخمحز بالثباث. والىالم هى هخاج فشدي ًفذس ًِ وعي وئسادة، 

ت الىاوم جخجلى في اظخخذامه اوعاق للخّبحر ًِ فىشه  خفف باالخخُاس الخش وخٍش ٍو

واإلاشاد بزلً أن خص ي، لزا فالىالم ًىلذ خاسج الىٍام له وابْ الفىض ى والخدّشس، الص

"الىالم" ال ٌُٕب في الذساظت اللعاهُت ئال مإكخا ووفلا إلاخىلباث مىهجُت ما دام 

خفق له خحزا في الذساظت اللعاهُت.  ظِعخدمش ٍو

اة ُت )اإلاىحاث وكذ جىاٌو جدذًذ دي ظىظىس لدؽىُل الىالم بخمُحز ألاحضاء الفحًز

ت  ىلىحُت )العمْ والىىم( والىفعُت )الفىسة الؽفٍى الفىجُت( وألاحضاء الفحًز

ً فُه  والخفىساث(، وكذ وشح دي ظىظىس الفّل الفشدي)الىالم( لجري احتهاد اإلاخأخٍش

ىذ حؽىمعيي (langue/paroleففاسث زىاةُت  ( ِىذ ًلمعلُف )الجهاص/الىق( ِو

ىذ/ؤلاهجاص( )العجن/الشظ-)اللذسة  (.langue/styleسوالن باسث ) الت( ِو

غة والكالم: الثىائية إلاشكالية : 1.2
ّ
 الل

أّن هىان أفياسا مخخلفت جماما ًِ جلً الىاسدة في الّذسوط، أزبدذ الّىدة ئلى اإلاخىىه 

 ومً هزه ألافياس:

عان هُان مىٌّض ًِ الّالم جخّم دساظخه في راجه ومً أحل راجه، بِىما ًخىافم هزا  -
ّ
الل

 
ّ
عاهُاث ِالكت بالّلىم ألاخشي ومنها الل

ّ
عان مْ الفىش في اإلاخىىه، وبالّخالي فاّن لل

لم الاحخماُ.  ِلم الّىفغ ِو
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لم ًىٍش ظىظىس ئلى الفىهُم باِخباسه أـٕش ِىفش ًدمل فاسكا للمّنى، ولىً هٍش  -

ىاث  ىاث ألاخشي اإلاىخمُت ئلى هٍام ألـا ئلُه في اإلاخىىه مً خالٌ جلابله مْ ألـا

 هفعه.

عان بّذما لىخَ ئهماله له في  -
ّ
ذ ظىظىس في اإلاخىىه ِلى البّذ الاحخماعي لل

ّ
أه

ط 3الّذسو

ٕت، 
ّ
ٕت ِىذ ظىظىس مً اإلافاهُم اإلاشجبىت بخفّىسه لذساظت الل

ّ
لم ًىً مفهىم اظخّماٌ الل

ت، ومثل هزا  التي خفشها في مّالجتها مً الجاهب اإلاداًث لها أي الّذساظت الّذاخلُت والبيٍُى

اث ؤلاوعاهُت اإلاف
ّ
هىم مشجبي بمفىلر الّخذاولُت، التي ِّشحذ ِلى لشوسة سبي الّالماث بالز

اإلاخلّفٍت مهما وان مىكّها في الّذوسة الّخخاوبُت، ومً هزا اإلاىىلم ألفُىا الّخذاولُت تهاحم 

ٕت الخلُلي، وفي الخلُلت الّخذاولُت جخ
ّ
عاهُاث وجّتهمها باللفىس في ؤلاخاوت بمدُي الل

ّ
خّق الل

ا اظخّاهت بما وسد في هخاب  عاهُاث بالىالم، الزي وان زاهٍى
ّ
باإلؼاسة ئلى ِذم اهخمام الل

فَ لشوسي ليي جلىم 
ّ
ه ئرا اظدىذها ئلى كٌى ظىظىس "الل

ّ
عاهُاث الّاّمت"، ئر أه

ّ
"مدالشاث في الل

ٕت"
ّ
يع  4الل ُُ ت الّفشفت ظ ت بحن ف ال مدالت، ئر أّن اِخماد الّخف، فاّن اّتهامه بالبيٍُى شكت اإلاىلِى

ٕت مشهض الّذساظت، بِىما ًخّم اخشاج الىالم مً هزه الّذاةشة 
ّ
ٕت والىالم، خُث جيىن الل

ّ
ال أظاط الل

عان 
ّ
ٕت ًِ الىالم، فهى الزي ًلٌى :"ئّن الل

ّ
له مً الّصخت، ألّن ظىظىس ال ٌعخٕني في جدذًذه لل

ىالم لشوسي هى آلاخش ليي ٌعخلش لشوسي ليي ًفبذ الىالم مفهىما وجدّلم وّل آزاسه، ولىً ال

خُت أظبم، فىُف لىا أن وّمذ ئلى الجمْ بحن الفىشة والّفىسة  عان، وهى مً الّىاخُت الّخاٍس
ّ
الل

ً  الّعمُّت لى لم هلخَ هزا الجمْ ظلفا لمً فّل هالمي؟ ]...[
ّ
زّم ئّن الىالم هى الزي ًمى

 
ّ
عان مً الّخدّىٌ ]...[ ئّن زّمت ئرن جشابي بحن الل

ّ
 .5عان والىالم"الل
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له ما لم ًلل، ئر  ىا لم هدعً كشاءة ظىظىس، أو ِلى ألاكل جّم جلٍى
ّ
ًبذو مً اللٌى أه

ٌض الىالم  عان أظاظا، ِو
ّ
عان والىالم ًجّل الل

ّ
الّخأهُذ ِلى الففل اللاةم بحن الل

همذ 
ُ
هحرة كذ ف

ّ
ىاةُت الؽ

ّ
عاهُت لِغ صخُدا، وبزلً جيىن هزه الث

ّ
ًِ الّذساظت الل

ٕت هي أظاط  ذّذة كشن مً الّضمً، ئر ولّخىأ إلا
ّ
الخىاحض بُنهما ئلى خّذ اِخباس الل

اث اإلاخدّذزت وما 
ّ
ل مً الز

ّ
ل الخىاب اإلادؽي

ّ
الّخفىحر العىظىسي، أّما الىالم الزي ًمث

ا،  خدّلم الّخىاـل فلذ اِخبر زاهٍى به مً ِىاـش لخىخمل الّذوسة الّخخاوبُت ٍو
ّ
جخىل

 خالن أدواث مىاظبت لىبُّت حّٕحره.ِشلُا، ودساظخه حعخىحب ام

ٕت ولعاهُاث 
ّ
ٕت والىالم، ومّحز بحن لعاهُاث الل

ّ
ذ أّن ظىظىس مّحز بحن الل

ّ
مً اإلاإه

عاهُت ٔحر صخُذ بؽيل حلّي، ئر أّن 
ّ
الىالم، ئال أّن ٌِض الىالم ًِ الّذساظت الل

ٕت والىالم والّخفشكت بُنهما لمً ِىاـش أخشي 
ّ
لذ الفىش ظىظىس ٌؽحر ئلى أّن الل

ّ
ؼي

يل واإلاادة، الجاهب الفشدي والاحخماعي، ًلٌى 
ّ

، الؽ العىظىسي وهي: الّذاٌ واإلاذلٌى

م احخماُِا وال ًشجبي بالفشد، أّما ما هى مشجبي بالفشد، أو  ظىظىس 
ّ
عان مىٍ

ّ
:"ئّن الل

( وّل ما هى 3( وّل ما هى جألُف، و2( وّل ما هى ـىحي، و1مخفل بالىالم، فهى 

 .6ئسادي"

بدثىا في هزه الّىاـش، أللفُىا مىابلتها إلاا ًذعى بالفّل الىالمي الزي ولى  

خه، ئر ًدُل في ِمىمه  أؼاس ئلُه ظىظىس في كٌى ظابم، والزي بنى به أوظخحن هٍٍش

ٕت في ظُاق مدّذد، أي ما 
ّ
مً ِىاـش في الفّل الىالمي وهي:  ًىذسجِلى اظخّماٌ الل

 ، ، والفّل اإلاخمّمً في اللٌى مىً الّخمثُل لزلً بهزا فّل اللٌى والفّل الخأزحري، ٍو

يل:
ّ

 الؽ

 

 

 

 

 

عاوي 
ّ
ىىا إلاثل هزا اإلاىخى الّخذاولي، ألّن الفىش الل

ّ
ًبذو أّن أجباُ ظىظىس لم ًخفى

ٕت، والّمل ِلى الخفشكت بِىه وبحن 
ّ
ت هدى ِىفش الل ُّ وان مخّىحها وألظباب ٌاهشة وخف

عاهُت وفلا لهزا اإلاىىلم، وابخّادها ًِ  الىالم، وجبّحن ِلى ئزشه جىّىس 
ّ
الّذساظت الل

 الكالم
)سوسور(    

 كّل ما هو إرادي

 كّل ما هو تأليف

 كّل ما هو صويت
 الفعل القويل

الفعل املتضّمن يف 
 القول

 الفعل الّتأثريي

الفعل الكالمي 
 )أوستني(
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الىالم وما ًفشله مً ِالكت بحن اإلاخخاوبحن وما ًدُي بهم مً مالبعاث، وفي 

الخلُلت هى ابخّاد ًِ الفّل الىالمي بيّل مفاهُمه خىفا مً الخشوج ًِ الّذساظت 

 اإلاداًثت التي فشلذ البلاء ِىذ خذود البيُت الّذاخلُت.

اث مجّشدة للذ أظ اث ًِ هخاحها، وحّلذ اإلالفٌى
ّ
عاهُاث في ئبّاد الز

ّ
همذ الل

خه، وفي الخلُلت هى هُى  مً أصخابها أو ًدُمت، وهى جابْ للففل بحن ؤلاوعان وجاٍس

ت ألافشاد، ًلٌى ِبذ الّٕفاس خامذ هالٌ:" في وؽأة  مً الاظخّماس الّعاعي ئلى ومغ هٍى

ت في "أوسوبا" ما ًذ ٍٕى
ّ
ٌّ ِلى أّن لالظخّماس وخمالث الّخبؽحر اإلاعُدُت دوسا الّذساظت الل

ٌى ئلى ؼّىب الّالم التي  سةِعا ظاِذ ِلى ٌهىسها واهدؽاسها وجىّىسها، للـى

شحىن مً وسائها الّعُىشة والّىفىر" ، للذ حاءث الجمل اإلاذسوظت 7ًلفذونها، ٍو

ُت التي وان مىففلت ًِ ظُاكها، وسّبما وان في هزا الاخخُاس أهذاف جخجاوص الّلم

ظىظىس ًىادي بها، ئر أّن فىشة الّخىاـل اإلاإّظعت ِلى الاخباس أو ؤلابآل لم ٌّذ لها 

حن، ورلً اظدىادا ئلى ما رهب ئلُه وّل مً حاهبعىن وحؽىمعيي في  ٍٕى
ّ
مياهت ِىذ الل

ُفتها، التي اهدفشث في ؤلاواس اإلاجّشد، ومً زّمت ئهماٌ ما له  ٕت ولٌى
ّ
جدذًذهما لل

اث اإلاخلّفٍت وحهاص الّخلّفَ.ِالكت با
ّ
 الظخّماٌ الخلُلي، أي سبىها بالز

عاهُاث الّاّمت"ِومً هزه الّىلىت ألفُىا ئمُل بىفى
ّ
 8عذ في هخابه "مؽاول الل

دىاٌو مفىلر الخىاب هبذًل مفىلخي ومنهجي  ًثحر ئؼيالُت الىالم مّشة أخشي، ٍو

:"وبزلً وٕادس مُذان ال لٌى ت، ٍو ٕت البؽٍش
ّ
فه وعلا مً لذساظت الل عان بـى

ّ
ل

فه وظُلت للّخىاـل، حّبحره  عان بـى
ّ
الّالماث لىلج فماء آخش، وهى فماء الل

ان ِلى  الخىاب ...وهما أي الجملت والخىاب مُذاهان مخخلفان بالّشٔم أّنهما ًىىٍى

عاهُاث ِلى الّشٔم أّن ظبُلهما 
ّ
حن مخخلفحن مً الل يخجان هِى الخلُلت هفعها، ٍو

ت مً الّالماث ًخلىّان في أّي ل فه مجمِى عان بـى
ّ
خٍت، فهىان مً حهت الل

الفىسٍت، التي ًخم ئبشاصها باحشاءاث ـاسمت وجشجُبها لمً أكعام، وجىٍُمها لمً 

عان لمً الّخىاـل الخّي"
ّ
  .9بيُاث وأوعاق، ومً حهت أخشي جمٍهش الل

 الخطاب عىد الغربيين: 2.2

عاهُاث وخ روالن بارتًشي 
ّ
ذة أخحرة في اللٕت، وهزا ٌّني أن الخىاب ال أّن الجملت في الل

يخهي ئلى أن الخىاب حملت هبحرة، ألن الخىاب مىخٍم لمً  ًىحذ ئال في الجملت، ٍو

ت مً الجمل فخٕذو ِبر هزا الخىٍُم سظالت جبّث بها لٕت أخشي مخفىكت ِلى لٕت  مجمِى

ان: عىد جىليا كريصتيفااللعاهُحن فالخىاب مىلُى لعاهُاث زاهُت، أّما   فالىّق هِى



 

 181-163ص:، (2021)02:ددعـــال/00جلدامل
                  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /   
 

170 

 

ت.  الىق الٍاهش: وهي البيُت التي حّخبر مىلُى البيٍُى

 الىق الخىالذي: وهى الىق اإلادلل.

الماث تهذمها  ت ئؼاساث ِو والخىالذًت جخخىى البيُت لخففها في ئواس أِمم منها هى مجمِى

ا مٕللا هما هى الؽأن ِىذ البيُى  عدُفا لِغ هٍاما لٍٕى ٍحن، وحُّذ بىاءها، فالىق ِىذ هَش

دًيُت ظاةذة، –ئهما هى ِذظت ملّشة إلاّان ودالالث مخٕاًشة مّلذة في ئواس أهٍمت ظُاظُت 

فالذاللُت ِىذ هشظدُفا خىاب داخل الىق ًخشق الذاٌ والزاث والخىٍُم الىدىي فهى 

يهذم الىق لحرس ي هفا حذًذا وال ًخأحى هزا ئال في ِلم حذًذ ظمخه هشظدُفا "ظُمُاةُاث 

خباوُت بحن الذواٌ واإلاذلىالث.الخىاب" وهى مع  ألت جىىلم مً الّالكت الِا

وئن وان بىفىِعذ مخىحها هدى الّخلّفَ، فاّن دومىًُ ماوٕىهى 

D.Mainguenau  ًدّذد مفهىم الخىاب باِخباسه مفهىما ٌّّىك الىالم ِىذ ظىظىس

عان، وهى حٍّشف 
ّ
شي أّن الجملت جيخمي ئلى الىالم ولِغ الل عان، ٍو

ّ
ّاسك الل َو

ٌؽاول حٍّشف بىفىِعذ للجملت خحن ٌّخبرها وخذة خىابُت، وبالّخالي هجذ ماوٕىهى 

ًمْ ِّذة جدذًذاث ومً بُنها أّن الخىاب مشادف للىالم العىظىسي، ففي اإلاذسظت 

الفشوعُت جدذر اإلاّاسلت بحن اإلالفًى والخىاب، وهىزا فالّىٍشة ئلى الىّق مً 

ا، أّم  ا ججّل مىه ملفٌى عاهُت لؽشوه ئهخاج هزا مىٍىس بىاةه لٍٕى
ّ
ا الّذساظت الل

 الىّق ججّل مىه خىابا.

عاهُاث الخذًث ًترحم الباخثىن 
ّ
بــــ"الخذر الىالمي"  Discoursوفي معجم الل

م 
ّ
ٕت أهبر مً الجملت، ًخلّفَ بها اإلاخيل

ّ
وفي حٍّشف هزا اإلافىلر ٌؽحر ئلى أحضاء مً الل

ت خالٌ ِملُت الّخىاـل والّخفاهم مْ ٔحره، هم ُّ ا هشي في اإلادادزاث وألاخادًث الصخف

عاهُحن بحن الخذًث اإلاىىىق وبحن لعاهُاث الىفىؿ
ّ
مّحز بّن الل  . 10والىفىؿ، ٍو

ا  Rastierبِىما هجذ ساظدُه  ًداٌو في جدذًذه للخىاب أن ًجّله مىلِى

ش في هلاه الّخلاوْ اإلاىحىدة بُنهما، أو ف
ّ
ا لها بّذ أن فى ا مىاٍص عاهُاث أو مىلِى

ّ
ي لل

به مً الىالم باِخباسه مماسظت فشدًت. عاهُاث وجلٍش
ّ
 ئمياهُت ئبّاد الخىاب ًِ الل

صاوي الصىشىري 2.3
ّ
فكير ال

ّ
 :منزلة الخطاب والىّص في الت

عاهُحن فىشة ئكفاء ليّل ما 
ّ
حر الل عاهُحن ٔو

ّ
هثحرا ما جشّدد ِىذ الباخثحن الل

م، ئر اِخبر الىالم الزي ًيخجه مماسظ
ّ
م باإلاخيل

ّ
ت ِشلُت، مخىّىِت، مخّّذدة ًخّل

م الفّلي، وأهثر اإلالىالث 
ّ
ومخلّىهت خعب اإلاىاكف، وهى في رن اظدبّاد ليؽاه اإلاخيل
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ٕت( وما هى ِشض ي )الىالم(، 
ّ
اإلاخىّشسة في هزا الّفذد "ًمّحز ظىظىس ما هى حىهشي )الل

ٕت، ولِغ الىالم
ّ
عاهُاث هى الل

ّ
ًبذو  11"وبمجّشد ئحشاء هزا الّخمُحز، فاّن مىلُى الل

ىهُى  فُه، ولهزا ٌعدىجذ بشأي بٔش عبت إلاِؽاٌ أٍس
ّ
هزا الّخٍّشف ٔحر دكُم بالي

ٕت ئرا ِّشفذ دون ؤلاخالت ئلى ألاشخاؿ أو الخدلُلاث اإلالمىظت ]...[ 
ّ
اللاةل :"ئّن الل

فها مىخج جدلُل كاةم بخمامه عى الّذاٌ واإلاذلٌى الزًً ال ًفترلان أي  ميّىهت بـى

ر )اإلاذلٌى لِغ اإلافهىم( أو مً حهت الّخلّفَ الّمىي )الّذاٌ هى ش يء مً حهت الّخفىح

ف الّذكُم لبّن مٍاهش الّخفىحر العىظىسي، ئال أّن 12هفس ي(" . وئن وحذ فُه الـى

( جىشح أمىسا أخشي مّاهعت إلاا وان مدمىدا 130-129الّىدة ئلى هخاباث ظىظىس )

ىهُى، فعىظىس ًلى  فُه مً خالٌ أكىاٌ بٔش ٌ :"ئن ظىء الفهم الزي ِىذ مِؽاٌ أٍس

ٕاث 
ّ
وكّذ فُه في البذاًت، اإلاذسظت التي أّظعها فشاهتز بىب بخبىُه أّنها جيعب ئلى الل

محن )الىخاباث 
ّ
ال خاسج هىاق ألاشخاؿ اإلاخيل ُّ ٕت ووّل 129حعذا ووحىدا مخخ

ّ
(، فالل

فها في ٌى  ما ًيخمي ئليها ال ًمىً أن ًخفّىس خاسج الياةً البؽشي الزي ًيخجها ٍو

شاك مخخلفت.  ملاماث مخّّذدة وأٔل

ًلٌى ظُمىن بىهُه :"للذ اِخلذها بّذ أن كشأها الجملت ألاخحرة مً الّذسوط، 

ٕت اإلاأخىر 
ّ
فها "ِلم الل عاهُاث بـى

ّ
وهي حملت مخدّىلت جماما، أّن ظىظىس ًىٍش ئلى الل

فها كىاِذ مجّشدة مً اإلاادًاث  ن أّن في خح–لزاجه ومً أحل راجه"، وبّباسة أخشي بـى

ألامش مّيىط جماما، وّل الجاهب الاحخماعي والبُيصخص ي راحي )أي خلل الخىاب، 

ً( ال  عميهم الّىاؼٍش
ُ
وهى مفىلر حىهشي ِىذ ظىظىس ُخٍش ِلُه مً كبل مً و

ه بشهامج واظْ ًللب الفىشة 
ّ
ٕت"، ئه

ّ
ًمىً ففله هما ًلٌى ظىظىس ًِ "لعاهُاث الل

عا
ّ
اتّت ِىذ ِذد البأط به مً الل

ّ
ً خٌى لعاهُاث مّضولت في بشحها الؽ هُحن اإلاّاـٍش

 (.2005الّاجي اللىاِذي" )بىهُه، 

في هزا اللىٌ الىثحر مً ألافياس التي ًيبغي الّخىكف ِىذها، ولإلخاوت ِلى ألاكل 

بمفىلر الخىاب والىّق ِىذ ظىظىس، آزشها الّىدة مّشة أخشي ئلى هخابه "دسوط في 

عاهُاث الّاّمت"، وفي ففل مى 
ّ
ٕت ولعاهُاث الىالم" ًّخطر الل

ّ
ظىم بــ"لعاهُاث الل

يبغي  ِىفش "الىالم"، زلما ًّخطر هزلً في الففل الّشابْ مً ملّذمت الّذسوط، ٍو

في هٍشجه لذساظت الىالم. "فذساظت  41الّخىبُه هزلً إلاا كاله ظىظىس في ـفدت 

 الىالم جدخى ي ئرن كعمحن:

ٕت، وهي حماُِت في  -
ّ
ه الل  حىهشها ومعخللت ًِ الفشد...كعم حىهشي مىلِى
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فَ، بما في  -
ّ
ه الجاهب الفشدي مً الىالم أي الل وكعم آخش زاهىي ومىلِى

اتي" ذ وهى هفس ي فٍض . ًبذو أّن الىالم الزي أساده ظىظىس 13رلً ِملُت الّخفٍى

ًىلعم ئلى كعمحن، وفي الخلُلت هى ٌؽحر ئلى الّخلّفَ في خّذ راجه، والزي ًدمل 

دمل الفبٕت الفشدًت خحن هدُل ئلى الفبٕت الاحخماُِت خ ٕت، ٍو
ّ
حن هدُل ئلى الل

 ً م فشدي، وهال الّىفٍش
ّ
ِملُت ؤلاهخاج الّفىحي، التي ال جيعب ئال ئلى مخيل

مشجبىان فُما بُنهما في أزىاء الّخخاوب أو ؤلاهجاص الفّلي، ولهزا هجذ ظىظىس ًلىٌ 

حن مشجبىا ًّ في أّن هزًً اإلاىلِى ن اسجباوا وزُلا وأّن في العُاق راجه :"وال ؼ

فَ واضخا 
ّ
ٕت أمش لشوسي ليي ًيىن الل

ّ
وحىد أخذهما ًلخط ي وحىد آلاخش، فالل

ٕت. أّما مً 
ّ
فَ لشوسي ليي جلىم الل

ّ
مفهىما وليي ًدذر وّل جأزحراجه، ئال أّن الل

فَ هي داةما الّعابلت، وئال هُف ًمىً أن هىدبه 
ّ
خُت، فاّن ٌاهشة الل الىحهت الّخاٍس

ىسة لفٍُت ئن هدً لم وّثر مً كبل ِلى هزا الّشبي، وكذ  فجربي بحن فىشة ـو

م لٕخىا 
ّ
ما هخّل

ّ
ىا ئه

ّ
فَ، ومً حهت أخشي، فاه

ّ
ُوحذ بّذ في ِملُت مً ِملُاث الل

 . 14ألاولى بفمل الاظخماُ ئلى الٕحر"

الاهىالق مً ألافياس ألاخشي ظخيىن مً الّباسة ألاخحرة وهي جدُلىا ئلى وحىد  -

ًمىً الخذًث ًِ الاظخماُ ما لم جىً هىان ِملُت جخاوب، ألّن  الخىاب، ئر ال 

اوي 
ّ
ت الّخأزحر في الث ُّ الخىاب/ الّخلّفَ ًفشك وحىد مخخاوبحن ِلى ألاكل، ولألّوٌ ه

لت ما، ًلٌى ظىظىس:". ٕت ]...[ فثّمت ئرن بىٍش
ّ
فَ هى الزي وّىس الل

ّ
.. وأخحرا الل

فَ وهدُجخه..."
ّ
ٕت في آلان راجه أداة الل

ّ
فَ، والل

ّ
ٕت والل

ّ
م مخبادٌ بحن الل

ّ
 .15حّل

عاهُاث 
ّ
مً اإلاالخَ أن مفىلر "الخىاب" ٔحر واسد في هخاب "دسوط في الل

ل، ولىّىه مىحىد في هّق الّذسوط هف ؽاس ئلى هزا الّاّمت" خعب بّن ألاكاٍو ٌُ عه، ئر 

اإلافىلر في ؤلاخاالث الىاسدة في الىخاب، وألاهثر ولىخا مفأت في كىٌ ظىظىس :" 

رابىُت جخمىلْ خاسج الخىاب"، وفي كٌى ظىظىس :" ... فمً هاخُت 
ّ
ئّن الّالكاث الت

ئن الىكاتْ الىالمُت في واكْ . 16هالخَ أّن اليلماث حّلذ فُما بُنها في ـلب الخىاب"

لم جدَ باالهخمام الّلمي الىبحر مً كبل "ظىظىس" هما هى الخاٌ باليعبت للٕت،  ألامش 

لهزا فاهىا ال هدفل ِلى مخفىساث مىهجُت وأظغ ئبعدُمىلىحُت لّلم الخىاب في 

دسوط ظىظىس، وكذ أزش رلً ظلبا في الذسط اللعاوي، خُث ماٌ ئلى الخمُِم 
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ً ئلى جخلُق اللعاهُاث مً الجمىد  والخفش وكذ دِا بّن ِلماء اللٕت اإلاّاـٍش

 والمُم والاهخلاٌ بها ئلى مجاٌ الخشهت والعّت.

وليي جدلم اللعاهُاث اظخىؽافاث حذًذة في مجاٌ ِلم " جدلُل الخىاب" 

ت  ًيبغي أن جفً ِضلتها بالخفاِل مْ خلٌى الّلىم ؤلاوعاهُت، وال جبلى خبِعت صاٍو

هثحرة جخّلم باإلؼيالُت اللعاهُت لُلت ومدذودة، وهزا الىمىح ٌعمذ بابشاص كماًا 

ت اللشاءة،  ت رلذ ـلت بىٍٍش ومىكْ جدلُل الخىاب، وظُفط ي ئلى ئزاسة أظئلت حىهٍش

 ـوالؽشوه التي جدُي بفماء الخىاب منها ما هى مّشفي ومنها ما ًخفل بالعىظُى

خي ِىذما أؼاس ظىظىس ئلى العُمُىلىحُا. " رلً الّلم الزي لم ًىً ظىي جفىس  جاٍس

 ح ئمياهاث دمج اللعاهُاث في مىٍىمت الّلىم ؤلاوعاهُت واخخياهها بالّلىم ألاخشي.أجا

ذم الاهخمام به هى اإلاىلُى الزي ٌهش فُه  ئن معألت وشح الفّل الفشدي، ِو

وؽاه واحتهاد بذءا مً "ؼاٌس بالى " فجاهبعىن" "فدؽى معيي" ئلى سوالن باسث 

اإلاعاس الضمني الخّاكبي ئلى مفهىم " اللٕت  ومُخاةُل باخخحن. خُث حٕحرث الىٍشة في هزا

اس اإلافهىمان ِىذ " ًلمعلف" )الجهاص، الىق(.      Systéme - texteوالىالم" ـو

ىذ    compétence- performance (.، ؤلاهجاص)اللذسة هىام حؽىمعييِو

ىذ سومان حاهبعىن      Code – message، الشظالت(. )العجنِو

ىذ ٔىظخاف ُٔىم    Langue – discours. الخىاب( – )اللٕتِو

ىذ سوالن باسث )اللٕت    Langue – style  17ألاظلىب(.  –ِو

 ً وهىزا فان ما وان ِىذ "دي ظىظىس" معألت هامؽُت ـاس ِىذ اإلاخأخٍش

ا مدىسٍا، واظخداٌ الىالم  أو اهجاصا أو سظالت أو خىابا أو  ا)هف paroleمىلِى

خالٌ دِىجه ئلى ههج اإلاشوهت في الاكتراب أظلىبا(، وبزلً جبلىس هزا الاججاه مً 

مً فماءاث الخىاب وجىظُْ مجاالث اللعاهُاث لدؽمل سخابت اإلاّشفت 

فها كىاة ليل مّشفت  وحؽّباتها وال ظُما أن فلعفت الّفش الخذًث هي اللٕت بـى

  مخىخاة.     

 :الحدود الفاصلة بين بين الىّص والخطاب .3

عاهُت وألادبُت، هجذ ولمت مثل وّل اليلماث الّشبُت اإلاعخ
ّ
ّملت في الّذساظاث الل

هاس، وحّل هّص " " في معجم "لعان الّشب" البً مىٍىس ِلى ؼاولت:" الّشفْ، وؤلٌا

ً، والّخُّحن ِلى ش يء ما،  الص يء فىق بّمه، وبلٓى الص يء أكفاه ومىتهاه، والّخدٍش

ا ًزهب ئلى رلً هثحر .، فُدبلىس اإلاّنى في الشفْ والاهخفاب والّلّى، مثلم18والّخىكف"
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مً الّلماء اللذماء، بِىما هجذ ِىذ مخيلمّي الّشبُت اإلاّاـشة اليلمت جىدفش في هالم 

ف دون كاةله، وبالّخالي ًبلىسون اإلافهىم في الفُٕت اإلاىخىبت، ئال أّن الىّق مثلما 
ّ
اإلاإل

م أّن ا لّخىّحه هى مخذاٌو وهما ًفهمه الّشب خالُا ـُٕت هالمُت مىىىكت أو مىخىبت ٔس

 في جدذًذه في اإلاذوهاث اللذًمت وان ًماهي ولمت "اإلاتن".

هجذ مداوالث هثحرة جداٌو جدمُل ولمت "الىق" في أـلها ِّذة اخخماالث كذ ال 

جىُلها بخاجا هٍشا الخخالف وحهاث الّىٍش والخلفُاث التي ًىىلم منها ول باخث 

ٕاث في خفاةفها وبيُتها، رلً أّن اوالق 
ّ
اإلافهىم الّام اإلاشجبي بالجاهب واخخالف الل

عُج، ًبذو ٔحر مىاظب جماما في وّل 
ّ
ٕت الالجُيُت بمفىلر الي

ّ
ٕىي اإلافآ في الل

ّ
الل

ّّبر في أٔلبه ِلى الخبً  ّش زّم اهخلل ئلى الّىثر، َو
ّ

ألاخىاٌ، ئر واهذ بذاًت جبلىسه في الؽ

خباساث اإلادىم والفىاِت اإلاخلىت، وال ًشجبي البّخت بلمُت الاكخفاد، أل  ّن هثحرا مً الِا

م وما جدمله مً مّاوي، وبالّخالي ًدذر مضج 
ّ
جخىّحه هدى الّشبي بحن ما هى أكىاٌ اإلاخيل

ٕىي، أي الّشبي بحن ما هى ـُٕت أـلُت للىالم 
ّ
ت واإلاّنى الل ٍٕى

ّ
بحن البيُت اإلاجّشدة الل

ّق. والخذًث اإلايص ئ وما جيخجه مً مّنى، وهىا سبي بحن اإلاىخج لللٌى واإلالٌى أو الى

ًىللىا ئلى الشبي بُنهما في ؤلاواس الّخذاولي، وبزلً فمفهىم الىّق ِىذ الّشب مخخلف 

ٕت الالجُيُت، مثلما اخخلفذ 
ّ
هثحرا ًِ اإلافهىم الخاؿ باليعُج واإلاعخىحى مً الل

ً في جدذًذهم لهزا اإلافىلر بشبىهم ئًاه بمّالم مخخلفت  جىحهاث الّشب اإلاّاـٍش

به بؽي لب الٕالبت ًشبىىهه بالىخاب والعىت هدُجت جبىيهم هدُجت حٍّش ل خاوئ، وألٔا

مّنى الٍهىس، وبزلً الّفيُْ ًيخفي وحىد ما ًذعى بالىق الّلمي، والىّق ألادبي، 

والىّق الفلعفي... وبزلً ٌّخبر ِذم الّذكت في الّخدذًذ باليعبت للمؽخٕلحن في ِلىم 

لىم الّشبُت بّاّمت.  ت ِو ـّ  اللشآن بخا

ثل هزه الىلُّت، ًجذس بهم جدذًذ وّل مً "الىّق" و"الخىاب"، هاهًُ وفي م

ض والّعىت  ًِ جىّىس مفهىم ولمت "هق" في حاهبها الّذاللي، وأوللذ ِلى الىخاب الٍّض

ّشاء...
ّ

وللذ ِلى أكىاٌ الفلهاء أكىاٌ الؽ
ُ
 دون سبىها باإلاّنى والىلىح، مثلما أ

ٕىي مىّشحاث ِلمُت ومْ بذاًت الخذازت وما بّذ الخذازت ٌؽهذ 
ّ
البدث الل

ا أدخلذ مفىلر "الىّق" و"الخىاب" في ِّذة  مهّمت وجىّىس للمفاهُم خفـى

هحر الزي أوسده ظىظىس، ًمّحز فُه 
ّ

لمُت مىىللت مً الّخلعُم الؽ اِخباساث مىهجُت ِو

ٕت، وبحن الىالم وهى 
ّ
عان وهى الجاهب اإلادّذد احخماُِا وولُّا مً الل

ّ
بحن الل
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عان والىالم، فهىان مً الباخثحن "ؤلاهجاص" 
ّ
ٕت،  وئن اهىلم ظىظىس مً الل

ّ
الفشدي لل

ف Gardnerمً جىّحه ِىغ رلً، ومنهم ٔاسدهش  ، الزي اظخّان بالخىاب لـى

ه ًجّل الخىاب وؽاوا ئوعاهُا مخبلىسا في خذر أو مثحر ٌعخخذمه 
ّ
عان، ئر أه

ّ
الل

م للّخىاـل مْ مخاوبه بىظاوت لٕت مؽترهت، ف
ّ
خخدّذد ِىذه الجملت ِلى أّنها اإلاخيل

ل هلُن ظىظىس، هجذ ٔاسدهش  عان، ِو
ّ
وخذة الخىاب، أّما اليلمت فهي وخذة الل

ُف خىابي ٔحر مدّذد،  عان، الزي لِغ ئال هاجج ًِ جٌى
ّ
ًجّل الخىاب أـال لل

عان
ّ
 .19وبزلً جخىحب دساظت الخىاب مثلما جخىحب دساظت الل

ت في  جدذًذ الىّق ئر هي هثحرة ظىاء جلً التي لً هبخّذ ًِ الّخىّحهاث البيٍُى

ا إلافهىم ظىظىس، وهى في الخلُلت اهخلاٌ مً  ُّ حّلذ مىه بيُت مىٕللت ِلى راتها جبي

ت مً الجمل، ألامش  عاوي ِلى مجمِى
ّ
اإلافاهُم اإلاىبلت ِلى الجملت في ئواس ؤلاحشاء الل

مفي ِلُه باخثىن 1930-1915الزي ًخبىاه الؽىالهُىن الّشوط ) آخشون مّاًحر (، ٍو

ت ظىاء وان رلً في ئواس لعاهُاث  ٍٕى
ّ
أخشي جذخله مجاالث مخّّذدة في الّذساظت الل

الىّق، أو العمُاةُاث، أو جدلُل الخىاب، أو الّخذاولُت، مّما ًفخذ ِلى الىّق أبىاب 

مخّّذدة، ومً رلً هجذ حىلُا هشظدُفا التي جخدّذر ًِ جذاخل الىفىؿ فُما بُنها 

ا مً الاخخيان ظىاء بالّعلب أو ؤلاًجاب هٍشا إلاا جفشله وهزلً جشخالها ، ما ًيخج هِى

تها اإلاخّّذدة الىفىؿ، مثلما  ّلً ًِ هٍى
ُ
كىاهحن الّشبي والاوسجام، وبالّخالي فهي ح

ّلً ًِ الّخفّخذ الّذاللي، جلٌى حىلُا هشظدُفا :"الىّق حهاص ِبر لعاوي ٌُّذ جىصَْ 
ُ
ح

عان بىاظىت الشبي بحن 
ّ
هالم جىاـلي يهذف ئلى ؤلاخباس اإلاباؼش وبحن أهماه هٍام الل

اث الّعابلت ِلُه، واإلاتزامىت مّه، فالىّق ئرن ئهخاحُت"  . 20ِذًذة مً اإلالفٌى

عاوي ئلى هدى الجمت زّم ئلى 
ّ
خز الىّق مفهىما آخش مْ جىّىس الّخىّحه الل

ّ
للذ اج

ت مشجبىا أهثر با ُّ عاهُاث الىف
ّ
فالُتهدى الىّق، فيان مفهىمه في الل

ّ
ُفت الاج  21لٌى

أهثر، وهى اإلافهىم الزي ظُلىدها ئلى اإلاجاٌ الّخذاولي، وئلى الّخذاولُت الّىفُت، خُث 

ل وخذة 
ّ
هجذ حان ماسي ؼُفش ًلٌى :"الىّق ظلعلت لعاهُت مدىُت أو مىخىبت وحؽي

جىاـلُت، وال يهم أن ًيىن اإلالفىد هى مخخالُت مً الجمل، أو حملت مدّذدة، أو حضء 

ق في حذوي الّخىاـل وأهمُخه دون 22ملت"مً الج
ّ
، فالخىمت مً هزا الّخدذًذ جخلخ

م أّن هىان مً الباخثحن مً ًىلىن أهمُت ما لألمش، ئر  الّىٍش ئلى اللٌى وحجمه، ٔس

ًشبىىن الىّق بدذود بذاًخه ونهاًخه فُما ًدمله مً مّنى، والخأهُذ ِلى الّالكاث 

بذو أّن مهما حّّذدث الّشابىت بحن وخذاجه، والتي جفط ي ئلى  ُفت ما، ٍو شخىه بٌى
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فاث، فاّن الباخثحن اهىللىا مً جىّحهحن مخخلفحن: الخىّحه اإلاشجبي بالبيُت  الّخٍّش

خماد ِلى كُمت الّالكاث  فاث جىادي بااِل عاهُت، فياهذ الّخدذًذاث والخٍّش
ّ
الل

فط ي ألاظاظُت في البىاء، بِىما ًزهب الّخىحه الثاوي ئلى الاهخمام بالجاهب  الّخىاـلي ٍو

ت الفّلُت، التي جفشك البدث ًِ الّخذاٌو وآزاس  ئلى جدذًذ الىّق مً الىاخُت الاهجاٍص

ت  رلً في اإلاخللي ظامّا أو كاسةا، دون ججاهل ِالكت الىّق بمىخجه التي جيىن ِمٍى

 .23جذاولُت

 

داولي( 1.3
ّ
صاهيات ما بعد البييىية )التىجه الت

ّ
 :الخطاب في الل

الباخثىن في آلاوهت ألاخحرة هزه اليلمت، هٍشا إلاا جدخمله مً هثحرا ما ًخذاٌو 

ت، وئن وان مفهىمها مدّذد  ـّ مفاهُم واظخّماالث في الخُاة الّلمُت والُىمُت بخا

مىز مّذة بُّذة، ئر هجذها في لعان الّشب ِلى ؼاولت "مشاحّت الىالم، وكذ خاوبه 

لى ال24بالىالم مخاوبت، وخىابا، وهما ًخخاوبان" ّىهج هفعه هجذ الىثحر مً ، ِو

ىن في ئِىاء جدذًذ دكُم للخىاب، واإلاالخَ أّن أٔلبهم ًزهب ئألي  الباخثحن ًشأو

ٕت اإلاىىىكت في أزىاء الخىاس والّخداوس واإلاداوسة بمفهىم وه ِبذ 
ّ
خفش مفهىمه في الل

ٍٕى
ّ
حر الل ت ٔو ٍٕى

ّ
ت، الشخمً، وفي ما هى مىخىب ِىذ سبىه بالّشظاةل بؽتى أهىاِها الل

ُفت الّخىاـلُت جبذو مهُمىت في جدذًذ مّاإلاه وبلىستها.  رلً أّن الٌى

وهٍشا لّذم ولىح ولمت "خىاب" والاحماُ ِلى مفهىمها ِىذ اللذماء مً 

بغ والٕمىك ِىذ اإلادذزحن، هٍشا لىثرة جىاسده ِىذ 
ّ
الباخثحن الّشب، فلذ اظخمش الل

عاهُحن وألادبُحن... وحّّذد مشحُّات
ّ
لافُت واإلاّشفُت دون الّىلاد والل

ّ
هم وخلفُاتهم الث

ىاـشه، فالخىاب لِغ لٕت مىىىكت وهفى،  مداولت ؤلاإلاام بجمُْ حىاهبه وأوشه ِو

ت، ًلٌى أخذ  حر بؽٍش ت ٔو ما هى وّل مخيامل مً ِىاـش بؽٍش
ّ
"لِغ الباخثحن:وئه

 
ّ
مه، وئه

ّ
ه لِغ لعاها وراجا جخيل

ّ
ٕت مٍهشه الخاسجي، ئه

ّ
ُا ًّخخز مً الل ما هى الخىاب ِو

ت مً الاهخٍام" ـّ . والّخىكف ِىذ ولمت الاهخٍام ظخدُلىا 25مماسظت لها أؼيالها الخا

ئلى الّالكاث الشابىت بحن ِىاـش الخىاب وظخدُلىا ئلى مفهىم الىّق الزي ًيبني 

أًما ِلى هزا ألاظاط، ئال أّن الاإلاام بيّل الّا=هاـش اإلااةىة بُنهما ظخذخلىا في 

سد بُنهما في الثلافت الٕشبُت، والزي اهخلل ئلى الثلافت الّشبُت الخلي والالخباط الىا

ٍهش هزا الالخباط في وسود واهدؽاس بّن اإلافىلخاث مً  رحمت، ٍو
ّ
م الت ًِ وٍش
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كبُل خىاب الىّق، هّق الخىاب، الىّق بيُت خىابُت، ألادب خىاب هص ي، 

ي مً مىٍىس مدمذ الّبذ  .26الخىاب الىص ّ

مىلا في جدذًذ مّاإلاه ِشف مفىلر "الخىاب" جماهُ ا في خذوده مْ الىّق ٔو

ا، فاّن الٕشب في جدذًذهم للخىاب رهبىا ئلى فطر خذود  ِىذ الٕشب خفـى

الجملت، ئر ول ما ًخجاوصها ٌّّذ خىابا ظىاء وان مىىىكا أو مىخىبا، ئال أّن هاحغ 

اهش والخفي مً الىالم، 
ّ
هٍشا الّذكت وان مً هفُبهم خُث ًزهبىن ئلى البدث ًِ الٍ

اث ومّىاها، ألامش الزي ًزهب ئلُه الّخذاولُىن،  ً داللت اإلالفٌى لخلاظم هزًً اإلاٍهٍش

ت مً الجمل أو اإلاخخالُاث  غ الزي ًدّذ الخىاب بمجمِى وكبل رلً ؼهذها لهاَس

فٍُت اإلاشجبىت فُما بُنها بّالكاث مخّّذدة، ومثل هزا اإلافهىم ظِخجاوصه ئمُل 
ّ
الل

ؽاه وؤلاحشاء الخُىي في ئهخاج بىفىِعذ بدذًثه ًِ الّخلّف 
ّ
َ، الزي ًّخخز مفهىم الي

به مً ِىاـش إلهخاج الىّق، 
ّ
فٍُت بيّل ما جخىل

ّ
ّني رلً الّملُت الل الىّق، َو

واإلالفًى الّىاجج ِنها واإلالابل لها واإلاعخلل ًِ ـاخب اإلالفًى راجه، فخيىن الجملت 

لخىاب أداة للّخىاـل ًِ أو الجمل الّىاججت خالّت لّّذة ِالماث، وبزلً ًفبذ ا

عان، ئر أّن الجملت ِىذ بىفىِعذ هي وخذة الخىاب باِخباسه "اإلالفًى مىٍىسا 
ّ
الل

ملُاث اؼخٕاله في الّخىاـل"  ، وباِخباس الّخىاـل، فاّن 27ئلُه مً حهت آلُاث ِو

، وئن وان ألامش هزلً  بىفىِعذ ًشي أّن الّخلّفَ هى مىلُى الّذساظت ولِغ اإلالفًى

ل ظُىاحه خىاباث مخّّذدة جمخّذ مً اإلاخاوبت الُىمُت ئلى الخىبت ألاهثر فاّن اإلا
ّ
دل

ت بىللها  ىّت، ئلى حاهب الخىاباث اإلاىخىبت التي حُّذ ئهخاج خىاباث ؼفٍى فا ـو
ّ
جيل

 واإلاعشح مثال.

ئّن أٔلب اإلاداوالث الٕشبُت في جدذًذ الخىاب حعتهذف ألابّاد الخلُلت  

يي، ئر لم حّذ للىالم، والتي ظدّخطر في الج ماحي باإلافهىم ألامٍش اهب الّىفعي أو البٔر

ما ججاوصث الخذود 
ّ
عاهُىن، وئه

ّ
ٕت وظُلت بعُىت للّخىاـل مثلما اهىلم منها الل

ّ
الل

شاك أخشي احخماُِت، وظُاظُت، ودًيُت... ومّما ظاِذها ِلى  وأـبدذ وظُلت أٔل

عاهُاث باالهفخا
ّ
خباس للىالم الزي ظمذ لل ح ِلى جخّففاث أخشي، رلً ئِادة الِا

عاهُاث الجذًذة أو ما 
ّ
وأـبذ مفىلر الخىاب خلفا له ألداء مهّمت الّخىاـل في الل

ت.  ًمىً حعمُخه باللعاهُاث ما بّذ البيٍُى

ومهما وحذث مداوالث مخّّذدة لمبي مفىلخي الىّق والخىاب، ئال أّن 

عاوي اإلاّاـش ٌؽهذ ِذم الّخمىً مً خفش الخذود بُن
ّ
هما، فجان ماسي الّذسط الل
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زهب اإلازهب راجه وّل مً ـالح فمل،  رادف بُنهما، ٍو
ّ
ؼُفش ًزهب ئلى معألت الت

ومدمذ الّبذ، وهم مً اإلاهخمحن بلعاهُاث الىّق ئلى حاهب وّل مً مدمذ خىابي، 

م فشوعِغ، وسٔم أّن مفىلر الخىاب ظُدخما مفهىما أهثر  ومدمذ الؽاوػ، ومٍش

عاِا مّما كّذم له في البذ
ّ
، اح اًت، ئر ًدُي بيّل ما ًخلّفَ به ؤلاوعان مً هالم وأكٌى

ئت أو مفخّلت، ملفىدة أو ٔحر ملفىدة... وهى  أو ما ًيخجه مً ئؼاساث، ومالمذ بٍش

ت واإلاخىابم ئلى خّذ هبحر مْ ما هجذه مً جدذًذ  لافت ؤلاهجلحًز
ّ
الّخجه الزي هجذه في الث

 في اإلاّاحم الّشبُت اللذًمت.  

ـف لٕىي ونهاًخه، وهىزا حّاكبذ اإلاذاسط اللعاهُت ِلى الجملت هي ول و 

ت بحن  ف الّالكاث البِىٍى جلذًم خلٌى مخخلفت لذساظت الترهُب اللٕىي، ئما بـى

ميىهاجه، أو بشبىه بأـىله ؤلاهخاحُت في كذسة اإلاخيلم. أو بابشاص الّالكت الجامّت بحن 

اء وخذة الخىاب في وكذ جدذدث مّىُاث بى الؽيل اللفٍي ووٌُفخه الخىاـلُت.

 مدىسًٍ ئزىحن ِلى خذ كٌى فان دًً:

 ـمدىس داللي: ًخممً مٍاهش الترابي وؤلاوسجام بحن البيُاث اليلُت. -

 .(12)مدىس جذاولي: ًمم العُاق وألافّاٌ الىالمُت وجذاولُاث الخىاب  -

ئن ما ًمحز حٍّشف الخىاب هى مٍهشه ؤلاهجاصي، فهى لِغ هفا زابخا ًمىً ئِادة 

ت مً اليلماث التي جٍل ِلى وعم  صمً،ه في ول لخٍت وفي ول ئهخاح ولِغ مجمِى

وهزا ما  وصمنها،ِملُت ئهخاحه  مخذاخالن:بل الخاظم في جدذًذ أي خىاب أمشان  واخذ،

لزا ِذ الخىاب وخذة داللُت جبنى ِلى حاهبها  ألاخشي،ًمحزه ًِ باقي أؼياٌ الخىاـل 

 يُىي الترهُبي.الخىاـلي الىاكعى أهثر مً حاهبها الب

بّذ هزا الخدبْ اإلاىحض ًمىً أن هخلق ئلى أن حؽىُل مفهىم الخىاب ًخىكف ِلى 

: ً  أظاط ئِخباٍس

خباس اللٕىي: ئر ئن ول خىاب هالم، وال ًخدلم ئال مً خالٌ وظُلت الخىاـل -1 الِا

 الىخُذة "اللٕت ؤلاوعاهُت الىبُُّت".

خباس الخذاولي: خُث ال ًيىن الىق خىابا-2 ئال باِخباسه مماسظت جىاـلُت خامال في  الِا

 زىاًاه ول ِىاـش وأٔشاك ِملُت الخخاوب.
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ا ٔحر أن  فالخىاب ول هالم ججاوص الجملت الىاخذة ظىاء وان مىخىبا أو ملفٌى

الاظخّماٌ ججاوص رلً ئلى مفهىم أهثر جدذًذا ًخفل بما الخٍه الفُلعىف.ب ٔشاٌغ 

ت ًذسهها اإلاخدذر والعامْ دون ِالمت مً أن للىالم دالالث ٔحر ملف 1975ِام  ٌى

مّلىت أو واضخت... وكذ اججه البدث فُما ٌّشف بخدلُل الخىاب ئلى اظخيباه اللىاِذ 

، والتي حعخذعي البدث في 28التي جدىم مثل هزه الاظخذالالث او الخىكّاث الذاللُت

ت، ئلى حاهب ما ًذخل في الخل ٍٕى
ّ
ت للٍاهشة الل ُّ فُاث اإلاّشفُت الّىاـش الٍاهشة والخف

 والاخخماالث العُاكُت اإلامىىت.

 :خاثمة

ظمذ لىا هزا البدث باِادة الّىٍش في اإلافىلخاث ألاهثر جذاوال في الّذساظاث 

ُفهما في ظُاكاث مخّّذدة، هثحرا ما ال  عاهُت وألادبُت في آلاوهت ألاخحرة، ئر ؼهذها لخٌى
ّ
الل

تي اهىللىا منها أخالخىا مّشة أخشي ئلى جخىابم مْ اإلافاهُم اإلاىىوت بها، وؤلاؼيالُت ال

عاوي الخذًث واإلاّاـش، هٍشا إلاا خملخه مً ظىء فهم 
ّ
كشاءة وئِادة كشاءة الّذسط الل

ىدىا 
ّ
م في هثحر مً ألاخُان. مثلما مى

ّ
رحمت، التي لم جىف

ّ
هٍشا لّّذة أظباب مً بُنها الت

و"الخىاب" الزًً  هزه ؤلاؼيالُت مً سفْ العّخاس ًِ بّن مالمذ مفىلخي "الّىق"

عاوي، 
ّ
فشلا وحىدهما خذًثا، بّذ الاهخلاٌ الزي ِشفخه دساظت الجملت مْ البدث الل

ت  ٕت البؽٍش
ّ
ومْ ما كّذمخه بّن اإلاىاهج الخدلُلُت مً آدواث جىؽف ًِ ميامً الل

هحر 
ّ

واظخّمالها، دون ججاهل إلاا أفمذ ئلُه ئِادة كشاءة ظىظىس ولىخابه الؽ

عاه
ّ
ُاث الّاّمت"، ئر هؽفذ هخاباجه ًِ وحىد مفىلر الخىاب مً "مدالشاث في الل

خُث هى ولمت، ومً خُث مفىلر ممّمً في ِّذة أكىاٌ، زّم أّن جدذًذه خالْ إلاّاًحر 

ٕت والىالم، التي أزحرث ِىذ اللعاهُحن في أهثر مً 
ّ
ا بثىاةُت الل مخّّذدة مشجبىت خفـى

شف  مىكْ، وواهذ ِىذ بىفىِعذ مىىللا للعاهُاث حذًذة ُِ ت أو ما  ما بّذ البيٍُى

بالّخلفَ أو الخذًث، دون ججاهل إلاا فشله هزا اإلافىلر مً آلُاث جىّق ِلى جدذًذ 

ما هى "هق" وما هى "خىاب"، ئلى خّذ أـبدذ فُه الخذود الفاـلت بُتهما حّذ لُلت 

 أو مخماهُت في اإلاّالجت اإلاىهجُت. 
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 (AntConc" )اهحكىهكثطبيقات حاظىبية من خالل بشهامج " املذوهـة الـلـغىيـة: 

Corpus Linguistics: The Computer applications Via “AntConc” 

 جىنغ-حامعت كشػاج/ وخذة البدث اإلاعنى واإلاعاحلت آلالُت للغت/اإلاعهذ العالي للغاث بخىنغ/يوفاء الضهيل

Zhili Wafa\ Research Unit for Meaning and Mechanistic Processing of 

Language\Higher Institute of Languages of Tunis\University of Carthage- Tunis 

 zhili.wafa1990@gmail.comؤلاًمُل9 

 : ملخظ

ماصاٌ مفهىم اإلاذونت جللُذًا في العالم العشبي ئلى أمذ كٍشب أي مجشد مجمىعت من النصىص 

ش الذساظاث بُحنؼىكت  وا  جههىد الباخشح  الغش اإلاىخىبت أو اإلا ت لخؼٍى   الزًن ػىسوا اإلاذونت اللغٍى

ت داللت ومعهما وصشفا وأصىاجا وندىا دوس هام في ؿل مخىاطعا لعنىاث -لزي االبدث العشبي  اللغٍى

ش الذساظاث  –هشحرة  ن علمُا ئلى جؼٍى ن اإلاخمحًز فللذ ظعى عذد من الذاسظح  العشب اإلاعاصٍش

الخؼبُلُت واظدشماسها في اللغت وآلاداب العشبُت من خالٌ ألابدار العلمُت الذكُلت  اظخىحب بدشنا 

  كبل البدث في اللظاًا التي جؼشخها  الخعٍشف باإلاذونت لغت واصؼالخا وجفعحر العالكت بح  اإلافهىمح

أنىاع اإلاذوناث وخصشناها في ظبعت أنىاع وأؼشنا ئلى هُفُت ئجاختها للمعخعمل  ومنها بذأنا بالخعشف على 

واخترنا منها أسبع  وؿاةفهاوهى ما وطعنا أمام طشوسة اجخذًث عن ؼشوغ اإلاذونت وهي ظخت وانخللنا ئلى 

اث اللعانُت العامت والخؼبُلُت من اإلاذونتوؿاةف أظاظُت  ووا  علُنا أ كبل    نؽحر ئلى مىكف النـٍش

ع ال اجخاظىبُت الخؼبُلاث أهمُتاجخذًث عن   نمىرحا" انخيىنًدث اللغىي العشبي9 بشنامج "بفي حعَش

 نعشف بالبرنامج كبل الؽشوع في الخؼبُم  وسأًنا أ 

ت الخىلُذًت-خؼبُلُتاللعانُاث ال- اللغت خىظبت-النصىصالكلمات املفحاحية:   النـٍش

Abstract:  

The concept of Corpus is still regarded as a conventional notion until now. In other 

words, it is seen as a collection of written or uttered texts. Efforts of the western researchers 

have contributed enormously to the field of Arabic research, despite the fact that it has been 

quite lowly for long years. In fact, they have worked on developing the linguistic dimension 

of Corpus in an attempt to work on the linguistic studies in terms of connotation, register, 

morphology, voices and grammar. A number of contemporary Arab scholars have sought to 

develop these applied studies and invest them in the Arab language and literature through 

mailto:zhili.wafa1990@gmail.com
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conferences and accurate scientific research. Our investigation requires the identification of 

the concept in terms of language and terminology. Before delving into the issues that they 

pose, we need to underscore the affinities between these two dimensions. Starting from 

here, we begun to identify the different types of Corpus and we categorized them into seven 

types along with indicating the way they could be available to the user. This suggested the 

necessity of talking about the conditions of the Corpus which are six. Then, we moved to 

dealing with its different functions out of which we chose four main functions. Besides, we 

had to highlight the stance of the general and applied linguistic theories regarding the Corpus 

before proceeding into the importance of software applications in accelerating the Arab 

language research: The Computer applications Via “AntConc” as a prototype. Thus, we 

thought that it is better to introduce the program before getting started with the application. 

 Key words: Texts - Computerization of languages - Applied linguistics - Generative theory 

 أوال: ثمهـيذ

 لغة املذوهة-1

ن، أي الىخابت    اإلاذونت هي اظم مفعٌى مؽخم من الفعل دّو  ًذّو  واإلاصذس جذٍو

ودّو  الىخب حمعها  رهش ابن منـىس أ  اليلمت مؽخلت من دًىا  راث ألاصل الفاسس ي 

 )دّوا (  خملذ معنى الذفتر الزي ًىطع فُه أظماء اجهنىد وأهل العؼاء، هما جؼلم أًظا

على اإلايا  الزي جىطع فُه الذفاجش وهى " ُمْجَخمع الّصخف"  وأؼاس ئلى أ  أٌو من دّو  

  1الذًىا  هى عمش بن اجخؼاب

ٌعخبر ابن منـىس أٌو من وطع معنى اإلاذونت اإلاىخىبت خُث أؼاس ئلى مصادس حمعه وهي 

هىهشي خمعت هخب؛ "تهزًب" اللغت لألصهشي و"اإلادىم" البن ظُذه وهخاب "الصخاح" لل

و"جهاًت ابن ألازحر" للهضسي و"اجخىاش ي" البن بشّي خُث وا  اخخُاسه لهزه الىخب مبرسا، 

ت من مصادس  ألنه اظخلش على اإلاعنى ألاٌو للمذونت وهى اظخلشاء مجمىع اإلاعلىماث اللغٍى

نا الىخب حمعها وسجبها    حمعها 2مخخلفت   عشف اإلاعهم ألاظاس ي الفعل دو  ًذو  جذٍو

  وعشفه اإلاعهم الىبحر على 3ي مجمىع ألاخيام التي كذ جيى  كانىنُت أو فلهُتمذوناث وه

أنه ئنؽاء الذًىا  وحمعه ووطعه وجشجِبه  وفُه اإلاذونت الىبري وهي مجمىعت فلهُت 
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فخعني  corpusأما في اللغت الفشنعُت فمذونت ، 4لللاض ي اللحروا  عبذ العالم )سخنى (

   5اجهعم

 اضطالحا املذوهة-2

ت" مصؼلح خذًث العهذ فلئ  غابذ في اللىامِغ اللذًمت فا  "ا إلاذونت اللغٍى

، بعذ أ  جؼىسث داللت هزا مصؼلح الزي لم ٌعذ ٌعبر 6اللىامِغ اجخذًشت كذ جىاجشتها

ن التراسي فدعب، بل أصبذ ٌعبر عن مفهىم حذًذ سغم اخخالف  عن اإلافهىم الخذٍو

فاث اإلاشجبؼت به  ف"ال بذ من ؤلاؼاسة ئلى أ  الاججاه اإلانهجي العاةذ في اللعانُاث  الخعٍش

وا  ٌعخمذ اظخخذام اللغت اإلاالخـت أو اإلاذونت، وهزا في الىاكع مت  لغىي وئ  لم ٌعمَّ 

 ."7هزلً

ت جلّعذcorpusعشف مباسن مباسن اإلاذونت " ، واخخلف مع 8اللغت " على أجها مادة لغٍى

ت مذونت ه خابُا أو صىجُا غاًت دساظتها وؼشخها ألجها بعلبيي الزي عشفها على أجها مىاد لغٍى

ت )مىخىبت أو 9حعبر عن بنُت لغت من اللغاث   وعّذث مجمىعت النصىص والبُاناث اللغٍى

منؼىكت( أي جلً النصىص ؤلالىترونُت التي ججمع لغشض معح  واظدنادا ئلى معاًحر 

ف حى  ظنيلحر الزي اعخبرها "مجمىعت من نصى  ص اللغت في معُنت  خُث اجفم مع حعٍش

  وهي 10صىسة ئلىترونُت ججمع اعخمادا على معاًحر خاسحُت لخمشل كذس اإلاعخؼاع اللغت"

ت غحر منـمت حمعذ Hartmann and Storkخعب هاسجما  وظخىسن9 " " "بُاناث لغٍى

شاث عن مالمدها الىؿُفُت أو الىخابُت  لىم اللغىي بخدلُلها لُىخب جلٍش نصىص مىخىبت ٍو

ت أو اإلا   ونـشا لذوسها الىبحر في علىم اللغت ًشي فشانً فىنى أنه 11عهمُت للغت ما"أو الندٍى

ت  البذ من الاعخماد على بشنامج أبدار لبنائها ًيى  مدذدا بصنف من الاظخعماالث اللغٍى

ت" التي ًجب أ  جيى  مخخاسة ومجّمعت ومنـمت باعخباس  ألجها "منخخباث من اإلاىاسد اللغٍى

 
ّ
  ًشي بُصا  12عانُت غاًت اظخخشاج ما ًفُذ اللعاني من خاللهامجمىعت من اإلالاًِغ الل

بي  ت اإلالمىظت التي حعمل هأظاط ججٍش أًظا أجها مجمىعت مدذودة من ألالفاؾ اللغٍى

  13للغت
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ت"  ت في الىػن العشبي فحرادفها مصؼلح "الزخحرة اللغٍى اخخلفذ حعمُاث اإلاذونت اللغٍى

خحرة النصُت" واإلاىجز )أبى العضم عبذ الغني( )عبذ الشخما  اجخاج صاجح( أو مصؼلح "الز

  وال ؼً أ  من بح  14أو "اإلاذوناث النصُت" وأخحرا لعانُاث اإلاخى  )صاجح العصُمي(

عىامل ؿاهشة الترادف هزه هى الجزعت الزاجُت والفشدانُت في وطع اإلاصؼلح اللعاني العشبي 

 وهي من أهم أظباب اإلاؽيل اإلاصؼلحي اللعاني العشبي  

 املذوهات هىاعأ-3

ت وجدنىع خعب مجاالتها اإلاعشفُت فمنها ما ًصنف خعب  جخخلف اإلاذوناث اللغٍى

أهمُخه في الذساظاث فخصنف ئلى الشةِعُت واإلاشحعُت ألاولُت ئجخ  وللذ وحذنا أنه من 

 الظشوسي أ  نصنفها خعب مجاالتها هُفُت اجاختها للمعخعمل 

 

 للمعحعملاحتها املذوهة وأضنافها وكيفية إث مجاالت-3-1

جخخلف اإلاذوناث باخخالف الخخصص، فمنها ألادبُت والعُاظُت والاكخصادًت 

  وعلُه فاجها كادسة على اخخىاء عذد ال 15والترفيهُت ومنها أًظا مخعذدة الاخخصاصاث

مخناهي من النصىص في مخخلف اإلاجاالث  وللذ أخترنا أ  نلذم جلعُم ظنيلحر، بالشحىع 

 عبُذ الشبُتي والخالي9ئلى عبذ اإلادعن بن 

ت نـشا املذوهات املشجعية 9 جلذم معلىماث دكُلت ومفصلت عن الاظخخذاماث اللغٍى

ت مخخلفت   الؼخمالها على نصىص هشحرة جمىن من جىفحر أؼياٌ لغٍى

جخخلف عن اإلاذوناث اإلاشحعُت في كُامها بدنلُذ وجدذًث  املذوهات الشاضذة:

لعح  للنصىص اجهذًذة باظخمشاس  ئ  هزا ا
ّ
لنىع من اإلاذوناث بالغ ألاهمُت ألنه ًجعلنا مؼ

ت والخغحراث الؼاسةت في الاظخخذاماث اللغىٍت )ؿهىس  على ول معخجذاث النصىص اللغٍى

 مصؼلخاث وجشاهُب حذًذة في الاظخعماٌ(  

" أو اإلادؽابهت وهي نصىص مدؽابهت سغم أجها من 9comparable "املذوهات املقاسهة

اجصاٌ مخخلفت، ججخمع في اللغت الىاخذة ندى النصىص العلمُت  ألعنت أو من وظاةل

اإلاشجبؼت بنىع من ألامشاض اإلاندؽشة  ٌععى هزا النىع من اإلاذوناث ئلى البدث في 
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ن في مخخلف اللغاث وفي اللغت  الاخخالفاث الىاكعت في اللغت بذكت وجفصُل هبحًر

 خ     مشل الشظاةل اجهامعُت واإلالاالث العلمُت ئج16الىاخذة

" حؽخمل على مجمىعت من النصىص اإلاصخىبت Parallèlesاملذوهات املحىاصية: " 

بترحماتها، وحعاعذ على البدث في النص وجشحمخه ما ٌعهل على الباخث فهمه من خالٌ 

ع الترحمت  لغت الىخابت ألام واللغت اإلاترحم ئليها  ولهزه اإلاذوناث دوس هبحر في مؽاَس

 وبشمجُاتها آلالُت  

اةُت أو وهات املحخططةاملذ 9 حعنى نصىصها بمجاٌ علمي أو فني معح  واإلاإلفاث الفحًز

  وللذ أؼاس خعن خمضة ئلى جنىع اإلاذوناث بح  اللىامِغ فمذونت اللامىط 17الخىنلىحُت

اإلاذسس ي جخخلف عن مذونت اللىامِغ اإلاخخصصت والتي جخخلف بدعب اخخالف مجاالتها 

مىط اإلاخخص عن مذونت اللامىط العام اإلاؽترن الىاخذ وغاًاتها، هما جخخلف مذونت اللا

  18بمذاخله الزي جخخلف مذوناجه غاًت ؤلاخاػت باإلاعؼُاث اإلاخعللت

ت ئلى خمعت أنىاع وللذ أطافذ ظىصا   اخخاس ظنيلحر أ  ًصنف اإلاذوناث اللغٍى

ن والخالي9  هاظخى  صنفح  آخٍش

ص التي جخخاس من أخلاب " وهي مجمىعت النصى diachronicاملذوهة الحاسيخية: "

ا صمنُت مخخلفت غاًت دساظت مشاخل حغحرها لغٍى
، ومعشفت مذي جأزش اللغت بعامل الضما  19

الزي ًىلذ ألفاؿا ومعاني أو ًبليها بدعب حغحر ججشبت ؤلانعا  صمنُا ومنها مذونت أؼاس 

"Archer " 

ب معاهذ " هي نصىص مخعلمي اللغت منها مإلفاث ػال Lernerمذوهات املحعلمين: "

مىن الاظخفادة منها من خُث جدلُل ألاخؼاء اإلاخعلمح  ودعم  الاهدعاب اللغىي  ٍو

ع للغت  منها مذونت وامبر   Cambridge Leaarnesج للمخعلمح  "ًذالاهدعاب العَش

corpus20  

 إثاحة املذوهة للمعحعمل كيفية-3-2

ت خعب ئميانُت اجخصٌى عليها ئلى  كعمح ؛  هما ًمىن جلعُم اإلاذوناث اللغٍى
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ت العشبُت إلاذًنت مذوهات مفحىحة املطذس 9 وهي اإلاذوناث اإلاجانُت مشل اإلاذونت اللغٍى

ض للعلىم والخلنُت وحعخبر مخنىعت اإلاجاالث، واإلاذونت العشبُت العاإلاُت أعذتها  اإلالً عبذ العٍض

ت مخخصت في البدىر باللغت العشبُت وأًظا اإلاذونت العشبُت مفخىخت  مىخبت ؤلاظىنذٍس

خي للغت العشبُت ئجخ   ا  إلاصذس ومذونت اإلاعهم الخاٍس

وهي غحر مجانُت منها اإلاذونت العشبُت ومذونت صخُفت اجخُاة اللبنانُت  مذوهات ثجاسية

  21ومذونت نمالس

 املذوهة ششوط-4

لِعذ ول النصىص التي جىخب في اجخىاظِب مذوناٍث  فال بذ من أ  جيى  ملننت 

اإلاذونت ال جبنى ئال عن اًِغ وأهذاف  ًشي الُعبىدي أ  ومخخاسة وفم ؼشوغ وطىابؽ ومل

م مشاخل معترظلت جخمشل في انخلاء اإلاصادس ومن زم حشد نصىصها و  انخلاء مذاخلها ػٍش

ت والاصؼالخُت ووطع كاةماث خاصت باإلاشادفاث،  ووطع مصؼلخاتها وفم ظُاكاتها اللغٍى

فاتها   22ومن زم وطع حعٍش

ت اإلانؼىكت أو اإلاىخىبت التي حعخبر اإلاذونت اإلادىظبت مجمى  عت هبحرة من النصىص اللغٍى

ت هشحرة   هأ  جيى  23ًخم اخخُاسها بدعب معاًحر خاصت كصذ اظخغاللها في دساظاث لغٍى

خه واإلانؼلت اجهغشافُت التي  خاسحت عن النص من خُث ألفاؿه وجشهُبه ومصادسه وجاٍس

ت ًخم فيها حمع هزه النصىص  ومن أهم اإلاعاًحر التي الب ذ أ  جخىفش في اإلاذوناث اللغٍى

 نجذ9

والزي ًمىن جدذًذه بدعب عذد اليلماث، على اإلاذوناث أ  جخيى  من  حجم املذوهة:

 غاًت ئطفاء اإلاصذاكُت والىطىح اإلاؼلىبح   24مالًح  اليلماث خاصت منها اإلاذوناث العامت

لُت النصىص 9 أي أال نغلب نصىصا راث ػابع معح  )ظُاس ي أًذًىلىجي( على بالحىاصن 

اإلايىنت للمذونت ئرا لم جىن أظاط الذساظت ٌعني البذ من جدلُم جىافم في اخخُاس هزه 

 النصىص 

ونعني به كذسة اإلاذونت على جمشُل الىاكع اللغىي اإلاشجبؽ بالغاًت التي جم حمع  الحمثيل:

 النصىص من أحلها وهى مجاٌ اهخمام معـم الباخشح  فلذسة اإلاذونت على جمشُل اللغت
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ٌعخبر ؼشػا أظاظُا من ؼشوػها  ًجب أ  جيى  صىسة من الىاكع كادسة على جشحمت حضء 

من أحضاءه  وعلُه ًجب أ  ًخم اعخماد مذونت حؽخمل نصىصا جمىن الباخث من النهل 

على -في العشبُت خاصت-منها، سغم صعىبت هزا في اجخلُلت، فال ًمىن اجخصٌى الُىم

ت ؼملذ حمُع النصىص ال تي بدشذ فيها نـشا لطخامت حهمها ولعذم جدلُم مذونت لغٍى

حضء هبحر من اإلاخؼىػاث كبل ئدساحها فيها وعلُه فاجها سغم اإلاجهىداث التي جبزٌ جهمعها 

بلى الاخخالف خٌى كظُت الخمشُل كاةما بح  الباخشح   فاعُخبرث اإلاذونت  جبلى نعبُت  ٍو

ت غحر كادسة على جمشُل اللغت فال حعخؼُع ئال أ   جمشل نفعها نـشا أل  نخاةجها اللغٍى

  25مشجبؼت بها وال ًمىن أ  نعممها على ول اللغت

خ ًظبؼها فا  وانذ اإلاذونت  ثحذيذ ثاسيخ املذوهة: البذ أ  جيى  اإلاذونت مشجبؼت بخاٍس

جشازُت ًيى  معُاس كبىلها ألاصالت  وبما أ  الغاًت من ئنؽاء نص اإلاذونت هي جدلُم 

خي معح  "الخىاصل بح  اجهماعت ال ت"، فعلُنا جدذًذ النصىص وفم ئػاس جاٍس  لغٍى

9 ًجب أ  جيى  نصىص اإلاذونت من اللغت ألام فالنعبت ئلى اإلاذوناث اللغة التي ثىضع بها

العشبُت مشال علُنا أال نذسج النصىص اإلاترحمت ئال نادسا ووفم ؼشوغ، خُث ًشي خعن 

إلفاث اإلاترحمت التي أزشث خمضة أنه على الشغم من حهىد اللذامى واعخمادهم اإلا

مصؼلخاث اللغت العشبُت فا  العشبُت كذ اخخىث ألفاؿا وعباساث ظلُمت وهي في خاحت 

   26ئلى ئعادة النـش

م وطع معلىماث  "corpusونعني به جشمحز اإلاذونت " الىظم: ًيى  رلً عن ػٍش

خ بناء اإلاذونت ومصادسها ومإلفيها و لُبِب عنىا  ول نص ىغشافُت عن اإلاذونت، منها جاٍس

خ وطعه فيها واظم مإلفه وميا  ؤلاصذاس والخخصص  وهى عملُت صعبت جخؼلب دكت  وجاٍس

ن   فلذ 28  فهى "عمل معلذ ًدخاج ئلى الىشحر من اإلاشا  والذسبت والفؼنت"27وحهذا هبحًر

خ   ٍس
ْ
ًدذر الىظم هشحرا من الغمىض في اإلاجاٌ، ندى طبؽ انخماءاث اإلاإلفح ، أو الخأ

خ الصذوس أل  فمن الصعب أ خ بالذكت الالصمت من خُث صمن الىخابت أو جاٍس   ًدذد الخاٍس

النصىص داخل الىزُلت الىاخذة كذ جيى  مخذاخلت في صمن هخابها، خصىصا في اإلالاالث 

اإلانؽىسة في اإلاجالث  وسغم رلً ًبلى الىظم مهما حذا ألنه ٌعمذ باظخغالٌ اإلاذونت عن 
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م حسهُل ػبُعت الىزُلت، خُث  ًدذد نىعها فلذ جيى  هخابا )سواًت أو هخاب مذسس ي ػٍش

خ الىزُلت واظم مإلفها  أو ظحرة راجُت   ( أو مجلت أو سظالت أو ملاال ئجخ    هما ًدذد جاٍس

واإلانؼلت اجهغشافُت واجدهم واللغاث واللههاث وختى اإلاذوناث اإلاخعذدة  29وميا  نؽشها

   30اللغاث

 ات اللعاهية منهاثاهيا: وظائف املذوهة، ومىقف النظشي

 املذوهة وظائف -1

ا دو  غحره ألجها جذسط علم  ت وؿاةف هشحرة فهي ال جخذم مجاال لغٍى للمذونت اللغٍى

ألاصىاث وعلم الصشف وعلم اإلاعهم وعلم الندى والبالغت وغحرها هما حعمل على ئبشاص 

ت في اللؼش الىا خذ أو عبر مـاهش الاخخالف بح  اللغاث بىحه عام وبح  الاخخالفاث اللغٍى

ألاصمنت
اث مخخلفت ووفم 31   ئر جـهش ألانماغ اإلاخىاجشة التي حعخعمل في اللغت في اإلاعخٍى

 ئمياناث خاظىبُت معاجهت للغت ومخخصشة للىكذ واإلاعافاث 

ًمىن أ  نعخبر الخمشُل وؿُفت وؼشػا في آ  واخذ فال ًمىن الاظدناد عليها ما لم  الحمثيل:

   32وجدلُل اللغت جمشل الىاكع من خاللها دساظت

9 حععى اإلاذونت ئلى دساظت اللغت بأؼياٌ وػشق مخخلفت غاًت ئزباث ملاسباث دساظة اللغة

أو دخظها  خُث حععى ئلى معاجهتها آلُا وئلى وطع نـام جىاصلي عالمي جخىظبت اللغت  

ت هشحرة منها9 ؼُىع اليلماث والتراهُب  هما حععى ئلى ئزباث  هما حعنى بمعاةل لغٍى

ت ملاس  اث اإلاعهمُت والندٍى ت لغاًت الىصٌى ئلى خلاةم علمُت في حمُع النـٍش باث لغٍى

ت؛  والخذاولُت والذاللُت  عالوة على أجها جمىن من جدلُم جشابؽ كىي بح  اإلاجاالث اللغٍى

  وحععى اإلاذوناث أًظا ئلى الىؽف عن ألانماغ 33وبح  ما هى لغىي وما لِغ من اللغت

   34و ألاهثر نذسةألاهثر ؼُىعا في اللغت أ

ئ  من بح  وؿاةف اإلاذوناث ئعادة صُاغت منههُاث البدث في  إعادة ضياغة املنهجيات:

ن 
ّ
م ئمياناتها وكذستها على البدث اللغىي ومعاجهخه آلُا  وهي جمى ت عن ػٍش اجهىانب اللغٍى

لت أظشع من خالٌ مذوناث اإلاخعلمح  التي حعخبر من بح  أهم سوا ةض من اهدعاب اللغت بؼٍش

البدث في مجاٌ حعلم لغت زانُت أو زالشت فهزه اإلاذوناث جدخىي على أبدار مخعللت 
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باالهدعاب اللغىي وػشق حعلمه وأخشي مشجبؼت بالخدلُل الخلابلي للغت وألاخؼاء عن 

م اجخاظىب وبذساظت الخؼىس اللغىي  ت العاإلاُت 35ػٍش   فهي حعشف ئر  باللىاعذ اللغٍى

وداللت ومعهما  لزلً ظاعذث الىشحر من اللعانُح  على ندىا وصشفا وأصىاجا وبالغت 

بت عنهم واإلالاسنت بُنها وبح  لغتهم ألاصلُت وجصنُفها خعب معاًحر  معشفت لغاث غٍش

 مدذدة  

هى هُفُت  ئ  ما ٌعني اإلاعهمُح  اإلاهخمح  بصناعت اللىامِغ الىظيفة املعجمية:

ت  فمن أبشص وؿاةفها في علم اإلاعهم؛ اللُام باألعماٌ  الاظخفادة من اإلاذوناث اللغٍى

لت أهثر ظشعت ت ئلى جدذًذ 36اللامىظُت ؤلاخصاةُت بؼٍش   هما حععى اإلاذونت اللغٍى

ت وداللُت  الىخذاث اإلاعهمُت وجدذًث اللىامِغ بازشائها بمذاخل حُذة أو معلىماث لغٍى

والىؽف وفم الاظخعماالث اجخلُلُت وئلى البدث في نعبت جىاجش هزه الىخذاث وؼُىعها، 

 عن اليلماث اإلاخلاسبت اإلاعنى أو اإلاترادفت 

ت أًظا ألاوصا  والصُغ وحعح  دسحاث ؼُىعها وجشصذ الخدىالث  جدذد اإلاذونت اللغٍى

ت وظُاكاث  الذاللُت والصشفُت التي جؼشأ على ألالفاؾ واإلاصؼلخاث وعلى التراهُب الندٍى

خ من أهم وؿاةف اإلاذونت كذستها؛    وللذ بح  أبى العضم عبذ الغني أ 37اجهمل عبر الخاٍس

كاعذة للبُاناث اإلاعهمُت؛ وأخحرا على الدؽىُل  على الخدلُل الصشفي آلالي؛ وعلى وطع

  38وؤلاعشاب آلالي

 مىقف النظشيات اللعاهية من املذوهة  -2

جظاعف الاهخمام باإلاذونت في آلاونت ألاخحرة هشدة فعل على اللعانُاث الخىلُذًت التي  

هخجاهلها للمعهم فلم تهخم به ئال من خُث اظخخذام نصىص ؿشفُت  ججاهلتها هشحرا

م من اللعانُح  خصىصا بعذ  ت  لىن بذأ هزا اإلاىكف ًخغحر عنذ فٍش خادمت لـىاهش ندٍى

الخؼىساث الخىنلىحُت واندؽاس اجخىاظِب اللادسة على اظدُعاب عذد هبحر من النصىص 

 بدشه   ومعاجهتها بدعب خاحت الباخث ومجاٌ 39وجدلُلها

 النظشية الحىليذية مىكف-2-1
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ن وا  للعانُاث  عنذما جم ئنؽاء أٌو خاظىب، في أواةل العخِنُاث من اللش  العؽٍش

الخىلُذًت صذي واظعا  وللذ اجخزث من اإلالاسباث التي لم جلتزم بما انخههخه مىكفا ظلبُا  

غحر ملبٌى  وللذ خُث اعخبرث أ  اللغت ال جذسط من داخل اإلاذونت، وأ  الاعخماد عليها 

ح  في اللعانُاث الخؼبُلُت ئلى اعخماد اإلاذونت  ظعى الىشحر من الباخشح  الانجلحًز

ت  الالىترونُت غاًت كشاءتها آلُا، ختى اندؽشث وأصبدذ طشوسة سغم سفع اإلاجامع اللغٍى

ت واظخغاللها   40للذساظاث اإلاخعللت باإلاذونت اللغٍى

من كبل بعع اللعانُح  ندى حؽيىمس ي واحهذ لعانُاث اإلاذونت الشفع الخععفي 

لعى  الزي  الزي نلذها واعخبر أ  منههها مخخال وأ  معؼُاتها ومادجا ناكصت وماهجري ٍو

ت ئلى أ  بشصث خذًشا في لغاث أخشي اوا  اكل حععفا باعخب سها "هامؽُت" في اللغت الانجلحًز

ت لذي وفي مجاالث أخشي  اعخبر الدؽىمعىُى  أ  وؿُفت اللعاني نمزحت ا لىفاًت اللغٍى

اإلاخيلم ألاٌو وغع الؼشف عن ألاداء وعلُه ال ًمىن أ  ًيى  للمذونت أهمُت في الخدلُل 

اللغىي باعخباسها لغت خاسحُت مظللت للىفاًت ومخأزشة بالعىامل اجخاسحُت هلىة الزاهشة 

ت( ئجخ، وب  جخظع عخباس أ  الىفاًت ال اوخالت اإلاخيلم النفعُت واإلاشطُت )ألامشاض اللغٍى

لهزه العىامل للُامها على مجمىع اللىاعذ الخىلُذًت التي جنخج عذدا ال مدذودا من 

اجهمل  هما سأي أ  الخىصُف في اإلاذونت لن ٌعؼي ظىي كىاةم ال فاةذة منها أل  اإلاذونت 

   41هي حضء من اللغت ولِعذ ول اللغت

صذس الؽشيي الىخُذ ًشي سواد الندى الخىلُذي أال فاةذة من بنُت اإلاذونت، أل  اإلا

ت في اللغت هى خذط " " اإلاخيلم بلغخه ألام والتي ال نجذها في the intuitionsللمعشفت الندٍى

ت الىاكعُت    وعلى  42اإلاذونت أل  ججّعذها ًيى  في "جدلُلاث ملمىظت هي ألاداءاث اللغٍى

ع وسغم حؽبث بع .43رلً فا  ألاداء الناحض هى صذوس جللاتي عن عناصش الىفاًت"

اللعانُح  بهزه الشؤٍت فا  الىشحر منهم أصبدىا ٌعخمذو  لعانُاث اإلاذونت في الذساظاث 

ت ت الىصفُت والنـٍش خُث ًشي ماًش أ  مىكف الندى الخىلُذي من لعانُاث  ،اللغٍى

ت ما ٌعدنذ في دساظاجه على اإلاذونت   44اإلاذونت مجخف، أل  من الذساظاث الندٍى
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ت خعب  الخىلُذًح  وفي ملذمتهم حؽىمعيي )في بذاًاتها( ظىي لم جمشل اإلاذونت اللغٍى

نمىرج لألداء اللغىي  خُث ٌعخبرو  أ  اإلاخيلم الًضاٌ ٌعٌى على أداة عشض أهثر ؼمىال 

اتهم هشحرا ما حعدنذ  ت ألجها جخعلم باللغت بىحه عام، سغم أ  نـٍش وجىظعا من اإلاذونت اللغٍى

  أ  اللغت ال جختٌز في مجمىعت نصىص مهما على هزه البُاناث  ئر ٌعخبر هإالء اللعانُى 

ت، أل  ألاهم هى الاعخناء بلظاًا اللغت  وا  عذدها أو حهمها وهزا ٌعني أجها لِعذ طشوٍس

ت  وعلُه فا  حمع البُاناث ال ًمىن أ  ًفُذ اللعاني لعذم كذسة هزه البُاناث على  النـٍش

اث ش النـٍش كفا ظلبُا من اإلاناهج الىمُت   لزلً اجخز حؽىمعىُى  مى 45اإلاعاهمت في جؼٍى

ت في ملابل كذسة الىفاًت  ت البؽٍش ؤلاخصاةُت واعخبروها غحر دكُلت في الاظخخذاماث اللغٍى

   46على جىلُذ الالمدذود وال جهاتي

سأي العصُمي أ  بعع انخلاداث حؽىمعيي صاةبت ندى اللذسة ؤلابذاعُت للملىت 

ء سغم أ  لعانُاث اإلاذونت لم جدبنى معاجهت ول العللُت والعىامل اجخاسحُت اإلاإزشة في ألادا

اللغت بل ظاهمذ في معاجهت حضء منها وهى حضء معخعمل، وأ  بعظها آلاخش ًدخاج 

مشاحعت ندى اعخباس أ  اإلاذونت "مشآة مظللت للىفاًت" وهى ما أغفل دوس اإلاذونت الىبحر في 

صاء والخدلُل والخصنُف الخدفحز على اللشاءة باظخعماٌ آلالت التي جىفش الذكت وؤلاخ

  فهزا اإلاىكف الزي اجخز من اإلاذونت وا  مجخفا أل  47واإلاىطىعُت في الذساظاث العلمُت

جدذًذ حضء من اللغت لخؼبُم اإلالاسباث اللعانُت ٌعهل الىلىج ئلى دساظت اللغت التي جمشل 

ٍت جمحز سصُذا عاما من اإلانجض واإلامىن معا  فلعانُاث اإلاذوناث كادسة على ئزباث على 

 ٌ   ججذس ؤلاؼاسة ئلى 48بىطىح بح  اإلالىت وؤلانجاص، اإلادمل واإلاعخدُل واإلاعلٌى والالمعلى

ت للذسط  أ  نلذ لعانُاث اإلاذونت لِغ دلُال على طعف منههها بل هى نضعت جأػحًر

  49اللعاني الخؼبُلي

 مىقف اللعاهيات الحطبيقية -2-2

ت جذعى اللعانُاث الخؼبُلُت ئلى جلذًم أدلت لذعم وحى  اث اللغٍى د الـىاهش أو النـٍش

م الاعخماد على اإلاذونت " يى  رلً عن ػٍش " هخاباث أو حسهُالث في مجاٌ corpusٍو
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وللذ اهخم الغشب هشحرا بلظُت اإلاذونت اجخاظىبُت،  وظُاق مدذد، والتي جمشل النصىص 

ع هبري تهخم بها منها مذونت بشاو  التي حعخبر من بح   وؿهش رلً من خالٌ جمىٍل مؽاَس

أؼهش اإلاذوناث العاإلاُت وأهبرها خُث جخيى  مما ًلاسب ملُى  ولمت وللذ جبنذ هزا 

وبشاو   bloom "0861  زم اهخمذ أعماٌ بلىم "085150اإلاؽشوع حامعت بشاو  ظنت 

"brawn "0862  بلعانُاث اإلاذونت من خالٌ جدلُل الخؼىس اللغىي لذي الؼفل سغم عذم

 British  هزلً نجذ ؼشهت 51بذأ في الاندؽاس في هزه آلاونت اظخعمالهما لهزا اإلاصؼلح الزي

National Corpus  وهي مبادسة حعاونُت نفزتها حامعت أهعفىسد جخذماث اجخاظىب

ؼانُت  ت واإلاىخبت البًر بمعاعذة وخذة أبدار اجخاظىب بجامعت النىعتر في اللغت ؤلانجلحًز

ل هزا  اإلاؽشوع اإلاهم من ػشف وصاسة ئطافت ئلى مؼبعت حامعت أهعفىسد، هما جم جمٍى

ؼانُت  ؼانُت ومجلغ بدىر العلىم والهنذظت، وألاوادًمُت البًر الخجاسة والصناعت البًر

ؼانُت   52واإلاىخبت البًر

وهى دلُل على أهمُت اإلاذونت في البدىر اللعانُت الخؼبُلُت اجخذًشت، والتي خذدث 

  بدُث 53خاةج اإلاخعللت بأبداثهمبمعاًحر دكُلت جلبُت الخخُاحاتهم، غاًت اجخصٌى على الن

ًمىن أخز نمارج من اإلاذونت اجخام التي كذ جيى  حمال أو عالماث أو ولماث أو أسكاما لم 

لها باالعخماد على مجمىعت  بُت هزه لخدٍى ًخم ؼشخها بعذ، زم ًخم اعخماد البُاناث الخجٍش

على أهثر من   و"ئ  وا  دوسصي كذ اعخمذ 54العالماث اإلاخعللت ببعع هزه البُاناث

ت فا  الخؼىس الىبحر في علم اجخاظىب ومعاجهت  أسبعماةت مصذس في مذونخه الُذٍو

اإلاعلىماث ونؽش الىخب ٌعمذ بأطعاف هزا العذد أل  مىخباث بأهملها مىحىدة على 

عني رلً أنه ال ًمىن أ  ندصش اإلاذونت فهي جخيى  من 55أكشاص ًمىن اظخغاللها"   َو

أعذاد ال جدص ى وال حعذ من النصىص والبُاناث التي حعخعمل بدعب ػبُعت البدث 

 وأهذافه  

حعخبر اللعانُاث الخؼبُلُت أ  للخىاظِب كذسة هبري على حمع عذد هبحر من 

لزلً جإهذ اإلاجامع بأ     وهي من أهثر الؼشق اخخصاسا للىكذ56اإلاعلىماث واظخغاللها

اتهم وملاسباتهم ًجب  اإلاذوناث هي مىاسد كُمت ومفُذة للعانُح  الزًن ٌعخبرو  أ  نـٍش
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أ  حعدنذ ئلى بُاناث مادًت، غحر مجشدة  وهى ما حعل حؽاسلض ماًش ًإهذ على طشوسة 

 الخعشف على هُفُت الخخؼُؽ إلنؽاء اإلاذونت وهُفُت حمعها وخىظبت البُاناث إلدساحها

ت وحعهُلها عن  داخلها، وهُفُت ؼشخها، وجدلُلها، لخنـُم الخعامل مع اإلاعؼُاث اللغٍى

م اجخاظىب الزي ٌعاعذ في دساظتها   57ػٍش

حث اللغىي العشبي: بشهامج بفي جعشيع ال الخاظىبية الحطبيقاتأهمية ثالثا: 

 همىرجا" أوهحكىهك"

في مجاٌ اإلاعلىماث من الخؼىس العلمي  الاظخفادةٌععى الباخث العشبي ئلى 

ت مخؼ ش بشامج لغٍى سة ى والخؼبُلاث اجخاظىبُت في خذمت اللغت العشبُت من خالٌ جؼٍى

جىنلىحُا حعخىعب اللغت العشبُت في ول فشوعها مما ًدل مؽيل الفجىة الشكمُت ملاسنت 

عهل كشاءة النصىص وخعاب جىشس ألاصىاث واليلماث واجهمل  بالذٌو الغشبُت، َو

ش البدىر 58نصىصاإلاىحىدة في ال ت دوسا هبحرا في جؼٍى عني رلً أ  للمذونت اللغٍى   َو

العلمُت وحعهُل الخعامل مع البُاناث  وهى ما شهع على ئنؽاء الىشحر من البرامج 

ت منها ما ًؼبم على اللغت العشبُت التي حعخبر من  اجخاظىبُت العاإلاُت اإلاهخمت باإلاذونت اللغٍى

ت التي ال ًخجاوص لألف كاعذة ملاسنت بال 01ب أصعب اللغاث جؼبُلا والتي جخؼل غت ؤلانيلحًز

  59كاعذة 0111جؼبُلها 

واإلانلب  "Arabi Corpus" و"Sketch Engineاإلانلب العشبي و" ومن هزه البرامج نجذ

م  ئجخ و اللشآني،  نخيىنً الزي أصبدنا اسأًنا أ  نعشف ببرنامج بشنامج ئخصاء اللشآ  الىٍش

ن على الاظخفادة  ت ئخصاةُا وجشهُبُاكادٍس ت هزا ُئجخ    وظنىضح أهم منه في بدىزنا اللغٍى

 البرنامج عبر اجخؼىاث الخالُت9

 (AntConcالحعشيف ببرهامج "اهحكىهك" ) -1

ٌعخعا  به في أبدار لىثرة وؿاةفه  بشنامج مجاني مفُذ (: AntConcاهحكىهك" )

نذوص، فِعخا، اللعانُاث اجخاظىبُت، لخؼابله مع مخخلف أنـمت الدؽغُل اجخا ظىبُت )ٍو

ؽخمل هزا البرنامج مجمىعت من أدواث الظبؽ واإلاعاجهت  ماهنخىػ، لُنُىغ     ئجخ(  َو
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النصُت والتي جدـى ول منها بىؿُفت اجخاصت  وهزه الصىسة جبح  جلً ألادواث في واحهت 

 تي  أي أنه ٌعاعذ على معاجهت مذونت واخذة أو مجمىعت هبحرة من اإلاذوناث ال60البرنامج

كذ جيى  مىظىمت آلُا من حامعت ظخانفىسد وجىمن أهمُت هزا البرنامج في معشفت الشمىص 

وأماهن جىشاس اليلماث أو اإلاشهباث وهى بشنامج مخعذد اجخذماث  61وئخصاء نعب جىشاسها

عخعمل بدعب غاًت اإلاعخعمل  وللذ اظخؼاع انخيىنً معاجهت آالف النصىص  آلالُت َو

ت لزلً   سأًنا أ  نبدث في مذي نجاعخه في اللغت العشبُت خصىصا ؤلانجلحًز

 ( والبحث البعيط من خالل أهم أدواثهAntConcواجهة بشهامج "اهحكىهك" ) -2

 
 وأهم أدواثه (AntConc"اهحكىهك" )(: واجهة بشهامج 1الشكل )

 (، والبحث بالطشيقة البعيطة في بشهامج "اهحكىهك":Concordanceأداة الفهشظة ) -

(، خُث حعمذ بشؤٍت KWICالبدث بهزه ألاداة، على ؼيل "ولماث في ظُاكها" )جـهش نخاةج 

النمؽ العام اإلاخبع الظخخذام اليلماث والعباساث في النصىص اإلاذسوظت  ورلً إلنؽاء 

أظُغ " ملاٌكاةمت فهشظت ليلمت أو عباسة معُنت هما ًخطح في نص إلالاٌ كذ اخترناه وهى 

" لأل  اإلاخخّص  اإلاعهم
ُ
ت ُّ ٍيى  البدث من خالٌ اجخانت   و 62ظخار ئبشاهُم بن مشاداللعان

 أظفله9 

 (Concordance(: أداة الفهشظة )2الشكل ) 
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، زم نظغؽ advancedنلىم بىخابت اليلمت اإلاشاد البدث عنها في اجخانت اإلالابلت لىمت 

 على الضس ابذأ لنبذأ البدث بدعب الؼلب ووفم اكتراخاث البرنامج 

 
 (Concordanceهافزة هحائج البحث من خالل أداة الفهشظة ) (: واجهة3) شكلال

 

جـهش نخاةج البدث من خالٌ هزه ألاداة  (:Concordance Plotأداة خشيطة الفهشظة ) -

ؼي )باوىسد(  ما ٌعمذ للمعخخذم بمعشفت ميا  ؿهىس نخاةج  مفشصة على ؼيل سمض ؼٍش

سوظت  وهنا نجذ أ  ولمت معهم البدث عن اليلماث أو الترهُب في النص أو النصىص اإلاذ

في أٌو النص ووظؼه أهثر عذدا من آخشه  ما ًمىننا من معشفت نعبت جىاجش اليلماث في 

معاخاث النص وخصىصا ملاسنت جىاجشها مع نصىص أخشي لندبح  دسحت أهمُتها 

ـهش لنا هنا أ   لنعخلشب غاًت الياجب أو الىخاب من حغلُبها في معاخت دو  ألاخشي  ٍو

 معهم جىاجشث في وظؽ النص ملاسنت ببذاًخه وجهاًخه  ولمت



 209 -182 ص، (2021) 2/العـــذد:5املجلذ
          مجلة مقامات

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  :      
 

197 

 

 
 (Concordance Plot(: هحائج البحث من خالل أداة خشيطة الفهشظة )4الشكل )

 

جبح  هزه ألاداة نصىص اإلالفاث بصىسة منفصلت،  (:File Viewأداة معاينة امللف ) -

اث اإلاخخلفت لبرنامج وحعمذ للمعخخذم بخلص ي النخاةج التي جىصل ئليها باظخخذام ألادو 

ً"  فا  بدشنا عن ولمت معهم ظنجذ أجها مؽاس ئليها في ول نص اإلالاٌ ما ًجعلنا انخيىن"

 نفهم ظُاكاث رهشها 
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 (File View( هافزة معاينة كلمات البحث من خالل أداة معاينة امللف )5الشكل )

داة وخذاث جـهش هزه ألا  (:Grams-Clusters/Nأداة الىحذات محعذدة الكلمات ) -

ؽ البدث، وهي جلخص النخاةج التي جم ئنؽاؤها في أداة  مخعذدة اليلماث باعخماد ؼٍش

ؼت الفهشط )أداة  (، هما جلىم بمسح النصىص للخصٌى على N-Gramsالفهشظت أو خٍش

وخذاث مخعذدة اليلماث لعذد معح   )ولمت واخذة، ولمخح ،    مشال( وهى ما ٌعمذ 

 ر الؽاتعت في النص بؽيل وامل للمعخخذم باًجاد الخعابح

 
-Clusters/Nأداة الىحذات محعذدة الكلمات )(: هحائج البحث من خالل 6الشكل )

Grams) 

جـهش هزه ألاداة اإلاخالصماث اللفـُت للمصؼلح أو  (:Collocatesأداة املحالصمة اللفظية ) -

 لغت ولمت البدث، وهى ما ٌعمذ للمعخخذم بخلص ي أنماغ غحر مدعلعلت في ال

جلىم هزه ألاداة بدعاب حمُع اليلماث في النص  (:Word Listأداة قائمة الكلمات ) -

اإلاذسوط، وعشطها في كاةمت مشجبت، وهى ما ٌعمذ للمعخخذم باًجاد اليلماث ألاهثر 

ع، غاًت معاجهتها ئخصاةُا أو  ؼُىعا واظخخذاما في نصه أو مجمىع نصىصه بؽيل ظَش

ا  وهنا نجذ أ   ظاعذ على معشفت عذد ألافعاٌ الىاسدة في نص اإلالاٌ وهي  كاهحكىهندٍى

 فعال  665
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 (Word Listالبحث من خالل أداة قائمة الكلمات ) هحائج(: 7الشكل )

جـهش هزه ألاداة اليلماث التي جخىشس  (:Keyword Listأداة قائمة الكلمات الشئيعية ) -

ٌعمذ للمعخخذم بخدذًذ في النص اإلاذسوط بملاسنخه مع نصىص أخشي )وهزا ما 

اليلماث اإلامحزة في النص اإلاذسوط، هأ  ًيى  حضءا من حنغ أدبي أو لغىي معح ، أو 

 لذساظت اللغت ألغشاض مخخصصت 

 سمىص الحعميم، والبحث املحقذم من خالل بشهامج "اهحكىهك" -3

لت بعُؼ لخح  ئما بؼٍش ت ًمىن البدث خٌى العباساث والتراهُب، في هزا البرنامج بؼٍش

( Start« )ابذأ»من خالٌ ػباعت اليلمت في خانت البدث اإلاخصصت لزلً والظغؽ على صس 

لت معلذة من خالٌ اظخخذام بعع الشمىص اإلاعماث سمىص  هما أؼشنا أعاله، وئما بؼٍش

(، ودمج أخذها أو أهثر مع اإلاصؼلح أو اليلمت اإلاشاد البدث Wildcardالخعمُم، في اللاةمت )

مىن أ  ن  ؽشح هزه الشمىص والخالي9خىلها  ٍو
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 (Wildcard(: هافزة سمىص الحعميم في قائمة )8الشكل )

أو بعذها، اليلمت كُذ البدث، كبل بىطعه هزا الشمض )النجمت( خخذم ٌع: «*»الشمض 

البدث عن ولمت معهم، مشال، ، فبهاآخش  أٌو اليلمت، أو  ول اجخاالث الؼاسةت علىلخبُح  

لى هزا اإلاصؼلح اإلافشدة ظىاء وا  في بذاًخه أو جهاًخه، هما وحذنا اجخاالث التي ػشأث ع

 9معهم(، في اإلاشاٌ الخالي*عن ولمت الترهُبت ) جنخاةالًدبح  من 
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 »*«(: هافزة هحائج البحث من خالل الشمض 9الشكل )

بح  لنا هزا الشمض الاخخماالث الىاسدة ليلماث ناكصت ًخم البدث عن ً :«+»الشمض  -

مشل ول خشف الشمض )+(  فدح  ػبلنا على اخخماالث اهخ مالها بدشف أو خشفح  أو أهثر، ٍو

ادة خشف اليلماث الىاسدة في النص  +معجالترهُبت  اظخخشحنا اجخشوف اإلاىخىبت أوال زم بٍض

 ئجخ  معجما/ معجمي ...: النخاةجظنجذ ++معج " في الغالب وئرا وطعنا "معجموهي 

 
 «+»من خالل الشمض (: هافزة هحائج البحث 10الشكل )
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ًمىننا هزا الشمض من ئهماٌ اليلمت في مشاٌ معح ، هأ  نىخب في خانت البدث : «؟»الشمض  -

حعؼُنا اليلماث "معج؟" فُخم جدذًذ ول ألفاؾ كذ ال جيى  مىخملت ندى  معج؟عباسة9 

 معش. معج أو معذ أوظنجذ مع؟ أما ئرا اظخعملنا معجم، اإلاىخملت اإلاعنى فلؽ وهي 

ًمىننا من اجخصٌى على اليلماث الفاصلت بح  ولماث معُنت ًخم البدث «: @»شمض ال -

، فخيى  الاخخماالث الىاسدة معجمية@هظشيةعنها، مشال، نىخب في خانت البدث عباسة9 

هظشية ، أو معجميةمخحطة هظشية ، أو معجمية عامةهظشية لنخاةج البدث، مشال9 

   ئجخ  معجمية طبيقيةث

 
 «@»هافذة هحائج البحث من خالل الشمض  (:11الشكل )

ٌعمذ وطع هزا الشمض كبل اليلمت اإلاشاد البدث عنها، بخدذًذ أو جبُح  «: #»الشمض  -

 اليلماث التي جلع مباؼشة كبلها  والعىغ، من خالٌ جىطُدها بلى  معح  
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 «#»(: هافزة هحائج البحث من خالل الشمض 12الشكل )

وا  نىخب  ،لشمض للبدث عن عذة عباساث معا، في وكذ واخذٌعخخذم هزا ا»|«: الشمض  -

داخل النص  أو أ   سجل، امشأة"فُخم جدذًذ ول اليلماث " سجل|امشأةفي خانت البدث9 

نؼلب اظخخشاج عذد من ألافعاٌ أو الصفاث اإلاعُنت داخل النص، بىخابت العباساث اإلاشادة 

 البدث عنها داخل خانت البدث 

مىن الخيامل فُما بح  جلً الشمىص باظخخذام سمض أو أهثر، في وكذ واخذ، هأ  نىخب  ٍو

معجمي، لُخم جدذًذ ول اليلماث9  معجم|+قامىط|+،في خانت البدث العباساث9 

" باألخشف اإلادخملت الهخماٌ +، طمن نخاةج البدث، بدُث ٌعىض الشمض "قامىس ي ...

 .حشف الياء"اليلمت، وهي في هزا اإلاشاٌ "

 خالضة:

 ء على ما جلذم نخلص ئلى مجمىعت من اإلاالخـاث منها9بنا

أ  مفهىم اإلاذونت جؼىس عبر العصىس خُث وا  مفهىما طبابُا وغحر واضح اسجبؽ في  -

 غالب الىكذ بمجمىعت هبحرة من النصىص التي نعخمذ عليها ألخز ما ًفُذنا 

كت التي حعاجج آلُا أ  حغحر مفهىم اإلاذونت أصبذ ٌعني مجمىع النصىص اإلاىخىبت واإلانؼى  -

اجخىاظِب وأصبذ ٌؽغل البدث اللعاني الغشبي ومن زم والعشبي، نـشا ألهمُخه في في 
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ت 
ّ
البدث اللغىي وفي ألابدار اإلالترنت به واآلداب الصخافت ؤلاداسة واللانى  ظشعت ودك

 واخخصاسا اجههذ 

ت جخخلف وجدنىع باخخالف الاخخصاص ومجاٌ البدث و  - باخخالف هُفُت أ  اإلاذونت اللغٍى

اجاختها للمعخعمل  وعلُه ال بذ للباخث الزي ظُعمل على معاجهت نصىص اإلاذونت أ  

ًيى  على دساًت بمجاٌ اإلاذونت التي ظُعخمذها في دساظاجه وبؽشوػها وكىاعذها اإلانـمت 

 التي جخظعها للىانح  ججعلها مخمحزة بالذكت والىطىح  

ت ؿل مدل حذ - ت واللعانُاث أ  مىطىع اإلاذونت اللغٍى ٌ هبحر بح  اللعانُاث النـٍش

ع عشبُت معاصشة  الخؼبُلُت، سغم دوسها الىبحر في خذمت اللغت وآلاداب؛ لزلً بذأث مؽاَس

ح  في معاجهتها آلُا، بالخعاو  مع مخخصهشحرة في البدث اجهاد في الذساظاث اللعانُاث، و 

بُت في العلىد الفاسػت؛ وهي اجخىظبت، سغم الفجىة الىبحرة التي خلفها اجخىف على العش 

 أبدار دكُلت وسصِنت ومفُذة  

فه، أ  رلً البرنامج ٌعذ كادسا  اهحكىهكأخحرا الخـنا من خالٌ بشنامج  - الزي اخترنا حعٍش

على اظدُعاب نصىص عشبُت هشحرة؛ وأ  جؼبُم مشل هزه البرنامج في البدث، ًمىن من 

  على اللُام بأعماٌ حادة، وعلى جدلُم معاجهت اللغت العشبُت آلُا، ما ٌصهع الباخشح

ت إلاعاجهتها والاظخفادة منها؛ وعلُه فا   نصىص اإلاخؼىػاث وئدساحها في اإلاذوناث اللغٍى

اإلاذونت اجخاظىبُت راث أهمُت هبري في ألابدار التي جدناولها لغت ما، من خالٌ ألادواث 

 والبرامج اإلاعخمذة لخىفحر حهٍذ ووكٍذ أهثر للباخث 

 ش:الهىام
 

 
  055-053، الصفداث 0883  بحروث9 داس الصادس، 02-0اإلاجلذاث ج  لعا  العشب   ، حماٌ الذًن، أبى الفظل - 1
  0صفدت اإلاشحع نفعه، ، 0883، أبى الفظلحماٌ الذًن،  - 2
 ، صفدت مادة )دو ( 0878، عشبُتاإلاعهم العشبي ألاظاس ي للناػلح  بالاإلانـمت العشبُت للتربُت والشلافت والعلىم   - 3
 ، صفدت مادة )دو ( 1115، اللاهشة .اإلاعهم الىبحر .مجمع اللغت العشبُت - 4
ش غ  كامىط علىم اللغت، جشحمت صاجح اإلااحشي  - 5   317، صفدت 1101  اإلانـمت العشبُت للترحمت، 0جدٍش
ت دساظت مسخُت، ندى معهعىدة خلُل، أبى عىدة   - 6 خي للغت العشبُت اإلاذونت اللغٍى بحروث9 اإلاشهض العشبي لألبدار  م جاٍس

  136، صفدت 1103، 1103ودساظت العُاظاث، 
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مجلت اللعانُاث العشبُت، مشهض اإلالً  لعانُاث اإلاخى  بح  اللبٌى والشفع، كظاًا ئبعخمىلىحُت ومنههُت العصُمي   - 7

ض الذولي جخذمت اللغت العشبُت، عذد   61صفدت  ،1107 ،6عبذ هللا بن عبذ العٍض
  65، صفدت 0884  داس الفىش اللبناني، 0غ  عشبي –انجلحزي -معهم اإلاصؼلخاث ألالعنُت فشنس ي مباسن مباسن   - 8
ت ئنيلحزي سمضي منحر، بعلبيي،  - 9 بحروث9 داس العلم للمالًن،  معشدا عشبُا  10عشبي، مع -معهم اإلاصؼلخاث اللغٍى

  017، صفدت 0881
خي للغت العشبُت ن عبُذ، عبذ اإلادعن ب - 10 خي للغت العشبُت، ندى معهم جاٍس ت للمعهم الخاٍس  ندى ئػاس عام إلاذونت لغٍى

  184، صفدت 1103بحروث9 اإلاشهض العشبي لألبدار ودساظت العُاظاث، 
 نلال عن9 مشحع ظابم، ،138، صفدت 1103عىدة خلُل،  -11

 - R.R.K. Hartmann and F.C. Stork, Dictionnary of Language and Linguistics, 

London (4) Applied Science Publishers. 1972. P 55    
ش غ  كامىط علىم اللغت، جشحمت صاجح اإلااحشي فىنى  فشانً،   - 12 كامىط   1101  اإلانـمت العشبُت للترحمت، 0جدٍش

ش غ  علىم اللغت، جشحمت صاجح اإلااحشي     317صفدت ،  1101  اإلانـمت العشبُت للترحمت، 0جدٍش

13  - Hadumod; Bussmann. Routledgedictionary of Language and Linguistics, 

translated and edited by Gregory trauth and Kerstin Kazzaz. London and New 

York, 1996, p. 260. 
ت وهُفُت ؤلافادة منها، اإلاذوناث اللغٍىصاجح،  مدمىد ئظماعُل، - 14 ت العشبُت بناؤها وػشاةم ؤلافادة اإلاذوناث اللغٍى

ض الذولي جخذمت اللغت العشبُت،  منها  اض9 مشهض اإلالً عبذ هللا عبذ العٍض    10-11، الصفداث 1104الٍش
خي للغت العشبُت خامى، عبذ اإلاجُذ،   - 15 ش غ  اإلاذوناث العشبُت اإلادىظبت دساظت مسخُت، ندى معهم جاٍس   0جدٍش

  161، صفدت 1103ار ودساظت العُاظاث، بحروث9 اإلاشهض العشبي لألبد
  187صفدت مشحع ظابم، ، 1103عبذ اإلادعن بن عبُذ،  - 16
  187صفدت اإلاشحع نفعه، ، 1103عبذ اإلادعن بن عبُذ،  - 17
خي للغت العشبُت،  خمضة، خعن،  - 18 خي للغت العشبُت، ندى معهم جاٍس بحروث9 اإلاشهض العشبي لألبدار  مذونت اإلاعهم الخاٍس

  111، صفدت 1103ظت العُاظاث، ودسا
  187صفدت مشحع ظابم، ، 1103عبذ اإلادعن بن عبُذ،  - 19
  12صفدت مشحع ظابم، ، 1104مدمىد ئظماعُل،  - 20
  172- 170-171-164الصفداث مشحع ظابم، ، 1103عبذ اإلاجُذ،  - 21
ندى الخأصُل، اإلاعهمُت العشبُت كظاًا اإلاصؼلخاث اللعانُت اإلاعشبت في اإلاجاٌ اإلاعهمي ملاسبت الُعبىدي،  خالذ، - 22

ش غ وأفاق    088، صفدت 1103  هنىص اإلاعشفت، 0، ج0جدٍش
  157صفدت مشحع ظابم، ، 1103عبذ اإلاجُذ،  - 23
  16صفدت مشحع ظابم، ، 1104مدمىد ئظماعُل،  - 24
  186-185الصفداث مشحع ظابم، ، 1103عبذ اإلادعن بن عبُذ،  - 25
  111-110الصفداث  حع ظابم، مش  ،1103، خعن، خمضة - 26
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  160صفدت مشحع ظابم، ، 1103عبذ اإلاجُذ،  - 27
  116صفدت مشحع ظابم، ، 1103، خعن، خمضة - 28
  116صفدت ، اإلاشحع نفعه، 1103، خعن، خمضة - 29

30
 - Siobhan , Chaman & Routledge Christopher. Key Ideas in Linguistcs and the 

Philosophy of Language. Edinburgh University Press, 2006, p. 36. 
  157صفدت مشحع ظابم، ، 1103عبذ اإلاجُذ،  - 31
  140صفدت مشحع ظابم، ، 1103عىدة خلُل،  - 32
  28-27-11الصفداث مشحع ظابم، ، 1104مدمىد ئظماعُل،  - 33
  064، 063صفدت  مشحع ظابم، ،1103عبذ اإلادعن بن عبُذ،  - 34
ت العشبُت بناؤها وػشاةم ؤلافادة منها   يىعبذ هللا بن ًد - 35 ت وهُفُت ؤلافادة منها، اإلاذوناث اللغٍى  اإلاذوناث اللغٍى

ض الذولي جخذمت اللغت العشبُت،  اض9 مشهض اإلالً عبذ هللا عبذ العٍض   86، صفدت 1104الٍش
 خي ندى ًبلى اظخعماٌ اإلاذونت إلنؽاء اللىامِغ العشبُت مدذودا سغم مداوالث كلُلت لىطع اإلا عهم العشبي الخاٍس

خي للغت العشبُت الجداد اإلاجامع العشبُت باالؼتران مع مجمع  خي للغت العشبُت واإلاعهم الخاٍس معهم الذوخت الخاٍس

 اللغت العشبُت بالؽاسكت  
  41صفدت مشحع ظابم، ، 1104مدمىد ئظماعُل،  - 36
  164صفدت مشحع ظابم، ، 1103عبذ اإلاجُذ،  - 37

38 اللغت العشبُت واإلاعاجهت آلالُت، بشامج صخش نمىرحا9  عبذ الغني، ،أبى العضم - 

www.aljabriabed.net/n31_04abualazm.(2).htm   ب  ث 
  111صفدت مشحع ظابم، ، 1103خعن، خمضة،  - 39

40- Charles F. Meyer, English corpus linguistics: An introduction. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2002, p. 1. 
  63صفدت مشحع ظابم، ، 1107العصُمي،  - 41

42- Charles F. Meyer, 2002, Op.cit., p. 1. 
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  0883  بحروث9 داس الصادس، 02-0اإلاجلذاث ج  لعا  العشب ى الفظل حماٌ الذًن  ابن منـىس أب

خي للغت العشبُت أبى عىدة عىدة خلُل   ت دساظت مسخُت، ندى معهم جاٍس بحروث9 اإلاشهض  اإلاذونت اللغٍى

  1103العشبي لألبدار ودساظت العُاظاث، 

خي للغت العشبُت، ندى معهم ندى ئػاس عام إلاذونت لغى الشبُتي عبذ اإلادعن بن عبُذ   ٍت للمعهم الخاٍس

خي للغت العشبُت    1103بحروث9 اإلاشهض العشبي لألبدار ودساظت العُاظاث،  جاٍس
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  1101عما 9 داس هنىص اإلاعشفت للنؽش والخىصَع،  ُت في اللعانُاث الخؼبُلُت العشبالعناحي ولُذ  

http://www.laurenceanthony.net/software.htm
http://www.laurenceanthony.net/software.htm
http://www.laurenceanthony.net/software.htm
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  0878باَسغ، 
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صخُفت اللغت العشبُت  اللغت العشبُت وجىنلىحُا اإلاعلىماث الُىظفي أخمذ ؼعُب  

http://www.arabiclanguageic.org/print_page.php?id=841 ،1108  
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  0881للمالًن، 
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206). 1999. 
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ت العشبُت بناؤها وػشاةم صاجح مدمىد ئظماعُل   ت وهُفُت ؤلافادة منها، اإلاذوناث اللغٍى اإلاذوناث اللغٍى

اض9 مشهض اإلالً عبذ هللا عبذ الع ؤلافادة منها  ض الذولي جخذمت اللغت العشبُت، الٍش   1104ٍض

اللغت العشبُت واإلاعاجهت آلالُت، بشامج صخش نمىرحا9 عبذ الغني أبى العضم  

www.aljabriabed.net/n31_04abualazm.(2).htm   ب  ث 

ش غ  كامىط علىم اللغت، جشحمت صاجح اإلااحشي فىنى فشانً     1101  اإلانـمت العشبُت للترحمت، 0جدٍش
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  1115ة، اللاهش  .اإلاعهم الىبحر .مجمع اللغت العشبُت

 املطادس واملشاجع باللغة ألاجنبية
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 املرثكساتألاصط و  -اللضانيات الوظيفية

Functional linguistics - foundations and foundations 

  2 نوال ىقطي، 1فوزية دندوقة

Fouzia Dendouga, Naouel Agti 
 fz.dendouga@univ-biskra.dzبظىسة )الجصاةس(،  -حامهت مدمد خُػس 1

 naouel.agti@univ-biskra.dzبظىسة )الجصاةس(،  -حامهت مدمد خُػس 2

 : ملخص

تهخم اللظاهُاث في ئؾازها الهام بدزاطت اللًت دزاطت نلمُت مىغىنُت في 

ذاتها ومً أحل ذاتها، لىً فسوم هرا الهلم كد خددث لىفظها وحهت خاضت، 

واهخماماث مدددة، ًيشًل بها الباخث في دزاطخه الهلمُت، فيان مً هره الفسوم 

هُت، واللظاهُاث الىطُت، واللظاهُاث الىقُفُت التي اللظاهُت: اللظاهُاث الخىشَ

ٌظعى هرا اإلالاٌ ئلى بُان أطظها ومسجىصاتها، خُث خلطذ الدزاطت في ألاخير ئلى 

جبُان آزاز  مً خالٌالخأهُد نلى وقُفت ؤلابالى للًت، أهمُت اللظاهُاث الىقُفُت في 

 .قاهسة في اإلالفىقاث

 .ؤلابالى ،اللًت ،الىقُفت ،اإلاىهج، اللظاهُاث :يةكلمات مفتاح
Abstract:  

Linguistics, in its general framework, is concerned with the study of 

language as an objective scientific study in itself and for itself, but the 

branches of this science have set themselves a special destination, and 

specific interests, with which the researcher is preoccupied with his 

scientific study. Which this article seeks to explain its foundations and 

foundations, as the study concluded in the last to the importance of 

functional linguistics in emphasizing the reporting function of language, by 

showing the effects of visible expressions. 

Keywords: Linguistics; curriculum; function; language; reporting. 
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 :. مقدمة1

 ؾ
 
التي نسفذ  ىىز اإلاىهج الىقُفي بىحه خاص نلى ًد نلماء مدزطت بساـ

خُث ئنها ، أطاطا مهما في الخدلُل اللًىي باإلادزطت الىقُفُت الجخاذها الىقُفت 

وشاؾاتها  مدىز اجخرجه مىهجا خاضا ومميزا لها نً طاةس اإلادازض اللظاهُت، فيان 

ت نلى حمُو اإلاظخى   ٍاث.واهخماماتها اللًٍى

زم جؿىز الاهخمام بالىقُفت بهد ذلً ختى جأطع في اللظاهُاث فسم مهسفي 

كاةم براجه ٌظمى باللظاهُاث الىقُفُت، له أنالمه وزواده في الدزطين الهسبي 

والًسبي، وكد حاءث هره الدزاطت لخبظُـ مفاهُم الدزض اللظاوي الىقُفي وذلً 

 اللظاهُاث الىقُفُت وما مسجىصاتها؟باإلحابت نً ؤلاشيالُت اإلادىزٍت: ما هي أطع 

 املنهج الوظيفي: .2 

ضاخب الهالم اللًىي الفسوس ي،  ؛(Andre martinet)أهدزي مازجُنيٌهد  

ُاث جالفىهىلىحُا هىىم مً الطى اإلاإلفاث اللظاهُت ذاث الؿابو الىقُفي مثل: 

مإطس ي  ...، مً أواةل1اكخطاد الخًيراث الطىجُت، و هكسه وقُفُت للًت، و الىقُفُت

 اإلاىهج الىقُفي.

خاٌو شسح أطظه وجىغُدها فُما وشسه مً هخب وملاالث خاضت في مإلفه خُث 

في اللظاهُاث الهامت(، وكد طمُذ هره اإلادزطت باإلادزطت  باإلاهسوف بـ )مباد

ا هى الىشف نً الىقُفت التي جإديها هالىقُفُت، ألن الشًل الشايل للباخث في

ت  ٌ داةما أن ًىدشف ما ئذا واهذ ول اللؿو الطىجُت فهى ًداو ، الىخداث اللًٍى

ئبدانُت أم ال، فيرهص حل اهخمامه نلى الخمُيز  وقُفتالتي ًدخىي نليها الىظ ذاث 

. فخيىن ألاولى 2بين اللؿو التي جإدي مهنى ما، وبين جلً التي كد ال جدمل أي مهني

ُت كُمتها في الىظ، أي ذاث وقُفت مخمثلت في الخميز بين اإلاهاوي، في خين جفلد الثاه

ت ىأن الىقُفُت جخخر اإلاهن ، فهى الهدف 3ملُاطا هاما في جدلُلها للىطىص اللًٍى

لخطل  ،جخالخم حمُو نىاضس الخؿاب في جأدًت وقاةفها هألاطمى للخىاضل، ومً أحل

كازئها أو مخلفيها في أفػل ضىزة . و هي حهخبر أن اإلاهنى ًخًير بخًير اللفل السطالت ئلى 

، فالهالكت بُنهما ؾسدًت، ألهىا ئذا أبدلىا 4هزبىجه ٌهني زبىث اللفل نلى خالأن  ، و 

ا في جسهُب ما )ضىجا وان أو ولمت ( فان ذلً ًإدي بالػس   ز ئلى جبدًلو نىطسا لًٍى
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اإلاهنى ؤلاحمالي للترهُب، بل ئن حًُير مىغهه ًٌير اإلاهنى هرلً، وجخضح هره 

أحاش اإلاظإوٌ نمالت  هُب آلاجُت مثاال لرلً :الطىزة بشيل أهبر نىدما هخخر الترا

أحاش ، أحاش اإلاظإوٌ اللتزامهم نماله، أحاش نماله اإلاظإوٌ اللتزامهم، اللتزامهم 

أحاش اللتزامهم نماله ،أحاش اللتزامهم اإلاظإوٌ نماله، نماله اللتزامهم اإلاظإوٌ

اإلاظإوٌ ، نماله اإلاظإوٌ أحاش اللتزامهم، اإلاظإوٌ أحاش نماله اللتزامهم، اإلاظإوٌ

اإلاظإوٌ اللتزامهم أحاش ، اإلاظإوٌ نماله اللتزامهم أحاش، نماله أحاش اللتزامهم

نماله ،  نماله أحاش اإلاظإوٌ اللتزامهم، اإلاظإوٌ اللتزامهم نماله أحاش،  نماله

 ...الخ أحاش اللتزامهم اإلاظإوٌ

اإلاظإوٌ  هي في النهاًت ضىزة واخدة للىلىا )أحاش  الاخخماالثئن حمُو هره 

نً ألاخسي، وهى هاحم نً الخًير  انماله اللتزامهم(، لىً فسكا بظُؿا ًميز هال منه

أو الجملت الىىاة ، هرا الفسق هى ما  ، البظُـ الري خدر في الطىزة ألاطاطُت

السجبت حًُير  مًاًس ال ًىحد في ييرها، فىما هى مهلىم أن ىجدمله ول حملت مً مهن

 بإزةألاضلي، ونادة ما ًيىن اإلالدم مً اليلماث هى  ىير اإلاهنفي الهسبُت ًإدي ئلى حً

، وهما طلف أن الجملدد وقُفت اليلماث في داهخمام اإلاخيلم أو اإلاخللي، وبهرا جخ

ىض )مإطع خللت بسا من فُال اأشسها ف ( كد نني بشيل هبير بمىكىز الجملت ىمازيًز

بازي، ألنها كد جدشابه الىقُفي الري ٌهخمد في جدلُل الجمل نلى مػمىنها ؤلاخ

لىً وقُفت ول منها جخخلف مً خُث السيبت في شد اهدباه حمُها ههرا اإلاثاٌ 

، فهلى السيم مً أن حمُو ولماث الترهُب جخالخم الظامو ئلى لفكت دون أخسي 

ئال أن ليل مً هره اليلماث وقُفت ، لخإدي الىقُفت اليلُت وهي وقُفت ؤلابالى 

خضح نىدما وًير هره اليلمت بأخسي خاضت جميزها نً ألاخسي،  خجلى ذلً ٍو ٍو

مخالفت لها جماما، بل وئن واهذ مسادفت لها، ولىهد ئلى اإلاثاٌ الظابم )أحاش اإلاظإوٌ 

 نماله اللتزامهم( فلىلىا )أحاش( ًخخلف نً كىلىا )وافأ اإلاظإوٌ نماله اللتزامهم(.   

ى طخيىن أهثر أما ئن هدً اطدبدلىا اليلمت بىلُػها فان وقُفت ألاول

في الترهُب  لمدون وقُفت مهُىت نىدما ًخ الىلُؼهما ًبدو أن هرا ، وغىخا 

: ناكب اإلاظإوٌ بينله اللتزامهم و ا، ولىلازن  بين: أحاش اإلاظإوٌ نماوسجامالال

لفهل)أحاش( في هرا الترهُب مخمثله في جدلُله إلاهنى اوقُفت ، ئن نماله اللتزامهم 
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للخلطير. وهىا  هدُجتلتزام، أما الفهل )ناكب( فلِع ئال اإلايافأة الري ٌظخلصمه الا

 الترهُب . اوسجامًخخل 

ئن و أضىاث اللًت وقاةف جإديها، بل ُان لجمفومثلما جإدي اليلمت وقُفت 

ً  ُه مازجُي خه هره نلى وقاةف ألاضىاث، فيان مً اإلاىكٍس كد زهص في هكٍس

زائها ئلى و التي وان يهدف مً  ن في مُدان الطىجُاث الىقُفُت الصماهُت،باكيالظ

س اللًت  مظخهمال مطؿلحاث بظُؿت ال يمىع فيها: )اللًت = ، جفظير جؿٍى

Langue = الجملت( )Phrase= الفىهُم( )الظمت اإلاميزة( )trait pertinent ( و)اللفكم

=monème  اث الحدًثت = الىخدة الطسفُت التي جلابل اإلاىزفُم في بهؼ الىكٍس

 .5ألاخسي(

ت الطىث في زأًه جىمً فُما ٌظمى بالىقُفت الفازكت أو اإلاميزة للمهنى، وهي ووقُف

أهم وقُفت ًمىً أن ًإديها ضىث لًىي، وحهخمد هره الىقُفت بشيل أطاس ي 

( ، لخخم بشيل طلُم و واضح ،  Oppositionوزةِع نلى مفهىم الخلابل )

م والخمُيز، فال ًمىً أن ًفسق بين شِئين  ولخدلم الًاًت اإلايشىدة وهي الخفٍس

مخلابلين بهػهما نً بهؼ ئال خين ًىحدان في نالكت جىاكؼ، أي خُىما 

جفسق بُنهما خطاةظ مدددة، أي أن نملُت ملابلت الىخداث الطىجُت بهػها 

م بُنها، فال ًمىً أن ًفسق بين مفسداث لًت ما بهػها  ببهؼ هي أطاض الخفٍس

، فالخخابهاث  6)اإلابني الطىحي(نً بهؼ ئال خين ًفسق بُنها في الشيل اللًىي 

نظير(...ئلخ، مخلازبت في ول زىاةُت  ‡نبيرة( )ضفير   ‡الطىجُت في ول مً )خبير 

وال ًميزها نً بهػها ئال اخخالف الطىجين ألاولين مً ول زىاةُت، فهىدما ، 

ا، مهلابل )ضىث الخاء( بطىث الهين في الثىاةُت ألاولى جخددد وقُفت ول منه

ومخخلفا( نً  االخاء ألاضىاث التي جلُه مهنى مًاًسا )مخميز  ئذ ًمىذ ضىث

جخابو ضىث الهين مو الباء والُاء والساء، وهرلً ألامس باليظبت للثىاةُاث 

لخلً الخلابالث ، فـ " ألاخسي، وباليظبت لجمُو أضىاث اللًت ومفسداتها 

ت ذ تالطىجُ اث ضلت في لًت ما، التي جفسق بين مهاوي اإلافسداث، وقُفت لًٍى

هسفها جسجبظيىي... اإلاخلابالث الفىهىلىحُت أو الفازكت  بىكام اللًت، َو

جىضف جلً الخلابالث  هفىهىلىحُا أو ختى الفازكت، ونلى الهىع مً ذلً فاه
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الطىجُت التي الجملً هره اإلالدزة بأنها مىفىت الطلت فىهىلىحُا أو يير 

ت ظد. ولخىغُذ ذلً و7فازكت" أًً ًىؿم البهؼ فهل شهد بالدازحت الجصاةٍس

ين ) اٌ= حاٌ( وبملابلت هرا الطىث )كاٌ( ڤاللٌى بطىث الجُم نىد اإلاطٍس

فاهىا ال هالخل فسكا ًرهس  ،الهاضمُين تبطىث اللاف في الفهل هفظه في لهج

بين الطىجين )ق + ا +ٌ = ق + ا+ ٌ ( وبهرا ًيىن ضىث )ق( دون وقُفت 

ت ن اإلاهنى الثلافي لهما هى ذاجه أل  ؛أو طمت فازكت نً ضىث اللاف ،جمُيًز

ه  خاضتو ، في هرا الخخابو الطىحي، لىىه كد ًخخلف فُدمل )ق( طمت جمُيًز

ت حهني حسب اللباض، وحهني اض(ڤـ ‡مثل )كاض  ، فاألولى في اللهجت الجصاةٍس

 الثاهُت إلاع الص يء.

جىكُم "ًسي أهدزي مازجُني أن اللًت نبازة نً أداة ئبالى زىاةُت الخلؿُو ًلابلها  

مخطىص لهمؿُاث الخجسبت ... فالخأهُد نلى الىقُفت ؤلاباليُت للىالم هى 

ددد الظإاٌ ألاطاس ي، وهى: ألي ش يء ًطلح نىطس  كاندة السؤٍت الىقُفُت، ٍو

هبازة أخسي ماهي وقُفخه؟ وما هي الهىاضس بمً الهىاضس مً خُث ؤلابالى أو 

 مً خُث ؤلابالى؟ وؤلاحابت نً هر
ً
ه ألاطئلت التي جبدو طهلت التي جلهب دوزا

جلىح يالبا نظيرة، وكد هسي في هرا اإلاجاٌ أن مفهىم ؤلابالى لم ًخضح ولم ًىً 

ي أن الىالم ًطلح لإلبالى، نئذا وان مً الُلُ ، و لتهبديهُا هما ًكهس ألٌو و 

فلِع مً الُلُني أن ًطير هرا الخهٍسف كاندة لدزاطت نمُلت هما ًبدو في 

ن هدظاءٌ نً الهالكاث بين هره الىقُفت والىقاةف هرا اإلاُدان، ولىا أ

لت للخهبير(، وهى ىماإلاظاندة للىالم التي ج ىً في جىفير )دنامت للخفىير( أو )ؾٍس

 .8ما كد ًإدي ئلى بهؼ الشيىن خٌى كُمت نبازة )الىالم هأداة("

زىاةُت  أنهافمازجُني في انخبازه اللًت أداة ئبالى ًإهد نلى وقُفتها ؤلاباليُت، أما كىله ب

ىالم ... ًدلل في وخداث ًمىً أن جخهاكد بهػها ببهؼ الالخلؿُو فُهني أن "

وبفػل هره ؤلامياهُت هسي أن آالف الىخداث فلـ ًمىً ، لخألُف التراهُب 

ومهؿُاث الخجسبت ، أن جلىو نىد الىكس في مجمىنت هبري هي الكسوف اإلاخخلفت

واإلاىزفُماث نىد الخىشَهُين( الىخداث )وهي الهالماث نىد طىطُىز  هوهر،

مىً جدلُلها في  ٌ ،( أو وخداث الخلؿُو ألاو محظمى نىد مازجُني )اللفاق ٍو
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، فما مً شً أن حمُو 9ضىزة وخداث الخلؿُو الثاوي وهي الطىاجمت"

ت أضىاث  جخالخم فدشيل ولماث أو مىزفُماث أو  ت البشٍس ألاهكمت اللًٍى

للخهبير نً  ، كام مهين في جساهُب ما، زم جخالخم هره ألاخيرة وفم هملفاق

ججسبت خاضت أو فىسة مهُىت، لخإدي في النهاًت الىقُفت ألاطاطُت للًت وهي 

 ثالخىاضل وؤلابالى، لىنها ال جطل ئلى جدلُم هره الىقُفت وآدائها ئال ئذا أد

 الهىاضس الطىجُت وقُفتها في اللًت.

 .10وكد ميز مازجُني بين زالر وقاةف أطاطُت 

ت )الىق - أ و مً مهسفت م( أو اإلاػادة التي جمىً الظا distinctiveُفت الخمُيًز

 أن لفكه مهُىت نىع لفكت أخسي كد هؿم بها اإلاخيلم.

( التي جمىً الظامو مً جدلُل اللٌى ئلى démarcativeالىقُفت الفاضلت )  - ب

 وخداث مخخابهت.

ت ) -ج لت الهللُت أو التي حهلم الظامو نً الحا   (expressiveالىقُفت الخهبيًر

ت للمخيلم ومثالها مجمىم اليلماث التي ٌظخخدمها نامت الشهب، أو  الفىٍس

اليلماث التي ججٌى في خلل الظُاطت أو الخجازة، فمً خالٌ الاطخهماٌ اللًىي 

 أًػا. الاحخماعي زبماًخددد لىا مظخىي ؤلاوظان الفىسي و 

خه )الىقُفُت( ت  مً حملت اهخماماث مازجُني جدذ لىاء هكٍس اهخمامه بىكٍس

ت لظاهُت  ت الهالحُت للخًير الطىحي ئلى هكٍس الخًير الطىحي، فلد خٌى الىكٍس

مخؿىزة، وأزحو الخًيراث الطىجُت الحاضلت في اللًاث ئلى نىامل داخلُت ال جخسج 

 هفظهاًسي أن اللًاث نبازة نً أهكمت طِىماةُت آلُت جىكم  هنً ئؾاز اللًت، أله

ىضح طامظبىن  هره بلىله "ئن الىكسة الهالحُت  جهزأي مازجُني وهكس  بىفظها، ٍو

للخًير الطىحي جرهسها خلُلت بمرهب نلماء ؤلاكخطاد واإلاخهلم بالُد الخفُت 

(invisible hand خُث ئن اللىي اإلاخىافظت في اكخطاد ما، جمُل في يُاب جدخل )

ي في دزاطت ألاطاس  11( fuactional yieleالدولت ججاه جىاشن مثالي ،وئن اإلافهىم )

دٌ  الخًير الطىحي نىد مازجُني هى مفهىم اإلاسدود الىقُفي لالكخطاد الفىهىلىجي" ٍو

ت بين functioual loodاإلاسدود الىقُفي أو الهبء الىقُفي ) ( نلى اللدزة الخمُيًز

، فيلما جلابل 12ندد الثىاةُاث الطًسي، التي جمثل جلابل فىهُمين في لًت ما
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ان في جخابو  لًىي مدشابه، فان ذلً طُدلم ئما مسدودا وقُفُا ئذا ضىجان لًٍى

وان زمت ندد هبير مً الثىاةُاث الطًسي التي جلابل بين الفىهُمين مثل )طما/ 

هما ( )طعى/ وعى(، أو ًدلم نبئا وقُفُا ئذا وان ندد الثىاةُاث الطًسي كلُل 

بُنهما ًىجم حدا ، ولهل ذلً هاحم مً هكسجه ئلى أن الفسق بين ألاضىاث والخمُيز 

مً اإلالابلت الداةمت بين ول ضىجين مخخلفين فبين ضىحي)الشين( و)الفاء( نبء 

 وقُفي هكسا لهدم أو لللت الثىاةُاث الطًسي التي ججمو بُنهما )شدا/ فدي(.

ئن اإلاىهج الىقُفي ًسبـ بين الىكام اللًىي و هُفُت جىقُف هرا الىكام 

 آلاجُت : ألداء اإلاهاوي ، و ًخمثل ذلً في ألامىز 

وحىد خُازاث مخهددة أمام اإلاخيلم في اطخهماله اللًت ، و الخُازاث  -

 اإلاخهددة ال حهني أنها مترادفاث .

ازجباؽ اللًت باإلاجخمو في نالكاجه الثلافُت والهاداث و الخلالُد و ألانساف  -

ت مهُىت.  ، فاإلاهؿُاث الاحخمانُت جفسع نلى اإلاخيلم طلىهُاث لًٍى

ت في الىكام الىاخد لخإدي الىقُفت التي ًلطدها  - جخكافس الهىاضس اللًٍى

 .13اإلاخيلم

 اللفاظم: .3

( التي جدخىي  ئن اللفاقم هي الىخداث الداللُت الدهُا )مً الخلؿُو ألاٌو

ت.  نلى داٌ ومدلٌى وهي جلابل نىد الهالم اللظاوي )طىطير( الهالماث اللًٍى

مل أوالتراهُب الىطىص( ئلى لفاقم ٌهخمد الؿسق وجدلُل اإلالفىقاث اإلاسهبت)الج

اإلاخىخاة في نلم وقاةف ألاضىاث )ملازبت وملازهت بين ألاضىاث، وفي الحالخين 

هددد اللؿو التي جسحو ئلى اخخُاز اإلاخيلم، ففي باب الطىاجم )ألاضىاث( ًخهلم 

اقم ألامس باللؿو التي ًجب اخخُازها للحطٌى نلى داٌ مهين وأما في باب اللف

)اليلماث( فاألمس مخهلم بلؿو اخخازها اإلاخيلم مباشسة بملخض ى اللُمت التي ٌهؿيها 

ين  لت في نمىمها واخدة ، ئال أن الفسق بين اإلاظخٍى للبالى، ونلى السيم مً أن الؿٍس

واضح الخخالف الىخدجين)اللفكم والطىجم(، فهادة ما وظخهمل لخدلُل أو لخددًد 

ت، وهى اإلابدأ الىاحو أًػا في جددًد وقُفت اللفكم وقُفت الطىث مبدأ الخلابلُ

وجدلُله  لىىىا هجد فسكا واضحا بُنهما فالهالكاث التي جخػو لها ول منها مخخلفت، 



 223 -210 ص، (2021) 2:ددعـــال/5جلدامل
                  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /          

 

217 

 

 مثل )
ٌ
( في الفسوظُت التي حهني )س يء( malولىأخر السجبت مثال نلى ذلً، فيلمت

خلف بشيل ميىهت مً أخسف زالزت ًإدي كلبها ئلى الحطٌى نلى مدلٌى آخس مخ

( فاهىا بطدد ولمت أخسي هي )شفسة( ، lamحرزي نً ألاٌو )س يء(، فهىدما هلٌى )

و هىرا أدي حًُير مساجب الطىاجم في هره اليلمت ئلى حًُير ، وقاةفها وبالخالي حًُير 

اإلاهنى ؤلاحمالي لليلمت لىً ألامس ًخخلف ، نىدما حًير اللفاقم مساجبها في حملت 

(demain, je partirai)14( خُث ًدخفل التراهُب الجدًد بىفع اإلاهنى .je partirai )

 .15فىقُفت اإلاسجبت هىا الٌظهل جددًدها

هالخل ئذا أن حهاملُت اللفاقم جخخلف نً حهاملُت الطىاجم، وما ًخلم هرا 

الفسق بُنهما حملت مً الهىامل حهلد الخدلُل، وهي جلض ي بأن اللفاقم لِظذ 

شأن الطىاجم، فاللفاقم مدشابىت ، بدُث ًطهب  داةما بِىت التراجِب هما هى 

 .16جماًصها، أما الطىاجم فمخاًصة دون شً

 :17جىلظم اللفاقم ئلى

اللفاقم الحسة، وهي التي جخػمً في بيُتها دلُل وقُفتها، وهمثل لها بأطماء  -

: شزث ضدًلي في )الجصاةس( فيلمت  الصمان واإلايان واإلادن... فهىدما أكٌى

ظُاق وخازحت واضحت اإلاهنى والداللت، وهي خاملت الجصاةس في هرا ال

 لىقُفتها بشيل واضح لرلً فهي لفكم خس.

اللفاقم الىقُفُت: وهي اللفاقم التي حظخهمل أو ًإحى بها لىقُفت السبـ َ  -

 بين الىقاةف ألاخسي، أو لخهُين وقُفت لفكت آخسي، مثل: ئلى، نً، بـ ...

حي مخطلت ببهػها البهؼ، ومسجبؿت اللفاقم اإلاسجبؿت: وهي اليلماث التي جأ -

ألداء وقُفُت جسهُبُت مهُىت، فخددد نالكتها ببلُت التراهُب بلفكم وقُفي 

أو بمسجبتها باليظبت للهىاضس ألاخسي في ذلً التراهُب مثل: هخابً، 

 مدزطتي...

 :18خطاةظ وقُفُت للمىزفُماث. 4

 وقُفت ئخالُت. ................... الىخداث اإلاعجمُت = ئخالت ئلى البِئت

ت = ئخالت ئلى الب  كاةمت نلى مىكف ؤلاجطاٌ.............................ئتِنىاضس ئشاٍز
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كاةمت نلى الظُاق، أو ئخالت ..........نىاضس ئخالت ئلى مروىز طابم= ئخالت ئلى البِئت 

 ئلى الظُاق اللًىي.

