
م

م

مصارؿةماظشقدي

ماٌعـكمخارجماظـص

مأثرماظلقاقمؼبمهدؼدمدالالتماًطاب

م2011دعشؼممم-مدارمغقـقي

م



 2 

م

م

مصارؿةماظشقدي

م

ماٌعـكمخارجماظـص

مأثرماظلقاقمؼبمهدؼدمدالالتماًطاب

م

م2011دعشؼمم–دارمغقـقىمظؾطؾاسةمواظـشرم

م

م



 3 

م

م

م

م

م

م

م

إظبمطؾمعـمأدفؿمؼبمػذاماظعؿؾمعـمصؽرتفماألوظبمحؿكم

م.ػؽرهبموأغضففمواطؿؿاظف،مبروحفم

م

م

م

م

م

م

م

م



 4 

مضائؿةماحملؿقؼات

ماٌؼدعي:م

معؼوربيمسوعي

ماظػصؾماألول:ماظلقوق:ماٌصطؾح،مواٌػفقم،مواألغقاع،مواألػؿقي

مأوال:معػفقمماظلقوق

مثوغقو:أغقاعماظلقوقم

مواحملدثنيثوظـو:ماظلقوقمبنيماظؼدعوءم

مرابعو:اظلقوقمواالتصول

مخوعلو:ماظلقوقمواظـص

مدوددو:ماظلقوقمواظؿؾؼل

اظػصؾماظـوغل:أثرماظلقوقميفمهدؼدمدالالتماًطوبميفماظـصم

ماظشعري

مأوال:اظؿـوص:م)اظرعزمواألدطقرة(

مثوغقو:اظػؽرةم/اظؼضقي

مثوظـو:ماجملوزمواظصقرةماظػـقي

تماًطوبميفماظـصماظػصؾماظـوظٌ:مأثرماظلقوقميفمهدؼدمدالال

ماظلردي

مأوال:ماظلقوقماظـػلل

مثوغقو:ماظلقوقماالجؿؿوسل

مضوئؿيماٌراجعمواٌصودر
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ماٌؼدعة:م

ميـللؾماٌعـللكماظـؿقفلليماٌرجللقةمعللـمطللؾمغللصمأومم

ردوظي،موػقمخالصيمعومؼقدماٌردؾمأنمؼـؼؾفمظؾؿؿؾؼل،موظؽلـمم

اظظلرو ممؿقؼلؼمعلـماظؾػلظمصؼلط،مصفـلو ممممممؼػذاماٌعـكمضلدمالمم

احملقطلليمبويللدثماظؽالعللل،موعقجفللوتماٌعـللكماظداخؾقلليم

واًورجقيمظؾؿردلؾموظؾفؿوسليماظلنمؼـؿؿللمإظقفلو،موػـلو ممممممم

ممؽـوتماظؿؾؼلماظنمتلعػمععـكماظردوظي،موهر مدواصعفلومم

ميفماووػوتمزبؿؾػي.

إنماظؾػظموحدهمضدمالمؼؽقنمضودرامسؾكمتؼدؼؿماٌعـكم

مبعـلكمأنماألظػلوزمضلدمتؿلقحممممماإلعبوظل،مأوماحملددمظؾردوظي،م

سدةمخقوراتمظؾردوظيماظقاحلدة،موظؽلـماظللقوقماظلذيمضبؽلؿمممممم

ذبرؼلللوتماظردلللوظي،موؼلللؿقّؽؿميفمععطقوتفلللو،موبقاسـفلللو،م

وعـطؾؼوتفو،موأػداصفومضبددمرؾقعيمػذاماٌعـلك،موؼلؿقؽؿميفممم

إضصوءماالحؿؿوالتماألخرى،مسـمررؼلؼمدسلؿماٌؼلذلحماألطـلرممممم

مبروزاموحضقرا.

دلقوقمداخؾللمأومدلقوقماظلؿؾػظ،ممممممواظلقوقمغقسون:

وؼؿؿـللؾميفمسـوصللرماظؾغللي،موطقػقلليمتؿوبعفللوميفماظصللقوشيمممممم

واظذلاطقى،موػقمبذظؽمميـؾمععطقوتمظغقؼليمميؽلـمهؾقؾلفومممم
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عـمداخؾماظـص،مأوماظردلوظي.موػـلو ماظللقوقماًلورجلمأوممممم

دلقوقماٌؼلوم،موػلقماظللقوقماظلذيمميـلؾمذبؿلقعماٌالبللوتممممممممم

قضػماظؾغلقي،معلـمدلقوضوتمممماًورجقيماظنمهؽؿمسـوصرماٌ

غػلقيممتـؾمدواصعماٌردلؾ،مأومهؽلؿمادلؿفوبيماٌؿؾؼلل،مأوممممم

دقوضوتمثؼوصقيمتؿعؾؼمبلوحملقطماظـؼلويفماظلذيمضبؽلؿماٌردلؾمممممم

مواٌؿؾؼلماظردوظي.

وظؼدماػؿؿماظؾالشقلقنماظؼلدعوءمواحمللدثقنمبوظللقوقممممم

اػؿؿوعومؼؿـودلىموضقؿؿلفميفماظؿقاصلؾماالجؿؿلوسل،موأثلرهميفمممممم

موهؾقؾماًطوب،مودورهميفمسؿؾقيماظؿؾؼل.ممدراديماظـصم

وتـووظًمػلذهماظدرادليماظللقوقمبوظدرادليماظـظرؼليمممممم

مواظؿطؾقؼقيماظؿقؾقؾقي،موتؽقغًمعـمثالثيمصصقل:

اظػصؾماألول:معدخؾمغظريمحقلمعػفقمماظللقوق،مم

ومغشلللتفموأػؿقؿللف،موتطللقره،موأغللقاعماظلللقوضوتماٌكؿؾػللي،مم

قموسالضؿلفمبلوظـصمممواظلقوقمسـدماظؾالشلقنيماظؼلدعوء،مواظللقوممم

مواظؿقاصؾ،مواظؿؾؼل.

اظػصؾماظـوغل:مأثرماظللقوقماظػليفميفمتغلقرلمدالظليماًطلوبمممممم

ماظشعري،مدراديمهؾقؾقيمظـصقصمذعرؼيمعـماظشعرماٌعوصر.
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اظػصؾماظـوظٌ:مأثرماظلقوقماظـػلللمواظـؼلويفميفمتغلقرلمدالظليممممم

ماًطوبماظــري،مدراديمهؾقؾقيمظـصقصمدردؼيمععوصرة.مم
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معة:عؼاربةمسا

اٌعـكمواظؾػظمػؿومثـوئقيماظذلطقىماظؾغقيميفمذلؽؾفمم

اظعومماظذيمتػذلضفماظؾغوت،موتؾؽماظــوئقيميفمذؽؾفوماٌؿؿوػلم

اظؽقـقغيمتفد مإظبمتقصقؾمخطوبماجؿؿلوسل،مأومتقاصلؾل،ممم

أومععريفمعو،مصوظؾػظمػقمعودةماًطلوبمأوماظردلوظي،ميفمحلنيمممم

ذيمؼؼصلدهممأنماٌعـكمػقمعضؿقنماظردوظيمأوماشلد معـفلوماظلمم

اٌردؾموؼػفؿفماٌؿؾؼلل.مإالمأنماٌعـلكم)عضلؿقنماظردلوظي(مالممممم

ؼـقصرمحدوثفماظؿوممعـمخلاللمبـقليماظذلطقلىموعودتلف،مأيممممم

اظَعالضيمبنيماظدالمواٌدظقلمصؼط،مصفـو ماإلرورماظؾغلقيماظلذيممم

ضبددمدالظيمطؾؿيمأومترطقىمعلو،موػـلو ماإلرلورماالجؿؿلوسلممممم

ذػـقيمؼـؾغلمأنمتؽلقنمممواظـؼويفماًوص،ماظذيمؼشؽؾمخؾػقي

معشذلطيمبنيماٌؿؾؼلمواٌردؾمظؿقحقدماٌعـكمبقـفؿو.

إنماظلللقوضوتماظؾغقؼللي،مواالجؿؿوسقللي،مواظـؼوصقلليممم

اٌؿعددة،مطلـرلامعلومدبلرجمبلوٌعـكمإظبمدوائلرمخوصلي،مػلذهمممممممم

اظدوائرمتؿؽقنمعـمأصعولمظغقؼليمعؿقارثلي،مأومعؿػلؼمسؾقفلوميفممممم

وصؼماظلرؤىماٌعرصقلي،مممعبوسوتمربددة،موتؿعددمػذهماظدوائرم

أومايوالتماإلغلوغقي،مطؿلومأنمػلذهماظلدوائرمتؿللعموتضلقؼمممممم

وصؼماٌدظقالتماظعوعي،مواًوصي،ماألصؼقيماًطقيمظؾفؿوسوتم
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:عـؾماظشعقب،مواظؼقعقوتمواجملؿؿعوتمواٌفـ،موايلر ،مم

واٌعور مواظػـقن،مووصؼماٌدظقالتماظعوعيمواًوصليماظرأدلقيممم

مزعـي.واظعؿقدؼي،مطوظعصقرمواأل

طؿللومأنماظؾغلليفماظػـقلليمتفللد موبشللؽؾمضصللديمإظبم

عغوؼرةماٌعـكماظؾػظل،مسـمررؼلؼمحقلؾكمطالعقلي،متللؿفد ممممم

خؾؼمدلقوضوتمظغقؼليموصـقليمخوصلي،مؼؾفللمإظقفلومصلوحؾفومممممممم

ظقؿؿّؽـمعـمصـوسيمععـكمجدؼد،مسـمررؼؼماظدعٍمبنيماألظػوزم

وترطقؾفومبشؽؾمشرلمعلظق مأومسلـمررؼلؼمضصؼصليمأومضطلعممممم

ظمحللذصومظؾكلروجممبعـللكمجدؼللد،مأومالدللؿؼطوبممأواصلرماظؾػللم

ععـكمذػيفمبعقدمسـماٌؿؾؼلماظعلودي،موػلذامؼشلؽؾميفمحلدممممم

ذاتفمدقوضومغلؼقومصـقو،معصـقسوموعللؿفدصومعلـمضؾلؾماظطوضليممممم

ماظؿكقؾقيمظدىماألدؼىمواظؽوتى.

ومتـللؾماظؾغلليمذللؾؽيمعللـماظعالضللوتماظداخؾقللليمممممم

وجمواًورجقلليماٌؿداخؾللي،ماظللنمتؿضللوصرمصقؿللومبقـفللومإلغؿللممم

اٌعـك،ماظذيمؼلؿؼطىمعؽقغوتفمعلـماألظػلوزموعلـمإضبلوءاتممممم

اظلللقوضوتماظؾغقؼلليمواظـؼوصقللي،مصلللمظاظؾغلليمغظللوم،موععفللؿمممم

اٌػرداتمظقسمصفردومظؾؽؾؿلوتماظلنمتعؽلسماظعلوٕماظلقاضعلمممممم

صؼللط،مصؾؾؽؾؿلليمعظفللرمعللزدوجمالمؼـػصللؿم)اظللدالمسؾللك(،ممممم
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واٌدظقل،مواظؽؾؿلوتمظقللًموحلداتمععزوظليمصفللمعرتؾطليممممممم

بعضللومارتؾورللومعؿؾللودال،موععـللكماظؽؾؿلليمالمؼؿقللددممبؾعضللفو

إصبوبقوممبدظقظفمصؼط،موإمنلومدلؾؾقومبعالضوتلفمعلعماظقحلداتمممممم

األخللرىميفماظـظللوم،موػللذامعللومؼةدسكظضقؿلليماظؽؾؿلليظمصـظللوممم

اٌػرداتمػقمذبؿقسيمتضوعـمداخؾقي،متؽقنمصقفومضقؿليمطلؾممم

عللدظقلمعؿعؾؼلليممبللومؼقجللدمداخللؾماإلذللوراتماألخللرىماظللنم

ؾمسـصلرمحوضلرميفماظلؾللؾيماحملؽلوةمؼللؿدسلممممممحقظلف،موطلمم

بوظؿضوعـ،مسـوصرمشوئؾيمأخرىمحقلٌمؼؼلقؿمععفلومسالضلوتممممم

م.(1)اصذلاضقيميفماظؿؾودلظ

وبذظؽمصوظؾػظمظقسمػقماظقحقدماٌلؽقلمسـمحلدوثمم

اٌعـلكمظصوظقحللداتماظؽالعقليمظؾغلليماظطؾقعقليمظقلللًمذبللردمممم

دؾلؾيمأومخققرومعـمصـعماظؽؾؿوت،مصفـو معؽٍقنمالمطالعللمم

ؼػرضمدائؿلومبوظضلرورةمصلققماٌؽلقنماظؽالعللميفمطلؾموحلدةمممممممم

.موضبددمصقرةماٌعـكماظلذيمميـلؾمحؼقؼليمممم(2)طالعقيمربؽقيظ

                                                                        
ترعبليممماظؾغيمواالتصول،ميفماًطلوبمعؿعلددماٌعلوغل،مممحوغي،معوجدةمتقعوس،م(1)

عللوريمذفردللؿون،مدارمطقللقانمظؾطؾوسلليمواظـشللر،مدللقرؼيمدعشللؼ،ممم

 72،مصم2008

،مذبؾليماظؾللونمممأثرماظعـوصرمشرلماظؾغقؼليميفمصلـوسيماٌعـلكمممبؾقؾقى،مرذقد،م(2)

 22،مصم1999ؼقغققم-49اظعربل،معؽؿىمتـلقؼماظؿعرؼى،ماظعددم
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اظردوظيماظنمؼرؼدػوماٌردؾ،موؼؼصلماٌعلوغلماألخلرىماظلنمممم

مضدمتؿؾودرمظذػـقيماٌؿؾؼل.

ظواظـللوزرميفماظؾغلليمسؾللكموجللفماظؿؼعقللدمواظقصللػممم

ورماٌلؿغرلاتماًورجقليمممواظؿػلرلمؼـؿفلمبوظضرورة،مإظبماسؿؾلم

ألغفللومتشللؽؾمم(1)اظلنمتؽؿـللػماٌللودةماظؾغقؼلليموادللؿعؿوالتفوظم

حفرمزاوؼيميفمصفؿماظؽالممبلنيماٌؿؾؼللمواٌردلؾ،مطؿلومأغفلومممممم

متـؾمعـطؼيمتلوؼؾقيمواضقيمظؾـوءماٌعـكماظصققح،ماظلذيمضلدممم

المؼؿقؼؼموصؼماظؾـوءماظؾغقيمصؼط،مبؾمالبدمعـمضلراءةماإلذلورةممم

مػماظؾغقيموسـوصرهماظداخؾقيمواًورجقي.اظنمهؽؿماٌقض

ظواظؾغللليمبقصلللػفومإحلللدىمأغظؿللليماظعالعلللوت،ممم

واظؾلوغقوتمبقصلػفومسؾلؿماظعالعلوتماظؾػظقليمػللمجلزءمعلـمممممممم

،أومسؾللؿماظعالعللوتماظللنممتـللؾمدؾلللؾيمعللـممممم(2)اظلللقؿقوءظ

اظعالعللوتماظللنمبؿؿؾعفللومؼؿؽشللػماٌعـللكموتلللؿـؾطماظدالظلليمم

صفؿماظؾغليمسؾلكمأغفلومممماظصرصي،مظظذامصوظلقؿقوئقيمعـالمترصضم

                                                                        
،مدارماظـظرؼللوتماظؾلللوغقيمواظؾالشقلليمسـللدماظعللربمبـللوغل،مربؿللدماظصللغرل،مم(1)

 .174م،مصم1986ايداثي،مبرلوت،

،مترعبلي:مسؾللمحلوطؿمممماالووػوتماألدودقيميفمسؾؿماظؾغليمؼوطؾلقن،مروعون،م(م2)

صوحل،محلـمغوزؿ،ماٌرطزماظـؼويفماظعربلل،برلوت،ماظلدارماظؾقضلوء،مممم

 47،مص،م2002
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سبللقموصللر موترطقللىمصؼللط..مأومعللومؼعللر ميفماظؾلللوغقوتمم

اظؿقظقدؼي،ممبلؿقؼوتماظقصلػماظـالثلي:ماظصلقتلمواظذلطلق ممممم

واظللدالظل،مبللؾمتؼللذلحمتقدللقعمعػفللقمم)اظظللوػرةماظؾغقؼللي(،مم

ظقشللؿؾمطللؾمعللومؼللؿؿمبللفماالتصللولمواإلخؾللورمعللـمسالعللوتمممم

دموحلداتممإذورؼي......مصؽلؾماظعالعلوتم)اٌؿػلؼمسؾقفلو(متعلممممم

ععفؿقيمعـؾ:مظغيماظصؿمواظلؾؽؿ،موأغظؿليماٌقضليمواظلرضص،ممممم

وحؿللكماظعالعللوتماإلرذللودؼيمٌللدربلماظرؼوضلليمواظالسللؾني،ممم

وسالعوتماظقجفموحرطوتماظقدؼـميفمأحودؼــوماظققعقي،موطلؾمم

اظعالعللوتماًوصللي،مأومعللومؼلللؿكماجملؿقسللوتماظؾلللوغقيمممم

اًوصللي،مطؾللفومغصللقصمميؽللـمهؾقؾللفوموضللؾطمتؼـقوتفللو،م

آظقللوتماذللؿغوشلوموظللقسماألعللرمعؼؿصللرامصؼللطمسؾللكمدرادلليممو

اظـصللقصماألدبقلليمأوماٌؽؿقبلليمسوعللي،مصفلللمتعللدمسالعللوتممم

ظغقؼي،مأيمغصقصًومخوصليموغقسقلي،مصوظللقؿقوئقيمبوخؿصلورممممم

ػلماضذلاحمعشروعميفماظظوػرةماظؾغقؼيموطقػقيموؾقفلو،موطلؾممم

سالعيماتصوظقيمتللؿطقعمأنمتؿضلوعـمعلعمسالعلوتمأخلرى،مممممم

وآظقلوتميفمبـقليمعلـممممم-تـظلقؿمغػللفوميفمأمنلوطمممموتؿؿؽـمعـم

م.(1)أجؾمإغؿوجماٌعـكظ

                                                                        
-09اظؿلللورؼ :.3991يماىؿوػرلؼلللي..ماظعلللدد:صلللققػاٌلللوظؽل،مربؿلللد،مم(1)
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وظذامصؿـماظطؾقعلماظـظرمإظبماظؾغيمسؾكمأدوسمأغفلومم

تؿللللثرميفمصلللقوشيماٌعـلللكمبؿؽلللوتػماظعـوصلللرماظداخؾقللليمممم

واًورجقي،مصفلمطوئـماجؿؿوسلمؼؿللثرمبلوٌؿغرلاتماظـػللقيمممم

مبعـلكمعلومممواالجؿؿوسقيمظألصرادمواىؿوسلوت،مظلذامصؾؾكلروجمممم

البدمعـمتؼصلمطؾمجقاغىماظظوػرةماظؾغقؼليمظؾقؽلؿمسؾقفلو،مممم

وإبرازماٌعـكماظذيمتشّؽؾفمتؾؽماظظوػرة،ممبعطقوتفوماظداخؾقليمم

اظلللقوقماظؾغللقيمأوم)دللقوقماظللؿؾػظ(،مواٌعطقللوتماًورجقلليمم

ظدقوقماٌقضػظمأومظدقوقمايلولظ.مبلؾمضلدمتؿشلؽؾماظؾغلوتمممممم

تصللوظقيماٌرجللقةمخللورجماألظػللوزممتوعللو،موتللمديماظـؿقفلليماال

معـفو،موتشرلمبشؽؾمواضحمظؾؿعـكماٌراد.

وؼظفرماألعرمجؾقوميفماظـصماألدبلمذعرؼومأومدردؼوم

ظذامصؼدمظؼـقلر معللؿعؿؾماظؽؾؿليمبوظؽؾؿليمسلـمععـوػلومإظبممممممم

ععـكمضرؼىمأومعومذوبفمصقعدمعـمبلوبماجمللوزموؼؾؼلكمضؾلقالممممم

،مممومؼػلرضمسـلدمضلراءةمأيمغلصممممم(1)عـمأبـوءماظؾغيمبلفقظيظ

بلمادؿؼراءمدالالتماٌعـكمواًطوبمخورجمدالالتفماظؾػظقيمأد

                                                                                                                        

10/05/2003 

،مصم1998م5،مسلوٕماظؽؿلى،ماظؼلوػرة،مطمممسؾلؿماظدالظليممسؿر،مأغبدمزبؿور،مم(1)

240. 
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اٌؾوذرةمواحملضي،مألنمػـو مدالالتمضدمؼػرضفومحلولمعلو،ممم

أومدقوقمعو،مأومعؼوممعلو،مزبؿؾلػمسؿلومؼػذلضلفماظؾػلظمعلـممممممم

مععـكمعؾوذر.

أالمغلذؼىماًطلوبميفمممم-طؿومؼؼقلمصقطلقم-وصبىم

غلوممظعؾيمدالالتمدلوبؼي;موأالمغؿكقلؾمأنماظعلوٕمؼصلقبمسبقمممم

وجفللومميؽللـمضراءتللف،موجفللومٕمؼؾللؼمسؾقـللومدللقىمأنمغػللؽم

،مصللوٌـَؿٍماظـصلللمالمميؽللـماظؼللؾضمسؾللكمععوغقللفمممم(1)رعللقزه

اظؾعقدة،مإالمعـمخاللماظرؤؼليماظشلؿقظقيمىؿقلعماظللقوضوت،ممممم

اظداخؾقللليمواًورجقلللي،موحرطؿفلللو،مودرجللليمتؽـقػفلللو،ممم

موتقازغفو،موسالضوتمبعضفومبؾعضفوماآلخر.

عـماًطلوبمسبلقمغقاتلفمممممظظذامصبىمأنمالمغـطؾؼم

اظداخؾقيمواٌكػقي،مأيمسبقمضؾلىمصؽلرةمأومدالظليمميؽلـمأنممممم

تظفرمصقف;مبؾمغذػىماغطالضومعـماًطوبمغػللف،مواغطالضلوممم

عـمزفقرهمواغؿظوعف،مسبلقمذلروطمإعؽوغوتلفماًورجقلي،مأيممممم

سبقمعومؼؿلقحمعلـماظػرصليمظظفلقرماظلؾللؾيماظعرضلقيمشللذهمممممممم

                                                                        
.مترعبللي:مربؿللدمدللؾقال،مدارماظؿـللقؼر،دارمغظللومماًطللوبصقطللق،معقشللقؾ،مم(1)

 39صمم2007اظػورابل.مبرلوتم
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والبلدمعلـمضلراءةمأيممممم.(1)األحداث،موعومؼردؿمشللومحلدودػوظمم

غللصمأومخطللوبموصللؼمعشللروعمذػلليفمضللوئؿمسؾللكماظؿقؾقللؾممم

واظؿلوؼؾ،موادؿقضورماظعـوصرماظداخؾقيمواًورجقي،ماظؾغقؼليمم

وشللرلماظؾغقؼللي،مظؿػؿقللًمأواصللرمأيمصؽللرةمعؿكقؾللي،موبقللونمم

رواصدػوماظنمضدمتذػىمبـوميفماووػوتمعغوؼرة،مأومضدموـحم

مظفمعـذماظقػؾيماألوظب.بوظـصمألنمؼؼقلمعومالمؼعؿؼدمأغفمدقؼق

إنمضللراءةماظعـوصللرماظداخؾلليمواًورجلليميفمحرطلليمم

اظـصماٌؿؿقجيمواٌؿشلظقي،ماظلنممتلقرميفمحرطؿفلوماظذاتقليمممممم

ظؿكؾؼمغصوموصؽرةموععـك،مدؿفعؾماٌؿؾؼللميفمعقاجفليمػلذامممم

اظللـصممتوعللو،مظؾكللروجمبللوٌعـكماألطـللرموضللقحوموسوصقللي،مممم

صوتمعؿؾوؼـليممودقؿقحمظؾؿلوؼالتماظنمتدورمحقلماظـصممبللوم

صرصيماألخذمبلرجحماظدالالت.مظألغلفمإذامطوغلًماظؽؾؿليمػللممممم

بوظؿقدؼدمدؾلؾيمعلـماٌؿؽـلوتماظدالظقليم)طلؾمطؾؿليمتشلؿؿؾممممممم

سؾكمععونكمعؿعددة(مصننماغدراجفومضؿـمخطوبمخوصمؼؼؾصم

عـمػذهماٌؿؽـوتمسدلمهدؼدمدؼػمدالظللمعقحلدمظؾكطلوبمممم

                                                                        
 39اٌرجعمغػلف،مصم(1)
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ًطللوب،م.مظللذامصؼللراءةمعذلاعقللوتماظللـصمأومام(1)وتـوزراتللفظ

وحقـقوتف،موادؿـفوضمأوراضفماظؾعقدة،موادؿؼطوبمعضوعقـف،م

طؾمذظؽمؼشؽؾمحرطيمبعلٌ،موضقوعليمأخلرىمشللذاماظلـص،مممممم

وصرزًامٌؿؽـوتفماظدالظقي،موعؽـقغوتفماإلبداسقي،موذػوبومبوولوهمم

ماٌعـكماألطـرمبالشيموحضقرامظؾؿردؾمواٌؿؾؼلموظؾـص.م

ظإنمطؾموحلدةمعلـماظقحلداتماظؿعؾرلؼليمهؿضلـمممممم

داخؾفومدؾلؾيمعـماظؼقؿماٌقدسيميفمعموالتمتؼلقممبؿـظقؿفلو.ممم

إغفللوموحللداتمعضللؿقغقيمالمتؿقؼللؼمإالمسللدلمعلللرلمدالظلللمممم

خوص،موطؾمعلرلمدالظلمضدمؼقّظدمآخرمصرسقوموػؽذامدواظقؽ.م

ذظؽمأنمطؾمإعؽونمدالظلمػقميفمواضعماألعلرمادلؿعؿولمخلوصمممم

قيماظنمظؾؽؾؿي.موعـمػذهماظزاوؼيمميؽـمتصقرماٌؿؽـوتماظؿلوؼؾ

ؼقصرػومتصقرمعـمػذاماظـلقع;مصوظؽؾؿلوتمتـؿػلل،مظؽللمهلؾمممممم

ربؾللفوماظلللقوضوتماظللنمضللدمتـرلػللومػللذهماظؽؾؿلليموعللومأطـللرم

.موػؽلذامصلننمضلراءةمممم(2)اظللقوضوتميفمحوظليماظلـصماإلبلداسلظمممم

                                                                        
،ماظللؿقوئقوتمواظؿلوؼلؾ.معلدخؾمظللؿقوئقوتمش.س.مبلقرسمممممبـؽراد،مدعقد،مم(1)

 164،مص2005اٌرطزماظـؼويفماظعربلمبرلوتم

دلعقدمبـؽلراد،ماظللؿقوئقوتمواظؿلوؼللؾ.معلدخؾمظللؿقوئقوتمش.س.مبللقرس،ممممممم(2)

 165ص
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اظلقوقمشرلماظؾػظلمأوماظعـوصلرماحملقطليمبلوظـصمواًطلوبممممم

تشللؽؾمبـقسقفللوماظللداخؾلمواًللورجل،ماظؾغللقيمواٌقؿللوظغقيم

سوعالمعفؿوميفمهدؼدمدالالتماٌعـكماظعوممظؾـص،موتعلددػو،مم

وتغقرلػو،مويفماضذلاحوتماًروجمسؿومضلدمؼػرضلفماظؾػلظمعلـممممم

مععـكمثوبًمأومعؾوذرمأومأوظل.

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

م

م

ماظػصؾماألول:

ماظلقاق:ماٌصطؾحمواٌػفقممواألغقاعمواألػؿقة

م

مم

م

م

م

م

م

معػفقمماظلقاق:م-أوال

ظدلوَق،مؼللققةمدلًقضًو،مودلقوضًي،ممممماظلقوقةمظغليمعلـممم

وعلللوضًو،موػللقمدللقوق،مواىؿللعمدللقوضوت:مودللقوقماظشلللءممم

ذبراه،موتؿوبعف،مودقوقماظؽالم،مواألعر،مواألصؽور،ماٌؼوعلوتمم
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.موظيفم(1)اظنمؼؼعمصقفو،مأوماظظلرو موتؿوبعوتفلوماألدلؾقبقيظممم

أدلوسماظؾالشليمبلوبم)دلقق(مدلوقمإظقلفمايلدؼٌ،موإظقفلوممممممممم

(مأومContextظللقوب.مواظللقوقم)مماٌفر،مودوضًماظلرؼحمام

(:مػلقماظؾقؽليمممLinguistic Contextاظلقوقماظؾغقيم)

اظؾغقؼيماظنمهلقطمبصلقتمأومصلقغقؿمأومعلقرصقؿمأومطؾؿليمأومممممم

.مظوػقمتؾؽماألجزاءماظلنمتللؾؼماظلـصمأومممم(2)سؾورةمأومعبؾيظ

م.(3)تؾقفمعؾوذرة،موؼؿقددمعـمخالشلوماٌعـكماٌؼصقدظ

مملومؼللوسدمتقضلقحمممموظاظلقوقمعلومؼصلوحىماظؾػلظمممم

.موػلقمظاظؿؿوبعلوتماألدلؾقبقيماظلنمصبلريمسؾقفلوممممممم(4)اٌعـكظ

اظؽالمموػقؽؾؿف،مأيماظلنمتـللٍمعلدخالتفو،موزبرجوتفلو،ممممم

،ماظللذيمapproachمcontextوصللؼماٌللـفٍماظلللقوضلممم

 ؼللللؿقفمبعلللضماظؾللللوغقنيمعلللـفٍماظدرادللليماظعؿؾللللممم

                                                                        
 م.1989،ماٌـظؿيماظعربقيمظؾـؼوصيمواظػـقن،متقغس،اٌعفؿماظعربلماألدودلم(1)

،مإغؽؾقلزيمسربلل،معؽؿؾليمممماظـظلريم ؿماظؾغليمععفلؿمسؾلممسؾل،م اًقظل،مربؿدم(2)

 .1982ظؾـون،

اٌؽؿؾلليماألطودميقللي،مم،ععفللؿماٌصللطؾقوتماظؾغقؼلليمواألدبقللي،مسللزتسٍقللود،مم(3)

 .1984اظؼوػرة،م

ٌممأبقماظػرج.م(4) )دارماظـفضلي(ممماٌعوجؿماظؾغقؼيميفمضقءمدرادوتمسؾؿماظؾغليمايلدؼ

 116صم
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operational approachموميـؾماٌؽقغوتماظرأدلقيمم،

بوظـصموتؿفددمعـمخالظفمأبعودهماظدالظقي.مواىلقمماظنمهقطم

اظعومماظذيمضبقطمبوظؽؾؿيموعومؼؽؿـػفومعـمضلرائـموسالعلوت،ممم

صوظؽؾؿلليماظقاحللدةمواىؿؾلليماظقاحللدةمضللدمهؿللؾمطللؾمعـفؿللومم

عدظقظنيمعؿـوضضنيممتوعًو،مدونمأنمدبؿؾلػماظؽؾؿليميفمبـوئفلومممم

.م(1)اظداخؾل،موإمنوماظذيمؼؿغرلمػقماظلقوقمواظؼرائـماحملقطيظ

وبللذظؽمظصوظلللقوقمؼعلليفميفمدالظؿللفماألوظبماظؾـقلليماظؾغقؼلليميفمم

اتصوشلوممبومضؾؾفومومبومبعدػو،موػلقمعلومغطؾلؼمسؾقلفماظللقوقمممممم

اظؾغللقيمأوماٌؼللوظل،موؼعلليفميفمدالظؿللفماألخللرىماظظللرو ممممم

واٌالبلوتماظنمهقطمبويدثماظؾغقي،مأومشلرله،موػلقمعلومممم

م.(2)غدسقهمبوظلقوقمشرلماظؾغقيمأوماٌؼوعلظ

م

مأغقاعماظلقاق:مم-ثاغقا

 linguistic context.اظلقوقماظؾغقي:م1

                                                                        
.مدارموثالثقلليماظللدوائرماظؾالشقلليمماألدللؾقبقيمسؾللدماىؾقللؾ،مسؾللدماظؼللودر،ممممم(1)

 213-211،مصم2002صػوء،سٍؿون،م

،مجوععليمم2،مذبؾليماظعؾلقمماإلغللوغقيمعمممماظـؼدمواظلقوقخدادة،مدوٕمسؾوس،مم(2)

 113،مص1999اظؾقرؼـ،م
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ظوػقمحصقؾيمادؿعؿولماظؽؾؿيمداخؾمغظومماىؿؾي،م

عؿفللوورةمعللعمطؾؿللوتمأخللرى،مممللومؼؽلللؾفومععـللكمخوصللومم

ربددا،موػلقمطلؾمعلومؼؿعؾلؼمبوإلرلورماظلداخؾلمظؾغليم)بـقليممممممممم

اظـص(معلـمتلؾللؾماظعـوصلرموترتقؾفلو،موتؼلورنماٌػلردات،ممممممم

اظقحدات،موعومضبؿقؼفمعـمضرائـمتلوسدمسؾلكمطشلػممموتؿوظلم

دالظلليماظقحللدةماظؾغقؼلليماظقزقػقللي،موػلللمتلللؾحميفمغطللوقممممم

اظذلطقللى.موؼؿؽللقنمعللـماظلللقابؼمواظؾقاحللؼ،مأيمعللومؼؿؼللدممم

اظؽؾؿي،موعومؼؿؾعفلومظقؿكلذماٌعـلكمذلؽؾمايؾؼلوتماظؾغقؼليممممممم

م.ممم(1)اٌؿلؾلؾيمواظنمتعطلمععـكمعؿعوضداموغوعقوظ

ؾغقيمػقمذظؽمظاظللقوقماظلداخؾلممموبذظؽمصوظلقوقماظ

اظذيمؼةعـكمبوظـظؿماظؾػظلمظؾؽؾؿي،موعقضعفومعـمذظلؽماظلـظؿ،ممم

.موتللتلمم(2)آخذًامبعنيماالسؿؾورمعومضؾؾفوموعومبعدػوميفماىؿؾيظ

أػؿقيماظلقوقماظؾغقي،مأوماظلقوقماظداخؾلمأومدقوقماظؾػظمظيفم

تقضللقحماظعالضللوتماظدالظقلليمسـللدعومؼلللؿكدممعؼقودللومظؾقللونمم

                                                                        
 107اٌرجعمغػلفمصمم(1)

،مذبؾليمماظؼرآغللموأثلرهميفماظؽشلػمسلـماٌعلوغلمممممماظللقوقمزؼدمسؿر،م،مسؾدمآم(2)

،ماظعؾلقمماظذلبقؼليمواظدرادلوتماإلدلالعقيممممم15دعقد،مممجوععيماٌؾؽم

 877م-م837(،مص2)
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 ،مأوماالذذلا ،مأوماظعؿقم،مأوماًصقص،مأوماظػروقماظذلاد

وسبقمذظؽ،مصوٌعـكماظذيمؼؼدعفماٌعفؿمسودةمػقمععـكمعؿعددم

وسوم،موؼؿصػمبوالحؿؿول،مسؾكمحنيمأنماٌعـكماظذيمؼؼدعفم

اظلقوقمػقمععـكمععني،مظفمحدودمواضقي،موزللوتمربلددةممم

م.(1)شرلمضوبؾيمظؾؿعددمأوماالذذلا مأوماظؿعؿقؿظ

اظؾغقيمػقماظضوبطماظدالظلميرطيماٌعـك،مصوظلقوقم

ومسالضوتفموسالئؼفمداخؾماظـص،موصؼمإذوراتماظـصماظـوبضيم

واٌلؿؼؾي،مواظنمتؼؾصماحؿؿوالتمتلربمعؼذلحلوتمعغلوؼرةممم

مظؾـصمخورجماظؼصدؼيماظنمأرادػوماٌـَؿٍ.

صفقم)أيماظلقوقماظؾغقي(مضبددمضلرائـماٌعـلكممممممم

ـص،مصفلقمؼعؿؿلدمسؾلكممممعـمخلاللماظؿالزعلوتماألدلؾقبقيمظؾلمممم

سـوصرمظغقؼيميفمدلقوقماظلـص،مميؽلـمعلـمخالشللومظؾؿؿؾؼللممممممم

تؿؾعمسـوصرهماظؾغقؼيمظؿقدؼلدمدالظليماٌعـلكماألرجلح،موػلذهمممممم

اظؼرائـمعـلؾ:مظذطلرمعبؾليمدلوبؼيمأومالحؼلي،مأومسـصلرميفممممممم

عبؾيمدوبؼيمأومالحؼي،مأوميفماىؿؾليمغػللفومضبلٍقلمعلدظقلممممم

طؿلوميفمضقظلفمتعلوظب:ممممسـصرمآخرمإظبمدالظيمشرلمععروصليمظلف،ممم

)أتكمأعرمآمصالمتلؿعفؾقه(،دقرةماظـقؾ،محقٌمتعدمعبؾيم

                                                                        
 295،مصم1996،مدعشؼ،معؾودئماظؾلوغقوتضدور،مأغبدمربؿد،مم(1)
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)صالمتلؿعفؾقه(مضرؼـيمظغقؼيمدقوضقيمتصر ماظػعؾم)أتك(مسـم

دالظؿف،موتصر ماظػوسلؾم)أعلرمآ(مبلدورهمسلـمدالالتلف،مأومممممم

بعؾورةمأخرىمهددمدالظؿف،مألنماظعـوصرماٌؽقغيمظؾفؿؾليمظلـممم

سـصلرمعـفلومسلـمدالظؿلفماألوظبممممممتؾؼكمدونمتغلقرلمإذامصلر مم

بؼرؼـيمعو،مو)أعرمآ(ميفمدقوقمػلذهماآلؼليمظلقسمعـلؾم)أعلرمممممم

آ(ميفماآلؼوت:)ضولمالمسوصؿماظققممعـمأعرمآمإالمعـمرحؿ(م

،م73،م)ضوظقامأتعفؾنيمعـمأعرمآ(مدقرةمػلقدمم42دقرةمػقدم

وضقظف:م)صؼوتؾقاماظنمتؾغلكمحؿلكمتػللءمإظبمأعلرمآ(مدلقرةمممممم

.مظؼدمصٍلرم)أعرمآ(مبلغفمضقومماظلوسي،موضلدمأتلكممم9ايفرات

م.(1)اظػعؾمبصقغيماٌوضلمظؿقؼؼموضقعماألعرموضربفظ

إنمتللالزمماٌػللرداتموصللؼمزعـقلليمايللدث،مووصللؼمم

تراتؾقيمظغقؼيمضوئؿيمسؾلكمتؿلوظلماظقحلداتماظؾغقؼليميفمبـقليمممممم

اظـص،موسؾلكمترطقؾفلوماظعلومموصلؼمصلقغفوماًوصليمؼعطللمممممممم

اٌعـكموتؼدميفمسؾكمعؼذلحلوتماٌعـلكمممظؾلقوقمأحؼقيمترجقحم

اٌؿعددة،ماظنمضدمتؿقاردمعـمخاللماظؽؾؿيمأوماظؾػلظ.مورؾقعليممم

غلؼماظلـصمعلـمخلاللمعؽقغوتلفماظؾغقؼلي،مواٌػلرداتماظلنمممممممم

                                                                        
،م2000،ماظـققمواظدالظي،مدارماظلالم.ماظؼلوػرةمسؾدماظؾطقػ،مربؿدمغبودي،مم(1)

 .116صم
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تشؽؾموضعقيمظغقؼيمعومظَؿؽٍقنمعبؾماظـصموسؾوراتلف،مهلددممم

دالظيماظـصموصؽرتف،مصـلؼماظـصمػقماظلقوقماظؾغقي،ماظلذيمم

ظـصماظنمهددماووػوتلف،مواظلذيمالمميؽلـممممؼشؽؾمبقصؾيما

أنمؼؿففمبوظؼورئمأوماٌؿؾؼلمإظبمخورجمدوائلرماظػفلؿماٌؿـودلؾيمممم

ععماظػؽرةماألدوسماظنمأرادػوماظـوصمأوماٌردؾ.موعلـمذظلؽممم

اظعؾللوراتماآلتقللي:م)أطللؾمسؾلللمرعوعللف(،م)أطللؾمسؾلللمعللولممم

اظقؿقؿ(،م)أطؾمسؾلمأصوبعفمغدعو(،م)أطلؾمسؾللمضلربيمسؾلكممممم

ًًماظللؽنيماظؾقلؿ(،مممرأدف(،م)أ طؾيفمجؾديمأومرأدل(،م)أطؾ

)سؾٍلمؼلطؾمسؿره(،م)سؾلمؼلطؾميلقمماظـلوس(،م)أطلؾمسؾللممممم

م.(1)سؾؼي(مصوظلقوقماظؾغقيمػقماظذيمضبددمععوغلماٌػردات

وبفذامصننماظؿغرلمؼشؿؾمظدالظيماظؾػظميفمطؾمعقضلعمم

حبلللىمدللقوضف،موعللومضبللػمبللفمعللـماظؼللرائـماظؾػظقلليممممممم

ظدالظيمتؿغرل،مظطلقنماظؾػلظمعػلردًامأومممم،مألنمتؾؽما(2)وايوظقيظ

.مصؽؾؿيماظؾؾقغمسؾكمدؾقؾماٌـولمظػظمعشذل ،مؼطؾؼم(3)عؼروغًوظ

                                                                        
ً،م،ماظؽقؼللأضللقاءمسؾللكماظدرادللوتماظؾغقؼلليماٌعوصللرةممممخرعللو،مغللوؼػ،ممم(1)

 .123-122ص1978

،معرجلعمماظؼرآغللموأثلرهميفماظؽشلػمسلـماٌعلوغلمممممماظلقوقزؼدمسؿر،م،مسؾدمآم(2)

 .877م–م837دوبؼ،مص

 .اٌرجعماظلوبؼم(3)
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يفماظؾغيمسؾكماٌؼوربي،موسؾلكماالغؿفلوءمإظبماظشللء،موضلدموردممممم

ػذاماظؾػظميفمآؼؿنيمعؿفوورتنيميفماظؼرآنماظؽرؼؿ،مطونمظؾللقوقمم

قضلعني.مماظػضؾميفماخؿقورماٌعـكماٌـودىمشللذهماظؾػظليميفماٌمم

حقٌمجوءميفماٌقضعماألول،مضقظفمتعوظب:م)َوِإَذامرفؾَّْؼؿةؿةماظـَِللوءمم

ـِمَبَؿًعرةوُ (ماظؾؼرة:م ـِمصفلفًعَلُؽقػة ـَمأفَجؾففة ،مصوًطلوبمم231صفَؾؾفًغ

ػـومظألزواج،مواٌرادمبؾؾقغماألجؾ:مضلربماغؿفلوءماظعلدة;مألنمممم

األجللؾمإذاماغؼضللكمزالماظؿكللقرلمبللنيماإلعلللو مواظؿلللرؼح،مم

.ميفم(1)ؿكقرلماظزوجمدلمسؾكمأنماٌعـلكمعلومذطرغلومبوإلعبلوعممممص

حنيمغرىمأنماظلقوقميفماآلؼيماآلتقي،مضبؿؿمغبؾماٌعـكمسؾكم

ـِممم ـَمأفَجؾففةل االغؼضوء،موػلمضقظفمتعوظب:)َوِإَذامرفؾَّْؼؿةؿةماظَِّلوءمصفلَؾؾفًغ

ـِمِإَذامَتَراَضللًقْاممممم ـَمأفًزَواَجفةلل ـِمأفنمَؼللـَؽًق َبًقللـَفةؿمصفللالفمَتًعضةللُؾقػة

،مصوًطوبمػـلومظألوظقلوء،مواٌعـلك:مممم232َبوْظَؿًعرةوَ (اظؾؼرة:م

أنماظللزوجمإذامرؾللؼمزوجؿللف،مواغؼضللًمسللدتفو،موأرادمأنممممم

ؼـؽقفومعـمجدؼد;مصؾقسمظقظلمأعرػلومأنمميلوغع،مصؾلقمطلونممممم

ععـكمبؾقغماألجؾمػـلوماٌؼوربلي;مظراجلعماظلزوجمعطؾؼؿلفمدونمممممم

حلنيمضلول:م)دلممممحوجيمإظبموظلمأعرػو،مورحؿمآماظشلوصعلم

                                                                        
،معرجلعمماظؼرآغللموأثلرهميفماظؽشلػمسلـماٌعلوغلمممممماظلقوقسؾدمآ،مزؼدمسؿر،مم(1)

 .877م–م837دوبؼ،مص
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دقوقماظؽالعقنيمسؾكماصذلاقماظؾؾقشًقـ(م;مصؼلدمجعلؾماظللقوقمممم

اظؾؾقغميفماآلؼيماألوظبممبعـكمعشورصيمبؾقغماألجلؾ،موجعؾلفميفممم

.مصوظللقوقمػـلوموٍضلحمممم(1)اآلؼيماظـوغقليممبعـلكماغؿفلوءماألجلؾمممم

اٌعـكمعـمجفلي،موصلٍرقمبلنيماٌعلوغلماٌؿلقاردةمسؾلكماظلذػـمممممممم

مػردةمعـمجفيمأخرى.اًوظلمعـمزاللماظؽؾؿيماٌ

ظإنماظلللقوقمضللقةمهللر ماظذلطقللى;مصقـؾعللٌمعللـم

.موبلذظؽمتؿفلفمسبلقمععـلكمعصلؼقلمممممم(2)إذلعوسوتفمعلومؼالئلؿظممم

وواضحمبػضؾمربدداتمداخؾقيمهؽلؿماالغؾـلوق،موهلدمعلـممممم

تػٍرعماٌعوغل.مصقصؾحمعومؼؼررهماظلقوقمظػقمعؾدأميفماىؿؾليمأومم

ضضلقي،ممخورجفو،مصقلنيمغؼلقل:مصؿلوةمظطقػلي،مصنغـلومغؼلررممممممم

وحنيمغؼلقلمإغلؽمصؿلوةمظطقػليمتطلقعنيمأعلؽ،مصلـقـمغؼلررممممممممم

وذظللؽمم(3)ضضللقؿني:مإذامأرعللًمأعللؽ..مصنغللؽمصؿللوةمظطقػلليمظم

حلللىماظلللقوق،مظصوظقزقػلليماظلللقوضقيمظؾكطللوبمتؿؿـللؾميفممم

حفىمتعلددماٌعلوغلميفماظؽؾؿلوت،موتؼؾلقصماالدلؿؼطوبميفمممممم

                                                                        
 اٌرجعمغػلفم(1)

.ماظؼلوػرة:معؽؿؾليممم1.مطاظذلاطقى.مدراديمبالشقليمدالالتمأبقمعقدك،مربؿد،مم(2)

 112ػل،مص1399وػؾي،م

اٌرطلزماظـؼلويفممممدقؿقوئقوتماظؿلوؼؾمظاإلغؿوجموعـطؼماظلدالئؾظمايداوي،مروئع،م(3)

 206صم2006برلوتم
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،موظعصلدرماإلخلراجماألولممم(1)أضؾمسددمممؽـمعلـماظؿللوؼالتظمم

،موذظؽممبلومؼؿضلؿـفممم(2)اظلقوقمػقمثراءماظلقوقمغػلفظمحملّؾؾ

عـمإذوراتمترٍجحمععـلكمسؾلكمآخلر،مؼـؾغللمأخلذػومبعلنيممممممم

االسؿؾور;مظألغفمإذاماحؿؿؾماظؽالممععـقني،موطونمغبؾلفمسؾلكممم

أحللدػؿومأوضللحموأذللدمعقاصؼلليمظؾلللقوق;مطللونمايؿللؾمسؾقللفم

م.(3)أوظبظ

وػـو ماظعدؼدمعـماألعـؾيماظنمتقضلحمأثلرماظللقوقمممم

اظؾغقيميفمضؾطمعؿغوؼراتماظدالالتماظنمؼػرزػومعقضػمظغقيم

عؿشوبفظاظؾػظظموصؼمربّؽوتماظلقوق،موربؽؿوتلفماألدلؾقبقي،ممم

سـمطؾؿي)ؼلد(،مم(4)وعـمذظؽمعومذطرهماظدطؿقرمأغبدمزبؿورمسؿر

سـدعومتلؿكدمميفمدقوضوتمعؿـقسلي،معـؾ:أسطقؿلفمعلوالمسلـممممم

                                                                        
ترعبلليمدللعقدممغظرؼلليماظؿلوؼللؾ:ماًطللوبموصللوئضماٌعـللك،مرؼؽللقر،مبللقل،م(م1)

،مصم2003بلرلوتممم-ؾقضلوءماظغومنل،ماٌرطزماظـؼويفماظعربل،ماظدارماظ

45. 