 خدة اإلاعجمُت.ُماث بىاء اليلمت= ئشازة ئلى حهدًل مػمىوي أو هدىي للى فمىز 

 الشكل والوظيفة: .5

اهدشس مطؿلح )الشيل( في نلم اللًت اهدشازا واطها، مما حهل اطخخدامه ًخهدد 

خخلف، فددده الىثيرون جددًدا مخباًىا، ًلٌى دي طىطير مثال: ئن اللًت لِظذ  ٍو

هني برلً الشيل اإلاجسد لللُم الري جددد به الهالماث  حىهسا بل شيل مجسد، َو

ت  ظخخدم مطؿلحا للدالةل الثىاةُت الخلابلُت )شيل، يبشيل جلابلاللًٍى ، َو

وهىا ًلٌى  ،مػمىن(، هما ٌظخهمل ملابال للىقُفت )الشيل والىقُفت( 

ت مً ألاشياٌ طيالخ ُفُىن ًجب نلى اإلاسء أن ًىؿلم نىد دزاطت البيُت اللًٍى

ت، في خين ًلٌى الىقُفُىن ًجب نلى اإلاسء أن ًىؿلم مً الىقا ةف اللًٍى

دددها، وفي أًه أشياٌ ًمىً أن جخمثل  .19ٍو

"ًجب أن جفهم الىقُفت بالىكس ئلى ذلً الىكام، أو الىكام الجصتي الري ًدبهه 

هيل وقُفت اجطالُت في اإلاجخمو البشسي،  نىطس ما. فاإلاسء ًلٌى مثال: للًت

ت وقُفت  ت وقُفت مخخلفت مخباهُت مخلابلت، وللمػامين اللًٍى ولألشياٌ اللًٍى

ت، خُث ًفسق في ذلً بين ئخالت البِئت الىقُفت الداللُت( وئخالت ئخ الُت ئشاٍز

ت(، وئخالت السبـ الىدىي بين الهىاضس )الىقُفت  اإلاىكف الىالمي )الىقُفت ؤلاشاٍز

ت("  وضحىا.أ. هما طبم أن 20الىدٍى

 :النحو الوظيفي .6

ت في م جاٌ نلم اجخرث مدزطت بساى الىقُفُت ملجأ لها في الخدلُالث اللًٍى

ف الفىهُم نلى  ألاضىاث، وهرلً في باب نلم الطسف، وهىان هطذ مهاًير حهٍس

الىقُفت الفازكت للمهنى، واإلاىزفُم نلى وقُفخه الحاملت للمهنى، فالظإاٌ نً 

ُفُت: ما طيئلت الترهُبُت الخطالىقُفت هى اإلاىؿلم ألاطاس ي للدزاطاث، ئلى حاهب ألا 

ت في الهلمهرا؟ ما ضفاجه؟ هُف ًيخكم مو آخ  .21س، التي واهذ ألاطئلت الجىهٍس
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ىضُوكد ؾىز البراي ئغافت ئلى ، ىن مىكىز الجملت الىقُفي، ومنهم فُالم ماشيًز

الري زهص نلى الىقُفت الاجطالُت، فاإلاهم هما ًفترغىن ًأحي  ( Benes)هىابيش/

 .22داةما في بداًت الجملت

ت، خُث وغو مفهىمين هما أدخل هالُداي ههجا مىطها للىكسة الىقُفُت للً

 وقُفُين:

مفهىم للىقُفت الهامت للًت: أطاض هرا اإلافهىم الظإاٌ آلاحي: فُما  -1

ًدخاج ؤلاوظان ئلى اللًت ، ما الدوز الري جإدًه في خُاجه، وفي مخخلف 

 اإلاىاكف التي ًخهسع لها؟

ت  -2 مفهىم هدىي أو جسهُبي للىقُفت: ًخهلم هرا اإلافهىم بهىاضس ألابيُت اللًٍى

 وغو لها ئؾازا وقُفُا زالزُا. التي

ت ) - أ  ( :ideationale functionالىقُفت الفىٍس

وهي الىقُفت التي ٌسخسها اإلاخيلم في جمىىه مً الخهبير نً الفىسة ما أو مػمىن 

 ما.

 ( interpersonal functionالىقُفت الخبادلُت) - ب

والحفاف  وهي الىقُفت التي ٌسخسها اإلاخيلم في جمىىه مً ئوشاء نالكاث جبادلُت

 نليها.

 ( :textual functionالىقُفت الىطُت ) -ج

 .23هي الىقُفت التي ٌسخسها اإلاخيلم في وضل الجمل ، وجػمُنها في مىاكف

ومما ًميز اإلاىهج الىقُفي وزبؿه بين وحهاث الىكس الشيلُت الترهُبُت ، واإلاػمىهُت 

 :24كاةمت )أدمىوي( ألهماؽ الجملت

 حملت اإلاظىد ئلُه.-1

 اإلاظىد. حملت-2

3-.  حملت اإلافهٌى

 الجملت الكسفُت:-4

 -الجمل الظببُت -الجمل الكسفُت للىُفُت -الجمل الصماهُت –الجملت اإلاياهُت 

حمل ملازهت  -حمل الًاًت -الجمل اإلالُدة -الجمل ؤلانتراغُت -الجمل الشسؾُت
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مل / الجمل الخابهت الج -امخىانُت -/حمل ملازهت يير خلُلُت -ئمياهُت -خلُلُت

 الفسنُت اإلامخدة(.

ت التي  ئن اهخمام )أدمىوي( بأهماؽ الجمل كاةم بالدزحت ألاولى نلى الىقاةف الىدٍى

جإديها اليلماث، فاالخخالف الشىلي للجمل الري ًإدي ئلى اخخالف جساهُبها ًخدلم 

أطاطا بخًُير اليلماث مىاكهها، فالجملت التي جطدزها مظىد ئلُه هي حملت مظىد 

، والتي جطدزها قسف هي حملت ئلُه، والت ي جطدزها مفهٌى هي حملت مفهٌى

 قسف...

 مالمح الوظيفية في الدرش العربي: -8

هبدأ البدث نً هره اإلاالمذ بدءا بأٌو وقُفت جإديها اللًت، و هي وقُفت 

ؤلابالى ، فمً اإلاهسوف حدا أن اإلاخيلم يهدف داةما ئلى ياًت أطاطُت ، و هي الخهبير 

و ملاضده ئلى الظامهين ، و ال شً في أن مثل هره ؤلاشازة ئلى نً أخاطِظه ، 

ف ابً حني للًت بأنها :  وقُفت اللًت واضحت لدًىا ، ألفىاها حمُها مً خالٌ حهٍس

فه للجملت : " و  25"أضىاث ٌهبر بها ول كىم نً أيساغهم " . و كٌى اإلابرد في حهٍس

نليها الظيىث ، و ًجب بها  ئهما وان الفانل زفها ، ألهه هى و الفهل حملت ًدظً

 .26الفاةدة للمخاؾب "

ف للمبخدأ و الخىىير للخبر مً مالمذ  هما ًمىً أن وهخبر اشتراؾهم الخهٍس

الىقُفُت في دزاطاتهم ، فهم ًلىلىن ئن اإلابخدأ في حملخه مديىم نلُه ، و ال بد أن 

ىىسة ال فاةدة ًيىن اإلاديىم نلُه مهسوفا  ، ختى جخم الفاةدة  ، ألن ؤلاخباز نً ال

 مىه، و ئهما جلاض اإلاهسفت و الىىسة باليظبت للمخاؾب.

و مً ألادلت نلى أن هداة الهسبُت كد نسفىا الىقُفت ، و زهصوا نليها 

اهخمامهم و اوشًالهم بىقُفت اليلمت في الجملت ، فلد جأحي فهال أو فانال أو مفهىال 

أكظام اليلم ، ًبدثىن نً الىقُفت ، أو مبخدأ أو خبرا...، و هرا ما حهلهم في دزاطت 

التي ًإديها ول كظم، فاالطم هما هى مخهازف نلُه ًإدي وقاةف شتى ، أو حهخىزه 

 .، وهرا ما زهص نلُه اإلاددزىن أًػا 27اإلاهاوي نلى خد حهبير الصحاجي

و ئذا وان الىقُفُىن كد زهصوا نلى وقُفت اللًت بانخبازها هال مخيامال،  

 -الطسفي -ػا الىقاةف اإلاىطبت نلى مظخىٍاتها اإلاخخلفت )الطىحيفانهم لم يهملىا أً
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اإلاخهللت الداللي(، وأبسش مكاهس هره الدزاطت في هدىها الهسبي الىقُفت  -الىدىي 

، هرا اإلاىكىز الري ًلىم نلى أن الجملت جخألف مً باإلاظخىي الترهُبي للًت

ً زةِظين هما اإلاظىد واإلاظىد ئلُه، و كد جمظً الىد اة بفىسة الخألُف هره نىطٍس

بشيل هبير ، ختى أنهم زفػىا أن جيىن بهؼ الخهبيراث التي خسحذ نلى هره 

بدثىن لها  لت مً الخألُف حهبيراث أضُلت الترهُب، فساخىا ًدىاولىن ذلً، ٍو الؿٍس

ه  ف طِبٍى نً أضل ًلىم نلى فىسة الخألُف     وؤلاطىاد والىداء . و لِع حهٍس

، ًلٌى هى : "ول اطم ابخدب لُبنى نلُه الىالم ئلى وقُفخهلمظىد ئلُه ئال ئشازة ل

"28 . 

 :خاثمة .7

ت بالخأهُد نلى وقُفت ؤلابالى للًت،  الىقُفُت اللظاهُاثجخىخى  - لت الظىطيًر الؿٍس

 .وحظعى ئلى جبُان آزاز قاهسة في اإلالفىقاث

ها وحهت الىكس هره ضدا كذبين اخخُازاث اإلاخيلمين، وكد ال الىقُفُت جميز  -

ألاضىاث الري طماه مازجُني بـ "نلم  وخطىبتها البازشة في مجاٌ نلم وقاةف

 . ألاضىاث الىقُفي"، لىنها لم جلخطس نلُه بل حهدجه ئلى الترهُب

، فمما ال شً فُه وحىد ضهىبت الىقُفُت الداللُاث في ذاتها في اإلابادبال جسد   -

 لم الترهُب، نىاث، و هبيرة لخىخي هفع اإلابادب الىضفُت لهلم وقاةف ألاض

 كاةمت اإلاساحو. 8

،  1داز الفىس اإلاهاضس ، بيروث ، ؽ، ، مبادب الظاهُاثأخمد مدمد كدوز  .1

1996 . 

دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت ، ، أخمد مىمً، اللظاهُاث، اليشأة والخؿىز  .2

 .الجصاةس

ثَمان) ابً حني .3 خذ ن 
َ
ى الف ب 

َ
، جدلُم مدمد نلي الىجاز ، داز ، الخطاةظ(أ

  . 1952ب ، اللاهسة ، الىخ

 .2000، الجصاةس ،داز اللطبت مبادب في اللظاهُاث،، خىلت ؾالب ؤلابساهُمي .4

داز الىفاتع،  ،، ؤلاًػاح في نلل الىدى ، جدلُم ماشن اإلابازنالصحاجي .5

   .3، ؽ1979بيروث، 
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ه .6 ، الىخاب، جدلُم نبد الظالم مدمد هازون، داز الجُل بيروث، طِبٍى

 1ؽ

ً فىن -1 جسحمت  لي كىفًُ، مبادب في كػاًا اللظاهُاث اإلاهاضسة،، بُاز واجٍس

 .1984مىطف ناشىز، دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت ، الجصاةس ، 

خظً بديري،  جسحمت طهُد، ، اإلادخل ئلى نلم اللًتجبىهدُ واٌز دًتر  .7

 . 2003، 1مإطظت اإلاخخاز ، ؽ

د بً نبد ألاهب) اإلابرد .8 ُم نبد ، جدل، اإلالخػب( أبى الهباض مدمد بً ًٍص

  .الخالم نػُمت ، داز الىخاب اإلاطسي اللاهسة 

ه .9 ، جدلُم نبد الظالم مدمد ، الىخاب(نمسو بً نثمان بً كىبر) طِبٍى

 .1هازون ، داز الجُل بيروث ، ؽ

 الهوامش. 9
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  1- 152، 151ص  ، دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت ، الجصاةس  ،ز أخمد مىمً، اللظاهُاث، اليشأة والخؿى ًىكس:  

.86ص 2000مبادب في اللظاهُاث، داز اللطبت، الجصاةس ، ،، خىلت ؾالب ؤلابساهُمي  -2  

م ن/ ص ن    -3  

م ن / ص ن  -4  

153أخمد مىمً، اللظاهُاث اليشأة والخؿىز،   -5  

. 90ص  ،2003، 1هُد خظً بديري، مإطظت اإلاخخاز ، ؽجسحمت ط واٌز دًتر بىهدىج، اإلادخل ئلى نلم اللًت،  -
6  

  7- م . ن/ ص. ن 

ً فىن ، بُازلي كىفًُ،  جسحمت مىطف ناشىز، دًىان اإلاؿبىناث الجامهُت ، مبادب في كػاًا اللظاهُاث واجٍس

  8- 45، ص 1984، الجصاةس ، 

م . ن/ ص. ن.   -9  

  10- 153أخمد مىمً، اللظاهُاث اليشأة والخؿىز، ص   

.154و هفظه، ص حهلال نً: اإلاس   -11  

  12- 154م ن / ص  
 241أخمد مدمد كدوز ، مبادب الظاهُاث ، ص  - 13

ً فىن ، بُازلي كىفًُ، مبادب في كػاًا اللظاهُاث اإلاهاضسة ،ص   46واجٍس -14  

ىزة بظُؿتئن ألامس ال ًىؿبم نلى الهسبُت ، ألن حًُير مساجب اللفاقم ًإدي ئلى حًُير اإلاهنى ، و لى بط  -15  

ً فىن ، بُازلي كىفًُ ، مبادب في كػاًا اللظاهُاث اإلاهاضسة ، ص  47واجٍس -16  

م ن / ص ن  -17  

.115واٌز دًتر بىهدىج، اإلادخل ئلى نلم اللًت، ص   -18  

  19- 46م ن / ص  

م ن / ص ن  -20  

  21- 181م ن/ ص  

  22- .  182، 181ًىكس واٌز دًتر بىهدىج، اإلادخل ئلى نلم اللًت، ص  

  23- 184، 183ص  م ن/ 

  24- . 187، 186ص  م ن/هلال نً:  

  25-  1/33،  1952ابً حني ، الخطاةظ ، جدلُم مدمد نلي الىجاز ، داز الىخب ، اللاهسة ،  

  26- 1/146اإلابرد ، اإلالخػب ، جدلُم نبد الخالم نػُمت ، داز الىخاب اإلاطسي اللاهسة ،  

  27-  69،ص  3، ؽ1979، جدلُم ماشن اإلابازن ن داز الىفاتع ، بيروث، الصحاجي ، ؤلاًػاح في نلل الىدى  

ه ، الىخاب ، جدلُم نبد الظالم مدمد هازون ، داز الجُل بيروث ، ؽ  2/88،  1طِبٍى -28  
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 اللزوم الداللي لكلمة الشفاعة في القرآن الكريم

The Semantic necessity of the word Intercession in the Holy Qur’an  

 د. ثىوير بيت أحمد علي هىدي
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 اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت -حامٗت حاػان ٢ؿم اللٛت الٗغبُت وًضابها، ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت، 

Department of Arabic Language and Literature, Faculty of Arts and Humanities, Jazan University - Saudi Arabia 

 بيت أحمد علي هىديد. ثىوير  : : الاؾم ال٩امل)باللٛخحن(اإلاال٠ اإلاغؾل

Dr. Tanweer Bint Ahmed Ali Hindi            

 Dr.tnweer@gmail.comؤلاًمُل: 

 امللخص:
ت الضاللت ألانلُت ألاولى التي جالػم ٧لمت )الكٟاٖت(  يهضٝ هظا البدث بلى مٗٞغ
ت،  م ٧له، في ؤنل ويٗها اللٛىي، باإلياٞت بلى الضالالث الثاهٍى ومكخ٣اتها في ال٣غآن ال٨ٍغ
ُت التي جدملها حمُ٘ هظه اإلاكخ٣اث، والتي ًم٨ً اؾخيباَها مً زال٫ الؿُا٢اث  ؤو الٟٖغ

ت ما بطا ٧اهذ الكٟاٖت اإلاسخلٟت التي وعص ث ٞيها ؛ وطل٪ مً ؤحل الخىنل بلى مٗٞغ
ا.  ًٗ م٣هىعة ٖلى ًىم ال٣ُامت ٣ِٞ، ؤو ؤنها ٢ض ج٩ىن في الحُاة الضهُا ؤًًا، ؤو في ٧ليهما م
، وجم ج٣ؿُم البدث بلى  و٢ض اجب٘ البدث اإلاىهجحن الؿُاقي والخدلُلي في جىاو٫ هظا اإلاىيٕى

ض، وح٣ٗبهما زاجمت جًمىذ ؤهم الىخائج التي جىنل بليها مبدثحن، حؿب٣هما م٣ضمت، وجمهُ
البدث، زم ٢ائمت باإلاهاصع واإلاغاح٘. ؤما اإلابدث ألاو٫ ٣ٞض جًمً الكٟاٖت في ؾُا١: 
َؿم، والخبر، والاؾخٟهام، وجًمً اإلابدث الثاوي: الكٟاٖت في ؾُا١ الىٟي. 

َ
، وال٣ الكٍغ

اٖت بطا ا٢ترهذ بالكٍغ في ال٣غآن وجىنل البدث بلى ٖضص مً الىخائج، منها: ؤن الكٟ
ت، وبطا ا٢ترهذ بالىٟي، ٞهي قٟاٖت ؤزغوٍت )ؤي: في ًىم  م، ٞةنها قٟاٖت صهٍُى ال٨ٍغ

ا. ًٗ َؿم ٞةن اإلا٣هىص بها الكٟاٖت في الضهُا وفي آلازغة م
َ
 ال٣ُامت(، وؤما بطا ا٢ترهذ بال٣

 السياق؛ املشتقات.الكلمات املفتاحية: اللزوم الداللي؛ الشفاعة؛ القرآن الكريم؛ 
Abstract: 
   This research aims to explore the primary connotation that accompanies 
the word (intercession) and its derivatives in the entire Holy Qur’an, in the origin 
of its linguistic status. The secondary or subsidiary connotations carried by all 
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these derivatives can be deduced through the different contexts in which they are 
mentioned. This can be done in order to understand whether intercession is 
limited to the Day of Resurrection only, or in the life of this world as well, or in 
both. The research has adopted the contextual and analytical approaches and the 
research was divided into two sections, preceded by an introduction, a preface, 
and followed by a conclusion that included the most important findings of the 
research, then a list of sources and references. The first topic includes intercession 
in the context of: the condition, the oath, the news, and the question, and the 
second topic included: intercession in the context of denial. The research has 
reached a number of results, including; intercession is associated with the Holy 
Qur’an, it is a worldly intercession, and if accompanied by denial, it is an afterlife, 
but if it is associated with an oath, then it is meant intercession in this world and 
in the hereafter together. 

Keywords: Semantic imperative, Intercession, The Holy Quran, Context, 
Derivatives. 

 املقدمة:

ت الحضًثت، التي جضعؽ صالالث ألالٟاّ، ٖلى جىاو٫  صؤبذ الضعاؾاث والبدىر اللٍٛى

جل٪ ألالٟاّ، ال في بَاع ٧ىنها مٟغصة ؾا٦ىت في اإلاعجم، وبهما جىاولتها في خا٫ ٧ىنها مغجبُت 

بٛحرها مً ألالٟاّ وفي ؾُا٢اث مخٗضصة ومسخلٟت؛ لخهل بظل٪ بلى اإلاٗنى الٗام الظي جض٫ 

ٟٓت ؤو جل٪، اٖخماصا ٖلى ما جىنلذ بلُه مً مجمٕى مٗاهيها في جل٪ ٖلُه هظه الل

لى هظا ٞضعاؾت مٗاوي ال٩لماث جخُلب جدلُال للؿُا٢اث  الؿُا٢اث التي وعصث ٞيها، "ٖو

ًخٗضص جبٗا  -ٖلى هظا-واإلاىا٠٢ التي جغص ٞيها، ختى ما ٧ان منها ٚحر لٛىي، ومٗنى ال٩لمت 

 .(1)بٗباعة ؤزغي: جبٗا لخىػٖها اللٛىي" لخٗضص الؿُا٢اث التي ج٣٘ ٞيها، ؤو 

ول٨ً هظا الخٗضص ما ًلبث ؤن ًى٨مل مً زال٫ التر٦حز ٖلى اإلاٗنى الٗام للٟٓت، 

ي  الظي ٩ًىن ٢اؾما مكتر٧ا بُنها حمُٗا، والظي ٚالبا ما ٩ًىن هى اإلاٗنى اللٛىي الحس ّ

 ؼمً.ألاو٫، طل٪ ألانل الظي اهبث٣ذ مىه جل٪ اإلاٗاوي اإلاجغصة، م٘ مغوع ال

وهظا ٌٗني ؤن للؿُا١ صوعا ٦بحرا في بًًاح الضالالث اإلاخٗضصة واإلاسخلٟت للٟٓت 

م  ٢ض  -وهى بمثابت هو واخض مً ؤو٫ ؾىعة ُٞه بلى آزغ ؾىعة-الىاخضة، ٟٞي ال٣غآن ال٨ٍغ

جإحي لٟٓت ما في ؾُا١ بمٗنى، وفي ؾُا١ آزغ بمٗنى زاٍن، وفي ؾُا١ زالث بمٗنى مسال٠ 

٣ٖله، و٦ّض  -ؤي باخث–اب٣حن، وه٨ظا، ول٨ً بطا ما ؤٖمل الباخث لظًى٪ اإلاٗىُحن الؿ

طهىه، ٞةهه ؾُهل في النهاًت بلى ؤن جل٪ اللٟٓت الىاعصة في الؿُا٢اث اإلاخٗضصة بضالالث 
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مخباًىت ومسخلٟت، جدمل صاللت عئِؿُت زابخت في ٧ل مىي٘ وعصث ُٞه، بياٞت بلى جًمنها 

ت ؤو الهامكُت هى مٗاوي هامكُت مىبث٣ت ًٖ اإلاٗنى الغئِس  ي، ومً ًدضص جل٪ اإلاٗاوي الثاهٍى

 الؿُا١ الظي وعصث ُٞه. 

ً: "بن واخضة مً ؤهم هخائج البدث الضاللي،  وفي هظا ٣ًى٫ ؤخض الباخثحن اإلاٗانٍغ

ت الؿُا١  ً–وهي هىا هٍٓغ جدبضي لىا ٖىانغ  -٦ما ًضٖىها ؤوإلاان وؤيغابه مً اإلاٗانٍغ

غوخه، ٞهم ٖىضما يهخمىن بإَىاع اللٟٓت وماصتها مخٟغ٢ت هىا وهىا٥ في ٦خب الى٣ض وق

ُائها ُبٗضها في الىو، وما ًدُِ به مً ْال٫ ًٟاص في  ت ٖامت بهما ًمهضون إٖل اللٍٛى

تر٥ ما لِـ مُٟضا في بَاع الىو ؤو اإلاى٠٢، وبهىا هجض ؤًًا حٗلُالث إلٞاصة  بًٗها، ٍو

جباَها ُٞما بُنها، ٞخدغػ الخ٩امل اإلاٗنى جغح٘ بلى ما هى ؤبٗض مً اإلاٟغصاث مىٗؼلت، ؤي باع 

م٘ ٚحرها مً ألالٟاّ في وؿ٤ جغ٦ُبي زام ًًٟي ٖليها هاالث ما ٧اهذ جٟهم لىال هظا 

 .(2)الاؾخٗما٫ في هو مٗحن"

م مً ؤن هىا٥ لؿاهُحن ٌؿدبٗضون  لى الٚغ الؿُا١ مً  -نغاخت ؤو يمىا-ٖو

ت بالٛت ا  -مً وحهت هٓغهم–لخ٣ُٗض الضعاؾت الضاللُت؛ هٓغا لىحىص مهاٖب ٖملُت وهٍٓغ

حن مً اٖخبر اإلاىهج (3)-٦ما ب٣ى٫ باإلاغ-في مٗالجت الؿُا١ بك٩ل ُمغٍى  ، ٞةن "مً اللٍٛى

الؿُاقي زُىة جمهُضًت للمىهج الخدلُلي، ومً هاالء ؤوإلاان، الظي نغح بإن اإلاعجمي ًجب 

مٗنى ؤهىا ؤوال ؤن ًالخٔ ٧ل ٧لمت في ؾُا٢ها )٦ما جغص في الحضًث ؤو الىو اإلا٨خىب(، ب

ًجب ؤن هضعؾها في وا٢٘ ٖملي )ؤي في ال٨الم(، زم وؿخسلو مً هظه ألاخضار الىا٢ُٗت 

، "وبهظا ًىسٌٟ (4)الٗامل اإلاكتر٥ الٗام، ووسجله ٖلى ؤهه اإلاٗنى )ؤو اإلاٗاوي( لل٩لمت"

ت بلى ٖضص مدضوص مً ألاخضار  الٗضص الالمدضوص مً ألاخضار ال٨المُت الٟغصًت اإلاخىٖى

 .(5)الثابخت"

اث اإلاكابهت له هى  وهظا ٌٗني ؤن ؤوؿب اإلاىاهج لضعاؾت هظا اإلاىيٕى واإلاىيٖى

اإلاىهجان: الؿُاقي والخدلُلي، بط بنهما ؤ٦ثر اإلاىاهج اجهاال والخها٢ا بمىيٕى هظا البدث، 

م"، وطل٪ مً زال٫ جدب٘ وعوص ٧لمت  وهى "اللؼوم الضاللي ل٩لمت الكٟاٖت في ال٣غآن ال٨ٍغ
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م، وصعاؾتها في ؾُا٢اتها اإلاسخلٟت الىاعصة ٞيها، زم الكٟاٖت ومكخ٣ات ها في ال٣غآن ال٨ٍغ

جدلُلها بالُٚا وصاللُا، م٘ بًًاح ؤلاعجاػ البالغي في وعوص هظه ال٩لمت ٖلى هظه الهىعة 

ت صالالتها اإلاسخلٟت، ومً زم اؾخسالم الضاللت  في ؾُا٢اتها اإلاخٗضصة؛ للىنى٫ بلى مٗٞغ

  في الىو ال٣غآوي ٧له.ال٨بري التي ججمٗها ٧لها 

ت  بن ٢ًُت اللؼوم الضاللي للٟٓت الىاخضة في الىو ٧له، حٗىص بلى ال٣ضعة اللٍٛى

ت، ٞةطا ٧ان بلُٛا، مخًلٗا في اللٛت، مخم٨ىا منها، وممؿ٩ا  إلابضٕ الىو، ومل٨خه ال٨ٍٟغ

بٗىانها، ٞؿ٩ُىن ههه مخ٩امال، وطا صاللت مخجاوؿت م٘ مىيٕى الىو طاجه، وبن ازخلٟذ 

لؿُا٢اث، وجباًيذ اإلاىا٠٢، وهظا ٚحر مم٨ً في الىهىم التي ويٗها ؤلاوؿان؛ هٓغا ا

ضم ٢ضعجه ٖلى جظ٦غ ٧ل  إلادضوصًت ٖلمه، ووؿُاهه في آزغ ال٨الم ما ٧ان ٣ًى٫ في ؤوله، ٖو

م ٞهى ؤمغ وا٢٘ وملمىؽ؛ بط هى ٦الم هللا حٗالى،  ش يء ٣ًىله ؤو ٨ًخبه، ؤما في ال٣غآن ال٨ٍغ

ا، ومٗلمها لئلوؿان، والٗالم ب٩ل ص٢ائ٣ها وؤؾغاعها، واإلادُِ ب٩ل ش يء زال٤ اللٛاث ٧له

 ٖلما، ومً هىا جإحي ؤهمُت هظا البدث. 

بت اإلالّحت في صعاؾت هظا  وبىاء ٖلى هظه ألاهمُت ٣ٞض جىلضث لضي الباخثت الٚغ

بت لضيها ؤنها ؤزىاء ٦خابتها لبدث "الاحؿا١ والاوسجام في ، ومما ٢ّىي هظه الٚغ آًت  اإلاىيٕى

ىض جىاولها للٗال٢ت بحن ٢ىله حٗالى: )مً طا الظي ٌكٟ٘ ٖىضه بال بةطهه( وبحن  ال٨غس ي"، ٖو

ً ٖلى وما بٗضه ما ٢بله لٟٓت مٗنى زام مخ٨غع ل، لٟذ اهدباهها جغ٦حز ٦ثحر مً اإلاٟؿٍغ

بهٝغ الىٓغ ًٖ صحت –مٗىاها ٖلى الكٟاٖت في آلازغة ٣ِٞ  ٣ٞض ٢هغواالكٟاٖت، 

م ال ج٩ىن -عؤيهم هىا ؤو زُئه ؛ مما ؤزاع لضيها حؿائال مٟاصه: هل الكٟاٖت في ال٣غآن ال٨ٍغ

بال في آلازغة ٣ِٞ، ؤم ؤنها ٢ض ج٩ىن في الحُاة الضهُا ؤًًا؟ وهظا هى ما صٖاها بلى ٦خابت 

 هظا البدث.

م؛ مً زال٫ جدب٘ وؾُدىاو٫ البدث لٟٓت )ا لكٟاٖت( ومكخ٣اتها في ال٣غآن ال٨ٍغ

هاع الضاللت اإلاالػمت لهظه اللٟٓت  مىاي٘ وعوصها ُٞه، وم٣اعهت بًٗها ببٌٗ؛ إْل

م، م٘ ٖضم بٟٚا٫ بعاصة اإلاٗنى الؿُاقي الظي وعصث  ٤ ما ؤعاصه ال٣غآن ال٨ٍغ ومكخ٣اتها؛ ٞو

 ُٞه جل٪ اللٟٓت ومكخ٣اتها. 
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للؼوم الضاللي ل٩لمت )الكٟاٖت( ومكخ٣اتها ؾُدىاو٫ وهظا ٌٗني ؤن البدث ًٖ ا

م، ولِـ مً اإلاٗنى الض٤ُ٢ للٟٔ،  البدث ًٖ "مٗنًى في الؿُا١ التزم به ال٣غآن ال٨ٍغ

م"  .(6)ولِـ مً اإلاٗاوي اإلاخٗضصة للٟٔ، وال ًلؼم ؤن ًهاخبه في ٚحر ال٣غآن ال٨ٍغ

بدثحن ازىحن، زم ؤما زُت البدث ٣ٞض جم ج٣ؿُم البدث بلى م٣ضمت، وجمهُض، وم

زاجمت جًمىذ ؤهم ما جىنل بلُه البدث مً هخائج، زم ٢ائمت بمهاصع البدث ومغاحٗه، 

م٨ً جٟهُل طل٪ ٖلى الىدى آلا  ي:حٍو

ه،  - ، وؤهمُت البدث، وحؿائالجه، ومىيٖى ئت للمىيٕى يها: جَى اإلا٣ضمت: ٞو

 وؤؾباب ازخُاعه، واإلاىهج اإلاخب٘ ُٞه، وزُت ج٣ؿُمه. 

َؿم، والخبر، والاؾخٟهاماإلابدث ألاو٫:  -
َ
، وال٣ ُه: الكٟاٖت في ؾُا١: الكٍغ  ٞو

ُه: الكٟاٖت في ؾُا١ الىٟي -  اإلابدث الثاوي: ٞو

يها ؤهم ما جىنل بلُه هظا البدث مً هخائج. -  الخاجمت والىخائج: ٞو

 وؤزحرا، ٢ائمت اإلاهاصع واإلاغاح٘. -

َؿم، والخبر في مبدث، 
َ
، وال٣ وؤٞغصث و٢ض ٢امذ الباخثت بىي٘ ؾُا١: الكٍغ

ت؛ بط بن وؿبت وعوص الكٟاٖت في  خباعاث ٞىُت نٞغ ؾُا١ الىٟي بمبدث ٢ائم بغؤؾه؛ اٖل

ؾُا١ الىٟي ؤ٦بر مً وؿبت وعوصها في الؿُا٢اث ألازغي مجخمٗت، ولهظا لؼم ؤلاقاعة بلى 

 طل٪.

ٞهظا ٖمل ال ؤصعي ُٞه ال٨ما٫، ؤو بلٙى الٛاًت، وخؿبي ؤهني بظلذ ُٞه  وزخاما

حهضي، وؾضصث و٢اعبذ ما اؾخُٗذ، ٞةن ؤنبذ ٞظل٪ ٚاًت ما ؤعحى، وبن ٢ّهغث 

غ ٖلى الى٣و، وهللا اإلاؿخٗان. ُِ
ُ
لخَمـ لي الٗظُع؛ ٞةوي بكٌغ ٞ ُُ  ٞل

 التمهيد:

ت مً نمُم هٓامها بن مً ؾماث اللٛت الٗغبُت وزهائهها الظاجُت اإلاىبث٣

اللٛىي اؾخٗما٫ اللؼوم في جىنُل اإلاٗنى ال٩امل الظي ٣ًهضه اإلاخ٩لم بإؾلىب بضٌ٘، مً 
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زال٫ عبِ ٧لمت ما بضاللتها ألانلُت، وبن حٛحرث مىا٢ٗها وازخلٟذ نُٛها في الىو 

ت والهامكُت التي ًبرػها الؿُا١، وجدضصها ال٣غا ئً اللٛىي الىاخض، م٘ بعاصة اإلاٗاوي الثاهٍى

م؛ ألهه ٦الم هللا اإلاعجؼ  ت والحالُت والؿُا٢ُت، وهظا ال ٩ًىن بال في ال٣غآن ال٨ٍغ اللٍٛى

الظي جدضي به ٞصحاء الٗغب وبلٛاءهم، ووحىه بعجاػه لِـ لها خض وال خهغ، ومنها 

مالػمت اللٟٓت ُٞه لضاللتها ألانلُت خُثما وعصث، باإلياٞت بلى مٗاهيها ألازغي اإلاؿخٟاصة 

 ؿُا٢اث، وهظا الخالػم ال ًم٨ً ؤن ٩ًىن في ٦الم البكغ.مً جل٪ ال

 مفهوم اللزوم:

، ؤي: ؤن ًالن٤ ش يٌء قًِئا ما، (7)ٌٗٝغ اللؼوم لٛت بإهه: "اإلاماّؾت واإلاالن٣ت"

 مالػمت جامت؛ ختى ال ٌٗٝغ ؤخضهما بال باآلزغ، ومىه ٢ىلهم: هى ًالػمه ٦ٓله. 

ٗٝغ في الانُالح بإهه: ٧ىن الص يء م٣خًُا لآلزغ، ٞالص يء ألاو٫ ٌؿمى  َو

. ٦ما ٌٗٝغ بإهه امخىإ (8)ملؼوما، والثاوي ٌؿمى الػما، واليؿبت بُنهما مالػمت ولؼوما وجالػما

ٗني الاعجباٍ بحن اإلاٗنى اإلاىيٕى للٟٓت في ألانل، وبحن لىاػم طل٪  الاه٩ٟا٥ بحن قِئحن، َو

ٗٝغ ؤًًا بإهه: "وحىص صاللت جالػم )جهاخب( (9)بًها٫ اإلاٗنى اإلاغاص اإلاٗنى ، وؤزغ طل٪ في . َو

م وال جالػم هظه الضاللت اللٟٔ ٖىض  اؾخٗما٫ اللٟٔ في حمُ٘ مىايٗه في ال٣غآن ال٨ٍغ

م  م، ٞهظه الضاللت اإلاالػمت للٟٔ في اؾخٗما٫ ال٣غآن ال٨ٍغ اؾخٗماله في ٚحر ال٣غآن ال٨ٍغ

 . (10)جم"لِؿذ مً مٗاوي اللٟٔ في اإلاع

٠ الانُالحي مإزىط مً  ٟاث الؿاب٣ت وؿخيخج ؤن الخٍٗغ مً زال٫ الخٍٗغ

٠ اللٛىي، وهما ٌٗىُان باللؼوم مهاخبت ش يء لص يء آزغ، ومالػمخه له، ٦م  الخٍٗغ

 وؿخيخج آلاحي:

ؤن اللؼوم الضاللي ٌٗني ؤن ٩ًىن للٟٓت مٗنى ٖام ال ًٟاع٢ها، باإلياٞت بلى مٗان  -

 ٫ الؿُا٢اث اإلاخٗضصة التي جغص ٞيها في الىو اللٛىي الىاخض.زانت ج٨دؿبها مً زال

ت ًٖ  - ؤن اللؼوم الضاللي ؤؾلىب لٛىي عا١ٍ وطو مؿخىي ٖا٫ٍ، حعجؼ ألاٞهام البكٍغ

م ٣ِٞ.  اؾخٗماله في جهيُٟاتها ومالٟاتها ألاصبُت؛ ولظا ٞهى م٣هىع ٖلى ال٣غآن ال٨ٍغ
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م٨ً حٗلُل طل٪ بـ "ؤن ال٣ٗل البكغي ال ٌؿخُُ ٘ ٖلى الضوام الاخخٟاّ في ٍو

طا٦غجه باالؾم مصحىبا بضاللت حاءث مٗه في ؾُا١ ؾاب٤، ولِؿذ مالػمت له في ألانل، 

ها في ٧ل  ل هظه الضاللت اإلاهاخبت لالؾم في الؿُا١ الؿاب٤ لُُٖى
ّ
زم ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌك٩

 .(11)هو ٣ًىله م٘ مًمىن حضًض"

٠ اللؼوم الضاللي بحغائُا في هظا البدث، ٞهى: ؤن ًإحي اللٟٔ "في ال٣غآن  ؤما حٍٗغ

م بمٗىاه اإلاٗغوٝ ٖىض البكغ، ومصحىبا بضاللت زاهُت في الؿُا١، وطل٪ في حمُ٘  ال٨ٍغ

 .(12)اإلاىاي٘ التي ًغص ٞيها اللٟٔ"

 مفهوم الشفاعة:

اصة،   مإزىطة مً الكٟ٘: زالٝ الىجغ، وهى الؼوج، وهي ؤًًا الٍؼ
ً
الكٟاٖت لٛت

و 
َ
حِر ؤ

َ
ِٗل الخ ِٞ ا ِفي  ًٗ ُٟ

َ
و ق

َ
ُه ؤ

َ
ا ل ًً َ٘ ْٟ َ

هحر ق و٢ُل: هي ؤن ًىًم شخو بلى آزغ؛ لُٗاوهه، ٍو

ا. ًٗ ْٟ َ
ُخه ق ْٗ َ

ٟ
َ

ك
َ
ًغا ٞ

ْ
٣ُى٫ُ: ٧اَن َوج

َ
ه وُيّغِه، ج ِٗ

ْٟ و ٌكاع٦ه ِفي هَ
َ
، ُٞٗاوهه ؤ ّغِ

َّ
ًَ  الك َغ ِم

ْ
َ٘ الَىج َ

ٟ
َ

وق

ُخه  ْٗ َ
ٟ

َ
ًغا ٞك

ْ
اَن َوج

َ
٣ُى٫ُ: ٧

َ
اَن َػْوًحا، ج

َ
ضاص: َما ٧ ْٖ ًَ ألاَ ُ٘ ِم ُ ِٟ

َّ
ره َػْوًحا، والك ا: نحَّ ًٗ ْٟ َ

َضِص ق َٗ ال

 . (13)ِبأِزَغ 

ْحر؛ ألحل 
َ
ٛ

ْ
ً ال َٖ غ  ًّ ْحر َوجغ٥ ال

َ
خ

ْ
، ٞهي: "ُؾاا٫ ٞٗل ال ؤما في الانُالح/ الكٕغ

ْحر، ٖلى َؾِبُل الًغ 
َ
ٛ

ْ
اِئ٠ مً ال

َ
ٟؿه مً ُهَى ز

َ
ى ه

َ
اِجي ِبل م الىَّ ًَ  ِب

َّ
 ِبال

ً
ت

َ
ٛ

ُ
مل ل ْٗ  حْؿَخ

َ
اٖت. َوال

ْحر")
َ
ٛ

ْ
ٟى 14ؾُىة ال َٗ ْ

زُخل٠ في مٗنى الكٟاٖت ٖلى ٢ىلحن: ٣ٞؿم ًغي ؤنها: َلب ال
ُ
(. و٢ض ا

هُ 
َ
َعَحاث للمكٟٕى ل اَصة الضَّ ِظي َو٢٘ لجىاًت ِفي َخ٣ه، و٢ؿم ًغي ؤنها: َلب ِػٍَ

َّ
-وهم . (15)مً ال

ال ًسخلٟىن في ؤنها ال ج٩ىن بال في الضاع آلازغة، ؤي في ًىم  -ٖلى ازخالٞهم في مٗنى الكٟاٖت

 ال٣ُامت.

ا  ٣ٞض الخٓذ الباخثت ٖىض صعاؾتها لالحؿا١ والاوسجام في ٢ىله حٗالى:
َ
ًْ ط َم

ِهِه 
ْ
 ِبِةط

َّ
ْىَضُه ِبال ِٖ  

ُ٘ َ
ٟ

ْ
ك ٌَ ِظي 

َّ
٣ِ 255]الب٣غة: ال

َ
ً اٖخمضوا اإلاٗنى الكغعي ٞ [، ؤنَّ اإلاٟؿٍغ

خحن جهضوا لخٟؿحر هظه الجملت، وؤٖني خهغهم مٗنى الكٟاٖت في ًىم ال٣ُامت ٣ِٞ، 

٣ىا اإلاٗنى وَخهغوه، و٢ض ؾاٖضهم ٖلى اجساط هظا اإلاى٠٢ ال٨ثحر مً آلاًاث التي  َُّ ًٞ
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 في ا٢خهاعها ٖلى هظا اإلاٗنى،
ً
دت  ونٍغ

ً
ِت التي حؿب٤ آًت ال٨غس ي  ٧اهذ واضحت ٧اآلًَ

 مباقغة:
ٌ
ت

َّ
ل
ُ
 ز

َ
ُِه َوال ِٞ  

ٌ٘ ُْ  َب
َّ

ْىٌم ال ًَ ِحَي 
ْ
إ ًَ ن 

َ
ْبِل ؤ

َ
٢ ً م ّمِ

ُ
َىا٦

ْ
ا َعَػ٢ ٣ُىا ِممَّ ِٟ ه

َ
ًَ آَمُىىا ؤ ِظً

َّ
َها ال يُّ

َ
ا ؤ ًَ

ىَن 
ُ
اإلِا

َّ
ُغوَن ُهُم الٓ ِٞ ا

َ
٩

ْ
 ۗ َوال

ٌ
ت َٖ ا

َ
ٟ

َ
 ق

َ
حرها مً آلاًاث في الؿىع 254]الب٣غة:َوال ة هٟؿها [، ٚو

ُه  وفي ُؾَىٍع ؤزغي؛ ٣٦ىله حٗالى:
َ
َي ل ًُ َوَعض ِ ْخَمَٰ ُه الغَّ

َ
ِطَن ل

َ
ًْ ؤ  َم

َّ
 ِبال

ُ
ت َٖ ا

َ
ٟ

َّ
ُ٘ الك َ

ىٟ
َ
 ج

َّ
ْىَمِئٍظ ال ًَ

 
ً

ْىال
َ
٢:[، ٞهظه آلاًاث جخدضر ًٖ ًىم ال٣ُامت، و٦ظل٪ ٢ىله حٗالى: 109]َه ًَىا ِم

َ
َما ل

َ
ٞ

 َنِض٤ًٍ َخِمٍُم 
َ
[، ُٞه خ٩اًت ل٣ى٫ اإلاكغ٦حن؛ وهم في الىاع 100]الكٗغاء: قاٞٗحن َوال

 زالضًً ٞيها. 

ت ما بطا ٧اهذ  وهى ما خضا بالباخثت بلى صعاؾت الكٟاٖت في هظا البدث؛ إلاٗٞغ

ا،  ًٗ صاللتها مدهىعة في و٢ىٖها في ًىم ال٣ُامت ٣ِٞ، ؤم ؤنها ٢ض ج٩ىن في الضهُا، وآلازغة م

بطا ٧اهذ صاللتها في آًت ال٨غس ي ٖلى  ؤو في ٧ل واخضة منهما ٖلى خضة، بهٝغ الىٓغ ٖما

٧ىنها في الحُاة الضهُا وآلازغة، ؤو في آلازغة ٣ِٞ؛ ألن هظا مما ؾُجُب ٖىه هظا البدث 

 في مىيٗه. 

م بخضي وزالزحن مغة، في حؿ٘  ل٣ض وعصث )الكٟاٖت( ومكخ٣اتها في ال٣غآن ال٨ٍغ

 ٖكغة ؾىعة، بهُٜ مسخلٟت، ًم٨ً ٖغيها ٖلى الىدى الخالي:

 (.1هضع: )الكٟ٘(: )اإلا

 (.2(، وقٟاٖتهم: )11( مغة، منها: الكٟاٖت: )13اؾم اإلاهضع: )

( :  (.1(، ٌكٟٗىن: )1(، ٌكٟٗىا: )3( مغاث. منها: ٌكٟ٘: )5الٟٗل اإلاًإع

 (، قٟٗائها:1(، قٟٗائ٦م: )3اء: )(، ق5ٟٗ( مغاث. منها: قُٟ٘: )10الهٟت اإلاكبهت: )

(1.) 

 (.2اؾم الٟاٖل: )قاٞٗحن(: )

م، و٧ان ل٩ل  ُت ٢ض وعصث في ؾُا٢اث مسخلٟت في ال٣غآن ال٨ٍغ وهظه الهُٜ الهٞغ

باإلياٞت بلى اإلاٗنى –هٕى منها صاللخه الخانت التي جٓهغ مً زال٫ اؾخٗماله في الؿُا١ 

، وهظا ال ٌٗني ؤن ٧ل نُٛت منها جدمل صاللت واخضة -ألانلي الظي ؾب٤ ط٦غه في الخٍٗغ٠

ُت ٣ِٞ في ٧ل ؾُا١ وعصث ُٞه  م ٧له، بهما ٌٗني طل٪ ؤن الهُٛت الهٞغ في ال٣غآن ال٨ٍغ
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الىاخضة ٢ض جدمل صاللت واخضة ٣ِٞ خُثما وعصث في ال٣غآن، و٢ض ٩ًىن لها ؤ٦ثر مً 

ت ؤو ؾُا٢ُت في الؿُا٢اث اإلاسخلٟت.  صاللت بىاء ٖلى ما ًالػمها مً ٖىامل لٍٛى

تها في ال٣غآن و٢ض جبحن للباخثت مً زال٫ اؾخ٣غاء لٟٓت )الكٟاٖت( ومكخ٣ا

، وفي  م، ؤنها ٢ض وعصث في ؾُا٢اث مسخلٟت ومخٗضصة، ٣ٞض وعصث في ؾُا١ الكٍغ ال٨ٍغ

َبر، وفي ؾُا١ الاؾخٟهام، وفي ؾُا١ الىٟي؛ ولهظا ٢غعث 
َ
َؿم، وفي ؾُا١ الخ

َ
ؾُا١ ال٣

٤ هظا الخ٣ؿُم؛ بط الخٓذ ؤن الكٟاٖت في ٧ل ؾُا١ جض٫ ٖلى مٗنى مكتر٥  صعاؾتها ٞو

م٘ ٖضم -ٖلى هظا ًم٨ً اؾخسالم الضالالث الؿُا٢ُت اإلاسخلٟت للكٟاٖت  ًجمٗها؛ وبىاء

اصة ها في الضهُا،  -بٟٚا٫ مٗىاها ألانلي الضا٫ ٖلى الؼوج، والٍؼ بما ًض٫ ٖلى بم٩اهُت و٢ٖى

 ؤو في آلازغة، ؤو ٞيهما مٗا، ٖلى الىدى الخالي:

َسم، والخبر
َ
 املبحث ألاول: الشفاعة في سياق: الشرط، والق

 
ً

 سياق الشرط :أوال

م ؤعب٘ مغاث، وفي آًت  وعصث الكٟاٖت يمً ؤؾلىب الكٍغ في ال٣غآن ال٨ٍغ

ْنَها ۖ واخضة، في ؾىعة اليؿاء وهي ٢ىله حٗالى:  ِهٌِب ِمّ
َ
ُه ه

َّ
ً ل

ُ
٨ ًَ  

ً
 َخَؿَىت

ً
ت َٖ ا

َ
ٟ

َ
ْ٘ ق َ

ٟ
ْ

ك ٌَ  ً مَّ

٣ًُِخا ْيٍء مُّ
َ

ِلّ ش 
ُ
ىَٰ ٧

َ
ل َٖ ُه 

َّ
اَن الل

َ
ْنَها ۗ َو٧ ٌل ِمّ ْٟ ُه ٦ِ

َّ
ً ل

ُ
٨ ًَ  

ً
ت

َ
ئ ّ
ِِ  َؾ

ً
ت َٖ ا

َ
ٟ

َ
ْ٘ ق َ

ٟ
ْ

ك ٌَ [. 85]اليؿاء: َوَمً 

 -ٞجاء منها الٟٗل اإلاًإع )ٌكٟ٘( مغجحن، واؾم اإلاهضع )قٟاٖت( 
ً
غجحن. وهظه م -ه٨غة

الكٟاٖت مسهىنت بالحُاة الضهُا ال باآلزغة، ٞدحن ًإطن هللا حٗالى لبكغ ٢اصع ٖلى الخإزحر 

في ٚحره بإن ًازغ ُٞه، وؤن جٓهغ هخائج جل٪ الخإزحراث؛ ٞةن حؼًءا منها ًغجض بلى اإلاازغ، ٞةن 

ا وعص في مٗاحم ٧ان جإزحره زحًرا ٖاص ٖلُه بالخحر، وبن ٧ان جإزحره قًغا ٖاص ٖلُه بالكغ، ٦م

" ، ٞةْهاع الٗضاوة بةٖاهت الٗضو جلح٤ هخائجها (16)اللٛت: "وقٟ٘ لي بالٗضاوة ؤٖان ٖليَّ

.
ً

 ٧ان ؤم آحال
ً

 الؿِئت بهاخبها ٖاحال

 في ًىم ال٣ُامت؟! والجىاب  
ٌ
 ؾِئت

ٌ
وهىا ًدباصع ؾاا٫ مٟاصه: هل هىا٥ قٟاٖت

ل٤، وال ًم٨ً ؤن ٌكٟٗىا قٟاٖت بالخإ٦ُض: ال؛ ألن الكٟٗاء ًىم ال٣ُامت هم مً نٟىة الخ

ؾِئت ؤبضا؛ لظا ٞةنَّ اإلاغاص هىا هى ما ٩ًىن في هظه الحُاة الضهُا، صاع اإلاىاٞ٘ واإلاهالح: 
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ُاء، وبظ٫، وحهض. وهخائجها ًدهضها الكاٞ٘ بالخحر والكغ ابخضاًء مً  ٖمل، وؤزظ، ٖو

 الضهُا بِىما هخائجها ممخضة.الضهُا، ومغوًعا بالبرػر واهتهاًء باآلزغة، ٞهظه الكٟاٖت ج٩ىن في 

٦ما ؤن قٟاٖت ؤي بكغ مً ٖامت الىاؽ لبكغ مثله ال ٩ًىن بال في الضهُا، ال في 

 آلازغة، خُث بن الكٟاٖت في آلازغة م٣خهغة ٖلى ٞئت مً زل٤ هللا، هم اإلاالئ٨ت والىبُحن.

م ٌٗني ؤنها قٟاٖت  ومً هىا ًدبحن لىا ؤن لؼوم الكٟاٖت للكٍغ في ال٣غآن ال٨ٍغ

ت مدًت، وؤن الكاٞ٘ ؾ٩ُىن له ههِب منها، زحرا ٧اهذ ؤم قغا، بٌٛ الىٓغ ًٖ  صهٍُى

٧ىنها وعصث ٞٗال ؤو اؾما، ٞضاللت الكٍغ حٗني الاخخما٫، وهظا ٣ًخط ي ؤنها ٢ض جدهل 

و٢ض ال جدهل، وهظا ال ٩ًىن بال في خا٫ الضهُا، ؤما في آلازغة ٞالكٟاٖت ما٦ضة، بٗض ؤن 

 كاء بها.ًإطن هللا حٗالى إلاً ٌ

 ثاهًيا: سياق القسم

م مغة واخضة، وحاءث  وعصث الكٟاٖت يمً ؤؾلىب ال٣ؿم في ال٣غآن ال٨ٍغ

ْجِغ )بهُٛت اإلاهضع )الكٟ٘( في ؤو٫ ؾىعة الٟجغ، في ٢ىله حٗالى: 
َ
ٟ

ْ
ٍغ )1َوال

ْ
ك َٖ ا٫ٍ  َُ

َ
( 2( َول

غِ 
ْ
َىج

ْ
ِ٘ َوال

ْٟ َّ
 [. 3-1]الٟجغ:َوالك

لظي ويٗذ له خملذ اإلاٗنى اللٛىي ألاو٫ اوإلاا حاءث ٧لمت )الكٟ٘( مهضًعا ٣ٞض 

باإلياٞت بلى اإلاٗنى الؿُاقي الظي جدمله هظه ال٩لمت، والظي -في ألانل وهى الؼوج 

؛ ٧ىن اإلاهضع هى ألانل الظي اقخ٣ذ مىه حمُ٘ اإلاكخ٣اث، ٖلى عؤي -ؾِخطح الخ٣ا

حن ٛىي ٢ض بغػ  ؛(17)البهٍغ
ُّ
ٗنى الل

َ
، ٞىالخٔ ؤن اإلا ولظا ٞهى ًدمل اإلاٗنى اللٛىي الهٝغ

دخاُج مٗه بلى اؾدُداء ؤو اؾخيباٍ. ًُ ا ال  ًُّ  ُٞه بغوًػا حل

٠ُ ٖلُه، وهى )الىجغ(،  ُٖ ا  ( في هظه آلاًت مـمَّ ِ٘
ْٟ َّ
ٛىي لـ)الك

ُّ
ٗنى الل

ْ
إلا
َ
طُح ا ٦ما ًخَّ

وُج  ٞإو٫ ما ٣ًابلىا في اإلاٗاحم ٖىض هظه اإلااصة ِغ، وُهَى الؼَّ
ْ
 الىج

ُ
: ِزالٝ ُ٘ ٟ

َّ
( هى: الك َ٘ َ

ٟ
َ

 . (18))ق

غاِعي  ًُ ٛىي؛ منها ما 
ُّ
نى الل ْٗ َ إلاْ

َ
 حؿدىُض ٖلى ا

ٌ
ة الٌث ٖضَّ ِت جإٍو

َ
ٓ ْٟ و٢ض وعصْث لهظه اللَّ

، ؤو 
َ
ت

َ
ُغ هى ًىُم ٖٞغ

ْ
ْدِغ، والِىج َ٘ هى ًىُم الىَّ ٟ

َّ
ُل ال٣ائُل بإنَّ الك إٍو ِم، وهى الخَّ

َ
ال

َ
ا١ِ ال٨ َُ ِؾ

ظي ٢ا٫ هللا 
َّ
ِغ ال

َ
ِغ آلاز ْٟ ؛ وهى ًىُم الىَّ

ُ
اِلث

َّ
ُغ الُىُم الث

ْ
ْدِغ، والِىج ُ٘ الُىماِن بَٗض ًىِم الىَّ ْٟ َّ

الك

ِه  ٖىه: ُْ لَ َٖ َم 
ْ
 ِبز

َ
ال

َ
َغ ٞ زَّ

َ
إ
َ
ِه َوَمً ج ُْ لَ َٖ َم 

ْ
 ِبز

َ
ال

َ
ْىَمْحِن ٞ ًَ َل ِفي  َعجَّ

َ
َمً ح

َ
ٞ :[. و٦ما 203]الب٣غة
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ُل ًدىاَؾْب  َغ هي اللُالي  ط٦غها ٞهظا الخإٍو
ْ

ك َٗ ُالي ال
َّ
ىِم ؤنَّ الل

ُ
ٗل

ْ
إلا
َ
ًْ ا اِث، ِٞم ا١ِ آلاًَ َُ م٘ ؾ

ّل زل٤ِ 
ُ
َ٘ هى ٧ ٟ

َّ
الِث ما حَٗل الك إٍو َؿَم ِبـها حٗالى لًٟلها. ومً الخَّ

ْ
٢

َ
ِت ؤ غ مً طي الِحجَّ

ْ
ك َٗ ال

 ب٣ىله 
ً

٣َْىا َػْوَحْحِن  : هللا جباع٥ وحٗالى، ُمؿخضال
َ
ل
َ
ْيٍء ز

َ
ّلِ ش 

ُ
٧ ًْ اث:َوِم [. ومنها ما 49]الظاٍع

لى هظا ٩ًىن الىجغ هى هللا  ًغي ؤن الكٟ٘ هى الحص ى، ٌٗني ٦ثرة الخل٤، والىجغ هى هللا، ٖو

 . (19)ؾبداهه وحٗالى

ا وعص ًٖ ههغ بً ٖلي 
َ
ِ٘ والىجِغ، إلِا ٟ

َّ
 بالك

ُ
لىاث هي اإلا٣هىصة ومنها ما ًغي ؤنَّ الهَّ

زني زالض بً ٢ِ زني ؤبي ٢ا٫: خضَّ ـ، ًٖ ٢خاصة ًٖ ٖمغان بً ٖانم، ًٖ الظي ٢ا٫: خضَّ

، ومنها »في الكٟ٘ والىجغ ٢ا٫:  ٖمغان بً خهحن، ًٖ الىبي  ٌ٘ ْٟ َ
 ِمْنَها ق

ُ
الة هي الهَّ

 .(20)«وجٌغ 

ْو    ّهِ
َ
ـس ًُ ـْم 

َ
ِ٘ والىجِغ، ول

ْٟ َّ
غه ؤ٢ؿَم بالك

ْ
اِن: "بنَّ هللا حٗالى ط٦ َُ ِ٘ الَب ٢ا٫ ناخُب حاِم

ٟ٘ وال مً الىجِغ 
َّ

ا مً الك ًٖ ا ؤ٢ؿم به هى ٍ٘ ووجٍغ ٞهى ِمـمَّ
ْٟ َ
صون هىٍٕ بسبٍر وال ٣ٍٖل، و٧لُّ ق

ه صازل في ٢ؿمه هظا؛ لٗمىِم ٢َؿمه بظل٪" ل بهَّ ا ٢ا٫ ؤهل الخإٍو  .(21)ِمـمَّ

ا ٧ان مٗنى ٧لمت الكٟ٘ هىا ٞةنها ٧لها جىدهغ في ؤمىع خانلت في الضهُا، ٦ُىم  ًًّ وؤ

حر طل٪، وهظا  ض مً ٢ىة صاللتها ٖلى ٧ىنها مما ًخٗل٤ الىدغ، والهلىاث، وزل٤ هللا، ٚو ًٍؼ

 بالحُاة الضهُا ولِـ باآلزغة. ٦ما ؤنها لم جسغج ًٖ مٗىاها اللٛىي، وهى الؼوج.

ومً هىا ًم٨ً ؤن ٣ًا٫ بن لؼوم الكٟاٖت ألؾلىب ال٣ؿم، وا٢ترانها به في ال٣غآن 

ت مدًت، وال ًم٨ً حٗل٣ها بُىم ال٣ م، ًسلهها ألن ج٩ىن قٟاٖت صهٍُى ُامت. و٢ض ال٨ٍغ

ؤ٦ض هظا الاؾخيخاج ؤنها وعصث هىا بهُٛت اإلاهضع )الكٟ٘(، الظي ًدمل الضاللت ألاولى 

ا٦ض هظا الغؤي بحمإ الٗلماء ٖلى صاللتها  ٟٓت في ؤنل ويٗها اللٛىي، وهى الؼوج، ٍو
ّ
لل

حرهما. ت ٦ُىم الىدغ، والهلىاث، ٚو  ٖلى ؤمىع صهٍُى

ا: سياق الخبر
ً
 ثالث

م زالر مغاث، منها مغجان وعصث الكٟاٖت يمً ؤؾل ىب الخبر في ال٣غآن ال٨ٍغ

بهُٛت الهٟت اإلاكبهت، ومغة بهُٛت اؾم اإلاهضع، ٞاإلاغة ألاولى: نٟت مكبهت، حاءث 
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ُٗبضوَن ِمً بهُٛت الجم٘، مًاٞت بلى )ها( اإلاخ٩لمحن )قٟٗائها(، وطل٪ في ٢ىله حٗالى:  ََ َو

ُهم  ُٗ َ
ىٟ ًَ ُهم َوال  غُّ ًُ ًَ ـِه ما ال 

َّ
ـَه ِبما صوِن الل

َّ
ئىَن الل َىِبّ

ُ
ج
َ
ل ؤ

ُ
ـِه ٢

َّ
ىَض الل ِٖ ها 

ُ
ٗائ

َ
ٟ

ُ
الِء ق

ُ
٣ىلىَن هـا َوٍَ

كِغ٧ىَن  ٌُ ّما  َٖ ٗالى 
َ
ُه َوح

َ
عِى ُؾبداه

َ
ماواِث َوال ِفي ألا ُم ِفي الؿَّ

َ
ٗل ٌَ  [. 18]ًىوـ:ال 

والثاهُت: نٟت مكبهت بهُٛت الجم٘ ٚحر اإلاّٗغٝ )قٟٗاء( وطل٪ في ٢ىله حٗالى: 

 ِم
َ
ىَن ؤ

ُ
٣ِل ْٗ ٌَ  

َ
ًئا َوال ِْ َ

ىَن ق
ُ
ْمِل٩ ًَ  

َ
ىا ال

ُ
اه

َ
ْى ٧

َ
َول

َ
ْل ؤ

ُ
اَء ٢ َٗ

َ
ٟ

ُ
ـِه ق

َّ
وا ِمً ُصوِن الل

ُ
ظ

َ
س  [. 43]الؼمغ: اجَّ

ت )الكٟاٖت(، في ٢ىله حٗالى:   ؤما الثالثت ٞهي: اؾم مهضع، مٗٞغ
ُ
ت َٖ ا

َ
ٟ

َّ
ِه الك

َّ
ل
ّ
ل ِل

ُ
٢

ْعِى ۖ 
َ ْ
َماَواِث َوألا ُ٪ الؿَّ

ْ
ُه ُمل

َّ
ا ۖ ل ًٗ ىَن َحِمُ ُٗ ْغَح

ُ
ِه ج ُْ مَّ ِبلَ

ُ
 [. 44]الؼمغ: ز

ٟٞي آًت ؾىعة ًىوـ جإحي الكٟاٖت في ؾُا١ بزباع هللا ٖؼ وحل ًٖ ؤن هاالء  

اإلاكغ٦حن اجسظوا ألاوزان التي ٌٗبضونها قٟٗاء ٖىض هللا، وهى بزباع ٚغيه الاؾدى٩اع؛ ألن 

ؤعجؼ ًٖ ؤن ًضٞٗىا ًٖ جل٪ ألانىام ؤو ألاوزان ؤو ألاولُاء الظًً ًغحىن قٟاٖتهم، هم 

 ؤهٟؿهم الًغ، ًٞال ًٖ ؤن ًضٞٗىه ًٖ ٚحرهم، ؤو ٌكٟٗىا لهم.

بن هظه الكٟاٖت التي ًغحىنها مً ؤوزانهم ٣ًهضون بها الكٟاٖت في الضهُا وآلازغة  

ً طهبىا بلى ؤن اإلا٣هىص بالكٟٗاء هىا:  -ؤًًا-مُٗا، ومما ًا٦ض ؤنها في الضهُا ح ؤن اإلاٟؿٍغ

ال٩ىا٦ب، ؤو الُالؾم التي ويٗىها ٖلى ألانىام، ؤو ألا٧ابغ وألاولُاء وألاهبُاء الغوح، ؤو 

، وهدً وٗلم ؤنهم ٧اهىا ًغبُىن بحن (22)الظًً حٗلىا ألانىام ٖلى نىعهم، ؤو ٚحر طل٪

٦ما هى خا٫ ٦ثحر –ال٩ىا٦ب وبحن ما ًدضر لهم في خُاتهم مً ؤقُاء، زحرا ٧اهذ ؤم قغا

٦ما ؤن الُالؾم ال حؿخسضم بال لخد٤ُ٣ ؤٚغاى في الضهُا، ال  ، -مً الىاؽ في هظا الى٢ذ

 في آلازغة. 

ؤما في آلاًت ألاولى مً ؾىعة الؼمغ، ٣ٞض وعصث الكٟاٖت اؾَم ٞاٖل بهُٛت  

ل قٟٗاء لهم مً  الجم٘، وهي هىا وعصث في ؾُا١ بزباع هللا حٗالى ًٖ اجساط ٦ٟاع ٢َغ

غ اإلاىلى ٖؼ وحل ٖليهم هظا الاجساط، وبّحن في صون هللا، وهى بزباع ًُٟض ؤلاه٩اع، ٣ٞض ؤه٨

 آلاًت الخالُت ؤن الكٟاٖت له وخضه، ٣ًى٫ الؼمسكغي في طل٪: 

ِه(: مً صون بطهه 
َّ
ًْ ُصوِن الل وا(: بل اجسظ ٢َغل، والهمؼة لئله٩اع، )ِم

ُ
ظ

َ
س ِم اجَّ

َ
")ؤ

ِه، وال ٌكٟ٘ ٖىضه ؤ
َّ
ْىَض الل ِٖ ها 

ُ
ٗائ

َ
ٟ

ُ
الِء ق

ُ
ٗاَء خحن ٢الىا: ها

َ
ٟ

ُ
خض بال بةطهه. ؤال جغي بلى ق
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ا( ؤي: هى مال٨ها، ٞال ٌؿخُُ٘ ؤخض قٟاٖت بال  ًٗ  َحِمُ
ُ
ت َٖ ٟا

َّ
ِه الك

َّ
ْل ِلل

ُ
٢ىله حٗالى: )٢

ان  حن: ؤن ٩ًىن اإلاكٟٕى له مغجط ى، وؤن ٩ًىن الكُٟ٘ مإطوها له. وهاهىا الكَغ بكَغ

ْم  ًَ ىا(: مٗىاه: ؤٌكٟٗىن ولى ٧اهىا ال 
ُ
ْى ٧اه

َ
َول

َ
ىَن؟ ؤي: م٣ٟىصان حمُٗا. )ؤ

ُ
٣ِل ْٗ ٌَ ًئا َوال  ِْ َ

ىَن ق
ُ
ِل٩

 .(23)ولى ٧اهىا ٖلى هظه الهٟت ال ًمل٩ىن قِئا ٢ِ، ختى ًمل٩ىا الكٟاٖت، وال ٣ٖل لهم"

وهظا ًُٟض ؤنهم اجسظوا جل٪ ألاوزان قٟٗاء؛ لِكٟٗىا لهم في الضهُا وآلازغة مٗا؛  

مىىن باهلل حٗالى، وطل٪ ؤن الضهُا ٖىضهم ؤهم مً آلازغة؛ ألنهم في ألانل مكغ٧ىن، ًا 

ٗبضون ٚحره، و٢الىا بهما ٌٗبضون هظه ألاوزان لخ٣غبهم بلى هللا ػلٟى،  ول٨نهم ٌكغ٧ىن به، َو

 ًغحىن قٟاٖت مٗبىصاتهم مً ألاوزان في الضهُا وفي آلازغة مٗا.  -بطن-ٞهم 

٦ما ؤن ازخهام الكٟاٖت باهلل وخضه اإلاظ٧ىع في آلاًت الخالُت وهي ٢ىله حٗالى: 

 
ّ
ل ِل

ُ
ىَن ٢ ُٗ ْغَح

ُ
ِه ج ُْ مَّ ِبلَ

ُ
ْعِى ۖ ز

َ ْ
َماَواِث َوألا ُ٪ الؿَّ

ْ
ُه ُمل

َّ
اۖ  ل ًٗ  َحِمُ

ُ
ت َٖ ا

َ
ٟ

َّ
ِه الك

َّ
[. ًا٦ض 44]الؼمغ: ل

ت، وقاملت ل٩ل ػمان وم٩ان، في الضهُا وفي  ُّ ؤن الكٟاٖت اإلا٣هىصة هىا قٟاٖت ٖامت، و٧ل

 آلازغة.

ِت، وهى اؾُم حيـ قامٌل ل٩ّلِ  َٖ ٟا
َّ

ُمِغ َوَعَص لٟٔ الك وفي آلاًت الثاهُت مً ُؾىعِة الؼُّ

ِهَغْث هىا ٖلى هللا 
ُ
ُمىِم، و٢ض ٢ ُٗ اللِت ٖلى ال ٟاِٖت، وؤػمىتها وؤم٨ىتها؛ للضَّ

َّ
ِٕ الك  ؤهىا

ا ٖلى هللا  ًٗ  حمُ
َ
ت َٖ ا

َ
ٟ

َّ
ىُب الك

ُ
ْؾل

ُ
ا ألا

َ
 ٢َهَغ َهظ

ُ
٣ضًِم، خُث ٤ِ الخَّ ُٟذ ًٖ بٍُغ

ُ
حٗالى، وه

 ل٩ل ؤهىإ الكٟاٖت، 
ٌ
، قاملت

ٌ
، مُل٣ت

ٌ
ا، ومما ًض٫ ٖلى ؤن الكٟاٖت هىا ٖامت ا جامًّ ًُ ٚحره هٟ

 بـ)ؤ٫( الاؾخٛغا٢ُت، وهي "التي 
ً
ٞت وفي ٧ل ػمان وم٩ان، في الضهُا وآلازغة، هى مجُئها ُمٗغَّ

ِ٘ ؤٞغاِص الجي ـ. وهي ما حكمُل حؿخٛغ١ حمُ٘ ؤهىاٖها، وهي بما ؤن ج٩ىن الؾخٛغا١ حمُ

ا{، ؤي ٧لُّ ٞغٍص مىه، وبما الؾخٛغا١  ًٟ ِل٤َ ؤلاوؿاُن يُٗ
ُ
َ٘ ؤٞغاِصه، ٣٦ىله حٗالى: }وز حمُ

 )ؤ٫ْ( 
ُ
المت ِ٘ زهائهِه، مثل "ؤهَذ الغحُل"، ؤي احخمٗذ َُٞ٪ ٧لُّ نٟاِث الغحا٫. ٖو حمُ

ها") َٗ ( مى٢ ُٕ )٧ّلٍ َح و٢ى
ُ
هل ًَ ٗنى هظه آلاًت (. ُٞصح بهظا ؤن ه٣ى٫ في م24الاؾخٛغا٢ُت ؤن 

مت: "هلل ٧ل قٟاٖت".  ال٨ٍغ
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ماواِث   ُ٪ الؿَّ
ْ
ُه ُمل

َ
ومما ًا٦ض ما طهبذ بلُه الباخثت هىا هى ؤن ٢ىله حٗالى: )ل

ا(؛ ألهه بطا ٧ان له اإلال٪ ٧له، والكٟاٖت  ًٗ  َحِمُ
ُ
ت َٖ ٟا

َّ
ِه الك

َّ
غ ل٣ىله حٗالى: )ِلل ْعِى(: ج٣ٍغ

َ ْ
َوألا

. ٦ما ؤن ط٦غ الؿماواث وألاعى ًىحي بكمىلُت (25حؼء مً هظا مً اإلال٪، ٧ان مال٩ا لها)

ضم ا٢خهاعها ٖلى الكٟاٖت في الضهُا ٞدؿب. مىمها، ٖو  الكٟاٖت ٖو

 رابًعا: الاستفهام

م زالر  وعصث )الكٟاٖت( ومكخ٣اتها يمً ؤؾلىب الاؾخٟهام في ال٣غآن ال٨ٍغ

في ٢ىله مغاث، في آًخحن ازيخحن ٣ِٞ، ٣ٞض وعصث بهُٛت الٟٗل اإلاًإع في آًت ال٨غس ي 

ِهِه حٗالى: 
ْ
 ِبِةط

َّ
ْىَضُه ِبال ِٖ  

ُ٘ َ
ٟ

ْ
ك ٌَ ِظي 

َّ
ا ال

َ
ًْ ط  [. 255]الب٣غة: َم

ت ٚحر اإلاّٗغٞت )قٟٗاء(، م٣غوهت بالٟٗل  ٦ما وعصث بهُٛت الهٟت اإلاكبهت اإلاجمٖى

ُه اإلاًإع الظي ٞاٖله واو الجماٖت )ِٞكٟٗىا(، وطل٪ في ٢ىله حٗالى: 
َ
ل إٍو

َ
 ج

ّ
غوَن ِبال

ُ
ىٓ ًَ َهل 

ٗاَء 
َ
ٟ

ُ
ىا ِمً ق

َ
َهل ل

َ
ىا ِبالَح٤ِّ ٞ ض حاَءث ُعُؾُل َعِبّ

َ
بُل ٢

َ
ؿىُه ِمً ٢

َ
ًَ و ظً

َّ
٣ى٫ُ ال ًَ ُه 

ُ
ل إٍو

َ
إحي ج ًَ ىَم  ًَ

نُهم ما ٧اهىا  َٖ َؿُهم َوَيلَّ  ُٟ ه
َ
ِؿغوا ؤ

َ
ض ز

َ
َٗمُل ٢

َ
ّىا و

ُ
ظي ٦

َّ
حَر ال

َ
َىَٗمَل ٚ

َ
َغصُّ ٞ

ُ
و ه

َ
ىا ؤ

َ
ٗىا ل

َ
كٟ َِ َٞ

روَن 
َ
ٟت ًَ:ٝغا  [. 53]ألٖا

ِهِه ي آًت ال٨غس ي: ؤما ف
ْ
 ِبِةط

َّ
ْىَضُه ِبال ِٖ  

ُ٘ َ
ٟ

ْ
ك ٌَ ِظي 

َّ
ا ال

َ
ًْ ط ًَ  َم ٍغ ّٟؿِ

ُ ْ
إلا
َ
ٞىجُض ؤنَّ ا

وا لخٟؿحِر هظه الجملِت، َٞدَهُغْوُه في ؤن الكٟاٖت   خحن جهضُّ
ْ
ِ٣

َ
َنى الكغعي ٞ ْٗ َ إلاْ

َ
اٖخَمُضوا ا

 
َ
ساط هظا ا ِ

ّ
ًْ اإلاغاصة هىا هي الكٟاٖت في ًىم ال٣ُامت، و٢ض ؾاٖضهم ٖلى اج ْى٠ِ٢ِ ال٨ثحُر ِم

َ ْ
إلا

 
َ
ت ًَ ْؿِب٤ُ آ

َ
ِت التي ح ٗنى، ٧اآلًَ

َ ْ
إلا
َ
ا ا

َ
ِخَهاِعَها ٖلى َهظ

ْ
 في ا٢

ً
َدت  ونٍغ

ً
ْذ واِضَحت

َ
اِث التي ٧اه آلاًَ

:
ً
غس ّيِ ُمَباقغة

ُ
ٌ٘  ال٨ ُْ  َب

َّ
ْىٌم ال ًَ ِحَي 

ْ
إ ًَ ن 

َ
ْبِل ؤ

َ
٢ ً م ّمِ

ُ
َىا٦

ْ
ا َعَػ٢ ٣ُىا ِممَّ ِٟ ه

َ
ًَ آَمُىىا ؤ ِظً

َّ
َها ال يُّ

َ
ا ؤ ُِه  ًَ ِٞ

ىَن 
ُ
اإلِا

َّ
ُغوَن ُهُم الٓ ِٞ ا

َ
٩

ْ
 ۗ َوال

ٌ
ت َٖ ا

َ
ٟ

َ
 ق

َ
 َوال

ٌ
ت

َّ
ل
ُ
 ز

َ
ىعِة 254]الب٣غة: َوال حُرها مً آلاًاِث في الؿُّ [، ٚو

َغي؛ ٣٦ىله حٗالى:
ْ
ز

ُ
ِؿَها وفي ُؾَىٍع ؤ ْٟ ًُ  ِه ْخَمَٰ ُه الغَّ

َ
ِطَن ل

َ
ًْ ؤ  َم

َّ
 ِبال

ُ
ت َٖ ا

َ
ٟ

َّ
ُ٘ الك َ

ىٟ
َ
 ج

َّ
ْىَمِئٍظ ال ًَ

 
َ
ُه ٢

َ
َي ل  َوَعض ِ

ً
اَمِت، و٦ظل٪ ٢ىله حٗالى: 109 ]َه: ْىال َُ  ًٖ ًىِم ال٣ِ

ُ
ر [، ٞهظه آلاًاُث جخدضَّ

 َنِض٤ًٍ َخِمٍُم 
َ
َىا ِمً قاٞٗحن َوال

َ
َما ل

َ
ٞ :كغ٦حن؛ وُهْم 100 ]الكٗغاء

ُ ْ
إلا
َ
 ل٣ى٫ِ ا

ٌ
[، ُٞه خ٩اًت

اِع زالضًً ٞيها.   في الىَّ
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ىا في ؾُا١ آًت ال٨غس ي والح٣ُ٣ت ؤن ما طهب بلُه اإلاٟؿغون في صاللت الكٟاٖت ه 

ا في  ض طل٪ ٣ِٞ، وألن هىا٥ صلُال لٍٛى ٖلى ًىم ال٣ُامت هى الهىاب؛ لِـ ألن الؿُا١ ًٍا

ى٣ؿم هظا الضلُل بلى ٢ؿمحن:  آلاًت هٟؿها ًا٦ض طل٪، ٍو

ُت، وهي ج٣خط ي ؤن ٩ًىن الكاٞ٘، واإلاكٟٕى له   ألاو٫: هى ؤن ٧لمت )ٖىضه( ْٞغ

ً ٖىض اإلاىلى ٖؼ وحل، وا٢ٟح ن بحن ًضًه، وهظا لً ٩ًىن بال في ًىم ال٣ُامت، ًىم خايٍغ

 الحؿاب والجؼاء، ولِـ في الضهُا.

ْىَضُه{   ِٖ  
ُ٘ َ
ٟ

ْ
ك ٌَ ا الظي 

َ
الثاوي: ؤن مٗنى الاؾخٟهام هىا هى الىٟي، ٞـ"٢ىله: }َمً ط

٣ِْغُى{ ]الب٣غة:  ًُ ا الظي 
َ
ً ط ًْ »[ و٣٦245ىله: }مَّ ها اؾخٟهاًما ٞمٗىاه « َم

ُ
وبن ٧ان لٟٓ

لْذ الىُٟي 
َ
 بةطهه»في ٢ىِله: « بال»؛ ولظل٪ َصز

ّ
 . (26)«"بال

، ألن الكٟاٖت خانلت 
َ
ُ٘ آلاًت ولى ٧اهذ حٗني الكٟاٖت في الضهُا، لخال٠ الىا٢

مؿخمغة في الضهُا ٖلى مغ ألاًام، في الخحر وفي الكغ مٗا، وهللا حٗالى ال ًغض ى ؤن ج٩ىن 

 في آلازغة ٣ِٞ.الكٟاٖت في الكغ، ولم ًإطن بها، ٞض٫ هظا ٖلى ؤنها 

ً الظًً جحضوا هظا الُىم، ٖىضما  غاٝ ٞةن هاالء ال٩اٍٞغ وؤما في آًت ؾىعة ألٖا

جخ٨ك٠ لهم الح٣ائ٤، وجىجلي في ًىم ال٣ُامت الظي ؤزبر ٖىه ال٣غآن، والظي ٠٣ً الىاؽ 

، وجبحن نض٢هم، ول٨ىىا َح٤ِّ
ْ
ىا ِبال ْض حاَءْث ُعُؾُل َعّبِ

َ
 ُٞه ؤمام زال٣هم للحؿاب ٣ًىلىن: ٢

ىا في هظه الؿاٖت 
َ
ىا ل ُٗ َ

ٟ
ْ

ك َِ ٗاَء َٞ
َ
ٟ

ُ
ًْ ق ىا ِم

َ
َهْل ل

َ
٤ الًال٫، ٞ ٦ظبىاهم وؾغها في ٍَغ

ضٞٗىا ٖىا ما هدً ُٞه مً ٦غب وبالء؟ ؤو هغص بلى الضهُا ٞىٗمل ٖمال نالحا  الٗهِبت، ٍو

 .(27)ٚحر الظي ٦ىا وٗمله مً الجحىص واللهى واللٗب؟

اإلا٣هىص بالكٟاٖت هىا هي الكٟاٖت في ل٣ض ص٫ الؿُا١ صاللت واضحت ٖلى ؤن 

ًىم ال٣ُامت ٣ِٞ، ٣ٞض حاءث ٖلى لؿان ال٨ٟاع ًىم ال٣ُامت في ؾُا١ اؾخٟهام ًدمل في 

َُاجه الخمني بإن ٌكٟ٘ ألولئ٪ ال٨ٟاِع قٟٗائهم الظًً ٧اهىا ٌٗبضونهم ؤو ًخىلىنهم مً 

هالحاث واجبإ الغؾل، ٦ما صون هللا في الحُاة الضهُا، ؤو الٗىصة بلى الحُاة الضهُا لٗمل ال
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ؤهه اؾخٟهام ًىُىي ٖلى الحؿغة والىضم مما ونل بلُه خالهم في طل٪ الُىم الٗهِب، 

 ٖىضما عؤوا الٗظاب.

ا 
َ
اَع، ِبط َّٟ َ

٨
ْ
نَّ ال

َ
ِغٍَمِت: ؤ

َ
٨

ْ
ِت ال ًَ ْ

ى ِفي َهِظِه آلا
َ
ال َٗ

َ
َن ح ٣ًى٫ ناخب ؤيىاء البُان: "َبحَّ

 ِ٣
ْ
ْىَم ال ًَ  

َ
ت

َ
َح٣ُ٣ِ

ْ
ُىىا ال ًَ ا ْن َٖ

َ
: ؤ ًِ

ْمَغٍْ
َ
َخَض ؤ

َ
ْىَن ؤ َخَمىَّ ٍَ ، َو َح٤ِّ

ْ
ُؾَل َحاَءْث ِبال نَّ الغُّ

َ
وَن ِبإ ٣ِغُّ ًُ اَمِت  َُ

ْغض ِ  ًُ ىا ِبَما 
ُ
َمل ْٗ ََ ُؾَل، َو ىا الغُّ

ُ
٢ َهّضِ ُُ ا ِل َُ

ْ
ه ى الضُّ

َ
وا ِبل َغصُّ ًُ ْو 

َ
وُهْم، ؤ

ُ
ْى٣ِظ ُُ اُء َٞ َٗ

َ
ٟ

ُ
ُهْم ق

َ
َ٘ ل َ

ٟ
ْ

ك ي ٌَ

ْن ُهَىا  َبّحِ
ًُ ْم 

َ
َه، َول

َّ
ُهْم الل

ُ
ِتَراٞ ْٖ وا؟ َوَهِل ا ْى ُعصُّ

َ
ىَن ل

ُ
ل َٗ ْٟ ًَ ا 

َ
وَن؟ َوَماط َغصُّ ًُ َخٌض؟ َوَهْل 

َ
ُهْم ؤ

َ
ُ٘ ل َ

ٟ
ْ

ك ٌَ َهْل 

ُهْم  نَّ
َ
َن: ؤ َبحَّ

َ
َغ، ٞ

َ
ز

ُ
َ٘ ؤ ُه ِفي َمَىاِي

َّ
ل
ُ
ِلَ٪ ٧

َ
َن ط ى َبحَّ

َ
ال َٗ

َ
ُه ح ٨ِىَّ

َ
ُهْم؟ َول ُٗ َ

ْىٟ ًَ ُؾِل  ِلَ٪ ِبِهْض١ِ الغُّ
َ
 ط

َ
 ال

َخ 
َ
ُهْم ؤ

َ
ُ٘ ل َ

ٟ
ْ

ك ٌَ[ 
َ
ت ًَ ْ

حَن( آلا ِٗ ِٞ ا
َ

ًْ ق َىا ِم
َ
َما ل

َ
ُهْم 100 \ 26ٌض ُب٣ُىِلِه: )ٞ ُٗ َ

ْىٟ
َ
َما ج

َ
ْىِلِه: )ٞ

َ
[، َو٢

حَن( ] ِٗ ِٞ ا
َّ

 الك
ُ
ت َٖ ا

َ
ٟ

َ
ى( ]48 \ 74ق ط َ

َ
ًِ اْعج

َ
 إلِا

َّ
ىَن ِبال ُٗ َ

ٟ
ْ

ك ٌَ  
َ

ْىِلِه: )َوال
َ
ْىِلِه: 28 \ 21[ ، َو٢

َ
٢ َ٘ [ َم

َغ( ] ْٟ ُ
٨

ْ
َباِصِه ال ِٗ ى ِل

ْغض َ ًَ  
َ

اِؾ٣ِحَن( ]7 \ 39)َوال
َ
ٟ

ْ
ْىِم ال

َ
٣

ْ
ًِ ال

َٖ ى  ْغض َ ًَ  
َ

َه ال
َّ
ِةنَّ الل

َ
ْىِلِه: )ٞ

َ
 \ 9[ ، َو٢

ا٦ُِؿى 30[ 96
َ
ْجِغُمىَن ه

ُ ْ
َغي ِبِط اإلا

َ
ْى ج

َ
ْىِلِه: )َول

َ
٣

َ
َصٍة، ٦ ّضِ

َٗ َ٘ ُمَخ وَن ِفي َمَىاِي َغصُّ ًُ  
َ

ُهْم ال نَّ
َ
َن ؤ ، َوَبحَّ

ْبَهغْ 
َ
َىا ؤ ِهْم َعبَّ ْىَض َعّبِ ِٖ َىا ُعُءوِؾِهْم  ِْ جَ

َ
َىا آل

ْ
ْى ِقئ

َ
ا ُمى٢ُِىىَن َول َمْل َناِلًحا ِبهَّ ْٗ َ

َىا و ْٗ اْعِح
َ
َىا ٞ ْٗ ا َوَؾِم

َ
ه

حَن( ] ِٗ ْحَم
َ
اِؽ ؤ ِت َوالىَّ ِجىَّ

ْ
ًَ ال َم ِم نَّ َحَهىَّ

َ َ
ْمؤل

َ َ
ي أل ْى٫ُ ِمّنِ

َ
٣

ْ
ًْ َخ٤َّ ال ٨ِ

َ
ـٍ ُهَضاَها َول

ْٟ لَّ هَ
ُ
٧32 \ 12 ،

13"](28) . 

طا وعصث في ؾُا١ الاؾخٟهام ٞةنها ج٩ىن م٣هىعة ومً هىا وؿخيخج ؤن الكٟاٖت ب

ٖلى خهىلها في آلازغة ٣ِٞ صون الضهُا، ؾىاء ؤ٧ان الاؾخٟهام ٖلى خ٣ُ٣خه ؤم ٧ان 

زاعحا بلى ٚحره مً اإلاٗاوي، ٧الىٟي في آًت ال٨غس ي، وؾىاء ٧ان الاؾخٟهام مً هللا حٗالى، ؤم 

 مً زل٣ه، وهم هىا ال٨ٟاع.

 سياق: الىفي املبحث الثاوي: الشفاعة في

ت ا٢تراها بالكٟاٖت ومكخ٣اتها في ال٣غآن  ٌٗض ؤؾلىب الىٟي ؤ٦ثر ألاؾالُب الىدٍى

م بك٩ل ٦بحر، بط ٩ًاص وعوصها  م، ٣ٞض وعصث )الكٟاٖت( م٣ترهت به في ال٣غآن ال٨ٍغ ال٨ٍغ

 ً مٗه ًُغى ٖلى ما ؾىاه، ٣ٞض وعصث الكٟاٖت ومكخ٣اتها يمً ؤؾلىب الىٟي ٖكٍغ

م البالٛت بخضي وزالزحن مغة، مغة، ؤي ما ٣ًاعب  الثلثحن مً مغاث وعوصها في ال٣غآن ال٨ٍغ

ُت مخٗضصة، ٣ٞض حاءث:   ول٨نها لم جغص ٧لها بهُٛت واخضة، وبهما وعصث بهُٜ نٞغ
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 )قُٟ٘( زمـ مغاث.  -
ً
 مٟغصة

ً
 مكبهت

ً
 نٟت

 )قٟٗاء  -
ً
ت  مجمٖى

ً
 مكبهت

ً
 قٟٗاء٦م( مغجحن.  -نٟت

 الؿالم )قاٞٗحن( مغجحن. اؾَم ٞاٍٖل بهُٛت حم٘ اإلاظ٦غ  -

ا )ٌكٟٗىن( مغة واخضة.  - ًٖ  مًاع
ً

 ٞٗال

 اؾَم مهضٍع ٚحر مًاٝ )قٟاٖت( زماوي مغاث.  -

 اؾَم مهضٍع مًاٝ )قٟاٖتهم( مغجحن. -

م  م٨ً اؾخٗغاى الهىع التي وعصث ٞيها الكٟاٖت م٣ترهت بالىٟي في ال٣غآن ال٨ٍغ ٍو

 ٖلى الىدى آلاحي:

: الصفة املشبهة )شفيع
ً

 (، و)شفعاء، وشفعاءكم(أوال

م، في  وعصث الهٟت اإلاكبهت )قُٟ٘( بلٟٔ اإلاٟغص زمـ مغاث في ال٣غآن ال٨ٍغ

 زمـ آًاث، في ؤعب٘ ؾىع، وهي: 

ُهم ِمً صوِهِه َوِليٌّ  ٢ىله حٗالى:  -
َ
ـَ ل ِ

َ
ِهم ل غوا ِبلى َعِبّ

َ
دك ًُ ن 

َ
ساٞىَن ؤ ًَ  ًَ ظً

َّ
هِظع ِبِه ال

َ
َوؤ

ُهم 
َّ
ل َٗ

َ
ٌ٘ ل ُٟ

َ
٣ىَن َوال ق خَّ ًَ :[. 51 ]ألاوٗام 

غ ِبِه و٢ىله حٗالى:  -
ّ
٦ِ

َ
هُا َوط  الضُّ

ُ
تُهُم الَحُاة غَّ

َ
هًىا َوٚ

َ
ًبا َول ِٗ

َ
ظوا صًَنُهم ل

َ
س ًَ اجَّ ظً

َّ
ِع ال

َ
َوط

ض٫ٍ ال  َٖ لَّ 
ُ
ِٗض٫ ٧

َ
ٌ٘ َوِبن ح ُٟ

َ
ـِه َوِليٌّ َوال ق

َّ
ها ِمً صوِن الل

َ
ـَ ل ِ

َ
َؿَبذ ل

َ
ـٌ ِبما ٦ ٟ

َ
بَؿَل ه

ُ
ن ج

َ
ؤ

ظ مِ 
َ
از لٌُم ِبما ٧اهىا ًُ

َ
ظاٌب ؤ َٖ غاٌب ِمً َخمٍُم َو

َ
ُهم ق

َ
َؿبىا ل

َ
بِؿلىا ِبما ٦

ُ
ًَ ؤ ظً

َّ
ولـِئَ٪ ال

ُ
نها ؤ

غوَن  ُٟ ٨ ًَ:[. 70 ]ألاوٗام 

حَن  و٢ىله حٗالى:  - اإلِاِ
َّ
ِمحَن َما ِللٓ ِْ ا

َ
َحَىاِحِغ ٧

ْ
َضي ال

َ
ىُب ل

ُ
٣ُل

ْ
ِت ِبِط ال

َ
ِػٞ

ْ
ْىَم آلا ًَ هِظْعُهْم 

َ
َوؤ

 
َ

 ق
َ

ًْ َخِمٍُم َوال ُٕ ِم ا
َ
ُ ًُ  ٍ٘ ُ ِٟ:[. 18 ]ٚاٞغ 

مَّ و٢ىله حٗالى:  -
ُ
اٍم ز ًّ

َ
ِت ؤ عَى في ِؾخَّ

َ
ماواِث َوألا ٤َ الؿَّ

َ
ل
َ
ظي ز

َّ
ـُه ال

َّ
ُم الل

ُ
٨ ِبنَّ َعبَّ

ال 
َ
ٞ

َ
اُٖبضوُه ؤ

َ
م ٞ

ُ
٨ ـُه َعبُّ

َّ
ُم الل

ُ
 ِمً َبِٗض ِبطِهِه طِل٨

ّ
ٍ٘ ِبال ُٟ

َ
مَغ ما ِمً ق

َ
ُغ ألا َضِبّ ًُ غِف  َٗ ى ال

َ
ل َٖ اؾَخىي 

 
َّ
٦

َ
ظ

َ
 [.3 ]ًىوـ:غوَن ج
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مَّ و٢ىله حٗالى:  -
ُ
اٍم ز ًَّ

َ
ِت ؤ َنُهَما ِفي ِؾخَّ ُْ ْعَى َوَما َب

َ ْ
َماَواِث َوألا ٤َ الؿَّ

َ
ل
َ
ِظي ز

َّ
ـُه ال

َّ
الل

ُغوَن 
َّ
٦

َ
َخظ

َ
 ج

َ
ال

َ
ٞ

َ
ٍ٘ ؤ ُ ِٟ

َ
 ق

َ
ً ُصوِهِه ِمً َوِلٍيّ َوال م ِمّ

ُ
٨

َ
ْغِف َما ل َٗ ْ

ى ال
َ
ل َٖ  [.4]السجضة:اْؾَخَىي 

وعصث ٞيها لٟٓت )قُٟ٘( م٣ترهت بالىٟي، ٞالىٟي ٞيها ٧ان بـ )لِـ ٩ٞل هظه آلاًاث 

لهم(، و)لِـ لها(، و)ما للٓاإلاحن(، و)ما مً(، و)ما ل٨م( ٖلى الخىالي، ول٨ً الىٟي هىا لِـ 

في ؾُا١ واخض، وبهما وعص في ؾُا٢حن مسخلٟحن هما ؾُا١ مساَبت هللا حٗالى للىبي نلى 

م٨ً جٟهُلهما ٦ما ًلي:هللا ٖلُه وؾلم، وؾُا١ مساَبخه   حٗالى لٛحر هبُه مً الخل٤، ٍو

ؾُا١ مساَبت الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم: ٖىضما ٧ان زُاب اإلاىلى ٖؼ وحل  - ؤ

لىبُه نلى هللا ٖلُه وؾلم ٞةهه ٢غن الكٟاٖت ُٞه بإٞٗا٫ ألامغ الضالت ٖلى 

ِظع، 
ْ
ً، وهي: )وؤه ُض والتهضًض لل٩اٍٞغ عِ الٖى

َ
ِظعهم( ٖلى الخىاَوط

ْ
لي، في زالر آًاث ، وؤه

 هي: 

ُهم ِمً صوِهِه َوِليٌّ  ٢ىله حٗالى: 
َ
ـَ ل ِ

َ
ِهم ل غوا ِبلى َعِبّ

َ
دك ًُ ن 

َ
ساٞىَن ؤ ًَ  ًَ ظً

َّ
هِظع ِبِه ال

َ
َوؤ

٣ىَن  خَّ ًَ ُهم 
َّ
ل َٗ

َ
ٌ٘ ل ُٟ

َ
 [. 51]ألاوٗام: َوال ق

تُهُم و٢ىله حٗالى:  غَّ
َ
هًىا َوٚ

َ
ًبا َول ِٗ

َ
ظوا صًَنُهم ل

َ
س ًَ اجَّ ظً

َّ
ِع ال

َ
ن َوط

َ
غ ِبِه ؤ

ّ
٦ِ

َ
هُا َوط  الضُّ

ُ
الَحُاة

ظ 
َ
از ًُ ض٫ٍ ال  َٖ لَّ 

ُ
ِٗض٫ ٧

َ
ٌ٘ َوِبن ح ُٟ

َ
ـِه َوِليٌّ َوال ق

َّ
ها ِمً صوِن الل

َ
ـَ ل ِ

َ
َؿَبذ ل

َ
ـٌ ِبما ٦ ٟ

َ
بَؿَل ه

ُ
ج

لٌُم ِبما ٧اهىا 
َ
ظاٌب ؤ َٖ غاٌب ِمً َخمٍُم َو

َ
ُهم ق

َ
َؿبىا ل

َ
بِؿلىا ِبما ٦

ُ
ًَ ؤ ظً

َّ
ولـِئَ٪ ال

ُ
ِمنها ؤ

غوَن  ُٟ ٨ ًَ[:70ألاوٗام .] 

ًْ  و٢ىله حٗالى:  حَن ِم اإلِاِ
َّ
ِمحَن َما ِللٓ ِْ ا

َ
َحَىاِحِغ ٧

ْ
َضي ال

َ
ىُب ل

ُ
٣ُل

ْ
ِت ِبِط ال

َ
ِػٞ

ْ
ْىَم آلا ًَ هِظْعُهْم 

َ
َوؤ

 ُٕ ا
َ
ُ ًُ  ٍ٘ ُ ِٟ

َ
 ق

َ
 [. 18]ٚاٞغ:َخِمٍُم َوال

ٟهم مً الىاع،  وؤٞٗا٫ ألامغ هظه جُٟض وحىب بهظاع الغؾى٫ لهاالء اإلاكغ٦حن، وجسٍى

اءهم الظًً ًّضٖىن ؤنهم ؾِكٟٗىن لهم ًىم ال٣ُامت لً ٌؿخُُٗىا ٞٗل طل٪ وؤن قٟٗ

ؤبضا، ومً هىا ؤٞاصث ؤن الكٟاٖت هىا مسخهت بُىم ال٣ُامت ٣ِٞ، صون الحُاة الضهُا: 

ألنها ٧اهذ مؿبى٢ت بالىٟي، ؤي هٟي الكٟاٖت في ًىم ال٣ُامت، بضلُل ألالٟاّ اإلاهاخبت لها 
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ت(، وألنها  –ٖظاب ؤلُم  –قغاب مً خمُم  –ا في الؿُا١ هٟؿه، وهي: )ًدكغو  ًىم آلاٞػ

ً مً ٖظاب هظا الُىم.  ا٢ترهذ بإٞٗا٫ ألامغ اإلاىحهت مً هللا بلى هبُه بةهظاع ال٩اٍٞغ

ؾُا١ مساَبت ٚحر الىبي: ٖىضما زاَب هللا حٗالى ٚحر الىبي ٞةن ٧لمت )قُٟ٘(  - ب

ًخحن لم ٌؿب٣ه حاءث في ؾُا١ ٚحر الؿُا١ الؿاب٤، ؤي ؤن الىٟي في هاجحن آلا 

ت؛ ألن هللا حٗالى ال ًساَب ٚحر ألاهبُاء مباقغة،  ٞٗل ؤمغ، وبهما ُؾب٤ بجملت زبًر

وال ًىحه بليهم ألامغ مباقغة ٖبر الىحي، وبهما ًىحهه لهم بىاؾُت ألاهبُاء، ومً 

زم ٞةن الكٟاٖت هىا جُٟض بم٩اهُت خهىلها في الضهُا وفي آلازغة مٗا، ولِؿذ 

 غة ٣ِٞ.م٣خهغة ٖلى آلاز

مَّ اؾَخىي ٟٞي ٢ىله حٗالى:  
ُ
اٍم ز ًّ

َ
ِت ؤ عَى في ِؾخَّ

َ
ماواِث َوألا ٤َ الؿَّ

َ
ل
َ
ظي ز

َّ
ـُه ال

َّ
ُم الل

ُ
٨ ِبنَّ َعبَّ

ال 
َ
ٞ

َ
اُٖبضوُه ؤ

َ
م ٞ

ُ
٨ ـُه َعبُّ

َّ
ُم الل

ُ
 ِمً َبِٗض ِبطِهِه طِل٨

ّ
ٍ٘ ِبال ُٟ

َ
مَغ ما ِمً ق

َ
ُغ ألا َضِبّ ًُ غِف  َٗ ى ال

َ
ل َٖ

غوَن 
َّ
٦

َ
ظ

َ
ِت [. و٢ىله حٗالى: 3]ًىوـ:ج َنُهَما ِفي ِؾخَّ ُْ ْعَى َوَما َب

َ ْ
َماَواِث َوألا ٤َ الؿَّ

َ
ل
َ
ِظي ز

َّ
ـُه ال

َّ
الل

ُغوَن 
َّ
٦

َ
َخظ

َ
 ج

َ
ال

َ
ٞ

َ
ٍ٘ ؤ ُ ِٟ

َ
 ق

َ
ً ُصوِهِه ِمً َوِلٍيّ َوال م ِمّ

ُ
٨

َ
ْغِف َما ل َٗ ْ

ى ال
َ
ل َٖ مَّ اْؾَخَىي 

ُ
اٍم ز ًَّ

َ
[. 4]السجضة:ؤ

حضًث ًٖ زل٤ الؿماواث وألاعى وما بُنهما، ومضة هجض ؤن الكٟاٖت ٢ض ا٢ترهذ بال

ٖلى الٗغف، وهى خضًث ج٩اص آلاًخان  -حل قإهه-زل٣هما، والحضًث ًٖ اؾخىائه 

جىُب٣ان في مًمىهه ومدخىاه، ومً زم ٞةن قمىلُت آلاًخحن للحضًث ًٖ ال٩ىن بما ُٞه 

ُض وتهضًض، وبهما هى م٣ام جظ٦حر ب٣ضعة  ٓمخه، وؤهه الؿماواث وألاعى لِـ م٣ام ٖو هللا ٖو

وخضه اإلاؿخد٤ للك٨غ والٗباصة، ولهظا ٞةن الكٟاٖت هىا مُل٣ت، ٚحر م٣ُضة، ؤي ؤنها 

ا. ًٗ  الكٟاٖت في الضهُا وفي آلازغة م

ت، ٣ٞض وعصث ٧لٌّ منهما م٣ترهت  ؤما )قٟٗاء، وقٟٗاء٦م(، الهٟت اإلاكبهت اإلاجمٖى

ً بالىٟي مغة واخضة، وطل٪ في ٢ىله حٗالى: 
ُ
٨ ًَ ْم 

َ
ىا َول

ُ
اه

َ
اُء َو٧ َٗ

َ
ٟ

ُ
اِئِهْم ق

َ
َغ٧

ُ
ً ق ُهم ِمّ

َّ
ل

 ًَ ِغٍ ِٞ ا
َ
اِئِهْم ٧

َ
َغ٧

ُ
ٍة [. و٢ىله حٗالى: 13]الغوم:ِبك ٫َ َمغَّ وَّ

َ
م ؤ

ُ
٣ىا٦

َ
ل
َ
ما ز

َ
غاصي ٦

ُ
ض ِحئُخمىها ٞ

َ
٣

َ
َول
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ُهم نَّ
َ
مُخم ؤ َٖ ًَ َػ ظً

َّ
ُم ال

ُ
ٗاَء٦

َ
ٟ

ُ
م ق

ُ
٨ َٗ غي َم

َ
م َوما ه

ُ
هىِع٦

ُ
م َوعاَء ْ

ُ
لىا٦ ىَّ

َ
َغ٦ُخم ما ز

َ
م  َوج

ُ
٨ُٞ

مىَن  ُٖ ؼ
َ
ىُخم ج

ُ
م ما ٦

ُ
ى٨ َٖ م َوَيلَّ 

ُ
َ٘ َبَِى٨ َُّ

َ
٣

َ
ض ج

َ
٣

َ
َغ٧اُء ل

ُ
 [. ٖلى الخىالي.94]ألاوٗام: ق

بن هظا الىٟي ًُٟض ؤن الكٟاٖت اإلا٣هىصة هىا هي الكٟاٖت في ًىم ال٣ُامت، ًىم 

الجؼاء والحؿاب، ٟٞي آلاًت ألاولى ًىٟي ال٣غآن وحىص ؤي قٟٗاء لهاالء اإلاجغمحن ًىم 

ال٣ُامت، مً الظًً ٧اهىا ٌكغ٧ىنهم في الٗباصة في الحُاة الضهُا، والضلُل ٖلى ؤن هظه 

 الؿاب٣ت لهظه آلاًت، وهي ٢ىله حٗالى: 
ُ
٣ُىُم الكٟاٖت هي في ًىم ال٣ُامت آلاًت

َ
ْىَم ج ٍَ َو

ْجِغُمىَن 
ُ ْ
ـُ اإلا ْبِل ًُ  

ُ
ت َٖ ا ْم 12]الغوم: الؿَّ

َ
ُهْم  [. ٣ًى٫ الكى٧اوي في جٟؿحر هظه آلاًت: "َول

َ
ًْ ل ُ

٨ ًَ

 ًَ ِظً
َّ
اِئِهُم ال

َ
َغ٧

ُ
ًْ ق  ِم

ُ
ت َٖ ا ٣ُىُم الؿَّ

َ
ْىَم ج ًَ ِغ٦ِحَن 

ْ
ُمك

ْ
ًْ ِلل ُ

٨ ًَ ْم 
َ
ْي: ل

َ
ٗاُء، ؤ

َ
ٟ

ُ
َغ٧اِئِهْم ق

ُ
ًْ ق ِم

َغ٧اِئِهْم،
ُ

ِذ ِبك
ْ
َى٢

ْ
ِلَ٪ ال

َ
ىا ِفي ط

ُ
ِه، َو٧اه

َّ
اِب الل

َ
ظ َٖ  ًْ ِجحُروَنُهْم ِم ًُ اُء  َٗ

َ
ٟ

ُ
ِه ق

َّ
ًْ ُصوِن الل َبُضوُهْم ِم َٖ 

ِلُم  َٖ ُهْم  نَّ
َ
؛ أِل

ً
ْىِنِهْم آِلَهت

َ
ًَ ِل٩ ْي: َحاِخِضً

َ
، ؤ ًَ ِغٍ ِٞ اَء هللا ٧ا

َ
َغ٧

ُ
ىُهْم ق

ُ
ل َٗ ًَ َح ِظً

َّ
ْي: ِبأِلَهِتِهُم ال

َ
 ؤ

ْ
ىا ِبط

وَن" غُّ ًُ ًَ  
َ

ىَن َوال ُٗ َ
ْىٟ ًَ  

َ
ُهْم ال نَّ

َ
ا٥َ ؤ

َ
 .(29)ط

م ال٣ُامت وفي آلاًت الثاهُت هجض ؤن الىٟي ًخجه بلى جمدٌُ الكٟاٖت ألن ج٩ىن في ًى 

ها هى جهىٍغ خا٫ اإلاكغ٦حن ًىم ال٣ُامت، ومً زم ٞةن -ؤًًا–ال في الضهُا  ، ألن مىيٖى

 صاللت الكٟاٖت ًيبغي ؤن ج٩ىن مسخهت بهظا الُىم. 

 ُ٘ ٣ِْغَ َغاُص ِمْىُه الخَّ
ُ ْ
غاصي( اإلا

ُ
ُخُمىها ٞ

ْ
ْض ِحئ

َ
٣

َ
ُه: )َول

ُ
ْىل

َ
٣

َ
ا ٞ

َ
َذ َهظ

ْ
َغٞ َٖ ا 

َ
٢ا٫ الغاػي: "ِبط

ْىِبُُش  َخُضُهَما: َوالخَّ
َ
: ؤ ًِ

ْمَغٍْ
َ
ْدِهُِل ؤ

َ
ى ج

َ
ا ِبل َُ

ْ
ه ُهْم َوُحْهَضُهْم ِفي الضُّ ىا حضَّ

ُ
ُهْم َنَغٞ نَّ

َ
ِلَ٪ أِل

َ
، َوط

هُ 
َ
اَء ل َٗ

َ
ٟ

ُ
ىُن ق

ُ
٩

َ
َها ج نَّ

َ
اِصِهْم ؤ

َ
ِخ٣ ْٖ ْنَىاَم؛ اِل

َ ْ
َبُضوا ألا َٖ ُهْم  نَّ

َ
اِوي: ؤ

َّ
َجاِه. َوالث

ْ
ا٫ِ َوال

َ ْ
ْدِهُُل اإلا

َ
ْىَض ج ِٖ ْم 

 
ُ
ه، ز

َّ
ًْ الل ِجُضوا ِم ًَ ْم 

َ
ْمَىا٫ِ، َول

َ ْ
َ٪ ألا

ْ
ًْ ِجل ْيٌء ِم

َ
ُهْم ش  َٗ ْب٤َ َم ًَ ْم 

َ
اَمِت ل َُ ٣ِ

ْ
َل ال ِٟ ا َوَعُصوا َمْد

َّ َ
ُهْم إلا  مَّ ِبنَّ

ىَّ  َٖ ا َو َُ
ْ
ه ىُه ِفي الضُّ

ُ
ل ّلِ َما َخهَّ

ُ
٧ ًْ َٖ َغاَصي 

ُ
َب٣ُىا ٞ

َ
ى؛ ٞ

َ
ال َٗ

َ
ه ح

َّ
ْىَض الل ِٖ ُهْم 

َ
 ل

ً
ت َٖ ا

َ
ٟ

َ
ْنَىاِم ق

َ ْ
َ٪ ألا

ْ
 ِجل

ُ
ىا ل

ِه" ُْ لَ َٖ(30) . 

مً زال٫ ألالٟاّ الضالت ٖلى ًىم ال٣ُامت، والحضًث ٖما -والؿُا١ في آلاًخحن 

ت. -ًدهل للمكغ٦حن ُٞه  ًا٦ض ؤنها الكٟاٖت ألازغوٍت، ال الكٟاٖت الضهٍُى

ومً هىا ٞةن الهٟت اإلاكبهت اإلاٟغصة )قُٟ٘( ٖىضما ج٣ترن بالىٟي ٞةهه ٩ًىن لها 

ىن الخُاب للىبي، ٞةنها جض٫ ٖلى ؤنها م٣ُضة ومسخهت باآلزغة خالخان: ألاولى: ٖىضما ٩ً
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٣ِٞ، هٓغا ال٢ترانها بالىُٖض والتهضًض للمكغ٦حن، والثاهُت: ٖىضما ٩ًىن الخُاب لٛحر 

ٓمخه، وفي ؾُا١ الضٖىة بلى الخظ٦حر والخ٨ٟغ  الىبي، وجإحي يمً الحضًث ًٖ ٢ضعة هللا ٖو

ها ج٩ىن مُل٣ت ٚحر م٣ُضة، ٞدكمل الكٟاٖت في في زل٤ هللا، وبٞغاص هللا بالٗباصة، ٞةن

 الضهُا وآلازغة مٗا.

 )قٟٗاء، وقٟٗاء٦م(، وم٣ترهت بالىٟي ٞةنها جإحي 
ً
ت ىضما ج٩ىن الهٟت اإلاكبهت مجمٖى ٖو

للضاللت ٖلى ؤن هظه الكٟاٖت ٧ائىت في ًىم ال٣ُامت ٣ِٞ؛ زهىنا ؤنها وعصث في ؾُا١ 

ًىم ال٣ُامت، ونُٛت الجم٘ هظه حص ي ب٨ثرة مً الحضًث ًٖ ؤخىا٫ اإلاكغ٦حن واإلاجغمحن في 

حر  ٧ان ٌٗخ٣ض ال٨ٟاع ؤنهم قٟٗاء لهم ًىم ال٣ُامت، مً ؤنىام، وؤوزان، وؤهاؽ نالححن، ٚو

 طل٪.

 ثاهًيا: اسم الفاعل )شافعين(

م  وعصث الهٟت اإلاكبهت )قاٞٗحن( بهُٛت الجم٘، م٣ترهت بالىٟي في ال٣غآن ال٨ٍغ

  مغجحن، في ٢ىله حٗالى:
ُ
٨

َ
اُووَن ٞ

َ
ٛ

ْ
يَها ُهْم َوال ِٞ ـَ  ﴾٤٩﴿ ْب٨ُِبىا  َوُحُىىُص ِبْبِلِ

ىَن  ُٗ ْحَم
َ
َخِهُمىَن  ﴾٤٩﴿ ؤ

ْ
س ًَ يَها  ِٞ ىا َوُهْم 

ُ
ال

َ
ِبحٍن  ﴾٤٩﴿ ٢ ٫ٍ مُّ

َ
ي َيال ِٟ

َ
ا ل ىَّ

ُ
ـِه ِبن ٦

َّ
الل

َ
  ﴾٤٩﴿ ج

ْ
ِبط

حَن  ِ
َ
اإلا َٗ

ْ
م ِبَغِبّ ال

ُ
٨ٍ َؿِىّ

ُ
ْجِغُمىَن  ﴾٤٩﴿ و

ُ ْ
 اإلا

َّ
َىا ِبال

َّ
َيل

َ
حَن﴿ ﴾٤٤﴿ َوَما ؤ ِٗ ِٞ ا

َ
َىا ِمً ق

َ
َما ل

َ
ٞ٠١١﴾  

َ
َوال

ًِ [. و٢ىله حٗالى: 101-94]الكٗغاء: َنِض٤ًٍ َخِمٍُم  ً
ْىِم الِضّ َُ ُب ِب

ّ
ِظ

َ
٨

ُ
ا ه ىَّ

ُ
ا  ﴾٩٩﴿ َو٦

َ
اه

َ
ج
َ
ى ؤ َختَّ

٣ِحُن﴿ َُ حَن  ﴾٩٩الْ ِٗ ِٞ ا
َّ

 الك
ُ
ت َٖ ا

َ
ٟ

َ
ُهْم ق ُٗ َ

ىٟ
َ
َما ج

َ
ٞ :[. 48-46]اإلاضزغ 

ً حاء ٖلى لؿان ٟٞي آًت ؾىعة الكٗغاء هجض ؤن هٟي الكا ٞٗحن ألولئ٪ ال٩اٍٞغ

ال٨ٟاع ؤهٟؿهم، بضاللت الًمحر )ها اإلاخ٩لمحن(، وهى خضًث ًضوع بُنهم وبحن قغ٧ائهم، وهم 

ل في جٟؿحر  ؿخُٛثىن، ٢ا٫ ناخب مداؾً الخإٍو هغزىن َو في هاع حهىم ًسخهمىن ٍو

حَن َوال َنِض٤ًٍ َخِمٍُم(: ؤي مً ا ِٗ ِٞ ًْ قا ىا ِم
َ
ما ل

َ
لظًً ٦ىا وّٗضهم قٟٗاء هظه آلاًت: ")ٞ

وؤنض٢اء؛ ألنهم ٧اهىا ٌٗخ٣ضون في ؤنىامهم ؤنهم قٟٗائهم ٖىض هللا، و٧ان لهم ألانض٢اء 

 .(31)مً قُاَحن ؤلاوـ، ٞما ؤٚىىا ٖنهم قِئا"
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م مً ؤن الحضًث الضا٫ ٖلى الىضم والحؿغة ٧ان  لى الٚغ ؤما في آًت ؾىعة اإلاضزغ، ٖو

ال٣ُامت، ٞةن هٟي الكاٞٗحن للمكغ٦حن لم ٨ًً ٖلى ًضوع بحن اإلاكغ٦حن ؤهٟؿهم ًىم 

لؿانهم ٦ما في آلاًت الؿاب٣ت، ول٨ىه ٢ض وعص ٖلى لؿان ؤصحاب الُمحن، و٢ض ط٦غ 

ؼا هظا ال٣ى٫ بلى ٖلي بً ؤبي َالب  ٟا٫، ٖو الؼمسكغي ؤن اإلا٣هىص بإصحاب الُمحن: ألَا

ؼا هظا ال٣ى٫ بلى ابً ٖباؽ عض ي  . (32)هللا ٖنهما عض ي هللا ٖىه، ؤو اإلاالئ٨ت، ٖو

ومً زم ٞةن هظه الكٟاٖت جسخو بالكٟاٖت في الضاع آلازغة ٣ِٞ، ولهظا ٞةهه "لى قٟ٘ 

حرهم، لم جىٟٗهم قٟاٖتهم؛ ألّن الكٟاٖت إلاً  لهم الكاٞٗىن حمُٗا مً اإلاالئ٨ت والىبُحن ٚو

ض ُه صلُل ٖلى ؤّن الكٟاٖت جىٟ٘ ًىمئظ؛ ألنها جٍؼ في  اعجًاه هللا، وهم مسخىٍ ٖليهم. ٞو

 .(33)صعحاث اإلاغجًحن"

ا: الفعل املضارع )يشفعون(
ً
 ثالث

م بال الٟٗل اإلاًإع ٣ِٞ،  لم ًإث ٞٗل مكخ٤ مً )الكٟاٖت( في ال٣غآن ال٨ٍغ

م زمـ  وهظا ٌٗني ؤن اإلااض ي وألامغ لم ًإجُا منها، و٢ض وعص الٟٗل اإلاًإع في ال٣غآن ال٨ٍغ

مغاث، و٢ض ؾب٤ الحضًث ًٖ ؤعب٘ منها في ؾُاقي الكٍغ و الاؾخٟهام، وب٣ُذ مغة واخضة، 

ُم َما َبْحَن خثت هىا في ؾُا١ الىٟي، وهي الىاعصة في ٢ىله حٗالى: وهي التي ؾخدىاولها البا
َ
ل ْٗ ٌَ

٣ُىَن  ِٟ
ْ

ِخِه ُمك َِ ْ
ك

َ
ًْ ز

ى َوُهم ّمِ ط َ
َ
ًِ اْعج

َ
 إلِا

َّ
ىَن ِبال ُٗ َ

ٟ
ْ

ك ٌَ  
َ

ُهْم َوال
َ
ٟ

ْ
ل
َ
ِضيِهْم َوَما ز ًْ  [.28]ألاهبُاء:  ؤَ

، (34)زؼاٖتبن الحضًث هىا هى ًٖ اإلاالئ٨ت الظًً اصعى بٌٗ ال٨ٟاع، وهم ٢بُلت  

م هظه -حٗالى هللا ًٖ طل٪ ٖلىا ٦بحرا–ؤنهم بىاث هللا  ، وهى ما ال ٩ًىن، و٢ض هٟى ال٣غآن ال٨ٍغ

ُه الضٖىي الباَلت في آلاًخحن الؿاب٣خحن لهظه آلاًت، وهما: 
َ
ًضا ُؾْبَداه

َ
ًُ َول ْخَم  الغَّ

َ
ظ

َ
س ىا اجَّ

ُ
ال

َ
َو٢

َغُمىَن 
ْ
٨ َباٌص مُّ ِٖ ُه  ﴾26﴿ َبْل 

َ
ْؿِب٣ُىه ٌَ  

َ
ىَن ال

ُ
َمل ْٗ ٌَ ْمِغِه 

َ
ْى٫ِ َوُهم ِبإ

َ
٣

ْ
 [. 27 - 26]ألاهبُاء:  ِبال

َباِهَغِة  
ْ
ِئِل ال

َ
ال َن ِبالضَّ ا َبحَّ

َّ َ
ى إلا

َ
ال َٗ

َ
ُه َوح

َ
ُه ُؾْبَداه هَّ

َ
ْم ؤ

َ
ل ْٖ ٢ا٫ الغاػي في جٟؿحر هاجحن آلاًخحن: "ا

ِلَ٪ 
َ
 ط

َ
ْعَصٝ

َ
ّضِ ؤ ّضِ َوالّىِ ِ

ًّ ِغٍِ٪ َوال
َّ

ًِ الك
َٖ ًها  زَّ

َ
ُه ُمج

َ
ْىه

َ
٧  

َ
ظ

َ
س ىا اجَّ

ُ
ا٫َ: )َو٢ال

َ
٣

َ
ِض ٞ

َ
َىل

ْ
اِط ال

َ
س ِ

ّ
ًِ اج

َٖ ِبَبَراَءِجِه 

 
َ
ُه ح هَّ

َ
ِلَ٪ ؤ

َ
ى ط

َ
ىا ِبل

ُ
َياٞ

َ
ه، َوؤ

َّ
 َبَىاُث الل

ُ
ت

َ
ِئ٨

َ
ال

َ ْ
ىا: اإلا

ُ
ال

َ
٢ 

ُ
ث ُْ  َخ

َ
ت َٖ َؼا

ُ
ْذ ِفي ز

َ
َؼل

َ
ًضا( ه

َ
ًُ َول ْخم ى الغَّ

َ
ال َٗ

ْنُهْم  َٖ ى 
َ
ال َٗ

َ
ه ح

َّ
ى الل

َ
ى َما َخ٩

َ
ل َٖ  ًَّ ِج

ْ
اِث:  َناَهَغ ال

َّ
اٞ َؿًبا( ]الهَّ

َ
ِت و ِجىَّ

ْ
َىُه َوَبْحَن ال ِْ ىا َب

ُ
ل َٗ ا٫َ: )َوَح

َ
٣

َ
ٞ

158 
َ
 ُبضَّ َوؤ

َ
َض ال

َ
َىل

ْ
نَّ ال

َ
ُه؛ أِل

َ
ْىِلِه ُؾْبَداه

َ
ِلَ٪ ِب٣

َ
ًْ ط َٖ َؿُه  ْٟ َه هَ ؼَّ

َ
ى ه

َ
ال َٗ

َ
ُه َوح

َ
ُه ُؾْبَداه مَّ ِبهَّ

ُ
ىَن [، ز

ُ
٩ ًَ ْن 
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ه
َّ
اَن لل

َ
ْى ٧

َ
ل
َ
َىاِلِض، ٞ

ْ
ِبيًها ِبال

َ
َغ.  ق

َ
ًْ َوْحٍه آز ُه ِم

َ
اِلٟ

َ
س ًُ ْن 

َ
 ُبضَّ َوؤ

َ
مَّ ال

ُ
ُىُحىِه، ز

ْ
ٌِ ال

ْٗ ًْ َب َبَهُه ِم
ْ

ق
َ َ
ٌض أل

َ
َول

ى، 
َ
ال َٗ

َ
ُه َوح

َ
ه ُؾْبَداه

َّ
اِث الل

َ
ْر٦ُُِب ِفي ط

َّ
ُ٘ الت َ

٣ َُ َٞ ،... 
ُ
َؼة ًَ َما

ُ ْ
ْحُر َما ِبِه اإلا

َ
ٚ 

ُ
ت

َ
اَع٦

َ
ك

ُ ْ
ٍب َوَما ِبِه اإلا

َّ
لُّ ُمَغ٦

ُ
َو٧

 ِ
ّ
اج

َ
ٞ ، ًٌ ِت، ُمْم٨ِ َُّ ِه

َ
ل ِ

ْ
ًْ َخّضِ ؤلا َٖ ِغُحُه 

ْ
س ًُ ِلَ٪ 

َ
ْحَر َواِحٍب. َوط

َ
ْىِهِه ُمْم٨ًِىا ٚ

َ
ى ٧

َ
ل َٖ ُض٫ُّ  ًَ ِض 

َ
َىل

ْ
ُه ِلل

ُ
اط

َ
س

ْىُه. َٖ َؿُه  ْٟ َه هَ ؼَّ
َ
ِلَ٪ ه

َ
ِت، َوِلظ ًَّ ُبىِص ُٗ ْ

ُه ِفي َخّضِ ال
ُ
ْضِزل ٍُ  َو

ُه ُؾبْ  هَّ
َ
ْم ؤ

َ
ل ْٖ ا

َ
َغُمىَن ٞ

ْ
باٌص ُم٨ ِٖ ُه: َبْل 

ُ
ْىل

َ
ا ٢ مَّ

َ
َباٌص، ؤ ِٖ ُهْم  نَّ

َ
ْنُهْم ِبإ َٖ َبَر 

ْ
ز

َ
ِض ؤ

َ
َىل

ْ
ًِ ال

َٖ َؿُه  ْٟ َه هَ ؼَّ
َ
ا ه

َّ َ
ُه إلا

َ
َداه

َباِص" ِٗ
ْ
ى َؾاِئِغ ال

َ
ل َٖ ىَن 

ُ
ل ًَّ َ

َغُمىَن ُمٟ
ْ
ُهْم ُم٨ نَّ

َ
 ؤ

َّ
، ِبال

َ
َصة

َ
ِىال

ْ
َىاِفي ال

ُ
 ج

ُ
ت ًَّ ُبىِص ُٗ ْ

 .(35)َوال

خَ  ًَ ُهْم  نَّ
َ
َنى ؤ ْٗ َ  اإلاْ

ُ
ت

َ
ىِجِه َوُهَى زم بهه ٢ا٫ بٗض طل٪: "َوَخ٣ُ٣ِ

ُ
٩

َ
ْضَعِجِه ِفي َمل

ُ
ْدَذ ٢

َ
ُبىَن ج

َّ
ل
َ
٣

َضيِ  ًَ ُمىَن َبْحَن  ضَّ
َ
َخ٣ ًَ  

َ
٠ ُْ َ

؟ َو٦
َ
َباَصة ِٗ

ْ
ىَن ال ْؿَخِد٣ُّ ٌَ  

َ
٠ ُْ َ

٨
َ
َتُهْم ٞ

َ
ْذ َهِظِه َخال

َ
اه

َ
ا ٧

َ
 ِبِهْم، َوِبط

ٌ
ه ُمِدُِ

َّ
 الل

مَّ 
ُ
ُه؟ ز

َ
ى ل

َ
ال َٗ

َ
ه ح

َّ
ِن الل

َ
ط

ْ
إ ًَ ْم 

َ
ًْ ل ىَن إلِاَ ُٗ َ

ٟ
ْ

ك َِ ى َٞ
َ
ال َٗ

َ
  ح

َّ
ىَن ِبال ُٗ َ

ٟ
ْ

ك ٌَ ا٫َ: َوال 
َ
٣

َ
َنى ٞ ْٗ َ ا اإلاْ

َ
ًْ َهظ َٖ  

َ
٠

َ
ك

َ
٦

" يٌّ ه َمْغض ِ
َّ
ْىَض الل ِٖ ًْ ُهَى  ْي إلِاَ

َ
ط ى، ؤ

َ
ًِ اْعج

َ
 .(36)إلِا

ً بلى طل٪  ؤما ٧ىن الكٟاٖت اإلا٣هىصة هىا في آلازغة، ٣ٞض طهب ٦ثحر مً اإلاٟؿٍغ

ض، ٢ا٫: زىا ؾُٗض،  وههىا ٖلُه، ومً طل٪ ما ط٦غه الُبري ب٣ىله: "خضزىا بكغ، ٢ا٫: زىا ًٍؼ

 ِٟ
ْ

ِخِه ُمك َِ ْ
ك

َ
ًْ ز ى( ًىم ال٣ُامت، )َوُهْم ِم ط َ

َ
ًِ اْعج

َ
ىَن ِبال إلِا ُٗ َ

ٟ
ْ

ك ٌَ خاصة، ٢ىله )َوال 
َ
 ٣ُىَن(. ًٖ ٢

خضزىا الحؿً، ٢ا٫: ؤزبرها ٖبض الغػا١، ٢ا٫ ؤزبرها مٗمغ، ًٖ ٢خاصة ٣ًى٫: وال 

 ٌكٟٗىن ًىم ال٣ُامت.

لى، ٢ا٫: زىا ابً زىع، ًٖ مٗمغ، ًٖ ٢خاصة، مثله"  . (37)خضزىا ابً ٖبض ألٖا

مما ؾب٤ ًدبحن ؤن وعوص الٟٗل )ٌكٟٗىن( في ؾُا١ الىٟي ٌٗني هٟي قٟاٖت 

ًىم ال٣ُامت ألي ؤخض مً الخل٤، بال إلاً اعجًاه هللا حٗالى، وهظا الحهغ اإلاالئ٨ت اإلا٨غمحن 

ً إلاا  ض مً جإ٦ُض ٧ىنها الكٟاٖت اإلا٣هىصة في آلازغة صون الضهُا، ولى ٧اهذ في الضاٍع ًٍؼ

٢ض ج٩ىن خؿىت و٢ض  -٦ما مغ بىا-خهغث ُٞمً اعجًاهم هللا؛ ألن الكٟاٖت في الضهُا 

يُا ٖىه، و٢ض ٩ًىن ٚحر طل٪، وهظا بسالٝ اإلاالئ٨ت، ج٩ىن ؾِئت، و٢ض ٩ًىن الكُٟ٘ مغ 

 ٞةنهم م٨غمىن ٖىض هللا، م٣غبىن مىه.

 رابًعا: املصدر )شفاعة(، و)شفاعتهم(
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م ٖكغ مغاث، منها مغجان  وعصث الكٟاٖت مهضعا في ؾُا١ الىٟي في ال٣غآن ال٨ٍغ

 )قٟاٖتهم(، وطل٪ في:مًاٞت، و٧اهذ بياٞتها بلى يمحر الجم٘ اإلاظ٦غ الٛائبحن )هم(، في 

ُتُهْم ٢ىله حٗالى:   -1 َٖ ا
َ
ٟ

َ
ي ق ِنّ َٖ  ًِ

ْ
ٛ

ُ
 ح

َّ
ٍغّ ال ًُ ًُ ِب ْخَمـ ِغْصِن الغَّ ًُ  ِبن 

ً
 ِمً ُصوِهِه آِلَهت

ُ
ِسظ جَّ

َ
ؤ
َ
ؤ

وِن 
ُ
ى٣ِظ ًُ  

َ
ًئا َوال ِْ َ

 [. 23]ٌـ: ق

ًئا و٢ىله حٗالى:  -2 ِْ َ
ُتُهْم ق َٖ ا

َ
ٟ

َ
ِني ق

ْ
ٛ

ُ
 ح

َ
َماَواِث ال ٍ٪ ِفي الؿَّ

َ
ًْ َمل ْم ِم

َ
ْن َو٦

َ
ِض ؤ ْٗ ًْ َب ِبال ِم

ى ْغض َ ٍَ اُء َو
َ

ك ٌَ  ًْ ُه إلِاَ
َّ
َن الل

َ
ط

ْ
إ ًَ:ْجِم  [. 26]الىَّ

 وزمان مغاث ٚحر مًاٞت )قٟاٖت(، وطل٪ في:

 ٢ىله حٗالى:  -1
َ

 َوال
ٌ
ت َٖ ا

َ
ٟ

َ
٣َْبُل ِمْنَها ق ًُ  

َ
ًئا َوال ِْ َ

ـٍ ق
ْٟ ً هَّ َٖ ـٌ  ْٟ ْجِؼي هَ

َ
 ج

َّ
ْىًما ال ًَ ٣ُىا  َواجَّ

ْض٫ٌ  َٖ  ِمْنَها 
ُ
ظ

َ
ز

ْ
ا ىَهُغوَن ًُ ًُ  ُهْم 

َ
 [.48]الب٣غة: َوال

 و٢ىله حٗالى:  -2
َ

ْض٫ٌ َوال َٖ ٣َْبُل ِمْنَها  ًُ  
َ

ًئا َوال ِْ َ
ـٍ ق

ْٟ ً هَّ َٖ ـٌ  ْٟ ْجِؼي هَ
َ
 ج

َّ
ْىًما ال ًَ ٣ُىا  َواجَّ

ىَهُغوَن  ًُ  ُهْم 
َ

 َوال
ٌ
ت َٖ ا

َ
ٟ

َ
َها ق ُٗ َ

ىٟ
َ
 [.123]الب٣غة: ج

٣ُ  و٢ىله حٗالى:  -3 ِٟ ه
َ
ًَ آَمُىىا ؤ ِظً

َّ
َها ال يُّ

َ
ا ؤ ًَ ٌ٘ ُْ  َب

َّ
ْىٌم ال ًَ ِحَي 

ْ
إ ًَ ن 

َ
ْبِل ؤ

َ
٢ ً م ِمّ

ُ
َىا٦

ْ
ا َعَػ٢ ىا ِممَّ

ىَن 
ُ
اإلِا

َّ
ُغوَن ُهُم الٓ ِٞ ا

َ
٩

ْ
 َوال

ٌ
ت َٖ ا

َ
ٟ

َ
 ق

َ
 َوال

ٌ
ت

َّ
ل
ُ
 ز

َ
ُِه َوال ِٞ :[.254]الب٣غة 

هًضاو٢ىله حٗالى:  -4 َٖ  ًِ خمـ ىَض الغَّ ِٖ  
َ
ظ

َ
س ًِ اجَّ  َم

ّ
 ِبال

َ
ت َٖ ٟا

َّ
مِل٩ىَن الك ًَ م: ال   [.87]مٍغ

 و٢ىله حٗالى:  -5
ً

ىال
َ
ُه ٢

َ
َي ل ًُ َوَعض ِ خمـ ُه الغَّ

َ
ِطَن ل

َ
 َمً ؤ

ّ
 ِبال

ُ
ت َٖ ٟا

َّ
ُ٘ الك َ

ىٟ
َ
ىَمِئٍظ ال ج ًَ 

 [.109]َه:

ىِبِهْم و٢ىله حٗالى:  -6
ُ
ل
ُ
٢ ً َٖ  َٕ ِؼّ

ُ
ا ٞ

َ
ى ِبط ُه َختَّ

َ
ِطَن ل

َ
ًْ ؤ  إلِاَ

َّ
ىَضُه ِبال ِٖ  

ُ
ت َٖ ا

َ
ٟ

َّ
ُ٘ الك َ

ىٟ
َ
 ج

َ
َوال

 
َ
ْم ٢

ُ
٨ ا٫َ َعبُّ

َ
ا ٢

َ
ىا َماط

ُ
ال

َ
ِبحُر ٢

َ
٨

ْ
ِليُّ ال َٗ ْ

َح٤َّ َوُهَى ال
ْ
ىا ال

ُ
 [.23]ؾبإ:ال

َح٤ِّ َوُهْم و٢ىله حٗالى:  -7
ْ
ِهَض ِبال

َ
 َمً ق

َّ
 ِبال

َ
ت َٖ ا

َ
ٟ

َّ
ىَن ِمً ُصوِهِه الك ُٖ ْض ًَ  ًَ ِظً

َّ
ْمِلُ٪ ال ًَ  

َ
َوال

ُمىَن 
َ
ل ْٗ ٌَ :   [.86]الؼزٝغ
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ًِ و٢ىله حٗالى:  -8 ً
ْىِم الِضّ َُ ُب ِب

ّ
ِظ

َ
٨

ُ
ا ه ىَّ

ُ
  ﴾٩٩﴿ َو٦

َ
ى ؤ ٣ِحُن﴿َختَّ َُ ا الْ

َ
اه

َ
ُهْم  ﴾٩٩ج ُٗ َ

ىٟ
َ
َما ج

َ
ٞ

حَن  ِٗ ِٞ ا
َّ

 الك
ُ
ت َٖ ا

َ
ٟ

َ
 [.48-46]اإلاضزغ: ق

ًدبحن مً آلاًاث الؿاب٣ت ؤن )الكٟاٖت( ٢ض وعصث في ؾُا١ الىٟي، ؤي: هٟي بم٩اهُت 

، و٧ل هظه الكٟاٖاث اإلاخدضر ٖنها هىا هي  قٟاٖت الكاٞ٘، وبم٩اهُت الكٟاٖت للمكٟٕى

ت، بط بن ؤلاطن بالكٟاٖت صلُل ٢اَ٘ ٖلى ؤنها م٣خهغة ٖلى آلازغة، الكٟاٖت في ًىم ال٣ُام

صون الضهُا؛ ألهىا وٗٝغ ؤن الكٟاٖت في الضهُا لِـ مكغوَا ٞيها عيا هللا ًٖ الكاٞ٘ ؤو 

اإلاكٟٕى له، ؤو بطهه حٗالى بظل٪؛ هٓغا لحهىلها في ٧ل ػمان وم٩ان، وبطا اٞتريىا حضال 

ص ألاهبُاء؛ بؿبب جل٣يهم الىحي مً عبهم، ٞمً ؤًً لىا ؤنها مم٨ىت في الضهُا في خا٫ وحى 

ت مً عض ي هللا ًٖ قٟاٖخه، ومً لم ًغى ٖنها، ومً ؤطن له، ومً لم  بٗض مىتهم مٗٞغ

 ًإطن له؟!

 الؼمان الضا٫ُّ ٖلى ًىم ال٣ُامت الىاعص في ؾُا١ آلاًاث مثل: 
ُ
ومما ًا٦ض طل٪ هى ْٝغ

ْىًما  ًَ ٣ُىا  ْىًما -)َواجَّ ًَ ٣ُىا  ْىٌم  - َواجَّ ًَ ِحَي 
ْ
إ ًَ ن 

َ
ْبِل ؤ

َ
٢ ً ىَمِئٍظ  –ِمّ ًَ-  .) ًِ ً

ْىِم الِضّ َُ ُب ِب
ّ
ِظ

َ
٨

ُ
ا ه ىَّ

ُ
َو٦

ن ٖلى ؤنها في ًىم ال٣ُامت، ًىم الحؿاب والجؼاء.
ّ

ىَضُه( الضالا ِٖ  اإلا٩ان )
ُ
ٝغ  ْو

ً ٖلى الكٟاٖت   م ًىٟي ؤن ٩ًىن اإلاالئ٨ت ؤو الىبُىن ؤو ٚحرهم، ٢اصٍع ٞال٣غآن ال٨ٍغ

إطن إلاً ًغجط ي منهم، ٦ما ؤهه ًىٟي ؤن ج٩ىن ألخض مً الخل٤ ، بال ؤن ٌكاء هللا، ٍو

الكٟاٖت ل٩ل ؤخض مً زل٣ه، ختى لى حكٟ٘ له اإلاالئ٨ت ؤو الىبُىن، ٞالكٟاٖت ال ج٩ىن بال 

غض ى.  إلاً ٌكاء هللا ٍو

 ومً هىا ٞةن هظه الكٟاٖت جٟؿغ مً وحهحن: 

ل ؤخض مً الخل٤، ٞلً ألاو٫: ؤن الكٟاٖت مجزلت ُٖٓمت، وقٝغ ٦بحر، ولِؿذ ل٩

 ٩ًىن قُٟٗا في آلازغة بال مً اعجًاه هللا مً اإلاالئ٨ت اإلا٣غبحن وألاهبُاء.