بمبراون،مجقؾقون،موبقلمج.مهؾقؾماًطوب.مترعبيموتعؾقلؼمربؿلدمظطػللممممم(2)

اظللزظقطـني،مومعللـرلماظذلؼؽللل،ماظرؼللوض:مجوععللفماٌؾللؽمدللعقد،ممممم

 .70م،مص1997ػل/1418

بـمسؾدماظلالم،ماظعز.ماإلذورةمإظلماإلصبوزميفمبعضمأغقاعماجملوز.مدعشؼ:مدارمم(3)

 277،مصم1اظػؽر،مد.ت.م،مجل

 .70-69،مصمسؾؿماظدالظيسؿر،مأغبدمزبؿور،م(م4)
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ؽوصللة،ممزفرم)ؼد(،مؼعيفمتػضالمظقسمعـمبقعموالمضرضموالمع

ػؿ)ؼد(سؾكمعـمدقاػؿ:مإذامطلونمأعلرػؿمواحلدا،مؼلدماظػللسمممممم

وسبللقه:معؼؾضللفو،مؼللدماظللدػر:معللدمزعوغللف،مؼللدماظللرؼح:ممممم

دؾطوغفو،مؼدماظطوئر:مجـوحوه،مخؾعمؼدهمعـماظطوسلي:معـلؾممم

غزعمؼده،مبوؼعؿفمؼدامبقد:مأيمغؼلدا،مثلقبمضصلرلماظقلد:مإذاممممم

طللونمؼؼصللرمأنمؼؾؿقللػمبللف،مصللالنمرقؼللؾماظقللد:مإذامطللونممم

م،مدؼطميفمؼدهمغدم.زلقو

(مظؾلقوقماظؾغقيمAnksvetوظؼدمحددم)اغؽلػًم

(ماظلذيمؼلربطماًطلوبممممFieldعؼوؼقسمثالثيمػلمايؼلؾم)م

(موصقلقىماًطلوبمممModeمبقضقسف،موحوظليماًطلوبم)مم

(Tenor(.موؼـوضشم)غقدامNida(مادؿكداممطؾؿيم)طردللمم

Chairممبومتؼدعفمعـمععلونمزبؿؾػليمظؾؽؾؿليمسؾلكماظـقلقمممممم)

كمطردلم)رقؼؾماظؼقام(،مجؾسمسؾكمطردللمماآلتل:مجؾسمسؾ

م.(1)األدؿوذؼيم)ؼلـدمإظقفمعـصى(،مواظؽردلماظؽفربوئل

(مأنمععـلكماظؽؾؿليمممHallidayوؼرىم)ػوظقلدايمم

ؼؿقددمعـمخاللمورودػومععمذبؿقسيمعلـماظؽؾؿلوت،مصؾؽللمممم

غؿقصؾمإظبمععـكماظؽؾؿيماظدضقؼمسؾقـلومأنمغلؿؿعـميفماظعـوصلرمممم

                                                                        
 146-145،مصسؾؿماظدالظيبوٌر،مدؿقػ،مم(1)
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ؾؾفمأبـوءماظؾغي،موعلـمأعـؾليممماظنمتؼعمععفوميفمدقوقمظغقيمؼؼ

ذظؽمأنمععـكم)عـصفر(مؼرتؾطممبفؿقسيمعـماظؽؾؿلوتمسبلق:ممم

ايدؼدمواظذػىمواظػضي..موالمؼرتؾطمبؽؾؿلوتمسبلق:ماظلذلابمممم

واًشىمواىؾدمواٌؾح..موسؾكمػذامؼؿقددمععـلكم)عـصلفر(ممم

عـمجفي،موؼعر مأغفلومالمتلردميفمدلقوقمظغلقيمعؼؾلقلمعلعممممممم

م.(1)عـمجفيمأخرىاجملؿقسيماظـوغقيمعـماظؽؾؿوتم

وعـمأعـؾيمذظؽمأؼضومورودمظػظم)أرؾؼ(ميفماظعربقليممم

أرؾلؼمؼلدهميفمممم-يفمدقوضوتمظغقؼي.معـؾمضقظـو:مأرؾلؼميقؿلفمم

أرؾلؼمسؾقلفمممم-أرؾلؼمدلوضقفمظؾلرؼحمممم-أرؾؼمسؾقفمأزللومم-األعر

أرؾلؼماٌدصعقليمإحلدىموسشلرؼـمممممم-أرؾلؼمصلوروخوممم-رصوصي

تمعـلؾ:ممأرؾؼمدراحف.مظؽـم)أرؾؼ(مالمتلردميفمدلقوضوممم-رؾؼي

أرؾؼماألدؿوذمربوضرة،مأومأرؾؼماظرجؾماٌؾلحمسؾلكماظطعلوم،مممم

وبذظؽمؼؿؾنيمسـمررؼؼماظلقوضوتماظؾغقؼيماظنمميؽـمأنمتلردمم

م.م(2)صقفومطؾؿيم)أرؾؼ(مععـوػومأومععوغقفوماٌؿعددة

                                                                        
،مومسؿلر،مأغبلدممم301اغظر:مضلدور،مأغبلد،معؾلودئماظؾللوغقوتمظؾلدطؿقرمصمممممم(1)

ومربؿد،مرجىمسـؿلونمعػفلقمماظللقوقمممم،م74ظدالظيمصزبؿور،مسؾؿما

 111،مصم2003وأغقاسف،مذبؾيمسؾقمماظؾغي،م

 .301،مص1996،مدعشؼ،معؾودئماظؾلوغقوتضدور،مأغبد،مم(2)
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إنمدراديماٌعـكمعـمخاللماظلقوقماظؾغلقي،ممتّؽلـممم

تللفؿمعلـممماٌعـكماظدضقؼمدونمأضراغفمعـماٌعلوغلماٌؿلقاردة،مومم

خاللمتؽوتػمسـوصرماٌقضػماظؾغقيميفمضراءةموزقػقليماظؾغلي،ممم

وعقضػقؿفوماظنمتشرحمضقؿليماٌعـلكمبقضلقح،موتفؾلفمغصلوسيمممممم

مأطـرمدضيموهػزامظؾدصوعمسـمعقجفوتفوماظداخؾقيمواًورجقي.

وؼـدرجمهًمػذاماظلقوقمظاظلقوقماظؾغلقيظمسلدةمدلقوضوت،مممم

م:(1)عـفو

بدرادلليماظصللقتماظلللقوقماظصللقتلم:ماظللذيمؼفللؿؿم

داخؾمدقوضفماظؾغقي،معـمحقٌمطؿقيماشلقاءماظالزعليمإلغؿلوجممم

ػذاماظصقت،مواىفدمودرجوتف،مواشلؿسمودقىمذظلؽ،مطؿلوممم

ؼفللؿؿمبدرادلليمزللوػرةماألظػللقن،مودورػللوماظللقزقػلميفمبقللونممم

درجللوتماظؿـللقعماظشللررلمظألصللقات.مبوإلضللوصيمإظبمدرادلليممم

ظلي،مبوسؿؾلورهممماظػقغقؿماظذيمؼعؿدلماٌودةماألدلوسميفمضلقؿماظدالمم

ودقؾيمعفؿيمظؿقزؼعماألصقات،موصؼمربؿقاػوماظقزقػل.مصؼقؿيم

                                                                        
اظؾالشقلي.مصممماألدلؾقبقيموثالثقليماظلدوائرممماغظر:مسؾدماىؾقؾ،مسؾلدماظؼلودر،مممم(1)

ة،م،معصؾقح،مدعد،مسؾؿماألدؾقب،مسوٕماظؽؿلى،ماظؼلوػرمم213-219

،مومسؾلدمم71صمسؾلؿماظدالظليممسؿر،مأغبدمزبؿور،م،م51،مصم2002

،م1997اظؿـقسوتماظؾغقؼي،مدارمصػوء،مسٍؿون،ماظؼودر،مسؾدماىؾقؾ،م

 117وأغقاسف،مصممعػفقمماظلقوق،مومربؿد،مرجىمسـؿون،م68صم
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اظػللقغقؿمتؽؿللـميفمعفؿؿللفماظقزقػقلليموتلللثرلهمداخللؾمعـظقعلليمم

ماظلقوق.

اظللللقوقماظصلللريف:موػلللقمؼفلللؿؿمبوٌقرصقؿلللوت،مأوم

اظقحداتماظصرصقي،محرةمطوغًمأومعؼقدة،مأومربوؼدةمالمضقؿيم

ـممم أيممتللورسممشلللو،مإذامطوغللًمضللؿـمدللقوقمتللرطق مععللٍق

 وزقػؿفومداخؾماظـص،معـؾمأحر ماٌضورسيمودقاػو.

اظلللقوقماظـقللقي:موػللقمذللؾؽيمعللـماظعالضللوتمممممم

اظؼقاسدؼيماظنمهؽؿمبـوءماظقحداتماظؾغقؼليمداخلؾماظلـص،مممم

وصقفومتؼلقممطلؾمسالضليممبفؿليموزقػقليمتللوسدمسؾلكمبقلونممممممممم

اظدالظي،معـمخاللماظؼرائـماظـققؼي،مطلوإلسرابماظلذيمؼعؿلدلمممم

يمتؿعللوونمجوػللدةمعللعمشرلػللوميفمردللؿمذللؾؽيممضرؼـلليمدللقوضق

 اظؾقوغوتماظدالظقي.م

اظلقوقماٌعفؿل:موػقمذبؿقسيماظعالضوتماظصلقتقيمم

اظنمتؿضوصرمعـمأجؾمدبصقصماظقحدةماظؾغقؼيمبؾقونمدالظللمم

ععني،مميـقفلوماظؼلدرةمسؾلكماظذلطقلى،موصلؼمأغظؿليماظؾغليمممممممم

اٌعقـي.موػذهماظقحدةمتشذل ميفمسالضوتمأصؼقليمعلعموحلداتمممم

مىمإلغؿوجماٌعـكماظلقوضلماظعوممظؾذلطقى.مأخر



 33 

اظلقوقماألدؾقبل:موؼظفرمػذاماظؾقنمعـماظللقوقممم-

يفماظـصقصماظشعرؼي،مواظــرؼيمأطـرمعـفميفماظؾغيماظعودؼي،مٌوم

ميؿؾؽفمعـمضقةماظـلٍ،موجدارةماظؾـوءموضلقةماظؿقاظلدماظلدالظل;مممم

مألغفمعؾؽماظػردماظذاتل،موعـمحؼفمأنمميورسمروضؿفماإلبداسقي

وإغؿوجقؿفميفمخؾؼمأجقولمجدؼدةمعـماظذلاطقىمذاتمعللؿقىمم

مصيفمسوظلماظـلقٍ.مم

وؼدخؾمضؿـمػذاماظلقوقمعبقعماظلقوضوتماظللوبؼيمم

بوإلضوصيمإظبمدقوقماظصلقرة،مواظؿـلوص،مواظرعلزمواألدلطقرة،ممممم

وايؾؿ،مواظزعونمواٌؽلون،موميـلؾماظللقوقماظػليفمأوماظللقوقمممممم

متقلزمطلؾمطوتلىمأومممماألدؾقبل،ماٌؾؿحماًوصمواظؾصؿيماظلنمم

أدؼىمسـماآلخر،موؼظفرمػذاماظلقوقميفماظـصقصماظشعرؼيمأوم

اظــرؼي،موؼؿؿقزمخبصقصقيماًؾؼماظػيف،مواظطوضوتماظلقوضقيم

اظؾغقؼيمواظصقتقيمواظدالظقيماًوصيماظنممتـؾماسبراصلومصـقلو.ممم

وؼؼقلماظدطؿقرمدعدمعصؾقح:مظظقسمطؾماسبرا مجدؼرامبللنمم

بللؾمالبللدمظللذظؽمعللـماغؿظللوممؼعللدمخوصللقيمأدللؾقبقيمعفؿللي،م

االسبرا ميفمسالضؿفمبوظلقوق،مطؿلومأنمإيلوحماٌـشلهمسؾلكممممم

أمنوطمععقـيمعـماسبراصوتماالدلؿعؿولموإؼـورػلومسؾلكمشرلػلوممممم

عـماظؾدائؾ،موعومضدمتلػرمسـفماٌؼورغيمبنيماظلـصماٌلدروس،ممم
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واظللـصماظللـؿطمعللـماخللؿال مغقسقلليماظؾللدائؾماٌلللؿكدعيممممم

م.(1)عوتماألدودقيمظألدوظقىظوطـوصؿفو،مطؾمأوظؽؽمعـماٌؼق

م:مNon Linguistic Contextاظلقوقمشرلماظؾغقيم

وػللقمعللومؼلللؿكمظدللقوقمايللولظمأوماظلللقوقمشللرلمم

اظؾغللقيماظللذيمصبللريمعللـمخالظللفماظؿعوعللؾماظؾغللقيماظػعؾلللمم

ايودثمعـماألصرادميفمذبؿؿعفؿ،موػذاماظلقوقماظذيمغّظرمظلفمم

وضوتماًورجقليمموميـٍؾماظلق(2)مسؾؿوءماظؾغي،موسؾؿوءماالجؿؿوع.

واظضؿـقي،مواٌقجفوتماظـصقيماًورجيمسـمدقوضوتماظؾغلي،مم

واإلذوراتماظؾعقدة،مواٌعقـوتماًورجقيماظلنمهلددمععـلكمممم

اظلللـصمواووػوتلللف،مطوظللللقوضوتماظـػللللقي،مواالجؿؿوسقللليم

واظـؼوصقيماظنمتػرضمػقؿـؿفوماظػؽرؼيمسؾكماظـلوصمواظلـص،ممم

االجؿؿوسقليمأوممصالمميؽلـمدرادليماظؾغليمعـعزظليمسلـمأررػلوممممممم

اظـؼوصقي.موؼـدرجمهًمػلذاماظللقوقمظاظللقوقمشلرلماظؾغلقيظمممممم

مسدةمدقوضوت،معـفو:

مemotional contextأ.ماظلقوقماظعورػل:م

                                                                        
 51،مصم1992،م3،مطسؾؿماألدؾقبعصؾقح،مدعد،مم(1)

دارماظغرؼلىمظؾطؾوسليمواظـشلر،مممم،مسؾؿماظؾغيماالجؿؿوسلم)عدخؾ(بشر،مطؿول،مم(2)

 50،م49،م1997اظؼوػرة،م
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وضبللددمػللذاماظلللقوقمدرجلليماظؼللقةمواظضللعػميفمممم

االغػعولمممومؼؼؿضلمتلطقدامأومعؾوظغيمأوماسؿلداال،مصفلقمؼلؾنيمممم

واظضلعػ،ممدرجوتماظعؿؼماظعورػلموتصلـقػفومحللىماظؼلقةمممم

بوالدؿعوغيمبلوظؼرائـماظؾقوغقليماظلنمتقٍضلحمسؿلؼماالغػعلولمأوممممممم

دطققؿف.موؼلفؾماظذلاد مغقسومأومضدرامعلـمػلذاماالغػعلول.مممم

صفـو مسؾكمدؾقؾماٌـولمسدةمأزللوءمظؾؿعـلكماظقاحلدمطلظػلوزممممم

ظايرعلليظ،موظاظعؼقؾلليظموظاٌللرأةظموظاظؼرؼـلليظ،موظاظلللًظ،مم

مؼمسؾكماظزوجي.وظاظلقدةظ،موظاظقظقيظموشرلػومممومؼطؾ

وأظػوزم)رضد(،مو)ػفع(،م)غوم(معذلادصوت،مشرلمأنم

مظرضدظميفمضقلماظؼرلواغل:مم

مؼوظقؾة!ماظٍصىةمعؿكمشدهم**مأضقومماظلوسيمعقسدهم

 رضدماظلؿّورةموأرضفمم**مأدػمظؾؾنيمؼرددهم

متؿؾؽمزلالمسورػقلومخوصلو،موالمميؽلـمادلؿؾداشلومممممم

ؼرادماٌعلوغلممبقصػفومضقؿيمارتؽوزؼيميفماظؿلؾلؾماظدوريمسـدمإ

يفماٌعفؿمإالمبؼرؼـليمداظلي،مٌلومهؿؾلفمعلـمأظلقانموصلؾغوتمممممممم

سورػقيمتلوؼرمحوظيماظقصػماظنمأزععماظشلوسرمسؾلكمطشلػمممم

.محقٌمتلقضظماظؽؾؿليميفماظلذػـمذلقـيمضبلددػومممممم(1)ععطقوتفو

                                                                        
 223،مصماألدؾقبقيموثالثقيماظدوائرماظؾالشقيسؾدماىؾقؾ،مسؾدماظؼودر،مم(1)
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اظلقوق،موػقمؼؿعؾؼمحبوالتمغػلقيمعؿؾوؼـليمظؾـلوصمؼؽشلػمممم

ـمسلـمررؼلؼممماظلقوقماظعورػلمسـمعؽـقغوتفلومبقادلطيماظؼلرائممم

ماىرؼونمواظؿققلماٌصوحى.

وضبللددماظلللقوقماظعللورػلمدرجلليماالغػعللولمضللقةممممم

وضعػو،مإذمتةـؿؼلكماظؽؾؿلوتمذاتماظشلقـيماظؿعؾرلؼليماظؼقؼليمممممم

حنيمايدؼٌمسـمأعرمصقفمشضىموذدةماغػعول،معـلولمذظلؽممم

أنماٌؿؽؾؿماظذيمؼؽقنميفمحوظيمعـماظشعقرماىلوعحمؼغلوظلميفممم

ععـوػومايؼقؼلل،موضبٍؿؾلفوممممادؿعؿولمطؾؿوتمحبقٌمالمؼؼصد

عومؼعؿقرهمعـماغدصوع.مصوٌؿؽؾؿماظذيمؼؽقنميفمعـؾمػذهمايوظيم

ضدمؼلؿعؿؾمطؾؿوت:مطوظؼؿؾمواظذبح،مواالحؿؼورماظشدؼد،مدونم

أنمؼؼصدمدالظؿفوماٌقضقسقي،مإذمالمؼعدومذظؽمطقغفمعؾوظغيميفم

اظؿعؾرلمسـمحوظؿلفماظعورػقلي،موتؽلقنمررؼؼليماألداءماظصلقتقيمممممم

شللقـماٌػللرداتمبللوظؽـرلمعللـماٌعللوغلماالغػعوظقلليمممممطوصقلليمظ

واظعورػقي،مطلنمتـطؼماألظػوزموطلنمػذهماٌعلوغلمػللماٌعلوغلمممم

ايؼقؼقي.موالمطبػكمػـومعومظإلذوراتماٌصلوحؾيمظؾؽلالممعلـمممم

م.(1)أػؿقيميفمإبرازماٌعوغلماالغػعوظقي

                                                                        
سـمربؿد،مرجلىمسـؿلونمعػفلقممممم،م297صمعؾودئماظؾلوغقوتضدور،مأغبد،مم(1)

 118اظلقوقموأغقاسف،مصم



 37 

مPsychological contextب.ماظلقوقماظـػلل:م

اظلذيمؼؽلقنموراءمطلؾمممممميـؾماظلقوقماظـػللماظداصع

عومغـطؼمبف،مواٌـطؾؼماظذيمضبر ماظذاتمسبقماظؼقوممبوظػعلؾمم

اظؾغقي،مأومإلردولمردوظيمعو.موطؿومؼؼلقلماظغزاظلل:ظموعفؿلومممم

ارتلؿميفماظـػسمعـولم)اظشلء(،مصفقماظعؾلؿمبلف;مإذمالمععـلكمممم

.مصؽلؾمم(1)ظؾعؾؿمإالمعـوٌلمضبصؾمظلفميفمايلس،موػلقماٌعؾلقمظمممم

ظـػلقيماظداخؾقيمظلف،مواظلنمتؾؿؼطفلوممممظػظمؼدلمسؾكماظصقرةما

ايقاس،موتدرطفوماظـػسمصؿعدلمسـفو،مصويوجيمظؾؿعؾرلمسلـمم

ذلءمعومػلمعلؿـؾًماظؾغي،مأوماظـصماٌؽؿلقبمأوماظشلػقي،ممم

ظؾؿعللؾرلمسللـماظللذاتمصؼللط،مأومظؿقصللقؾمععرصلليمعللومأومردللوظيم

مخوصي.م

 وؼرىمسؾؿوءماظـػسمصقؿومؼؿعؾؼمبوظدالظيماظؿقظقدؼليمم

generative seman- ticsأغفمعـماٌعؼلقلمبدرجليمممم

طؾرلةمأنمغػذلضمأنماٌؿؽؾؿمؼؾدأمبؿققؼلؾماحملؿلقىماظلدالظلمممم

                                                                        
ظ،مغظرؼلوموتطؾقؼقلومماٌعـكماظؾغقيمظدراديمسربقيمعمصؾيمجؾؾ،مربؿدمحلـ،مم(1)

 57،مصم2005عؽؿؾيماآلداب،ماظؼوػرةم
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األدودلمٌومؼرؼدمضقظف،موؼلؿؿرمبعدمذظؽميفمدلؾؽفميفمصلقغيممم

م.م(1)غظؿقيمعـودؾي

والمميؽـمسزلماظظوػرةماألدبقلي،مأوماظلـصماألدبللمممم

سـمدقوضوتفماظـػلقي،مواالجؿؿوسقي،مصوظلقوقماظـػلللمررؼلؼممم

ظبماطؿـوهماظدالالتماظـػلقيماظؽوعـيمصقف،مواظؼوبعليميفمالوسللمممإ

،مظصؽلؾمعلومصبلريميفمممم(2)اٌؾدعمطوألحالممواألدلوررلمواظرعلقزمم

اظذػـمعـمععـكمعرادمؼذلاتلىموصلؼماظقزقػليماظؽالعقليماظلنمممممم

،موؼؽشللػماٌعـللكم(3)تصللؾماٌقضللعمبللوٌـفزماظللذيمؼؼؿضللقفظم

ؼؿؽشلػمأثلرهممماظدالظلمعدرطومغػلقومؼذل مأثرهماظدالمسؾقلف،موم

اظدالظلمسؾكمػقؽيمسالضلوتمتؿفللدميفماظؾـلكماظؾػظقليماظلنمممممم

تعؽسماٌعوغلماظـػلقيمطلغفومصقرةمتؿفلدميفماظؾةـكماظؾػظقليمم

                                                                        
،مترعبليموتعؾقلؼمممسؾؿماظؾغيماظـػللظمتشقعلؽلموسؾؿماظـػسجرؼـ،مجقدث،م(م1)

 110صم1993اظؿقغل،معصطػك،ماشلقؽيماٌصرؼيمظؾؽؿوبم

،ماالووهماظـػللموتػلرلماظظلقاػرميفماظلـصماألدبللماظعربللممممسقلك،مربؿد،مم(2)

م-237،م9اجملؾلدممم25اإلغلوغقي،ماظعددممذبؾيمجوععيماظؾعٌمظؾعؾقم

 238،مصم271

غظرؼليماظؿشلؽقؾماظلدالظلميفمضلقءمأوػلوجماظللقوقماظؾالشقليممممممممسـدل،مسؾلدآ،ممم(3)

درادللوت،ماظعؾللقمماإلغلللوغقيمواالجؿؿوسقللي،ماىوععلليمممواألدللؾقبقي،

 67،مصم2004،م1اظعددم31األردغقي،مسٍؿون،ماجملؾدم
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اظنمتللؾؼماظعالعليماظؾغقؼلي.موتؿلداخؾماظؾـقؿلونماظللطققيممممممم

واظعؿقؼيمبطرؼؼيمتػرضماعؿقونماظعالضيمبقـفؿوموصقالمظؾػضلوءمم

م.(1)اظدالظلماظذيمتؿقرطونمصقف

وؼشللؽؾماظلللقوقماظـػللللماظللداصعمٌلللؿعؿؾماظؾغلليممم

الدللؿعؿوالتمشللرلمربللدودةمبقدللوئؾمربللدودة،مسللـمررؼللؼمم

واظذلطقلللللللللللىممtransformationاظؿققؼلللللللللللؾم

constructionمصؿصلللقؼًماٌلللؿؽؾؿمبؿـغلللقؿمصلللوسدمممم;

intonationمrisingوتـغللللقؿمػللللوبطممfalling 

intonationووصللؼمررؼؼلليماألداءماًوصلليمصنغللفمؼةقللدثمم

ظؽلؾمطؾؿلي،مطؿلومضبلدثمتللثرلاتمزبؿؾػليممممممممععوغلمعؿعلددةم

ظؽؾؿيمواحدةمسـدماٌؿؾؼل،موذظؽموصؼمعلؿقىماظلقوقماظـػللم

ظإلبالغ،مصوشلؿسمواىفر،موسؾقماظصقتمواشبػوضف،مواظشدةم

واظضعػميفمغطؼماألصقات،مطؾفومغوويمعـماظللقوقماظـػلللممم

اظذيمؼـطؾؼمعـفماٌؿؽؾؿموتصؾمبذاتماظدرجليمظؾؿؿؾؼللماظلذيمممم

تللفماٌؾوذللرة،موػللقم)أيماٌللؿؽؾؿ(ميفمتعللؾرلهمممؼلللؿقسىمدالال

                                                                        
،مترتقىماٌعوغلميفماظـػس،موتشؽقؾمبـقيماظلـصماظذلادؾمبنيمسـدل،مسؾدآ،مم(1)

،م23،اجملؾلدم1996ذبؾيمدرادوت:ماظعؾقمماالجؿؿوسقيمواالغللوغقي،مم

 161،مصم166-161،م2اظعدد
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اظؿصقؼنماظذيمضبر ماظؽؾؿيمظقؾؾغمردلوظؿفومظؾؿؿؾؼللمؼؿكلذمممم

حوظيمصقتقيمزبؿؾػيمسـمايوظليماظصلقتقيماألخلرىماظـووليممممم

دلوؼؽقظقجلمآخلر،مصؽؾؿليم)اغؿظلر(متطؾلؼمممممم-سـمعـوخمدللققم

حبـونمشرلػوميفمحوظليماظغضلىمأوماظؿفدؼلد،مػلذاميفماظؽلالممممممم

يفماظؽالمماٌؽؿقبمصننمسالعوتماظذلضلقؿمطعالعليمممماٌـطقق،مأعو

االدؿػفومموسالعيماظؿعفى،مواظـؼطلي،مواظػوصلؾي،مواظػوصلؾيمممم

اٌـطقضيمواظـؼطيمتشلرلمإظبمعللؿقؼوتمدلقوضقيمظغقؼليمغػللقيمممممم

ؼػفؿفللوماٌؿؾؼللل،موؼللدر معللـمخالشلللومعللومؼؼصللدهماٌردللؾ،م

صؿصؾحماٌؿوردوتماًطوبقيمعؿعددة،موصؼماظدورماظلذيمؼؾعؾلفممم

م.(1)شذلطقنميفمايقاراٌ

صوظؾغيممتـؾمغقسلومعلـماظللؾق ماظلذيمؼعؿلؾموصلؼممممممم

ذؾؽيمعـماظصالتماٌؿشلوبؽيمواٌذلابطليموصلؼماٌـلوخماظـػلللمممممم

ظؾؿؿؽؾؿميظيماظؽالم،مصوإلغلونمسـلدعومطبورلىمعلـمضبلىممممم

وػللقميفمصللرحموراحلليمبؽؾؿلليمظأػللالظمسؾللكمدللؾقؾماٌـللول،مالم

علزاجمععؽلر،مأومممؼـطؼفومبذاتماظـلدلةماظلنمؼـطؼفلومبفلوميفممممم

حوظيمشضىمأومغؿقفيمغؼوشمعلزسٍ،موالمبلذاتماظلـغؿماظلذيممممم

                                                                        
،مذبؾيماألظللـمظؾذلعبلي،مطؾقليماألظللـ،معبوسليممممممتداوظقيمصؾقل،مطوعقؾقو،م(1)

 381،مص2002،م32سنيمسلس،ماظؼوػرة،معم
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ؼـطؼفومبلفميفميظليمضلقؽموعلرح،مذظلؽمأنمروحموغػللقيممممممم

اظؽوئـمهٍؿالنماظؽؾؿلوتمذلقـوتمودالالتمتعؾرلؼليمخوصليممممم

مجدا،متـعؽسمسؾكمررؼؼيماظؿؾػظ.

صويوظلليماظذػـقلليمواظلللوؼؽقظقجقيماظللنمتصللوحىمم

اظؾلوغقيماظػقزؼوئقليمعلـمهؼقؼلفممممماظؿؾػظمػلماظنممتّؽـماٌؾؽي

بوظشللؽؾماٌطؾللقب.موضللدمؼلللؿعوضمبوظصللؿً،مأوماإلذللوراتمم

واإلميوءات،مأومحرطوتماىلؿم)طلوظعنيمأوماظقلدمأوماظؽؿلػ(مممم

ظؾؿعللؾرلمسللـماظؿصللقؼً،مظؿقصللقؾماٌعـللكماظؾػظللل،مواٌعـللكم

اظذػيفماٌراد.موضدمتؽقنمأبؾغمعـماظؽالمميفمطـرلمعـماٌقاضػ.م

قىماظؾالشقليمطويلذ ،مواإلصبلوزماظؾلذؼـممممموشلذامصننماألدلوظم

ؼعؿؿدانمسؾكماظلقوقماظـػللمذاتفمبنيماٌردؾمواٌلؿؼؾؾ،مضدم

تلللفؿميفمتقصللقؾماظردللوظيمأوماىللزءماظظللوػرمعـفللو،موتؼللدؼرم

اىزءماظؾورـمأوماًػلل،مدونماالدؿػوضليميفماظؽلالممخوصليممممم

ميفماظشعرمواظؽؿوبوتماظػـقي.

،مأوماظلللقوقمcultural contextج.ماظلللقوقماظـؼللويف:م

 االجؿؿوسل:مم

وػللقماحملللقطماظللذيمتعللقشمداخؾللفماظقحللداتمممممم

اٌلؿعؿؾيموشوظؾومعومؼؽقنماحملقطماجؿؿوسقو،موؼللؿكماظللقوقممم
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اًورجلمأوماظللقوقماظعلوم،مأومدلقوقمايلول،مأوماٌؼلوم،مأومممممم

دلقوقماٌقضللػ،مأوماظللقوقماالجؿؿللوسل،موػلقمذبؿقسلليمعللـمممم

علـماٌردلؾ،ممماظظرو ماظنمهقطمايدثماظؽالعلل،مابؿلداءممم

واظقدللط،محؿللكماٌردللؾمإظقللفم)اٌؿؾؼللل(مبؽللؾماظؿػصللقالتمممم

مواٌقاصػوتماظصغرلة.مم

وممومؼقضحمػذاماظلقوقمعومؼروىمعلـمأغلفمٌلومطلونممممم

ػل(مواظقومسؾكماظقؿـ،مأبؾغلفمأحلدممم86ربؿدمبـمؼقدػم)ت:م

ايوضرؼـميفمذبؾللفمطالعلومسؾلكمرجلؾمآخلر،مصؼلولمأحلدمممممممم

ٌلللؿعظؿمظللذظؽمايوضللرؼـميفماجملؾللسم:مظدللؾقونمآظمطو

اظؽللالم،مؼرؼللدمأنمؼغضللىمابللـمؼقدللػ،مصؼللولمرللوووسمممممم

ػللل(موػللقمأحللدمأسللالمماظؿللوبعنيموطللونمعقجللقداميفم106)ت:

.م(1)اجملؾسمظعومزــًمأنمتؽقنمدؾقونمآمععصقيمطلوظققمظم

وعـمػذهمايؽوؼيماظذلاثقيماظنمأوردػلوماىرجلوغلميفمطؿوبليمممم

ظؾغقؼليميفممدالئؾماإلسفوز،مغلؿـؿٍمأنماظؽـرلمعلـماظذلاطقلىمامم

اظؾغوتماإلغللوغقي،متؽؿللىمدالالتفلومسلـمررؼلؼماظللقوضوتممممممم

ايقوتقيمواالجؿؿوسقي،موػلماٌقاضػماظنمؼؿؿمصقفومادؿكدامم

                                                                        
،م1969،ماظؼوػرةم:معؽؿؾليماظؼلوػرة،مممؾماإلسفوزدالئاىرجوغل،مسؾدماظؼوػر،مم(1)

 64-63ص
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طؾؿيمعو،مصؿكرجمعـمععـكمعومإظبمععـكمآخلرمزبؿؾلػممتوعلومممم

مأومإظبمسدةمععونكمعؿؾوؼـي.

وطذظؽمضدمظطبرجمععـكماىؿؾيمإظبمدالالتمطـرلة،م

كؿؾػلليميفمايقللوة.مصؼللدمؼؼللقلمذللكصممتؼؿضللقفوماٌقاضللػماٌ

آلخر:م)ظؼدمجؽًمحضلرتؽمعؿللخرا(.موتؽلقنمػلذهماىؿؾليمممممم

داظيمسؾكمإخؾورمصؼط،محنيمتلؿعؿؾميفمعقضلػمععلني،مطللنمممم

ؼؽقنماظشكصماٌلؿؽؾؿمضلدماغؿظلرماٌكورلىمرلقؼال،مصوضلطرممممممم

اٌؿؽؾؿمإظبماالغصرا ،مثؿمؼؽقنمبقـفؿومعراجعليميفماٌقضلقع،ممم

ؽمعؿلخرا(;مصفقمبلذظؽمؼللقغمممصقؼقلمظفم:م)ظؼدمجؽًمحضرت

ظـػلفماغصراصفموؼؽقنمتلقؼغماظػعؾ،موػلقمػـلوماالغصلرا ،مممم

ػقماٌؼصقدمعـمػذهماظعؾلورة.موظؽلـماظعؾلورةمغػللفومتللؿعؿؾمممممم

ظؾلكرؼي;مطلنمؼؼقلمأحدماٌللؽقظنيميفمإحلدىماٌمدللوت:مممم

)ظؼدمجؽًمحضرتؽمعؿلخرا(;مصقؽقنمذظؽمداالمسؾكماٌللوءظيمم

ؽقنمػـلوماٌمذلرمايؼقؼللمظـقسقليممممم،موؼ(1)واظؿلغقىمواظؿقبق ظ

اٌعـكمػقمرؾقعيماإلظؼوء،مودرجليماظصلقتمواظـلدلمأوماظؿـغلقؿممممم

ماظداظيمسؾكمضصدؼيماٌؿؽؾؿ.

                                                                        
سوٕماظؽؿىماظؾلوغقوتم)اجملول،مواظقزقػي،مواٌـفٍ(ادؿقؿقي،مزلرلمذرؼػ:مم(1)

 289م،مص2005ايدؼٌ،م
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وتؿعلددماظللقوضوتموصلؼمطللؾمعبوسلي،مصؾؽلؾمضللقممممممم

ظغي،موظؽؾمذبؿؿعمظغي،موظؽؾمعفـيمظغي،مظطؿومتؿلقزعمصقفلوممم

اظلللقوضوتممبللداراتماظرضلليمواظغؾظللي،موشرلػللومعللـماظصللػوتم

 Lookingقي،مواألصللؾقيمظألصللقاتمصعؾللورةم:مماظعرضلل

glassتعؿدلميفمبرؼطوغقلومسالعليمسؾلكماظطؾؼليماالجؿؿوسقليممممممم

بوظـللؾيمممrichوطذظؽمطؾؿيممmirrorاظعؾقومبوظـلؾيمظؽؾؿيم

،موسؾورةم)سؼقؾؿلف(متعلدمعلـالميفماظعربقليمممممwealthyظؽؾؿيم

اٌعوصرةمسالعيمسؾكماظطؾؼيماالجؿؿوسقيماٌؿقزةمبوظـلؾيمظعؾورةم

ؿفمعـال.موطؾؿيم)جذر(مشلومععـلكمسـلدماٌلزارع،موععـلكمممممزوج

،م(1)ثونمسـدماظؾغقي،موععـلكمثوظلٌمسـلدمسلوٕماظرؼوضلقوتظممممم

وطذظؽمطؾؿي)اظصر (معـال:مصودلؿعؿولمطؾؿي)اظصلر (مظلدىمممم

داردلماظعربقيمورالبفومتعليفمعؾوذلرةمأنماٌؼصلقدمػلقمسؾلؿمممممم

اظصر ماظذيمتعر مبفمأحلقالماظؽؾؿليماظعربقليمعلـماذلؿؼوقمممممم

موزؼودةموسبقمذظؽ;مسؾلكمحلنيمأنمداردللماشلـددليممممموتغقرل

ورالبفومضبددونمدالظيم)اظصر (مسـدػؿمبلغفومعصطؾحمسؾؿلم

ؼشرلمإظبمسؿؾقوتماظؿكؾصمعـماٌقوهمبليمودقؾي،موظذظؽمتلراهمم

ؼرتؾطمسـدػؿممبصطؾحمآخرمػقم)اظري(موػؽذامؼؿقدثمػلمالءمم

                                                                        
 71،مصسؾؿماظدالظيسؿر،مأغبدمزبؿور،مم(1)
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سـم)اظريمواظصلر (مأعلومإذامادلؿعؿؾًمطؾؿليم)اظصلر (ميفمممممم

اٌولمواظؿفورة،مصننمشلومدالظيمأخرىمتشلرلمإظبمهقؼلؾمممضطوعم

اظعؿؾلليماظـؼدؼلليمعللـماظقجللقدميفمايلللوبماٌصللريفمعللـالمإظبمم

اظؿداولماظػعؾل،مأومهقؼؾماظعؿؾيمعـمصؽيمإظبمصؽيمأومعـمغؼلدمم

م.(1)إظبمآخر

والمميؽـمسزلماظـصمسـمدقوضوتفماًورجقيموصفلؿمم

ظؽـرلمعللـماظللدالالتمايؼقؼقلليمظللفمطوعؾلليميفمذاتماآلن،مصللومم

احملػزاتماظذػـقيمواظدالالتماظعوعليمدلقػؼدػوماظلـصمخلورجممممم

مإرورهماظـؼويف.مم

وظعلؾمأػلؿمعلومميـللؾماظللقوضوتماالجؿؿوسقليماظللنمممممم

طبرجمصقفوماظؾػظمسـمععـوهماٌؿداولمػلمطقنماظؾػلظمعللؿعؿالممم

يفمدللقوقماألعـللولماٌؿداوظللي،مواظللنمدبؿؾللػمعللـمثؼوصلليمإظبمم

ـمعبوسليمإظبمعبوسليمممأخرى،موعـمذعىمإظبمآخر،مورمبلومعلمم

مأخرى.م

وعـماألعـولماظعربقي:م)صرخماظؾطمسلقام(،مو)ضطعلًممم

جفقزةمضقلمطؾمخطقلى(،مو)سـلدمجفقـليماًلدلماظلقؼني(،مممممم

و)اظعللنيمبصللرلةمواظقللدمضصللرلة(،مو)اظضللربيماظللنمالمتؼؿؾللؽمم

                                                                        
 300-229صمرجعمغػلف،اٌم(1)
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تؼقؼؽ(،م)عـمجدموجد،موعلـمزرعمحصلد(.مإظبمشلرلمذظلؽ،ممممم

علـماظـؼوصليممممصؽؾمعـؾمعـفومضبؿؾمدالالتلفماًوصليماٌـطؾؼليممم

اىؿعقلي،متؾلؽماظللدالالتماٌـؼؾليمبللوإلرثماٌعلريفماًللوص،ممممم

بعقدامسـماظؾػظ،مأومسؾكمشلرلماهلودمتلوممععلف،مأومبؿفلووزمممممم

زوػرهموووزامؼؿقحمظفمععـكمآخرمأطـرماتلوسوموأطـرمعروغلي،مم

موحققؼي،موتػوسالمظدىمأصقوبمثؼوصيمتؾؽماألعـول.