الثاوي: ؤن الكٟاٖت مىدت عباهُت حلُلت، ال ًىالها ؤخض مً ؤصحاب الظهىب والؿِئاث 

 بال مً عض ي ٖىه هللا حٗالى، وؤطن للكٟٗاء في ؤن ٌكٟٗىا له.
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لىبُحن ٞةن الىٟي ٩ًىن مؿدثنى ٢غهذ باإلاالئ٨ت ؤو اواإلاالخٔ ؤن الكٟاٖت هىا بطا 

)بال(؛ وطل٪ إلم٩اهُت خهى٫ الكٟاٖت منهم ًىم ال٣ُامت؛ ٧ىنهم م٣غبحن مً هللا ٖؼ وحل، بـ

ُتُهْم وم٨غمحن ٖىضه، وطل٪ ٦ما في ٢ىله حٗالى:  َٖ ا
َ
ٟ

َ
ِني ق

ْ
ٛ

ُ
 ح

َ
َماَواِث ال ٍ٪ ِفي الؿَّ

َ
ًْ َمل ْم ِم

َ
َو٦

ِض  ْٗ ًْ َب ًئا ِبال ِم ِْ َ
ى ق ْغض َ ٍَ اُء َو

َ
ك ٌَ  ًْ ُه إلِاَ

َّ
َن الل

َ
ط

ْ
إ ًَ ْن 

َ
ْجِم:ؤ مِل٩ىَن [. و٢ىله حٗالى: 26]الىَّ ًَ ال 

هًضا َٖ  ًِ خمـ ىَض الغَّ ِٖ  
َ
ظ

َ
س ًِ اجَّ  َم

ّ
 ِبال

َ
ت َٖ ٟا

َّ
م:الك ُ٘ [. و٢ىله حٗالى: 87]مٍغ َ

ىٟ
َ
ىَمِئٍظ ال ج ًَ

ى 
َ
ُه ٢

َ
َي ل ًُ َوَعض ِ خمـ ُه الغَّ

َ
ِطَن ل

َ
 َمً ؤ

ّ
 ِبال

ُ
ت َٖ ٟا

َّ
 الك

ً
ُ٘ [. و٢ىله حٗالى: 109]َه:ال َ

ىٟ
َ
 ج

َ
َوال

 
ْ
ىا ال

ُ
ال

َ
ْم ٢

ُ
٨ ا٫َ َعبُّ

َ
ا ٢

َ
ىا َماط

ُ
ال

َ
ىِبِهْم ٢

ُ
ل
ُ
٢ ً َٖ  َٕ ِؼّ

ُ
ا ٞ

َ
ى ِبط ُه َختَّ

َ
ِطَن ل

َ
ًْ ؤ  إلِاَ

َّ
ىَضُه ِبال ِٖ  

ُ
ت َٖ ا

َ
ٟ

َّ
َح٤َّ الك

ِبحُر 
َ
٨

ْ
ِليُّ ال َٗ ْ

ُٖ [.و٢ىله حٗالى: 23]ؾبإ:َوُهَى ال ْض ًَ  ًَ ِظً
َّ
ْمِلُ٪ ال ًَ  

َ
 َوال

َّ
 ِبال

َ
ت َٖ ا

َ
ٟ

َّ
ىَن ِمً ُصوِهِه الك

ُمىَن 
َ
ل ْٗ ٌَ َح٤ِّ َوُهْم 

ْ
ِهَض ِبال

َ
: َمً ق   [.86]الؼزٝغ

وبطا ٧اهذ م٣ترهت بالبكغ ٖامت، مً ٚحر ألاهبُاء، ٞةن الىٟي ٚحر مؿدثنى مىه؛ 

مل الهالحاث في الحُاة  لُا٦ض ال٣غآن ؤن الكٟاٖت ال جىٟ٘ ؤخضا لم ٨ًً آمً مً ٢بل، ٖو

غ٦ىىا الضهُا؛ وط ؼهضوا في ٖمل الهالحاث، ٍو ل٪ ختى ال ًتهاون الىاؽ في ٖباصة عبهم، ٍو

ًُ ٖلى الكٟاٖت في آلازغة. وطل٪ ٦ما في ٢ىله حٗالى:  ْخَمـ ِغْصِن الغَّ ًُ  ِبن 
ً
 ِمً ُصوِهِه آِلَهت

ُ
ِسظ جَّ

َ
ؤ
َ
ؤ

وِن 
ُ
ى٣ِظ ًُ  

َ
ًئا َوال ِْ َ

ُتُهْم ق َٖ ا
َ
ٟ

َ
ي ق ِنّ َٖ  ًِ

ْ
ٛ

ُ
 ح

َّ
ٍغّ ال ًُ ْجِؼي ه حٗالى: [. ٢ىل23]ٌـ: ِب

َ
 ج

َّ
ْىًما ال ًَ ٣ُىا  َواجَّ

 ُهْم 
َ

ْض٫ٌ َوال َٖ  ِمْنَها 
ُ
ظ

َ
ز

ْ
ا ًُ  

َ
 َوال

ٌ
ت َٖ ا

َ
ٟ

َ
٣َْبُل ِمْنَها ق ًُ  

َ
ًئا َوال ِْ َ

ـٍ ق
ْٟ ً هَّ َٖ ـٌ  ْٟ هَ

ىَهُغوَن  ًُ:[. و٢ىله حٗالى: 48]الب٣غة ٣َْبُل ًُ  
َ

ًئا َوال ِْ َ
ـٍ ق

ْٟ ً هَّ َٖ ـٌ  ْٟ ْجِؼي هَ
َ
 ج

َّ
ْىًما ال ًَ ٣ُىا  َواجَّ

ىَهُغوَن مِ  ًُ  ُهْم 
َ

 َوال
ٌ
ت َٖ ا

َ
ٟ

َ
َها ق ُٗ َ

ىٟ
َ
 ج

َ
ْض٫ٌ َوال َٖ ًَ  [. و٢ىله حٗالى: 123]الب٣غة:ْنَها  ِظً

َّ
َها ال يُّ

َ
ا ؤ ًَ

 
َ
٩

ْ
 َوال

ٌ
ت َٖ ا

َ
ٟ

َ
 ق

َ
 َوال

ٌ
ت

َّ
ل
ُ
 ز

َ
ُِه َوال ِٞ  

ٌ٘ ُْ  َب
َّ

ْىٌم ال ًَ ِحَي 
ْ
إ ًَ ن 

َ
ْبِل ؤ

َ
٢ ً م ِمّ

ُ
َىا٦

ْ
ا َعَػ٢ ٣ُىا ِممَّ ِٟ ه

َ
ُغوَن آَمُىىا ؤ ِٞ ا

ىَن ُهُم 
ُ
اإلِا

َّ
ًِ [. و٢ىله حٗالى: 254]الب٣غة:الٓ ً

ْىِم الِضّ َُ ُب ِب
ّ
ِظ

َ
٨

ُ
ا ه ىَّ

ُ
ا  ﴾٩٩﴿ َو٦

َ
اه

َ
ج
َ
ى ؤ َختَّ

٣ِحُن﴿ َُ حَن  ﴾٩٩الْ ِٗ ِٞ ا
َّ

 الك
ُ
ت َٖ ا

َ
ٟ

َ
ُهْم ق ُٗ َ

ىٟ
َ
َما ج

َ
ٞ :[.48-46]اإلاضزغ 

ومً هىا ٞةن ٧لمت )الكٟاٖت( بهُٛت )اؾم اإلاهضع/ اؾم الجيـ( ؾىاء ؤ٧اهذ  

ت ؤم  م ٞةنها مٗٞغ ه٨غة، مًاٞت ؤم ٚحر مًاٞت، بطا وعصث في ؾُا١ الىٟي في ال٣غآن ال٨ٍغ

ال حٗني بال الكٟاٖت في ًىم ال٣ُامت ٞدؿب؛ هٓغا لضاللت هٟيها ٖمً لم ًغى ٖىه هللا 
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وله، وهظا ًخ٤ٟ م٘ الحانل في الحُاة الضهُا، بط بن الكٟاٖت ٞيها مُل٣ت، ٚحر م٣ُضة 

، ومخاخت ل٩ل مً ٌؿخُُ٘  طل٪. بكٍغ

 الىتائج:

 ل٣ض جىنل البدث بلى الىخائج آلاجُت:

ُت ؤو  -1 ت ؤو الٟٖغ  مهًما وخاؾًما في جدضًض الضاللت الثاهٍى
ً

ٗض ٖامال ٌُ ؤن الؿُا١ 

م، باإلياٞت بلى اإلاٗنى ألانلي   ما في ال٣غآن ال٨ٍغ
ٌ
الهامكُت التي جدملها لٟٓت

 ؤو ألاّولي الظي جدمله جل٪ اللٟٓت في ؤنل ويٗها اللٛىي.

م ال جسغج ًٖ  -2 ؤن لٟٓت )الكٟاٖت( ومكخ٣اتها خُثما وعصث في ال٣غآن ال٨ٍغ

مٗىاها اللٛىي، ٞهي جالػم الضاللت ٖلى الؼوج )زالٝ الٟغص(، والضاللت ٖلى 

اصة ،  ؛الٍؼ ّغِ
َّ

حِر، ؤو في صٞ٘ الك
َ
ألن اهًمام شخو بلى آزغ؛ لُٗاوهه في هُل الخ

ا، ٌٗني ؤن اإلا ًٗ ُٟ
َ

و ق
َ
ُه ؤ

َ
ا ل ًٗ ْٟ َ

كٟٕى له لم ٌٗض ٞغًصا، وبهما ناع م٘ ُٞهحر ق

اصة في الٗضص ض  ؛قُٟٗه ػوًحا، وهظا الاهًمام ًدمل مٗنى الٍؼ ألن الازىحن ؤػٍَ

 مً الىاخض.

ؤن ٦ثرة صاللت الكٟاٖت ٖلى ٧ىنها في الضاع آلازغة، صون الضهُا، هى ما حٗل  -3

ً ٣ًهغونها في ال٣غآن ٖلى ٧ىنها في آلازغة ٣ِٞ.   ٦ثحًرا مً اإلاٟؿٍغ

لٗل ما حٗلهم ٣ًهغونها ٖلى ًىم ال٣ُامت ٣ِٞ، هى ؤنهم هٓغوا بليها و  -4

ً؛ ٞٓىىا ؤنها ال جل٤ُ بال بم٣ام اإلاالئ٨ت والىبُحن، وال  بخ٣ضٌـ وبحال٫ ٦بحًر

ًصح بَال٢ها ٖلى ما هى خانل في الضهُا، ٞاؾخٛىىا ٖنها بمهُلح 

 )الىؾاَت( في ألامىع الضهُىٍت، للضاللت ٖلى اإلاٗنى هٟؿه.

م ٌٗني ؤنها قٟاٖت صهُىٍت مدًتؤن لؼ  -5  ؛وم الكٟاٖت للكٍغ في ال٣غآن ال٨ٍغ

ألن الكاٞ٘ ؾ٩ُىن له ههِب منها، زحًرا ٧اهذ ؤم قًغا، بسالٝ آلازغة، ٞةن 
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الكٟاٖت لِؿذ بال في الخحر، ٦ما ؤن صاللت الكٍغ حٗني الاخخما٫، وهظا 

 الضهُا.٣ًخط ي ؤنها ٢ض جدهل، وؤنها ٢ض ال جدهل، وهظا ال ٩ًىن بال في 

م، ًسلهها ألن ج٩ىن  -6 ؤن لؼوم الكٟاٖت ألؾلىب ال٣ؿم في ال٣غآن ال٨ٍغ

ض هظا ؤنها وعصث هىا بهُٛت اإلاهضع )الكٟ٘(،  ًّ ت مدًت، و٢ض ؤ قٟاٖت صهٍُى

ا٦ض  ٟٓت في ؤنل ويٗها اللٛىي، وهى الؼوج، ٍو
ّ
الظي ًدمل الضاللت ألاولُت لل

ت ٦ُىم الىدغ، هظا الغؤي بحمإ الٗلماء ٖلى صاللتها ٖلى ؤمىع ص هٍُى

حرهما.  والهلىاث، ٚو

 ل٩ل ػمان  -7
ً
، قاملت

ً
، ٧لُت

ً
ؤن وعوص الكٟاٖت في ؾُا١ ؤلازباع ًجٗلها ٖامت

ها في الضهُا وآلازغة مٗا.  وم٩ان، وهظا ٌٗني اخخمالُت و٢ٖى

ؤن الكٟاٖت بطا وعصث في ؾُا١ الاؾخٟهام ٞةنها ج٩ىن م٣هىعة ٖلى خهىلها  -8

ؤ٧ان الاؾخٟهام ٖلى خ٣ُ٣خه، ؤم ٧ان زاعحا بلى في آلازغة صون الضهُا، ؾىاء 

 ٚحره مً اإلاٗاوي.

م٣خهغة  -وهي في ؾُا١ الاؾخٟهام –ؤن "الكٟاٖت" الىاعصة في "آًت ال٨غس ي"  -9

م٘ ٖٓمت آًت ال٨غس ي،  ٖلى الكٟاٖت في الضاع آلازغة، وهظا ماًدىاؾب

ٞالكٟاٖت في آلازغة م٣ام ُٖٓم ال ًىاله بال مً ؤطن له الغخمً وعض ي له 

 ٢ىال.

ؤن الكٟاٖت بطا وعصث في ؾُا١ الىٟي ٞةنها حٗني الكٟاٖت في ًىم ال٣ُامت  -10

ٞدؿب؛ هٓغا لضاللت هٟيها ٖمً لم ًغى هللا ٖىه وله، ؤما في الضهُا ٞةن 

، ٞهي مخاخت ل٩ل مً ٌؿخُُ٘ طل٪، الكٟاٖت ٞيها مُل٣ت، ٚحر م٣ُ ضة بكٍغ

ؿدثنى مً طل٪ آلاًخان: الثالثت مً ؾىعة ًىوـ، والغابٗت مً ؾىعة  َو

 السجضة، ٞةن الكٟاٖت ٞيهما ٖامت في الضهُا وآلازغة .
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م:  11  .10مدمض ؾامي خؿاهحن، اللؼوم الضاللي ألؾماء الحُىان في ال٣غآن ال٨ٍغ

 .9:اإلاغح٘ هٟؿه: 12

، الؼبُضي، جاج 183/ 8هـ: 1414، 3ً مىٓىع، لؿان الٗغب، صاع ناصع، بحروث، ًٍىٓغ: اب 13

ت مً اإلاد٣٣حن، صاع الهضاًت:   .282/ 21الٗغوؽ، جد٤ُ٣ مجمٖى

ؤبى الب٣اء ال٨ٟىي، ال٩لُاث، جد٤ُ٣: ٖضهان صعوَل ومدمض اإلاهغي، ماؾؿت الغؾالت، بحروث،  14

 .536ص.ٍ، ص.ث: 

 .536ًىٓغ: هٟؿه:  15

 .183/ 8ع: لؿان الٗغب: ابً مىٓى  16

حن  17 حن: البهٍغ ًىٓغ: ؤبى البر٧اث، ٦ما٫ الضًً ألاهباعي، ؤلاههاٝ في مؿائل الخالٝ بحن الىدٍى

ت، بحروث، لبىان،  ُحن، اإلا٨خبت الٗهٍغ  .191/ 1م: 2003 -هـ1424وال٩ٞى

 .183/ 8ابً مىٓىع، لؿان الٗغب:  18
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ًىٓغ: الخلُل، الٗحن، جد٤ُ٣: مهضي اإلاسؼومي وببغاهُم الؿامغائي ، صاع وم٨خبت الهال٫، ص.ٍ،  19

 .336/ 14. والؼبُضي، جاج الٗغوؽ: 260/ 1ص.ث: 

 .233/ 18، والُبراوي في اإلاعجم ال٨بحر: 19949، ع٢م الحضًث: 483/ 4عواه ؤلامام ؤخمض في مؿىضه:  20

ل ال٣غآن:  21  .255/ 24ًىٓغ: حام٘ البُان في جإٍو

/ 17هـ: 1420، 3ًىٓغ: ٞسغ الضًً الغاػي، مٟاجُذ الُٛب، صاع بخُاء الترار الٗغبي، بحروث، ٍ 22

227. 

ل، صاع ال٨خاب الٗغبي، بحروث، ٍ 23 / 4هـ: 1407، 3الؼمسكغي، ال٨كاٝ ًٖ خ٣ائ٤ ٚىامٌ الخجًز

131. 

ت، نُضا مهُٟى الٛالًُني، حام٘ الضعو  24 ، 28بحروث، لبىان، ٍ –ؽ الٗغبُت، اإلا٨خبت الٗهٍغ

 .148م: 1993 -هـ 1414

 .132 -131/ 4ًىٓغ: الؼمسكغي، ال٨كاٝ:  25

 .542/ 2الؿمحن الحلبي، الضع اإلاهىن، جد٤ُ٣: ؤخمض الخغاٍ، صاع ال٣لم، صمك٤، ص.ٍ، ص.ث:  26

باٖت واليكغ والخىػَ٘، ال٣اهغة، ًىٓغ: مدمض ؾُض َىُاوي، الخٟؿحر الىؾُِ، صاع نهًت مهغ للُ 27

 .282/ 5م: 1998 -1997، 1ٍ

مدمض ألامحن الكى٣ُُي، ؤيىاء البُان في بًًاح ال٣غآن بال٣غآن، صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ  28

 .16/ 2م: 1995 -هـ1415والخىػَ٘، بحروث، 

 .251/ 4هـ: 1414، 1بحروث، ٍ –صاع ال٩لم الُُب، صمك٤  -الكى٧اوي، ٞخذ ال٣ضًغ، صاع ابً ٦ثحر 29

 .69/ 13ٞسغ الضًً الغاػي، مٟاجُذ الُٛب:  30

ل، جد٤ُ٣: مدمض باؾل ُٖىن الؿىص، صاع ال٨خب  31 مدمض حما٫ الضًً ال٣اؾمي، مداؾً الخإٍو

 .464/ 7هـ: 1418، 1الٗلمُت، بحروث، ٍ

 .655/ 4ًىٓغ: الؼمسكغي، ال٨كاٝ:  32

 اإلاهضع هٟؿه، والهٟدت هٟؿها. 33

ل، خ٣٣ه وزغج ؤخاصًثه: مدمض ٖبض هللا الىمغ ًىٓغ: البٛىي،  34 ت  -مٗالم الخجًز ٖثمان حمٗت يمحًر

 .315/ 5م: 1997، 4ؾلُمان مؿلم الحغف، صاع َُبت لليكغ والخىػَ٘، ٍ -

 .135 – 134/ 22ٞسغ الضًً الغاػي، مٟاجُذ الُٛب:  35

 .135/ 22اإلاهضع هٟؿه:  36
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ل ال٣غآن، جد٤ُ٣ 37 : ؤخمض مدمض قا٦غ، ماؾؿت الغؾالت، بحروث، الُبري، حام٘ البُان في جإٍو

 .429/ 18م: 2000 -هـ 1420، 1ٍ

 قائمة املصادر واملراجع:

م. -  ال٣غآن ال٨ٍغ

حن  (1 حن: البهٍغ ؤبى البر٧اث ٦ما٫ الضًً ألاهباعي، ؤلاههاٝ في مؿائل الخالٝ بحن الىدٍى

ت، بحروث، لبىان،  ُحن، اإلا٨خبت الٗهٍغ  .م2003 -هـ 1424وال٩ٞى

ؤبى الب٣اء ال٨ٟىي، ال٩لُاث، جد٤ُ٣: ٖضهان صعوَل ومدمض اإلاهغي، ماؾؿت  (2

 الغؾالت، بحروث، ص.ٍ، ص.ث.

ؤبى ال٣اؾم مدمىص بً ٖمغ بً ؤخمض الؼمسكغي، ال٨كاٝ ًٖ خ٣ائ٤ ٚىامٌ  (3

ل، صاع ال٨خاب الٗغبي، بحروث، ٍ  هـ.1407، 3الخجًز

ض ألاػصي، حمهغة اللٛت،  (4 جد٤ُ٣: عمؼي البٗلب٩ي، صاع ؤبى ب٨غ مدمض بً الحؿً بً صٍع

 م.1987، 1الٗلم للمالًحن، بحروث، ٍ

ل، خ٣٣ه وزغج ؤخاصًثه: مدمض  (5 ؤبى مدمض الحؿحن بً مؿٗىص البٛىي، مٗالم الخجًز

ت  -ٖبض هللا الىمغ  ؾلُمان مؿلم الحغف، صاع َُبت لليكغ  -ٖثمان حمٗت يمحًر

 م.1997، 4والخىػَ٘، ٍ

ً، بقغاٝ: ص.  ؤخمض بً مدمض بً خىبل، مؿىض ؤخمض، (6 جد٤ُ٣: قُٗب ألاعهاوٍ وآزٍغ

 م.2001 -هـ 1421، 1ٖبضهللا بً ٖبض اإلادؿً التر٧ي، ماؾؿت الغؾالت، بحروث، ٍ

ؤخمض خاػم ال٣هاب، اللؼوم وؤزغه في الخىانل اللٛىي، مجلت ٧لُت ؤلالهُاث، حامٗت  (7

ل، الٗضص   م.2020، 44ؾلُمان صًمٍغ

 م.1998، ٨5خب، ال٣اهغة، ٍؤخمض مسخاع ٖمغ، ٖلم الضاللت، ٖالم ال (8
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ؤٝ. آع. باإلاغ، ٖلم الضاللت، جغحمت: مجُض اإلااقُت، وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدث  (9

ت، الٗغا١،   م.1981الٗلمي، الجامٗت اإلاؿدىهٍغ

الخلُل بً ؤخمض الٟغاهُضي، الٗحن، جد٤ُ٣: مهضي اإلاسؼومي وببغاهُم الؿامغائي ، صاع  (10

 وم٨خبت الهال٫، ص.ٍ، ص.ث.

بً ؤخمض الُبراوي، اإلاعجم ال٨بحر، جد٤ُ٣: خمضي بً ٖبض اإلاجُض الؿلٟي، ؾلُمان  (11

 ، ص.ث.2م٨خبت ابً جُمُت، ال٣اهغة، ٍ

الؿمحن الحلبي، الضع اإلاهىن في ٖلىم ال٨خاب اإلا٨ىىن، جد٤ُ٣: ؤخمض الخغاٍ، صاع  (12

 ال٣لم، صمك٤، ص.ٍ، ص.ث.

ت والخُب٤ُ، صاع ا (13  م.1996، 2ل٨ٟغ، صمك٤، ٍٞاًؼ الضاًت، ٖلم الضاللت الٗغبي: الىٍٓغ

ٞسغ الضًً الغاػي، مٟاجُذ الُٛب )الخٟؿحر ال٨بحر(، صاع بخُاء الترار الٗغبي، بحروث،  (14

 هـ.1420، 3ٍ

مدمض ألامحن الكى٣ُُي، ؤيىاء البُان في بًًاح ال٣غآن بال٣غآن، صاع ال٨ٟغ للُباٖت  (15

 م.1995 -هـ 1415واليكغ والخىػَ٘، بحروث، 

غ الُبري، ح (16 ل ال٣غآن، جد٤ُ٣: ؤخمض مدمض قا٦غ، مدمض بً حٍغ ام٘ البُان في جإٍو

 م.2000 -هـ 1420، 1ماؾؿت الغؾالت، بحروث، ٍ

صاع ال٩لم الُُب، صمك٤، ؾىعٍا  -مدمض بً ٖلي الكى٧اوي، ٞخذ ال٣ضًغ، صاع ابً ٦ثحر  (17

 هـ.1414، 1بحروث، لبىان، ٍ –

جد٤ُ٣  مدمض بً مدمض، مغجط ى الؼبُضي، جاج الٗغوؽ مً حىاهغ ال٣امىؽ، (18

ت مً اإلاد٣٣حن، صاع الهضاًت.  مجمٖى

 هـ.1414، 3مدمض بً م٨غم بً ٖلي، ابً مىٓىع، لؿان الٗغب، صاع ناصع، بحروث، ٍ (19
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ل، جد٤ُ٣: مدمض باؾل ُٖىن الؿىص، صاع  (20 مدمض حما٫ الضًً ال٣اؾمي، مداؾً الخإٍو

 هـ.1418، 1ال٨خب الٗلمُت، بحروث، ٍ

م، بىعنت ال٨خب مدمض ؾامي خؿاهحن، اللؼوم الضاللي ألؾ (21 ماء الحُىان في ال٣غآن ال٨ٍغ

 م.2013، 1لليكغ والخىػَ٘، ال٣اهغة، ٍ

مدمض ؾُض َىُاوي، الخٟؿحر الىؾُِ، صاع نهًت مهغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘،  (22

 م.1998 -1997، 1ال٣اهغة، ٍ

ت، نُضا  (23 بحروث، لبىان،  –مهُٟى الٛالًُني، حام٘ الضعوؽ الٗغبُت، اإلا٨خبت الٗهٍغ

 م.1993 -هـ 1414، 28ٍ
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 (هـ31دساست في املصادس والسماث خالل القشن  ..جالفتىي الشىقيطيت وجباًن املىه)

(Chinguitie Fatwa and Methodological Variations: A Study of sources and Characteristics 

during the 13th Century) 

ضبُه مدمضَن الامام ش الثلافت /ص. بٍػ  العلمُت الكىلُُُتباخث في الضعاؾاث إلاؾالمُت وجاٍع

Dr. Izidbih Mohamedna Iimam/ Researcher in Islamic Studies and History of 

Chinguities Scientific Culture 

ضبُه مدمضَن الامام اليامل: ص.املالف املغؾل: الاؾم   Dr. Izidbih Mohamedna Iimam   - بٍػ

 zyidbih2014@gmail.comإلاًمُل: 

 

 : ملخص

ىاكُت خُث ٌعغى فُه الباخث لخبُان مىهج ًلضم َظ
ّ

ا البدث صعاؾت ملهاصع الفخىي عىض الك

ت زانت، واؾخسالنه لخجغبت  ُّ ت طاث ؤَم ُّ ت ػمى ُّ ؿعى للىكىف على خلبت علم الكىاكُت في إلافخاء، َو

ء وصوعَم في الّخهضي للّىىاٌػ بالفخىي املاّنلت مً زالٌ بدث الؿماث املمحزة للفخىي 
ّ
علماء ؤحال

ت ُّ ىلُُ
ّ

  .الك

 ٌ ت- فمىيىع الفخاوي والّىىاػ َُّ ىلُُ
ّ

املىيىعاث الفلهُت التي اَخم بها العلماء  مً-ومنها الفخاوي الك

كضًما وخضًثا وهالذ مً الباخثحن في ول عهغ وحُل ِكؿُا مىفىعا مً البدث والّخدلُم، فعملىا على 

نها ا وجضٍو َغ ا وؾماتها  بمعان الّىٓغ فيها وبظلىا حهضا مكيىعا في جدٍغ وجهيُفها، ػحر ؤّن صعاؾت مهاصَع

ماػالذ جدخاج لىثحر مً البدث والّضعاؾت والّخدبع، وفي َظا الؿُاق ًخجٌز َظا البدث العلمي لُىكف 

ت، واهذ لها زهىنُاث هثحرة،  ت البضوٍّ ُّ ىلُُ
ّ

بحن هُف ؤّن البِئت الك املىهج الكىلُُي في إلافخاء ٍو

ُغح فيها مً وبهغاَاث مخىىعت، فغيذ على فله ًُ ت قافُت وملىعت، ليل ما  ُّ ائها بًجاص ؤحىبت قغع

، صون الجمىص على ما َى مؿُىع في هخب املخلضمحن، التي جم جإلُف ؤػلبها في بِئاث  كًاًا وهىاٌػ

ت ُّ ىلُُ
ّ

  .مضهُت مؼاًغة هثحرا للبِئت الك

ت، مهاصع الفخىي اليلماث املفخاخُت: الفخاوي الكىلُُُت، َغق الاؾخفخاء، البالص الكىلُُُ

 الكىلُُُت، ؾماث الفخىي عىض الكىاكُت، مىهج الكىاكُت في إلافخاء.

Abstract:  
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This research investigates sources of the fatwas of the Shanaqita. Thus, the researcher hereby 

presents the approach of Shanaqita in issuing a fatwa. Likewise; the researcher seeks to 

clarify a scientific era of particular importance, and concludes the experience of the dignified 

scholars and their role in addressing the controversial issues by the genuine fatwa. 

Moreover, the study explores the distinctive characteristics of the Shanqita for Fatwa 

issuance. 

Previously like in the present time, scholars have paid huge attention to the subject of fatwas 

and calamities – such as “the Shanqeeti fatwas”. Consequently, the subject has considerably 

attracted the researchers„ attention in every era and generation. Thus, they worked carefully 

on it and made a commendable effort in editing, writing and classifying it. Despite the 

extensive and useful contributions to the subjection matter, the investigation of related 

sources to it remains insufficient to the best knowledge of the researcher. Unlike the 

previous studies, the recent study aims to fill the research gap as mentioned above by 

revealing the Shanqeeti approach to fatwas and showing how the peculiarities of Shanaqite 

rural areas. The study also seeks to explore the constraints that triggered the jurists of the 

respective area to find legitimate, satisfactory and convincing answers to all issues and cases 

that rose among the society members. In doing so, they kept themselves far away from any 

rigid imitation of ideas available in old books were written in urban environments which 

differ from the Shanaqite environment. 

Keywords: Shanqeeti fatwas, methods of fatwas issue, Shanqeeti nation, Shanqeeti fatwa 

sources, Shanaqita„s fatwa chracteristics. 
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  :مقذمت .3

الحمض هلل عب العاملحن، والهالة والؿالم على ؤفًل زلم هللا ؤحمعحن، وعلى آله 

 :وصحبه الؼغ املُامحن، ومً جبعهم بةخؿان بلى ًىم الضًً، ؤما بعض

عضُّ املالفاث في الى
ُ
ىاٌػ فخاواَا وؤكًُتها هثحرة ال جدص ى، وبسانت في الىكذ ح

في مجاٌ الخإلُف ؤو البدىر  خمام بضعاؾت الفخاوي هبحر ؾىاءالحايغ، فاالَ

هضٍع مجالـ إلا والض
ُ
فخاء في هثحر مً البالص إلاؾالمُت، ول عاؾاث، بيافت بلى ما ج

 مهم
ً
عض مهضعا ٌُ  طلً 

ً
ٌ لضعاؾت الى ا  .ىاػ

ما جؼاٌ الجهىص الؿاعُت لبعث الترار العلمي الكىلُُي عمىما، ومع طلً 

ؾمُت في في ْل عضم مباالة مً الجهاث الغ  مخىايعت، ىاػلي مىه زهىناوالى

 .الجاص اخثحن عً ججكم عىاء البدث العلميالبلض، وعؼوف هثحر مً الب

ت؟فما هي مهاصع الفخىي الك ُّ  ىلُُ

 وما هي مىاهج العلماء الكىاكُت في إلافخاء؟

ت؟ ُّ ىلُُ
ّ

 وما ؤبغػ الؿماث والخهاثو املمحزة للفخىي الك

ؾئلت ًإحي َظا البدث بإبغاػ الخهىنُت الكىلُُُت في لإلحابت على َظٍ لا 

  .إلافخاء

 :مشكلت البحث

ت مً زالٌ صعاؾتبلى البدث في زىاًا الفخاوي الك ى َظا املىيىعًخعغ  ُّ  ىلُُ

وي واملؿاثل ولاحىبت الفلهُت التي اهدكغث في ىاٌػ والىكاجع والحىاصر والفخاالى

داٌو إلاحابت عىه فُخمظالبالص الكىلُُُت، وؤما عً إلاقياٌ ال ثحٍر ٍو ًُ ثل في ي 

ش العلمي لبالص الؼغب إلاؾالمي مخمثال في مىُلت  اؾدىُاق فترة نامخت مً الخاٍع

ت حعجُّ بىىاػلها ووكائها الفلهُت، مىدؿبت "قىلُِ"، خُث ْلذ َظٍ املىُل

لضع مً اللؿىة وإلاهغاَاث، ؿمت بزهىنُتها مً خُاة ؤبىاء الصحغاء املد

م َظا الاؾدىُاق مىهج الكعً  نلىدبح ىاكُت في إلافخاء مً زالٌ صعاؾت ٍَغ

  .مهاصٍع وؾماجه
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 :ؿائالث الخالُتوجىمً بقيالُت البدث في إلاحابت على الد

  ت؟هُف واحه املجخمع الكىلُُي الىىاٌػ الفلهُ  -

ىاكُت في الّخهضي لهظٍ الىوما َى صوع العلما  -
ّ

؟ء الك  ىاٌػ

ل   - جىاٌو فخىي الىىاٌػ مً مظَب فلهي معحن ؤم اهُلم العلماء في َو

 ت خايغة، وهُف وفلىا بُنها؟واهذ عضة مظاَب فلهُ

ل ؤنابذ الفخاوي الك  - ت املفهَل ىلَُُو ، ؤم حاهبذ الاحتهاص  ُّ في الىىاٌػ

 حُذ في بعًها؟الص

 :أهذاف البحث

ًمىً للباخث ؤن ًلخو مجمل لاَضاف التي ؾعى في َظا البدث بلى الىنٌى 

 .ابليه

 :خُث يهضف َظا البدث بلى ما ًلي

ف بالفخاوي والىىاٌػ في املجاٌ الكىلُُي .1 ش املظوىع  الخعٍغ  .زالٌ الخاٍع

معغفت املىاهج الاؾخضاللُت التي اعخمض عليها الفلهاء واملفخىن في َظا  .2

 .اللص ّيِ مً بالص الؼغب إلاؾالمي الغُّهً

اء قىلُِ في فخاويهم وهىاػلهم، عغف على اللىاعض التي اعخمض عليها فلهالخ .3

 .وبُان ؤَم العىامل التي ؤزغث في الخىُُف الفلهي لفلهاء البالص الكىلُُُت

 :أهميت البحث

ت زانت، ظا البدث في وكىفه على خلبت علمُت ػمىُت طاث ؤَمُت َجىمً ؤَمُ

جغبت علماء ؤحالء وصوعَم في الخهضي للىىاٌػ بالفخىي املانلت واؾخسالنه لخ

 .ًً، واملؿدىحرة بىىع الىخُحنُت على ملانض َظا الضاملبي

 :حذود البحث

مً زالٌ عىىان البدث جخطح خضوصٍ الؼماهُت واملياهُت الظي جلع فُه جلً 

 .الفخاوي، وجدضًض مهاصع الفخاوي املضعوؾت
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ؼُُه الفخاوي في َظا البدث َى الُل  فالححز الجؼغافي
ُ
ُغ الكىلُُي، الظي ح

خي الظي جلع فُالحح بمفهىمه الكامل، ؤما هما  –ه الفخاوي املضعوؾت فهى ز الخاٍع

اللغن الثالث عكغ الهجغي، فلم ًإث ازخُاع الباخث لهظٍ  –طح مً العىىان ًخ

ش بالص قىلُِ املمخض اعخباَا؛ وبهما جم ازخُاٍع باعخباٍع  الفترة الؼمىُت مً جاٍع

  .في بالص قىلُِ بال مىاػع فترة الخمحز والعُاء العلمي

طج الثل
ُ
افت العلمُت الكىلُُُت فاللغن الثالث عكغ الهجغي َى كغن اؾخىاء وه

هىع حعض ت، ومً زم جبلىع مهاصع وؾماث الفخىي ها ومالفاتها لانلُص مجاالتْو

 .فيها

 :ابقتالِذساساث الس  

ت ؾاث ؾابلت خٌى مىيىع الفخاوي الكىلُُُبعض ؾعيي للحهٌى على صعا

ت ُّ  :وكفذ على املغاحع الخال

 املت لفخاوي وهىاٌػ وؤخيام ؤَل ػغب وحىىب ػغب املجمىعت الىبري الك

ى هخاب عاجع ًلع ف ي ازني عكغ الّصحغاء: للّضهخىع ًحي بً البراء، َو

ت، وكض مجلضا، حمع فُه املالف هما َاثال مً الفخاوي الكىلُُُ

 .اعخمضث علُه ؤؾاؾا في الفخاوي التي صعؾتها

 مي بً البساعي، حعغى فُه املالف لعضص ض املاهخاب الباصًت: للكُش مدم

مً اللًاًا التي جسو ؤَل الباصًت، وكض ؤفضث مىه هثحرا في وّل مً 

  .الجاهبي الّىٓغّي والّخُبُلّي للبدث

 ت املىعٍخاهُت: ملدمض مدفّى بً ت ؤنٌى الفله في الثلافت املدٍٓغمياه

م اؾ ُّ ى هخاب ك  .بدثلل خفضث مىه هثحرا في الجاهب الىٓغي ؤخمض، َو

  :وؤَم َظٍ املغاحع وؤكغبها للبدث

ظي ًخفم مع َظا البدث مً ى بً البراء" الهخاب: "الفخاوي الىبري لُدي •

ت بما لها مً اخبه الىثحر حّضا مً الفخاوي الكخُث املىيىع؛ خُث حمع ن ُّ ىلُُ

واملظَب  ؾماث مكترهت في ْغوف الُلُغ الكىلُُي زهاثو، وما ًجمعها مً
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ى مىيىع َظا البدث؛ بال ؤهه ًسخلف معه مً خُث الفترة الفلهّي املكتر  ن، َو

الث عكغ الهجغي، 
ّ
الؼمىُت املضعوؾت، بط ًغهؼ َظا البدث فلِ على اللغن الث

ؿخمغ في حمعها ىاٌػ مً اللغ ما ًىعص ابً البراء الفخاوي والىبِى ن الحاصي عكغ َو

 .اللغن الخامـ عكغ الهجغي ى خت

ؼ على ؤخىاٌ الظي ًغه : البساعي ض املامي بً دم"الباصًت" للكُش م : هخاب •

ى لباصًت فلِ، وما ٌعغى لهم مً الىىاٌػ الخانؤَل ا ت بٓغوفهم املدُُت، َو

ت مً بضو ظا البدث؛ خُث صعؽ الفخاوي في قتى البِئاث الكىلُُُما لم ًدبعه َ

 .وخًغ

هه ؾدبلى لهظا البدث ؾماجه الخانت اث في املجاٌ فةفومهما حعضصث املهى

عخبر بي ومجاله الؼماوي واملياوي ٌُ البدث في الفخاوي  ت بلى مجاٌافت هىعُالظي 

 .توالىىاٌػ الكىلُُُ

 :مىهجيت الذساست

غهؼ مىهج الضعاؾت في َظا البدث على ما ًلي ًُ: 

اعخمض الباخث في َظٍ الضعاؾت على املىهج الىنفي في الحضًث عً الجاهب 

ىهج الاؾخيباَي الخدلُلي في صعاؾت مهاصع الىٓغي للىىاٌػ والفخاوي، هما اجبع امل

 .وؾماث الفخاوي الكىلُُُت مدل الضعاؾت

  :َُيلت البدث

جم جلؿُم َظا البدث بلى ملضمت فيها ول ما ؾبم، ومبدثحن وزاجمت اقخملذ 

 على هخاثج وجىنُاث.

 

ت .2 ىقيطي 
 

 املبحث ألاول: مصادس الفتىي الش

 بالد الشىقيطيتاملطلب ألاول: جاسيخ الفتىي في ال 1.2
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عغف البالص ا
َ
ة مظَبا بعض كُام الضولت املغابُُت باؾخثىاء خاالث قاط تلكىلُُُلم ح

خاب واملاع ػحر مظَب إلامام مالً
ُ
زىن ًخدضزىن فيها عً َظٍ ، وهي الفترة التي بضؤ الى

مظاَب مسخلفت؛ بعًها علضي،  اهدكغثالبالص بكيل واضح، ؤما فُما كبل طلً فلض 

مً، فترة مً الؼ  والخىاعج، والّغافًت، والكُعت... وكض ؾاص مظَب لاوػاعي :وبعًها فلهي

 .(1) بعٌ لاجباع والكافعي هما وان ملظَب ؤبي خىُفت

، " فلض حاء مىظ العهض املغابُي بالص قىلُِخ في ًترس مظَب إلامام مالً للض ْل

تي حغث بحن ًحي بً على ػحر مظَب بضلُل املداوعة ال حغاءوؤَُل الص عبض هللا بً ًاؾحن

له بلى  ، خحنوؤبي عمغان الفاس يّ  ببغاَُم الىضالي مّغ علُه كاصما مً الحّج في ٍَغ

الّصحغاء، فؿإله الفلُه ؤبى عمغان ما مظَبىم؟ فلاٌ ًحي: ما لىا علم مً العلىم وال 

مظَب مً املظاَب؛ ألهىا في الّصحغاء مىلُعحن ال ًهل بلُىا بال بعٌ الّخّجاع الجّهاٌ، 

غاء وال علم عىضَم
ّ

 .(2) َضفهم البُع والك

 ٌ بإّن صزٌى املظَب املاليّي بكيل فعلّي وان مع كضوم عبض هللا بً  مً َىا ًمىً اللى

ت؛ وطلً ؤّن ابً ًاؾحن ًاؾحن، ُّ ىا وكُام الّضولت املغابُ
ّ
 لىّحاج بً ػل

ٌ
مُّي  جلمُظ

ّ
الل

ت باللحروانالّؿىس ي، ووّحاج جلمُظ ألبي عمغان الفاس يّ  ُّ ظا لازحر قُش املالى  . (3) ، َو

بلى ( 4)وحعؼػ عؾىر املظَب املاليّي في الّصحغاء الكىلُُُت، بعض طلً بلضوم ؤبي بىغ بً عمغ

ت،  (.6)ىّي وببغاَُم لام( 5)الّصحغاء، مهُدبا معه إلامام ؤبابىغ الحًغمّي  ُّ ما مً علماء املالى وػحَر

بؿبب بعٌ  ،كًاة، ومغقضًً للّصحغاء. ولم ًٌؼ املظَب املاليّي ًخعّؼػ في بالص قىلُِ

 .(7) َظٍ لازحرة بعض ؾلٍى وعّبما مً لاهضلـ، الهجغاث اللاصمت مً املؼغب،

ول العىامل الؿابلت حعلذ املظَب املاليّي ًًغب بجظوعٍ العمُلت في البِئت 

ىاكُت
ّ

ت خّتى ناع الك ُّ ىلُُ
ّ

حن، ال ًسغحىن عً املظَب  الك ُّ حن" زلُل ُّ حن" "كاؾم ُّ "مالى

 كُض ؤهملت.
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ش الفخىي  ت ؤّما عً جاٍع ُّ ىلُُ
ّ

ه بالّغػم مً صزٌى إلاؾالم املبىغ بلى في البالص الك
ّ
؛ فةه

اوي الهجغّي( فةّن املىُلت لم جدلم
ّ
على ما ًبضو -املىُلت )الّىهف لاّوٌ مً اللغن الث

 في اللغن -اهخفاءَا املعغفيّ 
ّ
م، فلم وعثر كبل َظا اللغن على فخاوي ملفخحن 16َـ 10بال

حن، بطا اؾخثىِىا م ُّ
ّ
ا على مدل هضَع ًُ ت عً إلافخاءاث التي وان  ا ؤوعصجه الىخب إلازباٍع

اى لاعجح ابً ًاؾحن ُّ مخىوّي  مً خحن آلزغ، وما طهٍغ اللاض ي ع
ّ
 مً ؤّن ملخاص بً بلعحن الل

ًغب بفخُاٍ في بالص الّصحغاء( ًُ ، بِىما وان الاؾخفخاء معغوفا في املىُلت مىظ (8))وان املثل 

 .(9)اللغن الخامـ الهجغّي على لاكل

ىاكُت
ّ

ظي ًهضع عىه الك
ّ
عخبر املىبع الفلهّي ال ٌُ  جلّضمذ إلاقاعة بلى ؤّن املظَب املاليّي 

ت، فال ػغو بطن ؤن ًيىن هظلً َى مغحع الفخىي  ُّ لاؾاس ّي للمفتي  في ؤمىعَم الفله

ىلُُّي.
ّ

 الك

م في املالىُت كاؾمُ ىن، ال ًدُضون في الؼالب عً "فالكىاكُت ولهم مالىُىن، َو

املهغي في  بً بسحاق ىن، ٌعخمضون ما عواٍ زلُل، زم َم زلُلُعواًت ابً اللاؾم

، مغج  .(10)"مً مظَب مالً ،عً مدمض بً اللاؾم العخلي ما وعص حامسخهٍغ

 املطلب الثاوي: مصادس استمذاد الفتىي الشىقيطيت 2.2

ل اعؽ لفخاوي علماء قىلُِالض ضعن للَى ت لاولى اؾخمضاص ؤصحاِبها مً ؤمهاث هخب ًُ

 هاث ؤعبع وهي: ً لامهاث التي ًغحعىن بليها؛ ؤمجل، ومً املظَب املاليي

هت -(3 نها ؤؾض بً الفغاث، وؤزظَا صو  مً مالً، : وهي ؾماُع ابً اللاؾماملذو 

ح فيها واؾخضعن، بلى ابً اللاؾم فعغيها علُه فصح وعاص بها عىه سحىىن،

ؿبذ بلى سحىىن 
ُ
 .في

ت -(2 ، ؤزظَا عً ض بً عخب لاهضلس ي: وهي املؿخسغحت، حمعها مدمالعتبي 

 .سحىىن 
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ؾماعا مً عبض امللً ابً  : لعبض امللً بً خبِب لاهضلس يالىاضحت -(1

 املاحكىن ومُّغف. 

ت -(4 اصي   .، املعغوف بابً املّىاػ املهغي فها مدّمض بً ببغاَُم: ؤلاملى 

 هاث، ولىً املؼاعبت ومنهم الكىاكُتلفلهاء في املفايلت بحن َظٍ لاموكض ازخلف ا

 .(11) ت والىاضحتؤحمعىا على جغحُذ املضوهت على العخبُ

ـ والفخىي؛ جلً التي ؤقاع بليها  ىاكُتالىُت املعخمضة عىض الكالىخب املومً  في الخضَع

لُدُت( 12)ابؼت اللالوي الى  ]الغحؼ[" بلىله: في هٓمه "بَى

 ُصِعــــــي (14)هت في الَبَري وباملضو **  (13)هظًب للَبراِصِعـــيواعخمضوا الت

ــي لكاهـــــــــــــــــ
َ
 ــــــــانبهظا الك (15)ؾالتعلى الغ **  واعخمضوا ما هلل الل

لىها املكـــــــــدىن **  واعخمضوا جبهغة الفغخــــــــــــــــــــىوي
ُ
 وعهبىا في ف

ــــــّيِ  خمــــــــــــــــــ
ّ
 .(16)ولـــم جىـــً لجاَــــل ؤّمــــــــــّيِ **  واعخمضوا جبهغة الل

اع العام للمغاحع الفلهُت للمفتي الكىلُُي، بال ؤنل الىخب املخلوجمث  ضمت إلَا

ضي عاؾت والعىاًت لهِب لاؾض مً الضزانت وقغوخه وخىاقُه هالذ ه مسخهغ زلُل

 . ىاكُتالك

م لاحهىعّي  لاوّي لظلً هجضَم ؤزظٍو بإؾاهُض مسخلفت عً ٍَغ
ّ
 ، والؿمهىعّي،، والل

اب
ّ
ىامل وحعلُلاث هثحرةوالحُ  ، ؤونلها املسخاع بً خامضن(17) ، وويعىا علُه قغوخا َو

ؿخؼ(18) بلى ما ًغبى على الخمؿحن ٌُ ٍب ٌعخبر صعاؾت غ بلى وكذ ك غب طلً في مجخمع ْل، وال 

ا للغحىلت وؾمت مً ؾماث الىطج العلمي  .املسخهغ قَغ

ٍِ لجملت مً الفخاوي وبطا ما كمىا بخدب  هغي بىيىح هُف ؤن ت؛الكىلُُُ ٍع بؿُ

لىن ى ناعوا ًُلوي، ختعلى جلً الفخا-بال مىاػع –وان املهضع املؿُُغ  مسخهغ زلُل
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ىىا ملهىصَم، معخمضًً في طلً على املعهىص في طًَ علُه لفٓت "الىو" صون ؤن ًبِ

 اللاعت. 

ت علماء املالىُتهؼحر -ىاكُت ولعلىا ال هخىكع هثحرا مً املفخحن الك  ُّ الظًً -َم مً ػالب

م على ؤهفؿهم بالخ ون علىًلغ  لىخاب والؿىت؛ طلً ؤنهم اللُض ؤن ٌعخمضوا في مهاصَع

 
ُ
 ًغون الىٓغ الاؾخيباَي مً الىخاب والؿىت زانا باملجتهض، بال ؤن طلً ال ٌعني ز
ُ
 ىَ ل

 ىت.فخاواَم بكيل جام مً الخإنُل املعخمض على ؤصلت اللغآن والؿ

خب ، اخخلىاكُتة في فخاوي الكبيافت بلى ما ؾبم طهٍغ مً املهاصع املعخمض
ُ
ذ ه

، ب هىاٌػ مكهىعة: هىىاٌػ الىعػاػي زا هبحرا؛ خُث هثر هللهم عً هخوالىىاٌػ خح خاوي الف

س ي ا.، وهىاٌػ ابً َاعونلاحهىعّي  ، وهىاٌػ عليّ واملعُاع للىوكَغ  ، وػحَر

ت لعلماء قىاكُت، هىىاٌػ مدّمض ُان هثحرة على فخاوي مدلُن في ؤخهما اعخمض املفخى 

الخِكُتي )جـ وهىاٌػ الكٍغف مدمض بً فايل  َـ(،1107املسخاع بً لاعمل العلىي )جـ 

هغّي بً مدمَــ(1160
َ
، وهىاٌػ ؾُضي عبض هللا َـ(1235 )جــ لبيًض املسخاع إلاًض، وهىاٌػ الى

ا. َـ(1233بً الحاج ببغاَُم العلىي )جــ   ، وػحَر

 في إلافتاء املطلب الثالث: مىاهج علماء شىقيط 1.2

ت لحرووا ْمإ الىاؽ بطا  اكُتالفلهاء الكى للض ْل ُّ ٌؼغفىن مً بداع علىمهم الكغع

ٌ ، فلامىا باؾخسغاج فخاوي الىصث خىاصر جلخط ي الاحتهاصما ججض عض مً اللىا ىاػ

ا ال  ولانٌى والىهىم الكغعُت؛ ختى واهذ َظٍ الثروة الفلهُت الطخمت بعزا خًاٍع

 ت عبر عهىع مخعضصة.ىه صكت وقمىال، في قتى املباخث الكغعُػنى ع

ا، وهي خلُلت العام بدًىع املهالح بط ًمخاػ املىهج الفلهي الكىلُُي ت، واعخباَع

بلى الِحىم واملعاوي والؼاًاث ، فهم ًىٓغون في ؤخيامهم ىاكُتكع فخاوي الكٌكهض عليها وا

عاث التي حؿحر التي بمجمى  عها ًخدلم الىفع العام للىاؽ في خُاتهم، ومً زالٌ الدكَغ
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عتالك ص مؿاع خُاتهم، وهي مً مًامحن ملانضوجدض مً الخلم  اعع، التي َلب الكَغ

 خفٓها ؤو جىكُعها.

ٓغ واعخباع لاعغاف والعاصاث، والى ،الظعاجع ، وؾضوطلً مً كبُل لازظ باملهالح املغؾلت

ٌ وجغجُبها؛ فلض مث اثٍعغو ، والًوالؼاًاث في امللانض ت املغهت بىابت املالىُ لذ َظٍ لانى

تي ؤزاعث ال مً الفخاوي الثًجض هما َا ، ومً ًُالع هخب الفخاوي في بالص قىلُِ الاحتهاص

ث بلى احتهاصاث وخلٌى ملذ فيها َظٍ لانٌى وؤصهلاقاث وزالفاث ومىاْغاث، اؾخع

 مُابلت لىاكع َظٍ البالص وميسجمت معه.

ب جخُل هاػلت ؤؾالُب زانت ًدبعىنها في جىاولهم ألي ىاكُتخُث واهذ للعلماء الك

بحّ  ًُ اكع ؤي فً عغفخه َظٍ ه ال ًىحض في الى ن خىم هللا حعالي فيها، " طلً ؤهحىابا قافُا 

ؿب طوكهم الخام فىٍ مع مىاهجهم وخالؿاخت الثلافُت الكىلُُُت بال جىاوله هخابها وهُ

 .(19)ص"املعهى  وجىاولهم املغحعي

يل، زّم على مؿخىي املًمىن:
ّ

 وؾىدىاٌو جلً لاؾالُب على مؿخىي الك

كل:
 

 الفشع ألاول: على مستىي الش

ت، ؾىاء مً َغف الكىلُُُ م فُه الفخىي الظي واهذ جلض ووعني به اللالب الخاعجي

لت اؾخفخاثه وما جخ ، ؤو مً َغف اػلتًّمىه مً ؤؾالُب مخعضصة لُغح الىاملؿخفتي بٍُغ

املفتي، الظي وان ٌعمض ؤًًا في هُفُت بحابخه بلى ؤؾالُب مخعضصة، وبن ْل لاؾلىب 

 هبحر. مدكابها بلى خض العام لخلً الفخاوي  الكىلي

لى ؤو املعامالث، ًباصعون ب ا في العباصاثم عىضما ججٌز بهم هاػلت ىاكُتللض وان الك

واهذ  ً في قىلُِخًغة الفلُه ملعغفت الحىم الكغعي فيها؛ طلً ؤن املجخمع املخضً

: " وال ًدل  هاػلت ملىلت عبض الغخمً لازًغي  ؤػلبِخه صاثما حؿخدًغ في ؤي في مسخهٍغ

 خت
ً
لخضي باملخبعحن لؿىت مدمض ٌعلم خىم هللا ىله ؤن ًفعل فعال ؿإٌ العلماء ٍو  فُه َو

ى هللا علُه وؾل
ّ
دظعون مً اجباع الك منل  ( 20)ُُان."الظًً ًضلىن على َاعت هللا، ٍو
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م ؛ فخاعة جخمع وؾاثل الاؾخفخاء لضي ؤَل قىلُِ: جدىى طشق الاستفتاء -  عً ٍَغ

املؿاوٌ عنها بن واهذ له  اػلته، خُث ًلىم املؿخفتي بهُاػت الىمغاؾلت الفلُ

ى طلً، وبن لم ًىً له مؿخىي علمي ٌؿخُُع به هخابت الؿااٌ ت علاللضعة العلمُ

لى املفتي للحهٌى على ًخم بعؾاله ب بهُؼت علمُت، بدث عمً ًهىػه له، زم

 غعي.الجىاب الك

" الظي هؼلذ به الىوجاعة ًلىم ا ه ما، ببعث شخو ؤو ؤشخام بلى فلُ اػلتلصخو ؤو "الحيُّ

سخاع خؿب مجزلخه العلمُ  .اػلتؤو كغب مياهه، لُجُب عً جلً الى ت، ؤو نالخه،ًُ

تي ال اػلتخفي ؤخُاها بغؤي مفذ واخض في الىلم ًىً ًى املؿخفتي في قىلُِ بال ؤن

ملخعضصة بلى علماء عضة، بما ؾاثل افًُغب ؤهباص إلابل، ؤو ًبعث الغ  ٌؿخفتي عنها،

 بضاًت؛ ؤو لُلب حؿلُم كٌى مفذ آزغ فيها. اػلتلالؾخفؿاع عً الى

ؼحٍر لم ل؛ وهي اؾخفخاء العاىاكُتان ْاَغة وحضث بكيل مُغص عىض الكَى زم بن

، وطلً بم ؿخفِتى مكؼىال عً إلاحابت، ؤو لعضم و مً علماء عهٍغ
ُ
حىص ا ليىن العالم امل

للعالمت مدىٌ بابه بً  حه بلُه، هما هجضٍ في فخىي املغاحع املُلىبت بإحابت الؿااٌ املى 

 اثل: َـ(، خُث ًلٌى فيها مجُبا للؿ1277ًماوي )جـ اعبُض الض

ي ال ؤعخمض نابت، وكض ؤبُإ حىابي لىم؛ ألوإلا  بِء إلاحابت زحٌر مً عضم "وبعض فةن

. بلى ػحر طلً مً لاؾباب (21)ى ؤصعمه بىلل مً هخاب معخمض"ل َظا ختعلى فهمي في مث

ا. تي ًًُم امللام عً طهَغ
ّ
 ال

، فلم ًىً ًسخلف ازخالفا ؿبت لجىاب املفتي عً الفخىي ؤما باليطشق إجابت املستفِتي:  -

لت إلاحابت جيىن جابعت هثحرا مً مفذ  يل واملىهج، فٍُغ
ّ

في الؼالب آلزغ مً خُث الك
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لت الؿااٌ، خُث جخم بحابت الؿااٌ املىخىب بفخىي مىخىبت، والؿااٌ الكفىي  لٍُغ

ت، بال   ؤن ًسخاع املفتي جىزُم الفخىي بالىخابت، ؤو ًُلب املؿخفتي مىه طلً. بفخىي قفىٍّ

لم آزغ ًغي غص على فخىي لعاال عً ؾااٌ ؾاثل؛ بل لل املفتي كض ًىخب الفخىي  زم بن

 ا.خبُحن خىم هللا حعالى في ْاَغة مىاب، ؤو لؤنها مجاهبت لله

ى الؼالب في فخاوي الك وكض جيىن الفخىي  هم في ؤخُان هثحرة ؤن، ػحر ىاكُتمىثىعة، َو

عغ ؤخُاها، وكض الغحؼ ػالبا، وفي ػحٍر مً بدىع الكن بلى هخابتها مىٓىمت في بدغ ٌعمضو 

 ًجمعىن بحن هثر الفخىي وهٓمها.

لب ليىن الؿااٌ وعص مىٓىما، فُخم الغص علُه في بب في هخابتها مىٓىمت ًيىن في الؼاوالؿ

 في لاطَان فُعمض بلى هٓمها. ي، وكض ًٍغض املفتي عؾىر الفخىي البدغ والغو 

هم، مخجىبحن وعىعة تي ًفساَبىن املجخمع بلؼت عهٍغ الً ىاكُتلهاء الكوكض وان الف

بت، مخىزحن الؿهىلت والضعاملهُلحاث اله  كت.بت وزكىهت لالفاّ الؼٍغ

اث العلٌى املخفاو  وال قً ؤن  ىاكُتجت لِؿذ ؤمغا ؾهال، وكض عاعى الكؤفهام ومؿخٍى

بت واملإهىؾت، كهض هلت افياهىا ٌؿخسضمىن اللؼت الؿ ي الفخىي؛طلً في ؤؾالُبهم ف للٍغ

 ت املؿخىٍاث.بفهام واف

ت الازخهاع عىض ما ًيىن َىان مؿىغ لعضم بَالخه، هما بطا وكض ًىدس ي الجىاب نبؼ

 وان الؿاثل عاِمُ
ً
مخض ىؾع فيًدخاج لبؿِ البُان، والخ ال ا  الاؾخضالٌ، وكض ًٌُى جاعة ٍو

 ٌ ة في والحجج هٓغا ملا ًخُلبه امللام، ومِلا ًدؿم به ناخبه مً كى  وجىعص فُه الىلى

 البدث، وبؿُت في العلم، فُيىن عؾالت ؤو هخابا.

مخعللا ببضعت ؤزظث جىدكغ؛ فةهه ٌؿلً مؿلً الخىحُه  وبطا وان مىيىع الفخىي 

 دظًغ.وإلاعقاص والخ
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ى  عهاًىك وفي زخام الفخىي  ى بمثابت الكاَض على اليؿبت بلُه، َو املفتي باؾمه، َو

 فحن.زُم مإلىف لضي املفخحن واملالى نىف مً الخ

ىاكُت فخاواَم ألمىً ر الكؤن جيىن ػحر ماعزت، ولى ؤعّ  ىاكُتوالؼالب في فخاوي الك

 .ت والاحخماعُت عليهاالفلهُ عاؾاثاعخماص هثحر مً الض

 الثاوي: على مستىي املضمىن: الفشع

علُه َى جهىعَا، ؤي  اػلتبن ؤٌو زُىة وان ًلىم بها املفتي الكىلُُي بعض َغح الى

ا الفلهي ، مً ؤو معامالث، زم جهيُفها في بابها الفلهيالعام، مً عباصاث  ويعها في بَاَع

ا.  نالة وػواة، ؤو بُع وهياح، ؤو ػحَر

فتى عنها، مؿخسضما كضعاجه العلمُت، اػلت املؿخعً الحىم الكغعي للى زم ًبضؤ في البدث

ا جدذ ، ؤو ًضعحهاػلتفةما ؤن ٌؿخدًغ هها مً هخاب ؤو ؾىت ًدخىي على خىم عحن الى

م ، وبما ؤن ًغحع بلى مٓىت الحىتلِؿها على فغع حكترن معه في العل، ؤو ًلُتكاعضة فلهُت و

 ه.في الىخب املسخلفت، وعبما حمع بحن طلً ول اػلتالكغعي لخلً الى

صاثما ٌؿخدًغ خاٌ  ، ًٓلاػلتبال ؤن املفتي الكىلُُي ؤزىاء بدثه عً خىم الى

خضزذ تي املؿخفتي وملانضٍ، واملالبؿاث التي جدُِ باللًُت املؿخفتى عنها، والبِئت ال

ت ولازغوٍت، واملأالث الفيها، ومها ترجب على فخىاٍ، ًًاف بلى تي كض جلح املؿخفخحن الضهٍُى

خسفُف والدؿهُل على الىاؽ. وجلً املفتي وان في ػالب لاخُان مديىما بمبضب ال طلً ؤن

 تي ؾىعغى لها فُما بعضـ الكىلُُُت ال اث الفخىي زهىنُت مً ؤَم زهىنُ

صون ؤن ٌعلم عليها، وطلً  اػلتل الىهىم الضالت على خىم الىوكض ًىخفي املفتي بىل

 عا مىه.عل الُعهضة على ناخب الو جىع ا لجبما للُعُت الىو في املؿإلت، وبم

في املؿإلت، فُىعصون ؤكىالا واخض  كض ال ًىخفىن بظهغ عؤيٍ  ىاكُتوهجض ؤن املفخحن الك

 ن ؤكىالا مً زاعج املظَب.صة؛ بل ًظهغو مخعض
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ظي ون بظهغ لاكىاٌ واملظاَب املخعضصة َمإهت الؿاثل، بالحىم الهم ًلهضولعل

حىهه، ؤو لالؾخئىاؽ بها فُما كض ًيىن في اللٌى به جسفُف على املؿخفتي، وبن زالف جًغ 

 . مكهىع املظَب

عخماص على املهاصع خدغحىن هثحرا مً إلافخاء صون الا ً ىاكُتللض وان علماء الك

غون في الجىاب بن لم جىً جلً املهاصع إزاػلت، لظلً ًخواملغاحع مٓىت الحىم الكغعي للى

ض )الّغاحل( بً الضاٍ بً صاّصاٍ ضيهم، ًلٌى عبض هللا بً ؾُضي مدمواملغاحع مخىفغة ل

ؤهخب لً  ؤن :"... وكض جإزغ عىً الجىاب لللت الىخب َىا، وهىذ ؤخبَـ(1394بُحري )جـ إلا 

ت في املؿإلت حىابا قافُا مدخٍى ا على ما كُل فيها. وهىذ ؤعحى ؤن جإجُني هخب مً اللٍغ

بذ لً هالم ما ا لم جإجني جلً الىخب هخؾُإجىهني بها، ولم ًلع طلً. فلم وعضوي ؤَلها ؤنهم

 .(22)وحضث منها"

ت، مً خُث وؿبت زم بنهم واهىا ًدؿمىن بهغامت قضًضة فُما ًخعلم باألماهت العلمُ

لت اللضماء في ا على ٍَغ طهغ اؾم الىخاب  لاكىاٌ بلى كاثليها، وبعحاعها بلى مهاصَع

 فدت.دخه املؿإلت، صون طهغ للجؼء والهظي جضزل جومالفه، وؤخُاها الباب ال

على ؤؾالُب مخعّضصة لخىزُم لاكىاٌ، ووؿبتها بلى كاثليها.  ىاكُتىايع الكوكض ج

ص لضيهم ولمت "ما ههه" هثحرا في بضاًت هللهم ملدّل الاؾدكهاص، فُلىلىن مثال: وكض ترصفخ

اب
ّ
ُش زلُل حاء في قغح الحُ

ّ
 ههه"."ما  على مسخهغ الك

ظي ٌؿدكهضون به، وطلً بعباعاث مسخلفت، وواهىا ًىبهىن على ؤصوى جهغف في الىو ال

. وبظلً ناعث (24)له"، و"اهخهى هالمه بعض خظف في ؤو (23)هدى: "اهخهى املغاص مىه مع خظف"

 ت.لاماهت العلمُت عىضَم طاث كضاؾت زان
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  املبحث الثاوي: سماث وخصائص الفتىي . 1
 

تالش  ىقيطي 

 املطلب ألاول: الخصىصيت الشىقيطيت في إلافتاء 3.1

بالؿلف  س ىلم ًىً املجخمع الكىلُُي بضعا مً املجخمعاث إلاؾالمُت وبهما وان ًخإ

سُى آزاٍع في الخاله ت وجبعاث فخاء، مضعوا مالها مً مياهت ؾامُت إلا امل مع زُعالح ٍو

به مً امل معها، عاعفا ما جخُلمعاًحر يابُت، وملاًِـ زابخت للخعحؿُمت، وايعا 

ت مؿخلؼماث، مع معغفت ما لبُئخه مً زهاثو، ف ُّ هىان ؾماث عامت للفخىي الكىلُُ

ت هبحرة هظلً لخهاثهها ، هما ؤن َىان ؤَمُىاكُتوؤَمُت هبحرة ملىاهج فخاوي الك

 وؾماتها.

ىثر خُث ً ج خًغي؛ ال ًلىم بال وعلى الغػم مً الفىغة الكاجعت التي ماصاَا ؤن العلم بهخا

 .هما ًلٌى ابً زلضون  (25) ه مً حملت الهىاجعالعمغان وحعٓم الحًاعة.. أله

ت املجغبت؛ فةه ظًً ال حغاء،م ًىً مخىكعا مً ؤفغاص كباثل الصه لوبمىحب َظٍ الىٓغٍّ

خىعبىا ، ؤن ٌؿ(26) ال ٌعغفىن خغزا وال ػععا وال فاههت.. ًلُم ؤخضَم عمٍغ ال ًإول زبزا

ؿهمىا فيها بما هي ؤَل له. َاالء اللىم كغ ت علم َظٍ الحًاعة إلاؾالمُ عوا الىبحرة؛ بل َو

ي
َ
ا مً الحىايغ، واهدكغوا في( 27)في وكذ مبىغ الخغوج مً "آػوو ي الصحاع  " وػحَر

الحغهت ؤنبدذ حؼًءا مً  والؿهٌى امللفغة مخىللحن صوما، ملىحب ؤو ختى لؼحر صاع؛ ألن

 تفاَُن لم جىً اهخجاعا فهي مً باب الظوق والغ خُاتهم، فة

" والؿيىن ئ "افىحر عىضَم؛ خُث ًيهلافت والخوواهذ لظلً آزاع على الث ملجهٌى

مخىاهي للصحغاء ح
ّ
 ى الال

ً
ٌُ مىاؾبا العخماص الخاعق ال ا ر عىه بمٓاَغ مسخلفت: بًجابُت عبظي 

خاعق غعُت لهظا العلما بإن لاؾباب الك (؛28)"" و"الّخاػبىث" ؤو ؾلبُت هـ"الؿلبهـ"الفخذ

ُب املىؿب واملُعم... علم بجيىن مخىفغة ػالبا، بما للىاؽ مً نضق إلاًمان والخ اهلل َو

 .(29) عاء ونضق الفغاؾتولها مىحب الؾخجابت الضو 
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ٌ هما هخجذ عً جلً الحُاة البضٍو ت حضا، وخىاصر زانت بخلً البُئُت الخان ت، هىاػ

ا مً خلُلخحن مّحزجا املجخمع ت، اهُالكام قغعُاؾخضعذ مً الفلهاء البدث لها عً ؤخي

 :الكىلُُي

 :البذاوة-3

 واهىا  ت ؤَل قىلُِفؼالبُ
ً
هما ًلٌى العالم  –و"الّؿلف -، هما جلضم بضوا ُعّخال

فخىا في هىاٌػ ؤَل الباصً – ض املامي بً البساعي الكىلُُي مدم ًُ ؛ فلض قاع في تلم 

[، ؤّن حل مؿاثل ؤَل هتوابً مدم ]ابً عاػ ( 30)[علماثىا مً لضن مؿىت ]ابً باعن هللا فُه

ت ًّ ن ولم ججمع، فلام الخانت بهم ػحر مخيلم فيها، وػحر مهىف فيها؛ ؤي: لم جضو  الباص

ما جيلم الّخهاهُف مضهُت؛ وبه ألن.. ظي ناع ؾببا لجهلها ملام العضمٍلها في الىخب الجفغ 

الب اثلهم الخانت ؤو على املؿاثل الجامعت بُيىا وبُنهم، وؾىخىا عً ػؤَلها ػالبا على مؿ

ولاخيام الفلهُت الخانت بهم مؿيىٌث عنها في ( 31)تاملؿاثل الخانت بإَل "الباصً

و ؤَل الباصً(32)الىخب"
ُ
 ال جىحض في الىخب (33) ب على مهالحهم"بإخيام جترج ت، وكض "ز

 ت.الحًٍغ

ْيَبت-2  (:34)الس 

ت حؿح ام على جىفُظ خُاة املجخمع بىهب اللًاة واللُ ر وحعني عضم وحىص ؾلُت مغهٍؼ

ى ماوع  – ض املاميهما ًلٌى الكُش مدم –بالص ؤخيامهم، فال "لِـ فيها ؤمحر الؿُاؾت... َو

"ي ال، ولِـ فيها "اللاض (35)ازبت"مً املى  فالخىفُظ ( 36)ظي ًجلب الخهم بساجم وعؾٌى

ت بإعى إلامام. فةها هلل  معضوم، وال ًخم الحىم صوهه.. هما ياعذ لاخيام الىثحرة املىَى

 .(37)وبها بلُه عاحعىن"

 وهما ًلٌى مخىّحعا: ]البؿُِ[

ٍغ به لاخياُم َياِجَعــت
ْ
ًْ ِلُلُ ُــــــــــ * ًا َم ِ

ّ
ِىلُّ في وّل ّْل مىه جي ًَ ًُ ــ ـــــــــ  ـــــ
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 (38) عضوي اللًاِء فما فيها َمؿاِهحُن  * لُبعضٍ مً مؿافاٍث بها ُعـــــــــــــغفْذ 

َبت ِْ : "...فةن بالصها في فترة، وهي: ]الؿَّ لٌى الخاج إلاولُل، ولِـ َظا عكغ [ هما في ٍو

ؾدئظان، والحضوص اب والا الحجاملخعللت بابإمام وؤمىاثه، واجع فيها مً فغاثٌ هللا الً

 ( 39)ف على ؤهثر مً َظا وعلى َظا ؤًًا"ولها، فاملخإؾف ًخإؾ

 املطلب الثاوي: سماث إلافتاء الشىقيطي 2.1

 خحن الؿابلخحن، هىاٌػ وخىاصر هثحرة،للض وان مً الُبُعي ؤن جيخج عً الخهىنِ

 قافُ
ً
 قغعُت

ً
ٍج فلهي، ًىحُض ؤحىبت  ا. ت لهجدخاج بلى احتهاٍص وجسٍغ

ظا ما جيّبه له الكُش مدم : بهه ما صام  ض املاميَو في وكذ مبىغ، مما صعاٍ بلى اللٌى

ظٍ لاػمت ؤن ًجتهض فلهاء الىخُض له فةن الحل تلم ًخيلمىا على هىاٌػ ؤَل الباصًلف الؿ

 ض املامي،بال ؤن َظا الخىحه الظي ؾاع فُه الكُش مدمالؾخسغاج ؤخيام قغعُت...  تالباصً

ٓغ في بعٌ فلهاء طلً العهغ "كض مىع الى َى: ؤنوان ًلف في وحهه عاثم هبحر، و 

"  (؛41)ضًً"مىع الىالم فيها على ؤمثل امللله "ًُ على معانغيهم، وطَبىا بلى ؤه( 40)الّىىاٌػ

م مفلىصون، هما كاٌ الكُش مدمباملج اء زامبحجت ؤن إلافخ : بلُىا ض املاميتهضًً، َو

ض؟الاحتهاصاث كض مط ى فما الغؤي بن لم ًفذ فُىا ملل وعهغ 
(42 ) 

ىصون ؤًًا في مفل –بمفهىم اللضماء لليلمت  –ضًً بل طَب َاالء بلى ؤن امللل

م وبِئتهم؛ ألن املللض الظي هو علُه ا ى مفلىص حُذر ملخلضمىن؛ َى مجتهض التعهَغ ، َو

َاالء واهىا ٌعِكىن  ، لىً(43) حاَل في عؤيهم فُه بالظي ال ًىحض العهغ الفي طلً 

 املىاكٌ له جماما.  جىاكًا هبحرا بحن َظا املىكف الىٓغي، ومىكفهم الخُبُلي

، ام بال احتهضوا في هاػلت"ال جمغ بهم ؾبعت ؤً-ض املاميهما ًلٌى الكُش مدم –فهم 

غص  .(44)المت باَلت، ومً خلُت اللبٌى عاَلت"مً الخمـ لهم الؿ ون خُلتٍو
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عُلذ  "وبال مً الاحتهاص ػحر مىهىم عليها؟ فال بض توهُف ال ًجتهضون وؤخيام الباصً

ٌ غ في الىلاخيام بن لم ًىٓ  . (45)ضًً مع فلض املجتهضًً الثالزت"ؤمثل امللل ىاػ

لعلى ؤن بعًهم وان ًجمض على الى ف خماٍع في العلبت بطا لم ًجض هها، فُترن و ٍو

: "فلض فغى ُش مدّمض املاميون ما ًإجىن وما ًظعون، ًلٌى الكت خُاعي ال ًضع العام

يها حمىصا مىه ت، ووكف خماٍع في ؤعى ال عحن فَظٍ وؤمثالها في العحن زان ماثىابعٌ عل

ٌٌ وبيالٌ"على الىو، والجمىص على الى  .(47) ،(46) و مً ػحر مالخٓت اللىاعض يال

الكضًضة املخدللت التي جُبع خُاة "َظٍ  غوعاثجلً الخهىنُت املخجلُت في الً

ىو عليها، ؤو  ، وؾُُغِة عاصاٍث (48)بضي"تها الًغوعة بلى الخالُاثفت مً لامت التي ؤلجإ ًُ لم 

ً في الى ىاكُتوالغاجح؛ فغيذ على املفخحن الك افم املكهىع ال جى  ٌ الىاٍْغ املُل بلى  ىاػ

اث مسخلفت.املغوهت والخ  ِؿحر، وبن بمؿخٍى

ؿهُل جلً؛ بل وعاثضَا بال مضعؾت الخِؿحر والدل زحر مً ًمث ض املاميولعل الكُش مدم

: "وما ؤلجإوي  مىاػع؛ خُث ًظَب في اعخباع يغوعاث املجخمع وعاصاجه بلى ؤبعض خض؛ فُلٌى

ب م ًهضق  تبال مساى يغوعاث الباصً( 49) بلى حظع هسلت َظا العلم الؼٍغ وعىاثضَم، َو

 ؤن عليهم
ُ
ا جبنى علُه يغوعاث وعىاثض، والًغوعاث والعىاثض ممُغ مً املؿلمحن ولهم هم ك

 .(50)لاخيام"

: "َظا لٌى مع ؤهىا وحضهاَم ال ًتزخؼخىن عما اعخاصٍو مً مؿاثلهم؛ فخلغبىا بلى هللا  ٍو

م ؤن  (51) اغ قبهت، لحضًث ؤبي مىس ى ومعاط )ٌؿغا وال حعؿغا وبكغا وال جىف لهم فُه بةزباَع

 .(52)هي بال قبهت"هم الكخدمىا الىم عليضي ؤنهم لى يُوعى

ُش مدّمض املامي
ّ

مثل الك  ، مع ؤّن الؼؼالي(53)"لخلً العاصاث بـ"زلب لاطهحن لألزغام ٍو

مه إلاحماع في مضزله: "ػحر ؤّن  "، وهلل ابً الحاجكض كاٌ فُه: "كغب ؤن ًضعى في جدٍغ

 .(54)"ؤخمض كاٌ بجىاٍػ
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ىاكُت وكض عضص املاعر املسخاع بً خامضن،
ّ

فيها  حملت مً املؿاثل التي عمل الك

: "وكض حغي العمل على بسالف مكهىع املظَب؛ هؼوع ا بلى الّخِؿحر والّخسفُف، خُث ًلٌى

، وبظلً ، والىلّي الحاجيّ املغؾلت ؤقُاء جسالف مكهىع املظَب املاليّي، صعذ بليها املهلحت

 . منها:جغحع ملكهىع املظَب

  فه على الّؿلُان.ن اللهامجغ
ّ
ٓت لخىك

ّ
ت املؼل ًّ ًه بالّض  ، وحعٍى

  .كؿم معاملت لايُاف بالّىىبت على البُىث 

  .مااحغة الّغاعي بالحالثب 

  .غع ًّ  قغاء لبن الحلىبت في ال

  .ه بالّخسمحن
ّ
 خٓ

ًّ
اخىت خبىب العاثالث، زم حعُي هال

ّ
 زلِ الُ

  مً املظَب. كهىع اللغاى بالعغوى، على زالف امل 

   الّخعامل على اؾخؼالٌ الّضواب، على ؤّن للعامل ههف الحانل، ولغّب

 .(55) الضابت الّىهف مثال

ت في ػالبُتها العٓمى بالبؿاَت، وكغب املإزظ، فهي  ُّ ىلُُ
ّ

َظا وكض جمّحزث الفخاوي الك

 بعُضة ول البعض عً الخعلُض اللفٓي ؤو املعىىي.

الظي واهذ له لؼت زانت، وؤؾلىب في الخعاَي لم  ض املامي،الكُش مدمفُما عضا 

، بل بهه ٌؿخعمل مهُلحاث ًهعب جفىُىها في ؤخُان هثحرة، مثل  هجضٍ عىض ػحٍر

ا مً املهُلحاث التي امخألث بها مالفاجه  )حماهت، جلُمت، عمامت، كمُو..(، بلى ػحَر

(56.) 
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ىقيطي  في الفتىي املطلب الثالث:  1.1
 

 سماث املىهج الش

قغوَا هثحرة في املفتي والتزمىا بها واعخبروا الخاعج عنها ؾاكِ  ىاكُتللض اقتٍر الك

في ت اللالوي ؼًلٌى الىاب، َى ؤزالقي، ومنها ما َى علمي غوٍ ما، فمً َظٍ الكالفخىي 

لُدُت  : ]الغحؼ[بَى

ــــىي   ** بل جدغم الفخىي بؼحر لاكــــىي  ولم ًُجؼ حؿاٌَل في الفخـــــــــــــــ

ــــــا ** عً الفخاوي  ـــــــــ  (.57)واللًـــاء نغفا ووّل عالم بـــــظلً ُعغفــــــــــــــــــــ

 وعٓم جبعاتها. ٌكعغون بــه مً زُغ الفخىي  ىاكُتلكفةطا جإملىا َظا عؤًىا ما وان ا

فُما  في الفخىي  ومً زالٌ ما جلضم ًمىىىا ؤن هخلمـ ؤَم ؾماث املىهج الكىلُُي

 ًلي:

عُف ازخُاع املكهىع . 1 ًّ ً ؤنهم مً امً لاكىاٌ صون ػحٍر مً ال ًً ضمللل؛ معخبًر

 لهم مغاعاة صلُل املسالف، بل ًيىهىن ملُضًً بمكهىع املظَب.ال
ُ
 ظًً ال ٌُؿىغ

 ؤزغوا ؾاخت الفله ىاكُتى ما في طلً مً الىعع وهىغان الظاث، مع ؤن الكوال ًسف

 بىىاٌػ واهذ لهم فيها آزاع معخبرة.

 به. ت والاؾدكهاصملعخمضة لضي املالىُات الاعخماص على الىو مً الىخب الفلهُ .2

 مغاعاة ؤعغاف وعاصاث املجخمع الكىلُُي. .3

؛ وطلً ِؿحروالحغم على صعء املكلت، وحلب الخ ت في الفخىي،التزام الىؾُُ .4

عتاجباعا مللانض الك عتالك فم مع ملانضىم ؤن الظي ًخمً املعلمدت، بط الؿ َغ  َغ

ا على املعهىص الىؾِ بحن الكضة والخفت؛ فال ًدمل مدت َى ما وان مً لاخيام الؿ حاٍع

 . دلل مً ؤخيام الكغعاملؿخفتي على الدكضًض، وال ًفخذ له باب الخفت املفط ي بلى الخ
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عت جىدى َفالك ه امليلفىن ظا املىحى الىؾِ في لامىع، وجلهض الاعخضاٌ في وّل ما ًلىم بَغ

ص لِـ مً ؤصب مً ؤعماٌ، "ومعلىم ؤن خمل الىاؽ على ما َى لاوعع ًىبئ عً حكض

ٌعمل َى  واملكهىع، لىً اجح ٌعامل العالم الّىاؽ عمىما بال بما َى الغ املدغعًٍ؛ بط ال 

 .(58)اؽ علُه"في زانت هفؿه صون خمل الى باألوعع اخخُاَا

 ضة والعؼاثم فُملىها اليل. في الدؿاَل والغزو؛ ؤما الك ومً هالم الفلهاء: الفله

ااٌ ؤو ام الثباث على ما واهىا ًغوهه خلا ونىابا، صون ؤن ًؼخؼخهم جىغع الؿالتز  .5

 .الحممداوعة املؿخفتي عً 

 :خاتمة. 4             

 :مل على ؤَم الىخاثج والخىنُاثوحكخ

   : الىتائج  1.4

جُغكىا في َظا البدث ملىيىع الخهىنُت الكىلُُُت في مجاٌ الفخىي، وكض -

جىاولىا َظٍ الخهىنُت مً زالٌ بؿِ الحضًث عً مىهج الكىاكُت في إلافخاء، خُث 

 .عغيىا ملهاصع وؾماث الفخىي الكىلُُُت

هجغي مىهجا الث عكغ الكُت ومىظ اللغن الثالعلماء الكىاؤوضحىا هُف ازخِ -

م؛ فلض اعخمضوا مىهجا احتهاصًا في إلافخاء اجع لضي مً ؾبمسخلفا عً املىهج الك لَى

جىذ بلى الخِؿحر والدؿهُل على الىاؽ.  غاعي الًغوعاث، ٍو ٌؿاًغ لاخىاٌ والٓغوف، ٍو

البالص )الباصًت( ى امللهض الكغعي )الخِؿحر(، مغاعحن زهىنُاث طلً عل معخمضًً في ول

  .تي ٌعِكىن فيهاال

ت، واهذ لها زهىنُاث هثحرة، قغخىا هُف ؤن البِئت الكىلُُُت البضٍو-

ت قافُت وملىعت، ليل ما  ُّ وبهغاَاث مخىىعت، فغيذ على فلهائها بًجاص ؤحىبت قغع

، صون الجمىص على ما َى مؿُىع في هخب املخلضمحن، التي جم  ُغح فيها مً كًاًا وهىاٌػ ًُ

 .تث مضهُت مؼاًغة هثحرا للبِئت الكىلُُُجإلُف ؤػلبها في بِئا
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ىا هُف التزم املفخىن الك- ِّ كـىاعضٍ  ، وحغوا علىاكُت في بفخائهم باملظَب املالييىب

 حن، وفيلىُتهم كاؾمُواًاث واؾخيباٍ لاخىـام، وواهىا في مافي لازظ باألكىاٌ والغ 

تهم زلُلُحن بامخُاػ، بال ؤن ُّ وج عً مكهىع املظَب في لم ًمىعهم مً الخغ  طلً كاؾم

  .ىت، حلبا ملهلحت ؤو صعًءا ملفؿضة، ؤو عفعا ملكلت ػحر معخاصةهىاٌػ معُ

اجطح لىا ؤن الفلهاء الكىاكُت كض عاٌكىا اللًاًا الاحخماعُت والؿُاؾُت التي -

ا بظلً خُاعى واهذ في مجخمعهم، خُث واهذ فخاواَم مغجبُت بالىاكع اعجباَا وزُلا، فاؾ

 ُّ عت إلاؾالمُت على الخى ثبخىا كضعة الكَغ ًُ ، ف مع لاخىاٌ املخؼحرة في مجخمعهم البضوي ؤن 

عت معٓمت مدترمت بحن  هفىا بىاكعُت هبحرة، ومغوهت واؾعت ؤؾهمخا في بلاء الكَغ
ّ
واج

 .ؤفغاص املجخمع

 :واملقترحاثالتىصياث  2.4

 م هدى صًنهم ــعاؾاث، فمً واحب َلبت العلالاَخمام ؤهثر بمثل َظٍ الض

مهم وبُان لخضمت العلماء بيكغ عل –بما آجاٍ هللا مً كضعة  ول –وعلمائهم الؿعي 

ممىاهجهم في معالجت الى  .ىاٌػ والفخاوي، لِؿخمغ هفعهم وعُاَئ

 ُزام ؤن يهخمىا بضعاؾت حن منهم بكيل على الباخثحن عمىما واملىعٍخاه

املت ، زهىنا بعض نضوع "املالترار الىىاػلي الكىلُُي
ّ

جمىعت الىبري الك

لفخاوي وهىاٌػ وؤخيام ؤَل ػغب وحىىب ػغب الصحغاء" لُحي بً البراء، في ازني 

الفها هما َاثال مً الفخاوي والىىاٌػ الكىلُُُت، التي عكغ حؼءا، فلض حمع م

ل هىىػا ما ػالذ مؼللت؛ لظلً ؤصعى بلى يغوعة الاَخمام بهظٍ املىؾىعت، جمث

ما وان منها مخعللا فت، والتي بلُذ ػحر معغوفت ؾىاء وصعاؾت حىاهبها املسخل

ش والؿُاؾت، ؤو لاصب ؤو ؾىاَا …بامللانض الكغعُت، ؤو الفله وؤنىله، ؤو الخاٍع

ا مً هخب الىعع املىىىهت التي جدخىيها املجمىعتمً الض  .ىاٌػ والفخاوي ، وػحَر

ُدْؼ مً املجض والعلُاء  ًَ ًْ ؤػّمتها =  مؿ ًُ ٌُ مً  ىاػ  وّل َؾني. هي الىَّ

 

  :التهميش. 5
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اث النزاعاث القضائيت في مىسيتاهيا مىز ششوق إلاسالم حتى . ابً خمحن )مدمظن ولض ؾُض(: 1 التاسيخ القضائي وكبًر

لُت للُباعت واليكغ،  قيام الذولت الحذًثت،  . 75، م: م1996الضاع إلافٍغ
 .165م، مىخبت املثني، م: 1857، بؼضاص، في ركش بالد إفشيقيت واملغشب املغشب. البىغي )ؤبى عبُض(: 2
 ، جذ: حعفغ الىانغي، ومدّمض الىانغي، الضاع الاقص ى الاستقصا ألخباس دول املغشب. الىانغي )ؤخمض بً زالض(: 3

 .6-5، م: 2م، ج1997البًُاء، صاع الىخاب، 
، بلؼذ الضولت في عهضٍ ؤوج احؿاعها، ٌ(، ؤمحر املغابُحن بعض ؤزُه ًحي بً عمغ480. َى ؤبىبىغ بً عمغ اللمخىوي: )جـ: 4

جاقفحن الظي اهفغص مً بعض  وؤباب ابً عمه ًىؾف بً فخذ ؤحؼاء مً بالص الؿىصان وبؿِ ؾُُغجه على املؼغب

 . 502بالجؼء الكمالي مً الضولت املغابُُت. ًىٓغ: املىاعة والغباٍ، م: 
. له هخاب ٌ( فلُه، مخيلم، ومىٓغ ؾُاس ي وقاعغ، صعؽ في لاهضلـ489. َى ؤبىبىغ مدّمض بً الحؿً الحًغمي: )جـ: 5

 .512والغباٍ، م: "إلاقاعة في جضبحر إلاماعة". ًىُغ: املىاعة 
، وان مجلؿه ٌؿمى مجلـ اللًاء، وبه ؾمُذ بخضي اللباثل . فلُه وكاض ي في مجلـ لامحر ؤبي بىغ بً عمغ6

 .130، م: الطشفت املليحت في أخباس املىيحتالكىلُُُت "مضلل"، ًىٓغ: 
عبض َـ، وحاء الكٍغف 536 ثم ماؾـ مضًىت واصان. مً طلً ونٌى الحاج ٌعلىب والحاج عثمان وعبض الغخمً الها7

، ومً طلً هؼوح ؤفغاص َـ وواها كغآ على اللاض ي عُاى536املىمً بً نالح والحاج عثمان بلى البالص فإؾـ مضًىت جِكِذ 

غي فيىهىا خلف " حكمل" وحعاكضوا على الخمؿً بالىخاب بلى الصحغاء في اللغن الثامً الهج مً جاعوصاهذ حىىب املؼغب

 (.6م:  ،، الجضء الثقافيحياة مىسيتاهياوالؿىت والهبر ومفاعكت الٓلمت، )
ذ : جذ: جشجيب املذاسك وجقشيب املسالك ملعشفت أعالم مزهب مالك. عُاى )عُاى بً مىس ى(: 8 مدّمض بً جاٍو

 .80، م: 8، ج2م، 1983ٍ، الُىجي، وكغ وػاعة لاوكاف والكاون إلاؾالمُت اململىت املؼغبُت
 .42-41، م: 1ٍم(، صاع الؼغب إلاؾالمي، 2000، بحروث، )والتاسيخ الفتاوي . ولض الؿعض )مدّمض املسخاع(: 9

 .197، )م. ؽ(، م: املىاسة والشباط بالد شىقيط، . الخلُل الىدىي 10
  185-184. )م. ن(، م 11
ٌ( عالم وقاعغ حاٌ في َلب العلم، وؤزظ عً زاله عبض هللا بً الحاج 1245. الىابؼت مدّمض بً ؤعمغ اللالوي )جـ: 12

 (.495، والىؾُِ في جغاحم ؤصباء قىلُِ: م:532املىاعة والغباٍ: م: ُِخماٍ هللا، )ًىٓغ: بالص قىل
ى ناخب 13 . البراصعي )ؤو البراطعي( َى: زلف بً ؤبي اللاؾم مدّمض، لاػصي اللحرواوي، عاف في اللغن الغابع الهجغي، َو

ا بالتهظًب. )ًىٓغ: جغحمخه في ملضمت الضهخىع " ؤو "تهظًب املضوهت"، املكاع بلُه َىالتهزًب في اختصاس املذوهتهخاب "

ُش لىخابه التهظًب، ج
ّ

، صعاؾت وجدلُم: الضهخىع مدّمض لامحن ولض 1، م: 1مدّمض لامحن ولض مدّمض ؾالم ولض الك

ُش، ٍ
ّ

 م.  2002، صاع البدىر للضعاؾاث إلاؾالمُت وبخُاء الترار، صبي، 1مدّمض ؾالم بً الك
 .21، بعضَا ؤلف: التراب، ًىٓغ: مسخاع الصحاح، )م. ؽ(، م: الشاءو . البري بفخذ املىخضة، 14
ض اللحرواوي.15  . عؾالت ابً ؤبي ٍػ
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لُدُتهظم املعتمذ من الكتب والفتىي على مزهب املالكيت . اللالوي )مدّمض الىابؼت بً عمغ(: 16 "، جذ: ًحي ابً "بَى

ان للُباعت واليكغ والخىػَع، م: 2004وث، ، بحر2، ٍالبراء  .74-73م، ماؾؿت الٍغ
اث النزاعاث القضائيت في مىسيتاهيا . بً خمحن،17  .80-79، )م. ؽ(، م: التاسيخ القضائي وكبًر
 وما بعضَا. 8)م. ؽ(، م ،: الجضء الثقافيحياة مىسيتاهيا. ابً خامضن )املسخاع(: 18
   .156، )م. ؽ(، م: في الثقافت املحظشيت مكاهت أصىل الفقه، بً ؤخمض، مدّمض مدفّى. ا19
غي )نالح عبض الؿمُع آلابي(: 20 ادة على مزهب الس هذاًت املتعبذ السالك على متن ألاخضشي في الفقه. لاَػ

 .17-16صاع الىخب الؿىصاهُت )ب. ث(. م:  املالكيت،
، 1، ٍاملجمىعت الكبري الشاملت لفتاوي وهىاصل وأحكام أهل غشب وجىىب غشب الصحشاء. ابً البراء )ًحي(: 21

2010 ، ف مىالي الحؿً بً املسخاع بً الحؿً، ج2009م، هىاهكٍى  .3120، م: 8م، الىاقغ: الكٍغ
 .3128، م: 8)م. ؽ(، ج جمىعت الكبري الشاملتامل. ابً البراء )ًحي(: 22
 .3883، م: 9)م. ؽ(، ج املجمىعت الكبري الشاملت. ابً البراء )ًحي(: 23
 .3885، م: 9. )م. ن(: ج24
ضي، بحروث،  املقذمت،. ابً زلضون )عبض الغخمً(: 25 ت م: 2002جذ: صعوَل الجٍى  .405م، املىخبت العهٍغ
 . 3، م: 2)م. ؽ(، ج ألاقص ى ل املغشبالاستقصا ألخباس دو  . الىانغي،26
ي27

َ
ت، جلع في الكماٌ الكغقي ملىعٍخاهُا.: . آػوو سُت ؤزٍغ  مضًىت جاٍع

" َىا بللاء هللا العلم واملعغفت في كلب الصخو صون مجهىص حعلم. والؿلب هؼع َظا العلم مىه صفعت، ولى وان . "الفخذ28

ىْث ا ـاَػبُّ ت" فهي ولمت عامُت معىاَا اهخلام هللا لعباصٍ الهالححن، وعلابه ملً هدؿبه بجهض وحعلم. ؤما "الخَّ "، ؤو"الخاػبَّ

 ًٓلمهم بمهاثب جدل به فىعا. 
29 .)  .88-87، )م. ؽ(، م: لثقافت املحظشيتفي ا مكاهت أصىل الفقه، ابً ؤخمض )مدّمض مدفّى
، عالم قىلُُي اقتهغ بجلضٍ ونبٍر وخلمه، الػم مدّمض بً هانغ الضععي في . مؿىه بً باعن هللا بً باعن هللا فُه30

 ختى ؤزظ عىه ول ما عىضٍ مً العلم، وهخب بحاػة مكه حىىب املؼغب
ً
ال  ٍَى

ً
ىعة، وهي مً ؤكضم إلاحاػاث ػماها

َـ 1117، وما ػالذ بلى آلان مىحىصة بسِ العالمت مدّمض بً هانغ الضععي. وان خُا عام املعغوفت في بالص قىلُِ

 (.341الجؼء الثلافي: م:  )خُاة مىعٍخاهُا
ُش مدّمض املامي، ٍالبادًتكتاب )بً البساعي(:  . مدّمض املامي31

ّ
ت الك ، 1، يمً مجمىعت مً مالفاجه وكغ ػاٍو

 ،  .245م، م: 2007هىاهكٍى
ُش مدّمض املامي، ٍ الشسائل،)بً البساعي(:  . مدّمض املامي32

ّ
ت الك ، 1يمً مجمىعت مً مالفاجه وكغ ػاٍو ، هىاهكٍى

 .527م، م: 2007
 .533ن(: م:  . )م.33
" وهي نفت جبحن ما واهذ علُه البالص مً "ؾِبت" ؤي فىض ى اؾم "البالص الؿاثبت . وان ًُلم على ؤعى قىل34ُِ

 (.18املىاعة والغباٍ: م:  واهفالث مً كبًت الؿلُان. )ًىٓغ: بالص قىلُِ
 .186)م. ؽ(، م:  كتاب البادًت . مدّمض املامي،35
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 .341)م. ؽ(، م:  كتاب البادًت . مدّمض املامي،36
 .339. )م. ن(: 37
ُش مدّمض املامي، ٍيمً مجمىعت مً مالفاجه،  قصيذة الذلفين،)بً البساعي(:  . مدّمض املامي38

ّ
ت الك ، 1وكغ ػاٍو

 ،  .635م، م: 2007هىاهكٍى
 .332، )م. ؽ(، م: كتاب البادًت . مدّمض املامي،39
 .168م: . )م. ن(: 40
 .167(، م: ن)م.  . 41
 .168. )م. ن(، م: 42
جم: الحًغامي  طشد الضىال والهمل عن الكشوع في حياض مسائل العمل،بغاَُم )ؾُضي عبض هللا(: . ابً الحاج ب43

لي، م: 1985، 1بً زُغي، ٍ اث الؼغب إلافٍغ  .  144م، مسَُى
 .168)م. ؽ(، م:  ،كتاب البادًت . مدّمض املامي،44
ُش مدّمض املامي، ٍ سد الضىال والهمل، . مدّمض املامي )بً البساعي(:45

ّ
ت الك ، 1يمً مجمىعت مً مالفاجه، وكغ ػاٍو

 ،  .127م، م: 2007هىاهكٍى
ُش مدّمض املامي، ٍ كتاب الجمان،)بً البساعي(:  . مدّمض املامي46

ّ
ت الك ، 1يمً مجمىعت مً مالفاجه، وكغ ػاٍو

 .487م: م، 2007هىاهكٍى 
ذ املامي. ؤخمض وىعي )بً مدّمض مدمىص(: 47 يخ محم 

 
ذ املامي التمهيذ ملجىعت مؤلفاث الش يخ محم 

 
، وشش صاويت الش

 .48-47م: م، 2007، هىاهكٍى 1ٍ
 .377(، م: : )م. ؽكتاب البادًت، . مدّمض املامي48
49. ج الفلهي الظي ًيبه على يغوعجه في عهٍغ وكٍُغ  . ٌعني الخسٍغ
 . 492)م. ؽ(، م:  كتاب الجمان . مدّمض املامي،50
(، م: 3038، هخاب الجهاص والؿحر، باب ما ًىٍغ مً الخىاػع والازخالف في الحغب، عكم الحضًث: )صحيح البخاسي . 51

747. 
 .325، )م. ؽ(، م: كتاب الجمان . مدّمض املامي،52
 .535)م. ؽ(:  الشسائل، . مدّمض املامي53
 .378: )م. ؽ(، م: كتاب البادًت، . مدّمض املامي54
 .92: الجؼء الثلافي )م. ؽ(، م: حياة مىسيتاهياع(: . ابً خامضن )املسخا55
ُش ولض إلامام(: 56

ّ
ً )الك ، 1، ٍالاستذالل باملقاصذ الششعيت في الفتاوي الشىقيطيت. ولض الٍؼ ، 2013، هىاهكٍى

 .1450-149مُبعت بًمباوىم، م: 
 .65، )م. ؽ(، م: الفتىي على مزهب املالكيتهظم املعتمذ من الكتب و . اللالوي )مدّمض الّىابؼت بً عمغ(: 57
اَبّي: 58

ّ
 )بخهغف(. 876-875، )م. ؽ(، م: املىافقاث في أصىل الششيعت. الك
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 قائمة المصادر والمراجع. 6
  ،في الثقافت املحظشيت مكاهت أصىل الفقه، بً ؤخمض، مدّمض مدفّىا

، 1، ٍاملجمىعت الكبري الشاملت لفتاوي وهىاصل وأحكام أهل غشب وجىىب غشب الصحشاءي(: ابً البراء )ًح

 ، ف مىالي الحؿً بً املسخاع بً الحؿً، هىاهكٍى  م.2009الىاقغ: الكٍغ

جم: الحًغامي  طشد الضىال والهمل عن الكشوع في حياض مسائل العمل،ابً الحاج ببغاَُم )ؾُضي عبض هللا(: 

ا لي، ٍبً زُغي، مسَُى  م.1985، 1ث الؼغب إلافٍغ

  : الجضء الثقافي،حياة مىسيتاهياابً خامضن )املسخاع(: 

اث النزاعاث القضائيت في مىسيتاهيا مىز ششوق إلاسالم ابً خمحن )مدمظن ولض ؾُض(:  التاسيخ القضائي وكبًر

لُت للُباعت واليكغ، الضاع إلا  حتى قيام الذولت الحذًثت،  .م1996فٍغ

ضي، بحروث،  املقذمت،ابً زلضون )عبض الغخمً(:  ت.2002جذ: صعوَل الجٍى  م، املىخبت العهٍغ

 ، الىسيط في جشاجم أدباء شىقيطؤخمض بً لاخمحن الكىلُُي، 

 ؤخمض وىعي )بً مدّمض مدمىص(: 
 

ذ املاميالتمهيذ ملجىعت مؤلفاث الش ذ املامي يخ محم  يخ محم 
 

، وشش صاويت الش

 م.2007، هىاهكٍى 1ٍ

غي )نالح عبض الؿمُع آلابي(:  على مزهب السادة  هذاًت املتعبذ السالك على متن ألاخضشي في الفقهلاَػ

 صاع الىخب الؿىصاهُت )ب. ث(.  املالكيت،

 م.1857، مىخبت املثني، بؼضاص، في ركش بالد إفشيقيت واملغشب ملغشباالبىغي )ؤبى عبُض(: 

 ، املىاسة والشباط بالد شىقيط، الخلُل الىدىي 

اَبّي: 
ّ

 ، املىافقاث في أصىل الششيعتالك

 (.3038ٍغ مً الخىاػع والازخالف في الحغب، عكم الحضًث: )، هخاب الجهاص والؿحر، باب ما ًىصحيح البخاسي 

ذ جشجيب املذاسك وجقشيب املسالك ملعشفت أعالم مزهب مالكعُاى )عُاى بً مىس ى(:  : جذ: مدّمض بً جاٍو

 .م1983، 2، ٍالُىجي، وكغ وػاعة لاوكاف والكاون إلاؾالمُت اململىت املؼغبُت

لُدُتهظم املعتمذ من الكتب والفتىي على مزهب املالكيت الؼالوي )مدّمض الىابؼت بً عمغ(:  "، جذ: ًحي "بَى

ان للُباعت واليكغ والخىػَع.2004، 2، بحروث، ٍابً البراء  م، ماؾؿت الٍغ

،  الشسائل،(: )بً البساعي  مدّمض املامي ُش مدّمض املامي، هىاهكٍى
ّ

ت الك يمً مجمىعت مً مالفاجه وكغ ػاٍو

 م.2007، 1ٍ

ُش مدّمض املامي،  سد الضىال والهمل،مدّمض املامي )بً البساعي(: 
ّ

ت الك يمً مجمىعت مً مالفاجه، وكغ ػاٍو

ٍ ،  م.2007، 1هىاهكٍى
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ُش مدّمض املامي،  ة الذلفين،قصيذ)بً البساعي(:  مدّمض املامي

ّ
ت الك يمً مجمىعت مً مالفاجه، وكغ ػاٍو

ٍ ،  م.2007، 1هىاهكٍى

، كتاب البادًت)بً البساعي(:  مدّمض املامي ُش مدّمض املامي، هىاهكٍى
ّ

ت الك ، يمً مجمىعت مً مالفاجه وكغ ػاٍو

 م.2007، 1ٍ

ُش مدّمض املامي، ٍ كتاب الجمان،)بً البساعي(:  مدّمض املامي
ّ

ت الك ، 1يمً مجمىعت مً مالفاجه، وكغ ػاٍو

 م.2007هىاهكٍى 

 مسخاع الصحاح، 

، جذ: حعفغ الىانغي، ومدّمض الىانغي، الضاع الاقص ى الاستقصا ألخباس دول املغشبالىانغي )ؤخمض بً زالض(: 

 م.1997اع الىخاب، البًُاء، ص

ُش ولض إلامام(: 
ّ

ً )الك ، 1، مُبعت بًمباوىم، ٍالاستذالل باملقاصذ الششعيت في الفتاوي الشىقيطيتولض الٍؼ

 ،  .2013هىاهكٍى

 م(، صاع الؼغب إلاؾالمي.2000، )1، بحروث، ٍوالتاسيخ الفتاوي ولض الؿعض )مدّمض املسخاع(: 
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و الُ٘اًت الٓشاثُت نىذ الؿالب  الخىًُم الطىحي وؤزشه في َس
Voice intonation and its effect on raising students' reading competence 

 عائشة يوسف عبد الحميد التركاوي 
2Aisha yossf abd el hameed elterkawy

 

 ت  دولت لُبُا /حامهت دسهت /ٗلُت آلاداب والهلىم/ْعم اللًت الهشبُ
State of Libya/University of Derna/College of Arts and Sciences/Department of Arabic Language 

aishayossf69@gmail.com 

:ملخص  

ً ، ًشحشِ الٓاست بها ما ًٌزي نٓله و  ت ؤَٙاس آلاخٍش الٓشاءة ؤهم سواَذ اإلاهلىماث ، ووظُلت إلاهَش

ًني وحذاهه ، ومً ؤهم اإلا شاٗ  اليي جىاحنىا في معحتجىا الخهلُيُت ، غهِ يهزب ناؾُخه َو

ٓطذ بالٓذسة الٓشاثُت للؿالب ْذسجه نلى َنم  اتهم  اإلاخخلُت في الٓذسة الٓشاثُت ، ٍو الؿالب بيعخٍى

 ًي٘ىه مً الخُان  مو اإلآشوء ، انخيادا نلى 
ً
الشمض اإلا٘خىب ، زم اظدُهابه وجشحيخه بلى ؤَٙاس ، َنيا

ناساث الٓشاثُت اإلاخيشن نليها. الدبتة اإلاتتاٖيت واإلا  

هذ الخىًُم الطىحي مً ؤهم نىاضش العُاّ اللًىي ، وبذوهه ًك  البدث نً داللت        َو

التتاُٖب مخإسجخا ، وهى مً ؤهم الهىام  اليي جىمي اإلاناساث الٓشاثُت ؛ ورلٚ مً خالٛ جُان  

قاهشة الخىًُم الطىحي وجبُان ؤزشها  الٓاست مو اإلاادة اإلآشوءة ، ومً هىا خاولذ هزه الىسْت جدبو

عُت جىاهض سبو ْشن .  نلى الؿالب، مً واْو خبتة جذَس

  ْشاءة -مناساث -اللًت–: الخىًُم كلمات مفتاحية
ABSTRACT 

Reading is the most important tributary of information, and a means of knowing 

the ideas of others. One of the most important problems facing us in our 

educational process is the weakness of students at their different levels in reading 

ability. The reading ability of the student means his ability to understand the 

written symbol, then absorb it and translate it into ideas, an understanding that 

enables him to interact with what is read. Depending on the accumulated 

experience and rehearsed reading skills. 

      Vocal intonation is one of the most important factors that develop reading 

skills. This is through the reader's interaction with the reading material, and from 

here this paper tried to trace the phenomenon of vocal intonation and show its 

impact on students, based on a teaching experience of nearly a quarter of a 

century. 
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  :مقدمة .1

لزي وهاهُه ٗ  ًىم مو ؾالبىا في مذاسظىا ؛ َُي ٗ  ًىم جبذؤ بشٙالُت اإلاىغىم مً الىاْو ا

عخؿُو ؤلاباهت ننها ، َىدً هخهام  مو وخجشم يطت ال ههي  بها ،وعخهذ َُه للزهاب بلى اإلاذسظت اليي و

ؾالب لذيهم غهِ شذًذ في اإلاناساث الٓشاثُت وال٘خابُت وهى ألاظاط الزي ًىؿلٔ مىه الؿالب لخلٓي 

لشيم مً ٗ  الىظاث  والؿّش اإلاخبهت َالؿالب ماصالذ لذيهم هزه اإلاشٙلت ، وهم ، ونلى اباقي الهلىم 

 هُتتعًيخٓلىن مً مشخلت بلى ؤخشي دون جدُٓٔ جٓذم ملخىف في هزا الجاهب ، ومً هزه ؤلاشٙالُت 

ٓت بلٓاء الذسط حعنم بلى خذ ٖبحت في حزب اهخيام الؿالب ، ، بهؼ الخلٛى   منها َشغُت ؤن ؾٍش

و دسح اث ضىث اإلاهلم ما بحن اسجُام واهخُاع وانخذاٛ حعنم في اظخيالت الؿالب وجدُٓٔ وجىَى

ذ مً الجنذ ، َنينم لليادة اإلآشوءة   لبزٛ اإلاٍض
ً
،وؤن بدسإ اإلاهلم لنزه الخُٓٓت جخلٔ في هُعه خاَضا

واإلاخلٓي  وؤن الخىًُم الطىحي دسط ؤضُ  في جشازىا الهشبي جيبه نلياء الهشبُت لىحىده وؤزشه في اإلالٓي

 مها .

  ومً ؤح  رلٚ ظهذ الىسْت للخهٍشِ بالخىًُم 
ً
 وخذًثا

ً
،  اللًىي ، ومهالجت نلياء الهشبُت له ْذًيا

ودوس الخىًُم واْو الُ٘اًت الٓشاثُت نىذ الؿالب  ،زم مداولت بلٓاء الػىء نلى ومىاْشت آلُخه وؤهىانه 

هنا ، واجبو البدث اإلاىهجان الىضُي                     .  والخدلُليفي َس
 :تعريف التنغيم لغة واصطالحا التنغيم  .2

 :تعريف التنغيم لغة واصطالحا

ٓطذ باإلاالمذ هىا ، الهالماث الذالت الخاملت      ت َّى اإلآؿهُت  ؛ ٍو ٍض الخىًُم ؤخذ اإلاالمذ الخؿٍش

مُت ،وحعنم في البىاء لليهلىماث اليي جيىدىا الخيُحز بحن الىخذاث الذاللُت، وجازش في ألاضىاث ال٘ال 

ٗان 3اللًىي) ( ، ًٓٛى ج . َىذَسغ في مهشع خذًثه نً اللًت الاهُهالُت " ال جىحذ حيلت، منيا 

خكنا مً الابخزاٛ ، ال جخالؿنا نىاضش اهُهالُت ... ًيً٘ الخهبحت ننها بىاظؿت الخىًُم ؤو حًحت 

ضها اإلاخٙلم نلى هزه  الٙليت ، ؤو باإلشاسة اليي جصخب الطىث ؤو ظشنت الخذًث ؤو الشذة اليي ًٖش

 (.4ال٘الم ")

ت نذة مهان للجزس اللًىي ) ن ى م (، حيهنا ضاخب اللعان َإونب ، و    جزٖش اإلاهاحم اللًٍى

 يهيىا منها :

يِت، والجيو        
ْ
ً ًُ الىَّ : "َحْشُط الٙليت وُخْعً الطىث في الٓشاءة ويحتها، وهى خَع

ُ
يت

ْ
ً الىَّ

 
َ
ً

َ
زلٚ و ٌم ، ٖو

ْ
ً

َ
 . (5)ٌم "و
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وحاء في اإلاعجم الىظُـ ؤن الىًيت " حشط الٙليت ،وخعً الطىث في الٓشاءة ويحتها ، وهي        

و )مىلذة( والجيو ؤوًام وؤهايُم ")  (.6ضىث مْى

ذوس خٛى جشحُو الطىث وجدعِىه ومذه في الٓشاءة ؤو الًىاء ، وال ًٙىن رلٚ بال بـ جوهزه اإلاهاوي     

،وهزا ما اجُٓذ ٖخب اإلادذزحن نلى حعيُخه   (7)ُاغه ؤزىاء ال٘الم"" اسجُام الطىث واهخ

 .)الخىًُم(

 :التنغيم في التراث العربي  2.2

ذ جيبه نليائها الٓذماء ألاحالء       ه، باإلاطؿلح، َٓذ و لم ًزٖش  مبلى دوس الخىًُم في اإلاهنى، لّ٘نهْو

ه)ث  ؤشاس بلُه في مىاغو ويحتهم  (10هـ()392حني )ث  ( واب9ً) هـ(286واإلابتد)ث  (8)هـ( 180ظِبٍى

ذي -ٖثحتة ،  في خػشة هاسون الششُذ حهذ خحت مثاٛ  (11)وله  اإلاىاقشة اليي خذزذ بحن ال٘عاجي والحًز

اٛ له ه   ذي ال٘عاجي نً بِذ مً الشهش ؤوشذه ْو نلى بدسإ الهشب للخىًُم ، ورلٚ خحن ظإٛ الحًز

 جشي َُه مً نُب :

                               
ً
 ال ًٙىن ، اإلانُش منٌش        ال ًٙىُن الَهحُت منشا

،  ت: بُخذ الهحن اإلانيلت وظٙىن الُاء اإلاثىاة مً جدتها وبهذها ساء، وهى الزٖش مً خيش الىخشحْ الهَ      

ذي :اهكش َُه ، البذ ؤن ًىطب ) منش( ، َٓاٛ: ؤْىي  َٓاٛ ال٘عاجي ْذ ؤْىي الشانش ، َٓاٛ له الحًز

ذي: الشهش ضىاب الثاهُت  ٗان ، َٓاٛ الحًز ألن ال٘الم ْذ جم نىذ ْىله " ال ًٙىن" ؛ نلى ؤهه خبت 

ذة لألولى، زم اظخإهِ ال٘الم، َٓاٛ " اإلانش منش" وهزا الخىاس ًذٛ نلى َنيحن ( 12)الثاهُت، وهي مٖا

ٓت بوشاد الب ِذ )وله  هزا مخخلُحن للشؿش الثاوي مً البِذ ، والهلت في هارًً الُنيحن مشدها بلى ؾٍش

ٓت مهُىت ًىحي باإلاهنى  و ال٘عاجي في الدؿإ(، َىض  الهباسة وبلٓائها بؿٍش ذي لُْى ما اخخاٛ به الحًز

الزي رٖشه ال٘عاجي ، ؤما َطلنا بع٘خت خُُُت بهذ ال ًٙىن وهؿٓنا بىًيت َيها نلى زم الابخذاء بٓىله 

 اإلانش منش َُىحي باإلاهنى ألاضلي للبِذ . 

ُم ، ومي  ا ًذلىا نلى بدسإ الهلياء لىحىد قاهشة الخىًُم في الهشبُت ،اختتاننم لهالماث التْت

ىاض ... والشمىص الاضؿالخُت اليي حهحن الٓاست نلى الٓشاءة الصخُدت ،  نالماث اظخُنام وحعجب َو
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يت ؛ ألن جلٚ الشمىص والهالماث لنا دوس ٖبحت في  وجٓىم مٓام ألاداء ، وبخاضت في ٖخابت اإلاطاخِ الٍ٘ش

   ببشاص وبُان مكاهش الخىًُم مً ظ٘ذ ، ومذ ، ووِْ ، ووض  .

ذ)      ( 14( ونلياء الخُعحت)13ولم ًٓخطش بدسإ الخىًُم نلى ؤه  اللًت ب  هجذه نىذ نلياء الخجٍى

 ( ميا ًػُٔ اإلاجاٛ نً جدبهه في هزه الىسْت .15والُالظُت)

 :التنغيم في كتب المحدثين 2.3

زٖش"الخىًُم  د/ببشاهُم ؤهِغ ٌعمي َىجذ طش الخذًثؤما في اله ؤن   )) مىظُٓى ال٘الم (( ، ٍو

ضىجُت واخذة في الىؿٔ بجيُو ألاضىاث ، َاألضىاث اليي  ؤلاوعان خحن ًىؿٔ بلًخه ال ًدبو دسحت

زلٚ الٙلياث ْذ جخخلِ َيها " ًخٙىن منها اإلآؿو الىاخذ ،  (16)جخخلِ في دسحت الطىث ٖو

ُع         ش د/ ٖياٛ بشش مهنى مطؿلح )مىظُٓى ال٘الم ( بإن " ال٘الم نىذ بلٓاثه ج٘عىه ٍو

ال جخخلِ نً اإلاىظُٓى بال في دسحت الخىائم والخىأَ بحن الىًياث الذاخلُت ،ؤلىان مىظُُٓت 

و ٖال مخىايم الىخذاث والجىباث وجكنش مىظُٓى ال٘الم في ضىسة اسجُاناث طىاليي ج

ال ًلٓى نلى معخىي واخذ  َال٘الم ، ؤو ما وعييها وًياث ال٘الم ُت،واهخُاغاث ؤو جىىناث ضىج

 (17)بداٛ مً ألاخىاٛ "

هٍش د/جيام خعان الخىًُم بىضُه "اسجُانا للطىث ؤو اهخُاغه ؤزىاء ال٘الم  ،  "(18)َو

ػُِ د/ هاً  مديذ ؾالب ؤن "الخىًُم في ؤبعـ حهٍشِ له هى مىظُٓى الهباسة ؤو الجيلت، اليي  ٍو

ت والشهىسٍت للىاؾٔ بها" جخلىن  ُّ ، ومً خالٛ هزا الخهٍشِ هالخل سبؿه  (19)بخلّىِن الخالت الىُع

وًم الخهبحت نً الُشح ، ؤو الخضن ؤو  بالخالت للىُعُت لليخٙلم ؛ َىًم الخهبحت نً الًػب لِغ هى

 الاَخخاس بالزاث ؤو بالىؾً.

و ألاداء للهباسة َالخىًُم هى اسجُام الطىث و اهخُاغه مشاناة للكشوٍ اإلااد ي َُه ، ؤو جىَى

 دعب اإلآام اإلآىلت َُهب

 آلية التنغيم: 4. 2

( مو Fundamental toneتركيب النغمة األساسية ) يرى ماريو باي أن التنغيم يعتمد على "

 (20)( اإلاشجبؿت بها "Over toneالىًياث الخىآَُت )
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شي د/ ظهذ مطلىح ؤن حًحت الخىًُم ًشجبـ بالخًحتا ث اليي جؿشؤ نلى جشدد الىًيت ألاظاط في ٍو

ً وًيت الخىجشة ،  ؤزىاء ال٘الم ، وهزا التتدد هى الٓاظم اإلاشتٕت ألانكم للتتدداث الذاخلت في جٍٙى

خإزش جشدد الىًيت ألاظاط بهذة نىام  ؤهينا :  ٍو

: ًتتاوح جشدد الىًيت ألاظاط نىذ الزٖش ما  .1
ً
اخخالٍ الهيش والجيغ وألاَشاد، َيثال

،ؤي الػهِ 200و100بحن
ً
 واخذا

ً
خاَا ذ جشدد وًيت ألاهثى ؤٖو ٍض   200/400ر/ر، ٍو

ً الطىجُحن   .2 ت الىجٍش  ًشجبـ حًحت التتدد بيهذٛ خٖش

الشذة ، خُث بن الهالْت بحن التتدد والشذة نالْت مهٓذة َيا حسجله ؤحنضة الُٓاط ًخخلِ  .3

ه ألارن   نيا جذٖس

ى .4  . (21)خُؼ باهخُاغهالضمً خُث ًضداد التتدد باصدًاد الضمً ٍو

اث ؤنلى مً الٙليت )الهباسة ، وال٘الم ، والُٓشة ، والدؿاب ٖٙ (و         ،  الخىًُم ٌهي  نلى معخٍى

َحتي بهؼ نلياء اللًت ؤن مجاٛ الخىًُم هى الجيلت ومٙىهاتها ، دون ؤن جٙىن له ضلت بالىدى ، خُث 

لبهؼ آلاخش ؤن الخىًُم ًخُ٘  بىقُُت بن وقُُخه ْىلُت جخهلٔ باإلاىغىم والدبت ، في خحن ًشي ا

ىلُت ُبُت ْو  .مضدوحت جٖش

 :الصوتيأنواع التنغيم  5.2

ال جضاٛ دساظت الخىًُم في الهشبُت بداحت بلى بدىر جؿبُُٓت ؤٖثت ، َيا ْذمه اإلادذزىن مً 

 ، وله  العبب ً٘يً في ضهىبت البدث في الىكام الخىًُمي في الهشبُ
ً
ت، بدىر خىلنا ما ًضاٛ مدذودا

" 
ً
، وظىِٓ هىا نلى مداوالث نلياء ( 22)خيى بن بهػنم ْاٛ:" بن جٓهُذه ؤمش ًٙاد ًٙىن معخدُال

 الهشبُت لىغو ؤؾش نليُت لكاهشة الخىًُم.

: نىذ د/ جيام خعان :
ً
 ؤوال

ذ        ذ ويحت مٖا ٌهتتع د/ جيام خعان نلى الخٓعُم الخٓلُذي للخىًُم ، اإلابني نلى جٓعُيه بلى مٖا

 
ً
ذ  ، مشحتا بلى ؤن الخإُٖذ مً ألاَٙاس الزهىُت ، ٖيا بن الخإُٖذ ٌشي  ؤلاًجابي والعلبي ؛ " َ٘يا ًٖا

  ، "
ً
 بالطىث اإلاىخُؼ حذا

ً
ذ ؤًػا ىكش د/ جيام خعان للخىًُم مً ٍواإلاشء بالطىث الهالي ًٖا

خحن : ألاولى شٙ  الىًيت ألاخحتة اإلاىبىسة في اإلاجيىنت ال٘المُت ، وهي جىٓعم بلى   ْعيحن :صاٍو
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 اللخً ألاٛو : ًيخهي بىًيت هابؿت 

 اللخً الثاوي : ًيخهي بىًيت ضانذة ؤو زابخت ؤنلى ميا ْبلنا . 

ت الثاهُت ، َُىٓعم الخىًُم في غىئها بلى زالزت ؤْعام ، ًىٓعم ٗ  واخذ منها بلى  ؤما الضاٍو

 هىنحن )هابـ وضانذ (:

ؾُت مثحتة ، ومً زم جصخبه بزاسة اإلاذي ؤلاًجابي ، ٌعخهي  في ال٘الم الزي جصخبه نا .1

ؤْىي لألوجاس الطىجُت ، بةخشاج ٖيُت ؤٖبت مً النىاء الشثىي، باظخهياٛ وشاؽ ؤشذ في 

ت الدجاب الخاحض .وهى هىنان:  خٖش

ؤلاًجابي النابـ ، ٌعخهي  في جإُٖذ ؤلازباث ، ٖٓىلٚ إلاً ؤه٘ش ؤهه هى الزي ْام بُه   -ؤ 

ؤو ادعى ؤهه َه  ،   الىبت والخإُٖذ نلى الػيحتمهحن ) ؤهذ َهلذ هزا ؤي ال يحٕت (بجه

 يحته )ؤهذ َهلذ هزا( بجه  الىبت نلى اظم ؤلاشاسة ، وهابؿا بالىًيت اإلاىبىسة مً 
ً
شِئا

عخهي  في جإُٖذ الاظخُنام بُِ٘ وؤًً وميى وبُٓت ألادواث َُيا نذا  ؤْص ى نلى اإلاذي . َو

 ه  والنيضة .

 ظخُنام به  والنيضة .ؤلاًجابي الطانذ ٌعخهي  في جإُٖذ الا  -ب 

ٓطذ به ظهت اإلاذي وغُٓه في خذود  .2 اإلاذي اليعبي : ٌعخهي  في ال٘الم يحت الهاؾُي ، ٍو

اإلاذي الخىًُمي الهام في اللًت اإلاذسوظت ، ؤي اإلاذي بحن ؤنلى وؤخُؼ وًيت ٖالمُت 

حعخهي  في اإلادادزت ، َلِغ هىإ ظهت مؿلٓت وغُٔ مؿلٔ ، ب  ٗ  ش يء في هزا اإلاجاٛ 

 عبي . وهى هىنان :و

ذ ، ومً رلٚ الخدُت وال٘الم الخام، وجُطُ   -ؤ  اليعبي النابـ: ٌعخهي  لإلزباث يحت اإلاٖا

اإلاهذوداث والىذاء وما نبت به نً َ٘شة م٘يلت ل٘الم ظابٔ مباششة ٖيا في )لٓذ ْابلذ 

 ؤخإ نلى دساحخه (والاظخُنام بًحت ه  والنيضة 

ذ في الاظخُنام به  والنيضة ، ؤو بال ؤداة ؤبذا . اليعبي الطانذ ٌعخهي  لإلزباث يحت ا -ب   إلاٖا
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اإلاذي العلبي : ٌعخهي  في ال٘الم الزي جصخبه ناؾُت تهبـ باليشاؽ الجعمي الهام  .3

 ٗالخضن مثال .

العلبي النابـ ٌعخهي  في حهبحتاث الدعلُم باألمش هدى ) ال خٛى وال ْىة بال باهلل ( ونباساث  -ؤ 

 خُؼ الطىث  ألاظِ والخدعش ، ٗو  رلٚ مو

عخهي  مو الخيني  والهخاب  -ب   العلبي الطانذ :هى اإلاىخهي بىُدت زابخت ؤنلى ميا ْبلنا ، َو

اث الثالزت ) ؤلاًجابي واليعبي والعلبي ( َّش في نلى الطىث واهخُاغه ؛      والُّش بحن هزه اإلاعخٍى

 . (23)َاإلًجابي ؤنالها والعلبي ؤخُػنا واليعبي بُنها

ذ مً البدث ومو هزا         ،َٓذ ؤدٕس د/جيام ؤن دساظخه لألهياؽ الخىًُيُت دساظت ؤولُت جدخاج إلاٍض

م ؤحذ في هُس ي ؤمىُت خاسة ؤن ًىكم اإلاجيو اللًىي دساظت للخىًُم جيخهي بخلٔ  والخدلُ  ؛ لزا ْاٛ:"ٖو

ى خاغهت معخىي ضىابي مىخذ للٓشاءة وؤلالٓاء في البالد الهشبُت ٗلنا ، خيى ال جٙىن الهشبُت الُطح

في ٗ  بْلُم للهاداث الىؿُٓت الهامُت ، وخيى ال ًجذ الهشبي يشابت في بلٓاء ؤخُه الهشبي ،َُٙىن ؤْذس 

 (24نلى َنيه ")

شي د/ؤخيذ ْذوس ؤن ما َهله د/خعان مداولت ساثذة ل٘نها لِعذ واَُت مو ما َيها مً حذة        ٍو

هابؿت ؤو هابؿت ضانذة ميا ٌشحت بلى غشوسة وابخٙاس ، َهي " جخلى مً هيارج جيخهي بىًيت ضانذة 

  (25)مخابهت هزا الذسط للىضٛى بلى هخاثج واَُت بالًشع"

شي        ٗي ؤن دساظت د/ خعان مداولت ابخذاثُت مدذودة ،باإلغاَت بلى ؤنها اظخٓشاء  الذٖخىس  ٍو ألاهؿا

 (26)هاْظ ، ب  غُٔ حذا

انخيذها في هزه الذساظت ، ه  انخيذ نلى ؤحنضة بلى اإلآاًِغ اليي  جيام  ولم ٌشش الذٖخىس       

ت ، ؤم اٖخُى باإلدسإ الزاحي ، وما حجم الهُىت اليي انخيذها في الذساظت ؟ وؤظئلت ؤخشي ٖثحتة  مخخبًت

 ججه  الباخث ًتًتث ْب  ؤن ٌهخيذ هزه الٓىانذ .

 
ً
 نىذ د/ نبذ الشخيً ؤًىب: :زاهُا
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خيث  في مجيىنت الىًياث اليي ٌشيلنا هىم خاص ًشي د/ نبذ الشخيً ؤن الخىًُم ضىس نامت ج

مً ؤهىام الخذر اللًىي ، وؤن دساظت الخىًُم في اللًت هي دساظت الىكام الزي جتتجب نلى ؤظاظه هزه 

اث الىًياث بىاء نلى دسحت اسجُام ؤو هبىؽ اإلآؿو ،وهي 27الىًياث في الجي ) ( ،و خذد معخٍى

اث:  خيعت معخٍى

ت : وجىٓ .1 عم بلى ظُلى ومخىظؿت ونلُا ، وجخٙىن مً احخيام نذد مً الىًيت اإلاعخٍى

 اإلآاؾو مخدذة الذسحت .

الىًيت النابؿت : ولنا زالر ضىس نالُت جليها مىخُػت ، ونالُت جليها مخىظؿت ،ومخىظؿت  .2

 جليها مىخُػت .                       

 ليها وًيت نالُت الىًيت الطانذة : ولنا ضىسجان ، مىخُػت جليها مخىظؿت ؤو مخىظؿت ج .3

الىًيت النابؿت الطانذة : وحهني وحىد مٓؿو دسحخه نالُت جليها دسحت ؤْ  زم دسحت  .4

 نالُت ؤخشي.

الىًيت الطانذة النابؿت : وحهني وحىد دسحت مىخُػت في مٓؿو ؤو ؤٖثت جليها وًيت ؤنلى  .5

 (.28منها زم وًيت مىخُػت )

شي د/ ؤخيذ ٖشٚ ؤن هزه الشئٍت نا              (.29مت ًىٓطنا الخؿبُٔ نلى اللًت الهشبُت )ٍو

:
ً
 نىذ د/ ظليان الهاوي : زالثا

ْام د/ ظليان الهاوي بذساظت جدلُلُت مهيلُت ْىامنا مجيىنت ٗلياث وؤشباه حي  ْطحتة  

وحي  ، جيث  حهابحت مً ال٘الم الهادي ومخخلِ ؤهىام ألاظالُب ، مسجلت بطىث اإلاالِ وساو آخش نلى 

ت  حسجُ  خاضت ، زم نشع الهُىت نلى حناص الاظب٘تتوحشاٍ ، وؤحشي ُْاظاث بثالزت شٍشـ في يَش

ٗاشُاث احعام معخيشة ( ، وجبحن له مً خالٛ هزه  ؤهىام مً الخضم الطىجُت ) الػُٓت والىاظهت و

 ِ ، ويهيىا هىا ما جىض  بلُه في  (30)الذساظت نذة هخاثج جخظ الخضم الطىجُت ودسحت الطىث والْى

 :ىًُم ،خُث ؤٖذ ؤنمبدث الخ

ت  .1 جىىم دسحت الطىث نىذ َدظ اإلآاؾو اإلاخخابهت ًجه  مٓاسهت ألاهياؽ اللًٍى

 مي٘ىا )ومٓابلت 
ً
 (31اججاهاتها ؤمشا
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ام  .2 اث وعبُت لذسحت الطىث ًدذدها باألْس  ًخيث  الىكام الىًمي في ؤسبهت معخٍى

م ) - ؤ  (دسحت مىخُػتاإلاعخىي ألاٛو ) ( 1الْش

م) - ب  (دسحت مخىظؿت ي )اإلاعخىي الثاو( 2الْش

م) - ث  (دسحت نالُت اإلاعخىي الثالث )( 3الْش

م) - ر  اإلاعخىي الشابو )( 4الْش
ً
، وهزا اإلاعخىي مدذود الىحىد ( دسحت نالُت حذا

ٗالذهشت ال٘بحتة ؤو الخضن  والخىصَو ، وؤٖثت ما ًٙىن في ألالُاف الاهُهالُت ، 

    ؤو الُشح الشذًذًً .

 
ً
 :نىذ د/ظهذ مطلىح:سابها

 ظهذ مطلىح ألاهياؽ الخىًُيُت في معإلخحن :ًىاْش د/ 

ادة والىٓظ في جشدد وًيت ألاظاط ال ٌهني جدذًذ ال٘يُاث اإلاؿلٓت ، ب  الخًحت اليعبي ،  ألاولى: الٍض

ىضح رلٚ بإن التتدد في ضىث اإلاشؤة  بٓى الىيـ الخىًُمي دون حًُحت ، ٍو َال٘يُاث اإلاؿلٓت ْذ جخًحت ٍو

 ، َلى هؿٔ ٗ  منهيا  الزي ًبلٌ غهِ التتدد في ضىث
ً
 واخذا

ً
الشح  ،ال ٌهّى جُعحت اإلاىؿّى جُعحتا

  (32)حيلت )لم ؤَه  رلٚ( َعخخخلِ ال٘يُاث اإلاؿلٓت بحن اإلاشؤة والشح  ،ولً٘ ال٘م اليعبي لً ًخًحت

ت  ت في ُْيتها اللًٍى الثاهُت: الىيـ الخىًُمي الىاخذ ْذ ٌشخي  نلى نذد مً الخىىناث يحت اإلادعاٍو

ٔ الاجطال ُت ؛ َيجاٛ التتدداث ْذ ًدىىم نىذ الُشد الىاخذ ، مو بٓاء الىيـ بال حًُحت ، ورلٚ َو

ِ الزي ٌهبت نىه اإلاخٙلم  .(33)اإلاْى

اث زالر : مىخُؼ  ، ومخىظـ  Lowوظلم الخىًُم في الهشبُت نىذ د/ ظهذ مطلىح رو معخٍى

Mid  ٛونا ،High لى رلٚ ًيً٘ جٓعُم الجيلت ، حشي  ٗ  ألاهياؽ الخىًُيُت اإلاخخلُت .وبىاء ن

( ؛ وهي مجيىنت الٙلياث اليي جدي  الىيـ الخىًُمي Tone groupsالىاخذة بلى مجيىناث جىًُيُت )

 هُعه ، ؤو الذسحت هُعنا مً دسحاث العلم الخىًُمي .

خخم ٖالمه بإن الىيـ ًيً٘ ؤن ًخدذد بخدبو حًحتاث جشدد وًيت ألاظاط ، ؤما جىىناث الىيـ         ٍو

ِ وهبت  اليي حه٘غ الخالت الشهىسٍت لليخٙلم ،َال جخدذد بال بإٖثت مً نىطش ،هدى :الهلى واإلاذة والْى

 .(34)الجيلت وهىنُت الطىث 
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َنم الخىًُم ،انخيذ َيها نلى وال شٚ ؤن مداولت الذٖخىس ظهذ مطلىح مداولت هاضجت في 

ت. اثُت وؤحنضة مخخبًت بُت و ُْاظاث َحًز  ؤظغ ججٍش

، وهى الزي ًؿلهىا 
ً
ذ ْىله: بن الىًم وخذه في بهؼ اإلاىاْو هى الزي ًٙىن خ٘يا وخالضت ما هٍش

 ؤو يحت رلٚ.
ً
ا  مدزَو

ً
 ؤو شِئا

ً
 ؤو ششؾا

ً
ٗان اظخُناما   نلى اإلاهنى بن 

 
ً
ا ُّ  ؤَٓ

ً
وهى الىًم الزي ًدبهه ظ٘خت خُُُت، وهىالٚ وًم هابـ، وهى الزي ًذٛ  والىًم جاسة ًٙىن وًيا

له لُىاظب ؤيشاع ال٘الم هى  ت الىبت )الطىث( وجدٍى نلى اهتهاء ال٘الم. ٖيا ججذس ؤلاشاسة بلى ؤن حًحُّ

  الشظالت اليي جىض  اإلاهنى بلى اإلاعخيو. 

 ا :ودور التنغيم في رفعهواقع الكفاية القرائية عند الطالب  .3

ؤن ؤيلب الؿالب ٌهاهىن مً مذاسظىا اإلاالخل مً خالٛ مضاولت الخذَسغ في مخخلِ اإلاشاخ  في      

بهياال حعُيا ، وجٓطحتا شذًذا في بًالء هزه اإلاناسة غهِ شذًذ في الٓذسة الٓشاثُت وحهاوي اإلاذاسط 

ُيُت ًىطب نلى ٖيُت ، رلٚ ؤن ال٘ثحت مً الجنذ في الهيلُت الخهل ما ًلُٔ بها مً سناًت واهخيام

اإلاهلىماث اليي جلًٓ للؿالب بؿّش هيؿُت خالُت مً ؤي بزاسة ؤو جدُحز لٓذساتهم ، ٖيا ًدخ  الاخخباس 

 ؤو خؿإ ، َخإحي الىخاثج في ؤيلبها مدبؿت .
ً
م ُْيت ْلٓت ًبذو ٗ  ش يء َيها بما ضىابا  والخٍٓى

ت ، و     ت جٓاط مً خالٛ الاخخباساث الىدٍى الٓذساث ال٘خابُت جٓاط مً خالٛ حذاٛو َالٓذساث اللًٍى

طاب بالُٓش بر ًخدٛى بلى دساظت ألظياء اإلاالُحن ؤو ظحتهم  ىدـ ألادب ٍو اغُت للدؿإ والطىاب ، ٍو ٍس

 (.35الزاجُت ، وه٘زا جٓخ  اإلآذسة نلى ؤلابذام في منذها بؿّش هيؿُت جبدث نً الدؿإ والطىاب )

ذام الخىاَض بحن اإلاخهليحن ، وشهىسهم بإن ْذساتهم وبذون شٚ العبب الشثِغ في رلٚ هى اوه    

الُشدًت يحُت مشيىب َيها ، وؤن الًاًت مً وحىدهم في اإلاذسظت هي خشى ؤرهانهم بؿاثُت مً الخٓاثٔ 

 ظِئت النػم اليي جيس ى بهذ الامخدان مباششة.

لىطىص ، َُخخشج الؿالب بيخضون لًىي غهُِ ، واوهذام لليُٛى الٓشاثُت ، ونذم جزّو ل     

ونذم الٓذسة نلى الىؿٔ الصخُذ والخهبحت العلُم ، ونذم َنم لليٓشوء واظخيباؽ  ودساظت ما َُه مً 
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ؤَٙاس ، ونذم الٓذسة نلى اإلاىاصهت بحن ألاَٙاس وبضذاس ألاخٙام نليها ، و ْخ  ؤلادسإ الهٓلي والخزّو ، 

 (36) مً زم تهتز شدطُت الؿالب وحذاهُا ونٓلُا واحخيانُا وؤخالُْا ً

هذ الخىًُم الطىحي ؤخذ مكاهش ألاظلىبُت الخذًثت اليي هي الىسٍث الششعي للباليت ، وما رلٚ         َو

ٗان مؿلبا ملخا في الهيلُت الخهلُيُت ًياسظه  بال للذوس الزي ًادًه الخىًُم في الهيلُت ال٘المُت ؛ لزا 

هذاإلاهلم والؿالب  نلى خذ ظىاء ،  جب ؤلانذاد له مً البِذ ، ءداألا  في اؤظاظُ ىاٖس وَُ خُث ًخدي   ٍو

اإلاجٛز معاولُت تهُئت الُشضت لخىيُت نادة الٓشاءة وخبها لذي الؿُ  ورلٚ بخٓذًم ال٘خب والٓطظ 

ا لٓشاءتها  ٓت ججهله مدشْى شاءة الٓطظ وخٙاًتها له بؿٍش   .اإلاطىسة للؿُ  ْو

اع ألاؾُاٛ ًلخٓي باإلا ونىذما       هلم الزي ًىمي َُه الاظخهذاد لخهلم ًيخٓ  الؿُ  بلى مجخيو ٍس

 . وألاهاشُذالخىًُيُت باألداء الخيثُلي خالٛ جدبِبه في الٓشاءة  مًورلٚ ، الٓشاءة 

ت ل      حز نلى الٓشاءة الجنٍش جب التٖت ُخهىد الؿُ  الىؿٔ وفي اإلاذسظت ًخهلم الؿُ  الٓشاءة ، ٍو

ت الخشوٍ وؤضىاتها وهؿٓنا الصخُذ  . العلُم ومهَش

ىيى مهه خعه اإلاشهِ باألظالُب والٙلياث ،         وه٘زا ًخذسج الؿُ  في مشاخ  الخهلُم اإلاخخلُت ٍو

  منم الخىًُم هام َ
ً
ت الهىام  لىب ًػاٍ الٓشاجي  الُنم جدذًذ نيلُت في حذا  وهزا،  خشي ألا  اللًٍى

 ؤن العامو مً ؿلبجخ الُنم نيلُت نةَ  هىا ومً،  الجيلت في اإلاخىىم الخىًُم جإدًت خالٛ مً ًخجعذ

  ٌعيو
ً
  اإلاادي ًٙىن  ؤن َالبذ ، وجثحته حهليه مخخلُت ؤضىاجا

ً
 هخيذم خلٓي، واإلا ميًُفي بلٓاثه الخى حُذا

ً
 ا

ه ظيهه نلى  ي ؤًػا .الخىًُم ورْو

 

 المعلم و التنغيم : 1.3

ن جٙىن اهت ، وهي ؤبٌشتتؽ في اإلاهلم ْب  ٗ  ش يء ؤن ًٙىن َصخُا ، والُطاخت هي الكنىس وؤلا       

( ، خالُت مً الابخزاٛ والخهُٓذ 37لُاقه  ظنلت ، حُذة العبٚ ، يحت معخ٘شهت وال َجت وال مخٙلُت)ؤ

 ؤ و
ّ

و الىؿٔ، ؤو خاَذ الطىث، ؤو ًٙىن في هؿٓه ْلُ  الاهخيام بخىغُذ الخشوٍ  هلم ًٙىن اإلا ال ظَش

ؤضىاتها ؤو مخاسحنا، ؤو ًٙىن جىغُدا ًدخاج بلُه الخليُز، للخيُحز بُنها، وبخاضت الخشوٍ اإلاخٓاسبت 

ِ، ؤو هدى رلٚ ٗاث، ، ؤو ًٙىن حاهال بإضٛى الْى شتتؽ َُه ؤن 38) ميً ًبالًىن في بشبام الخش ( ، َو
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اث الخىًُم الطىحي وؤهىانه ، و   بيعخٍى
ً
ا ا الطىحي اليشاؽ نلى هٍشخٍو ًخُنم ؤنًٙىن ناَس  يجالُحًز

 وظُلت ٖياٛإل  ؛هثتي  ؤو شهشي  مىغىم أليْشاءجه   ؤزىاءفي  صخُدت بطىسة ًاديها لٙي؛  الىًياث لنزه

. ؛ وال ًلٓي دسظه بىجحتة واخذة جبهث نلى العأمت لليخٙلم ًطالهب اإلاشاد اإلاهنى َ٘شة وججيُ  الىؿٔ

  واإلال  .

 الطالب والتنغيم : 2.3

 ؤما الؿالب َهلُه ؤن ًجُذ :

ُه ، الهشبُت اللًت ثامناس  ؤخذ وهى: الاظخيامخعً   - ١  وسبـ الذُْٓت واإلاالخكت للُ٘ش ياٛنب َو

   هىا ومً،  اللًت ضىاثؤ مً باإلاعيىم ال٘خابُت الشمىص 
ُ
  . الخىًُم ثسا امن ٔؿبّ ج

2- ً ُهالخد٘م بالىُغ، بدُث ًإخز اإلاخٙلم  جياٍس خد٘م في جطٍش  مً النىاء ٍو
ً
 واَشا

ً
بدعب ؾٛى  ْذسا

 الجيلت .

 الصخُدت مخاسحنا مً الخشوٍ بخشاج  الىؿٔ الصخُذ ،) الُطاخت( ، وهي الخذسب نلى  -2

اث بلى جدلُلنا بهذ ةٓشوءاإلا ةاداإلا جٓعُم -3 اث وهزه ، الطىث في معخٍى  : هي اإلاعخٍى

  الاهخُاع   -ج ، الاسجُام - ب ، الاظخىاء  -ؤ                  

ذ جؿبُٔ بنادة وهي:الذسبت واإلاشان  -4  . الخىًُم اظخهياٛ مً اللعان لخي٘حن ، مثلتألا  مً اإلاٍض

 ) ئ الداؾ الىؿٔ وجصخُذ الصخُذ، الىؿٔ جثبُذمو 

اث الخىًُم لألظالُب اإلاخخلُت ، مث  الاظخُنام والىذاء والخعجب  -5 ٔ بحن معخٍى الخذسب نلى الخٍُش

ش وؤلازباث والىُي والانتتاع والًػب ...  والدبت والخٍٓش

و -6  . الاهدباه ولُذ الذاللت إلاخؿلباث جبها وخُػه الطىث َس

ٓا الطىث هبتة مشاناة -7  .الًػب ؤو الخضن  ؤو ٗالُشح الهاؾُي اإلاهنى لذاللت َو

ٍى -8 لت  دُُُتال تع٘خال وهى: الخذسب نلى الْى  اإلآاؾو ؤو الٙلياث بحنؤو الؿٍى

 ،  آخش وبذاًت ما مٓؿو ؤو ما لُل هاءتاه نلى الذاللت بٓطذ ما lٖالمي خذر في

ت ؤو الىثت اإلاسجىم .في ا وألاوصان ؤلآًام مشاناة -9   لىطىص الشهٍش
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 خاتمة:   -4             

 عُت الاظالُب مً الطىحي الخىًُم ٌهذ اإلاهلم  مو الؿالب جُان  بلى جادي اليي الخذًثت الخذَس

ٓنالؿالب  هخياما  بزاسة بلى الطىحي الخىًُم ًادي والذسط، خُث  وصٍادة ،الذسط  إلاادة موحشٍى

ادة بلى ، وهزا ًادي  هلمالخ في م ومدبته مسيبته  الخدطُ  الٓشاجي . ٍص

 اث حيُو نلى هيُتألا  بالٌ ؤمش الخىًُم اجٓان  هوداللخ باإلاهنى ضلتمً  له إلاا اللعاهُت اإلاعخٍى

  الخٓلُذًت الذسوط في  اإلاهخاد واإلال  للشجابتفي الخىًُم الطىحي ٖعش . 