)مابلـممصوٌـؾماألول:مؼؿفووزمزوػرماظؾػلظماظطؾقعللممم

اظؾط،مؼعر ماظعلقمم(،مإظبماٌفلوراتماظلنمتـؿؼلؾمسلودةمعلـممممممم

األبمأوماألممإظبماألبـوء.مواٌـؾماظـوغل:مؼؿؽهمسؾلكماظلدالالتممم

اظؿورطبقيمظؼصيمعو،موؼؿفووزػلوميلوالتمعشلوبفي،مضبللـممممم

ععفومذاتماٌـؾ،موشقوبماٌعرصيمبؿؾؽماظؼصلي،مميـلعمحللـمممم

ؾماظرابلع،موعـؾلفممماظؿؿـؾمبف.موطذظؽماٌـلؾماظـوظلٌ،مأعلوماٌـلمممم

طـرل:مصقلؿـدمظؾؿفوزموظؾؽـوؼي،مصوظعنيماظؾصرلةمظقللًمػللممم

اظنمترىمصؼط،مبؾمػلماظنمترىموتؿؿـلكموتشلؿفل،مواظقلدمممم

اظؼصرلةمظقلًمبوظػعؾمضصرلةمبؾمػلماظعلوجزة،مظؼؾليمعوشللومممم

صقؽقنمذظؽمطلغفمذلؾؾمأومسفلزمبفلو،مأعلوماٌلـالنماًلوعسممممممم

ؼوئقليمطؿلومؼصلقرػوممممواظلودسمصػقفؿلومولووزمظؾلدالالتماظػقزممم

اظؾػظم)اظضربيم(،م)اظزرع(،مصوظضربيمطؾموربيمعمٌيمؼؿعرضم
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شلوماظؽوئـ،مصفللمإذامٕموفلزمسؾقلفمصفللمتعؾؿلفموتؽللؾفممممممم

ععرصيموخدلة،موػذهمععودلمظؾؼقةميفماٌـؾ.مواظلزرعمطلؾمسؿلؾمممم

ؼؼقممبفماإلغلونمبعزممواجؿفلود،موايصلودمػلقماظـؿلرةماظلنمممممم

مفمعـمذظؽماظعؿؾ.ممصبـقفومواظـؿقفيماظعوئدةمسؾق

وظؼدمادؿكدمماظؼرآنماظؽرؼؿمطـرلاماظؿعلؾرلاتماظلنممم

تؿؾوسدمسـماٌعـكماظؾػظل،موعـمذظؽمضقظفمتعوظب:م)والموعلؾمم

ؼد معغؾقظيمإظبمسـؼلؽموالمتؾللطفومطلؾماظؾللط(مطـوؼليمسلـممممممم

اظؿؼؿرلميفم)عغؾقظيمإظبمسـؼلؽ(موسلـماظؿؾلذؼرميفم)والمتؾللطفوممممم

مطؾماظؾلطم(.

ؿؿدمعؼقعلوتمارتؾورلفماظلدالظلممممصوظؾػظماظؾغقيمالمؼل

إالممبومؼالبلفمعـماصطالحمبنيمأصرادماجملؿقسيماظؾغقؼيماظنم

ؼؿـزلمصقفو،موعلوماالصلطالحمإالموصلوقمحوصلؾمحلقلمسالضليممممممم

اظعالعلليممبللومػلللمسالعلليمسؾقللف،مأيمحللقلمسالضلليماظشللوػدمم

بوظغوئى،مبؾمإنماٌقجقداتمطؾفومالمميؽلـماظؿقلوورمبشللغفومممم

م.(1)غقؼيماٌؿػؼمسؾقفوإالمبقادطيماظعالعوتماظؾ

                                                                        
ظ،معمدلليمموتماٌعرصقليمعووراءماظؾغي:مظحبٌميفماًؾػقلماٌلدي،مسؾداظلالم،مم(1)

 59صم1994سؾدماظؽرؼؿمبـمسؾدآمظؾـشرمواظؿقزؼع،متقغس
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وظؼدماػؿؿمسؾؿوءماجؿؿوعماظؾغيمبوظؾغيمبقصػفومزوػرةم

،مطؿومأنماظؿغرلماالجؿؿوسلم(1)اجؿؿوسقيمشلومخصوئصفوماٌؿقزة

زليمعـمزلوتماجملؿؿعوتمطوصي،موػذاماظؿغرلمؼصوحؾفمتغرلم

ظغقيمبوظضرورة،محقٌمؼصلؾحمعلـماإلظزاعللمسؾلكماظؾغليمأنمممممم

اظؾةـكماالجؿؿوسقليمواٌػلوػقؿ،مومتلدممممتؿطقرمظؿقاطىماظؿغقرلميفم

اجملؿؿللعمبللوٌػرداتماٌـودللؾي،موالذللؽمأنموجللقدمبعللضممممم

اٌػرداتماظنمترتؾطمبوظقضعماظلقودلم)عـلؾ،مبوذلو،مبقلؽ،مممم

وصللوحىماظعللزة(مأو)االذللذلاطقي،ماظدميؼرارقللي(مأومبوظقضللعمم

االضؿصودي،م)سقٌلي،مخصكصلي،مأزللوءموعشلؿؼوتماظلـػط(مممممم

ؾطلومبلوظؿققالتماالجؿؿوسقليميفمممموشرلػومعـماألظػوز،مطونمعرت

م.(2)اظؾغيماٌعوصرة

ظوتؾعللىماظؾغلليمبوإلضللوصيمإظبمتلثرلػللوميفمتؽللقؼـمممم

األصرادمدورامػوعوموعؾوذلراميفماألصعلولماالجؿؿوسقلي.موهلدثممممم

االتصوالتماظؾغقؼيموتؾودالتفومردودمصعؾمشرلمظغقؼليمأومغظلوئرممم

شلللو.مظللذامبؼقللًمصؽللرةمتللالزمماظؾـللوءماالجؿؿللوسلمواظـؼوصلليمممم

                                                                        
دارماظػؽلرماظعربلل،ماظؼلوػرة،مممممسؾلؿماالجؿؿلوعماظؾغلقي،مممسػقػل،مسؾدماظػؿلوح،ممم(1)

 29ص،م1995

 93-92ماٌرجعمغػلف،مصم(2)
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.مشلذامزفرتماظعؾقمماظلنمتؿـلوولماظؾغليمبقجفقفلوممممم(1)ؾغيظواظ

االجؿؿوسلمواظـػللمعـمجفي،مواظؾغلقيمعلـمجفليمأخلرى،ممممم

صظفرمضؿـمصروعمسؾقمماظؾغي،مسؾلؿماظؾغليماالجؿؿلوسل،موسؾلؿممممم

اظؾغيماظـػللموػؿومؼؾقـلونميفماظظلوػرةماظؾغقؼليمعلـمعـلوزرلمممممم

اجؿؿوسقيموغػلقي،مطؿومزفلرمسؾلؿماالجؿؿلوعماظؾغلقي،موسؾلؿمممممم

اظـػسماظؾغقي،موػللمسؾلقممتؾقلٌميفماظظلوػرةماالجؿؿوسقليمممممم

مواظـػلقيمعـمعـوزرلمظغقؼي.

أوممSemanticsوظؼدمبرزمعقضلقعمسؾلؿماظدالظليمممم

تعقنيماٌعـكمطوووهمتطؾقؼلميفمسؾقمماظؾغليمواٌـطلؼمواظلـػسمممم

واألغـروبقظقجقلو،موؼؼلقممسؾللكماظؿقؾقلؾماظلدالظلماظقصللػلمأوممممم

ظصؾيمبلنيماظؾغليموطلـرلمعلـممممماظؾـققيمٌػرداتماظؾغي،مظؿلطقدما

أنم جقاغىماظـؼوصي،موطونماظداردقنمضبرصقنمسؾكمأنمؼؾقـلقام

اظؾغيمتعؽسمإظبمحدمطؾرلماػؿؿوعوتماجملؿؿعمواىقاغىماظنم

ترتؽزمسؾقف،مطوظؿؽـقظقجقو،مواظؿـظقؿماالجؿؿلوسل،مواظلدؼـ،ممم

واظعالضوتماظؼرابقي.موضدمتطقرتمػذهماظػؽرةمسـدماظؿطؾقلؼمإظبمم

                                                                        
،متعرؼىم:بوضودر،مأبقمبؽرمأغبد،ماظـوديمسؾؿماجؿؿوعماظؾغيظقطؿون،متقعوس،مم(1)

 13اظـؼويف،مجدةمد.ت،مصمماألدبل
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عػرداتمؼؼقممسؾكمغظرؼيمايؼلقلماظدالظقلي،مممعـفٍميفمهؾقؾم

م.م(1)اظنمتؾؾقرتميفمسشرؼـقوتموثالثقـقوتماظؼرنماظعشرؼـ

وعـمػـلومصلننماحؿؿلوالتمتعلددماٌعـلكميفماىؿؾليممممممم

اظقاحدةمتؽقنمغوويمعـماظلقوقماظـؼلويفمواالجؿؿلوسل،ماظلذيمممم

ميـؾمغظوعومعـماظعالضوتمذاتماظؿػلوسالتماًوصلي،مصؿلـال:مممم

ؿؾػمحللىماجملؿؿعلوت،مصؾلقنمايلدادمضلدممممممثؼوصيماظؾقنمدب

ؼؽقنماألدقدميفمبعضماجملؿؿعلوت،موضلدمؼؽلقنماألبلقضميفممممم

ذبؿؿعوتمأخرى،موطذظؽمرعزؼيماألذقوءمودالظؿفو،مصوٌطرمضدم

المؼؽقنمسـصرامبوسـومسؾكماظؿػوؤلميفمطؾماجملؿؿعوتموطلذظؽمم

اظشؿس،مواٌصطؾقوتماظعؾؿقيممتـلؾمدالالتمخوصليميفمطلؾمممم

تماظدرادوتماظدالظقيماظنمتعـكمبدرادليممسؾؿ،موعـمػـومزفر

مدالظيمطؾمظػظيميفمإرورمحؼؾفوماظدالظلمأومذبؿقسؿفوماظدالظقي.

إنماظؽـرلمعلـماظظلقاػرماظؾغقؼليمترتؽلزمسؾلكماجملؿؿعلوتمممممممممم

بظقاػرػوماٌعرصقيمواظعؼدؼيمواظعرصقليموبلوظطػراتمواظؿقلقالتمممم

تلؿؿممواظؿغرلاتماالجؿؿوسقي،مظصؿعرصيماألثـقظقجقومالمميؽـمأنم

بغرلمععرصيمسؾؿقيمبوظؾغلي،موصفلؿماظؾغليمالمؼللؿطوعمهؼقؼلفمممممم

                                                                        
ذبؾيمغزوىماظعلددمم،مدرسماظؾغيمواظؿؼؾقدماالغـروبقظقجلدؼوب،مربؿدمحوصظ،مم(1)

 .2005اظـوظٌمواألربعقن،مؼقظققم
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مبعزلمسلـماألثـقظقجقلو،ماسؿؾلورامعلـمأنماٌػلوػقؿماألدودلقيممممممم

اظنمتقضقفومدراديماظؾغوتماإلغلوغقيمالمتؿؿوؼزميفماظـقعمسـم

اظظللقاػرماألثـقظقجقللي.موأطـللرمعللـمذظللؽ،مصللونماًصللوئصممم

وتؼوظقللدمماٌرتؾطلليمبوظؾغللوتمتللـعؽسمبقضللقحمأجؾللكميفمآراءمم

.موظقسمبوإلعؽونمتػلرلماظؽلـرلمعلـماظظلقاػرمممم(1)ذعقبماظعوٕظ

االجؿؿوسقيمإالمعـمخلاللماظظلوػرةماظؾغقؼليميفمطلؾمذبؿؿلع.مممممم

ظصللوظؽالممؼعللدمرعللزامظؾفقؼلليماالجؿؿوسقللي،مصفللقمؼعؽللسمممممم

اًصللوئصماالجؿؿوسقلليمظؾؿؿقللدثمأوماٌكورللىمأوماظعالضلليمم

عقضعلفممبقـفؿو،مطؿومؼعؽسماظؿصـقػماالجؿؿلوسلمظؾؿلؿؽؾؿ،مومم

بوظـلؾيمظؾفؿوسوتماالجؿؿوسقي،مداخلؾماجملؿؿلعماظقاحلدمأومممم

.مشلذامظصننمبوحـني،معـلؾمدلوبرلممم(2)يفماجملؿؿعوتماٌؿؾوؼـيظ

،مٕمB.L.Whorfوتؾؿقذهموعلوسدهمبـقوعنيمظللمػلقر ممم

ؼؽؿػقللوميفمدرادللؿفؿومظؾعالضلليمبللنيماظؾغلليمواظـؼوصللي،ممبفللردم

ؿلقىممادؿقضوحماظصالتماًورجقليمبلنيمعػلرداتماظؾغليموربمممم

                                                                        
)1 )م Boas. F: Handbook of Amercan- Indian م

Languages (Vol.1) Bulletin 40 

Washington 1990م.P73. 
سقللود،مربؿللقد،مسللوٕماظؽؿللى،ممػددللقن،مجللقن،ماالغـربقظقجقللو،مترعبلليممم(2)

 188صم1989اظؼوػرة،م
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اظـؼوصي،موالممبفردمتؾقونمأنمػلذهماٌػلرداتمتعؽلسمإظبمحلدممممم

طللؾرلماػؿؿوعللوتماجملؿؿللع،موأوجللفمغشللورفماٌكؿؾػللي،مبللؾمم

تقصؾقامإظبمأنماظؾغيمتؿدخؾميفمهدؼدموترطقىمأمنوطماظلؿػؽرلمم

.مويفمػذاماظصددمظضدممدوبرلمربووظؿفميفمإثؾوتمأنم(1)اظلوئدةظ

قشم)سلقإمعلـمممأنماىؿوسوتماظنمتؿؽؾؿمبؾغوتمزبؿؾػي،متع

اظقاضلع(مزبؿؾػللي،موأنمػلذهماظؾغللوتمتلمثرمبدرجلليمطللؾرلةميفمممم

عدرطوتفؿمايلٍقيمويفمأمنوطمتػؽرلػؿمورؤؼلؿفؿمظؾعلوٕ،مصفلقمممم

ؼرىمأنماظؾغيماظنمتـؿؿلمإظبمذبؿؿعمععني،موؼؿؽؾؿفلومأبـلوءممم

ػذاماجملؿؿع،موؼػؽرونمبقادطؿفو،مػلماٌلـظؿمظؿفربليمػلذامممم

سلوٕمأسضلوئفموواضعفلؿ،ممممماجملؿؿع،موػلمبوظؿوظلماظنمتصقغ

;مصؽؿلومأنمم(2)إذمتـطقيمطؾمظغليمسؾلكمرؤؼليمخوصليمظؾعلوٕظممممم

اظػـونموسوٕماظـؾوتمؼـظرانمإظبماألذلفورمواظـؾوتلوتمواظزػلقرمممم

عـموجفؿنيمزبؿؾػلؿني،مطلذظؽمايلولمبوظـللؾيمظؾفؿوسلوتمممممم

اظنمتؿؽؾؿمظغوتمزبؿؾػيموتـظرمإظبماظعلوٕمغظلراتمزبؿؾػلي،مممم

                                                                        
ذبؾيمغزوىماظعلددمم،مدرسماظؾغيمواظؿؼؾقدماالغـروبقظقجلدؼوب،مربؿدمحوصظ،مم(1)

م.2005اظـوظٌمواألربعقن،مؼقظققم

 
)2 )م Sapir. E: Selected Writings (Vol.2) Barkeley- -

Los Angelos 1369 P104 
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ععـللوهمأنمدرادلليماظعالضلليمموتدرطللفمبطللرقمزبؿؾػللي.موػللذاممم

اظقاضقيمبنيماظؾغيمواظـؼوصيمتعيفمأطـلرمعلـمأنمظؾغليمأدودلوممممم

م.م(1)ثؼوصقو

م

م

مماظلقاقمبنيماظؼدعاءمواحملدثنيم:م-ثاظـام

إنماإلرورماالجؿؿوسلمواظـؼويفمظؾكطلوب،مػلقمعلومؼللؿكمممممممممم

سـدماظؾالشلقنيمبوظللقوق،مأوماٌؼلوممأومايلول،موػلذاماإلرلورممممممم

وعرجعقؿفماظنمعـمخالشللومؼلؿؿمصلـعممممؼشؽؾمصضوءماًطوبم

اٌعـكمعـمعودةماظؾػظمأومخورجفو.محقلٌمدبلرجمدالظؿفلومإظبمممم

ربؿللقىمثؼللويفمآخللرمؼػرضللفماظلللقوقماًللوصمبوظردللوظيمأوممم

ماًطوب.

ظؼدمسةيفمسؾؿوءماظؾغيمبـظرؼيماظلقوقمطلـرلًا،محؿلكممم

صلورتمسـللدػؿماظللرطـماظللرئقسميفمهؾقللؾماًطللوب،موصفللؿمم

ـفؿ،مواحمللدثقنمًلروجماٌعلوغلمممماظـص،موتـٍؾفماظللوبؼقنمعلمم

                                                                        
ذبؾيمغزوىماظعلددمم،مواظؿؼؾقدماالغـروبقظقجلدرسماظؾغيمدؼوب،مربؿدمحوصظ،مم(1)

م.2005اظـوظٌمواألربعقن،مؼقظققم
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سؿللومؼؼؿضللقفماظؾػللظميفمدللقوضوتماجؿؿوسقلليمتللقاترتمسؾقفللومم

اىؿوسوتماإلغلوغقي،ماغطالضومعـمصؽرةمصقغمعودةمتقاصلؾفو،مم

م-وػلمصؽرةمبـوءماٌـظقعليماظؾغقؼليمم-وتلفقؾمضضوءمحقائففوم

اظلنمهؿوجفلوماىؿوسلوتماإلغللوغقي.مطؿلومتـؾفلقامًلروجمممممممم

قيماٌؾؿؽلرةمظلدىماٌؿؿردلنيمعلـماظشلعراءمممممماٌعوغلميفماظؾغيماظػـ

واظؽؿوب،مصقؾؾقاماألظػوزمواٌعوغل،مواػؿؿقامبػؽلرةماظللقوضوتممم

ماالجؿؿوسقيمواظػـقيمبشؽؾمعؾققز.م

م

وظؼللدمسـقللًماظؾالشلليمسـللدماظققغللونموسـللدمضللدعوءممم

اظؾالشقنيماظعلربمبوظللقوق،مصػللمطؿلوبمظاًطوبليظماٌؼوظليممممممم

قماىلزءماألولمماظـوظـي)ميفمتـودىماألدلؾقب(مطبصلصمأردلطممم

عـفومظؾلقوق،م)أ.يفماألدؾقبماٌقاصؼمٌؼؿضلكمايلول(محقلٌمممم

ؼؼقل:مظمتـودلىماألدلؾقبمؼؿقصلؾمبلوظؿعؾرلمسلـماالغػعلولممممممم

واًؾؼ،موبوظؿـودىمععماٌقضلقع،موؼؽلقنماألدلؾقبمعـودلؾوممممم

ظؾؿقضقعمإذامطوغًماٌقضقسوتماىؾقؾيمالمتعلو مخبػلي،موالممم

ٕمتللزؼـماظؽؾؿلليمماٌقضللقسوتماظؿوصفلليمتعللو مإللالل،موإذام

اظعودؼي.مواألدلؾقبمؼعلدلمسلـماالغػعلول،محلنيمؼلؿؽؾؿماٌلرءمممممممم

بغضىمسـماإلػوغي،موحبـؼموهػلظمسلـماألعلقرمايؿؼلوءمأوممممم
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اٌدغلي،موحؿكميفمذبردمذطرػلو،موبنسفلوبم:مسلـماألعلقرممممم

ايؿقدة،موبؿقاضع:مسـماألعقرماىدؼرةمبوظرغبي،موػؽلذاميفمم

طقماػلؿؿمبوظللقوق،ممم،موػؽذامؼؿضلحمأنمأردلمم(1)دوئرماألحقالظ

وصٍصؾمصقف،مورطزمسؾلكمعلدىمعـودلؾيماألدلؾقب،مظؾقلولمأومممممم

ماٌؼوم،موػقماظلقوقماالجؿؿوسلمواظـؼويف.مم

أعومسؾؿلوءماظؾالشليماٌللؾؿقنمواظعلربمصؾؼلدمطوغلًممممممم

سـوؼؿفؿمبوظلقوقمعصوحؾيمظـلزولماظؼلرآنماظؽلرؼؿ،موطلونمظلفمممممم

محضقرمعمثرميفمصفؿماظـصماظعربلمبعوعيمظصالمودمأصقظقوموال

.مظصؾؼدمصفلؿمم(2)ظغقؼومإالمأذورمإظبمذظؽمسـدمطالعفمسـماظدالظيظ

سؾؿوءماظعربقيمعـمظغلقؼنيموبالشلقنيموأصلقظقنيمػلذهماظدالظليمممممم

واػؿؿقامبفومعـذمغزولماظؼرآنماظؽرؼؿموذظلؽميفمربطفلؿمععلوغلمممم

اآلؼوتمبلدؾوبماظـزول،مويفمطالعفلؿمسلـمايؼقؼليمواجمللوزممممم

                                                                        
،مترعبي،موذرح،موتؼدؼؿ:مسؾدماظرغبـمبلدوي،مدارماظؼؾلؿ،ممماًطوبيأردطق،مم(1)

 209،مصم1979برلوت،،

ربؿد،مرجىمسـؿون،معػفلقمماظللقوقموأغقاسلفموذبوالتلف،موأثلرهميفمهدؼلدمممممممم(2)

،ماجملؾلدمم2003ؾيمسؾلقمماظؾغلي،ممماظعالضوتماظدالظقي،مواألدؾقب،مذب

 .95،مصم4،ماظعدد6



 56 

ـلوؼؿفؿمبلف،مبللنمممم،موزفرمبلوظغمسم(1)وسـماًصقصمواظعؿقمظ

جعؾقاماالػؿؿوممبوظلقوقمػلقماظؾالشليمذاتفلو،محبقلٌمجعؾلقامممممم

بالشيماظؽالممعطوبؼؿفمٌؼؿضكمحولماًطوب،مأيماٌؼومماظذيم

وردمصقف،محبقٌمإنمظاظؽالممإذامروبؼمعؼؿضلكمايلولموصلؾمممم

إظبماًطوبماٌطؾقبمسـدماظؾؾغوء،موحولماًطلوبمأيماٌؼلومممم

ظؽلالممٌؼؿضلكمايلول،مممماظذيموردمصقفماًطلوب،موعطوبؼليمامم

طقنماظؽالمماىزئلماظصودرمسـماٌؿؽؾؿمعـدرجومهلًماظؽلالمممم

م.(2)اظذيماضؿضؿفمايول،موجزئقيمعـمجزئقوتفظ

وضدمغؼؾماىوحظميفمظاظؾقونمواظؿؾقنيظمسـمبشرمبلـمم

اٌعؿؿللرمضقظللفم:مظؼـؾغلللمظؾؿللؿؽؾؿمأنمؼعللر مأضللدارماٌعللوغل،م

أضلدارمايلوالتممموؼقازنمبقـفو،موبنيمأضدارماٌلؿؿعني،موبلنيمم

صقفعؾمظؽؾمرؾؼيمعلـمذظلؽمطالعلو،موظؽلؾمحوظليمعلـمذظلؽمممممممم

عؼوعو،محؿكمؼؼٍلؿمأضدارماظؽالممسؾلكمأضلدارماٌعلوغل،موؼؼٍللؿممممم

                                                                        
ربؿد،مرجىمسـؿون،معػفلقمماظللقوقموأغقاسلفموذبوالتلف،موأثلرهميفمهدؼلدمممممممم(1)

 96اظعالضوتماظدالظقي،مواألدؾقب،مص

،ماإلدلؽـدرؼي،معطؾعليمممدرادلوتميفمسؾلؿماٌعلوغلممماظشق ،مسؾدماظقاحدمحلـ،مم(2)

 46وعؽؿؾيماإلذعوعماظػـقي،مصم
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أضدارماٌعليفمسؾلكمأضلدارماٌؼوعلوت،موأضلدارماٌللؿؿعنيمسؾلكمممممممم

م.(1)أضدارمتؾؽمايوالتظ

وبٍقـماظلؽوطلمأػؿقيمععرصليماظعالضليمبلنيماظللقوقممممم

ؼللوعل،موبللنيماظؽللالممواٌقجللفمإظقللف،مممماٌؼللوظلمواظلللقوقماٌم

وعـودؾؿف،مذورحومعؼقظيماظؾالشقنيمظؽلؾمعؼلوممعؼلولمبؼقظلف:ممممم

ظالمطبػكمسؾقؽمأنمعؼوعوتماظؽلالممعؿػووتلي،مصؿؼلومماظؿشلؽرممممم

ؼؾوؼـمعؼلومماظشلؽوؼي،موعؼلومماظؿفـؽليمؼؾلوؼـمعؼلومماظؿعزؼلي،مممممممم

وعؼومماٌدحمؼؾلوؼـمعؼلومماظلذم،موعؼلومماظذلشقلىمؼؾلوؼـمعؼلوممممممممم

وعؼومماىلدميفمعبقلعمذظلؽمؼؾلوؼـمعؼلومماشللزل،ممممممماظذلػقى،م

وطذامعؼومماظؽالممابؿداءمؼغوؼرمعؼومماظؽالممبـوءمسؾكماالدؿكؾورم

أوماإلغؽور،موبـوءماظؽالممسؾكماظلمالمؼغوؼرمعؼلومماظؾـلوءمسؾلكمممم

اإلغؽور.معبقعمذظؽمععؾقممظؽؾمظؾقى،موطذامعؼومماظؽلالممعلعممم

ذظلؽمعؼؿضلكممماظذطلمؼغوؼرمعؼومماظؽالممععماظغ .موظؽؾمعلـمم

شرلمعؼؿضكماآلخر.مثؿمإذامذرسًميفماظؽالم.صؾؽؾمطؾؿليمعلعممم

صوحؾؿفومعؼوم.موظؽؾمحدمؼـؿفلمإظقفماظؽلالممعؼلوم.موارتػلوعمممم

ذلللنماظؽللالمميفمبللوبمايلللـمواظؼؾللقل.مواسبطورللفميفمذظللؽم

حبلللىمعصللودصيماظؽللالممٌللومؼؾقللؼمبللف،موػللقماظللذيمغلللؿقفم

                                                                        
 139-138/م1،مؾقونمواظؿؾقنياظاىوحظ،مم(1)
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،معؼؿضكمايلول،مصلننمطلونمعؼؿضلكمايلولمإرلالقمايؽلؿممممممم

صقلـماظؽالممورؼدهمعـمعمطداتمايؽؿ.موإنمطونمعؼؿضلكمم

ايولمخبال مذظؽ،مصقلـماظؽالممهؾقلفمبشللءمعلـمذظلؽممممم

ضعػوموضقة،موإنمطونمعؼؿضكمايولمرلمذطلرماٌللـدمإظقلف،مممم

صقلـماظؽالممترطف،موإنمطونماٌؼؿضكمإثؾوتفمسؾكموجلفمعلـممم

م(1ظاظقجقهماٌذطقرة،مصقلـماظؽالممورودهمسؾكماالسؿؾورماٌـوب

وطذظؽمصعؾماظؼزوؼيفمعـمبعده،محقٌموضحمأػؿقيماظللقوق،مم

ذورحًومطالمماظلؽوطل،موعمضلقًومظلف،مؼؼلقل:مظوأعلومبالشليمممممم

اظؽالممصفلمعطوبؼؿفمٌؼؿضكمايولمعلعمصصلوحؿف،موعؼؿضلكمممم

م(2)مايولمزبؿؾػ.مصننمعؼوعوتماظؽالممعؿػووتي..ظ

وظؼدمرطزمسؾدماظؼوػرماىرجلوغلمسؾلكماظللقوقمممممم

بـوءماظؽؾؿلوتموترابطفلومإلحلداثمصؽلرةمأومممممماظؾغقيمعـمحقٌ

ععـكمعو،مواظللقوقمايلوظلمأوماٌؼلوعل،موػلقموضلعمعقاصؼليممممممم

اظؽالممٌؼؿضكمايول.مؼؼقلم:مظظقسماظغرضمبلـظؿماظؽؾلؿمأنممم

                                                                        
اظلؽوطل،مأبقمؼعؼقبمؼقدػمبـمأبلمبؽر،معػؿوحماظعؾقم،مضؾطفمغعقؿمزرزور،مم(1)

 169-168،مصم1983دارماظؽؿىماظعؾؿقي،مبرلوت،م

اظؼزوؼيف،مربؿدمبـمسؾدماظرغبـماإلؼضوحميفمسؾقمماظؾالشي،مذرحمربؿلدمسؾلدمممم(2)

،م1،ج2اٌللـعؿمخػللوجل،معؽؿؾلليماظؽؾقللوتماألزػرؼللي،ماظؼللوػرة،مطممم

 م41،مصم1984
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تقاظًمأظػوزفوميفماظـطؼ،مبؾمأنمتـودؼًمدالظؿفلو،موتالضلًممم

م.م(1)ععوغقفومسؾكماظقجفماظذيماضؿضوهماظعؼؾظ

ؽالمماٌـطققمبصلقرةمعـّظؿليمممصوىرجوغلمؼرىمأنماظ

ػقماٌلؿقىماظـوغلمعـماظؽالمموػقمعومؼلؿقفمبلوظـظؿ،موؼشلؾفممم

،مصفلقمػـلومؼرصلعمممم(2)أنمؼؽقنماظـظؿمعرادصومٌػفلقممظاظللقوقظمم

اٌعـكمسـمعلؿقىمرصماظؽؾؿلوتمإظبمحللـمغظؿفلومورصلػفوممممم

وػقماظلقوقماظؾغقي،مووصؼمعؼؿضقوتماظصقرةماظعؼؾقيماٌػذلضيم

لقوقماالجؿؿوسلمأوماٌؼوم.مطؿلومؼؼلقل:ظمإنمممعـماٌؿؾؼلموػقماظ

األظػوزماٌػلردةماظلنمػللمأوضلوعماظؾغلي،مٕمتقضلعمظؿعلر مممممممم

ععوغقفوميفمأغػلفو،موظؽـمألنمؼضؿمبعضفومإظبمبعضمصقعلر مم

م.(3)صقؿومبقـفومصقائدهظ

طؿلللومأػلللؿؿماظؾالشقلللقنماظعلللربماػؿؿوعلللومخوصلللوم

ؾػظلمبوظلقوضوتماظػـقيماظنمطبرجمصقفوماظؽالممسؾكماٌعـكماظ

إظبمععونمخوصي،مؼػرضفومايولماظلقوضلمظؾفؿؾمعلـمخلاللممم

                                                                        
 93،مصمدالئؾماإلسفوزماىرجوغل،مسؾدماظؼوػر:م(1)

،دارموائلؾمظؾـشلرمواظؿقزؼلع،ماألردن،ممممعـلوزلماظرؤؼليممادؿقؿقي،مزلرلمذرؼػ،مم(2)

 129ص.م،م2003

 353،مصمدالئؾماإلسفوزاىرجوغل،مسؾدماظؼوػر:مم(3)
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تلدقسمسؾؿماٌعوغلماظذيمظؼعر مبلفمأحلقالماظؽلالمماظعربللممممم

اظنمبفومؼطوبؼمعؼؿضكمايلولمحبقلٌمؼؽلقنموصلؼماظغلرضمممممم

وػقمظاظعؾؿماظذيمؼلدرسماظؾػلظماظعربللمعلـمممممم(1)اظذيمدقؼمظفظ

ؾؿمحقٌمإصودتفماٌعوغلماظلنمػللماألشلراضماٌؼصلقدةمظؾؿلؿؽممممم

بوذؿؿولماظؽالممسؾكمظطوئػموخصقصقوتمؼطوبؼمبفومعؼؿضلكمم

م.(2)ايول،موؼؼػمسؾكمأدرارماظػصوحيمواظؾالشيميفماظؽالمظ

وميؽــللومأنممنـٍللؾمسؾللكمإدراطفللؿمظؾلللقوقماظؾغللقيم

بفذهمايودثي،مؼروىمأنماظػقؾلق ماظؽـديمضولمظؾؿدلد،مإغلم

دمأجدميفمطالمماظعربمحشقا:مؼؼقظقنمسؾدمآمضلوئؿ،موإنمسؾلمم

آمضوئؿ،موإنمسؾدمآمظؼوئؿ.مصردمسؾقلفماٌلدلد،مبلؾماٌعلوغلممممم

إخؾلورمسلـمضقوعلف،موإنمسؾلدمآمممممم–زبؿؾػي:مصعؾدمآمضوئؿم

جلقابممم–جقابمظلمالمدلوئؾ.موإنمسؾلدمآمظؼلوئؿممممم–ضوئؿم

مسـمإغؽورمعـؽر.

                                                                        
،ماظؾالشيماٌقللرةميفماٌعلوغلمواظؾقلونمواظؾلدؼعمممماظعؾل،مصقصؾمحلنيمرققؿر،مم(1)

،مواغظرم28.مص1995عؽؿؾيماظـؼوصيمظؾـشرمواظؿقزؼعماألردن،مسٍؿون،م

،م2002،مسؾلؿماٌعلوغل،مميفماظؾالشليماظعربقليممأؼضو:مسبؾلي،مربؿلد،ممم

 12ص

.ماظؾالشليماٌقللرةميفماٌعلوغلمواظؾقلونمواظؾلدؼعممممم،مصقصؾمحلنيمرققؿر،ماظعؾل(م2)

 28ص
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وظعللؾمأطللدلمعللومؼقضللحمسـوؼلليمبؾغللوءماظعللرب،مممممم

درادلؿفؿمظؾؿفلوزممممواظؿػوتفؿمإظبمزوػرةماٌعـلكمخلورجماظؾػلظ;ممم

حقٌمجعؾقامخروجماظؽالممسؾكمزوػرماظؾػظمذبلوزا،موػلقمعلومممم

ضبؿؿؾماظؿلوؼؾموبذظؽمؼؽلقنمضلدمايؼقؼليماظلنمالمهؿؿلؾمممممم

م.(1)اظؿلوؼؾ.وذبوظفماالدؿعورة،مواجملوزماٌردؾ

وعـماٌؾوحٌماظؾغقؼيماظنمتمطدماػؿؿلومماظؾالشلقنيممم

ؿلوؼلؾمماظعربمخبروجماظؽالممسـمزوػرماظؼلقل،مواػؿؿلوعفؿمبوظمم

واظؿػلرلماظؾالشلمٌلوموراءماٌعلوغلماٌؾوذلرةمعلـماظؽلالم،مػلقممممممم

درادلؿفؿمٌؾقلٌماظؽـوؼلليمواظؿقرؼلي،موػؿللوماٌؾقـلونماظؾللذانممممم

أذؾعومحبـومودراديميفمعراحؾماظؾالشيماظعربقيمطوصلي،موذظلؽممم

ظؽـللرةمذللققسفؿوميفمطللالمماظعللربمسؾللكماٌلللؿقؼنيماظــللريممم

ؿكداعوتفماٌؼصلقدةممواظشعري،مصفؿومميـالنمثؼوصيماظعربلموادلم

وشرلماٌؼصقدةمظؾؿعوغلمشرلماٌؾوذرةمظؾؽلالم.مصوظؽـوؼليمهؿلؾمممم

ععـكمزوػرامؼؼقظفماظؾػظ،موععـكمبورـومؼرؼدهماٌؿقدثمظغوؼليمم

عو،مطوإلصبوزميفماظؼقل،مأومظؾؿعؿقيمواإلظغوزميفمبعلضماٌعلوغلممم

طوًدؼعيموايقؾميفماظؿعوعؾمععماظعدو،مأومظؾللذلمواظصلقوغيممم

                                                                        
،ماظؼوػرة،مدارماظؿقصقلؼممسؾؿماٌعوغل:مدراديموهؾقؾأبقمزؼد،مطرمييمربؿقد،مم(1)

 48م.مص1988اظـؿقذجقي،م
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ٌرأةموخوصيماظزوجيموايؾقؾي،مأومظؾؿعلؾرلمسلـمممطوظؽالممسـما

اٌعـكماظؼؾقحمبوظؾػظمايلـ،موسلـماظلـفسمبوظطلوػر،موسلـممممم

ماظػقشمبوظعػو ،موسـماظصعىمبوظلفؾ.

وضدمظاػؿؿماظعؾؿوءماظعربمبدراديمزوػرةماالسبلرا مم

أوماظعدولمأوماجملووزةمسـماٌعـكميفمضراءةماظلـص،موادبلذتممم

يموعؿعللددةميفماٌللقروثمػللذهماظؼضللقيمأذللؽوالموصللقرامزبؿؾػلل

اظؾالشلللمواظـؼللديماظعربلللماظؼللدؼؿ،موضللدمجللوءتمإذللوراتفؿممم

ظؾكروجوتمسـدمحدؼـفؿمسلـماجمللوزموايؼقؼليمواالدلؿعورةممممم

واظؿؼدؼؿمواظؿلخرلموايذ مواإلصبوزمواإلرـلوب،موشلرلمذظلؽمممم

عـماظؼضوؼوماظؾالشقيمواظـؼدؼيماألخرى،موضدموضػلقامسـلدمػلذهمممم

شلػمسلـموسلقفؿمبللنمػلذهمممممماظعـوصرموضػليمغوضلدةمعؿلعؾليمتؽممم

األدلوظقىممتؾلؽمإثلورةموضلدرةمبوظغليميفماظؿعلؾرلمسلـمحوجليممممممممم

اظـػسمبصقرةمتـرلموسلماٌؿؾؼلمودبؾؼمظدؼفمادؿفوبيمطؾرلة،م

ووصػًمػذهماألدوظقىماظنمدبرجمسـماٌلظق مبعدةمأوصو م

ضرؼؾيمعـماٌػوػقؿماظـؼدؼيماظنمجلوءمبفلوماحمللدثقنمظقصلػقاممممم
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عللظق ميفمادلؿكدامماظعـوصلرممممخروجوتماٌؾدعمسؾلكمعلومػلقمممم

م.(1)اظؾغقؼيظ

وؼؼقلمابـمجيف:موإمنومؼؼلعماجمللوزموؼعلدلمإظقلفممممم

سـمايؼقؼقيمٌعونمثالثي،موػلماالتلوع،مواظؿقطقدمواظؿشؾقف،م

صننمسدممػذهماألوصو مطونمايؼقؼيماظؾؿي،موؼلققمعـالمسؾكم

ذظؽمضقظفمتعوظب:م)وادللماظؼرؼيماظنمطـلومصقفلو(،موؼؼلقلمإنمممم

ؼقلماٌعوغلماظـالثي،مأعوماالتلوعمصألغفمادلؿعؿؾمظػلظممميفمػذاماظ

اظلمالمععمعوالمؼصحميفمايؼقؼيمدماظف..موأعوماظؿشؾقفمصألغلفمم

ذؾففوممبـمؼصلحمدلماظفمٌلومطلونمبفلوموعمظػلومشللو...موأعلوممممممممم

اظؿقطقدمصألغفميفمزوػرماظؾػظمأحولمبوظلمالم)سؾلكمَعلـ(مظلقسمممم

ؿفومعللـمسودتللفماإلجوبللي،ميفمتصللققحماًللدل.مأيمظللقمدلللظممم

ألغطؼفللومآمبصللدضـو،مصؽقللػمظللقمدلللظًمعللـمعللـمسودتللفممم

م.(2)اىقاب

ظؼدماػؿؿًماظؾالشيماظعربقيمبلوٌعـكمخلورجماظؾػلظ،مممم

ودراديمعوموراءماٌعـك،معـمخاللمترطقزمسؾؿوئفومسؾكمدراديم

                                                                        
عمتلفمظؾؾقلقثمواظدرادلوت،ممممماالسبلرا معصلطؾقومغؼلدؼو،مممربوبعي،معقدلك،ممم(1)

 146،مص1995،م4اجملؾدماظعوذر،مع

 449م-448،مصمص2،مجاًصوئصابـمجيف،مم(2)
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عؾوحللٌماجملللوز،مواظؽـوؼلليمواظؿقرؼلليمواالسبللرا ،موعللومإظبمم

االضؿصلورممذظؽ،مواظغلقصميفمتعلددمعلدظقالتماظؽلالم،موسلدممممممم

مسؾكمدراديماظظقاػرماظؾغقؼيماًورجقيمظؾغي.

أعللوميفماظللدرسماظؾغللقيماٌعوصللرمصؿللـماٌعؾللقممأنمممم

اظؾلوغقوتماٌعوصرةمتضلؿـًمتقلوراتمضقؼليماحؿضلـًماظؾغليمممممم

اظػـقيمبوسؿؾورػوماسبراصومأوماغزؼوحومسـماٌعقور.مصوظؾغيمإحدىم

مأغظؿيماظعالعي،مواظؾلوغقوتمبقصلػفومسؾلؿماظعالعلوتماظؾػظقليمممم

مسٍدتماظؾغيمذبردمجزءمعـماظلقؿقوء،مأومسؾؿماظعالعوتماظعوم.

وميؽـماسؿؾورمديمدقدرلمأولمعـمدرسماظؾغيموصؼمم

ػذاماىوغى،مصؾؼلدمطوغلًمأصؽلورهمودرادلوتفماظؾغقؼليمبداؼليممممممم

زبؿؾػيموغؼطيمارتؽوزؼيمظؽؾمعلـمجلوءمبعلده،محقلٌمطوغلًمممممم

ماألطـرمصوسؾقيميفمبؾقرةماووػوتماظؾغي،مظؿصؾحمعـوالمضبؿلذيم

بفمطؾماظؾغقؼنيميفمدرادلوتفؿ.موعلعمأػؿقليماٌلدارسماظؾغقؼليمممممم

األخلللرىمطوظشلللؽؾقيماظرودلللقي،موحؾؼللليمبلللراغ،موعدردللليم

طقبـفوجـ،موأثرػوماظعؿقؼميفمحؼلؾماظدرادلوتماظؾغقؼلي،مإالمممم
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 م  مRobinsأنمدقدرلمطونماألػؿمواألطـرمتلثرلا،موؼقضحم

مأصؽورمديمدقدرلمسؾكماظـققماآلتل:ممم(1)ر.ػل.روبـز

صوغموأوضلحمعلوماسؿلدلهماظؾغقؼلقنماظللوبؼقنمممممممأوال:

أعللرامعػروًشللومعـللفمأوموللوػؾقه،موػللقماظؾعللدانماألدودللقونمممم

اظضللرورؼونمظؾدرادلليماظؾغقؼللي.ماظؾعللدماألولمػللقماظدرادلليمممممم

تعو مصقفوماظؾغلوتمبقصلػفوممم اظن synchronicاظؿزاعـقي

 أغظؿيماتصولمتوعيميفمذاتفوميفمأيمزعـمبعقد،مواظؾعدماظـلوغلم

اظلنمم diachronic اظؿعوضؾقليم)اظؿورطبقلي(مممػلقماظدرادليمم

اظؿغقرلماظنمدبضلعمشللوماظؾغلوتمممم تعو مصقفومتورطبقومسقاعؾ

ميفمعلرلةماظزعـ.مم

اظؾغقؼيمظؾؿلؿؽؾؿ،مواظظلقاػرممم ثوغقوم:معقزمبنيماٌؼدرة

اظقاضعقلليمأومعللودةمسؾللؿماظؾغلليم)اٌـطقضللوت(مبقصللػماألوظبممممم

Langueمواظـوغقليم، parole صؾقـؿللومؼشللؽؾم)اظؽللالم(م

ـممم ايصلقلمسؾقفلومعؾوذلرة،مصلننماشللد مممممم اٌلودةماظلنمميؽل

اظصققحمظؾغقيمػلقمظالغلٍظمأيم)ظغلي(مطلؾمعبوسليمظغقؼلي،ممممممم

                                                                        
،مترعبيم:مأغبدمسلقض،ممعقجزمتورؼ مسؾؿماظؾغيم)ميفماظغربم(ر.مػل،م روبـز.م(1)

م–اٌعرصلي،ماجملؾلسماظلقريفمظؾـؼوصليمواظػـلقنمواآلدابمممممم دؾلؾيمسوٕ

 .320،م319،مص1997،م227اظؽقؼً،معم
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اٌعفؿمواظؼقاسدماظػـؾفقلوماٌغرودليميفمطلؾمصلردمبللؾىممممممم:أي

سؾكماألدسماظنموصؼومشللومم غشلتفميفماجملؿؿعماٌعنيموتـشؽؿف

مؼؿؽؾؿمظغيمػذاماجملؿؿعموؼػفؿفو.

درلمأنمأيمظظغيظمصبىمأنمدق ثوظـًوم:مأوضحمديم

تةرىموتقصػمتزاعـقًومبقصػفومغظوعومعلـماظعـوصلرماٌذلابطلي،مممم

أيمبقصللػفومسـوصللرمععفؿقلليموضقاسدؼلليموصـؾفقللي،موظللقسممم

بقصػفومذبؿقعمطقوغوتمعؽؿػقيمبذاتفو.مواٌصطؾقوتماظؾغقؼيم

صبللىمأنمؼعللر مبعضللفومغلللؾيمإظبمبعضللفوماآلخللر،موظللقسم

دلمسـفلومبؼقظلفمإنممماظـظرؼليماظلنمسلممم بشؽؾمعطؾؼ.موػذهمػل

مظاظؾغيظمسؾورةمسـمصقغيموظقلًمعودة.