 ًونالماث الشمىص  ببهؼ عخهي دَ ة اإلآشوء ؤما ،  اإلاعيىنت بلتتاُٖا نلى الخىًُم ٓخطش 

ُم  . ويحتها والذهشت والىذاء والاظخًازت والخعجب الاظخُنام نلى لخذٛ التْت

  ٖثتة  الذسبت واإلاشان هي الىظُلت الىاحهت لخىيُت مناسة الٓشاءة العلُيت 

 . ت خحت مهحن نلى حهلم  الٓشاءة العلُيت  الٓشاءة الجنٍش

 التوصيات :
ت َّى اإلآؿهُت ) الىبت الاهخيام بالكىاهش الخؿٍش ِ ( ؛ ألنها تهخم باألداء والىؿٔ ،  –الخىًُم  –ٍض الْى

 وهى ؤٖثت ؤهيُت مً اإلا٘خىب .

 بْامت دوساث جإهُلُت لليهليحن وبخاضت  مهلمي الخهلُم ألاظاط في ًَ ؤلالٓاء وألاداء الخىًُمي

ت  حز نلى الٓشاءة الجنٍش ٗاث ال اإلاهبتة واإلايثلت لليهنىالتٖت ُذ، وحهبحتاث الىحه والهُىحن، خُث خش

وهىا جبتص ؤهيُت الٓشاءة  وبخاضت في ظني الذساظت ألاظاظُت ؛ ؤي الخث نلى ألاداء الخىًُمي لليٓشوء .

 الىيىرحُت مً ْب  اإلاهلم في حيُو اإلاشاخ  لُداٖيها الؿالب

حز نلى  ب الؿالب نلى الصجانت في مىاِْ الٓشاءة، ومضاولتها ؤمام آلاخٍشالتٖت ً بطىث واضح، جذٍس

 .وجيثُ  لليهنى، وؤداء مازش دون جلجلج ؤو جلهثم ؤو تهُب وخج  

 التهميش: -5

غ اللًت الهشبُت -(1) ت وجؿبُٓاث نيلُت -اظتتاجُجُاث جذَس  1،د.بلٌُ خيذي بظيانُ ، داس اإلاىاهج، نيان ، ؽؤؾش هكٍش

 13، ص 2013، 

ٗاس في اإلاذسظخحن  -(2) الابخذاثُت والانذادًت ، هبت مديذ نبذ الخيُذ ، داس الطُاء ؤوشؿت ومناساث الٓشاءة والاظخز

  12، ص2006لليشش والخىصَو ، نيان ،

ت في الٓشاءاث الٓشآهُت،د/ؤخيذ الباًبي،نالم ال٘خب الخذًث،ألاسدن، ؽ -(3) ٍض  11ص1،ج1،2012الٓػاًا الخؿٍش

ب نبذ الخيُذ الذواخلي و مديذ الٓطاص ، م (4) غ ، حهٍش ت ، الٓاهشة ، د.ؽ ، اللًت ، ج.َىذَس ٘خبت ألاهجلى اإلاطٍش

 184،185م . ص1950



 

                  مجلة مقامات 301 -285 ص، (2021) 2/ العـــدد:  5املجلد

2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          

 

298 

 

ت الهامت  لعان الهشب ، حياٛ الذًً مديذ بً م٘شم بً مىكىس  (5) ، ؾبهت مطىسة نً ؾبهت بىالّ ،اإلااظعت اإلاطٍش

ت للخإلُِ و التتحيت. ج  4490ص6للخإلُِ وألاهباء واليشش،الذاس اإلاطٍش

،  4آخشون، مجيو اللًت الهشبُت الٓاهشة، م٘خبت الششوّ الذولُت، ؽاإلاعجم الىظُـ،د/ببشاهُم ؤهِغ و  (6)

 .937م،ص 2004

ت،(7)  164ص1990مىاهج البدث في اللًت ، د/جيام خعان ،م٘خبت ألاهجلى اإلاطٍش

ه، ؤبى بشش نيشو بً نثيان )ث (8) ت الهامت 180ال٘خاب ، ظِبٍى هـ( ،  جدُٓٔ نبذ العالم هاسون ، النُإة اإلاطٍش

  .1/142م ، 1975الٓاهشة،لل٘خاب ، 

ذ، جدُٓٔ مديذ نبذ الدالٔ نػيُت، ، وشش اإلاجلغ ألانلى للشاون  (9)  اإلآخػب،اإلابتد ؤبى الهباط مديذ بً ًٍض

 .3/228هـ. 1388-1385، الٓاهشة،  1ؤلاظالمُت ، ؽ

بانت واليشش، بحتوث، هـ(، جدُٓٔ/ مديذ الىجاس، داس النذي للؿ392-330الدطاثظ، ابً حني ؤبى الُخذ نثيان ) (10) 

 . 1983، 2ؽ

ذي، اإلآشت الىدىي اللًىي ضاخب ؤبي نيشو بً  (11)  ؤبى مديذ ًديى بً اإلابإس بً اإلاًحتة الهذوي، اإلاهشوٍ بالحًز

الهالء اإلآشت البطشي، وهى الزي خلُه في الُٓام بالٓشاءة بهذه، ظً٘ بًذاد وخذر بها نً ؤبي نيشو بً الهالء وابً 

ذ ويحتهيا ُاث ألانُان وؤهباء ؤه  الضمان،ابً خلٙان(202.جىفي بخشظان ظىت حٍش  هـ )َو

ألاشباه والىكاثش في الىدى، ؤبى الُػ  نبذ الشخيً بً ال٘ياٛ ؤبى ب٘ش حالٛ الذًً العُىؾي، خٓٓه ؾه نبذ  (12)

ت   245،ص3م،ج1975 -هـ  1395الشئٍو ظهذ، الٓاهشة، م٘خبت الٙلُاث ألاصهٍش

ذ ،د/ياهم ْذوسي الخيذ،مؿبهت الدلىد، بًذاد،      الذساظاث الطى  (13)  567. ص 1986جُت نىذ نلياء الخجٍى

ٗاث نبذ هللا بً ؤخيذ بً مديىد اليعُي، جدُٓٔ الشُخ : مشوان مديذ ( 14)  مذإس الخجًز  وخٓاثٔ الخإٍو ، ؤبى البت

 54،ص2ج .2005الشهاس، داس الىُاجغ ـ بحتوث 

 1090ص  هـ( ،جذ،ؾاظت نبذ اإلالٚ خشبت،الٓاهشة،د.ث،.339ي مديذ بً ؾشخان) اإلاىظُٓى ال٘بحت،الُاساب (15)

ت، ببشاهُم ؤهِغ  (16) ت ، د.ث ،ألاضىاث اللًٍى  175ص، ألاهجلى اإلاطٍش

ب ،الٓاهشة،  (17)  533. ص 2000نلم ألاضىاث ، د/ ٖياٛ بشش ، داس يٍش

 164مىاهج البدث في اللًت ،د/ جيام خعان )ظبٔ رٖشه( ص  (18)
 80،ص 2003،ظىت 21التتار الهشبي ـــ هاً  مديذ ؾالب، ، مجلت التتار الهشبي ،الهذد   قاهشة الخىًُم في (19)

ى باي، جشحيت د/ ؤخيذ مخخاس نيش،نالم ال٘خب، الٓاهشة ،  (20)   92م ص2010ؤظغ نلم اللًت ، ماٍس

ض مطلىح ، نالم ال٘خب ،الٓاهشة دساظت العيو وال٘الم ضىجُاث اللًت مً ؤلاهخاج بلى ؤلادسإ ، د/  (21) ظهذ نبذ الهٍض

 217. ص2005،

 366ص .2006، 4م( ،نالم ال٘خب،الٓاهشة ،ؽ2003 -1933دساظت الطىث اللًىي ، ؤخيذ مخخاس نيش) (22)

 170مىاهج البدث في اللًت ،د/جيام خعان )ظبٔ رٖشه(ص (23)

 اإلاشحو العابٔ ص  (24)
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 170م ، ص 2008،  3ذوس، داس الُ٘ش،دمشٔ،ؽمبادت اللعاهُاث ،د/ؤخيذ مديذ ْ (25)

 253ص، 1969،بحتوث ،مديذ ألاهؿاٗي ، داس الششوّ ،في َٓه اللًت الىححز  (26)

 154،155، ص1968، 2ؤضىاث اللًت ،د/ نبذ الشخيً ؤًىب ، مؿبهت الُ٘الوي ، الٓاهشة ؽ  (27)

 54-52اإلاشحو هُعه ص (28)

ب لليشش والخىصَو،ؽالىدى والعُاّ الطىحي ،د/ؤخيذ ٖشٚ (29)  101،ص2006،الٓاهشة  1،داس يٍش

 139الدشُ٘  الطىحي في اللًت الهشبُت، َىهىلىحُا الهشبُت،د/ظليان الهاوي)ظبٔ رٖشه( ص (30)

 141اإلاشحو العابٔ ص (31)

 224دساظت العيو وال٘الم ،د/ظهذ مطلىح )ظبٔ رٖشه( ص (32)

 225العابٔ ، صاإلاشحو  (33)

 226ل٘الم ،د/ظهذ مطلىح )مشحو ًبٔ رٖشه( صدساظت العيو وا (34)

، 2007،  2الىظ والدؿاب وؤلاحشاء ، سوبشث دي بىحشاهذ ، جشحيت.د.جيام خعان ، نالم ال٘خب الٓاهشة ؽ (35)

 554ص

ت والخؿبُٔ ، داس الباسودي لليشش ، نيان  ،ؽاإلاناساث الٓشاثُت وؾّش جذس  (36)  25ص2013،  1َعنا بحن الىكٍش

ض نخُٔ ،داس النهػت الهشبُت للؿبانت واليشش والخىصَو، بحتوث (نلم اإلاها37)  -هـ  1430، 1لبىان ؽ -وي ، نبذ الهٍض

 13م ص 2009

ُم في ال٘خابت الهشبُت  (38) ب، مطش ،نبذ الهلُم ببشاهُم  ،ؤلامالء والتْت  ، 23ص،  1، ؽم٘خبت يٍش

 جدب1ت . قائمة المراجع:6

ت وجؿبُٓاث نيلُت -جذَسغ اللًت الهشبُت  اظتتاجُجُاث،  د.بلٌُ خيذي ،بظيانُ  .1 ، ؤؾش هكٍش

 . 2013،  1داس اإلاىاهج، نيان ، ؽ

 ،1969في َٓه اللًت ، داس الششوّ ،بحتوث ،الىححز مديذ ، ،هؿاٗي ألا  .2

ت ،ؤهِغ ، ببشاهُم   .3   ، مؿبهت ألاهجلى ، الٓاهشة ،د.ثألاضىاث اللًٍى

اللًت الهشبُت الٓاهشة، م٘خبت الششوّ  اإلاعجم الىظُـ، ، مجيو، ؤهِغ د/ببشاهُم وآخشون   .4

 .م2004،  4الذولُت، ؽ

 1968، 2ؤضىاث اللًت ، مؿبهت الُ٘الوي ، الٓاهشة ؽ ، ؤًىب ، د/ نبذ الشخيً  .5

ت في الٓشاءاث الٓشآهُت ،نالم ال٘خب الخذًث، ،د/ؤخيذ ،يًبالبا .6 ٍض  ؽ، ألاسدن الٓػاًا الخؿٍش

1، ،2012. 

ب ،الٓاهشة، نلم ألاضىاث ، د ،بشش ، د/ ٖياٛ .7  . 2000اس يٍش
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جدُٓٔ/ مديذ الىجاس، داس النذي  ،الدطاثظ،  (هـ392-330ابً حني ، ؤبى الُخذ نثيان ) .8

 . 1983، 2للؿبانت واليشش، بحتوث، ؽ

ت والخؿبُٔ ، داس الخشاخشت، ببشاهُم مديذ نلي ، .9 عنا بحن الىكٍش اإلاناساث الٓشاثُت وؾّش جذَس

 2013،  1ي لليشش ، نيان  ،ؽُاصوس ال

ت،،د/جيام ،خعان  .10  1990مىاهج البدث في اللًت ، ،م٘خبت ألاهجلى اإلاطٍش

 2004،  4خعان،د/جيام ، اللًت الهشبُت مهىاها ومبىاها ،نالم ال٘خب ، الٓاهشة ؽ .11

ذ ، ،مؿبهت الدلىد، بًذاد،       ،د/ياهم ْذوسي ، الخيذ .12 الذساظاث الطىجُت نىذ نلياء الخجٍى

  م.1986

الىظ والدؿاب وؤلاحشاء ، جشحيت.د.جيام خعان ، نالم ال٘خب ، دي بىحشاهذ، سوبشث  .13

 2007،  2الٓاهشة ؽ

ه .14 ال٘خاب جدُٓٔ نبذ العالم هاسون ، النُإة ،هـ( 180ؤبى بشش نيشو بً نثيان )ث  ،ظِبٍى

ت الهامت لل٘خاب ، الٓاهشة،  .م 1975اإلاطٍش

شباه والىكاثش في ألا ،ؤبى الُػ  نبذ الشخيً بً ال٘ياٛ ؤبى ب٘ش حالٛ الذًً ،العُىؾي  .15

ت ،الىدى،   .م1975 -هـ  1395خٓٓه ؾه نبذ الشئٍو ظهذ، الٓاهشة، م٘خبت الٙلُاث ألاصهٍش

، جشحيت د/ًاظش الدشُ٘  الطىحي في اللًت الهشبُت، َىهىلىحُا الهشبُت ، الهاوي ،د/ظليان  .16

 1980، 1، الىادي ألادبي الثٓافي ،حذة ،ؽ اإلاالح

ٗاس في اإلاذسظخحن الابخذاثُت  هبت مديذ ، ؤوشؿت ،نبذ الخيُذ .17 ومناساث الٓشاءة والاظخز

 ، 2006والانذادًت ، داس الطُاء لليشش والخىصَو ، نيان ،

ُم في ال٘خابت الهشبُت  .18 ب، مطش ،نبذ الهلُم ببشاهُم  ،ؤلامالء والتْت  1، ؽم٘خبت يٍش

ض ،نخُٔ  .19  -ىصَو، بحتوث نلم اإلاهاوي ، ،داس النهػت الهشبُت للؿبانت واليشش والخ،نبذ الهٍض

 م 2009 -هـ  1430، 1لبىان ؽ

 4دساظت الطىث اللًىي ،نالم ال٘خب،الٓاهشة ،ؽ ،م(2003 -1933نيش ، ؤخيذ مخخاس ) .20

،2006.  

اإلاىظُٓى ال٘بحت،جذ،ؾاظت نبذ اإلالٚ  ،هـ( 339الُاسابي، مديذ بً ؾشخان)  .21

  خشبت،الٓاهشة،د.ث.
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ب نبذ الخيُذ الذواخلي ،  .جَىذَسغ .22 و مديذ الٓطاص ، م٘خبت ألاهجلى اللًت ، حهٍش

ت ، الٓاهشة ، د.ؽ ،   م . 1950اإلاطٍش

 م 2008،  3مبادت اللعاهُاث ، داس الُ٘ش،دمشٔ،ؽ، ْذوس، د/ؤخيذ مديذ  .23

ب لليشش والخىصَو،ؽ، ٖشٚ ،د/ؤخيذ  .24  2006،الٓاهشة  1الىدى والعُاّ الطىحي ،داس يٍش

ى باي  .25  م 2010نيش،نالم ال٘خب، الٓاهشة ، ؤظغ نلم اللًت ، جشحيت د/ ؤخيذ مخخاس  ، ماٍس

ذ  .26 اإلآخػب ، جدُٓٔ مديذ نبذ الدالٔ نػيُت، ، وشش ،اإلابتد ، ؤبى الهباط مديذ بً ًٍض

 هـ.1388-1385، الٓاهشة،  1اإلاجلغ ألانلى للشاون ؤلاظالمُت ، ؽ

ض  .27 دساظت العيو وال٘الم ضىجُاث اللًت مً ؤلاهخاج بلى ؤلادسإ ، مطلىح ، د/ ظهذ نبذ الهٍض

 . 2005، نالم ال٘خب ،الٓاهشة ،

لعان الهشب  ، ؾبهت مطىسة نً ؾبهت بىالّ  ،حياٛ الذًً مديذ بً م٘شم ،بً مىكىس ا .28

ت الهامت للخإلُِ وألاهباء واليشش، ت للخإلُِ و التتحيت. ،اإلااظعت اإلاطٍش  الذاس اإلاطٍش

ٗاث نبذ هللا بً ؤخيذ بً مديىد  .29 الخإٍو ، جدُٓٔ مذإس الخجًز  وخٓاثٔ ، اليعُي، ؤبى البت

  .2005الشُخ : مشوان مديذ الشهاس، داس الىُاجغ ـ بحتوث 

 املجالت: 

،ظىت 21مجلت التتار الهشبي ،الهذد  ،التتار الهشبي   قاهشة الخىًُم في،ؾالب، هاً  مديذ  .30

 80،ص 2003
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ّ
 
ّفي جح ي  مفهوم املحادثت. اخل املططدحيّ  الت

Terminological overlap in defining the concept of conversation. 

2ّسهام سع اوي ، أ. 1بوجمر فتيحتد. 

BOUTEMEUR fatiha
1
,  SADAOUI siham

2
 

ّ-البويرة -حامعت آكلي محن  أولحاج 1

ّ
 
ّت العدميّ غت العربيّ مخبر: الد

 
ّ-حامعت البويرة -تيّ عديمت والت

Laboratoire: la langue arabe scientifique et didactique- université de Bouira- 

Université Akli Mohand Olhadj -Bouira- 

fbmail.thira@yahoo.fr 
ّ-البويرة  -حامعت آكلي محن  أولحاج 2

ّت معم ّت وجطبيقيّ مخبر : دراست نظريّ 
 
ّقت لتطبيق الن

 
في الجامعت    LMDالج ي  ديمي ّعظام الت

 -حامعت البويرة -تت جنمويّ ت به ف جكوين أقطاب حامعيّ الجزائريّ 
Laboratoire :  étude théorique et pratique approfondie pour l’application des 

nouveaux systèmes de l’enseignement LMD à l’université algérienne dans le 

but de former des pôles  universitaires développés et intégrées- université de 

Bouira- 

Université Akli Mohand Olhadj- Bouira- 

siham.sadaoui@yahoo.com 

ّ
 
ُّّ(في الّدconversationّي مطؿلح ) اإلاهاُ ظاَسة جلّهّ ٌػالج :ظملخ ت، قاذا اهؿلهىا مً زاطاث الػسب

دا داخل الخهل الىاخد، لًٌ اإلاالخظ في مطؿلح مكهىما واخدا مدّدّ مكهىم اإلاطؿلح هجد أن لٍّلّ

ُّّخهل اإلامازطت الخّّ بين  داخل الاضؿالحيّّد ضىز الخّّ، وحػّدّداخل اإلاطؿلحيّّظاَسة الخّّ ت وحىدداول

رامجمىغت مً اإلا ّ هابالث اإلاهرحخت لهرا اإلاطؿلح،َو
ّ
كاغل، ححمت. ومً جلَ اإلاهابالث هجد: الخّّبكػل الر

ّخدًث،...ئلخالخىاز، ال

     ُّّ ُّّإلاىانشت ؤلاشٍال ت ت اإلاؿسوخت، نادها الكػُى ئلى البدث غً مطدز َرا اإلاطؿلح، وغً يُك

ُّّزاطاث الخّّاطدثماٍز في الّدّ ّت.داول

ّ.داخل اإلاطؿلحيّّالخّّ ؛دلُل اإلادادزاحّيّالخّّ ؛اإلاطؿلح :تيّ كدماث مفتاح

Abstract: The article deals with the phenomenon of receiving the 

term( conversation) In Arabic studies,if we proceed from the concept of the term 

has one specific cocept with in the same field. But it is noticeable in the field 

pragmatics that we find the phenomenon of overlapping of the terms. There are 

many forms of idiomatic overlap between a group of equivalents for this term. 
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This is because of the translation. Among those equivalents we find: interaction, 

dialogue, talk, etc 

    To discuss the problem posed, curiosity led use to search for the source of this 

term,and how to invest it in pragmatics studies. 

Keywords: term; conversational analysis; terminology 

1. ّ ّ :متمق  

أضبذ الّخىاضل مطدز اَخمام الّدازطين والباخثين، وقو مىاهج مخػّددة، خُث 

ت ؤلازطاُ والاطخهباُ، زم ما لبثذ أن جىّحهذ ُّ جلَ الجهىد هدى  أولىا غىاًت قائهت لػمل

يذ نطىز اإلاػالجت في  ُّ دزاطت الّخكاغل، مخجاوشة خدود الاطخهباُ غىد اإلاخلّهي، يما ب

كظ 
ّ
خدود الاطخهباُ؛ ئذ جسي أّن اإلاخخاؾبين ًدبادلىن الّخأزيح في بػػهم البػؼ طىاء بالل

تي جطادف اإلاخخاؾبين أزىاء غملُت الّخباد
ّ
كظ. يما غالجذ اإلاشاًل ال

ّ
ُ، أو بؿيح الل

ت  ُّ اث جدّدد ضُاؾت الخؿاب، واإلاهاضد. وجخّم َرٍ الػمل ُّ -قانرحخذ غّدة اطرحاجج

و أشٍاُ مخػّددة منها اإلادادزت، مً َرا اإلاىؿلو ؾكذ غلى الّظؿذ  -ىاضلالخّّ غً ؾٍس

 مجمىغت مً اإلاطؿلخاث منها: الخىاز، الخدًث، الّخكاغل،...ئلخ

تي جؿسخها َرٍ الىزنت وجىانشه
ّ
ّا وجكخذ بها مجاال آلزاء أخسي هي:ئّن ألاطئلت ال

 ما اإلاهطىد باإلادادزت؟ -

 َل ًمًٌ الخدًث غً جداخل مطؿلحّي في جددًد َرا اإلاطؿلح؟ -

ًان يرلَ، قأًً مٌمً َرا الّخداخل )في اإلاطؿلح أم في اإلاكهىم(؟ -  وئن 

 مفهوم املططلح:

مىغت مً ة ) ضلح(. وزدث في مجمً الكػل) اضؿلح( مً مادّّ اإلاطؿلح مطدز مُميّّ    

ّ اإلاػاحم أّنّ
ّ
حاء في اإلاعجم ة َى " شواُ الكظاد". خُث ؿىي لهرٍ اإلاادّّاإلادلُى الل

ّ »الىطُـ :
ّ
كهىا اضؿلح الهىم: شاُ ما بُنهم مً خالف وغلى ألامس: حػازقىا غلُه واج

ّ
ّ
كام ؾائكت غلى ش يء مخطىص، ) جطالخىا(: اضؿلخىا. الاضؿالح: مطدز اضؿلح واج

ّ 1.«غلم اضؿالخاجه ولٍّلّ
ّ
ّ.ددّدّىم وجالػل بكػلها حػسف تي وال

كاث أّنّا في الاضؿالح قهد حاء في يخاب الخّّأّمّ     ّالاضؿالح  »:ػٍس
ّ
كام نام غلى غبازة غً اج

ّ
ّ

ّ ُّيء باطم ما ًىهل غً مىغػه ألاوّّحظمُت الص 
ّ
ئلى آخس  كظ مً مػنى لؿىّيّئخساج الل
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ّ
ّ
ّإلاىاطبت بُنهما، ونُل الاضؿالح: اج

ّ
كظ باشاء اإلاػنى، ونُل: كام ؾائكت غلى وغؼ الل

ّ
ّ

آخس لبُان اإلاساد، ونُل: الاضؿالح  ئلى مػنى لؿىّيّ يء غً مػنى لؿىّيّالاضؿالح ئخساج الص 

ُّّلكظ مػيّّ 2ّ«ىينن بين نىم مػ

نت في اإلاطؿلخاث الىاحب ػبيح غً قدىي اإلاكاَُم البد مً برُ الّدّوللخّّ    

ّقالّدّ»اغخمادَا، :
ّ
ُّّن ّ البّدّ حبت، وغىطس زالث أطاس يّّت ووات في اهخهاء اإلاطؿلح أطاط

ّ
كظ لل

ّ
ّ
ل ًان اإلاطؿلح دنُها غام الجدُ مً أن ٌظخدػس اإلاػنى مػه بٍل ٌظس وجىاشن، ًو ما 

مً أَل الػلم الىاخد، واإلاطؿلح في خهُهخه ال ٌػدو أن ًٍىن  الخللصخُذ بين والخّّ

ّ
ّ
خىن ّ 3«ل لىنىقهزمسة مً زماز الػلم ٌظيح مػه ٍو

ّ
 به أّنّ موفي َرٍ الخالت مً اإلاظل

ّ.مىهج غلميّّ غلم أو مػسقت وأطاض ألّيّ اإلاطؿلح الشم ألّيّ

ُّّ »، قهي:  اإلاطؿلخاث لها خطائظ في الخهل الاضؿالحيّّ         ت باإلاػنى ًلماث جهى

ّد مىغىغاث، مدظىطت أو مجسّّت جدّدّ، حظمُاث مخخطّّالػامّّ
ّ
تي مً اإلامًٌ دة، وال

ىا مٌمً الاخخالف بين اإلا 4«جددًدَا دون لبع ت، طؿلخاث والٍلماث الػاّمَّو

دّدّقاإلاطؿلخاث لها مدلُى واخد داخل الخخطّّ د بظهىلت ظ الىاخد ومخػازف غلُه ٍو

ّد مدلىلها وقو الّظّبِىما الٍلماث ًخػّدّ
ّ
ولرلَ ًكرحع غلى واغؼ  ري وزدث قُه.ُام ال

ّخر بػين الاغخباز شسوؽ اإلاطؿلح الّدّاإلاطؿلح أن ًأ
ّ
ين لبع أو جداخل ب تي جسقؼ ًّلّنُو ال

َرا ما الخظىاٍ غىد جدلُلىا إلاطؿلح اإلادادزت في مجاُ  ،ت غىد جسحمخهاإلاطؿلخاث خاضّّ

ُّّاإلامازطت الخّّ ّت غىد الػسب.داول

ّ املحادثت: لغت واضطالحا .2

  لُهطد به ًّلّ لِع مً الِظيح جددًد مطؿلح اإلادادزت، قهى ٌظخخدم بشٍل غامّّ    

ُّّالخّّ ّدىد غلى الخّّت. ولخىغُذ مكهىمه طيظبادالث الٌالم
ّ
ل الل ّمػا. والاضؿالحيّّ ؿىّيّػٍس

ُّّ في أطاض البالؾت  غلى اإلاشازيت، وزد اإلادادزت ضُؿت غلى وشن مكاغلت جد

ى ًخدّدّ »:مخشسي باب الخاءللصّّ وخادر ضاخبه،  ،ر ئلى قالهتخّدزه بٌرا، وجدّدزىا به، َو

:
ٌ

ًث : خظً الخدًث وِخّدِ
ٌ

 وَخُدر
ٌ

ًث: الخبح ًأحي غلى والخد 5.«يثيح الخدًث وزحل َخِدر

سّيّ ددًث مػسوقاث، مطدز دادر والخدّدر والخّّ: اإلادادزت والخّّالهلُل والٌثيح. الجَى
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ّا الخدًث قلِع بمطدز، ونىله حػالى "ددًث قأّمّخّدر َى الخّّ
ْ

ر َدّدِ
َ
ََ ق

ا ِبِىْػَمِت َزّبِ مَّ
َ
" َوأ

ـ ما أزطلذ به. ومدادزت الّظّ
ّ
، وأخدر الّسحل طُكه وخاأي بل دزه ئذا حالٍ، وفي ُل ِحالٍؤ

ا  ػت الّدزىز، مػىاٍ أحلَى خدًث الخظً: خادزىا َرٍ الهلىب بريس هللا قاّجها طَس

6ّباإلاىاغظ.

ّمدطّّ»واضؿالخا حػسف اإلادادزت بأّجها: 
ّ
ّلت الي

ّ
لدي مشرحيين ازىين في  ؿىّيّشاؽ الل

ًاء الخّّ الخدًث غلى ألانّلّ ل ئلى وحىد مخدّدّأشاز َرا الخّّ 7«كاغل()شس ن ذيس ًل زين دّوػٍس

ّ
ّ
هطد بها مٍّىهاث اإلادادزت، وفي حػٍسل آخس اطخػمل مطؿلح اإلادادزت الؿ  ًّلّ»بُػُت ٍو

و الهاجل اإلاسئّيّ ًخّمّ حػامل لؿىّيّ د  )غً نسب( وحها لىحه أو غً بػد )غً ؾٍس أو البًح

ُّّػامليّّالخّّ ؤلالٌرحووّيّ ُُّّت والّظّ...ئلخ( جنهؼ قُه الػىامل اإلاهام اث ت وؤلاشاّزانُت والّخىؿُم

ّالخّظُت بدوز َام، وهريس غلى طبُل الخّّ
ّ
ُّّمثُل غلى اإلادادزاث الؿ ت، اإلادادزاث بُػ

ُّّ م والخّّالهاجك
ّ
ت بين آلاباء وألابىاء واإلاػل ؿٍى

ّ
ّت والّخػامالث الل

ّ
بِب واإلاٍسؼ، المُر والؿ

 ت )ألاخادًثت( أو في الكػاءاث الخاضّّجازٍّّكهاث الخّّت )الطّّػامالث في الكػاءاث الػاّمّوالخّّ

ُّّ ُّّت( واإلاجادالث الّظّفي اإلاههى وألاخادًث الػائل ُّّت وإلاهابالث الّصُّاط ًكهم مً  8«ت...ئلخخك

ل جىىَّّرا الخّّ ىؿُم ع اإلاخدادزين وضُـ جدادثهم، وجػمُىه أًػا الخّّع اإلادادزاث بدىىّّػٍس

ّ
ّ
ُّّر الىّّح أخىاُ اإلاخدّدّري ًىّضّال ًالخّّكظ ّت 

ّ
ُّّىج ّس والهلو والخىف مؼ ؤلاشازاث الخظ

ّ
تي ت ال

ّجىضل اإلاػنى اإلاهطىد أخُاها.

 ؛دلُل اإلادادزاحيج غلى جُاز الخّّال ًمًٌ الخدًث غً مطؿلح اإلادادزت دون أن وػسّّ

ّ
ّ
ى اإلاجاُ اإلاكّػل لدزاطت الٌالم  ري ٌػّدّال ؿت ييشاؽ احخماعّي جكاغلّي، َو

ّ
مهازبت جأخر الل

ري ًظهس في الّخكاغالث بين اإلاخ في شٍله اإلاباشس
ّ
كىّي(، ال

ّ
مين، وند اهبثو غً )الش

ّ
ٍل

تؤلازىىمُخىدولىحُا في الىالًاث اإلاّخددة  ُّ ٌ ت الػاّمت لدزاطت ّ،ألامٍس هطد بها الّىظسٍّ ٍو

ت في غلم الاحخماع ُّ ، خُث جّم اطدثماز َرا اإلابدأ ألاطاس ّي للبدث في ًّل ما 9الخُاة الُىم

ؿت الُىم
ّ
له ئلى دزاطت الل ت جدذ ئؾاز جدلُل َُّّى مُداوّي يمىغىع نابل للّدزاطت وجنًز

ت مىغىغا مهّما لها. ومًاإلادادزت، ُّ ومً َىا ظهس اَخمام  زّم حػل مً اإلادادزاث الُىم

ُّّالخّّ ّداول
ّ
ُّّين باإلادادزت في جدلُل اطخػماالث الل ت، وحمؼ ًل اإلاػؿُاث اإلاؿسوخت ؿت الُىم
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ّ
ّ
ّاإلاخػل

ّ
ُّّهت باألؾساف اإلاخٍل ّمت وغالناتهم الاحخماغ

ّ
هم، وجىاوبهم غلى تهم وحػان ت أزىاء جدخال

 وز. أخر الّدّ

3.ّ
 
 ت:عديميّ املحادثت في الت

رٍ آلازاء والّدزاطاث خُى  ؿاث،َو
ّ
م الل

ّ
ت في حػلُم وحػل ُّ حػّد اإلادادزت اإلاهازة ألاطاط

حبىّيّ
ّ
تها في اإلاجاُ الر ُّ د في يخابه " ،اإلادادزت وأَم ُّ طها مدمىد أخمد الّظ

ّ
اإلاىحص في ند لخ

ّ
ّ
ع الل ُّّؾسم جدَز ّ 10جبّين ذلَ:" تؿت الػسب

Sir Stoneّي "طيح طخىن")اطخخلظ اإلاسبّّ -
ّ
ت ؿىٍّّ(مً خالُ خظابه لخىاجس اإلاىاشـ الل

ُّّ أّنّ  ت قالهساءة زاهُا، قالٌخابت زالثا.اإلادادزت جأحي في اإلاسجبت ألاولى مً خُث ألاَم

( أطكسث أبدازه غً أّن اإلادادزت جأحي Clapآخس َى "يالب")  وحاء مً بػدٍ مسّبّ -

ّفي اإلاسجبت 
ّ
ّ اهُت زم جدخّلّألاولى أًػا و الهساءة في اإلاسجبت الث

ّ
الثت الٌخابت اإلاسجبت الث

 ابػت وأخيحا ًأحي الاطخماع في اإلاسجبت الخامظت. والخؿابت اإلاسجبت السّّ

Johnsonّأحسي اإلاسبي "حىوظىن") -
ّ
ّؿىٍّّ( دزاطت خُى اإلاىاشـ الل

ّ
تي ًدخاج ئليها ت ال

َىاى  خائج وحد أّنّ، وبػد جدلُل الىّّعيّّؤلاوظان في خُاجه،وذلَ في الىطـ الجام

ُّّ" ميشؿا لؿى73ٍّّ" ت في ا حػلها في حظػت أهىاع زئِظت، وأطماَا اإلاسايص الىظُك

ُّّالخُاة وهي: اإلادادزت، اإلاىانشت السّّ ُّّطم ّت، اإلاىانشت الجماغ
ّ
ساث، ت، يخابت اإلاري

س، ئلهاء الٍلماث في اإلاىاطباث اإلاخخلكت، نّظّيخابت الخّّ جىحُه الهطظ،  هاٍز

ّكظيحاث.ػلُماث وؤلازشاداث والخّّالخّّ

اإلاسجبت  اإلادادزت جدخّلّ طح أّنّل ئليها ًخّّخائج اإلاخىضّّزاطاث والىّّمً خالُ َرٍ الّدّ

ُّّ ػلُميّّألاولى، في اإلاجاُ الخّّ ُّّ ت، وباغخباز أّنّوفي الخُاة الُىم ت هي ألاطاض اإلاسخلت الابخدائ

ّ
ّ
م الل

ّ
ُّّؿت أغؿُذ للمدادزت في َفي حػلُم وحػل ت يبيحة، إلاا لها مً أزس غلى رٍ اإلاسخلت أَم

ّ
ّ
ّؿت وئجهان الخّّايدظاب الل

ّ
ّها أًػا جهّّ، وألجّّؿىّيّىاضل الل

ّ
م للهساءة والٌخابت تهُئت ئ اإلاخػل

ُّّ ُّّضىج 11ّتت وهكظ
ّ
ّ بُعيّّ، قمً الؿ

ّ
 ت ألاخسي.     ؿىٍّّئذن أن جهّدم َرٍ اإلاهازة غلى اإلاهازاث الل

ّلحاث أخرى:ج اخل مططلح املحادثت مع مطط.4

فاعل )conversationاملحادثت ).1. 4
 
ّ(:interaction( / الت
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ُّّ م جهؼ زىائ
ّ
طاُ والّخػانب، قدين جخٍل

ّ
م واإلاخلّهي غلى مدىز الّخبادُ والاج

ّ
ت اإلاخٍل

م 
ّ
ت، خُث ئّن ًّل مخٍل ُّ را الّخبادُ ًمىذ طيحوزة جىاضل قأهذ جدبادُ الٌالم وجدىاوبه، َو

ت للٌالم ًخّدُى ئلى طامؼ زم ٌػىد  ُّ را الخػانب ًمىذ خطىض م، َو
ّ
ئلى مسجبت مخٍل

م واإلاخلّهي ًدٌمها مبدأ 
ّ
ت. يما ئّن الػالنت بين اإلاخٍل ُّ اث الٌالم ُّ ولىغػُخه غً باقي الىغػ

الخػىز والؿُاب غىد ممازطت أّي وشاؽ لؿىّي؛ قدػىز ألاّوُ ًهخض ي بالّػسوزة وحىد 

اوي وألامس ذاجه غىد ؾُابه. وفي َرٍ ا
ّ
هي هي غالنت الث

ّ
م باإلاخل

ّ
ًاهذ غالنت اإلاخٍل لخالت ئذا 

ل ًّلّ وشاؽ لؿىّي َى مدادزت  جهىم غلى الّخبادُ، قهل ًل جبادُ بُنهما َى جكاغل؟ َو

تي جكطل بُنهما؟ ولإلحابت غً َرٍ 
ّ
ت ال سٍّ وجكاغل؟ أم أّن َىاى بػؼ الكسوم الجَى

ًّّل مطؿلح.ألاطئلت طىػسع مجمىغت مً آلازاء والّخددًداث خُى ماَُت 

خكاغل غىد ؾىقمان)
ّ
ت ال ت حدًدة مثل هظسٍّ ، (Goffmanأقسش جدلُل اإلادادزت هظسٍّ

ت  ُّ ىين، وند شّبه َرٍ الػمل ُّ طاُ بين الّىاض في شمان ومٍان مػ
ّ
ت الاج ُّ الري اَخّم بػمل

ت،  ُّ ى ألامس ذاجه في الخُاة الُىم ت، َو ُّ باألداء اإلاظسحّي؛ خُث لٍّل شخظ دوزٍ في اإلاظسخ

مىن أدوازا مخػّددة للّخػبيح غً مػان ئجّّ
ّ
ػبت داخل اإلاجخمؼ، ًّخخر قيها اإلاخٍل

ّ
ها شبيهت بالل

ل مؼ آلاخس  ُّ م في ئؾاز الّخػاٌش والّخٌ مخخلكت وفي الىنذ  هكظه ًداولىن ممازطت أدواَز

مت ما. وند 
ّ
ىت أو مظل ُّ ت مػ ُّ ومداولت خسم اهؿباغاجه، ولِع مداولت لكسع ئًدًىلىح

ت في غلم الاحخماعغىلجذ َرٍ  ت الّسمصٍّ ُّ . وند جّم 12الهػاًا غمً ما ٌظّمى الّخكاغل

ت في ئؾاز الّخدلُل الّخداولّي، وضازث مبدثا مً مباخث  ًّ ؿت الػاد
ّ
ا في دزاطت الل اطدثماَز

ت ًدعى الّخكاغل الٌالمّي ) ُّ هطد به دزاطت ًّل ما ًهىله interaction verbaleالّخداول ( ٍو

م واإلاخلّهّ
ّ
ّي مػا.اإلاخٍل

ىاَس 
ّ
ّل الظ ئّن مطؿلح الّخكاغل، مطؿلح شامل ًػّم الٌالم ولؿت الجظد مػا ًو

هىم غلى غسبين: جكاغل يالمّي، جكاغل ؾيح يالمّي. ألاّوُ  ت الّخىاضل، ٍو ُّ اإلاطاخبت لػمل

ت...ئلخ،  ُّ م وزهاقخه، ومنزلخه الاحخماغ
ّ
اوي ًهخطس غلى ضكاث اإلاخٍل

ّ
ًخخّظ بالٌالم، بِىما الث

ت
ّ
م دالالث مهطىدة. ئّن لؿت الجظد: وال

ّ
جخمّخؼ بظمت خاّضت في أن »ي جمىذ يالم اإلاخٍل

تي 
ّ
ئضداز ؤلاشازاث غىد أخد مظخخدميها ال ًؿمع أو ًلغي اطخهباُ ؤلاشازاث ال
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ً  13«.ٌظخخدمها مظخخدم آخس، الاطخهباُ الّخلهائّي للٌالم ىا ههىم بالّخكاغل مؼ آلاخٍس
ّ
ئه

ت »ًّظهس أّن: مً خالُ الٌالم، ومً َىا  ُّ ت جىاضل ُّ الّخكاغل أشمل مً اإلادادزت، ئذ َى غمل

جيشأ بين الػىاضس اإلاشرحيت قيها، بِىما جهخطس اإلادادزت غلى الّخكاغل الٌالمّي، قهي غسب 

ئذن اإلادادزت جهىم غلى الّخكاغل الٌالمّي، ومسجبؿت باإلاىؿىم مً  14«.مً غسوب الّخكاغل

ت ا ُّ رٍ الخاض مطؿلح »إلاشرحيت ججػل مطؿلح الّخكاغل ًلخهي مؼ: خالُ الّخكاغل، َو

اإلادادزت في غدًد الّىهاؽ، بل ًٍاد أن ًٍىها وحهين لػملت واخدة، ؾيح أّن الّخكاغل 

ًا ًخػّمً  ٌظخدعي غسبا مً الالرزام ئزس غملُت الّخبادُ الٌالمّي قٍُىن ئهخاحهما مشرح

ئلى ئحساءاث مخخلكت جثبذ َرٍ  الػالماث الّدالت غلى َرا الالرزام اإلاخبادُ بالّسحىع

ت ُّ ّ 15«.الػمل

وند وزدث مجاالث اطخػماُ اإلادادزت وشسوؾها في يخاب اإلاطؿلخاث اإلاكاجُذ 

ا غلى الخؿاب اإلاىؿىم Maingueneauإلااوؿىهى)  -يما ذيسها طابها-(، مً بُنها انخطاَز

تي ٌشرحؽ أن جٍىن مخهازبت ئلى خّد ما، و
ّ
ت في ئغاقت ئلى منزلت اإلاخخاؾبين ال ُّ الاطخهالل

م له مظبها،  16الّخداُو غلى الٌالم.
ّ
ـ اإلاخٍل

ّ
يما أّن الّصمً في اإلادادزت ًٍىن خّسا، قال  ًخؿ

 أزىاء ونىغه، بِىما في باقي أشٍاُ الّخىاضل ًٍىن مدّددا ومػلىما 
ّ

قهى ؾيح مػسوف ئال

ّ   17مظبها.

ّ(:dialogue(/ الحوار )conversationاملحادثت ).2. 4

ى »اض البالؾت للّصمخشسّي أّن الخىاز مً: وزد في أط خاوزجه: زاحػخه الٌالم، َو

مخه قما زّد غلّي مدىزة، وما أخاز حىابا أي ما زحؼ
ّ
ل . والخىاز مً الجرز 18«خظً الخىاز ًو

ؿىّي )خىز(
ّ
ّالل  وَمدازا »

ً
يء وغىه خْىزا

ّ
يء، خاز ئلى الص 

ّ
يء وئلى الص 

ّ
والَخْىُز: الّسحىع غً الص 

خاوزٍ(، مداوزة، وخىازا: حاوبه، »). يما حاء في معجم الىطُـ: 19«ومدازة وخىوزا

﴾... ٍُ َداِوُز ًُ َى  َُ ُه َضاِخُبُه َو
َ
َُ ل ا

َ
ص: ﴿ن ل الػٍص هّي  20«وحادله. وفي الّخنًز والخىاز مً أضل ئؾٍس

(dialogos( ًبت م
ّ
ػني الخؿاب.logos( بمػنى ازىان، و)dia(، وهي ًلمت مسي 21ّ( َو

ه ًظهس أزىاء الّخبادُ بين 
ّ
مً خالُ َرا الّخػٍسل إلاطؿلح الخىاز ًدبّين لىا أه

مت ومدٌمت، خُث 
ّ
هت مىظ ت الّخىاوب غلى الٌالم، بؿٍس ُّ شخطين، يما ٌػخمد غلى خاض
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م ًيخظس 
ّ
ٌرا، بمػنى ًل مخٍل اوي مً يالمه َو

ّ
م غىد اهتهاء الشخظ الث

ّ
ًبدأ دوز اإلاخٍل

م، بِىما في اإلا
ّ
ت، ئغاقت ئلى دوزٍ لُخٍل هت أخر الّدوز في الخدًث جٍىن غكىٍّ دادزت ؾٍس

ذلَ يثيحا ما ههُى مثال: خىاز في زواًت، وال ههُى مدادزت. وفي َرٍ الخالت ند ًدظاءُ 

له ئلى غمل طِىمائّي، أو  ت الاضؿالح غلى الخىاز في الّسواًت أزىاء جدٍى ُّ البػؼ غً يُك

ت اإلاظسح، خُيئر َل طىطؿلح غلُه خىازا أم الخىاز اإلاظسحّي أزىاء جمثُله غلى خشب

مدادزت، ؾبػا َىا ئذا أخرها باإلاكهىم الهائل بأّن الخىاز ًٍىن قهـ يخابت بِىما اإلادادزت 

ّجٍىن غلى مظخىي اإلاىؿىم قهـ.

ًريس خلُكت اإلاِظاوي نىال خاُو قُه الكطل بين َرًً اإلاطؿلخين، ًهُى قُه: 

مًٌ أن ًهسأ» اث، قهى هّظ  ًٍىن الخىاز مٌخىبا ٍو ُّ خط
ّ

نساءة ضامخت دون يالم بين الش

ت ألاخسي وند  ُّ ل مثل الّىطىص ألادب
ّ
لين أو لُهسأ قُدل

ّ
يخب لُهّدم في اإلاظسح مً نبل ممث

ه ًنزع ئلى 
ّ
ٌشبه الخىاز اإلاظسحّي اإلادادزت ولٌىه ًخخلل غنها. أّما الخىاز في الّظِىما قاه

ا ًظهس خاّضت الانرحاب مً اإلادادزت لٌىه ًبهى خدزا مطؿ سٍّ  أّن َىاى قسنا حَى
ّ

ىػا)...( ئال

كىّي ئلى اإلاٌخىب...
ّ

ل اإلادادزت مً الش و ألامس بخدٍى
ّ
وجٌمً الّطػىبت في  22«غىدما ًخػل

تي ًهّدم بها الخىاز 
ّ
مت واإلادٌمت ال

ّ
هت اإلاىظ تي ذيسهاَا طابها-الؿٍس

ّ
طىاء غلى مظخىي  -ال

لؿىّي أو الّىدىّي، قاإلادادزت أز
ّ
هت البىاء ال ٍس

ّ
لها ئلى هّظ مٌخىب ال ًًٌ ههل الؿ ىاء جدٍى

اث ألخر دوزَا في الٌالم ًخخلل غً اإلادادزت. ُّ خط
ّ

ل الش
ّ
تي جىهل بها، قخدخ

ّ
ت ال ّالػكىٍّ

و اإلادادزت:  (Van Dijk)ًسي قان داًَ د غً ؾٍس ئّن »أّن مطؿلح الخىاز غاّم ًجظَّ

ىؿو بالخدًث/ اإلادادزت وبأ إلاطؿلح ؿىّي، الخىاز شٌال أغّم، ٍو
ّ
شٍاُ أخسي للّخكاغل الل

خمّيز مطؿلح الخىاز بىحه خاّص بأّن  غلى طبُل اإلاثاُ خىاز بين نػاة ومّدعى غليهم. ٍو

و بخكاغل أخادّيّ
ّ
ّ.23«ألامس قُه ال ًخػل

تي ههلذ غً ؾساٌع)
ّ
في  (Greiceهجد في يثيح مً الّدزاطاث واإلاساحؼ اإلارححمت ال

ً منها: مىؿو الخىاز، مىؿو اإلادادزت...ئلخ، غى( logic and conversationخدًثه غً ) اٍو

( جسحم جازة بالخىاز وباإلادادزت جازة أخسي، يرلَ نىاغد مبدأ conversationقمطؿلح )

رٍ الهىاغد  ت، نىاغد الخىاز...ئلخ. َو ماث خىاٍز
ّ
الخػاون جسحمذ بــــ: خٌم الخدًث، مظل
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ّ
ّ
ل ئطرحاجُجُت ًجب اج

ّ
باغها، جهىم غلى الجهد الّخػاووّي نّدم ؾساٌع مً خاللها مظازا ًمث

ّ:24بين اإلاخخاؾبين وهي

  ت ا، وجخكّسع قسغين:: quantityالكمي  تي ًجب جىاقَس
ّ
ت اإلاػلىماث ال ُّ ّجسجبـ بٌم

ري ًهخػُه الهدف) الؿسع( مً الّخبادُ  -
ّ
احػل مظاَمخَ بالهدز ال

 الٌالمّي.

ّاإلاػلىماث.  ال ججػل مظاَمخَ في الّخبادُ الٌالمّي أيثح مّما َى مؿلىب مً -

  ت و بالّطدم، أي احػل مظاَمخَ في الّخبادُ الٌالمّي : qualityالكيفي 
ّ
وجخػل

ّضادنت، وجخكّسع  قسغين:

ًاذب. - ه 
ّ
 ال جهل ما حػخهد أه

ان غلى ضدنه. - ّال جهل ما لِع لَ غلُه حجت أو دلُل، أو ما ال بَس

 ( العالقتrelation) to be relevent :هطد بها وغؼ خّد إلاهطد مػ ّين )مىاطبت ٍو

ّالٌالم إلاىغىع الخدًث(.

  ريقت
 
و أًػا بالجاهب : mannerالط

ّ
وهي جسجبـ بما نُل ولِع بما ًهاُ وجخػل

ّيً واضخا وضاقُا، وجخكسع ئلى:"  be perspicuousألاخالقّي"

 . Avoid obscurity of expressionججّىب الؿمىع -

بع  -
ّ
 .Avoid ambiguityيً واضخا وججّىب الل

 .Be breifيً مخخطسا  -

با لٌالمَ  -
ّ
ّ.Be orderlyيً ممىهجا مسج

َرٍ الهىاغد جدغى ئلى خىاز مثالّي، لًٌ يثيحا ما ًخّم خسنها أو اهتهايها لبلىؽ مهاضد 

ىت، خُنها ًيخج ما ٌظّمى بـــــ: الاطخلصام الخؿابي ) ُّ ّ(.implicatureمػ

ّ:25املحادثت/ الح يث.3. 4

ت اإلاطؿلح ألاحىبّي َىاى مً اطخػمل مطؿلح الخدًث في مهابل

(conversationوند حاء في معجم مطؿلخاث غلم الىكع بمػنى خدًث)ومىه جدلُل 26 ،

 28وأًػا نىبل بمطؿلح الّخدادر. 27(analyse coversationnelleالخدًث )
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ت هجد أّن داللت الخدًث جيظب ئلى:  ُّ خدّدر به »بالػىدة ئلى اإلاػاحم الػسب ًُ ًّل ما 

هاُ: ا ى هللا غلُه مً يالم وخبح. ٍو
ّ
. ويالم الّسطُى ضل س به ؾيٍح

ّ
خري ًُ لخدًث ذو شجىن: 

م(
ّ
ى هللا غلُه وطل

ّ
س وظب ئلى الىبّي ضل م )في اضؿالح اإلادّدزين: نُى أو قػل أو جهٍس

ّ
  29«وطل

ُّّ ّئّن خاض
ّ
ت ال ُّ خدّدر به مً يالم خبح( حشيح ئلى حشّػبه ت الٍل ًُ تي ألخهذ بالخدًث )ًّل ما 

و بػػه ببػؼ، قػ
ّ
اوي ًثيح مىغىغا آخس وحػل

ّ
اوي، والث

ّ
ىد ذيس اإلاىغىع ألاّوُ ًدػس الث

 خىله مىاغُؼ مخخلكت.
ّ

ٌرا. قٍل مىغىع جلخل َّو

ػّد مىه أًػا »أّن:  ًسي قان دًَ ٍل الىخُد للّخكاغل الكػلّي. َو
ّ

الخدًث َى الش

إلاىانشت أو ئحابت بين مػلم وجلمُر أو يخابت/ نساءة الّسطائل أو اإلاهابلت أو ا -طإاُ-الخىاز 

الاحخماع أو أشٍاُ الّخكاغل اإلاخخلكت في مطىؼ أو مطلخت أو مٌخب )...( ًخخلل غلى هدى 

ت ُّ ى في اإلادادزاث الُىم
ّ
خجل طالّي، ٍو

ّ
م غً أشٍاُ الّخكاغل الاج

ّ
د غلى جماًص  30«.مىظ

ّ
يما أي

دي  مطؿلح اإلادادزت والخدًث، وحػل للخدًث مطؿلخاث ًخمّيز بها غلى اإلاظخىي الخجٍس

حابـ والّخخابؼ، خُث ًهُى ئّن: 
ّ
زّمت مطؿلخان ٌظخخدمان »مثل غىاضس الّخكاغل والر

ؾالبا بشٍل مرحادف، ًيبغي َىا أن هكّسم بُنهما، َما: خدًث ومدادزت. قاإلادادزت وخدة 

ت(، وجدّدد ازجباؾا بظُام  ت جخٍّىن مً طلظلت مدشّػبت مً أخدار )لؿىٍّ ُّ جكاغل احخماغ

ا احخماعّي. وغلى الىّّ ا أو هظسٍّ دا لؿىٍّ هُؼ مً ذلَ قمً ألاخسي أن ٌػّد الخدًث ججٍس

ى في 
ّ
تي جخجل

ّ
ل في طلظلت مىخظمت مً اإلاىؿىناث ال

ّ
تي حشٍ

ّ
ت ال ُّ ًالىخدة الىط ا،  ُّ هط

اإلادادزت. لرلَ هخدّدر غً مشازيين في اإلادادزت وجىحُه اإلادادزت...ئلخ، بِىما جٍىن 

حابـ والّخخابؼ...ئلخ
ّ
َىا قان دًَ مّيز بين  31«.هي خىاص الخدًث مطؿلخاث مثل الر

ت،  ؿىٍّ
ّ
تي هي وخدة جكاغل احخماغُت جخٍّىن مً طلظلت مدشّػبت مً ألاخدار الل

ّ
اإلادادزت ال

تي هي غبازة غً نىاهين ومػاًيح 
ّ
حابـ )ال

ّ
دّي هظسّي ًخدّهو بالّخػام والر بِىما الخدًث ججٍس

ث جلَ الجمل مؼ بػػها البػؼ ونىاغد( غلى مظخىي الجملت )بيُت ضؿسي( زم غالنا

لخٍىن أبيُت يبحي. مً َىا وظخيخج أّن اإلادادزت هي مخىالُاث أقػاُ الٌالم )طلظلت مً 

ّمىؿىناث يما طّماَا( مخماطٌت ومخالشمت للّظُام الاحخماعّي.

ّالخاجمت:. 5
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تي جهرحب  مً خالُ دزاطدىا َرٍ خُى مطؿلح اإلادادزت وجدلُلىا لبػؼ مهابالجه    
ّ
ال

ّ، جىّضلىا ئلى الّىخائج الّخالُت:ُاها مً مكهىمه، وجىأي غىه أخُاها أخسّيأخ

بػد البدث وغسع اإلاكاَُم واإلاطؿلخاث جبّين لىا أّن مطؿلح اإلادادزت دنُو  -

 حّدا، ًدخاج ئلى جأّمل وئدزاى ومػسقت شاملت بؿبُػت اإلاكهىم بػُدا غً الازججاُ.

ّهىم الىاخد.الخسص غلى اطخػماُ اإلاطؿلح الىاخد للمك -

الاخخالقاث اإلاىحىدة غىد اطخػماُ اإلاطؿلح الىاخد في اإلاجاالث  ئلىالاهدباٍ  -

ّ. أو اإلاخخلكت،اإلاخهازبت

ّي الّدّجدسّّ -
ّ
ُّّن ظس في مهابالث مطؿلح الىّّ وئغادة ،تت غىد جسحمت اإلاطؿلخاث الػلم

ّّاَُمها .في مك ت جلَ اإلارحادقتاضّّ، خداوليّّاإلادادزت واطخػماالتها في اإلاجاُ الخّّ

- . َّىاى مػاًيح ومهاًِع ًخىّحب ألاخر بها غىد اطخخدام مطؿلح دون ؾيٍح

 قهد ضادقىا اطخخدام مطؿلح الخىاز بدال مً اإلادادزت، والّخدادر والخدًث أًػا. -

ي غً َرٍ اإلاطؿلخاث  - لػّل ما ذيسهاٍ َى خؿىة خثِثت لكخذ باب البدث والّخهص ّ

 ومكاَُمها.

ّ.الهوامش:6
 

 
1
  ّ

ّ
ُّّمجمؼ الل 4ّ، ؽالىطُـاإلاعجم ت، ؿت الػسب

ّ
ُّّسوم الّدّ، مٌخبت الش  520م. ص2004ت، مطس ول

2
  ّ

ّ
ل الجسحاوي، معجم الخّّالش كاث، جدهُو ودزاطت: مدمد ضّدًو اإلايشاوي،ٍس ّ دؽ، داّز ػٍس

ّ
ىشَؼ شس والخّّالكػُلت للي

 27طدًس، الهاَسة دث. صوالخّّ

3
  ّ

ّ
ّطالم الػِس ى، الر

ّ
خها وجؿىّّهاقت الجماَيحًّّححمت في خدمت الث ّزَا، ت، جاٍز

ّ
. 1999اب الػسب، دمشوداد الٌخّّدؽ، اج

 232ص
4
ب، السّّزاطاث وألابدار للخّّ، ميشىزاث مػهد الّدّخالد ألاشهب، الىحيز الاضؿالحيّّ   .13، ص2008باؽ ػٍس
ُّّ، داز ال1ٌ، ؽ1ىد، ججذ: مدمد باطل غُىن الّظّمادة) خدر(، ؾت، ، أطاض الباّلمخشسّيّالصّّ -5 ت، بيحوث، خب الػلم

173ّ. ص 1998لبىان، 
ت، 1ابً مىظىز، لظان الػسب، جدهُو: غامس أخمد خُدز، مساحػت: غبد اإلاىػم خلُل ئبساَُم، ؽ -6 ُّ ، داز الٌخب الػلم

ّة )خدر(. م، ماد2003ّّبيحوث، 
ّقىلكجاهج َاًىه مً، دًر -7

ّ
ّؿت الىّّح قيهكُجس، مدخل ئلى غلم الل ، مؿابؼ حامػت اإلالَ ي، جس: قالح بً شبِب العجميّّص ّ

ُّّطػىد، السّّ ّ.252ٌ، ص 1419 -م1999ت، ػىدًّّت الّظٍّاع، اإلاملٌت الػسب
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، الهامىض اإلاىطىعيّّ -8 بُى ُّّللخّّ حاى مىشلس، آن ٍز ًً ت، جس: مجمىغت مً ألاطاجرة والباخثين باشساف غص الّدّداول

ّاإلا
ّ
ّ شس، اإلاسيص الىؾنيّّجدوب، مساحػت خالد مُالد، داز طِىاجسا للي

ّ
ّ.509، ص 2010ححمت، جىوع للر

9
ُّّالخّّقُلُب بالوشُه، ًىظس: -  1ّبس الخباشت، ؽىقمان، جسحمت: ضات مً أوطرن ئلى ؾداول

ّ
ىشَؼ، شس والخّّ، داز الخىاز للي

 93ص.2007طىزٍا
ّ د، اإلاىحص في ؾسّمُّّمدمىد أخمد الّظًّىظس:  -10

ّ
ع الل ُّّجدَز ّ. 46، ص1980، 1ت، داز الػىدة، بيحوث، ؽ ؿت الػسب

ّ.47، 46اإلاسحؼ هكظه، ص ًىظس:  -11
ت غلم الاحخماع، دؽ، مؿبىغاث مسيص البدىر والّدزاطاث  -12 ًىظس: مدمد خلل غبد الجىاد، نساءاث مػاضسة في هظسٍّ

ت، حامػت الهاَسة،  ُّ ّ.288، 287، ص ص 2002الاحخماغ
ىن أٍو -13 طاُ والّخكاغل، ص ماٍز

ّ
 .www.pdffactory.com 28/02/2021  12:00. 354ً، الاج

اث الخؿاب، ؽ -14 ُّ ، غالم الٌخب الخدًث، ألازدن 1خلُكت اإلاِظاوي، الىضائل في جدلُل اإلادادزت، دزاطت في ئطرحاجُج

ّ.55، ص 2012
ّاإلاسحؼ هكظه، الّطكدت هكظها. -15
، ميشىزاث الاخخالف، 1كاجُذ لخدلُل الخؿاب، جسحمت: مدمد ًدُاجً، ؽًىظس: دومُيَُ ماوؿىهى، اإلاطؿلخاث اإلا -16

ّ.32، ص 2008الجصائس 
ّ.59خلُكت اإلاِظاوي، اإلاسحؼ هكظه، ص  -17
ت، بيحوث 1، ؽ1، أطاض البالؾت، جدهُو: مدمد باطل غُىن الّظىد، جالّصمخشسّيّ -18 ُّ ، ص 1998، داز الٌخب الػلم

221.ّ
ت، 1ُو: غامس أخمد خُدز، مساحػت: غبد اإلاىػم خلُل ئبساَُم، ؽابً مىظىز، لظان الػسب، جده -19 ُّ ، داز الٌخب الػلم

ّم، مادة )خىز(.2003بيحوث 
اث، -20 ، مٌخبت 4خامد غبد الهادز، مدمد غلي الّىجاز، اإلاعجم الىطُـ، )خىز(، ؽ ئبساَُم مطؿكى، أخمد الصٍّ

ت، مطس  ُّ ؿت الػسب
ّ
ت، مجمؼ الل ُّ سوم الدول

ّ
ّم.2004الش

ان الّخىخُدّي )ثًى-21 ُّ ت ونىاهين الخؿاب في أدب أبي خ ُّ ت اإلادادزت ألادب ُّ اث 420ظس: مهسان قطُذ، أطلىب ُّ ٌ(، خىل

لؿاث وآلاداب، الػدد 
ّ
َ شازودو، دومُيَُ ماوؿ163، ص2016حىان  15حامػت ناإلات ال ىظس أًػا: باجٍس هى، معجم ّى. ٍو

ّ. 175، 174، ص ص 2008مىد، دؽ، داز طِىاجسا، جىوع جدلُل الخؿاب، جسحمت: غبد الهادز اإلاهيحي، خّمادي ض
ّ.53خلُكت اإلاِظاوي، اإلاسحؼ هكظه، ص -22
، داز الهاَسة للٌخاب، 1قان داًَ، غلم الّىظ، مدخل مخداخل الاخخطاضاث، جسحمت: طػُد خظً بديحي، ؽ -23

ّ.375، ص 2001الهاَسة 
24

- GRICE, logic and conversation, logic and conversation, in cole and moyan(eds) 

syntaxe and semantics 3, speech acts, academic press, pp 45,47. 
ّومّيٍز غً اإلادادزت.  Gesprȧchأخر قان داًَ مطؿلح الخدًث مً اإلاطؿلح الهىلىدّي  -25
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ّقسوس يّّ كع، )غسبّيّخمان الىافي، معجم مطؿلخاث غلم الىّّغبد السّّ -26

ّ
ّباغت وال(، داز َىمت للؿ

ّ
، 5شس، الجصائس، ؽي

ّ.13، ص 2014
ّ.56، 32، 31ًىظس: دومُيَُ ماوؿىهى، اإلاسحؼ هكظه، ص ص  -27
َ شازودو، دومُيَُ ماوؿ -28 ّ.139هى، اإلاسحؼ هكظه، ص ّىًىظس: باجٍس
ّ.160ص اث،خامد غبد الهادز، مدمد غلي الىّجاز، اإلاطدز هكظه، ٍّّئبساَُم مطؿكى، أخمد الصّّ -29
ّ.345ظه، ص قان داًَ، اإلاسحؼ هك -30
ّ.375اإلاسحؼ هكظه، ص  -31

ّقائمت املطادر واملراحع: -5
ّ:طادرامل

اث، -1 از، اإلاعجم الىطُـ، )خىز(، خامد غبد الهادز، مدمد غلي الّىّجّ ئبساَُم مطؿكى، أخمد الصٍّ

سوم الّد4ّؽ
ّ

ّ، مٌخبت الش
ّ
ت، مجمؼ الل ُّ ُّّول  م.2004ت، مطس ؿت الػسب

: غامس أخمد خُدز، مساحػت: غبد اإلاىػم خلُل ابً مىظىز، لظان الػسب، مادة )خىز(، جدهُو -2

ت، بيحوث 1ئبساَُم، ؽ ُّ  م.2003، داز الٌخب الػلم

3- ّ
ّ

كاث، جدهُو ودزاطت: مدمد ضّدًو اإلايشاوي،، معجم الخٍّّسل الجسحاوّيّالش  دؽ، داّز ػٍس

ّ
ّ
 طدًس، الهاَسة دث.ىشَؼ والخّّشس والخّّالكػُلت للي

ت، 1، ؽ1ىد، جل غُىن الّظّ، أطاض البالؾت، جدهُو: مدمد باطالّصمخشسّيّ -4 ُّ ، داز الٌخب الػلم

 .1998بيحوث 

ّقسوس يّّ كع،)غسبّيّالىافي، معجم مطؿلخاث غلم الىّّخمان غبد السّّ -5
ّ
ّ(، داز َىمت للؿ

ّ
شس، باغت والي

 .2014، 5الجصائس ، ؽ

6- ّ
ّ
ُّّمجمؼ الل 4ّ، ؽالىطُـاإلاعجم ت، ؿت الػسب

ّ
ُّّسوم الّدّ، مٌخبت الش  م.2004ت، مطس ول
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 :ملخظ

ت في أن وؾُلت ه٣لها أنبدذ الكاقت ٦ما أن  ٍغ جسخل٠ الؿترحت ًٖ الترحمت الخدٍغ

دت أوؾ٘؛ ومىظ ْهىعها في الىه٠ ألاو٫ مً  اإلاخل٣ي لها )زهىنا ؾترحت ألاٞالم( ٩ًىن قٍغ

ً وهي مصحىبت باق٩الُاث ٖضًضة. منها ما هى ج٣جي ٦حجم الكاقت وحجم الخِ  ال٣غن الٗكٍغ

٘ للجمل، او ٖضم  ولىهه، ومنها ما هى لٛىي ٦ًِٛ الترحمت لخخالءم ػمىُا م٘ الٓهىع الؿَغ

ال٣ُٗضة. وزلهذ الضعاؾت ئلى حملت مً الىخاةج، أهمها ٖضم  جغحمت ألالٟاّ البظًئت والتي جمـ

ونى٫ عؾالت الُٟلم ٧املت ئلى اإلاكاهض، ؾىاء مً أحل ألاؾباب الخ٣ىُت او ختى لألؾباب 

ت.  اللٍٛى

ت ،الترحمت: كلمات مفاثيح  الُٟلم ،الكاقت ،الؿترحت، الترحمت الؿمُٗت البهٍغ
 

Abstract: 

Subtitling differs from translation in that the means of its 

transmission has become the screen, and the recipient (especially subtitling 

of films) is a broader segment; Since its appearance in the first half of the 

twentieth century, it is accompanied by many problems. Some of them are 

technical, such as screen size, font size and color, and some of them are 

linguistic, such as translation pressure to fit in time with the rapid 

appearance of sentences, or not translating obscene words that affect faith. 

The study concluded a number of results, the most important of them are, 

the film's message did not reach the viewer in full, whether for technical 

reasons or even for linguistic reasons. 

Keywords: translation, audiovisual translation, subtitling, screen, film  
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  :مقدمة .1

لترحمت هو مً لٛت ئلى أزغي، ًإ٦ض الض٦خىع ٖبض الىاخض لإلإة بأن ألامغ ًخُلب 

ت ص٣ُ٢ت باللٛخحن. 1زالزت أمىع:  ت َُبت بلٛاث أزغي مغجبُت 2( مٗٞغ ( جىاٞغ مٗٞغ

ش وز٣اٞت اللٛخحن.3باللٛخحن.  ت َُبت بخاٍع ت  1( جىاٞغ مٗٞغ ل٨ً الترحمت الؿمُٗت البهٍغ

 أ
ً
ت الخ٣ىُاث الال٨تروهُت ٦مؼامىت الىهىم جخُلب أمىعا زغي ج٣ىُت وز٣اُٞت، مثل مٗٞغ

اإلا٨خىبت م٘ الجمل اإلاىُى٢ت في الؿترحت ومؼامىت خغ٦ت الكٟاه م٘ الجمل اإلاىُى٢ت في 

ًجاػ لل٣ٟغاث اإلاىُى٢ت الُىٍلت بىهىم نٛحرة ج٨ٟي لٗغيها الضبلجت، الالتزام بال 

ت بضال و٢غاءتها في ػمً ال ًخجاوػ زمـ زىان.  حٗىص هظه اإلاخُلباث الزخالٝ ألاصاة البهٍغ

دت اإلاخل٣حن للترحمت الؿمُٗت  مً اإلا٨خىبت وأًًا الزخالٝ اإلاخل٣ي خُث جخىؾ٘ قٍغ

ضزل ٞيها ألاؾغة الٗغبُت بضال مً ال٣اعب الىسبىي للىو اإلا٨خىب. هظه  ت ٍو البهٍغ

ت ب ك٩ل ٖام وفي اإلاخُلباث أوحضث ئق٩الُاث حضًضة في الترحمت الؿمُٗت البهٍغ

 الؿترحت لىخضها بك٩ل زام.  

و٢بل الخىى في الؿترحت ًجضع ؤلاقاعة ئلى أن مهُلح )ؾترحت( ٢ض حاء مً 

و٧ان خمُض الٗىاضخي أو٫ مً اؾخٗمل مهُلح "ؾترحت" ( sous-titrageال٩لمت الٟغوؿُت )

مثل . و٢ض مّغ اإلاهُلح بٗضص مً الترحماث 2 باللٛت الٗغبُت ٦ترحمت لل٩لمت الٟغوؿُت

ُت، الترحمت الؿِىماةُت، الحاقُت الؿِىماةُت والٗىىهت  )جغحمت الكاقت، الترحمت الٟٖغ

حرها(.    ٚو

 ً ت م٘ بضاًت الؿِىما في بضاًت ال٣غن الٗكٍغ بضأث الترحمت الؿمُٗت البهٍغ

خُىما بضأث ٧اهذ الؿِىما نامخت. ل٨ً جىحب في البضاًت اؾخسضام أصواث جىيُدُت 

غ الخُٛحر  الظي ًُغأ ٖلى الض٩ًىعاث وألاما٦ً وألاػمىت اإلاسخلٟت. وأًًا قغح بُٛت جبًر

ى. وه٨ظا ُوِلضث الترحمت  ؾُا١ الُٟلم أو حؼء مً الحىاع لخىيُذ مىيٕى الؿِىاٍع

( )الىو الخىيُحي، الىهىم البُيُت( للُٟلم intertitres, intertitles) الخىيُدُت

الُٟلم لخىيُذ أخضار الُٟلم. ومىظ  وهي ٖباعاث ٧اهذ ج٨خب ٖلى وع١ جضمج م٘ الهامذ.

، أصعج بىعجغ ههىم مسخهغة جىيُدُت بحن مكاهض ُٞلمه )٧ىر الٗم جىم( 1993الٗام 
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3.لدؿهُل اؾدُٗاب الحضر
 ًخم الخد٨م  1999في ٖام   

ً
جم ازترإ حهاػ ٌٗغى ُحمال

ت ٖغيها حهاٌػ مىٟهل. ٧ان الجهاػ أقبه بجهاػ ٖغى نىع )الكغاةذ( خُث جٓهغ  بؿٖغ

الٟانلت بحن مكهض  (Intertitres) الُجمل اإلاترحمت في الجؼء الؿٟلي مً الالٞخاث اإلاُبىٖت

 ئال أن هظا الجهاػ لم ًدؿمغ ٦ثحرا وجى٠٢ اؾخسضامه في و٢ذ مب٨غ.  4.وآزغ

٣خحن لٗمل الؿترحت. ئط ٧ان  في طل٪ الٗهغ ٧ان لضي اإلاسغج الخُاع بحن ٍَغ

مىٖت أؾُغ مً الحىاع )وهىا بضأث ؾترحاث بام٩اهه ٢ُ٘ اإلاكهض لصعاج ؾُغ أو مج

 ٧ان بام٩اهه ج٣ضًم مكهض بمؿاٖضة حملت جىيُدُت أو ازيخحن. بٌٗ 
ً
الحىاع(، أو أًًا

٣خحن. و٢ض جُىعث الؿترحاث ٖلى مغ الؿىحن ٞبضأ اإلاىيٕى  ٠ الٍُغ اإلاسغححن ْو

بأوناٝ مسخهغة أو جىيُداث مضعحت بحن اإلاكاهض والل٣ُاث زم حمل ٢هحرة مً 

 عاث ألاٞالم جمذ ئياٞتها لخٟؿحر بٌٗ اإلاكاهض ئلى أن ونلذ ئلى ما هدً ٖلُه. خىا

في  1912( ألو٫ مغة في الٟغوؿُت في ٖام sous-titreو٢ض ْهغ مهُلح الؿترحت )

٩ا ٖام l„hebdomadaire parisienمجلت ) ت في أمٍغ  1919(، زم ْهغ في اللٛت ؤلاهجلحًز

( في الحضًث ٖمً Henri Diamant Bergerىخج )( الظي اؾخٗمله اإلاsubtitlerمهُلح )

 ٣ً1921.5ىم بالؿترحت، وجم اٖخماص اإلاهُلح مىظ ٖام 

ت في آلُاتها ومغاخلها  ٍغ ت ًٖ الترحمت الخدٍغ جسخل٠ الترحمت الؿمُٗت البهٍغ

غي ًٖ الىو البهغي والؿمعي الظي  الزخالٝ الخُاب وازخالٝ م٩ىهاث الىو الخدٍغ

ت. ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫ في الُٟلم الؿِىماتي ًخ٣ُض بًىابِ ال جىحض أب ٍغ  في الترحمت الخدٍغ
ً
ضا

لت   ججبر اإلاترحم ٖلى جغحمت الجمل الٍُى
ً
ت ه٤ُ ال٩لماث ٦بحرة حضا الٟغوسخي ج٩ىن ؾٖغ

بجملت ٢هحرة في اللٛت الٗغبُت بدُث جتزامً الجملت في اللٛت الٗغبُت )التي مً اإلاٟترى 

ت الى٤ُ الٟغوؿُت( في أحؼاء الثاهُت م٘ الجملت الٟغوؿُت.  أن جى٤ُ ببِء م٣اعهت م٘ ؾٖغ

جبر  و٢ض جدخىي الجملت ألانلُت في اللٛت الٟغوؿُت زال٫ زاهِخحن ٖلى ئخضي ٖكغة ٧لمت ٍو

 ئلى زمـ ٧لماث في هٟـ الؼمً وفي هٟـ خغ٦ت قٟاه اإلامثل 
ً
اإلاترحم بترحمتها نىجُا

خمالٟغوسخي. ولهظا ًخىحب ٖلى اإلاترحم الؿمعي بهغي  صاةما ٖلى الخ٨ث٠ُ في  اصالٖا
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ت ٟٞي خحن ًدؿجى لاما الترحمت.  ٍغ ؾٟل أالحىاشخي في  ئياٞتهاخب الترحمت الخدٍغ

ناخب الترحمت الؿمُٗت ٞان ، قغح مٟهىم مٗحن الهٟدت او ازغ ال٨خاب لخىيُذ أو

ت . ما ٖضي في بٌٗ الؿترحاث الحضًثت في مجا٫ ؾترحت  ال ًدؿجى له البهٍغ
ً
طل٪ أبضا

٣ًىم بها قباب م٘ ألاٞالم التي ًخم جدمُلها مً ؤلاهترهذ. الٟاع١ هىا أن  الهىاة التي

اإلاكاهض للُٟلم ٖلى الالبخىب ٌؿخُُ٘ ئ٣ًاٝ الكاقت و٢غاءة الخىيُداث ول٨ً في 

ال٣ىىاث الًٟاةُت ال ًم٨ً جى٠ُ٢ الكاقت لظل٪ ٌؿخدُل ٖلى مؿترجي ال٣ىىاث 

٣ت.  اؾخسضام هظه الٍُغ

 في الضعاؾاث الٗغبُت ٌٗخبر مُضان صعاؾت الترح
ً
 حضًضا

ً
ت مجاال مت الؿمُٗت البهٍغ

ت ٢ض بضأث مىظ زماهُيُاث  وئن ٧اهذ الضعاؾاث في اللٛاث ألازغي الٟغوؿُت وؤلاهجلحًز

ً. و٢ض بضأث بىا٦حر الضعاؾاث وألابدار في هظا اإلاجا٫ في ٞغوؿا خُث  ال٣غن الٗكٍغ

لؿترحت مً خُث ألاًٞلُت جىاولذ في البضاًاث مىا٢كت اإلا٣اعهت بحن الضبلجت وا

ومهضا٢ُت الترحمت ألن هظه الترحمت الجضًضة ٧اهذ مٛاًغة للمألىٝ ٣ٞض زالٟذ اإلاباصب 

ت التي جترحم مً هو م٨خىب ئلى هو م٨خىب، ٞهي ج٣ىم  ٍغ ال٨الؾ٨ُُت في الترحمت الخدٍغ

بترحمت هو قٟهي ئلى هو م٨خىب، وله ئحغاءاث وج٣ىُاث مسخلٟت ًٖ الترحمت 

ت ٍغ ت زهىنا م٘ ْهىع الاهترهذ ٣ٞض الخدٍغ . وبٗض اهدكاع أوؾ٘ للترحمت الؿمُٗت البهٍغ

ت   وج٣بلذ الضعاؾاث مىيٕى الترحمت الؿمُٗت البهٍغ
ً
بضأث الضعاؾاث جأزظ مىحًى مسخلٟا

غاة٣ه الجضًضة التي ال جىُب٤ ٖليها ٧لُا الخهىعاث  ٦ىٕى جغحمي حضًض له محزاجه َو

جٓل الضعاؾاث في اللٛت    6.ت واإلاٗمى٫ بها مً ٢غونواإلاٟاهُم ال٣ضًمت في ٖلم الترحم

با ال ًىحض ئلى آلان ٦خاب في الٗغبُت مسهو في الترحمت  الٗغبُت يئُلت حضا وج٣ٍغ

م أن الٗالم  ت. ختى ألابدار اإلاترحمت ئلى الٗغبُت ج٩اص ج٩ىن مٗضومت. ٚع الؿمُٗت البهٍغ

الم الٗغبي  ش ؤلٖا ت الٗغبي ٢ض قهض في و٢ذ مب٨غ مً جاٍع صزى٫ الترحمت الؿمُٗت البهٍغ

.
ً
 ٦ما ؾىدىاو٫ الخ٣ا

 :في العالم العربيالسترجة 
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بضأث الؿِىما في الٗالم الٗغبي نامخت خالها خا٫ الؿِىما الٗاإلاُت ول٨ً خحن 

بضأث الؿِىما الىا٣َت بضأث الحاحت ئلى ؾترحت ألاٞالم ألاحىبُت. بضأث الؿترحت في الٗالم 

عبُٗيُاث خُث "٧اهذ جٓهغ جغحمت ع٨ُ٦ت م٣خًبت ٖلى قاقت الٗغبي في مهغ م٘ بضاًت ألا 

ِ مؿخ٣ل ٌٗغى بىاؾُت  حاهبُت نٛحرة يُٟٗت ؤلاياءة، ألنها ٧اهذ ج٨خب ٖلى قٍغ

 خؿب ؾحر خىاصر 
ً
ا ِ ًضٍو ٪ الكٍغ ٟي الؿِىما جدٍغ خىلى أخض مْى ٞاهىؽ سحغي، ٍو

٠ ًسلِ في اإلاؼامىت ختى ًهاب  اإلاخٟغج بالضواع، الُٟلم الظي ًمغ أمامه، و٧ان اإلاْى

٪ عأؾه للُمحن والِؿاع، مغة إلاكاهضة ل٣ُت زاَٟت   ٖلى جدٍغ
ً
بالياٞت ئلى أهه ٧ان مجبرا

. ختى أحى أهِـ ٖبُض الظي صعؽ ج٣ىُت الؿترحت في 7مً الُٟلم ومغة ل٣غاءة الؿترحت"

ب٤ مكغوٖه ٖلى أ٦ثر مً ُٞلم ٢هحر و٢ضمها في ٖغوى زانت مجاهُت ختى  ٞغوؿا َو

إ مً اخخماالث هجاخها، بدثىا ًٖ ُٞلم هاجح لُبضؤوا في جُب٤ُ الخجغبت جأ٦ض الهى

ٖغى أو٫ ُٞلم مترحم مد٣٣ا  1944لِكهض ٖام ” عومُى وحىلُذ “ٖلُه، ٞازخاعوا ُٞلم 

  8اًغاصاث ٚحر مؿبى٢ت.

حكحر جاجُاها الخىعي ئلى أن ؾترحت ألاٞالم في الٗالم الٗغبي ٢ض مغث بثالزت 

 : 9مغاخل

زم  1932ولى وهي التي بضأث في الثالزُيُاث م٘ قغ٦ت جُترا ُٞلم ٖام الٟترة ألا  -1

 ًت الدؿُٗيُاث. اواؾخمغث ختى بض 1949م٘ جأؾِـ قغ٦ت أهِـ ٖبُض ٖام 

الٟترة الثاهُت وهي مغخلت اإلاهىُت والاختراٝ خُث جأؾؿذ قغ٧اث صولُت  -2

 ,Subtitling And Dubbing International, Screensللؿترحت والضبلجت مثل )

Rosetta International) 

 مخًمىت اإلاغخلت الثاهُت بالياٞت ئلى  -3
ً
الٟترة الحالُت التي وِٗكها خالُا

الخٛحراث ال٨بحرة التي قهضها اإلاجا٫ الؿمعي بهغي م٘ جُىع الاهترهذ وصزى٫ 

 اإلاؿترححن الهىاة في مىا٢٘ جدمُل ألاٞالم في زِ الؿترحت. 
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 أًٞل لألٞال 
ً
م بضًال ًٖ الضبلجت التي اههب الاهخمام أنبدذ الؿترحت زُاعا

ٞيها في مجا٫ اإلاؿلؿالث. ٌٗىص طل٪ لخٗضص اللهجاث الٗغبُت. هجحذ الضبلجت ئلى اللهجاث 

الٗغبُت ٧الؿىعٍت والخلُجُت؛ ألن اإلاؿلؿالث ٖاصة ما جخابٗها ألاؾغة بك٩ل أوؾ٘ مً 

ت مً اإلاؿلؿالث وعبما أنال  ألاٞالم. وز٣اٞت مخابٗت ألاٞالم ٖاصة ما ج٩ىن أ٦ثر هسبٍى

ت أو الٟغوؿُت.  دت ال بأؽ بها مً اإلاكاهضًً لألٞالم ًخ٣ىىن اللٛت ألاحىبُت ٧الهجلحًز قٍغ

٦ما أن الٟغ١ بحن ج٩ال٠ُ الؿترحت والضبلجت ٦بحر. ٞالؿترحت ال جدخاج ئال ئلى مترحم 

 ٤ امل ٣ًىم بًبِ الترحمت م٘ الهىث. أما الضبلجت ٞبداحت ئلى ٍٞغ مً )مؿترج( ٖو

حرهم مً ج٣ىحي الضبلجت.   اإلامثلحن ومً ج٣ىحي الهىث ٚو

ت، جىضح هاجالي عامُحر جأزحر اإلاخل٣ي ٖلى ٖملُت  ٟها للترحمت الؿمُٗت البهٍغ في حٍٗغ

ت بك٩ل ٖام: مالترحمت الؿ  لدكخٛل اإلا٩افئ اللٛىي  ًٖ جدُض ٢ُاؾُت جغحمت"ُٗت البهٍغ

ٞالؿترحت ٢ض جبخٗض ًٖ اإلا٩افئ  10."اإلالخ٣ى في رالخأزح جخىخى التي الث٣اُٞت اإلاٗاصلت مؿألت ٖلى

به اإلاكاهض وأًًا الظي ًدظع مً اإلاؿاؽ  اللٛىي لخبدث في اإلا٩افئ الث٣افي الظي ٌؿخٖى

بمكاٖغ هظا اإلاكاهض مً الىاخُت الضًيُت أو ألازال٢ُت. ولهظا ال ًخم ؾترحت الكخاةم أو 

ت ال ججغح اإلاكاهض. بل وطهبذ ألالٟاّ التي جمـ الضًً بألٟاّ مضببت، بل بألٟاّ لُى

 ( ئلى ئلٛاء نىث اإلامثل خحن ًلٟٔ بالكدُمت في الُٟلم.MBC2بٌٗ ال٣ىىاث مثل )

 

 إشكاليات السترجة   .2

ت في أن وؾُلت ه٣لها أنبدذ الكاقت ٦ما  ٍغ جسخل٠ الؿترحت ًٖ الترحمت الخدٍغ

دت أوؾ٘؛ ألن الكا قت هي وؾُلت ه٣ل أن اإلاخل٣ي لها )زهىنا ؾترحت ألاٞالم( ٩ًىن قٍغ

الؿترحت لظل٪ وحضث هىا٥ ئق٩الُاث ج٣ىُت جسو الكاقت وألن اإلاخل٣ي هى ألاؾغة 

ت أوحضث بًٗها الغ٢ابت الظاجُت مً اإلاؿترج أزىاء  الٗغبُت وحضث هىا٥ ئق٩الُاث لٍٛى

الؿترحت بُٛت ٖضم زضف الحُاء الٗام وأوحضث بًٗها آلازغ ٖملُت الترحمت مً مىُى١ 

٘ ٖامي بالل ٨ُت ئلى لٛت م٨خىبت ٞهحى مستزلت في زىاوي مٗضوصة. ؾَغ  هجت ألامٍغ

 

 إلاشكاليات التقىية 1.2
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حٗضصث أهىإ الكاقاث التي وكاهض بها ألاٞالم مً الكاقاث ال٨بحرة الٗاصًت ئلى 

قاقاث الخلٟىهاث ئلى الكاقاث الهٛحرة في الُاةغة وأخُاها الكاقاث البُٗضة في اإلا٣اهي 

ث جسو حجم الكاقت بالياٞت ئلى ئق٩الُاث أزغي ٧االزخٟاء لظل٪ وحضث ئق٩الُا

٘ للؿترحت ولىن الخِ مما ًيخج ٖىه ٖضم ونى٫ الغؾالت مً اإلاغؾل ئلى اإلاغؾل  الؿَغ

 ئلُه ٦ما ًجب. 

م٨ىىا جىاو٫ هظه ؤلاق٩الُاث في ما ًلي:   ٍو

ٌٗخبر حجم الخِ ٖاة٣ا ومك٩لت خ٣ُ٣ت إلاً ٌٗاهىن ٢هغ الىٓغ أو  حجم الخِ. -

٧اهذ الكاقت نٛحرة. ؾ٩ُىن بام٩انهم ؾمإ الهىث حُضا ومكاهضة اإلاكهض  ئن

ُاء بٗض و٢ذ ٢هحر.  ال٨لي لل٣ُاث ول٨نهم خحن ًبضؤون ال٣غاءة ٌكٗغون باٖل

زهىنا وأن الهىاج٠ وألالىاح الظ٦ُت )جابلُذ أو أًباص( أنبدذ أصواث مكاهضة 

ُت في الُاةغاث خُث ٌٗخبر ألاٞالم. وال هيسخى الكاقاث التي حٗغى ألاٞالم ألاحىب

الخِ الهٛحر ٞيها مك٩لت صاةمت ٢ض حؿبب الهضإ. ٦ما أن الكاقاث التي 

جخىاحض في ألاما٦ً الٗامت ٧اإلا٣اهي ٢ض ٩ًىن اإلاكاهض ٞيها بُٗضا ٖنها وهظا ٌؿبب 

 ٖضم ويىح الغؤٍت للؿترحاث.

٘ لل٨خابت. جٓهغ هظه ؤلاق٩الُت بىيىح في الل٣ُاث الت - ي ٩ًىن الازخٟاء الؿَغ

٘ للؿترحاث ٢ض ًدؿبب أوال في ٖضم   مما ًإصي ئلى جخاب٘ ؾَغ
ً
ٗا الحضًث ٞيها ؾَغ

 في الخلِ بحن حملت ممثل وممثل آزغ ٞال 
ً
ٗت وزاهُا ال٣ضعة ٖلى ال٣غاءة الؿَغ

وٗٝغ مً ٢اةل هظه الجملت اإلا٨خىبت ٖلى الكاقت. ٖاصة ما ج٩ىن الؿترحاث مً 

ً ٦دض أ٢صخى وال ًخجاوػ ا  و٧ان ػمً ْهىع الؿترحت ؾُغ أو ؾٍُغ
ً
ا لؿبٗحن خٞغ

زىان( ول٨ىه أٖخبر مبالٜ ُٞه وناعث خالُا جضوم )بحن  6ٖلى الكاقت ًضوم إلاضة )

  11زىان( 5و  4.5
ً
ٗا ٦ما أن بٌٗ ألاٞالم الٟغوؿُت ٩ًىن ه٤ُ ال٩لماث ٞيها ؾَغ

اصة ما ًلجأ اإلاؿترج ئلى ٖملُت  ٘ للؿترحاث. ٖو للٛاًت مما ًإصي ئلى جخاب٘ ؾَغ

ا ئلى جغ٥ خحز ٦بحر مً اإلاٗجى أو ًتر٥ ألامغ يٛ ِ وج٨ث٠ُ الؿترحت مما ًإصي لٍٛى
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ؿ٘ 
َّ
٘ ًنه٪ اإلاكاهض. في ؾترحت ألاٞالم في الٗاصة ٩ًىن هىا٥ مد ٦ما هى بدخاب٘ ؾَغ

ٗىص للكاقت. ل٨ً في  مً الى٢ذ للهمذ بدُث يهضأ ال٣اعب مً ال٣غاءة َو

ٗت في ألاٞالم أو في ؾترحت بغ  ٗت التي جخمحز الحىاعاث الؿَغ امج ال٨بؿىالث الؿَغ

ت ال٨الم وبٗضم وحىص ٞىانل ػمىُت بحن الجمل؛ ٞان ٖملُت ال٣غاءة ج٩ىن  بؿٖغ

ي ئلى أن ال٣اعب ال ٌكاهض اإلاكهض ب٣ضع ما جٓل ُٖىاه  مغه٣ت حًضا مما ًإّصِ

 مٗل٣خحن ٖلى الؿترحت في أؾٟل الكاقت.

ضًً. جسخل٠ الؿترحت ي٠ٗ اإلاؿخىي  اللٛىي ٖىض ال٣غاءة لضي بٌٗ اإلاكاه  -

دت ألامُحن. ول٨ً ختى مً  ًٖ الضبلجت بأن ألازحرة ًضزل يمً مخابٗيها قٍغ

بام٩انهم ال٣غاءة ومؿخىاهم اللٛىي ي٠ُٗ وهم بُُئىا ال٣غاءة ٌٗاهىن مً أن 

الؿترحاث جمطخي صون أن ٨ًملىا ٢غاءتها. لظل٪ هالخٔ أن مؿلؿالث ال٩اعجىن 

ٟا٫ ال ًإهلهم لل٣غاءة لألَٟا٫ ال جدبظ الؿترحت ألن مؿخ ىي ال٣غاءة لضي ألَا

ٗت للؿترحاث.   الؿَغ

 مً اإلاكهض أو حكىف ٖلى اإلاكاهض: حٗخبر هظه ئخضي   -
ً
 جسٟي الؿترحت  حؼأ

ً
أخُاها

أهم ئق٩الُاث مخابٗت ألاٞالم اإلاؿترحت؛ ألن الؿترحت جدغم اإلاكاهض مً جدب٘ 

جدمل ٞيها حٗابحر وحه  الخٟانُل الض٣ُ٢ت في الُٟلم. ٟٞي أٞالم الضعاما والتي

اإلامثل ال٨ثحر مً اإلاٗاوي ًٓل اإلاكاهض جائها بحن ٢غاءة الؿترحت وبحن مكاهضة 

وحىه اإلامثلحن. ٦ما أن بٌٗ الل٣ُاث في أٞالم ألا٦كً ج٩ل٠ مالًحن الضوالعاث 

وػمً ٖغيها زاهُت أو حؼء مً الثاهُت و٢ض ًٟىتها اإلاكاهض ألهه في هظه اللحٓت 

 ٣ًغأ الؿترحت. 

دىاسخى بٌٗ اإلاؿترححن الالٞخاث في اإلآاهغاث أو اللىخاث التي جٓهغ في اإلاكاهض ً -

 وهي بهظا لِؿذ طاث أهمُت. و٢ض ٌٗلل البٌٗ بأهه ال 
ً
 منهم أنها لِؿذ خىاعا

ً
ْىا

 ال٦خما٫ 
ً
و٢ذ لضي اإلاؿترج بترحمت ٧ل الالٞخاث في الُٟلم. ول٨نها مهمت حضا

 بؿترحت ٧ل  الهىعة لضي اإلاكاهض. بُض أن اإلاؿترححن
ً
الهىاة ٣ًىمىن أخُاها

 اللىخاث و٧ل ؤلاقاعاث اإلاىحىصة في الُٟلم وجىيُدها بسِ ماةل أو بلىن آزغ.
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ئق٩الُت ال٣غاءة في الكاقاث الهٛحرة )مىباًل، البخىب نٛحر، أًباص...ئلخ(. ْهغث  -

هظه ؤلاق٩الُت في الؿىىاث ألازحرة م٘ زىعة الخلٟىهاث وألالىاح الظ٦ُت )اًباص 

ابلُذ( وجهبذ الؿترحت ٞيها منه٨ت حضا ما لم ًخم ج٨بحر الخِ بضعحاث ٦بحرة وج

 ٢ض ٌُٛي ٖلى أحؼاء مً الكاقت. 

 ٢ض ٣ًىم بازٟاء الؿُغ الثاوي مً الؿترحت.  -
ً
ا  ئزباٍع

ً
ُا بٌٗ ال٣ىىاث جٓهغ قٍغ

ِ MBC2, FOXmovieفي ال٣ىىاث اإلاخسههت بٗغى ألاٞالم مثل ) ( ال ًىحض قٍغ

حر مخسههت في ألاٞالم و٢امىا بٗغى أزباعي ول٨ً خحن  ج٩ىن ال٣ىاة مخىىٖت ٚو

ُٞلم ٞان ج٣ىحي الٗغى ٢ض ًخجاهلىن أن قٍغِ ؤلازباع الٓاهغ أؾٟل الكاقت 

 ٌُٛي ٖلى الؿُغ الثاوي مً الؿترحت. 

ٖىضما ًخدضر حم٘ ٟٚحر في آن واخض ٣ًىم اإلاؿترج بازخُاع ئخضي الشخهُاث  -

ل ما ٣ًا٫. وبظل٪ ٌؿخدُل ئًها٫ ٧ل ما لُترحم حملتها وال ٌؿخُُ٘ جغحمت ٧

٣ًا٫ وأًًا ٌٗخمض ازخُاع الشخهُت التي ؾُترحم لها اإلاؿترج ٖلى خؿب 

اٖخ٣اصه الشخصخي بأن هظا هى أهم ما ٢ُل، أو أن اإلاخ٩لم هى الشخهُت 

 الغةِؿُت.

ال يهخم اإلاؿترحىن بؿترحت أؾغة الٗمل في الُٟلم وبهظا ًجهل اإلاكاهض مً اإلاسغج  -

ل٠؟ وال ٌٗٝغ الباخث إلااطا ًهغ اإلاؿترحىن أو ختى ال٣ىىاث اإلاخسههت ومً اإلاإ 

 باإلاسغج 
ً
في ألاٞالم ٖلى ججاهل ؾترحت أؾغة الُٟلم بضاًت مً الٗىىان مغوعا

دت واؾٗت حضا مً  واإلامثلحن ونهاًت بب٣ُت الُا٢م. و٢ض هخج ٖىه حهل قٍغ

ً ألاٞالم أو جغحمت مٗاهيها أو أؾماء هجى  ٨ُت أو اإلاكاهضًً بٗىاٍو م الؿِىما ألامٍغ

ختى اإلاسغححن. بُض أن بٌٗ اإلاؿترححن الهىاة ًغ٦ؼون ٖلى ؾترحت أؾغة الٗمل 

 الغةِؿُت؛ مثل اإلامثلحن واإلاسغج.

سخٟي ئطا ٧اهذ الخلُٟت بًُاء.  -  ٍو
ً
بٌٗ ٖملُاث الؿترحت ٩ًىن ٞيها الخِ ابًُا

ٓهغ هظا في ال٣ىىاث الٛحر مخسههت في ألاٞالم. أما ال٣ىىاث ا لكهحرة مثل ٍو
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(MBC2, Dubai ONE, FOX movie ِججاوػوا هظا الخُأ و٢امىا باخاَت الخ )

 مً اللىن 
ً
ألابٌُ الٓاهغ للؿترحت باَاع ز٠ُٟ أؾىص أو سحابت زُٟٟت حضا

ألاؾىص بدُث ختى لى ْهغث زلُٟت بًُاء ٞان الخِ ًٓل واضحا. ول٨ً 

ظه ؤلاق٩الُت أ٦ثر مً ال٣ىىاث ألازغي ٢ض ج٣٘ أخُاها في هظه الخ٣ىُت وج٨ثر ه

( ٞهظه ال٣ىىاث TV5, DW, CGTNألاٞالم في ال٣ىىاث الىا٣َت بلٛاث أزغي مثل )

 أنهم ال ٌؿخُٗىىا بسبراء 
ً
ت ًخطح حُضا خحن ج٣ىم بؿترحت البرامج الحىاٍع

مخسههحن في ج٣ىُت الترحمت مما ًيخج ٖنها ٖضم الاهخمام بلىن الؿترحت أو بلىن 

 الخلُٟت.

ٟا٫ ال ٌؿخُُٗىن مخابٗت ال٣غاءة الؿترحت في أٞال  - م ألاهُمي جمثل ئق٩الُت أَل

ت ٦بحرة. ولظل٪ ٖاصة ما ج٣ىم ال٣ىىاث بٗملُت صبلجت مؿلؿالث ألاٞالم  بؿٖغ

ٟا٫  ول٨ً جٓل ؤلاق٩الُت في ألاٞالم ألاهُمي التي ٖاصة ما ٩ًىن حمهىعها مً ألَا

الجغي وعاء ٢غاءة  ومً ال٨باع وحٗغى في ٢ىىاث ألاٞالم، ٞالُٟل ال ٌؿخُُ٘

 ٖلُه، ولظل٪ ٌؿخمخ٘ الُٟل ٣ِٞ باإلاكاهضة صون 
ً
الؿترحت وهي نٗبت حضا

ت ما ًدضر. بُض أن بٌٗ ال٣ىىاث ٢امذ بخالفي هظه ؤلاق٩الُت واججهذ ئلى  مٗٞغ

غيها مثل )  ( اإلاسههت لألَٟا٫. MBC3صبلجت هظه ألاٞالم ٖو

تي جهاخب مكاهضة ي٠ٗ الىٓغ. ٌٗخبر ي٠ٗ الىٓغ أخض أهم ؤلاق٩الُاث ال

ألاٞالم اإلاؿترحت. ٞبام٩ان اإلاكاهض الظي ٌٗاوي مً طل٪ مخابٗت ألاٞالم الٗغبُت م٘ بٌٗ 

خاب٘ ألاخضار. ول٨ً خحن  ٗٝغ ما ًدضر ٍو ل في اإلاكاهض ول٨ىه ٌؿم٘ الحىاعاث َو الدكَى

 مً مخابٗت
ً
ت ما ًجغي. وبهظا ٞانهم ًدغمىن ٧لُا  ٌٗغى ُٞلم أحىبي ٞاهه ال ٌؿخُُ٘ مٗٞغ

 ألاٞالم ألاحىبُت.

 

 إشكاليات لغىية. 2.2

لت، ولهظا ٞان مترحمي ألاٞالم  ججم٘ ألاٞالم الؿِىماةُت ألاؾغة خىلها لؿاٖاث ٍَى

الؿِىماةُت ًأزظون في خؿبانهم أزىاء ٖملُت الؿترحت أن مكاهضي ألاٞالم هم مً ال٨باع 
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ٟا٫ وئن ٧اهذ  ووؿاًء( وألَا
ً
التر٦حز ٖلى هظه  بٌٗ ال٣ىىاث الًٟاةُت جداو٫  )عحاال

 ؾىت.  18ؾىت أو  12اإلاؿألت ٞدكحر ئلى أن هظا الُٟلم أل٦ثر مً 

ٖاصة ما ج٩ىن الخابىهاث الثالزت )الضًً والجيـ والؿُاؾت( مؿُُغة ٖلى 

اإلاإلٟحن خحن ٨ًخبىن أو ًترحمىن. ول٨ً في ألاٞالم جسخل٠ الخابىهاث ٞمثال الخابىهاث 

 في الؿتر 
ً
حت؛ ألن الُٟلم الظي ًدىاو٫ الؿُاؾت في بلض ما ال الؿُاؾُت ٢ض جسخٟي جماما

(، الظي ًيخ٣ض ؤلاصاعة الؿٗىصًت، أو A Hologram for the Kingٌٗغى ٞيها مثل ُٞلم )

( الظي ًىا٫ مً الُمً ومً الكٗب الُمجي، ٞهظه ألاٞالم لً Rules of Engagementُٞلم )

 في ال٣ىىاث لهظه الضو٫ وبهظا لً جىاحه اإلا
ً
ؿترج نٗىباث أزىاء الؿترحت أما حٗغى أنال

لى ٖغيذ هظه ألاٞالم في صو٫ أزغي ٞلً ٩ًىن هىا٥ مك٩لت لضي اإلاؿترج مً ؾترحت ٧ل 

ما ًضوع، ألن اإلاك٩لت الؿُاؾُت لِؿذ مىحىصة في هظا البلض. وجدب٣ى ئق٩الُت الضًً 

صأب والجيـ مً الثالزت الخابىهاث. أما ئق٩الُت الجيـ ٞخخلخو في بٌٗ الجمل التي 

اإلاؿترحىن ٖلى اؾخسضامها، مثل )مماعؾت الحب، مماعؾت الجيـ، الىىم م٘ الحبِبت.. 

ت باآللهت، وئه٩اعها،  ئلخ( وجب٣ذ ئق٩الُت الضًً التي جدىٕى ٞيها اإلاىايُ٘، مثل السخٍغ

 خىاعاث ٧املت جضوع خى٫ آلالهت وخى٫ وحىصهم. وهىا جٓهغ 
ً
وج٣مو صوع ؤلاله، وأخُاها

ل ال٩لماث  ئق٩الُت الؿترحت، ًُغ ئلى جدٍى ٞاإلاؿترج ال ًخم٨ً مً ؾترحت ٧ل ما ٣ًا٫ ٍو

 وحُٛحر الؿترحت خٟاْا ٖلى مكاٖغ اإلاكاهض. 

ٓهغ جابىه حضًض في ٖملُت الؿترحت وهى ألالٟاّ الىابُت والكخاةم، ٞجري ٧ل  ٍو

 جترحم بــ
ً
ض( ٞال جترحم  أهىإ  الكخاةم مثال ٦ما هي )سح٣ا ل٪، اطهب ئلى الجحُم، أيها الٚى

 ٖلى ا٢تراٞها مغاٖاة لكٗىع اإلاكاهض، ئط ئن مثل 
ً
بل جدضر هىا زُاهت ٩ًىن اإلاترحم مجبرا

 خحن حكتر٥ ألاؾغة اإلاداٞٓت بالُب٘ في الخل٣ي 
ً
هظه ألالٟاّ جسضف الحُاء، زهىنا

الجماعي )اإلاكاهضة( للٗمل في الى٢ذ هٟؿه. وصاةما ما جخداشخى الؿترحت ألالٟاّ الجيؿُت 

٨ُت ال جخجل مً ط٦غ هظه ألالٟاّ التي جظ٦غ  ًاء الخىاؾلُت طل٪ أن الث٣اٞت ألامٍغ ألٖا

 بِىما ألاؾغة الٗغبُت جخجل مً ط٦غها.
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ضم الاهخمام  ت في الؿترحت ٧األزُاء ؤلامالةُت ٖو جٓهغ وجخٗضص ؤلاق٩الُاث اللٍٛى

م٨ً جىاولها ُٞما ًلي:  بٗالماث التر٢ُم. ٍو

جبر اإلاؿترج ٖ - ًُ الحىاع( و)ج٨ث٠ُ الضاللت( أو ختى  )يِٛ لىٖلى اإلاؿخىي اللٛىي 

ؤلاؾ٣اٍ )الخسلي ًٖ بٌٗ اإلاٟغصاث التي ال ًِسّل ئؾ٣اَها بمٗجى الجملت( ختى 

ًخالءم م٘ مؼامىت خغ٦ت الكٟاه للمخ٩لم. و٦ما ط٦غها مؿب٣ا بأن ػمً الؿترحت هى 

ت، أو ختى لت أو ًى٣ُها اإلامثل بؿٖغ  زمـ زىان والجملت اإلاىُى٢ت ٢ض ج٩ىن ٍَى

خحن ًخ٩لم الٗضًض مً الشخهُاث في الى٢ذ هٟؿه، ٧لها جإصي ئلى ئحباع اإلاؿترج 

 في ٖلى يِٛ الحىاع. وجسً٘ ٨ٞغة يِٛ الحىاع لٗضة ئؾتراجُجُاث بًٗها ًإزغ

. وهىا ٣ً٘ بٌٗ اإلاؿترحىن في 12للىو ألانلي الؿُمُاةُت وألاؾلىبُت اإلاسُُاث

اإلاكاهض ٦ما ه٣ُها اإلامثل. ًغي  أزُاء حمت مما ًجٗل الغؾالت ال جهل ٧املت ئلى

مدمض حما٫ )أن أهم جدضي ًىاحهه اإلاؿترحىن الٗغب الظًً ٌكخٛلىن ٖلى 

ألاٞالم هي لٛت الحىاع في ألاٞالم؛ ألنها ٖاصة ما جأحي بالٗامُت بترا٦ُبها ومٟغصاتها 

 . 13ولٛت ؤلاقاعة الخانت بها(

ؿبب هظا أخُ - ت ٖضم ٦خابت الحغ٧اث ٖلى الحغوٝ الٗغبُت، َو اها ئق٩الُت في مٗٞغ

ت اإلاخ٩لم مً اإلاساَب. مثل )طهبذ ئلى ااإلابجي اإلاجهى٫ مً اإلابجي  إلاٗلىم أو مٗٞغ

هىا٥( ٞال ٌٗٝغ اإلاكاهض هل اإلا٣هىص )طهبُذ ئلى هىا٥( ٦ًمحر مخ٩لم أم 

 )طهبَذ أو طهبِذ ئلى هىا٥( ٦ًمحر مساَب للظ٦غ أو لألهثى. 

الهىضًت في الؿبُٗيُاث  مئاث ألاٞالم ألازُاء ؤلامالةُت في ال٨خابت وزانت في -

ت  والثماهُيُاث. ول٨ً هظه ؤلاق٩الُت ْلذ مؿخمغة ئلى آلان م٘ ْهىع ٢ىىاث ججاٍع

اصة ما  حر مهىُت ٌٗخمضون ٖلى ؾترحاث جمذ ٖبر هىاة في ؤلاهترهذ ٖو ٗت ٚو ؾَغ

 ج٩ىن ملُئت باألزُاء ؤلامالةُت.

 هىٖا مً  ٖضم ؾترحت ألالٟاّ البظًئت. ٢ض ٌٗخبر اإلاغء ٖضم -
ً
ُا جغحمت الكخاةم خٞغ

٣ًى٫ ٖبُض: )ٖلى اإلاترحم أن ًأزظ خظعه  الخُاهت ول٨نها بىٓغها الخُاهت اإلاؿخدبت.

 ٖلى 
ً
 زاهُا

ً
، وأن ٩ًىن ع٢ُبا

ً
 وؾُاؾُا

ً
صاةما، وأن ًخجىب ألالٟاّ الكاة٨ت أصبُا
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 ل٪، واطهب ئ 14بٌٗ ألاٞالم.(
ً
لى وأقتهغ ٖىض حُل بأ٦مله قخاةم ألاٞالم مثل )جبا

ض(. وال بأؽ ئن ٧اهذ الكدُمت في الُٟلم ٢ض جم ؾترحتها  ا ل٪ مً ٚو الجحُم، ٍو

بت مً هظه  ٨ُت أنبدذ ٢ٍغ بمثل هظه الكخاةم؛ ألن صاللتها في الضاعحت ألامٍغ

ُت لُهبذ مٗىاها أ٢غب ئلى اإلاٗجى fuck youمثل ) اإلاٗاوي ( التي حٛحرث صاللتها الحٞغ

٣هض به الٗغبي )جبا ل٪(. بُض أهه في بٌٗ  ُا ٍو ألاو٢اث ٞان مٗىاها ٩ًىن خٞغ

ت ول٨ً ٌؿخمغ اإلاؿترحىن بؿترحتها بىٟـ مجمىٖت الكخاةم  ؤلاؾاءة ال٣ٍى

.
ً
 اإلاسٟٟت التي ط٦غنها ؾاب٣ا

 مً الانُضام م٘ مجخمٗىا اإلاخضًً  -
ً
ا ٖضم ؾترحت ألالٟاّ التي جمـ ال٣ُٗضة زٞى

لؿان ئخضي  بُبٗه أو ختى جىٟحرهم مً ئ٦ما٫ الُٟلم ٦جملت ٢ُِلذ ٖلى

٨ـ( الكهحر ) غِحمْذ )أها ناخب  (I am God hereالشخهُاث في ُٞلم )ماجٍغ
ُ
وج

الؿلُت هىا( ئط ال مك٩لت م٘ اإلاخل٣ي ألاوعبي م٘ حملت )أها هللا هىا( ل٨ً اإلاخل٣ي 

ت A Beautiful Mindالٗغبي ال ٌؿخُُ٘ ج٣بلها. وفي ُٞلم ) ( جغص حملت بالهجلحًز

(God must be a painter. Why else would we have so many colors? )

، وئال إلااطا لضًىا الٗضًض مً ألالىان؟( 
ً
ُت )البض أن أهلل ٧ان عؾاما وجغحمتها الحٞغ

( ؾترحها ٦ما ًلي: )ال بض أن هللا ًدب الغؾم، وئال MBC2ول٨ً اإلاؿترج في ٢ىاة )

 Oh Myؤلالهي )إلااطا لضًىا الٗضًض مً ألالىان؟(. ٦ما أن ؾترحت ٧ل حمل الىضاء 

God, O Mother Mary, Jesus Christ ٧لها جترحم ًا ئلهي، وهى ججاهل للث٣اٞت )

م الٗظعاء.   اإلاؿُدُت التي جدل٠ باإلاؿُذ أو بمٍغ

يخج  - ٖضم الخض٤ُ٢ في ٖالماث التر٢ُم، الٟانلت، أصاة الخعجب، الاؾخٟهام...ئلخ. ٍو

ٖض ٖلى الٟهم ألاًٞل ًٖ هظا اللبـ في ٞهم الٗضًض مً الجمل. ٞىحىصها ٌؿا

للجملت. ٞجملت )لم ٣ًخل الغحل( ؾُسخل٠ مٗىاها لى ٦خبذ بالُغ١ الخالُت )لم 

٣ًخل الغحل.( )لم ٣ًخل الغحل!( )لم ٣ًخل الغحل؟( ٞىحىص الجملت بضون أصاة 

ت مٗىاها الض٤ُ٢. ٦ما أن ٖضم ٦خابت  جغ٢ُم ًجٗل اإلاكاهض ٣ًغأها صون مٗٞغ
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٣َخل  الحغ٧اث ٖلى ٞٗل ٣ًخل ًجٗلىا ًُ أًًا ه٣٘ في لبـ مٗىاها، هل هي )لم 

بٗا م٘ الٟاع١  ٣ُخل الغحل.( مبيُت للمٗلىم َو ًَ الغحل.( مبيُت للمجهى٫ أو )لم 

 ال٨بحر في اإلاٗجى بحن الجملخحن، و٢ض جىاولىا هظه ؤلاق٩الُت في ٣ٞغة ؾاب٣ت.

ت أو الهمـ بالكٟاه التي هي مٟهىمت في الث - ٣اٞت ال ًخم ؾترحت ؤلاقاعاث الُضٍو

ألانلُت للٛت الُٟلم بِىما ال جٟهم باللٛت الٗغبُت. ٞمثال وي٘ الؿبابت في الهضٙ 

 مٗىاه في اللٛت الٟغوؿُت )هل أهذ مجىىن(. مثل 
ً
ؿاعا غ ال٠٨ ًمُىا َو ألاًمً وجضٍو

حرها ال ًخم جغحمتها ألن اإلاترحم ٌٗخ٣ض بأهه ال ٌؿخُُ٘ جغحمت  هظه ؤلاقاعة ٚو

ى عؾالت م٩ىهت مً هو. ول٨ً ٌؿبب هظا أًًا ٖضم الغؾالت م٩ىهت مً نىعة ئل

 ونى٫ عؾالت اإلاكهض ئلى اإلاكاهض.

ت جٓهغ ئق٩الُت مخابٗت الُٟلم؛ ئط أن   ًٖ ؤلاق٩الُاث الخ٣ىُت واللٍٛى
ً
ًٞال

 ب٣غاءة 
ً
مخابٗت الؿترحت ٢ض ج٠ًٗ مؿخىي مخابٗت ألاخضار ٦أن ٩ًىن اإلاكاهض مكٛىال

اإلا٨خىب لٟهم ما ًضوع وما ئن جداو٫ هاجان الىو ٞخ٣ىم ُٖىاه بالجغي وعاء الىو 

الُٗىان الٗىصة ئلى اإلاكهض ختى جأحي حملت حضًضة م٨خىبت ٞخٗىص ئلى الىو لل٣غاءة وبهظا 

ًدكدذ اإلاخل٣ي بحن الاؾخمخإ باإلاكهض )الظي ٧ل٠ اإلاسغج ٦ثحرا أو مسخو الض٩ًىع ال٨ثحر 

ض ًالخٔ هظا الدكدذ في أٞالم مً الى٢ذ( وبحن مخابٗت الىو لٟهم ما ًضوع في الُٟلم و٢

اء أ٢ل مً الثاهُت هظا ما ًجٗل ؼ الحغ٦ت التي ج٩ىن ٞيها بٌٗ اإلاكاهض م٣ؿمت في أح

( اإلاخمثلت في الُٟلم ٧ىخضة ٧املت جهل مكىقت أو ها٢هت وخحن ٩ًىن messageالغؾالت )

ب هىال٪ خىاع مؿترج ٞان اإلاخل٣ي ٢ض ًسؿغ اإلاخٗت ال٩املت في مخابٗت الىو ٖلى خؿا

الهىعة أو الاؾخمخإ بالهىعة ٖلى خؿاب الىو. أما في البرامج الىزاة٣ُت ٞخس٠ مؿاةلت 

ان الُٗىحن بحن الىو والهىعة وئن ٧اهذ اإلاك٩لت ٢اةمت.  حٍغ

  :خاثمة

ت جهاخب ؾترحت ألاٞالم ئلى الٗغبُت، و٢ض  جىنل هىا٥ ئق٩الُاث ج٣ىُت ولٍٛى

ٖضم ونى٫ عؾالت الُٟلم ٧املت ئلى أن ئلى ٖضص مً الىخاةج، مً أهمها  بدثىا هظا

ل ٖلى مخابٗت الُٟلم بالظاث في أٞالم الحغ٦ت، حهل اإلاكاهض ب٣ُمت  اإلاكاهض، والدكَى
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ما٫ الؿِىماةُت والغؾاةل اإلاىحىصة ٞيها، بالياٞت ئلى أن اإلاخٗت التي ٌؿخمخ٘ بها  ألٖا

خابٗت الُٟلم في ٢ىاة ال اإلاكاهض ألاحىبي ال ٌؿخمخ٘ بها اإلاكاهض الٗغبي. و٢ض ًتر٥ اإلاكاهض م

ا ٌُٛي حؼء مً الؿترحت. وهٓغا ئلى ٖضم ؾترحت  ُا ئزباٍع تهخم بالؿترحت ٞخً٘ قٍغ

ىن أؾماء اإلامثلحن وال   مً مخابعي الؿِىما الٗغب ال ٌٗٞغ
ً
٤ ٖمل الُٟلم ٞأن ٦ثحرا ٍٞغ

٨ُحن.  أؾماء اإلاسغححن ألامٍغ

 قائمة املطادر واملراجع:

 :العربية باللغة املراجع

 إلى الفروسية ثلفسيىوي مً وثائقي برهامج ثرجمة في املقروء إلى املسمىع مًغاػة، تهاوي، بى٦ -

عؾالت ماحؿخحر، ٢ؿم  ،أهمىذجا  « Question à la Une »برهامج  مً حلقة العربية عىىهة

 2999الترحمت، ٧لُت الاصاب، حامٗت مىخىعي ٢ؿىُُىت، الجؼاةغ، 

، جغحمت خمُض اسات في فلسفته وثطبيقاثهعلم الترجمة، در حىعج ؾدُجر وآزغون،  -

 .2999الٗىاضخي، صاع الؼمان، صمك٤، 

، ضىايعية مطر: مشاهد مً حياة بعض بىاة مطر في العطر الحديثَاهغ، ٖمغ،  -

  2916ال٨غمت، ال٣اهغة، مهغ، 

، يمً إشكالية ثرجمة الىطىص ذات الخطىضية الثقافية والديييةلإلإة، ٖبض الىاخض،  -

 2914ث اإلاثا٢ٟت، الضوخت، الترحمت وئق٩اال 

الترجمة السمعية البطرية في الىطً العربي، سترجة فيلم "العفيىن محجىػة، هىعه،  -

، عؾالت ماحؿخحر، مضعؾت الض٦خىعاه، ٧لُت آلاصاب، حامٗت والعطا" دراسة ثطبيقية

 ،2919الؿاؾاهُت، وهغان، 

، مجلت قافة العربيةالترجمة السمعية البطرية وداللة التلقي في الثًسل٠، ٞاًؼة،  -
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2916، 
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ت ًَ ت في سوا
َ
ِذًى

َ
ٌُ ُحُضوِس اإلا ا

َ
ي

ْ
ش

َ
َميَمت الخميغ أ

ُ
َشاِهيِم في ُمذِن الَعِليِم( لـ: أ

َ
 )َمْعَشى الغ

Forms of city presence in a novel (Masra Al-Gharaniq in the cities of Al-

Aqeeq) for Omaima Al-Khamis 

 ظالميت بالشياض، الععودًتجامعت ؤلامام محمذ بً ظعود ؤلا  - حمذة بيت خدف العنزي د. 
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ا في عواًت )مْؿغي الٛغاه٤ُ في مضن ملخص:  ًًّ ٩ا٫ خًىع اإلاضًىت ؾغص
ْ

َضْٞذ َظٍ الضعاؾت بلى جدّب٘ ؤق

ت الّؿٗىصًّّ ُّ ٍت ؾِؿُىلىظُت جغي ؤّن َظٍ اإلاضن هي الت ؤمُمت ال٤ُ٣ٗ( للّغواث ُّ ا مً ٞغي
ً
خمِـ اهُال٢

ل
ّ
ك٩ ت في حك٨ُل بيُت الّؿْغص ال٨بري،  هاالًٟاء الظي ًدىي ؤخضار الغواًت َو ٍّ له مً بًجى مْدىع

ّ
بما ًمش

ل 
ّ
ا ًمش ًٍّ ؛ بىنٟها م٩ّىًها مْدىع

ً
صوًعا التي ال ًم٨ىىا جهّىع خ٩اًتها صون ْٞدو َظٍ الجهت ؾؿُىلىظُا

ت في َظٍ الغّّ ُّ اج ت واإلاْىيٖى ُّ ٩ل
ّ

 في البيُت الك
ً

 )ؤصب الّغخالث(.واًت اإلاخإزغة في بٌٗ زهاثهها بـٞاٖال

٤ٞ مْدىعًٍ؛ ٌٗالج ؤّولهما الًٟاء اإلااّصي جم ج٣ؿُمها ّوو٢ض اٖخمضث الضعاؾت ٖلى مىهج بيُىي، ّو

اوي الًٟاء اإلاٗىىّي ل
ّ
دىاو٫ اإلاْدىع الش مضًىت ، ٍو

ْ
بلى ؤن ههىم ؤصب الّغخالث  ؤخض ؤَّم  جىنلذّوها لل

ت ا ًّ ت  بطفي ؤصبىا الٗغبّي،  إلاخجظعةالٟىىن الّؿْغص ُّ ت والجٛغاٞ ُّ س ل ما ٌكبه الىزاث٤ الّخاٍع
ّ
جمش

ضان التي ًمّغ بها الّغخالت/ بُل الّغواًت؛ 
ْ
ت للبل ُّ غاٞ مضن  ّووؤلازىٚى

ْ
، ج٣ضًم ون٠ٍ لل ٍغ ٌؿتهضٝ، في ظَى

٣ت الّخجاوع والّخخاب٘؛ ال ونىعولىظُا للبلضان التي ًي خ٣ل زاللها الّؿاعص/ الّغّخالت بىْن٠ٍ ٣ًّضم ٖلى ٍَغ

ت الّخىػَ٘ صازل بيُت الّؿْغص.  ًّ ٍض مً الّضعاؾاث التي تهخّم بالبيُت الّؿْغص وجىص ي الّضعاؾت باالَخمام بمٍؼ

ا ًٖ ٚحّر ما اإلاٗانغة؛ إلاا ٞحها مً ازخالٞاٍث، جمّحَز ُّ ت.لىهىم ؤصب الّغخالث، وال ؾ ًّ َّا في البجى الّؿْغص

البىاء الّؿْغصّي، الغواًت اإلاٗانغة، ؾِؿُىلىظُا اإلا٩ان، الًٟاء اإلااّصّي، الًٟاء ودماث مفتاحيت: 

ىىّي. ْٗ  اإلا

Abstract: ّ
The aim of this study aimed to follow the forms of the presence of the city 

narratively in the novel “Masra al-Gharaniq in the cities of al-Aqeeq” by the 

Saudi novelist Omaima Al Khamis, based on a psychological hypothesis that 

considers these cities as the space, which contains and forms the events of the 

novel with its central structure in the formation of the major narrative structure 

that we cannot imagine without studying this side sociologically, as a central 

mailto:hkmalanazi@imamu.edu.sa
mailto:hkmalanazi@imamu.edu.sa
mailto:hkmalanazi@imamu.edu.sa
mailto:hkmalanazi@imamu.edu.sa
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component that represents an active role in the formal structure and objectivity of 

this novel, which is influenced by (travel literature) in some of its characteristics. 

The study relies on a semiotic-structural approach, according to two axes, the first 

of which addresses the physical space of a city, The second axis deals with the 

moral space of the city and the invisible descriptions. The study concluded that 

the texts of travel literature - especially  in contemporary fiction - are one of the 

most important narrative arts whose origins, deep roots in our Arabic literature, as 

well as their purely literary value, constitute similar historical, geographical and 

ethnographic documents on the countries through which the travelers/heroes of 

the novel travel; this art aims mainly to present a description and images for the 

cities in which the narrator/traveller travels through them, by the way of 

juxtaposition and continuity that do not spread in the narrative structure. The 

study recommends that more studies be considered in the narrative structure of the 

texts of travel literature texts, especially contemporary narrative texts, should be 

further investigated for their differences that distinguish them from others in 

narrative structure. 

Keywords: Contemporary Novel, Moral Space, Narrative Construction, Physical 

Space, Place Psychology. 

َم  :1 ّذِ
َ
تُمل  

ِصّ
َ
٤ُِ٣ِ( لأل َٗ َغاِه٤ُِ في ُمُضِن ال

َ
 )َمْؿَغي الٛ

ُ
ت ًَ ضُّ ِعَوا َٗ ُ

ى َظاثؼِة ح
َ
ل َٖ ـِ الَخِاثَؼِة  ِمِ

َ
 الخ

َ
َمَُمت

ُ
ِت ؤ ًَّ ىِص ُٗ ًَبِت الؿُّ

اَم  َٖ ّى  ُٟ ِجُب َمْد
َ
ِث(.  -م 2018ه

َ
َخال َصَب الغَّ

َ
ى )ؤ َؿمَّ ٌُ خإزغة بَما 

ُ
ٗاِنغِة اإلا

ُ
ِت اإلا َُّ غب َٗ اِث ال ًَ وا بَغِػ الّغِ

َ
ًْ ؤ ِم

ّي( الظي  ِٟ ِلها )َمِؼٍض الَخَى
َ
سظْث ِمً ِؾحَرِة َبُ

ّ
ِض اج

َ
ِت، و٢ َُّ َغِب َٗ ِِ الَجِؼٍَغِة ال ٤َ ِمً َمى٣ُِت الَُماَمِت في وؾ

َ
اهُل

 
ُ

ِه٠ َضاَص؛ َوٍَ
ْ
 ِفي َبٛ

ً
ت  ُبَغ

َ
٠

َّ
ِت، وجى٢

َ
ِغٞ ْٗ ٍت ؾاا٫ُ اإلاَ ا٫ وبسانَّ

َ
ا ا بالؿُّ

ً
ٞى

ُ
ٛ

َ
ىا٥َ ق َُ َضاِن 

ْ
َل َبحَن الُبل لَىا وجَى٣َّ

َ ٫َ
َ

ٍص، وِزال
َ

مغُّ ِبِه مً ِبال ًَ ٍِ في ؤزىاِء ِعخلخِه ٧لَّ ما  اِن َظ
َّ
ِٗغُى ِلٗاَصاِث ُؾ٩ ُخَب، وََ

ُ
ُ٘ ال٨ جَم ًَ ِت 

َ
ٍِ الّغِْخل ظ

َهاِثِهِهم، 
َ
م، وز َِ اِلُِض

َ
اِتِهم، وج٣

َ
اٞ

َ
٣

َ
ِهم، وز ِٗ َباج

َ
ِص َو

َ
ِجِهم الِبال ًِجّي، والاْظِخَماِعيّّوج٩ٍى  .الّضِ

ّ
ُ

 َظا البدض
ُ

ّ َحهُضٝ ِِ ْؿِلُ
َ
ّ بلى ح

َ
ىِع اإلا ًُ ا٫ِ ُخ

َ
٩

ْ
ق

َ
ِت ؤ َُّ ُٟ

َ
ى ٦

َ
ل َٖ ْىِء  ًَّ ىِع في ال ًُ ِضًَىِت، وُنَىِع َظا الُخ

ّال ٍ
ًّ بها في ببغاِػ ٞ ُّٗ

َ
ك

َ
ِتها، وح ُّ حَن ِِلَم ُّ َواِث اِص والّغِ َّ٣ ًَ الىُّ ا  لَضي ٦شحٍر ِم ًُّ ِت التي خاػِث اَخماًما بًجاِب ًَ  ؤَصِبّي ِغَوا

ُمُضِن التي وَعصَّ
ْ
ت ِلل ْهِىٍِغٍَّ ا في ؤخَضاثها الخَّ ًُّ َهَغ َظل

َ
ا ْ ًُّ   َهِجحٍن  بظىاؾ

َ
ىاُوِلَها ِؾحَرة

َ
ىاِء ج

ْ
ز
َ
ِت، في ؤ ًَ َوا ُغَا في الِغّ

ْ
ِط٦

َضاٍن جؼامىْذ م
ْ
دَى ُبل

َ
ى١ٍ ه

َ
ِت ِبك َُّ َغِب َٗ ِِ الَجِؼٍغِة ال   ِمً وَؾ

َ
ت َُّ ِٞ ِغ

ْٗ َخُه اإلاَ
َ
 ِعخل

َ
 َبضؤ

ُ
ّي مىظ ِٟ َ٘ ُخ٨ِم َمِؼٍٍض الَخَى

هَّ َٟ َغة، وال َِ ا
َ
حَن ال٣ ُّ ِم َِ ا

َٟ َضاَص، وال
ْ
اِؾُّحَن َبٛ بَّ َٗ ِت، اإلاخىاخغة بؾباهُا اثِل ال

َ
ِغٞ ْٗ ا٫ِ واإلاَ

َ
ا ا بالؿُّ

ً
ٞى

ُ
ٛ

َ
ا ق ًٍ اِو ََ

ة الٗالِم ؤلاؾالمّي َو٢خئٍظ. ِت، وُصعَّ
َ
اٞ

َ
٣

َّ
ِت والش َٟ لَؿ َٟ ِغ وال

ْ
٨ ِٟ اِنَمِت ال َٖ َضاَص 

ْ
ا في َبٛ ًٟ

ِ
ّ
ُّمَخَى٢

ْمِهيذ   -0
َ
 ج
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ِت  -0/1  ِت ؤلاجىاظيَّ ِث وؤلاشياليَّ
َ

َحال َدِب الشَّ
َ
 أ

َ
 َبين

ُ
ت ًَ َوا ّالِشّ

ّ ىِٕ
ِت الىَّ غٍَّ

َ
ٓ

َ
بَر ه َٖ غ٦ُِِبِه، 

َ
٨ُِ٨ِِٟه، وج

َ
، وج ّوِ

ْهُم الىَّ
َ
ٞ ًُ ْم٨ِ ًُ  

َ
ُه ال هَّ

َ
َصِبّي ؤ

َ
ىِٕ ألا

ُغو الىَّ ِ
ّ
َغي ُمىٓ ًَ  

َّ
َصِبّي ِبال

َ
ألا

اًحرٍِ  َٗ ً َم َٖ اِخِه  ، وَمَضي اهٍؼ ّوِ
ِت َظا الىَّ َٗ بُ

َ
ى َ

َ
ل َٖ  ِٝ ى

ُ
ِٕ ؤصَّ .(1)ِبالُى٢ لماُء الاظخما ُٖ ْض ٖضَّ 

َ
٣

َ
ِت ٞ

َ
َب الّغِخل

ٍت، وجٟؿحراٍث  َُّ غاٞ ِٚ ٍت، بزُىى َُّ غاٞ ِٚ ى ُُ ٍث َوُؾىؾ
َ

دلُال
َ
ُِه ِمً ج

َ
ل َٖ كَخِمُل  ٌَ ا 

َ َ
ِت إلا َُّ ِٖ عاَؾاِث الاظِخَما ًَ الّضِ ِم

غ
َ
لخبَؿِت بحَن ألاها وآلاز

ُ
ال٢اث اإلا َٗ س(2) لل ًَ  

َ
ى ٧ىهِه ال

َ
َ٘ بقاعاٍث بل ، م ىجيَّ

ُ
هثرُبىل

ُ
َصِبّي ألا

َ
ُٟىَن ألا ًِ ى ، و٢ض ً

ُ
ل

َغّي
ْ
ز

ُ
ىٍم ؤ

ُ
ل ُٖ ْبَري ألاّمِ (3) ِمً 

ُ
ا٫ِ ال٨

َ
ت ِهَي بخَضي ألاق٩

َ
ْخل ى ٢ُل: "الِغّ هي٠ُِ؛ ختَّ ى الخَّ

َ
ل َٖ ى  ص َ ْٗ ا اؾَخ

َ
؛ وِلظ

الّيٍ َهِجحٍنّ(4)لألَصِب"
َ
٩

ْ
ّوٍ بق

َ
َماَم ه

َ
ًُ ؤ َىْد

َ
ا؛ ٞ

ً
ّ.(5) ؛ ِبط

ّ ًُ م٨ َصُب اإلا٨ُخىُب ِمً  ٍو
َ
ُه ألا هَّ

َ
 ؤصِب الغَّخالِث بإ

ُ
٠ ٍغ ْٗ َ

ا٫ِ ِمً ح
َ
اٍنَّوْحِي الاهِخ٣

َ
َى ّوآزَغ؛  بلى َم٩

ٍتّ َٟ َخِل
ْ
ٍص ُمس

َ
جِه، في ِبال

َ
ً َعَخال َٖ  ٠ِ

ّ
اِث اإلاال َٖ با ُِ ىاَو٫ُ اه

َ
د
َ
ِت التي ج ُّ َصِب

َ
اِع ألا

َ
 آلاز

ُ
ت َٖ ُى (6) َمْجُمى غَّ َٗ . و٢ض ًخ

ّ
َ
 َص٣ًُ٢ا إلا

ً
سجُال

َ
َسّجُل ح ًٌ ١ٍ، و٢ض 

َ
زال

َ
ى٥ٍ وؤ

ُ
ٍُ ِمً ٖاَصاٍث وُؾل غا ًَ عجُبُه، ؤو لَىن٠ِ ما 

ُ
ت التي ح َٗ ِبُ

َّ
غ الُ ِْ َىا

ِثّ
َ

َخال ضَّ ؤَصُب الغَّ ُٖ ي في الى٢ِذ هِٟؿِه؛ ِلظا 
َ
ئ ُ٘ بحَن ٧ّلِ َظٍ الغُّ جَم ، وٍَ

ً
ت

َ
 َمْغَخل

ً
ت

َ
ِخِه َمْغَخل

َ
 ٌؿغُص مغاخَل ِعْخل

ت  – َُّ ِت وألاَصِب َُّ حِه ِٞ ْر
َّ
ًْ ٢ُمخِه الت ٖ 

ً
ال ًْ اِعٍِسّ -ٞ ا للّضعاؾاِث الخَّ ت اإلا٣اعهِت/ َمهضًعا ُمِهمًّ َُّ غاٞ ِت وؤلازىٚى َُّ

ىعولىچُا  ّ.(7)الهُّ

ٓغ ل٩ىِن الّىّو   ػواًا الىَّ
ُ

ِٝ َى ازخالٝ
َ

 َظا الازِخال
ُ

ُه، َوَمْبٗض
ُ
َخاج

َ
ل
َ
ُه ؤو ُمْهُ

ُ
اج َُ ْؿِم

َ
ُص ح ضَّ َٗ َخ

َ
مَّ ج

َ
ًْ ز وِم

غاِث، وا ِ
ّ
ظ٦

ُ
كاَِض، واإلا

ُ
ِغ واإلا َِ ىا

َ
ًَ الخ ُه ِم ُٗ ْجَم ًَ  ُٞما 

ً
ِٝ الّغْخِلّي ُمساجال اع َٗ

َ
سخلِٟت، واإلا

ُ
لىِم اإلا ُٗ ِٗغ، وال ِ

ّ
لك

سُُليٌّّ
َ
َى َوا٢عيٌّ وج َُ ُمىُع َبحَن ما 

َ
شحَرِة التي ج

َ
ِت ال٨ َٖ

خىّىِ
ُ
ّ.(8)اإلا

اجِّ َُ ؿم
َ
َخاِجِه وح

َ
ل
َ
ُغوخِت في ُمْهُ

ْ
ُ

َ
شحَرِة اإلا

َ
َهاِث ال٨ ىظُّ ًها ِمً ُمسَخل٠ِ الخَّ َىظُّ

َ
ئ ج ِ

ّ
ُ

َ
س

ُ
ْن ه

َ
اِهَىا ؤ

َ
ـَ بِةم٩ ِ

َ
ِه؛ ول

ّ
َ
ؿإ

َ
٩ٍل ٞاإلا

َ
ت بك

َ
ْخل غوا بلى هُهىِم الِغّ

َ
َ٘ مً هٓ ٤ُٟ م

ّ
ٓغ؛ لظا ال ؤج ا الىَّ ًَ ًصا في َػوا ىِجَها حٗضُّ

َ
٧ ً َٖ سغُط 

َ
 ال ج

ُ
ت

َ
ل

ّ
َ

ال
َ
اِلًها؛ ٞ

َ
ا ز ًُّ ِٖ ا، ؤو اظِخما ًُّ ِس ا، ؤو جاٍع ًُّ ا ُظٛغاٞ ؛ ؤي بىنِٟه ههًّ خاصّيٍ

ُ
َضِمّ ؤ َٗ ًَ ال ٣ّيٍ ِم

َ
بال  وُظىص لَىّوٍ ه

 في ، بل جَخضازُلّمغظُٗت
ٌ
هىٌم ٦شحَرة

ُ
ىاّمِ والامخهاِم  وؿُجه ه ِغ (9)ِبالِخىاع ؤو بالخَّ ِ

ّ
ز
َ
ِل اإلاا ُٖ ٟا ، وبالخَّ

اص  َّ٣ ًَ الىُّ ت اإلاسخلِٟت  في الّىّوِ الّغِخلي ٖىَض ٦شحٍر م َُّ ِٕ ألاصب ُه باقخٛا٫ِ ألاهىا ُٟ ى ما ًم٨ُىَىا جىنُ ١ِ؛ َو
َّ

الخال

ّ
َ
ؿِمُاُث وج

َّ
صِث الد َمهما حٗضَّ

َ
ٍت والباخشحن، ٞ ُّ َصِب

َ
لّيٍ لضاثغٍة ؤ

َ
ٍِ صال ى ُمِدُ

َ
ل َٖ ُ٘ في الّجهاًِت  ها ج٣ جاوَعْث، ٞةجَّ

ِت، 
َ
اِث: ؤصَب الّغِْخل َُ ؿم

ّ
جُض مً بحِن َظٍ الد

َ
 مغ٦ًؼا  للخ٩اًِت. ه

ً
ت اوّي زانَّ

َ
٩
َ
 ِمً اإلا٩ّىِن اإلا

ُ
ِسظ ٍت جخَّ َٗ َواِؾ

اِحّ َُ ِت، وألاَصَب الّؿِ َُّ اج
َّ
حر الظ غاِث، والّؿِ

ّ
ِت، ؤو وؤصَب اإلاظ٦

َ
 ؤصُب الّغِْخل

ً
َغاِفّي، وؤ٦ثُرَا جضاوال

ْ
ّي، وألاصب الُجٛ

ِثّ
َ

َخال ّ.(10) الغَّ

ٟاث ؤصب  ت مً حٍٗغ ِت ٦ما ؤقاع الض٦خىع ٖبضهللا خامض بٗض ؤن ٖغى إلاجمٖى
َ
٣ىُم ؤصُب الّغِْخل ٍو

ّ
ُ
سل ًَ هما هوٌّ ؤَصِبيٌّ ال 

ُ
ل وَّ

َ
ؿخٛجى ًٖ ؤخِضَما: ؤ ٌُ ًِ ؤَؾاَؾحِن ال  ْىهٍغ ُٖ ُا٫ِ، وزاهحُهما الغخلت ٖلى 

َ
ًَ الخ ى ِم

غُّ
ُ
ُ٣ْ ًَ ىٍع حٗبحرّيٍ  ًُ ؿخلؼُمُه مً ُخ ٌَ ، وما  ّوِ

 الىَّ
ُ
ت َُّ برَػ ؤَصِب

َ
ي في الّجهاًِت ؤْن ج ٣َْخط ِ ًَ ا  ؛ ِممَّ

ٌ
ت َُّ ِٗ  وا٢

ٌ
ت

َ
 َؾغًصا ِعْخل
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ّ
ٌ
ت َُّ ِٗ  َوا٢ِ

ٌ
ت َُّ  عخل

ٌ
ة ى ماصَّ ُٟ ُِذ جُ ى الؿَّ

َ
ل َٖ ِغ، و هٍى ِت والخَّ

َ
ٛ

ُّ
ا في الل ًٖ ا وببضا ًٟ ِ٘ ووْن ِٗل في الَىا٢ ِٟ ْذ بال

َ
، خَضز

لها
َ
اوّيِ لؿاعِص الخ٩اًِت وبُ

َ
٩
َ
ّ.(11) اإلا

 ال٣ضِم،
ُ
ِت التي قاٖذ لضي الٗغب مىظ ُّ ِث مً الُٟىىِن ألاَصِب

َ
َخال ىِب  ؤصُب الغَّ ُٗ ُّ

ىَن ِمً ؤ٢َضِم الك واإلِاْهغٍُّ

ظَُب آعاُء ٦شحٍر 
َ
١ِ؛ ٦َما ج

َ
ال ى ؤلَا

َ
٢َضُمها ٖل

َ
ْخُه، َبل َم ؤ ٞغ َٖ َضَماُء التي 

ُ
ُث ٢

َ
غَخال

َ
ّؿُحَن؛ ٞ

ْ
غو َٟ ًَ الباخشحَن ال م

حن ) ا 1403اإلِاهغٍّ ًُّ ُىىْظَغاٞ
ْ
حَن  .(12) ١.م( ِهَي ال٣ُْضَمى ِبز ُّ وماِه حَن والغُّ ِ

ُّ ُي٣ُ ِٟ ال
َ
زَغي؛ ٧

ُ
مٌم ؤ

ُ
٦ما َٖغْٞخُه ؤ

جاُبىا آلاٞا١َ، واقُتِهَغ ٦شحروَن 
َ
 الٗغُب ٞ

ُ
الت مَّ ظاَء بٗضَم الغَّخَّ

ُ
ِغ٤ٍِ، ز ا وَمِٛغًبا؛ وؤلٚا

ً
غ٢

ْ
ىا َمك

ُ
مجهم َعخل

اَْضها 
َ

ِت، وق
َ
اِب٣ ُهىِع الؿَّ ُٗ ُغُب في ال ًْ ًَ اَن 

َ
َُىا ما ٧

َ
ىا بل

ُ
َى٣ل

َ
حِرَم؛ ٞ

َ
س ّي ٚو  وؤلاصَع

َ
ت

َ
َى

ُ
ًِ بُ ٧ابً ُظبحٍر واب

ًغا  ًما وجإزُّ ىُب ج٣ضُّ ُٗ ُّ
اعِة التي َبلْٛتَها ِجلَ٪ الك ًَ اِث الَخ ِتهم ُمؿَخٍى

َ
ّ.(13)ِمً ِزال٫ِ َعَخال

ّّو
َ
  ٢ض بَضا

ً
مال َٖ الِض الِهجغّي بجُهىٍص باعػٍة؛ ٦ما هجُض 

َّ
 ال٣غِن الش

ُ
ا ُمْىظ ًُّ ا ؤَصِب ها ٞىًّ ِٟ ِث ِبَىن

َ
ًُ الّغِْخال جضٍو

٣ُٗىبّيِ)ث َُ ؿٗىِصيُّ َناخُب 284لل
َ
ٍِ اإلا ض

ْٗ ًْ َب َضاِن(، و ًإِحي ِم
ْ
ٌّ( َناخِب ٦ِخاِب )الُبل

ى َظاِهِب ؤبي 
َ
ِب(  بل ََ َّ

س ّي )ث: ٦َِخاِب )ُمُغوط الظ
ُ
َضل

ْ
ه
َ
َبت 564َخامٍض ألا

ْ
س

ُ
صَخاِب وه

َ
ت ألا َٟ ْد

ُ
َـ( في ٦َِخاِبِه )ج

ِتَرا١ِ 
ْ
َخا١ِ ِفي از

ْ
ك

ُ
ت اإلا ََ ْؼ

ُ
ّي في ٦َخاِبِه )ه ت(، وؤلِاْصِعَس ِ َُ اع الَبا٢ِ

َ
ا١ِ(  ؤلِاْعَجاِب(، والبحُروِوّي في ٦َِخاِبِه )آلاز

َ
آلاٞ

ا حِن: الخَّ
َ
اَصج

َ
م َظاِمٗحَن َبحَن اإلا ََ ّجيٍّّٞىِجُض

َ
َصِبّيٍ ٞ

َ
اٍع ؤ

َ
ِت، ِفي بَ ُّ ِٞ َغا

ْ
ِت والُجٛ َُّ ّ.(14) ِعٍِس

ًِ ُظَبحٍر)ث  ِض ب
 ُمَدمَّ

ُ
ت

َ
ٍِ ألاَصِبّي ِعخل جا ِ

ّ
ْمشٍُل ِلالج

َ
ًَ ج خَؿ

َ
لَّ ؤ َٗ َ

ًِ 614ول
َٖ باِع 

ْ
ز

َ
اع ألا

َ
٧

ْ
ظ

َ
 ِبـ )ج

ُ
ت

َ
ٗىَىه

ُ
َـ( اإلا

َُّّ َصِب
َ
ِت ألا

َ
اٚ َُ اِع(؛ خحَن اََخمَّ بالّهِ َٟ ْؾ

َ
اِث ألا

َ
ا٢ َٟ

ِ
ّ
َدا اج

َ
ِت، و٢ض ه َُّ ِٞ َغا

ْ
ِت والُجٛ َُّ اِعٍِس ىماِث الخَّ

ُ
ٗل

َ
ى َظاِهِب اإلا

َ
ِت بل

)ث 
َ
ت

َ
َى

ُّ
ًِ َبُ ُهىُع باب

ْ
َُم اإلاك َِ ًُ ِببَغا ُض ب م ُمَدمَّ َُ قهُغ

َ
ثٌر، ؤ

ُ
٦ 

ٌ
الت ٍُ عخَّ ْدَى

َ
ضُّّ َـ( الظي776ه َٗ اِلحَن  ٌُ خَّ ؤقَهَغ الغَّ

ّ
َ
ٓ

ْ
ه
َ
ت ألا َٟ ْد

ُ
ْغًبا ِب٨َخاِبِه )ج

َ
ا َوٚ

ً
ْغ٢

َ
اِع(ق َٟ ْؾ

َ
ْمَهاِع وَعَجاِثب ألا

َ
َغاِثِب ألا

َ
ّ.(15)اِع ِفي ٚ

 اخ
ْ
ا؛ بط ًُّ َغًظا َخ٣ُ٣ِ َٗ ْذ ُمى

َ
اه

َ
٧ 

ً
ت  ُمِهمَّ

ً
ُىة

ُ
 ز

ُ
ت َُّ َغِب َٗ  ال

ُ
ت َُّ  ألاَصِب

ُ
ت

َ
ِذ الّغِْخل

َ
َغٞ َٖ ا الَخِضًِض 

َ
هِغه َٖ خ٪َّ وفي 

ّ
َ
َل َ

َّ
ا مش

ً
ا٧

َ
ِت اخِخ٩ َُّ غِب

َ
اعِة الٛ ًَ َغُب ِبالَخ َٗ  ال

ُ
ت

َ
ال خَّ ِغ١ِ الغَّ

ْ
ك

َ
ِت ِمً اإلا

َ
ٍُ الّغِْخل جا ِ

ّ
َر اج حَّ

َ
٣ْض حٛ

َ
ا؛ ٞ ََ  في َمَؿاِع

ً
َغة ْٟ

ت  َٖ ا مِتهم ٞع ِت، وفي م٣ّضِ َُّ غب
َ
َ٘ الَخًاعِة الٛ َغُب م َٗ  ال

ُ
ت

َ
ال خَّ َل الغَّ َٖ خٟا

َ
وُعوبا، ٞ

ُ
ى ؤ

َ
غِب بل

ْ
ٛ
َ
واإلا

هُاِوّي)
َّ
ىُاوّي)1873-1801الُ

ّ
اص الُ ُّ م( اإلااثؼة بلى 1861-1810م(، و وعخلت نض٣ًه وػمُله مدّمض ٖ

ِزحًرا ِفي 
ْ
إ
َ
َر ج

َ
٦ث

َ
ِت ِعٞاِٖت  ألا

َ
ىُن ِعْخل

َ
ا ٧ ًٖ ًْ ِبْض ُ

٨ ًَ ْم 
َ
وؾُا؛ ول اة "جدٟت ألاط٦ُاء بإزباع بالص الغُّ عوؾُا اإلاؿمَّ

اِع)
َّ
ُ َٗ ًِ ال ى َخَؿ

َ
ل َٖ ا 

َ
ْهِغ الَخِضًِض، و٢ض جخلَمظ َٗ َغِب في ال َٗ ِت ال

َ
ال 1835ّ-1766الّغخَّ

ُ
ا ُنىُعول

َ
ه ىَّ

َ
ىچُا م(، َو٧

(Imagologie )(16) ،ِت
َ
ِدَىا الَخِضًش ًَ َصباِء َجْه

ُ
َغا اؾَمْحِهَما في َنْضِع ؤ َٟ ْغ٢ِها، َوَخ

َ
ْغِبها وق

َ
وُعوبا ٚ

ُ
ًْ ؤ َٖ  

ً
َخت ِٞ

َ
ت ال َُّ غب َٖ

ّ ِٝ اِع َٗ
َ
ىِم واإلا

ُ
ل ُٗ ِم ال

َ
ٓ ْٗ ، َبْل في ُم ٍُ َصِب َوخَض

َ
ّي)ث (17)ال ِفي ألا ىوس ِ ًِ الخُّ ً ْحر الّضِ

َ
ا ز

َ
ِظ1890ّو٦ظ

َّ
ي اخخ٪َّ م( ال

 ٍِ َ٘ ِبْنغاِع اِتها، َم َُّ  ِمً بًَجاب
َ
زظ

َ
ا٢تَرَح ألا

َ
ِت، ٞ َُّ ِؿ

ْ
َغو َٟ ىعِة ال

َّ
ٍت بٞغاَػاُث الش انَّ

َ
ِت، وِبس َُّ ى ٧ىِن بالخُاِة ألاوعب

َ
ل َٖ

َخحِن  َٟ خِل
ْ
ِت ُمس َُّ ِم

َ
ِت ؤلِاؾال َُّ َغِب َٗ ِت وال َُّ وعب

ُ
اَعجحِن ألا ًَ خَمض ٞاِعؽ(18)الخ

َ
ِث ؤ

َ
ى َظاِهِب َعَخال

َ
 .بل
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ا١)ث ًَ ض ِ
ّ

ِت 1887الك
َ
ِغٞ ْٗ ت في َم

َ
َ٘ ؤزباَعَم في ٦َِخابحِن؛ َما )الَىاؾُ َؿا، وَظَم

ْ
َغو

َ
ا ٞو َُ اه

َ
ُ  وِبٍغ

َ
ت

َ
ى َمالُ

َ
م( بل

ً ُٞىىِنّ َٖ ا  بَّ
َ
س

ُ
٠ اإلا

ْ
( و )٦ك

َ
ت

َ
خىا٫ِ َمالُ

َ
غِن  ؤ

َ
غبّي في ال٣ َٗ ًِ ال

َ
ُث في الَىَ

َ
َخال َصِث الغَّ ضَّ َٗ َ

وُعبا(، و٢ض ح
ُ
ؤ

َّٖ ، وجىىَّ ًَ كٍغ ِٗ ِت، ال ِت الِدجاػٍَّ
َ
 بالّغِخل

ُ
بِب البدُىىِوّي اإلاُٗغوٞت

َ
ض ل  ُمْدمَّ

ُ
َهُغَا ِعخلت

ْ
ق

َ
اُث، َوؤ ََ َجا ِ

ّ
ِذ الاج

ِٛغِب 
َ
 في اإلا

ٌ
ِشحَرة

َ
ٌث ٦

َ
غ ُخَؿْحن َعَخال ًْ ض الِخ ْدمَّ

ُ
ى ُؾىعٍا، وإلِا

َ
ُه ِعخلَخاِن بل

َ
ض َعِقُض ِعَيا، ول ُِش ُمْدمَّ ِ

ّ
وِللك

ّ
ٌ
ت

َ
 ِعْخل

َ
ت كِغ١ِ، وزمَّ

َ
اَا" بْعقاص ألالّبا بلى  واإلا ٨ِغي َؾمَّ ِٞ  ِلمحن 

ٌ
ت

َ
ٍغ٠ ؾالم بلى ؤوُعوبا، وِعْخل

َ
ض ق ُمَدمَّ

 ٖلّي ؤبى 
ُ
ت

َ
، وِعْخل ـَ اِء في مَؿالِ٪ باَع ى٥ِ ألابٍغ

ُ
ُجىَظت التي ٖىىجها بـ" ُؾل

ْ
ض بل  ُمَدمَّ

ُ
ت

َ
وُعوبا"، وِعْخل

ُ
ًِ ؤ َمَداِؾ

وُعوبا"،  وِلخمض ػ٧ّي وعِّ
ُ
م الُٟخىح و"ِؾُاَخت في ؤ

َ
ل َٖ ِت" 

َ
 ًٖ ِعْخل

ً
ال ًْ ٞ ،" ـَ هُا في باَع  بٗىىاِن "الضُّ

ٌ
ت

َ
ْخل

عاَؾاِث الجاّصِة  ْدَخاُط بلى الّضِ ًَ ها  ُٗ ض زابذ، وَظمُ َدمَّ
ُ
وُعوبا" إلا

ُ
ت في ُعُبٕى ؤ

َ
" لٗلي باقا ُمَباَع٥، و"َظىل ًِ الّضً

َصةِّ ّضِ
َٗ ّ.(19)وألابَداِر اإلاخ

ِّٗ غِن ال
َ
ُث في ال٣

َ
ٍِ الّغخال ْذ َظ َٟ ها و٢ض ازخل

ُ
َضاٞ َْ  ؤ

ُ
ِت ِمً َخُض

َ
اب٣ ِث الؿَّ

َ
ها في الّغَخال

َ
ا َؾَب٣ مَّ َٖ  ًَ كٍغ

ِت 
َ
ٓ

َ
دضْث في صٖىِتها بلى ٣ً

ّ
َؾالُِبَها وج٣ىُاِث ٦َِخاَبِتها، وبِن اج

َ
امُِجها وؤ ًَ الي ازخلْٟذ في َم اُتها، وبالخَّ ََ جا ِ

ّ
واج

َجّ ها اجَّ ا ؤجَّ ًً  ؤً
ُ
َخٔ

ْ
ل
َ
ى ُجُهىِيها، وه

َ
ل َٖ مِل  َٗ ِت وال مَّ

ُ
ِث ألا

َ
ا؛ ٧الغَّخال ًً وُعوبا ؤً

ُ
ِغ١ِ الَٗغبّي، وقغ١ِ ؤ

ْ
ى اإلاك

َ
َهْذ بل

ِثّ
َ

ًَ الغَّخال اِتَها ِم
َ
غِب ؤوُعوبا ٦َؿاِب٣

َ
ى ٚ

َ
 ٖل

ً
ْض ٢اِنَغة ُٗ ُتّي والّهحِن، ولْم ح ٞى داِص الؿُّ

ّ
ّ.(20) بلى الاج

ّمضوهت الضعاؾت ) الغواًت (    -0/2.

              ّ
ُ
 ؤ

ُ
ت ُّ َواِث ى بَىا الّغِ ْمط ِ

َ
َغاِه٤ُِ في ُمُضن ج

َ
ِت)َمْؿَغي الٛ َُّ اِعٍِس ْبَر عواًِتها الخَّ َٖ ِمِـ  

َ
 الخ

ُ
َمَُمت

ِلها ألٖا
َ
٫ِ بُ

َ
ـ؛ ِمً ِزال

ُ
َضل

ْ
ه
َ
حرواِن ٞاِل

َ
ى ال٣

َ
َىا بل

ُ
ْى٣ُل

َ
مَّ ج

ُ
َغة، ز َِ ا

َ
ى ال٣ُْضؽ ٞال٣

َ
َضاَص بل

ْ
ًْ َبٛ ٤ُِ٣ِ ( ِم َٗ غابّيِ ال

َؿا ٌُ ّي( الظي  ِٟ ى  )َمِؼٍض الَخَى َؿمَّ
ُ
ٍت اإلا َُّ ِجَض هَٟؿُه بحَن ٖك َُ ُضِن ِمً َصَخَغاِء الَجِؼٍغِة ل

ُ
ٍِ اإلا ِظ

ََ ّلِ 
ُ
ى ٧

َ
ُغ ِبل ِٞ

َا، ٖلى ؤْنّ
َ
٣َغؤ ًَ ْن 

َ
ىاَؾاَا ِمً َبِٗض ؤ

َ
د ًَ ْن 

َ
ُِه ؤ

َ
ل َٖ  ٌ٘ ا َؾب ًَ  وَنا

َ
ت ُحرٍة؛ وزمَّ

َ
ٍت ظّض ز ا ِبَمَهمَّ ًٟ لَّ

َ
ا ُم٩ ََ  وُضَخا

ٍِ الَىَناًا اٍث ِلهظ َُ
ّ
ُخُه جَجل

َ
اِث وال٣غاَءِة،  ج٩ىَن ِعخل َى

ُ
ُخِب واإلاسُ

ُ
اثَض بال٨ ُٟه الؼَّ

َ
ٛ

َ
ًَّ ق ٨ِ

َ
ِت، ل َُّ ِؿ

ْ
ي
َ
اإلا

ا. ََ ا ها ؤو لَُخمىَّ َٗ َّ
ًْ لُخى٢ ُ

  لْم ٨ً
ً
َخُه زاجمت

َ
َخَمَخا ِعخل

َ
ٌَ َظٍ الىَناًا ز َخُه بٗ َٟ ال

َ
 وُمس

ٍت مْمخَّ  َُّ رٍة ػمى
ْ
ت
َ
ُتها ِفي ٞ ًَ  ِعَوا

ُ
ْخَضار

َ
ُضوَع ؤ

َ
 ؤْن ج

ُ
َمَُمت

ُ
ٍت ازَخاَعْث ؤ َٗ ، َبْحَن ؤْعَب ُ٘ الِهجِغيُّ اِب غُن الغَّ

َ
ٍة هَي ال٣ ضَّ

َما از
َ
٦ ،

ُ
ت ٍَّ

ّغِ
َ
 اإلا

ُ
ت

َ
، َوَخْمُضوه يُّ س ِ ِْ ْمُغٌو ال٣َ َٖ  ،

ُ
ت َُّ اِعؾ َٟ ُُض ال َِ ّي، ؤها ِٟ م: َمِؼٌٍض الَخَى َُ اًعا ؤبُا٫ٍ َعِثَِؿٍت؛ 

َ
َعْث بَ

َ
خا

٤ُِ٣ِ في َمّ َٗ ْذ ؤخضاُثها بُمُضِن ال َٗ َ
َى٢

َ
ا؛ ٞ ًُّ اِه

َ
ِمّي، في َم٩

َ
َغِبّيِ ؤلاؾال َٗ اِعٍِسَىا ال

َ
ِت في ج َُّ ت الخَؿاِؾ ًَ ْذ ٚا

َ
ٛ

َ
ٍت َبل

َ
ْغَخل

ِب ٖلى خّضِ حٗبحِر الّغواًِتّ
َ
َغِب التي (21)ُػْبَضِة الِخ٣ َٗ َغِة ال ِب َظٍؼ

ْ
ل
َ
َماَمِت ِفي ٢ َُ ًَ ال يُّ ِم ِٟ ِل٤ُ َمِؼٌٍض الَخَى

َ
ىُ ًَ  

ْ
؛ بط

ِت  َُّ اِعٍِس ٌُ اإلاَهاصِع الخَّ ْٗ ِكحُر َب
ُ
.ح

ً
ت ِغ زانَّ ًِ

ُْ َ
ز

ُ
ِم بِجي ألا

ْ
ِ٘ ِبها في ؤزىاِء ُخ٨

ُُّ َ
ك

َّ
ىِٕ الد

ُُ ُ
ى  ق

َ
ّبل

ىًها  
ُ
َضاَص، َمْؿ٩

ْ
اِنًضا َبٛ

َ
يُّ ٢ ِٟ ٌض الخَى  مٍؼ

َ
ْض -بضؤ

َ
٣

َ
ِت، ٞ

َ
ِغٞ ْٗ ٤ِ اإلاَ

َ
ل
َ
ا٫ِ و٢

َ
ا ـِ الؿُّ ِت  بَهىاِظ

َ
٦ٗاصِة الغَّخال

ّ
ٌ
 َناِزبت

ٌ
ت غٍَّ

ْ
٨ ِٞ  

ٌ
ت

َ
َضاَص ِبِئ

ْ
ُه في َبٛ

َ
َىاَٞغْث ل

َ
سُل مً  ج

َ
 التي لْم ج

ُ
ْخَضار

َ
ُه ألا

ْ
اَصج

َ
٣

َ
ِت؛ ٞ َُّ ٣ِه ِٟ ِب ال َِ ا

َ
ظ
َ
اعاِث واإلا َُّ بالخَّ

٣ِْل  َٗ ي بال ِٟ ْدَخ
َ
ِت التي ج ٍَّ

ّغِ ٍت مً الجماٖاِث الّؿِ َٖ ًىا ِفي َظَما ًْ ُٖ ٌض  نَبَذ مٍؼ
َ
ْن ؤ

َ
ى ؤ

َ
ُمَهاَصٞاٍث َعِجَُبٍت بل
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ّ ٣ًا َوِخًُضا للَخ٤ِّ ٍغ
َ
ِه َ ِٟ َىاِعُج  اخخٟاًء زاِلًها؛ ِبَىْن

َ
ِبِه ل

ْ
ل
َ
ْدَخُه، وفي ٢

َ
نَّ الّغٍَِذ ج

َ
إ
َ
َضاَص، ٦

ْ
اَصَع َبٛ

َ
مَّ ٚ

ُ
ِت، ز

َ
واإلاِٗغٞ

ى١ٍ، 
ُ
ْغه

ُ
ُاثِغ ماجّيٍ ظِمٍُل/الٛ

َ
ى  مضًَىِت ال٣ُْضؽ ٦

َ
ِجًها بل اِث ُمخَّ َُّ اِعِؾ َٟ ٍَ بخَضي الَجىاعي ال َجا

ُ
خّبٍ وَنَباَباٌث ج

ّ
ْ
ل َٟ ُخِب ال

ُ
ًَ ال٨  ِم

ٌ
ت َٖ ٣ِخِه َمْجُمى لَخ٣ِي وبٞغ ًَ مَّ 

َ
ًْ ز ِت، وِم َُّ ِم

َ
ٌِ ألامهاِع ؤلاؾال ى  َبٗ

َ
ل َٖ ها  ِٗ ِٝ جىػَ ِت بهَض َُّ ِٟ َؿ

٤ِ الظي  اَء الَخٍغ ابَض ألاخؼاَن ظغَّ
َ
٧ ًْ حَن في ال٣ُْضؽ ِممَّ ِ

ُّ ؿُد
َ
ٌِ اإلا َ٘ َبٗ لَخ٣ِي َم ًَ َما 

َ
اَن، ٦ َٗ ْضَعى َؾْم ًُ  ٍ

ـّ ب٣ُ

ّ
َ

ِبض
َ
ْضِمها، ول ََ ِىَِؿِت ال٣ُِاَمِت، و

َ
ُه  لِخ٤َ ِب٨

ْ
اَصج

َ
اِث التي ٢ َُّ خِه

َّ
ٌِ الص َ٘ بٗ حها م ِٞ َبَ٪ 

َ
، اقد

ً
ت َُّ  ػمِى

ً
َرة

ْ
ت
َ
َضحهم  ٞ

َ
ل

ح ُّ ِم َِ ا
َٟ ْذ ِلُخ٨ِم ال َٗ ًَ َ

ى ِمْهَغ الِتي ز
َ
اصَع ِمجَها ُمّخِجًها بل

َ
مَّ ٚ

ُ
ٍت، ز َٟ اٍث ُمسخِل َٖ ًِ وْعٍي ظِضًٍض و٢َىا َن، بلى  ج٩ٍى

ُٛ
ُ
ُهىِع ِبَجَبروِجِه َو

ْ
ك

َ
حَن ِخًُىا َوَخا٦ِِمها اإلا ى اإلِاْهِغٍّ

َ
ل َٖ  

َ
ِ

َّ
ِٖجي الَخا٦َِم بإْمِغ هللِا، الظي حَؿل

َ
ُِه؛ ؤ

ُّ
اِهِه وحَؿل

ا بمضًىِت  ـَ َماعًّ ُ
َضل

ْ
ه
َ
ًما ألا  ؤْن ًٟغَّ ُمُّمِ

ُ
ًْ ٖامحِن وهه٠ٍ؛ زمَّ الًلبض َٖ ُض  ٌض بها ما ًٍؼ  مٍؼ

َ
ض

َ
ِغ، وَم٨ َْ ًَ الضَّ ِم

ّ
ْ
ه
َ
جِز٫ُ خحَن ب٢اَمِخِه ِباِل .ال٣حرواِن، ٍو

َ
ت

َ
ْضَعى َخمُضوه

ُ
اِظَغِة َخِغٍٍغ ج

َ
ـِ بَمجِز٫ِ ج

ُ
َّضل

1-  ًَ  ًْ يُّ وَم اّدِ
َ
اُء اإلا

َ
ض

َ
 الف

ُ
ان

َّ
ي  والعُّ

ُ
ان

َ
ي
َ
 حِويِهم: اإلا

ا  ًَ الٌو وم٘ طلَ٪ َوظْضها ؤنَّ َػَوا
َ
ت ؤصٌب ز

َ
ْخل وَّ الِغّ

َ
نَّ ه

َ
ْض َخَؿَم ألاْمَغ في ؤ

َ
ٌَ الباخشحَن ٢ جُض ؤنَّ َبٗ

َ
ه

 بح
ُ

سخل٠
َ
ِغ ٢ْض ج

َ
ٓ ًَ الىَّ ىٌن ِم

َ
ُه ل هَّ

َ
غوَن ؤ ًَ حَن ٢ْض  ِ

ُّ ٌُ الُجٛغاٞ سخلٟت؛ َٞبٗ
ُ
ِت اإلا ىِم الّىٓغٍّ

ُ
ل ُٗ حَن في ال سخّهِ

ُ
َن اإلا

ُغ١ِ و ؾاثِغ 
ّ
ُضِن والُ

ُ
مغاِن؛ ٧ىن٠ِ اإلا ُٗ ٍت لل

َ
ٍٝ ص٣ُ٢  ِمً ؤَونا

ُ
ت

َ
ْخل ِه الِغّ ا جدٍى

َ
ِت؛ إلا َُّ ا الَىنٟ َُ الُجٛغاٞ

 بها
ُ
الت خَّ مغُّ الغَّ ًَ ًِ الِتي  ان، والٗالث٤َ  ،(22)ألاما٦

َّ
٩ بري ونلخه بالؿُّ

ُ
ٍِ وآًاِجِه ال٨ اَِغ

َ
ْمَغاَن بَمٓ ُٗ  ال

ُ
ِه٠ َُ ٞ

 ِعخلخِه َوِعَؾالَخُه 
َ

ًِ التي ًؼوُعَا ؤَضاٝ اَء اإلااصيَّ لألما٦ ًَ َٟ ِه ال ِٟ ٫ِ َون
َ

مّغَع ِمً ِزال ُُ  بُجُهما ل
َ
ت

َ
اإلاخباَصل

 وعاَءَا مما ًدُل َظا اللىن مً ال٨خاباث بلى لّى
َ
بخٛاة

ُ
 ن ظٛغافي ال ًضزل في ؤصب الغخالث .اإلا

ْشِدّيِ  -1/1 /الُعمشاِوّي، والعَّ يُّ اّدِ
َ
: اإلا ًِ  الُبعِذً

َ
ىيُل اإلاياويُّ بين

ْ
ش

َّ
 الت

اُن  لُه صّو 
َ
٩
َ
ْغِص؛ ٞاإلا ِت الؿَّ َُ سِج بيْ

َ
ْؿِهم في و

ُ
ًْ ؤَّمِ َمَداِوِع ألاصِب الّغخلّي التي ح اِويُّ ِم

َ
٩
َ
ضُّ الًٟاُء اإلا َٗ ٌع ٌُ

بحُر في 
َ
ُه ٦ ٟاِث ؤهَّ ٍِ الّخٍٗغ ُه، وِمً ؤَّمِ َظ

ُ
اج َٟ ِغٍ ْٗ َصِث ح ا حٗضَّ

َ
ِ٘ وألاٞغاِص؛ لظ جخم

ُ
ِت اإلا َُّ ٟؿ

َ
ى  ه

َ
ل َٖ إزحِر  الخَّ

ى  ؤخضاِر الغِّّ
َ
ل َٖ ُه الخِخَىاِثِه 

َ
 ل

ً
َصة  ُمَدّضِ

ُ
ت ٍَ ئ ٍِ الغُّ ـِذ َظ

َ
ا ٧اه

َ
ةط

َ
٢ِت؛ ٞ

َّ
ال

َ
ِّي الخ

ّ
 الٗمـِل الٟىـ

ُ
ت ُّ ِٞ َغا

ْ
ِت  ُظٛ ًَ َوا

ٌ٘ باقدبا٧ا اِي
َ
ٌن ؤَؾاٌؽ ِللَخـَضِر، َوز ّىِ

َ
ِنٌُل وُم٩

َ
اِجِه ُظـؼٌء ؤ

َ
اِتها؛ ُٞهَى في الَى٢ِذ ط َُّ ِه

ْ
خ

َ
اعُى ؤٞٗا٫ِ ش َٗ

َ
ِتها وح

الت ٞـي بىاِء الخـضِر،  َّٗ ُه وؾُلت ٞ ، ول٨ىَّ
ً
ت َُّ  حك٨ُل

ً
 لُه ال ٚاًت

ً
غٍِ وؾُلت ا لُه، وبن ٧اَن في ظَى ًُّ ا ٧ل ًٖ ى ًُ ُ

ز

اِجِهّ دخىٍَ
ُ
 إلا

ٌ
ت

َ
ل ِ
ّ
ت ، وَصا٫ّّومك٩

َ
خِه  واِضَخت َصالل َُّ س اٍع

َ
ى  ج

َ
ل َٖ(23).ّ

٩ّىها
ُ
ى اإلا

َ
ل َٖ َ٘ زبىِجِه الخخىاثِه  ؼَصاُص الاَخماُم بِه م خَدـّغ٥ِ؛ وٍَ

ُ
اِن اإلا

َ
مـ ا للؼَّ

ً
ٞ

َ
باِث ِزال

َّ
اُن بالش

َ
ِؿُم اإلا٩

ّ
د ِث ٍو

ِل٤ُ مىُه 
َ
ْىُ

َ
ُ٘ الظي ج لُّ اإلاىب

َ
ِت؛ لظا ًٓ َُّ اُثّالِخّؿِ َُّ ِه

ْ
خ

َّ
َوا الص  الّغِ

ُ
ِك٠

ْ
٨ ًَ ُز الظي  َى الَخّحِ َُ  بلُِه، و

ُ
 ؤو تهضٝ

ُ
ت ُّ ِث

ا٫ِّ َُ
َ
٩ّىُن ِللخ

ُ
 اإلا

ُ
ٙ

َ
ـغا َٟ اُء ؤو ال ًَ َٟ ُهـى ال

َ
؛ ٞ اِث في الّىّوِ َُّ ِم ألازال٢

ُ
ٓ

ُ
ً ه َٖ (24).ّ
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ّ نَّ الؿَّ
َ
َىا ؤ

َ
ِطُح ل ِت "َمْؿَغي الٛغاه٤ُِ" ًخَّ ًَ ى ِلزِغ اإلا٩اِن في ِعَوا

َ
ِت ؤو الَعجل َُ َغِة الىاٖ

ْ
ٓ  ٢ِض وِبالىَّ

َ
اعَصة

ِتّ َُ ّمِ َٖىاِنِغ البي
ََ َ
َخُض ؤ

َ
ىَىاِن  ؤ ُٗ  ٢َغاَءِة ال

ُ
ِت اإلا٩اِن، وون٠ِ خُصُاِجِه؛ ٞهى ُمْىظ َُ ا ببي

ً
ْذ اَِخماًما باِلٛ  اََخمَّ

ّ
َ
ِهُض َمِضًَىت

ْ
 بجملٍت جًٗىا في ٖم٤ِ اإلا٩اِن، بل اإلا٩ان اإلا٣ّضؽ "ؤ٢

ُ
ت ًَ وا بَري للّغواًِت؛ ٞخبضؤ الّغِ

ُ
ِت ال٨ ًّ ْغص  الؿَّ

َضِة  (25) ال٣ُضِؽ..."
ْ
ًْ َبل اٍب ِم ًَ

َِ اٍث و  َمَمغَّ
َ
ِِ وؾِ َبِؿ

ُ
٤َ اإلا ٍغ

َّ
َها الُ ُٟ إِحي َوْن ًَ  ٫ِ ْهِل ألاوَّ َٟ ْهِضًِغ ال

َ
وِفي ج

َُّّ اِم، ؤعُيىا َؾْهِل
َّ

دَى ُبْهَغي الك
َ
غًبا ه

َ
ىضعُِط ٚ

َ
مِغ، وه حِن الخَّ َٖ  

ُ
ىا بلَضة ُٟ ل

َ
اِم: "ز

َّ
ى ُبْهَغي الك

َ
مِغ بل حِن الخَّ َّٖ

ٌ
 ت

 بَُجها 
ً
ْجإة

َ
َٓهُغ لَىا ٞ ِهَل، ٍو ىُص لَخخَّ ُٗ ُ٘ وح

ُِ مِل جخ٣ شباِن الغَّ
ُ
اِث ألاوصًِت و٦ اِب وَممغَّ ًَ ٌِ الِه  َٖضا َبٗ

ٌ
مىبؿُت

ؾَٟل جلَ٪ ال٣ِمِم، 
َ
ْؿخِضًُغ ؤ ٌَ ٍل، 

َ
بىَن ِلمٍغ ظل ِ

َّ ىَن مخإ ّٟ  ُمهُ
ٌ
َها مَغَصة إجَّ

َ
٦ 

ٌ
 َمؿُىىهت

ٌ
ت

َ
٣ َِ ا

َ
 ق

ٌ
ت ِغٍَّ

ْ
٢َِمٌم َصخ

ىضعُِط بحَن وبحَن ُمى ها، ٍو
َ
لح خىل

َ
ِسٍُل َو

َ
 اإلااِء، حكدبُ٪ ؤشجاُع ه

ُ
ى، ٖظبت  الخص َ

ُ
ضعاٌن ٧اإلاغاًا المٗت

ُ
دىُاِتها ٚ

ىعَا ؤؾغاٌب مً َحِر الَدَجِل الَخِظَعِة"
ُ
ّ .(26)ُصخ

َىا  َُ اعُص   الؿَّ
ُ

ِه٠ اَن ِفيًَ
َ
٩
َ
تها بىْن٠ٍّ اإلا

َ
ْمؼُِط خَغ٦ ٍت وٍَ ٍَ ثَر ِمً َػاِو

ْ
٦

َ
ٍت ِمً ؤ

َ
ّي ال في  َخا٫ِ َخغ٦ ٟس ِ

َ
صازلّيٍ ه

٣ِِه،  ٍغ
َ
ًٍ في َ حُر َؾا٦

َ
ٍِ بحَن اإلاضًيخحِن َعاِخٌل ُمَخَدّغ٥ٌِ ٚ ِغ

َٟ ٤َ َؾ  ٍَغ
ُ

ِه٠ ًَ ى خحَن  ىِجها وزمىِلها؛ َو
ُ
َخا٫ِ ُؾ٩

ازُغ  ها٫ِ(، وٍُ
ّ
ُ٘ وحٗىُص لالج ها )جى٣ُ

َ
َهال ِ

ّ
ها واج َٖ  اه٣ُا

ُ
ِه٠ ًَ ّبل 

لَّ َمؿاٞاُثّ
َ
 الىاَو لخٓ

ُ
اعصة اِعُص/الؿَّ َها  الؿَّ

ُ
كاع٦ ُِ ُا٫ِ ال٣اعِت/ اإلاخل٣ّي؛ ٞ

َ
 بس

ً
ها٫ِ م٣ّضعة ِٟ َها٫ِ والاه

ّ
الاج

 ِفي 
ُ

بٗض ًَ ِت 
َ
٣ ٍِ الٍُغ اِن بهظ

َ
٩
َ
 اإلا

ُ
ىْن٠

َ
 بَُجها ٢ِمٌم(، ٞ

ً
جإة

َ
ِٕ هّهها، ٞىجض خحن اإلاٟاظإِة و)ًٓهُغ لىا ٞ في ببضا

 بلَُىا و٢َذ الخض
ُ

ر اعَص ًخدضَّ اِوي/الؿَّ ، ٦إنَّ الغَّ
ً
اة َُ ْغِص خ ان في و٢ِذ عئٍِخِه الؿَّ

َ
٩
َ
ُه اإلا

َ
ْوَناٞ

َ
ِر؛ بط ٌؿغُص ؤ

ِت ِبِه.
َ
ِدُُ

ُ
ْظىاِثِه اإلا

َ
اِن وؤ

َ
اِمي للَم٩ ُغ مً طلَ٪ الَىن٠ِ الَحّي الىَّ ُٗ ك

َ
، ؤو ٨َظا و ٍُ ا ًَّ ّب

ًِ التي مغَّ بِّ               َما٦ِ
َ
اَء لأل  َنمَّ

ً
ابَخت

َ
 ز

ً
اِعِص/ة ؤن ًغُؾَم لىَخت هِض الؿَّ

َ
ًْ ِمً ٢ ُ

٨ ًَ ها في ؾَٟغاِجِه ولْم 

ـِ حهبُّ ِجلَ٪؛  م
َّ

ُغو١ِ الك
ُ

 لُهىَعِة الَخُاِة في اهبٗاِثها" ٢بَل ق
ٌ
صة  ُمَخجّضِ

ً
ٍة بٖاَصة ْغُص في ٧ّلِ مغَّ إحي الؿَّ ًَ بْل 

ّ ِٓ ، وؤهَخ غُّ َٟ ْه
َ
ُل وج ِٗ ت في ؤعيىا ٞترح

َّ
َغ١ِ الجاٞ

ْ
ك ِٗ َجحراِث ال

ُ
ٌج ٣ًغُم ؤَغافي، ًمغُّ ِبص

َّ
ل
َ
ُغ ٖلُىا َىاٌء قاِميٌّ ُمش

َحَرا
َّ
باُب بالُ

ُّ
ُغ خّتى الظ ِ

ّ
٨ٟ ِت الًُ

َ
ع٢ ِضًَضة الؼُّ

َ
دَذ َؾماٍء ق

َ
، ج

ً
لُال

َ
ىا ٢

َ
ئ ِٞ ماَء ِلُخْض  الؿَّ

َ
ِ ْن جخىؾَّ

َ
ـَ ؤ م

َّ
ِن الك

ا، وجدّىلها م٘ ُؾجِن ال٩ىِن،  (27)ٞحَها" ِٝ اإلاخخالُِت التي جى٣ُل خغ٦ت ألاقُاِء وحّٛحَر ججخم٘ في َظٍ ألاونا

ـِ الخُاِة ؤلاو ُؾ
ُ
ُغَا وؤ ِ

ّ
َا

ُ
ا مـا ج

ً
ُ٘ ؤخـَضاز ْهَى

َ
ًٍ وج ضوُع في َػَم

َ
اٍث ج َُّ ت ِمً شخـه ًَّ غص ِت الؿَّ ًَ ِت، والِخ٩ا َُّ ؿاه

.
ٌ
ت َُّ اِه

َ
 َػَم٩

ٌ
َّخغ٦ت

ُه، 
َ
اج َُ ْغِص َخ  للؿَّ

ُ
ٔ َٟ د ًَ ٍٕ ُمدَخِضٍم،  ُل في ِنغا

ُ
ضز

َ
اِن ج

َ
ًَ الَىْن٠ِ الَحّي للَم٩  ِم

ُ
ت

َ
٣

ّ
خضٞ

ُ
 اإلا

ُ
َظٍ الَخغ٦ت

ِت َؾحُرّ ًَ ا
َ
اباٍث وللِخ٩

َ
كَمَل ِزُ َِ اِن ل

َ
٩
َ
ِل اإلا

ُّ
َ٘ حك٩ غاًصا َم

ّ
ُ٘ اَ ِؿ

َّ
، ًد ِغّيٍ

ْ
٨ ِٞ ىِچي و

ُ
ًضًىل

َ
ىّيٍ وؤ

َ
ٛ

ُ
ٍص ل ٗضُّ

َ
٤َ ح

ْ
وَعَتها َوٞ

ّ
ً
 وُمخَباًَىت

ً
َصة ّ.(28) ُمخّٗضِ

ا ِغًٍّ
ْ
٨ ِٞ ا و ًُّ ىِچ

ُ
ضًىل ًْ ا وؤَ ىًٍّ

َ
ٛ

ُ
ًصا ل ٗضُّ

َ
 ح

ُ
ِك٠

ْ
ًِ الظي ٨ً ِخ٤ِ لألما٦ِ

َ
خال

ُ
ِص اإلا ا الّخٗضُّ

َ
ٍُ مً  ِٞمً َظ جض

َ
ما ه

ِت "٣ًى٫ُ  َُ خَب٣
ُ
ِخِه الَىخَُضِة اإلا

َ
ْسخ

ُ
ًْ و

ِٖ ُ٘ في الّىاِؽ  ِكُ
َ
، وح

ُ
واة ها الغُّ

ُ
ل
َ
ماَن التي ًدىا٢

ْ
ش ُٖ اًِت ُمْصَخ٠ِ 

َ
ِخ٩
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ى 
َ
ل َٖ ها  َٖ شَماَن الِتي وػَّ ُٖ خب٣ُِت مً َمَهاخ٠ِ 

ُ
 اإلا

َ
ت الَىِخُضة َُّ نل

َ
 ألا

َ
ت

َ
سخ

ُّ
ال٣اِصمىَن مً ِصمك٤َ بنَّ الي

ُع ألامهاِع  صخ٠ِ َما َبغَِح ٖلحها آزاُع َصِمِه، ًدىضَّ
ُ
لَ٪ اإلا

َ
اُث ط

َ
٣ ٍْ مىّي، ُوَع

ُ
 في م٨خباث الجاِم٘ ألا

ٌ
مىظىصة

ِخَل في اإلاضًَىِت 
ُ
شَماُن ٢ ُٗ َ

ؿحَن؛ ٞ
ّ
ضل

ُ
ىٗخىَن عواَتها باإلا ِت، ٍو ًَ ٍِ الخ٩ا ىَن في ُؾى١ِ َبٛضاَص ِمً َظ

ُ
ا٢ الىعَّ

 ما
ُ
ت ًَ اِم... والِخ٩ا

َّ
ُه في الك ُٟ اِن في  وُمْصَخ ٍغ ى م٨خباث ال٣ؿاوؾِت الؿُّ

َ
ل َٖ غا١ِ! لهٟي  ِٗ بِغخْذ جضوُع في ال

ت الُىهاِن صوَن جغظمٍت" ًَ لم ًضٖىا ٦خاًبا ِلمَّ ّ.(29)صمك٤َ الظً

ٍٕ للٗلِم، وي٤ٍُ في ألا٤ِٞ،  َغِب واإلاؿلمحَن مً يُا َٗ ى َما آ٫َ بلُِه َخا٫ُ ال
َ
ل َٖ ًغا  ًمُغ جدؿُّ

ُ
 ج

ُ
ٞالخ٩اًت

، ًِ اِن، بل  واّصٖاء في الّضً ت والُبَر مىِع بما ًٟخ٣ُِض بلى الُدجَّ
ُ
 مى٤ُِ ألا

َ
ِت وَمساٞت امَّ َٗ  ال

َ
ت َُّ  ٣ٖل

ُ
٦ما ج٨ِك٠

ُخِب وؤّٖؼَِا 
ُ
سَخ ؤَّم ال٨

ُ
 بحن َخا٫ِ اإلاؿلمحن الظًً جغ٧ىا و

ُ
ت

َ
اَعه

َ
٣
ُ
اِعَص اإلا ُهما، والًٟىُث الؿَّ ُٟ بما ًسال

ْمّ
َ
٣ٍل وج َٖ ٤ٍ و ُِ ِمها لل٣ُِل وال٣ا٫ِ ُصوَن َمى

َ
حرٍِ في ُم٣ابِل ؤولئَ٪ وؤٖٓ

َ
ٚ ً َٖ ـٍ 

ّ
ِدٍُو، والا٦خٟاء بغواًِت ُمضل

ُىىِجِهم.
ُ
ىهاِن ٞو ُُ ىِم ال

ُ
ل ُٖ غظمِت 

َ
ِزُغوا ُظْهًضا في ج ضَّ ًَ ْم 

َ
ًَ ل ظً

َّ
اِن ال ٍغ ّالّىَهاَعي الؿُّ

ٍِ اإلاٟاّع        هغْث َظ
َ
ا ْ

َ
ُ٘ بَُجها إلا ها والاهخ٣ا٫ُ اإلاخخاب

ُ
ل
ُ
ًِ وجضاز ُ٘ ألاما٦ِ  جَخاب

َ
ىال

َ
 ول

ُ
ت  وال٨ٟغٍّ

ُ
ت ٛىٍَّ

ُّ
 الل

ُ
٢ت

 ما 
ُ

٠
َّ
٨ش

ُ
ٍُ اإلا ىع ًُ  خ

َ
ىال

َ
ُل ألاؾاُؽ لبيُِت الَخَضِر ول

ّ
ك٩

ُ
٩اَن ََى اإلا

َ
َما ؤنَّ اإلا

َ
ِة، ٦ ٍِ الخضَّ  بهظ

ُ
ت ُّ وألاًضًىلىظ

بَر  َٖ ُغ الِظي َظاَء ُمدؿّغبا ُمًمًغا ُميَؿاًبا 
ّ
از

ُ
ُ٘ اإلا َها طا٥َ الى٢ْ

َ
اًِت ؤْن ٩ًىَن ل

َ
ٍِ الِخ٩ دمُل ٧اَن ِلَهظ ًَ ٍت  ُّ اِه

َ
ِبًجى م٩

ت ال٣اِعِت 
َ
اَع٦

َ
ؿَخْضِعي ُمك

َ
ُ٘ بَُجها ُم٣اعهاٍث وُمىاػهاٍث ح ْدِمُل الَجم ًَ ا، ٦ما  انًّ

َ
ا ز ٨غًّ ِٞ لٌّ ِمجها َمًٛؼي، و

ُ
٧

ًّْ
ُ
٨غجِه اإلا ِٞ ِغ الَخَضِر و ََ  ِبَجى

ً
ت ُملَخِدَمت ُّ ىظ

ُ
ًضًىل

َ
ِت وألا ُّ ِت والّضًي ٨غٍَّ ِٟ ًِ ال ما٦

َ
٫ِ ألا

َ
ال ِْ ِو الؾخ٨ما٫ 

َ
َمغِة، ؤ

ْجها.  َٖ ىِث 
ُ
ؿ٩

َ
ّاإلا

، جلَ٪ 
ً

ال
َ
، َمش

ُ
ِت؛ بط ًِه٠ َُّ ىِع ألاَصِب اعِص/ة في بَاِع الهُّ ِه اإلا٩اَن اٖخماَص الؿَّ ِٟ ا في ون ًً  ؤً

ُ
لَخٔ

َ
وه

 ُمه
ٌ
َها مَغَصة إجَّ

َ
٦ 

ٌ
 َمؿُىىهت

ٌ
ت

َ
ا٣َ

َ
 ق

ٌ
ت ها )٢َِمٌم َصخغٍَّ ا بإجَّ ََ ا ًَّ ًها ب ّبِ

َ
 ُمك

َ
ت غٍَّ

ْ
خ اِث الصَّ َٗ َٟ غجَ

ُ
بىَن اإلا ِ

َّ ىَن مخإ ّٟ ُ

ى "   الَخص َ
ُ
ت َٗ ضعاٌن ٧اإلاغاًا الِم

ُ
 بحن اإلاىدىُاِث" وبحَن ُمىدىُاِتها ٚ

َ
ت َٖ ىّػ

ُ
ْضَعاَن اإلا

ُ
ّبُه الٛ

َ
ك ٌُ ٍل(، ٦َما 

َ
ِلمٍغ ظل

ّ  ؤنَّ
ُ
٣ّحَن. والخ٣ُ٣ت

َ
هِبَذ ؤ٦ثَر جإزحًرا وؤؾًغا للُمَخل ُُ ؛ ل

ً
ت انَّ

َ
 ز

ً
ت غٍَّ ِٖ ا

َ
اِن ق

َ
٩
َ
 اإلا

َ
٨ِؿُب َون٠ ًُ ا  ىَع الهُّّ ِممَّ

هِم   َٟ ِث ال
َ

ُه ٧لُّ مداوال
َ
ُضوُع خىل

َ
ؾاًؾا ج

َ
ُل ِمْدَىًعا ؤ

ّ
مش

ُ
ِٕ ألاصبي هٟؿِه، ج ًِ بٍُٗض ُبَٗض ؤلابضا  ػَم

ُ
، ُمىظ

َ
ت ُّ ألاَصِب

يُّ ٍُ خحَن حٗغَّ اُص مَّ ؤْصَع٥َ صاعُؾى ألاصِب وه٣َّ
َ
؛ وِمً ز

ً
ت انَّ

َ
ِل ؤلابضاِعّي في ألاَصِب ز ْٗ

ِٟ ٤ُِ٢ الىاِعي ِِلؾَغاِع ال ىا الضَّ

ِغ  هٍى ى ََغاِث٤ِ الخَّ
َ
يِّّبل ّجِ

َٟ ُٗضو ال ٌَ ٍغ ال  هٍى
َ
 ُصوَن ُنَىٍع ؤو ج

ً
ت وَّ ألاصِبيَّ ٖامَّ ِصَا وازخالٞاِتها،  ؤنَّ الىَّ ضُّ َٗ َ٘ ح ، َم

٢اتِّ
َ

ال َٖ ِت في  َُّ َماَعَؾِت ؤلابالٚ
ُ
َىاِء اإلا

ْ
ز
َ
اُؽ في ؤ ُه الىَّ ُٟ  َيْغًبا ِمً ال٨الِم الٗاصي، الظي ًإل

َّ
ىَن بال

ُ
هم ؤْن ٩ً

ت  َُّ ىاُنل ّ.(30)الخَّ
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ا            
ً
اِن( َعاِبُ

َ
٩
َ
ًَ )اإلا جَٗل ِم ًَ اِعَص/ة ؤعاَص ؤْن  ؛ َى ؤن الؿَّ ُه بلى ؤمٍغ ظّض ُمِهّمٍ يبُّ م٨ُىَىا الخَّ ُُ ؛ ٞ ومً زمَّ

َم، بَّ ضَّ
َ
٣

َ
؛ ٦ما ج

ً
ال ُه ُمٟهَّ ُٟ  الظي ظاَء ون

ُ
ىبِؿِ

ُ
٤ُ اإلا ٍغ

َّ
ْهِغَا؛ ٞالُ َٖ ِت و ًَ َوا ا بحَن الِغّ ًٍّ ِى

َ
حَن َمِضًىَتي: ٖحن ٢

َغِبّيِ في  َٗ غاِزَىا ال
ُ
ؿِلُمىَن في ج

ُ
 اإلا

ُ
ت

َ
ال خَّ ىَن والغَّ

ُ
ز شحًرا ما اٞتنَّ اإلااّعِ

َ
مِغ وُبْهَغي. و٦ ّالخَّ

بت )ث
َ
ْغصاط

ُ
ىَض ؤِبي ال٣اِؾِم ٖبُض هللا بً ٖبض هللا ابً ز ِٖ  

ٍُ ِجُض
َ
ِت طلَ٪ َما ه

َ
، وِمً ؤمِشل ِِ َـ(؛ 280َظا الّغب

ّ
َ

ُل َون٠ ّٟهِ ًُ َماِلِ٪"  خحن 
َ
َؿاِلِ٪ واإلا

َ
" اإلا ٍِ ا باالؾدكهاِص بكٗغ ٚحِر اٖغًٍّ

َ
ٍُ ق جُٗل ؾغص اِن في ٦َِخابِه، ٍو

َ
٩
َ
اإلا

ِت"
َّ
ال ِت الضَّ َُّ ِس ِرًها باإِلَخاالِث الّخاٍع

َ
ى ُبْهَغي؛ ُم٣ْت

َ
ْمِغ ِبل حِن الخَّ َٖ  ًْ ٤ُ ِم ٍغ

َّ
ّالُ

ُغ: ِٖ ا
َّ

٢ّا٫َ الك

حَن الّخْمِغ   َٖ ـِ  ْم
ّ

ىَض الك ِٖ  
ًَ ْد ٍت وَجْهغِّ   َنبَّ ًَ ُ

َ
لَّ ٚ

ُ
٧ ًَ ُضْؾ ًَّ

ى ُؾَىي، ٢ا٫َ: 
َ
، زم ِبل ِِ ل

َ
ى الخ

َ
مَّ ِبل

ُ
ِت، ز َُّ ِٟ ْد

ى الىَّ
َ
مَّ ِبل

ُ
ِت، ز َُّ َضِم

ْ
ى ألاز

َ
ْمِغ ِبل حِن الخَّ َٖ  ًْ ِم

َ
ّٞ

ى ُؾَىّي
َ
َغا٢ٍِغ ِبل

ُ
٢ ًْ َػ ِم ىَّ

َ
َخَضي        ٞ َْ ى ا

َّ
ٍ٘ ؤو ّهللِ َُٖىا َعاٞ

مَّ بِّ 
ُ
ى ألاظُٟغ، ز

َ
مَّ ِبل

ُ
ى ُبهَغي "ز

َ
مَّ ِبل

ُ
ى الّٛغبِت، ز

َ
ّ. (31) ل

ِت ِفي جلَ٪  َُّ مغاِه ُٗ ِت ال َُ ٟانُِل في َوْن٠ِ الِبيْ اِلِض ِط٦َغ ؤص١ِّ الخَّ
َّ
هِل الش َٟ ِت هجُض في َنَضاعِة ال

َ
اَعه

َ
٣
ُ
وباإلا

 ٖبَر ِعخلخ
ُ
ت

َ
ال خَّ اِوي/الغَّ ها الغَّ

َ
ل
َ
ُضِن التي صز

ُ
هاإلا  م٩ىزُه بها ٍو

ُ
ِه٠ َُ ِت؛ ٞ

َ
ل ٍى

َّ
شىا في ُبْهَغي ِه الُ

َ
ها: "َم٨ ُٟ

ّ
َ
ل َٖ  ٌُ ًَ الِدَجاَعِة الٗخ٣ُِت جغب  ِم

ٌ
ِمَضة ْٖ َ

٢َىاٌؽ وؤ
َ
ٍغ؛ ٢َِباٌب وؤ

ْ
ْث ِمً َصخ ضَّ

ُ
٢ 

ٌ
اٍم، َمِضًَىت ًَّ

َ
ِة ؤ ضَّ ِٗ اِم ِل

َّ
ى الك

ْمَهَماِث  ََ ْدِمُل  ًَ ِمَضِتها  ْٖ َ
ُمغُّ بحَن ؤ ًَ خغاِء ٦ىا٢ِت َنالٍح، والهىاُء الباِعُص الظي  ِت الصَّ

ّ
٤ٍ.خاٞ

َ
ل
َ
ٍغ و٢ ْٖ ُ

ّط
َُّّ  ُنٞى

ٌ
ت ًَ اِم، ؤعِص

َّ
ِص الك

َ
ِجي ِبال َِ ا

َ
غِة و٢ َغِب الَجٍؼ َٖ اِث بحَن  ًَ ًَ ا

َ
٣
ُ
ِ٘ واإلا  بالبُ

ً
ت

َ
ل ِٛ

َ
ك

ْ
ْذ َخَىاِهُُتَها ُمي

َ
اه

َ
٧ ،

ٌ
ت

ُٕ الُخُبىَب والُب٣ى٫َ..." ، وال٣ىاُٞل جبَخا
ٌ
ت َُّ ِٞ  ُنى

ٌ
، وُبُؿِ ٌٌ اج(32) وَمِسُ

َ
ُ

َ
 ال٣

َ
ا، َمِضًىت ًً ، ؤً

ُ
ِ٘ ، ٦ما ًه٠

ِ٘ ِقْبِه َمْهّ اِج
َ
ُ

َ
اِء ال٣ َُ خ

َ
ًْ ؤ ِشحُر ِم

َ
اوّي: "ال٨

َّ
٩ ِ٘ الؿُّ اب

ّ
مغاوّي بالُ ُٗ َ٘ ال اب

ّ
ا ًمؼُط ُٞه الُ ًٟ َغة  َوْن َِ ا

َ
ُجىَعٍة، في ال٣

ِتّ
َ
َباٚ حَها ُؾى١ٌ للّضِ ِٞ ، َو

ً
ت

َ
َل  وُماَّ

ً
اِمَغة َٖ ِم َما َبِغَخْذ 

َّ
ُ

َ
٣
ُ
ُجَها َظَبُل اإلا ًِ ْدَخ ًَ ًَّ ألاهَداَء الِتي  ٨ِ

َ
ُغ ِلَهاِوِعي ل

َ
، وآز

َماِحّ ّالّغِ

لُاُن بلى   ْٖجها الؿُّ
َ

َؼٝ َٖ ت، 
َ
 وُمهمل

ٌ
 َمهجىعة

ٌ
ت ولى ُمِؿىَّ

ُ
جحِن. ألا غَّ ًَ ىا ٦ َُ بضواِن 

َ
َغة ج َِ ا

َ
ُ٘ وال٣ ُاج

َ
ال٣

ّ
ُّ

 الك
ُ
ت َٗ  الِدجاعِة، واِؾ

ُ
ت َٗ َغة الِم َِ ا

َ
َمَىاػ٫ُ ال٣

َ
؛ ٞ

ٌ
ت َُّ ِخ

َ
ٞ 

ٌ
اِجَىت  ٞو

ٌ
غة ًِ

َ
ِت ه ٍَّ

ّؼِ ِٗ
ُ
َغة اإلا َِ ا

َ
هُٗض بلحها ال٣ ًُ اِث،  ٞغ

 ًِ َغ، ومباهحها ؤَٞسُح، وُؾى٢ها ًبخُٗض ٖ
َ
ٗغُف بحَن َمجز٫ٍ وآز

َ
٤ِ، والَخضاث٤ُ ح ٍغ

َّ
ًِ الُ بُضَعٍجاٍث َبًُٗضا ٖ

٣اِمِه"
َ
 إلِا

ً
 وِبظالال

ٌ
 ُخكمت

ُ
ضعَؾت

َ
ِغ، واإلا ّ.(33) اإلاسجِض ألاَػ

ِت للُم٣اعهِت بما ٌؿَخْضِعّ
َ
ٟاع٢

ُ
ى اإلا

َ
ل َٖ ىا  َُ  

ُ
خِمُض الَىْن٠ ْٗ ٌَ 

َ
ت َُّ ُاؾ  والّؿِ

َ
ت َُّ ٣اٞ

َّ
ت والش اعٍّ ًَ ي ألابٗاَص الَخ

ِت ب٩ّل  ُّ س اٍع خِٓت الخَّ
َّ
ًصا، بل ًإحي ُمًٟٗما بُغوِح الل مغاِوّي الظي ال ًإِحي ُمجغَّ ُٗ َظىًبا بلى َظىٍب م٘ الَىن٠ِ ال

غِص الّغواجّي ا  الؿَّ
َ
ت ُّ ُ٘ ٞى ُّ ً

ُ
ٍٍ بال ُمباقغٍة ج ها مً ٖىامل اػصَاٍع واهدُا ُٟ ّلّغخلّي. ما ٨ًخى
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ًْ ًمغُّ  غصّي "ُظلُّ َم ؿُج الؿَّ
ّ
ج في الي وِم في مضًىِت ُبهَغي َظا اإلاٍؼ  ٦ظل٪ في َون٠ِ ؤبيُِت الغُّ

ُ
وهلخٔ

 بِه ِمً
ُ
ِدُِ

ُ
ِضًَىِت، ومجها ُبيُاٌن صاثغيٌّ َاثٌل ج

َ
ِٝ اإلا ى ؤَغا

َ
ل َٖ  ُ٘ وِم ج٣  للغُّ

ً
ِضًَىِت ٌؿحُر لِكاََض ب٣اًا ُمىضزغة

َ
 باإلا

ِّٖ اِزِل َم٣ا ، ٣ًابُل الضَّ
ُ
ت َُّ ى٦

َّ
جْحراُث الك

ُّ
اُب والص

َ
ك ِض ألٖا ِٖ ا

َ
٣
َ
بَذ بحَن اإلا

َ
ًَ الَدجِغ، و٢ض ه دخْذ ِم

ُ
 ه

ٌ
ُض مخضّعَِظت

م 
َ
وِم. ول َب الغُّ َٗ اِن َمل

َ
٩
َ
ى َظا اإلا

َ
ل َٖ مَضة، ٧اَن ؤَُل ُبهَغي ًُل٣ىَن  ْذ باِٖل َّٟ  ٢ض ُخ

ٌ
ت َٗ

ِٟ  ُمغج
ٌ
اإلا٣َٗض َمهُبت

اهًّ َٗ ُ
ُ
ىا٥َ، بْل ٢ َُ  وظال٫ٌ لخلَ٪ ؤِظْض ُعوما 

ٌ
َُبت ََ لخِجي 

َ
. َصاز ٍِ ُؼ ٞى١َ َم٣اٖض

َ
خ٣اٞ

َ
ِت، وج ىِع الَبّرًَّ َُ َىِم الؼُّ

َ
ًَ الٛ ا ِم

ْؼَعی 
َ
ٞ ٍٍ مضِة جمازُُل ِلىُظى ٌَ ألٖا ى بٗ

ُ
ٗل ٌَ ها. ٧اَن  ُّٟ ُد

َ
ِت التي ج لىٍَّ ُٗ ُمِت واإلا٣ُهىعاِث ال ِٓ

َٗ اإلاَضعَّظاِث ال

ٍغ َؾُیَضّ
َ
ُ

َ
ىلى٫ُ لخ

ُ
ها ج إجَّ

َ
ٍت، ٦

َ
٣ ِٖ اَن! "َػا

َ
ُم اإلا٩ َِ ا

(34).ّ

س َٟ اثغّي ال ِت، وبحَن البيُاِن الضَّ َُّ ب
َ

ك
َ
ِض الخ ِٖ ٣ا

َ
َمِت، واإلا

ْ
س َٟ ِٖمَضِة ال

َ
ىا َبحَن ألا َُ ِت  ىِع اإلِاَٗماعٍَّ اُبُل الهُّ

َ
ِم ج٣

 جغصُّ
ُ
ت ئاُث اإلِاٗماِعٍَّ َى ٍِ الخَّ ِغ؛ ٞهظ

َ
اِعِص لآلز  الؿَّ

ُ
ٓغة

َ
ى ه

َّ
ىا جَخجل َىِم، َو

َ
ِ٘ الٛ هى٫ِ وَمغح

َ
  اإلا

ً
ال

َ
ها َمضز ِٟ بىْن

اِم. ٠ِ ألاًَّ َهاٍع
َ
ِش، وج اٍع خَضاِر الخَّ

َ
ّلَخِٟؿحِر ؤ

شاُع 
ُ
ا٫ُ اإلاُُغوُح: َل ج

َ
ا شاُع الؿُّ ًُ ىا  سخل٠ِ؛ َو

ُ
ِغ اإلا

َ
ه لآلز

ُ
َخُه، وهٓغج َُّ اعِص وؤًضلىظ م٨ىىا جدُُُض هٓغة الؿَّ ًُ وال 

٩ٍل َواِخٍض، ؤو 
َ

ِت بك َُّ ّل ألاظىاِؽ ألاصب
ُ
ِغ في ٧

َ
 آلاز

ُ
ت َُّ ِت هىٍٕ ٢ً َُّ ُهىِن

ُ
اُبٌه بحَن ز

َ
ك

َ
 ح

َ
ت مَّ

َ
ِبَضَعَظٍت واخضٍة، ؤم ز

ّؤصبّيٍ وآزَغ؟

ٗبحرٍِ ًٖ ُنىعِة آلازِغ؛ ل٩ىهِه ِظيًؿا 
َ
ا في ح ًٗ َصَب الّغخلِت ؤ٢ضَعَا ظمُ

َ
ِجُض ؤ

َ
لَ٪ ه

َ
ى ط

َ
ل َٖ وفي ؤلِاظاَبِت 

غاُٞا، ت، وبزىٚى َُّ ٍت، وؾحرٍة طاج ُ٘ ألاظىاَؽ ألازغي مً ٢هَّ ًٟاًيا حَؿ
َ
ٍش، وظٛغاُٞا، وم٣ا٫ٍ؛ بما  ٞ وجاٍع

َٜ حٗبحٍر وؤوؾٗهُّ ِت آلازِغ ؤبل َُّ ٗبحِر ًٖ ٢ً  في الخَّ
ً
ها ؤ٦ثَر ٢ضعة

ُ
ْجٗل ًَ (35).ّ

 البلىّي ِخحَن َػاَع 
َ
خابّي ؤبي َػمٗت ِت الصَّ بَّ

ُ
َغ في َوْن٠ِ ٢

َ
ٍ٘ آز ٍُ في َمىِي ِجُض

َ
 ما ه

َ
ٓغة ٍِ الىَّ ُض َظ ِ

ّ
٦

َ
ا ًُ ا  وِممَّ

حرواِن: "
َ
 ال٣

َ
 َمضًَىت

َ
ِغٝ

ْ
َؿاٍء ُػز ِٟ َؿُ

ُٟ ًِ ب ُذ ٍػ ا٣ٍَت، وَيٍغ
َ

ٍت َػْع٢اَء ق سِجِض، ب٣ُبَّ
َ
ًَ اإلا ًبا ِم ٍغ

َ
٣اُم ًيخِهُب ٢

ُ
اإلا

"
ٌ
ت َُّ ب ََ َ

وِؾها ِجُجاٌن ط
ُ
ى ُعئ

َ
ل َٖ ُىٍع 

ُ
ّ.(36)ِبُغُؾىِم َ

٫ِ َون
َ

ى ِمً ِزال
َّ
َخجل

َ
٫ِ وال٣َضاَؾِت، ج

َ
هاَبِت والَجال

َ
ا باإلا

ً
اِن َمُدَى

َ
 للَم٩

َ
ِجُض الَىن٠

َ
ِمُغ ه ًْ ًُ ِه الظي  ِٟ

ّ
َّ

يِخِه الال اِن ِبٍؼ
َ
٩
َ
 في َبْهَجِت ُنىعِة اإلا

ُ
َخٔ

ْ
ل
َ
َما ه

َ
؛ ٦

َ
ت َُّ ِم

َ
اَث ؤلِاؾال

َّ
ىا الظ َُ ِٗجي بها 

َ
اِث، التي و

َّ
َخُه للظ ٍَ ِت ُعئ َٗ ِم

ِت. َُّ َب
َّ
ِت، وجُجاجها الظ َُ اَ ّالؼَّ

ِت بح َٟ َخِل
ْ
س

ُ
٣اعهاِث اإلا

ُ
٣ِْض اإلا َٗ  ِب

ُ
ت َٖ ز

َّ
ٍِ الج ظ

ََ ُض 
َّ
٦

َ
خإ

َ
٣اَعهاُث وج

ُ
ِت، وجَخجاوُػ َظٍ اإلا ُغِػَا اإلِاَٗماِعٍَّ

ُ
ُضن في َ

ُ
ن اإلا

ٍُّ ِجُض
َ
َخِلِٟت؛ مً طل٪ ما ه

ْ
س

ُ
َؿماِتها اإلا

َ
بَر ٢ َٖ َها 

َ
ٍِت ل

ْ
ئ ِم٤ُِ الغُّ ْٗ ِٟؿَها لَخ

َ
ُخهِبُذ بحَن ألاها وه

َ
ِغ، ٞ

َ
ِمً  ألاها وآلاز

ّ
َ
ًْ ؤ اِثغٍِ ِم

َ
ٓ

َ
ْمغاِن ِفي ال٣ُْضِؽ، وه ُٗ ٍت بحَن ال

َ
اَعه

َ
ًَ ُم٣ ٍت ِم َ٘ َمجُمٖى ُذ ال٣ُْضَؽ َم

ْ
َضاص: " وَصزل

ْ
ِت في َبٛ َُ بي

َ
ا٫ِ ألا

َ
ق٩

َِّ ا
َ
 ِب٣

ً
ىال

ُ
ؼا٫ُ َمكٛ ًَ ها ال  ًَ ْٗ ًَّ َب َضاَص، ول٨ِ

ْ
َعاَا ِفي َبٛ

َ
ىُذ ؤ

ُ
ِبِه الِتي ٦

ْ
ك ٌُ  

َ
باِوي ال

َ
َغاُػ اإلا َِ اِع ...  جَّ ها الخُّ ًُ ْٗ ِىُِه، وَب
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بىاُبهُّ
َ
ْذ ؤ َٗ َّ

اَن َمهُجىًعا جسل
َ
ىَجها ال٣ُُهىَع  آلازُغ ٧ ؿمُّ ٌُ ىا 

ُ
َل ُظضعاِهِه، ٧اه َٟ ؾ

َ
اِجُل ؤ

َ
ِذ الَخك

َ
بد

َ
، َوه ٍُ ُ

ظ ِٞ ىا
َ
وه

"...
ً

ال
َ

َال
َ
ِؽ في ُملٍ٪ باَث ؤ غُّ َٟ  للخَّ

ً
ال ٍى

َ
 بها َ

َ
ٝى

ُ
ىُذ ؤوصُّ الُى٢

ُ
٦ .

َ
ت ٍَّ مِى

ُ
ّ.(37)ألا

ّ
َّ
٫ِ الش

َ
ِخِه ِمً ِزال َٟ ل

ُ
ْغ بإ ُٗ ْ

ك ٌَ ُه 
َ
بل

َ
وَّ َوَما ٢ ْ٘ َظا الىَّ غاِظ ًُ  ًْ  وَم

ً
ِنُال

َ
ُل ُظؼًءا ؤ ِ

ّ
٩

َ
ك

ُ
ِت التي ح َُّ اه

َ
٩
َ
٣اِٞت اإلا

ا ًَ َٟ اَن ؤو ال
َ
٩
َ
ها اإلا ِٟ  خحَن َوْن

َ
اِعَصة نَّ الؿَّ

َ
إ
َ
ؿِلِم، و٦

ُ
٠ِ اإلا ش٣َّ

ُ
، ؤو اإلا ِت لل٣اعت الٗغبّيِ ِت الٗامَّ

َ
اٞ

َ
٣

َّ
ًَ الش َء م

ِت َُٞمّ َُّ ًَ اإلِاْهَضا٢ ىٍٕ ِم
َ
 ه

َّ
ها بض ِٟ ًْ َوَعاِء َون غِمي ِم

َ
َواِجّي ج و الّغِ

َ
، ؤ

ً
ِت ُمَماِزال ًَ ا

َ
اِن في الِخ٩

َ
٩
َ
ِل اإلا ْٗ ْغِوٍِه, ِبَج

َ
ا ج

مازلِت بحن 
ُ
 باإلا

ُ
ى ما ًىَن٠ ِ٘ اإلاِِٗل, َو ِخِه في الىا٢

َ
ا، لَخ٣ُ٣ِ ًً اعِجّي، ؤً

َ
ٍِ الخ هِغ

ْ
، وِفي َمٓ غٍِ

ََ اِبًها في َظى
َ

ُمك

اِعصَّ ِت؛ طلَ٪ ؤنَّ الؿَّ َُّ ِخِه الىا٢ٗ َُّ ِت، وَمغِظٗ ًَّ غص ىعِة الؿَّ زَىاِء  الهُّ
َ
ِمُغ في ؤ

ْ
ش
َ
ِت ٌؿد َُّ بُٗ

َّ
ِه ألاَما٦ًِ الُ ِٟ في ون

 , غصّيِ اِن الؿَّ
َ
ِت للَم٩ َُّ غاٞ ىبٚى

ّ
ىَعِة الُ ى  الهُّ

َ
ل َٖ  

ُ
ىا ه٠٣ِ

ُ
ل َٗ ج ًَ  

ْ
ِت؛ بط ًَّ جؿُِض  الخَّ

َ
ت َُّ اث ٍُ الٟحًز ىاِنَغ َٖ لَ٪ 

َ
التي ط

اِعِجيّّ
َ
ا الخ َِ َهغ

ْ
ً َمٓ َٖ سبُرها 

ُ
 َبَهغًٍّّ(38)ج

ً
ِٛتّ; ٞهى ًغُؾُم ُمٗاِصال

ُّ
٤ِ الل ٍغ

َ
َ ً َٖ اِن ُمم٨ًىا 

َ
٩
َ
, (39)ا ًجُٗل بصعا٥َ اإلا

ىا َٖ  ٠ُِ ِْ ، وِبَخى ٍِ اِص َٗ ْب
َ
دِضًِض ؤ

َ
اِجِه وج َُّ اِن ُظْؼِث َُ ٍغ للَخَضِر َوَب ْهٍى

َ
 ج

َ
َصاة

َ
٩اِن ؤ

َ
ًْ َون٠ِ اإلا ُل ِم َٗ ْج ًَ َما 

َ
ِنغِ ٦

ُلّ
ُ
ْضز ًَ ما  ِل, بهَّ َُّ خس

ُ
اِن اإلا

َ
٩
َ
ِت لدك٨ُِل اإلا َُّ اِن الخّؿِ

َ
٩
َ
ِت  اإلا ًَ َوا ِم الِغّ

َ
ال َٖ حَرِة في  ِٛ اِعجيَّ بَخٟاِنُِلِه الهَّ

َ
الَم الخ َٗ ال

ا ما ًٖ با ُِ ل٤ُ اه
ْ
س ًَ ا  ا٫ِ؛ ِممَّ َُ

َ
ِم الخ

َ
ال َٖ ِِل ال ِفي  ِٗ

َ
َ٘ اإلا ُِل في الَىا٢ ِٗ

ٌَ ُه  ُه بإهَّ
َ
اِعث

َ
ُغ ٢ ِٗ

ْ
ك سُُلّي وَُ ِت، ّالخَّ

َ
بالَخ٣ُ٣ِ

٤ُ جإزحًرا
ُ
ل
ْ
س ًَ َما 

َ
ِهّ ُّمباقًغا ٦ّ ِٗ ِِل  ِبَىا٢ِ ِٗ

َ
ّ.(40)اإلا

َها  ِٟ  في ؤزىاِء َوْن
ً
ت َُّ اِعٍس

َ
َؿاٍث ج

َ َ
ي إلا ِٟ

ًْ ُ
َىِجُضَا ج

َ
 في َؾغِصَا؛ ٞ

َ
ت َُّ س اٍع اَص الخَّ َٗ ب

َ
 ألا

ُ
اِعَصة ُل الؿَّ ِٟ

ْ
ٛ

ُ
 وال ح

ىاؾُب  ًُ ُض الخىٟيُّ بما   البُُل/مٍؼ
ُ
الت ُضِن التي ًُمغُّ بها الّغخَّ

ُ
ْمَغاِن في جلَ٪ اإلا ُٗ اَِغ ال

َ
ٓ

َ
٤ُِ٢ِ إلِا ِت الضَّ َُ َغ ِبي َظَى

َما
َ
ُخِب؛ ٦

ُ
ِت طلَ٪ الّغّخالِت، ؤو َظاِم٘ ال٨ ًَ َوا ِل الِغّ

َ
 َبُ

َ
٣اٞت

َ
ـُ في آلاِن طاِجِه ز ٨ِٗ

َ
َما ح

َ
ِت، ٦ َُّ اج

َّ
حَرِة الظ ِؿَم  الّؿِ

ّ
اح

ا
َ
٩
َ
اِث اإلا َٟ د٩ِي ُمىاَن

َ
 ج

ً
ت َُّ  َونٟ

ً
ت

َ
اِعَ

َ
اوّي/ز

َ
ْدِضًٍض َم٩

َ
َص ج  ُمجغَّ

ُ
ِض الَىن٠ ُٗ ٌَ ْم 

َ
ل
َ
؛ ٞ

َ
َه٠ ِت، َبْل واجَّ َُّ اِعظ

َ
ِن الخ

َغِة ِخحَن 
ْ
خ ِت الصَّ بَّ

ُ
ْسِجِض ٢

َ
 إلا

ً
ي َونِٟه مشال ِٟ ِت؛ ٞ ِخِه وِمؼاِظِه وهٟشاجِه الخانَّ

َ
اٞ

َ
٣

َ
ِزًظا بُغوِخِه وز

َ
إِحي ُمْمت ًَ ٍُ َعآ

َّٟ ِلُ
َ
هِض الخ َٖ ْسِجُض ِفي 

َ
َص َظا اإلا : ُظّضِ َغ ٞى١َ لىٍح ُعزامّيٍ ِٟ بِض "وِبِجىاِع ِبخَضي بىاباِث اإلاسجِض ُخ َٖ  ًِ ِت الَىِلُِض ب

خحِن"
َ
ى ال٣ِبل

َ
ول

ُ
الُم ٖلى ؤ يَّ ...الؿَّ اُع ٖىَض طا٥َ: َوَنلىا الَخغَم ال٣ُضس ِ جَّ ا٫َ الخُّ

َ
اَعاُث (41) اإلالِ٪.. ٢

َ
ٍِ ؤلاق هِظ

َ
؛ ٞ

ش امتِّ اٍع  اإلا٩اوّي بالخَّ
ُ

متزُط الىن٠ َُ غِص، َٞ ِؿُِج الؿَّ
َ
 في و

ً
غة َّٟ ًَ  جإِحي ُم

ُ
ت همَّ

ُ
 اإلا

ُ
ت َُّ س اٍع ُه.الخَّ

ُ
ْهل

َ
ٞ ًُ م٨ِ ًُ َّزاًظا ال 

ًَ الَجىَّّ  ْذ م
َ
ها هَؼل َؿاِء ِفي ال٣ُْضِؽ الِتي ٢َُِل بجَّ

ْ
ل
َ
َغِة اإلا

ْ
خ ِغ الصَّ شحرٍة؛ ٦َخْهٍى

َ
٦ َ٘ ٍُ في َمىاِي ِجُض

َ
َى َما ه َُ ِت، و

ّ
َ
اَء بلى ألا ِغ آصَم وَخىَّ

َ
َبىّي الَبك

َ
ٍِ ؤ ُبى َُ  

َ
ت

َ
ْخٓ

َ
ِهَضْث ل

َ
ها ق جَّ

َ
ها ِمً ؤ

َ
ِزحَر َخىل

ُ
ْذ َوما ؤ َٟ ْل َو٢َ ََ ت"  ًَ الجىَّ ْعِى ِم

 ٍِ ْذ َظ َٗ ؿاِء؟ َل َؾِم
ّ
بَهى ما زل٤َ هللَا مً الي

َ
ِت ٦إ َخحِن ِبِمؿِ٪ الَجىَّ َِّ َدَى

ُ
ىًما ب٣َضَمحَها اإلا ًَ اُء  لحها َخىَّ َٖ

ماوّي؟" ىِث الؿَّ
ُ
ُغَص مً اإلال٩ ًُ بَل ؤْن 

َ
اِع١ِ ٢

َ
ـَ اإلا ِص َبحَن هللِا وببلِ مغُّ  ِخىاَع الخَّ

ُ
خغة ومشُل جل٪  (42)الصَّ

ى ال
َ
ل َٖ ِه  ِٖ

َ
ال

ّ
ؼاعة اَ

َ
ِه ٚو اٞع َٗ ٕ َم اعِص/ة وجىىُّ ٣اِٞت الؿَّ

َ
ي بش ش ِ ٌَ شحٌر في الّغواًِت، بما 

َ
ِت ٦ َُّ اِعٍِس اعاِث الخَّ

َ
ِش ؤلاق ّخاٍع

ِت.
َ
واًِت/الّغخل  الّغِ

َ
ُل ؤخضار

ّ
٣اِفّي والّؿُاس ّي والاظخماعّي الظي ٌك٩

َّ
ّالش

اويُّ وال -2/1
َ
ي
َ
ِىيُل اإلا

ْ
ش

َّ
شِ الت

َ
 ُبعُذ الّذًُموغشافّي/طبائُع الَبش
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 ؤِو   
ُ
ت َُّ اِعٍِس  الخَّ

ُ
ت مِل؛ ٞال٣ِهَّ َٗ ُر َو٣ًٞا لَىىِٕ َظا ال

ُ
٨ث ًَ و 

َ
ْغِصّي ؤ َٖما٫ الؿَّ

َ
اِم في ألا

َ
شخ

َ
َضُص ألا َٖ ٣ِلُّ  ًَ

َُّ
َ
ٞ 

ُ
ت َُّ لم ِٗ  ؤو ال

ُ
ت َُّ دلُل  الخَّ

ُ
ت ا ال٣ِهَّ خاُم، ؤمَّ

ْ
ش

َ
حَها ألا ِٞ ُر 

ُ
٨ث

َ
 ج

ُ
ت َُّ ِٖ ، الاْظِخَما

ً
اَصة َٖ ٣اُؽ، 

ُ
اِنها، وج

َ
شخ

َ
َضُص ؤ َٖ ٣لُّ 

اِجِه، َُّ ه
ْ
خ

َ
ْضَعِجِه في َعؾِم ش

ُ
اعِص بَمَضي ٢  الؿَّ

ُ
،  بَظاَصة

ً
ت َُّ ها خ

ُ
جٗل

َ
، ج

ً
ت  زانَّ

ً
ْمُحِزَا بِؿماٍث جدمُل َبهمت

َ
وج

ِيَىا ُُ ٖ
َ
َىا هغاَا بإ ّ.٦إهَّ

ب 
َّ
، ٧الُ

ُ
ت ًَّ َماُث اإلااص ىا الّؿِ َُ َماِث  ٍِ الّؿِ ٣َهُض بهظ ًُ ِت، َو٢ض  َُّ ىظ

ُ
ِت/ ألابٗاِص الٟؿُىل َُّ ِت الِجؿم َٗ ُ

حِر طلَ٪ مً  ِت، ٚو َُّ ت باإلاالِمِذ الجؿم ٟانَُل زانَّ
َ
هاٞها بلىٍن زاّم ِللبكغِة، ؤو ج٣اؾُِم الَىظِه، وج

ّ
٧اج

اِث، وؤَّمِّ َُّ خه
َّ

ظا البُٗض الخاِعِجيُّ ِمً ؤبغِػ ؤبٗاِص الص ََ ضُّ  َٗ ٌُ  
ْ
َغِة؛ بط َِ ا

َّ
ت الٓ ًَّ ا، في الّؿماِث اإلااّص ًً ها، ؤً

ّ
ُ
َزة ِت وِؾماُتها اإلامحَّ ًَ َوا بٗاُص الِغّ

َ
٨خمُل ؤ

َ
؛ ٞبها ج ْغِصّيِ ّو الؿَّ ّ.(43) الىَّ

ُضِن التي ًمغُّ بها 
ُ
اِن اإلا

َّ
ِ٘ ُؾ٩ ها لُباِج َٟ  ؤنَّ ون

َ
مُمت

ُ
ًْ عواًِت ؤ َ٘ م ٌِ مىاي  في بٗ

ُ
الخٔ

ُ
ىا ٢ْض ه ول٨ىَّ

غاه٤ُِ(
َ
ُض الَخىٟيُّ في )َمؿَغي الٛ  مٍؼ

ُ
ٟانُِل  الّغخالت ، ج٣ُُُض الخَّ

ً
غاِص مىُه، ٖاصة

ُ
ىز٣ُِّي؛ اإلا ِ٘ الخَّ اب

َّ
ِؿُم بالُ

َّ
ًد

ٍُ في  ا ٚحَر الظي لخٓىا ًٗ  َاب
ُ
سظ ُه ٢ْض ًخَّ ّالىاعصِة في الىن٠ِ اإلا٩اوّي؛ بمٗجى ؤهَّ

َّٖ َتها ٖلُِه؛ ُٞإِحي ِط٦ُغَا، ؤخُاًها،  َُّ ىظ
ُ
َتها وؤًضًىل

َ
َؿْذ ُعوَخها وز٣اٞ

َ
اَن؛ بط ٨ٖ

َ
٩
َ
ى ؾبُِل ون٠ِ اإلا

َ
ل

اِث الٗابغِة.
َ
ِص اإلاالخٓ ّاإلاكاََضِة، بْل ُمجغَّ

اٍن،  غٍب وُؾٍغ َٖ ٖىَن ما بحَن  ًَ " ًخىػَّ ُل لها بخىن٠ُِ ؤَل ال٣ُضِؽ الظً ِ
ّ
مش

ُ
ت ه َُّ ِب َظٍ الٟغي ولخ٣ٍغ

ّ
ٌ
َبت هم مكغَّ َُ َضاَص: وظى

ْ
كِبُهىَن ؤََل َبٛ ٌُ ُهم ال  ُجها، ل٨ِجَّ َُّ جب

َ
زغي ال ؤ

ُ
بُدمغٍة، وج٣اؾُُمهم  وخخًما َىالَ٪ ِملٌل ؤ

هم  بُضو ؤجَّ اِط، ٍو  جؼصخُم بالُدجَّ
ُ
با٫ِ ؤخٌض بي؛ اإلاضًىت ًُ . لم 

ً
ت

َ
ىه ُُ  ول

ً
، وخغ٧اُتهم ؤ٦ثُر ٦ُاَؾت

ً
ت

َّ
 وِع٢

ً
ت

َّ
ؤ٦ثُر ص٢

غباَء َىا"
ُ
ّ.(44)اٖخاُصوا الٛ

محَّّ
ُ
اِن اإلا

ّ
٩ َ٘ الؿُّ ِه َباِج ِٟ اعِص/ة في ون ٠ الؿَّ َِ ٣اِث ٖىا

ُّ
ىا ال وكُٗغ ِبخضٞ

َّ
٣ِضِؽ، بْل ولٗل

َ
 في بِِذ اإلا

َ
َزة

اِمَخِت؛ بما ًٓهُغ في  ِت الهَّ َُّ ُِد ِت في نىَعِتها الؿَّ َُّ َضِه
َ
ِت، ومٓاَِغ اإلا َُ بي

َ
مغاِن وألا ُٗ ْ

 لل
ٌ

ٍُ ون٠ جض
َ
ُظلُّ ما ه

ى َصخغِة َبِِذ اإلا٣ض
َ
ل َٖ ِت  َٖ ُبى

َ
اَء اإلا  ل٣ضِم خىَّ

ُ
َغة ِٖ ا

َّ
 الك

ُ
ت

َ
ٛ

ُّ
ِت التي عؾَمْتها الل ُّ ىِع ألاَصِب ْذ الهُّ َٟ ْل َو٢َ ََ ِؽ: " 

 ٍِ ْذ َظ َٗ ؿاِء؟ َل َؾِم
ّ
بَهى ما زل٤َ هللَا مً الي

َ
ِت ٦إ َخحِن ِبِمؿِ٪ الَجىَّ َِّ َدَى

ُ
ىًما ب٣َضَمحَها اإلا ًَ اُء  لحها َخىَّ َٖ

ّ
ُ
ماوّي؟ جمل٨خِجي وخكت ىِث الؿَّ

ُ
ُغَص مً اإلال٩ ًُ بَل ؤْن 

َ
اِع١ِ ٢

َ
ـَ اإلا ِص َبحَن هللِا وببلِ مغُّ  ِخىاَع الخَّ

ُ
خغة ؤبَِىا  الصَّ

ىا ٢ل٣ي الَخغ٦ِت 
ُ
اِع باج جَّ اثِم، وظماٖت الخُّ ُِل الهَّ َٖ اِن، وُظىِٕ و

َ
٩
َ
٣ُلَخا بِٟٗل َُبِت اإلا

َ
آصَم؛ ٢ضماَي ٢ض ز

 بلى 
ٌ
اِزَهت

َ
هم ق َُ  ج٩اُص جِهُل بلى ألاعِى، ووُظى

ً
لت ٍى

َ
ىاِث، وؤزغُظىا ِمً ُظُىِبهم مؿابَذ َ

َ
ُ

ُ
عي الخ ؾَغ

ُه، ُٞما ما بغِّ
ُ
ل ٠ِ٣ جخإمَّ هم الؿَّ مُّ

ُ
ا ًَ ى  ِٝ ألاهبُاِء، َو ىُع التي ٢غؤَا الغَّؾى٫ُ ٖلى ُنٟى خُذ ؤحؿاَء٫ُ: ما الؿُّ

" ِ٘ ىي
َ
ّ.(45)في َظا اإلا
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ًَ ؤلالهاِم،   م
ً
ت   زانَّ

ً
 وظٍض، ؤو َخالت

َ
ـُ خالت ٍت، ونىٍع خاإلاٍت ح٨ٗ ًُ ،َىا، ؤماَم  لٍٛت قٗغٍَّ ٞىد

ل
ُ
اعُص اإلا ْذ ونضمِت الاهٟٗاالِث باإلاىا٠ِ٢؛ بط ٌُٛضو الؿَّ

َّ
؛ ٞازخل

ً
هم ٦ظلَ٪ الظي اهجظَب اهدباَُه َبَٛخت

ىخاِث 
َّ
 ُٞىَياٌث مً الل

ً
َضِة؛ ٞخجهمُغ ٞجإة َّ٣ٗ

ُ
ِت اإلا ُّ َى

ّ
اِث الظ َُّ ِِ الٗمل

َّ
ُىُه؛ ٞهاع ًىٟهُل ًٖ مسُ مىاٍػ

ْىُل٤ُ في جل٪  ًَ احّي، الظي 
َّ
ؿُُُغ ٖلُِه ؤلالهاِم الظ ٌُ ِت؛ وِمً زمَّ  

َ
زُل

َ
ىِع وألا خٓاِث واإلاكاَِض والهُّ

َّ
الل

ِت،  ٍَّ ىع ُٗ ُّ
ُه باِلػماِث الك ُٟ ًُ ون خٓاٍث مصُخىبٍت بما ًم٨

َ
صخُبها مً ل ًَ ِت، بما 

َ
ٟاظئ

ُ
ت اإلا َُّ ِٖ ؤلابضا

.
ٌ
ٌم ؤو مكاُٖغ ُمجخلَبت

َّ
ٗاالِث  التي ال ًد٨ُمها ٣ٌٖل مىٓ َٟ ّوالاه

سجُلّي ؤّجها ْاَغة في عواًتها، بل ٖلى 
ّ
اعصة الد ـَ مٗجى اهخ٣اصها لىن٠ِ الؿَّ ٟي مِٗٓم ولِ

َ
؛ ٞ ـِ ال٨ٗ

  
ً
ت َُّ اًصا ونٟ َٗ ُض الَخىٟيُّ ؤب ُضِن التي ًمغُّ بها مٍؼ

ُ
اِن اإلا

َّ
ِ٘ ُؾ٩  مً ون٠ِ َباج

ُ
ِسظ خَّ

َ
ِت  هجُضَا ج ًَ مكاَِض الّغوا

 
ُ
ت اهىٍَّ

َّ
اُث الش َُّ خه

َّ
ُب الص غَّ

َ
م٤ِ، و٦شحًرا ما هجُض طل٪  في ونٟها خّتى ألاما٦ً التي جدك ُٗ جدؿُم باِلنالِت وال

ىا بلى بُباجِّ ُٟ ْغصّي، بل ٦ك ّوِ الؿَّ
اِث الّغثَِؿِت في الىَّ َُّ ِه

ْ
خ

َّ
ِص ِزضمِت الص جغَّ

ُ
هم لم ًٓهُغوا إلا ٗها؛ ٞيكُٗغ ؤجَّ

ت  َُّ ُد باِجٗها اإلامّحزة،  ُٞخجاوٍػ بٍُٗض للٗالماِث الؿَّ ، َو ًِ  مً ؾماِث ألاَما٦ِ
ً
ت مضي ظّض َبٍُٗض، ؤظَؼاًء ُمهمَّ

ا ب ًٟ اَغِة  التي ونٟىاَا آه
َّ
ِت.الٓ اَغٍَّ

َّ
ّالٓ

ىا٥َ  َُ ت وجىيُدها ما ظاَء في ون٠ِ الىّعا٢حَن وخىاهُتهم: "٧اَن  َُّ ومشا٫ طل٪ لخإ٦ُِض َظٍ الٟغي

ُخِب 
ُ
ٌِ ال٨ َل ِمً بٗ

َّ
 ؤٚغججي بإْن ؤجدل

ُ
غّخبت

ُ
 اإلا

ُ
ت َُّ ًىل ُٟ ٢حَن في ُبهَغي، ؤُٖجُهم ال  للىاعَّ

ْ
ُ٘ ص٧ا٦حَن ٣ِٞ ِبً

َضح
َ
ها بما ل ًَ ٢اً

ُ
ْن ؤ

َ
واِص"التي َمِعي وؤ ًَ الغُّ  م

ً
الُت

َ
 ز

ً
ت

َ
اِمل

َ
هم ٧اهْذ ز

َ
ًّ ُؾى٢ ٨ِ

َ
ّ".(46)ِهم، ل

ِت   َُّ ىل ًُ ُٟ ها ؤَُٖجهم ِبال ِٟ  ِمً َون
ُ
َخٔ

ْ
ل
َ
َما ه

َ
اِٖغ؛ ٦

َ
ك

َ
ًما باإلا َٗ اِن ُبْهَغي ُمٟ

َّ
ها لُؿ٩ ُٟ ىا َون َُ إحي  ًَ

ٍِ اإلا اُن َِظ
َّ
غُم ٢ِض اقُتِهَغا ِبِهما ُؾ٩

َ
رِخُُب وال٨

َّ
اهاِن الت

َ
غخَبِت، ٞظ

ُ
ىا بهاجحِن الّؿمخحِن، اإلا

ُ
ِغٞ ُٖ ضًىِت؛ ٣ِٞض 

ل[ ٍب الُهظلّي:                 ]الٍُى ٍئ
ُ
اُع، ٣٦ى٫ ؤبي ط َٗ ق

َ
َمْذ ٞحها ألا ِٓ

ُ
ّوه

ًِل َوال٨ِِٟلّ
َ
ِت الظ َٖ ى لى َظؿَغٍة َمٞغ َٖ ٍة                    ؼَّ

َ
َِل ُبْهَغي َوٚ

َ
َصَا ِمً ؤ َؼوَّ

َ
ّ   (47) ج

ٍُ في َون٠ِ ُظىِضّ ى ما هغي هٓحَر ٌَ  َو اِلَبِت بُ
َ
٣ ًَ الهَّ : "٧ان مُٗٓمهم م ـِ

ُ
َضل

ْ
ه
َ
اِلَبِت مً ؤَِل ألا

َ
٣ الهَّ

 
ً

ىا ٢لُال
ُ
ش ٟخِِل جغٍَّ ًَ الخَّ َغاَء، بَٗض اهتهاِئهم م ًْ َ

وِشخٍت ز
َ
بٍت، وؤ حى، وب٣ليُؿىاٍث ُمضبَّ ِ

ّ
، وُخمَغ الل ٍِ الُىُظى

ّ ًَ ىِؽ م
ُ
٩
ُ
ُغوَن اهتهاَء مىُضوِب بِِذ اإلاا٫ِ مً ظباًِت اإلا ِٓ اِع " ًيَخ جَّ ّ،(48)الخُّ

  
ُ
اِلَبت

َ
٣ ها الهَّ

ُ
ٟاِث التي ال ًتر٦ ًَ الّهِ ًغاُء م

َ
 الخ

ُ
وِشَخت

َ
ًُ ٞال٣ليؿَىاُث وألا ؛ ٦ما ٣ًى٫ُ اب ـِ

ُ
َضل

ْ
ه
َ
في ألا

ٍم، وال ؤخَض ٩ًىُن مُٗه، ٞةطا 
َ

ال
ُ
ٍُ ِبٛحِر ٚ ، ٞةطا َع٦َِب اإلالُ٪ َع٦َِب َوخَض ـَ هم ًلبُؿىَن ال٣الِو

ُّ
ل
ُ
َن ٞحهم: "و٧

َ
ال ًْ َ

ٞ

ا ظاوَػّ
َ
ِه، ٞةط ُِ ها جدَذ بب

َ
ُه ًٖ عؤؾِه؛ ٞجٗل

َ
ليؿىج

ُ
٢ 

َ
 ٢اَم وؤزظ

َّ
ى١ِ لم ًب٤َ ؤخٌض بال وا اظخاَػ في الؿُّ َم عصُّ

 
ً
ٍُ وبزىجُه ؾاٖت ضزُل بلى اإلالِ٪ مً نٛحٍر و٦بحٍر خّتى ؤوالص ًَ  ًْ لُّ م

ُ
وِؾهم، و٦ظِلَ٪ ٧

ُ
٢الِوَؿهم بلى ُعئ

ُؿىا، زمَّ ٢اُمىا 
َ
وا بلُِه بغئوِؾهم وَظل

ُ
مَّ ؤوما

ُ
هم ز َِ ا جدَذ آبا َى

ُ
ل َٗ َج

َ
وا ٢الوَؿهم ٞ

ُ
ًىٓغوَن بلُِه ٢ْض ؤزظ



 

 363-333 ص، (2021) 2:ذدعـــال/   5لجدذاإلا
                  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

346 

 

ى ًإمَغَم بالُجلىِؽ و٧ّل َمّ ى ختَّ ٓهُغَا ختَّ ًُ ا وال ًسغُط ٢ليؿىجُه وال 
ً
ـُ باع٧ ما ًجل ـُ بحَن ًضًِه ٞةهَّ ً ًجل

ّ.(49)ًسغَط ِمً بحَن ًضًِه ُٞلبُؿها ٖىَض طلَ٪"

ت  َُّ س اٍع زْتها، ووٗجي بها  مضي ز٣اٞتها الخَّ غِص  التي محَّ ِت الؿَّ َٗ لُّ طلَ٪ بلى ُمالخٍٓت لُبُ
ُ
ؿلُمىا ٧ وَُ

ِت،  َٗ ِت الىاِؾ َُّ ِت؛ والُجٛغاٞ َُّ ِٞ َغا
ْ
ِت والُجٛ َُّ اِعٍِس هِت الخَّ خسّهِ

ُ
ِت اإلا َُّ راز

ُّ
َهاِصِع الت

َ
ِت اإلا َٗ ى ُمغاظ

َ
ل َٖ ضعِتها الٟاث٣ِت 

ُ
و٢

َى ؤمٌغ  ٗخبَرِة، َو
ُ
غُص في اإلاهاِصِع اإلا ًَ ت ٦ما  َُّ ٌض في عواًِتها الّغخل ُضِن التي ًمغُّ بها مٍؼ

ُ
ها ؤَِل اإلا ِٟ ٞىجُضَا في َون

ْغص وَّ الؿَّ  ًمىُذ الىَّ
ً
َهاصِع َصَعَظت

َ
ٍِ اإلا ا ال٣اعت لهظ ًُّ س ٠ِ جاٍع ش٣َّ

ُ
ِهُل لل٣اعِت اإلا

َ
، ج

ً
 واِضخت

ً
ت َُّ  وا٢ٗ

ً
يَّ مسخت

ا للمضِن  ًُّ ىِز٣ُِ
َ
ا ج ًُّ س  َمهضًعا جاٍع

ُ
ت َُّ ُتها الّغِْخِل ًَ ِت جهحُر ِعَوا َُّ َ٘ َظٍ الىا٢ٗ ض١ِ؛ ٞخ٩اُص م ًَ الّهِ  م

ً
ٖالُت

ٌض الخىٟيُّّ َضان التي مغَّ بها مٍؼ
ْ
اِجها. والُبل

َّ
باج٘ ؾ٩ َّو

ى  ؛ َو
ٌ
ت َُّ س  جاٍع

ٌ
ت ًَ  ؤنَّ مؿغي الٛغاه٤ُِ ِعَوا

ً
ضة

ّ
 ما٦

ً
ـَ حكحُر بقاعاٍث واضخت  الخمِ

َ
مُمت

ُ
مَّ  هجُض ؤ

ُ
ومً ز

ِت لخىز٤ُِ ماصِة  َُّ اِعٍِس ًَ اإلاهاصِع الخَّ ٍت ضخمٍت م َٖ ا؛ بِط اخخاَظْذ بلى مجمى ًٟ اٖ ًَ َب ِمجها ُظهًضا ػاثًضا ُم
َّ
ُل

َ
ما ج

سجِض (50)ِعواًِتها
َ
ُن اإلا

ّ
ُضِن؛ ٞماط

ُ
َ٘ ؤَل جل٪ اإلا باج ، َو

َ
ت َُّ س اٍع اَص الخَّ َٗ ْٗذ في ط٦ِغَا ألاب ؛ لظا هجضَا ٢ض جىؾَّ

غِة الٗغِب، زمَّ  ها مً ظٍؼ
ُ
اَم، وؤنىل

َّ
ىِذ الك ِت، التي ؤجْذ واؾخَى َُّ َغِب َٗ ٍب ال

ْ
ل
َ
، مً: " ٢بُلِت ٧

ً
ى ،مشال ألا٢ص َ

َِى:  ِص والؼَّ ىصُّ  بىىٍٕ مً الخَّ
َ

ِت"ؤعصٝ َُّ ُه هَي مِؿىُن بيُذ َبدض٫ِ ال٩لب ؛ ٞإمُّ
َ
ت ًِ مٗاٍو َض ب ًُ ؤزىا٫ُ ًٍؼ ّ.(51)هد

ا ًٖ ِؾماجِه   ًُّ ا ظل ًٟ ِل ٦ك ٍى
ّ
ِن الُ

ّ
َ٘ خىاِع َظا اإلااط َعْث لىا م  ٢ض نىَّ

َ
اِعصة  ؤنَّ الؿَّ

ُ
هلخٔ

ِش؛  اٍع حَن بما سّجلخُه ٦خُب الخَّ ِ
ُّ ام

َّ
حَن والك ِ

ُّ ٣ضؾ
َ
ت، وِؾماث اإلا َُّ  ًٖ ؤٚىاِع جل٪ ألاهثربىلىظ

ُ
بط ج٨ك٠

ِت.  َُّ ٗها الخٟ ِٞ ًْ صوا ٖ 
ُ

مىِمها الّضُٞىِت ال٩امىِت صازل هٟىؾها، ٦ما ج٨ك٠ اِث َو َُّ ّالصخه

ِٝ اإلاظ٧ىِع آلازَغ الٛاِثَب،  َغ
َّ
ضع٥ُ مً زال٫ الُ

ُ
ا ه ٍٝ وخٍُض ْاٍَغ، وبن ٦ىَّ و٢ض هجُض الخىاَع مً ََغ

 َظا اإلاىهىلىِط، الظي ًهحُر صًالىظا اٖخب
ُ

ضٝ ٍُ َو ِر، و ال٨ك٠ِ ًٖ هىاًا  ؤ٩ٞاِع طلَ٪ اإلاخدّضِ
ُ
ا، ججلُت اِعًٍّ

ِت،  َُّ اج
َّ
ِت الظ َُّ ٌٍ  في جغ٦حٍز وحٗبحٍر ًٖ الاهٟٗاالِث الّضازل ٍت وهب ىٍَّ َُ ِت للُمخل٣ّي؛ بط ًإحي  الِخىاُع  طا خ َُّ ازل الضَّ

٣ا
َّ
 مىاؾًبا للُمؿخَىي ال٣ٗلّي والاظخماعّي والش

ً
اِث؛ ُٞيخهي بلى ججؿُِض م٘ مغاٖاِة ؤْن ًإحي ٖاصة َُّ خه

َّ
ِفّي للص

اعُص مً زال٫ِ "اإلاأطُن في ال٣ُْضِؽ جضٖى  ٍُ الؿَّ ًُ ال٣ُْضُؽ ًغا ؿ٨ ٌَ ُن الظي  ِ
ّ
اط

ُ
ٍت ٖجها؛ ٞهظا اإلا

َ
نىعٍة ُمخ٩امل

ُغّ
َ
ُن ًٟس

ّ
ظا اإلااط ّآل٫ البِِذ، َو

ُه ًىدِهُغ ما بحَن  
َ
؛ ٞدضْؾُذ ؤنَّ ٖاإلا

َ
ت ًِ ُمٗاٍو َض ب ى اإلائظهِتّبحًز

َ
ل َٖ ًْ في طلَ٪ الى٢ِذ  ؤ ُ

وؤؾِٟلها، ولم ؤ٦

ىسي في 
ُ
مِجي ُم٩

َّ
ِة. َظا بَٗض ؤْن ٖل َ٘ اإلااعَّ غباِء، اإلاؿترؾِل م

ُ
َ٘ الٛ ِِ َم اِم اإلاخبّؿ

َّ
ِ٘ ؤَِل الك ى  َب

َ
ل َٖ ٢ض اٖخضُث 

ِلمٍت ٢ض حكهُغ 
َ
ُه صوجها؛ ٞال ًضِعي ؤيَّ ٧

ُ
سغُؽ ِلَؿاه ًَ ِجُب ؤن  ًَ ِب خضوًصا وِخًمى  ِزْىجًغا في بٛضاَص ؤنَّ للٍٛغ

ِ٘ ؤَِل اإلاضًىِت، ومَٗخ٣ِضَم، (52)وظهِه" باج
َ
ُل لُ

ّ
مش

ُ
كهُض اإلا

َ
ت التي ًغؾمها َظا اإلا َُّ  الّجهاث

ُ
ىعة ٍِ الهُّ ؛ ٞهظ
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اِم مً 
َّ

اِن الك
َّ
ً ََباِج٘ ُؾ٩ َٖ اِق٠ِ 

َ
ِ٘ الِخىاِع ال٩ ٤َ مً وا٢

َّ
ما جسل ًْ ٚحِرَم، بهَّ ُهم ٖ َٗ ُز َب مّحِ

ًُ ومظَبهم، وما 

.زال٫ِ نىعِة اإلاّا ٍت في ِخىاعٍِ
َّ
َعِة بض٢ هىَّ

ُ
خجّؿَضِة اإلا

ُ
ن اإلا

ّ
ّط

ِت  -2
َ
َمِذًى

ْ
لافّي ِلد

َّ
عىوّي/الث

َ
اء اإلا

َ
ض

َ
 الف

اِن  
َ
٩
َ
اِث اإلاخباصلِت بحَن َبُِٗت اإلا

َ
ى ببغاِػ الٗال٢

َ
ل َٖ مً ؾماِث ألاصِب الّغَِخِلّي؛ ٦ما ؤؾلٟىا،  ٢ضعجُه 

ُىىلْذ َظٍ الٗالث٤ِ مً زال٫ِّ
ُ
ِ٘ ؤلاوؿاِن، و٢ض ج باِج َل  َو

َّ
ِت، و٢ْض ق٩ َُّ ًِي ِت والّضِ َُّ ِٖ ُنىِع الخُىاِث الاْظِخَما

 لألها و لآلزِغ في الى٢ِذ طاِجِهّ
َ
ت َُّ ل

ُ
 ال٩

َ
ىعة ُل الهُّ ِ

ّ
٧اثِؼ التي حك٩  ألاؾاَؽ ِمً الغَّ

َ
ًجيُّ الغ٦َّحزة إزحُر الّضِ ؛ لظا (53) الخَّ

 بلى َخّضٍ ٦بحٍر با
ُ
 اإلاٗانغة

ُ
ت َُّ اُث الٗغب ًَ َوا ِذ الِغّ ًجّيِ بمسخل٠ِ ؤق٩الِه، اَخمَّ ى َظا  الجاهِب الّضِ

َ
ل َٖ قخٛاِلها 

ًجيُّ   الّضِ
ُ

رار
ُّ
ِت  الت َُّ ت ؤلاؾالم َُّ ٣اِٞت الٗغب

َّ
ها باليؿبِت للش ِة ؤؾباٍب؛ ؤَمُّ ضَّ ِٗ ٗىُص طلَ٪ ل ، ومكاعبِه, َو ومهاصعٍِ

ًَ اإلا٩ّىِن الش٣اِفّي للُمْجخَّ ا ِم ُل ظاهًبا مهمًّ ِ
ّ
ك٩ ٌُ  

ْ
؛ بط

ً
ت ِتّؤلاؾالميُّ زانَّ َُّ ِت وؤلاؾالم َُّ اِث الٗغب َٗ ّ. (54) َم

2/1-  
ُ
ت ًِييَّ  الّذِ

ُ
لافت

ّ
 الث

ت" مؿغي    َُّ اِث عواًتها الّغخل َُّ خه
َ

ِت للص َُّ ًي  الخمِـ بغؾِم ألابٗاِص والجىاهِب الّضِ
َ
مَُمت

ُ
َبَضا اَِخماُم ؤ

 ال٣ُْضِؽّ
َ
ولى: "ؤ٢هُض مضًىت

ُ
ولى، بل مً الجملِت ألا

ُ
 ُؾُىِعَا ألا

ُ
ّ، الٛغاه٤ُِ" مىظ

 ًْ َٖ َب  ا٫ِ ٧ي ؤه٣ِّ
َ
ا ولى ِمً ِمٗغاِط الؿُّ

ُ
ٍت ؤ

َ
ًضا في َمْغَخل ًغا، ولؿُذ ُمٍغ ِ

ّ
ا وال نّض٣ًًا وال ُمبك ًُّ ولؿُذ هب

خىِت والاخِتَراِب،  ِٟ ًِ ال ٌُ جاظِغ ٦ُخٍب في ػم ، ول٨ّىجي مد ِ٘ ىاِم ِت الهَّ
َ

، َوَوْخك ِ٘ اِث الَجَىاِم
َ
٣

َ
َظَىابي في َخل

هاِثّ ضوَّ
ُ
هىة بخغا١ِ اإلا

َ
هىِب بجمِغَا" وق

ُّ
اِث، وجُهحِر الظ ّ.(55)واإلاسَُى

اِم؛ لظا ال  ت وما اٖتراَا مً خىاِصِر جلَ٪ ألاًَّ ت زانَّ َُّ ت ؤلاؾالم َُّ  ًٖ ز٣اٞخىا الّضًي
ٌ
 ٧اقٟت

ٌ
ٞهظٍ ٣ٞغة

ا صً ًٟ  هجُض َون
َّ

ٌض الخىٟيُّ بال ُل مٍؼ
َ
ُضِن التي ًمّغ بها البُ

ُ ْ
ِ٘ ون٠ِ ِاإلا ٍ٘ ِمً مىاِي ا لخالِت همغُّ في ؤّي مىِي ًُّ ي

غة َظٍ  َّٟ ِت، مً َُّ ًي َماعِة الّضِ ِٗ مّحُزَا مً ال ًُ  ما 
ُ

ّؤَِل ٧ّلِ َمِضًَىٍت؛ ؤو جه٠

مشُِل هجُض  ً ِؾَىاَا؛ ٞٗلى ؾبُِل الخَّ َٖ ًجّيِ ؤلاؾالمّي الظي ٌِؿُم ٧لَّ َمِضًَىٍت  راِر الّضِ
ُّ
 بالت

َ
ألاوناٝ

ِتها؛ ٦َما  ًَ ى ِمً ِعَوا
َ
ول

ُ
٣غِة ألا ِٟ ِ٘ ال٣ُْضَؽ، في ال ىاِم  بالهَّ

ُ
ِؿَمت

َّ
د
ُ
 اإلا

ُ
ِضًَىت

َ
ا، ِهَي اإلا ََ ٣لَىا

َ
ّه

اَن ِمَٗغاُط 
َ
ُهىعِة اإلاإزىَعِة؛ ِٞمجها ٧

ْ
ك

َ
مّي الخاٞل باِلخضاِر اإلا

َ
ِش ؤلاؾال اٍع ما طاث الخَّ ُّ َؿاِظِض، وال ؾ

َ
واإلا

ٍض  بّي ُمَدمَّ ّملسو هيلع هللا ىلص.الىَّ

ا؛ ٦ما وظضها في ألاّو ًً اوي ؤً
َّ
ِجُض في َنضاعِة الٟهل الش

َ
ما ه

َ
٣غِة ألاولى في َون٠ِ ِعخلِت و٦ ِٟ  ال

ُ
٫ِ، ومىظ

، ُمىُل٣حَن  ًَ  الِتي ماقْذ ٢ىاَٞل الدجُِج الٗاثضً
ُ
ت

َ
ل ِٞ ا١ٍ، َظمْٗخىا ال٣ا

َ
 ِعٞ

َ
زت

َ
ال

َ
ا ز ىَّ

ُ
ِلِهم: "٦ ِٞ ىا

َ
الَدجُِج و٢

 ب
َ
. ٢ا٫َ لي َناخُب ال٣اٞلت: بّن اإلاؿاٞت

َ
ًَ الَبهغة هحِر في ِحجِغ الَُماَمِت ٢اِنضً

َ
حن حجغ ِمً لبِثهم ال٣

"
ٌ
ت

َ
ل ٍى

َ
ِت ٞدؿُب؛ ٦ما هجُض (56)الُمامِت والبهغة َ َُّ ًِي  بِؿَماِتها الّضِ

َّ
ِت بال ًَ َوا ُضِن في الِغّ

ُ
ٌُ اإلا ِؿُم بٗ

َّ
، بل ال جد

ي لىا ًٖ ٦شٍب ظبٌل َاثٌل  ٍِ الٛغِب جبضَّ جا ِ
ّ
اٍم مً ُبهغي باج ًَّ في ون٠ِ مضًىِت ُبْهَغي: "وبَٗض مؿحَرِة زالزِت ؤ
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، ناَح ٢اثُض ال٣اٞلِت: بخال٫ٍ وؤًَاٍب ب ـِ حَن ؤخغاٍف وؤشجاٍع مدكاب٨ٍت، وجيخثُر ٞى٢ُه اإلاأطُن و٢باُب ال٨ىاج

اَن" ًَ اوي ِمً عَم
َّ
ى ال٣ُْضِؽ في الُىِم الش

َ
ل َٖ ىا 

ْ
 ألاهبُاِء، ل٣ْض ؤقٞغ

ُ
ٍخىِن ومضًىت ه ظبُل الؼَّ

ّ
ّ.(57)٦ّبروا به

غُص الىنٟيُّ إلِاضًىِت ال٣ُْضِؽ ؛٦ما ج  ، ٞلْم ٣ْٞض اعج٨َؼ الؿَّ ًجّيِ ِغ الّضِ
َ
ز
َ
ى ألا

َ
ل َٖ اعصِة،   في اَخمام الؿَّ

ُ
الخٔ

ِت اإلامّحزِة ِللمؿاظِض وال٣باِب في ال٣ُضِؽّ َُّ ًي   بخلَ٪ اإلاالمِذ الّضِ
َّ

ٍت بال ٍت ْاََغة، ؤو مٗىىٍَّ ًَّ ِت مالمَذ ماص ًَّ ؛ جبا٫ِ ِبإ

ها ب ِٟ  في جىنُ
ً
ٟت

َّ
 وُم٨ش

ً
  مستزلت

ُ
ت ِمُذ اإلاٗىىٍَّ

َ
ال

َ
اًصا لظا ظاَءِث اإلا َٗ  ؤب

ُ
٠ُ ًِ

ًُ ى ما   ألاهبُاِء؛ َو
ُ
ها مضًَىت إجَّ

ا،  ًً ؿلمحِن ؤً
ُ
حِر اإلا ِت للمْؿِلِمحَن، ٚو َُّ ًِي ٣ىِؽ الّضِ

ُّ
ها للُ ِٟ ٍِ مً زال٫ِ ون ِت َظ َُّ  ِلغواًِتها الّغخل

ً
زة  ممحَّ

ً
ت َُّ ز٣اٞ

ا؛ لظا هجُض الغّّ ًً سخلِٟت واإلاخ٣اَِٗت ؤً
ُ
ٍٗغ٠ ب٩ّلٍ مجهما خؿب مٗخ٣ضاِتهم اإلا اوي ًّٟؿُغ َمؿاِث والخَّ

ِؽ بِهم، ومخابِٗت  غُّ َٟ ًغا ما بحَن الخَّ ُِ
َ

ُصوجها ٨َظا "٦ىُذ ُميك هم التي ًغّصِ َٖ هم وؤسجا
َ
اِط الّىَهاَعي وجغاجُل الُدجَّ

َهاَعي:  اِط الىَّ ِت الُدجَّ َٖ َىِلي وخحرِحي؛ ٣ٞا٫َ ُمكحًرا بغؤِؾِه بلى َظما
ُ
ـَ ط َ

ُه إلا
َّ
ُش ال٣ِس ّي، ولٗل

َّ
زُىاِث الك

ى  ا٢ترَبّ َؿمَّ صِح ؤو ال٣ُامِت، وَُ ِٟ ىِم ال٨بحِر، وألازحِر ٢بَل ُِٖض ال ًَ الهَّ ُ٘ م اب ٗاهحَن َى ألاخض الؿَّ
َّ

ؤخُض الك

ى  َؿمَّ ى مضًَىِت ال٣ُْضِؽ، وَُ
َ
بّي ِٖس ى بل ُه ِط٦غي صزى٫ِ الىَّ مىَن ؤهَّ ٖؼ َٕ آلاالِم، ٍو  به ؤؾبى

ُ
ُٕ الظي ًبضؤ ؾبى

ُ
ألا

 ٠ِٗ ا ؤخَض الؿَّ ًً ٍُخىِن َظا الُىُم ؤً ٠ِٗ والؼَّ ٍخىهت؛ ِلنَّ ؤَالي ال٣ُْضِؽ اؾخ٣بلْخُه ٦ُمىخِهٍغ بالؿَّ ؤو الؼَّ

ـِ لالخخٟا٫ِ بهظا الُىِم" ٠ِٗ والّؼٍِىِت في ٚالبُِت ال٨ىاج ٗاُص اؾِخسضاُم الؿَّ ، وَُ ًِ
ؼٍَّ
ُ
ّ.(58)اإلا

ِخّ اٍع ْغِص الخَّ غوعِة ًٖ ؤؾلىِب الؿَّ ًَّ ْغِص بال ًَ الؿَّ  م
ُ
٣ت ٍغ

َّ
ٍِ الُ  َظ

ُ
ا٢ِض وجسخل٠  ًٓلُّ ؤ٢غَب بلى الىَّ

ْ
ّي؛ بط

ِغَا َمْهما  ََ ابخِت في َظى
َّ
اِث وؤؾاَحِرَا الش َٗ ْجَخَم

ُ
ًْ ُعوِح اإلا َٖ ّٗبِر 

ُ
الِض اإلا

َ
اثِب الخ هىعزغوب ٞغاي بال٣ّوِ الهَّ

ّ
ً

ال
ْ
٨

َ
ًٍ ما ٧اَن ق اِث

َ
ٍ٘ بوؿاِوّيٍ ٧ ؛ باِٖخَباِع ؤنَّ ل٩ّلِ ُمجخَم

ُ
ت َُّ اِعظ

َ
ِمُدها الخ

َ
رْث َمال حَّ

َ
ٛ

َ
ًَ  ح ا بِه ِم انًّ

َ
ُمَخِمّحًزا ز

ْجَخَمٗاِثّ
ُ
ًَ اإلا ٍِ ِم حِر

َ
ٚ ً َٖ  ٍُ مّحُز

ُ
ِت التي ج

َ
اٞ

َ
٣

َّ
ّ.(59) الش

ٌض  ُضِن التي مغَّ بها َمٍؼ
ُ
ِت في اإلا َُّ َٗخ٣َضاِث الّضًي

ُ
ٟاِنُِل اإلا

َ
ًْ ج شحِر م

َ
ا، ِبَىن٠ِ ال٨ ًً ً

َ
، ؤ ـُ ِمِ

َ
ِذ الخ اََخمَّ

م٨ِىىا الخَّّ ِت؛ وٍُ ًَ يُّ بُُل الّغوا ِٟ ٍُ في الَخى حَرواِن؛ ٧الظي هغا
َ
َِل َمِضًىِت ال٣

َ
ها ُمَٗخ٣َضاِث ؤ ِٟ مشُُل ِلظلَ٪ ِبىن

ِة الُجمِٗت 
َ

ِىّي: " وظضُث ؤنَّ مَٗٓم َمً ٚاصَع اإلاسجَض بَٗض َنال
َ
 الَبل

َ
َخابّيِ ؤِبي َػمٗت مكهِض ون٠ِ م٣اِم الصَّ

ِىّي.
َ
 الَبل

َ
َخابّيِ ؤِبي َػمٗت ٢ّض طََب بلى م٣اِم الصَّ

ْذ اإلا٣اُم ً 
َ
َؿاٍء ُػزِغٞ ِٟ َؿُ

ُٟ ًَ ب ٍذ ِػٍ ٍت ػع٢اَء قا٣ٍَت، وَيٍغ ِ٘ ب٣ُبَّ ًَ اإلاسجِض الجام ًبا م يخِهُب ٢ٍغ

 ِ٘ ٍُ في َعٞ ِٕ ْٖىَض
ًغُّ ُِه، والخَّ

َ
ل َٖ ِم 

َ
ال ِت للؿَّ َٗ ًَ الُجم سغُظىَن ِم ًَ  

ٌ
ت َُّ ىٍع ٖلى عئوِؾها ِجُجاٌن طَب ُُ بغُؾىِم َُ

ِ٘ اإلِاَهاثِب، وظلِب الغّّ ِء، َوَصٞ
َ

ِت البال َُ ًْ ِلخ َٗغاٍث ِم
َ

ِر ق
َ

ال
َ
 بش

ُ
ٔ ِٟ ْدَخ

ًَ ، الظي 
ُ
ت

َ
ػ١ِ؛ ُٞهى الىليُّ والىؾُل

ُم"
َ

ال  والؿَّ
ُ
ة

َ
ال ُؾى٫ِ ٖلُِه الهَّ ١َ الغَّ

َّ
ُه ٧اَن خال ُغوَن ؤهَّ

ُ
 ًظ٦

ْ
ِم؛ بط ٍغ

َ
ُؾى٫ُ ال٨ ّ.(60)الغَّ

َمَّ ُم٩ىّّ
َ
ىِجها ؤ

َ
ها ُمٗخ٣َضاِث ؤلاماَمِت؛ ل٩ ِٟ  في َوْن

ً
ُه اًًا

ُ
خٓ

ْ
ل
َ
َى ما ه ِت؛ ٣ٞض َو َٗ ُ ِ

ّ
ىَض الك ِٖ ِخ٣اِص  هاِث الٖا

ًِ بجي  ِ٘ في ِخْه مامت: "َظّضي قٌُش وبماُم اإلاسجِض الجام َُ  ال
ُ
ُضِن؛ ومجها َمِضًَىت

ُ
ًَ اإلا شحٍر ِم

َ
 في ٦

ً
ت َٗ اج

َ
ْذ ط

َ
٧اه
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ّ ّلِ
ُ
ِىّيِ ٣َٖب ٧

َ
ل َٗ ى ٞى١َ اإلاىبِر آل٫ِ البِِذ ال ُٖ غِة الَٗغِب، ًض  ظٍؼ

َ
ِغ في ِحجِغ الُمامِت وَؾِ ًِ زُ

ُ
َنالٍة  ألا

ها" ُٗ  َظمُ
ُ
ٍُ الُماَمت ًُ بَٗض عِى؛ ُٞخام

َ
ِٝ باِل

َ
م٨حِن والاؾِخسال ْمِغ والخَّ ُٗ ى٫ِ ال

ُ
ّ.(61)بُ

ُل الًٟاءاُث٨َّظا 
َّ
ه مً  جدك٩

ُ
 بما جدمل

ُ
ت تاإلاٗىىٍَّ َُّ ، ومجها خمىالٍث ز٣اٞ

ُ
ت َُّ ًي  الّضِ

ُ
٣اٞت

َّ
ٍت الش ، وبسانَّ

ِت في مض َُّ ُٗ
ّ

ِت الك َُّ ا وواَنَل بلى ما هجضٍ مً ون٠ٍ ِلألٚلب ىَّ َٖ ًَ ال٣ىاِٞل اهَٟهَل  ِت: "ِٞهٌُل ِم ًىِت ال٩ٞى

هم لِؼٍاعِة َمغ٢ِض ٖلّيٍ 
َ
٣ ِٞ عا

ُ
ُذ ؤْن ؤ ِْ مىَّ

َ
ِت، وج ٞى

ُ
مُّ –ال٩

َ
ال َ٪؛  -ٖلُِه الؿَّ

َ
: ؤمِؿْ٪ ٖلَُ٪ لَؿاه

ُ
َمت

َ
 ِبي َمْؿل

َ
هَخ٠

َ
ٞ

ّ
َ
ت( ٞةط

َ
ٞى

ُ
ُِش )ال٩

ّ
ى َصاِع البُ

َ
ْب بل ََ ْ

 ٞلُظ
َ
هاَصة

َّ
ًْ ؤعاَص الك ّا َم

َُذ 
َّ
ُؾى٫َِّنل ى الغَّ

َ
ل ِت ِؾَىي في  َٖ ىَّ ًَ الؿُّ ٗمُل ٞحها م ٌُ َ٪ ِبَعًبا، وال 

َ
ىه ُٗ

ِ
ّ
ُ

َ
٣ ُُ ً َصخاَبخِه َؾ َٖ َِذ  وجغيَّ

َىاَؾِت"
ُ
ّ.(62)ال٨

 ٍ٘ ٌِ اإلاىاِي ها؛ ٟٞي بٗ ًِ ٗخ٣ضاِث ؤو َبٗ
ُ
ا لخلَ٪ اإلا ًً

ِٞ ا٢ًِضا ؤو َعا
َ
ا ه ًٟ ِل َمى٢

َ
اعِص/ البُ و٢ض هجُض للؿَّ

ّ
َّ
ٍُ ًتَه٨ ْذ هجُض

َ
ًَ الخ٩اًِت: "َبُ ت هابٍٗت م ًّ ٤َ عئٍٍت ؾغص ٗخ٣ضاِث التي حؿخد٤ُّ مىُه طلَ٪ ٞو

ُ
ٌِ اإلا ُم ببٗ

ها  ؛ ِلجَّ
ُ
ـَ بَُجها الُبىَمت ِ٘ لِ ب

َّ
ىِع بالُ ُُ َٓغ بلى الُُّ ِذ الىَّ

َ
ا، اؾتر٢ ًَ ىِع جى٣ُغ في الَب٣ا ُُ ٌُ الٗهاٞحِر والُُّ بٗ

ُِل 
َّ
ىاِح َىا٫َ الل ، حؿَخٗضُّ للىُّ

ٌ
ى الُخَؿحِن"َناثمت

َ
ل َٖ(63).ّ

ِت؛  َُّ ُٗ ِ
ّ

واًاِث الك ْذ في الّغِ َٖ ٌِ اإلاٗخ٣ضاِث التي قا ى َبٗ
َ
ل َٖ ِت  َُّ ُم في مشِل َظٍ اإلاكاَِض الىنٟ

َّ
ًته٨

ًُ ِٖلّيٍ  كِهَض الُخؿحُن ب
ُ
ا اؾد مَّ

َ
ل
َ
مغاَن؛ ٞ ُٗ  ال

َّ
ًُ بال ُ

ًْ حؿ٨ ُ
 لم ج٨

َ
م ؤنَّ الُبىمت َِ المُّ–٦مٗخ٣ِض آلْذ  -ٖلُِه الؿَّ

ّ
َ
ل َٖ  البىُم 

ً
ي َجَهاَعَا َناِثمت ٣ْط ِ

َ
 بلى الخغاِب؛ ل٩ىِجها ج

َّ
ا، بال ًً إِوي، ؤً

َ
مغاِن، وال ج ُٗ  جإِوي بلى ال

َّ
ِؿها ؤال ُٟ ى ؤهْ

ْهِبَذّ
ُ
ى ج ى الُخَؿحِن ختَّ

َ
ل َٖ ًَّ لم جَؼ٫ْ جىىُح  ُُل؛ ٞةطا ظ

َّ
ًَّ ٖلحها الل ى ًج  ختَّ

ً
َىت ّ.(64) خٍؼ

ُِٗت ؤو مٗخ٣ًضا
ّ

اعُص مٗخ٣َض الك ٌَ مٗخ٣ضاِث ؤَل  وال ًسوُّ الؿَّ ا بٗ ًً بُٗىِه، بل هجضٍ ًيخ٣ُِض ؤً

مىّي ُٞما 
ُ
ًَ للبِِذ ألا ٌَ اٖخ٣اَصاِث اإلاىخمحَن اإلاخدّحًز ًُ َبٗ زَغي ٌؿخهِج

ُ
َ٘ ؤ  في مىاِي

ُ
ِت؛ ٦ما هلخٔ ىَّ الؿُّ

ِه: "٣ًى٫ُ ال٣اِصمىَن مً ِصّ ِٟ َ٘ ًٖ  ُمصخ قُ
ُ
اَن، عض ي هللُا ٖىُه، وما ؤ َّٟ ٖ ًَ شماَن ب ُٖ وُّ م٣خَل 

ُ
مك٤َ بنَّ ًس

 في م٨خباِث 
ٌ
مَهاِع مىظىصة

َ
ى ألا

َ
ل َٖ ها  َٖ شماَن الِتي وػَّ ُٖ  ِمً مَهاِخ٠ِ 

َ
 البا٢ُت

َ
 الَىخُضة

َ
ت َُّ  ألانِل

َ
سخت

ُّ
الي

صخ٠ِ ما بغَِح ٖلحها آزاُع َصِمِه"
ُ
٣اُث طلَ٪ اإلا مِىّي، ووٍع

ُ
ِ٘ ألا ّ.(65)الجام

 ًُ م٨ ًُ ٌِ اإلاٗخ٣ضاِث التي  ٍَ بٗ جا
ُ
غاٞاِث وألاؾاَحِر؛ وهجُض مشًل َظا اإلاى٠ِ٢ ج

ُ
ها في باِب الخ

َ
ؤْن وؿل٨

غ٦ُب ٞغًؾا:   مىُه، ٍو
ُ

ُه َؾِبٗض ًْ ؤهَّ غُمِ م
ُ
ًِ اِٖخ٣اِص ؤَِل مضًىِت َهَجغ في ٢بِر َخمضاَن ٢ ٦َِغ م

ُ
مشا٫ُ طلَ٪ ما ط

غؽ ب َٟ غُمِ وال
ُ
ٍُ َخمضاَن ٢ ٍِ ومىال ِض ِ

ُّ ى ٢بِر َؾ
َ
ل َٖ  

ٌ
ت َُّ  َمبي

َ
ت ٍِ ال٣ُبَّ ـَ لَىا ؤنَّ َظ ؿغِظها ولجاِمها ال "... ٞهم

 بَٗض 
ً

ْضال َٖ  ألاعَى 
َ
ىُل٤َ لُمأل غ٦َبها، ٍو  مً ٢برٍِ ٍو

َ
بٗض ُُ  ل

ْ
ِ٣ٞ ٍُ  وال جهاًعا جيخٓغ

ً
اَجها لُال

َ
حٛاصُع َم٩

ّ.(66)الَجىِع"

ُد٨ِم ؤلابِل 
َ
ِت؛ ٦ َُّ ِت ؤلاؾالم َُّ ٌِ ألاخ٩اِم ال٣ِٟه اعُص مً بٗ ٣اِٞت ما ًظ٦ُغٍ الؿَّ

َّ
ومً نمُم جلَ٪ الش

ىِر، الهاثمِت الظ
ُ
ؿل

َ
ٍِ اإلا ىِع وظلض َن لي عؤُي ظؼوٍع مجؼوٍػ ومل٣ًى بلى ظىاِع الؿُّ ٍض: "جبحَّ ى لؿان مٍؼ

َ
ل َٖ ي وعَص 
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اَعْث 
َ

َُىاَي صَكْذ وؤق َٖ َؿْٗذ 
ّ
ٗاِؽ، واح ي ٧لُّ الىُّ ماِء، َاَع مّجِ ًَ الّضِ  ظىاَع بغ٦ٍت م

ٌ
خمِه مخىازغة

َ
وؤ٧َىاُم ل

ا ََ ا
َ
: وظضه

ُ
مت

َ
ظا؟ ٢ا٫َ مؿل ََ ىا ِمً  بلحِهما: َما  ْٗ ِب

َ
، وطبدَىاَا َوق

ٌ
٣ُا َبت

ُّ
٣ُا، والل

ُ
 ل

ُ
، والهاثمت

ً
َاثمت

خِمها"
َ
٣ُِت وما ٢ُل بحن (67)ل

ُّ
٤ِ بحَن الهاثَمِت والل ٍٟغ ُ٘ ِط٦ِغ َظا الخ٨ِم ال٣ٟهّيِ في الخَّ .  ومً طل٪ جدبُّ

؟! الىاظُب ؤ
ٌ
ها َاثمت ما ؤجَّ

ُ
ِت: "ول٨ً وما ؤصعا٦ َُّ ام ال٣ٟهاِء في َظٍ اإلاؿإلِت ال٣ٟه ًَّ  ؤ

َ
ة ضَّ ِٖ ْن جُضوَعا في ألاؾىا١ِ 

٣ُا"
ُ
ما ؤخٌض جهبُذ ل

ُ
ى ناخِبها ٞةطا لم ًجْب٨

َ
ل َٖ  جىاصًاِن 

ٌ
ّ.(68)ؤصهاَا زالزت

ّي ونض٣ًُِه  ِٟ ٍت ظَغْث بحَن َمِؼٍٍض الَخَى َُّ ٍت ٣ٞه
َ

م ال٣ٟهّي؛ ُٞد٩ي إلاىا٢ك
ْ
ُ٘ في َظا الُخ٨ ٍُ ًخىؾَّ وهجض

٣ُا. َخُٟذ ُمخعّجّ
ُ
!! خحن ؤظاَب: "بل هَي ل ـِ  ؤم

َّ
 بال

َ
ِهِل البهغة

َ
ٍام، وؤهَذ لم ج ًَّ  ؤ

ُ
ِت زالزت

َّ
ال ًَّ  ال

ُ
ًبا: قٍغ

ىَن ُِٞه وجلىوَن ؤٖىا١َ 
ُ
دّغٞ

ُ
 ج

َ
َغ الُمامِت ٠ُ٦ ًَ ًْ ِصًِى٨م ًا خ ٌم: وال هضِعي ٖ

ُّ
 بهىٍث ُِٞه تَه٨

ُ
٣ٞا٫َ مؿلمت

هىِم" ّ.(69)الىُّ

ىا ؤمام  ، ال هّوٍ عواجّي ٨َظا وكُٗغ بالّخدّغي وعاء الُخ٨م ال٣ٟهّي، و٦إهَّ ، ؤو َغٍح ٖلمّيٍ ؾاا٫ٍ بدثّيٍ

. ّزُالّيٍ

2/2-  
ُ
 والهوَيت

ُ
ت

َ
اف

َ
ل

َّ
 الث

ٗاِنِغ؛ لظا َغَخِذ 
ُ
َواِجّي اإلا َّمِ ؤؾئلِت الِخُاِب الّغِ

َ
 ِمً ؤ

ُ
ت َُّ ٣اٞ

َّ
 الش

ُ
ت ٍَّ ت الُهِى ِت، وبسانَّ ُؾاا٫ُ الُهىٍَّ

ا٫َ 
َ
 ؾا

َ
ٗاِنغة

ُ
ما اإلا َُّ ، والؾ

ُ
ت َُّ َغِب َٗ  ال

ُ
ت ًَ َوا ها الِغّ ِٗ اِث ظمُ َٗ ْجَخَم

ُ
ىِن بظابِخِه ؤَمَّ ما ٌِؿُم اإلا

َ
ِت ِل٩ َُّ ٣اٞ

َّ
ِت الش الُهىٍَّ

هُاوّي)
َّ
٘ الُ ِٞ  عا

َ
اٖت ى لضي ٞع

َ
ول

ُ
ِتها ألا

َ
إ

ْ
ك

َ
 و

ُ
ـِ لهظا الّؿاا٫ِ اإلادىعّي: 1873-1801مىظ اّؾ

ُ
م( في ٦خابِه اإلا

ما٫ُ  مَّ جَىالِذ ألٖا
ُ
ِخُِو باِعٍؼ(، ز

ْ
ل
َ
ِؼ في ج ِلُو ؤلِابٍغ

ْ
س

َ
ِت "ج ْذ بُمداولِت ؤلاظابِت ًٖ ؾاا٫ِ الُهىٍَّ التي اََخمَّ

ىَن؛ ٦ما هِجُض  في  ُٟ َخِل
ْ
س

ُ
 اإلا

ُ
ِواة اِث التي طََب بلحَها الغُّ َٗ ْجَخَم

ُ
اِجىا بٗض طل٪، وزُهىًنا اإلا َٗ ْجَخَم

ُ
ِت إلا َُّ ٣اٞ

َّ
الش

 ٤ُِ غ١( لخٞى
َّ

ىع مً الك ُٟ ه ُٖ ِت ) ًَ ِّعَوا

ِت )مْىِؾم الِهجغِة ل ًَ جُجّي( لُؿهُِل بصِعَـالخ٨ُِم، وِعَوا
َّ

ِت)الحّي الال ًَ ب َناِلح، وِعَوا ِ
ُّ ، (70)لكما٫( للَُّ

ىا. َُ ا  ْهُٗب َعنُضَا ؤو بخَهاَئ ًَ واِثُِت التي  ُهىِنهم الّغِ
ُ
 ٖبَر ه

َ
ًَ خاولىا ؤلاظابت ًَ الظً حِرَم م ّٚو

لَّ 
ُ
٤ُِ٣ِ( ٧ َٗ َغاِه٤ُِ في ُمُضن ال

َ
ـُ في )َمْؿَغي الٛ ْذ ؤمُمت الخمِ ٍِ و٢ِض اََخمَّ ِ٘ َون٠ِ َظ الاَِخَماِم في جدب

 ٍِ ِتها، ؾَىي ؤنَّ ُمَٗٓم َظ ًَ ٌض الخىٟيُّ بُُل ِعَوا سخلِٟت التي مغَّ بها مٍؼ
ُ
ُضِن اإلا

ُ ْ
َخباًىِت لخلَ٪ اإلا

ُ
٣اٞاِث اإلا

َّ
الش

ى 
َ
ل َٖ اَِغ الخُاِة اإلاسخلِٟت؛ ٞإَُل مضًىِت ُبهغي، 

َ
ا َوز٣ًُا ِبٛحٍر ِمً َمٓ

ً
 اعِجباَ

ُ
غجبِ ًَ ٣اٞاِث 

َّ
ا٫ِ، الش

َ
َؾبُِل اإلاش

ى ٦خاباِتهم  
َ
ل َٖ لَبْذ 

َ
ٚ ًَ هاَعي، الظً ًَ الىَّ ًَىا ُمَٗٓمهم م

َ
ّعؤ

ِت،  كإِتِهم الخانَّ
َ
 بإُنى٫ِ و

ً
اِجها مغجبُت

َّ
ت لُؿ٩ َُّ ىُن اإلآاَُغ الش٣اٞ

ُ
ِت، و٢ض ج٩ َُّ اه ِٛت الّؿٍغ

ُّ
 بالل

ُ
ال٨خابت

اِجها،
َّ
ِضًَىِت التي َناُعوا ِمً ؾ٩

َ
اِن ؤو اإلا

َ
٩
َ
ـَ باإلا ًَ  ولِ حَن الظً ُّ ِم َِ ا

َٟ ًَ بحَن ظىباِتها؛ ٧الجُىىِص ال ومىُظىصً

ِجي  َٟ ِت "اؾخى٢َ ىىَن بالبربغٍَّ
ُ
َغ ىبٍت، ٍو

ُ
ٍت َمُٗ َُّ َغِب َٖ زىَن بلٍٛت  ِت، الظًً ًخَدضَّ ّٗؼٍَّ

ُ
َغة اإلا َِ ا

َ
دُُىَن بُؿىِع ال٣ ًُ
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اُط َىا٫َ الّغِخلِتّ ًَ ْلَّ الُدجَّ ىَن الظً ُُّ ىَض البىابِت الٗؿ٨ُغ الٟاَم غاَؾِت  ِٖ
َ

زىَن ًٖ ؾُىِتهم وق ًخدضَّ

 
ً
اَء ز٣ُلت ًَ ٍِ ٌٗخمغوَن ٖماثَم بُ خغاِء و٢ؿىِتها ُؾمغ الىظى ُعوا مً ظبا٫ِ الصَّ هم جدضَّ هم. ٣ًىلىَن بجَّ ِٖ َبا

"
ً
ىَبت

ُ
 مُٗ

ً
ت َُّ ُمىَن ٖغب

َّ
خ٩ل ، ٍو

ٌ
لت ّ.(71) وفي ًمُِجهم ِعماٌح ٍَى

 بلى ؤُنىل 
ٌ
 وص٣ُ٢ت

ٌ
ت  مهمَّ

ٌ
ّوِ بقاعة

 وفي َظا الىَّ
ُ
َٖىة ِت التي بضؤْث مً لُضجهم الضَّ ِت الَبربغٍَّ َُّ ٛغب

َ
ِهم اإلا

َغة  َِ ا
َ
ث بلى ال٣ ى امخضَّ  ختَّ

ُ
ت ًَّ اِتها في ُمُضِن (72)الٗبُِض

َ
ِت بظ َُّ ِٗ ْجَخَم

ُ
ِت اإلا

َ
اٞ

َ
٣

َّ
اِعُص في ون٠ِ الش ؛ ٞلم ٨ًخ٠ِ الؿَّ

٣اِٞتّ
َّ
ها بٛحِرَا مً مالمِذ الش

َ
٤ُِ٣ِ، بِل امخضَّ َمىُخُه ِلحربُ َٗ ٍِ  ال ِت َظ ِت، اإلامّحزة لُهىٍَّ َُّ اه

َ
٩
َ
ِت ؤو اإلا َُّ ًِي الّضِ

جخمٗاِث.
ُ
ّاإلا

ُُٖاِث صاعِ 
ُ
ُه ؾًُٗهما ٖلى ٢اثمِت ؤ ٍغ بهَّ

ْ
 بٟس

َ
َضاَص " و٢اال

ْ
ٍُ في ون٠ِ َبٛ ومً ؤمشلِت طل٪ ما هجُض

ُ٘ بإْجَهاِعَا وَمباِهحها، ّو مخُّ باتها؛ ُٞهبذ بىؾٗهما اإلا٩ىر في بٛضاَص والخَّ ُظُؿىِعَا، وخضاِث٣ِها، الخالِٞت َو

 
ً

ماال
َ

ا ق
ً
َاِب ؤعبٗحَن ٞغَسخ

ّ
ِٕ عهحِن الخالزِل مً ظىاعحها اإلاخبظالِث صوَن ؤْن ًًُغَّ بلى الظ ِب بؿما ٍُغ والخَّ

ّ.(73)هدَى ؤعٍى ًدُىجها"

َضاُص في َظا الٗهِغ ال 
ْ
اس ّي؛ خحن ٧اهذ َبٛ وُّ بلى مىعوِزىا الش٣افّي في الٗهِغ الٗبَّ دُلىا َظا الىَّ َبّي ًُ

َّ
ظ

 ِٝ غ
ُّ
هَل به مً ؤلىاِن الٟىىِن والٛىاِء؛ خّتى ُوظضث ؤؾىا١ٌ لباجِعي الُخلّي والُ

ّ
قّي الخًاعّي وما اج مً الغُّ

 في جل٪ الٗهىِع؛ ؤٖجي ؤؾىا١َ الّغ٤ُِ٢ 
ً
ِت، وبن ناخَب طل٪ لىٌن مً ؤلىاِن الّغ١ّ التي ٧اهذ قاجٗت َُّ ٗضِه