وػذهماظعالضوتماٌؿؾودظيميفماظؾغيمتؼقممسؾكمطؾمعلـمم

 األدودقنيمظؾذلطقىماظؾغقيماظؿزاعـكم:ماظؾعدماألصؼل اظؾعدؼـ

 syntagmatic اٌـطلقق،مواظؾعلدممم اٌـطؾلؼمسؾلكمتؿلوبعممم

 associative paradigmaticاظرأدللم)اظذلابطللمم

 اظعـوصرمأوماظػؽوتماٌؿؼوبؾي. غظؿياٌؿؿـؾميفمأ

ظذامتعلدمغظرؼلوتمدقدلرلماألدلوسماظلذيمميؽلـمممممممم

االدؿـودمإظقفميفمأيمدراديمظغقؼيمبعده،محقٌماغطؾؼًمعـفلومم

ععظؿماظدرادوتماظؾغقؼيماظنمجوءتمبعدهممبلـفٍمعللؿـدمإظبممم
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أدسمربددة،مأػؿفوماظـظلرمإظبماظؾغليمسؾلكمأغفلومغظلوممعلـممممممم

ضللفومبللؾعضمبشللؾؽيمعللـمممماظعالعللوتماظؾغقؼللي،مؼللرتؾطمبعمم

 اظعالضوت،مأومػلمذبؿقسيمسـوصرمعؿشوبؽي،مالمؼـعزلمصقفو

سـصرمسـمآخرمداخلؾمػلذاماظـظلوم،مصلنذامخلرجمسـصلرمعلـمممممممم

م.صؼدمضقؿؿف اظشؾؽي،موٕمتؽـمظفمسالضيمبغرله،

ظؼدمحددمدقدرلمغظرتقفمظؾعـوصرماظلنمؼؿللظػمعـفلومأيمممممممم

غظوممظغقيممبـولمضرؼىموػقمبؾعؾيماظشطرغٍ،محقلٌمتللؿؿدممم

اظؼطعمضقؿؿفومعـمعقاضعفوميفمرضعيماظشلطرغٍ،موعلـمسالضؿفلومممم

بوظؼطعماألخرى،موعـماظـظومماظعوممظؾعؾي،موبذظؽمصوظؾغليمطلؾممم

معؿؽوعؾمضوئؿمسؾكماظلقوقماظؾغقيمأوماٌقضػ.

دقدلرلماظعالضلوتماظللقوضقيمعلـمحقلٌمأنممممممووضحم

دالظيماظؽؾؿيمضبؽؿفوماظلقوقموغظومماظؿلؾلؾماٌـطؼلمظفمبلنيمم

اظلللوبؼمواظالحللؼمعللـماظؽؾؿللوت،مصققـؿللومتللدخؾماظؽؾؿلليميفم

دالظؿفلومعلـمسالضؿفلومعلعممممم ترطقىمدقوضلمعو،مصنغفومتؽؿلى

اظلوبؼيمواظالحؼيمعـماظؽؾؿوت،موعـمخاللمضؿـقؿفومتؿشلؽؾمم

لمدقوضقيمتشؽؾمشلومػقؼيمعومٕمتؿقلررمعلـمممشلومعالعحموععوغ

مدؾطيمذظؽماظلقوقمظؿدخؾميفمدقوقمآخر.
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صنغفمرٍؾؼماظػؽرماظؾغلقيمممBartمروالنمبورت أعو

عبقعماٌؿوردلوتماالجؿؿوسقليماظلنمؼػللرػومسؾلكمممممم سؾكمطؾ

ؼعؿؾمبفوماظلقوقماظؾغقي،م أغفومدقوضوتمتعؿؾمبوظطرؼؼيماظن

المؼلؿؾزممدقوضومصع parole"بوٌعيفماظذيمصبعؾمأيمظطالم

مظغقؼومؼلؿكدممصقف.

رائللدممJ.firthوؼعللدماظؾلللوغلماإلنؾقللزيمصللرلثم

غظرؼلليماظلللقوق،موضللدمأطللدمبوإلضللوصيمإظبمبعللضماظعؾؿللوءمعللـم

،مبعلللدمhalliday،موػوظقلللدايمlyonsأعـلللول،مظقلللقغزم

غظرؼؿفؿماظنمترىمأنماظقحدةماظؾغقؼيم)اظؽؾؿي(مالمميؽلـمشللوممم

أنمتظفللرمدالظقللومبقضللقحمرؤؼلليمإالمعللـمخللاللماظقحللداتمممم

اجملوورةمشلو.مورطزوامسؾكمأػؿقليماظؿقؾقلؾماظللقوضل،مأومعلوممممم

 contextؼلللؿكمبؿقزؼللعماظقحللداتماٌؽقغلليمدللقوضقومممم

distributionحقللٌمضبللدثمأنمتـللزعماظلللقوضوتميفممممم

صرػومإظبمذبووزةمايدودماٌعقورؼي،موػقمعومؼللؿكممترطقىمأوا

بوالغزؼوحماظؼوسدي،موتللفقؾمتعلؾرلاتمدبلرجمأبـقؿفلومسلـمممممم

ذظللؽماظشللؽؾماٌطللٍرد،معللـمأجللؾمشوؼللوتميفمدائللرةماٌردللؾيمم

م.(1)اظؾلوغقيمواالجؿؿوسقي

                                                                        
 212.مصماظؾالشقياألدؾقبقيموثالثقيماظدوائرمسؾدماظؼودر،مسؾدماىؾقؾ،مم(1)
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صوظلقوقمؼؿقددموصؼمعـظقرمتؾؽماٌردؾي،موعومتؼلقممم

د معلـمورائفلومممبفمعـمإسدادمصقوشلمعـّظؿمظؾردوظي،ماظنمتف

إظبمرصد،موتللفقؾماألحلداثميفمربقطفلوماًلورجل،مطؿلومممممم

ؼعـللكميفمصللرلورتفممبؼؿضللقوتماألحللقالماظللنمتللدوغفومتؾللؽم

اظصقوشي،مظؿقؼقؼمسؿؾقيماظؿقاصلؾمضلؿـمعـظقعليماظعالضلوتممممم

ماظلقوضقي،مواظضؿـقيماظنمؼقحلمبفومذظؽماظلقوق.

م(معصلللطؾحم1975مGraceوؼللللؿعؿؾم)جلللراؼس

ؼٌمسؿومميؽـمأنمؼضؿـفمأومؼلقحلمبلفممماٌعـكماظضؿيف،مظؾقد

أومؼعـقفمعؿؽؾؿمعو،مصققمعومؼصرحمبفمزوػرمطالعلف،مصوٌعلوغلممم

اظضؿـقيمػلمجقاغىمعؼوصدؼيمعلـماٌعـلك،موشللومخوصلقوتممممم

واضقيماٌالعلح.موػللمعللؿؼوةمجزئقلومعلـماٌعـلكماٌؿقاضلعمممممممم

سؾقف،مأوماٌعـكماٌؾوذرمظؾؼقلمحلىمادؿعؿوظفمععـلكمربلددممم

واٌكورلى،موتعؿؿلدمسؾلكماظؿلزامماٌلؿؽؾؿمممممممعشذل مبنيماٌؿؽؾؿ

مواٌكورىمبوٌؾدأماظؿعووغلموضقابطف.مم

(مدورماظلقوقميفماظػفؿمبلغلفممHimesوؼريم)ػوميز

ضبصرمعـمجفيمسددماٌعوغلماٌؿؽـي،موأغفمؼلوسدمعلـمجفليممم

مBarhill.موؼؼلقل)مبورػقؾلؾممم(1)أخرىمسؾلكمتلؾيفماٌؼصلقدممم

                                                                        
 39اظلوبؼ،مص(م1)
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ظػفؿمطوعلؾممم(م:مطبؿؾػمسؿؼماظلقوقماٌؼوعلماظضروري1970

ألغقاعماىؿؾماٌكؿؾػيمبطؾقعيمايلولمعلـمحوظليمإظبمأخلرى.ممممم

وظقسمظدؼـومإظبماآلنمإالمصفؿمربدودمجدامظؾؽقػقيماظنممتؽــوم

م.(1)عـمهدؼدمسؿؼماظلقوقماٌؼوعلماظالزممظذظؽماظػفؿ

وؼرىمصالحمصضؾمظأنماظؿقضػمسؾكماظلقوقمؼػؿحممم

قيمسؿؾقوتمخصقصيم)اٌروغي(محقٌمتؿـووبمسؾكمعصطؾحماظؾـ

تقصقػقيمزبؿؾػي،مسؾؿقيمحبؿيمأومصؾللػقيمأومعبوظقلي،مطؿلومممم

اٌػفلقمموشؾؾليمجوغلىماظشلؽؾممممم تعقدماٌروغيمطذظؽمإظبمغلؾقي

م.(2)واظعالضوتمسؾقفظ

ظؼدمغظرتماظدرادوتماظؾغقؼليماٌعوصلرةمظؾغليمسؾلكممممم

أغفللومذاتمرؾقعلليماجؿؿوسقللي،مأيمطظللوػرةمدللقؿققظقجقيمالمم

.م(3)واظلللقوقماالجؿؿللوسقنيتقجللدمأبللداممبعللزلمسللـمايؼقؼلليم

صفـو ماظعدؼدمعـماظعالضوتماظؼوئؿيمبلنيمعلومغـطلؼمأومغؽؿلىممممم

وبنيماظعلوٕماًلورجل.مظلذظؽمظصلننمدرادليماٌعـلكمظقللًمممممممم

                                                                        
 70اٌرجعماظلوبؼمصمم(1)

،م1998،مدارماظشللروق،ماظـؼللدماألدبللل غظرؼلليماظؾـوئقلليميفصللالح،م صضللؾ،م(2)

 .123:م121ص

 56.ماظؼوػرةم:مدارماظػؽرماظعربل.صميفماظػؽرماظؾغقيربؿدمصؿقح.مم(3)
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عقضقصلليمسؾللكماظؾغلليمبقصللػفومغظوعللومرعزؼللومظالتصللول،موإمنللوم

تؿفووزػومإظبمشرلػومعـماألغظؿيماإلذورؼيمواظرعزؼلي.مصلوظؾغقيممم

طؾمادلؿكداعوتفو،موأذلؽولمزفقرػلوممممماٌعوصرمؼفؿؿمبوظؾغيميف

بقصللػفومجللزءامعللـمسؿؾقللوتمايقللوةماظققعقللي،مواظؿػوسللؾممممم

م.مم(1)االجؿؿوسلمبنيمأصرادماجملؿؿعظ

صقزقػيماظؾغيمتؿؿـؾميفماظؿعؾرلمسـم)اٌضوعني(موػلم

اظقزقػلليم)اظؿعوعؾقللي(،مواظؿعللؾرلمسللـماظعالضللوتماالجؿؿوسقلليمم

ػلذهمتفلؿؿمممواٌقاضػماظشكصقي،موػلماظقزقػليم)اظؿػوسؾقلي(مومم

م.م(2)بوىقاغىماظلقوضقيمظؾؿعـكمبؼدرماػؿؿوعفومبوٌعـكماٌؾوذر

والمطبؿؾػماظؾوحـقنميفمأنماظؾغليمػللماٌلدخؾمإظبمممم

اظعللقإماظؽوعـلليمصقفللو،موتؽللقؼـماًؾػقلليماظللنمضبؽللؿمبفللومم

صوحىماظؾغيمؼؿغرل،مبؿغرلماظزعونمواٌؽلونم)اظللقوق(،موػلذامممم

ظؿػلرلمواظؿلوؼؾمعـمؼػلرمتعددمعلؿقؼوتماظػفؿمواظؼراءات،موا

.مأيمأنماٌعـللكمطبللرجمإظبمدالالتمطللـرلةمممم(3)ضؾللؾماٌؿؾؼلللم

                                                                        
 106اٌرجعماظلوبؼمصمم(1)

 4-1عرجعمدوبؼ،مصم،هؾقؾماًطوبمبراون،مج.ب،مبقل،مج.م(2)

.ماظؼلوػرةم:ممسؾلؿمظغليماظلـص:ماٌػلوػقؿمواالووػلوتمممممحبرلي،مدعقدمحللـ،ممم(3)

 189-168،مص1997اظشرطيماٌصرؼيماظعوٌقيمظؾـشرمظقنؿون،م
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تؼؿضقفوماٌقاضلػماٌكؿؾػليميفمايقلوة،مواظللقوقمػـلومؼلمديممممممم

أعللرؼـمدالظللقنيمأوشلؿللو:مإثؾللوتمععـللكمربللددمظؾؽؾؿللي،مممممم

.م(1)وثوغقفؿو:مغػللمضلؿيفمأليمععـلكمآخلرمهؿؿؾلفماظؽؾؿليمممممم

ظيماإلذورؼي،موػلموذظؽمػقمعومؼلؿكميفماظعؾؿمايدؼٌمبوظدال

ضوئؿيمسؾكمإذلورةمأومرعلزمعلـماظرعلقز،موتؼلقممصؽلرةماظدالظليمممممممم

اإلذورؼيمسؾكمأدوسماظؿػرؼلؼمبلنيماٌعـلكماظلذيمتلدلمسؾقلفممممممم

اظؽؾؿوت،مواٌعـكماظذيمتدلمسؾقفمإذوراتمععقـليميفماىؿؾليممم

م:مم(2)أوماظـص،موعـمػذهماإلذورات

،موتـشللمماإلذورةماظؿلوؼؾقي:مالمؼؿقصؾمإظقفومإالمبوظؿلوؼلؾمم_م

يفماظـصمسـدموجقدماألعقرماآلتقلي،مدونمدبؾلػمواحلدمممم

معـفو:مم

.مإذامطونمزوػرماألظػوزمداالمسؾكمعضؿقنمالمؼرؼدهمصوحىم1

اظللـص;مظؽقغللفمعؿعورضللومعللعمعللومؼرؼللدمتقصللقؾفمإظبمم

ماظطر ماآلخر.

                                                                        
 288(،مصاظؾلوغقوتم)اجملول،مواظقزقػي،مواٌـفٍادؿقؿقي،مزلرلمذرؼػ:مم(1)

اٌوذلطي،مبغلدادم:مدارمممم.مترعبيم:مذبقداظؾـققؼيموسؾؿماإلذورةػقطز،مترغس.مم(2)

 115،مص1986اظشؽقنماظـؼوصقيماظعوعي،م
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.مإذامطونمبنيماألظػوزمعومؼشرلمإظبمأنماٌعـلكماٌؼصلقدمػلقمممم2

 ذلءمآخرمشرلمزوػرماألظػوز.

.مإذامأعؽـمحؾماظؿعورضمبنيمعومؼؼؿضلقفمزلوػرماألظػلوز،مممم3

واٌعـكماظذيمؼرؼده،مبوالسؿؿلودمسؾلكماألظػلوزماظداظليممممم

مسؾكماإلذورةميفماظـص.مم

إذورةماٌقضقع:موػللمعلومميؽلـمأنمؼللؿقحلمعلـمععلونمممممممم-

مذاتمعقضقعمواحد،متشرلمإظبمسؾورةمربددة.

اإلذللورةماظرعزؼللي:موػلللمتللدلمسؾللكماإلذللوراتمواظرعللز،ممم-

وإلذوراتماٌرورؼي،مواظؿقزقػماظرعزيمواألدلطقريميفممط

 اظـصقصماألدبقي.مم

اإلذللورةمايضللورؼي:موتشللؿؾمخصقصللقيمحضللورةمععقـلليمم-

مطوٌػردات،مواألحداثماظؿورطبقي.

م

ماظلقاقمواالتصال:م-رابعام

مؼعلدلممأصلقاتمظمأغفلوممسؾلكمماظؾغليم جيفمابـمؼعر 

ـممضلقمممطلؾم بفو مإظبمؼشلرلمماظؿعرؼلػمموػلذامم،(1)ظأشراضلفؿممسل

ًمماظلنممووزقػؿفلومماظؾغي،مرؾقعي موأنمتقاصلؾقي،ممدلقىممظقلل

                                                                        
 .33،ماًصوئصابـمجيف،مم(1)
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مضلدرةمظمواظؾغليم.ماظؼقم أشراضمسـماظؿعؾرلمػقماألدوسمشرضفو

معـطقضليمماسؿؾورقيمرعقزمعـمؼؿؽقنمغلؼمميـؾفومعؽؿلؾيمذػـقي

ماظؿقاصلؾممشوؼلوتممظؿقؼقلؼمم;(1)ظعومذبؿؿعمأصرادمبفومؼؿقاصؾ

ماظللقوقمممتـؾماظنموعؿطؾؾوتفو،مايقوةمضروراتموصؼمبقـفؿ،

مصوظؾغليم.ماجملؿؿلعممأصلرادممصقفمؼعقشماظذيمواظـؼويفماالجؿؿوسل

ماظؿقاصلؾممػذامربقطمػقماظلقوقمأنمحنيميفماظؿقاصؾمعودةمػل

مإظبمتلمديمماظلنمم،(اٌرجعقليم)اظقزقػليمماظلقوقمسـمتؿقظدظمظذا

مأذللقوءمسؾللكمهقؾـللوماظلللقوقميفماظؾغلليمألنموذظللؽماظؿقاصللؾ،

متؾلؽممإظبماظرعلزممبقزقػليمماظؾغيموتؼقممسـفو،مغؿؽؾؿموعقجقدات

ًممظألذقوءماظؾغيمورعقزم.(2)ظاٌؾؾغيمواألحداثماٌقجقدات مظقلل

ًممعلومموصلؼمماسؿؾورقيمأومسشقائقيموإمنومعـطؼقي، مسؾقلفممتعورصل

مصوظؾغليم.مظتػذلضفمعومسؾكمظؾدالظيمبقـفومصقؿوماظؾغقؼيماىؿوسي

ـممتعلدلممسـلدعوممإالماألصلقاتممتعلدمموالماظعالضوت،معـمغظوم مسل

متعلدلمموظؽللممأصلقات،م ذبلردممصفللمموإالمتـؼؾلفو،ممأوماألصؽور

                                                                        
ملمترعبي،محؾؿلل،مداوود،مممآموايقوةمواظطؾقعيماظؾشرؼيػػؿون،مرويمدلملممم(1)

ذبؾيمأدبقيمذفرؼيمتصدرمسـماهودماظؽؿلوبمم - ذبؾيماٌقضػماألدبل

 55،مصم2007 أؼورم433اظعددمم-اظعربمبدعشؼم

م-،ماظلدارماظعربقليمظؾؽؿلوب،مظقؾقلومممماألدؾقبقيمواألدؾقباٌلدي،مسؾدماظلالم،مم(2)

 159)د.ت(،مصمم3تقغس،مط
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ـممجزًءامتؽقنمأنمشلومؼـؾغلمتـؼؾفومأوماألصؽورمسـماألصقات معل

ظمصوظطوضلليم.م(1)ظواألصؽللورماألصللقاتمبللنيمؼللربط األسللرا 

اإلغلوغقيماظنمؼرجعمإظقفوماظػضلؾميفمإغؿلوجماظؽلالممرجقسلوممممم

عؾوذرا..ممتـؾماظؼقةمسؾلكماظؿقصقلؼمبلنيماظقدلوئؾمواألػلدا مممممم

.مظذامصالمؼقجدمحوظيمظغقؼيم)شوظؾو(مدونمػد م(2)تقصقؼومذطقوظ

عؼصقد،موػذاماشلد مػقماالتصولمععماآلخرمذػفقومطونمػلذامم

ماالتصولمأومعؽؿقبو.

وظاالتصولمسؿؾقيمععؾقعوتقيمععؼدة،مؼؿؿماظؿعؾرلمعلـمم

خالشلومبنيمعردؾموعلؿؼؾؾ،مسـماٌشوسرمواألصؽورمواظقضوئع،م

ؿؾػي،مسلدلمضـلقاتمزبؿؾػلي،ممممبقادطيمردوظيمذاتمأذؽولمزب

،مواالتصولمعـمحقٌمطقغفم(3)بفد مهؼقؼموزوئػمعؿـقسيظ

حوظيمتقاصؾمعػذلضليمأومعرشقبلي،مهؽؿلفموتللرلهمسـوصلرمممممم

اظؾغيماظلنمتؿقلر معلـمخالشللومأػلدا ماالتصلولماظـػللقيمممممممم

                                                                        
،مأصرؼؼقلوممأصقلماظؾلوغقوتمايدؼـليموسؾلؿماظعالعلوتمممدقدرل،مصردؼـوغدمدي،مم(1)

 72صمم1987اظشرق،ماظدارماظؾقضوء،م

اظؽؿلىممم،مترعبيم:ممتلوممحللون،مدارمإحقلوءممماظؾغيميفماجملؿؿعظقؼس،مم.م،مم(2)

 292.مصم1959اظعربقيم

،مأغلوموأغلًمعؼدعليميفمعفلوراتماظؿقاصلؾماإلغللوغلمممممماىققدل،مربؿدمبالل،مم(3)

 25،مصم2002عؽؿىماظذلبقيماظعربلمظدولماًؾقٍ،ماظرؼوض،م
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واالجؿؿوسقللي،موصللؼمسالعللوتموإذللوراتمعلللؿفدصيمعللـمضؾللؾم

يمواالجؿؿوسقلليمعبوسلليمأومأصللرادمظؿلللقرلمحللوالتفؿماظؾقؾقجقلل

اظـػعقيمأوماظؿداوظقيم)اظدلاعبوتقي(.ظمواظعالعيماظنمتصدرمسلـمم

ذكصمبـٍقيماظؿقاصلؾ،مأومبلوألحرىمؼلرادمبفلومغؼلؾمظؿصلقرممممممم

ذاتل،مأوميوظيمغػلقيميفماووهمذكصمآخرموؼـؾغلمبطؾقعيم

ايولمطلمتـفحمسؿؾقيماظـؼؾمأنمغػذلضمضوسدةمعوم)أومدــو(م

فلؿماظردلوظيمبوظطرؼؼليمغػللفو،ممممممتّؽـماٌردؾمأوماٌؿؾؼلمعلـمصم

وبفللذاماٌعـللكمصللننماظراؼللوت،موإذللوراتماٌللرورمواظشللعوراتمم

واظعالعوتماظصـوسقيمواظؿفورؼيمواظرعقزموايلرو ماألإدؼليممم

.مومميؽــللومأنمغعؿدلػللومظغللوتمم(1)واظؽؾؿللوتمػلللمسالعللوتظم

أخرى،مشرلمعؽؿقبي،موظؽـفومربددةموواضقيموميؽـمصفؿفلومم

موسلمععني.عـمخاللمدقوقمغػللمأوماجؿؿ

إنماظلللقوقماظـػللللمأوماالجؿؿللوسلماًللورجلمأوممم

اظداخؾلمظؾػردمػقماظذيمضبلددمرؾقعليماشللد ماٌؼصلقدمعلـمممممم

اظؾغيماظؿداوظقيمأوماظؿقاصلؾقي،مطؿلومؼـػللماحؿؿلوالتمأخلرىمممممم

                                                                        
،مترعبيم:مأغبلدماظصلؿعل،ماٌـظؿليمممماظلقؿقوئقيموصؾلػيماظؾغيإؼؽق،مأعدلتق،مم(1)

حلللدةماظعربقلللي،ماظعربقللليمظؾذلعبلللي،متقزؼلللعمعرطلللزمدرادلللوتماظق

 48،مصم2005برلوت،
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تؽقنمواردةمعـمخاللمغػسماٌقضػ.مظصودؿعؿولماٌلؿؽؾؿماظؾغليممم

اظؾغليممؼظفلرمازدواجقليماظدالظليميفماظعالعلوتماظؾغقؼلي،مصػللممممممم

اظعودؼيمتـؿمطؾمسالعيمسـمإعؽوغقليمدالظقليمالمعؿـوػقلي،موإنمممم

،مإالمأنمدقوقماٌقضػمؼػرضم(1)اظؽالممؼعؿؾمطلقوقمظؾؽؾؿوتظ

مرؾقعيماظػفؿموصؼمدالظؿفماًوصيمبذظؽماٌقضػ.

ويفمسؿؾقيماالتصولماظؾغقيمضبٍقلماٌؿؽؾؿماٌعـلكمإظبمم

قمصلوحىممعؾـك،موضبقلماٌؿؾؼلماٌؾـكمإظبمععـك،مصوٌؿؽؾؿمػلم

اٌعـللكموعـشللؽف،موعقجفللف،موػللقماٌلللؽقلمسللـموضللقحفممممم

واظؿؾودف،موبؼدرمعومؼقصؼماٌلؿؽؾؿميفماخؿقلورماٌعلوغلماٌـودلؾيممممم

ظؾلقوقموظغرضفمعـماظؽالم،موبؼدرمعلومؼقصلؼميفماظؿعؾقلؼمبلنيممممم

تؾؽماٌعوغلموصقيماالئؿال مواالهودمبقـفو،موبؼدرمعومؼؾؿزمم

وسليماظؾغقؼلي،مؼؽلقنممممبوظـظومماظؾغقيماظذيماتػؼًمسؾقلفماىؿم

ػذامسقغومظؾؿؿؾؼلمسؾكمصفؿماٌعـلكماٌؼصلقدموادلؿـؿوجمشلرضممممم

اٌؿؽؾؿمدونمظؾس،مصوظغوؼيمعـمسؿؾقيماالتصولماظؾغقيمػقمغؼلؾمم

                                                                        
،معـشقراتماهودماظؽؿوبماظعرب،مدعشؼماظؾغيمواألدؾقبمبـمذرؼؾ،مسدغون،م(1)

 32،مصم1980
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اٌعـكمعـماىفوزماظعص ماٌرطزيمسـدماٌؿؽؾؿمإظبمغظرلهمسـدم

م.(1)اٌؿؾؼل

مؼصلدرهمممبلوممؼعليفمموػلقممظػظو،ماٌؿؽؾؿمؼصدرمحنيو

مغللؿطقعممصنغـلوممظؾؿللؿؿع،ممؼعـقلفممعلوممتقصقؾموضبوولمذقؽو،

موععـلكممغوحقي،معـماظؽؾؿيمععـكمأوماىؿؾيمععـكمبنيماظؿؿققز

مععلونكمموظؾؽؾؿلوتممععلون،ممصؾؾفؿلؾممثوغقلي،ممغوحقليممعـماٌؿؽؾؿ

ممبعلوغلمماىؿؾليممععـلكمموؼؿقلددم.ماىؿؾليممعـمأجزاًءمبقصػفو

معلوممأنمشلرلم.ماىؿؾليمميفمظؾؽؾؿليمماظـقلقيممواظذلتقلىمماظؽؾؿوت

مسؾلكممععقـيمحدودمضؿـ)مؼعؿؿدماىؿؾيممبـطققماٌؿؽؾؿمؼعـقف

ماثـلونممزائلدمماثـلونم)متؼلقلممأنمعـالمتلؿطقعمالمألغؽ(معؼوصده

موعللرحقوممذلوسراممطلونممذؽللؾرلممأنمظلؿعيفم(مأربعليممتلووؼون

ـممعزؼلدممدونمذظلؽممتعليفممأنمتللؿطقعممالماألضلؾمميف.مممؿوزا معل

تؿؿـلؾممصقزقػليماظؾغليممم.م(2)اظؾغيمأسرا موصؼماٌـودؾي،ماظؿفقؽي

يفماظؿعؾرلمسـم)اٌضوعني(موػلماظقزقػيم)اظؿعوعؾقي(،مواظؿعلؾرلمم

سـماظعالضوتماالجؿؿوسقيمواٌقاضػماظشكصلقي،وػلماظقزقػليممم

                                                                        
اظؼلوػرةممغظومماالرتؾوطمواظربطميفمترطقلىماىؿؾليماظعربقلي،ممممغبقدة،معصطػك،مم(1)

 69صم1977

 32،مصماظؾغيمواألدؾقبمبـمذرؼؾ،مسدغون،م(2)
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)اظؿػوسؾقللي(موػللذهمتفللؿؿمبوىقاغللىماظلللقوضقيمظؾؿعـللكمبؼللدرم

عـمػـومؼظفرمدورماظؾغي،مواظلقوقم.م(1)اػؿؿوعفومبوٌعـكماٌؾوذر

قللليماالتصلللولمبلللنيماألصلللرادماالجؿؿلللوسلمأوماظـؼلللويفميفمسؿؾ

واىؿوسلوت.مصللظاالتصولمػلقماظعؿؾقليماظلنمؼلؿؿمصقفلومغؼللؾمممممممم

األصؽورمواٌعؾقعوتمواالووػوتمعـمصردمآلخر،موػللماظعؿؾقليممم

اظنمؼؿعوعلؾمبفلوماٌردلؾمواٌللؿؼؾؾميفمدلقوضوتماجؿؿوسقليممممممم

صؽؾمعومضبدثمعـمسؿؾقوتمطالعقيمتقاصلؾقيمبلنيمممم(2)ععقـيظ.

قصقؾمردوظيمععقـيمبقادطيماظؾغلي،مماألصراد،مظغرضمعو،مأومظؿ

مؼعدمعـمسؿؾقوتماظؿقاصؾمواالتصول.

ظغليماظؿقاصلؾماظـػعللماًلوظصممممممأنظوعـماٌعرو م

دبضعمشلقؿـيمعلؾؼيمعـماٌـطؼ;مأيمأغفومدلقدةماظؿؾلودالتممم

اٌـظؿيمبلنيماظـلوس،موعلـمثلؿماظلدالالتماظقاضلقي،محقلٌمممممممم

متؿؾؽمطؾمطؾؿيمعدظقالم)واحدامسؾكماظعؿقم(مواٌكورىمؼػؽلؽمم

                                                                        
 4-1،مصؾقؾماًطوبهبراون،مج.ب،مبقلمج،مم(1)

عفلللوراتماالتصلللولمظصـلللقنمايلللدؼٌممسؾلللدماظغللليف،محللللـ،مربؿلللد،ممم(2)

-12،مصم1995ظ،عرطزمتطلقؼرماظؿـؿقليمواألداء،ماظؼلوػرةممممواالدؿؿوع

13 
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.موظػللذامعللومصبعللؾماظؾغلليم(1)اظردللوظيمدونمصللعقبوتمطللؾرلةظ

،م(2)اظؽـقػيمتلؿؿرميفمخقوغيمعللؿعؿؾقفوظماظعودؼيميفمششووتفوم

ألغفومعؿقررةمعـمطلؾماظؿزاعوتفلوماظؿورطبقلي،مواظـؼوصقليمأوالممممم

بلولمصفلمظغيمعؿفددة،مطؿومأغفومظغيمجوذبيمظؽلؾمخلورجلممم

ودخقؾموعؿطقرمحؿلكمتقاطلىمايقلوةماظققعقليمٌللؿعؿؾقفو،مممممم

سؽسمظغيماظؿـظرلمأوماظؽؿوبيمصفللمأطـلرمثؾوتلوموأضلؾمهلررامممممم

موتطقرا.مم

وتللؿؿمسؿؾقلليماالتصللولمواظؿقاصللؾمبللنيماألصللرادمعللـم

أضطوبمثالثيماٌردؾمواٌؿؾؼلمواظردوظي،محقلٌمؼؼلقمماٌردلؾمممم

بؿقصقؾمردوظيمإظبماٌلؿؼؾؾ،ماظذيمشوظؾلومعلومؼؽلقنمعشلذلطوممممم

ععفميفماظلقوقماظـؼويفمظذامؼػفؿمعدظقلمػذهماظردوظي.مواظردلوظيمم

اٌؾلودئمأومممػـومػلمذبؿقسيماألصؽورمواٌػوػقؿ،مأوماٌفوراتمأو

االووػوتمأوماظؼقؿماظنمؼرشىماٌردؾمتقجقففومإظبمعلـمػلؿممم

حبوجيمإظقفومظاٌؿؾؼللظ،ميفمحلنيمأنماظللقوقماالجؿؿلوسلمأوممممم

                                                                        
،مترعبلي:محللـماٌلقدان،مممماظؿقؾقلؾماظـػلللمواألدبممغقؼؾ،مجلونمبقؾؿلون،مممم(1)

 41،مص1997اجملؾسماألسؾكمظؾـؼوصي،م

،مترعبي:مربؿدمبدوي،ماٌـظؿليماظعربقليممماظؾغيمسـػجونمجو ،مظقدرمطؾ،مم(2)

،م2ظؾذلجللي،متقزؼللعمعرطللزمدرادللوتماظقحللدةماظعربقللي،مبللرلوت،مطم

 70،مصم2006
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اظـؼويفمػقماٌقضػماظذيمؼـفزمصقفماظؼقل،مذظؽماٌقضلػماظلذيممم

تلللفؿمضلللمتؽقؼـللفمزللقاػرمزعوغقلليموعؽوغقللي،معللعمععرصلليمممم

ومظؾػؽللرةماظللنمماٌللؿؽؾؿنيمشلللذهماظظللقاػر،موععللرصؿفؿمأؼضللمم

مؼؿقاصؾقنمعـمخالشلو.

إنمذبؿقسيماىؿؾماظنمؼؿؽٍقنمعـفوماظؽلالم،مػللممم

جزءمعلـماظقضلعقيماظؿقاصلؾقيم)اظللقوق(،موذظلؽمعلـمحقلٌمممممممم

اإلصوداتم)اٌعؾقعوت(ماظنمؼلقحلمبفلو،موػللمعؿداوظليمبلنيمممممم

اٌؿكورؾني،مصؼدمهصؾماإلصودةمعلـمععطقلوتمحوصليمبعؿؾقليممممم

قؾفللو،موػـللو مإصللوداتماظؽللالم،موذظللؽمطصللقغماىؿللؾموترط

أخرى،مهصؾميفمأثـوءمسؿؾقليماظؽلالممطوإلذلورة،مواإلميلوءةممممم

م.(1)واظـدلةموارتػوعماظصقتمواشبػوضف،موشرلمذظؽ

وسؿؾقيماالتصولمتؿطؾىمظغيمذاتمرعلقزمعؽؿقبليمأوممم

مإالم،عؼروءة،مأومظغيمأخرىمطؾغليماإلذلوراتمأومظغليماىللدمممم

مؼلؿؿمماظلذيمميأماظؾغلقي،مماالتصلولممسؾكمشوظؾوماظذلطقزمؼؿؿمأغف

ماٌؽؿلقبممأوماٌـطلققممبلوظؽالمممعؿكلورؾنيممبني مػللممصوظؾغليمظ،

مواظشللءمماألشراض،مهقؼؾ بفوماٌؿؽؾؿمؼلؿطقعماظنماظقدقؾي

                                                                        
(،ماٌرطزماظـؼلويفممهؾقؾماًطوبماظشعري)ادذلاتقفقيماظؿـوصعػؿوح،مربؿد،مم(1)

 88،مصم1986،م2اظعربل،ماظدارماظؾقضوء،ماٌغربمط
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مإظبمتصلؾممأنمميؽـمصقتقيمسالعوتمإظبمذاتفمدخقؾيميفماٌضؿر

مأوماألشلراضممػلذهممضراءتفومخاللمعـمؼعر مأنمؼلؿطقعمعؿؾؼ

م.(1)ظاٌؿؽؾؿمغػسمبفوموقشماظنماألذقوء

ػـو ماظعدؼدمعـماظعالضوتماظؼوئؿيمبنيمعومغـطؼمأومو

غؽؿللىموبللنيماظعللوٕماًللورجل.مظللذظؽمصللننمظدرادلليماٌعـللكم

ظقلًمعقضقصيمسؾلكماظؾغليمبقصلػفومغظوعلومرعزؼلومظالتصلول،ممممممم

وإمنومتؿفووزػومإظبمشرلػلومعلـماألغظؿليماإلذلورؼيمواظرعزؼلي.مممممم

ذلؽولممصوظؾغقيماٌعوصرمؼفؿؿمبوظؾغيميفمطلؾمادلؿكداعوتفو،موأمم

زفقرػومبقصػفومجزءامعـمسؿؾقوتمايقوةماظققعقي،مواظؿػوسلؾمم

م.(2)االجؿؿوسلمبنيمأصرادماجملؿؿعظ

مضبؿلؾممأومعؼصلقدا،ممؼؽقنمأنمالبدماالتصولمأنمطؿو

(مبراعبوتقلوم)مغػعقلومماالتصلوظل،مماٌقضػمذظؽموراءمعـمعومػدصو

 أنمأجؾمعـماظعودةميفمغؿؽؾؿظمصـقـمععرصقو،مأوماشلد مطون

                                                                        
،م277(،ماظللؿققرقؼومإظبماشلرلعقـقرقؼلوممظؼلورئمواظلـصم)علـممممضودؿ،مدلقزا،مامم(1)

 .1995ؼقغققمم4وم3،معم23اظػؽر،مم ذبؾيمسوٕ

 106صمماٌرجعماظلوبؼم(2)
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ماظللذيماظؼللقلميفمربوظلليمالمؼللمثرماشلللد مػللذامػللدصو،مغؾؾللغ

م.(1)ظغؼقل

وؼلتلمدورماظلقوقماظـػلللمواالجؿؿلوسلميفمسؿؾقليمممم

االتصولمظؿقدؼدمعرجعقوتماٌقضػمواألخذمبلرراصفماظلنمضلدممم

الممتـؾفوماظؾغيمصؼط،مصفـو متعوبرلماظقجف،موحرطيماألؼلدي،مم

وحوالتماظؿلثرماظنمتظفرمسؾكماٌردلؾمواظلنمتصلؾمبلدورػوممممم

ماالتصللولمسؿؾقلليمحللقلمعفؿلليمحؼقؼلليظإظبماٌؿؾؼللل.موػـللو م

مؼقجلفممحقـؿلومماٌلؿؽؾؿممأنموػللممأالمغدرطفومأنمؼـؾغلمغقياظؾ

مبعلضممإظقلفممؼـؼلؾممأنمصؼلطممؼرؼلدممالمصنغلفمماٌلؿؿعمإظبمخطوبف

موللوهمعشلوسرهممإظقللفمؼـؼلؾممأنمأؼضلوممؼرؼللدموظؽـلفممايؼلوئؼ،م

صلللمورأؼللفمصقفللو،مظللذامصللوظػردمطبؿللورماٌؿؾؼلللممم،(2)ظايؼللوئؼ

مربؿلقىممتقصلقؾممإظبمصقلعكمبوظؽالمماٌؿؾؼلمػذامسبقمؼؿقجفظ

مدونمزبورلىم إظبمردوظيمإردولماظعؾٌمصؿـمإظقف،مػذاماظـػس

م.(3)ظاشلد مػذا

                                                                        
/م193،مدؾلؾيمسلوٕماٌعرصلي،مع.ممماظؾغيمواظؿػلرلمواظؿقاصؾغوصػ،معصطػك،مم(1)

 12صمم.1995

،مذبؾليمسلوٕممم75،ماظلقزقػلمودورهميفمهؾقلؾماظؾغليممم االووهضبقك،م،مأغبدم(2)

 .1989 3،مع20ممماظػؽر،

 277،ماظؼورئمواظـصضودؿ،مدقزا،مم(3)
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وتعدمدراديماظلقوقمبؽوصيمأغقاسف،موأثرهميفمسؿؾقليمم

اظؿقاصللؾمواالتصللول،ماظشللػفل،مواٌؽؿللقب،مواظؾغللقيموشللرلمم

اظؾغقي،معـمأبرزماٌقضقسوتماظنمترطزمسؾقفلوماظللقؿقوئقوتممم

ظصوظلؿقوئقيمػلمدرادليمظؾـؼوصليمبوسؿؾورػلوماظـؿلقذجممممممايدؼـي

 اظؽؾلماظذيمؼشؿؿؾمسؾكمطؾمحوالتماظؿقاصؾماإلغلوغل.مصال

ميؽـمتصلقرماظـشلوطماظـؼلويفم)وػلقماظعـصلرماحمللددمظؾقجلقدمممممممم

.موظؼلدمظضلومم)ػلولمممم(1)تقاصؾقيظ إالمعـمخاللمزاوؼياإلغلوغل(م

Hallمبللندراجمذبؿقسلليمعللـماظلللؾقطوتمشللرلماظؾلللوغقيممممم)

 ـوصرماظـؼوصقيمضؿـمصعؾماظؿقاصؾ،مصؽونمبذظؽمؼمدسمٌوواظع

مأوماإلبلالغم (proxémique) زلوهمالحؼومبوظدلوطللقؿقؽم

ايقزي،مواإلبالغمايقزيمعؼقظيمجدؼدةمعـمابؿؽورهماًلوصمم

وعمداػومأنماظػضلوءماظػوصلؾمبلنيماٌؿكلورؾنيمؼشلؽؾمصوئضلوممممممم

عضللؿقغقومؼشللرلمإظبمدالظلليمجدؼللدةمتةضللو مإظبماإلردللوظقيمممممم

اٌلوصيماظػوصؾيمبنيمعؿكلورؾنيمم غقي.معـولمذظؽمأنمحفؿاظؾلو

اإلبلالغمم ظطبدلظمسـمرؾقعيماظعالضيمبنيماٌـكلررنيميفمسؿؾقليمم

)سالضيمغبقؿقي،مسالضيمسودؼي،مسالضيمتراتؾقي....(موػلقمعلوممم

                                                                        

ـمماظؿقاصؾ ادذلاتقفقيبـؽراد،مدعقد،مم(1) ،محبلٌمم2004م،اظؾػلظمإظبماإلميلوءةمم عل

 عـشقرميفمعقضعمدعقدمبـؽراد
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وغدلتلفموتـغقؿلفم)اشلؿلس،ماظقذقذلي،ممممم ؼـعؽسمسؾكماظصقت

اظعلقإمم اظؽلالمماٌللؿقع،ماظصلراخ...(موػلقمعلومؼطؾلؼمسؾقلفممممممم

،موػلقمبوظؿلوظلمغلقعمعلـممممم(1)ايلقيماٌراصؼيمظؽؾمصعؾمظػظللظم

مأغقاعماظلقوق.

وظاظـوسمؼؾؿؼقنموؼؿقاصؾقنمعللؿعؿؾنيمضلروبومعلـمممم

األظلـيموتـقؼعوتماجؿؿوسقليمأومجفقؼلي،موػلؿمالمؼؿؼلوزلقنممممم

بوظضرورةمعقاضعوتماظؿقودثمغػلفو،موالمعقاضعوتماظؿلوؼلؾمم

داوظقلليمضللؿـماإلرللورمأوماظؿػوسللؾمذاتفللو،موػللذامعللوؼعر مبوظؿ

االجؿؿوسل،مواظذيمؼرطزم)حلىمشؿدلز(مسؾكمهؾقؾمزلقاػرمم

دضقؼيميفماظلقوق،موؼلخذميفماالسؿؾورمادؿؼالظقيماٌؿكورؾنيميفم

اخؿقوراتفؿماالجؿؿوسقيمواظؾلوغقي.موؼفؿؿمبللظاظلوععماٌلمٍولظممم

أطـرمعـماػؿؿوعفمبوظؾوث،موتلدلزمأػؿقليماظؿـغلقؿ:م)اإلؼؼلوع،ممممم

،ماخل(مواإلميلللوءمواإلذلللوراتميفمػلللذامواظؿصلللقؼً،مواظـلللدل

م.(2)اإلرورظ

                                                                        
 اٌرجعماظلوبؼم(1)

،مترعبيمصلوبرمايؾوذلي،ممماظؿداوظقيمعـمأودنتمإظبمشقصؿونبالغشقف،مصقؾقى،مم(2)

 100،م2007اظالذضقي،مدارمايقار،مدقرؼي،م
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 يفمبداؼلليمJacobsonوضللدموضللعمجوطؾلللقنم

عردلؾؿفماظشلفرلةمظؾقلونمأرطلونممممم اظلؿقـقوتمعـماظؼرنماٌوضللم

سؿؾقيماالتصول،موطقػقيمتكزرػوميفمػذهماظعؿؾقي،موادلؿكدعًمم

ميفمسؾقممأخرىمشرلماظؾلوغقوت.

 أنمطؾمحدثمJacobsonوؼريمجوطؾلقنم

عرداًلموردوظيموعرداًلمإظقلف،موظؿؽلقنماظردلوظيمممممظغقيمؼؿضؿـ

صوسؾيمصنغفلومهؿلوجمإظبمدلقوق)عرجع(مهقلؾمسؾقلف،مؼؽلقنممممممم

ضوباًلمألنمؼدرطفماٌردؾمإظقلف،مثلؿمتؼؿضللماظردلوظيمدلــومأومممممم

ذللػرةمأومظغلليماتصللول،مثللؿمهؿللوجماظردللوظيمأخللرلًامإظبمضـللوةم

ة(ماتصول،مأومضـوةمصقزؼؼقيم)عودؼي(م)اظلؿعمأوماظؾصرمأوماظؼراء

م:ظؾؿقصقؾ،موتؿؿـؾمػذهماظعقاعؾمطؿومؼؾل

 دقوقممممممممممم

 عردؾمإظقفم---------- ردوظي---------- عردؾم

 اتصولممممممممممممممممممممم

 )ظغي – ذػرةم–دــم)طقدممممممممممممم

موؼؽقنماالسؿؾورمبعنيمؼمخذماظذيماٌؼوممػقمواظلقوق

مطقغلفممحقٌمعـموتؼـقوتف،ماًطوبمصقوشيميفمضقيمعردودمظف

م.مصقفمواظؿلثرلماٌؿؾؼلمادؿؿوظيمتلؿفد مردوظي
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م:(1)داخؾلمػقموعومخورجلمعوػقمعـفمواٌؼوم

ماٌردؾيماظذاتمخورجمػقمعومأي:ماًورجلماٌؼوم*م

 :وتؿعددمسـوصرهمتؿـقعمعؼومموػقمبفو،مطبؿصمعوالموطؾ

ماالجؿؿوسقليممواظػؽرؼلي،مماظعؾؿقليممرؾؼؿلفممحقٌمعـ:ماٌؿؾؼل.1

م.صعؾفمردودم،(ذطر،أغـك)ماظـقسقيماظعؿرؼيماٌفـقي،

مؼؿـقسلونممحقٌ(مواظؽؿوبيماٌشوصفي،:م)وضـوتفماالتصولمغقع.2

مصلقوشيمميفمبؼلقةممؼلمثرممتـقسوموتطقرػو،ماالتصولمودوئؾمبؿـقع

م.وتؼـقوتفماًطوب

مواالضؿصللودي،مواظلقودللل،ماالجؿؿللوسل،:ماظعللومماظلللقوق.3

ممماخل..ماظعؼوئديمواظؿورطبل،

مأومدؼـقللي،مأومضوغقغقللي،مأومدقودللقي،:اٌقضللقعمرؾقعللي.4

مماخل..صؾلػقي

 .اٌردؾمعؼوصدموػل:ماظداخؾلماٌؼوم*م

معؿعؿؼيمسقاعؾمسؾكماالتصوظلماٌقضػمإدرا موؼعؿؿد

ـممطلؾممرؾلعممسؾلكممطوسؿؿودهماظذاتقي،ميف مواظللوعع،مماٌلؿؽؾؿممعل

موسؾللكمبللؾماظعوعللي،موثؼوصؿفؿللومإحلودللفؿومدرجلليموسؾللك

                                                                        
،مصمصم2000،دارمشرؼى،ماظؼلوػرةمماظؾالشيمواالتصولسؾدمايؿقد،معبقؾ،مم(1)

 135،م133
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ماظللللقوقمرؾقعللليمسؾلللكمؼعؿؿلللدمطؿلللومطلللذظؽ،معزاجفؿلللو

موؼعقلدونمماظؼدمييماظصقرميفماظشعراءمصبددموضدم،..وخصوئصف

 .(1)بوظؿدرؼٍمصؼدتفوماظنمايقوةمإظقفو

وؼشؿؾماالتصولمطؾمجقاغىمايقوةماظؾغقؼي،موشلرلمم

اظؾغقؼللي،موميؿللدميفمسؿللؼماظؿقللوراتماظـؼوصقلليمواظػؽرؼللي،مممممم

واظـؿوجوتماألدبقي،موطؾمعـمؼـؿٍمأثرامػقميفماظـفوؼيمبوحلٌمم

م.(2)شلذاماألثرسـمعؿؾؼكم

والبدمأنمتؽقنمسؿؾقيماالتصولمدؾقؿيمبؽؾمأرطوغفلومم

حؿكمتؽقنمغوجقي،موتؿقؼؼمسؾكماظقجفماألعـؾ،مظذظؽمالبلدمم

 عـمهؼؼمطؾمعومؼؿصؾمبوظلقوقمعـؾ:مم

اظشرطماظـؼويف:ماظذيمؼضؿـماعؿال ماظؼدرةمذاتفو،موتعضلدهممم-

مخؾػقيمعشذلطيمبنيماٌؿقاصؾني.

ؽمخؾقػومعـمأيمسـصرمتشلقؼشممتطقرماألداة:مواٌؼصقدمبذظم-

 خورجل،مأيمصػوءماألداةمأوماظؼـوة.مم

                                                                        
،مترعبي:طؿولمبشر،مدارمشرؼى،ماظؼوػرةمدورماظؽؾؿيميفماظؾغيأوٌون،مدؿقػـ،مم(1)

 94،م12طم

،مسوٕمعـماظـصمإظبماظـصماٌرابط،معػوػقؿ،مأذؽول،موؾقوتؼؼطني،مدعقد،مم(2)

 73-72،مصم101-71،م2003،م32،ماجملؾد،م2اظعددمماظػؽر،
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دالعيماظؿقاصؾ:مأيمضؿونمضلدرةماٌؿؾؼللمسؾلكمادلؿقعوبمممممم-

 اٌراد،موهؼقؼماظؿقاصؾ.مم

وطؾؿوماخؿؾمذرطمعـمػذهماظشروطماٌؿصؾيمبوظللقوقمم

وبطريفماظؿقاصؾمحبضقرمحقاجزمثؼوصقيمأومععرصقيمبقـفؿو،مأوم

ظؿقاصؾ،مؼـعدمماظؿقاصؾمأومؼؽلقنممحبصقلمعشقذوتميفمأداةما

مردؼؽو،موالمضبؼؼماٌؾؿغك.

ماظؾغليممطوغًمأؼوماظؾغيمسدلمؼؿؿماظؾشرمبنيمصوظؿقاصؾ

مأومبراؼؾ،مظغيمأوماإلذورة،مظغيمأوماٌؽؿقب،ماٌؼروءماظرعزمظغي

ماظلقوقمميـؾمظغقؼيمسؿؾقيمػلمواظؿقاصؾمصوالتصولمذظؽ،مشرل

مؼلدصعمماظلذيمماظلرئقسممربرطفلوممػلقممبلؾممصقفو،مأدودقومجزءا

مبلنيممايؼقؼقليممعضلوعقـفومموصلؼمظمعلوممردلوظيمظمتقصلقؾممبوووه

مميـلؾمموبلذظؽمم،ظعلوممدلقوقمظميفظمعلومموعللؿؼؾؾمظمظعلوممعردؾظ

ـمماالتصلوظلممواٌقضلػممواجملؿؿعماظـؼوصيمسـوصرماظلقوق ماٌفلقؿ

م.مدقاػومدونمععقـيمدالظيمإغؿوجمؼرجحماظذي

ماظؾغلي،ممسدلمإالمؼؿؿمالماالتصولمأنمعـماظرشؿموسؾكظ

مبوألغظؿلليماظؾغلليمتشللؾقفميفمطللـرلامغؾللوظغمالمأنمسؾقـللومأغللفمإال

م:أدؾوبمظعدةموذظؽمصبىمممومأطـرماألخرىماالتصوظقي
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مايؼقؼللممبلوٌعـكمظمردلوظيمظمدائؿلوممظؾغيمظقس:مأوال

م.صؼطمظؾؿؿعيمؼفد معومطـرلاماظذيماظـصميفمطؿو

ماظؾغلليميفمواظردللوئؾماإلذللوراتمعللـمطللالمأن:مثوغقللو

مععؼدةمSignified)مواٌدظقالتم،Signifiersاظداالت)

مشلللذامتعؼقللدامأطـللرمبقـفؿللوماظعالضلليموأنمذاتفللو،محبللدمجللدا

ماظدرجليمميفمالماظـقعميفمدبؿؾػماظؾشرؼيماظؾغيمأنمضقؾماظلؾى

مظ.ماألخرىماظؾغوتظمسـ

معللـمورمبللوماظؾغللي،ميفمجللداماظصللعىمعللـ:مثوظـللو

مظقلًمأغفمحنيميفماظردوظي،معومبوظضؾطمسبددمأنماٌلؿققؾ،

مإلعؽلونمموذظلؽمماألخلرى،مماالتصلوظقيمماألغظؿيميفمعشؽؾيمػـو 

ميفمغؼلقلممطللنمماظؾغلي،ممبقادطيمعلؿؼؾيمبصقرةماظردوظيمهدؼد

ماظؾغليمميفمأعلومم،ظضلػممؼعيفماألغبرماظؾقنظماٌرورمإذورةموصػ

ـممالمإذماظللفؾ،ممايؾمػذامعـؾمػـو مصؾقسمسوممبشؽؾ مميؽل

ـممعللؿؼؾممبشلؽؾم(ماظردوظي)ماٌعـكمتعرؼػ مالمإغـلوم:ماظؾغليممسل

ـممععقـليممذبؿقسليممسبددمأنمغلؿطقع مبقادلطيممإالماٌعلوغلممعل

ماظؾغليممغصلػممأنمغللؿطقعممالمأغـلوممأيمعـفو،مأخرىمذبؿقسي
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ماظؿعوعلؾمميفمأصلعىممبشلؽؾممؼؽقنموػذا.م(1)ظاظؾغيمبقادطيمإال

مظ.ماظـصمظغيمعع

م

ماظلقاقمواظـص:م-خاعلام

(مغلقٍمعـماظؽؾؿوتمؼلرتؾطمبعضلفومممTextظاظـص)

ٌممم(2)بؾعضظ تؽقؼـلفمبوظؽؿوبليمإذمػلقممممم،موػقمعلرتؾطمعلـمحقل

اٌؽؿلللقب،مصؽؾؿللليمظغلللصظمتعللليفمعلللـمحقلللٌمأصلللؾفومممم

ظاظـلقٍظ،وعػفقمماظـصمؼعيفمضؿـقومأنماظؾالغماٌؽؿلقبمػلقممم

يفمترطقؾفمسؾكمشرارماظعالعي:مإذمندمعـمغوحقيماظِدال)عودؼيم

ايرو موأخذمبعضفومبرضلوبمبعلضميفمأظػلوزموعبلؾموصؼلرمممممم

ػلقمععـلكميفممموصصقل(،موندمعـمغوحقليمأخلرىماٌلدظقل،موممم

اآلنمغػلللفمأصللؾٍل،مأحللدٍيماظدالظللي،مغفللوئل،مهللددهمدضلليم

م(3)ماظعالعوتماظنمهقؼف.

                                                                        
،مترعبلي:مذبقلدماٌوذلطي،مطؾقليماآلداب،ماىوععليممممممسؾؿماظدالظليمبوٌر،م ،مم(1)

 9،مصم1985اٌلؿـصرؼي،ماظؼوػرةم

 12،اٌرطزماظـؼويفماظعربلمبرلوت،مصم،مغلقٍماظـصاظزغود،ماألزػرم(2)

سؾدآمصلقظف،مربؿلدمممترعبيمعـفلماظشؿؾل،مغظرؼيماظـص،مبورت،مروالن،مم(3)

،ماظصػقوتم27،ماظعددم1988اظؼوضل،محقظقوتماىوععيماظؿقغلقي،م

 70-69،مصم69-97
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وظالمؼؼقممعػفقمماظـصمسؾكماٌللؿقىمغػللفماظلذيمممم

ؼؼقممسؾقفمعػفقمماظؽؾؿيم)أوماىؿؾيمأوماظذلطقلىمإظبمآخلره(.ممم

وصبللىمسؾللكماظللـص،مبفللذاماٌعـللكمأنمؼؽللقنمعؿؿقللزامعللـمممم

اظؽؿلوبلمظعلددمعلـماىؿلؾ.مممممم)اظػؼرة(،موعلـموحلدةماظـؿلقذجممم

صوظـصمميؽـفمأنمؼؿطوبؼمععمعبؾيمطؿومميؽـفمأنمؼؿطوبؼمعلعمم

.مصلوظـصمم(1)طؿوبمطوعؾ،موإغفمظقؿقددمبودلؿؼالظفموبوغغالضلفظمم

ظبـقيمعغّؾؼيمعلـماإلذلوراتمتؿلداخؾمصقلفماألبـقلي،موتللؿؿدممممممم

اإلضبوءمعـماٌرجعماظذيمتعقدمإظقلفمتؾلؽماإلذلوراتمترادلؾفوممممم

تقزؼللعمغظللومماظؾغلليميفمسالضلليمعللعممم،مصفللقمؼعقللد(2)اظـصلللظ

م.(3)عؾػقزوتمزبؿؾػيمدوبؼيمأومعؿزاعـي

                                                                        
،مإسلدادممظاظـصظ،معـمطؿوب،ماظعالعوتقليموسؾلؿماظلـصممممتقدورو ،متزؼػقؿون،م(1)

وترعبللي،معـللذرمسقوذللل،ماٌرطللزماظـؼللويفماظعربللل،ماظللدارماظؾقضللوء،مم

 109،مص2004اٌغرب،م

ظرؼيماظـصمبنيمتضورؼسماالحؿفوبمواطؿـوهماٌـوػٍماظؾلوغقيمغسـدل،مسؾدآ،مم(2)

،مدرادلوت:ماظعؾلقمماإلغللوغقيمواالجؿؿوسقلي،ممممماظؾلوغقيمظعوٕماظغقلوبم

 120،مص131-118،مسددمخوص،م28،ماجملؾدم2001

،مترعبليمربؿلدمخلرلماظؾؼلوسل،مذبؾليماظعلربمممممممغظرؼيماظـصبورت،مروالن،مم(3)

 89واظػؽرماظعوٌل،مصم
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وظاظللـصمػللقماظلللوحيمذاتفللو،ماظللنمؼؿصللؾمصقفللوم

،موػلقمم(1)صوحىماظـصموضورئف،مصفلقمصضلوءمعؿعلددماٌعلوغلظمممم

ظغظوممضوئؿ،مووٍؿعمعـماظقزوئػمعـمخاللمسؿؾقلوتمضقاعفلوممم

ـصم،مصؾلدىمعـلؿٍماظلممم(2)ايؽؿمواالغؿؼوءمبلنيمسـوصلرماظؾغليظممم

أوظقؼيماالخؿقورمبنيمذبؿقسيمعـماظعـوصرماظؾغقؼليمواظلدالالتممم

واظصللقرمواجملللوزاتماٌطروحللي،مإلسللودةمتشللؽقؾمغصللفموصللؼم

خقوراتفماظـػلقيمواظػـقيماًوصي،مثؿمؼؽقنمظؾؿؿؾؼللمحلوالتممم

اظؿلوؼللؾماٌؿعللددة،مواٌؿوحلليمظؼللراءةمػللذاماظللـصمعللـمزواؼللوهمم

اظلنممماًوصيمواظـػلقيمأؼضو،موظؽلـمضلؿـمدلقوضوتماظلـصمممم

تؼدمماضذلاحوتفوماظللقوضقيماظـصلقي;ماظؿورطبقلي،مواظزعوغقلي،ممممم

مواٌؽوغقي،مواالجؿؿوسقي،مواظـػلقي.

معللـمعؿقاظقلليمأومعبؾللي،مأيمظغقؼلليموحللدةظموػللق

مػلللمواظللنمعؿؾللؼ،مسبللقمعردللؾمؼـؿففللوماظللنماظقحللدات

                                                                        
-127،ماظعلددمم1996،مذبؾليمأصؽلور،ماظعلددمممميماظـصظغجقاد،مسؾدماظلؿور،مم(1)

 29،مصم53-29،ماظصػقوتم128

،مترعبيممتوممحٍلون،مسوٕماظـصمواًطوبمواإلجراءديمبقمجراغد،مروبرت،مم(2)

 8،مصم1998اظؽؿى،ماظؼوػرة،م
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أيمأغفمؼؿؽلقنمأدودلومعلـماظؾغلي،موػلقمعـػلؿحمممممممم(1)ظاًطوب

اظطللقل،معغؾللؼماظدالظللي،موظللفمػللد مأومردللوظيمصؽرؼلليمأوممممم

إعؿوسقي،مطؿومأنمظلفمسالضلوتمووذلوئٍمغػللقيمواجؿؿوسقلي،مممممم

تربطمسـوصرهماظداخؾقيمبعـوصرماًورجماٌؿغرلةمأومشرلماظـوبؿيم

محلىماألزعـيمواألعؽـيمواظـؼوصوت.

ميفماألغلللوقمنتؽللٍقمداخؾقلليموحللدةماظللـصموميؿؾللؽ

مبـللؼمماظلـص،ممغصقصلقيمموتؿصلؾممواظؿلداول،مماظدالظيمعلؿقى

مبـللكمإظبماظؿفللوربمضبللقلممتوثللؾميفماألبـقلليمترتقللىمضبؼللؼ

 :وزقػؿنيمسؾكمؼـطقيمو.ماظؾغقيماالنوزمعدارػومرعزؼي،

ماظؿقاصؾم-1

ميفموترتقؾفلومماظؾةـلكممتـظلقؿممسـماظـوتٍماظؾالشلماالسبرا م-2

 .(2)واظعؿقديماألصؼلماٌلؿقؼنيمضؿـماظؿعؾقؼمربقر

وؼشللؿؾمعػفللقمماظللـصماألصؽللورمواٌعللوغلمواظصللقرممم

صقـلومبلصلقاتفموأظػوزلفممممم-طلوعالم–اظذػـقيماظنمؼـرلػوماظـصم

                                                                        
،مترعبليمصرؼلدماظزاػلل،مدارمتقبؼلولمظؾـشلر،ممممممسؾؿماظلـصمطرؼلؿقػقو،مجقظقو،مم(1)

 21،مص1991،م1اٌغرب،مط

غظرؼيماظـصمبنيمتضورؼسماالحؿفوبمواطؿـوهماٌـوػٍماظؾلوغقيمسـدل،مسؾدآ،مم(2)

درادلوت:ماظعؾلقمماإلغللوغقيمواالجؿؿوسقلي،مممممماظؾلوغقيمظعوٕماظغقلوب،م

 121،مص131-118،مسددمخوص،م28،ماجملؾدم2001
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صفقم،م(1)موعبؾفموغظؿف،م)اظلقوقماٌؼوظل(،مو)اظلقوقماٌؼوعل(

ظؼشؾفمنؿومهقطمبفماظـفقممعـمطؾمجوغى،موالمميؽـمصفلؿمم

عللعمحرطلليماظػؾللؽمممتورطبللف،موحرطؿللفموٌعوغللفمإالمبربطللفمم

وظاظـصمجلزءمعلـمطلؾ،موظلقسمجلزءامالمؼؿفلزأ،ممممممم،م(2)طؽؾظ

ؼدرسممبػرده،مإغفمحللمظلفمعلوضموحوضلرموعللؿؼؾؾ;مإغلفممممممم

تورؼ محققي;مألغفمغوبعمعـمتورؼ ماإلغلونمظلذامصفلقمربلِر مممم

م.(3)وعؿقر موؼلرلمدائؿوميفمسدةمعلوراتظ

ودرادليماظللـصمسؿؾقلليمدضقؼلليموربللددةمتلللؿـدمإظبمم

اٌعوٕ،مصؾؿمؼعدماظلـصميفماظدرادلوتماظدالظقليممممغظرؼيمواضقيم

ايدؼـيمذبردمطؾؿوتماغؿظؿًمظؿمدلسمردلوظيمععقـلي،مبلؾممممم

                                                                        
،معػفقمماظـصمبنيماظدالظليمايرصقليمواظدالظليماظؿضلؿـٍقيممممايؿد،مسؾكمتقصقؼ،مم(1)

 20ظرلعق .صمدؾلؾيمحبقثمجوععيما

،ماألرضموزؼـى:مثالثمعؼوربوتمظلماظؿـلوصمواظؿكطللممربك،محؾقىماظدائؿ،مم(2)

 156،مصم166م-155،م4،ماظعددم6،ماجملؾدم1986ذبؾيمصصقل،م

،مسلـ:مربلك،ممم1982،م25،مسلددم228ذققد،معبول،مذبؾيماظػؽرماظعربل،مم(3)

،مثالثمعؼوربوتمظلماظؿـوصمواظؿكطلحؾقىماظدائؿ،ماألرضموزؼـى:م

 156،مصم166م-155،م4،ماظعددم6،ماجملؾدم1986صصقل،مذبؾيم
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صورمؼـظرمإظقفمسؾكمأغفمبـكمععؼدةموغظوممسالضوتمضودرمسؾلكمم

م.(1)تقظقدماٌعوغلموإسودةمإغؿوجفومسـدمطؾمسؿؾقيمضراءةظ

ودراديماظـصمالمتؽؿػلمبدرادلؿفمظيفمذاتلفظموإمنلومممم

ـمخورجلف،مواًلورجمػـلومؼشلرلمإظبمزلرو مممممممبومضبقطمبفمعلم

 sujetعؿؽؾؿلليظمم_أومذاتم_اظللـصميفمصللدورهمسللـمظأغللو

parlantأذؾفمبردلوظي،مأومبلنبالغ،مأومخبطلوبمعقٍجلف،مممممم

أيمأنمدالظؿفموععـوهمتؿصؾميفمذبؿقالتفومبلظزرو محقارؼيظم

عشللذلطيمبللنيماٌللؿؽؾؿموعؿؾؼقللفماحملللؿؿؾنيمأوماٌرجللقؼـ.مممممم

ؿضللؿـمجللداولمعللـماظؼضللوؼومموظاظظللرو مايقارؼلليظمػللذهمتم

سـلدممم-واألحقالماٌعقشيمأوماٌلعقظلي،موعلـماألصؽلورماٌؿداوظليمممم

أوماٌؾـقثيميفمطلالمماىؿوسليموضـوسوتفلوممممم-جفيمعومأومعبوسي

مم(2)اظلورؼي

ظألنماظؾغيمزوػرةماجؿؿوسقي،مصقؽقنماظػفؿمعؿقضػلًوممو

.مصوظلقوقمػلقماإلرلورممم(3)سؾكماظـظرمإظبماظؽالمميفمضقءماظلقوقظ

                                                                        
-127،ماظعلددمم1996،مذبؾليمأصؽلور،ماظعلددممممظغيماظـصجقاد،مسؾدماظلؿور،مم(1)

 30،مص53-29،ماظصػقوتم128

،مذبؾيمصصقل،ماظؿـوصمدؾقالمإظبمدراديماظـصماظشعريموشرلهداشر،مذربؾ،مم(2)

 132،مصم146-124،م1،ماظعدد16،ماجملؾدم1997

 50.مصمهؾقؾماًطوبجقؾقونمب.،موجمؼقل.مبراونمم(3)
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مماظللذيمتـللؿظؿمصقللفمسـوصللرماظللـصمووحداتللفماظؾغقؼللي،مماظعللو

واٌؼقوسماظذيمتؿصؾمبقدورؿفماىؿؾمصقؿلومبقـفلوموتذلابلط،مممم

واظؾقؽيماظؾغقؼيمواظؿداوظقيماظنمترسكمذبؿقعماظعـوصرماٌعرصقيم

اظنمؼؼدعفوماظـصمظؾؼورئ.موظػقماظصقرةماظؽؾقيماظلنمتـلؿظؿممم

م(1)عـماظؽؾظاظصقرةماىزئقيمصالمؼػفؿم)جزء(مإالميفمعقضعفم

صللالمؼؽػلللمأنمغلللؿكؾصماٌؿقللزاتمظاظداخؾقلليظمممم

ظؾـصقص،مأيمأنمغللؿكؾصماظؾـلكماٌكؿؾػليماظلنمهؿلقيمممممم

سؾقفو،موظؽـمأنمغلؿكؾصمأؼضوماٌؿقزاتمظاًورجقيظمشللذهمم

اظـصقص،مأومبؽؾؿوتمأخرى،مأنمغلؿكؾصمظاظشروطظماظلنمم

طبضعمشلومزفقرػلوميفمدلقوضوتمخوصلي،مطؿلومدبضلعمشللوممممممم

وتلثرلاتفوميفمػذهماظللقوضوت.مأيمهدؼلدماظعالضلوتمممموزوئػفوم

اٌقجللقدةمبللنيماظللـصمواظلللقوق،موشلللذامتللدرسماظـصللقصمممم

ودقوضوتفوميفمأطـرمعلـمسؾلؿ،مصؾوإلضلوصيمإظبماظعؾلقمماظؾللوغقيمممممم

واألدبقللي،مػـللو مسؾللؿماظللـػسموسؾللؿماالجؿؿللوع،مواظػؾلللػي،مم

واألغذلبقظقجقو،مواظالػلقت،مواظعؾلقمماظؼوغقغقليمواظؿورطبقلي،ممممم

ذؽمأنمػـو موجقػلومأخلرىمظؾـصلقصميفمزبؿؾلػمػلذهممممممصال

                                                                        
،م111،مطؿوبماألعي،ماظعددعـفٍماظلقوقميفمصفؿماظـصبقدرع،مسؾدماظرغبـ،مم(1)

 27،28،مصمصم2006،مضطرم26اظلـيم
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اظعؾقم،موميؽـمصىماظػوئدةمسؾكمبعضممنلوذجماظـصلقص،مأوممم

سؾلللكمبعلللضماٌؿقلللزاتماًوصللليمظؾللللقوقماظـػلللللمأومممممم

م(1)االجؿؿوسل.

ؼؼلللقلمأوٌلللون:مظإنمغظرؼللليماظللللقوقمإذامرؾؼلللًم

،موتؿللعمم(2)حبؽؿي;ممتـؾمايفلرماألدلوسميفمسؾلؿماٌعـلكظمممم

وظميؿدمغػقذهمصقمثرميفمجقاغلىمعؿعلددةمممدائرةماظلقوقمبعوعي،م

وؼضلؾطمميفماظـص،مصفقمؼلفؿميفمهدؼدماٌعـكمودصعماظؾؾس،م

اظلقوقمحرطوتماإلحوظيمبنيمسـوصرماظـص،مصالمؼػفلؿمععـلكممم

طؾؿيمأومعبؾيمإالمبقصؾفومبوظنمضؾؾفومأوماظنمبعلدػومداخلؾممم

،مطؿوميفمظطؾؿليمظاظللوئؾظعـاًل:مصػللمضقظـلو:ممممم(3)إرورماظلقوقظ

اظلوئؾمأدؾؿمظألرػول.متؽقنمظاظلوئؾظمادؿمصوسؾمعلـمممظاظدواء

ـَمَصلمأفًعَقاَظِفًؿمَحلؼ مِعًعُؾلقٌمم*ممم ظدولظ،مويفمضقظفمتعوظل:م)َواظََّذؼ

                                                                        
علـممظاظـص:مبـكمووزوئػمعدخؾمأوظلمإظبمسؾلؿماظلـصظ،مممصونمدؼؽ،متقنمآ،مم(1)

،ماٌرطزمطؿوب،ماظعالعوتقيموسؾؿماظـص،مإسدادموترعبي،معـذرمسقوذل

 138-137،مص2004اظـؼويفماظعربل،ماظدارماظؾقضوء،ماٌغرب،م

.مترعبفموضدممظلف،موسؾلؼمسؾقلفمد.مطؿلولمممممدورماظؽؾؿيميفماظؾغيأوٌون،مدؿقػـ،مم(2)

 32بشر.ماظؼوػرة:معؽؿؾيماظشؾوب،مد.ت.مصم

.ماظعربقيمسبقمتقصقػمجدؼدميفمضلقءماظؾللوغقوتمايودلقبقيممماٌقدك،مغفود،مم(3)

 282ممص2000اٌمدليماظعربقيمظؾدرادوتمواظـشر،م.مبرلوت:م1ط
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.متؽلقنمظاظللوئؾظمادلؿمصوسلؾممممم25ظخملؾِلوَئِؾمَواْظَؿًقرةوِم(اٌعورج:م

علللـمظدلللللظ،مويفمضقظـلللو:مظدلللوئؾماظعؾقلللوءمسـلللوظمؼؽلللقنم

ظؾلللقوقميفمضللؾطمػللذهمممظدللوئؾظصعؾمأعللر،موؼعللقدماظػضللؾمم

م.(1)اظدالالتمظؾؽؾؿيماظقاحدةم،مودصعمعومضدمؼؿقػؿمعـمظؾسظ

وظؾلقوقمطذظؽمأثرميفمظهدؼدماظزعـماظـقلقي،مويفمم

حؾمبعلضمعشلوطؾماظؿـلوصر،موتلقاظلماألضلداد،مطؿلومضبلقلمممممممم

علؿؼقؿيمسبقؼلًوموالمععـلكمشللو،مإظبمممم اظلقوقمدونمإغشوءمعبؾ

قمغظرؼيمذفرلةمعلـمم.موميـؾماظلقو(2)شرلمذظؽمعـماجملوالتظ

م:مم(3)غظرؼوتمسؾؿماظدالظيمصوظقصقلمأليمععـكمظغقيمؼلؿؾزم

.مأنمضبؾللؾماظللـصماظؾغللقيمسؾللكماٌلللؿقؼوتماٌكؿؾػللي:ممم1

ماظصقتقي،مواظصرصقي،مواظذلطقؾقيمواٌعفؿقي.

.مأنمؼللؾنيمدللقوقمايللولمذكصللقيماٌللؿؽؾؿموذكصللقيممممم2

ماظلوعع،موعبقعماظظرو ماحملقطيمبوظؽالم.

                                                                        
أثرماظلقوقميفمعؾـكماظذلطقلىمودالظؿلفم)ممممم(.م1994ثوبً،مصؿقلمسؾؿماظدؼـم)م(1)

ردوظيمدطؿقراهمشرلمعـشقرة،مجوععيماٌـقو،ممدراديمغٍصقفمعـماظؼرآن(.

 123طؾقيماظدرادوتماظعربقيمواإلدالعقي.مصم

.ماظلدارماظؾقضلوء:مدارماظـؼوصلي،مممموموعؾـوػلوماظؾغيماظعربقي:مععـوػلمحلون،ممتوم،مم(2)

 242د.ت.مصم

 312،مدارماظـفضيماظعربقيمبرلوتم)د.مت(،مصمسؾؿماظؾغياظلؿران،مربؿقد،مم(3)
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مقزقػيماظؽالعقيظممتـ،مإشراء،..مظ.مأنمؼؾنيمغقعماظ3

.مأنمؼذطرماألثرماظذيمؼذلطفماظؽلالمم:مضلقؽ،متصلدؼؼ،مممم4

مدكرؼي.

ظصوظدالظيماظنمؼؾقٌمسـفوماٌؿؾؼللميفماظلـصمػللمممم

ربصللؾيمدللقوضني;ماظلللقوقماظؾغللقيمظاٌؼللوظلظ،مواظلللقوقمممممم

م.(1)االجؿؿوسلمأومدقوقماٌقضػظ

م

ماظلقاقمواظؿؾؼل:مم-داددام

طالعقومودالظقلومظضلدمأدىمإظبمممإنماظـصمبقصػفمصعالم

صقوشيممنلوذجمعػوػقؿقليمتؿعؾلؼممبلومميؽلـمأنمغللؿقفمظسؾلؿمممممممم

إغؿوجقيماظـصظ،متعقدمبعضفومإظبماظعؼؾمواظػعؾماظدالظلمصقف،م

وبعضفومإظبماألحداث،مأيمإظبمصعلؾماظلـصميفماظقاضلع،موأثلرممممم

،موذظؽمألنماٌؿؾؼلم(2)ػذاماظقاضعمظغقؼومسؾكمحلودقيماٌؿؾؼلظ

ونماظرئقليميفماظعؿؾقليماإلبداسقلي،مظإذمؼشلؽؾممممؼعدمأحدماألرط

اظغوؼلليمواشلللد معللـمػللذهماظعؿؾقللي،مصللويؽؿمسؾللكماظعؿللؾممم

                                                                        
 125،مصماظـؼدمواظلقوقخدادة،مدوٕمسؾوس،مم(1)

،معرطزماإلمنوءمايضوري،مدقرؼي،محؾى،ماظؾلوغقوتمواظدالظيسقوذل،معـذر،مم(2)

 19،مص1996
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اإلبداسلمغوجقومطونمأومشرلمغوجح،مؼلتلمعلـماٌؿؾؼللماظلذيمممم

م.(1)ضبؽؿمسؾكماظعؿؾموصؼومظؿلثرهموتػوسؾفموثؼوصؿفظ

ظوؼشللؽؾم)اظؼللورئ/ماٌؿؾؼللل(مأحللدمأرطللونمدائللرةممم

رطللونمسؿؾقللوتماالتصللولمممايللدثماظؽالعللل،مورطـللومعللـمأمم

واظؿقاصؾ،مصضالمسـمأنماٌػفقمماظؿداوظلمظؾـصمالمؼؽؿؿلؾمإالمم

بقجللقدماٌؿؾؼللل،مإذمميللورسمحؼللفميفمضللراءةماظللـصموإدرا ممم

عبوظقوتف،موظعؾمتؾؽماظؼراءةممتـؾمإبداسومثوغقومألغفمدلقؾقٌمم

آغذا ميفمعـورؼمشقؾقيميفماٌعـلكمتعقـلفمسؾلكمصفلؿمععطقلوتمممممم

.م(2)تماظدالظقيماظؼوبعليموراءماظلدوالظمماظـص،موتؼدممظفماإلعؽوغو

ظصوظعالضيمبنيماظؼورئمواظـصمسالضليمجدظقلي،متللؿدسلمعلـممممم

طؾمواحدمررحفمثلؿمتـغؾلؼمسؾقلف،مصقؽلقنمحضلقرػؿومصقفلوممممممم

حؿؿومالمؼـؼضلل،موؼؽلقنموجقدػؿلومبؼلوءمالمؼؿـلوػك.موػللممممممم

                                                                        
غظرةميفماظعالضيمبنيماٌؾلدع،مواظلـصمواٌؿؾؼللمسـلدماظـؼلودممممممربؿقد،مدرابلي،مم(1)

،معمتفمظؾؾققثمواظدرادوت،مدؾلؾيماظعؾلقمماإلغللوغقيممماظعربماظؼدعوء

 67،مص77م-57،ماجملؾدماظـوغل،م10،ماظعددم1995واالجؿؿوسقيم

،مسوٕماظؽؿىمايدؼٌ،ماألردن،مإربلد،ممعووراءماظـصدعدمآ،مربؿدمدوٕ،مم(2)

 88،مصم2008



 012 

ألغفومعؾزعيمذاتمرؾقعيمتؽوعؾقي.مإذمالموجقدمظـصمعلـمشلرلممم

م.م(1)عـمشرلمغصظضورئ،موالموجقدمظؼورئم

ظوظؼدمأصؾحمععروصومأنمضورئماألدبمٕمؼعلدمعؿؾؼقلوممم

صقلى،مأومظـؼؾمٕمؼعدمعؿؾؼقومدلؾؾقومؼلخلذمعلومؼػلذلضمأنممممم

بؼصلدؼيمأوممم-اظـصمأوماٌمظػمؼرؼدمإؼصوظفمإظقف،مبؾمدبطكم

وضعفمبقصػفمعؿؾؼقومدؾؾقومإظبموضلعفمبقصلػفمعؿؾؼقلوممممم-دوغفو

ومبومؼقحلمبفماٌمظػ،م.مصوظؼورئمؼؿلثرممبوميفماظـصم(2)صوسالظ

ضؿـمضراءةمشلومخصقصقؿفوماٌؿؽقغيمعـماظؼورئموعرجعقوتلف،مم

وعـمثؿمرؤؼؿفماٌؿؾؾقرةمعـمضراءةماظـص،مصوظؼراءةمتؾعىماظلدورمم

األدودلللماظللذيمميوردللفماظعؿللؾماألدبلللميفماظؼللورئ.مصللوٌـؿٍم

ظؾـص،مأوماٌردؾمظردوظيمععقـي،مالمضبؼؼمشوؼؿفمايؼقؼيمعـم

ـمخلاللمادلؿفوبيماٌؿؾؼللمٌضلوعنيمذظلؽممممممإغؿوجماظعؿؾمإالمعلم

ماظـصمأوماظردوظي،موردةمصعؾفمحقشلو.

                                                                        
،ماٌرطلزماظـؼلويفماظعربلل،ماظلدارممممماظؽؿوبيماظـوغقيموصوهيماٌؿعيسقوذل،معـذر،مم(1)

 10،مصم1998اظؾقضوء،مبرلوت،م

،مسوٕماظؽؿىمايدؼٌ،ماظرواؼيماظعربقيماٌعوصرةمواآلخرطوزؿ،منؿمسؾدآ،مم(2)

 31،ص2007األردن،مإربد،م
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وضللدمأطللدماىرجللوغلمأنمسؾللكماظؼللورئ/اٌؿؾؼلمأنمم

تؽقنمضراءتفمعؿشؽؾيمبدائرةماٌعوغلماظؾطقػيماظنمتؿطؾىمغقسوم

عـماظؽـوصيماظنمؼؿقضلػمسـلدػو،موؼـشلغؾمبلندرا مأبعودػلومممممم

حبرطيمسؼؾقيموسورػقيمماىؿوظقي،ماظنمالمؼؿؿماظقصقلمشلومإال

عقازؼيميرطيماٌؾدعمذاتف،مطؿومأطدمأصقوبمغظرؼيماالتصلولمم

واظؿلثرلمواظؿلثرمعشورطيماظؼورئميفمإغؿوجمععونكمجدؼدةمظؾلـص،مم

وتؿشللؽؾمتؾللؽماإلغؿوجقلليمعللـمخللاللماًللزؼـماٌعللريفماظللذيم

ميؿؾؽفماظؼورئ،مودؿعؿؾمتؾؽماإلغؿوجقيمسؾكممتقزمضلورئمعلـممم

اظـؼوصلليمواٌعرصلليمواالرللالعمزادتمآخللر،مصؽؾؿللومزادتمرضعلليم

ايصللقؾيماإلغؿوجقلليماىدؼللدةمظؾللـصمعللـمضؾللؾماظؼللورئ،ممممم

وبوظعؽسمطؾؿومطونماظؼلورئمعؿقاضلعو،متقاضلعًمععلفمصلرصمممممم

إعؽوغقيمضلراءةمإغؿوجقليمجدؼلدةمظؾلـصماٌؾلَدعموألجلؾمذظلؽمممممممم

زفللرتمتصللـقػوتمعـللؾ:م)اظؼللورئماظـؿللقذجل(،مو)اظؼللورئمم

م.(1)مئماٌؾدع(اظلطقل(،مو)اظؼورئماٌـوظل(مو)اظؼور

ظإنمسالضلليماظللـصمبوظؼللورئمػلللمسالضلليمعؾٍقللي،ممم

صوظـصمذبردمطؿقنمدالظلمضبؿوجمبودؿؿرارمإظبمضراءمربلؿؿؾنيمم

ضبؼؼقغلللف،مصؿلللـمخلللاللمحلللقارهمععفلللؿمتؿقظلللدمدالظؿلللف،مم

                                                                        
 88،مصمعووراءماظـصدعدمآ،مربؿدمدوٕ،مم(1)
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،مألنماظـصمخورجماٌؿؾؼلمػقمسؿؾمخوصمعؿقضػم(1)وتؿـقع!ظ

ايدوثمضؿـو،مصوظؼلورئ/ماٌؿؾؼللمػلقماظلذيمضبلر ماظلـصممممممم

مهمدالالتف،موبوووهمػد ماٌـؿٍمأوماٌردؾ.بووو

ظذامظصـؼوصيماٌؿؾؼلمصبىمأنمالمتؼؾمبليمحولمسلـمم

ثؼوصيماٌؾدعمحؿكمؼؽقنماٌشذل ماٌعريفمعؿقؼؼو،مظؽلمؼقزػم

اٌؿؾؼلماألررماٌعرصقيماظنمميؿؾؽفوميفمتلوؼلؾماظلـصموطشلػمممم

.مبؾمرمبومجدؼرمبلنمتؽقنمثؼوصيماٌؿؾؼلمأطـرمسؿؼلومم(2)دالالتفظ

وتـقسوموسلقالمعـمثؼوصيماٌؾدع،مطقؿومضبؼؼمظؾلـصمععودالتلفممم

اظصللعؾي،موؼؿللقحمخؾللؼمعللللوحوتمتلوؼؾقلليمأذللدمتـقسلللومممممم

واخؿالصو.ظألنمإثورةماٌؿؾؼلماٌرجقةمهلدثمسـلدعومتللؿدسكمممم

خللدلاتماٌؿؾؼلللماٌكؿزغلليمواٌؿفوغللليمعللعمععطقللوتماظصللقرم

ماٌؿكقؾي،مصقؿؿماظربط،مسؾكمعلؿقىماظالوسلمعـماٌؿؾؼللمبلنيمم

اًللدلاتماٌكؿزغلليمواظصللقرماٌؿكقؾللي،مصؿقللدثماإلثللورةمممممم

،مسـمررؼؼمادؿدسوءمعـورؼمشوئؾليميفماظلـص،مأوممم(3)اٌؼصقدةظ

                                                                        
،ماجملؾدماظعالضيمبنيماظؼورئمواظـصميفماظؿػؽرلماألدبلماٌعوصربـقدو،مرذقد،م(م1)

 .494،مصم1994،م1،2اظعددانم23

 17،مصم2001،مأعوغيمسٍؿون،إذؽوظقيماظؿؾؼلمواظؿلوؼؾاظرواذده،مدوعح،م(م2)

،ماالغؿشلورمماظؾالشيمواظـؼد،ماٌصلطؾحمواظـشللةمواظؿفدؼلدممماظؽقاز،مربؿدمطرؼؿ،م(م3)

 377صم،م2006اظعربل،م
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طشػمعـورؼفماظغوئؿيمأومإحداثمعؼذلحلوتمجدؼلدةمظؼراءتلفمممم

عللـمخللاللمذاتماٌؿؾؼلللمودللقوضوتفماظـػلللقيمواالجؿؿوسقلليمممم

مواظـؼوصقي،مرمبومٕمؼـؿؾلفمإظقفلوماٌردلؾمأصلالمسـلدمإغؿوجلف.مممممم

صوظؼراءةمسؿؾقيمادؿعودةماٌعـكمومتؾؽف،مأومأغفلومتشلؾفمإنلوزمممم

اظؼطعيماٌقدقؼقيمأومتـػقذػومطؿلومؼؼلقلم)بلقلمرؼؽلقر(ماظلذيمممممم

ؼرى:مظأنمػـو مسالضليمبلنيماًطلوبماظؼلورئ،مواًطلوبمممممم

اٌؼروءمتؽشلػمضلدرةمأصلؾقيمسؾلكمادلؿعودةماًطلوبمظذاتلفمممممممم

الضلي،ممبشؽؾمعؿفدد.مواظؿلوؼؾمػقماظـفوؼليماظػعؾقليمشللذهماظعممم

صنذامطوغًماظؼراءةمممؽـيمصألنماظـصمظقسمعغؾؼومسؾلكمذاتلف،ممم

وأنمتؼللرأمؼعلليفمأنمتـللؿٍمخطوبللومجدؼللدامتربطللفمبللوظـصممممم

مظ.(1)اٌؼروء

ظورمبومتؿؽررمػذهماظعؿؾقيمبشؽؾمعغوؼرموعؿفددمععم

طؾمضورئموععمطؾمغص،مويفمطؾمعلرةمؼللؿعقدمصقفلوماظؼلورئممممم

إالمأنمضللراءةماظللـص،مووصللؼمعللؿغرلاتمأومدللقوضوتمجدؼللدة،م

سؿؾقيمضلراءةماظلـصمالمتؿقضلػمسـلدمصلؽمذلػرةماظلـص،مألنمممممممم

اظدالظيميفمطـرلمعـماألحقونمتؽقنمعؾؿقرةمأومعغؾقري،موسـدئذم

                                                                        
ظ،مترعبي:معـصػمسؾدمايلؼ،مذبؾليماظعلربممممظاظـصمواظؿلوؼؾمرؼؽقر،مبقل،م(1)

 38،مص1988،م3واظػؽرماظعوٌل،مسدد
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البدمعـمربووظيمععرصيمعومإذامطوغًمػذهماظدالظيمتـطقيمسؾلكمم

علؿقىمأسؿؼمضبؿوجمإظبمسؿؾقيمتػلرل،مأيمضدمتؽلقنماظدالظليممم

اظؾقٌمسـمعومؼقصلؾممماٌؿعر مسؾقفومشرلمطوعؾيموظذامالبدمعـ

.مصوظـصمالمؼػؿحمأصؼفمظؾؼورئمعـمأولمعراودة،مبلؾمم(1)ظؾؿعـكظ

البدمعـمربووالتمطشػمسؿقؼي،موعـمادؿـػورمعـلورؼماظلـصممم

اظؿلوؼؾقيمالدؿكراجماظدالالتماظؽوعؾيميفمحوظيموؾكمطوغلًمأومم

،مطؿلومأنمم(2)طؿقن،مظصوظـصمضبقومعـمأجلؾمخدعليماظؼلورئظممم

حلنيمؼؿقلدمععلفميفمسؿؾقليممممماظؼورئمعلؽقلمسـمخدعيماظـصم

يفمأثـلوءمإغؿلوجماظلـصممممم–اظؼراءةمواظؿؾؼل.مظصػلمذاطرةماٌمظػم

غصقصمؼٍضؿـفومغصفماىدؼد،مويفمذاطرةماظؼلورئميفمأثـلوءمممم–

غصلقصمأخلرىمخوصليمبلف،مممممم–ضراءةماظـصموإسودةمإغؿوجلفمم

                                                                        
(،مذبؾيمسوٕماظؼورئمواظـصم)عـماظلقؿققرقؼومإظبماشلرلعقـقرقؼوضودؿ،مدقزا،مم(1)

 255،مصم251-282م3/4،ماجملؾدم23،ماظعدد1995اظػؽرم

،مدؾلؾيمسوٕماٌعرصلي،ماظؽقؼلً،ممممواظؿقاصؾاظؾغيمواظؿػلرلغوصػ،معصطػك،مم(2)

 193،مصم1995
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وظقسماظؼورئمواحدا،موػذامعومؼػؿحماظـصمسؾكمآصوقماظؿلوؼلؾمم

م.1ػؿقحوظواظؿعدد،موعومصبعؾماظـصمع

وضدمؼؽلقنماظؼلورئمػلقمغػللفمعـؿفلومآخلرمظؾلـصمممممممم

حقٌمظضدمصبدماٌؿؾؼلمغػلفمأعوممغص/خطوبمالمتقزػمصقفم

ودللوئؾماظللربطماٌؿـقسلليمطللوظعطػ،مواالدللؿؾدال،موايللذ ممم

واٌؼورغي،مواالدؿدرا موشرلػو،موإمنومتقضلعماىؿلؾمبعضلفومممم

إظبمجقارمبعضمدونمأدغكماػؿؿوممعلـماظؽوتلىمبفلذهماظلروابطممممم

ولللدماالتلللوق،موذظللؽمٌللوممتؾقللفمبعللضماظضللروراتماظللنم

اظؿقاصللؾقيمظاظؿؾغللرا ،ماإلسالغللوتمايوئطقلليظمأوماظؿفورؼلليمم

)إسالغلوتماظؾقلعمواظؽلراء،مواًلدعوت..ميفماىرائلد(مأومعللومممممم

ؼؽقنمخؾػفمأحقوغومأخلرى،معلـمعؼصلدؼيمإبداسقليمابؿؽورؼليمممممم

)طوظؿقجفماظؿفرؼ ميفماظشعرمايدؼٌ(.موحنيمضبلدثمػلذاممم

ؿؿوممؼؿغرلمعـماتلوقماظـص/اًطلوبمإظبماغللفوعف،مممصننماالػ

أيمإنمسؾلللكماٌؿؾؼللللميفمػلللذهمايوظللليمأنمؼعقلللدماغللللفومم

                                                                        
،ذبؾلليماظؿـللوصمواظللـصماظغوئللىميفمععورضللوتماظؾورودياٌقدللك،مخؾقللؾ،مم-م1

،ماجملؾلدمم1998جوععيمدعشؼمظمدابمواظعؾقمماإلغلوغقيمواظذلبقؼلي،مم

 119،ماظعددماألول،مصم14
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،مأومضراءتفمحبلوالتمزبؿؾػليمأطـلرموضلقحوموسؿؼلومممممم(1)اظـصظ

وتعددؼي،موػقمبذظؽمضدمطبؾؼمصضوءاتموسقإمتضللءماظلـصممم

أطـللرمممللومطللونمؼةظللـمبللف،مأومأطـللرمعللـمعـللورؼماحؿؿوالتللفممم

قى،موأطـلرمإؼغلوالميفمعـورؼلفماظؽوعـليماظللنممممموتلوؼالتلفماظؼصلمم

مطوغًمتـؿظرمربرطومأومبوسـومظـشورفومعـمخاللمضراءةمواسقي.