َ
اإلا

ِت بالَجىاعي ِمً ٧ّل لىٍن وظي
ّ
ّ.(74) ـاإلا٨خٓ

ِ٪ وما ٌش ي بِه مً ؤخضاٍر في 
َ
زَغي؛ ٧اٖخ٣اِصَم بالٟل

ُ
ٍت ؤ َُّ ِٞ ىا في مىاِي٘ ؤزَغي ٖلى مٓاََغ ز٣ا

ُ
دُل

ُ
وج

ماِء في لُلِت الُجمِٗت مؿتَهلَّ  جٍم َْهَغ في الؿَّ
َ
زىَن ًٖ ه ىَن ًخَدضَّ

ُ
ها ال ًؼال

ُ
اإلاؿخ٣بِل: "خَُىما وَنلُتها ٧اَن ؤَل

ّ
َ
َغة ٗباَن ٌكبُه الؼَّ

َ
هِغ ق

َ
ِٕ  ق ٗا

ُ
ى ألاعِى ٦ك

َ
ل َٖ  ٌٕ ُط، ولُه قٗا ًْ ٌَؿاِع ال٣ِبلِت ًخمىَّ َٖ في ٦برٍِ و٦ثرِة َيىِثِه 

َمِغ"
َ
ّ.(75)ال٣

ا مخ٨ّغًعا في ههىِم 
ً
ُل همُ

َّ
٩

َ
ك

ُ
٩اُص ح

َ
ِت، ج َُّ ٣اٞ

َّ
 التي اَخَمْذ بةبغاِػ اإلاَىاحي الش

ُ
 اإلاخىّىٖت

ُ
َظٍ ألاهَماٍ

 َظٍ ألّا
َ

ِث؛ بط ًهّىُع مىعور
َ

َخال ِت ومٗاإلِاِهم ؤصِب الغَّ َُّ راز
ُّ
ِغ ُمُضِجِهم الت ّي مً زال٫ِ جهٍى ٣افّي، واإلااِصّ

َّ
مِم الش

ِتّ ِت وألازغٍَّ َُّ ًِي اِث، وناَع ِمً (76)الّضِ َٗ ْجَخَم
ُ
ِت ِلّيٍ مً اإلا َُّ ٣اٞ

َّ
 في َوْن٠ِ اإلاالِمِذ الش

ُ
ت

َ
٣ ٍغ

َّ
ٍِ الُ ظ

ََ َضْث 
َ
ى ٚ ؛ َختَّ

اِثّ َٗ  للمجخم
ً
ت َُّ ل

ُ
٧ 

ً
َم ُنىعة إهِه ؤْن ٣ًّضِ

َ
 َمىاِحي الَخُاِة  ق

ُ
ىِٟهُل ٞحها َون٠ ًَ اِث ال  َٗ ْجَخَم

ُ
ِت؛ ٩ٞلُّ اإلا

َ
اإلاىنٞى

ًِ الَجىاهِب  ا ٖ امًّ
َ
ًضا ج ْٗ  ُب

ً
 بُٗضة

ً
ِت مشال َُّ ُع الجىاهِب الش٣اٞ  إلِااًما؛ ٞال ًم٨ىىا جهىُّ

َّ
ها بال ًِ ً َبٗ َٖ سخلِٟت 

ُ
اإلا

ها  ظؼٌء اّل
ُّ
ِت؛ ٩ٞل َُّ ِٞ َغا

ْ
ِت، ؤو الجىاهِب الُجٛ َُّ ًي ِت، الظي َى هخاُط  الّضِ

َ
اٞ

َ
٣

َّ
 مً  ُم٩ّىهاِث ُمهُلِح الش

ُ
ؤ ًَخجؼَّ

ت
َ
ٛ

ُّ
ًِ والٗاَصاِث وال٣ُِِم والل ً َغي  ٧الّضِ

ْ
ز

ُ
ًَ الٗىامِل ألا ٍت م ّ.(77)جٟاٍٖل بحَن َمجُمٖى

 ِّ٣ َٗ َمّحَزِة ِل٩ّلِ مضًىٍت ِمً ُمُضِن ال
ُ
٣اٞاِث اإلا

َّ
 الّؿاعُص في" مؿغي الٛغاه٤ُِ" ؤماَم ؤبغِػ الش

َ
٠

َّ
ا جى٢ ٤ُِ؛ ِٞممَّ

ُغون بها ِفي م٨خباِث 
َ
َخٟاز ، ٍو ِٝ ٗاع

َ
لىِم واإلا ُٗ ٠ِٛ بال

َّ
ضًُضو الك

َ
 ال٣ُضِؽ ؤنَّ "ٖلماَء ال٣ُْضِؽ ق

َ
مّحُز ز٣اٞت ًُ
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ـِ بلى  ؿِ
َ
ِضِن الخ ْٗ ِل اإلاَ ٤ِ وِؾّغ جدٍى ٍغ دِىي ؤؾغاَع ٦ُخِب ؤلٚا

َ
ُخِب التي ج

ُ
ى جلَ٪ ال٨

َ
ل َٖ دغُنىَن  ٦ىاجِؿهم، ٍو

محٍن"
َ
ّ. (78)ز

مىُّ ى: وٍُ ِ٪، ختَّ
َ
لِم الٟل ِٖ دظُعوَن ِمً  ًَ ىا 

ُ
ًَ ٧اه َضاَص، الظً

ْ
 ؤَِل َبٛ

َ
 آزَغ ًسوُّ ز٣اٞت

ً
َض مشال ٍؼ

َ
ىا ؤْن ه

مُِىِه ٦خاَب َُئِت الٗالِم ؤخِض ٦ُخِب  ًَ ا في  ًٗ ِٞ ِت َعا َُّ ًَ اإلااعؾخاه ضعى اب ًُ َضاَص 
ْ
 عظٌل في ؤخِض مؿاظِض َبٛ

َ
"و٠٢

ًُ الَهُشِم،  ها اب َٟ ِ٪ التي ؤلَّ
َ
كحُر بلى الٟل هض٢ِت، وَُ ِٟغ والؼَّ

ُ
ِهمُه بال٨ تَّ ٍُ ٍو  ِيضَّ

َ
ت ُب الُبؿُاَء والٗامَّ ِ

ّ
 ًال

َ
وؤزظ

"
ٌ
ت ِؾُم ِسخغٍَّ

َ
ال

َ
ها َ ى ؤجَّ

َ
ل َٖ ّ.(79)َصواِثِغ َمىُظىصٍة في ال٨َخاِب 

لاليُذ:  -2/3
َّ
 والت

ُ
: الَعاَداث

ُ
ت عبيَّ

َّ
 الش

ُ
لافت

ّ
 الث

 ا
َ
 الَخُاة

َ
ى٫ُ بنَّ َوْن٠

َ
م٨ُىَىا ال٣ ًُ َغُص ٢ْض  ْٟ مِذ التي جُ

َ
ال

َ
اِلُُض، ؤ٢لَّ اإلا

َ
٣ اَصاُث  والخَّ َٗ ٍت  ال انَّ

َ
، وبس

َ
ت َُّ ىم َُ ل

ِتّ َُّ واًاِث الّغخل  في الّغِ
ٌ
َها ِمَؿاَخاٌث مىاؾَبت

َ
ـِ (80)ل مِ

َ
ِت الخ ًَ ّي( في ِعوا ِٟ ِت )َمِؼٍض الَخَى

َ
ما في مشِل ِعْخل َُّ ؛ الؾ

ٍٗت، واّل ٍث َؾَغ
َ

ال َهُض جى٣ُّ
ْ

ك
َ
 ح

ْ
ِت؛ بط َُّ اٍن واخٍض بُِٗىِه، في الى٢ِذ الظي  الّغخل

َ
 في َم٩

ً
ت

َ
ل  ٍَى

ً
جُض ٞحها ب٢امت

َ
ه

ِت، التي  ٢ض ال ًخَىُٞغ  َُّ ِٖ كَغٍة لألخىا٫ِ الاْظِخَما ِٖ ى٫ِ 
ُ
اِلُِض بلى َ

َ
٣ اَصاِث والخَّ َٗ مِذ ال

َ
ًدخاُط ُِٞه جىن٠ُِ مال

ُمّ ْٖ ُه ال ًم٨ُىَىا الؼَّ ِث، ٚحَر ؤهَّ
َ

َخال ىِٕ مً الغَّ
ت  إلاشِل َظا الىَّ ًَ ّؤنَّ ِعَوا

ًْ ون٠ِ َظٍ  ذ ِم
َ
َغاه٤ُِ( ٢ض زل

َ
ُمُضِن في ِعخلِت  الجَىاهِب في)َمؿَغي الٛ

ْ
ِت ِلل ؤزىاء ِط٦ِغَا للجىاهِب اإلاٗىىٍَّ

ِت. َُّ ٣اٞ
َّ
ا مً مالِمِذ الخُاِة الش ا ٢ُاًؾا بٛحَر ًُّ  وؿب

ً
ت

َ
ّي(، وبن ظاَءْث ٢لُل ِٟ ّ)َمِؼٍض الَخَى

اعُص/ َمِؼٍُض ال  لىا الؿَّ
ُ

ِه٠ ًِ ؤو ًَ اِب الّضواٍو خَّ
ُ
٦ ًْ ِب م ٣غُّ حَن في الخَّ ِ

ُّ غا٢ ِٗ ٌَ ٖاَصاِث ال يُّ  َبٗ ِٟ َخَى

كَغ  ُٖ وَن  اصُّ ًُ ٣ابل 
ُ
ّمغوَا وفي اإلا َٗ ا وَُ ْدَُى ُُ عِى ل

َ
ًَ ألا ا ِم ًٗ

َ
ُ٢ِ ِٕ ى الخغاِط، وعٚبَتهم في ا٢ِخُا

َ
ل َٖ ال٣اِثمحَن 

َّٗ ٍِ ال ظ
ََ ٚلَب 

َ
نَّ ؤ

َ
 ؤ

َّ
ا٫ِ، بال

َ
ِذ اإلا ِْ غاِظَها ِلَب

َ
 في هُا١ِ ٖاصاث ز

ً
ها  جبُضو وا٢ِٗت ُٟ ِه ًَ اِلَُض التي 

َ
٣ اَصاِث  والخَّ

ُاِب 
ّ
، والش

َ
َبت َغ

ُ
ِت في ٢ َُّ ًّ ِٟ عاَِم ال ؼع٦كِت بالضَّ

ُ
ِ٘ اإلا ؛ ٧الخالزُِل والبرا٢ ـِ اِء وج٣الُضَم في اإلاالب ألاٍػ

ٍٍ َخمغاَء في ال٣ُْضِؽ. ُى
ُ
ِٝ بس غا ىلِت ألَا

ُ
كٛ

َ
لِت اإلا ٍى

َّ
ّالُ

ا َٗ ىُن ال
ُ
 و٢ض ج٩

َ
اَصة َٖ ِل 

َ
ىْن٠ِ البُ

َ
ُضِن؛ ٧

ُ
ٍِ اإلا ظ

ََ َِل 
َ
ىاث٠ِ ؤ

َ
َ ًْ ىٍت م َُّ َٗ اثٍٟت ُم

َ
٤ٍ بُ

ُّ
ل َٗ اَث ح

َ
َصاُث ط

م" َِ ى ِوظهاِتهم وَم٣اِنِض
َ
ل َٖ ىاُصون  ًُ ِل  ِٞ ىا

َ
َِل ال٣

َ
اَصِة ؤ َٖ ىِن "

َ
ّ. (81)ؤصخاِب ال٣ىاِٞل في ٧

ُهم: "ؤ٦ثَر  حَن بإجَّ اِع البهِغٍّ جَّ ٌِ الخُّ اصاِث َبٗ َٖ  
ُ

ِه٠ ىِجها ٍو
َ
ى ُعءوِؾهم وَظِٗل ل

َ
ل َٖ ِ الٗمامِت 

ّ
اٖخىاًء بل٠

َباَءِة" َٗ ىِن ال
َ
َ٘ ل خىاَءم م ًَ (82).ّ

 ًَ ى١ِ ووُنى٫ِ ٢ىاِٞل م ًَ وُنىلي بلى الؿُّ غاث٤ِ الّخَضاوي" ل٨ً جؼام
َ
َ ٌِ

ْٗ  َب
َ

ْمؼُط بظلَ٪ َون٠ ًَ و٢ْض 

ح ِٞ ها ا ٖو
ً
خغاِء ٢ُ ؾَغاٍب ِمً َنُِض الصَّ

َ
 بإ

ً
ت

َ
ل خغاِء ُمدمَّ ْدغُم الصَّ ًَ ًَ ال٨مإِة والخىِٓل الظي   م

ً
َر َوؾالال

لُِه ؤَُل َبٛضاَص ٦ُمُّهٍغ ِلمٗاِئهم" َٖ(83).ّ



 361 -333 ص، (2021) 2:ذدعـــال/   5لجدذاإلا
                  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

353 

 

ي لَ٪ باِلؾَغاِع في  حُر َمً ٌش ِ
َ
ُهم "ز ِت بإجَّ َٖ ٌِ البا  َبٗ

َ
اصة َٖ  ٍِ ى٣ِض

َ
اَصاِث؛ ٦ َٗ ٍِ ال ًْ َظ ؤو ًيخ٣ُض قًِئا م

َخُه" َٖ ا ًَ  ِب
َ

هِغٝ ًَ ّ.(84)َؾبُِل ؤن 

ّ
َ
ا، َُئ ًً ً

َ
، ؤ

ُ
ِه٠ ٍِ وٍَ ض

ًَ حَن: "ًدمُل في  ِٖ ؼاع
ُ
ا٫ِ اإلا مَّ ُٗ ى ال

َ
ل َٖ  

ُ
كٝغ ٌُ ِه َمً  ِٟ ىن

َ
؛ ٧ ِٝ ٌِ ؤَل الِخَغ  بٗ

َ
ت

"
ً
َبت ُْ ََ َي  ِٟ

ًْ ُُ ّىُِح بِه ِل
َ
ل ًُ ُه ٧اَن  ًْ ًبُضو ؤهَّ باِب، ول٨

ُّ
ُ٘ بِه ؤخًضا ِؾَىي الظ ًْ ًلَؿ ا لْم ٨ً

ً
 (85)َؾْىَ

ُ
ِه٠ . وٍَ

 م
ًّ

حَن ؤهَٟؿهم بإّن ٦ال َؼاٖع
ُ
ا٫َ اإلا مَّ ُٗ ىَن ال

ُ
دمل ًَ ضِم 

َ
ٌُ الخ ِت للمؼعِٖت بٗ َُّ ُي ِ

ّ
ىِث الُ ُُ جهم: "ًسغُط مً الب

 ًَ ّىِ ِم
غظْذ للخَّ

َ
 ز

ً
 َؾازَىت

ً
ت

َ
 بإ٢غاِم ٢ْمٍذ ُمىخٟس

ً
بحرٍة َمِلُئت

َ
ى َخمِل ِؾال٫ٍ ٦

َ
ل َٖ َخٗاوهىَن   وؤواِوَي ٍو

َ
لٟاِث٠

ّ
َ
ىَن ٞى٢ ُٖ

ىّػِ
سُِل، وٍُ دَذ الىَّ

َ
ىَن الَخَهاثَغ ج

ُ
ىِع؛ ُٟٞغق ىُّ اَؾاٍث الخَّ مِغ، َو ـُ الخَّ حَها ِصب ِٞ ا 

ً
َبا٢

ْ
٢اث٤َ وؤَ ها الغَّ

لتِهُمىَن ألاواِوَي  ًَ اُصوا 
َ
 و٢ْض ٧

َّ
ْجها بال َٖ ٣ُىُمىن  ًَ ا٫ُ َظىَعى ُمجَه٨ِحَن َٞما  مَّ ُٗ ها ال

َ
 َخىل

ُّ
٠

َ
ْهُ ًَ ًَ الخلُِب  م

"
َ
ّ.(86)والُبُؿِ

ُه ظّضّ
ّ
ٍِ الٗاصاِث والّخ٣الُِض؛ ٞةه ت الى٢ٟاِث ؤماَم َظ

ّ
َ٘ ٢ل ُضِن التي  وم

ُ
ِ٘ ؤَِل َظٍ اإلا مهّمٍت في ٞهم َباج

ِت. َُّ ٣اِٞت الّضًي
ّ
زغي؛ ٧الش

ُ
٣اِٞت ألا

َّ
مَؼُط ِبُمٟغصاِث الش

ُ
ُهىًنا خحن ج

ُ
، وز

ُ
ت

َ
ال ّاعجدل بلحها الّغخَّ

ّ ًُ الاؾخٛىاُء ٖىُه في بصعا٥ البجى والّؿُا٢اِث التي ًدُٟل بها الّىوُّ م٨ِ ًُ ّىٌن ال 
َ
ِهَي ُم٩

َ
ّل َخا٫ٍ ٞ

ُ
ى ٧

َ
ل َٖ  و

. ّالّغخليُّ

 الىتائج والتوصياث

 
ا

تاِئُج  -أوًل
َّ
 :الى

ِت التي  (1 ًّ ْغص ُىىِن الؿَّ ُٟ ّمِ ال
ََ َ
َخَض ؤ

َ
 ؤ

ُ
اِنَغة َٗ

ُ
 اإلا

ُ
ت َُّ واث ت الّغِ انَّ

َ
ِث، وبس

َ
َخال ُل ههىُم ؤَصِب الغَّ ِ

ّ
مش

ُ
ج

ى َظّ
َ
غبّي، َظا بل َٗ َصِبىا ال

َ
 ِفي ؤ

ُ
ِم٣ُت َٗ ، وُظظوُعَا ال

ُ
ها ال٣ِضًَمت

ُ
ُنىل

ُ
ْث ؤ ِت امَخضَّ ُّ اِهِب ٢ُِمِتَها ألاَصِب

 
َ
ت ُّ ِت والُجٛغاٞ َُّ س اٍع اِث٤َ الخَّ

َ
كِبُه الىز ٌُ ُل َما 

ّ
مش

ُ
ىُجها ج

َ
زحرِة ٧

َ
ًِ ألا ا ٖ مّحَز ًُ الخالَهِت، وِمّما 

غِص  ِت؛ ٦مكاَِض الىن٠ِ والؿَّ ًَ / بُُل الّغوا
ُ
َضاِن التي ًمغُّ بها الّغخالت

ْ
ِت ِللُبل َُّ غاٞ وؤلازىٚى

ّ
ُ

ِت. وألاخضاِر التي ج٨ِك٠ َٟ َخِل
ْ
س

ُ
اِث اإلا َٗ ْجَخَم

ُ
٣اٞاِث واإلا

َّ
َ٘ الش باِج

َ
َ 

ِمِـ   (2
َ
 الخ

َ
َمَُمت

ُ
ِت ؤ ًَّ ٗىص ت الؿُّ َُّ  )َمْؿغي الٛغاه٤ُِ في مضن ال٤ُ٣ٗ( للّغواث

ُ
ت ًَ ذ ِعَوا اَخمَّ

؛ ل٩ىِجها ؤخَض الٗىانِغ  ًِ اث ألاَما٦ِ ُّ خمّهل ؤماَم خُص
ُ
ِٝ اإلا ، بالى٢ى

ً
ت َُّ  عخل

ً
ها عواًت ِٟ اَخماًما بىن

ِت.الغّّ َُّ ِت الّغواِث ًّ ْغص  ثِؿت في البيُت الؿَّ

ُن ُِٞه  (3
ُّ
اَغّيٍ ًخٟج

َ
ٛلْذ ِعخلخُه ِمً َوْن٠ٍ ْ

َ
ُضَن التي ق

ُ
يُّ  اإلا ِٟ اعص/َمِؼٌٍض الَخَى  الؿَّ

ُ
َٕ ون٠ جَىىَّ

غّي  ز٣افّيٍ 
ُّ
ِل بلى َون٠ٍ جإز

ْ
٩

َّ
ى ُمؿَخىي الك

َ
ل َٖ ٍغ  ًُّ َد

َ
٨ُِؿُه ِمً ج ْٗ ٌَ مغاِن وما  ُٗ بىن٠ مٓاَغ ال

٫ُ/ ًٓه ه ألاوَّ ُٟ الًبا ما ًإحي ون ا، ٚو ًُّ ا وبوؿاه ًُّ ها ز٣اٞ ُٟ ِضًَىِت التي ًه
َ
الِم اإلا َٗ ٍُ بَم ُغ

ُّ
ُغ ُُٞه جإز

 
ٌ
ت غٍَّ

ُّ
ِٛخِه هىاٍح جإز

ُ
 في ل

َ
َمِضًَىِت  صوَن ؤْن هلخٔ

ْ
َغة  ِلل َِ ا

َّ
المِذ الٓ

َ
ى  اإلا

َ
ل َٖ ر٦ِحِز 

َّ
ا بالت ًُ خٟ

ْ
ىز٣ُيُّ ُم٨ الخَّ

ِمِذ، و٦إّجها
َ

ال
َ
. بخلَ٪ اإلا

ٌ
ت َُّ  ؤو وزاث٣

ٌ
ت َُّ  جىز٣ُ

ٌ
 ٦خابت
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ت  (4 ا وؾُاؾُا في ٞترٍة مهمَّ ًُّ ا وصًي ًُّ ا واظخماٖ ًُّ ٍض الخىّٟي الىا٢٘ الٗغبّي ز٣اٞ  مٍؼ
ُ
٨ٖؿْذ عخلت

 ٍِ سىا الٗغبّي ال٣ضًِم اإلاىٗىِث ِبُؼبضِة الخ٣ِب، واؾخُٗىا مً زال٫ِ ونِٟه وؾغص ا مً جاٍع ظضًّ

ُه مً ؤخضاٍر الّى
َ
اِجِه، وما ؾا٢ ُّ ت وشخه َُّ ت جم٨ىىا مً ٞهم ألاها الٗغب  ٖلى ظىاهَب مهمَّ

َ
٢ٝى

٣افي بما ٌؿمُذ 
ّ
ٕ جغزىا الش سخل٠ِ، وجىىُّ

ُ
ضعتها ٖلى الَخٗاٌِل م٘ آلازِغ اإلا

ُ
همها لآلزغ، و٢ لىٟؿها، ٞو

اِث َظٍ  َُّ ٌِ ؾلب هىِى، وظاَء ؾغُص الّغواًِت مىخ٣ًضا بٗ ؿامِذ والّخٗاٌِل، والجُّ
ّ
ًَ الد ٍض م بمٍؼ

ٖلى ازخالٝ ٣ٖاثضَا ومظاَبها؛ بما ٌش ي بٗضم وظىص ٞىاع١َ خاّصة بُجها، وؤجها ج٩اُص اإلاجخمٗاِث 

 ٍِ  َظ
َ
 َُلت

ً
ذ با٢ُت

َّ
 ْل

ً
 ممّحزة

ً
ٍم بجى خًاعة

ً
ها جخٗاٌُل في ؾال

َ
ى ما ظٗل جدكاَبُه ؾلًبا وبًجاًبا، َو

إ٦ُِض ٖلى الٟىاع١ِ الّض٣ُ٢ِت بَُجها.  ال٣غوِن، م٘ الخَّ

ى ْهَغ الجاهُب الخامُّ بِّ  (5 ِت، َو َُّ ِٞ ٣ا
َّ
ا مً باقي مٟغصاِث الخُاِة الش ًُّ اِلُِض ؤ٢ّل ِوؿب

َ
٣ اَصاِث والخَّ َٗ ال

ِت، وم٘ طل٪ ٞهى  ِ
ُّ واًاِث الّغخل ٟغُص لُه َمَؿاَخاٍث في الّغِ

ُ
ؤمٌغ مٗخاٌص في ألاصب الّغخلّي؛ ٞىاصًعا ما ج

ِت للمضِن التي مغَّ به َُّ ٣اٞ
َّ
ُِت الش ؛ ل٩ىهِه ظضُّ مهّمٍ في عؾم جٟانُل الخٍغ ـِ مِ

َ
ِت الخ ًَ ا بُُل ِعَوا

ٍت،  ًَّ ت للُمجخمٗاِث، ولم ًسُل َظا الجاهُب مً هٓغاِث ه٣ض ٣اِٞت الٗامَّ
َّ
 مً بيُِت الش

ً
ُظؼًءا ؤنُال

ِت. َُّ ٣اِٞت الغَّؾم
َّ
 في ظاهِب الش

َ
 ٦ما خضر

6) ّ٤ُِ٣ِ َٗ ُضن ال
ُ
ِت إلِا َُّ ِٗ ْجَخَم

ُ
ت اإلا

َ
اٞ

َ
٣

َّ
ِت الش َُ اِعُص في ون٠ِ ِبي ها ِلظاِتَها، بْل ظاءْث لم ٣ًهِض الؿَّ َٟ ، وي

حِرَا مً  ِت، ٚو َُّ غاٞ  والّضًُمٚى
ُ
ت َُّ ًِي ٍت الّضِ زغي، وبسانَّ

ُ
ت ألا َُّ ٣اٞ

َّ
ِِ الش واب ًَ الغَّ ا م  بٛحَر

ً
ت

َ
ِبُ

َ
ُمْغج

اِعِص. ىلىظُا الؿَّ ًُ ْدمُل ؤًض
َ
ً ُنىٍع ج  الجىاهِب التي جخٟاُٖل مٗها لخ٩ٍى

ا  اِهيا
َ
  –ج

ُ
وصَياث

َّ
 الت

َعاَؾّ ي الّضِ ىص ِ
ُ
ِث، ج

َ
َخال ِت لىهىِم ؤَصِب الغَّ ًّ ْغص ٍض مً الّضعاَؾاِث التي تهخمُّ بالبيُِت الؿَّ  باالَخماِم بمٍؼ

ُ
ت

ا في الِبَجى  ًِ ازخالٞاٍث، جمّحُزَا ًٖ ٚحَر ا ٞحَها م
َ
ٗاِنَغة؛ إلا

ُ
ت اإلا َُّ  الّغواث

َ
ت ًَّ غص ُهىَم الؿَّ ما الىًّ ُّ الؾ

ا
َ
٩
َ
ىُهغا اإلا ُٖ  

ُ
ُهىًنا مً خُض

ُ
ِت، وز ًّ ْغص ت، الؿَّ ًَّ غص هىِم الؿَّ ها مً ؤَّم الىُّ اِث، ٦ما ؤجَّ َُّ ِه

ْ
خ

َّ
ِن والص

٣افّي بحَن ألامِم.
ّ
ىاِٞظ الش ِغ، والخَّ

َ
ها وآلاز

َ
اِث ألا َُّ ا التي جدُٟل بُهىِع ججل ّوؤمحَز

 

:الهىامل  
 

 
َدِبّيتمُل: ( خمضاوي، ظ1)

َ
غ١، هظشيت ألاجىاط ألا

ّ
٣ُا الك  .19، م2015، بحروث: ؤٍٞغ
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ض ًىؾ٠: 2) شهيِن  هتب الّشحالث في اإلاغشب ألاكص ى مصذس مً مصادس جاسيخ الحجاص( هىاب، ٖىا٠َ مدمَّ

َ
في الل

وي َعشش الهجشيين )دساظت جحديديت هلذًت ملاسهت(،
َّ
اى: صاعة اإلال٪ ٖبض ا الحادي َعشَش والثا ؼ، الٍغ ، 2008لٍٗؼ

ض: 7م  .7، م1953، جُىان: مُبٗت جُىان، مً حذًث الشهب اإلاغشبي، و: اإلاىىوي، ُمَدمَّ

ت والاظتىشاف (  مغاص، بغ٧اث:3)
َ
ْحد ت، ؤلاوعان والِشّ  .10، م2012، ظضة: ٦ىىػ اإلاٗٞغ

ت في ألادب العشبي( خلُٟي، قُٗب: 4)
َ
ْحد ٣اٞت، الِشّ

ّ
 .68، م2002، ال٣اَغة: الهُئت الٗامت ل٣هىع الش

ت( اإلاىصن، ٖبض الّغخُم: 5)
َ
ْحد َدِبّيت الِشّ

َ
٣اٞت، أ

ّ
 .57، م1996، الّضاع البًُاء: صاع الش

بت، مجضي6) ّ.77، بحروث: م٨خبت لبىان، ممعجم اإلاصطلحاث العشبيت في الدغت وألادب اإلاهىضؽ، ٧امل: –( َو

، ال٣اَغة: م٨خبت ليم ودساظت هلذًت ملاسهت(جحفت ألارهياء بأخباس بالد الشوظيا )جح( ٖبضالٗا٫، مدمض ؾُض: 7)

ّ.9، م2018آلاصاب، 

ض: 8) ض، ؤخمض بً ُمَدمَّ ُّ ت ألاسدهيت )خطشاث ومشاهذاث((بً خم
َ
ْحد  .9، م2014بحروث: ماؾؿت الاهدكاع الٗغبي،  الِشّ

َدِبّيت( 9)
َ
 .47، مهظشيت ألاجىاط ألا

ّ.27، مجحفت ألارهياء بأخباس بالد الشوط( 10)

، 2015، ألاخؿاء: هاصي ألاخؿاء ألاصبي،هلذ الزاث وهلذ آلاخش في أدب الشحدت العشبي الحذًثٖبض هللا:  ( خامض،11)

ت الٗامت لل٨خاب، أدب الشحدت عىذ العشب و: خؿحن، مدمىص خؿحن: 38م  ّ.335، م1976، ال٣اَغة: الهُئت اإلاهٍغ

ت والاظتىشاف(  12)
َ
ْحد  .13، مؤلاوعان والِشّ

، بحروث: مُبٗت 5، ط ملجاوي ألادب في حذائم العشب بً ًىؾ٠ بً ٖبض اإلاؿُذ بً ٣ٌٗىب: ( قُسى، عػ١ هللا13)

ُحن،  ّ.289، م1913آلاباء الِؿٖى

ّ.419، م2002، ال٣اَغة: م٨خبت الضاع الٗغبُت، أدب الشحدت في التراث العشبي(  ٢ىضًل، ٞااص: 14)

ّ.488، مأدب الشحدت في التراث العشبي( 15)

ىچ16ُ)
ُ
ٗىب ًٖ بًٗها وجغنضَا، وج٣اعن ( الُهىُعول

ّ
ت التي ج٩ىجها الك َُّ ِٞ ٣َا

َّ
ا: مبدض في ألاصب اإلا٣اعن حهخم بغنض الّهىع الش

اث، ميكىعاث الّؼمً، الّصوسة.. ألاها.. آلاخشبُجها.  طا٦غ، ٖبض الىبي:  ٣اٞت، ؾلؿلت قٞغ
ّ
، 2014، اإلاٛغب: وػاعة الش

اث، ميكىعاث  هظشاث متلاطعت(،) إظباهيا واإلاغشب، و: طا٦غ، ٖبض الىبي: 26،27م ٣اٞت، ؾلؿلت قٞغ
ّ
اإلاٛغب: وػاعة الش

 .11، م2014الّؼمً، 

 .19، مجحفت ألارهياء بأخباس بالد الشوظيا ( 17)

، 6، ٍجطوس ألادب الحذًث في مصش( ٩َُل، ؤخمض: 18) ّ.39، م1994، ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع

 .13-12، مجحفت ألارهياء بأخباس بالد الشوظيا( 19)

 .15، مبأخباس بالد الشوظياجحفت ألارهياء ( 20)

ّ.127، م2019، بحروث: صاع الّؿاقي، 2، ٍمعشى الغشاهيم في مذن العليم( الخمِـ، ؤمُمت: 22)
، 4، ٍالّشحالث( ي٠ُ، قىقي: 22) َغة: صاع اإلاٗاٝع َِ ت والّشحالت اإلاعدمون،، عمًان: ؤخمض، 5، م1987، ال٣َا

َ
ْحد  الِشّ

باٖ
ّ
كغ، مظضة: صاع البُان للُ

ّ
امي: نالح الضًً، 13ت والي

ّ
ت عين الجغشافيت اإلابصشة، و: الك

َ
ْحد ، 2، ٍالِشّ

 ، ت: ميكإة اإلاٗاٝع  . 14، م1999ؤلاؾ٨ىضعٍَّ

هحر، ًاؾحن: 24) ت،  الشواًت واإلايان،(  الىَّ ت الٗامَّ َُّ ٣اٞ
َّ
ئىن الش ّ.18، م1980بٛضاص: صاع الكُّ
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ّ.7م معشى الغشاهيم في مذن العليم( 26)

ّ.7م معشى الغشاهيم في مذن العليم(  27)

ّ.8ممعشى الغشاهيم في مذن العليم (  28)

ّ(.19، )م1997، ، اإلاٛغب: اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي1، ٍالىالم والخبر. ملذمت في العشد العشبي( ٣ًُحن، ؾُٗض: 29)

ّ.12-11، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم(  30)

)عؾالت ص٦خىعاٍ(، الجؼاثغ: ٧لُت  الصوسة ألادبيت وخصائصها الدغويت بين البالغيين وألاظدوبيين( بىػٍاوي، زالض: 31)

ّ.   19، م2007آلاصاب واللٛاث ظامٗت الجؼاثغ، 

ل، ، لىضن: مُاإلاعالً واإلامالً( ابً، زغصاطبت: 32) ّ.   97، م1889بٗت بٍغ

ّ.193م معشى الغشاهيم في مذن العليم،( 33)

ّ.308، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم( 34)

ّ.194، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم( 35)

م:36) ّ.159، م 2013، الغباٍ: صاع ألامان، الشحدت وصوسة آلاخش ( بجُذ، ٦ٍغ

ّ.433، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم( 37)

ّ.196، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم(  38)

، 1990، اإلاٛغب: اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، 1، ٍبييت الشيل الشوائي: الفضاء.. الضمً.. الشخصيت( بدغاوي، خؿً: 39)

ّ.   60م

ّ.13، م1996، 306، صمك٤، الٗضص ملجدت اإلاوكف ألادبي( الُٟهل، ؾمغ عوحي: بىاء اإلا٩ان، 40)

ت الٗامت لل٨خاب،  بىاء الشواًت. دساظت ملاسهت لثالجيت هلجيب محفوظ،: ( صعاػ، ؾحزا ٢اؾم41) ال٣اَغة: الهُئت اإلاهٍغ

ّ.80، م1984

ّ.197-196، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم( 42)

ّ.198، م معشى الغشاهيم في مذن العليم (43)

ٟت، ٖبض ال٣اصع: 44) ّصِ ألادبّيِ ( ؤبى قٍغ
َّ
ّ.24، م2008غة: صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ، ال٣ا4َ، ٍمذخل إلى جحديِل الى

ّ.198،م معشى الغشاهيم في مذن العليم( 45(

ّ.198، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم( 46)

ّ.193، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم(  47)

اٍ ُٞل٣ى م٣ضمه ٖلى48) ل: مغ٦ب للغظا٫ ًازظ مً ٦ؿاء، ٣ُٗٞض َٞغ ْٟ  ( الَجْؿغة: الىا٢ت الُٗٓمت اإلاايُت. وال٨ِ

ّال٩اَل ومازٍغ مما ًلي العجؼ. ال٣ال٫: ظم٘ ٢لت، وهي الجغة الُٗٓمت.

و: الخمىي،  ،40م ،1965، ال٣اَغة: الضاع ال٣ىمُت للُباٖت واليكغ، 1، طدًوان الهزليين( الكى٣ُُي، خّمض: 49)

ّ.59، م 1995، بحروث: صاع ناصع، 2، 5ٍ، طمعجم البدذانًا٢ىث: 
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ّ.441-440م يم،معشى الغشاهيم في مذن العل( 50)

، جد٤ُ٣: والصلالبت سحدت ابً فضالن إلى بالد الترن والشوط( ابً خماص، ؤخمض بً ًٞالن بً الٗباؽ بً عاقض: 51)

ضي،  ّ.87، م2003قا٦غ لُٗبي، ؤبى ْبي: صاع الؿٍى

ت بامخُاػ، 52) ش اليكغ 14630، الٗضص )صحيفت الششق ألاوظط( الخمِـ، ؤمُمت: الؿغص ؤعى ؤهشٍى / 12/ 18( جاٍع

2018 .ّ

ّ.200، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم( 53)

ّ.200، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم( 54)

، 2008)عؾالت ص٦خىعاٍ( ألاعصن: ظامٗت ماجت، صوسة آلاخش في أدب الشحالث ألاهذلعيت( الهغوٍ، بال٫ ؾالم: 55)

ّ.98م

العشبيت  ملجدت عدوم الدغتالُٛض( إلادمض ؾاعي، ( ٦غاص، مىس ى: جمٓهغاث الخُاب الضًجي ألانىلي في عواًت )56)

ّ.342، م2017، 11، ظامٗت الكهُض خمت لخًغ الىاصي الجؼاثغ: الٗضص وآدابها

ّ.7، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم( 57)

ّ.33، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم( 58)

ّ.195، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم( 59)

ّ.206، م العليممعشى الغشاهيم في مذن (  60)

ّ.17، م2003، ال٣اَغة: صاع الش٣اٞت، 1، ٍأظاليب العشد في الشواًت العشبيت( ًٞل، نالح: 61)

ّ.431، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم(  62)

ّ.11، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم( 63)

ّ.37، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم(  64)

ّ.42، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم( 65)

ش الٗغبي، م1، ط سياض ألابشاس( الجؼاثغي، وٗمت هللا: 66) ّ.268 - 266، بحروث: ماؾؿت الخاٍع

ّ.11، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم( 67)

ّ.36م معشى الغشاهيم في مذن العليم،( 68)

ّ.41، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم( 69)

ّ.41، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم( 70)

ّ.41، مالغشاهيم في مذن العليممعشى ( 71)

ت في الغواًت الٗغبُت. ظض٫ ألاها وآلازغ،  (72) ، 2001، 19، ال٣اَغة: الٗضص ملجدت أدب وهلذالّؿغِوّي، نالح: ؾاا٫ الهٍى

ّ.20م

ّ.284، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم( 73)

ِب. لُٟي  -٤ ومغاظٗت: ط. ؽ ٧ىالن ، جد٣ُالبيان اإلاغشب في أخباس ألاهذلغ واإلاغشب( اإلاغا٦ش ي، ابً ٖظاعي: 74)

ّ.124، م 1983، بحروث: صاع الش٣اٞت، 3، 1ٍبغوٞيؿا٫، ط 
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ّ.44-43، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم(  75)

، 1، 3ٍ، طالعصش العباس ي( ي٠ُ، قىقي: 76) ّ.17، م 1960، ال٣اَغة: صاع اإلاٗاٝع

ّ.100، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم(  77)

)عؾالت ماظؿخحر( الجؼاثغ: ٧لُت آلاصاب واللٛاث،  اإلاوسوث الثلافي في أدب الشحدت الجضائشي مُىه: ( قغابي، ٌؿ78)

ّ.63، م2013ظامٗت مهىض ؤولخاط، 

ّ.19، م1984، صمك٤: صاع ال٨ٟغ، 4، ٍمشيدت الثلافت(  بً هبي، مال٪: 79)

ّ.17، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم( 80)

ّ.49، معليممعشى الغشاهيم في مذن ال(  81)

 ( همِل، صلُلت: 82)
ا
)عؾالت ماظؿخحر(  أدب الشحالث ودوسه في التواصل بين الحضاساث: سحدت ابً جبير همورجا

ّ.8، م2015الجؼاثغ: ٧لُت آلاصاب واللٛاث، ظامٗت ابي ب٨غ بل٣اًض، ،

ّ.13، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم( 83)

ّ.37، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم( 84)

ّ.13، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم( 85)

ّ.36، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم( 86)

ّ.47، ممعشى الغشاهيم في مذن العليم( 87)

ّ.47( مؿغي الٛغاه٤ُ في مضن ال٤ُ٣ٗ ،م 88)

 
َصاِدس واإلاشاِجِع  

َ
 اإلا

ُ
اِئمت

َ
ك  

َصاِدُس:
َ
 اإلا

ا
ًل  أوَّ

مِـ، -
َ
مُمت الخ

ُ
اقي، بحروث، ٍ َمْؿغي الٛغاه٤ُِ في ُمضِن ال٤ُِ٣ٗ، ؤ  .م2019، 2صاع الؿَّ

ا: اإلاَشاِجُع:  جاهيا

ت الٗامت لل٨خاب،     (1 ت اإلِاْهِغٍَّ
َ
ئ ُْ َغة، الَه َِ ا

َ
ت ٖىض الٗغب، خؿحن مدمىص خؿحن، ال٣

َ
َصُب الّغِْخل

َ
ؤ

ّم.1976

َغة،     (2 َِ ا
َ
ت، ال٣ َُّ َغِب َٗ ت في الترار الٗغبي، ٞااص ٢ىضًل، م٨خبت الضاع ال

َ
َصُب الّغِْخل

َ
 م.2002ؤ

٣اٞت،     (3
ّ
ت، ٖبض الّغخُم اإلاىصن، الّضاع البًُاء، صاع الش

َ
ْخل ت الِغّ ُّ َصِب

َ
 م.1996ؤ

َغة، ٍ    (4 َِ ا
َ
ت، ال٣

َ
اٞ

َ
٣

َّ
ت، نالح ًٞل، صاع الش َُّ َغِب َٗ ت ال ًَ َوا ْغص في الِغّ  م.2003، 1ؤؾالُب الؿَّ
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ت، وػاّع    (5 ُّ ت اإلاٛغب
َ
ْمل٨

َ
٣اٞت، ؾلؿلت بؾباهُا واإلاٛغب )هٓغاث مخ٣اَٗت( ٖبضالّىبي طا٦غ، اإلا

ّ
ة الش

اث، ميكىعاث الّؼمً،   م2014قٞغ

ت،    (6 ىىػ اإلاٗٞغ
ُ
ة، ٦ ت والاؾخ٨كاٝ، بغ٧اث مغاص، ظضَّ

َ
ْخل ّم.2012ؤلاوؿان والِغّ

ت     (7 ت اإلِاْهِغٍَّ
َ
ئ ُْ ، ؾحزا ٢اؾم صعاػ، الَه ت.. صعاؾت م٣اعهت لشالزُت هجُب مدّٟى ًَ َوا بىاء الِغّ

ّم.1984الٗامت لل٨خاب، 

ان،     (8
َ
٩
َ
ّ(. 306م، الٗضص )1996ؾمغ عوحي الُٟهل، مجلت اإلاى٠٢ ألاَصِبّي، صمك٤، بىاء اإلا

اء    (9 ًَ َٟ َواِجّي: ال ل الّغِ
ْ
٩

َّ
مً  –بيُت الك ٣افّي الٗغبّي ،  –الؼَّ

َّ
ت، خؿً بدغاوّي، اإلاغ٦ؼ الش َُّ خه

َّ
الص

اع البًُاء اإلاٛغب، ٍ  م.1990، 1الضَّ

ـ واإلاٛغب البً ٖ (10
ُ
َضل

ْ
ه
َ
ظاعي اإلاغا٦ش ّي، جد٤ُ٣ ومغاظٗت: ط. ؽ. البُان اإلاٛغب في ؤزباع ألا

ت 
َ
اٞ

َ
٣

َّ
ّم.   1983، 3بحروث، ٍ –٧ىالن، ِب. لُٟي بغوٞيؿا٫، صاع الش

ً، عػ١ هللا بً  (11 ت في ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ والغب٘ ألاو٫ مً ال٣غن الٗكٍغ َُّ َغِب َٗ ش آلاصاب ال جاٍع

 .3بحروث، ٍ –ًىؾ٠ بً ٖبض اإلاؿُذ بً ٣ٌٗىب قُسى، صاع اإلاكغ١ 

ط٦ُاء بإزباع بالص الغوؾُا )جد٤ُ٣ وصعاؾت ه٣ضًت م٣اعهت(، مدمض ؾُض ٖلي جدٟت ألّا (12

َغة، م٨خبت آلاصاب، َِ ا
َ
ّم.2018ٖبضالٗا٫، ال٣

َغة، ٍ (13 َِ ا
َ
، ال٣ ّىع ألاصب الخضًِض في مهغ، ؤخمض ٖبض اإلا٣هىص ٩َُل، صاع اإلاٗاٝع

َ
، 6جُ

 م.1994

ت )الُٛض( إلادمض  (14 ًَ ًجي ألانىلي ي ِعَوا ؾاعي، جإل٠ُ: مىس ى ٦غاص، مجلت جمٓهغاث الخُاب الّضِ

ت وآصابها  َُّ َغِب َٗ  ظامٗت الىاصي. –ٖلىم اللٛت ال

َغة، الضاع  (15 َِ ا
َ
صًىان الهظلُحن، الكٗغاء الهظلُىن، جغجِب وحٗل٤ُ: مدّمض مدمىص الكى٣ُُي، ال٣

، ومعجم البلضان لُا٢ىث الخمىي، صاع 1/40م، 1965 -َـ  1385ال٣ىمُت للُباٖت واليكغ، 

ّم.1995، 2، ٍبحروث –ناصع

16) ٍ ، َغة، صاع اإلاٗاٝع َِ ا
َ
 م.1987، 4الّغخالث، قىقي ي٠ُ، ال٣

ًالن بً الٗباؽ بً عاقٍض  (17
َ
٣البت، ؤخمض بً ٞ وؽ والهَّ ر٥ والغُّ

ُّ
ًالَن بلى بالص الت

َ
عخلت ابً ٞ

اص )ث  بّي، 310ابً خمَّ
َ
ضّي، ؤبى ْ  م.2003َـ(، جد٤ُ٣: قا٦غ لُٗبي، صاع الّؿٍى

18) َُّّ ت ٖحن الجٛغاٞ
َ
ْخل ، ٍالِغّ ت، ميكإة اإلاٗاٝع امي، ؤلاؾ٨ىضعٍَّ

ّ
، 2ت اإلابِهغة، نالح الضًً الك

 م.1999

٣اٞت،  (19
ّ
ت الٗامت ل٣هىع الش

َ
ئ ُْ َغة، الَه َِ ا

َ
ّي، ال٣ ِٟ ُب خلُ َٗ ُ

ت في ألاصِب الٗغبّي، ق
َ
ْخل  م.2002الِغّ
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كغ، )ص.ث(. (20
ّ
باٖت والي

ّ
ت والّغخالت اإلاؿلمىن، ؤخمض عمًان، ظضة، صاع البُان للُ

َ
ْخل  الِغّ

م بجُذ، الّغباٍ، صاع ألامان،  (21 ّم.2013الغخلت ونىعة آلازغ، ٦ٍغ

َضاص،  (22
ْ
ت، َبٛ ت الٗامَّ َُّ ٣اٞ

َّ
اون الش

ُّ
هحر، صاع الك ان، لُاؾحن الىُّ

َ
٩
َ
ت واإلا ًَ َوا  م.1980الِغّ

ش الٗغبي،  (23 اى ألابغاع، وٗمت هللا الجؼاثغي، بحروث، ماؾؿت الخاٍع ّم.2006ٍع

24) َّٗ ت ال ًَ َوا ت في الِغّ ِت: ظض٫ ألاها وآلازغ، نالح الّؿغوّي، مجلت ؤصب وه٣ض ؾاا٫ الُهىٍَّ َُّ  –َغِب

َغة، الٗضص ) َِ ا
َ
 م.2001(، 19ال٣

غ١ ألاوؾِ،  (25
َّ

ت بامخُاػ، ؤمُمت الخمِـ.. صخُٟت الك غص ؤعى ؤهشىٍَّ م، 2018/ 12/ 18الؿَّ

 (.14630ٖضص )

ِت )عؾالت ص٦خىعاٍ(، بال (26 َُّ ؿ
ُ
َضل

ْ
ه
َ
ِث ألا

َ
َخال غ في ؤصب الغَّ

َ
٫ ؾالم الهغوٍ، ظامٗت ماجت، ُنىعة آلاز

 م. 2008

ت  (27 َُّ حن )ص٦خىعاٍ(، زالض بىػٍاوي، ٧ل ِ
ُّ حن وألاؾلىب ِ

ُّ ت بحَن البالٚ ٛىٍَّ
ُّ
 وزهاثُهها الل

ُ
ت ُّ ىعة ألاَصِب الهُّ

ٛاِث، ظامٗت الجؼاثغ، الجؼاثغ، 
ُّ
 م.  2007آلاصاِب والل

ت ّو (28 ُّ ٛغب
َ
ت اإلا

َ
ىعة...ألاها، آلازغ، ٖبض الىبي طا٦غ، اإلامل٨ اث، الهُّ ٣اٞت، ؾلؿلت قٞغ

ّ
ػاعة الش

 م. 2014ميكىعاث الّؼمً، 

َغة، ٍ (29 َِ ا
َ
، ال٣ ّي، قىقي ي٠ُ، صاع اإلاٗاٝع ْهغ الٗباس ِ َٗ  َـ1960، 1ال

 م.2000َـ/ 1420في ألاصب الخضًِض، ٖمغ الّضؾىقي، صاع ال٨ٟغ الٗغبّي،  (30

ِت، خؿ (31 ًَّ ىِص ُٗ ِت الؿُّ َُّ َغِب َٗ ِت ال
َ
مل٨

َ
صَباِء في اإلا

ُ
ِؼ، ٢اُمىؽ ألاصِب وألا مي، صاعة اإلال٪ ٖبض الٍٗؼ ْٗ ً الىَّ

اى،  ّم.2013َـ/ 1435الٍغ

كَغ  (32 َٖ غهحِن الخاصي 
َ
ِش الدجاِػ في ال٣ ى مهضٌع مً مهاصِع جاٍع ٦خُب الّغخالِث في اإلاٛغب ألا٢ص َ

ض ًىؾ٠ هىاب،  ت م٣اِعهت(، ٖىا٠َ بيذ ُمَدمَّ ًَّ ت ه٣ض َُّ حن )صعاؾت جدلُل كغ الهجٍغ َٖ وي 
َّ
والشا

ؼ، الّغٍِاى، صاعة اإلا ّم.2008لِ٪ ٖبض الٍٗؼ

٣افّي الٗغبي، ٍ (33
َّ
ْغص الٗغبّي، ؾُٗض ٣ًُحن، بحروث، اإلاغ٦ؼ الش بر: ُم٣ّضمت في الؿَّ

َ
، 1ال٨الم والخ

ّم.1997

مجاوي ألاصِب في خضاث٤ الٗغِب، عػ١ هللا بً ًىؾ٠ بً ٖبض اإلاؿُذ بً ٣ٌٗىب قُسى،  (34

حن ُّ ؿٖى َِ ّم.1913بحروث،  –مُبٗت آلاباء ال

ٟت، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ٍ مضزٌل بلى جدلُِلّ (35 ّم.2008، 4الىّوِ ألاَصِبّي، ٖبض ال٣اصع ؤبى قٍغ
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ل، لُضن،  (36  م. 1889اإلاؿالُ٪ واإلامالُ٪، ابً زغصاطبت، مُبٗت بٍغ

مُاجّي إلاىالي ٖلى بىزاجم، صعاؾت، ميكىعاث اجداص ال٨خاب الٗغب  (37 ُّ ُمهُلخاث الى٣ِض الؿ

ّم.2005 –صمك٤ 

38) َُّّ َغِب َٗ َخاث ال
َ
ل
َ
ْهُ

ُ
بت، ٧امل اإلاهىضؽ، م٨خبت لبىان، ُمعجُم اإلا ِٛت وألاَصِب، مجضي َو
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 بخالء" للجاحظ و"البخُل" ملىلُيرالالبخل بين "
Miserliness between the "misers" of Al-Jahiz and the "stingy" of Molière 

س عتُهب .د  : الباحث         Dr. Idriss atia دَر

العزبُة املتحدة إلاماراتدولة  -الشارقة  -الجامعة القاسمُة   

                                                    idrissatih@yahoo.fr        : إلاًمُل

   :ملخظ

سوالالجمالُت الىفظُت  فُهمّ خججًمىً اللٌى بن الفً ؤزوَ ما ًيىن ُىدما   ـدق وكىة الخـٍى

وس الٌىاهس الاحخماُُت والِلد الىفظُت وفي واإلاِالجت، والطُما ُىدما ًيىن ألامس ذا ؿلت ببِم ؤز

ت؛ مشل مسخلت مخمحزة مً الخوىز الاحخماعي والاكخـادي  خالت اإلاجخمّ الِباس ي في ألاوطان الخلٍس

لفئاث اإلاشلفحن والىالة والىشزاء مً ذوي الاهخىاش والخسؾ اإلاالي، وخالت اإلاجخمّ الفسوس ي في وطى 

ت الىطوال ت للبىزحىاٍش ؤهثر  اإلالازباث ألادبُت زبما واهذ الىاػئت وزاؿت فئت اإلاسابحن. ىوبلت الخجاٍز

طىاء في بِدها الفسدي الىفس ي ألازف ؤو في  ؛وؿسامت في مِالجت هره الٌاهسة بمخاُا وؤكل كظىة 

مجج ِخبر هخاب ،لُاتها وآزازها الاحخماُُت ألُا ىلُحر إلا( L’Avareومظسخُت البسُل) "البسالء" للجاخٍَو

ماٌ ألادبُتمً ؤبسش وؤه   .خٌى هره الٌاهسة زغم البِد بحن الِملحن م ألُا

 الازخالف.؛مىلُحر الجاخٍ؛ البسُل؛ ؛البسالء :ُةكلمات مفتاح
Abstract:  

It can be said that art is the most wonderful thing when psychological 

aesthetics, and the power of photography and treatment combine, especially when 

interrelated to some of the most dangerous social phenomena; Such as the state of 

the Abbasid society in urban circles, and the state of French society in the midst of 

the commercial, especially the usurers category, Literary approaches may have 

been more interesting and less harsh in dealing with this phenomenon; Al-Jahiz's 

book "The Miser" and Moliere ‘splay "L'Avare" are considered among the most 

important literary works on this phenomenon, despite the distance between the 

two works 

Keywords: miserliness; big eye miser; Al-Jahiz's; Moliere; distance. 
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 :ثىطئة -1

ماٌ الفىُت وألادبُت هي جلًبن    التي ؿىزث حىاهب الخُاة واملت  ؤٌُم ألُا

ت بيل حِلُداتها، واطدؼسفذ ؤػىاق ؤلاوظان في ول ججلُاتها اإلاادًت  وخىاًا الىفع البؼٍس

ت في الألا  فىجد والسوخُت والىحداهُت. مشل ؤُماٌ ابً  ِـس الِباس يُماٌ ألادبُت الىثًر

ماٌ التي اهخمذ ُلى وحه الخـىؾ بظبر الخُاة الشلافُت  اإلالفّ والجاخٍ وهي ألُا

والاحخماُُت اإلااكُت واإلاِاؿسة )في ُـس بلغذ فُه الخلازة ؤلاطالمُت الِباطُت ؤوج 

الـحن ػسكا بلى اإلاغسب احظاُها وكمذ ؤمما مسخلفت وؤكوازا مخباُدة امخدث مً 

لُتألا ألاكص ى وغسبا ومً وزاء بالد اللىكاش بلى   .1دغاٌ ؤلافٍس

ت الوُف وفي ألادب  زم حاءث ؤُماٌ آلاداب الغسبُت الخدًشت هشحرة ومخىُى

 ؤُماٌ مىلُحر . الري يهمىا هىا هجد الفسوس ي

هم مٌاهس التي حِخبر ؤخد ؤ -ومظإلت الصح والبسل-بن بػيالُت الخِامل مّ اإلااٌ  

الظلىن البؼسي في هرا اإلاىحى ًلذ مىكّ ملازباث مسخلفت ُلى ؤطع فلظفُت 

وجـىزاث طىطُىلىحُت واكخـادًت مسخلفت، جتراوح بحن ؤلاطساف اإلافسن والصح والبسل 

 اإلالتر، لخخىطوها مفاهُم ؤلاهفاق والاكخـاد.

وؿسامت في مِالجت لِل اإلالازباث ألادبُت واهذ ؤزخب باُا وؤهثر بمخاُا وؤكل كظىة  

هره الٌاهسة طىاء في بِدها الفسدي الىفس ي ألازف ؤو في ججلُاتها وآزازها الاحخماُُت 

ِخبر هخاب "البسالء" للجاخٍ ومظسخُت البسُل) م. َو ىلُحر مً ؤبسش وؤهم إلا (L’Avareألُا

ماٌ ألادبُت خٌى هره الٌاهسة   هما.ُلى السغم مً البِد بحن الِملحن  وازخالف –ألُا

ظعى هرا البدث بِد ُسق ملازبت ول مً اإلاالفحن لٌاهسة البسل وهُف  َو

ججلذ في "البسالء" و"البسُل" وذلً مً زالٌ ؤلاحابت ُلى الدظائالث الخالُت: ما هي ؤبِاد 

ججلُاث ًاهسة البسل في هرًً الِملحن ألادبُحن؟ زم ما هي الخـاثف الفىُت التي طلىها 

سا وجدلُال؟ وما هي اإلالاؿد وألابِاد ألازالكُت  اإلاالفان إلالازبت ًاهسة البسل جدبِا وجـٍى

ت ؤدبُت حمالُت، مظدبوىت إلاىحى  التي هبِذ الِملحن وبلى ؤي خد ًمىً اُخبازهما ذوي هُص

حِلُمي ؤزالقي في هلد البسل والدؼهحر بالبسالء؟ وؤزحرا، ٌظعى البدث بِد ؤلاحابت كدز 
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ؾ وججلُت بِم ؤوحه الازخالف بحن الِملحن اإلاظخواَ ُلى جلً ألاطئلت، بلى اطخسال 

طىاء مً خُث اللالب الفني ؤو مـادز الاطخلهام ؤو الاطخدُاء، زم ببساش بِم ؤوحه 

الدؼابه والخالقي اإلامحزة لهرًً الياجبحن وملازبتهما لٌاهسة البسل طىاء مً خُث ألاطالُب 

ألادبي مصاوحت بحن ؤلامخاَ  وجلىُاث الخِبحر ؤو مً خُث الىحهت ؤو السئٍت اإلاىحهت للِمل

 الفني والبِد ألازالقي.

 

 يننبذة عن حُاة املؤلف .1

 هـ(: 255- 159الجاحظ ) 1.2

هى ؤبى ُشمان ُمسو بً بدس الىىاوي الجاخٍ ولد بالبـسة طىت حظّ وزمظحن 

ت ) ت )159وماثت هجٍس هـ(، وهى ما ٌؼحر  255هـ( وجىفي طىت زمع وزمظحن وماثخحن هجٍس

ماثت طىت؛ خُث ُّمس ُمسا مدًدا ؤطهم في جدـُله مِازف وججازب بلى ؤهه ُاغ شهاء 

مله  ىه الِلمي وفي زساء بهخاحه ألادبي واإلاِسفي ُو حمت وان لها هبحر ؤلاطهام في جيٍى

واحظاُه هما ًخطح مً هثرة وجىَى مجاالث اإلاِسفت التي ُسق لها في مالفاجه ومنها هخاب 

 .2البسالء

لِسب باإلاسبد وؤحالء ُلماء ُـسه زاؿت ؤزر الجاخٍ الِلم ًُ زوباء ا

لمي في حمُّ الفىىن خُيئر؛ زم بهه  بالبـسة التي واهذ مسهص بػِاَ واطخلواب مِسفي ُو

وان مىلِا باإلاوالِت واكخىاء الىخب مما شاد في جدـُله. ؤلم الجاخٍ هرلً بالُىهاهُت 

الشلافُت الفازطُت بىاطوت ُلماء الىالم في ُـسه هدظحن بً بسخاق وطلمىن وؤمشالها وب

والهىدًت مً هخب اإلالفّ، ووطّ مِازفه بالِسبُت مً اجـاله بالسواًت ومؼافهت بِم 

 ُلماء ُـسه هإبي ُبُدة .

جسن الجاخٍ ُددا ضخما مً اإلاالفاث في مسخلف فىىن اإلاِسفت وألادب مً 

 .3ؤهمها: "الخُىان" "والبُان والخبُحن" "والبسالء" و"الخاج"
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ٌ الجاخٍ وؤطلىبه ألادبي السؿحن واإلاخفجن ؤهبر الخإزحر ُلى ؤُماٌ وان ألزاز وؤُما

ه  .4والخلُه مِاؿٍس

 م(  1673-1622مىلُير ) 2.2

ع ُام Molièreولد "حان بابدظذ بىولحن" اإلاِسوف ب"مىلُحر" ) م 1622( في باَز

باللسب مً ميان ًدعى )بىن هُف( وان ملخلى اإلاهسححن واإلاؼِىذًً واإلاوسبحن!! وان حده 

مه اإلاىلّ بالتردد ُلى اإلاظسح ًـودب "حان" مِه وهى ما شاٌ في الخادًت ُؼسة مً أل 

 في طاخت طىق )طان حسمان( )
ً
 Saint-Germain)ُمسه.في خحن وان حده ألبُه ًملً مخجسا

 خُث واهذ جلام الِسوق اإلاظسخُت الؼِبُت.

بالسوح  مً جلً الظً اإلابىسة، ومً زالٌ هرا الجى واليؼإة، بدؤ الـبي ًدؼبّ 

الفىُت لخبدؤ مالمذ الرواء والخفىق جٌهسان ُلُه وهى ًدزض في مدزطت )ولحرمىن( خُث 

ىُِه  ًخجمّ ؤبىاء الوبلت الىبُلت الرًً غدا لهم ػإن هبحر فُما بِد في اإلاجخمّ هـ)بٍس

ّدز له ؤن ًـبذ "وىهتي" وزاعي ألادب، 
ُ
الياجب، وػابُل الؼاُس، ودي بىزبىن( الري ك

   ر وهـحره.مىلُح وخامي

بِد مدزطت ولحرمىن، اهخلل حان بلى مدزطت "حاطىدي" الفُلظىف اإلاخدسز 

واإلاسح،خُث جإزس فُما بِد بالدزاطاث الفلظفُت التي اوِىظذ ُلى بِم ؤُماله 

اإلاظسخُت.. وإلاا وان والده ًسغب في جإهُله للخدمت في بالن اإلالً "لىَع الشالث ُؼس" 

ِت "ؤولُان" وفيها خـل حان ُلى لِظاوع اإلاداماة. بال وحهه باججاه ولُت الخلىق بجام

ت(. وألن همىخه الري  ؤهه لم ًصاٌو هره اإلاهىت التي وان ًسي فيها ما طماه )بالِدالت اإلالخٍى

 وان ًخولّ بلى ُالم الخمشُل دفِه بلى ؤن ًـازح والده بإهه طُدترف الخمشُل الهصلي. 

  

 بخالء" و"البخُل" الخلفُة الاجتماعُة والاقتطادًة لـ"ال .3

إلاىلُحر مِلمحن مً مِالم ألادب  ٌؼيل هخاب البسالء للجاخٍ، ومظسخُت البسُل

خُث حِىظان لىا ؤهمان الخُاة في هال اإلاجخمِحن، وكد ؤزرث جخدٌى مً الِالمي 
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البظاهت بلى الخِلُد، بِد ؤن ابخِدث ُنها جلً الظهىلت التي واهذ جوبِها وجمحزها... وللد 

الاكخـادي ؤهم ملولّ في ذلً الخغُحر، وخّىٌ ألاذهان ًُ الخفىحر في حمُّ  وان للِامل

 اللُم باججاه الترهحز ُلى اللُمت اإلاادًت التي ؤزرث جوغى ُلى ما طىاها..

وبذا وان الجاخٍ كد اهخلى ؤهثر ؤشخاؿه مً جلً الوبلت التي جيالبذ ُلى اإلااٌ، 

 فةن مىلُحر اهخلى ؤهمىذحه لُجظم ػساهت الوبل
ً
ت اإلاسابُت الجؼِت... ملافا ت البرحىاٍش

  بليها هبلت زحاٌ الدًً اإلاظخغلت التي زاخذ جىتَز الللمت مً ؤفىاه الىاض.

ت  با ؤن جٌهس ؤُماٌ ؤدبُت ؤو فىٍس وهىرا، وفي مىاحهت هره ألاوكاَ، لم ًىً غٍس

لهره  -مً زالٌ ؤلابداَ الفني وألادبي، طسدا وحِلُلا، ؤو في زىب وىمُدي طازس -جخـدي

الٌىاهس؛ مؼيلت برلً مِالجت مً ذوي ألاكالم بِم آزاز اإلاؼىالث الاحخماُُت 

والاكخـادًت، في اإلاجخمِحن، وهى ما ًمىً اللٌى بن "بسالء الجاخٍ" و"بسُل" مىلُحر كد 

 اكولِا به.

 

  :أبعاد وثجلُات ظاهزة البخل بين "البخالء والبخُل" .4

ً اللساءة اإلاخإهُت والاطخلساثُت
ّ
مً اطخسالؾ بِم مً ؤهم  -ولى وظبُا– جمى

ؤبِاد وججلُاث ًاهسة البسل هما ؿىزها وخللها ول مً الجاخٍ في اإلاجخمّ الِباس ي في 

 م. 7هـ ومىلُحر في اإلاجخمّ الفسوس ي في الىـف الشاوي مً اللسن  3اللسن 

ومً خُث ألابِاد، ًبرش البِدان الىفس ي والاحخماعي للبسل مً خُث هى طلىن 

ا ًلبث ؤن ٌظىد وجمخد آزازه مً الفسد بلى الجماُت، فُغدو ًاهسة ؤو ملمدا فسدي م

 .لهره الٌاهسةمىلُحر  و ٍ احخماُُا. فىُف واهذ ملازبت الجاخ

 

 ثجلُات ظاهزة البخل: 1.4

ًخسر البسل في ول مً "البسالء" و"البسُل" مٌاهس وججلُاث ُدًدة، ًمىً ؤن 

 وؼحر بلى بِم مً ؤهمها ُلى الىدى الخالي:
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 البخل على النفس 2.4

ىزد له الجاخٍ في هخابه هماذج هشحرة، هىخفي هىا مً بُنها بلـت لُلى  ٍو

الىاُوُت، ًلٌى الجاخٍ: "وؤما لُلى الىاُوُت، ؿاخبت الغالُت مً الؼُِت، فةنها ما 

شالذ جسكّ كمُـا لها وجلبظه، ختى ؿاَز اللمُف السكاَ، وذهب اللمُف ألاٌو وزفذ 

ؿازث ال جلبع بال السفى، وذهب حمُّ الىظاء. وطمِذ كٌى  هظاءها ولبظخه، ختى

 الؼاُس: 

 فةذا ؤكلً حُبه فاطدبدٌ   البع كمُـً ما اهخدًذ لجُبه 

ؤزىؾ الفخم، وفخم الفخم، وؤزكّ الخسق  –وهللا  –فلالذ: بوي بذا لخسكاء. ؤها 

لبظها السكاَ بلى وال ًدخاج جلخحر هره البسُلت ُلى هفظها وبهاهتها لىفظها ب 5وزسق الخسق"

 حِلُم!

 

 البخل على العائلة وألاضدقاء  3.4

برش هرا اإلاٌهس مً البسل ؤهثر في  بسُل مىلُحر، وهى ًدٌى خُاة ُاثلخه ومدُوه ٍو

ألاكسب بلى جخُم ال ًواق، بدُث ًدسم ابىه ولُاهذ مً الخـٌى ُلى ما ًىفُه مً اإلااٌ 

ظعى بلى جصوٍج ابيخه ؤلِع مً زسي مخل دم في الظً،وبلى جصوٍج ابىه ولُاهذ للصواج، بل َو

ت، في ؿفلت ًلحى فيها باألبِاد الِاهفُت وؤلاوظاهُت لـالح اإلالـد السبحي  مً ؤزملت زٍس

 6الخالف

  : البخل على املجتمع 4.4

جخمشل ججلُاث البسل ُلى اإلاظخىي الاحخماعي في ألازس الهدام الري ًسلفه الصح 

 خاحت الغحر مً زالٌ اإلاساباة ؤو في الهزاؿت بىجزه ؤو اطخِم وطىء اطخغالٌ اإلااٌ

مىً ؤن هالخٍ ؤن هال مً الجاخٍ ومىلُحر كد ؤولى لهرا  ؤلاكساق بؼسون مؼددة. ٍو

  اإلاٌهس مً ججلُاث البسل الاحخماُُت مياهت مِخبرة.
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ًلٌى الجاخٍ: " كاٌ ؤبى الخظً اإلاداثني: وان باإلاداثً باجّ جمس، ووان بسُال  

خاهىث، ًدخاٌ ُلى طسكت الخمس ألوله ، فسبما اخخبع )دزل ووان غالمه بذا دزل ال

الخاهىث فغاب فُه( فاتهمه بإول الخمس، فظإله ًىما فإهىس فدُا بلوىت بُلاء، زم كاٌ: 

املغها، فملغها، فلما ؤزسحها وحد فيها خالوة وؿفسة . كاٌ: هرا دؤبً ول ًىم، وؤها ال 

 .7ؤُلم، ؤزسج مً دازي"

لُىا ؤن هخإمله  الجاخٍ بسل ؿاخب الِمل مّ الِامل.في هرا الىمىذج ًـىز  ُو

ت ُلى اهخمام الجاخٍ بالِالكت الِادلت التي ًيبغي  ياجحًر بدكت، لىلف مً ؿىزجه الياٍز

 ؤن جلىم بحن هرًً الوسفحن، والتي ًمىً للبسل ؤن ًلط ى ُليها.

مىً ؤلاػازة بلى ؤن الغالم  سظسه فما اإلالداز الري طُ –مهما ؤول مً الخمس –ٍو

. ولى  ؿاخب الخاهىث؟ زم ؤغلب الًٌ ؤن الري ًدفّ الغالم لظسكت الخمس بهما هى الجَى

 واهذ له في ؤحسه هفاًت إلاا ؤكدم ُلى مشل هرا الفِل.

 

 الخطائظ الفنُة ملقاربة ظاهزة البخل عند الجاحظ ومىلُير: .5

ة وروح املزح .1.5  السخٍز

ت واإلاسح وؤلاضخ س زطالتهما ان وطُلت لخمٌِخمد ول مً الجاخٍ ومىلُحر السخٍس ٍس

ُفت مصدوحت فهي جلفي هابِا مً الفىُت وألازالكُت ت جادي ًو . ذلً ؤن هره السخٍس

الدظلُت والترفُه وجساهب الخاحت الىفظُت للمخللي، وفي الىكذ ذاجه فهي حظخسدم 

س البسالء والدؼهحر بهم وهلدهم دون الىكَى في ألالفاي الىابُت اإلابخرلت.  وطُلت لخـٍى

ٌى الجاخٍ ػازخا في ملدمت هخابه البسالء مرهبه في ؤهمُت "الطخً وؤلاضخان"، ًل

" : م ؤن البياء مظخدال بإهه ما دام البياء مفُدا، فمً باب ؤخسي الطخً، ًلٌى وؤها ؤُش

وبذا وان البياء  )...( ا وافم اإلاىكّ ولم ًجاوش اإلالدازؿالح للوباجّ، ومدمىد اإلاغبت، بذ

ً بالطخً الري ال ًصاٌ ؿاخبه في غاًت الظسوز بلى ؤن ًىلوّ ُىه هرلً، فما ًى)....( 

 .8")....( طببه
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ت ووؼسه زوح اإلاسح واطدشازة  وال ًىخفي الجاخٍ في اطخسدامه ؤطلىب السخٍس

 .الىخاب ؤو حِلُلاث في زىاًاهالطخً بما ٌظسده مً حجج في ملدمت 

فلد ؤول ًىما ُلى ىازي فمً ألامشلت ُلى الخالت ألاولى، ًمىً ؤن هىزد كـت ألاط

ً "طمىت عجُبت، فاثلت الظمً، فجلى بونها حلوت، فةذا  ماثدة ؤمحر، كدم بلى اإلادٍُى

وكد غسف مً بونها ول بوظان بللمخه غسفت.  )...(مت هى ًىخجز شخما، ووان كد غف بلل

 )...(، فلما زاف ؤلازفاق، وؤػفم مً الفىث، ووان ؤكسبهم ُِس ى )ألامحر(، اطخلب مً ًده

الللمت بإطَس مً زوفت الباشي، واهدداز الِلاب، مً غحر ؤن ًيىن ؤول ُىده مً كبل 

دً. اطخلبذ للمت ألامحر مً ًده، وكد شخا لها فاه، مً غحر مااوظت   مسجه. فلُل له: ٍو

ىا ؤًدًىا مِا،  وال مماشخت طالفت؟كاٌ: لم ًىً ألامس هرلً. وهرب مً كاٌ ذلً. ولىىا ؤهٍى

بع م الصخمت، ووكِذ ًده في مازس الصخمت مِا، والصخم ملخفىكِذ ًدي في ملد

فخدٌى ول ش يء وان في للمخه بخلً الجربت بلى للمتي الجـاٌ الجيع )...(  باألمِاء

 .9بالجىهس" بالجيع والجىهس 

 

ؤما مىلُحر فِظخسلف اللازت اإلاخمًِ إلاظسخُخه "البسُل" ولبِم ما هخب مً 

مً الخـاثف الفىُت وألاطلىبُت ًمىً بحماال  حِلُلاث وؤُماٌ هلدًت خىلها حملت

جـيُفها بلى هاثفخحن: زـاثف فىُت غالبت هي ُماد الِمل فىُا والخلىُت ألاطاطُت 

ت والخىاز،  لـُاغت وجلدًم السطالت ؤو اإلالـد اإلاِىىي للِمل الفني وهي ؤطاطا السخٍس

ت جىدؼس في زىاًا الِمل وحؼد مً ؤشزه الهُىلي وجلف  ى ُلُه كُمت حمالُتوزـاثف زاهٍى

 .10ملافت، وذلً باطخسدام ألاطالُب البُاهُت والىىاًت

 

ة وإلاضحاك .2.5  : السخٍز

ت الدزامُت دُامت إلاىكىُاجه، بل بن الهدف السثِس ي إلاىلُحر  ٌظخِمل مىلُحر السخٍس

ت  سه هغُان البسل. ومً زالٌ السخٍس مً مظسخُت "البسُل" هى ؤلاضخان وذلً بخـٍى



       

 382-362 ص، (2021) 2/ العـــدد:  5املجلد
 مجلة مقامات

2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN : 

 

370 

 

،الدؼهحر بهرا الظلو  ُفت مصدوحت فهي جسلم اإلاسح  ىن اإلاسذٌو ت ًو وهىرا جادي السخٍس

 واإلاظسة لدي الىٌازة، وفي الىكذ هفظه جىفس مً البسل وؤصخابه.

ت في"بسُل" مىلُحر في هموحن ًمىً ؤن وظمي  وجخجلى مٌاهس اطخسدام السخٍس

، هال  ت ؤلاػازاث". فِلى اإلاظخىي ألاٌو ت ألالفاي"، وآلازس "سخٍس خٍ ؤن ؤخدهما "سخٍس

زواب البسُل ؤزباغىن، بول اإلاظسخُت، ًمخاش بهىض باإلااٌ والىلىد، وجىساز مفسن 

لأللفاي الدازلت في هرا الخلل الداللي خُث ًسهص معجم اإلافسداث اإلاظخسدم ُلى لظان 

: السبذ، اإلااٌ، البسُل ُلى ول ما له ُالكت باإلااٌ والىظب والسبذ فخيؼس فُه ولماث مشل

ت، أللفاي مشل الظسكت، ألامىاٌ ت ؤو الؼٍِس ؛ هما هالخٍ جىسازا، فُما ٌؼبه الالشمت اإلاِىٍى

"بال مهس"، "ؿىدوق"، "هلىد"، مما ًلفي ُلى شخـُت البسُل هابِا آلُا مشحرا للطخً 

 . 11والاطتهصاء

 

 : الىضف الحس ي والنفس ي .3.5

 جبحن دزاطت هخاب "البسالء" للجاخٍ  مً خُث الخـاثف الفىُت وألاطلىبُت ؤن

سه لٌاهسة البسل في حىاهبها اإلاخِددة في اإلاجخمّ الِباس ي، ال سحل كد اُخمد هشحرا في جـٍى

ت لِل ؤهمها اد بكافت بلى الاطترطاٌ اللفٌي واُخم-ُلى حملت مً الىطاثل الخِبحًر

"لِل ؤٌو هره الـفاث )الفىُت(   ؤهه دهخىز هه الخاحسي ال بذ ًسي –ألالفاي الظهلت 

س. وهدً هولم ولمت الىؿف ججلُا للازت الىخاب هى ا لبراُت في الىؿف والدكت في الخـٍى

 .12وِني بها ما ٌؼمل الىؿف الخس ي والىؿف الىفس ي حمُِا"

ومً ؤمشلت ذلً جـىٍس الجاخٍ ألخد بسالثه، ُلي ألاطىازي وهى ًإول. ًلٌى 

بذا ؤول ذهب ُلله، وجخٌذ ُُىه، وطىس وطدز واهبهس، )...(  ان الخازسيالجاخٍ ُلى لظ

ـب، ولم ٌظمّ، ولم ًبـس..."وج  .13سبد وحهه، ُو

 :املقطد ألاخالقي في "البخالء" و"البخُل" .6
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ماٌ الفىُت السفُِت، زمت جصاوج وحؼابً وزُم بحن البِد الجمالي الفني  في حل ألُا

الخالف وبحن الغاًت واإلالـد ألازالقي ؤو الخىحُهي مهما وان الشىب ؤو الؼيل الري 

ماٌ غالبا ما ًيىن مسده بلى  ًخسره؛ بل بن طس الجىدة ؤو الامخُاش الفني ألادبي إلاشل هره ألُا

هجاخها في جدلُم هرا الهدف اإلاصدوج؛ بدُث ال ًيىن الِمل الفني مجسد كُمت حمالُت 

تؿسف بل هرلً دافِا لتركُت ا الج الىفع البؼٍس  .لخُاة ُو

ألازالقي في الىلان  مً زالٌ كساءة مخمِىت وملازهت للِملحن ًمىً جلخُف مٌاهس اإلالـد

 الخالُت:

ا .1.6   :نقد البخل أساسا فكٍز

د ًخطح البِد ألازالقي واإلالـد الخِلُمي الخىحُهي في ول مً "البسالء" و"البسُل" في هل

؛ وذلً بدخم ؤي حجت ؤو اطخدالٌ فىسي ؤو مىاوزة البسل في ؤطاطه ومىولله الفىسي 

مداولت للمىافدت ًُ مرهبهم في طفظوُت كد ًخدرلم بها البسالء بزفاء لِىاز شخهم و 

 البسل والخلخحر.

ت للبسل مً زالٌ  وهىا، هجد الجاخٍ ًخفجن في الىلد الالذَ لألطع الفىٍس

ِت ؤو حجت للبسل الري وان ًوبّ  اإلاداوزة واإلاداحت الدامغت التي ال جبلي للخـم ذَز

  .في اإلاجخمّ الِباس يفئاث هشحرة 

ت هى البرهىت وؤٌو ما ًبدؤ به الجاخٍ في جدوُم كى  اُد البسل في الىفع البؼٍس

بحجج كاهِت وبُان مظترطل مخإن ُلى تهافذ ؤي ؤطاض مىولي ؤو ُللي لالطخمظان 

بهره الٌاهسة بدُث ًبدو البسل جـىزا وطلىوا غحر مِلٌى بل غحر مفُد ال للبسُل وال 

 –ء إلاجخمِه،بل طلىوا مخىاكلا وسخفا وزباال.ًلٌى الجاخٍ في ملدمت هخاب البسال

ولم طمىا البسل بؿالخا والصح : "... -ُلى لظان مداوزه، ملخمع جإلُف الىخاب

اكخـادا، ولم خامىا ُلى اإلاىّ ووظبىه بلى الخصم، ولم هـبىا للمىاطاة وكسهىها بالخلُِّ، 

 .14")...( ألازسة حهالولم حِلىا الجىد طسفا و

: "وهُف وهى الري ًجمّ له بحن الىد وكلت اإلا سشثت وبحن الظهى بلى ؤن ًلٌى

فيان ما ًهس مً مِاهُه  )...( وهٌى كلت الاهخفاَ وزؼىهت اإلاطجّ، وبحن هٌى الاغتراب
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غبي  وبُاهه مىربا إلاا ًهس مً حهله وهلـاهه. ولم حاش ؤن ًبـس بِلله البُِد الغامم َو

ب الجلُل"  .15ًُ اللٍس

 خطاب البخالء وخطاب الجاحظ املضاد  .2.6

خواب ًجليها الجاخٍ في ملدمت هخابه في زىاثُت ًلدم البسالء ؿىزة مىدسفت لل

". ذلً ؤن شخـُاث الجاخٍ مً هاالء البسالء ٌظخسدمىن  "العجُب" و"الجد والهٌص

اث الِملُت واللٌى بلى ؤلاهساه حججا واطخدالالث كُاطُت كىامها بزلاَ الخواب

ماء الىحه ادي ؤلاهفاق مً حهت، وججىب الافخلاح ومداولت خفٍ فاإلاخىاكلت: مً كبُل ج

له ُلى ؤهه اكخـاد وجدبحر. وجيىن  غ البسل ؤو حظٍى مً حهت ؤزسي، والظعي بلى حظَى

ت ال ًىلوّ مً جـسفاث اهدُجت ذلً ؤن ًسلم  لياجب برلً جإزحرا مطخيا مشحرا للسخٍس

ًدسؾ ُلى ومً ألامشلت التي ٌظىغها الجاخٍ ُلى ذلً البسُل الري  . 16هاالء البسالء

 .17وِلُه زؼُت ؤن ًسللا فما ذا ٌِمل؟ بهه ًدملهما ما في ًدًه لُرهب بلى الظىق خافُا

خمشل زواب البسالء في مداولت اطخغالٌ البُان والبالغت والاجياء ُلى ُلم   ٍو

ىاكها وخسفا لها -الىالم والجدٌ وؤؿٌى الِلُدة والدًً كـد اإلاداحت والدفاَ  -لُا أُل

ن الفاضح. ًلٌى الجاخٍ ُلى لظان مداوزه، مخددزا في ؤطلىب ًجمّ ًُ طلىههم اإلاؼح

ّ والىلد الالذَ ُسكا"فللذ: فبحن لي ما الص يء الري  بلى اإلاداوزة اإلاداًدة بزطاٌ الخلَس

زّبل ُلىلهم وؤفظد ؤذهانهم وؤغص ى جلً  ألابـاز وهلم ذلً الاُخداٌ، وما الص يء الري 

هرا الترهُب اإلاخلاد واإلاصاج اإلاخىافي، وما هرا الغباء  له ُاهدوا الخم  وزالفىا ألامم، وما

 .18"تالؼدًد الري بلى حىبه فوىت عجُب

في خحن ًبرش زواب الجاخٍ اإلالاد في هصح ًاهسه ؤلازػاد وباهىه الىلد  

الظازس بإن ًلبل البسالء هبُِتهم ؤو حبلتهم هما هي وؤال ًيلفىا ؤهفظهم الجمّ بحن خُاة 

حر  مً حهت، والاػسثباب والخولّ بلى ؤن ًيىهىا مً ؿفىة اللىم الصح والؼٌف والخلخ

 ليهم ؤن ًخىازوا ًُ الِالم بل ُ –وطساتهم وؤن ًدىشوا الفلل والىسم مً حهت ؤزسي 

ًلٌى الجاخٍ ُلى لظان مداوزه "وكلذ: ولِع عجبي ممً زلّ ُرازه في البسل وؤبدي 
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ت الخـم  بما زطم في وال مً الاخخجاج بال  ؿفدخه للرم ، ولم ًسق مً اللٌى بال بملاُز

سف بفسان شخه، وهى في ذلً ًجاهد هفظه  )...( الىخب هعجبي ممً كد فوً لبسله ُو

ه  سف ما ُىده، فمىه  ػِئا ال ًلبل الخمٍى غالب هبِه، ولسبما ًً ؤن كد فوً له ُو َو

ترك ثكلف ل )...( ُِبه وفوً إلاً فوً لُِبهوزكّ زسكا ال ًلبل  السكّ. فلى ؤهه هما فوً ل

ولسبذ ؤلاهفاق ُلى مً ًرمه وإلاا وكّ ُلى هفظه السكباء وال ؤخلس ماثدجه ما ال ٌستطُعه 

ودخل الؼِساء، وال زالى بسد آلافاق وال البع اإلاىولحن باألزباز، والطتراح مً هد اليلفت 

 .  19"في غمار ألامة

 :نقد البخل انحزافا نفسُا .4.6

لبسل مً خُث هى آفت واهدساف هفس ي طعى الجاخٍ ومىلُحر هالهما بلى جـىٍس ا

ًـِب الفسد في ذاجه وبىِخه الىفظُت فُخِامله مّ اإلااٌ، مدىال له مً وطُلت بلى غاًت، 

اث اإلاعجمُت هى"خالت ذهىُت جخمشل في ُدم زغبت اإلاسء في  فالبسل هما حِسفه اإلاىطُى

 . 20الاهفـاٌ ًُ ؤمىاله وزسواجه

سه للبسل ُى د شخـُاث "بسالثه"، بِد ؤن وهىرا، هجد الجاخٍ في جـٍى

ؼت فىُت جمخذ مً الخىاز والظسد الىشُف وازخُاز ألالفاي وهمى الاخخجاحاث  ٌظخسدم َز

والرزاجّ التي ًىوم بها بسالئه وألافِاٌ التي ًيظبها بليهم، ًيخهي بلى خلُلت ؤن البسل 

طلىن غحر طىي بل اهدساف هفس ي بّحن في جـىز وجـسف ؤلاوظان البسُل. بذ مً 

اإلاخىاكّ ُلُه في الروق الظلُم والخـىز والظلىن الخللي اإلاِسوف لدي حمُّ ألامم ؤن 

اإلااٌ بهما هى وطُلت ال غاًت في ذاتها، وؤن الخِامل مِه ًيبغي ؤن ًيىن هغحره مً الفلاثل 

.  ًلٌى الجاخٍ مؼحرا بلى مٌهس مً مٌاهس 21وطوا وكـدا بحن هسفي ؤلاطساف والخبرًس

إلاا ؤحمِذ  –مّ ػدة ُلىلهم  -ولم اخخجىاوالىفس ي لدي البسالء ".. الاهدساف الفىسي 

بما ؤهبلىا ُلى جهجُىه. وهُف ًفوً  -مّ احظاَ مِسفتهم –ألامت ُلى جلبُده ولم فسسوا 

خغلغل ُىد الاخخجاج ُىه، بلى الغاًاث البُِدة واإلاِاوي اللوُفت، وال  خالٌ له ٍو ُىد الُا

 .22مٌى ذهسه وطىء ؤزسه ُلى ؤهله"ًفوً لٌاهس كبده وػىاُت اطمه وز
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هرلً ًـىز مىلُحر بِم ججلُاث ؤزس البسل ُلى هفظُت البسُل في الهىض ألاهاوي 

الري جخىؼف ُىه شخـُت بول  passion égoïste et irraisonnée))23والجىىوي 

اإلاظسخُت "ؤزباغىن"؛ ذلً ؤن هرا الهىض الجىىوي باإلااٌ ًادي به بلى فلدان الازجبان 

ً باوِصاله واوغالكه ُلى ذاجه وحِلله باإلااٌ فلى. وهى بذ ًدفً هلىده في بالخُا ة وباآلزٍس

خُا في الىكذ ذاجه هما ًخطح -التراب خسؿا ًـبذ هى هفظه دفُىا هفظُا، بهه ًـبذ مُخا

مً كىله بِد ػِىزه بالخسمان مً اإلااٌ وهصوله بلى اللبر "بهني ؤمىث، ؤها مُذ؛ للد 

 .24دفىذ"

ِخمد مىلُح في جىؿُفه لصخـُت البسُل وهلده للبسل والاهدساف الىفس ي ر َو

ظخسدم لرلً س شح "البسُل" )ؤزباغىن(؛ َو هما  –الىاجج ُىه، ُلى اإلابالغت في جـٍى

ت ؤلاػازة". -ؤطلفىا ت ألالفاي" و"سخٍس  زىاثُت "سخٍس

ل ًدوز بحن الازىحن ًتهم فُه  ففي الفـل ألاٌو مً اإلاظسخُت وبِد خىاز هٍى

 مىه ؤزباغىن 
ً
الفلِؽ بإهه حاطىض ًمىً ؤن ًرٌّ ؤزباز ماله اإلاىىىش، يهم بـفِه هالبا

   الخسوج زم ًـسر به:

؟.. -
ً
 مىه(.. ؤلم حظلبني ػِئا

ً
  )...(. ؤزباغىن: مياهً!.. ال جسخل...)ملتربا

 )...(. هات ًدًك....ؤزباغىن: اكترب مني ألزي..  -

ينؤزباغىن:  -  ؤهه طسق بُدًً ؤزٍسوألاخٍز
ً
   حن(.؟ )ًاها

ل الىاطِت جـلح إلزفاء  - ل الفلِؽ(، هره الظساٍو  بلى طساٍو
ً
ؤزباغىن: )مؼحرا

   .25اإلاظسوكاث، وؤجمنى لى ٌؼىم بِلهم مً ؤحلها

ففي هرا اإلالوّ، هجد هُف ًادي حىىن البسُل وهىطه باإلااٌ بلى اهلواُه ًُ 

ًولب مىه ؤن  -مداوال الخإهد مً ؤن الفلِؽ لم ٌظسكه ػِئا-ُالم الخلُلت، خُث هجده

حن! زم ًطخً ُلُه الفلِؽ  ه ًدًه ألازٍس ه ًدًه، )وبِد زئٍتهما(، ًولب مىه ؤن ًٍس ًٍس

: هاهما جان!!. وهدف مىلُحر مً ذلً، فلال ًُ ؤلاضخان  لٌى ه ًدًه مً زلفه، ٍو فحًر
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ت حلُت في هرا  ُفت الخِلُمُت والتربٍى واإلاظسة، هى الخىفحر مً البسل وفطح كبده. فالًى

 .26اإلاىحى

ُفخه بًهاز الوابّ آلالي الفج واإلاطخً  ت ؤلاػازة" فًى ؤما اطخسدام "سخٍس

ً ٌظتهصثىن به باجساذه  جِل آلازٍس لصخـُت البسُل: فإزباغىن ًشحر الطخً مً هفظه ٍو

 ي. بػازاث ال جلُم بملامه الاحخماع

 :نقد البخل من حُث هى آفة ثدمير اجتماعي .4.6

لىلد آزاز البسل اإلادمسة للخُاة  ًىلي ول مً الجاخٍ ومىلُحر ُىاًت هبحرة

الاحخماُُت. فمّ ؤن ُىىان اإلاظسخُت هفظه "البسُل" ٌؼحر بلى البسل الري ٌِخبر )في 

"، بال ؤن مىلُحر ٌِالج "اإلااٌ" مً (un péché capitalالشلافت اإلاظُدُت ؤخد هباثس الرهىب )

اٌ في مـحر الفخُاث، اإلا مياهت حىاهب ُدًدة جمشل ألازس اإلادمس لظىء اطخسدامه. فهىان

ت زاؿت ُىد شواحهً. فالبسُل، ؤزباغىن، ٌِخبر  . وهى الصواج كبل ول ش يء ؿفلت ججاٍز

 .27ػِىز طاثد لِع فلى لدي البسُل وبهما هرلً لدي الصخـُاث ألازسي في اإلاظسخُت

خمشل مٌهس آزس مً آزاز آفت البسل الاحخماُُت في ُالكت اإلااٌ بالظلوت. ذلً ؤن  ٍو

سهبىهه وبن إلااٌ ًمىً ؤن ًفسق بزادجه ُلى هٌساثه. والىاض ٌظخمِى مً ًمخلً ا ن بلُه، ٍو

ً زهاثً لدًه ًدوزون في فلىه.  هوبظبب ما ًملىه مً زسوة فةه لم ًدترمىه ًجِل آلازٍس

ولىىه ًـبذ ُسكت للخملم وؤلاهساء، فال ًدـل في النهاًت بال ُلى ؿىزة مؼىهت ًُ 

 .28ذاجه وهُىىهخه.

ىً جبحن بِم ؤطالُب هلده لألزس الاحخماعي الهدام للبسل في ؤما الجاخٍ فُم

خحن ًـبذ البسل طببا في خسمان ألاب  –ؤلاػازة، في حِالُله ُلى بِم هماذج بسالثه 

البىه، وزب الِمل لِامله، بل وؤهثر مً ذلً ُىد ما ًادي البسل بلى جفىً الجماُت 

ملُا، ولى واهذ مخـلت ومخلازبت حسما وخح زا مياهُا، هما ًجلي ذلً همىذج ُاهفُا ُو

حماُت مً ؤهل زساطان، خىالي زمظحن  وكد كابل-بِم بسالء زساطان، ًلٌى الجاخٍ

م اليىفت وهم حجاج: "فلم ؤز بحن حمُّ الخمظحن: زحلحن ًإهالن مِا، وهم في  زحال في هٍس
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ددر بِلهم بِلا"  ب ما -كبل ؤن ٌِلم –ذلً مخلازبىن ٍو  "وهرا الري زؤًخه مً غٍس

 .29ًخفم للىاض!!"

ال مِا فال ًااول ؤخد مً ؿاخبه بل بن وىن هاالء اللىم   ٌظافسون شمىا هٍى

 .دمس لألواؿس الاحخماُُتًإولىن ؤػخاجا، شخا وبسال ٌؼحر بلى ؤن البسل م

 : والبخُل البخالء .7

ٍمىً و  لت مً ؤوحه الازخالف والؼبه،حظمذ كساءة الِملحن بلى اطخجالء حم

 ًلي: بحماٌ ؤهمها في ما

 :  أوجه الاختالف .1.7

  مً خُث هبُِت اللالب الفني: اُخماد اللـف الظسدي لىىادز وكـف البسالء

مً الجاخٍ هفظه باليظبت لىخاب البسالء، وذلً في ملابل  مّ بِم الخِلُلاث

 اُخماد مىلُحر للالب فني مددد هى اإلاظسخُت "اإلالهاة".

 والشلافي والاطخيخاج الِلمي  مً خُث اإلاـادز اإلاظخلهمت: الاطخلساء الاحخماعي

واإلاِسفي ؤطاطا باليظبت للجاخٍ في هخابه "البسالء" مّ بِم الخإزس بإطالُب 

اإلاجادلت واإلاىاًسة الُىهاهُت التي وؿلذ بلُه مً زالٌ ُلم الىالم والاهسسان في الفىس 

ماٌ فىُت طابلت )خُث اُخمد في 30اإلاِتزلي الظاثد خُيئر ملابل اطخلهام مىلُحر أُل

ا )التي حِني الِلْدز(  مظسخُخه حصثُا ُلى مـدز الجُني هى كـت ؤو مظسخُت ؤلىالٍز

ُلى -،لىىه كام بةُادة زلم فني بدُث حاءث مظسخُخه "البسُل"إلاالفها ابلىجِع

ُمال ؤدبُا ؤؿُال ووؿفا  -السغم مً اكخباض بِم اإلاؼاهد مً هرا الِمل الظابم

ت الفسوظُت في اللسن ؿادكا للبسل هما ًخجلى في ألاوطان البى  م وما لرلً  17زحىاٍش

س  آزاز مدمسة ُلى ؤلاوظان وألاطسة، وذلً مً زالٌ ملهاة )وىمُدًا( كىامها جـٍى

 .31الصخـُاث وألازالق

  حِدد مٌاهس وججلُاث بسالء الجاخٍ )البسل بةُواء اإلااٌ والىلىد، البسل

الىدًت والظااٌ،  بالوِام والؼساب، البسل والصح والؼدة ُىد الظلف وؤلاكساق،
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اُخماد فلظفت اكخـاد "الصح" و"الخلخحر" ُىد اإلاسجدًحن، هسف وهىادز ػتى، بسل 

الخُىاهاث.....( في ملابل وخدة اإلاظسخُت والترهحز ُلى البِد اإلاالي الىلدي للبسل ُىد 

 بول ملهاة مىلُحر )ؤزباغىن(.

 أوجه التشابه: .2.7

ُحر واضخت ومخِددة. و ؤهثر ما جبدو ؤوحه الؼبه بحن بسالء الجاخٍ وبسُل مىل

   جخجلى في:

  ة  السخٍز

 ت ليل مً الجاخٍ ؤخد ؤبسش الـفاث ألادبُت  -هما بِىا مً كبل -جمشل السخٍس

، مظخمدة مً زلافخه . ومىلُحر ت بهدوء وجىَى ؤما الجاخٍ فدظسي لدًه زوح السخٍس

ت الجدٌ واإلاىاًسة، فلال ًُ مصاحه وججسب تزاٌ وهُص خه الِملُت الىاطِت وزوح الُا

ت الجاخٍ بيىنها غحر  ومِاٌؼخه مسخلف ؤؿىاف البؼس وهبلاث اإلاجخمّ. وجمخاش سخٍس

ظخيخجها اللازت اإلاىدبه، فخشحر في هفظه  مباػسة وال كاطُت، بل جىبث دازل الىف َو

ت واكُِت حِىع ما ًلّ في  ت مً البسالء وحؼُّ في هفظه مظسة وبهجت؛ بنها سخٍس السخٍس

"وللطخً مىكّ وله ملداز، وللمصح مىكّ وله  ٌؼحر الجاخٍهرا خُاة الىاض. وبلى 

"
ً
، والخلـحر هلـا

ً
س ُنهما ؤخد ؿاز الفاكل زوال ـّ    .32ملداز، متى حاشهما ؤخد، وك

  ت ُفت حىهٍس ت لدًه ؤهمُت زاؿت، ذلً ؤنها جلولّ بًى ؤما مىلُحر فخىدس ي السخٍس

التي  farcesالخفُفت اللاخىت في ؿلب الِمل اإلاظسحي اليىمُدي، طىاء في بِم اإلاالهي 

وؤلازازة، ؤو في ؤُماله ألاهثر حدًه؛ وفي مظسخُت البسُل، اطخواَ  مدازه ُلى ؤلاضخان

ت وؤلاضخان دكت الىؿف والخدلُل لظلىن وهفظُت البسُل وآزاز  ؤن ًجمّ بلى السخٍس

 .اة ؤلاوظاهُتالبسل اإلادمسة ُلى الخُ

  :الحىار واعتماد اللغة الُىمُة 

 مً ألادًبحن  ومً خُث 
ً
ال

ُ
ألاطلىب وازخُاز السجل اللفٌي في ألاداء، ًالخٍ ؤن ه

اُخمد ؤطلىب الخىاز، طىاء وان في اإلالهاة لدي مىلُحر، ؤو في الىثر لدي الجاخٍ، الخىاز 

 الري اكترب ُىد وليهما مً اللغت الُىمُت.
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 كاثىري في وضف البخُل  املبالغة والطابع الكاٍر

 س ؿفت البسل  وذلً مً زالٌ اإلابالغت ، وجلً اإلابالغت ملـىدة في الىـحنفي جـٍى

ياجىزي-فىُا ألنها هي التي جيص ئ لىخاث مشحرة ًُ شخـُاث البسالء، ما  -بوابِها الياٍز

ت، لدي الجمهىز، كساء واهىا ؤو هٌازة؛ بما ًدلم غسق اإلاالف  جصاٌ جشحر الطخً والسخٍس

 البسل والخىفحر مىه مً حهت ؤزسي. الري مدازه ُلى الدظلُت وؤلاضخان مً حهت، وهلد

  :ثطىٍز ألاثز الهدام للبخل نفسُا واجتماعُا 

 ًس  الياجبحن مالخٌت ؤن هال  هسسج مً كساءة "البسالء" و"البسُل" م ٌؼتروان في جـٍى

مىً جلخُف بِم مالمذ ذلً هما ًسطمها -ألازس الهدام للبسل ُلى الفسد والجماُت؛ ٍو

 :ُلى الىدى الخالي -الفاناإلا

 

 :على املستىي النفس ي للفزد 

 

 - الِصلــــــــــــــــــت والىأبــــــــــــــــــت وهــــــــــــــــــىض اإلاــــــــــــــــــاٌ الــــــــــــــــــري ًيخهــــــــــــــــــي بمــــــــــــــــــا ٌؼــــــــــــــــــبه جــــــــــــــــــدمحر الــــــــــــــــــراث

 )همىذج البسُل ؤزباغىن(

 - الاشدواج الىفســـــــــــــــــــ ي والىفـــــــــــــــــــاق بمداولـــــــــــــــــــت الجمـــــــــــــــــــّ بـــــــــــــــــــحن البســـــــــــــــــــل والخلخحـــــــــــــــــــر وبـــــــــــــــــــحن

الخولـــــــــــّ بلـــــــــــى ملـــــــــــام ؤهـــــــــــل البـــــــــــرٌ والجـــــــــــىد همـــــــــــا ًخجلـــــــــــى هـــــــــــرا اإلاٌهـــــــــــس مـــــــــــً آزـــــــــــاز البســـــــــــل 

ث هشحـــــــــــــرة فـــــــــــــي هخـــــــــــــاب "الـــــــــــــبسالء" خُـــــــــــــث ًسطـــــــــــــم الجـــــــــــــاخٍ ؿـــــــــــــىزة الىفظـــــــــــــُت فـــــــــــــي خـــــــــــــاال 

ومـــــــــــــــً ؤمشلـــــــــــــــت ذلـــــــــــــــً  ،الؼـــــــــــــــدًد لــــــــــــــبِم بسالثـــــــــــــــه ممـــــــــــــــً ٌِـــــــــــــــاوي مـــــــــــــــً البســــــــــــــل والصـــــــــــــــح

الىمــــــــــــــــــىذج الخــــــــــــــــــالي الــــــــــــــــــري ؤوزده الجــــــــــــــــــاخٍ فــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــاب "هــــــــــــــــــسف ػــــــــــــــــــتى" مــــــــــــــــــً هخابــــــــــــــــــه: 

ه "وؿــــــــــــدًم لىــــــــــــا آزــــــــــــس، هىــــــــــــا كــــــــــــد ابخلُىــــــــــــا بمااولخــــــــــــه، وكــــــــــــد وــــــــــــان ًــــــــــــً ؤهــــــــــــا كــــــــــــد ُسفىــــــــــــا

ـــــــــــــد فـــــــــــــي  )...( بالبســـــــــــــل ُلـــــــــــــى الوِـــــــــــــام ، وفـــــــــــــي بًهـــــــــــــاز الخـــــــــــــسؾ الطعـــــــــــــامثكثيـــــــــــــر فكـــــــــــــان ًتً 

فحــــــــــــــري  غزمنــــــــــــــا  دًنــــــــــــــاراُلــــــــــــــى ؤن ًاوــــــــــــــل، ختــــــــــــــى كــــــــــــــاٌ: مــــــــــــــً زفــــــــــــــّ ًــــــــــــــده كبــــــــــــــل اللــــــــــــــىم 
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بِلـــــــــــــهم ؤن غــــــــــــــسم دًىــــــــــــــاز ؤولــــــــــــــى، فــــــــــــــرلً مدخمــــــــــــــل فـــــــــــــي زكــــــــــــــا كلبــــــــــــــه، ومــــــــــــــا ًسحــــــــــــــى مــــــــــــــً 

 .33هفّ ذلً له!!"

 :على املستىي الاجتماعي 

 للمدـــــــــــــــــــــــــــــسومحن والِمـــــــــــــــــــــــــــــاٌ وذوي ا ً لخاحـــــــــــــــــــــــــــــت؛ اطـــــــــــــــــــــــــــــخغالٌ الـــــــــــــــــــــــــــــبسالء اإلاىطـــــــــــــــــــــــــــــٍس

همـــــــــــــــــىذج ؤلاكـــــــــــــــــساق واطـــــــــــــــــخغالٌ خاحـــــــــــــــــت اإلاـــــــــــــــــدًىحن همـــــــــــــــــا وذلـــــــــــــــــً همـــــــــــــــــا ًخطـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــً 

فــــــــــــي حؼــــــــــــدًده ُلــــــــــــى )...(  اثنيهــــــــــــسي مــــــــــــشال ممــــــــــــا ًسوٍــــــــــــه الجــــــــــــاخٍ ُــــــــــــً ؤبــــــــــــى طــــــــــــُِد اإلاــــــــــــد

 .34مدًيُه

 ٌهمــــــــــــــــــا ججظــــــــــــــــــده مظــــــــــــــــــسخُت "البسُــــــــــــــــــل" ُىــــــــــــــــــدما ًــــــــــــــــــادي بســـــــــــــــــــل  ؿــــــــــــــــــساَ ألاحُــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــل ؤزبــــــــــــــــاغىن بلــــــــــــــــى الـــــــــــــــــساَ اللفٌــــــــــــــــي والفِلــــــــــــــــي بِىــــــــــــــــه وبــــــــــــــــحن ابىــــــــــــــــه وابيخــــــــــــــــه؛ بــــــــــــــــل ً

جىؿـــــــــــــــُف مـــــــــــــــىلُحر لخــــــــــــــــإزحر البســـــــــــــــل ُلــــــــــــــــى ألاواؿـــــــــــــــس الِاثلُـــــــــــــــت لدزحــــــــــــــــت مداولـــــــــــــــت اججــــــــــــــــاز 

 .35البسُل بابيخه مً زالٌ اكتراخه جصوٍجها مً زسي هاًُ في الظً

 خالضة: 

مً زالٌ هره اإلالازبت، ًمىىىا ؤن هسسج بسالؿت مفادها ؤن الجاخٍ ومىلُحر،  

ً، كد اطخواُا، بلى خد هبحر، ؤن ًـىزا هماذج واكُِت، لٌاهسة  هرًً الياجبحن الىبحًر

البسل، خُىما جخدٌى مً طلىن فسدي ػاذ بلى ًاهسة جىدؼس في اإلاجخمّ، وجإزر آزازها 

جـِب الفسد واإلاجخمّ مِا بإدهى الِىاكب، طىاء في الِلٌى وألاهفع ؤو في الخـسفاث 

ت بسالء الجاخٍ وبسُل مىلُحر به ما جىمً في واإلاِامالث الِاثلُت والاحخماُُت. ولِل مٍص

ت وبزازة الطخً بشاء جـسفاث وؤخادًث  -بفالخهما في بمخاَ اللازت والىاًس بالسخٍس

س الىفظُاث  ً واإلاىدًً، بلدز هجاخهما ؤًلا في جـٍى ً واإلالتًر مسض ى البسل مً اإلاىخجًز

بت للبسالء وجىفحر اإلاجخمّ منها جـىزا وطلىوا.  اإلاٍسلت والخـسفاث الغٍس

لى السغم مً الخباُ  د الصماوي واإلاياوي بحن السحلحن واإلاالفحن، فةن ؿفاث ُو

وزـاثف فىُت وؤدبُت هشحرة ججمِهما؛ وحىاهب ؤزسي ُدًدة جفسق بُنهما، بال زـلتي 

م وزوح اإلاسح وؤلاضخان جسبوهما بمُشاق غلٍُ، ال ًياد اللازت لران ؤو  ؤلابداَ والدؼٍى

 ًجد ُىه اهفياوا. -ؤو ختى اللازت لهرا –اإلاؼاهد 



       

 382-362 ص، (2021) 2/ العـــدد:  5املجلد
 مجلة مقامات

2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN : 

 

380 

 

 

  لهىامش:ا -
 

 
1
-Henda Dhaoudi, Synergies Monde Arabe n° 6- 2009, p.18. 

 وما بِدها. 74/ ؾ16اهٌس جسحمخه مشال في ًاكىث الخمىي، معجم ألادباء، اإلاجلد -2
الم، داز اإلاؼسق، بحروث،  -3 مذ وؼإة الجاخٍ وزلافخه ، واهٌس ُسكا بِم مال 196، ؾ ؾ 1985اإلاىجد في اللغت وألُا

ِازف، اللاهسة، ؾ وؿىاُخه ألادبُت في: الدهخىز ػىقي كُف، الفً ومراهبه في الىثر الِسبي، الوبِت الخامظت، داز اإلا

 وما بِدها. 154
 ؤػاز بلى ذلً الدهخىز هه الخاحسي في ملدمت جدلُه لىخاب البسالء، ؾ .............. -4
 .لدهخىز هه الخاحسي، داز اإلاِازف، الوبِت الخامظت، اللاهسةلجاخٍ، البسالء، جدلُم اا  5

6  .  مىلُحر، البسُل، الفـل ألاٌو
 .133هخاب البسالء، ؾ  -7
 .6-5البسالء، ؾ  -8
 .69البسالء، ؾ  -9

ت وهُبُدًا ؤلالىتروهُت. -10  مىلُحر، مىطُى
 .1، اإلاؼهد 3اهٌس مشال: البسُل، الفـل  -11
 .48دمت جدلُم هخاب البسالء للجاخٍ، الوبِت الخامظت، داز اإلاِازف، ؾ الدهخىز هه الخاحسي، مل -12
 .79هخاب البسالء، ؾ  -13
 .2-1البسالء، ؾ  -14
 .2البسالء، ؾ  -15

16
-Dichy Joseph, 1993. « Des paralogismes qui font rire : les Avares de DJâhiz », 

in Christian Plantin (éd.), Lieux communs, topoï, stéréotypes, clichés, Paris, Kimé, 

p. 195(chap. 19). 
 .139البسالء، ؾ  -17
 .2البسالء، ؾ -18
 .3البسالء، ؾ  -19
" في معجم "الزوض" الفسوس ي، مشال، بِىما avariceمعجم ؤهظفىزد ؤلاهجلحزي ؤو مادة " ( في miserزاحّ مادة بسُل ) -20

ظترفد مّ اللدزة ُلى زفده هما ًلٌى ًحي بً ُدي في هخابه "تهرًب حِسفه هخب ألازالق بإهه مىّ ما ًجب ؤو مىّ اإلا

تي، بحروث ع، -ألازالق"، جدلُم ودزاطت د/ هاجي الخىٍس  .98، ؾ 1978باَز



 369 -362 ص، (2021) 2/ العـــدد:  5املجلد
                  مجلة مقامات

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

381 

 

 

 
داث، بحروث -21 تي، موابّ ٍُى ع، -اهٌس مشال: ًحي بً، تهرًب ألازالق، جدلُم ودزاطت الدهخىز/ هاجي الخىٍس ، 1978باَز

 . 98، زم ًُ زذًلت البسل، ؾ 90خاء، ؾفي خدًشه ًُ فلُلت الس
 .2البسالء، ؾ  -22
 .5البسُل، الفـل السابّ، اإلاؼهد  -23
 .7، اإلاؼهد 4البسُل، الفـل  -24
25- .  البسُل، الفـل ألاٌو

26
- Autour de L’Avared’après Molière, adapté et mis en scène par Attilio 

Maggiulli (et autres), p. 13. 
27

-  L’argent immoral, une étude de Jean-Luc, p.3 
 .3اإلاسحّ هفظه، ؾ  -28
 .18البسالء، ؾ -29
اهٌس مىاكؼت الدهخىز هه الخاحسي في ملدمت جدلُله لىخاب البسالء لهره اإلاظإلت والدؼابه بحن ؤطلىب الجاخٍ  -30

 .25-23و"مِلمي البُان" الُىهان، م ض، ؾ 
31

-  L’argent immoral, Jean Luc ، 2م ض، ؾ. 
 .7البسالء، ؾ  -32
 .55هخاب البسالء، ؾ  -33
 .139-138هخاب البسالء، ؾ  -34
35- .  البسُل، نهاًت الفـل ألاٌو

 

 قامة املزاجع:

 :بالعزبُة  

 الجاخٍ، البسالء، جدلُم الدهخىز هه الخاحسي، داز اإلاِازف، الوبِت الخامظت، اللاهسة -1

الم، داز اإلاؼسق، -2  .بحروث، 1985 اإلاىجد في اللغت وألُا

  .ِازف، اللاهسةِت الخامظت، داز اإلاػىقي كُف، الفً ومراهبه في الىثر الِسبي، الوب  -3

  .بِت الخامظت، داز اإلاِازفهه الخاحسي، ملدمت جدلُم هخاب البسالء للجاخٍ، الو  -4

تي، بحروث -5 باَزع، -ًحي بً ُدي في هخابه "تهرًب ألازالق"، جدلُم ودزاطت د/ هاجي الخىٍس

1978 

ت وهُبُ -6  دًا ؤلالىتروهُت، مىلُحر.مىطُى

 ًاكىث الخمىي، معجم ألادباء. -7

  :ة  باللغتين الفزنسُة والانجليً 



       

 382-362 ص، (2021) 2/ العـــدد:  5املجلد
 مجلة مقامات

2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN : 

 

382 

 

 

 

1- L’argent immoral, une étude de Jean-Luc 

2- L’Avare de Molière 

3- Autour de L’Avared’après Molière adapté et mis en scène par 

Attilio Maggiulliavec : Arnaud Dupont, Chloé Genet et 

Caroline Riche 

4- Andreas Syz, exposé sur l’Avare de Molière, 11 janvier 1997 

5- Dichy Joseph, 1993. « Des paralogismes qui font rire : les 

Avares de DJâhiz », in Christian Plantin (éd.), Lieux communs, 

topoï, stéréotypes, clichés, Paris, Kimé 

6- Encyclopédia Universalis, Molière 

7- Henda Dhaoudi, Synergies Monde Arabe n° 6- 2009 

8- Larousse Encyclopédique, Molière 

9- Oxford Dictionary  

10- Dictionnaire Larousse 



 413 -383 ص، (2021) 2: دعـــال 5لجد امل
  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: / ISSN : 
 

383 

 

ّ
 
يماسك الخ ص  

َّ
ّ الى ّ- "دف الغالبيخـ"مخأخز ل في كطي ة حزن ضعدىك 

 
ّساقدراست في الاح

The Textual Coherence in Khalif Al-Ghaleb's poem 

The Sa'aluk's Late Sadness 

 Dr. Aisha Bint Saleh Al - Shammari د. ِاجؽت بيذ ـالح الؽمشي : اإلاالف

University of Hail - Saudi Arabia   العّىدًت –حامّت خاثل  
Aishah_1401@hotmail.com  

ّ
 
ّ:ظملخ

ِلُف  "خضن ـّلىن مخإخش" حهذف َزا البدث بلى دساظت هق ؼّشي بّىىان
َ
للؽاِش "خ

 
ّ
مث  ل َزا الىق بخالغالب"، ٍو

ّ
لُلت"،  ت التي ًخممجها دًىاهه اإلاّىىن بـ"ظماواث  ّشٍّ ذي اللفاثذ الؽ

 ُّ ت الحذًثت التي ؤِىذ الىق مياهخه الالثلت به، وظِخم الخّامل مْ َزا الىق وفم الذساظاث اللعاه

ت واخذة، ال ًمىً ففل ميىهاجه بّمها ًِ بّن، بّذ ؤن واهذ  مً خالٌ اِخباٍس وخذة ِمٍى

ل البدث  -لّفىس ختى وكذ كٍشبمىز ؤكذم ا-الجملت  ت ًمىً دساظتها. وكذ جـى هي ؤهبر وخذة لغٍى

يبلى: ؤن الؽاِش كذ اظخىاُ ؤن ٌعخخذم آلُاث الخماظً  ص ّ  في كفُذجه اظخخذام   الىَّ
 

 ؛ فبذث ا فاِال

 
 
  اللفُذة وخذة

 
ت   ِمٍى

 
ت والحضن، والؽيىي مً ٌلم ألاَل واخذة ، وكذ وػى مٍهش العىداٍو

ى ما حّل والصحب، والخزمش  ش الزي ٌِّؽه الفّالًُ الجذد ِلى حى اللفُذة ؛ َو مً الىاكْ اإلاٍش

الؽاِش ٌعخذعي شخفُت "الؽىفشي" لُبثها ؼيىاَم، ولدعاِذَم ِلى الخشوج مً َزا الىاكْ 

ّ الىئِب.

يالخماظً  :يتكدماث مفخاح ص ّ ّفُ، اللعاهُاث الىَّ ت، الؽّش العّىدي، ٌاَشة الفّلىت، الىَّ

 .ألادب والىلذ

Abstract: 

This study examines a poem entitled "The Sa’luk’s Late Sadness" by the poet 

"Khalif al-Ghaleb". The poem is a selection from his collection of poems entitled 

"Narrow Skies". The poem is analyzed using the modern linguistic studies, which 

give the text its proper place, by viewing it as an organic unit, whose elements 

cannot be separated from each other at a time when the sentence - until recently – 

has been deemed to be the largest unit of language that can be studied. The 

research reveals that the poet has succeeded to use the textual coherence 

techniques effectively to the extent that the poem has appeared to be a single 

organic unit. In the poem, sadness and melancholy prevail. The new Sa’alik also 

complain of the family and friends injustice and express their dissatisfaction with 
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miserable reality. This is embodied through evoking the memory of Ashanfari 

who has helped them voice their complaints and get rid of their bitter reality. 

Keywords: Textual Coherence, Text Linguistics, Saudi Poetry, Su'luk 

Phenomenon, Literature and Criticism. 

 :
ا

ّمل متأوًل

ّالخعزيف بالشاعز: -1

م، ٌّمل في الحلل 1988َى خلُف الغالب، ؼاِش وواجب ظّىدي مّاـش، مً مىالُذ 

ى مخخفق في ِام « ؼاِش ؼباب ظىق ِياً»ألادب العّىدي، خاص ِلى حاثضة  ألاوادًمي، َو

م. ـذس 2019ِام « حاصان لإلبذاُ ألادبي»ىفشي(، وحاثضة م، ًِ كفُذجه: )سظالت بلى الؽ2016

لذة الحّذاس»م، و2017ؼّش، «: ظماواث لُلت»له:   م.2019سواًت، «: ُِ

ّال راساث السابلت: -2

يمما ال ؼً فُه ؤن َىان دساظاث ظابلت جىاولذ الخماظً  ص ّ ، بال ؤجها واهذ جدىاٌو الىَّ

ـ   ـ  هفى م، ؤو هفى ت لا مً اللشآن الىٍش ى ما ا ؼٍّش لخحن، َو ؽّشاء روي ججشبت وخبرة وٍى

ا لؽاِش ؼاب مّاـش ؛ للىكىف ِلى ججشبخه ًجّل َزٍ الذساظت جخمحز بيىجها جدىاٌو هف   ا ؼٍّش

ت ودساظتها مً خالٌ الخماظً  يالؽٍّش ص ّ  :، ومً الذساظاث التي اظخفاد مجها البدثالىَّ

يٌىاَش الخماظً  -ؤ  ص ّ ؽت، فىصٍت الّىذ الىَّ ى بدث ميؽىس في في ؼّش ِمش ؤبى َس ط، َو

 ،1ه بحروث، الّشبي، الاهدؽاس ماظعت ،(مدىمت بدىر) جىبُلُت كشاءاث -الؽّشي  الىق: هخاب

يم. وكذ دسظذ الباخثت بّن ؤدواث الخماظً 2016 ص ّ ؽت. الىَّ   في ؼّش ِمش ؤبى َس

 الّشبي الؽّشي  الىق لذساظت مىهج هدى  -الؽّشي  للخىاب اللعاوي الدؽىُل بالغت -ب 

م. وجىاولذ َزٍ 2016 ،1ه الجضاثش، الّشبي، الىظام داس ؼّالٌ، سؼُذ ،(البردووي ؼّش يف كشاءة)

الذساظت ؤدواث جماظً الىق الؽّشي، بلى حىاس دساظتها لبيُت الخىاصي في ؼّش البردووي، 

وحمالُاث الخىاب الؽّشي لذًه، وبيُت الاختزاٌ في خىابه الؽّشي، وهي دساظت واظّت حاظذ 

ق الؽّشي وفلا لىشاثم مخّذدة حمْ بُجها اِخمادَا ِلى آلُاث اللعاهُاث في مجاَُل الى

ّفُ  ت ِمىما.الىَّ

يالخماظً  -ج  ص ّ دساظت جىبُلُت في ظىسة الىاكّت، خمادة ِبذ ؤلاله  –باإلخالت  الىَّ

ش، الّذد  ى بدث ميؽىس في: خىلُت ولُت اللغت الّشبُت بجشحا، حامّت ألاَص ، الجضء 19خامذ، َو
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م، دون الخّشك لألدواث ألاخشي.م. و 2015، 6  كذ اكخفش فحها ِلى ؤلاخالت في اللشآن الىٍش

م، مفخاح اللشآن في والاوسجام الاحعاق -د   وداس دمؽم، خىسان، هىس  داس ِشوط، بً الىٍش

ا ًِ الاحعاق والاوسجام، 2018 ،1ه دمؽم، الّشاب، م. وكذ جىاولذ َزٍ الذساظت مذخال هٍشًٍّ

ُف آلُاث  م، فياهذ ؼاملت ؛ ألجها صاوحذ ومً زم كام بخٌى الاحعاق والاوسجام في اللشآن الىٍش

ت والخىبُم، واظخّاهذ بألُاث الاحعاق والاوسجام ولها.  بحن الىٍٍش

يمً ؤهىاُ الخماظً  -ٌ  ص ّ ى بدث  -الممحر  –)الخىشاس  الىَّ ؤلاخالت(، مشاد خمُذ ِبذهللا، َو

لى الشغم مً ِذم رهش 2010 ،5ميؽىس في مجلت حامّت ري كاس، الّذد الخاؿ، اإلاجلذ  م. ِو

ى مىلُى ًخخلف  الباخث مدل جىبُم دساظخه، بال ؤهه وبلها ِلى بّن اللفق اللشآوي. َو

 ًِ مىلُى َزٍ الذساظت، وبن وان كذ اظخّمل ؤهثر مً ؤداة.

، وبهما ليل  واإلاالخَ ِلى َزٍ الذساظاث ؤجها ال جخىشق بلى ؼّش الؽاِش كُذ الذساظت وؼٍّش

ا الزي ال ًجّلها دساظت ظابلت لهزٍ الذساظت باإلاّنى اإلاّشوف، وبهما هي دساظاث مجها مجاله

 مجها ال غحر. مً باب ؤن َزٍ الذساظت كذ اظخفادثظابلت 

ّسبب اخخيار املىضىع: -3

ت لؽاِش ظّىدي ؼاب مبذُ،  ؤما ظبب اخخُاس اإلاىلُى فهى الىكىف ِلى الخجشبت الؽٍّش

 ظىق  ؼباب ؼاِش حاثضة ِلى ن مخإخش( التي خفلذمً خالٌ كفُذجه اإلاؽهىسة )خضن ـّلى 

واظخجالء ميامً ؤلابذاُ فحها، مً خالٌ جىاولها في دساظت  .َـ1437 ِام الّاؼشة دوسجه في ِياً،

ت.  ِلمُت ههزٍ، بظهاما في وؽش ببذاِاث الؽباب الؽٍّش

ّمشكدت البحث: -4

 :آلاجُت الدعائالث ًِ لإلحابت البدث َزا ولْ

يادًه ؤدواث الخماظً/ الترابي ما َى الذوس الزي ج ص ّ  في الىق ألادبي؟ الىَّ

ُفا فاِال ًادي بلى حّل  ُف جلً ألادواث جٌى َل اظخىاُ الؽاِش خلُف الغالب جٌى

 الىق الؽّشي وخذة هفُت مخياملت؟

ّأه اف البحث: -5

 :ما ًلي جدلُم بلى البدث َزا ٌععى

يالمّشفت مذي كذسة الؽاِش ِلى جدلُم الترابي/ الخماظً  - ص ّ في ؼٍّش مً خالٌ  ىَّ

 ، ومّشفت ألادواث التي اظخّان بها لخدلُم رلً.«خضن ـّلىن مخإخش»كفُذجه 
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لذ بلُه الذساظاث اللعاهُت اإلاّاـشة ِلى كفُذة )خضن ـّلىن مخإخش(  - جىبُم ما جـى

م ؛ لالظخفادة مً جلً الذساظاث 2016التي خفلذ ِلى حاثضة ؼاِش ؼباب ظىق ِياً للّام 

 .الخىبُلي في اإلاجاٌ

ا:   الجاهب الىظزّيثاهيا

ي اللعاوي   اإلاىهُج  ٌّذ   ص ّ   الىَّ
 
  خللت

 
مً خللاث الخىىس اإلاىلىعي واإلاجهجي للعاهُاث  مهمت

ت مً اإلاجاٌ الجملي بلى اإلاجاٌ  ياإلاّاـشة، بر اهخلل بالذساظت اللغٍى ص ّ الىاظْ، واجخز  الىَّ

ت التي جمخمذ ِجها مخخلف الذساظاث ال» ؛ رلً ؤن (1)لىفعه مفاَُم جاوش اإلاىهج لغٍى

الحماساث كفشث اَخمامها مىز اللذًم ِلى الجملت هإِلى معخىي للذساظت ؛ بدُث حّلذ مجها 

 ٌ ت ؛ والخلُّذ للعلىن   ؛مىلُى بدثها ألاو ورلً مً ؤحل الىؽف ًِ مخخلف اللىاهحن اللغٍى

لت (2)«اللغىي لذي ؤلاوعان ا -. بن وكىف ِلماء اللغاث الٍّش خذود الجملت في ِىذ  -كذًم 

ذم ججاوصَا َى بًماجهم بإجها ؤهبر ؤحضاء الىالم، وبها جلْ الفاثذة اإلاشحىة مً  ت، ِو بدىثهم اللغٍى

 :(3)الىالم وله. وكذ واهذ مداوس الذساظت الجملُت ِىذَم جذوس خٌى اللماًا الخالُت

خماد ِلى مفهىم ؤلاظىاد وميىها -1  جه اإلاباؼشة.حٍّشف الجملت وميىهاتها وؤبّادَا، بااِل

ا، وما حؽمله مً مشهباث اظمُت، وفّلُت، ووـفُت -2  ،جدلُل الجملت والىكىف ِلى ِىاـَش

ا.  وغحَر

 بُان وشاثم الشبي بحن الّىاـش اإلايىهت للجملت. -3

ف بيُت الجملت، والخمُحز بُجها مً خُث البعاوت والترهُب. -4  ـو

ت، واظخفها -5 ٍش اثف ؤهىاُ الجمل، مً جلٍش  مُت، وحعجبُت... بلخ.جدذًذ ٌو

ا مً دِىة بلى  ا بالىق، بال ما سؤًىاٍ ماخش  ا واضح  ؤما ِىذ الىداة الّشب فال هجذ اَخمام 

الزًً جإزشوا بالذساظاث والبدىر الغشبُت في َزا  (4)دساظخه مً كبل بّن الذساظحن اإلادذزحن

إن جدذر زىسة في الذسط اإلاجاٌ. للذ واهذ َزٍ الذِىة اإلابىشة كُمت للغاًت، وكذ واهذ حذًشة ب

اللعاوي والبالغي في اللغت الّشبُت ؛ فخىلله مً هدى الجملت بلى هدى الىق، ولىجها دِىة لم ججذ 

اح وكذ بشس الشافمىن لىدى الجملت سفمهم َزا بإن البؽش  .(5)مً ًخابّها ؛ فزَبذ ؤدساج الٍش

ا، ال ًماسظىن رلً الخىاـل في حمل مفشدة مى ّضلت، بل في جخابّاث ِىذما ًخىاـلىن لغىٍ 

« بهىا هخيلم بىفىؿ ولِغ بجمل»مخجاوصة للجملت ومترابىت فُما بُجها، ومً زم، جمثل خالـت 

م بحن معخىي الجملت ومعخىي  ا للخفٍش  ّ ؤَم َزٍ الخالـاث ؛ رلً ؤجها فخدذ اإلاجاٌ واظ
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ّامت، ، مً خالٌ مدذداث ِذة. فىدى الىق ًخّامل مً خُث ألاظاط مْ العماث ال(6) قالىّ 

اث اللغت، ودسحاث الشبي  والخىاؿ الفشدًت، وول ؤؼياٌ ألابيُت، وؤهىاُ العُاكاث، ومعخٍى

ب مّاسف ومّلىماث لها ؤَمُت هبري في ِملُت بهخاج  عخِى الىدىي، والترابي الذاللي، َو

ا  .(7)الىفىؿ وفهمها وجفعحَر

م بحن الجملت والىق فلذ كام )الوغ( بةلفاء خاـُت ِلى الىق ، هيىن داللخه ؤو وللخفٍش

مممىهه ؤهبر مً مجمُى دالالث الجمل اإلايىهت له، ومً زم فهى لِغ هاجج مجمُى دالالث َزٍ 

 
ّ
 ق في آلاحي:الجمل، والزي مىىه مً رلً َى ممحزاث للىق جخلخ

 .الجمل الخباط داخله ًضوٌ الزي ؤلاواس َى الىق -

 .له اإلايىهت لجملا افترالاث غحر ؤخشي  ظُاكُت افترالاث ِلى ًدخىي  الىق -

ٌ ) الجملت في جيىن  التي غحر الدؽىُل بِادة بمياهُت للىق -  ِذًذة ملخفاث ِلى والحفى

 الىالمُت للخبادالث ألاظاظُت الىخذة لِعذ الجملت فةن َزا، ِلى وبىاء  (8) (الىاخذ للىق

ي باليعُج الاَخمام ًيبػي ولزلً والخبادٌ، الخبلُغ وخذة َى الىق وبهما والخىابُت، ص ّ  الىَّ

اجه   مماسظتهم ؤزىاء اإلاخيلمىن  ًدذثها التي ومعخٍى
ّ
تالل  .(9)غٍى

م بحن الجملت والىق مً خُث بّن  ا ًِ جلذًم  بن الخفٍش هدى الجملت ؤـبذ ِاحض 

بلغاء ؤو بكفاء رلً الترار  -بداٌ مً ألاخىاٌ-اإلالخمُاث اإلاّشفُت الالصمت لفهم اللغت ال ٌّني 

اَُمه وسظمذ جفىساجه ِلى ؤًذي ؤحُاٌ مخّاكبت مً الىدىي الطخم الزي جبِىذ مف

حن، بهما َى الععي بلى بزشاء البدث اللغىي بإدواث ووظاثل حذًذة في البدث والخدلُل ؛  اللغٍى

ا للثغشاث في الجهىد العابلت  لجىاهب الىلق، وظذ 
 

 اليلُت البيُت َزٍ فافتراك. (10)اظخىماال

 بل ملبىلت، حّذ لم بالجملت الخاؿ اإلاعخىي  وملىالث ذكىاِ ؤن بالمشوسة ٌّني ال (الىق) الّلُا

ا، رلً مً الىلُن ِلى ف ألي ألاظاط ٌؽيل الجملت معخىي  بن بر جمام  ٌ   ـو جا
 به . وؤِني(11)

 دساظت خالٌ مً ورلً له، اإلايىهت الجمل خالٌ مً بال الىق جدلُل ًمىً ال بر الىق، معخىي 

 .اوسجامها ومٍاَش وجخابّاتها ببّن، بّمها جشبي التي الشوابي

ّوشأة عدم الىظ:

دت التي  غ( في ملاٌ له بّىىان )جدلُل الخىاب( ؤولى اإلاداوالث الفٍش حّذ مداولت )َاَس

جيلمذ ًِ وخذة ؤهبر مً الجملت، وظماَا جاسة الىق، وجاسة الخىاب، واللٌى اإلاخخابْ جاسة 

ٌ  فهى حملت، مً ؤهثر جدىي  التي للمذوهت الخىصَعي الخدلُل جىظُْ اكترح خُث. "(12)ؤخشي   لعاوي ؤو
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ا الخىاب ٌّخبر  ِ ا مىلى  ُ ا كذم هما اللعاوي، للذسط ؼِش  واَخم اإلاترابي، الخىاب لخدلُل مىهج 

ت الّىاـش بخىصَْ لىً الحلُلت، . (13)"الاحخماعي وظُاكه الىق بحن والشبي الىفىؿ، في اللغٍى

يؤن الذِىة بلى الّىاًت بالبّذ  ص ّ ت الحذًثت كذ وحذث مً كبل مداولت في الذساظاث اللغ الىَّ ٍى

غ(، فعىظحر هفعه كذ ؤؼاس في هالم له ًِ الخىاب، بلى ؤن ؤلاوعان ال ٌّبر ِما في هفعه  )َاَس

بيلماث مىففلت، وؤن اليلمت برا وكّذ في ظُاق ما، فةجها ال جىدعب كُمتها وداللتها ِلى ؤفياس 

ا مً اليلماث حن في رلً الىق. (14)مُّىت بال برا اسجبىذ بّالكاث مْ غحَر  الزًً ومً اللغٍى

ي اإلاٍهش ؤَمُت ؤدسوىا ص ّ غ َلمعلُف، ومُخاثُل باخخحن، وسومان حاهبعىن، وفان  الىَّ للغت لَى

الُذاي، وسكُت  داًً. هما ٌهش ِلماء آخشون ؤظهمىا في َزا اإلاجاٌ مثل: مِؽاٌ ؼاسوٌ، َو

ّفُخعً، وحىن مِؽاٌ آدم. لىً الذساظاث  سوتها بال في زماهِىاث اللشن ت لم جبلغ رالىَّ

يي )سوبىث دي بىحشاهذ( ً ِلى ًذ اللغىي ألامٍش  .(15)الّؽٍش

 ؤما ألاظباب التي ؤدث بلى جإظِغ ِلم الىق فُمىً بحمالها في الىلاه آلاجُت:

 حمل باظخّماٌ وال مفشدة، ولماث باظخّماٌ ًخم ال اإلاخيلمحن بحن الخفاِل ؤو الخىاـل ؤن -1

 .(16)الىق ؤو الخىاب في ممثلت ؤوظْ هالمُت بهجاصاث وٍشم ًِ وبهما ِباساث، ؤو

ت، الىخذاث بّن ؤن -2  دساظتها، ًمىً ال الفّل، وؤصمىت والشوابي المماثش مثل اللغٍى

اثفها ؤدائها هُفُت ِلى والىكىف ت، لٌى  ولم الجملت خذود ِىذ بالذساظت وكفىا ما برا اللغٍى

ت الّىاـش ذجدذً ؤن هما الىق، دساظت بلى هخجاوصَا  الخلفَ، ملام بلى بالشحُى بال ًخم ال ؤلاؼاٍس

 .(17)الىق بةهخاج اإلادُىت الٍشوف بلى ؤي

 خان كذ الىكذ وؤن الىىاحي، حمُْ مً والبدث الذساظت مً خٍها هالذ كذ الجملت ؤن -3

ت ٌىاَش ًِ للبدث  .(18)ؤهىاِها بمخخلف الخىاباث ؤو الىفىؿ وهي لذساظتها، ؤخشي  لغٍى

ي الخماسك ص  
َّ
 وأدواجه: الى

ف الخماظً  يًمىً حٍّش ص ّ رلً الخماظً الؽذًذ بحن ألاحضاء اإلاؽيلت لىق/ »بإهه  الىَّ

ت )الؽيلُت( التي جفل بحن الّىاـش اإلايىهت لجضء مً  خىاب ما، وحهخم فُه بالىظاثل اللغٍى

شاجه، وحىد ِالكت بحن ؤحضاء الىق، ؤو حمل الىق ؤو فل»، ؤو ؤهه (19)«خىاب ؤو خىاب بشمخه

ا ؛ ألن َزٍ الّالكت مفُذة في جفعحر الىق.  ا جفعحرً  ت، وهالَما ًادي دوس  لفٍُت ؤو مّىٍى

يفالخماظً  ص ّ ا لخفعحر  الىَّ ىفش آخش ًيىن لشوسٍ  ت بحن ِىفش في الىق ِو َى ِالكت مّىٍى
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ت مً الحلاثم اإلاخىالُت ًلىم  الاحعاق /الخماظً فةن زم، مً .(20) «الىق الزي ًدمل مجمِى

مالخٍت ؤدواث الخماظً والترابي بحن الّىاـش اإلاؽيلت لىق ما، مً بذاًخه بلى جهاًخه، ِلى 

ذ المماثش، وؤلاخاالث، وؤظماء ؤلاؼاسة، والحزف، والخىشاس،  ووـف جلً الىظاثل، بـش

ا  واخذ 
 

ا الىق ِذ ًمىً وال .(21) والّىف، ختى ًمىىىا اللىٌ بن الىق ٌؽيل هال  بمجشد هف 

ى ِالكاث، الجمل جلً بحن وان برا بال حمله، جخابْ  .(اليعُج مفهىم)بـ ٌعمى ؤن ًمىً ما َو

وكبل الحذًث ًِ َزٍ ألادواث، ًجب ؤن هيبه بلى ؤن اإلافىلحاث الىاسدة في َزا الحلل 

اللغىي كذ خذر فحها خلي ولبغ ؛ بعبب حّذد اإلافادس التي جشحمتها بلى الّشبُت، فمفىلح 

يالخماظً » ص ّ الخماظً »خم الخىافم ِلُه بحن الباخثحن، فمجهم مً ٌعمُه لم ً -مثال-« الىَّ

ي ص ّ يالترابي »، ومجهم مً ًىلم ِلُه «الىَّ ص ّ يالاحعاق »، وآخشون ٌعمىهه «الىَّ ص ّ ، ومجهم «الىَّ

« الخىشاس»هما ؤن مفىلح «. الخىاظم الفني لليلماث»، وبّمهم ٌعمُه «العبً»مً ٌعمُه 

ش»ٌعمُه بّمهم  لال»ومفىلح «. الخىٍش  «.الّىف»ًىلم ِلُه آخشون « ـى

يأدواث الخماسك  ص  
َّ
ّ:الى

ّإلاحالت -1

ا»ومجها ؤلالماس. بر ٌّشف الممحر بإهه:  ا ؤو جلذًش 
 
. (22)«الاظم الزي ٌّىد بلى ٌاَش كبله، لفٍ

ّنى ذخل بُجها، اللاثمت والّالكاث وؤهىاِها، المماثش بذساظت ؤلالماس َو  ٌّذ بر ؤلاخالت، في ٍو

ُفت ًمىلْ الخىابُت الىاخُت مً فالممحر رلً ِلى وبىاء   .وظاثلها بخذي  جخمدىس  جمثُلُت بٌى

 ٌ بهما ؤوحي »، كاٌ ابً ٌِّؾ: (23)ألاظماء بحن والخخفُق والخمُحز الىالم، في الاكخفاد خى

، ومً زم وان الشبي بالممحر ؤٌعش (24)«باإلاممشاث ولها لمشب مً ؤلاًجاص، واختراص مً ؤلالباط

ماٌ، وؤدعى بلى الخفت والاخخفاس، ؤما برا اجفل الممحر فلشبما ؤلاف بلى ما وؤخف في الاظخّ

زٍ الّىاـش الثالزت مً مىالب الاظخّماٌ اللغىي  ا َى الاكخفاس، َو
 
ا زالث ، ولزا (25) ظبم ِىفش 

يواهذ المماثش ؤهثر وظاثل الخماظً  ص ّ تها بلى الاكخفاد في  الىَّ ا ِلى ألالعىت، بعبب هِض اه  حٍش

الزي ًفش مىه العامْ ؤو اإلاخللي. ومً ؤلاخالت ؤًما ؤلاخالت  (26)والّضوف ًِ الخىشاسالىالم 

ىلت ؤلفاً ، وألاظماء اإلاـى ٌى  جىشاس ًِ الىكذ هفغ وهي حغني في الجمل، بحن جشبي باالظم اإلاـى

 الٍاَشة ؛ ولزا فهي ؤداة فّالت في سبي الجمل بّمها ببّن، وهي: الزي، والتي،...بلخ. ألاظماء

ّلحذف:ا-2
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ٌؽيل فحها الّىفش اإلادزوف ؤو اإلافترك ِالمت داللُت مْ »َى ِالكت بحن ميىهاث الىق 

 الّىفش ًىحذ ألامثلت مٍّم وفي الىق، داخل ِالكت "َى ؤو. (27)«الّىفش العابم ِىه في الىق

زا العابم، الىق في اإلافترك زا (28)"كبلُت ِالكت ِادة الحزف ؤن ٌّني َو  قالى في ًشد ؤهه ٌّني َو

حن ِلى ا مدزوفت ِىاـش بلى اإلاخللي فُه حهخذي والىدىي  اإلاعجمي اإلاعخٍى  كشاثً ِلى بىاء   ًلذَس

  لِغ الحزف ؤن بلى مماء ابً جيبه وكذ. (29)وملامُت ملالُت
 

 -هما رَب بلُه الىداة- اللغت في ؤـال

 الىق اءؤحض  سبي في الحزف وألَمُت. (30)ولىىه ِاسك في اللغت ًإحي ألغشاك بالغُت ؤظلىبُت

ذ ؤلافادة ًِ والفمذ الزهش، مً ؤفصح الزهش جشن ؤن الجشحاوي رهش فلذ ببّن بّمها  ؤٍص

ا وؤجم ًىىم، لم برا ًيىن  ما ؤهىم اإلاشء وؤن لإلفادة،  .(31)ًبن لم برا بُاه 

ّالىضل )العطف(:-3

ل مً ؤَم جلىُاث جماظً الىفىؿ ؛ رلً ؤن  ؤو  ،الىق ِباسة ًِ حمل»حّذ جلىُت الـى

ت جفل مخخالُ ا، وليي جذسن وىخذة مخماظىت جدخاج بلى ِىاـش سابىت مخىِى  ُ اث مخّاكبت خى

ل/ الّىف ًِ بلُت ؤهىاُ الّالكاث ألاخشي َى ِذم جممىه  (32)«بحن ؤحضاء الىق وما ًمحز الـى

إلؼاسة مىحهت للبدث ًِ الغاثب اإلافترك، فُما جلذم ؤو فُما ظُإحي، هما َى ؼإن ؤلاخالت 

ت مً التراهُب الخىُت بالممحر ؤو الحز ل هي الشبي بحن مجمِى ف ؤو الاظدبذاٌ، فمهمت الـى

ا ًُّ  التي ًخإلف مجها هق ما. (33)اإلاخىابلت خى

يىن  وال ًصح الّىف في الىالم ختى ٌؽترن اإلاّىىف واإلاّىىف ِلُه في خىم واخذ، ٍو

ً ا، هإن ًيىها ؤخٍى ا ممىى  ا بشابي ًجّل مً لمهما ؤمش   ِ ً ؤو  اإلاّنى بُجهما مجمى ؤو هٍحًر

ل /فالّىف. (34)مؽدبيي ألاخىاٌ  بِىه، فُما ًخفاِل الىق حّل ِلى اإلاالف كذسة ًبحن" الـى

خفاِل ُفت اللغت، وهفاءة الىق في الاظخّماٌ،  ؤهخج الزي العُاق مْ ٍو الىق، فُدلم بزلً ٌو

يمً خالٌ اسجباه الؽيل  ص ّ بيُت  بّىاـٍش الذاللُت ؛ ألن الىق ًلْ جدذ لغي بىِخحن: الىَّ

ن البنى  يّىِ
ُ
ت التي ج ّفُوعلُت خمىسٍت جٍهش في اإلايىهاث اللغٍى ت، وبيُت فشلُت مشحُّت هي الىَّ

ل فُخمثل في آلاحي (35)«الخىاب بيُت همي  :(36)ؤما ؤبشص ؤهىاُ الـى

خدلم بىاظىت )ؤو( التي للخخُحر، و)الىاو( التي جفُذ مىلم الجمْ  - ؤ ل ؤلالافي، ٍو الـى

 والاؼتران.