ظإنمضراءةماٌؿؾؼلماٌؿفووزةمأوماظؿفووزؼيمػلمسؿؾقيم

حرطقليموغشلوطموجلداغلمحددلللمػدصلفماضؿـلوصماإلذللوراتمممممم

اظؽوعـلليم)يفمالمغصللقيماظدالظللي(ميفماظعؿللؼ،مواٌللووراء،موظللقسمم

اظلطحم)ماظدالظيماظـصقي(،مإغلفمؼغلقصميفمأشلقارممممماٌقجقدةميف

اظـصمظقلؿكرجمدالظؿفماظالغصقي.مؼؿصٍقدماٌرعلقزاتمواٌعلوغلممم

اٌشورمإظقفومواسقومبويدسمواظقجدانمالمبوظذػـ،مإغفميفمصددم

اظؾقٌمسـمدالظؿفماظالغصلٍقيميفماظلـص،محؿلكمؼصلؾمإظبمعلومممممم

م.(2)ؼلؿشعرموجداغقومأغفمسنيماظقؼنيظ

                                                                        
اظعربلل،ماظلدارممم،ماٌرطلزماظـؼلويفمممعلدخؾمإظبماغللفومماظلـصمممخّطوبل،مربؿد،مم(1)

 5،مص1991برلوت،مم-اظؾقضوء

اظـصمسـدمابـمسربلمبنيماظعؾورةمواإلذورة:مضلراءةميفمإحلدىمممذـقان،مؼقغس،مم(2)

،م90-69،م26،ماظعلددمم2001،مذبؾليمدرادلوتمأغدظللقي،ممممضصوئده

 80صم
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ٌكؿؾػمأوماٌؿفلووزمصضلوًءمععرصقلومممموؼشؽؾماظؼورئما

ظؾـص،مأومغلؼومصـقومآخرمؼؿفووزمصقلفمعالبللوتفمواسبراصوتلفمممم

اٌؿقضعلليمعللـمخللاللمهرؼللرمروابطللفماظداخؾقللي،مودللقوضوتفممم

اظؿورطبقيمواظـػلقي،موبذظؽمؼشلؽؾمدلقوضومصـقلومخوصلومظلف،مممممم

ميؽـمظؾؼراءماظالحؼنيمضراءةماظـصميفمضقءمػذهماظؼراءة.مظؤيم

ءة:مضراءةمتذػىمرأدومإظبمعػوصلؾماظلـصموتلخلذممممغظوعونمظؾؼرا

بعنيماالسؿؾورماعؿلدادماظلـص،مووفلؾمأالسقلىماظؾغلي،مأعلوممممممم

اظؼراءةماألخرىمصالمتغػؾمذقؽومبؾمتلزنماظلـصموتؾؿصلؼمبلف،ممممم

وتدر مطؾمغؼطيمعلـماظلـصماغؼطوسلوتماظقصلؾماظلنمتؼطلعممممممم

اظؾغوت،مصؿومؼلدلرمػلذهماظؼلراءةمظلقسمػلقماظشلؿقلماٌـطؼللمممممممم

ؼوئؼمعـمأوراضفو،مبؾماظصلقغيماٌقرضليمظؿقظلدمممموظقسمتعرؼيماي

م.(1)اظدالظيظ

واظؼراءةماظـوغقيمػلمحوظيماالدؿـػورمايؼقؼقليماظلنممم

تؿففمسبقماظـصمطوعال،مبؽؾمتؾوؼـوتلفموأصؽلورهمودلقؿقوئقوتفمممم

اًوصيمواظعوعي،مصفلمبذظؽمتؿعوعؾمععماظـصمبؽقغفمذبؿلعمم

اظػؽرؼيماظؾغيمواظػؽرة،موظدؼفماظعدؼدمعـماًصوئصماظـػلقيمو

                                                                        
،مترعبلي:مصلمادمصلػو،موايللنيمدلؾقون،ماظلدارمممممممظذةماظـصبورت،مروالن،مم(1)

 21،مص1988اظؾقضوء،مدارمتقغػول،م
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اظنمهؿوجمظؾؽشػمواظؿلوؼؾمبربطمداخلؾماظلـصمخبورجلف،مممم

واظؾقللٌمصقللفمبقصللػفمععؿللؾمدالالتمعلللؿؿرموظللقسمذبللردمم

طؾؿوتمعرصقصيمبعضفومإظبمجقارمبعلضمصوظؽؾؿلوتمبقصلػفومممم

ذاتومعػردةمالمتشؽؾمعؿلعمظؾدالالت،موالمتػذلضماحؿؿلوالتمم

غصقيمتلوؼؾقيمإالمعـمخلاللماظلـص.مظصوظؽؾؿليممتـلؾمسـصلرامممممم

ذلاضقومجملؿقسيمعـماىؿؾمتؿقدثمسلـمأذلقوءمزبؿؾػلي،مممماص

م.م(1)وظؽـفومالمتلؿحممبػردػومبؿؽقؼـمإدرا ظ

وؼرىم)صلرلث(م:ظأنماظؽؾؿليمظقللًمبلذاتمععـلكمممممم

علؿؼؾمضوئؿمبذاتف،موأنموجقدػوموععـوػومذلءمغل ،مميؽلـمم

عالحظيمطؾمعـفؿوميفمدقوقمشرلػؿومعلـماظؽؾؿلوتمواٌعلوغل،مممم

و،موسؾكمذظؽمصلننمعلومتلدلمسؾقلفمممممأومسـمررؼؼماظؿؼوبؾمبقـفؿ

اظؽؾؿيمؼـقصرميفموزقػؿفوماظنمالمتعر مإالممبعرصيموزلوئػمم

شرلػومعـماظؽؾؿوت،موتلثرلػلوميفمإرلورماظظلرو مواٌالبللوتممممم

اظنمتللؿعؿؾمصقفلو،مطوإلذلوراتموايرطلوتماىللؿقي،مأومممممم

                                                                        
(1) les gangages et le discourse (Bruxlles:Ofice de 

publicite,1943) p.38 مBuyssensمسلللـمإؼؽلللق،م)

،مت:ماظصلؿعل،مأغبلد،ماٌـظؿليمممماظلقؿقوئقيموصؾللػيماظؾغليممأعدلتق،م

اظعربقللليمظؾذلعبلللي،متقزؼلللعمعرطلللزمدرادلللوتماظقحلللدةماظعربقلللي،مم

 60،مصم2005برلوت،
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اظضقؽمأوماظغؿزمأومشرلمذظؽ،موػذهماظظرو مواٌالبلوتمػلم

قصلقلمإظبمهدؼلدمتؾلؽماظعالضليمبلنيمممممماظنمتللوسدغومسؾلكماظمم

اظؽؾؿوتموعومتدلمسؾقف،مبؾمػلماظلنمهلددموزقػليماظؽؾؿليممممم

.مأيمأنماظؽؾؿيمالمهؼلؼموزقػؿفلوميفماٌعـلكمإالمممم(1)ودالالتفوظ

عـمخاللماظلقوضوتماظؾغقؼيمواظـؼوصقيماظنمتؽلقنمبلنيمعـلؿٍمممم

اظللـصموعؿؾؼقللفمظللف،مواظللنمؼـؾغلللمأنمتؽللقنمسؾللكمدرجلليممم

ـكمظؾللـصمهؼقللؼمشوؼوتللف.مظمصللوظؿؾؼلمعؿؼوربللي،محؿللكمؼؿللل

سؿؾقيمععؼلدة،مواٌؿؾؼللمذلكصمتلؿقؽؿمصقلفمذبؿقسليمعلـمممممممم

اظعقاعللؾمشلللومأثرػللومدونمرؼللىميفمتقجقللفماظؿؾؼللل،موهدؼللدم

،مصوٌلؿقىماظـؼويفماظذيمضبظلكمبلفممم(2)ععوىؿفمظؾـصماٌوثؾظ

اٌؿؾؼلللمؼشللؽؾمخؾػقلليمعرجعقلليمدللقوضقيمإلحللوالتماظللـص،مم

واظؼلدرةمسؾلكماظؽشلػمسلـمعؽـقغوتلفمممممموتعددمعـورؼمتلوؼؾلف،مم

وأبعودهمودقوضوتف،معـمخاللماٌراسمواٌرانماظؼرائل،موؼشلؽؾمم

بعدامدلقوضقومثؼوصقلومسؿقؼلوميفمسؿؾقليماظؿؾؼللماألطـلرمعـوظقلي.مممممممم

                                                                        
صم1995،م2،االدلؽـدرؼي،طممغقؼليمععفؿقيماظؽؾؿيمدرادليمظمخؾقؾ،محؾؿل،مم(1)

95 

،محقظقلوتماآلدابمواظعؾلقمممماظلـصمووؾقلوتماظؿؾؼللمممخدادة،مدلوٕمسؾلوس،مممم(2)

 .14،مص56-7اظعدد،مم2000االجؿؿوسقي،مجوععيماظؽقؼً،م
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وايوظيماظـػلقيماظنمهؽلؿماٌؿؾؼللميفميظليمضلراءةماظلـصمممممم

متـؾمدقوضومغػلقومؼفقؿـمسؾكمسؿؾقيماظؼراءة.موبلذظؽمضبصلرممم

ؿلوؼللؾمواظـظللرمظؾللـصميفمأبعللودمتؾللؽمايوظلليمممممممحللوالتماظم

موخصوئصفومطويزنمواظػرحمواظغضىموشرلػو.

ظواظلوئدمأنماظؼورئمؼؾدأماظػفؿمبعدمتؾؼقلفماظعـوصلرممم

اٌؽقغيمظؾلـصموععوىؿفلو،ممملومؼللؿغرقمإجلراءاتمعؿؿوظقليممممممم

تقصؾفميفماظـفوؼيمظػفؿماظـص.مظؽـماظـظرؼوتماظنمتـطؾؼمعـم

االجؿؿوسقليمتعلدمإرلورامظلذظؽمممممماظؿػوسؾماظؾغلقيمو)اظؿػلوسالتمم

اظؿػوسؾ(متضعمبداؼيماظػفؿمضؾؾمضراءةماظـصميفم)تقجقفمذرسلم

عؿؼدم(مألنمصفؿماظؾغيمضوئؿمسؾكمتقضعوتمدالظقيموذرسٍقليم)ألنمم

وضبدثمم(1)ماظؼورئمؼؿففمسودةمبـقيمعلؾؼيمإظبمتؾؼلماظـص(ظ.

ذظؽمعـمخاللماسؿؿودهمسؾلكمدلقوضوتمغػللقيمععقـليمعـلؾ:مممممم

طرتللفماٌعرصقلليمعللـمخللاللمعللومضللرأهمعلللؾؼوماسؿؿللودهمسؾللكمذا

ظؾـوص،مأومعـمخاللمععرصؿفمبوٌقضقعماظذيمؼؿطرقمإظقلف،مأومم

عـمادؿماظـص،مورمبومعـمتشؽقؾفماظؾصلري،مورمبلومبنحوظؿلفمممم

                                                                        
،مسلوٕمماظعالضيمبنيمصفؿماظؼلورئموصفلؿمطوتلىماظلـصمممماظعفؿل،مصوحلمذؾقى،مم(1)

،مصم377-345تم،ماظصلػقوم1،ماظعلددم28،ماجملؾدم1999اظػؽر،م

351 
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سؾكمسـوصرمخورجقي،مأومدقوضوتماجؿؿوسقيمثؼوصقليمطؿلقرـممم

اظـوصماظلذيمضلدمؼشلؽؾمحوظليمخوصليمظؾلـص،مطللنمؼؽلقنممممممممم

،مأومعلـمخلاللمإرلراءمصلدؼؼمسؾلكممممممشربقو،مأومعـمبؾدمضبؾف

اظـصمأوماظـوصمإظبمشرلمذظؽمعـمدقوضوتمضدمتشؽؾمعرجعقليمم

موتقجقفومعلؾؼومظؾـصمممومطبقنم)ضؾقال(معقضقسقيماظؿؾؼل.

إالمأنماظؿقؾقللؾماظعؿقللؼماظللذيمؼـطؾللؼمعللـمداخللؾمم

اظـصمًورجف،موعـمعـورؼفماىؾقيمٌـورؼفماًػقي،موؼعؿؿلدمم

ؼوصقليمؼشلؽؾمحوظليماظؿصلوحلممممماظلقوضوتماظؾغقؼيمواظـػلقيمواظـ

ايؼقؼلمبنيماٌؿؾؼلمواظـصمعـمجفيموبلنيماٌؿؾؼللمواظـلوصمممم

عـمجفيمأخرى،مصوظلقوقمػقمذاطرةماظـص،موالبدمعـمتػكق م

ػلذهماظللذاطرة،موتػفلرلمبللمرةماظلـصماظؼصللقىمظإلتقلونمسؾللكممممم

مدالالتفماألطـرمسلقالموحضقراموحقوة.

ظوضبللددماظلللقوقمععـللكماظقحللدةماظؽالعقلليمسؾللكممم

وتمثالثيمعؿؿقزةميفمهؾقؾماظـص،مصفقمأوالمأؼيمعبؾليممعلؿقؼ

إنممتمصعالماظـطؼمإؿؾي.موػقمثوغقومطبدلغومسلودةممم-متمغطؼفو

إنممتماظؿعؾرلمسلـمضضلقي.موػلقممممم–أؼيمضضقيممتماظؿعؾرلمسـفوم

ثوظـومؼلوسدغومسؾكماظؼقلمبللنماظؼضلقيمهلًماظلدرسمضلدممتمممممم

يمدونماظؿعؾرلمسـفوممبقجىمغلقعمععلنيمعلـماظؼلقةماظالطالعقلممممم
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شرله.موؼؽقنماظلقوقميفمايلوالتماظلـالثمذامسالضليمعؾوذلرةممممم

بؿقدؼللدمعللومؼؼللولمحلللىماٌعللوغلماٌؿعللددةماظللنمضبؿؾللفوممم

اظػعؾ.وظؽـمععـكماظقحدةماظؽالعقيمؼؿفووزمعومؼؼولمصعلال،مإذمم

إغفمضبؿؿؾمأؼضومعومػقمعؼصقدمضؿـوم)أومعلومؼػلذلضمعللؾؼو(مممم

داتموظؾلللقوقمصللؾيموثقؼلليمبفللذاماىللزءمعللـمععـللكماظقحللمممم

.مصوظلقوقمضبددماٌعـكماٌؾوذرماظذيمؼؼقظفماظلـصمم(1)اظؽالعقيظ

بالمخػوء.موؼدلزماظؼضقيماظنمهر ماظلـصمواٌعـلك،مومتـلؾمممم

وضقدماظـصماظـػللمواظػؽريمخوصليمطوغلًمػلذهماظؼضلقيمأوممممم

سوعي،مطؿومأغفمؼؿـوولمعلوموراءماظلـصمعلـمربؿلقالتمثؼوصقليمممممم

ؼلمأنمؼؿقر معلـمموغػلقي،مواجؿؿوسقيموصـقي.مظذامصالبدمظؾؿؿؾ

اظلللقوقمظقصللؾمٌضللوعنيماظللـصماألطـللرمعقرابلليموشقوؼللو،مألنم

ظدؾق ماٌقّظلدم)اٌردلؾ(مإزاءماظعؿلؾمظلقسمػلقماظؽػقلؾمظػفلؿمممممممم

اظؼصدماظػيفماىقػريموظؽـفماٌدر م)اٌلؿؼؾؾ(ماظلذيمؼعؿلدلممم

األدوسمايقلقي،مظلذظؽمسـلدعومؼضلعماظؽوتلىمأوماٌـلؿٍميفممممممم

صؼلطميفمإبلداءماظلرأيمحلقلممممماسؿؾورهمدورماٌدر )اٌؿؾؼل(مظقسم

اظعؿؾ،مبؾميفمإنوزمعفؿليمأومإغؿلوجمحوظليمتػوسلؾ،مسـلدػومممممم

                                                                        
،مترعبللي:مسؾللوسمصللودقماظقػللوب،ماظؾغلليمواٌعـللكمواظلللقوقالؼـللز،مجللقن،مم(1)

 222،مصم1987
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ظذظؽمظصؾقسمػـلو معلـمغلصممممم،(1)ميؽـماظقصقلمإظبماظؼصدؼيظ

عـلفؿميفمذاتف،موغصمشرلمعـللفؿميفمذاتلفمبودلؿؼاللمسلـممممم

اٌؿؾؼللل،مبللؾمإنماٌؿؾؼلللمػللقماظللذيمضبؽللؿمسؾللكمغللصمبلغللفم

.موإذامطلونماٌؿؾؼللممم(2)عـلفؿ،موسؾكمآخرمبلغفمشرلمعـللفؿظم

ػقمربقرماظـصماألدوس،ماظذيمؼلخلذهماٌؾلدعماٌـلؿٍمظؾلـصممممم

بعنيماالسؿؾورمحؿلكمضؾلؾمإغؿلوجمذظلؽماظلـص،مصلننماظللقوقمممممممم

خوررلليماظؿؾؼللل،ماظللنمالبللدمعـفللومظؼللراءةماٌـللؿٍماإلبللداسلممم

)اظللـص(مواخللذلاقمحفؾللفمواظؿصللوسدميفمآصوضللف;مظؿقدؼللدممممم

ئقيماظلللنمعللللوراتف،موتؿؾلللعمعـوبعلللف،موسالعوتلللفماظللللقؿقو

ادؿفدصًمتشؽقؾمعلوراتفماظػـقي،مواظدالظقيمظؾقصقلمظؽـفف،م

موعؼذلحوتمحضقره.

م

م

م

                                                                        
(مترعبلي:مرسلدمسؾلدممممغظرؼليماالدلؿؼؾولم)عؼدعليمغظرؼليممممدلمػقل،مروبلرت،ممم(1)

 49،مص1992:م1اىؾقؾمجقاد،مدارمايقار،مدقرؼي،ماظالذضقيمط

،ماٌرطلزمماغللفومماًطلوبظممظللوغقوتماظلـصمظمعلدخؾمإظبممممخطوبل،مربؿد،مم(2)

 51،مص2006م2اظـؼويفماظعربلماظدارماظؾقضوء،مبرلوت،مط
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ماظػصؾماظـاغل:

أثرماظلقاقماظػينمؼبمهدؼدمدالالتماًطابمؼبم

ماظـصماظشعري

م
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م

م

م

أثرررماظلررقاقماظػررينمؼبمهدؼرردمدالالتماًطررابمؼبماظررـصمم

ماظشعري:

م

اظؾغقيماألطـرمإذؽوالمميـؾماظـصماظشعريماٌلؿقىم

سؾكمعلؿقىماظشؽؾمواٌضؿقن،مرمبومألغلفمميؾلؽماظعدؼلدمعلـممممم

روضوتماظؿعؾرل،موعـوصذماظؿلوؼؾ،مظلذامصفلقمؼعقلدمغػللفمأبلدامممممم

ضؿـمعؼذلحوتمالغفوئقلي،مطؿلومأنماٌؿؾؼللمميؾلؽمأطـلرمعلـممممممم

عدخؾمعـودىمظؼراءةمػلذاماظلـص،موإسلودةمإغؿوجلف،موميـلؾمممممم

واجمللوز(مواظللقوقماظـؼلويفمممماظلقوقماألدؾقبلماظداخؾل)اظصقرةم

اًورجلم)اظؿـوصمواظػؽرة(مشلذاماظـصمدوحيمخصؾيمهلددمم

بعضماإلذوراتمشلذاماٌؿؾؼللمإلسلودةمإغؿوجلفموصلؼمعرعقزاتلفمممممم

 وآصوضفماظدالظقيمواظػـقي.

ظإنماظللـصمؼؿلدللسمسؾللكمعؼصللدمتقزللػمصقللفمممممم

اإلذوراتمادؿفوبيمظـلؼمؼؿطؾلىمبـلوءماالغللفوممعلـمجفليمممممم
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تلللفؿميفمتـظقؿللف.موؼمظللػمسوٌللفمماظعالضللوتماًػقلليماظللنمم

اٌؿكقللؾمتلظقػللومؼؽػللؾموحلللماظللدالالت،مواضؿـللوصماالغزؼللوحم

هؼقؼومظؾؿـقعمواالخؿال ماٌؽقنمٌرجعقوتماظؿكقؾ،موععؾلقممم

أنماظـلؼمؼذلاتىميفمصضوءمميـحمطؾمعػرداتفماٌعـكماًوص،م

اظذيمتؿػوسؾمصقفمضقاغنيماظؿققلموؼؽؿلىمدالالتلفماإلذلورؼيممم

كماظغوئلىمتقخقلومظالطؿؿلولماظلدالظل،موبلذظؽممممممعـمإسودةماٌعـ

تؿػوسؾماظعـوصرمتػوسالمدائؿوميفمتعؾرلػومسـمغللؼماظــوئقلوتممم

اٌؿقؽؿلليميفمغظللومماٌعـللك.موعفؿللومؼؽللـماألعللرمصللننمظؾللـصممم

اظشعريمتقزقػومخوصومظإلعؽوغوتماظؿعؾرلؼيمادؿفوبيمالخؿقورم

م.(1)إصبوبلمميـحماألظػوزمصرادةميفمتشؽقؾماظرؤؼيظ

ذماظؾغليميفماظلـصماظشلعريمعػودػلومعلـمممممموبذظؽمتلخ

خلقاصماظذلطقللىماظللذيمتؿشللؽؾمصقلف،موعللـماالدللؿػودةمعللـممم

اظعـوصللرماًورجقلليماظللنمتعقللدمتشللؽقؾماٌعـللكمطللوظرعقزممممم

اظؿورطبقيمواظدؼـقلي،مواالجؿؿوسقلي،مواظـؼوصقلي،مواألدلوررل،ممممم

                                                                        
غظرؼيماظـصمبنيمتضورؼسماالحؿفوبمواطؿـوهماٌـوػٍماظؾلوغقيمسـدل،مسؾدآ،مم(1)

،مدرادلوت:ماظعؾلقمماإلغللوغقيمواالجؿؿوسقلي،ممممماظؾلوغقيمظعوٕماظغقلوبم

 120،مص131-118،مسددمخوص،م28،ماجملؾدم2001
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ظؿكرجمبوظدالظيمسبقمآصوقموعللؿقؼوتمأخلرىمؼؼصلدػومشوظؾلوممممم

مصوغعماظؾغيمظاظشوسرظ.

ميـللؾماظللـصمذبؿقسلليمأغلللوقمسرصقلليمعللدارػومممظو

اظرعقز،موتؿعنيمضقؿؿفوماٌرجعقيممبوممتورسمعـموزقػيمداخؾم

اظـلؼ،مصوظشعرؼيماغعؿوقماظذاتموهررػومعلـمذاتقليماظرؤؼلو،مممم

واغطالضفومسبقمصضوءماآلخرماظغوئى،موػلذامؼػلرضمحضلقرػومممم

اٌلؿؿر.مصوٌرجعمؼغريمبوإلحوظيمسؾكمعـظقعيمإذوراتمتلؾيفمم

.موالبدمظؾؿؿؾؼلمأنمؼؾٍماظـصمعزودامبطوضليمم(1)اظـصلظمترادؾفو

ععرصقيمضودرةمسؾكماشلدممواظؾـوء،موربووظيمتػؽقؽماظـصمبؼقةم

األدواتماظللنمميؾللؽ،مظؾقضللق مسؾللكمذرائعللفموممؽـوتللف،ممممم

وأدوظقؾفموعالبللوتف;محؿلكمؼؽشلػماظلـصمظؾؿؿؾؼللمأبعلودهممممممم

وؼفؾللفمعػوهللفموعغؾؼوتللف.مظصوظؿللدعرلماظللداخؾل،موحقارؼؿللفمم

اءىمبذلاطللؿماظصللقرماظقصللػقيموتقاظللدػومبؽـوصلليمدبؿللزلمممتللذل

.مظذامظالمؼؽقنماظـصمدائؿومعؾـقلومم(2)دالالتفوميفمحوظيمعشرضيظ

                                                                        
غظرؼيماظـصمبنيمتضورؼسماالحؿفوبمواطؿـوهماٌـوػٍماظؾلوغقيم،مسـدل،مسؾدآم(1)

 22صمماظؾلوغقيمظعوٕماظغقوب

،ماٌمدلليماظعربقليمظؾدرادلوتممممضؾلؼماظلـصمربلورقمايداثليممممخقجي،مشوظقي،مم(2)

 186،مص2003واظـشر،مبرلوتم
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بشؽؾمؼؽقنمععفمطؾماٌعـكماٌقجقدمصقفمروصقلومسؾلكماظللطحمممم

،مظصلوظـصمم(1)وواضقومظؽؾمعـمؼعر ماظؾغيماظنمطؿلىمبفلوظمم

مضدمالمؼلؿحمعؾدئقومحلىمعومؼؼصلدهماٌمظلػمبقجلقدمتلوؼلؾمممم

واحدموحقد،مبؾمضدمؼؽقنمعؾـقومسؾكمأدوسماظؿػلرلمواٌؼورغيم

بنيمععونمعؿؾوؼـي،مطؾمواحدمعـفلومظلفمضقؿؿلفماٌللؿؼؾي،موالممممم

صبقزمإػؿوظف،مجملردمطقغفمالمؼـطؾلؼمسؾلكمضصلدماٌمظلػمأوممممم

.مصؽلؾمم(2)ألغفمذبردمأدؾقبمظؿؿقؼفماٌعـكمايؼقؼلماظـفلوئلظم

راتماٌعـكمعومػقمداخؾماظـصمؼصؾحمجزءامعـف،موضبر مخقو

يفماووػوتمزبؿؾػي،مضدمؼضعماٌؿؾؼلمأصوبعفمسؾقفلوموضلدمالممم

ؼػعؾ،موظؽـفومتؾؼكمعؿقرطوتممتقجمبوووهماٌعـلكماظلذيمالممم

ؼلتلمعؾوذرا،موالمؼلعػمرشؾيماٌؿؾؼللميفمدلفقظيماظقصلقل،مممم

وضدمطبرجمحؿكمسؾكمعؼصدؼيماظشوسر،ماظلذيمؼصلؾحماظلـصمممم

ٔليمصلقتومممصقؿومبعلدمػلقماحمللر مظلفموظلقسماظعؽلس.مظألنممممممم

داخؾقومؼـصفرميفمسوٕماظـص،موصقتومخورجقومميـؾمعللؿقىمم

أسؾكمعـماظقسلمالمؼلؿحمبوالغصلفور،مبلؾمؼؾلدومضوبعلومسؾلكمممممم

                                                                        
،مترعبليمسلورػمأبلقمعبلرة،ممممم،معللؿقؼوتمصفلؿماظلـصمممدرلشل،مصودلقؾققػمم(1)

 153،مصم163-144،م270عددم،ماظ23،ماجملؾدم1984اٌعرصي،م

 156اظلوبؼمصمم(2)
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علوصيمعـماظـص،مضودرامسؾلكمرؤؼؿلفمومتـؾلفمواظؿعؾقلؼمسؾقلفمممممم

م.(1)وتػلرلهظ

إنماظـصمؼلتلمعـمحوظيمخؾلؼمعؼصلقدةمعلـمضؾلؾمممممم

ػلدممظؾللوبؼممماظشوسر،موطـرلامعومتصوحىمػذهمايوظليمحوظليممم

عـماألذؽولمواٌضوعنيمواظؾـكمواٌعلوغلمًؾلؼمغلصمزبؿؾلػممممم

سؿومدؾؼفمعـماظـصلقص.مظصلوظؿغرلماىلذريمظؾؿعـلكمبقصلػفمممممم

عضللؿقغو،مإمنللومػللقمغؿقفلليمعؾوذللرةمظللرصضماظعللوٕماظؿؼؾقللديم

.مصوظشوسرمؼؾفلمإظبمإسودةمبـوءمػذاماظعوٕموصلؼمرؤىمم(2)وػدعفظ

عـللكميفماظللـصمزبؿؾػلليمودللقوضوتمصـقلليمجدؼللدة.مصنغؿللوجماٌم

اظشعريمػقمحوظيمخوصيميفمطؾمغصموصؼماظصقرةمواٌؿكقالتم

اظشلعرؼيماٌؿوحلليمظؾلـصموظؾـللوصمحللولمبـوئلف،مػللذاماٌعـللكمممم

صبلءموصلؼمدلقوقماألذلؽولمواإلحلوالتماظلنمدبؾلؼمضلؿـمممممممم

ععؿؾفومػذاماظـص،مظصوٌعـكمزبؿؾلؼمذاتللمعلـمبـلوتمأصؽلورمممممم

                                                                        
،م4،ماجملؾد1984،مذبؾيمصصقل،مايداثي،ماظلؾطي،ماظـصأبقمدؼى،مطؿول،م(1)

 49،مصم63م-34،م3اظعددم

،مترعبليمسؾلدماظلرغبـمبلقمسؾلل،مدارمايلقار،ممممممماألثرماٌػؿلقحمإؼؽق،ماعدلرق،مم(2)

 107،مصم2001م2دقرؼي،مط



 022 

اظلذيمممأعلومماٌؿؾؼللممم(1)اظشوسر،مظلذامصفلقمؼلداصعمسلـمغػللفظممممم

ؼلؿفد ماظؽشػمسـمعرجعقؿف،متؾؽماٌرجعقيماظنمالمدبؾقم

عـماًصقصقيمواالبؿؽورماًلوصمبؽلؾمذلوسرموبؽلؾمغلص،مممممم

وتـطؾؼمعـمزبقؾيمصقققيمضودرةمسؾكمإغؿلوجمعؿكقلؾمغصللمممم

مبعـكمغوضلٍمظلذامظصلننماًقلولمؼلؿؿمهدؼلدهمبعالضؿلفمعلعممممممممم

سـللدمضللراءةمأيمغللص،مصفللقمم(2)اٌعللوؼرلماٌقضللقسقيمظؾفؿللولظ

يماًالضيماظداسؿيمإلغؿوجماظـصموخؾؼمدقوضوتفموععوغقلفمماظطوض

موصقرهموػلمسالعوتفماظػورضيميفماٌؼومماألول.

ظإنمادؿغراقماظصقرةميفماظرؤؼو/ماظرؤؼلوميفماظصلقرة،ممم

ػقمحرطيماغعؽودقيمذبردةمعـمغوحقليماالدلؿؾطون،مذبللدةمممم

عـمغوحقيماالدؿظفورمبقدلوريمسالئؼقلوتمايضلقر/اظغقوب،مممم

خؾمذاطرةماظرؤىمظؿطؾؼماحؿؿوالتفلوماٌدوؼليمممطػعوظقيمغصقيمتد

.مصؽؾمصقرةمػلمذاطرةمظؾلـص،موعلدىممم(3)يفمهقالتماظـصظ

                                                                        
اٌمدليماظعربقليممذعرمسؾدآمبوذراحقؾ،مماٌعـكمواٌضؿقن،ميفصوضؾ،مسفد،مم(1)

 10صم2004ظؾدرادوتمواظـشر،برلوت،م

،معبليمسؾلدماظلرغبـمبلقمسؾلل،مدارمايلقار،ممممممماألثلرماٌػؿلقحمممإؼؽق،ماعدلرلق،مم(2)

 77،مص2001م2دقرؼي،مط

،ماٌمدلليماظعربقليمظؾدرادلوتممممضؾلؼماظلـصمربلورقمايداثليممممخقجي،مشوظقي،مم(3)

 64،مص2003واظـشر،مبرلوتم
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ظؾؿؿؾؼلمصبقلمصقفممبؿكقؾفماظؼلودرمسؾلكمطشلػمأبعلودمػلذهمممممم

اظصللقرةموبؾللقرةمسـوصللرػوماظػقزؼؼقلليمواٌقؿوصقزؼؼقللي،موتدلؼللرمم

محدوثفوموهدؼدمعالربفو.

ـقيمإنماظـصماظشعريمبمرةمعشلعفمبوظلدالالتماظضلؿممم

اظنمميـلؾماظللقوقماظؾـقليماظداخؾقليمشللومبشلؼقفوماٌوثلؾميفمممممممم

سـوصللرماظللـص،مأوماظللنمتللؿؿماإلحوظلليمسؾقفللومضللؿـمرعزؼلليمم

اإلذوراتماظلنمتشلؽؾمسصلىماظلـصماظشلعري،موذبللوتممممممم

غؾضفماظنمهر محوالتفماظؿلوؼؾقليمضلؿـمحرطؿفلوموثؾوتفلو.ممممم

ظوػللذهماظؾـقلليماظداخؾقلليمعللـمجوغؾفللومتؼللقممبقزقػلليماظـظللوممم

ن،ماظلذيمتـؿشلرمعـلفماظدالظليمسلدلمعللؿقىمضلقظلمإظبمممممممماظؿق

اآلخر،موعلـمثلؿمؼؾلدومعؿؾؼللماظردلوظيماظشلعرؼيمطؿلـمؼلذرعممممممممم

م-حقـؽللذ–درجللوتمدللؾؿمصللعقداموػؾقرللو،موتؾللدوماظؼصللقدةم

ربٍصؾيمظقذوئٍمعـماظعالضوتماًورجقيمواظداخؾقلي،متؿؾلودلممم

اظؿلثرلمصقؿومبقـفو،موتؿكزرمعبقعومسؾكمتصققحمعلورماظردلوظيمم

.متؾلؽماظردللوظيماظلنمدبؿؾلػموصللؼمطلؾمعؿؾللؼ،ممممم(1)ؼيظاظشلعرم

وطـرلامعومتذل مغقاصذػوماظؿلوؼؾقيمعغّؾؼيمأومعقاربي،مأومعشلػرةمم

                                                                        
،م22،ماجملؾلدمم1994،مسلوٕماظػؽلر،مممجلدظقوتماظلـصممأغبد،مربؿدمصؿلقح،ممم(1)

 41،مصم64-38،ماظصػقوتم3/4اظعددم
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وصؼمحوالتمععقـيمطؾعؾيمسصقيمسؾكمصفؿماٌؿؾؼلمشرلماٌللؾحمم

بوتلوعمأصؼمودربيموعرانمؼمػؾلفمظؾؿراوشليمواٌلراودةماظذطقلي،ممممم

اظؾغلي،ممظصوظشوسرمػقماظشلكصماظلذيمؼعلر مضقاسلدماظؾعؾليموممممم

،موػذهمعفؿؿلفمايؼقؼقلي،موطؾؿلومممم(1)خوظؼماألذؽولماىدؼدةظ

أععـميفمعلؿغؾؼوتماظؾعؾيمطونماألضلدرمسؾلكمعؽوبلداتماظؾغليممممم

وعؽوؼداتفوماظنمتػلؿحمظلفمآصلوقمغلصمآخلر،ممبروغليمأذلد،مممممممم

موذاطرةمأطـرمخصقبيمورؤؼو.

وميـؾماظزعـمسـصرامعـمضقاسدماظشعرؼيموعراوشوتفلومم

بلداسلمالمؼـطؾلؼمبوظضلرورةمسؾلكممممماظـصقي،مشرلمأنماظلزعـماإلم

زعـماظؿؾؼل،مألنماظزعـماألولمإنمطونمزعـلومعضلغقرومصلوآلخرمممم

زعـمسؾكماالعؿلداد،مواألولمإنمطلونمزعـلومعبؾقلوموؿقعقلو،مممممم

صوآلخرمزعـمهؾقؾل،موإذامطونماظشوسرمؼؿعوعلؾمعلعماظؼصلقدةمممم

وسؿؾلفمالمؼعلدومأنمممم-سؾكمػذاماظـققماٌرطلى،مصلننماظلدارسممم

ؼؿعوعلؾمععفلومممم–قيمعـمدرجوتماظؿؾؼلمؼؽقنمسؾكمدرجيمسوظ

بقجفقفللومعللـماظؿقؾقللؾمواظذلطقللى،معللـمخللاللمذبؿقسلليممم

اظقدوئؾماظنمميؽـمبقدورؿفومتػؽقؽمإبلداعماظـللقٍماظؾغلقيمممم

                                                                        
،ماٌرطزماظـؼويفماظشؽؾمواًطوب،مظعدخؾمظؿقؾقؾمزوػراتلظاٌوطري،مربؿد،مم(1)

 186،مصم1991اظعربل،م
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ظؾؼصقدة،موعـمػذهماظقدوئؾمعومػقمصقتلمطوظؼوصقليمووـلقسممم

أوائؾماظؽؾؿوتمأومأواخرػو،موعـفومعومػلقمإؼؼلوسلمؼرجلعمإظبمممم

اظزعـقليمواٌؼطعقلي،موعـفلومعلومؼؿعؾلؼمممممماظقزنماظشعريموزلوتفم

بوظذلاطقىموررقمتـلقؼفو،مطؿومأنمعـفلومعلومؼؿعؾلؼمبؿـودلىممممم

أجزاءماظعؿؾمعبؾي.مطوالررادمواٌػورضلي،موطؿلقازنماظللقوقمأومممم

تقازؼللفموطؿشللعقىماألداءمبللنيمصللقتماظشللوسرموأصللقاتمممممم

اآلخرؼـ،موبنيمعلؿقىمعـماظضؿوئرموعللؿقىمآخلر،موتـظلقؿمممم

ػذاماظـققمؼػضلمبدورهمإظبمتـظلقؿماظؾـقليممماٌودةماظؽالعقيمسؾكم

اظداخؾقيمظؾعؿؾماظشلعري،مغعليفمبلذظؽمبـقليماظصلقرماظػـقليممممممم

اظصودرةمأدودلومسؿلومؼلدسكمبطوضليماظؿكقلؾ،مبلدءامبوظصلقرةمممممممم

اجملفرؼيمأوماظعالضوتماجملوزؼيماظؼوئؿيمسؾلكمعؾلدأماالغزؼلوحمممم

طوظؿشؾقفمواالدؿعورةموسبقػؿو،موعرورامبوظصقرماظؽدلىمطوظرعزم

دطقرةمواٌقروثموعلومإظقفلو،مثلؿماغؿفلوءمبـلقاةماظعؿلؾمأومممممممواأل

م.(1)ربقرهماظػؽري

إنمربللوورةماظللزعـمواٌؽللونميفماظللـصماظشللعريمالممم

تؽقنمواضقيمطؿوميفماظلرد،موظؽـمميؽــومٌسمغؿوئففلومعلـممم

                                                                        
،م22،ماجملؾلدمم1994،مسلوٕماظػؽلر،مممجلدظقوتماظلـصممأغبد،مربؿدمصؿلقح،ممم(1)

 41،مصم64-38اظصػقوتمم،3/4اظعددم
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خالظف،مصوظشؿسمسـدمذوسرمعـمبلالدماظشلؿس،مظقللًمػللممممم

ذاتفومسـدمذوسرمعـمبلالدماظلـؾٍ،موطلذظؽماًقلؾ،مواظغلقؿ،مممممم

واٌطر،مإظبمشرلمذظؽمعـمعػلرداتمتلؿغرلمذلقـؿفوماظشلعقرؼيممممم

اظدالظيماٌؽوغقيمواظزعـقليمواظلنمتشلؽؾمذاطلرةمممممواظـػلقيموصؼم

أطـرمإؼغوالميفماظذات،مضدمالمؼؿؿمإدراطفومإالمبؼراءةمعلـمعؿؾلؼممم

مزبؿؾػ،مأومعـمخاللماظدرسماٌؼورنمظمداب.مم

ثؿمؼلتلمدورماٌؿؾؼلماٌؿكصصمظاظـوضدظماظذيمسؾقلفمم

أنمؼؿوبعفميفمظعؾؿفمتؾلؽمبلؿؿعـموذطلوء،موادلؿـػورمٌؽـقغلوتمممممم

دضقللؼمظإلذللوراتماظدضقؼلليماظللنمضبػللؾمبفللو،ماظللـصموتؿؾللعم

صؿؽقنموزقػيماظـؼدمأغفمظؼلخذمبؿقؾقؼوتماٌعوغلموإذلؽوظقوتمم

اظؿػللللرلمدونمأنمؼؿفلللووزمحلللدودماإلعؽوغلللوتماظدالظقللليممممم

،مطقوظيمضؾطمظلذظؽماظلـص،مأومهدؼلدموربلطممممم(1)وخؾػقوتفوظ

سـوصرهماظداخؾقيمواًورجقي،مظؿؽقنماظؼراءةمأطـلرمعقضلقسقيممم

ضوتماظـصماظنمتضعمعالعحمخرؼطيماظؿلوؼؾمودضي،مووصؼمدقو

مأعومماٌؿؾؼلمظقـؿؼؾمعـماظـصمإظقف.

                                                                        
،مغظرؼليمماًطقؽيمواظلؿؽػرل،معلـماظؾـققؼليمإظبماظؿشلرضبقيمممماظغذاعل،مسؾدآ،مم(1)

،مصم2006وتطؾقؼ،ماٌرطزماظـؼويفماظعربل،مبرلوت،ماظدارماظؾقضوء،م

48 
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حلنيمممJacobsonموػذامعومدسومإظقفمجوطؾلقنم

ضولمظأنماظـصقصماظعظقؿيمواظدضقؼيماالتلوقمتؽلقنمإحوالتفلوممم

واظداخؾقليمسؾلكماظللقاءمدضقؼليموسظقؿليمطلذظؽ،ممممممم اًورجقليم

ربؽلؿمممتـظلقؿم وتصؾحماظؼدرةمسؾلكمضلؾطفوموبؾقرتفلومداخلؾمممم

سؿؾقيمإغؿوجمسلدلمإغؿوجلوتمذلؿكممتـلؾمسلددًامعؿعوزؿلومعلـمممممممم

اظعؿؾقوتماظؿققؼؾقي،مواظؿقزؼعقيماظنمميؽـمتػوسؾفومبشؽؾمالم

اظـصلقصماظلنممم غفوئل،مظؿـؿٍمطذظؽمبشلؽؾمالمغفلوئلمػلذهممم

هؿقيمتؾؽماظؼدرةمسؾكماظؿؿددموذظؽماظزخؿ،موتؽؿشلػمسلدلممم

ظـصمايلل،ممتؾؽماظؿـوزراتماظعؿقؼيماٌؿقشؾيميفمطوعؾمجلدما

وتؾؽماظؼلدرةمغػللفومػللمعلومصبعلؾمعلـمغلصمسالعليمسؾلكمممممممممم

اىلللقدةمواظؿؿقلللز،موصبعلللؾمعلللـماظؿـلللوزراتموتشلللوبؽوتفوم

وإحوالتفوموتقاصؼوتفوماٌـؿؼوةمبشدةمإمتوعومظؾقزقػيماظشلعرؼيميفمم

اظؾغي.موإنمغصومالمضبدثمذظلؽمصقلف،مبلوألحرىمالمغللؿطقعممممم

 اظؼؾقؾمعـفومععفمٌحمتشعؾوتماظؿـوزراتماظدضقؼي،موػذاماظؼدر

ضبقؾمسبقمجفليمربلدودةمحبقلٌمالمسبؿلوجمممممم–إنموجدم –

يفمطؾمعرحؾيمإظبمإسودةمرؤؼليماظعـوصلرماٌؿشلوبؽيموسالضوتفلوممممم

م–أومسؾكماألطـرمثـلوئلممم–وإحوالتفو،مإنمغصومطفذامأحوديم
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المؼػللذلضمحؽؿللومبوالدؿقلللون،مأومسؾللكماألضللؾمالمؼػللذلضم

م.(1)ادؿقلوغومطلوبؼفظ

ؾـصقصمأوماحملؾؾمشلو،معلـمموتؿؿـؾمرؤؼيماٌؿؾؼلمظ

خاللمأخذهمبعـوصلرماظللقوقماظػليفماظداخؾقليمواًورجقلي،مممممم

اظنمتشؽؾماٌـطؾؼماألطـرمهدؼلدامظؼقلودةمحرطليماظؿقلقالتممممم

اظـصقيماظنممتقرمبنيمسـوصرهمظؿشلؽؾماٌعـلكمبشلؽؾمدضقلؼممممم

غلؾقوموصؼمطؾمدقوق،مووصؼمضدرةمػذاماٌؿؾؼلمسؾلكمادلؿـطوقممم

رصضلف،موطػوءتلفمأومسفلزه،ممممسـوصرهموػلمظضؾلقلماظلـصمأوممم

.موػلماظعـوصرماألدودلقيماظلنمتشلؽؾمممم(2)وعالءعؿفمأومتـوصرهظ

اٌدخؾماألدوسمظقظقجماٌؿؾؼلمظؾلـص،موهؾقؾلف،مأوماظقضلق مممم

مسـدمسؿؾوتفمحنيمصبدهمصورشومعـفو.

وؼالحلللظميفمهؾقلللؾماظـصلللقصمبصلللػيمسوعلللي،ممم

واظـصقصماظشعرؼيمبصػيمخوصي،مأنمعرتؽزاتماظؿقؾقؾمرمبوم

إغؿوجمغصلقصمزبوظػليمظشلروطماظلـظؿماالصذلاضلقيمممممممأصضًمإظب

حبؽؿماظضرورةماظشعرؼي،مأومبوظذلخقصمممومؼمثرمسؾلكمثؾلوتممم

                                                                        
 اظلوبؼم(1)

،ماظشللرطيماٌصللرؼيماظعوٌقللي،مبالشلليماًطللوبموسؾللؿماظللـصصضللؾ،مصللالح،مم(2)

 25،مصم1996ظقنؿون،م



 029 

اظـظؿماالصذلاضقي.موعـمععلوؼرلماظـصلقي:ماظللؾؽموػلقمععقلورمممممم

اظذلابطماظقصػل،مثؿماالظؿقومموػقمععقورماظذلابطماٌػفقعل،مثؿم

ذهماظؼصد،مصوظؼؾقل،مصرسوؼيماٌقضلػ،مصوإلسالعقلي،موأوثلؼمػلمممم

اٌعوؼرلمصؾيمبوظـصمػؿوماظلؾؽمواالظؿقوم،موأوثؼفومصؾيمبعؾؿم

.مظصوظؾـقيماظـصقيمبـقيمعؿطقرةم(1)اظـػسمرسوؼيماظـصمواظؿـوص

وربٍقرمصقفو،موػللمبـقليموراءػلومضلدرةمعلو،مضلدمالمتؽلقنميفمممممممم

ضقؿؿفومطكطوب،مبؾميفمسـوصلرمأخلرىمربقطليمبفلو،مػللمممممم

اظؾشللريماظعـوصللرماظللنمتصللـعماظـؿللقذجممبللومصقفللوماإلرللورممم

،مصوظؽؾؿي،مخوظقيمعلـمأيمدالظليممم(2)واظزعوغلمواٌؽوغلموشرلهظ

ذللعرؼيمأومشللرلمذللعرؼي،موػلللمعلللؿقاػوماظػللردي،موظؽـفللومم

ظتؿققلمإظبمذعرمبػعؾموجقدػوميفمدلقوقمذلعريمأوميفمإرلورمممم

                                                                        
،مترعبيممتوممحٍلون،مسلوٕمماظـصمواًطوبمواإلجراءديمبقمجراغدمروبرت،مم(1)

 8،مص1998اظؽؿى،ماظؼوػرة،م

،ماظؿعوعؾمبنيمبـقليماًطلوبموبـقليماظلـصميفماظلـصماألدبللممممممضرؼرة،متقصقؼ،مم(2)

-176،ماظصلػقوتمم2،ماظعدد32،ماجملؾدم2003ذبؾيمسوٕماظػؽر،م

 187،مصم199
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عرطؾوتمتقزؼعقليمسالئؼقليمتؿقاصلؾمصقفلوماظؽؾؿليممبققطفلوممممممم

م.(1)اظؾغقيظ

ظدرادلليموالمميؽللـمظؾؿللـظرلماىللو ميفمعلللؿقىمامم

اظؾغقؼلليمأوماألدبقلليمأنمؼؼللدممظـللوماظقضللقحماظؽللويفمظصوٌؿوبعلليمم

ايـقـيمظؾـصلقصماظشلعرؼي،موهؾقلؾمتلداخالتفوموتصلـقػمممممم

ععطقوتفوموسالئؼفو،مواخؿؾورمصعوظقليمتراطقؾفلومػللماظقدلقؾيممممم

م.(2)اظؿفرؼؾقيماٌـؾكمظؿقدؼدماظقزوئػمورصدماظؿـقسوتظ

إظبممإنماظدراديماإلعبوظقيمظؾلـصمالمدبؿلزلمغػللفوممم

عللومؼلللؿقفمبعللضمممـؾلللماظؾلللوغقوتماظؿقزؼعقلليمظهؾقللؾممممم

اًطللوبظموظؽللـمتلللعكمظؿقؾقللؾماظللـصمضللؿـماظؿقؾللقالتمم

،موػذامعومدـللعكمإظقلف.ممم(3)اظؾالشقي،مواظلردؼيمواٌقضقسوتقي

صعـدمادؿـطوقمأيمغصمذعري،مأومحؿكمغـريمصليفمالبلدمأنممم

                                                                        
ظمأصرؼؼقلوممايدؼٌظمدرادليميفماٌـفلزماظـصللممماظشعرماظعربلمضبقووي،مرذقد،مم(1)

 58،مصم1998اظدارماظؾقضوء،مم–اظشرقم

ذبؾيمصصقل،ماجملؾدممررازماظؿقذقحمبنيماالسبرا مواظؿـوص،صضؾ،مصالح،مم(2)

 77،م1989،م112،ماظعددم8

،مإسلدادممعـمطؿوب،ماظعالعوتقليموسؾلؿماظلـصمممتقدورو ،متزؼػقؿون،مظاظـصظ،مم(3)

طللزماظـؼللويفماظعربللل،ماظللدارماظؾقضللوء،موترعبللي،معـللذرمسقوذللل،ماٌر

 110،مص2004اٌغرب،م
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سبظكمبعدةمدقوضوتمصـقيمعؾٍقيمتللوسدميفمسؿؾقليمادلؿفالءمممم

كماظللداخؾل،موبقللونمحرطلليماظللـصمواتؽوءاتللفماظػـقلليمممماٌعـلل

علـممم-ػـلوم-واٌعرصقي،موطشػمعضوعقـفموصلقره،مودلـقوولممم

خاللمهؾقلؾمسلدةمغصلقصمأومعؼلورعمذلعرؼيمظشلعراءمعلـمممممممم

اظعصللرمايللدؼٌ،متػؿقللًماظللذاطرةماظـصللقي،مواظقظللقجمظللروحم

اظـصماظشعري،موممؽـوتفموعؿعوظؼوتفماظـصقي،مواظذلطقلزمسؾلكممم

أوماألدؾقبلميفمردؿماظصقرةماظؽؾقيمظؾلـص،مممأثرماظلقوقماظػيف

وهدؼدماظدالظيماظـصقيمعلـمخلاللمذلؾؽيمسالضوتلفماظللقوضقيمممممم

ماظداخؾقيمواًورجقي،مطؾمذظؽمعـمخالل:

م.ماظؿـاص:م1

ظاظػؽرماإلغلوغلمػلقمصؽلرمعؿقاظقلوت،ممبعـلكمأغلفمممممم

عؽٍقنمعـمدؾليمعؿقاظقيمعـماألصؽورمواٌعور ،موظقدةميظوتم

اظؼراءة،مواظؿطؾعميفماظـشوطماظغرليمسؾلكممعؿعددةموعؿـقسيمعـم

.موؼلتلماظـصمظقؽقنمجوععومشلذهماٌؿقاظقوتم(1)األصعدةمطوصيظ

اٌعرصقي،ماظػؽرؼيمواظػـقي،مصوظـصمػقمحوظيمبـوءمصـقيمػرعقليمم

اظؿشؽؾمواظؾـوء،مصؽؾمغصمػقمذاطرةمٌومضؾؾلفمعلـماظـصلقص،مممم

                                                                        
،مسلوٕماظؽؿلىمايلدؼٌ،ماألردن،ممممممؾؽيماظلـصمدعدآ،مربؿدمدوٕمدعد،مم(1)

 123،صم2007اربد،م
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واظؿـوصمػقمدراديمورصدمػذهماظؿلثرلاتماظـصلقيميفماظلـص،ممم

أنماظؿـللوصمظادللؿعودةمومتـللؾمظعللدةمممJennyوؼللرىمجللقيف

،م(1)غصقصميفمغصمعرطزيمضبؿػظممبرطزماظصدارةميفماٌعـلكظم

بلغلفمظدالظليماظؽؾؿلوتمسؾلكممممممRifatyrبقـؿومؼعرصفمرؼػوترلم

أذقوءمزبؿؾػي،موؼدلميفماٌلؿقىماظلقؿققظقجلمسؾكمغصلقصمم

،ميفمحللنيمؼعرصللفمجللرلارمجقـقللًم(2)أخللرىموضبقللؾمإظقفللوظ

Gerard Djinnitبلغفمظربووظليمدرادليماظعالضليمبلنيمممممم

صلرلىمممBartم.،مأعلومبلورتمم(3)اظـصقصماٌؽٍقغيمظـصمععنيظ

اظؿـوص:ظمإسودةماظـصمظؿقزؼلعماظؾغلي،مصؽلؾمغلصمظلقسمإالمممممم

ظ،موؼعرصللفمبللقروم(4)غلللقفومجدؼللدامعللـمادؿشللفوداتمدللوبؼي

Puroمأعللومػللوعقنم(5)بلغللفمظادللؿعؿولمغللصمظللـصمآخللرظم،

                                                                        
 124اٌرجعماظلوبؼ،مصمم(1)

،مذبؾيمأضالم،ماألسدادمعشؽؾيماظؿـوصميفماظـؼدماألدبلماٌعوصرادؼقان،مربؿد،مم(2)

 46م،مص1995ظلـيمم4-5-6

 46اظلوبؼ،مصمم(3)

،مترعبي:مربؿدمخلرلماظؾؼلوسل،مذبؾليماظعلربمممممغظرؼيماظـصبورت،مروالن،مم(4)

 96،مص1988،مظلـيم3واظػؽرماظعوٌل،مبرلوت،ماظعددم

،مسلوٕماظؽؿلىمايلدؼٌ،ماألردن،ممممممؾؽيماظلـصمدعدآ،مربؿدمدوٕمدعد،مم(5)

 124،م2007اربد،م
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Hamunػفلقمماظلذيمؼشلؽؾمجللرامممممصرلىميفماظؿـوصمظاٌم

بنيماًطوبماألدبلموعرجعقوتف،مصفقماٌللؿقدعماظلذيمؼػلؿحمممم

اظللـصمسؾللكمرواصللده،موػللقمعرطللزماظؿقاصؼللوتماألؼدظقجقلليميفمم

اظللـص،موػللقماظقدللقطماظللذيمصبؿللعماظللـصماألدبللل،موبللوضلم

اظعـوصللرماًورجلليمسللـمررؼللؼمذظللؽماظؿؼللورعماظؿـظقؿلللميفممم

ؼدؼقظقجقؿماٌؿؿوظقللليماظللللقؿققرقؼقي،موػلللقمعوؼللللؿكمبلللل)األ

Aloediologimماظللذيمؼلللريميفمبـقلليماظللـص،ممممم،)

م(1)وؼعطقفمغلؼقؿفماظؿورطبقيمواالجؿؿوسقيظ.

واظللـصماظشللعريمػللقمبقتؼلليماظؾغلليمواظػؽللرةمظللذامممم

صلظاظدالظيماظشعرؼيمهقؾمسؾكمععوغلماظؼلقلماٌكؿؾػلي،موعلـمممم

حلـمايظمأغـومميؽلـمأنمغؼلرأمأضلقاالمعؿعلددةميفماًطلوبمممممم

اظشعريمغػلف;موبفذامؼؿكؾلؼمحلقلماظدالظليماظشلعرؼيمصضلوءمممممم

غصلمعؿعددماألبعود،مميؽـمظعـوصلرهمأنمتؿطلوبؼمعلعماظلـصممممم

عٍقـ;موميؽـمأنمغطؾؼمسؾكمػلذاماظػضلوءماظشلعريمممماظشعريماٌؿ

ادؿماظؿـوص.مبفذاماٌـظقرمؼؿضحمأنماظدالظيماظشعرؼيمالمميؽـم

أنمتعدمرػقـيمذػرةموحقدة،مبؾمتؿؼورعمصقفومسدةمذلػراتمالمم

                                                                        
،محقظقلوتمممتؽقؼـماًطوبماألدبلاٌرجعقيماالجؿؿوسقيميفاظؾؽقش،ماظطقى،مم(1)

 .105-104،مصمصم1995،مظلـيم38اىوععيماظؿقغلقي،ماظعددم
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تؼؾمسـماثـؿني،موطؾمعـفؿومؼـػلماآلخر.موميؽلـمأنمغؿصلقرممم

ظميفماالدؿؾدالممDe Sossirسؾكمأدوسمعصطؾحمظدقدرلم

جقػرؼيميفمتقزقػماظؾغيماظشلعرؼي،موػللماعؿصلوصمممممخوصقي

سددمعـماظـصقصميفماظردوظيماظشعرؼي،ماظنمتؼدممغػلفومعلـمم

غوحقيمأخرىمبقصػفومذبلوالمٌعـلكمعرطلزي.مصنغؿلوجماظلـصمممممم

اظشعريمؼـؿقمخاللمحرطيمعرطؾيمعـمإثؾوتمغصلقصمأخلرىممم

،موظبلؾىمحؿؿقيماغدعوجماٌؼلروءماظـؼلويفميفمذاطلرةمممم(1)وغػقفوظ

ؼللؿؿمتلللربفمإظبمسللوٕماظؼصللقدةمعللـمخللاللماظؾغلليمأوماظشللوسرم

اظصقر،مأوماألدؾقبمأوماظرؤؼيمإظبمشرلمذظؽ،موضدمتؽلقنمػلذهممم

اظؿـوصللوتماألدبقللي،مأوماظـؼوصقلليمعؾوذللرة،مأومشللرلمعؾوذللرة،م

م.(2)مبعـوػوموعؾـوػومبقسلمأومدونموسلماظشوسرظ

صوظؿـوصماظلقاسلمأوماظالواسللمؼشلؽؾمعلودةماظلـصمممممم

لمسلـمإرثمظغلقي،مواذلؿغوالتمدلوبؼيممممماظذيمالمؼؿؽٍقنممبعز

تشؽؾمتراطؿوتميفمذاطرةماظشوسرماٌعرصقيموزبقؾؿفماظصلقرؼي،مم

                                                                        
 Kristeva,Julia,Semiotica,Trad,Madrid.1981,Pag م(1)

66 
ٓممماظزس ،مأغبد،مم(2) ،مدالالتماظؿـوصميفمضصقدةظراؼيماظؼؾلىظمالبلراػقؿمغصلرما

،ماظعددم22اجملؾدم،م1995درادوتم:ماظلؾلؾيمأ.ماىوععيماألردغقيم

 2128،مصم2136م-2107،ماظصػقوتم5
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ظذامصالمصؽو مظفمعـمذراطفوماٌذلٍدكي،موحرطؿفوماٌوئفليميفمم

ذػـقيماظؿؾؼلمظدؼف.موؼضعماىرجوغلمػلذهمايوظليماظشلعرؼيمممم

وػلماظؿلثرمبوظـصقصماظلوبؼيميفمحقزػوماظطؾقعلل،موؼؿعوعلؾممم

مبـطؼماظضرورةماظػؽرؼيماإلغلوغقيمواظػـقليماظلنمالممممععماظػؽرة

تضعػماظـصموضدمتـرؼف،مضؿـماذذلاروتفوماٌقضقسقيمؼؼقل:م

ظمظقسمظؾشعرميفمجقػرهمغصقىموإمنومظفمعومؼؾؾلفمعلـماظؾػلظممم

وؼؽلقهمعـماظعؾورة،موطقػقيماظؿلدؼيمعـماالخؿصلورموخالصلف،ممم

يفم.موبذظؽمصفقمؼلرىمأنماظؿـلوصمؼؽؿلـمممم(1)واظؽشػمأومضدهظ

سؿؾقلليماظصللقغمواظصللـعيماظشللعرؼي،ممتوعللومطعؿؾقلليمصللـوسيممم

اىقاػر،مصوٌودةماًومم)اٌقازؼيمظؾغيمسـلدماظشلوسر(معؿوحلي،مممم

وظؽـماإلبلداعمواظشلعرؼيمؼؽؿلـميفمصلـوسيماظلـص،موتشلؽقؾممممممم

آصوضفموصقره،مطؿومؼػعؾماظصوغعمبوىقاػر،موػذامعومدبؿؾلػمم

مصقفمصوغعمسـمآخر،موغوصمسـمآخر.مم

يمتػوسلؾماظـصلقصموتداخؾلفو،ممممصوظؿـوصمػلقمسؿؾقلمم

ؤيمغقسقلوتمظؾؿـلوص،موعللؿقؼوتمزبؿؾػلي،ماغطالضلومعلـممممممم

طقغللفمعؽقغللومعللـمعؽقغللوتماظؾـللوءمواالذللؿغولماظـصللل،موػللقم

ؼلعػماظرؤؼيمسؾكمضوبؾقوتماظؾالشليمواإلبالشقليميفمآنمععلو،مممم

                                                                        
 198،مصمأدرارماظؾالشياىرجوغل،مسؾدماظؼوػر،مم(1)
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واظؿـوصميفمأصضؾمحوالتفماذؿغولمادلؿعوريميفمبـلوءماظلـص،مممم

واٌعريفميفمصقغماظؼقؿمواألشراضمؼؿلؿمبوظعؿؼماظـؼويفمواظػؽريم

يفمعداػوماالجؿؿوسلمواظؿورطبل،موضدمؼؽقنميفماظشكصقوتم:م

)االدؿ/ماظؼقل(،مأوميفماظصؾيماظـؼوصقي:ماإلحوظيمأوماإلذورةمإظبم

ضضقيمأومعقضقعمأومعـوخ،موبلذظؽمصوظؿـلوصمسالضليمهلدؼٌممممم

ظؾللـص،مودللؾقؾمإلشـللوءماٌقضللػماظـؼللويفمبللويسماظؿللورطبلمم

م.(1)ؿوسقيمواإلغلوغقيواظرؤؼيماالجؿ

وبفذامؼشؽؾماظؿـوصمعلوحيمظؾقلونمثؼوصليماظـلوصمممم

اظؿورطبقيمواالجؿؿوسقيمواظدؼـقي،موارالسوتفماٌعرصقي،موإٌوعلفمم

مبـمدؾؼفميفمسصقرماظؾغلي،مطؿلومؼشلؽؾمحوظليمصلرارمأحقوغلوممممممم

بوووهماٌقاربيمسـماظؼقلماٌؾوذر،موهؿقؾمأصؽلورهمظؿـوصلوتممم

مئرمايقوةماٌعقشي.اآلخرماظذيمضدمؼؽقنمخورجمدوا

وتؽللودممتـللؾماظـصللقصماٌؼددلليمأطـللرماٌـللوبعمممممم

ادؿكداعوموادؿؾفوعوميفمسؿؾقوتماظؿـوص،موظؼدمأوجلدمحضلقرممم

اظـصقصماٌؼدديميفمغصقصمايداثيماظشعرؼيمطؿومػلوئالمعلـممم

                                                                        
ايداثيميفماظشعرماظلعقديماٌعوصلر،ماظؿـلوصميفمضصلقدةممممأبقمػقػ،مسؾدآ،مم(1)

،م2،ماظعدد30،ماجملؾدم2001سوٕماظػؽر،ممدعدمايؿقدؼـممنقذجو،

 219،مصم240م-213اظصػقوتم
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اظؿشؽقالتمواظعالضوتماظؼوئؿيمبنيماظؿـوصوت،موأصلرزماظعدؼلدممم

عمبلنيماظـصلقص;مممعـماظصقرماٌعؿؿدةمسؾكماظؿقازيمأوماظؿؼلورم

ظؿصؾحمآصوقماظؿـوصلقيمأطـلرمثلراءمواغػؿوحلو;مبػعلؾماظطؾقعليممممممم

اًوصيمظؿؾؽماظـصقصماظعؾقؼيماظلنمتغلذل معـفلوماظشلعرؼيممممم

ايوضرة،موصؼموسلماٌؾدعموعؼؿضقوتماظرؤؼليمداخلؾماظلـصمممم

)اٌلؿؼَؾؾ(مووصؼمعومظؾـصمعلـمعؼقعلوتماظصلالحقي،مواٌـلوخممممم

اظللـصماإلشلللل،ماٌلللقطرمسؾللكمسبللقمؼمػؾللفمالدللؿؼؾولمذظللؽم

واظؿعوظؼمععفموادؿقعوبف،مثؿمادلؿؼطورهمإظبمصلرلورةمؼروقفلومممم

اظشعر;موعؾلفمعؽؿـلزامبوظطوضليمواظعؿلؼموعلرهالميفماظقضلًممممممم

ذاتللفمإظبمأصللؼمهللدؼـلمميـقللفمضقؿللفماٌلعقظللي.مإنمادللؿدسوءم

اظـصماإلشللمإظبمأصؼماظشعرمؼصؾحمسؿقؼماظػوسؾقليمواألثلرمإذاممم

دلؾيميؿالتلفمداخلؾماظلـصمممممعومتفقللتمظلفماٌللؿؼؾالتماٌـوممم

اظشعري،موطونماألخرلمصويومإلغشوءمتؾؽماظعالئلؼماظؿـوصلقيممم

اظـوضللفيماظللنمتللدصعمأرضماظدػشلليمواظؼللقةموتؽلللؾفماظـللراءم

م.(1)اٌطؾقب

                                                                        
،مذبؾليمماظؿـلوصماظلقاسلمذلؽقظفمواذلؽوظقوتفمممممظلي،مصلوروقمسؾلدمايؽلقؿ،ممممدربوم(1)

 312،مص63،ماظعددم2004صصقل،م



 038 

ظؼدماولفماظؽلـرلمعلـماظشلعراءمإظبمػلذاماظـلقعمعلـمممممممم

اظؿـوص،مظؼددقيماظلـصمظلدىماٌؿؾؼللمواحذلاعلفمظؽلؾمطؾؿليممممممم

تمأطـلرمسؿؼلومبوسؿؾلورماظلـصمممممصقف،موظؿقؿقؾمغصقصفؿمدالال

ماظدؼيفمغصًومعؿعوظقًوميفمظغؿفموصؽره،مألغفمعـمظدنمإشلل.

ؼؼقلماظشوسرمدعدماظقودريميفمغلصمظمصلقضماظلقدمممم

م:(1)عـللتلظ

م! سؾكمَضَؾؼلِبمأغكبلتؾبماظـقرؽبمؼبمدربل

 .بالمأعٍر.

 !! بالموادلبمأضددفؾبمصقؾبـؾؽين

 ! سؾكمَضَؾٍؼمأغكبلتؾبماظـارؽبمؼامربل

ؽـبم  أتؾاسلم؟وظؽـ....مأؼ

  : باظصقتكبمعؾبؤتابًا صإذؿب

م! ػقؽبماإلغلانؾبمؼبمخؾبلؿبِر

صفقمؼؿـوصمععماظؼرآنماظؽلرؼؿميفمسلدةمعقاضلعمطللممممم

(معلعمضقظلفمتعلوظبم)مإغللمآغللًمغلورا(ممممممم أغلًماظـلورم (ضقظفم

(وضقظلفم)اإلغللونميفمخللر(متـلوصمعلعمممممم10)دقرةمرلف،مآؼليمم

م(.2اإلغلونمظػلمخلر()مدقرةماظعصرمآؼي اظؼرآنماظؽرؼؿم/م)إن

                                                                        
 .2005اظقودري،معـللتل،ماظدارماظعربقيمظؾعؾقم،مظصقضماظقدمعـللتلظمم(1)
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مطؿومؼؼقلميفمضصقدةمظمأذقوءمتشؾفماظؼؾؼمظم

 ! ػؾبزِّيمإظقؽكبمايرفؿبم

  .حؽبرفؽبمضصقدتل.

 !وادؿؾصريمباظؾاضقاتكبمعـماهلقىم

مـبماظلرؼرةكب.  !باظقؼنيؿبم .بؾمواضذؼبمز

 .وتـاثريمحنيماىـقن.

 .تؾعـري.

 .اظؿؽبفؾل. وتؾؿؾؿلمحني

 واطشػل..مسـمُطـفكبمحؾبؾٍؿمداصٍر

 .طقؼقؼةلب. وتؽبفلقبدي

  ظؾقؾببِّمؼبمخؽبؾِؼمارتعاذاتكبماظعكبـاقؿبمطؿؽبشقؽةلب

  ! خؽبؾػكبمدِّؿؿبٍرمأومحكبفابؿب المتؽبعشؼلمعـ

صفقمؼلؿقضرماظلقوقماظؿورطبلمواظدؼيفمظؼصيمعرؼؿمسؾقفوممم

اظلالممواٌكوضم)مصفزيمإظقؽمإذعماظـكؾيم(،موؼدعٍم

ضصؿفماًوصيميفمظغؿفو،موصبعؾمعػرداتفمتلرلميفمذاتم

ماظـلؼماظؾغقي.

ظذلاثماظشعريمصقؿؿـؾميفمسددمعـمأعوماظؿـوصمععما

اظؿشللؽقالتمواٌلللؿقؼوتماظللنمؼؽـللرمادللؿكداعفوميفماظشللعرمم
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ايدؼٌمواٌعوصر،موعـمذظؽمادؿدسوءمبضعيمأبقوت،مأومبقًم

واحدمأومذطرمعـمبقًمأومعبؾيمذعرؼي،مأومترطقلىمتراثلل.ممم

طؿومأنمػـو ماظؿـوصمععماظشكصقوتماظذلاثقلي،محلنيمؼؼلقممممم

ضـوسفومأومؼؼقممبودلؿدسوئفومسلدلممماظشوسرمبؿؾؾسماظشكصقيمأوم

معقضػمأومدورمتورطبلمأومشرلمذظؽ.

وألنماٌقروثمشوظؾومعومؼشؽؾمدطقةمذػـقيموصؽرؼليمم

ظدىماٌؿؾؼلمواظشوسرمسؾكمحدمدقاءمبـصقصلفمأومبشكقصلف،ممم

صغوظؾومعومميـؾماظؿـوصمععماظذلاثمضقةمرعزؼيمظؾـصمتللؿدسكمم

ؼمعلعمرعلقزهمممظؾدلػـيمسؾكماإلٌوممبذظؽماظذلاثماظؾغقيمواظؿعوظ

وذكقصللف.موؼؽؿلللىماظللـصماألضللدممثللراءهمحبؽللؿماظؿؼللودمممم

ماظزعيف،مظذامغراهمؼضقػمثؼالمععرصقوموغػلقومظؾـصماىدؼد.

م

م:مؼؼقلمربؿدماٌوشقط

مورين

مسؾكمػذهماألرصػةمايـقغةمطأعل

مأضعمؼديموأضلؿمبؾقاظلماظشؿاءماظطقؼؾة

مدأغؿزعمسؾؿمبالديمسـمدارؼؿف

موأخقطمظفمأطؿاعًاموأزرارًا
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مأرتدؼفمطاظؼؿقصو

مإذامٕمأسرف

مؼبمأيمخرؼػمتلؼطمأمساظل

موإغينمععمأولمساصػةمتفبمسؾكماظقرـ

مدأصعدمأحدماظؿالل

ماظؼرؼؾةمعـماظؿارؼخ

موأضذفمدقػلمإظبمضؾضةمرارق

مورأدلمإظبمصدرماًـلاء

موضؾؿلمإظبمأصابعماٌؿـيب

موأجؾسمسارؼًامطاظشفرةمؼبماظشؿاء

محؿكمأسرفمعؿكمتـؾتمظـا

مودعقعمجدؼدةأػدابمجدؼدة،م

مؼبماظربقع؟

مورينمأؼفاماظذئبماٌؾقيمطاظشفرةمإظبماظقراء

مإظقؽمػذهم"اظصقرماظػقتقشراصقة"

صوظشللوسرميفمػللذهماألبقللوتم)وػللقماإلغلللونماٌعوصللرم

اٌشققنمبوًقؾوتماًوصيمواظعوعي،مواٌلقارـماٌفلزوممبؽلؾمممم

ورـقؿفموحؾفمألرضف(مؼلؿقضلرماظللقوقماظؿلورطبلمظؾؿوضللممممم

فموذرصف،مورعقزهموأسالعفم)رورقمبـمزؼلود،مماظعربلمبؽؾمسزت
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اًـللوء،ماٌؿللـ (;مظقللدذبفوميفمدللقوضفماًللوصمايقللوتلمم

واآلغل،موظقكرجماٌعـكمعـماٌؾوذلرةميفماظلـصمطؿلومؼللؿؼؾؾفممممم

اٌؿؾؼلمألولموػؾي:م)حزنمذوسرمسؾكماظقرـموايرؼي(مًورجم

اظـصمسبقماظؿلورؼ مورعلقزهماٌـؿؼلوةمبعـوؼليمظؿشلؽؾماسبراصلوممممممم

وتعرجوميفمذاطرةماظـص،مظقلدصعمبلذظؽماٌؿؾؼللمظؿؿؾلعممممممغصقو،

رعقزماظشوسر،مودورػوميفمصلـوسيماٌعـلكماىدؼلد،ماظلنمضلدمممممم

ؼؿؾـوػوماٌؿؾؼلمألولموػؾيمسؾكمأغفومأزللوءمذكصلقوتمصؼلط،مممم

وظؽلـماٌـطللؼماظـصلللمؼللرصضمذظللؽ،مظقفعؾللفومدالالتمسؾللكمم

ذاطرةماظعربلمبؼقتفموذلعرؼؿفموسزتلف،مظققؼلؼمعلدىمحللرةمممممم

ماظشوسر.

وؼعززمدقوضفماظرعلزيمبللقوقماجمللوزماظلذيمؼؿؿقلزمممممم

بعؿللؼمصللقره،موشرابؿفللو،مظقؿللزجمسـوصللرػومبلللقوقمأدللؾقبلم

ممؿـعماظغؿقضمواظلفقظي،مظقعلدلمسلـمذاتلفمطشلوسرمظؾقلقعلمممممم

وايقوتل،مواظـؼدماظالذع،مواظلرصضمايلود،موذلوسرماظصلقرةممممم

شرلماٌلؿفؾؽي،مصفـو م)سوصػيمتفىمسؾكماظقرـ(،مو)اظؿاللم

ـماظؿللورؼ (،مو)ورللـمذئللىمعؾللقىمطوظشللفرةمإظبمماظؼرؼؾلليمعلل

اظقراء(،مطؾمػذهماظصقرمتعطلمظؾـصمذاطرةمرعزؼلي،موأدلؾقبوممم

عؿػللردا،مواسبقللوزامظلللقوضوتمدبؿػلللمعػرداتفللوماٌؾوذللرة،مممم
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ودالالتفوماىوػزةموراءمظغيمذلعرؼيمخوصلي،موصلـوسيمظغقؼليممممم

عؿؿؽـي.محقٌمظٕمتؽـمذعرؼيمربؿدماٌوشقطماعؿدادامظشعرؼيم

كماظرشؿمعـمأغفلومأٍثلرتميفمولوربمطلـرلؼـمأتلقاممممممأحد،موسؾ

بعللدهموحللووظقامأنمؼؼؿػللقامأثللره،مإالماغللفمزللؾمحوظلليمذللعرؼيم

خوصلليمهؿللؾمسالعللوتمتػردػللو،موػقؼؿفللوماظـوبعلليمعللـمممممم

خصقصقيماظؿفربيماظنمسوذفومواظرؤؼيماظنمرزلًمصضلوءه،مم

واظذاتماظشوسرةماظنمصلوشًمظغؿفلومعلـمسلذابوتفوموحزغفلومممممم

اٌغؿوظليمبلنيمعالؼلنيماىلدران،موهلًمممممماظققعل،موأحالعفوم

م.(1)دؼػمايقوةماظقارهظ

وعـمأػؿمعظوػرماظؿـوصمتقزقلػماظرعلزمواألدلطقرةمممم

يفماظـصماظشعري،موظؼدمدأبماظشعراءماٌعوصرونمسؾكماظعلقدةمم

إظبماظذلاثماظلذيمؼشلؽؾمراصلدامأدودلقومعلـمرواصلدمايرطليمممممممم

أذلؽوالمماظشعرؼيماٌعوصرة،مظوضدمادبلذتماظعلقدةمإظبماظلذلاثمممم

عؿعددةموزبؿؾػلي،مصؿلـماظشلعراءمعلـمأسلودواماظلذلاثمإسلودةمممممممم

جوعدةمالمحقلوةمصقفلو،موحشلدواميفمأذلعورػؿمأزللوءموأضلقاالممممممم

ظشعراءمضلدعوءمالمتـلدشؿميفمولربؿفؿمأوميفمرؤؼليمضصلوئدػؿ،مممممم

                                                                        
،ماألدلؾقعماألدبللمدلقرؼو،مممماٌوشقطماظذيمالميشلمبلنيمرصلقػنيممنؿ،معػقد،مم(1)

 2002دؼلؿدلم29،م151اظعددم
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وعللـفؿمذللعراءمحللووظقامأنمؼػقللدوامعللـماظللذلاثموأنمؼقزػللقهمم

ضللعفمتقزقػللومحققؼللو،موعللـفؿمعللـماسؿؿللدمسؾللكماظللذلاثموأخ

ظؿفربؿفمورٍقرهمومّنوه،موأظؾلفمثقبومجدؼدامزاػقلومؼؽشلػمأنممم

اظذلاثمعصدرمعفؿمسـدمضراءتفمضراءةمجدؼدةمتربطمبنيماٌوضللمم

م.(1)وايوضرظ

وؼشؽؾماظؿـوصمغقسومعـمربووظليمتـؼقلػماٌؿؾؼلل،مممم

وإحوظؿفمظعـوصرمخورجماظـصمظؾرجلقعمإظقفلومطؿلودةمأدودلقيممممم

ؼممتوعلومبلندرا مممظػفؿمعراعللماظلـص،مألنمذظلؽماظػفلؿمعؿعؾلممممم

اٌؿؾؼلللمإلحللوالتماظؿـللوص،مصعؾقللفمأنمؼػللؽمذللقػراتمػللذاممم

اظللـص،موؼؿعؿللؼميفمصفللؿمعرعقزاتللفمواإلرللالعمسؾللكمتعوظؼوتللفم

ماظداخؾقيمواًورجقي.

وظظؽلمؼؽقنماظؿعوظؼماظـصلمصودضوموعمثراموخصؾو،م

البدمأنمؼرتؽزمسؾلكمضوسلدةمعلـماظؿفربليمايقليماظلنمتؼلقممممممممم

فربيماظقاضعقليمػللمعلومضبلر مممممبؿقرؼؽمبوسٌماظؿعوظؼ..مصوظؿ

بوسللٌماالتصللولمواظؿعللوظؼمظللدىماظشللوسرماظالحللؼمبـصللقصممم

ذعرؼي،مدؾؼمأنمضرأػومواخؿزغفوميفمذاطرتف،محؿلكمظلقمطلونمممم

                                                                        
،معؽؿؾيمجوععليمماظؿـوصميفممنوذجمعـماظشعرماظعربلمايدؼٌربوبعف،معقدك،مم(1)

 11،مصم200اظرلعق ،م
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.ظويفماظشعرم(1)األعرمشورضوميفماظؼدممعؿؾوسداميفماظزعـمواظؿورؼ ظ

ايدؼٌممتماظؾفقءمإظبماًراصيمواألدطقرةمواظرعز،مسؾكمسبلقمم

.مصلوظرعزمواألدلطقرةمػؿلوماٌلودةممممم(2)ٌوضللظمٕمؼؽـمذلوئعوميفمام

األطـرمٌعوغوميفمذاطرةماظـصماظشعريماظذيمميقؾمبطؾقعؿلفمإظبمم

اظؾفرجيمواظذلصقعماظؾغقي،مصلوظـصماظشلعريماظلذيمؼؿشلؽؾممممم

سؿقعللومعللـماىؿوظقللوتمواحمللللـوتماظؾالشقللي،مطوظصللقرةمممم

واجملوز،مضبؿوجمأحقوغومٌومؼضػلمسؾقفمإذعوسوتمعـمايلـم

ظغؿقض;مظقشؽؾمعلودةمشلرلمصلرضبيمظؾؿؿؾؼلل،مالمممممواظغرابيموا

تفؾفمعػوتققفومعـمأولمعراودةمأومضراءةمظوظألدلطقرةمجوذبقليممم

خوصيمألغفومتصؾمبنيماإلغللونمواظطؾقعلي،موحرطليماظػصلقلممممم

وتـووبماًصلىمواىلدب،موػللمبلذظؽمتشلؽؾمغقسلومعلـمممممممم

اظشلعقرمبوالدلؿؿرار،مطؿلومتعلنيمسؾلكمتصلقرمواضلحميرطلليمممممممم

م.(3)غلوغقيظاظؿطقرميفمايقوةماإل

                                                                        
،معمدليمزوػرةماظؿعوظؼماظـصلميفماظشعرماظلعقديمايدؼٌاشلوسلل،مسؾقي،مم(1)

 45ػل،مصم1418اظقؿوعيماظصقػقي،م

 112،مصم1957،ممتقزم3،ماظعددمذبؾيمذعراظلقوب،مبدرمذوطر،مم(2)

،ماظشرطيمايداثيميفماظشعرماظعربلماٌعوصر،مبقوغفوموعظوػرػوربؿقد،مربؿد،مم(3)

 158صمم1994م2اظعوٌقيمظؾؽؿوب،ماظؼوػرةمط
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واألدللطقرةمتعطقـللومذظللؽماإلحلللوسمبوظقحللدة،ممممم

اظقحلدةمبلنيماٌـظلقرمواظغلق ،مبلنيمايللمواىوعلد،مبللنيمممممممم

اإلغلونموبؼقيمعظوػرمايقوة.مواظـظومماظذيمدبؾؼلفماألدلطقرةممم

صقؿومحقشلو،مظقسمغظومماظعؼلؾماٌؿعلوظلماظلذيمصبعلؾمغػللفمممممم

بؾممخورجماظعوٕ،مثؿمؼػلرهمسـمبةعدموطلغفمذلءمشرؼىمسـف،

ػقمغظومماإلغلونماٌؿعددماألبعلودماظلذيمالمؼللؿطقعمأنمؼلرىممممم

غػلفمخورجماظعوٕماظذيمؼعؿؾمسؾكمتػلرله،موؼلدر مبطرؼؼليممم

عومأنماٌػَلرمواٌػَلرموجفونمظعؿؾيمواحلدة،مظؿعقلدماألدلطقرةمممم

م.(1)اظربطمبنيمرريفماظقجقد:ماإلغلون/اظقسل،مواظؽقن/ماٌودة

عللؾمغصللفمظللذامىلللماظشللوسرمعـللذماظؼللدممإظقفللومىم

اظشلعريمعغلوؼراموجلذابو،موظقضلػلمسؾقلفمغقسلومعلـماظللقرممممممممم

واظؿفقؼؿماظذيمؼؾقؼمبؽقنماظشعرمعـلذماظؾلدءمارتلؾطمبوًراصليممممم

واظؿقؾقؼمواظلقرمخوصيمسـدماظعلربميفماىوػؾقليمإذمربطلقهمممم

بللوىـمواظشللقورنيموبللقاديمسؾؼللر،موعللـمػـللومحػللؾماظشللعرم

ؿغاللماظعربلماٌعوصرمبذلعقزمغصقصفموأدلطرتفو،موؼعلدمظادلممم

                                                                        
،معـشلقراتمدارمسلالءماظلدؼـ،مدعشلؼ،ممممماألدلطقرةمواٌعـلكمماظللقاح،مصلراس،مممم(1)

 21،مصم2001
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األدطقرةميفماظشعرماظعربللمعلـمأجلرأماٌقاضلػماظـقرؼليمصقلفممممممم

م.(1)وأبعدػومآثورامإظبماظققمظ

وتلللؿؿدماألدللطقرةمجوذبقؿفللومعللـمطقغفللوماٌوضلللمم

علؿعودا،موػلمرؤؼيمظؾؽلقنموررؼؼليميفماٌؼلوممسؾلكماألرض،ممممم

أٍؼوممطونماظؽلقنمرػلال.مظلذظؽمالمتطلرحمايؽوؼليماألدلطقرؼيممممممم

عؿكٍقؾي،مبلؾمعلـمجفليمطقغفلوممممممغػلفومعـمجفيمطقغفومضصي

حؼقؼيمتشغؾمعـماظقاضعمجوغؾفماظالعرئل،موالمحوجيمظؾقؼقؼيم

بللوظؾٍػمواٌللداورةمواظؿػللــميفماظلللرد.مصؿللـمحؼقؼؿفللومتلللؿؿدمم

ايؼوئؼمدطقتفومودؾطوغفو.مظذظؽمتـطؾلؼمأشؾلىمايؽوؼلوتمممم

األدطقرؼيمعـماظقاضعل،معلـماٌعقشللمواٌرئلل.مثلؿمتعؿلدمإظبمممممم

رجماألدلطقري،موعلـماظعلوديمتللؿٍؾمممممزحزحيماظقاضعلمظؿللؿدم

م.(2)اظغرائ 

وميؽلللـمأنمؼؽلللقنماظرعلللزمواألدلللطقرةميفماظلللـصمم

اظشعري،معلدخالمعـودلؾومظؾؿكػللموراءمعلدظقالتفوماظرعزؼلي،مممممم

                                                                        
،ماظؽقؼلً:مسلوٕماٌعرصلي،مممماووػوتماظشعرماظعربلماٌعوصلرمسؾوس،مإحلون،مم(1)

 165،مصم1978

،م،مصؿـيماٌؿكقؾ،مخطلوبماظػؿـليموعؽوئلدماالدؿشلراقمممماظققدػل،مربؿدمظطػلم(2)

 293،مصم202اٌمدليماظعربقيمظؾدرادوتمواظـشر،مبرلوت،م
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واظؼللقلمسؾللكمظلللوغفوممبللومؼعفللزمسـللفماظشللوسرمبشللؽؾمحللرمم

وواضح،ميفماٌلوئؾماظلقودقيمواظدؼـقيمواالجؿؿوسقي،موػقمعلومم

عفللزماظشلوسرمشوظؾللومسلـماضؿقوعفللومممميـلؾماظؿوبقػللوتماظلنمؼمم

بشؽؾمجرئمطلمالمؼـرلمزوابعمعـماظرصضمواٌللوءالتمحلقلممم

معقاضػفموأصؽوره.