 413 -383 ص، (2021) 2: دعـــال 5لجد امل
  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: / ISSN : 
 

391 

 

لىم بىلن اإلاّنى اإلاخفل به، بىاظىت بّن ألادواث، مثل: )لىً، الى  -ب ـل الّىس ي، ٍو

 بال ؤهه، ...بلخ(.

خمثل في الّالكت اإلاىىلُت العببُت بحن حملخحن ؤو ؤهثر بىظاوت-ج ل العببي، ٍو بّن  الـى

 ألادواث، مثل: )ولزا، ولهزا، ولزلً ...(.

خدلم بىاظىت )زم( التي جفُذ ا-د ل الضمني، ٍو لترجِب مْ الترادي، و)الفاء( التي جفُذ الـى

ا في الىفىؿ َى   ِ ا وؼُى ا جىاجش  الترجِب مْ الخّلُب. غحر ؤن ؤَم ؤدواث الّىف، وؤهثَر

)الىاو( ؛ إلاا للىاو مً دوس باسص في الخئام ؤحضاء الىق، ووـل دالالتها بؽيل ًفشف الزًَ بلى 

ها بلى الخمام لخّللها بملام واخذ، وبعُاق الاِخلاد باهخماء جلً ألاحضاء بلى مىلُى واخذ، وخاحت

ا  .(37)واخذ ؤًم 

 الخكزار )الخكزيز(-4

ؼيل مً ؤؼياٌ الاحعاق اإلاعجمي ًخىلب بِادة ِىفش معجمي، ؤو »ٌّشف الخىشاس بإهه 

ا ا ِام  ا، ؤو اظم  ا مىلل  خمثل. (38)«وسود مشادف له، ؤو ؼبه مشادف، ؤو ِىفش   بِادة في الخىشاس ٍو

ت ؤو لفَ  الىاخُت مً اللفَ بِادة ألن الخإهُذ ؛ بلفذ الجمل، بّن بذاًت في ألالفاً مً مجمِى

 فةن ولهزا. (39)راهشجه في جىىبْ ًجّلها مما اإلاىشسة، الّىاـش جلً بلى اإلاخللي اهدباٍ حؽذ الىفعُت

 ؤن ٌّني لغىي  همي ؤي جىشاس ألن الخّبحري ؛ الجاهب بغىاء وٍشم ًِ الؽّشي  الىق ًخذم" الخىشاس

 واَخمام مىه، مّحن حاهب ِلى ظُىشجه الجهاًت في ٌّني مما الىق ؛ في مهم دوس  رو الّىفش َزا

. (40)«الذفلاث الؽّىسٍت التي خىمذ بهخاج الىق ِلى ظُىشجه ٌّني به الؽّشي  الىق ـاخب

إحي يىن  :الخام الخىشاس: (41)ـىسجحن ِلى الخىشاس ٍو  بخّذد ؤو واخذ، بمشحْ هفعها اللفٍت بةِادة ٍو

لفذ: الجضجي والخىشاس.  حْاإلاشا  للجزس اإلاخخلفت باالظخخذاماث اظخّماله ظبم ِىفش جىشاس به ٍو

 .اللغىي 

 هظ اللطي ة:

ّحزن ضعدىك مخأخز !

 هذماها لعُذ  اإلاىاًا "ـذوس  ؤكم"

ا ألاسُك  "ُخّمذ كذ"
 
 إلاىجاها ؤؼىاك

 لاكذ دسوٌب مً ألاخالم وّشفها

 وؤظفش اإلاىُث في َضلى مىاًاها
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  انو ما وان كذ"

ا ا وبن هزب 
 
 «بن ـذك

 لً ًخّب الللُب 

 في جفعحر ما واها !

 مؽّشدون ِلى اإلااض ي

 بىىلُخىا:

ىا..
ُ
 ؤخضاه

 وبلاًاها: بلاًاها

 ُمعافشوَن .. بال باب  ًىّدِىا

خ مإواها !  هىد  ؤن هجّل الخاٍس

ًُ َزا الّفش ا ـّالُ
ّ
 به

 ًا ؤبتي

 ؤحعامىا رُبلذ

 شّحذ ِىاًاها 

فادق الىسَق اإلادمى 
ُ
 مَ ه

ا ُه .. َمًّ
ُ
 وعشك

 وُجهذًِه .. ما ؤكس ى َذاًاها !

ذ ألاصد ُّ  ًا ظ

ني  ِؼّشي ال ًىاِو

ا .. فُاه  ِِ  ؤِفم .. ليي جمأل ألاؼّاَس 

 ؤِفْم ليي حعشق ألافشاح مً ُصَمش  

ا  جىام فىق ؤماوي الىاط .. ؤصماه 

 ؤِفْم 

 
ٌ

 فللب اللُالي ساحف

 وؤها وفٌل 
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ا وبهخاها ذقي غذا صوس   ـو

 ظاسوا وألاَل بالِعشّ 

 ما وفىا لذمي

ىا
ّ
 والصحب لل

 ووكذ الىعي ما خاها

 في صحبت  مً وسٍلاث  وؤظئلت  

ى ألاسَك خحراها
ّ
 وخضن سوح  جمى

 وعحر هدى اإلاخاَاث التي َشَبْذ 

 مّىا

 وهمط ي بلى اإلاجهٌى بخىاها

 حشاخىا ًا ؤبي جبيي .. وجلُّىىا

 وؤَلىا ًا ؤبي .. داظىا كمُاها

 ؤوحّىا برا هٍشها بلى اإلاشآِة ..

 ؤن الىحٍى اهضوْث ِجها مشاًاها

دلَتها
ُ
 مً دمّىا جإخز آلاداُب ه

 وجبخني هاوداث  مً صواًاها

 باألمغ

 
ٌ
خ ِاؼلت  حاءث مً الخاٍس

 سؤث بلمّت َزي الّحن.. ؤخضاها

 كالذ ؤًبيي ؼبُُه الصخش؟

 كلُذ لها:

ا !  في رّمت الحضن: ًبيي الصخُش ؤخُاه 

 .."ألاسك في ؤسَك  ال"

 ميىاحعلُىا وجد

 ال كلب للللب.. وي حعمى خىاًاها

ها
ُ
 همط ي ِلى الّهذ ِلَّ اإلاىث ًىلز
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 في ُصحبت اللُل ..

زوي هاس هجىاها
ُ
 ه

" 
 

  وعخف
َ
شبت

ُ
بذ "ؤسك   ج ُّ ا غ  ووى 

ا !! ىِبَذ الجعُذ الفّلىُن: ؤوواه  ًُ  وي 

ا غادسوا َخذقي  لُذ الفّالًُ فجش 

 ؤو لُذ ؤن صماَن الىّدِ ما َاها

ا فخففّىاه« لَُذ »ؤواٍ هم   شحَى

ا   واها ما وان كذ الزي فلُذ .. ٌلم 

ا: 
ا
 الجاهب الخطبيليثالث

للؽاِش خلُف الغالب، وهي « خضن ـّلىن مخإخش»ًلىم َزا البدث بخدلُل كفُذة 

ى «ظماواث لُلت»بخذي كفاثذ دًىاهه  : َو ، وهي كفُذة جذوس خٌى مدىسًٍ: اإلادىس ألاٌو

، وغحر رلً مً اإلاذلىالث التي جفط ي بلى اإلاّنى الؽّىس بالحضن والىأبت والمُم والهم  والىدٌى

ىىان اللفُذة راتها، فالمُم والحضن ِالمخان  ىىان الذًىان ِو زا اإلادىس ًخلاوْ ِو راجه، َو

ما بىلىح مً مممىن اللفُذة. واإلادىس الثاوي:  ممحزجان للذًىان واللفُذة ًمىً اظخجالَئ

ى الاظخغازت باإلاخلق  ً»ظدىجاد به إلخشاج والا  ،«ظُذ ألاصد»َو ً /اإلاخإخٍش « الفّالًُ اإلاّاـٍش

ش.  مً واكّهم الىئِب واإلاٍش

يوظِخم جدلُلها وفم اإلاىهج اللعاوي وبحشاءاجه ؛ لذساظت الخماظً  ص ّ فحها ِلى وافت  الىَّ

اث، مً خالٌ دساظت الشوابي وألادواث التي جادي بلى سبي ؤحضاء الىالم بّمها ببّن ؛  اإلاعخٍى

 ماظً الىق وجشابىه، ورلً ِلى الىدى الخالي:مما ًادي بلى ج

ّإلاحالت:-1

ا في الىق بلى ِىفش مثله في الىق،  ا لغىٍ  وجخإلف مً ؤدواث الشبي التي جدُل ِىفش 

وحعمى بخالت داخلُت، ؤو جدُله بلى ِىفش غحر لغىي مىحىد خاسج الىق، ومً جلً ألادواث: 

ىلت، ؤظماء ؤلاؼاسة  .(42)المماثش، ألاظماء اإلاـى

ّأ. إلاحالت بالضمائز:
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ا, وكذ بلغذ  ت الىاسدة فحها وخفَش ذ ؤلاخاالث الممحًر بّذ كشاءة اللفُذة وجدلُلها جم ـس

ىلت ؤو ؤظماء ؤلاؼاسة ؛ ألن ؤلاخالت 98) زٍ اليعبت ِالُت, برا ما كىسهذ باألظماء اإلاـى ( بخالت, َو

ا في الىفىؿ  ِ مىً .(43) بالمماثش ؤهثر ؤلاخاالث ؼُى  :آلاحي الىدى ِلى ِشلها ٍو

 ًاء اإلالىُت، ًاء اإلاخيلم، جاء) بخاالث (10) الؽاِش /اإلافشد اإلاخيلم بممحر ؤلاخالت واهذ -

 .(بالفّل اإلاخفلت اإلافّىلُت

 ا(ه) ،(اإلاماُس الفّل) بخالت، (40) الفّالًُ /الجمْ /اإلاخىملحن بممحر ؤلاخالت واهذ -

 .الفاِلحن( اه) اإلافّىلحن،( ها) الاظم، بلى اإلامافت اإلاخىملحن

 ألاَل واخذة، مشة الفّالًُبخاالث،  (5) اإلازهش الجمْ /الغاثب بممحر ؤلاخالت واهذ -

 .الجماِت واو مشاث، (4) وألاصحاب

 الجشاح، ؤحعامىا، الذسوب، ألاسك،) بخالت، (24) الغاثبت /اإلافشدة بممحر ؤلاخالت واهذ -

 (.بلخ ...ألاخضان، ألافشاح،

 الجعذ، اإلادمىم، الىسق اإلاىث، الحضن،) بخالت، (14) الغاثب اإلافشد بممحر ؤلاخالت واهذ -

 (.بلخ...اإلاىث

ُفخحن: اظخدماس  -خاـت-لماثش الغاثب »و -ِامت-مما جلذم ًخطح ؤن المماثش  جلىم بٌى

 .(44)«ِىفش مخلذم في خىاب ظابم، ؤو اظخدماس مجمُى خىاب ظابم في خىاب الخم

ت ؤلاخالت واهذ - ا ؤلاخاالث ؤهثر اللبلُت الممحًر  ؤـل مً مشة (65) وسدث بر اللفُذة، في وسود 

ت ؤلاخاالث ؤهثر ألجها بخالت ؛ (99) ا الممحًر  ِ  .(45)الىفىؿ في ؼُى

ت ؤلاخالت وسدث -  (23) وسدث الىق خاسج بلى ؤلاخالت ؤن خحن في، مشة (11) البّذًت الممحًر

 .مشة

بهما َى وظُلت للىؽف ًِ جشابي بن الحفٌى ِلى َزٍ ألاسكام لِغ غاًت في خذ راجه، و 

الىق وجماظىه، ولى وان غاًت في خذ راجه الظخىاُ الحاظىب اللُام بهزا ؤلاخفاء آلالي لخلً 

 وفي ؤظُش وكذ ممىً. .(46) ألادواث

يخٍمها اللفُذة ِلى ٌعُىش -1  ا بلى ؤولها مً ٍو  (50) بىاكْ اإلاخيلمحن /اإلاخيلم لمحر آخَش

ى مشة، جّل ؤحضائها بحن فحربي لفُذة،ال في وحىدي لمحر َو ٌ  البِذ مً ٍو  :فُه ٌهش الزي ألاو

ا ":اللفُذة في بِذ آخش ختى" إلاىجاها /هذماها لعذ" ت باسة "فخففّىا هشحَى  في وسثِعت مشهٍض

ا اإلاخيلمحن /اإلاخيلم لمحر بزلً فُفبذ ألاخشي، اإلاداوس  حمُْ ِلحها جداٌ الىق،  في مهُمى 
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ا اللفُذة، ىفش  ا ِو  ُ  اللفُذة ِلى اإلاخيلم لمحر ظُىشة بن. (47)وجشابىها جماظىها في ؤظاظ

 الٍلم خاالث هدُجت اإلاخيلمىن، /اإلاخيلم مجها ٌّاوي التي والؽيىي  والسخي الخزمش خالت ٌّىغ

ؽحرتهم ؤَلهم مً ٌّاهىجها التي والاظخالب واللهش  ًيىهىا ؤن اإلافترك مً وان الزًً، ألاكشبحن ِو

ىجهم، ظىذَم ل الزي إلاذيا ٌّىغ هما ِو  .اإلاضسي خالهم بلُه ـو

ا مخلاسبت بلُه وؤلاخالت اللغىي  الّىفش بحن اإلاعافت واهذ -2  ما اللفُذة، ؤبُاث مٍّم في حذ 

 َىا ومً ما، خذ   بلى هبحرة بُجهما واهذ اإلاعافت فةن الفّالًُ، /اإلاخىملحن لمحر بلى ؤلاخالت ِذا

ي الخماظً ًبذو ص ّ ا الىَّ  ُ  جللُق خالٌ مً ًخدلم الىق ؤحضاء بحن ماظًفالخ .اللفُذة في حل

 جلً بحن اللفحرة الفىاـل فةن زم ومً. (48)بلُه ًدُل وما الممحر بحن الفاـلت الجمل ِذد

 ؤلاخعاط ًِ الىاججت اإلاخيلمىن، /اإلاخيلم بها ٌؽّش التي اإلاشاسة بّمم جىحي بلُه جدُل وما الّىاـش

 وؤلاكفاء، التهمِؾ رلً لُاهذ مخخابْ ؛ بؽيل ؤلاخالي الّىفش ًىشس  فهى والاغتراب، والىفي باللهش

 ًفُذ الخإهُذ.  -بال ؼً- فالخىشاس

وإلاا وان الّىفش الزي ففله ًِ ؤلاخالت بلُه ِذد هبحر مً الجمل َى ِىفش مدىسي في 

ى )ـّالًُ َزا الّفش(، فةن اإلاعافت الفاـلت َىا، ال جىفى الخماظً ؤو جللل  اللفُذة، َو

 وبىاء. (49)َىا ِىفش ؤظاس ي واسجياصي, ٌل ًيخٍم اللفُذة ولها فش الاحعاقمً ؼإهه ؛ ألن ِى

ل الفاـل فةن َزا، ِلى ٌ  ًاهذ الجمل، مً هبحر بّذد بلُه، ًدُل وما الّىفش بحن الىٍى  بإن اللى

 واهتهاءَا( 15شالعى) اللفُذة ابخذاء بن بر ببّن، بّمها ومترابىت هفُا، مخماظىت اللفُذة

 .هفُا وجشابىها اللفُذة بخماظً كىلىا كُمت مً ٌّضص  ذواخ احعاقي بّىفش

َم(  –هي –َى) الغاثب بلى ؤلاخالت مْ اإلاخيلمحن /اإلاخيلم بلى ؤلاخالت مشاث ؤِذاد جلاسبذ -3

زا ٌّني ؤجهما ٌؽىالن مدىسًٍ ؤظاظُحن جشجىض ِلحهما 43( و)50بىاكْ ) ( مشة ِلى الخىالي، َو

ي بلى ؤخذَما. ومً َىا ًخدلم الخماظً والترابي في اللفُذة، وجداٌ حمُْ الّىاـش ألاخش 

ً والخفاف بلُت الّىاـش خىلهما  َزا بن. (50)الىق مً خالٌ كىة خمىس َزًً الّىفٍش

ي الخماظً خلُلت ٌّىغ بهه بل الىق، في ملبىال ِمال ٌّذ الّذد في الخلاسب ؤو الدعاوي  ص ّ  الىَّ

اهذٍ فُه  الغاثب لماثش ٌعخّمل فالؽاِش الىق، في وآلاخش ألاها حذلُت ٌّىغ فهى بلىة، ٍو

ت في بها لالظخّاهت  والحضن، الّاكل غحر بلى ؤغلبها في جدُل ِىاـش فهي ودِىاٍ، مىكفه جلٍى

، وألاسك، ا والىحٍى  .وغحَر
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 ظُذ /الفّلىن /الؽىفشي ) اإلاخاوب ِىفش خالٌ مً الىق خاسج بلى ؤلاخالت جمٍهشث -4

زا الىُى  –حعشق  –ؤِفْم  –جمأل –ؤِفْم  –ؤِكْم ) مشاث، (6) بالممحر بلُه ؤخُل بر(، ألاصد ؤِفْم(، َو

ا بعُاكت الخذاولي ؛ ألن ِىاـٍش اإلايىهت له جخماظً بعبب َزٍ 
 
مً ؤلاخاالث ًجّل الىق مشجبى

ا مً الحىاس الخاسجي بحن )ـّالًُ َزا الّفش( و)الؽىفشي(، (51)ؤلاخالت  ِ  ؛ ألجها حؽيل هى

ا جدُل ِ لى ِىاـش خاسج الىق, ولً ًفهم اإلاخللي الخىاب ما لم ًىً ِلى باِخباس ؤن اللغت داثم 

ىا، (52)ِلم بّالكخه باإلادمىالث اإلاممىهُت داخل الىق  والخىثُف الاختزاٌ بذوس  ؤلاخالت جلىم َو

شي  حؽخذ وبزلً مؽهىس، خذر ؤو للفت خىثف ,وخاسحه الىق مدخىي  بحن الخماظً ُِ  اإلاّنى ٍو

جلً اللفت ؤو رلً الحذر. وجإحي  (53)جفاـُل بزهش وجفىُىه ىقال بزلاٌ بلى الحاحت دون  اإلاشاد

 
ّ

ىفشي/ الفّلىن/ ظُذ ألاصد، بخاالث َزٍ ؤلاخالت لدؽحر بلى ِىىان اللفُذة وفدىاَا. فالؽ

جخّالم مْ مممىن اللفُذة، ففّلىن الُىم ال ًخخلف ًِ ـّلىن ألامغ، وبن اخخلفذ 

به واهىا ؤهثر كذسة مً ـّالًُ الُىم ِلى ؤظالُب الٍلم وؤلالغاء، بال ؤن الؽىفشي وؤصحا

 سفن واكّهم ؛ ولزا لجإ بلُه الؽاِش معدىجذا، ًبثه ؤخضاهه وؤخضان سفاكه الفّالًُ.

 بر كلُلت، واهذ( ألاصد ظُذ /الؽىفشي  /َى) اإلاخاوب بممحر ؤلاخالت ؤن مً الشغم ِلى -6

 بلى بخالت وهي(، اإلاىاًا ـذوس  ؤكم) ) :اللفُذة بذاًت في واخذة مشة الؽىفشي  بلى ؤلاخالت وسدث

ُّ  وبلى الىق، خاسج  ظُذ /الؽىفشي ) بلُه اإلاداٌ الّىفش ؤن ٌّني ال َزا فةن مشاث، خمغ ألاصد ذظ

ا اإلافترك الّىفش َزا ٌّذ بر الّىغ، بل زاهىي، ِىفش( ألاصد ا ِىفش   ٍ ا مدىس  في واسجياصٍ 

 ًمثل بر الجذد، الفّالًُ /خيلمحنواإلا الؽاِش، /اإلاخيلم ِىفش بلى جمامه خالٌ مً، اللفُذة

ٌ  اإلادىس  ألاخحر الّىفش ى الؽّشي، الىق في ألاو خُم باألس ى ٌؽّش الزي اإلادىس  َو  الحضن  ِلُه ٍو

ٌ  الّىفش ًمثل خحن في وؤصحابه، ؤَله مً واللهش والٍلم ى الثاوي، اإلادىس  اإلاخاوب /ألاو  َو

ا ألاؼّاس ًمأل" ظىف الزي والبىل اإلاخلق الّىفش  جىام ُصَمش   مً ألافشاح ٌعشق "و، (54)"ِفُاه 

ا الىاط ؤماوي فىق  ٌ  ؤهه هما. (55)"ؤصماه   الىاكْ سبلت مً الجذد الفّالًُ جخلُق في ِلُه اإلاّى

ش حن ٌِّؽىهه الزي اإلاٍش  .مىَش

 فلذ حّالم اإلادىسان مً خالٌ الحىاس اإلافترك بُجهما، واإلاخمثل في ؤداة الىذاء )ًا(:

 ألاصد ظُذ ًا"

نيؼّشي ال ًىا  ِو

ا  .(56)«ؤفم.. ليي جمأل ألاؼّاس ِفُاه 
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ً ًمثالن باسجحن ؤظاظِخحن في اللفُذة  جشجىض ِلحهما, وجداٌ حمُْ »بن َزًً الّىفٍش

الّىاـش ألاخشي بلى ؤخذَما. وبزلً ًخدلم الاحعاق والخماظً مً خالٌ كىة الحمىس لهزًً 

ً، ودوسان ِىاـش الىق والخفافها خىلهما - بالىذاء اإلادىسًٍ بحن الخّالم َزا بن. (57)«الّىفٍش

ٌّىغ اللشب الشوحي والىحذاوي، والاجداد في الغاًت  -سغم البّذ الضمني والبّذ اإلاياوي بُجهما

خجلى رلً ؤهثر في ؤن الغشك مً الىذاء وان ولب الّىن والىجذة، والّىن ال  وألاَذاف، ٍو

ب.  ًيىن بال مً كٍش

ّب/ إلاحالت باًلسم املىضىل:

ّشف ألاظما
ُ
ىلت بإجها ح عخّاك بها في هفغ الىكذ ًِ »ء اإلاـى ؤلفاً جشبي بحن الجمل، َو

ٌى اظخلاللها الخاؿ في الاظخّماٌ اللغىي  . (58)«جىشاس ألاظماء الٍاَشة... سغم ؤن ألظماء اإلاـى

 بيُت اسجباه بّذَا بما الىزُم اسجباوها بعبب اللغىي  الخىاب في معخللت جإحي ؤن ًمىً ال ولىً

ٌ  الاظم فةن زم ومً وداللت، ى ا وجشابىها، الىفىؿ جماظً ؤدواث بخذي ٌّذ اإلاـى  بلى هٍش 

ا ؛ ألن (59)كبله بما بّذٍ إلاا ووـله جبُّت، اسجباه كبله بما اسجباوه ا الصم  ، وفلٍش بلى ـلخه افخلاس 

ٌى مْ ـلخه بمجزلت الاظم الىاخذ، ومً زم مىْ الففل بُجهما بإحىبي  .(60)اإلاـى

ٌى الاظمي )« مخإخش خضن ـّلىن»وفي كفُذة   :(61)( مشاث, هلٌى الؽاِش4وسد اإلاـى

 وان ما وان كذ"

ا ا وبن هزب 
 
 بن ـذك

 لً ًخّب الللب

 «في جفعحر ما واها

ٌى )ما( في َزا البِذ مشجحن: )ما وان (، )ما واها(. فلذ جىشس   الاظم اإلاـى

 :(62)وكىله

 َشبذ التي اإلاخاَاث هدى وعحر"

 مىا

 «وهمط ي بلى اإلاجهٌى ؤخُاها

 :(63)وكىله

ا "لُذ" هم ؤواٍ"  فخففّىا هشحَى
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ا.. فلُذ الزي كذ وان ما واها  «ٌلم 

ت للىق  ُفخه في سبي ؤحضاء الخىاب ؛ لخدلُم الىخذة الّمٍى ٌى ٌو للذ ؤدي الاظم اإلاـى

والخماظً بحن ميىهاجه، مً خالٌ الّالكت اإلاضدوحت التي ججمْ بحن وشفحن: ِالكت كبلُت 

ىٌ ال ًىفً  مخففت باِخباس الخابُّت، ُت ؛ ألن اإلاـى الكت بّذًت مخففت باِخباس اإلاخبِى ِو

 بما بّذٍ إلصالت ؤلابهام ِىه
 

ىال ا، ومـى  بما كبله هدىٍ 
 

ىال ىا ًىمً الترابي والخماظً (64)مـى ، َو

 بحن ؤحضاء الىق.

ّ:الحذف-2

وسد الحزف في كفُذة )خضن ـّلىن مخإخش( بفىس مخّذدة، وولها ؤدث بلى جماظً ؤحضاء 

ى خزف فّلي، في كىلهالى  :(65) ق وجشابىها. ومً َزٍ الفىس خزف الفّل الىاسخ واظمه, َو

 وان ما وان كذ "

ا ا وبن هزب 
 
 «بن ـذك

ا. وكذ حاء الحزف َىا  ا وبن وان هزب 
 
والخلذًش: كذ خذر ما خذر بن وان الحادر ـذك

 للجهذ، فاإلالام ًىحي بمُاُ اإلاخيلمحن، وظىىة
 

ا لالخخفاس وجللُال اإلاىاًا الجازمت ِلى  ولب 

لت هي ألاخشي  ؤحعادَم اإلاجهىت، التي لم جلى ِلى خمل هفعها، بل بجها اِخمذث ِلى اإلاىاًا الهٍض

لخدملها، وإلاا وان كلب الؽاِش مجهيا مخّبا، فلذ ؤبى الخىك في جفعحر ما خذر ؤو بِادجه، وآزش 

جىفحر للجهذ في الىىم،  ِذم الخىك فُه، هٍشا بلى حّبه الجعذي والشوحي مّا. ففي الحزف

ش للعجض الزي  وفي ِذم جفعحر ما خذر جىفحر للجهذ المئُل الزي ًمخلىه الؽاِش، وجفٍى

 ًيخٍم الىق وامال، وجيبّث دالالجه مً ُحّل ؤبُاجه ؛ ومً َىا وان الحزف مىاظبا للملام. 

ى خزف اظمي، في كىله ا خزف اإلابخذؤ َو  :(66)ومً ـىس الحزف ؤًم 

 ."اإلااض ي ِلى مؽشدون  -1"

 ."ًىدِىا باب   بال ..معافشون -2"

 والخلذًش: هدً مؽشدون، وهدً معافشون.

ذ والعفش هفي الزاث مً الضمان واإلايان، فهما ٌّىُان ؤلالغاء والمُاُ والغشبت  فالدؽٍش

ذ ِلى اإلااض ي»ُه، فـوالخ بكفاء لألمل وللمعخلبل اإلاشحى، والعفش بال جىدٌْ بللاء « الدؽٍش

م ؛ ولزا فلذ حّالم خزف للجعذ اإلاثخً  ت اإلافحر اإلاجهٌى الزي ًيخٍَش بالجشاح ِلى كاِس

اإلابخذؤ مْ الذاللت التي ؤداَا لفٍا: مؽشدون، معافشون. والتي حّني التهمِؾ وؤلاكفاء، 
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وؤلابّاد، وؤلالغاء،...بلخ. بن خزف الممحر )هدً( الّاثذ ِلى الفّالًُ الجذد مً الىق ًىحي 

هم خلُلت مً الىاكْ. وبرا وان الحزف الىخابي َىا مدفىسا في بةكفائهم وتهمِؽهم وخزف

حملخحن فةن رلً ال ٌّني ِذم جماظً الىق ؛ ألن الحالت التي ٌؽيى مجها الؽاِش في الىق وامال 

 -َىا-هي خالت الحزف والتهمِؾ وؤلاكفاء التي حّشلىا لها مً اإلاجخمْ، ومً زم فةن الحزف 

 وجشابىه. كذ ؤدي دوسا مهما في جماظً الىق

ا ِلى الحىاس، الزي ٌّذ جلىُت ظشدًت جلخط ي وحىد  وفي ـىسة زالثت ًإحي الحزف مخىئ 

خُث جمثل الىشف اإلاداَوس في )الؽىفشي( وفي )والذ . (67)وشفحن ؤو ؤهثر ًذوس الحىاس فُما بُجها

لمه ال ىت الؽاِش في مّاهاجاٍ ٌو زي الؽاِش(، فالصخفُت اإلاداوسة ألاولى )الؽىفشي( حّذ ؼٍش

حّشك له مً ألاَل وألاصحاب، والصخفُت الثاهُت )ؤبى الؽاِش( حّذ مىثل الؽيىي التي ًلجإ 

 بلحها الؽاِش ولما داَمخه الخىىب وألاسصاء.

 ٌعخدمش بدُث ،...وُفه خمىس  مْ الحىاس، في آلاخش الىشف غُاب في َىا الحزف ًخمثل"

فترك آلاخش، الىشف اإلاخللي ت، حمله ٍو ا زمت ؤن ٌؽّش فال الحىاٍس
 
ا ؤو خزف  مْ الىشفحن، ألخذ حغُِب 

زا(68) "جماظىه وؼذة الحىاسي  اإلاؽهذ اوسجام  الشوحي اللشب بلى ًىمئ الحزف مً الىُى َو

والىحذاوي بحن الىشفحن: اإلاىاِدي )الؽاِش(، واإلاىاَدي )الؽىفشي( و)والذ الؽاِش(  والّاوفي

ّىغ خالت مً الاوسجام والترابي والدؽابه بُجهما،  هما مش بىا ظابلا. َو

م ؤداة الىذاء )ًا( في  ذ ؤظالُب الحىاس في اللفُذة، فخاسة ًيىن الحىاس ًِ وٍش وكذ جىِى

 :(69)مثل كىله

  الّفش َزا ـّالًُ بها -1

 ًا ؤبتي.

 :(70)وكىله

 وجلّىىا ..جبيي ؤبي ًا حشاخىا -2

 وؤَلىا ًا ؤبي .. داظىا كماًاها.

ا الؽىفشي(  ً  :(71)وكىله )مىاد

 ألاصد ظُذ ًا -1

ني.  ؼّشي ال ًىاِو
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م لمحر الخىاب اإلادزوف، بما مً فّل ألامش, في مثل كىله  :(72)وجاسة ؤخشي ًِ وٍش

 "هذماها لعذ اإلاىاًا ـذوس  ؤكم -1"

 .مشاث (3) وسد الزي "ؤفم -2"

، في مثل كىله  :(73)وبما مً الفّل اإلاماُس

ا ألاؼّاس جمأل ليي -1"  ."ِفُاه 

 ."ُصمش   مً ألافشاح حعشق  ليي -2"

فالحىاس مْ الغاثب، مً خالٌ هذاثه ؤو الحذًث بلُه ٌّىغ اللشب الحلُلي بحن الزاث 

اإلاىادًت/ الؽاِش/ الفّالًُ الجذد مً حهت، وبحن اإلاىاَدي/ ظُذ ألاصد/ والذ الؽاِش مً حهت 

ى الخمشد ِلى الٍلم والاوّخاق  ى كشب وحذاوي، ًىحي بإن َذف الىشفحن واخذ، َو ؤخشي، َو

وكمُتهما واخذة، وهي الؽّىس بالغشبت الشوخُت في اإلاجخمْ. هما ؤهه ٌؽحر بلى ؤهه لً مىه، 

عمْ ؼيىاٍ ظىي َاجحن الصخفِخحن )الؽىفشي، والذ الؽاِش( ؛  ٌعخجُب لىذاء الؽاِش َو

ما.  ولزلً اخخفهما بالزهش دون غحَر

ت افترالُت خزفها الؽاِش/ اإلاخيلم، وكذ   وملاوْ خىاٍس
 

ججاوب مّها هما ؤن َىان حمال

ا في اللفُذة، ولىً اإلاخللي ظىف ٌعخذِحها دون جيلف، مً خالٌ مخضوهه  دون ؤن ًزهَش

ت الُىمُت، ووّني بالحزف َىا خزف ؤدواث الاظخفهام مً مثل كىله  :(74)اللغىي وزلافخه اللغٍى

 .ؤفم -1

 [إلاارا؟]

ا.  ليي جمأل ألاؼّاس ِفُاه 

 .ؤفم -2

 [إلاارا؟]

 .ليي حعشق ألافشاح مً صمش  

 :(75)هما ؤن اإلادزوف كذ ًيىن خشف حىاب، في مثل كىله

 الصخش؟ ؼبُه ؤًبيي :كالذ -1

 :كلذ لها

 [.وّم]

 في رمت الحضن ًبيي الصخش ؤخُاها.
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ال  -هما َى مّلىم-بن الحزف َىا ال ًخمْ للىاهحن اللغت وكىاِذ الىدى، ألن الحزف 

ب الجملت واإلافشد والحشف والحشهت. كذ خزفذ الّش »ًجىص ما لم ًذٌ ِلُه دلُل. كاٌ ابً حني: 

وبهما ًخمْ للعُاق الذسامي والّالكاث اإلالامُت . (76)«ولِغ ش يء مً رلً بال ًِ دلُل ِلُه

واإلاّلىماث التي ًمخلىها اإلاخللي، وجشاجبُت ألاؼُاء في رَىه، ومً زم، فلذ ؤدث جلىُت الحزف 

ا في جماظً الىق واحعاكه، مً خُث بن الحزف  ا مُّى  خم »دوس  َى خلى مىكْ مً البيُت، ٍو

 جهاًت في لخادي ببّن ؛ بّمها الؽّشي  الىق حمل بحن جشبي التي. (77).«ملٍا بالعُاكاث اللبلُت

 .بُشّمخه الىق جماظً بلى اإلاىاف

 الىضل )العطف(:-3

ل بحن ؤحضاء الىق بدشوف الّىف مً ؤؼهش آلُاث الخماظً  يٌّذ الـى ص ّ ا الىَّ ، وؤهثَر

 ؛ ألن ال
 

ا، الهذف مىه اإلاىابلت بحن اظخّماال  ُ ا دالل حاحت بلى سابي في بيُت الخىاب حّذ مىلب 

ا، وؤهثر ؤدواث الشبي ِلى ؤلاوالق   ُ اإلالفًى واإلالفذ، مً خالٌ الاظخّاهت بإدواث جىملها دالل

ل جلىُت اِخبرث فلذ َىا، ومً. (78)َى الّىف بؽيل ِام، والىاو بؽيل خاؿ  ؤَم مً الـى

 بحن الشبي بلى الحاحت دِذ وكذ. (79)ِذمه مً وجماظىه الخىاب احعاق جاهذ التي الخلىُاث

ا ما ؛ خىاب في الجمل  .الشوابي جلً ًِ اإلاخيلم فُه ٌعخغني الزي باللذس حّاللها ِذم بلى هٍش 

وفي الىق الؽّشي الزي بحن ؤًذًىا هجذ خشوف الّىف مهُمىت ِلُه، الظُما )الىاو(، بر 

ّ  16وسد الّىف بها في ) ا ِلى مفشد، و)3ا، مجها )( مىل لذ 6( مىالْ ِىفذ مفشد  ( مىالْ ـو

ل بـ)ؤو( فلم ًشد بال 7بحن حملخحن فّلُخحن، و) لذ بحن حملخحن اظمُخحن. وؤما الـى ( مىالْ ـو

مشة واخذة. ومً َزٍ اإلاّىُاث ًدبحن ؤن ؤهثر خاالث الّىف واهذ ِىف حملت ِلى حملت ؛ 

ق مً خالٌ سبي حمله بدشوف الّىف ؛ ألن سبي ألامش الزي ِضص مً مذي الخماظً في الى

الجمل بّمها ببّن ًادي بلى وخذة اإلاىلُى وله، بخالف الشبي بحن ألالفاً اإلافشدة الزي 

بلى وخذة الجملت. فالّىف ٌّني اؼتران ما كبل خشف الّىف وما بّذٍ في  -فلي–ًادي 

زا ٌّني ؤن الّالكت التي حؽترن فحها الجمل حعُىش ِلى حاهب هبحر مً الىق ؛ مما  الحىم، َو

 بلى جماظىه وجشابىه.  -خخما-ًادي 
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ل بحن الجمل الفّلُت، مما حّل  ا للـى ل بحن الجمل الاظمُت وان ملاسب  هما ًدبحن ؤن الـى

ا مً خُث الخىُى بحن الثبىث والاظخمشاس الزي جفُذٍ الجمل 
 
ا ومخماظي الىق ًبذو مخىاصه 

 فُذٍ الجمل الفّلُت .الاظمُت، وبحن الخجذد والخغحر الزي ج

ّالىضل بالىاو: -أ

حّذ الىاو ؤـل خشوف الّىف ؛ ليىجها مفشدة وما ظىاَا مشهب، واإلافشد ؤـل اإلاشهب، 

ا  ولىثرة اظخّمالها في الّىف ودوساجها فُه، وألجها ال جذٌ ِلى ؤهثر مً الاؼتران فلي، وؤما غحَر

 ودوسَا اظخّمالها لىثرة الّىف خشوف ؤم" هي :اإلااللي كاٌ .(80) مً الحشوف فُذٌ ِلُه وصٍادة

ً، الجمْ ومّىاَا فُه، ، ومً ِىف (81)"اإلافشداث ِىف في اإلاّىُحن َزًً مً جخلى وال والدؽٍش

 :(82)اإلافشداث بالىاو كٌى الؽاِش

ذقي -1 ا غذا ـو ا صوس   .وبهخاه 

 :(83)وكىله

 وؤظئلت   وسٍلاث   مً صحبت في -2

ا.  وخضن سوح، جمىى ألاسك خحراه 

دوس الىظُي الجامْ بحن وشفحن، بلفذ الخىلُذ، والخخفُق ؛ لخدفُل »الىاو للذ ؤدث 

ل بر مثله، ِلى ؼِئا ِىف خحن ؤحاد كذ الؽاِش ؤن َىا وهالخَ. (84)«الفاثذة ِلى هدى دكُم  ـو

ٌ  فهى واإلابالغت، الخإهُذ رلً مً والغشك بالىاو، والبهخان الضوس بحن  في ؤـبذ ـذكه بن لىا ًلى

ا وكىمه ؤَله هٍش ، هزب   ظُِّؾ وهُف !َاالء؟ بلُه ظِىٍش فىُف خاله َزٍ واهذ وَمً وافتراء 

ل ؤهه هما !بُجهم؟ ًذٌ – كلُلت "وسٍلاث" :وهي الجذد، الفّالًُ سفاق جمثل ؤؼُاء زالزت بحن ـو

جمأل كلىبهم وال « ؤظئلت»ال جىفي لىخابت حعائالتهم الىثحرة فحها، و -ِلى كلتها جفغحر اليلمت

زا ألاخحر ٌّذ ِىفشا مهُمىا في اللفُذة، « خضن »ث ؼافُت، وحاباًجذون لها ب ًمأل ؤسواخهم، َو

 مما صاد مً جماظىها وجشابىها.

لها بحن الجمل كىله  :(85)ومً ـو

 ؤفم -1

 
ٌ

 فللب اللُالي ساحف

 وؤها وفٌل 

ا وبهخاها ذقي غذا صوس   ـو
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 وألاَل بالعش ظاسوا

 ما وفىا لذمي

 والصحب للىا

 ووكذ الىعي ما خاها

 وجلّىىا ...جبيي ؤبي ًا خىاحشا -2

 وؤَلىا ًا ؤبي.. داظىا كماًاها

ت مً  -َىا–بن الّىف بالىاو  فُت إلاجمِى اوّياط للمخخالُاث مً الجمل راث العمت الـى

ا ِلى ؤجها جخّالم فُما بُجها مً خُث دالالتها  َش ذ الؽاِش جفٍى اث التي ًٍش ألاخذار واإلاىلِى

زالن ألاَل والّؽحرة للؽاِش، وامتزاج بياء الجشاح بلّجهم، ِلى العجض، واإلاّاهاة، والخىزًب، وخ

ومً زم فةن الخىاب ًىدعب ـفت التراهمُت، فدُىما ًيىن الخىاب مخّذد اإلاشاخل، ؤو مخغحر 

 ؛ ولزلً ًىّذ (86)ألاؼياٌ، ؤو مدؽّب ألاحضاء، فةهه بداحت بلى ِذة حمل ؤو مفشداث لإلخاوت به

بحن الجمل اإلاخىالُت، هما ؤهه ؤخُاها ًفُذ مجشد الترجِب الشبي بالىاو بإهه خىي ؛ ألهه ًفل 

ل لىً. (87)فلي  ألامش ؤحضائها ؛ جماظً ِلى ِمل خىي، اللفُذة في اإلاخىالُت الجمل بحن َىا الـى

ُت وخذتها ِلى ظِىّىغ الزي  .اإلاىلِى

 الىضل بـ )أو(:-ب

 ًفُذ ؤلالافت، اِخمادا ِلى بّذَا الذاللي، 
 

ال ل بـ)ؤو( ـو ا ٌّذ الـى والىاو، فهي مثل غحَر

ل  ت ألخذ الؽِئحن ؤو »حّمل ِلى سبي ؤحضاء الخىاب بّمها ببّن، وهي في ألـا مىلِى

ا بال بحن مفشدًً ؤو (88)«ألاؼُاء ، ولىجها جشبي الجمل واإلافشداث مً خُث بهه ال ًمىً رهَش

. كاٌ حملخحن ؤو ؤهثر ؛ ولزا فةجها حّذ ؤداة سبي ؤظاظُت، جادي بلى جماظً الىق وجشابىه

 :(89)الؽاِش

ا غادسوا خذقي  لُذ الفّالًُ فجش 

 ؤو لُذ ؤن صمان الىّد ما َاها.

ل بـ)ؤو(  كذ ؤفاد جمني الؽاِش خفٌى ؤخذ الؽِئحن ؛ ألن الجمْ بحن  -َىا-بن الّىف/ الـى

ذم كذسجه ِلى مىاحهت الىاكْ -مً وحهت هٍٍش–جدلُلهما لم ٌّذ ممىىا   ؛ هٍشا لللت خُلخه، ِو

ش الزي ٌ  ِّؽه َى وسفاكه الفّالًُ ؛ ولزلً فلذ اهخفى بخمني خفٌى ؤخذَما.اإلاٍش
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ّالخكزار:-4

 ًإحي الخىشاس َىا ِلى ـىسجحن: فمً الفىسة ألاولى:

 مشاث، 3 (ؤفم) مشاث،3 (ؤبتي)و (ؤبي) مشاث، 3 الىذاء (ًا) مشجحن، (بلاًاها) مشاث،5 (وان)

ؤخضان( مشجحن، )الصخش(  –هىامشاث، )ؤخضا3جبيي(  –ـّالًُ( مشجحن، )ًبيي  –الفّالًُ)

مشاث )اإلاىث( 4مشاث، )لُذ(3وي(  –مشاث، )ليي3كلب(  –مشاث، )الللب4ؤسك( -مشجحن، )ألاسك

زا ألاخحر ًىذسج جدذ  خ( مشجحن، )كذ وان ما وان( مشجحن. َو مشجحن، )ال( الىافُت مشجحن، )الخاٍس

 داث.)جىشاس التراهُب( بخالف ما ظبم، التي حّذ مً باب جىشاس اإلافش 

 ومً الفىسة الثاهُت:

 َذاًاها(. –ؤصمان(، )جهذًه–ؤووان(، )صمً –ؤخضان(، )ووً –مشاًاها(، )الحضن  –اإلاشآة)

م بغىاء الجاهب الخّبحري، فخىشاس ؤي همي  ا ًِ وٍش بن الخىشاس ًخذم الىق الؽّشي داثم 

ني ظُىشة لغىي ٌّني ؤن َزا الىمي رو دوس مهم في الخىاب، وؤن اَخمام مبذُ الىق به ٌّ

 ؤن هجذ العابلت الىمارج وفي. (90)َزا الّىفش ِلى الذفلاث الؽّىسٍت التي خىمذ بهخاج الىق

ذمه الفاـل وحىد خُث مً - الخىشاس  بحن فاـل دون  مً الخىشاس :ألاولى :ـىسجحن ِلى وسد كذ -ِو

ا ألاهثر وهي) اليلماث  :(91)مثل ،(وسود 

ا ا وبن هزب 
 
 خّب الللب في جفعحر ما واهالً ً   كذ وان ما وان بن ـذك

 :(92)ومثل

 ؤخضاهـــــىا وبلاًـــــاها: بلاًــــــاها   مؽشدون ِلى اإلااض ي بىىلـخىا

ٌعهم في الترابي والخماظً دون خاحت بلى جفعحر، »فىسود اللفٍت مىشسة بذون فىاـل 

فةن الخىشاس فيل لفٍت حعخذعي العابلت في البِذ راجه ؤو في البِذ العابم، وفي َزٍ الحالت 

ا 
 
 خالك

 
ٌعهل ِلى الىاؿ واإلاخللي ِلى خذ  ظىاء الاهخلاٌ مً بيُت هفُت بلى ؤخشي اهخلاال

ا  ِ ت كُمتها ٌّني البِذ في (وان ما) ِباسة فخىشاس(93) «مبذ سغم  - خذر فالزي اللفُذة، في الخّبحًر

للي بٍالله ِل -مداولت الؽاِش ججاَله وجخىُه ُه، ولىال ؤَمُخه ماصاٌ ٌؽيل َاحعا ًاسكه، ٍو

مخبرة  الهخفى بزهٍش مشة واخذة، ولىىه هشسٍ جىلُدا للُمخه. ؤما لفٍت )بلاًاها( فلذ حاءث

ًِ )بلاًاها( ألاولى، فاللفٍخان مخّاكبخان خىُا بذون فاـل بُجهما، بر بن ألاولى مبخذؤ والثاهُت 

ذم الخغحر، ف ، وؤلاخباس ًِ الص يء بىفعه ٌّني الثبىث ِو ها( هي )بلاًاها(، لم جدبذٌ )بلاًاـخبٍر
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زا ٌؽحر بلى ؤن خاٌ الؽاِش/ الفّالًُ الجذد باكُت هما هي. هما ؤن  ولم ًىشؤ ِلحها واست. َو

ادة ؤلاًلاُ الذاخلي في الىق الؽّشي. ُفت فىُت جخمثل في ٍص  الخىشاس َىا كذ ؤدي ٌو

 –ل لفٍت )ـّالًُوالثاهُت: الخىشاس مْ وحىد فاـل بحن اللفٍخحن ؤو ألالفاً اإلاىشسة، مث

 :(94)الفّالًُ( في كىله

 ؤحعامىا ربلذ، شحذ ِىاًاها   بها ـّالًُ َزا الّفش ًا ؤبتي

 :(95)وكىله

ا غادسوا خذقي  ؤو لُذ ؤن صمان الىد ما َاها   لُذ الفّالًُ فجش 

فلذ وسدث اللفٍت ألاولى )ـّالًُ( في البِذ العادط، في خحن ؤن اللفٍت الثاهُت 

ً، ولىً هثرة الفىاـل بحن َاجحن اللفٍخحن ال )الفّالًُ( كذ وس  دث في البِذ الثاوي والّؽٍش

ًمىْ وىن الخىشاس َىا ؤداة مً ؤدواث جماظً اللفُذة وجشابىها ؛ ألن )الفّالًُ( شخفُت 

ا، هما ؤن الفىاـل  مدىسٍت في اللفُذة، وحمُْ ألاخذار جذوس في فلىها ومً ؤحل ببشاَص

ِلى جماظً الىق بؽيل ؤهبر، مً خُث بن اللفٍخحن كذ  الىبحرة بحن اللفٍخحن كذ ِملذ

باساث بشابي الخىشاس الزي ًمثالن وشفُه. ؤلف بلى  ؼيلخا ؤداجحن جشبىان ما بُجهما مً حمل ِو

رلً ؤن َىان سوابي ؤخشي ِذًذة بحن اللفٍخحن، وؤِني بها الممحر اإلاخفل )ها( اإلاخيلمحن الّاثذ 

 اد مً مذي الخماظً مً خالٌ جىشاس َزٍ اللفٍت. ِلى الفّالًُ، ووحىد َزا الممحر ص 

م جىشاس ولمت )الفّالًُ( جلً اليلمت اإلاىشسة وهي في خالت  وكذ جم الخماظً َىا ًِ وٍش

زا الخٍّشف بـ)اٌ( كذ ؤدي دوسٍ في اإلاعاِذة ِلى الخماظً  يالخٍّشف، َو ص ّ ا الىَّ  .(96)ؤًم 

راهُب، وكذ وسد الىُى الثاوي في اللفُذة وفي ملابل جىشاس ألالفاً اإلافشدة، َىان جىشاس الت

مً خالٌ حملت )كذ وان ما وان(، بر وسدث َزٍ الجملت في مىلْ اللفُذة )البِذ الثالث(، 

ً(، فلذ جىابم الترهُب الافخخاحي مْ الترهُب  وجىشسث في آخش اللفُذة )البِذ الثالث والّؽٍش

ا خللت مغللت جلخف خٌى ا  ّ ال م
ّ
 ؛ لخدؽيل ـىسة كاجمت (97)لىقالخخامي لللفُذة، وؼى

ت والحضن، وجيبّث مجها مىحت مً ألاس ى حؽبه الفذمت التي تهذ هُان  اإلاالمذ، حغؽاَا العىداٍو

الؽاِش، فُخمنى ؤهه وان في خالت مً الحلم ؛ لُدُلىا جمني الؽاِش في خخام اللفُذة بّذم 

اكذ وان ما وان بن ـ»خفٌى الزي خذر بلى بذاًت اللفُذة ِىذما كاٌ:  ا وبن هزب 
 
 «.ذك
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الفذ للىٍش في جمُحز الىق بصاء هفىؿ ؤخشي، فهى ًفط ي بلى جيامل بحن »بن َزا الخىشاس 

ا  كىاِذ الشبي وكىاِذ الخىاهي، خُث جىحذ اليلمت اإلاىشسة في ميان جادي به مهمخحن: جيىن خخام 

بلى ؤجها حعاِذ ِلى لىالم )والخّلُب(، وبذاًت لىالم ًبخذؤ به )مممىن اإلاّنى اللادم( باإللافت 

ً الىق بمّان زاهُت  .(98)«جىثُف الذاللت، وجلٍى

للذ ؤـبذ الخىشاس ٌاَشة باسصة في الؽّش ِامت، والؽّش الحذًث خاـت، بر ٌّذ مً ؤهثر 

ا ؛ رلً  ُف  ت خاـت، جلىم »ؤدواث الشبي جٌى ؤن الخىشاس ٌّذ مً آلالُاث التي جمىذ الىق ؼٍّش

ى َذف لجإ بلُه الؽّشاء للخغىُت ِلى مداولتهم الخجذًذًت ِلى ما وعمُه ؤلاًلاُ الذاخلي،  َو

ا مً  ا وُب  ادة ِلى ؤن الخىشاس ًدلم كذس  ذ( ؤلاًلاُ الخاسجي، ٍص ف مً )جضم  الذاُِت بلى الخخف 

 .(99)«الذاللت التي جدمل سئي الىق

اِش واللفُذة التي هدً بفذدَا َىا، وبن واهذ جيخمي بلى اللفُذة الّمىدًت، بال ؤن الؽ

ت، ال  لت ؼّش الخفُّلت، فاللفُذة ميىهت مً ؤظىش ؼٍّش كذ هخبها في دًىاهه اإلاىبُى وفم وٍش

 مً ؤبُاث.

 :والتوصيات النتائج
ي الخماظً آلُاث ٌعخخذم ؤن الؽاِش اظخىاُ - ص ّ " مخإخش ـّلىن خضن  "كفُذجه في الىَّ

ت وخذة اللفُذة فبذث فاِال ؛ اظخخذاما ٌ  جخمدىس  واخذة، ِمٍى ُت فىشة خى  مىلِى

ي الترابي ِلى حّمل التي آلالُاث اظخخذام خالٌ مً واخذة، داللُت ص ّ  بالمماثش واإلخالت ،الىَّ

ىالث ل، والحزف، الاظمُت، واإلاـى  مما ومخماظىت ؛ مدعلت اللفُذة فبذث والخىشاس، والـى

 ألادواث، بخلً ؤلامعان وٍشم ًِ الؽّشي، الىق ِلى العُىشة مً الؽاِش جمىً ٌّني

 .جىصَّها في ذاُوؤلاب

ي الخماظً ؤدواث ؤهثر بالمماثش ؤلاخالت واهذ - ص ّ  ورلً ِلحها ؛ وظُىشة اللفُذة، في خمىسا الىَّ

 .وغاثب ومخاوب، مخيلم، بحن بلُه، حّىد الزي الّاثذ ولخىُى الجمل، سبي في الىبحر لذوسَا

فل الىق في بخالي ِىفش ؤهثر (الفّالًُ) ِىفش وان -
ُ
 ِلُه ٌّىد الزي الممحر وبحن بِىه ف

 َزا ألن ِلُه ؛ الّاثذة المماثش وبحن بِىه الخماظً ًىفي ال َزا ولىً الجمل، مً ِذد بإهثر

 .اللفُذة في ومدىسي اسجياصي  ِىفش (الفّالًُ) الّىفش

 حّل مما حملت ؛ ؤم ولمت اإلاىشس  الّىفش ؤوان ظىاء للىٍش، الفذ بؽيل اللفُذة في الخىشاس بشص  -

ى آخش لغشك ًإحي كذ الخىشاس ولىً وجشابىا، ياجماظ ؤهثر اللفُذة  مداولت ِلى الخغىُت َو
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 الىصن وخذة في اإلاخمثل الخاسجي ؤلاًلاُ ـشامت مً الخخفف بلى الذاُِت الخجذًذًت الؽّشاء

 .واللافُت

ت مٍهش وػى -  الىاكْ مً والخزمش والصحب، ألاَل ٌلم مً والؽيىي  والحضن، العىداٍو

ش ى اللفُذة ؛ حى ِلى الجذد ّالًُالف ٌِّؽه الزي اإلاٍش  شخفُت ٌعخذعي الؽاِش حّل ما َو

 .الىئِب الىاكْ َزا مً الخشوج ِلى ولدعاِذَم ؼيىاَم، لُبثها "الؽىفشي "

 التوصيات:
وبداحت  ،-ههزٍ اللفُذة-، فهى غني "خلُف الغالب"جىص ي الذساظت باالَخمام بؽّش الؽاِش 

اجُت بُت فىُتـىجُت جشهُ  ؛بلى دساظاث مً حىاهب مخّذدة ُه وجىؽف ما ًىخجٍز مً  ،ومىلِى
ّ
ججل

اث ودالالث.   ومىلِى

 جدب1ت قائمة المراجع:

ت، ألاهجلى مىخبت اللغت، ؤظشاس مً ؤهِغ، ببشاَُم -  .م1966 ،3ه اللاَشة، اإلافٍش

ت الهُئت الىجاس، ِلى مدمذ :جدلُم الخفاثق، حني، ابً -  .م1986 ه،.د اللاَشة، للىخاب، اإلافٍش

 .م1947 ،1ه اللاَشة، الّشبي، الفىش داس لُف، ؼىقي :جدلُم الىداة، ِلى الشد اللشوبي، مماء ابً -

ابً َؽام ألاهفاسي، مغني اللبِب، جدلُم: مدمذ مديي الذًً ِبذالحمُذ، داس الىالجْ، اللاَشة،  - 

 د.ه، د.ث.

 .م2001 ،1ه بحروث، الّلمُت، الىخب داس اإلاففل، ؼشح ٌِّؾ، ابً -

 .م1995 ،1ه بحروث، الجُل، داس كذاسة، ـالح فخش: جدلُم الّشبُت، ؤظشاس ألاهباسي، برواثال ؤبى -

شاب، البىاء ِلل في اللباب الّىبري، البلاء ؤبى -  دمؽم، الفىش، داس ولُماث، مخخاس غاصي : جدلُم وؤلِا

 .م1995

ف اإلااللي، ِبذالىىس  بً ؤخمذ -  الللم، داس الخشاه، خمذؤ:  جدلُم اإلاّاوي، خشوف ؼشح في اإلاباوي ـس

 .م2002  ،3ه دمؽم،

شاء مىخبت الىدىي، الذسط في حذًذ اججاٍ -الىق هدى ِفُفي، ؤخمذ -  .م2001 ،1ه اللاَشة، الؽشق، َص

يبً الذًً بخىلت، الاحعاق والاوسجام  -  ص ّ ش، الجضاثش، ه -الىَّ , 1آلالُاث والشوابي، داس الخىٍى

 م.2014

يا الاوسجام بالّشبي، بهُت - ص ّ ّفُدساظت في اللعاهُاث  – الىخابي الخّبحر في لىَّ ش، الىَّ ت، داس الخىٍى
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 م.2013، 1الجضاثش، ه

ت دساظت -اللشآن سواجْ في البُان خعان، جمام -  ،1ه اللاَشة، الىخب، ِالم اللشآوي، للىق وؤظلىبُت لغٍى

 .م1993

شاب، جدلُم: ِبذال -  ل الىالب بلى كىاِذ ؤلِا شي، مـى م مجاَذ، داس الشظالت، خالذ ألاَص ىٍش

 م.1996، 1بحروث،ه

 اإلاملىت الثلافي، ألادبي خاثل هادي ،(مخإخش ـّلىن خضن ) كفُذة مً لُلت، ظماواث الغالب، خلُف -

 .م2017 ،1ه العّىدًت، الّشبُت

 .م2006 ،2000 ،2ه الجضاثش، لليؽش، اللفبت داس اللعاهُاث، في مبادت ؤلابشاَُمي، والب خىلت - 

 عجُىت، ومدمذ الؽاوػ، ومدمذ اللشمادي، ـالح :حٍّشب الّامت، ألالعيُت في دسوط ىظحر،ظ دي -

 .م1985 لُبُا، للىخاب، الّشبي الذاس

 - الّشبي الؽّشي  الىق لذساظت مىهج هدى -الؽّشي  للخىاب اللعاوي الدؽىُل بالغت ؼّالٌ، سؼُذ -

 .م2016 ،1ه الجضاثش، الّشبي، الىظام داس البردووي، ؼّش في كشاءة

ت الؽشهت بحروث، هاؼشون، لبىان مىخبت والاججاَاث، اإلافاَُم -الىق لغت ِلم بدحري، ظُّذ -  اإلافٍش

 .م1997 ،1ه اللاَشة، لليؽش، الّاإلاُت

 اإلاذوي وداس باللاَشة، اإلاذوي مىبّت ؼاهش، مدمىد :جدلُم ؤلاعجاص، دالثل الجشحاوي، اللاَش ِبذ -

 .م1992 ،3ه بجذة،

 ،1ه ألاسدن، بسبذ، الحذًث، الىخب ِالم جىبُلُت، ودساظاث هٍشي  بواس -الىق هدى صهُذ، ؤبى ِثمان -

 .م2010

ي الخماظً ٌىاَش الّىذط، فىصٍت - ص ّ ؽت، ؤبى ِمش ؼّش في الىَّ  كشاءاث -الؽّشي  الىق :هخاب لمً َس

 .م2016 ،1ه بحروث، الّشبي، الاهدؽاس ماظعت ،(مدىمت بدىر) جىبُلُت

 هاؼشون، للّلىم الّشبُت الذاس جىبُله، ومجاالث الىق ِلم بلى مذخل -لفبُخيا ألاخمش مدمذ -

 .م2008 ،1ه الجضاثش، الاخخالف، ميؽىساث بحروث،

 ،1ه بحروث، الّشبي، الثلافي اإلاشهض الخىاب، اوسجام بلى مذخل -الىق لعاهُاث خىابي، مدمذ -

 .م1991

م،ال اللشآن في والاوسجام الاحعاق ِشوط، بً مفخاح -  دمؽم، الّشاب، وداس دمؽم، خىسان، هىس  داس ىٍش

 .م2018 ،1ه

 ّ

ّالهىامش:
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يًىٍش: بً الذًً بخىلت، الاحعاق والاوسجام  1 ص ّ ش، الجضاثش، ه -الىَّ  .12م: 2014, 1آلالُاث والشوابي، داس الخىٍى
بحروث، ميؽىساث مذخل بلى ِلم الىق ومجاالث جىبُله، الذاس الّشبُت للّلىم هاؼشون،  -مدمذ ألاخمش الفبُخي 2

 .66 :م2008، 1الاخخالف، الجضاثش، ه
 .69، 68 :ًىٍش: هفعه 3
، 1بواس هٍشي ودساظاث جىبُلُت، ِالم الىخب الحذًث، بسبذ، ألاسدن، ه -ًىٍش: ِثمان ؤبى صهُذ، هدى الىق 4

 .34م:2010
 .34:هفعه 5
يًىٍش: بهُت بالّشبي، الاوسجام  6 ص ّ ّفُفي اللعاهُاث  دساظت –في الخّبحر الىخابي  الىَّ ش، الجضاثش، الىَّ ت، داس الخىٍى

 .53- 52م: 2013، 1ه
ت  -ًىٍش: ظُّذ بدحري، ِلم لغت الىق 7 اإلافاَُم والاججاَاث، مىخبت لبىان هاؼشون، بحروث، الؽشهت اإلافٍش

 .143م: 1997، 1الّاإلاُت لليؽش، اللاَشة، ه
م، داس هىس خىسان، دمؽم، وداس الّشاب، دمؽم، ًىٍش: مفخاح بً ِشوط، الاحعاق والاوسجام في اللشآن ا 8 لىٍش

 .13-12م: 2018، 1ه
يًىٍش: بهُت بلّشبي، الاوسجام  9 ص ّ  .58 في الخّبحر الىخابي: الىَّ

ثمان ؤبى صهُذ، هدى الىق:133اإلافاَُم والاججاَاث:  -ًىٍش: ظُّذ بدحري، ِلم لغت الىق 10  .40 ، ِو
 .239ًىٍش: ظُّذ بدحري، ِلم لغت الىق:  11
م:  12  .9ًىٍش: مفخاح بً ِشوط، الاحعاق والاوسجام في اللشآن الىٍش
يبهُت بلّشبي، الاوسجام  13 ص ّ  .50في الخّبحر الىخابي:  الىَّ
ب: ـالح اللشمادي، ومدمذ الؽاوػ، ومدمذ عجُىت، الذاس  14 ًىٍش: دي ظىظحر، دسوط في ألالعيُت الّامت، حٍّش

 بّذَا.وما  186 :م1985الّشبي للىخاب، لُبُا، 
 .63ًىٍش: مدمذ الفبُخي، مذخل بلى ِلم الىق:  15
 .168 :م2006، 2000، 2ًىٍش: خىلت والب ؤلابشاَُمي، مبادت في اللعاهُاث، داس اللفبت لليؽش، الجضاثش، ه 16
 .66- 65ًىٍش: مدمذ الفبُخي، مذخل بلى ِلم الىق:  17
 .66هفعه:  18
 .5م: 1991، 1الخىاب، اإلاشهض الثلافي الّشبي، بحروث، همذخل بلى اوسجام  -مدمذ خىابي, لعاهُاث الىق 19
شاء الؽشق، اللاَشة، ه -ؤخمذ ِفُفي، هدى الىق 20  .98 :م2001، 1اججاٍ حذًذ في الذسط الىدىي، مىخبت َص
يًىٍش: بً الذًً بخىلت، الاحعاق والاوسجام  21 ص ّ  .11: الىَّ
شاب،  22  :م1995جدلُم: غاصي مخخاس ولُماث، داس الفىش، دمؽم، ؤبى البلاء الّىبري، اللباب في ِلل البىاء وؤلِا

474. 
هدى مىهج لذساظت الىق الؽّشي الّشبي )كشاءة في  -ًىٍش: سؼُذ ؼّالٌ، بالغت الدؽىُل اللعاوي للخىاب الؽّشي  23

 .31 :م2016، 1ؼّش البردووي(، داس الىظام الّشبي، الجضاثش، ه
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 .89/ 2 :م2001، 1، بحروث، هابً ٌِّؾ، ؼشح اإلاففل، داس الىخب الّلمُت 24
ت وؤظلىبُت للىق اللشآوي، ِالم الىخب، اللاَشة، ه -ًىٍش: جمام خعان، البُان في سواجْ اللشآن 25 ، 1دساظت لغٍى

 .119 :م1993
يًىٍش: فىصٍت الّىذط، ٌىاَش الخماظً  26 ص ّ ؽت، لمً هخاب: الىق الؽّشي  الىَّ كشاءاث  -في ؼّش ِمش ؤبى َس

 .100 :م2016، 1ت(، ماظعت الاهدؽاس الّشبي، بحروث، هجىبُلُت )بدىر مدىم
يبً الذًً بخىلت، الاحعاق والاوسجام  27 ص ّ  .19:الىَّ
 .21مدمذ خىابي، لعاهُاث الىق:  28
 .126ًىٍش: ِثمان ؤبى صهُذ، هدى الىق:  29
، 88 :م1947، 1ه ًىٍش: ابً مماء اللشوبي، الشد ِلى الىداة، جدلُم: ؼىقي لُف، داس الفىش الّشبي، اللاَشة، 30

89. 
ًىٍش: ِبذ اللاَش الجشحاوي، دالثل ؤلاعجاص، جدلُم: مدمىد ؼاهش، مىبّت اإلاذوي باللاَشة، وداس اإلاذوي بجذة،  31

 .146 :م1992، 3ه
 .23مدمذ خىابي، لعاهُاث الىق:  32
ي، بً الذًً بخىلت، الاحعاق والاوسجام 23- 22ًىٍش: مدمذ خىابي، لعاهُاث الىق:  33 ص ّ  .20:الىَّ
 .225ًىٍش: الجشحاوي، دالثل ؤلاعجاص:  34
 .133ِثمان ؤبى صهُذ، هدى الىق:  35
يًىٍش: فىصٍت الّىذط، ٌىاَش الخماظً  36 ص ّ ؽت:  الىَّ  .101-100في ؼّش ِمش ؤبى َس
 .69ًىٍش: سؼُذ ؼّالٌ، بالغت الدؽىُل اللعاوي للخىاب الؽّشي:  37
 .24مدمذ خىابي، لعاهُاث الىق:  38
يلذًً بخىلت، الاحعاق والاوسجام ًىٍش: بً ا 39 ص ّ  .24الىَّ
 .24هفعه: 40
. ِلى ؤن َىان مً حّلها ؤسبْ ـىس، بةلافت: الخىاصي، الزي ٌّني جىشاس البيُت مْ ملئها بّىاـش حذًذة، 25هفعه: 41

ؽمل الترادف وؼبه الترادف، والّباسة اإلاىاصهت. ساحْ َزا الخلعُم في: ِث مان ؤبى وجىشاس اإلاّنى واللفَ مخخلف، َو

 .139صهُذ، هدى الىق:
يًىٍش: بً الذًً بخىلت، الاحعاق والاوسجام  42 ص ّ  .88:الىَّ
يًىٍش: فىصٍت الّىذط، ٌىاَش الخماظً  43 ص ّ ؽت: الىَّ  .100في ؼّش ِمش ؤبى َس
يبً الذًً بخىلت، الاحعاق والاوسجام  44 ص ّ  .92:الىَّ
 .90ًىٍش: مدمذ ألاخمش الفبُخي، مذخل بلى ِلم الىق: 45
 .225ىٍش: مدمذ خىابي، لعاهُاث الىق:ً 46
 .109ًىٍش: ِثمان ؤبى صهُذ، هدى الىق: 47
 .226ًىٍش: مدمذ خىابي، لعاهُاث الىق: 48
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يًىٍش: فىصٍت الّىذط، ٌىاَش الخماظً  49 ص ّ ؽت: الىَّ  .107في ؼّش ِمش ؤبى َس
 .107:هفعه 50
يبً الذًً بخىلت، الاحعاق والاوسجام  :ًىٍش 51 ص ّ  .15:الىَّ
 .231ِثمان ؤبى صهُذ، هدى الىق: :ًىٍش 52
يًىٍش: فىصٍت الّىذط، ٌىاَش الخماظً  53 ص ّ ؽت: الىَّ  .108في ؼّش ِمش ؤبى َس
خلُف الغالب، ظماواث لُلت، مً كفُذة )خضن ـّلىن مخإخش(، هادي خاثل ألادبي الثلافي، اإلاملىت الّشبُت  54

 .32:م2017، 1العّىدًت، ه
 .32 :هفعه 55
 .32هفعه:  56
يّىذط، ٌىاَش الخماظً فىصٍت ال 57 ص ّ ؽت:  الىَّ  .107في ؼّش ِمش ؤبى َس
ت، اللاَشة، ه 58  .276:م1966، 3ببشاَُم ؤهِغ، مً ؤظشاس اللغت، مىخبت ألاهجلى اإلافٍش
 .544ًىٍش: سؼُذ ؼّالٌ، بالغت الدؽىُل اللعاوي للخىاب الؽّشي: 59
شاب، جدلُم: ِ 60 ل الىالب بلى كىاِذ ؤلِا شي، مـى م مجاَذ، داس الشظالت، بحروث،هًىٍش: خالذ ألاَص ، 1بذالىٍش

 .150 :م1996
 .30 :الذًىان 61
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 .31الذًىان:  69
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ظ
ّ
ح الاوسجام الج َزا اإلالاٌ مىطىكا لعاهُا مهما ًخللم بمصؼل: ٌل امللخ

ى ًلذم مجمىكت مً اإلاصؼلخاث واإلافاَُم التي سادفها له اللعاهُىن  الىص ي، َو

اإلاعحرة اللعاهُت لهزا اإلاصؼلح وؤَم  في دساظاتهم. هما ًداٌو حعلُؽ الظىء كلى

الاظخلماالث التي وؿف بها َزا اإلاصؼلح في هخب الترار والخذازت، اللشبُت 

 اظخلان بها اللعاهُىن في بجىثهم.والغشبُت. وما هي اإلافاَُم التي 

 -هخب الترار  -اإلافهىم -اإلاصؼلح -ؤلاوسجام الكلمات املفتاحية:   

 الاحعاق. -اللعاهُاث الخذًثت 

 

 
Summary: 
This article addresses an important topic of sanny related to 

the term textual coherence  ; and presents a set of concepts and 

terms that the Lacans have in their studies. He also tries to 

highlight the Arabic March of this term and the most important 

uses that this term was used in the books of heritage and 

modernity, Arabic and Western. And what concepts did the 

Lansans use in their own body.  

Key words: Cohesion - term - concept - Heritage Books - 

modern Humanacies – Coherence. 
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   ملّذمت:

ت اللعاهُىن  ٌعخلحن   ت الخؼاب جدلُل بىـٍش  الىص كلم وهـٍش

 آلُاث فُىؿفىن  ملا، والىص للخؼاب اليلُت البيُت كً للىؽف

 ٌخال مً وٍىدؽفىن  والخؼاباث، الىصىص لخدلُل اإلاخىىكت الخدلُل

 ؤي مجها ًدؽيل التي اللغىٍت اإلاىـىمت جماظً مذي اإلاماسظت َزٍ

 ظلُما فهما الىصُت اللعاهُت صؼلخاثاإلا فهم وحب لزا هص،

 التي وؤلاحشاثُت الفللُت آلالُاث مً آلُت حللها هُفُت مم ًخؼابم

 والىصىص. الخؼاباث في الخاصل والاوسجام الخماظً كً جىؽف

زا  الىصُحن اإلاصؼلخحن بحن ًخلؼىن  ممً الىثحر ؤن كلمىا برا َو

عاق
ّ
 صلىبت ًجذون  (COHERENCE) وؤلاوسجام (COHESION) ؤلاح

 جدلُل في اإلاخبلت وؤلاحشاءاث الىصُت اللىاكذ بحن الفصل في هبحرة

ىن  "الخماظً ؤّن  ًشون فةّجهم رلً ألحل و الّىصىص،  مفهىمه في مَش

 به للمشاد الذكُم، بالخدذًذ والىلذًت الىّصُت الذساظاث في وؤَمُخه

لت الذاللُت ؤو الؽيلُت الاصؼالح رلً وبألُاث اصؼالخا،  وبؼٍش

 بىىكه" ؤو الىص، وبجيغ الىص، اٌاهخل



  

 493-426ص: 2/0202/ العـــدد: 5 املجلد
                  مجلة مقامات

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363:          

 

416 

 

1
ّي، اللغت كلم في مصؼلخان الباخثحن بلع كّذم فلذ  ى الىص ّ  َو

 اإلاعّمُاث بحن مً )ؤلاوسجام( حعمُت له فشصها الزي (COHERENCE) مصؼلح

 اإلاصؼلح مم الخاٌ َى وهزا اإلاترحمىن، كلُه ؤػللها التي واإلاخخلفت الىثحرة

 بلع كىذ (COHERENCE) )ؤلاوسجام( ؼلحمص حاء وكذ (.COHESIONالاحعاق)

عاق مصؼلح كلى سّدا الباخثحن
ّ
 سكُت و َالُذاي كّذمه الزي (COHESION) الاحـ

 بىاظؼت الترابؽ كالكاث بىحىد جخدّلم التي الىّص  وخذة به ًصفان اللزان خعً

ن   بلى بدثهما في ؤؼاسا كذ واها وبن الىّص، داخل اإلاىحىدة الىدىٍت ألادواث
َ
 َزا ؤ

  باللالكاث ٌـلنى دالليّ  مفهىم َى بهما اإلافهىم
ّ
  الىّص، داخل اإلالىىٍت

ّ
هما بال ج 

َ
 واها ؤ

 بشصذ ًيؽغالن بل الذاللّي، اإلاعخىي  كلى ًلصشاهه ال الخؼبُلاث، معخىي  كلى

 ؤّن  بدحري  خعً الذهخىس  بحن وكذ واإلاعجم. والىدى ؤخشي  معخىٍاث في مـاٍَش

 الشوابؽ حؽيل التي اللىاصش مً جمىكتم كلى ًشجىض" ووخذجه الىص اوسجام

 كىاصش جىـُم كلى حلمل لغىٍت وظاثل ؤجها بر مجها، ؤظاظُا حضءا اإلاخخلفت

 رلً للالم اإلايىهت اللىاصش اهخـام كلى دلُل فُه الجمل اهخـام ؤن هما الخؼاب،

. ومً َىا ًمىً الدعاٌئ كً مفهىم مصؼلح الاوسجام، وما اإلالصىد به  2الىص"

 .آلُاث الخدلُل التي ًىؿفها اللعاهُىن؟هألُت مً 

ف -1   (:COHERENCE) ؤلاوسجام حلٍش

 لغت: -ؤ

ف حمُم ؤخز ًمً ال  للملاحم اللغىٍت الخجمُلاث بها حادث التي اللغىٍت الخلاٍس

ا، به حاءث بما باألخز هىخفي وظىف والخذًثت، اللذًمت واللىامِغ  فلذ ؤؼهَش

ٌ  في )سجم( إلاادة ملاوي زالزت اللشب لعان في وسد  سجم: َسَجَمِذ " مىـىس: ابً كى
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َشاُن 
َ
ؼ

َ
َى ك َُ ْسُجُمُه َسْجًما َوُسُجىًما َوَسَجَماًها: َو

َ
ْسِجُمُه َوح

َ
اَء ح

َ ْ
 اإلا

ُ
َخاَبت ْمَم َوالس  َلْحُن الذ 

ْ
ال

 
ْ
ِش، َوال

َ
ؼ

َ ْ
ًَ اإلا اِحُم ِم ًَ الع  ِل

َ
ِثحًرا، َور

َ
ْو ه

َ
اَن ؤ

َ
 و

ً
ِلُال

َ
ُه، ك

ُ
ه

َ
ال َُ ْمِم َوَظ : َدْمٌم الذ  ٌُ ُلى

َ
َلَشُب ج

ْمُم  َجُم الذ  َمُه َوالس  ْسَجَمُه َسج 
َ
ْذ ؤ

َ
َلْحُن َسْجًما، َوك

ْ
َظاِحٌم. َوَدْمٌم َمْسُجىٌم: َسَجَمْخُه ال

َباِجَها
ْ
ل
َ
َرِة ؤ

ْ
ث
َ
ِبَل ِبى ِ

ْ
 ؤلا

ُ
ِصف ًَ اِميُّ 

َ
ُلؼ

ْ
ٌَ ال ا

َ
ْكُحٌن ُسُجىٌم : َظَىاِحُم ; ك

َ
  :َوؤ

-  ًَ َىْحَها ِم ُْ  َك
ُ

َواِسف
َ
َىاِن  ر ِ

ّ
َخْىَظاِح الؽ

َ
َخى              َسُجىٌم ه َخْفِل ِبالظُّ

ْ
ال

ِب  ش 
َ

ؽ
ُ ْ
  .3" اإلا

َصب   ؤًظا:"... وكاٌ
ْ
ِي اه

َ
َسَجَم ؤ

ْ
ا او

َ
َسِجٌم ِبر

ْ
ُهَى ُمي

َ
ْمُم؛ ف اُء َوالذ 

َ ْ
َسَجَم اإلا

ْ
4"َواو

 

ف َزا طم فلذ  مم َزا ظبدىاوٍ والاهصباب. العُالنو  اللؼشان ملنى الخلٍش

 َزا في هما اإلالنى، لدؽىُل الىصُت البيُت داخل جخذفم كىذما اإلالاوي ظالظت

ف  للىص اإلاؽيلت ألاحضاء بحن ًشبؽ مخخابم مىخـم مدىم هـام بلى ٌؽحر ما الخلٍش

  ملنى. ظُاق في

حُن  َسَجَم  ؤن" فاسط. البً اللغت( ملاًِغ )معجم في وحاء ِجُُم  الّعِ
ْ
 َوال

ُُم  ِ
ْ
ْصٌل  َواإلا

َ
َى  َواِخٌذ، ؤ َُ ْيِء  َصبُّ  َو

 
ًَ  الص  اِء  ِم

َ ْ
ْمِم   اإلا ٌُ  . َوالذ  ا

َ
ل َلْحُن  َسَجَمِذ  ًُ

ْ
 ال

ٌُ  َمْسُجىٌم. َوَدْمٌم  َسُجىٌم، َوَكْحٌن  َدْمَلَها. ا
َ
ل ٍُ ْسٌض  َو

َ
: ؤ

ٌ
  َمْسُجىَمت

ٌ
ىَسة

ُ
 ومً ،5" َمْمؼ

 خىٌ: جذوس  ؤجها هجذ )ط.ج.م( باإلاادة اإلاخلللت للملاوي الّخلص ي َزا خالٌ

زٍ والاهصباب(، النوالّعُ )اللؼشان  والخخابم الخخالي بملاوي جىحي ألالفاؾ َو

 سبؼىا و ملاسهت ؤكمىا ما وبرا الللت، ؤو الىثرة بىحىد الاهلؼاق وكذم وؤلاهخـام

 في الاوسجام ؤّن  هجذ اإلاىؼىق  بالىالم اللذًمت اإلالاحم بها حاءث التي اإلالاوي َزٍ

 بـ وٍخمـهش اإلايسجم. اإلااء هخدذس مخدذسا باوعُاب اللعان مً ًخذفم الىالم

"ظهىلت ظبً وكزوبت ؤلفاؾ، ختى ًيىن للجملت مً اإلاىثىس والبِذ مً اإلاىصون وكم 
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، مم خلٍى مً البذٌم، وبلذٍ كً الخصيُم.  في الىفىط وجإزحر في الللىب ما لِغ لغحٍر

وؤهثر ما ًلم الاوسجام غحر ملصىد، همثل الىالم اإلاتزن الزي جإحى به الفصاخت في 

ض طم  همثاٌ ؤؼؼاس، وؤهصاف، وؤبُاث وكلذ في ؤزىاء الىخاب اللٍض
ً
ً الىثر كفىا

ذ كً الشظٌى صلى هللا كلُه وظلم،" زا . 6 وسٍو  في ظالظت اؼتراغ كلى ًذٌ ما َو

 الىالم في الخذفم َزا ٌؽبه خُث الاوسجام.، لُخدلم الىالم في جصّىم دون  الخخابم

 اإلالاحم بلع في اإلافهىم جىظم وكذ ش.واإلاؼ الذمم بعُالن اللعان مً واإلالاوي

 حذًذة، مفاَُم اللذًمت اإلالاوي بلى بطافت فُه وصٍذث الخذًثت اللشبُت اللغىٍت

 بحن ومً )اوسجمذ( ليلمت اإلالاصش( اللشبُت )اللغت معجم في حاءث التي هخلً

 ؿاؤلفا اهخـم الىالم: "اوسجم ًلي: ما اإلاعجم في اليلمت َزٍ كلحها دلذ التي اإلالاوي

7واإلاُىٌ" والؽلىس  ألافياس في مخىافلا ؤهُلا، ظلعا وان حللُذ غحر مً وكباسة
 

 .8)اوسجم( الفلل مصذس كلى جذٌ مفشدة ولمت وؤلاوسجام

عاق، وبحن بِىه خلؽ َىان وان فلذ الترحمت ملاحم في ؤّما
ّ
 لزلً ؤلاح

 اللغىٍت الذساظاث في الىصىص وصف كىذ وجؼبُلهما اظخخذامهما س يء

ت مذي فالهدؽا ُّ ـ هّص، ؤي هص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت اللغت في جشحم (COHERE) "الفلل فـ  بـ: الاهجلحًز

 )مىؼلُا(. ًدعاوق  ببلع، بلظه ًلخصم ًيسجم، ًخماظً، ًترابؽ،

ى COHERENCE – COHERENCY اإلاصؼلح وجشحم   الخدام، -1 بـ: اإلاصذس َو

 -1 َما:و  بملىُحن COHERENT : هي فُه والصفت )مىؼلي(. جشابؽ-2 جماظً.

ى COHESION اإلاصؼلح ؤّما )مىؼلُا(. مترابؽ-2 مخماظً. ملخدم،  فلذ اإلاصذس، َو

ــــ" جشحم اء(.ؤما الخماظً حاربُت الخصاق، الخدام، جشابؽ، جماظً، بـ  الصفت )فحًز

 جماظيّي" مخماظً، مترابؽ، بـ: جشحمذ COHESIVE ADJ مىه
9

ت كذم فةّن  لزلً 
ّ
 الذك

زا  اإلاصؼلح. َزا ظخخذاما ظىء بلى ؤدي الترحمت في  كملُت خالٌ مً ؿاَش َو

عاق بحن ظاوث التي الترحمت
ّ
 مىطم. مً ؤهثر في بُجهما سادفذ و وؤلاوسجام. ؤلاح
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 اصؼالخا:  -ب

ه الىص ًىصف
ّ
 اللغىٍت اللالكاث مً مجمىكت جدىمه لغىٍت، بيُت ؤه

 له موجخظ مدىم، بىـام اإلالاوي فُه وجىـم التراهُب جخىالى خُث اإلاخىىكت،

 بحن ومخذاخلت مخىىكت كالكاث "وحىد ؤّما اللغت، كىاكذ خعب اللغىٍت اللىاصش

 مصؼلح وَلذ .10والخماظً" باإلوسجام كجها ٌلبر وملاػله، الىص كىاصش

 ورلً الخؼاب، جدلُل ؤو الىص دساظت في اإلاهمت الجىاهب مً حاهبا ؤلاوسجام

 الخماظً بمذي ومؽشوػت مخلللت داللُت ػبُلت رو فهى الىبري، الىخذة "بلّذٍ

ا ًدذد الزي فةن لزلً للىص، الىلي زا .11اإلاخللي" َى بػاَس  ؤّن  بلى ٌؽحر ما َو

 كىامل فُه جخذخل بل والترهُبُت، اللغىٍت بزاجِخه الىص في ًدصل ال ؤلاوسجام

 . الىصُت البيُت وكً اللغت كً جخشج ؤخشي 

ف ؤؼهش مً و ف َى وسجامؤلا مصؼلح حلاٍس  لعان كلى ءحا الزي الخلٍش

 خىاص مً خاصُت اإلادع ؤلاوسجام "لِغ كاثال: كشفه الزي فِعيي لُفاهذو

 اللّشاء ؤو اإلاعخملحن كىذ بىاثُت ملشفُت اكخباساث خصُلت ؤًظا ولىىه الىص،

 الّخصىساث بحن ملىىي  جشابؽ كلى ًجهع )...( داللي( جفلُل خصُلت )ؤلاوسجام

 ؤجها ملنى كلى كالكاث، مً بُجها وما اإلافاَُم مً مشهب هي خُث مً واإلالاسف

يل، معخىي  كلى غالبا الّىص ًدىاولها ال مختزهت، داللُت ؼبىت
ّ
 ؤو فاإلاعخمم الؽ

 ًدمل الخؼاب .وىن 12ًيؽئه" ؤو الظشوسي  )ؤلاوسجام( ًصمم الزي َى اللاست 

 ران فً كلى اللادس َى وخذٍ واإلاخللي الغمىض، ٌعىدَا مخخلفت دالالث

 ًيخجها اللغت خاسج بخصىساث اإلاخخابلت الجمل لاويم سبؽ خالٌ مً الغمىض

علش وصمُله بىحشاهذ دي حلل وكذ اإلاخللي. عاق دَس ِ
ّ
ى ؤلاح  (COHESION الخظام( َو

ٌ  اإلابذؤ الىدىي( )الشبؽ البلع ظّماٍ هما ؤو ي للّخماظً ألاّو  ٌعاَم خُث الّىص ّ

 هبىاء لىص،ا ؿاَش كىاصش بحن الترابؽ جىفحر في اإلاعخلملت ؤلاحشاءاث بخىفحر
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ا الظماثش واظخلماٌ والجمل اللباساث 13البذًلت" ألاؼياٌ مً وغحَر
 اكخبرا هما 

ى ؤلاوسجام  مـاَش مً الثاوي اإلابذؤ الذاللي( ()الخماظCOHERENCEً )الخلاسن  َو

ى  مفاَُم مً اإلالشفت كىاصش بزاسة في اإلاعخلملت ؤلاحشاءاث كلى ٌؽخمل الىصُت"َو

 الخىادر، جىـُم هُفُت ملشفت ومجها والعببُت، تمىؼلُ كالكاث مجها وكالكاث،

ت جىفحر مداولت ؤًظا ومجها ت" الخبرة في الاظخمشاٍس 14البؽٍش
 بلى اإلافهىم َزا وٍلىدها 

رابؽ به ٌلّبر ما
ّ
 بيُت وحىد ٌلني ما ،15للىص" اللمُلت للبيُت اإلاىؼلي كً:"الت

ف في وهجذ. مىؼلُا. صىسٍا جلبال الللل ًخلبلها مدىمت علش بىحشاهذ دي حلٍش  ودَس

ت اإلاىؼلُت اللالكاث ًلصذان ؤّجهما  خال وبن مترابؼا. الّىص ججلل التي الخصىٍٍش

ى العابم اإلالُاس في الىاسدة الشوابؽ بلع مً  اإلاخللي كلى ألهه"ٌلخمذ ؤلاحعاق، َو

 فهم بىاظؼتها ًخم مخلاللت ملامُت وكىاصش داخلُت كالكاث وكلى الصذد، َزا في

 وظاثل مً وظُلت اللغت ؤّن  بلى الىصىص مً الىثحر في باخثانال .وَؽحر16الىص"

 خاسج َى ما بلى اللغت خذود ًخلّذي فهى ؤلاوسجام ؤّما وبىاثه الىص احعاق صىاكت

ىزا . الىص ٌ  "َو  كالم جصّىساث بحن سبؽ والثاوي لغىٍت، كالماث بحن سبؽ فاألّو

 .TEXTWELT"17 الىص

عخاٌ وكّشف ه: ؤلاوسجام هَش
ّ
ُّ  بإه  في واللالكاث اإلافاَُم جىاغم ت"خاص

 الظمني باإلالنى ًخللم فُما ملبىلت اظخذالالث جصّىس  حعخؼُم بدُث الّىص

ىا ،18للّىص" عخاٌ اظخلماٌ بلى هيبه َو  ؤَمُت "بلى حؽحر التي )اإلالبىلت( للفـت هَش

زا اإلاخللي ًخلبلها ملىلت بىظاثل للمخللي اإلاشاد الفهم ؤلاوسجام ًىصل ؤن  ؤوج َو

زا .19وكّىجه" جامؤلاوس  جىصُف في جخذخل ؤخشي  وظاثل َىان ؤّن  ٌلني ما َو

 وٍشي  الـشوف....بلخ. اإلاخللي، واإلاخاػب/ اللغت. كً خاسحت الخاصُت بهزٍ الىص

 الجملت جإوٍل كلى جلىم للخؼاب داللُت "خاصُت َى ؤلاوسجام ؤّن  داًً فان

 واإلاخللي الغمىض َاٌعىد مخخلفت دالالث ًدمل الخؼاب ألن ألاخشي  بلذ الىاخذة
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ذ الزي َى  ببلع" بلظها الجمل ملاوي سبؼه خالٌ مً الغمىض ران كجها ًٍض

فهما في خعً وسكُت َالُذاي كىذ هجذٍ هياد اإلافهىم وهفغ  كلى لئلوسجام حلٍش

ه
ّ
ٌ  كالكاث بلى ًدُل داللي "مفهىم ؤه  حلشفه والتي الىص داخل جىحذ التي اإلاذلى

 آخش؛ بلىصش بشبؼه الخؼاب في كىصش هاّوٌ كىذما ًـهش الاوسجام بن هىص،

ي للىّص ؤهبر و  .20آلاخش" ًفترض الىاخذ
ّ
ن  اإلالنى الىل

َ
وّضح )دي بىحشاهذ و دسظلش( ؤ

ت  ُّ ت التي جيّىهه، وال جىجم الذاللت اليل ُّ ت للمخىالُاث الجمل
ّ
مً مجمىق اإلالاوي الجضثُـ

معخمش بحن ؤحضاثه، ومً  كىه بال بىصفه بيُت  هبري، فالىّص ًيخج ملىاٍ كً جفاكل

، ولِغ بلى رلً الاهخلاٌ 
ّ
زّم  ًـىـش بلى رلً الاوسجام الذاخلي بحن الذالالث الجضثُت

م مً الجضء بلى اليّل 
ّ
 .21اإلالهىد واإلاىـ

ىزا ًيىن ؤلاوسجام مؼلب داللي حؽاسن فُه ؤػشاف الخؼاب والخداوس  َو

ًخمىً الخؼاب/الىص مً وهي التي حعخؼُم  جدلُم الخلاسب اإلافهىمي بُجها، ختى 

ت التي جىّمل بىِخه لخدلُم الخىاصل بحن اإلاخللي واإلاخاػب.  جدلُم ؤلاظخمشاٍس

وللخؼاب دوس مهم ال ًلل ؤَمُت كً كىصشي الخؼاب بر ال بذ له ؤن ًشد ميسجما 

جمام ؤلاوسجام في ػشح اللظاًا واإلاللىماث التي ٌؽترغ فحها الخخابم الذاللي 

وسودَا، ألّجها وظُلت لخدلُم اإلالاصذ والغاًاث بىاظؼت لغت  والدعلعل اإلاىؼلي كىذ

ت ملُىت.   ىت كىذ كىم ما ؤو حماكت لغٍى ُّ  مل

 الّخذاولُت "اللالكت ًىافم الاوسجام فةّن  الّخذاولي، بلذٍ في ؤّما

 مثل: مخلّذدة، كشاثً وجىافم مخخلفت ؤؼياال جخخز ؤن وٍمىً كىلحن. الخاصلت"بحن

 اللىلحن مثاال لزلً هلّذم ؤن وٍمىً بلخ... والّخظمُىاث بؽالّشوا ووحىد اللاثذ

  الخالحن:

ذ:- ذ ظاعي مش للذ كمشو:-                 ّعاكت؟ال هم ٍص  22خحن." مىز البًر

  ؤلاسجباغ بُجهما ًـهش ال العابلان فاللىالن
ّ
 رلً في ؤخزها ما برا بال

ٌ  للغت.ا كً خاسحت ظُاكُت ؿشوف وهي بهخاحهما ؿشوف  كً ًدعاءٌ فاألّو
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ىا هي؟( )هم بلباسة العاكت، ى للعاكت اإلادذد الجىاب جيخـش اظخفاَمُت هم َو  َو

ذ. ظاعي مشوس جىكُذ كً حىابه في ًخدذر والثاوي الخيلم. صمً  في وهإجهما البًر

 ؿشوف جذخلذ برا بال ميسجمحن ًبذوان ال اللىالن فهزان مخخلفحن، ظُاكحن

لتها ؤلاهخاج ُّ ف هزهش وَىا ملّحن. مىطىق ًطم وظ  "SOUVNSKI "ظىفىىس ي حلٍش

لت لئلوسجام ٌؽحر الزي  بدُث الاجصالي، باإلاىكف الّىص فحها وٍشبؽ مبعؼت بؼٍش

ه: وٍشي  الّخىاصلُت، اللملُت الاوسجام في ٌؽترغ
ّ
 واإلاىؼىكاث للجمل "ًلخض ي ؤه

صلذ بر ميسجمت( )ؤي مدبىهت بإّجها
ّ
ي بػاس يف ببلع فحها اإلاللىماث بلع اج  هص ّ

صالي، مىكف ؤو
ّ
صاال اج

ّ
 اهلؼاكاث ؤو بثغشاث اللشاء ؤو اإلاعخملىن  مله ٌؽلش ال اج

زا .23اإلاللىماث" في عاق ملابلخه مً اهؼالكا بىحشاهذ دي كلُه وكف ما َو ِ
ّ
 لئلح

ت ؤّن  سؤي كىذما ُّ ّص
ّ
ت باكخباٍس ؤلاوسجام ًلابلها الؽيل؛ كلى اللاثمت الىص ه  ُ  هّص

عاق م...ؤلاكال  كلى كاثمت ِ
ّ
ت مـهش هـٍش في فاإلح  مـهش ؤلاوسجام ؤّن  خحن في للّىدىٍّ

  للملبىلُت.

 اللشب: لذي الاوسجام -2

 وان ما وهثحرا اللشب، كىذ ىخبال مً اللذًذ في ؤلاوسجام لفـت رهشث

 ما داللتها في جدمل واهذ ألجها الخذًث، اللعاوي مفهىمها مم ًدىاظب جىؿُفها

ىان الخؼاب، وجدلُل الىص ُاثلعاه في اإلاصؼلح ٌلىُه  ًىؿف وان مً َو

 في الاوسجام بمفهىم اللذًم اللعاوي اللغىي  الفىش في لعاهُت مصؼلخاث

 هخاب في حاء ما بلع في اللبُل َزا مً وحذهاٍ ما وللل الخذًثت، اللعاهُاث

 واإلالؽىق  اللاؼم خياًت( في 107اللُلت العابلت بلذ اإلااثت ) مً ولُلت( لُلت )ؤلف

 وكاٌ: باإلوسجام كُيُه مً الذمىق فاطذ الىالم رلً الىصٍش ظمم هصه:"فلما ما

 ألادب، في ختى اإلاصؼلح َزا اظخلماٌ كلى ًذٌ ما .وَزا24"!الضمان ملً ًا َحهاث
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 بلع في الجاخف وؤوسد اللذًم. والىلذي اللغىي  الفىش في فلؽ ًىدصش ولم

 لم ؤهه غحر الىص، كلم في سجام""ؤلاو ملُاس بلى ٌؽحر ما والخبُحن( )البُان ؤخباس

ى صشاخت، بلفـه اإلاصؼلح ًزهش  هللها التي ألاكىاٌ ومً داللُا، اليلماث جشابؽ َو

 لبلع لجإ بً كمش كاٌ ؤهه:" رهش خُث الىصحن، َزًً الجاهب، َزا وجخص بلُىا

ٌ  ألوي كاٌ: رلً؟ في وبم كاٌ: !مىً ؤؼلش ؤها الؽلشاء:  وؤهذ وؤخاٍ، البِذ ؤكى

 ٌ 25كّمه." وابً ِذالب جلى
 آلاخش الىص ؤّما واوسجامه. اإلاىطىق وخذة كلى هذلُل 

 ؼئذ. ابر الجخاف ؤبا ًا مذ لشئبت. ظالم ابً هللا كبُذ وكاٌ كىله:" في فُخجلى

 فلاٌ: ؤعجبني. له ؼلشا ًيؽذ سئبت بً كلبت الُىم سؤًذ كاٌ: رلً؟ وهُف كاٌ:

ه ولم، سئبت،
ّ
ٌ  به 26ِكَشان" لؽلٍش لِغ ولىً لُلى

ىا   )ِكَشان( لفـت جىحي كذ ،َو

ِتران
ْ
ٌ  ؤن آخش ؼاكش ٌعخؼُم ال بدُث وجىاظبها، اإلالاوي ِاك  مم ًلاسن  ؼلشا ًلى

ٌ  وان فلذ سؤًىا وخعب سئبت، ؼلش  الّىص في ميسجمت جـهش ختى ألابُاث ًلى

 ًخلم الزي َى سئبت هـش في فالؽاكش الللذ، خباث الخُؽ ٌؽذ هما الىاخذ

 في ولِغ ؤخُه، مم البِذ وَعبً هصا، و كصُذة جصحر ختى ألابُاث بحن ؤلاوسجام

 ٌ ٌ  فإن سابؽ، ؤي بُجها ًشبؽ ال مهلهلت ؤؼلاس كى لش مً بِخا جلى
ّ

 كىذٍ. ظهال الؽ

ٌ  ؤن اللعان كعش مً ولىىه ٌ  جللى ميسجمت كصُذة جلى  العامم. كىذ اللبى

عاق لِغ الاوسجام ؤّن  وهي فاثذة بلى الّىص َزا وَعىكىا ِ
ّ
 وؤهثر، ىٍهًدخ بل ؤلاح

 ، اإلاخاِػب كىامل كذة رلً في فُذخل الىص، خاسج مً خّتى كّىجه ٌعخمذ خُث

ب.
َ
 واإلاخاػ

 في )ؤلاجلان هخابه في اإلاصؼلح العُىػي رهش واللشآن، الذًً كلىم وفي

با اللشآن( كلىم ٌ  اللعاوي اإلافهىم بىفغ جلٍش  اللعاهُاث في آلان به اإلاخذاو

 مً لخلىٍ ًيىن  ؤن "ؤلاوسجام: فلاٌ: اللشب، لعان مً ملىاٍ معخمذا الخذًثت،

 ؤن ؤلفاؿه وكزوبت جشهُبه لعهىلت وٍياد اإلايسجم اإلااء هخدذس مىدذسا الاوللاد

ت، ٌعهل
ّ
م واللشآن سك  للّىة كصذ بال مىصوهت كشاءجه حاءث وكذ هزلً...، وله الىٍش
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 ت،الؽلٍش البدىس  ؤوصان مم اوسجمذ وهُف آلاًاث ببلع واظدؽهذ .27اوسجامه"

ى ذ ال َو  اللشبي الؽلش مً ؤسقى ؤهه ًىضح بل ؼلشا، اللشآن بجلل ؤن َىا ًٍش

ه واخذ. آن في ومعجض مللذ غحر وجشهُبا، بيُت اللشب به جفخخش واهذ الزي
ّ
 َىا به

 وهي اإلاخماظىت، الىصُت البيُت لخلم الترهُب مم واوسجامه اللفف كالكت ًشبؽ

 التراهُب اوسجام مً اهؼالكا ياملهاوج اوسجامها حعخمذ الىصىص ؤن بلى بؼاسة

 اإلالنى. في وؼخاث بُجها جىافش ًيىن  ال ختى مىاطلها. في ألالفاؾ بخخّحر

 الخؼاب بجمالُت ؼغف كىذما الاوسجام للفـت رهش للشافعي ووان

ٌ  صادكت بيلماث رلً كً فُمّحٍز واوسجامه، هـمه وكّىة بعجاٍص في اللشآوي  ًلى

ه
ّ
 في اللغىٍت اإلاىظُلى مً خالصا طشبا ٌعمم بهما اللشآن مخللي فحها:"فةه

ضاهه وعله واػّشاد اوسجامه
ّ
 هإجها هبرة وهبرة ملؼلا ملؼلا الىفغ ؤحضاء كلى واج

ىا .28بلىسة" جدبلىس  وال جىكُلا جىكله ه الشافعي هجذ َو
ّ
 ظلت للمصؼلح ؤكؼى ؤه

ه والبذٌم، اللشبُت البالغت بلى جمُل مفهىمُت
ّ
 فاإلوسجام ،الىص بجمالُت ًلشهه به

 آلاًاث في ججذَا التي وألاوغام ألاحشاط جلً واإلاىظُلى، الجماٌ مً مىبلث

 والعىس.

اإلاحزان في ) هخابه في الؼباػباجي العُذ اإلاصؼلح َزا اظخلملىا وممً 

 ما بحن آلاًت وكىق "وؤّما كىله: في هما مّشاث، كذة اظخلمله خُث (جفعحر اللشآن

 اخخماال َىا َا ؤن بال اإلالترطت، واإلاخخللت فهي ًاثآلا  مً كجها جإخش وما جلذمها

ى- والاكتراض الخخلل مً الىدى َزا صدح سبما ض غحر َو ى -اللشآن في كٍض  حىاص َو

ٌ  ؤن جُا ميسجم مخصل واخذ ظُاق راث آلاًاث مً كّذة جخجّز  ؤًام خالٌ في جذٍس

 واخذ ظُاق ىكل الىاصلت، آلاًاث جمذ وإلاا آًاث ؤو آًت هضوٌ بلى الخاحت جمغ زم

 هي وبهما الخلُلت بدعب بإحىبُت ولِعذ اإلاخخللت اإلالترطت آلاًاث بحن آلاًت جلم

 بحن ًخلم كىذ ؤلاوسجام ؤّن  ؤي ،29الذفم" الصم جىَم لشفم الىالم بحن والىالم
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ه الىاخذة، آلاًت باهفشادًت ولِغ ولها آلاًاث
ّ
 بلظا، بلظه مم اليل جالخم هدُجت به

ىزا  اللذًمت، اللشبُت اللعاهُت الذساظاث في مىحىد صؼلحاإلا َزا ؤن هجذ َو

با، اإلافهىم وبىفغ الخفاظحر، هخب خاصت  اللعاهُاث بلُه ؤؼاسث الزي رلً جلٍش

 الخذًثت. الىصُت

 ؤلاوسجام مصؼلح مفهىم مً اكتربذ ؤخشي  بمفشداث اإلاصؼلح ورهش

 ًالعب مصؼلح كلُه ؤػلم مً فهىان اللذًمت، الىخب في الخذًث بمفهىمه

 اإلالاوي خعً مً الزسوة كلى آلاًت َزٍ كاٌ:"اؼخملذ خُث والبلاعي له وسادفه

 مً لها ما مم الخباًا، وؤؿهشث الخفاًا، وبُيذ وخزسث، وؤهزسث وَعشث، فبؽشث

 بً الؼاَش ؤًظا بلُه ؤؼاس الص يء، وبىفغ ،30الىـم" وبشاكت العبً حاللت

 فاالوسجام .31البذٌم" العبً َزا كلى الىالم هـم كاٌ:"وحاء خحن كاؼىس،

 الىـم. وخعً العبً َى كىذَما

زا  ؤلاوسجام إلاصؼلح اظخخذامهم في اللشب ؤظبلُت في ؿىىا، ًاهذ ما َو

 هخب في هثحرة وألادلت الخذًثت. الىص لعاهُاث في ؤلاوسجام مفهىم كاسب الزي

 خاصت الىصُت دساظتهم في ؤلاوسجام إلاصؼلح اللشب باظخخذام جىحي التي الترار،

 مدعم بإهه وصف اللشآوي الىص جدلُل ألن اللشآن، مً لىصىص ملالجتهم يف

 ول بىِذ كىاكذٍ، وحىدة لغخه، وبالغت وعله وكلى .كلُه الخؼبُم كبل وميسجم

زا اللغىٍت. الللىم مخخلف في اللشبُت اللغت كىاكذ  ػشق  إلًجاد دفلهم ما َو

 بها اسجلى التي وألاظالُب ناللشآ كلحها بني التي اللغت فلّىة رلً، إلزباث وآلُاث

 الّعىس  احعاكُت كً للىؽف حاءث الذساظاث جلً بّن  زم دساظاتهم، ظبلذ

 واوسجامها. اللشآهُت

ً ومً فىا الزًً اإلالاصٍش
ّ
 ؤن ًشي  الزي اللبذ مدمذ اإلاصؼلح، َزا وؿ

 (COHARERENTIA) الالجُني ألاصل بلى ًشحم (COHERENCE) ؤلاوسجام مفهىم

ى 32الىُمُاء مكل مً معخلاس َو
ف اللعاهُاث بلى اظخذسج كلمي مصؼلح فهى  ّ

ُِ
ُ
 وه
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 كلماء مً الىثحر هجذ معخلملُه.هما بحن بعشكت وساج خذًثا. لعاهُا جىُُفا

 كً جبخلذ لم ولىّجها وهثحرة، مخخلفت مصؼلخاث اظخلملىا اللشبُت، في الّىص

 ألاحىبي اإلاصؼلح خؼابي مدمذ فترحم .اإلافهىم وهفغ الّذاللت هفغ

(COHERENCE) "مفخاح ومدمذ "بااللخدام" خعان جّمام جشحمه و "باإلوسجام 

ؽاول"
ّ
 مصؼلح بذله اللبذ ومدمذ مصلىح ظلذ الباخثحن مً وّل  واظخلمل "بالد

ه مصلىح" "ظلذ لُلّشفه الخبً.
ّ
ت بإه  مىـىمت في جخذلى التي الّذاللُت "الاظخمشاٍس

" َزٍ بحن الشابؼت واللالكاث اإلافاَُم 33اإلافاَُم
ى   َىا بالخبً ًلصذ َو

 ؤلاوسجام.

 ؤلاوسجام: خصاثص ؤَّم  -3

 بل له وميّىها الىص بمفهىم (INHÉRENT) لصُلا "الاوسجام مفهىم ٌلخبر

 اللغت مً ًدؽيل ال ألهه .34الىصُت" ومفهىم الىص مفهىم ٌلادٌ ؤلاوسجام بّن 

 في برؤه بيعبت اإلاخللي وٍدـى ؤخشي، كىمل بخذخل وٍفىكها ًخجاوصَا فهى فلؽ،

 الىص لعاهُاث كلم وؿفها التي اإلافاَُم مً و"ؤلاوسجام الاوسجام. صىاكت

 بيامله، والىص والفلشاث الجمل بحن اللاثم الخالخم كً الىؽف في الخذًث

 الفني الخىاظم كلى جلىم ألادبُت، ألاكماٌ في الخؼاب وطلُت ٌؽيل ؤهه بملنى

 وٍفلذٍ الىص، حاربُت ًظلف امم اإلاخللي رًَ في والالخباط الدؽدذ ًلحها الزي

 ًدلم مما جماظيا وؤهثر جشابؼا ؤهثر هص بىاء كلى ؤلاوسجام ٌلملو.35خُىٍخه"

 اوسجام ٌلّذ  فال ببذاكه. غاًت بلى ًصل به و والىص، واإلاىخج اإلاخللي بحن الخىاصل

 وبهما كلُه لللثىس  كىه البدث ًيبغي الخؼاب في مىحىدا بل ملفى. ؼِئا الخؼاب

 بزاجه ميسجم غحر وهص بزاجه ميسجم هص َىان لِغ ؤي: ى،ًبن ش يء َى

 هص كلى ًدىم الزي َى اللاست( ؤو )العامم اإلاخللي بّن  بل اإلاخللي، كً باظخلالٌ
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 اإلالؼم ؤو الىص بةدماج ًلىم بر ميسجم، غحر بإهه آلاخش وكلى ميسجم بإهه

 ًتجها في جلىدٍ الخاظىب كملُاث حؽبه مللذة كللُت كملُاث طمً اللغىي 

 ٌعخمذ الخؼاب "ؤّن  ؤي: كذمه مً الىص اوسجام كلى الخىم بلى اإلاؼاف

ه ظبم ما بلى وباإلطافت .36وجإوٍله" اإلاخللي فهم مً اوسجامه
ّ
 خصش ًمىىىا فةه

 َزا سواد آساء مً اظخيخجىاَا ألالفاؾ، مً مجمىكت مً ؤلاوسجام خصاثص

  وهي: الللم

 التي آلالُاث ؤخذ َى َىا هلصذٍ الزي الىص ي الخماظً ؤو ؤلاوسجام بّن 

 اللعاهُاث في الخدلم بمعخىي  ًخللم فهى"ال الىص اللاست  خاللها مً ٌعخلبل

 مخخالُت بىصفه الىص ي اللالم جىـم التي اإلاخصىساث بخصىس  باألخشي  ًخللم ولىىه

جي والاهذماج الخخابم ًظمً ؤلاوسجام ؤن بملنى .37جهاًت..." هدى جخلذم  الخذٍس

ٌ  للملاوي  الفىشة جدؽيل ختى اإلالاوي جىالي مم َىزا وَعخمش الىالم. مىطىق خى

 ألافياس مً اليل. بلى الجضء مً ًىؼلم ألهه للىص. اللام الخصىس  طمً وجذسج

ٌ  وٍشي  اللام. الىص بلى اإلاجضؤة ت ؤلاوسجام ؤّن  وٍىٌ( )بشاو ُّ  في ملؼاة غحر خاص

 له ؼيلذ ،التيالّعابلت ججاسبه اظخدظاٍس خالٌ مً اللاست  ًىدؽفها بل الّىص،

زا به. اإلادُؼت اللىالم مً وملشفُا مفهىمُا سصُذا  كىاصش َىان ؤّن  ٌلني َو

 ًدىم ؤن وله الخؼاب، مم مخفاكل كىصش فهى اإلاخللي مجها خلله في حعاَم ؤخشي 

 جإوٍل في ٌعاَم اإلالنى مً حضء فاإلاخللي كذمه، مً ؤو إلوسجامبا الّىص كلى

 ًمىىىا َىا ومً ؤلاوسجام. خاصُت جدّللذ الخفاكل رلً جدلم وولما الىص،

 ٌ  َزٍ في فاللاست  والخذاولُت، والعُاق الذاللت بلىالم ًخصل الاوسجام بإن اللى

 مً الىص ي جامؤلاوس جدلُم في كلُه ٌلخمذ الزي ألاظاط اإلاشجىض ًجعذ الخالت

 38الىص. داخل البيُت لهزٍ اإلايّىهت لآللُاث اإلاشاعى اللشاءة فلل خالٌ

مىلُت ًمخاص الّىصُت ملاًحر مً ملُاس وؤلاوسجام
ّ

 لُصّح  والىطىح، بالؽ

 مثل ألاخشي  الللىم مً "بمجمىكت اإلالُاس َزا وٍشجبؽ الّخىاصل. وٍخدلم الّخإوٍل
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خ، ألاهثروبىلىحُا، ا ؤلادساوي.... الّىفغ كلم الّخاٍس فيل الللىم  39الللىم" مً وغحَر

 ولئلوسجامالاوعاهُت لها ؤن جخجشؤ وجخذخل للمعاكذة كلى هؽف ؤلاوسجام. 

ت الجضثُت الّىص ؤبلاد جدّذد مخمّحزة خاّصت كالماث ُّ  جبرصٍ ظىاء، خّذ  كلى واليل

 ىاظمج مً ؤلاوسجام "ًادًه الزي الذوس  ألّن  ،40ؤلاحشاثُت وآلُاجه ؤدواجه مخخلف

اث مً طشوسة ٌلذ ألادبي اللمل في فني  ال هبري  ووطلُت الىص، جيىًٍ طشوٍس

 ٌؽيل الزي فهى بذوجها. ػشوخاجه مم والخىاصل حمالُخه وجزوق  للبىله ظبُل

 الىخذة كىاصش...هإجها بلى للخجضثت فحها ميان ال واخذة لىخذة الّذاخلُت الىخذة

 بحن اللالكت في بلّىة ؤلاوسجام .وٍـهش41الخي..." الياثً ؤحضاء ججمم التي اللظىٍت

 إلادمذ ووان ؤلاخالت، بلىاصش خاّصت الخاسجي، الىكاجم وكالم الذاخلي الّىص كالم

ٌ  واظلت هـشة مفخاح  وكالم الّىص كالم بحن اللالكاث سبؽ خحن ؤلاوسجام، خى

 )غاًت بلى ؤي ؼامل، بلصذ سبؼه ًجب ميسجما، الّىص ًيىن  و"ليي الىاكم.

زا خؼابها، لىىق مداًثت بوؽاثُت(  ظلىن بدبني اإلاؽاسن للمخلفف ٌعمذ ما َو

زا مخخلفت ظبل خالٌ مً ًخم الّىص اوسجام ألّن  اججاَها: مؼابم  ػبُلت وفم َو

 مخىامُا ًمص ي ؤلاوسجام .وهإن42ظىسٍالُت" كصُذة ؤولت، وصفت بؼهاس، اإلالفىؾ:

 بلى بذاًخه مً الىص في اإلالصىد الهذف لخدلُم الىص ؤفياس مم بالخىاصي 

 الخالي: الىدى كلى الخصاثص َزٍ جلخُص وعخؼُم جهاًخه.وبهزا

 الزي للىص )اإلاخاػب/اإلاخللي( كىذ الخللي بلملُت ؤلاوسجام ًخدلم -ؤ

 صىاكخه. في بالفهم ٌؽاسن

 الىاكعي اللالم في اإلاخصىساث وكالم اللغت كالم بحن كالكت لئلوسجام -ب

زا الخلُلي،  جصىساث جداًثها كذ اإلاىخج. كاؼها ججشبت ُذول الىص ؤّن  ٌلني ما َو

 مدذدة. وبملصذًت والخؼاب الىص فهم كلى حعاكذ واكلُت
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جي الخخابم بفلل ؤلاوسجام ًيخج -ج  ٌغلب التي واإلاىاطُم للمفاَُم الخذٍس

 مّىخذة. ومفاَُم واخذا مىطىكا وَلالج الىاخذ الىص في البيُىي  الؼابم كلحها

 هإجها ملخىؾ بخيامل فُه جيسجم مّلحن مىطىق في اداللته جصب هصىص كّذة وبحن

  واخذ. حعذ

 الىص. خاسج باإلاخللي كالكت إلوؽاء الىص)اللغت( مً الاوسجام ًىؼلم -د

 ومشحلُخه اإلالشفُت/ )بخلفُخه العابلت بخجاسبه اإلاخللي ٌؽاسن -ٌ

 الخجاسب. َزٍ كلى ملخمذا الىص مً الفهم هدُجت جدصُل في الثلافُت...(

 اللغىي  اللالم بحن ًلشن  ؤن اإلاخللي)اإلااّوٌ( كلى الىصىص جإوٍل كىذ -و

لت الىص كً الخاسجي واللالم  والللل. اإلاىؼم ًخلبلها بؼٍش

 ؤن وله الىصىص. مم الخلاػي كىذ هبحرة بؽمىلُت ؤلاوسجام ًمخاص  -ص

ت اللعاوي ًشاَا التي الللىم بمخخلف ٌعخلحن  والفهم. الخإوٍل كىذ طشوٍس

 ميّىهاجه مً اهؼالكا الىص، مالمذ جدذًذ في وسجامؤلا ٌعاَم -ح

 البىاء كملُت في ؤحضاءٍ فُه حعاَم ولُت بيُت الخؼاب / الىص وىن  الجضثُت،

 )الىلي(. اللام

 الىخذة خالٌ مً اإلالاوي بةوسجام الىص جىصُف اإلاخللي ٌعخؼُم -غ

  فُه. اإلالالجت لللظاًا اإلاىطىكُت

عاق بحن -4
ّ
 وؤلاوسجام: ؤلاح

لذ لفـت ؤلاوسجام بالفىىن والشظم واإلاىظُلى، وألادب،وهي هثح
ّ
را ما حلل

ه مً الؼبُعي ؤن ًيىن 
ّ
جدمل في داللتها الخللُذًت ملنى الجماٌ وؤلابذاق، ولهزا فةه

الجماٌ مخمـهشا "ؤخُاها في ألاؼُاء وؤخُاها في مذي مىافلخه لىا، ؤو.....في الخحر 

ل في الىصن والخىاظب الىافم، وؤخُاها...في ؤسواخىا...و ال
ّ
جماٌ في بلع اإلاّشاث ًخمث

وؤلاوسجام والىـام الزي ًجمم بحن ألاؼخاث...وكذ ًىخفي البلع بإن ًجللٍى كالكت 
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فالىصىص ألادبُت هي هصىص مً وحي الخُاٌ، ًخمـهش  43بحن ؤحضاء الص يء اإلافهىم"

ضداد كىذما ًدؽيل في الىص حماال  ًيسجم مم فحها الجماٌ الفني بصىسة واضخت، ٍو

ما:  فُه الخُاٌ بالىاكم. ومً َىا ًإخز ؤلاوسجام بزلً خاصِخحن مهمخحن َو

 وحىد كالكت بحن ؼِئحن ؤو مجمىكت مً ألاؼُاء واإلافاَُم. -1

م الخىاظب و الىـام.  -2  حماٌ جلً اللالكت كً ػٍش

ما ًيبم مً 
ّ
لىدها َزا في اللعاهُاث الخذًثت بلى ؤّن خصٌى ؤلاوسجام به ٍو

عاق، لخدان في ألاخحر كلى كمىم جلً الل
ّ
ت اإلاىخـمت في الخىاظب وؤلاح ُّ الكت الىص

ى َىا مـهش مً مـاَش الىّصُت. ولم  بحن الفصل ًىً الىص وبىِخه اليلُت. َو

عاق
ّ
 زباث للذم الّىص، لللم ألاولى البذاًاث مم واسدا وؤلاوسجام ؤلاح

زا اإلاصؼلخاث،  ؤَمُت كذم مً CHAROLLES )ؼاسولغ( هالم ًاهذٍ ما َو

عاق بحن الّخمُحز
ّ
ه بدىم البلع؛ ًلترخه الزي وؤلاوسجام ؤلاح

ّ
 في ممىىا لِغ ؤه

 الّىص ي البلذ راث اللىاكذ بحن صاسما جلعُما ًدذر ؤن للبدث الخالي الىطم

 وٍىخب ظىت كؽشة ؤسبم بلذ سؤًه كً ًتراحم زم الخؼابي، البلذ راث واللىاكذ

عاق بحن الفصل ؤّن  بلى فُه ٌؽحر ملاال
ّ
 جدصُل كىذٍ وؤلاوسجام ؤلاح

  رلً له ًخإحى .ولم44خاصل"
ّ
 اصؼالح في ؤلاوسجام وان وبرا اإلاماسظت، بلذ بال

، اإلالام في داللُت وظاثل خالٌ مً ًخدلم الزي "الشابؽ َى الللماء بلع  ألاٌو

 الترابؽ لؼشاثم بًظاخا جلذم للىص اللمُم اإلاعخىي  كلى كمُلت بيُت في وٍخمثل

 داللُت ػبُلت رو فهى العؼذ، كلى مفىىت ؤو ميعلت، غحر جبذو سبما جشاهُب بحن

ذًت زا الىص في اللغىٍت اللىاصش حلىعها كالكاث خالٌ مً جـهش ججٍش  الىىق َو

45كامت" الاوسجام مصؼلح بػالق ًصح ما َى الشبؽ مً
 كلُه. 

ا مترادفاث  ىان مً ؤخلؼىا بحن اإلاصؼلخاث ولم ًفّشكىا بُجها وحللَى َو

واخذ هما خذر رلً مم د.ؤخمذ كفُفي كىذما حلل الخبً َى )الخماظً( إلافهىم 
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عاق....بلخ 
ّ
غحر ؤّن َزا اإلالُاس في الىاكم   .( COHERENCEؤو )ؤلاوسجام( ؤو )ؤلاح

اللعاوي الىص ي ًّخصل بشصذ وظاثل ؤلاظخمشاس الذاللي في كالم الىص ؤو اللمل كلى 

ى ٌلني بهزا ما  46بًجاد الترابؽ اإلافهىمي ولني به هدً ؤلاوسجام. هما حلل مفهىم َو

عاق مفعشا إلاصؼلح العبً ؤو )الشبؽ( ؤو)الخظام( 
ّ
ى ملُاس COHESIONؤلاح . َو

حهخم بـاَش الىص، ودساظت الىظاثل التي جخدلم بها خاصُت ؤلاظخمشاس 

ت التي هىؼم بها، ؤو وعملها في 47اللفـي واإلالصىد بـاَش الىص جلً ألاخذار اللغٍى

زٍ ألاخذار ؤو اإلايّىهاث ًيخـم بلظها مم حلاكبها الضم ها ؤو وهشاَا. َو
ّ
ني. والتي هخؼ

 برا جىفش لها مً وظاثل العبً 
ّ
ل هّصا بال

ّ
ت، ولىّجها ال حؽي بلع جبلا للمباوي الىدٍى

خه زا.48ما ًجلل الىص مدخفـا بىُىىهخه واظخمشاٍس  "حهخم ؤلاوسجام ؤن ًاهذ ما َو

 بالشوابؽ حهخم الزي الاحعاق بخالف الىص، مكال في اإلاخدللت الذاللُت بالشوابؽ

 .49الىص" ؿاَش في اإلاخجعذة الؽيلُت

ىان عاق بحن فشكىا كلماء َو
ّ
رابؽ، وؤلاوسجام، ؤلاح

ّ
 وؤلالخدام والت

(COHERENCE -COHESION)  وؤلاوسجام( )الاحعاق اإلاصؼلخان وىن 

عاهُاث الخؼاب جدلُل في بىثرة مؽهىسان مصؼلخان
ّ
 TEXT) الّىصُت والل

LINGUISTICS ) ًما، الّصلب مً لى  و ؤلاؼخلاق هاخُت مً مّخصالن فهما جمُحَز

 ؤّن  وىن  (COHERE) الفلل هفغ وٍخلاظمان (ETYMOLOCALLY) اليلماث ؤصل

ه مفُذ لخمُحزٍ  ؤظعا َىان
ّ
عم اإلاؽّخلت بالّصفاث رلً مم بلُه، ٌؽاس فةه

ّ
 مد

(COHERENT) ًومخماظ (COHESIVE) الاظخلماٌ في ًظاؤ مخخلفت، ملان ولها 

 كلى ظىإخز الىصىص جدلُل في آلالُخحن بحن الفصل مً هخمىً وختى .50" الؽاجم

عاق آلُت في بلحها ًىـش بر الّخىشاس، ؿاَشة اإلاثاٌ ظبُل
ّ
 معجمُت ؿاَشة وىجها ؤلاح

 الباخث وَعخؼُم الّىص، ؤحضاء بحن الشبؽ في حعهم التي ألالفاؾ بخىشاس مخلللت

غىٍت اللىاصش كً ًىؽف ؤن
ّ
 َىا الخف وكذ ؼاسوٌ" مالخـت" خعب اإلاّخىشسة، الل

غت ؤّن 
ّ
 ؤو حملت بخللُم وحعمذ الخؼاب في الّخىشاسي  اإلاـهش جىفل آلُاث جىفش الل
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 اإلالّشفت، وألاوصاف )الّظماثش اإلاباؼش مدُؼها في ًىحذ آخش بلى ملؼم

 ؽاوػال مدمذ ًظُف و .51هفعها( الاظخذالالث بكادة اإلاعجمُت، الاظدبذالاث

عاق "دساظت بإّن  ؤهثر مىضخا
ّ
 ؤلاوسجام، جدلم كالمت دساظت باألظاط هي ؤلاح

  ؤلاوسجام ٌلخمذ ؤال وٍمىً باللفف، اإلاخدللت وكشاثخه
ّ
 مً كلُل كذد كلى بال

ه بل اللفـُت اللشاثً
ّ
ىت ؤي جىفش دون  ًخدلم كذ به  مجها حلخبر التي اللشاثً مً كٍش

ت والدعمُت والظماثش  َزٍ وول52والجهت" الضمان في ألافلاٌ بحن ابلتواإلاؼ ؤلاؼاٍس

عاق الشبؽ ؤدواث فـهىس  الاحعاق، كبُل مً اللغىٍاث
ّ
 حلبحرا لِعذ الّىص ي وؤلاح

 في بلّىة حعاَم ؤن وٍمىجها الاحعاكُاث، مً هي بل .53الىص بوسجام كً بالظشوسة

 صخُدت الجمل مً كذد ًيىن  فلذ والخؼاب، الىص في لئلوسجام الخإظِغ

 حلّذ  ال لىجها و الىاخذ. الىص في بُجها ملىىي  ؤو لفـي سابؽ ؤّي  ًىحذ وال ،هدىٍا

 اإلايسجمت. الىصىص كبُل مً

ا ًدُؽ التي الىبحرة اللللت وؤلاوسجام ى جدخىٍه، ما بيل ظىاَس  مً َو

ت اللىاصش بحن البلُذة اللالكت ًىفل  ألن وخاسحه، الىص معخىي  كلى الخىشاٍس

 الىص في اإلاخىشسة اللغىٍت اللىاصش َزٍ بحن شبؽال في هبحر دوس  له اإلاخللي

 بلظها مم جخذاخل لبنى جخظم ألجها الىص، وخاسج داخل جدملها التي والذالالث

لت البلع عاق وٍمثل الخاصُت. َزٍ الىص لخمىذ ميسجمت بؼٍش
ّ
 دكامت ؤلاح

 الىص، داخل الىص ي باإلوسجام ًخصل فهى الىص ي، الذسط دكاثم مً ؤظاظُت

 كىاصش جىفحر في مهمخه وجخدذد العؼدُت، الصىسٍت والشوابؽ ىظاثلبال وٍشجبؽ

 اإلاعخىٍاث بحن الفصل دون  وآخٍش الىص بذاًت بحن الترابؽ وجدلُم ؤلاوسجام،

خه. وٍدلم الىص، بيُت ًخلم الزي َى الترابؽ َزا اإلاخخلفت، اللغىٍت  اظخمشاٍس

ه الخؼاب، اوسجام ؼشوغ مً ؼشػا الّخىشاس وان فةرا
ّ
 كً البدث بًج فةه
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زٍ 54اوسجامه" الخؼاب في خظىسَا ًخظمً التي اللغىٍت اللىاصش  اللىاصش َو

ض الىص ؤحضاء بحن بالشبؽ اللغت كاهىن  في اإلاخىلت هي  بُجها. اإلاخلاللت خُىػه وجؼٍش

 الخخالي مجاله لِغ الىص اوسجام ؤّن  بلى CONTE وىهتي ؤؼاس وكذ

ي
ّ
ما لؤلكىاٌ، البلذي ألاخادي الخؼ

ّ
ً مخلذد جشاجبي جىـُم همجال به

ّ
 ألابلاد...وؤه

 وؤهذ وؤؼياٌ. ؤبيُت كلى كاثمت ؤّجها الخـذ ألاكىاٌ بحن اللالكاث جىاولذ متى

 ألاكىاٌ فهم ؤّن  بلى VAN DIJK ؤؼاس الّىصُت:فلذ ألابيُت كً خذًثا َىا بلى واحذ

 بفاإلاخاػ الىّصُت، ألابيُت مً مخخلفت طشوب كلى كاثمت ؤّولُاث اكخماد ًلخض ي

 ؤلاخالُت ؤػٍش كلى ٌلخمذ الجمل بحن ؤلاوسجام كالكاث إلاخخلف بكامخه في

CADRES ىه هدى كلى باللالم وملشفخه
ّ
 فىالخف الىاكصت، الخللاث بهماٌ مً ًمى

 ألاػش)ؤبيُت(  ألّن  اللغىٍت، ألابيُت مً كهذجه ما كبُل مً لِعذ ألابيُت َزٍ ؤّن 

55لغىٍت". ؤبيُت ولِعذ بخالُت ػبُلت راث
 التي الخىشاس وحىٍ مً وحه ؤلاخالت نأل  

 صىسَا. مً صىسة بإّي  فُه رهشث مىكم ول في فاجه ما ٌعخدظش اإلاخللي ججلل

زا  وؤَذافه، الخؼاب ملاصذ جدذًذ وهي ملخت طشوسة في اإلاىخج ًجلل ما َو

ىا الخىشاس. وجفعحر ؤلاخالت فهم لِعهل ٌ  بشاون  ًزهش َو ه وٍى
ّ
 ملاصذ "لخدذًذ بإه

  بلى: اإلاؽاسن اإلاخلفف ٌععى الخؼاب

ه اإلالفىؾ كلى ًدىم اإلاادي(: اللغىي  )الفلل هىق ملاًىت -1
ّ
 ميسجم بإه

  تهذًذ... حللُم، اكتراض، ػبُلخه: وفم ال ؤو

 كً هاججت الخؼاباث ؤهىاق ملشفت ؤّن  بما مىظىكُت، ملشفت حسخحر -2

 . 56باللالم" ججشبدىا
 خاّصت الّذكت غاًت في شاسالّخى ؿاَشة بلى (DUCROT) دًىشو  جىبُه ووان 

 مً كىصش ؤي بةكادة جخللم ال اإلاعإلت " ألّن  خؼاب، باوسجام جخللم اللظُت وؤّن 

ا جلخض ي ؤلاكادة بّن  بل الخؼاب كىاصش  َىا ومً . 57فدعب" اإلالخض ى في خصَش

ىا
ّ
 بُجهما، الفصل وعخؼُم ال مخذاخلحن حاهبحن مً الّخىشاس ؿاَشة مم هخلامل فةه
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عاق باب في جذخل ألّجها
ّ
غىٍت اللىاصش كً الىؽف خالٌ مً ؤلاح

ّ
 كلى اإلاخىّشسة الل

م الثاوي الجاهب وؤّما ألافلي، الخؼي اإلاعخىي 
ّ
 همىٍ في ًـهش الزي باالوسجام ًخلل

 بةطافت مصخىبا جؼىسٍ ًيىن  ؤن ًجب ميسجما الخؼاب ًيىن  "وختى وجؼىسٍ،

 الخؼاب يىن ً وخّتى (CHAROLLES) الّذوام كلى مخجذدة داللُت مظامحن

ه ميسجما
ّ
 بدسان بىاظؼت ًىمى ؤن ًجب ولىً الخاّصت مادجه بخىشاس ًىخفي ال فةه

58حذًذة" كىاصش
ذ به. جشجلي   ؤهثر. اوسجامُت الىص وجٍض

 كشاثً جىافم َى الاوسجام ؤّن  للّخذاولُت اإلاىظىعي اللامىط رهش وكذ

ىزا واللىلُت، الترهُبت البنى بحن  حلل عياإلاىظى  اللامىط صاخب فةن َو

ى ظابلا رهشهاٍ بمثاٌ واظدؽهذ الخذاولُت. ؤبلاد مً بلذا ؤلاوسجام ذ:- : َو  هم ٍص

ذ ظاعي مش للذ كمش: -  العاكت؟ عاق ؤّما و خحن. مىز البًر
ّ
ه كىذٍ، ؤلاح

ّ
 "كالكت فةه

ذ: كبُل مً ملفىؿحن جشبؽ داللُت ه ؤكضب، ٍص
ّ
" ًتزّوج لم به

ّ
 فـ"بّن  َزا وكلى .59كؽ

 وفي وعبي، ؤمش فهى مؼللت خالت ًيىن  ؤن ًمىً ال الّخماظً وؤ باإلوسجام الخىم

ٌ  هىافم هدً َزا ه الخف كىذما (SERRLE 1982 . 117) ظحر
ّ
 اخخُاس ًىحذ ال ؤه

ٌ  اوسجام إلكشاس وىوي  ؤلاوسجام مفهىم ؤّن  رلً ملنى. اوسجام كذم ؤو ما كى

زٍ مخغّحر،  ،60حللُذا" وؤهثر صلىبت ؤهثر ؤلاوسجام جدذًذ ججلل ؤخشي  مؽيلت َو

ه َى (CONDITION DE COHERENCE) ؤلاوسجام فؽشغ
ّ
 الزي ؤلاػاس "ًدّذد ؤه

ت" اإلاللىماث مً ألادوى الخذ فُه ٌلاد 61الّظشوٍس
 بإّن  رلً هفعش ؤن وٍمىىىا 

 ما هص في جخىّشس  ؤن ًيبغي التي اللغّىٍت واللىاصش اإلافشداث هّم  في ًىـش ؤلاوسجام

عاقؤلا ؤّما الّىص، اوسجامُت لخدلُم
ّ
ه ح

ّ
 التي اللىاصش َزٍ كً ًىؽف فةه

 الىصُت. والبيُت الترهُب بها ًخدلم

 COHESION الاحعاق بحن همّحز ؤن اإلافُذ مً بىحشاهذ:"ؤهه دي رهش وكذ

ت باكخباٍس ُّ ت باكخباٍس COHÉRENCE والاوسجام الصُاغت كلى كاثمت هص ُّ  كاثمت هص
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 ؤمىً اإلاجالحن بحن الفصل َزا اظخلام فةرا ،INFORMATION اإلاللىماث هلل كلى

 مـاَش مً وؤلاوسجام الىدىٍت مـاَش مً ؤلاحعاق حلخبر ؤن سؤًه خعب

ه َىا ومً .62اإلالبىلُت"
ّ
ٌ  ًمىً فةه عاق، مً ؤَم "ؤلاوسجام بإّن  اللى

ّ
 ؤهه هما ؤلاح

 حهت الاَخمام صشف اإلاخللي مً ؤلاوسجام بىاء ًخؼلب بدُث مىه، ؤكمم ًبذو

 )ؤو فلال اإلاخدلم سصذ ججاوص  بملنى وجىلذٍ، الىص مجىـ التي الخفُت اللالكاث

عاق ؤي اإلاخدلم( غحر
ّ
 .63)ؤلاوسجام(" اليامً بلى ؤلاح

  خاجمت:

ٌ  جفصُل بلذ  مً الاحعاق، وبحن بِىه والفشق  الاوسجام ملنى في اللى

 اللىٌ: ًمىً لعاهُت، معجمُت دساظت خالٌ

عاق، غحر هلصذٍ الزي ؤلاوسجام بّن  -1
ّ
 ًؼلب خُث وؤكمم، مىه ؤكم فهى ؤلاح

 كالكاث بلى بل معجمُا، وال ؼيلُا لِغ َى ما بلى الىـش اإلاخللي مً ؤلاوسجام

 دساظخه. اإلاشاد الىص داخل كاثمت خفُت

 ولهزا داخله، اإلاخدللت الذاللُت واللالكاث اإلافاَُم بترابؽ حهخم الاوسجام  -2

 وَزٍ - الىص يف الجمل ملاوي جشبؽ التي اللالكاث ٌلني ؤلاوسجام وان برا هلىٌ،

 وظاثل بشصذ ًّخصل فهى -بهم( اإلادُؽ )العُاق اإلاخدذزحن كلى حلخمذ الشوابؽ

ه ؤي اإلافهىمي؛ الترابؽ بًجاد كلى اللمل ؤو الىص كالم في الذاللي ؤلاظخمشاس
ّ
 ؤه

عاق بخالف الىص كالم في اإلاخدللت الذاللُت بالشواًؽ حهخم
ّ
 حهخم الزي ؤلاح

 الىص. ؿاَش في اإلاخجعذة الؽيلُت بالشوابؽ

 الهوامش:
 

 
م، كالماث ج -1 حمادي  16مج 61مفهىم الخماظً وؤَمُخه في الذساظاث الىصُت، حملان كبذ الىٍش

 .216م، الىادي ألادبي الثلافي بجذة، اإلاملىت اللشبُت العلىدًت، ص: 2007ٌ/ماًى1428ألاولى
ت جؼبُلُت في اللالكت بحن البيُت وال - 2 ، 1ذاللت، ظلُذ خعً بدحري، مىخبت آلاداب، اللاَشة، غدساظاث لغٍى

 . 96م، ص: 2005ٌ/1426
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لي اإلاصشي حماٌ الذًً ؤبى الفظل ، غ داس صادس ، بحروثلعان اللشب - 3  ، مدمذ بً مىشم بً مىـىس ؤلافٍش

 .)مادة سجم(.280/ 12،ج
 .12/281اإلاصذس هفعه، ج - 4
ا، جذ: كبذ العالم َاسون، داس الفىش للؼباكت  ملاًِغ اللغت، ؤبى الخعحن ؤخمذ بً فاسط - 5 مدمذ بً صهٍش

 .136.137، / 3، ج1979ٌ/1399، 2واليؽش والخىصَم، مصش، غ
ش الخدبحر في صىاكت الؽلش والىثر وبعجاص اللشآن، ابً ألاصلم اإلاصشي، جذ: خىفي الخعً، داس اإلالاسف،  - 6 جدٍش

 .429اللاَشة، ص: 
، ص: 2م، مج 2008ٌ/1428، 1اصش، كمش، ؤخمذ اإلاخخاس، كالم الىخب، اللاَشة، غمعجم اللغت اللشبُت اإلال - 7

1037. 
 .1037اإلاصذس هفعه، ص:  - 8
كشبي، ؤخمذ كىدي، اإلااظعت الخذًثت للىخاب، ػشابلغ،  -كامىط اإلاصؼلخاث الللمُت والخلىُت، بهجلحزي  -9

 .113م، ص: 2008بحروث، لبىان، 
جؼبُله، مدمذ ألاخظش الّصبُخي، الذاس اللشبُت للللىم هاؼشون، ميؽىساث  مذخل بلى كلم الّىص ومجاالث -10

 .86م، ص: 2008الاخخالف، بحروث، لبىان، 
ــــــــــت  -11 صــــــــــبخي  اإلاىُــــــــــت، العــــــــــىس  كلــــــــــى جؼبُلُــــــــــت دساظــــــــــت :والخؼبُــــــــــم،ًىـــــــــــش: كلــــــــــم اللغــــــــــت الىصــــــــــ ي، بــــــــــحن الىـٍش

 .1/94جم،  0200، 1،غ،اللاَشة الخىصَم و  اليؽش  و  للؼباكت كباء داس ببشاَُم الفلي، 
، اللذد - 12 م، ص: 2002، سبُم59ًىـش: مدمذ اللبذ، خبً الىص، مىـىساث مً الترار اللشبي، مجلت الفصٌى

55. 
عل -13 ش،جإلُف، بلهام ؤبى غضالت خمذ، كلي خلُل مذخل بلى كلم لغت الّىص، سوبشث دًبىغشاهذ وولفغاوغ دَس

 .11م، ص: 1992ٌ/1413، 1خمذ، مؼبلت داس الىخاب، غ
 .12-11اإلاشحم هفعه، ص:   -14
ت والخؼبُم، ملاماث الهمزاوي، همىرحا، لُىذة كُاط، مىخبت آلاداب، اللاَشة، غ - 15 ، 1لعاهُاث الىص، الىـٍش

 .25م، ص: 2009
داس الىخــــــــب الللمُــــــــت ، بحــــــــروث ،  جدلُــــــــل الخؼــــــــاب، حاظــــــــم كلــــــــي حاظــــــــم،ؤبدــــــــار فــــــــي كلــــــــم اللغــــــــت الىصــــــــ ي و  -16

 .15م، ص: 2017ٌ/1438، 1غ  لبىان،
ت اللاإلاُت  - 17 كلم لغت الىص، اإلافاَُم وؤلاججاَاث، ظلُذ خعً بدحري، مىخبت لبىان هاؼشون، الؽشهت اإلاصٍش

 .145م، ص:1997، 1لليؽش، لىهجمان، غ

https://pmb.univ-saida.dz/bullaopac/index.php?lvl=publisher_see&id=517
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ت اللشبُت:ؤصٌى جدلُل الخؼاب في الىـًىـش: - 18 ت الىدٍى : ولُت مدمذ الؽاوػ،  ."جإظِغ هدى الىص"ٍش

، ص:2001 ، 1غ حروث،ب آلاداب، حاملت مىىبت, جىوغ; اإلااظعت اللشبُت للخىصَم، .هلال  108م، اإلاجلذ ألاٌو

 كً

                   ADICTIENSIENARY OF LING UISTICS DICTIONRY OF APPLIED DAVIDE KRYCTAL.P55. 
ت، ظالم بً مدمذ اإلاىـشي، بِذ الغؽام لا - 19 ترابؽ الىص ي في الخؼاب العُاس ي دساظت في اإلالاَذاث الىبٍى

 .52ص: م، 2015، 1لليؽش والترحمت، معلؽ، ظلؼىت كمان، غ

لُا الؽشق، جىوغ،  - 20  .87م.ص: 1987ًىـش: ظمُاثُت الىص ألادبي، ؤهىس اإلاشججي، بفٍش
 وما بلذَا.  141ص: ججاَاث، ظلُذ خعً بدحري،كلم لغت الىص، اإلافاَُم وؤلاًىـش:  -21
، جش: مجمىكت مً ألاظاجزة والباخثحن، بةؼشاف كض  -22 بٌى اللامىط اإلاىظىعي للخذاولُت، حان مىؼلش/آن ٍس

 .565، ص: 2م، ج2001الذًً اإلاجذوب، ظلعلت اللعان، داس ظِىاجشا، اإلاشهض الىػني للترحمت، جىوغ، 
، 1دمذ اللُذ، ألاوادًمُت الخذًثت للىخاب الجامعي، اللاَشة، غالىص والخؼاب والاجصاٌ، م -23

 .91م، ص: 2005ٌ/1423
، هخاب 131اللُلت  -1، اللُلت1ؤلف لُلت ولُلت. اللُلت العابلت بلذ اإلااثت، خياًت اللاؼم واإلالؽىق، ج -24

 .461هاؼشون، بحروث لبىان، ص:

، مىخبت الخاهجي، اللاَشة، 5جذ: كبذ العالم َاسون، غالبُان والخبُحن، ؤبى كثمان كمشو بً حجش الجاخف،  - 

  1/206.25جم، 1985ٌ/1405
 .1/205جاإلاشحم هفعه،    -26
، جدلُــــــم: مدمــــــذ ؤبــــــي 1ؤلاجلــــــان فــــــي كلــــــىم اللــــــشآن، حــــــالٌ الــــــذًً كبــــــذ الــــــشخمً بــــــً ؤبــــــي بىــــــش العــــــُىػي، غ -27

 .169/ 1م، ج1997الفظل ببشاَُم، بحروث، لبىان، 

ـــــــــــت، مصـــــــــــؼفى صـــــــــــادق الشافعـــــــــــي، داس الىخـــــــــــاب اللشبـــــــــــي، ، بحـــــــــــروث، لبىـــــــــــان بعجـــــــــــاص اللـــــــــــشآن والبالغـــــــــــ -28 ت الىبٍى

 .213 -212م، ص: 1973 -َـ1393، 9،غ
اإلاحــــــــــزان فــــــــــي جفعــــــــــحر اللــــــــــشآن، اللالمــــــــــت العــــــــــُذ مدمــــــــــذ خعــــــــــحن الؼباػباجي،ميؽــــــــــىساث حماكــــــــــت اإلاذسظــــــــــحن،  -29

 .4/359الخىصة الللمُت، كم، ج

َُم بً كمش بً خعً بً كلى بً ؤبي بىش البلاعي،  داس الىخاب هـم الذسس في جىاظب آلاًاث و العىس، إلبشا -30

 .350/ 12،  1984 - 1404ؤلاظالمي، اللاَشة، غ 

ش ، مدمذ الؼاَش بً كاؼىس ،الذاس الخىوعُت لليؽش ، جىوغ،   - 31 ش والخىٍى  .204/ 10م، ج1984جفعحر الخدٍش
، اللذد ًىـش: مدمذ اللبذ، خبً الّىص، مىـىساث مً الترار اللشبي - 32 م، ص: 2002، سبُم 59، مجلت فصٌى

55. 
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 .54، ص: 10م، مج: 1991، 2هدى آحشومُت الّىص الؽلشي، ظلذ مصلىح، مجلت فصٌى ق - 33
34- Lund quist (L) : la cohérence textuelle : syntaxe sémantique, pragmatique, NYT Noddiskforlag. 

Kobenhavn, 1980,  P :17,  
ً، لؼفـــــــي فىـــــــشي حمالُـــــــت الخؼـــــــ -35 اب فـــــــي الـــــــىص اللشآوـــــــي، كـــــــشاءة جدلُلُـــــــت فـــــــي مــــــــاَش الشئٍـــــــت وآلُـــــــاث الخيـــــــٍى
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 : ملخص

لهل اللاسئ لىخاباث محمذ البشحر الابشاهُمي ًخفؿن الى مذي اللذسة العجُبت واملنفخحت نلى الازاس       

شبـ بحن  ت اللذًمت والحذًشت ،الادبُ وبشم في خُاله الخطب الزي ًؤلف بحن النطىص ظمُها ٍو

ذة النسج، بهُذة العبً كل مشُلها في منهج الخؿاب الهشبي  حلاالها املفىىت إلنخاط نطىص فٍش

ت مخلذمت اظخؿانذ  املهاضش، وهى ما ًطؿلح نلُه في منكىمت النلذ الًشبي بالخناص، وهي نكٍش

ان جطبح أداة لنلذ أي نظ من أي نىم وان نلى أظاط أن الياجب باظخؿانخه أن ًفُذ من بالُاتها 

ن ،لُهُذ انخاظها بشيل ابذاعي ظذًذ ،ًجهل نالكت املخللي بالنظ نالكت وظىد  مهاسف و ججاسب الاخٍش

فال ًخحلم الا بزاث كاسات جحمل كعؿا من زلافت راث الياجب جمىجها من الخفانل مو النظ وحل 

شاجه. فاملخدبو مللاٌ الابشاهُمي ًجذه أظحرا لنطىص جأزش بها بشيل أو باخش والنظ اللشآني ويحره من شف

 النطىص .

 الابشاهُمي .، امللاٌ.، النظ الاخش.، الخناص.كدمات مفحاحية: 

Abstract:  

           Perhaps the reader of al bachir el ibrahimi a wuting, recagniges  the extant 

of the ability of the wakeful and open minded antiquities of ancient and matern 

literacy. He excelled in his fertile  imagination ,which composes. between all of 

his text ,it connects between its disjointed fact to produce a unique texts .that are 

far casting and far like it in the contemporary Arabic discourse approach ,this is 

what is termed in western criticism system as intertextuality .it is an advanced 

mailto:pemar03guettaf@gmail.com


 459 -440 ص،(2021) 2:  دعـــال/ 05 لجد ملا
                  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  ISSN :          
 

441 

 

theory that has could with it mechanisms to become a tool to criticize any text of 

any type , on the basis the writer can benefit from Knowles and  experience of 

others ,to reproduce it in creative and new way which mashes the recipient s 

relations with the text a relation of assistance . that can not be achived only with a 

reader that carries a part of the witer s culture to anabas it to interact with the text 

to solve the blades because the observer  of elibrahimi s articals will find him 

captivated by atext who was affected by in one way a a mother such as qouranic  .  

   Keywords : elibrahimi ;the article; The other text; intertextuality. 

 

 . مق مة: 1

اخخلفتتتتتتتذ الّذساظتتتتتتتاث النلذًتتتتتتتت الهشبُتتتتتتتت فتتتتتتتي جحذًتتتتتتتذ مفهتتتتتتتى  الخنتتتتتتتاص، و نؿتتتتتتتا  الجتتتتتتتزوس      

الخأضتتتُلُت لتتته، فهنتتتان متتتن ًتتتشي أنتتته مىلتتتىد يشبتتتي وم ًمىتتتن أن ًنعتتتب لًحتتتره، وأمتتتا التتتبهؼ 

هتتت النلذًتتتت، متتتن ختتالٌ الهتتتىدة  لتتتى آلاختتش فختتتشط نتتن ححتتتر هتتتزه الفىتتشة، وفتتتخح الشتتتهُت للمهش 

ظزوس الشلافت الهشبُت، سيبت فتي  ًطتاٌ مفهتى  الخنتاص  لتى نعتبه الحلُلتي، وأن قهتىسه  لتى 

تتتتتم الخباتتتتتي، بحُتتتتتض أنؿتتتتتذ املحتتتتتاومث النلذًتتتتتت ال تتتتتي  العتتتتتاحت الًشبُتتتتتت لتتتتتق ًىتتتتتن  م نتتتتتن ؾٍش

شبتتتتي نلتتتتى احخىتتتتذ بتتتتاملىسور الهشبتتتتي اللتتتتذًق بتتتتىادس للخنلُتتتتب ننتتتته، ومتتتتذي احختتتتىا  التتتتىعي اله

جطتاٌ، واملخمشلتت فتي املشظتل والشظتالت واملشظتل  لُته، وكتذ انطتب ججاوب الهناضتش الشالزتت لئل

لتتتزا ظتتتنخهامل متتتو الخنتتتاص فتتتي بحشنتتتا هتتتزا م  .همىغتتتىم للذساظتتتت دب الابشاهُمتتتيأرلتتتً نلتتتى 

لُتتت بتل نلتى أظتاط  نته باتتي نلتى اللطتذ والتىعي متن املنصتت   أنلتى أظتاط انته حلُلتت مُخافحًر

تتذ   التتزي ًٍش
 
متتن ختتالٌ جناضتتاجه جحلُتتم سيٍتتت متتا فتتي نملتته أدبتتي و م فهتتى م ًتتأحي بتته انخباؾتتا

  غاف
 
ابل ليي ًػفي بهذا ظتخًالٌ الخنتاص  ميانُتت  متا  :وهتي إلاشتيالُتزتشث ألزا للنظ ،  ُ 

 .إلابشاهُميدب أهإظشا  إلناسة النظ امللالي في 

ف نلى حلُلت الخفانل الىاكو بأنه: "الىكى  اضؿالح   ُنّشف الخناص   مفهىم الحناص:. 2 

 1من نطىص ظابلت نلحها" -أو أظضا –ظخهادتها أو محاواتها لنطىص  في النظ في 
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و من أضناف الخناص ماًلي: ، و ُنّشف هزا املفهى  أًػا بأنه: "جفانل النظ في نظ بهُنه"

ح للخناص، و هزا املفهى  ًنؿبم نلى نلى  اللشآن  ق إلاظدشهاد: و هى الشيل الطٍش الىٍش

  .والها  و الخاص و امللُذ

و حهخمذ دملت الخناص نلى  لًا  الحذود بحن النظ و النطىص أخشي أو الىاكو أو 

 الصخطُاث، فُطبح النظ املشهضي املخحّذر ننه ينُا باملهاني و الذممث.

نت بخحذًذ امله او بالنعبت لذملت الخناص في الخؿاب اللشآني، هى أن ًيىن نط   اى في ما كٍش

نت الذالت نلى جشظُح املهاى نلى يحره، و لهل هزا ما ظهل  ما   نظ آخش، وهى بمشابت اللٍش

ق ٌهخبر نطا واحذا من فاجحخه  لى خاجمخه"، و هى  : " ن اللشآن الىٍش اي ًلٌى الحشمحن الجٍى

 ما رهب  لُه الهلما  أن اللشآن ًفعش بهػه بهػا.

 نتتن التتنظ حُتتض وُنتتذا الخنتتاص غتتمن مباحتتض إلابتتذام      
 
 واشتتفا

 
فتتي الهمتتل أدبتتي وننطتتشا

حشتتتتيل نالكتتتتاث الختتتتذاخل النمتتتت ي ظتتتتمت متتتتن ظتتتتماث اللًتتتتت أدبُتتتتت. لتتتتزلً ظنعتتتت ى لتتتتخلمغ 

تت الخنتاص  أظلمىاغو الخذاخل النطيي للهمل أدبي من  الخهشف نلتى متذي فانلُتت وحٍُى

تتخق هتتزا متتن ختتالٌ جحلُتتل التتنظ وجىغتتُح فانلُتتت الخنتتاص داخلتته ومتتا هتتى الفتتش  ق بتتحن نتتظ ٍو

تتت  ًدنتتاّص متتو نطتتىص أختتشي ونتتظ ًخلتتى متتن الخنتتاص ، وكتتذ ًيتتىن زمتتت  نتتتراع نلتتى مهُاٍس

الخنتتتتتاص  م أن هتتتتتذفنا متتتتتن وسا  رلتتتتتً هتتتتتى دمتتتتتت املماسظتتتتتت النلذًتتتتتت الخللُذًتتتتتت ال تتتتتي حعتتتتتتدنحر 

ت واملماسظت النلذًت الحذًشت .  باللىانذ النلذًت املهُاٍس

 :جعريف املقال.3

لمت )ملاٌ( الفهل الشالسي املهخل الىظـ أكٌى الزي جللب واوه ألفا أي و اشخلذ لغة: ـــــــــــ 

 )كاٌ

ق بطًُت الفهل )كاٌ( هلىله حهالى : " ُق  وكذ وسدث في اللشآن الىٍش
ْ
َهك

ْ
ي َوَهَن ال ِ

ّ
ٌَ َسّبِ ِ ن ا

َ
ك

ا ًُّ ِل
َ

ًَ َسّبِ ش ن ِبُذَناِا
ُ
ه

َ
ْق أ

َ
ا َول ب  ِْ َ

ُط ش
ْ
أ َخَهَل الشا

ْ
ي َواش    2" ِمّاِ
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( هلىله نض وظل: "ًت اُوض ِه  ملطذس )كٌى
ا
ى الل

َ
ْن َدَنا ِ ل ْىم ِمما

َ
ْحَعُن ك

َ
ا  َوَنِملَ  َوَمْن أ َضاِلح 

ِاي ٌَ ِ نا ا
َ
ْعِلِمحَن  ِمَن  َوك

ُ ْ
  3" امل

 
 

، كىم ، كاٌ، ًلٌى : "كٌى ت الهشبُت نلى أن امللاٌ من الفهل كٌى  وججمو املهاظق اللًٍى

 
 

  4ل أي جيلق... امللالت اللٌى أي اللؿهت من الىخابو ملالت جلف وكام وكُال وكىله وملام

ا لدشهبه وجذاخله بنعب مخفاوجت كذ جباًن مفهى  امللاٌ بحن النلاد نكش   اصطالحا:ــــــــــــ 

 
 

ت أخشي والخؿابت وامللامت والشظالت والخاؾشة واللطت مو ومػمىن   شىال ا مو النثًر

ن أظل  نؿا  ملاسبت بمفهى  فن امللاٌ واظخلاللُخه بخطااطه املمحرة، وم انفشاده

ف، حعب صواًا نكش مخخلفت  ر نجذ أن امللاٌ . ظنهشع بهػ    ا من الخهاٍس

  5"كؿهت  نشااُت راث ؾٌى مهخذٌ جذوس حٌى مىغىم مهحن أو ظض  منه"

 بمهاي أن امللاٌ من أهثر الفنىن أدبُت اظدُهاب  
 

خخالف   لش ى املىغىناث نلى ا وشمىم

اغُت والهلمُت والاكخطادًت والذًنُت مجامجه ا لعُاظُت والاظخمانُت والشلافُت والٍش

 .ويحرها

ذ الياجب  ًطاله للمخللي  وامللاٌ من حُض املػمىن والدعلعل املنؿلي ًحخىي نلى ما ًٍش

من مهلىماث مهخمذا خؿت ما، فهى فىشة كبل ول ش ي  ومىغىم فىشة وانُت ومىغىم 

كػُت ججمو نناضشها وجشجب بحُض جؤدي نلى ندُجت مهحن ًحخىي كػُت ًشاد بحثها 

   6 مهُنت وياًت مشظىمت من أٌو أمش".

ت  كذ حاٌو محمذ ًىظف ظق  نؿا  حهٍشف ظامو نن مفهى  امللاٌ فانخبره كؿهت نثًر

هت خالُت من اليلفت والشهف،  محذودة في ت ظَش لت نفٍى الؿٌى واملىغىم جىخب بؿٍش

    7 ضادكا نن شخطُت الياجب"وششؾها أٌو أن جيىن حهبحرا 

 فطذق الياجب  رن في الخهبحر هى مهُاس ًخحىق في مطذاكُخه امللاٌ .

 . أدب امللاٌ ننذ الابشاهُمي4

 :املقال السياس ي.1.4 

  ًلافذف ههي امللالت ال ي ٌهبر فحها ضاحبها نن مشانشه و أحاظِعه اججاه وؾنه ب       

 لُه، فُخحذر مش ُاس ي الزي آٌ ملىاظهت الىغو الع الشهب من الًفلت
 

نن مماسظاث  ال
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مىن للياجب في بهؼ أوكاث أن ًشظل  نكا  الحىق و دوس أحضاب العُاظُت في نلذه، ٍو

  لى الحاهق سظالت مباششة لُحل مشاول الشنُت،  ر لِغ ول ما ًىخب العُاظُت ٌعمو له 

الىؾنُت الطادكت و   ن امللاٌ العُاس ي ًخؿلب" نىنُت خاضت من الهاؾفت         

ؤهذ الشأي الزي ًمُل  املػمىن الىؾاي الحماس ي الزي من شأنه أن ٌعخجهؼ الهمق، ٍو

    8  لُه واجب امللالت و ًذنى  لى إلاضالح العُاس ي و ٌشُذ بامظخلشاس العُاس ي"

فمن حُض جمحره فهى ًمخاص بالبهذ نن الخيلف باظخهماٌ ألفاف ظهلت من أظل جىغُح 

خُت .الفىشة و  ز  اسة الحماط فِعدنذ الياجب  لى بشاهحن و شىاهذ جاٍس

بشاهُمي الزي جناٌو فلذ هخب في هزا النىم الىشحر من الىخاب الهشب فمن بُجهق إلا      

مهكق املىغىناث في املجاٌ  لى محىسٍن أظاظُحن جخأسجح بحن الاظخهماس الًاشق و بحن 

ت ومن هنا ًمىننا أن ن حطش أهق اللػاًا ال ي نالجها أضالت الصخطُت الجضااٍش

 :الابشاهُمي فُما ًلي

 ؛حذوزنا نن الهذٌ فإننا نعِناه 

  ؛ماي 8حىادر 

 ؛ أسحا  جخهاؾف 

 ش الفاظهت  .جطٍى

هخب الابشاهُمي نذة ملامث ظُاظُت مخنىنت في الاظخهماس الًاشق و في مهاناة الشهب 

ش أحذار فنجذ من أمشلت هزه امللام  الجضااشي فأظاد ث نمارط مؿىلت فُذوس في جطٍى

مهكمها حٌى ميااذ الاظخهماس و ظشاامه مجها ما ًلٌى في ملالخه )حذوزنا نن الهذٌ فإننا 

نعِناه( في كىله  ن الاظخهماس يشاوة نلى أبطاس، وسٍن نلى البطااش، فهى هما ًشمي 

لهذ فانله بالهمى نن الحلاام، ًشمي املبخلى به بالهمى نن املحاظن، فلى أن فشنعا خ

زىب الاظخهماس، ومحذ سظىمه لضالذ هزه الًشاوة نن بطشها فهشفذ لنا حلىكنا، و 

 لضالذ نن أبطاسنا
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ن نلى البطااش و الًشاوة نلى أبطاس، ولِغ  فهشفنا لها محاظجها، ومادا  الاظخهماس فالٍش

  9في ؾبابو أشُا  يحر هزا 

لفشنس ي فهى ًلبغ زىبا من الجشااق و فالبشحر إلابشاهُمي هنا ًطىس حلُلت الاظخهماس ا     

املعاوئ،  ر ٌسخش منه و ًفطح أنماله الذنِئت جحذ زىب الاظخهماس الزي جشجذًه فشنعا، 

فُخماى لى خلهذ هزا الشىب لضالذ هزه الًشاوة و هزا الىشه و الدشنُو نن بطشها فخهُذ 

   10 للشهب الجضااشي حلىكه املعلىبت و خحراجه املجهىبت..

طب الهخاب نلى املعخهمش الزي ماث غمحره كلبه اججاه فالشُخ إلا  بشاهُمي ًشظو اللى  ٍو

ش   ُ   االجضااشي، فطىس الياجب أحذار ظشمه جطٍى ُ   اواكه  ، و جحلُامىغىن
 

ُ   ال  اباسن   اظُاظ

 لهزه الىكابو . 

 :امللاٌ إلاضالحي. .2.4

سأًه الخاص  بإقهاس لً ًلاف الىعي، ور  لى  إلاضالحييهذف الياجب من خالٌ امللاٌ       

، فلذ نشف الهالق الهشبي هزا النىم من امللاٌ منز بذاًاث الجهػت  في املىغىم املخناٌو

 :لهذة أظباب أهمها

أظهل من الىخاب الزي لق ًىن في مخناٌو الجمُو، وهزا شًف  يىنهااندشاس الصحافت ب

ن  املؤلفىن  ت، وحهذد آسا  املفىٍش الهشب حٌى املجخمو نلى املطلحىن بإبذا  حًُحرهق بحٍش

، وجضوٍذه بالىعي و الهلق في ظبُل محاولت تعنالمن الىخاب و  إلاظال الخمعً بأضٌى 

 حًُحر أوغام الخاؾئت  لى الطىاب، باإلغافت  لى ميافحت الفعاد و املفعذًن.

ِشٍَن َوُمنِزِسٍَن  ًلٌى حهالى "
ّ

 ُمَبِش
ا

ْشَظِلحَن ِ م
ُ ْ
ْشِظُل امل

ُ
َمْن آ َوَما ن

َ
ْحِهْق ف

َ
 َنل

ٌ
ْىف

َ
 خ

َ
ال

َ
َح ف

َ
ْضل

َ
َمَن َوأ

ىَن 
ُ
ْحَضن ًَ  ُهْق 

َ
     11" َوم

لت، فيان مذسظ   و  او خؿُب   او محاغش   افلذ أنفم إلابشاهُمي ظهىدا نكُمت و أوكاث ؾٍى

ُ   ا نخاظ  ، فخلف اواجب   ُ   اأدب م في وظه أهل الكالٌ في  ا ضالح ؾبها، فمن خالله كؿو الؿٍش

املػلحن فأنلز أمت من هشحر فعادهق، يزا أناد لئلظال   الذًن بما هشف من فعاد

ضىسجه و أوضح للشهب حلُلخه املششكت، فمن أظل جىغُح ضىس إلاظال  خاع 
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حن، بل وان ًخابو الؿشفحن أًنما وظذث من  إلابشاهُمي بمهاظمت الؿشفحن املفعذًن الجضااٍش

 املعلمحن(. هى أ  شُخ بالد املًشب الهشبي، فلذ هخب ملالت بهنىان )أشُخ إلاظال 

هاظق فحها أحذ الهلما  في جىنغ أف ى بجىاص كشا ة اللشآن في الجنااض بأظشة هما هخب 

ملالت أخشي من نالق مًشبي اظمه "نبذ الحي هخابي" وان ًضسم الفتن في املًشب الاكم ى 

في  خىاننا نلى كؿش، وان  افي محُـ، وملطىس   افُلٌى فُه "وان بال  هزا الشظل محطىس  

املًشب ٌهالجىن منه الذا  الهػاٌ، وهنا نهذ أنفعنا آزمحن في العيىث ننه، وفي الهلىد 

خىاننا في دفو هزا البال  أصسق، فلما انخبهذ نلىلهق لىُذه، وجفخحذ نُىنهق  نن نطشة 

ظخجراٌ، ملىشه وتهاون نلُه وىاهب الشظق من ول ظانب فبؿل سحشه، وكطشث سكاه نن إلا 

بزاجه، وهاط حلذه نلى أحشاس  امحػا كاام   ااظخهماس   انللبل سنُخه ، وقل ظهُه، وك

ضبح والهلشب، م جلذى  م من أوالعلفحن فترضذ أراهق في أنفغ، أمىاٌ و املطالح و 

 ًخحشن .

 :املقال ألادبي.3.4

ش املشانشه و         امللامث أدبُت من أدب إلانشابي ًنشؤها ضاحبها بًُت جطٍى

ُ  انؿ من  اباناجه نحى بهؼ أحذار أو املناغش أو اللػاًا أو املىاكف و ًأحي أظلىبه أدب

أبشص خطااطه، الهاؾفت و الخُاٌ و اللفكت املىحُت باملهاى و البذٌو و ظماٌ الهشع، و 

في املهاى و ٌهشفه بهؼ من أدبا  بأنه كالب من النشش الفاي ٌهشع فُه مىغىم  الخأنم

 
 

  ما نشغا مدعلعال
 
 .امترابؿ

و امللاٌ أدبي حهبحر فاي ضادق نن الخجاسب الياجب الخاضت و الشوااُت ال ي جترهها 

انهياظاث الحُاة في نفعه، وهي في أحعن حامتها غشب من الحذًض الصخم ي ألُف، 

و الثرزشة و املعامشة، و الانتراف و البىح، ولىجها جمخاص  لى ظانب رلً بشونت املفاظأة و جىكذ 

ت النانمت أو الحادة، جبها مججاه الياجب و ال زوا  و جألف الفياهت و م جخلى من السخٍش

    12 ألىان شخطِخه .

 :فنجذ امللاٌ امللاٌ أدبي ًخمحر بجملت من الخطااظ مجها
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 ص.إلاًجا 

 ابخهاد نن اظخخذا  أسكا  و املطؿلحاث الهلمُت، و اللًت الذاسظت. 

  إلانشابيالخحري أو الخنىم في أظلىب ظىا  وان. 

  اظخهماٌ الطىس و هزلً املحعناث البذٌهُت ال ي جػفي نلى امللالت ظمام و

 .جأللا

  الخهبحر نن الشيٍت الصخطُت للياجب و بهزا نجذ أن الياجب في هزا امللاٌ يهذف

الخهبحر مو اظخهماله أليشاع ظمالُت و بمهاى آخش  ن واجب  للىضٌى  لى ظماٌ

خىخى دسظت نالُت من ظماٌ الخهبحر هما  ف  لى أيشاع ظمالُت،امللاٌ أدبي يهذ ٍو

    13ًخىخاها أدًب الزي ًشي الجماٌ ياًت في راجه و نشغا ٌع ى  لى جحلُله

و را سهضنا حذًصنا نن خطىضُت لًت البشحر إلابشاهُمي فحُجها نيىن كذ جحذزنا نن 

فهى سظل كل نكحره في  اخؿُب  و  اشِئحن مخياملحن، فلذ نشفخه الشلافت و أدب محاغش  

من اللًت وظُلت ساكُت للخهبحر نن فىش مخحػش و بهذ نكش و  اجخزاللًت و البُان، حُض 

و أ، فلذ جمحر بأظلىب حهبحري خاضت حُنما اظخخذ  اللًت الهشبُت وىظُلت 14جبطش باألمىس 

 . أخزناهاملعلمحن و  انخمذهاو بطفتها لًت سظمُت  لئلظال هأداة 

العامهحن بالذسظت أولى ألن اللشا  هق املخأزشون   كنامبشاهُمي من ملامجه ت إلا فيانذ ياً

بشاهُمي  صا  اللًت الهشبُت و الىؾن الهشبي بهزه امللامث، فمن ًلشيها ًفهق النػاٌ إلا 

 .الحبِب

 : ثلجديات الحناص في مقال إلابراهيمي .5

 : الحناص القرآني.1.5

لنطىص جأزش بها بشيل أو بأخش ومن هزه  اهُمي، ًجذه أظحر   ن املخدبو مللاٌ إلابشا     

النطىص النظ اللشآني الزي جناص مهه بشيل هبحر ، ظهل منه النظ الًااب أهثر 

ق هى النظ امللذط الزي  اظخحىارا نلى ألفاقه ومهانُه وجأمالجه . رلً أن اللشآن الىٍش

شبي شهشا ونثرا، لُخلم حشىُال فنُا أحذر زىسة فنُت نلى مهكق الخهابحر ال ي ابخذنها اله

عش  .  15 خاضا مخناظم امللاؾو جؿمئن  لُه أظمام  لى أفئذة في ظهىلت َو
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وهى الىخاب املعجض الزي م ًضاٌ ًخحذي أظاؾحن البلًا ، ومطاكُو الهلما  هما ًحمل بحن 

ٌى وجحّحر دفخُه من أنىام الهلى  واملهاسف، وما ًضخش به من عجااب و أظشاس جبهش الهل

ق  ألباب . وهزا ما ًفعش شًف الياجب وحاظخه  لى الجهل والاكخباط من اللشآن الىٍش

ت الحجج ودنق الشىاهذ الخأزحر في اللاسئ الزي لذًه  هشافذ مهق ٌعانذ نلى جلٍى

اظخهذاد للخأزش بيل ما هى دًاي. لزلً ألفُنا جذاخل نطىص هزا الشافذ في ملاٌ 

من أظل رلً ،  احذودة مما ًجهل إلاحاؾت بزهشها هنا أمشا نعحر  إلابشاهُمي بىشافت م م

 . امللاومت بأدبظىف نلخطش نلى بهؼ الخناضاث ال ي لها نالكت مباششة 

ملالُت جفانلذ مو النظ اللشآني و اظدنططذ  نطىص مخهذدةوهى ما ٌعمح لنا بشضذ 

اث شهىسٍت ونفعُت آًاجه نبر جفجحر ؾاكاتها اليامنت وامخطاضها واخشاظها غمن ظُاك

ت ظذًذة، جدعم مو أيشاع والذوافو ال ي حفضث الياجب  لى هزه الخناضاث  . وفىٍش

 :ومن النمارط ال ي اظخحػشث النظ اللشآني وأفادث منه فنُا كٌى إلابشاهُمي 

ن لالظخهماس ظى  نمله فؿغى وبغي ، وهفش و نلي ،و أحي من الشش ما أحي.   " . 16 "ٍص

مت ال ي ًلٌى فحها هللا حهالى: فالياجب ٌعخحػش د َن ِلِفْشَنْىَن » واٌ آلاًت الىٍش ّ
ًَ ُصٍِ ِل

ََٰ
ز

َ
َوه

ِبُِل    ُظىُ  َنَمِلِه َوُضذا َنِن العا
ا

ُذ ِفْشَنْىَن ِ م ُْ َ
َباب   ِفي َوَما ه

َ
..وهى جذاخل لًىي      17 « ج

ُه العال  أللفاف آلاًت مو النظ امللالي الزي ٌشّنه من خالله كطت فشنىن مو مىس ى نل

بحالت الاظخهماس الفشنس ي مو الشهب الجضااشي ، وهي حالت واحذة كاامت نلى الكلق 

 .والاظدبذاد والجبروث ، مو جشن الانؿبام لذي اللاسئ نلى أن الهاكبت للحم م لللىة

فخهالىا ًا كى   لى ولمت ظىا  بُننا وبِنىق ، أن نخهاون نلى » و ًدناص الياجب في كىله: 

ش أ  » .مو كىله حهالى :   18 «دًان ، زق لىق نلُنا أن نخهاون نلى ما فُه خحر لئلنعان جحٍش

َنا
َ
ن ُْ ِلَمت  َظَىا   َب

َ
ىَٰ و

َ
ْىا ِ ل

َ
َهال

َ
ِىَخاِب ح

ْ
ْهَل ال

َ
ا أ ًَ ْل 

ُ
قْ  ك

ُ
َنى ِْ   َوَب

َ
َه َوم

ا
 الل

ا
ْهُبَذ ِ م

َ
 ن

ا
م

َ
ِشَن  أ

ْ
ش

ُ
ا  ن ئ  ِْ َ

ِبِه ش

ا   َبْهُػَنا َبْهػ 
َ
ِخز خا ًَ  

َ
اَوم ْسَباب 

َ
ن أ ِه  ِمّ

ا
ا ُمْعِلُمىَن  ُدوِن الل نا

َ
َهُذوا ِبأ

ْ
ىا اش

ُ
ُلىل

َ
ْىا ف

ا
َىل

َ
ِإن ج

َ
  19 « ف

 واليلمت جؿلم نلى الجملت املفُذة " ظىا  بُننا ..... أي نذٌ و انطاف. "
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لترب الخناص هنا من الاظتراس الزي جدشاول فُه اللًت  الاكخباط الحشفي ألي  بىظاؾتٍو

ق م اللشآن و  حذار حًُحر ؾفُف فحها للخهبحر نن سيبت الياجب في دنىة املحخل الىٍش

 .غشوسة جحىُق الهلل والػمحر في حهامله مو أبنا  الشهب الجضااشي 

  ُ كهش الخناص ظل في حذًض الياجب نن مههذ ابن بادٌغ،  ر ًلٌى : " فللمههذ نكامه  اٍو

فلذ وسد   20  ان أزُق."فأول  أالطاس  في جشبُت أبنااه نلى الذًن وفػااله ، ولُخع

َهْل  الخناص ظضاُا حُض انخمذ نلى اكخباط حشفي لجض  من آلاًت اللشآنُت "

ْق 
ُ
ى

ُ
ئ ِبّ

َ
ن
ُ
ى أ

َ
اِؾحُن  َمْن  َنل َُ

ا
ٌُ الش را

َ
ج
َ
ِزُق * ج

َ
ان  أ

ا
ف

َ
ِلّ أ

ُ
ى و

َ
ٌُ َنل را

َ
ج
َ
مو حًُحر في بهؼ الذواٌ     21 " ج

 
 

و الجمهُت نلى مخاؾب مهاضش ًحمل الهذا لُطبح الخؿاب دالا وة والخطا  ملشاَس

خ وجحذزنا به هخب العحرة ت، ولِغ أبا ظهل الزي ًشوي ننه الخاٍس  .وأنمالها الخحًر

ق مخحذزا نن مأظاة الشامن ماي ال ي أزشث في  ىاضل الياجب اظخلهامه من اللشآن الىٍش ٍو

حلذ  لحػىسها اللىي في راهشجه فُلٌى : أمت واألمق انفعِخه واظخىلذ نلى فىشجه نكش  

الث الحشب هما حلذ بًحرها، و راكذ لباط الجىم و الهشي والخىف... والنظ  بها ٍو

ْذ اللشآني الزي اشخًل نلُه الياجب هى كىله حهالى : " 
َ
ان

َ
 و

 
ت ْشٍَ

َ
 ك

 
ال

َ
ُه َمش

ا
َوَغَشَب الل

 
 
  آِمَنت

 
ت َمِئنا

ْ
ؿ ا مُّ ذ 

َ
َها َسي

ُ
ِجحَها ِسْصك

ْ
أ ن ًَ   ِمّ

َ
َشْث ِبأ

َ
ف

َ
ى

َ
ان  ف

َ
ِلّ َمي

ُ
ُجىِم و

ْ
ُه ِلَباَط ال

ا
َها الل

َ
اك

َ
ر

َ
أ
َ
ِه ف

ا
ُهِق الل

ْ
ن

ْطَنُهىَن  ًَ ىا 
ُ
ان

َ
ْىِف ِبَما و

َ
خ

ْ
الخذاخل النم ي هى  هأنخجولهل أن ًيىن املهاى الزي .  22 "َوال

خ أمق والجماناث. رلً أن ما أضاب الشهب الجضااشي  بان  الذسط والانخباس من جاٍس

لبهذه نن هذي هللا وظنت نبُه ضلى هللا نلُه الشامن ماي املشؤو  هى ندُجت ؾبُهُت 

مىن أن نلحل هُف حىس الياجب هزه آلاًت فأغاف  لحها ولمت " الُهشي "  مهانا  وظلق ، ٍو

 لها . افي أصمت الحاضلت ، وحهمُل  

في كىله : " زق اسظو البطش في الذنُا و كىانُجها ال ي  اوفي العُاق نفعه ، نسجل جناض        

في ول ولمت من  افي ول حشف مجها ، فااح   االاظخهماس ، ججذ رلً املهاى ماح   ٌعىظنا بها

لت الامخطاص    23 ولماتها " ورلً من خالٌ اظخحػاس النظ الًااب والخهامل مهه بؿٍش

قا لآلًت اللشآنُت : " 
ُ
ا َوُهَى َحِعحٌر  اْسِظِو  ز اِظئ 

َ
َبَطُش خ

ْ
ًَ ال ُْ ِلْب ِ لَ

َ
نل ًَ ْحِن 

َ
ج شا

َ
َبَطَش ه

ْ
ًمخطها  24 " ال
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  ُ للخهبحر نن اظدُااه من اللىانحن الفشنعُت الجااشة ال ي جطشف بها شؤون  ادمل

حن ، وجشفو لها شهاساث ظىفا  صاافت م حلُلت لها في الىاكو.  الجضااٍش

وأما ننذما ًنخلل الياجب  لى الحذًض نن العُاظت الفشنعُت في الجضااش ، فإنه ًخفانل مو 

عدنطظ       25. " اآًاجه فُلٌى : " وأنها حهذ وجماي وما حهذ  م يشوس   النظ اللشآني َو

حِهْق ملخبعا رلً من كىله حهالى : "  َمِنّ ٍُ ِهُذُهْق َو ِهُذُهُق  َوَما ٌَ ا ٌَ ُشوس 
ُ
 ي

ا
اُن ِ م

َ
ؿ ُْ ا

شحر   26 . "الش َو

عدشف  من خالٌ هزا الخناص  لى نىاكب الشلت بالىنىد الياربت للحيىمت الفشنعُت ، َو

سي دملت هزا الخفانل النم ي حُنما جشحعق في رهنه ضىسة فشنعا هشُؿان ًحاٌو اللا

 أن ٌعخذسط ضحاًاه  لى الهالن فىظب الحزس منه.

كىله حهالى :  لخلخلي مو  27وفي مىغو آخش نلشأ له هزه الهباسة " وظا ث فشنعا بالخاؾئت "

اُث بِ " 
َ
ِفي

َ
ج
ْ
ؤ
ُ ْ
ُه َوامل

َ
ْبل

َ
ِت َوَظاَ  ِفْشَنْىُن َوَمْن ك

َ
اِؾئ

َ
خ

ْ
آلاًاث من  فالياجب ٌعخحػش هزه 28" ال

خُت جشبذ ضذق الشظالت املحمذًت. زق ًخجاوص  ظىسة الحاكت وما جىحي  لُه من حلاام جاٍس

له من ناكبت  اوجحزًش   للمحخل اظُاكها الضماي و ًلبعها دممث مهاضشة جخػمن تهذًذ  

 . الؿًُان

كهش الخلاؾو النم ي واضح           ٌ في حذًش اٍو و ن في  : ه نن أحضاب في الجضااش ، فُلى

ضفىفىق دظاظحن مذخىلحن من الشظاٌ لهق أيشاع في املنافو والىشاس ي ولهق ملاضذ في 

 ٌ " لُخذاخل مو النظ .    29إلافعاد ، و نىق لخهشفىنهق بعماهق وحهشفىنهق في لحن اللى

  اللشآني في كىله حهالى : "
َ
ُهْق ف

َ
َناه َسٍْ

َ َ
اُ  أل

َ
ش

َ
ْى ن

َ
َتُهق ِبِعَُماُهْق َول

ْ
َهَشف

َ
ُهْق  ل جا

َ
َخْهِشف

َ
ْحِن  ِفي َول

َ
ل

 ٌِ ْى
َ
ل

ْ
ْق  ال

ُ
ى

َ
ْنَمال

َ
ُق أ

َ
ْهل ٌَ ُه 

ا
جىقُف ظضبي لهخحن  فالخذاخل النم ي  نما ظا  نلى شيل   30 " َوالل

الهباسجحن ' ظماهق " و" لحن اللٌى " مو اظدبذاٌ و نادة انخاط لآلًت العابلت ال ي جمشل 

الٌ نالكخه الخناضُت مو النظ الالحم لخىلُذ الذملت الجذًذة ال ي النظ الًااب من خ

 جفطح املنافلحن وجىشف ضفاتهق .

وباملنؿم العُاس ي نفعه ًخهشع الياجب لصخطُت باسصة في املجخمو الجضااشي، اظخؿام 

الهذو الفشنس ي أن ٌعخمُلها  لُه لخنفُز خؿؿه ، و الخػىم ألوامشه ،  نه الهاضمي الزي 
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إلابشاهُمي بأظلىب ظاخش حاد ، ظا  فُه : "  ن الهاضمي م ًنؿم نن هىاه و نما  جناوله

, ومن الجلي أن النظ اللشآني املىقف هنا هى كىله 31 ًنؿم نن وحي ظاداجه ومىالُه"

َهَىي حهالى : " 
ْ
نِؿُم َنِن ال ًَ ىَحى  َوَما  ًُ  َوْحٌي 

ا
فهى ٌهبر من خالٌ هزا الخناص    32" ِ ْن ُهَى ِ م

 دسظت الانطُام والانلُاد للمحخل. نن

ىمئز ٌعدُلنىن أن هزه الحيىمت  اوفي مىكف آخش ، نشضذ جناض   في كٌى الياجب : " ٍو

م . "    33وانذ حًشي بُننا الهذاوة والبًػا  ملطلحتها م ملطلحخنا ظمُها ، وم ملطلحت فٍش

خػمن هزا النظ دممث من كىله حهالى : "   ٍو
ا

ِشٍُذ الش ًُ َما   ِ نا
َ
َهَذاَوة

ْ
ُق ال

ُ
َنى ِْ ىِكَو َب ًُ ْن 

َ
اُن أ

َ
ؿ ُْ

َػا َ 
ْ
َبً

ْ
ُخْق ُمْنَتُهىَن  ِفي َوال

ْ
ن
َ
َهْل أ

َ
الِة ف ِه َوَنِن الطا

ا
ِش الل

ْ
ْق َنْن ِره

ُ
ه ُطذا ٍَ ِعِش َو ِْ َ ْمِش َواملْ

َ
خ

ْ
 34 . "ال

ذمجها في خؿابه كطذ  زشا  مػمىنه وججعُذ حالت الػُام  ًُ ٌعخحػشها الياجب و 

وان ٌهِشها أفشاد الشهب الجضااشي مو املحخل البًُؼ ) الشُؿان ( الزي  والفىض ى ال ي

و ظياث  اف كىتهق ،تتتتاق بُجهق إلاغهتتتوان ٌهمل نلى حهمُم الخالف وصسم بزوس الشل

 أضىاتهق املؿالبت بالحم .

ق (، في ظُاق حذًشه نن ظُاظت       عخلهق الياجب دممث النظ الًااب )اللشآن الىٍش َو

ٌ  فشنعا : "فأفعذ  الهادفت  لى ججهُل أمت وحشمان أبنائها من حلهق في الخهلُق ، فُلى

الاظخهماس أخالكهق ، ووهن نضاامهق، و فشق بحن أظضائهق لئال ًجخمهىا، وكؿو الطلت بُجهق 

فالنظ ًذًن بما    35وبحن ماغحهق لئال ًزهشوا ، وغشب بُجهق وبحن الهلق بعىس له باب . "

ُه َباٌب َباِؾُنُه ِفُِه ممث للىله حهالى : "ًنؿىي نلُه من د
ا
َجُهق ِبُعىس  ل ُْ ُػِشَب َب

َ
ف

 
ُ
ْحَمت اِهُشُه ِمن الشا

َ
اُب  َوق

َ
َهز

ْ
م امخطاص مػمىن أًت 36" ِكَبِلِه ال دناص مهها نن ؾٍش . ٍو

 . وحًُحر دوالها لخىلُذ دممث ظذًذة حهىغ ججشبخه الفنُت، وحهبر نن أدبه امللاو 

ُ  هما         اث جناضُت  نلى وفم، كذ جق  انجذ أن الخهامل مو النظ اللشآني فن معخٍى

مخخلفت جشاوحذ بحن الاكخباط الحشفي أو الاظتراس لذواٌ النظ الًااب بشيل نمؿي زابذ 

ت والخفانل في  نخاط الذملت ، والخناص الامخطاص ي الزي ًخىاظذ خالٌ  ًفخلذ  لى الحٍُى

هخبر هزا امخطاص مػامحن آلاًاث اللشآنُ ت ودوالها و  نادة نششها في النظ الحاغش ، َو

 املعخىي أنلى دسظت من ظابله ، وخؿىة مخلذمت في النطج إلابذاعي والفاي لذي أدًب .
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 : الحناص الشعري . 2.5

ًدعق الخؿاب امللالي ننذ إلابشاهُمي بانفخاحه نلى املىسور الشهشي الهشبي كذًمه       

ًمشل ظض ا مهما من زلافت الياجب أدبُت ، فلذ اشتهش بحافكت  وحذًشه ، رلً أن الشهش 

ت ظانذجه نلى اظخحػاس النطىص الًاابت داخل النظ بًشع حهمُم  ًحا اجه،  كٍى

م الاظتراس والامخطاص والحىاس بحُض جنذمت هزه  و نؿااه أبهاد ظذًذة نن ؾٍش

 . النطىص مو نظ ظذًذ حافل بالذممث واملهاني

ت ال ي ًخىفش نلحها ملاٌ إلابشاهُمي بُذ أن الع ي   لى داسظت ول النمارط الخناضُت الشهٍش

لًضاسة مادتها. لزلً فإنه ًيىن من أحعن الاكخطاس نلى  اوإلاملا  بها ، مهمت شاكت نكش  

رهش بهؼ مجها بًُت اظدنؿاق النظ الًااب والىكىف نلى أدبُت الدشابً الحاضل بِنه 

بهذ أن نا  الاظخهماس مل  ظفنُه ، » ً كٌى الياجب : وبحن النظ الحاغش ، ومن رل

خماى  ذ ٍو بذو أن 37 «اؾمئنانا  لى أن اللػُت ) فطل الذًن نن الحيىمت ( جمذ هما ًٍش ٍو

 النظ هنا ًخهالم مو كٌى املخنبي :

خخطق عهش الخلم ظشاها ٍو  38أنا  مل  ظفىني نن شىاسدها                      َو

ترر هشحرا ملا وان ًلىله ، بِنما وان املعجبىن به من اللشا  ٌهنخىن فأبى الؿُب لق ًىن ًى

ٌهىط نلحهق وهق مخخلفىن » أنفعهق ابخًا  فهق كطذًت هالمه في أبُاث مهُنت ، فيان 

  39«من حٌى شهشه فُبدعق مضهىا ... ولهل رلً هى الزي حمله نلى أن ًلٌى بِخه الشهحر

خجلى الخناص في اظترا  لبهؼ دواٌ ال لت الحىاس ٍو نظ الًااب واظخحػاسها بؿٍش

جىقُفها في ظُاق أخش ًيىن فُه الخذاخل كااما نلى أظاط الامخطاص اللًىي واملحاوسة و 

الذملُت . فلذ لجا الياجب  لى اظخمذاد الذممث الشيلُت من النظ العابم و نمذ  لى 

شها والنأي بها نن ظُاكها أضلي للخهبحر نن ظهادة فشنعا بهذ اظخفائها ملششونها  جحٍى

الذني  املخهلم بفطل الذًن نن الحيىمت ، ومن زق اظخؿام أن ًنلل النظ الًااب من 

غُم ححره الذملي  لى ظهت النظ الحاغش املفهق بشوح النػاٌ والخحذي والُلكت 
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ؼ الذًن إلاظالمي في  املعخمشة إلحباؽ ول محاومث املحخل ومخؿؿاجه الهادفت  لى جلٍى

 . الجضااش

خه  ىاضل الياجب الايتراف من مهحن املخنبي الزي ؾاملا جأزش به وأعجب بصخطِخه ونبلٍش ٍو

 : حىق أحُىا الهذٌ وانششوه ، و أمُخىا الاظخهماس واكبروه ... فإن لق جفهلىا » فُلٌى ٍو

فأًلنىا أن ول ما جنفلىنه من ظهذ ووكذ وماٌ في جمىحن الاظخهماس الػابو، وم الحمذ 

ا ، وم   :ملخنبياونجذه ٌعخحػش هنا كٌى   40«املاٌ باكُا. مىعىٍ 

شصق خالضا من أري                 فال الحمذ مىعىبا وم املاٌ باكُا ًُ  41 را الجىد لق 

حُض أناد هخابت عجض البِذ الشهشي ونثره مو  حذار حًُحر في دواله ، و جىقُفها في ظُاق 

تممازل ٌهبر من خالله نن اللُمت الحلُلُت للما  . ٌ والجاه في هنف الهذٌ والحٍش

وهق وسزت أنبُا  في هذاًت الناط  لى الحم  -و را جىظه خؿاب إلابشاهُمي  لى الهلما  

ت وننُفت جنق نن جزمشه وسخؿه نلى الزًن هانىا  -والهذٌ  فإنه ٌعخهمل لهجت كٍى

ن الهلما  وأها» غهفىا أما  املحخل ، فسخشوا دًجهق في خُانت الذًن والىؾن فُلٌى : 

وخىم لهؤم   اأنفعهق ، فعهل الهىان نلحهق ، فأضبحىا أرٌ من وجذ بلام ، وضاسوا نبُذ  

 : املخنبي الشهحر الزي ًلٌى فُه ، والنظ الًااب املعخًل نلُه هى بِذ42 املبخذنت الػالٌ

 43من يهن ٌعهل الهىان نلُه                            ما لجشح بمُذ اًال 

خطح أن ا ل النم ي ٍو لخفانل النم ي الحاضل ججلى في شيل اظتراسي حُض جق جحٍى

العابم ومحاواجه نلى معخىي البنُت الشيلُت و املػمىنُت مو  فشاص بهؼ الذممث 

 .الجذًذة ال ي أمالها العُاق

ىقفها في نطه الحاغش للخهبحر       هما ٌعخحػش الياجب دواٌ شهش صهحر بن أبي ظلمى ٍو

أما آن لهشاق ظلمي » الانذماط و الزوبان في آلاخش ، ًلٌى إلابشاهُمي : نن سفػه لعُاظت 

أن ًلىلىا : صحت الللب نن ظلمى ؟ أما آن للحاملحن بالىحذة الفشنعُت أن ًنفػىا نجهق 

 : ًلٌى صهحر في النظ الًااب   44«أحال  ؟

 45 حله *صحا الللب نن ظلمى وأكطش باؾله                 ونشي أفشاط الطبا وسوا
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ؤهذ الياجب جىاضل نطه امللالي مو نطىص الترار الشهشي ودممتها ال ي جلى  نلى  ٍو

نالكت انذماظُت في خؿابه املهبر نن مىاكفه الشابخت  صا  كػُت وؾنه وشهبه ، حُض ٌشحر 

أما الؿبِب الاظخهماسي بالنعبت  لى املعلمحن فىأنما ظا  لُذاوي نلت بهلل ... » في كىله : 

      46 .«بعخان املشمش في نكش ابن الشومي  - را اظخصنِنا الحىاغش  -ظهل الجضااش مما 

 :  لى كٌى ابن الشومي

  را ما سأًذ الذهش بعخان مشمش                    فأًلن بحم أنه لؿبِب

ػا حمل ول كػِب ًل مٍش ٌُ ًل لشبه                          ٌُ  ًٌل له ما م 

بذو أن الياجب كذ  ، ورلً بذنىة  ااظخحػش الحمىلت الذملُت للنظ الًااب  شاسٍ  ٍو

اللاسئ  لى الهىدة  لى الشانش و لى كػُت من اللػاًا وان أزاسها في شهشه مما ٌعهق في 

ت للشا ة أزش  حفض نلى امخالن أداة املهشفُت الػشوٍس حًزًت راهشة اللاسئ وجنشُؿها ، ٍو

له  . أدبي وجأٍو

خذاخل نظ الياج  ٍو
 

ُ   ب مو النظ الًااب جذاخال نلى الامخطاص و نادة  امهخمذ   اظضا

أما أمذ فلذ ؾاٌ » الدشىُل وفم منكىس نػالي ٌعمح بخلذًق نظ ظذًذ . مشل كىله : 

لكت و ن ظنت فخناس ى أولنا ولق ًنغ أخحرنا، وما صاد ؾٌى الههذ  م جزهشا ٍو  ماات و نشٍش

 
 
حُض ًلخنظ الياجب بهؼ دواٌ مهللت   47«بالحبل نلى ؾىله وامخذاده  ااظخمعاو

حذر الخماظ    بُجها وبحن نطه املنجض . ًلٌى النابًت في مؿلو مهللخه :  االنابًت الزبُاني ٍو

ت بالهلُا  فاظدنذ                     أكىث وؾاٌ نلحها ظالف أمذ ُّ  48 ًا داس م

، فإنه م ًؤزش نلى  وما ًحُل نلُه النظ الجذًذ هى أن الضمن مهما ؾاٌ مو الاحخالٌ

 . نالكت الشهب بىؾنه أو  غهاف ضىث الحم و املؿالبت به

وملا بلًذ نفعُت الياجب أوط جىجشها ندُجت فشله في جحلُم بهؼ مؿالبه ، ألفُناه 

 ٌ »  :ٌعخذعي شهش نمشو بن ولشى  ألنه ًجعذ لحكت شهىسٍت مخمحرة جؿابم الحاٌ ، فُلى

  جخزًل املخزلحن ، وم ظهل الجاهلحن بلُمتهاوم ًلهذنا نجها ظيىث العاهخحن وم 
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ُ   .     49و باآلزاس العِئت ال ي يشظتها في أمت"  كهش الخناص ظل من خالٌ حششبه لبهؼ  اٍو

 : دواٌ بِذ مهللت نمشو بن ولشى  الزي ًلٌى فُه

 50أم م ًجهلن أحذ نلُنا                   فنجهل فىق ظهل الجاهلُنا 

نظ الحاغش لخأهُذ جلاؾو الخجشبت الفنُت بحن الشانش الجاهلي والياجب و ظلاؾها نلى ال

 مو اخخالف في الضمان وامليان والحذر.

ت وما ظادها من خالفاث وانلعاماث أدث  لى  ش حالت أحضاب الجضااٍش وححن أساد جطٍى

حها أما  املحخل املتربظ ، وظذ الياجب في الترار الشهشي ألحمذ شىقي  غهفها ورهاب ٍس

 : و هُف وأنخق »... مادة خطبت إلزشا  لًخه ومالمعت الىاكو بيل مشاسة وضذق ،  را ًلٌى

لهن بهػىق بهػا. وهى جذاخل كااق نلى     51 «مو الخالف ًىفش بهػىق ببهػا ، ٍو

لت الامخطاص والاظترا  لذواٌ شهش أحمذ شىقي في كىله  : ؾٍش

 52 هزي الطّجت الىبري نالما ؟الا  الخلف بِنىق  مَما ؟                     و 

ت  بحن هزا الخذاخل النم ي الؿبُهت الفنُت الشاكُت للنظ الًااب الًاي بالنمارط الشهٍش ٍو

الهالُت ، و ال ي سجلذ حػىسها املىشف في النظ الجذًذ ، مشحرة دممث أخشي جحمل 

 بطماتها وأبهادها.

ي ، من اظخحػاسه هما جمحرث هزه الكاهشة بخهذد أشياٌ اظخحػاس النظ الشهش 

مباششة مو رهش اللاال أو دون رهشه في الًالب ،  لى الاظخحػاس إلاشاسي أو الخلمُحي الزي 

ٌهخمذ نلى مهشفت املخللي ومذي احعام زلافخه ، رلً أن املهشفت هي أظاط اللشا ة 

ل .  والخأٍو

 خاجمت . 6

 حطشها فُما ًلي ًمىن تالنخاا من مجمىنت  لى إلابشاهُمي أدب في الخناص دساظت بنا أفػذ

: 

  دبي ليىنه مدشبها بالشلافت ملامث الابشاهُمي ظا ث مفهمت بالخناص اللشاني  وأ

شهشه بالشاحت ننذ اللشا ة فهى ًحلم  بأفياسهالادبُت والذًنُت لُلنو اللاسئ  َو

 .واملجخمو إلانعاناملخهت واللزة للمخللي نبر ظمالُاث جلً الناضاث ال ي خذمذ 
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 اخل النطىص ال ي ؾبهذ خؿاب إلابشاهُمي ، أهذث نلى حهلم الياجب قاهشة جذ

باملىسور الشهشي الهشبي كذًمه و حذًشه ، ومذي  فادجه منه من خالٌ اظخهماله 

في نالكاث جناضُت ظهلخه حامال ملهان مهاضشة ججعذ البهذ النػالي الزي شًل 

 ؛من فىشه وأدبه ووظذانه  اهبحر   اححر  

 في وانذ حُض الىاضحت البعُؿت اللًت إلابشاهُمي ملامث تدساظ خالٌ من جىضح 

 ٌ  ظمُو الؿبلاث اغافت الى ظماٌ الطُايت وحعن الخهبحر نن الفىشة. مخناو

 كاامت املشاظو : . 7

ق   .1  اللش ان الىٍش

ف محمذ ششح.  دًىنه الشومي، ابن  .2  بحروث ، الهشبي الترار  حُا  داس - ظلُق شٍش

خ أيفل ،  1 ،ط الؿبهت و الخاٍس

 . ط.   املهاضش، الجضااشي  الشهش في وظمالُاجه الخناص ، مباسوي ظماٌ .3

 ، الهلمُت الىخب داس - فانىس  نلي جلذًق و ششح - دًىنه ، ظلمى أبي بن صهحر .4

 . 2003 ، 1، ؽ لبنان ، بحروث

 ،داس الششق اللاهشة. 8ؽ  ،النلذ أدبي أضىله ومناهجه،ظُذ كؿب  .5

 أمت داس ، 2007 ، ؽ.د ، البطااش نُىن  ، ميإلابشاهُ البشحر محمذ الشُخ .6

 الىُفان بشط ، والخىصَو للؿبانت

 ، الهشبُت للًت أنلى املجلغ مجلت والبُان، اللًت فاسط إلابشاهُمي بلهُذ، ضالح .7

 . ،الجضااش2009

ض نبذ .8  والنشش للؿبانت كبا  ،داس الصحفي امللاٌ ششف،فن الهٍض

 ،2000 ؽ،.والخىصَو،اللاهشة،د

 ظىان ، ؽ.د ، أدبي النلذ ى غ في امللاٌ فن الحذًذي، العُذ للؿُفا نبذ .9

 . الجضااش ، والخىصَو للنشش الحىمت بِذ ، 2009
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ت مشجاع، امللً نبذ .10 ت جأظِغ - اللشا ة نكٍش  داس - أدبُت لللشا ة الهامت للنكٍش

 2003 وهشان والخىصَو، للنشش الًشب

 ،1996 بحروث ، الهشبي الفىش داس - وي نيا سحاب:  جح - دًىانه ، ولشى  بن نمشو  .11

 ،1ؽ

غ مهلىف: املنجذ في اللًت وأدب والهلى  ، املؿبهت اليازىلُىُت ،  .12  1996لَى

 بحروث

 وصاسة منشىساث لؤلدب ، ظُمُابي جحلُل نحى والذملت نضا ، النلذ محمذ .13

 .1996،  1 ؽ الشلافت،

   ، بحروث .1966،  4محمذ ًىظف نجق : فن امللالت ، داس الشلافت ، ؽ .14

 الهلمُت الىخب داس - العخاس نبذ نباط وجلذًق ششح - دًىانه ، الزبُاني النابًت .15

 . 2004 ، 1، ؽ لبنان بحروث، ،

 

 . الهىامش :8
 

 
  148.1 ، ص1996الشلافت، ؽالنلذ والذملت نحى جحلُل ظُمُابي لؤلدب، محمذ نضا ، منشىساث وصاسة   -1

ق ،أًت  -  2  .4ظىسة مٍش

 .33ظىسة النعا  ، أًت  –  3

غ مهلىف: املنجذ في اللًت وأدب والهلى  ، املؿبهت اليازىلُىُت ،  –  4  . 663بحروث ص  1996لَى

 .94-93  ، بحروث ، ص 1966،  4محمذ ًىظف نجق : فن امللالت ، داس الشلافت ، ؽ –  5

 .106،داس الششق اللاهشة ص 8كؿب النلذ أدبي أضىله ومناهجه ؽ  ظُذ –  6

 .95محمذ ًىظف نجق ،فن امللاٌ ،ص –  7

، بِذ الحىمت للنشش  2009ى  النلذ أدبي ، د.ؽ ، ظىان غنبذ اللؿُف العُذ الحذًذي، فن امللاٌ في  –  8

 . 39والخىصَو ، الجضااش ، ص 

، داس أمت للؿبانت والخىصَو ، بشط الىُفان ، ص  2007، نُىن البطااش ، د.ؽ ،  الشُخ محمذ البشحر إلابشاهُمي –  9

370. 

 . 371املطذس العابم ، ص  -  10

 ..49ظىسة أنها ،آلاًت  –  11

 .102محمذ ًىظف نجق ، فن امللالت، ص –  12
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ض ششف ، فن امللاٌ الصحفي ، داس كبا  للؿبانت والنشش والخىصَو،اللا –  13  .23، ص2000هشة،د.ؽ، نبذ الهٍض

 .55،الجضااش ، ص2009ضالح بلهُذ،إلابشاهُمي، فاسط اللًت والبُان، مجلت املجلغ أنلى للًت الهشبُت ،  –  14

 | 167ًنكش: ظماٌ مباسوي ، الخناص وظمالُاجه في الشهش الجضااشي املهاضش،  . ط ، ص  –  15

 173 . ط، ص -ش نُىن البطاا -محمذ البشحر إلابشاهُمي ، أزاس  –  16

 37ظىسة يافش، آًت   –  17

 .180محمذ البشحر إلابشاهُمي، نُىن البطااش،  . ط، ص   –  18

 64ظىسة آٌ نمشان، آًت  -  19

 وكىد .216محمذ البشحر إلابشاهُمي،  .ن، ص  -  20

 222ظىسة الشهشا ، آًت:  -  21

 112ظىسة النحل ، آًت  -   22

 139 ُىن البطااش ،   . ط ، صمحمذ البشحر إلابشاهُمي ، ن -   23

 . 4ظىسة امللً ، آًت  -   24

 . 423محمذ البشحر إلابشاهُمي ،   . ن ، ص  -   25

 .120ظىسة النعا  ، آًت  -   26

 . 302محمذ البشحر إلابشاهُمي ،  ، ن، ص  -   27

 . 9ظىسة الحاكت ، أًت  -   28

 .101، ص محمذ البشحر إلابشاهُمي ، نُىن البطااش ،   . ط  -   29

 30ظىسة محمذ ، آًت  -   30

 . 139محمذ البشحر إلابشاهُمي ،  . ن، ص  -   31

 .4و3ظىسة النجق ، آلاًخان  -   32

 . 469محمذ البشحر إلابشاهُمي ،  . ن، ص  -   33

 . 91ظىسة املااذة ، آًت  -   34

 . 188البشحر إلابشاهُمي ، نُىن البطااش ،   . ط ، ص  -   35

 . 13حذًذ آًت ظىسة ال -   36

 . 145محمذ البشحر إلابشاهُمي ، نُىن البطااش ،   . ط ، ص  -   37

 . 84، ص 4املخنبي ، دًىانه ،  . ط، ط  -   38

ت اللشا ة  -   39 ت الهامت لللشا ة أدبُت  -نبذ امللً مشجاع، نكٍش داس الًشب للنشش والخىصَو، وهشان  -جأظِغ للنكٍش

 . 196، ص 2003

 . 373بشحر إلابشاهُمي ، نُىن البطااش ،   . ط ، ص محمذ ال -   40

 . 419، ص 4املخنبي ، دًىانه ،  . ط ، ط  -   41
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 . 310محمذ البشحر إلابشاهُمي ، نُىن البطااش ،   . ط ، ص  -   42

 . 217املخنبي ،   ن ، ص  -   43

 . 288محمذ البشحر إلابشاهُمي ،   . ن ، ص  -   44

  88، ص 1، ؽ 2003داس الىخب الهلمُت ، بحروث ، لبنان  -ششح و جلذًق نلي فانىس  -، دًىنه صهحر بن أبي ظلمى  -   45

خ و الؿبهت ، ط.  -ابن الشومي، دًىنه . ششح محمذ شٍشف ظلُق  --   46 داس  حُا  الترار الهشبي ، بحروث ، أيفل الخاٍس

 .513، ص 1

 142محمذ البشحر إلابشاهُمي ،   . ن ، ص  -   47

، 1، ؽ 2004داس الىخب الهلمُت ، بحروث، لبنان  -ششح وجلذًق نباط نبذ العخاس  -لنابًت الزبُاني ، دًىانه ا -   48

 9ص
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Abstract:  

         The aim of this study is to investigate the difficulties confronted by Yemeni 

students in translating scientific texts from English into Arabic. The result showed 

that the majority of students found it hard to get the equivalent of the scientific 

terms that were used in the test. It revealed that a great number of students used a 

method of neologisms intend at using pure Arabic vocabularies, while others 

preferred another methods which did not serve the Arabic language such as 

transcription; so they ended up with incorrect translation. The analysis also 

emphasized that students‟ mistakes were due to their lack of knowledge of 

appropriate methods they to be used to translate scientific texts and to their 

unfamiliarity with various scientific terms. 

Keywords: Translation, Technical Translation, Scientific Texts, Arabization, 

Neologisms, Thamar University, Yemen.  

 :ملخص

الُمىُون عىد جسجمت الىصوص  تهدف هره الدزاطت إلى معسفت الصعوباث التي ًواجهها الطالب

ت إلى اللغت العسبُت. وكد أظهسث الىخائج أن غالبُت الطلبت كد وجدوا صعوبت  العلمُت مً اللغت ؤلاهجليًز

في الحصول على مكافئ للمصطلحاث العلمُت التي اطخخدمت في الاخخباز كما أن عددا كبيرا منهم 

لت "اإلاظخجداث"  ا  . عسبُت مدظت بلصد اطخخدام مفسداثاطخخدموا طٍس
ً
بِىما فظل آخسون طسك

أخسى ال جخدم اللغت العسبُت مثل "اليسخ الصوحي"، لرلك اهخهى بهم ألامس بترجمت غير صحُدت. كما 

اإلاعسفت بالطسق اإلاىاطبت الطخخدامها في أكد الخدلُل أًظا أن أخطاء الطلبت جسجع إلى افخلازهم إلى 

               .ا بمخخلف اإلاصطلحاث العلمُتجسجمت الىصوص العلمُت وعدم إإلاامهم أًظ

ب، اإلاظخجداث، الكلمات املفتاحية  : الترجمت ، الترجمت الخلىُت ، الىصوص العلمُت، الخعٍس

 جامعت ذماز، الُمً. 
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1. Introduction  

Translation is a human activity that enable us to communicate. It plays a 

significant role in translating thoughts, information and knowledge. It is important 

for science and technology development. Catford(1965: vii) states that 

“ translation is an activity of enormous importance in the modern world and it is a 

subject of interest not only to linguists, professionals, amateur translators and 

language teachers, but also to electric engineers and mathematicians”. Scientific 

translation covers the translation of many kinds of specialized texts in science, 

technology, medicine, and economics. It is not like other translation, it goes 

beyond just rendering words from one language into another. Due to technological 

developments, a lot of difficulties have appeared in translating technical texts and 

expressions from English into Arabic. One of the main problems that English 

students face is how to deal with translating scientific terms from English into 

Arabic and in choosing the best method to achieve a high quality translation of 

those terms which may develop the Arabic language. 

Significance of the Study 

 This current study may be of great value to those who are interested in the field 

of translation in general and to English students in particular, since it provides 

broad  analysis to the areas of difficulties in translating scientific texts from 

English into Arabic and therefore recommended the solutions. In addition, this 

attempt may be of great value in helping teachers to find out the appropriate 

method, techniques and activities for teaching translation in general and technical 

translation in particular to develop their students' competence and performance in 

translation. 

The Objectives and Questions of the Study 
This study aims at investigating the difficulties that Yemeni students majoring in 

English language at English Department, Faculty of Arts, Thamar University in 

translating scientific texts from English into Arabic. It also attempts to clarify the 

elements that cause these difficulties and gives some recommendations on how to 

overcome them. In order to achieve these goals, the study will answer the 

following questions; What are the difficulties faced by Yemeni students when 

translating scientific texts from English into Arabic?  What kind of methods 

students use in translating scientific terms? 

Limitations of the Study 
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Fourth year English language students at English Department, Faculty of Arts, 

Thamar University, will be the chosen population sample to perform this study. 56 

students will be chosen randomly from the total population of students enrolled in 

the second semester of the academic year 2020/2021. It dealt with some scientific 

terms that undergraduate students of English face in translation from English into 

Arabic. 

2. Definition of Terms  

2.1 Translation  

Translation is a communicative activity that involves the transfer of information 

from the source language to the target language.  A definition which emphasis on 

the transfer of meaning and style was given by Nida and Taber (1969 :12) 

“Translating consists in reproducing in the receptor language the closest natural 

equivalent of the source-language message, first in terms of meaning and secondly 

in terms of style” Ghazala(2008:1) used the term translation to refer to " all 

processes and methods used to render and/or transfer the meaning of the source 

language into the target language". By meaning he means the components of 

language i.e. grammar(syntax), phonology(sounds), style and vocabulary(words). 

According to Catford(1995:20 ) translation is "the replacement of textual material 

in one language(SL) by equivalent textual material in another language(TL)". He 

builds his definition on the concept of equivalence, describing translation as the 

replacement of textual material in one language by equivalent textual material in 

another language. 

2.2 Technical Translation  

Ghazala(2008:156) defined technical translation as  "the translation of scientific 

terms of all kinds: medical, physical, chemical, mathematic, mechanical, 

technological, biological, agricultural, computer, internet and other terms of the 

various branches of science." Technical translation is primarily distinguished from 

other forms of translation by terminology. Newmark (1988: 151) defined 

technical translation as “one part of specialized translation; institutional 

translation, the area of politics, commerce, finance, government etc, is the other. I 

take technical translation as potentially (but far from actually) non-cultural, 

therefore 'universal'; the benefits of technology are not confined to one speech 

community”. 

2.3 Arabization 
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 Ghazala (2008: 156) uses the term “Arabization” or “Arabicization” as a 

synonym for technical translation, “Arabization (or Arabicization, by analogy to 

Anglicization, Germanization, etc.) is the translation of technical terms into 

Arabic”. However, Baker (1987: 187) notes that: "Arabization involves the 

rendering of foreign terms into Arabic in its original linguistic form, after 

introducing minor phonetic and/or morphological changes where necessary. 

Arabicization is looked upon as an adopted method for introducing new terms into 

Arabic, i.e. it is the process of translating foreign terms using Arabic forms. For 

instance: Philosophy     فلظفت , Asphalt   أطفلت. 

2.4 Scientific Texts                                                                                                                 

According to El Mustapha L. and Wafa A. (2014 : 89)  “The term „science‟ covers 

a wide range of disciplines that could include, but are not limited to, physics, 

biology, chemistry, astronomy, mathematics, geology, biochemistry, astrophysics, 

ecology and engineering sciences.” Pinchuk 1977: 167) stated that “Scientific 

texts differ from other texts basically because „scientific language draws on 

humanistic education, while workshop terms are non-literary, practical, colloquial 

and sometimes humorous”( sited in El Mustapha L. and Wafa A.(2014:89).  

3. Strategies of Translating English Scientific Terms into Arabic 

Translating scientific terms requires specific skills in the form of some strategies 

that are likely to be successful and supply the target language. In this respect, 

several options are available for translators to translate scientific terms to Arabic. 

What a translator of scientific texts needs is to choose the most appropriate 

strategy that facilitates the exact transfer of the message from the source language 

to the target language. According to Ghazala(2008: 163) there are several methods 

of translating scientific terms into Arabic. These methods will be discussed and 

ordered  form poorest to the best as follow: 

3.1 Transcription(رسم لفظي/ نسخ لفظي) 

Transcription is one of the strategies that used to translate scientific terms. It is the 

literal spelling of the English term in Arabic letters as it is exactly pronounced, e.g. 

Bank(بىك) , Radar(زاداز) , Aspirin( أطبًرً  ) , Microphone( مُكسفون) , Bacteria(ا   (بكخيًر

This method does not give the meaning of the word in Arabic and also the terms 

are not pure Arabic ones. They are just borrowed and shaped in Arabic letters. 

According to Ghazala (2008: 168) "Transcription is the poorest and worst way of 

Arabization if taken to be applied to all terms, for it means to leave the door wide 
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open for the foreign terminology to invade Arabic language unconditionally and 

seriously". Therefore, it should be avoided by the students except in the case 

where translators could not find equivalent for the term in Arabic language, e.g. 

 In such  a case, it can be used temporarily until a recognized Arabic term. فُخامين

is suggested.  

3.2  Naturalization(التطبيع ) 

According to Ghazala (2008:159), naturalization is the attempt to adopt the 

English term to Arabic pronunciation, alphabet and grammar, by modifying its 

pronunciation only partly, changing the spelling of one or more of its letters into 

close Arabic ones, and using it in a singular, plural, masculine, feminine or verb 

form. e.g. 

Technology   ثكنولوجيا 

- Technological(adj.) جكىولوجي/ جكىولوجُت 

- Technologist(n)   مخخصصتجكىولوجي)مخخصص في الخكىولوجُا(/ جكىولوجُت  

- Technologists(n./plural) جكىولوجُون/ جكىولوجُاث 

- Technologies (n./plural) جكىولوجُاث 

- Technologically(adv.) ا  جكىولوجي    

Naturalization can be seen as evolution of the transcription method, although it is 

still not convenient. Thus it is not pure Arabic vocabularies, the basic or the roots 

of terms remain English even if they are naturalized. To avoid this type of 

problem, Ghazala(2008) supported another method that would fulfill the 

appropriate translation of scientific terms.  

3.3 Coinage(النقش/ السك) 

According to Ghazala(2008:162-166) coinage is the best method of Arabization. 

It is the introduction of new terms in the Arabic language via three main processes: 

3.3.1 Revival 

Revival is called (ؤلاخُاء أو الخولُد) in Arabic. It attempts to used of an old word with 

new meaning. According to Baker(1987) this method uses Arabic lexicon instead 

of trying to introduce new concepts that may take time to be adopted, e. g. 

1-Train(كطاز) initially used to mean a line of camels. 
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2-Car (طُازة) initially used to mean long distance desert travelers. 

3-Newspaper( جسیدة) initially used to mean a small palm stick was used to write 

on patches. 

According to Ghazala(2008: 163) "Revival is a successful, but difficult way of 

Arabization. The Arabized terms are purely Arabic. It was a reaction to the 

invasion of Arabic by foreign words." 

3.3.2 Derivation 

Derivation or what is called  in Arabic, is a process by which a group of ( (الاشخلاق

words that have a similar meaning are derived from one basic morpheme: the root 

ز
ْ
(الِجر ). It based on measurement(اللُاض). The most famous measures in Arabic are 

"instrument names" ( أطماء آلالت) such as: 

  مفعل -1

- Laboratory    مخبر  

- Factory    مصىع   

 مفعلت   -2

- Butchery   مجصزة/ ملحمت  

- Grease box   مشحمت  

 فعالة / مفعالة  -3

- Fridge  ثالجت 

- Mixer  خالطت  

4-    مفعال 

- Drill  مثلاب  

- Iron  مكواة 

According to Baker(1987:186) this method provides a powerful tool for coining 

new terms in Arabic, it is favored by the academies as the most natural way of 

enriching the language without altering its identity. On the other hand, Ghazala 

(2008) argued that derivation is still a limited way because it cannot be applied to 

all the terms because some of them would not accept measures. 
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3.3.3 Neologisms(املستجدات) 

According to Ghazala(2008:165) neologisms are words, ideas and expressions 

which were not known in classical Arabic. The door of Arabic language is always 

open to receive newly Arabized terms in order to match the fast development of 

technological, computer and internet sciences, e.g. 

- Psychology   علم الىفع  

- Physiology    علم وظائف ألاعظاء 

- Keyboard   لوخت مفاجُذ الحاطب 

Translators who work in scientific terms are always coming across difficult words 

to translate. They should consider the linguistic differences between English and 

Arabic, for that they need to coin terms that are linguistically suitable to Arabic.  

4. Requirements of Scientific Translator 

Scientific translators are not like other ordinary translators. There are certain 

qualifications that they should have in order to achieve a good translation of 

scientific texts as well as to convey the exact information. Al-Hasnawi (2010) 

differentiate six characteristics -taken from the London Institute of Linguistics- 

that the scientific translator should have: 

1. Broad knowledge of the subject-matter of the text to be translated. 

2. A well-developed imagination that enables the translator to visualize the 

equipment or process being described. 

3. Intelligence, to be able to fill in the missing links in the original text. 

4. A sense of discrimination, to be able to choose the most suitable equivalent 

term from the literature of the field or from dictionaries.  

5. The ability to use one's own language with clarity, conciseness and precision. 

6. Practical experience in translating from related fields.  

5. Review of Related Literature 

For decades, a number of studies in the field of technical translation tried to 

explore methods of translating technical and scientific terminology into Arabic. 
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Ahmed Adel Nouri (2011) conducted a study that shed light on English – Arabic 

scientific translation. The aim of the study is to investigate errors made by Iraqi 

students at the University level in translating a scientific text from English into 

Arabic. According to statistical analysis, the students made errors and faced some 

difficulties in translating the text because many of them depended on using 

dictionaries for general purposes instead of using specialized scientific 

dictionaries. 

Manar Fahmi Abu Elayyan (2019) achieved a study that aimed at investigating 

the problems that Jordanian translators encounter in translating technical texts and 

expressions from English into Arabic. It also aimed to highlight difficulties that 

translators face in translating technical texts and expressions in the fields of 

medicine, business, agriculture, industry and law. The study revealed that some of 

the difficulties that the participants faced were related to language difficulties such 

as : lexical choice, syntax, and semantics. It also found that the participants 

resorted to literal translation because of lack of experience, lack of knowledge, 

absence of enough practice, and shortage of specialized bilingual dictionaries. 

Farhan Maqablih and Mohammad Al-Shehab(2017) conducted a study that 

aimed to examine the ability of translation students in translating technical text 

from English into Arabic at Jadara University in Jordan. The students were asked 

to translate the English text into Arabic. The results showed that the ability of 

students in translating technical and military text displayed fairly low level. Also, 

it showed no statistical differences between males and females in translating such 

text. Based on the results of this study, the researcher provided several 

recommendations. The most important is the need to increase the number of 

translation courses in the English department at Jadara University. 

6. Method and Procedures 

6.1. Instrument of the Study 

In this study, the researcher used a translation test which was carried out to meet 

the objectives of the present study. The test contained 9 sentences which covered 

various scientific terms to be translated from English into Arabic to investigate the 

difficulties confronted by Yemeni students in the field of scientific translation. 

The researcher has followed a description and analytical approach.  

6.2. Discussion and Analysis 

Students deal with scientific terms indifferent ways. They selected different 

strategies to translate them. Twenty scientific terms were found in the test and 

discussion is provided below.  
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 1- “ The first bicycle with pedal pull was produced in German.” The sentence 

contains one term. This term has been analyzed in the students translations as the 

table illustrate. 

First sentence: The term: Pedal Pull   

The English 

Term 

Suggested 

Translation 

Frequency 

of 

Occurrences 

 

 

Percentage% 

 

 

The Method 

Used 

Pedal Pull 1-دواطت سحب 

 دعظت -2

 شد-3  

-No equivalent 

  - No translation 

 

42 

1 

3 

2 

8 

75% 

2% 

5% 

4% 

14% 

Neologisms 

Total  56 100%  

Table 1: Translation of the Term Pedal Pull 

From the above table, it seems that most of the students have no problem in 

translating the term“pedal pull” using only Arabic vocabulary. As it is shown in 

the above table, there are three suggested translations. The first one(دواطت سحب ) 

occurred 42 times with 75% of the total percentage, succeeded to convey the 

required meaning of the English term because it is a complete translation of the 

term. The second(دعظت) occurred 1 time, with a percentage of 2%  and the 

third(شد) occurred 3 times with a percentage of 5%. The second and the third 

suggestions are not suitable to be accepted as a translation, the students translated 

only one item and neglected the other, however, 4% of students gave no 

equivalent for the term. They translated it into such words like (عجلت، حعاشم). On 

the other hand, 8 students didn't translate it at all.  

2-  “ The very first gramophone was constructed in 1887 by the German inventor 

Emile Berliner. The sound was recorded to a plane rotating disc of zinc covered 

with wax.” 
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All of the students translated the second sentence except two of them. This 

sentence contains two scientific terms “gramophone” and “disc” These terms have 

been analyzed in the students translations as the tables illustrate. 

Second sentence: Term one: Gramophone  

The English 

Term 

Suggested 

Translation 

Frequency 

of 

Occurrences 

 

 

Percentage% 

 

 

The Method 

Used  

Gramophone 1-)الحاكي)فوهوغساف 

 خاكي-2

 -3فوهوغساف  

 جساموفون -4

 جهاش حسجُل-5

  -No equivalents 

  - No translation 

12 

18 

12 

7 

2 

2 

3 

21% 

32% 

21% 

13% 

4% 

4% 

5% 

Neologisms 

Transcription  

Total  56 100%  

Table 2: Translation of the Term Gramophone 

As it is shown in the above table, all the students translated the term 

“Gramophone” using different methods except two of them. The analysis reveals 

five suggestions. The first one( (الحاكي)فوهوغساف ) occurred 12 times with 21% of the 

total percentage, the second(خاكي) occurred 18 times with a percentage of 32% , 

the third one(فوهوغساف) occurred 12 times with a percentage of 21%, the fourth one 

 occurred 7 times with a percentage of 11%, and the fifth suggestion (جساموفون )

 occurred 2 times with a percentage of 4% whereas, no equivalents (جهاش حسجُل)

occurred 2 times with a percentage of 4%. The first, second, third and fifth 

suggestions appear that the students used the method of neologisms in order to 

render the term into Arabic ;therefore, they succeeded to use pure Arabic terms, 

whereas the fourth one appears that students used the transcription method. It is 

considered as unsuitable translation because it still has the source language 

pronunciation and it does not show any meaning in Arabic. On the other hand, no 
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equivalents occurred 2 times with a percentage of 4%. They used random 

translations as ( الهاجف الخلوي/ مظماع) and two students didn't translate it at all.  

Second sentence: Term two: Disc 

The English 

Term 

Suggested 

Translation 

Frequency 

of 

Occurrences 

 

 

Percentage% 

 

 

The Method 

Used 

Disc 1كسص- 

 دطك-2
-No equivalent 

-No translation  

40 

3 

8 

5 

71% 

5% 

14% 

9% 

Neologisms 

Transcription  

  

Total  56 100%  

Table 3: Translation of the Term Disc 

As it is shown in the above table, the term was translated by 43 students from the 

total number. 40 students translated it into (كسص), where they used the method of 

neologism i.e., using pure Arabic vocabulary and 3 students translated it 

into(دطك), they used the transcription method. It is considered as inappropriate 

translation because it still has the source language pronunciation and it does not 

indicate any meaning in Arabic. 14% of students gave no equivalent for the term. 

They translated it into such words like (شٍسط، طُدي، مشغل اططواهاث). These 

wrong translations due to lack of information related to technical terminology. On 

the other hand, 5 students didn't translate it at all. 

3-  “ Electromagnetic waves are used to carry the sounds which we hear on the 

radio.” This sentence contains one scientific term. The term was translated using 

different methods: neologisms and transcription. The analysis revealed two 

suggested translations as it is shown in the below table. 

Third sentence: The term: Electromagnetic 

The English 

Term 

Suggested 

Translation 

Frequency 

of 

Occurrence

s 

 

Percentage% 

 

 

The Method 

Used 
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Electromagnetic 1-  الكهسومغىاطِظُت  

 

 -2الالكترومغىاطِظُت

    

-No equivalent 

 

42 

 

11 

 

3 

75% 

 

20% 

 

5% 

Neologisms 

Naturalization  

Total  56 100%  

Table 4: Translation of the Term Electromagnetic 

As it is shown in the above table, the term was translated by 53 students from the 

total number. They provide two suggestions and used two methods; neologisms 

and naturalization. The first suggestion has a ratio of 75% , and the second 20%. 

Only the first suggestion could be accepted as a closest equivalent; it has the 

source term meaning rendered into the target one. Whereas, the second one is a  

naturalization of the English term; it does not convey the meaning of the term and 

it is not pure Arabic vocabularies, the basic or the roots of terms remain English 

even if they are naturalized. On the other hand, no equivalents occurred 3 times 

with a percentage of 5%. They used random translations as( الربربت/  فوق الصوجُت/   

موجبت خسكت ) 

4-  “An acid is neutralized by an alkali to form a salt.” This  sentence contains 

one scientific term. The term was translated using different methods: neologisms 

and transcription. The analysis revealed two suggested translations as it is shown 

in the below table. 

Fourth sentence: The term: An acid 

The English 

Term 

Suggested 

Translation 

Frequency 

of 

Occurrences 

 

 

Percentage% 

 

 

The Method 

Used 

An acid  1خمع- 

 أطُد-2 

-No translation 

52 

3 

1 

93% 

5% 

2% 

Neologisms 

Transcription 

Total  56 100%  
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Table 5: Translation of the Term An acid 

The table above shows that 52 students managed to provide equivalents for the 

term "an acid". They provided two suggested translations using two different 

methods; neologism and transcription. The first suggestion(الحمع) has the highest 

ratio of occurrence with a percentage of 93%, applying the method of neologisms. 

It is successful as it uses a pure Arabic term and which is the closest equivalent 

for " an acid". The second one (أطُد), occurred with a ratio of 5%, which is a mere 

transcription of the term; it does not carry any sense in Arabic at all. On the other 

hand, one student didn't translate it at all.  

5-  “ Most petroleum is a fossil fuel, formed from the action of intense pressure 

and heat on buried dead zooplankton and algae.” The sentence contains three 

scientific terms. The table below shows the students concerning translating these 

terms. 

Fifth sentence: Term one: Petroleum 

The English 

Term 

Suggested 

Translation 

Frequency 

of 

Occurrences 

 

 

Percentage% 

 

The Method 

Used 

Petroleum 1البترولُت- 

-No equivalent 

54 

2 

96% 

4% 

 

Naturalization   

 

Total  56 100%  

Table 6: Translation of the Term Petroleum 

It is evident that two students ,with 4% of the total percentage, failed to give an 

equivalent for the English term “petroleum”, while the rest with average of 96% 

attempted to translate it using naturalization method. The term has a pure Arabic 

word ( الىفط), but instead of  using it the students used (البترولُت) as it is common 

used among Arab countries.     

 Fifth sentence: Term two: Fossil 

The English 

Term 

Suggested 

Translation 

Frequency 

of 

Occurrences 

 

 

Percentage% 

 

 

The Method 

Used 
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Fossil 1- اخفوزي 

 حجسي/ صخسي -2

-No translation 

 

27 

23 

6 

48% 

41% 

11% 

Neologisms 

 

Total  56 100%  

Table 7: Translation of the Term Fossil  

The above table shows that the term “fossil” was translated by 50 students who 

provided two different translations using the same method, “neologism”. The term 

was translated using pure Arabic words. 48% of the total students translated the 

term as “  ياخفوز ”, however, 14% translate it as “  حجسي/ صخسي ”. They are pure 

Arabic words and convey meaning of the English term. The rest of the students 

with a percentage of 44% did not translate it at all. 

Fifth sentence: Term three: Zooplankton 

The English 

Term 

Suggested 

Translation 

Frequency 

of 

Occurrences 

 

 

Percentage% 

 

 

The Method 

Used 

Zooplankton 1بالهكخوهُت- 

-No equivalent 

 

45 

11 

80% 

20% 

Naturalization 

Total  56 100%  

Table 8: Translation of the Term Zooplankton 

As it is shown in the above table, the term was translated by 45 students from the 

total number with a percentage of 80%. The analysis reveals that they translated it 

according to naturalization method using only one word  “بالهكخوهُت ”  which is 

accepted translation. According to Almaany Dictionary, the term has an Arabic 

equivalent which is (  The rest of the students .( الحُواهاث البالهكخوهُت العوالم الحُواهُت/

with a percentage of 20% gave no equivalent for the term " zooplankton " and 

gave such words as (مدفون/ هالك / كبوز اإلاوحى), they do not carry any sense in 

Arabic at all.  

6- “In electronic conversation programs, the students are each sitting in the front 

of a computer screen and log on.” This sentence contains three terms. These 

terms have been analyzed in the students translations as the tables illustrate. 
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Sixth sentence: Term one: Electronic 

The English 

Term 

Suggested 

Translation 

Frequency 

of 

Occurrences 

 

 

Percentage% 

 

 

The Method 

Used 

Electronic 1الالكتروهُت- 

-No translation 

53 

3 

95% 

5% 

 

Naturalization 

Total  56 100%  

Table 9: Translation of the Term Electronic 

As it is shown in the above table, the term "electronic" had the highest rate of 

students, with a percentage of 95% using naturalization method  (الالكتروهُت)  ,it 

was rewritten in Arabic alphabet. Therefore, it yields one suggestion only. This 

may be due to the fact that it does not yet have an equivalent in Arabic vocabulary. 

The rest of the students with a percentage of 5 % did not translate it at all. 

Sixth sentence: Term two: Computer 

The English 

Term 

Suggested 

Translation 

Frequency 

of 

Occurrences 

 

 

Percentage% 

 

 

The Method 

Used 

Computer 1-الحاطوب 

 الكمبُوجس-2

11 

45 

20% 

80% 

Neologisms 

Transcription  

Total  56 100%  

Table 10: Translation of the Term Computer 

As it is shown in the above table, the term was translated by all students. They 

provide two suggestions and used two methods; neologisms and naturalization. 

The first suggestion has a ratio of 20% , and the second 80%. The first suggestion 

( وبالحاط ) is accepted equivalent for the English term, this translation is in pure 

Arabic language and it conveys the required meaning. On the other hand, the 

second suggestion(الكمبُوجس) is not accepted as an adequate equivalent, first it is 

transcribed i.e. it is not in pure Arabic words, also it does not carry the meaning of 

the source term. 

Sixth sentence: Term three: Log on 
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The English 

Term 

Suggested 

Translation 

Frequency 

of 

Occurrences 

 

 

Percentage% 

 

 

The Method 

Used 

Log on  1ٌسجل الدخول-  

  -2ًخصل  

-No translation 

18 

24 

11 

32% 

43% 

25% 

Neologism 

Total  56 100%  

Table 11: Translation of the Term Log on 

As it is shown in the above table, the term “Log on” was translated by 42 students 

from the total number who provided  two different translations using the same 

method “neologism”. It was translated using pure Arabic words. The results of the 

analysis revealed two suggestions for the term. The first one ( ٌسجل الدخول) 

occurred 18 times with 32% of the total percentage, the second(ًخصل) occurred 24 

times with a percentage of 43%. Both suggestions are accepted as successful 

rendering since they are the exact equivalent. The rest of the students with a 

percentage of 25% did not translate it at all. 

7- “Click the outlook express icon on the window desktop or in the quick launch 

toolbar .” 

This sentence contains five computer terms; “ click” , “outlook”, “window“, 

“desktop” and “toolbar”. These terms have been analyzed in the students‟ 

translations as the tables illustrate. 

Seven sentence: Term one: Click 

The English 

Term 

Suggested 

Translation 

Frequency 

of 

Occurrences 

 

 

Percentage% 

 

 

The Method 

Used 

Click 1- اطغط 

 اهلس-2

-No equivalent 

-No translation 

9 

34 

10 

3 

16% 

61% 

18% 

5% 

Neologisms 

Total  56 100%  

Table 12: Translation of the Term Click 
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The above table shows that the term „Click‟ was translated by 43 students who 

provided two different translations using the same method “neologism”. The term 

was translated using only pure Arabic words. 16% of the total students translated 

the term as ( اطغط), however, 14% translate it as (اهلس). 18% of students made no 

equivalent for the term "Click" and gave such words as (طلطلت), it does not carry 

any sense in Arabic at all. The term ( اطغط) carries the meaning of "press" in 

English; it is to push something firmly using fingers, whereas (اهلس) is just to press 

something very briefly. Therefore, the second suggestion seems to be the nearest 

equivalent to the term "click". The rest of the students with a percentage of 5% 

did not translate it at all. 

Seven sentence: Term two : Outlook Express 

The English 

Term 

Suggested 

Translation 

Frequency 

of 

Occurrences 

 

 

Percentage% 

 

 

The Method 

Used 

Outlook 

Express 

1-outlook express 

عت-2  الخوكعاث الظَس

ع-3  ؤلاطالق الظَس

4- ع  الظَس  

- No equivalent  

-No translation 

3 

15 

3 

13 

13 

9 

5.3% 

27% 

5.3% 

23.2% 

23.2% 

16% 

Transcription  

Neologisms 

Total  56 100%  

Table 13: Translation of the Term Outlook Express 

As it is shown in the above table, 34 students attempted to translate the term 

“Outlook Express”. They provided different suggestions for the term. The 

students used two methods; transcription and neologisms. The first suggestion 

"Outlook Express", with a ratio of 5.3%, is not suitable to be accepted as a 

translation as they kept the term in English as it is. The second, third and fourth 

suggestions are عت  ), ()الخوكعاث الظَس ع ؤلاطالق  الظَس ) and ع (الظَس ), respectively. They 

tried to provide pure Arabic translations for the term. However, their suggestions 
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were not successful because they do not carry the meaning of the English 

expression. These are pure mistranslations of the term because the students 

understood the term as expressing an idea. The term “Outlook Express” is used 

for free online mail; it is primarily a name of a company that offers a free 

emailing via the net. Therefore, it cannot be given an equivalent in Arabic 

language. 23.2% of students gave no equivalent for the term. They translated it 

into such words like (وجهت هظس واضحت، حعبير البرهامج، ؤلازطال اإلاسجلب) The rest of the 

students with a percentage of 16% did not translate it at all.  

Seven sentence: Term three : Windows 

The English 

Term 

Suggested 

Translation 

Frequency 

of 

Occurrences 

 

 

Percentage% 

 

 

The Method 

Used 

Windows 1- ىدوش  ٍو

 الىافرة-2

3-windows 

-No translation 

41 

22 

2 

15 

30% 

39% 

4% 

27% 

Neologisms 

Transcription 

Total  56 100%  

Table 14: Translation of the Term Windows 

The above table shows that the term "windows" was translated by 41 students who 

provided two different translations methods; neologisms and transcription. They 

offered three suggested translations  الىافدة) ), ( ىدوش   ٍو ) and (windows). The former 

is successful as it uses a pure Arabic term and which is the closest equivalent for 

“windows”, Whereas the later are a mere transcription of the term. Fifteen 

students made no translation attempt for the term “Windows” and two kept the 

terms in English as it is. 

Seven sentence: Term four :Desktop 

The English 

Term 

Suggested 

Translation 

Frequency 

of 

Occurrences 

 

 

Percentage% 

 

 

The Method 

Used 

Desktop 1-ططذ اإلاكخب 

-No equivalent 

27 

14 

48% 

25% 

Neologisms 
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-No translation 15 27% 

Total  56 100%  

Table 15: Translation of the Term Desktop 

As it is shown in the above table, the term "Desktop" was translated by 27students 

who provided one suggested translation using the same method; neologisms. The 

term was translated using only pure Arabic words. 48% of the total students 

translated the term as ( ططذ اإلاكخب ), however, 25% of students gave no equivalent 

for the term. They translated it into such words like ( اللساءة اللوح اإلاكخبي ، مكخب ). 

These translations are not very successful translations , since they do not carry the 

meaning of the English expression. The term “desktop” is specific to computing 

lexicography. It is the view in computer screen which is intended to represent the 

top of a desk which contains certain icons. The rest of the students with a 

percentage of 27% did not translate it at all. 

Seven sentence: Term five : Toolbar 

The English Term Suggested 

Translation 

Frequency 

of 

Occurrences 

 

 

Percentage% 

 

 

The Method 

Used 

Toolbar 1-شٍسط ألادواث 

ط -2   شٍس
-No equivalent  

-No translation 

  

39 

7 

3 

7 

70% 

12.5% 

5% 

12.5% 

Neologisms 

Total  56 100%  

Table 16: Translation of the Term Toolbar 

The table above shows that 46 students managed to provide equivalents for the 

term. They provided two suggested translations using the same method 

"neologism". The term was translated using pure Arabic words. 39 students 

rendered the term “toolbar” into (شسیط ألادواث)  while 1 students translated it as  

 The first suggestion is a successful one, it is the nearest equivalent to the.(شٍسط)

English term; it carries the meaning and it is a pure Arabic vocabulary. Toolbar is 

a window that contains a range of icons that access tools; so 39 students from the 
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total numbers succeeded to provide an equivalent for the term. However, 5% of 

students gave no equivalent for the term. They translated it into such words 

like(شٍسط السطم/ أدواث الشٍسط). The rest of the students with a percentage of 12.5 % 

did not translate it at all. 

8-  “The Englishman Sir Alexander Fleming discovered the antibiotic properties 

of penicillin.” This sentence contains two terms; “antibiotic” and “penicillin”. The 

terms were translated using one method neologisms. The analysis reveals different 

suggested translations as the tables show. 

Eight sentence: Term one : Antibiotic  

The English 

Term 

Suggested 

Translation 

Frequency 

of 

Occurrences 

 

 

Percentage% 

 

 

The Method 

Used 

Antibiotic 1-/مظاد خُوي 

 -2مظاد للجساثُم     

ا-3  مظاد للبكخيًر

 مظاد-4

-No translation 

43 

4 

1 

5 

3 

77% 

7% 

2% 

9% 

5% 

Neologisms 

Total  56 100%  

Table 17: Translation of the Term Antibiotic 

The table above shows that 48 students managed to provide equivalents for the 

term. They provided four suggested translations using the same method 

"neologism". The term was translated using only pure Arabic words. Students 

rendered the term “antibiotic” into ( امظاد خُوي/ مظاد (للجساثُم/ مظاد للبكخيًر  The 

students are successful and carry the meaning of the English expression, however, 

9% of students translated it into ( مظاد), which is the translation of first part of the 

term "Anti-" and they neglect the translation of second part "biotic" which means 

 .The rest of the students with a percentage of 5 % did not translate it at all .(خُوي )

Eight sentence: Term two : Penicillin  

The English 

Term 

Suggested 

Translation 

Frequency 

of 

Occurrences 

 

Percentage% 

 

 

The Method 

Used 
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Penicillin 1-البيظلين 

 علاز-2

-No equivalent 

-No translation 

 

49 

1 

3 

3 

88% 

2% 

5% 

5% 

Transcription 

 Neologisms 

Total  56 100%  

Table 18: Translation of the Term Penicillin 

It is evident that 3 students failed to give an equivalent for the English term. They 

used such words as (ألاوظولين/ بيظلُم )While 50 students attempted to translate it 

using two methods; transcription and neologisms. They provided two suggestions, 

the first one(البيظلين) has the highest ratio of occurrence with a percentage of 88%, 

the second(علاز) with a ratio of 2%. The two suggestions could be accepted as 

equivalent for the English term. The rest of the students with a percentage of 5 % 

did not translate it at all. 

9- “In order to arrive at a just conclusion on evolution we should consider the 

geographical distribution of organism, their geological succession, their 

homological development, and their rudimentary organs.” 

 This sentence contains two terms; “geological” and “homological”. These terms 

have been analyzed in the students‟ translations as the tables illustrate. 

Nine sentence: Term one : Geological 

The 

English 

Term 

Suggested 

Translation 

Frequency 

of 

Occurrences 

 

 

Percentage% 

 

 

The Method 

Used 

Geological 1-الجُولوجُت/ جُولوجي 

 علم طبلاث ألازض-2

-No equivalent 

-No translation 

40 

2 

7 

7 

71% 

4% 

12.5% 

12.5% 

Naturalization 

Neologisms 

 

Total  56 100%  
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Table 19: Translation of the Term Geological 

 

The above table shows that the term " Geological " was translated by 42 students 

who provided two different translations methods; neologisms and naturalization. 

40 students, with average of 71%, translated the term into (الجيولوجية/ جيولوجي) 

by using the method of naturalization where they adapted the English term to 

Arabic pronunciation and 2 students, with average of 4%, translated it to(  علم

 using the method of neologisms which is the best and the most (طبلاث ألازض

successful one. 12.5% of students failed to give an equivalent for the term " 

geological ", by translated it into such words like( الجغسافُت/ الجغسافي/ جولوجُون ) . The 

rest of the students with a percentage of 12.5 % did not translate it at all.  

Nine sentence: Term two : Homological 

The English 

Term 

Suggested 

Translation 

Frequency 

of 

Occurrences 

 

 

Percentage% 

 

 

The Method 

Used 

Homological 1- مخماثل / مخجاوع 

2-homological 

-No equivalent 

-No translation 

26 

2 

18 

10 

46% 

4% 

32% 

18% 

Neologisms 

Transcription 

Total  56 100%  

Table 20: Translation of the Term Homological 

The above table shows that the term “homological” was translated by 28 students 

who provided two suggestions(مخماثل / مخجاوع and  homological), using two 

methods which are; neologisms and transcription. 46% of the total students 

translated the term as ( مخماثل/ مخجاوع)  using pure Arabic words The other 

suggestion “homological” cannot be accepted as an equivalent because it is not a 

rendering; the term is still as it is in the English language. 32% of students made 

no equivalent for the term and gave such words as ( /سهم البشسي/ هُمولوجُا جطٍو

 ,it does not carry any sense in Arabic at all ,(الهُمولوجُكل/ صوث الكالم/ مشاكلهم
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whereas, the rest of the students with a percentage of 18 % did not translate it at 

all. 

7. The Analysis of the Methods Used in Translating Scientific terms 

 It has been stated earlier that there are five strategies used in translating scientific 

terms; transcription, naturalization, derivation, revival and neologisms. The table 

below illustrates the strategies that have been chosen by the students in translating 

the scientific terms that mentioned in the test.    

 Terms and Strategies Used in Translation 

  Transcription Naturalization Derivation Revival Neologisms 

1 Pedal Pull – – – – 46 

2 Gramophone 7 – – – 44 

3 Disc 3 – – – 40 

4 Electromagnetic –  11 – – 42 

5 An acid 3 – – – 52 

6 Petroleum – 54 – – – 

7 Fossil – – – – 50 

8 Zooplankton – 45 – – – 

9 Electronic – 53 – – – 

10 Computer 45 – – – 11 

11 Log on – – – – 42 

12 Click – – – – 43 

13 Outlook 

express 

3 – – – 31 

14 Window 17 – – – 22 

15 Desktop – – – – 27 

16 Toolbar – – – – 46 

17 Antibiotic – – – – 53 

18 Penicillin 49 – – – 1 

19 Geological – 40 – – 2 

20 Homological 2 – – – 26 

Table 21: Strategies used in Translating Scientific Terms 

The above table demonstrates that from five translation strategies, the students 

used only three; transcription , neologisms and naturalization. The total number of 
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the terms that have been transcribed are  (8), while the number of terms that have 

been translated using neologisms are (17) and the number of terms that have been 

translated using naturalization are (5). The most used one was "Neologisms" with 

percentage of occurrences 85%, then " Transcription" occurred with percentage of 

40%, after that "Naturalization" occurred with percentage of 25%. Some of the 

terms that have been transcribed do not have any equivalent in Arabic language as:  

“outlook express” and others have equivalents, but the students did not bother 

themselves to find pure Arabic term and they preferred the easy method 

"transcription" as in “computer” and “windows”. The table also shows that some 

terms have been translated by two methods as in computer, outlook express, 

windows, etc.   

8. Conclusion 

The study aimed at investigating the difficulties faced by Yemeni students at the 

English Language Department, Faculty of Arts, Thamar University in translating 

scientific texts from English into Arabic. The majority of students found it hard to 

get the equivalent of the scientific terms. The information obtained by the test 

revealed that a great number of students used a method of neologisms intend at 

using pure Arabic vocabularies, while others preferred another methods which did 

not serve the Arabic language as transcription and naturalization; in that they 

ended up with incorrect translation. In addition, it appeared that some terms have 

been translated by two methods as in computer, outlook express, windows, etc. 

The result also showed that even the students used a suitable method, they could 

not give acceptable equivalents, and this was due to the lake of information 

related to technical translation, and  they do not have a good mastery of the two 

languages. This should be taken as a sign that Arabic language lacks of scientific 

vocabulary, therefore one should pay more awareness and give high significance 

to scientific translation theory and its methods that would lead to the development 

of Arabic language. 

9. Recommendations 

The researcher believes that the following recommendations may help in over-

coming the difficulties faced by the students in translating scientific terms and 

expressions: 

1-Encouraging  students to read a lot of texts, researches and scientific articles 

related to technology.  

2- Teaching and introducing all translation difficulties of scientific terms in 

details;      
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3-Teaching students the methods of translating English scientific texts to Arabic;        

4-Engage in technological and scientific seminars and conferences to gain more 

terminologies in the fields of economy, medicine, politics and agriculture, etc.  
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Appendix  

Translate the following sentences into Arabic: 

1-The first bicycle with pedal pull was produced in German. 

2- The very first gramophone was constructed in 1887 by the German inventor 

Emile Berliner. The sound was recorded to a plane rotating disc of zinc covered 

with wax. 

3- Electromagnetic waves are used to carry the sounds which we hear on the radio.  

4- An acid is neutralized by an alkali to form a salt.” 

5- Most petroleum is a fossil fuel, formed from the action of intense pressure and 

heat on buried dead zooplankton and algae. 

6- In electronic conversation programs, the students are each sitting in the front of 

a computer screen and log on. 

7- Click the outlook express icon on the window desktop or in the quick launch 

toolbar.   

8- The Englishman Sir Alexander Fleming discovered the antibiotic properties of 

penicillin. 

9- In order to arrive at a just conclusion on evolution we should consider the 

geographical distribution of organism, their geological succession, their 

homological development, and their rudimentary organs. 
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Résumé 

L’enseignement du français au Maroc porte l’empreinte du délaissement du littéraire au profit du 

linguistique, sous prétexte de l’arrière-plan mythico-religieux, en passant sous silence le potentiel 

formatif de la littérature. Aussi les pratiques enseignantes sont-elles peu flatteuses à l’égard des 

œuvres au programme. Toutefois, introduire la littérature dans la classe de français nécessite une 

refonte du système de formation des enseignants et une nouvelle posture à l’égard des langue et 

littérature françaises. Le présent article se propose de soulever quelques questions d’ordre 

épistémologique, dont les réponses sont susceptibles de servir de pierre angulaire pour 

l’élaboration d’une didactique contextualisée du français et de la littérature, axée essentiellement 

sur l’intervention des enseignants et leurs éventuelles contributions à l’échafaudage d’une 

didactique sui generis. 

Mots clés : Didactique – Pédagogie – Français – Epistémologie- Contextualisation 

 

 

Abstract 

Teaching of French in Morocco bears the imprint of the neglect of the literary in favor of the 

linguistic, under the pretext of the mythical and religious background, while ignoring the formative 

potential of literature. The teaching practices are therefore not very flattering concerning the works 

on the curriculum. However, introducing literature into the french classroom requires an overhaul 

of the teacher training system and a new attitude towards the French language and literature. This 

article proposes to raise some epistemological questions, to which the answers may serve the 

development of a contextualized didactics of French and literature, focusing essentially on 

teacher's intervention and their possible contributions to this field. 

Keywords: Didactics - Pedagogy - French - Epistemology – Contextualization 
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1. Introduction 

 

Si d’aucuns nous invitent à reconsidérer notre parcours scolaire, il en 

ressortira forcément quelques figures professorales qui nous ont marqués par leur 

charisme, par la maîtrise de leurs disciplines, par leur art d’enseigner. En effet, 

bien des enseignants ont été à l’origine de la passion pour une matière, voire 

d’une orientation professionnelle. Toutefois, axer un discours sur les notions de 

passion et d’amour dans l’ère de la technocratie est une entreprise risquée. On lui 

préfère des projets basés sur les compétences à acquérir par l’apprenant, sur les 

modalités de leurs évaluations, comme si les élèves étaient des automates, en 

évinçant, ainsi, la quintessence de l’enseignement-apprentissage des sciences 

humaines en général, de la langue et de la littérature françaises, en particulier : la 

subjectivité. Là encore, il ne faut pas oublier que la classe est un lieu 

d’intersubjectivité, dont le sujet majeur est l’enseignant. 

On a toujours remis en cause le rapport qu’entretiennent les apprenants 

avec la langue et la littérature françaises, mais qu’en est-il de la posture des 

enseignants à l’égard de cette discipline ? Au niveau du système scolaire marocain, 

la transition entre le collège et le lycée entraîne, du moins au niveau des curricula, 

le passage de l’enseignement-apprentissage de la langue française à celui de la 

littérature. Cependant, les pratiques enseignantes échappent rarement à 

l’instrumentalisation du texte littéraire, qui est ainsi assujetti au profit des simples 

compréhension et étude de la langue. L’enseignement du français par l’œuvre 

littéraire au sein du lycée marocain est motivé par le projet de mondialisation de la 

formation dont la pierre angulaire est l’ouverture culturelle. Toutefois, le littéraire 

est souvent mis au profit du linguistique, sous prétexte du fossé abyssal qui 

existerait entre la charge culturelle dont sont porteurs les textes, et les 

représentations des élèves. Cette oscillation entre le particulier et l’universel serait, 

paraît-il, à la source d’un brouillage identitaire. Faudrait-il rappeler que c’est 

grâce à cette dynamique sans cesse renouvelée entre se connaître soi-même et 

connaître l’autre que la littérature se définit ? Face à ce constat, ne serait-il pas 

légitime de repenser la didactique du français, notamment au sein des Facultés et 

des Centres de formation des professeurs, dans une logique de contextualisation, 

où l’enseignant gagnerait en autonomie au niveau de l’agir professionnel ? 
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2. La classe de français : un lieu de rencontre du didactique et du 

pédagogique 
 

D’un point de vue historique, les deux notions de pédagogie et de didactique 

ont connu des sémantismes concurrentiels qui restent les meilleurs témoins de leur 

alliance paradigmatique, et ce, partant de la synonymie, passant par l’antonymie, 

pour en arriver à l’hyperonymie. La didactique du français est, effectivement, la 

seule discipline où est octroyé à la pédagogie un sens atypique. H. Romian avance 

à ce propos qu’« On aurait une opposition entre la didactique, champ d’activités et 

de connaissances spécifiques où la langue est objet et outil d’étude, et la 

pédagogie, où la langue, outil référentiel pour l’étude d’objets autres qu’elle-

même, entre en interaction avec d’autres modes de connaissance et d’action, 

d’autres compétences transversales.» (Romian, H., 1985 :85) Ainsi, le langage, en 

tant que contenu spécifique, est l’objet de la didactique du français, qui est une 

méthodologie (une théorisation de la méthode) de l’enseignement-apprentissage 

du français. Elle est d’un grand apport pour le développement chez l’apprenant de 

l’ensemble des savoirs linguistiques. La pédagogie est également une 

méthodologie du français, mais le langage doit y être entendu comme subjectile 

véhiculaire de l’information des disciplines scolaires. La pédagogie agirait, de ce 

fait, au niveau des compétences langagières transdisciplinaires.  

Ce sens donné à la notion de pédagogie semble perdurer, dans la mesure où 

il est à noter l’emploi conjoint des termes «pédagogie» et «didactique» du 

français. « La didactique engloberait les problèmes de contenus et de démarche 

d’enseignement/apprentissage des usages sociaux de la communication orale, 

écrite et des fonctionnements de la langue (aspects spécifiques) ; la pédagogie 

engloberait des problèmes de communication orale, écrite, qui ‘’traversent’’ 

l’ensemble des activités à l’école. Ce problème reste ouvert. À l’évidence, le fait 

que le terme de ‘’didactique’’ tende, dans le milieu, à l’emporter, recouvrant la 

totalité des acceptions possibles ne résout pas les problèmes posés par sa 

polysémie. » (Romian, H., 1989 :13) La pédagogie n’a donc ni particularité 

disciplinaire ni objet-contenu. Le français est un simple moyen de transmission 

lorsqu’il est considéré comme étant un langage-support d’un contenu spécifique.  

Disciplines singulières ayant la même trame conceptuelle, la didactique et la 

pédagogie portent sur les faits un regard théorique étayé par des savoirs 

contributoires. Didactique et pédagogie du français, sont à étudier à plusieurs 
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niveaux : d’abord, les finalités éducatives définies par la politique de la langue ; 

ensuite, les objectifs d’ordre linguistique, psychologique, sémiotique touchant aux 

activités centrées sur la langue, à son rôle dans les activités diverses à l’école. En 

ce qui concerne l’arrière-plan référentiel de la pédagogie, il faut comprendre les 

sciences du langage, les sciences de l’éducation, la psychologie de l’apprentissage 

et les recherche en didactique, pédagogie du français […] » (Romian, H., 1985 : 

88) 

Notons également que la pédagogie laisse apparaître d’autres facettes qui la 

rapprochent du champ sémantique de la didactique. À l’origine, la pédagogie du 

français s’intéressait exclusivement à la matière d’enseignement. Elle est « définie 

comme centrée sur le contenu et sa structuration » ; la didactique, quant à elle, 

«s’intéresse au triangle apprenant/enseignant/matière.» (Chiss, J.-L., Dabène, 

M.,1992 :7). Cette conception fut tombée en désuétude, car occultant l’apprenant 

et les modalités d’intervention. Le contenu doit être, effectivement, construit pour 

un apprenant-cible. La pédagogie, entendue dans ce sens, fut évincée et la 

didactique élargit sitôt son propre champ pour l’incorporer.  

« Il importe, cependant, de faire le départ entre la didactique d’un objet 

spécifique (comprenant la théorisation des rapports entre savoirs savants et savoirs 

enseignés et la conceptualisation des savoir-faire mis en jeu dans la classe de 

français) et, d’autre part, les problèmes généraux de l’organisation, du 

fonctionnement de la classe, de la relation enseignant/enseigné. Intégrer les modes 

d’intervention des enseignants et les modalités de raisonnement des élèves en plus 

de l'examen des objectifs, situations, démarches et objets d'enseignement conduit 

à une vision élargie de la didactique. Celle-ci hérite des critiques portant sur la 

pédagogie centrée sur les contenus, critiques émanant des psychologues, 

pédagogues et psychopédagogues. » (Chiss, J.-L.,1989 :46) 

Un autre sens, plus moderne cette fois-ci, définit la pédagogie comme la 

théorie des procédures d’intervention pratiques. Elle comprend non seulement les 

modalités concrètes de gestion de la classe, mais aussi l’exploitation des moyens 

méthodologiques dans une optique optimalisante de l’enseignement. « Si l’item 

‘’pédagogie’’ est souvent utilisé pour désigner les aspects théoriques du couple 

enseignement-apprentissage, ce concept porte surtout sur les phénomènes 

relationnels de l’acte éducatif en excluant les références aux contenus de 

l’enseignement. De plus, ce terme est historiquement daté. Actuellement, on a 

plutôt tendance à utiliser l’item ‘’didactique’’, surtout dans le domaine des 
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disciplines spécifiques. » (Gagné, G., Lazure, R., Sprenger-Charolles, L., Ropé, 

F.,1989 :13) 

Le recours à l’item ‘’pédagogie’’ est alors antérieur à celui de ‘’didactique’’. 

L’usage dans la sphère du français a conservé conjointement les deux vocables 

pour désigner le même champ expérientiel. La situation concurrentielle a précipité 

ensuite le sort de la pédagogie en lui accolant des sens divergents. De prime abord, 

la pédagogie fut détachée d’un champ disciplinaire propre et fut réduite à la 

méthodologie générale d’un langage véhiculaire. Ensuite, la pédagogie fut 

comprise comme l’ensemble des moyens pratiques et relationnels pour conduire la 

classe, et ce après la dévaluation de l’acception centrée sur le contenu. 

Cet aperçu des liens entre le didactique et le pédagogique dans la classe de 

français accorde à l’enseignant une place particulière. Son rôle n’est pas 

seulement de servir de truchement entre le savoir et l’apprenant, en transformant 

un savoir savant en savoir à enseigner, mais aussi de réfléchir aux dispositifs 

susceptibles de favoriser l’enseignement-apprentissage de ce dernier, en ayant 

comme trame de fond un certain éclectisme théorique qui serait la synthèse des 

travaux les plus récents au niveau des disciplines de référence. Dès lors, 

l’enseignant n’est plus l’exécuteur d’orientations souvent détachées du contexte 

d’enseignement-apprentissage, il occupe pleinement son rôle de didacticien 

praticien. La bonne maîtrise de sa discipline, conjuguée à la posture réflexive 

développée au cours de sa formation, lui donnera droit à l’ingénierie didactique : 

du choix des textes, en passant par la séquentialisation didactique, pour en arriver 

à la scénarisation pédagogique. Toutefois, une telle révolution présuppose une 

conscience collective des paramètres socio-culturels en jeu. Ainsi s’annonce 

fructueuse la remise en cause de la compartimentation de la didactique du français 

en D.F.L.M, D.F.L.S et D.F.L.E. 

 

 

3. De l’utilité de l’inclusion des F.L.M, F.L.S et F.L.E dans une didactique 

unifiée  

 

F.L.M, F.L.S et F.L.E sont des étiquettes qui trouvent leur raison d’être dans 

des histoires différentes, et ce dépendamment des publics et des institutions. Elles 

se disputent actuellement des terrains scolaires qui empêchent, inévitablement, 

une mise en synergie qui ne pourrait être que fructueuse.  Les délimitations de 

F.L.M, F.L.S, F.L.E sont souvent appréhendées a priori, comme spécifiques les 
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unes par rapport aux autres. Ce qui laisse entendre que chacune de ces 

composantes aurait alors ses propres frontières. Aussi, le processus de la 

construction de celles-ci demeure souvent occulté. D’où la nécessité d’une 

approche méthodologique, considération faite des contenus, des méthodes et des 

fonctions d’enseignement qui font qu’elles divergent ou convergent. En effet, le 

sens que revêtent ces référencements est tributaire non seulement d’éléments 

définitoires, mais aussi d’enjeux politiques. C’est alors sous cet angle que nous 

allons aborder la question des rapprochements entre ces catégories.  

3.1 Français langue seconde et français langue étrangère 

Qu’est-ce qui différencie le français langue seconde du français langue 

étrangère ? Telle s’avère la question à laquelle nous essayerons de porter quelques 

éléments de réponse. Il est admis, communément, que la distinction entre ces deux 

notions passe par le statut qu’occupe la langue dans le pays où elle est enseignée 

et par l’utilisation que peuvent en faire les apprenants. À cet égard, la langue 

seconde serait une langue ayant un statut officiel dans le pays des apprenants qui, 

d’ailleurs, sont susceptibles de la parler de façon significative, « de la pratiquer 

authentiquement » (Besse, H., 1985 :727) en dehors des cours. Dans le cas du 

F.L.S, plusieurs éléments définitionnels ont été avancés. Ce qu’il faut souligner 

c’est qu’il est apparu pour combler une carence. Son rôle se manifeste, en effet, 

dans la description de l’ensemble des situations d’appropriation du français où le 

F.L.M et le F.L.E se sont avérés déficients.  

Dans leur Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, J.-

P. Cuq et I. Gruca établissent une typologie définitionnelle du F.L.S. La 

collocation ‘’langue seconde’’ permet alors deux acceptions. Elle désigne «le 

français parlé notamment dans les régions du monde (e. a. l’Afrique), où cette 

langue, tout en n’étant pas la langue maternelle de la majorité de la population, 

n’est pas une langue étrangère comme les autres, que ce soit pour des raisons 

statutaires ou sociales ». Le français y est donc une langue de scolarisation. En 

Belgique, en revanche, on utilise généralement ‘’langue seconde’’ dans un sens 

plus large, « issu de la sociolinguistique anglo-saxonne », c’est-à-dire « tout 

système acquis chronologiquement après la langue première » (Cuq, J.-P., Gruca, 

I., 2002 :95). L’objectif du F.L.S est donc, au premier chef, transdisciplinaire, 

dans la mesure où les apprenants doivent acquérir non seulement les bases du 

français standard, mais aussi le vocabulaire nécessaire à leur scolarisation, le 

vocabulaire propre à chaque discipline enseignée dans le cursus éducatif.  
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C’est alors qu’émerge, au sein du débat sur la langue seconde, la notion de 

français comme langue de scolarisation. Le français est dès lors appris pour 

enseigner d’autres matières. Il s’agit là d’une langue apprise et utilisée à l’école et 

par l’école. D’où s’esquisse son quadruple rôle : la langue française est, en 

l’occurrence, à la fois matière d’enseignement, vecteur d’apprentissage, langue 

d’évaluation et gage de réussite sociale et professionnelle.  

Quant à la langue étrangère, elle serait la langue apprise en classe, mais qui 

n’est pas parlée par la communauté environnante et qui ne jouit pas d’un statut 

officiel dans ce pays. Néanmoins, « apprendre une langue étrangère ne signifie 

plus simplement acquérir un savoir linguistique, mais savoir s’en servir pour agir 

dans cette langue et savoir opérer un choix entre différentes expressions possibles 

liées aux structures grammaticales et au vocabulaire qui sont subordonnés à l’acte 

que l’on désire accomplir et aux paramètres qui en commandent la réalisation » 

(Cuq, J.-P., Gruca, I., 2002 :197)   

Cette distinction, très élémentaire et commode au premier abord, laisse 

apparaître des insuffisances dans la plupart des cas tangibles d’enseignement-

apprentissage du français. « […] en plus du statut officiel de la langue enseignée 

déterminé par les contextes politiques et scolaires, il y a les réalités socio-

affectives et les représentations symboliques qui sont attachées à une langue qui 

devraient être prises en considération dans la situation didactique et la 

délimitation du champ concerné par la didactique. » (Chartrand, S.-G., Paret M.-

C., 2008 :173) 

 

3.2 Français langue maternelle 

L’expression « langue maternelle » puise ses origines dans l’esquisse de 

sociogenèse proposée par J.-D. Urbain. La langue maternelle est la langue de la 

mère, de la nourrice, de la maison, de la terre d’origine, donc la langue commune, 

dévalorisée socialement. Elle désigne ce qui, depuis le XIVème siècle, s’oppose à 

la langue du Père, celle de la grammaire générale, bref celle de la Raison. « On 

peut donc appeler langue maternelle une langue qui, acquise lors de sa première 

socialisation et éventuellement renforcée par un apprentissage scolaire, définit 

prioritairement pour un individu son appartenance à un groupe humain et à 

laquelle il se réfère plus ou moins consciemment lors de tout apprentissage 

linguistique » (Cuq, J.-P., Gruca, I., 2002 :93)  

 

3.3 Vers un éclectisme didactique centré sur l’apprenant 
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Il est notoire que l’éclairage conceptuel des notions de F.L.M, F.L.S et 

F.L.E est tributaire des autres constituantes du triangle didactique, formant le 

système didactique. À l’origine, la didactique du français s’est définie, in extenso, 

par la nature du savoir-faire social comme des savoirs-savants y correspondants 

(linguistique française, phonologie du français…). C’est dans les années quatre-

vingt qu’elle a éclaté en didactique du français langue maternelle et didactique du 

français langue étrangère. Cette dichotomie s’est construite sur la prise en compte 

de la nature de l’apprentissage plus que de l’objet d’apprentissage, et partant, sur 

celle de l’apprenant et de ses connaissances antérieures, son ‘’déjà-là’’.  

Il est indubitable que l’élève natif sait faire – sans le savoir et sans l’avoir 

préalablement appris-, avant d’entrer en classe, beaucoup de choses que le non-

natif ne sait pas et sait encore moins faire. La D.F.L.M s’annonce alors comme 

une discipline dont la visée est de compléter une maîtrise linguistique qui existe 

déjà, de la développer plus qu’à créer un apprentissage qui n’aurait pas lieu sans 

elle. Il est question, essentiellement, de doter l’élève d’un savoir-faire 

supplémentaire, l’écriture-lecture, qui tend à le pousser à adopter une posture 

réflexive par rapport à sa pratique langagière. Il en est autrement de la D.F.L.E 

dont la visée est un apprentissage que l’environnement n’autorise pas, et par 

ailleurs, un apprentissage a priori, ex nihilo.  

Afin de mieux cerner les spécificités de la D.F.L.M, D.F.L.S et D.F.L.E en 

regard d’une didactique du français unifiée, essayons de faire l’inventaire des 

distinctions de leurs systèmes didactiques en fonction des trois pôles : le pôle des 

savoirs, le pôle de l’enseignant et celui de l’élève. 

 

3.3.1 Le pôle des savoirs 

Les savoirs à enseigner et enseignés se voient configurés de manière 

différente en L.M, en L.S et en L.E. D’où se révèle cruciale la question suivante : 

quels sont les savoirs sur la langue et sur les textes que les institutions scolaires 

choisissent de transformer en objets d’enseignement, en savoirs enseignés dans la 

classe de français L.M, L.S et L.E ? La langue française écrite occupe, bien 

entendu, le premier plan de cette fresque qu’est celle des savoirs à l’œuvre dans la 

constellation didactique. Vient ensuite, au deuxième plan, les textes littéraires et 

non littéraires, et in fine, l’expression orale et écrite normée.  

Encore, il ne va pas sans souligner qu’à l’enseignement d’une langue et ses 

réalisations socialement valorisées est inhérente la transmission d’une culture, et 
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ceci est aussi bien valable pour les classes de français L.M que pour celles de 

français L.S et L.E, en sachant que la culture littéraire jouit d’un statut privilégié 

en L.M. En tant qu’objet d’enseignement, l’oral pratiqué a une part congrue dans 

l’enseignement de la L.M, et est similaire à l’écrit normatif oralisé. En ce qui 

concerne le travail sur la langue écrite, l’enseignement ne vise nullement la 

maîtrise de toutes les variétés de langue, ni celle de tous les usages, poétique ou 

ludique soient-ils, mais « un sous-système, parfois nommé langue 

décontextualisée, parce qu’elle ne prend pas appui sur un contexte 

extralinguistique, qu’elle est une langue non redondante et non ambiguë et qu’elle 

est complètement monogérée. » (Snow, C.E., cité par Chartrand, S.-G., Paret M.-

C., 2008 :174)  

Cette particularité de la langue scolaire n’est pas sans retombées. Le sens 

doit passer par le truchement de la langue, dans la mesure où la pensée est 

concomitante avec le langage, et partant, avec la langue qui sert à cette dernière 

d’instrument et de matériau. Ce qui exige davantage d’explicitation et de 

désambiguïsation, donc une maîtrise des procédés et des techniques qui 

privilégient ce type d’expression et une attention délicate vis-à-vis des besoins de 

l’interaction verbale. Cette langue est requise par l’école pour une meilleure 

appréhension des connaissances et c’est celle-ci qui rend justement possible 

l’accès aux discours scientifiques ou abstraits. Cette forme de recours à la langue 

laisse entendre que l’élève doive être capable de traiter « les dimensions textuelles 

de l’organisation de l’information dans le cadre de types de textes et de 

conventions rhétoriques déterminées ». Et, c’est justement là « qu’interviennent 

les textes littéraires, moins hégémoniques qu’auparavant, mais encore importants 

et dont une certaine maîtrise est nécessaire. » (Chartrand, S.-G., Paret M.-C., 

2008 :174)  

D’un autre point de vue, selon F. Marchand, les finalités et les objectifs 

explicités du cours de français L.S et L.E convergent vers leurs homologues de 

L.M (Marchand, F.,1989 :75) ; bien que l’enseignement de variétés plus larges de 

langue orale et écrite soit indubitablement plus répandu en L.M. Toutefois, le 

foyer référentiel quant à la langue à acquérir demeure ce français normatif, avec 

souvent une survalorisation des textes littéraires par rapport aux discours courants. 

Il est également à noter que les savoirs enseignés autant en L.S ou L.E qu’en L.M 

–hormis les finalités de l’enseignement du français et les pratiques scolaires 

concrètement réalisées-, sont imprégnés par l’alliance ‘’grands auteurs’’ et culture 

française ; et ce, bien que la littérature ait perdu de son territoire au profit des 
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textes courants. Que nous nous inscrivions dans l’optique du F.L.M, du F.L.S ou 

dans celle du F.L.E, les savoirs à enseigner et les savoirs enseignés semblent en 

perpétuelle confluence. Le français enseigné est suffisamment identique ; n’a-t-il 

pas pour repères le même arrière-plan linguistique, la même tradition rhétorique ? 

Ne va-t-il pas jusqu’à présenter les mêmes descriptions formelles de la langue et 

des textes ? Dans tous les cas, ces objets d’enseignement restent, pour les élèves, 

des objets construit par et pour l’institution scolaire. 

 

3.3.2 Le pôle enseignant ou de l’intervention didactique  

Si ce ne sont pas les particularités des objectifs et des objets d’enseignement 

et d’apprentissage qui forment la charpente épistémologique de la D.F.L.M par 

rapport à la D.F.L.S et à la D.F.L.E, qu’en est-il de la problématique de 

«l’intervention didactique» ? Les enseignants sont d’abord des acteurs sociaux, 

fortement immergés dans leur bain social. Médiateurs de langue et de textes, ils 

sont les défenseurs du temple de la culture hégémonique manifestement associée à 

la langue française, dans le cadre de la francophonie. Aussi soulignons-nous que 

les enseignants partagent une mission commune : celle de former le citoyen de 

demain, abstraction faite de leur appartenance au F.L.M, au F.L.S ou encore au 

F.L.E ; quoique la formation universitaire soit configurée dans une perspective de 

catégorisation notionnelle.  

 

3.3.3 Le pôle « élèves », la question de « l’appropriation didactique »  

Enfin, un point d’ancrage qui est à même de permettre l’établissement des 

caractéristiques propres à la D.F.L.M par rapport à la D.F.L.S ou à la D.F.L.E : la 

prise en considération de la dimension cognitive de l’apprenant. Effectivement, 

les distinctions entre D.F.L.M, D.F.L.S et D.F.L.E pourraient devenir pertinentes 

en examinant les processus différenciés de l’apprentissage du français scolaire en 

fonction des différents contextes scolaires, selon les différentes situations 

d’apprentissage vécues par l’élève et selon les représentations assignées à l’objet 

d’apprentissage. À cet égard, un bon nombre de questions se révèlent ad hoc. 

«Quels sont les coûts sociocognitifs de l’apprentissage du français 

(langue/texte/culture) dans ces différentes configurations didactiques, quelles sont 

les stratégies déployées, quels sont les savoirs et les savoir-faire réellement appris 

à l’école par rapport à ceux qui sont enseignés à l’école, à ceux qui sont acquis au-

dehors dans le milieu social ambiant, et à ceux qui sont hérités par l’appartenance 
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socioculturelle des élèves ? » (Garcia-Debanc, C., Cité par Chartrand, S.-G., Paret 

M.-C.,2008 :176) C’est alors que s’annoncent nécessaires des rapprochements, au 

plan des recherches en didactique, entre D.F.L.M, D.F.L.S et D.F.L.E.  

 

 

3.3.4 De la nécessité d’un rapprochement entre D.F.L.M, D.F.L.S et 

D.F.L.E  

Faut-il développer une didactique du français qui comprenne 

l’enseignement du français langue maternelle et du français langue seconde et 

étrangère ou faut-il maintenir les frontières entre ces trois composantes, en 

distinguant trois didactiques du français : D.F.L.M, D.F.LS et D.F.L.E ? Une 

question identique a été soulevée lors du colloque du CRÉDIF tenu à Paris en 

1987. E. Roulet, dans la présentation du 82ème numéro de Langue française, 

prend catégoriquement position en ces termes : « S’il convient au mieux 

d’exploiter ces transversalités [entre D.F.L.M, D.F.L.S et D.F.L.E], on peut en 

revanche douter sérieusement qu’il faille constituer une discipline autonome 

intégrant [ces trois composantes], car elle articulerait [trois] situations 

d’enseignement-apprentissage qui ne sont jamais liées chez un apprenant.» 

(Roulet, E.,1989 :7) Notons aussi que M. Dabène a répondu également à cette 

question, appuyant l’idée que la D.F.L.E avait plus de concordance avec la 

didactique des langues étrangères en France qu’avec la D.F.L.M, car ni les 

enseignants, ni les apprenants, ni le milieu n’étaient les mêmes en D.F.L.M et 

D.F.L.E, « le seul dénominateur commun n’étant, à la rigueur, que l’identité de la 

matière enseignée » (Dabène, M., 1986 :31).  

Ces partis pris doivent être mesurés à des positions différentes, à ceux de R. 

Richterich et R. Galisson à titre d’exemple. D’après R. Richterich, compte tenu du 

fait que les apprenants sont confrontés de plus en plus à l’apprentissage de 

langues, que ce soit successivement ou parallèlement, il sied de dépasser la simple 

exploitation des transversalités entre les différentes didactiques des langues, et 

penser une didactique des langues unifiée. Néanmoins, chaque langue a ses 

spécificités qui lui sont inhérentes. Il serait donc nécessaire de fonder une 

didactique de chaque langue particulière, susceptible de repérer et décrire les actes 

qui rendent possibles son enseignement et son apprentissage. 

De son côté, R. Galisson préconise une certaine constriction des liens 

institutionnels entre ce qui constitue trois domaines distincts (Galisson, R., 

1986 :52), dans la mesure où il y a toujours eu des emprunts et des échanges 
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‘’sauvages’’ entre F.L.M, F.L.E et F.L.S. Ce qui ne sera pas sans contribuer aux 

rapprochements désirables entre les didactiques des L.M et les didactiques des L.S 

et L.E. Toutefois, quoique ces didacticiens aient eu l’audace de juger cruciales 

l’exploitation des transversalités et l’opération des rapprochements entre D.F.L.M, 

D.F.L.S et D.F.L.E -en ayant pour toile de fond l’idée selon laquelle il faut 

confronter les expériences théoriques et pratiques, afin de participer à la 

construction d’un domaine disciplinaire appelé didactique du français-, nous 

constatons que dans les faits le cloisonnement entre ces didactiques demeure 

encore très fort. Il incombe alors aux enseignants d’adopter une posture réflexive 

à l’égard de leurs pratiques d’enseignement. Ce faisant, ils peuvent contribuer à 

l’essor d’une didactique contextualisée, susceptible de comprendre les 

particularités socio-culturelles et mythico-religieuses des apprenants. Les discours 

des enseignants devraient, dans cette optique, obéir à quelques impératifs 

catégoriques. 

 

 

4. Entre théorisation de l’action et systématisation de la description-

explication, perspectives d’une contextualisation didactique 

 

La didactique spéciale comme la nomme Coménius, disciplinaire dirions-

nous aujourd’hui, répond à l’exigence de l’optimalisation de l’apprentissage par le 

biais de pratiques pédagogiques plus efficaces, en produisant des discours 

critiques, des propositions d’enseignement, des analyses des conditions 

d’intervention, des élaborations de l’objet d’enseignement, etc. Cette réflexion est 

inscrite, d’office, dans le projet éducatif de l’école en lien avec le système scolaire.  

D’où la contrainte d’intégrer au discours didactique la perspective de 

l’enseignement d’un objet conçu dans une progression qui met en avant 

l’organisation de l’apprentissage de cet objet dans la sphère systémique scolaire. 

Ce qui ne pourrait avoir lieu sans un recours aux théorisations disciplinaires.  

Cette première approche de la didactique en tant que théorie de la pratique 

ouvre une autre perspective de théorisation, sur un autre plan. En effet, celle-ci 

devient bifide. À l’instar des autres disciplines de recherche des sciences 

humaines et sociales, elle vise la construction des connaissances pour 

théoriquement saisir la pratique enseignante. Se posent dès lors les questions 

suivantes : comment comprendre l’enseignement de la langue et de la littérature 



De la nécessité d’une contextualisation de la didactique du français – Quelques 

interrogations épistémologiques.                                                        BAKA Jaouad                                               
 

 

498 

 

françaises ? Quelles sont les règles générales qui le fondent ? Quels sont les 

concepts qui contribuent à la fois à sa description et à son explication ? En 

didactique du français, ce dédoublement de l’objet de recherche est exploré de 

nombreuses façons, en distinguant tantôt les pôles d’«abstention» et 

d’«intervention» (Reuter, Y., dir., 2008 : 211-234), tantôt, comme le fait F. Halté, 

en opposant épistémologie-psychologie et praxéologie, ou encore en contrastant 

une « didactique de l’ordre du savoir » et une autre « de l’ordre de l’agir » 

(Bronckart, J.-P., Schneuwly, B., 1991 : 8-25). La distinction est ainsi reconnue 

par toute la communauté des didacticiens.  

La didactique est indissociable de la pratique d’enseignement et 

d’apprentissage d’un objet. Elle peut donc se décliner, selon la conception 

schneuwlyienne, en trois plans étroitement liés entre eux : l’agir (de l’enseignant) ; 

la théorie pour agir ; la description et l’explication de l’agir. Le lien entre ces trois 

composantes est en perpétuelle redéfinition, et ce, en fonction des tensions entre, 

d’une part, les demandes institutionnelles de formation des élèves et des 

enseignants qui évoluent avec la société et qui réclament des propositions 

didactiques opérants et, d’autre part, les exigences de la recherche académique. 

L’objet de la didactique se construit alors dans ces tensions.  

L’élaboration de l’objet d’enseignement « français » s’inscrit dans deux 

champs de recherche distincts constitués respectivement par les sciences de 

l’éducation et par les sciences du langage et de la littérature. Ces champs 

fournissent des concepts peu institutionnalisés et largement controversés. D’où la 

délicatesse de la tâche du didacticien du français pour construire un objet 

d’enseignement cohérent. « La spécificité de la didactique, du français comme des 

autres, à l’instar des sciences de l’éducation, s’appréhende donc dans une double 

tension : entre demandes sociales de formation et exigence de la recherche d’une 

part ; entre conceptualisations de champs disciplinaires différents, en l’occurrence 

des sciences de l’éducation et des sciences du langage. » (Schneuwly, B., 

Thevenaz-Christen, T., Aeby Daghé, S., 2010 :24) 

 

La discipline scolaire est le dispositif créé par l’école pour rendre possible 

une appropriation des contenus officiellement définis et, par leur appropriation, 

transformer les manières de penser, de parler et d’agir des élèves. La discipline 

scolaire fonctionne à différents niveaux. D’abord, dans des instructions officielles, 

elle délimite les contenus et les apparente aux finalités éducatives. Ensuite, elle est 

l’intermédiaire des activités des élèves et des enseignants. Elle fait de sorte que ce 
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qui est présenté aux élèves soit uni dans les leçons, dans les exercices et activités, 

et, in fine, ce qui sert de repère à l’évaluation. Aussi ne va-t-il pas sans mentionner 

que la discipline scolaire est une entité dynamique, ce qui rend d’autant plus ardue 

la tâche de s’en saisir théoriquement. Arrivé à la discipline scolaire français, B. 

Schneuwly la décrit comme une « triade ouverte » (Schneuwly, B., 2007 :9-26). 

Elle comprend la connaissance du fonctionnement de la langue, la connaissance et 

la pratique de la littérature et les pratiques langagières pour l’essentiel dans des 

situations publiques (dont la pratique littéraire est une partie intégrante). Il 

convient de souligner alors que chacun de ces éléments entretient des rapports 

complexes avec d’autres champs disciplinaires et savoirs de référence. 

Le phénomène de contextualisation de la didactique du français que nous 

proposons se décrit à partir d’un « processus de solidarisation conceptuelle » 

(Schneuwly, B., Thevenaz-Christen, T., Aeby Daghé, S., 2010 : 26). L’élaboration 

des contenus de l’enseignement du français gagnerait à avoir pour étançons trois 

principes qui impliquent une solidarisation des concepts issus d’autres disciplines. 

Primo, « le principe de pertinence » qui est un principe d’élaboration des contenus 

intrinsèque du système didactique. En effet, les objets doivent répondre aux 

finalités éducatives du système dans ses visées formatives, normatives et 

réformatrices, afin qu’ils soient jugés suffisamment pertinents. Ce principe 

affirme que les objets ne se définissent que par rapport à leur opérationnalisation 

potentielle, dans une cohérence viscérale à la discipline scolaire. Secundo, « le 

principe de légitimité » qui est un critère relatif à l’état d’avancement des sciences 

de référence et à l’actualité des savoirs. Les propositions didactiques élaborées par 

la communauté des didacticiens sont censées s’appuyer sur des concepts 

disponibles et d’une certaine actualité. Cette question est primordiale au sein de la 

didactique du français. Les savoirs de référence des sciences du langage et de la 

littérature sont loin de proposer des conceptualisations stables, consensuelles et 

unifiées. Tertio, « le principe de validité » concerne la validité scientifique des 

discours didactiques. Pour que ceux-ci soient valides, ils sont soumis à des 

analyses systématiques du point de vue des effets sur le système didactique et sur 

les apprentissages. L’ensemble du mouvement est alors une particularisation et 

une autonomisation de l’objet de recherche par « solidarisation conceptuelle ». 

Les concepts empruntés à d’autres disciplines connexes se réorganisent sous 

l’effet des exigences de cohérence, de légitimité et de validité. La construction 
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d’un discours contextualisé en didactique du français est ainsi indissociable de 

celui des disciplines contributoires. 

 

5. Conclusion 

 

Le flou terminologique dont sont empreintes les références en matière de 

didactique du français n’est pas alors sans avoir des répercussions sur les discours 

des didacticiens praticiens, à qui il incombe de bien se positionner par rapport à 

l’attirail conceptuel dont pullulent les ouvrages académiques. Le discours 

didactique et « didactisant » gagnerait à privilégier la formation de l’apprenant, en 

adaptant les savoirs à son contexte socio-culturel, loin de toute orientation 

politique. C’est dans ce sillage qu’il faut penser une didactique du français 

décloisonnée, loin des délimitations traditionnelles des F.L.M, F.L.S et F.L.E. 

N’est-ce pas le seul moyen de participer à la construction du citoyen du monde ?  

La littérature, compte tenu de sa proximité avec l’univers du savoir, offre 

un potentiel formatif indéniable. La connaissance y prend, effectivement, bien des 

formes. Il nous incombe de repenser et de remodeler non seulement la formation 

des enseignants, mais aussi les dispositifs didactiques et pédagogiques ancrés dans 

les pratiques enseignantes au sein des classes, et qui donnent lieu, la plupart du 

temps, à un recettisme qui se perpétue au détriment de toute tentative d’innovation. 

Redorer le blason du métier d’enseignant doit être une priorité. Pour y parvenir, il 

conviendrait d’explorer les sentiers de l’épistémocritique. La réintégration du 

texte littéraire dans la classe de français doit s’inscrire dans un projet 

anthropocentrique, susceptible de rendre possibles le décloisonnement 

disciplinaire et le réinvestissement des connaissances, en réactualisant la vision 

humaniste de la formation de l’Homme. Les discours en didactique du français 

devraient alors accompagner ce renouveau.  

Les enseignants, avec l’adoption de l’épistémocrique, contribueraient non 

seulement à l’instruction, mais aussi à l’ébranlement des certitudes et, par 

conséquent, à la réorganisation des connaissances. Ils favoriseraient l’exercice de 

la raison et de l’esprit critique et contribueraient au décloisonnement disciplinaire. 

Le réinvestissement des connaissances dans le texte littéraire, qu’elles soient 

linguistiques, philosophiques ou encore scientifiques, est susceptible de garantir 

l’objet même de la didactique qui consiste à privilégier l’éveil à la culture et aux 

autres civilisations, aux idées et à la littérarité. 
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