أعومعـماظـوحقيماظػـقيماًوظصيمظصوألدطقرةمتلعػم

اظشوسرمظؾربطمبنيمأحالمماظعؼؾماظؾورـموغشوطماظعؼؾماظظلوػر،مم

واظربطمبنيماٌوضلموايوضر،مواظؿقحقدمبنيماظؿفربيماظذاتقليمم

ؿفربيماىؿوسقي،موتـؼذماظؼصقدةمعلـماظغـوئقليماحملضلي،ممممواظ

م.(1)وتلوسدمسؾكماظؿـقؼعميفمأذؽولماظذلطقىمواظؾـوءظ

وصبىماظـظرمإظبماألدطقرةمعـمخاللمغظرؼليمسوعليممم

ظؾغي،موظؾؽؿوبي،موظؾدال،مطؿومصبىمسؾكمػذهماظـظرؼليماظلنممم

تلؿـدمإظبمصقوشوتمسؾؿماظلالظي،مواظؿقؾقلؾماظـػللل،موسؾلؿمممم

اظلقؿققظقجقو(،مواظؿقؾقؾماإلؼلدؼقظقجل،مأنمتقدلعممماإلذورةم)

عضؿقغفومظقشلؿؾماىؿلؾ،مألنماألدلطقريمؼؽلقنمحوضلراميفمممممم

طللؾمعؽللونمغضللعمصقللفماىؿللؾ،موسبؽلللمصقللفمايؽوؼللوتمممم

                                                                        
،مدؾللؾيمسلوٕماٌعرصلي.مممماووػلوتماظشلعرماظعربللماٌعوصلرممممسؾوس،مإحلون،مم(1)

 165اظؽقؼً.م
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.م(1)واظؿورؼ ،موػذامؼشؿؾمطؾمطالممميؽلـمأنمؼغطقلفمعؿصلقرممم

وظتعؿؿدماألدطقرةميفمتؼـقوتفومسؾكمادؿكدامماظظاللماظلقرؼيم

ؾؿوتميفمأيمظغليمذاتموجفلني،موجلفمدالظللمممممظؾؽؾؿوت.مصوظؽ

ؼرتؾطمبوٌعوغلماٌؾوذرةمظؾؿلؿقوت،مووجفمآخرمدقريمعؿؾٍقنم

بظاللمعؿدرجيمبنيماظقضلقحمواًػلوء،مضلودرةمسؾلكماإلضبلوءمممممم

مبعوغلمشرلمعؾوذلرةموادلؿـورةمعشلوسرمطلـرلة،موظؼلدمادلؿػودممممممم

اظشعرمعـمػذهماًصقصيماظلقرؼيمظؾغي،مصوظشعرمػقماظللؾقؾمم

.مبؾمػقمأدطقرةمظغقؼليمم(2)دطقرة،موابـفوماظشرسلظاٌؾوذرمظأل

ضوئؿيمسؾكماٌػورضوتماظػـقي،مواظؿضؿنيماظـػللمواظػيفمظؾؽـرلم

ممومػقمخورجماظشعر،مبشؽؾمطبدمماظـصموؼؼدممظلفمصضلوءاتممم

مزبؿؾػيموعؿـقسيمتغيفمذاطرتف،موتلعػمعداراتفماٌؿعددة.

ورشللؿمأػؿقلليماألدللطقرةميفمبـللوءماظعؿللؾمأوماظللـصمم

وهرؼؽمآصوضفمبوووػوتماظرعزؼليمواظؿعددؼلي،مإالممماظشعري،م

أغفمظالمؼـؾغلماسؿؿودمأدطقرةماظـظومماظـوبً،مصقؿؽـمإدخلولمم

اظزعونمواٌؽونمطعوعؾنيمداخؾقنيميفمهؾقلؾماألغظؿليماظؾغقؼليمممم

                                                                        
،معرطللزماإلمنللوءمم،مترعبللي:معـذرسقوذلللمػلفللليماظؾغلليمبللورت،مروالن،مم(1)

 101،مص1999ايضوري،مدقرؼي،محؾى،م

 22،مصماألدطقرةمواٌعـكاظلقاح،مصراس،مم(2)
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ظؾـصللقص،مظقظفللرمتعللددماالخؿالصللوتماظلللقوضقي،مغؿقفلليمممم

مظ.(1)اخؿال ماٌعوؼرلماألدؾقبقي

اظشوسرمسـدمعقاضلعمربلددةمممطؿومالمؼـؾغلمأنمؼؼػم

ظؾرعزمأوماألدطقرةمسـدمتشؽؾمغصفماىدؼد،موإالمسدمذظؽمعـم

اظؼصقرماظػليفموضلؿقرمروضلوتماًؾلؼمواإلبلداعمظدؼلفمظصؽؿلومممممممم

ؼؿعوعؾماظشوسرمعلعماظرعلقزماظؼدميلي،مصنغلفمميؽـلفمأنمطبؾلؼممممممم

طذظؽماظرعزماىدؼد،موؼـشهماألدطقرةماىدؼدة،موػقميفمػذام

ؼللؿطقعمبفلومأنمؼرتػلعمبوظقاضعقليممممممضبؿوجمضقةمابؿؽورؼيمصلذةم

اظػردؼيماٌعوصرة،مإظبمعلؿقىماظقاضعقيماإلغلوغقيماظعوعليمذاتمم

،موػلقمبلذظؽمدلرلتودمآصلوقماظؿفرؼلى،مممممم(2)اظقاضعماألدطقريظ

وؼؿقؾكمبشر ماحملووظي،مصالمؼؼلػمسـلدماظرعلقزمواألدلوررلممممم

اظؼدميي،مصؾؽؾمسصلرمرعلقزهموأدلوررلهماظلنمميؽلـمظؾشلوسرممممممم

وتؾيفمعقاضػفلوماظعظقؿلي،موجعؾلفومذاطلرةممممممدبؾقدػوموذطرػو،

ظؾـصموظؾػؽرةموظؾشعقب،مظصقللؿدسلماظشلوسرمبعلضماظرعلقزممممم

                                                                        
،مترعبلي:ماألعلورة،مممأصؽورموآراءمحلقلماظؾللوغقوتمواألدبممؼوطؾلقن،مروعون،مم(1)

صوحلمصدام،مسؾل،مسؾدماىؾورمربؿد،مدارماظشمونماظـؼوصقليماظعوعلي،ممم

 84،مصم1990بغداد،م

،مدارماظعللقدة،مدارماظـؼوصلليماظشللعرماظعربلللماٌعوصللرمؼـ،مإزلوسقللؾ،مسللزماظللدمم(2)

 218،م3برلوت،مط
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وصبعؾفومذقاػد،موضدمؼعؿدمإظبماالسبرا مسلـمدالظؿفلوماظلنمممم

ظدالالتمأخرىمأطـرمعروغيموسصرؼي،موبلذظؽمأطـلرمممم(1)سؾقفوظ

مإدعوصوميوجوتماظعصرمواظـوسمواظـصماىدؼد.

م:مم(2)اظدعشؼلمؼؼقلمأدوغقسميفمغصمعفقور

معؾؽمعفقار

معؾؽمعفقار

معؾؽموايؾؿمظفمضصرفبموحدائؼمغار

موماظققممذؽاهمظؾؽؾؿات

مصقتمعات

معؾؽمعفقار

مضبلمؼبمعؾؽقتماظرؼح

موميؾؽمؼبمأرضماألدرار.

مصقت

معفقارموجفمخاغفمساذؼقه

معفقارمأجراسمبالمرغني

معفقارمعؽؿقبمسؾكماظقجقه

                                                                        
ٌمممممماظرواذدة،مدلوعح،ممم(1) ظ،معغلوغلماظلـصمظدرادلوتمتطؾقؼقليميفماظشلعرمايلدؼ

 23،مصم2006اٌمدليماظعربقيمظؾدرادوتمواظـشر،مبرلوت،م

 1691،مبريوت،مدارمذبؾةمذعر،أشاغلمعفقارماظدعشؼلأدوغقس،مم(2)
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مأشـقةمتزورغامخؾلة

مؼبمررقمبقضاءمعـػقة

مغاضقسمعـماظؿائفنيمعفقار

مؼبمػذهماألرضماىؾقؾة.

صللوٌؿؾؼلمؼقاجللفمظعفقللوراظميفماظللـص،مطشكصللقيمم

ؼصػفوماظشوسرمحبؼقؼؿفوموؼـؼؾفومإظقف،موؼؿؿؾعموصػماظشلوسرمم

شلو،مظؽلـمأدوغلقسمذلوسرماىلدلماألسؿلؼميفمذاطلرةماظشلعرمممممممم

اظعربلماٌعوصر،ماظشلوسرماظلذيمؼـػللماظؾغليمظقعقلدمتقرقـفلوممممممم

قعقدمبـوءػلومبؿلورؼ مأحلدث،موؼؼؿلؾمممممبشؽؾمآخر،موؼفدعفومظ

اظؾغيمظقفعؾفوميفمحوظيمبعٌموحقوةمعللؿؿرة،موطلغلفماظعؾلٌمممم

اىلللقؿميفمعللداراتفومعللـمأجللؾماظؿللقددمايللرمواظؼقوعللوتممممم

اٌؿعددة،مؼلؿقضرمرعزهماظؿورطبلموأدطقرتفماظؼرؼؾيماظؾعقلدةمم

ظعفقورماظدعشؼلظمظقؼدعفمظـومخورجمدلقوضفماظؿلورطبلمجوععلومممم

ةموايقوة.مصفقمؼعقلدمغػل مايقلوةميفمػلذامممممبذظؽمبنيماألدطقر

اٌؾؽمظقؽقنمأضربمظؾقاضلعمعـلفمظؾرعلز،مورمبلومظلقسمظلفمعلـمممممممم

اظرعزؼيمدقىماالدؿ،مصفقمؼلؿؼكميفمػذاماظلـصمعلـماظؿلورؼ مممم

دللقوضومظقعّؾللؼمسؾقللفمدللقوضوتفماآلغٍقللي:ماظؾغقؼلليمواظـػلللقي،مممم

واظـؼوصقيمواظعورػقي،مواالجؿؿوسقلي،ميفماغلدشوممتلوممظؾؿؿكقلؾممممم
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ظدؼفمبوظلقوقماظؿورطبل،موظقؼقلمسلـمظعفقلورظ،معلوممممماظشعري

ؼؼقظفمسـمذاتفميفمتقحدمبقـفؿو،مطؿومؼعؿدمإظبمتراطقلىمأطـلرممم

سصرغيمورػوصيمسـمعؾؽمضدؼؿمحبذاضليمذلعرؼي،مورؤؼليمتؾقلؼممممم

مبـووراتفماظؿورطبقيميفمبـوءماظؼصلقدةماٌعوصلرة.م)عفقلورمعؾلؽممممم

ؽلقتمموايؾؿمظفمضصرموحدائؼمغور(مصليمعؾؽمػذام)ضبلميفمعؾ

اظللرؼح،موميؾللؽميفمأرضماألدللرار(،مإغللفمصبعللؾمػللذاماظرعللزمم

سلوسيمظؽؾماظؿـوضضوتماظنمالمتلفؿمإالميفمخؾلؼمضصلقدةميفممم

ظغيمذلوسرمزبؿؾلػ،مصؾلقسمشللذاماٌؾلؽمعلـمحؼقؼليماٌؾلق ممممممممم

ذلء،مإغفمأضربمظؾشوسر،موظإلغلون،مصفقمحؼقؼلمطللم)وجلفممم

خوغفمسوذؼقه(،موػقمضعقػمطلم)مأجراسمبلالمرغلني(،موػلقمممم

قمطلغفم)عؽؿقبمسؾكماظقجقه(موػقمسذبمطلمصلرحمرلورئمممصود

وطلم)أشـقيمتزورغومخؾليميفمررقمبقضوءمعـػقي(،موػقمضددللمم

مطل)غوضقسمعـماظؿوئفني(.مم

ػؽذامؼؼدممظـوماظشلوسرمغػللفميفمغرجللقيمعؼؾقظلي،ممممم

ظقٍقؿؾمرعزهمحوالتفماإلغللوغقيماظداخؾقليمواًورجقليمبلقسلممممم

 مظـعلر مضصليممموصقغمخوصني،موؼذل مظـومأنمغرجلعمظؾؿلورؼمم

ػذاماٌؾؽموحقوتلفمظلـؼذلبمعـلف،موعلـمذلعرؼؿفموعلـمغصلف.مممممممم

وظعؾمػذهماٌـوورةمععماألدطقرةمترجعمإظبمأنمأدوغلقسمذلوسرممم
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إذلؽوظلمبؽلؾمععـلكماظؽؾؿلي،مظأثلورمإنلوزهماإلبللداسل،موالممممممم

ؼزال،مسوصػيمذعرؼيمالمتزالمتـرلمعـمشؾورماظطؾلعمعلومؼلدصعمممم

ألجقبلي.مصشلعرمممإظبمتقظدمسشراتماألدلؽؾيموتصلورعمسشلراتماممم

أدوغقسمذعرمعؿؿردمسؾكمطؾماٌقاضلعوتماظؿؼؾقدؼلي،مؼعصلػمممم

بوظـوبًماىوعدمعـمأضوغقؿماظشعرمواظػؽرمظققرراماٌؿغرلماظقاسدم

عـمبذورمايقوة.موػقمذعرمعللوءظيمبوظدرجليماألوظب،معللوءظيمممم

ظإلبداع،موعللوءظيمظؾلذاتماٌؾدسلي،موعللوءظيمظؾؼلورئماظلذيممممممم

ةماظعؼلؾمسؾلكمرلرحماظللمال،مممممؼؿؾؼكماإلبداع،موعللوءظيمظؼلدرمم

وعلللوءظيمظؾلللمالماظللذيمؼغللدومسالعلليموجللقدموذللعورمػقؼلليمم

وحضقر.محؿكمشلدتمععلفمحدضليمضصلقدتفمأطـلرماتللوسوميفممممممم

رؤؼؿفومتػوصقؾماظعوٕماظذيمتـؼضفمظؿمدسمسؾكمأغؼوضفمسوٌلومم

م.(1)مالمؼؽػمحؾؿفمسـماظؿؽشػ!ظ

ظوالمتؼؿصللرمروضلليماظرعللزمسؾللكمصللقرماظؿشللكقصممم

دػوممتؿلدمإظبمحقلزماظؿعلؾرلمأوماظؿؼرؼلرممممماظشعرؼي،مبؾمضلدمنلمم

اظعودي،مصؿضلػلمسؾقلفمشالظليمعلـماًقلولموترتػلعمبلفمعلـممممممممم

                                                                        
خرؼلػمم-م2،اظعددم6اجملؾدمم-،مذبؾيمصصقلماٌصرؼيأدؾوب،مسصػقر،مجوبرم(1)

1997 
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،مصؿصللؾحماألذللقوءم(1)علللؿقىماظؿعللؾرلمإظبمعلللؿقىماظؿصللقؼرظ

اظؾلللقطي،موسـوصللرماظطؾقعقللي،مرعللقزامظغقؼلليمذاتمروضللوتممم

وإذعوسوتمعـؾـؼيمعلـمظغؿفلو.موألػؿقليمدرادليماألدلطقرةميفمممممم

ؼلؿؾفؿمصرخيمسلوٕمم طؾقدمظقػلمذذلاوسصننم اظشعرماٌعوصر،

اظؾغيماظلقدرليميفمدراديماألدوررلمواظشعوئرموأبـقيماظؼرابي،م

وؼؼدممطؿومؼؼقلمطؾؾرمظأسلؾموأروعممنقذجمظؾؿقؾقلؾماظؾـقلقيممم

زفللرمحؿللكماآلنظحقللٌمؼعؿللدميفمطؿوبللفمظعقـقظقجقللوتظمإظبم

اظشلؿوظقيمواىـقبقليممم ظربووظيمىؿعمأدلوررلمضلوراتمأعرؼؽلوممم

سالضوتفوموإثؾوتمضقاػوماٌقحدةمظؾعؼلؾماظؾشلريممممبغرضمإزفور

م(2)عـؿفوتفظ ووحدة

وظؽلمضبؼؼماظـؿقذجماظرعلزيمأوماألدلطقريمشوؼؿلفمممم

داخللؾماظللـصمظالبللدمأنمؼلللتلمػللذاماظؿـللوصمأوماظؿقزقللػمأوم

                                                                        
جوععليممماظللؽقنماٌؿقلر ،مدرادليميفماظؾـقليمواألدلؾقب،ممممماشلوسلل،مسؾقي،مم(1)

 264،مص1990،م2اظؾقرؼـمج

،مترعبيم:ماظلقدمإعوم،مدارمذرضقوتمظؾـشرماظشعرؼيماظؾـققؼي طؾؾر،مجقغوثون،م(2)

 .63،مص1،2000واظؿقزؼع،مط
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االدؿعوغيمبوألدطقرةمعـلفؿومععمدقوقماظؼصقدة،موصقفمإثلراءمم

م.(1)وودؼدموتعؿقؼمظألبعودماظػؽرؼيمواظػـقيمصقفوظ

موندمذظؽميفمغصمبدرمذوطرماظلقوب:

مذفقرمرقالموػذيماىراحم

ٌُدىم ممتزقبقمجـيبمعـؾما

موالمؼفدأماظداءمسـدماظصؾاحم

موالمميلحماظّؾقؾمأوجاسفمباظردى.م

قـبمأؼقبقبمإنمصاحمصاح:م موظؽ

م"ظؽمايؿد،مإنماظرزاؼامغدى،م

موإنقبماىراحمػداؼامايؾقبم

مأضؿقبمإظبماظصقبدرمباضاتفا،م

مؼلمالمتغقب،مػداؼاكمؼبمخاص

مػداؼاكمعؼؾقظة.مػاتفا!"

صوظشللوسرمؼلؿقضللرمضصلليمظأؼللقبظماظللـ ماٌؾؿؾللكمم

ظقدظؾمسؾكمصداحيماظقجعماظذيمؼعوغقف،موذلدةماظلؾالءماظلذيمممم

ؼرض مظف،موضقةماظصدلماظذيمؼعقشلف،مبؿؾلؾسمأسؾلكمحوالتلفممممم

                                                                        
ٓممماظزس ،مأغبد،مم(1) ،مدالالتماظؿـوصميفمضصقدةظراؼيماظؼؾلىظمالبلراػقؿمغصلرما

،ماظعددم22،ماجملؾدم1995درادوتم:ماظلؾلؾيمأ.ماىوععيماألردغقيم

 2109،مصم2136م-2107،ماظصػقوتم5
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اظؿورطبقي،موسؾكماٌؿؾؼلمأنمؼلؿقضرمػلذهماظشكصلقيمبؽلؾمممم

اٌشلوبفيمطؿلومأرادمأنمؼؼلقل.مممممععوغوتفومظقدر مععوغوةماظشلوسرم

صفقمإذمؼؼدممظؾؿؿؾؼلمحوظيمعـماظذاطرةمألضصلكمدرجلوتماألٕممم

وػلم)ضصيمأؼقب(مسؾقفماظلالم،مإمنومؼرؼلدمأنمصبعلؾمذاتلفمممم

ضؿـمذظؽماظلقوقماظؿورطبل،معؿؼؿصومبذظؽمحوظؿفميفماظقجلعمم

واظصدل،موداصعوماٌؿؾؼلمظالذؿغولممبعرصيمعلدىماظصلدلماظلذيمممم

لالم،موبذظؽمصننماظؼورئماظذيمالمؼعلر ممسوذفمأؼقبمسؾقفماظ

عداراتماظؼصي،مدقؼػمخورجماظـصميفمحوظليمعلـماإلضصلوء،مممم

ودقؽؿػلمبوٌعـكماٌؾوذرمعـمأظػوزماظـصظموػقمتقجلعموصلدلممم

اظلقوبظ،مأوم)ععوغوةمرجؾمعلرؼضمؼؿللٕ(،موبلذظؽمدلقؽقنممممم

شرلمضودرمسؾكمٌؾؿيمطؾمعؼؿضقوتماٌعـك،مواظؿقحدمععمصؽلرةمم

متؿضحمبعؿؼمأطـرمعـمخاللمضصليمأؼلقبممماظـصماألدوسماظن

سؾقفماظلالم،مواظؽـرلمعلـماظرعلقزماظلنمؼقزػفلوميفمغصقصلفمممممم

متقزقػومصـقومسؿقؼو.

طؿومأنماظلقوبميفمػلذهماألبقلوتمؼلؾيفمغصلفموصلؼمممممم

دقوضوتمظغقؼيموغػللقيموصـقلي;مظصلـوسيمصلقرمذلعرؼيمذاتمممممم

أبعودمصـقي،مودالظقيمعؿؿقزة،مظقلتلمغصلفماظلذيمطبؿصلرمبلفممممم

ٌرض،موإميوغلفمبلوٓ،مبشلعرؼيمعؿؿؽـليمؼللؿعنيمممممموجعفمعـما
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بلقوضوتمظغقؼيمصـقيمظقكورىماٌؿؾؼلماٌـؿظرمعـلفمأصؼلومأطـلرمممم

تلقشالميفماظصلقرة،مصلللم)صبعلؾماىللراحمطوظللقق ،مواظؾقللؾممممم

طوظؽوئـمايل،مواٌقتمطؿـدؼؾمرحقؿ،مواىراحمػداؼو،موػلقمم

ؼضؿمبوضوتفومطلغفومورود(،موػلمصقرمذعرؼيمخرجًمبوٌعـكم

ظدالظيماٌؾوذرةموصؼمعـطؼماظؿؾؼلماظعودي،موجـقلًمبلفمممسـما

مسبقمدقوضوتماظؾغيماظػـقيمعـمادؿعوراتموتشؾقفوت.

وظبفللذامنللحماظلللقوبميفمتقزقللػماظرعللزمتقزقػللومم

عؿداخالمععمغصفميفمإحوظيمحؼقؼقليمظؾرعلز،مواظلقسلماظعؿقلؼممممم

ظؾقظللليماظؿورطبقلللي،موادلللؿؽـوهمجلللذورػوموادؿشللللرا ممممم

رماظػللليفمالمؼؽؿلللـميفممآعودػو،....ذظلللؽمأنمجلللقػرماألثلللمم

اًصقصللقوتماظشكصللقيموالميفمزللقاػرماألحللداث،معللومٕمممم

.محقٌمصبىم(1)ؼؿؿؽـماظشوسرمعـموضعفوميفمعدارػوماظؽقغلظ

يفمطؾمحوالتماظؿـوصمأنمؼؽقنمٔيمروابطمخػقيمتصؾماظـصم

بللوظـص،مواظػؽللرةمبللوظػؽرةمواظرعللزمبللوظرعز،مظؽلللمالمؼؽللقنممم

يفمعلنتمماظؿـوصمذبردمحشدمسددمعلـماظـصلقصمواظشلكقصمممم

اظـصمبشؽؾمؼػلدهموؼضعػماٌعـك،مصالمصبدماٌؿؾؼلميفمػلذامم

                                                                        
دارماظعقدةممدراديميفماألدبماظعربلمايدؼٌ،م-حرطقيماإلبداعدعقد،مخوظدة،م(1)

 1979اظطؾعيماألوظبمم-برلوت
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اظلـصمأطـلرمعلـمسالعلوتموإذلوراتمالمتلمديمإظبمررؼللؼموالممممممم

متقصؾمإظبمدالظي.م

ألعلؾمممموميؽــومأنمندمذظؽمأؼضوميفمغصمظزرضلوءظم

مدغؼؾمحقٌمؼؼقل:مم

مزرضاءؿب..م

مسـمصؿؽكبماظقاضقتكبمسـمغؾقءةماظعذراءم

مسـمداسديماٌؼطقع..موػقمعامؼزالممملؽًامباظراؼةماٌـؽَّلةم

مسـمصقرماألرػالمؼبماًقذات..معؾؼاًةمسؾكماظصقراءم

مسـمجاريؽبماظذيمؼؽبفؾبؿنبمبارتشافماٌاء..م

مصقـؼبماظرصاصؾبمرأدؽبف..مؼبميظةماٌالعلةم!م

مسـماظػؿماحملشقِّمباظرعالمواظدعاءم!!م

مأدألمؼامزرضاء..م

مبنيماظلقػ..مواىدارؿبم!ممسـموضػيتماظعزالء

مسـمصرخةماٌرأةمبنيماظلمبيب.مواظػرارؿبم؟م

مطقػمغبؾتؾبماظعار..م

مثؿمعشقتؾبم؟مدونمأنمأضؿؾمغػللم؟م!مدونمأنمأغفارم؟م!م

مودونمأنمؼلؼطميؿل..معـمشؾارماظرتبةماٌدغلةم؟م!م

متؽؾَّؿلمأؼؿفاماظـؾقةماٌؼددةم

كب..مباظؾعـةكب..مباظشقطانؿبم متؽؾؿل..مبا
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مؿضلمسقـقؽكب،مصاىرذان..مالمتغ

متؾعؼؽبمعـمدعلمحلاءؽبػا..موالمأردنبػام!م

متؽؾؿل...مظشدمبمعامأغامعؾبفانم

مالماظؾَّقؾمؼؾبكػلمسقرتل..موالماىدرانم!

صوٌؿؾؼلمعـمخاللماظؿؾؼلماٌؾوذرمظؾـصمؼؾؿحمدغؼلؾمم

طبورىمظاعرأةمضرؼؾيظمؼػضلمإظقفومظلقاسٍمذاتلفماٌضلطرعي،مممم

واظؿشردمواظظؾؿ.مظؽلـماٌعـلكممموؼؾـفومحزغفمظعذابوتمايروبم

شلللرلماٌؾوذلللرمؼظفلللرمعلللـمخلللاللمربلللطمدلللقوقماظلللـصمممم

االجؿؿوسل/اظلقودلمبلقوقمآخرم)رعز(مأبعدميفمذاطرةماظـلوصمم

واظؼورئ،موػلظزرضوءماظقؿوعيظمظقؿقدثمإظقفوموػلماظؾعقدةميفم

ذاطرةماظؿورؼ .مصفقمإذمؼلؿقضرمػذاماظرعز،مؼؼقؿمحوظيمتقأعيم

وزعلـماظلـص،موعؽلوغنيمعؽلونممممممبنيمزعلوغني،مزعلـماإلبلداع،ممم

اٌؾدعموعؽونمعؿعوظؼوتفماظؿورطبقي،معؿقجفومإظبمضورئمسؾقفمأنم

ؼعر معـمػلمزرضوءماظقؿوعيموطقػمدةلؿؾمبصلرػو،مطؿلومأغلفممممم

ؼعؿدمإظبمهرؼؽمعؼؿضقوتماظلقوقماظعلورػلمبشلقـمعػرداتلفمممم

بؽؾمروضوتماظضلقؿ،موايلزن،مواظؼفلر،مواظلرصض،مظققصلؾمممممم

فميفماظلقوقماظـػللمواالجؿؿوسل،مردوظؿفمظؾؿؿؾؼلماٌشذل معع
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طؿومؼػذلضمبفمصفؿمعالبلوتماظلقوقماظؿورطبلماظذيمضبلر مم

ماظـص.

صلم)اظزرضوء(ماظنمؼـلوديمسؾقفلوماظشلوسرمػللمرعلزمممممم

ظؾؾصرمواظؾصرلة،موظؾؿؿؾصلرؼـ،موػللماظلنمتـؿفللمبلوظػؼء،مممممم

و)اظقضػلليموماظلللقػمواىللدار(مػلللمأظػللوزمعشللققغيمضللؿـممم

ظشلوسرمبفلوماظالضلدرة،موبللمممممدقوضوتمغػللقيموسورػقليمؼرؼلدماممم

اظلفون،موطؾمعومؼؼػميفموجفمظاإلغلونظ،مو)اىرذان(مطلؾمم

طوئـمميصمدعوءماظؽوئـوت،موؼلطؾمأضدارػو،موػلقمأحؼلرمعلـمممم

مؼػعؾمذظؽ.

إغفمؼؼدمماظقجلعموايلزنمواظـلقرةمبؽلؾمدلقوضوتفومممممم

اٌؿضوصرةمععو،مويفمالوسقفمبؾغليماظشلوسرماظـلوئر،موػلقمؼٍعلقلمممممم

ععمردلوظؿفماظلنمتؿفلووزماٌكورؾليممممممسؾكمعؿؾؼقفميفماظؿفووب

مظاظزرضوءظمإظبماٌؿؾؼلمبؽؾمتعورقفمععمذظؽماظؼفرموايزن.

وػذامعومنلدهمأؼضلوميفمغلصمصلالحمسؾلدماظصلؾقرممممممم

مظاظؼدؼسظمحقٌماظرعزماظدؼيف،مصقؼقل:

مإظلقب،مإظلقب،مؼامشرباءمؼامصؼراءمؼامعرضك

مطلرييماظؼؾبمواألسضاء،مضدمأغزظتمعائدتل

مإظلقب،مأظلقب
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مةمعـمحؽؿةماألجقالمعغؿقدةظـطعؿمطلر

مبطقشمزعاغـاماٌؿراح

مغؽلر،مثؿمغشؽرمضؾؾـاماهلادي

مظريدقـامسؾكمذطماظقؼني،مصؼدمأضؾماظعؼؾمعلراغا

مإظلقبمإظلقب

مأغا،مرقصتمؼبماألوراقمدقاحًا،مذؾامضؾؿل

محصاغل،مبعدمأنمحؾؿتمبلماألوػاممواظغػؾة

مدـنيمرقال،مؼبمبطـماظؾفاج،موزؾؿةماٌـطؼ

مقؾ،موادؿكػكماظشفققغاوطـتمإذامجـماظؾ

قبماظصدرمظؾؿرصؼ موح

موداسؾتماًقاالتماًؾققـا

مأظقذمبرطينماظعاري،مجبـبمصؿقؾلماٌرػؼ

موأبعثمعـمضؾقرػؿمسظاعًامشبرةمورؤوس

مظؿفؾسمضربمعائدتل،متؾثمحدؼـفاماظصقاحموماٌفؿقس

موانمعؾت،مورالماظصؿت،مالمتلعكمبفامأضدام

مػاموانمغـرتمدفامماظػفر،متلؿكػلمطؿاماألو

موضاظت:

مبأنماظـفرمظقسماظـفر،موماإلغلانمالماإلغلان

موأنمحػقػمػذاماظـفؿمعقدقؼك
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موأنمحؼقؼةماظدغقامثقتمؼبمطفػ

مومأنمحؼقؼةماظدغقامػلماظػؾلانمصققماظؽػ

موأنمآمضدمخؾؼماألغام،موغام

مومأنمآمؼبمعػؿاحمبابماظؾقت

موالمتلألمشرؼؼًامطبمؼبمحبرمسؾكموجفف

مأصداصًاموأعقاػاظقـػخمبطـفمسشؾًامو

مطذظؽمطـت

موذاتمصؾاح

مرأؼتمحؼقؼةماظدغقا

ممسعتماظـفؿموماألعقاهمواألزػارمعقدقؼك

مرأؼتمآمؼبمضؾيب

مألغلمحقـؿامادؿقؼظتمذاتمصؾاح

مرعقتماظؽؾتمظؾـريان،مثؿمصؿقتمذؾاطل

مومغػسماظضقكماظػقاح

مخرجتمألغظرماٌاذنيمؼبماظطرضات،مواظلاسنيمظألرزاق

متمسقـايمأدرابًامعـماظعشاقوؼبمزؾمايدائؼمأبصر

موؼبميظة

مذعرتمجبلؿلماحملؿقممؼـؾضمعـؾمضؾبماظشؿس

مذعرتمبأغينماعؿألتمذعابماظؼؾبمبايؽؿة
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مذعرتمبأغينمأصؾقتمضدؼلًا

موأنمرداظيت..

مػلمأنمأضددؽؿ.

صوظشوسرمضبٍؿؾماظرعلزماظػؽلرةماظلنمؼرشلىمأنممممممم

ؼقصللؾفومظؾؿؿؾؼللل،مظصوظؼللدؼسظماظللذيمؼرعللزم)طنذللورةمظغقؼلليم

ذرة(مإظبماظطفلرمواظـلقرموايؽؿليمواظصلالح،موإظبمطلؾمعلومممممممعؾو

ضبؿؾفمػذاماظرعزمعلـمربؿلقالتمصؽرؼليموغػللقيمواجؿؿوسقليمممممم

ودؼـقي،مؼؾدأميفمتالوةمعؼوصدهمووصوؼوه،موتقزؼعمحؽؿؿفمبلنيمم

صػق ماظغوصؾنيميفماغؼضوضمبٍقـمسؾكماإلرثماظـؼويفمظؾؿؿؾؼللمم

رعلزممودؼـف،موتلّؾطمخػلمسؾكمروحـقوتفمعلـمخلاللمدلؾطيماظممم

مظاظؼدؼسظماحملؿّؾيمبلؾطيماظربمواجملؿؿع.

وظؽـماٌعـكمايؼقؼلمظؾـصمػقمسؽسمػلذاممتوعلو،ممم

بؾمإغفمؼؼقؿمحوظليمتؼلقؼضمورصلضمظػؽلرةمظاظؿؼلدؼسماٌطؾلؼممممممم

ظألذقوءظموتؼصللمدالالتفلومظؾقصلقلمظؾقؽؿليماًوصليمبؽلؾممممممم

طوئـ.مصفلقمؼرؼلدمأنمؼقصلؾمظؾؿؿؾؼللمردلوظؿفمظطـؿقفليظمأنممممممم

نمايؽؿيمغوبعيمعـماظؼؾىموعـمضلراءةمماظؼددقيمظؾعؼؾمصؼط،موأ

اظؽقن،مظذامطبدلهمأنمٔيمدلقوضنيمغػللقنيموسؼؾلقنيمؼعلقشممممم

بقـفؿللوماظؽللوئـموضللدمؼصللٍدقمأحللدػؿو،موؼعٍؿللكمسؾقللفماآلخللرم
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وضبؿللوجمشلداؼلليموإرذللودمظؿؾٍقـللف،مأحللدػؿوم)عؿكقللؾ(موػللقمم

ايؽؿيماٌلؿؼوةمعـماظقصوؼومأٍؼومطونمعصلدرػو،موعلـماظؽؿلىمممم

)حؼقؼل(موػقماظؽقن،ممبومصقلفمعلـمدلقرممممواظقراضني،مواآلخرم

اظطؾقعيموعبوظقوتماالهودمععفو،موتشٍربمعومصقفومعـمروسليمم

وبفوء،م)وؼضطؾعماظشوسرمػـومبلدورماإلرذلودمواشلداؼلي(،مألنمممم

ضراءةماظؽقنمهؿوجمإظبمدربليمصـقليمظؾؿؿؾؼللمظقعلر مأنمػلذامممممم

اظشوسرمظقسمضدؼلومحؼقؼقوم)طؿومؼؼدعفماظؾػلظماٌؾوذلر(موإمنلومممم

حٌموعؿلعؾميفمػذهمايقوة،مؼلؿـؿٍمحؽؿؿلف،موطبؾلؼمممػقمبو

صؾلػؿفماًوصي،موؼـلٍمػذهماظػؽلرةمخبقلقطماظؾغليموصلقرػوممممم

اظنمتؿضوصرمدقوضوتفوماظػـقي،مظؿؼدممظؾؿؿؾؼلمغلؼومجدؼدامعلـمم

اظصقرةماٌماخقيمبنيمايللمواجملرد،مبنيماإلغلونمواألذقوءم

طؿوميفمضقظلف:مظطللرةمعلـمحؽؿليماألجقلولمعغؿقدليمبطلقشمممممممم

زعوغـللوماٌؿللراحظ،موظمذللطماظللقؼنيظ،موظرقصللًميفماظللقراقممممم

دقاحًوظ،موظحؾؿًمبلماألوػوممواظغػؾليظ،موظزؾؿليماٌـطلؼظ،مممم

وظرعقًماظؽؾًمظؾـرلانظ،موظذلعوبماظؼؾلىظ،مصفلذهماظصلقرممممم

اظنمتشرحمذاتفومعـلقجيمعـمعرطؾوتمشرلمعؿفوغللي،موصلؼممم

عـطؼماظؾغيماظؼرؼلىمأوماٌؾوذلر،موظؽـفلومػـلوموصلؼمدلقوضوتممممممم

عرؼي،متشؽؾمصقرامجدؼدةمتفىمظؾـصمظققغؿفماظشلعرؼي،مماظش
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اظنموعؾـومغرصضمأنمنزئمػذاماظذلطقى،مأومنردماظؽؾؿيم

أومغؼرأػللومبشللؽؾمعـػصللؾمسللـماظلللقوقماظللذيمضبؽللؿمععـللكم

اظـص،مألنمدالالتفوماىدؼدةمعلؿفدةموصؼمذلقـوتماظللقوقممم

اظذلطقؾقيموظلقسمعلـمذاتماظؾػلظ.محقلٌمؼؿؿقلزمغلصمدغؼلؾمممممممم

االدلللؿغراقماظعلللورػل،مواظؿلعلللؾماظػؽلللري،مظبلللوظؽـرلمعلللـم

واظؿػصقالت،محقٌماظقثؾلوتماظعورػقليماٌػوجؽليمواٌؿؼطعلي،ممممم

م.(1)واًروجماٌؾوذرمعـمصؽرةمإظبمصؽرةظ

م

م.ماظػؽرة/اظؼضقة:م2

وتشؽؾماظػؽرةماًوصلي،مأوماظؼضلقيمذاطلرةمغصلقيممممم

ضورةميفماألسؿؼمعـماظـصمواإلغلون،مميؽـماالدؿـودمإظبمأػؿقيم

دؼدمعالربفوماظـصقي،مطظوػرةمأدؾقبقيمؼـطؾؼمدرادؿفو،موه

عـفوماظـصمحلىماظلزعـمواٌؽلونمواظؼضلقي،موؼؿشلؽؾموصلؼمممممم

مخصقصقؿفو.

إنمصؽللرةماظصللراعماظؼللوئؿميفمعللللظيماظشللعرؼيمبللنيمم

اظػـقللليمواالظؿلللزامماٌلللقضػلمأوماإلغللللوغل،مأومعلللومؼللللؿلممم

                                                                        
،مذبؾليم)صصلقل(مممزلوتمأدؾقبقيميفمذعرمصلالحمسؾلدماظصلؾقرممماظعؾد،مربؿد.مم(1)

.1981أطؿقبرمم–اظعددماألولمم–اجملؾدماظـوغلم
 



 067 

بوألؼدظقجقو،مالمتزالميفمأوجفو،محقٌمؼرىماظلؾعضمضلعػممم

ؿمبوظػؽرةمواظؼضقي،ميفمحلنيمؼلرىماظلؾعضمممموخؾؾماظـصماٌؿل

أنماظػؽرةمتدسؿماظعؿؾ،مووعؾمظفمبقصؾيمععرصقليمإغللوغقي،ممم

وععمأنمػذهماظؼضقيمٕمهلؿمظصلوحلمأيمعلـماظػلرؼؼني،مإالمممم

أغفمالمؼةكؿؾػمسؾكمأنماظػؽرة/ماظؼضقيممتـؾمدقوضومإغللوغقو،مم

وصضوءمرحؾومظؿلوؼلؾماظلـصموصلؼمإذلوراتف،موسالعوتلفماظػـقليممممممم

ميمواظـؼوصقي.مواظـػلق

وتعؿدلماظؼضقيماظػؾلطقـقي،ماظؼضقيماألطـرمحضلقرامم

يفمذاطرةماظشعرماظعربل،مظشعراءمصؾللطنيمأومظؾشلعراءماظعلربمممم

بشؽؾمسوم،موالبلدمظؾؿؿؾؼللماظلذيمؼؼلرأماظشلعرماظعربلل،مأنممممممم

ؼعر مأبعلودمػلذهماظؼضلقيمبقضلقح،موؼلؿقضلرماظؽلـرلمعلـمممممممم

،محؿلكممتػوصقؾماٌعوغوةماظنمخضؾًمذاطرةماظشلعىماظعربللمم

مجةلدتمغصقصومذعرؼيموغـرؼيمسظقؿي.

متؼقلمصدوىمرقضونميفمضصقدةمظظـمأبؽلظ:

  سؾكمأبقابمؼاصامؼامأحؾائل

  وؼبمصقضكمحطامماظدور.

  واظشقككب بنيماظردِم

  : وضػتؾبموضؾتؾبمظؾعقـني
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  ضػامغؾؽكب

مسؾكمأراللمعـمرحؾقاموصاتقػا

* 

  – حصانماظشعبمجاوزؽب أحؾائلم

  طؾقةماألعِس

  اظشفؿؾبمعـؿػضًاموراءماظـفرؿبوػبمبم

  – أصقكقا،مػامحصانماظشعبكب

  ؼصفؾؾبمواثؼماظقبفؿة

  واظعؿؿة وؼػؾتمعـمحصارماظـقس

  وؼعدومسبقمعرصؽفمسؾكماظشؿِس

  وتؾؽمعقاطبماظػردانمعؾؿؿمبة

  وتػدؼف تؾارطف

ؿب   وعـمذوبماظعؼقؼموع

  دمماٌرجانمتلؼقفكب

  وعـمأذالئفامسؾػًا

  وصريماظػقضمتعطقفكب

  – ػمبايصانمايرقبم:مسدوامؼاوتفؿ

  حصانماظشعبؿب

  صأغتماظرعزمواظؾريق
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  وسبـموراءكماظػقؾؼ

  – واظغؾقانؾب وظـمؼرتدمبمصقـاماٌدنب

  واظغضبؾب

  وظـمؼـداحمؼبماٌقدان

  صققمجؾاػـاماظؿعبؾب

  غرتاح،مظـمغرتاح وظـ

  حؿكمغطردماألذؾاح

 واظغربانمواظظؾؿة

م*

  عصابقحؽبماظدجك،مؼامأخقتل أحؾائل

  ..ؼبماىرحؿب.

  وؼامدرمبماًؿريةمؼامبذارماظؼؿحؿب

  ميقتمػـامظقعطقـا

  وؼعطقـا

  وؼعطقـا

  سؾكمُررُضاتؽؿمأعضل

  عـؾؽؿمضدعلمبمؼبمورين وأزرع

  وؼبمأرضل
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  وأزرعمعـؾؽؿمسقينمب

مواظشؿسؿب ؼبمدربماظلمبـك

صللوظـصمميـللؾمحوظلليماظشللوسرةمعؿقحللدةمعللعمصؽللرةم

االجؿؿلوسلمواظلقودللماظعلومممممعبعقيمسظقؿلي،موعلعماظللقوقمممم

اظذيمهقومضؿـف،معلعمورـفلوموذبؿؿعفلو،موضلؿرلمأعؿفلو،مممممم

ظؿؼقلمحبوظيمصردؼيمعومميؽـمأنمؼؼوسمسؾقلفمبشلؽؾمعبعلل،مممم

يفمغزسليمإغللوغقيمخوظقلليمعلـماظؿصلـعماظشللعريموعقلؾمسبللقمممممم

اًطوبمواظؿعؾؽيماظـػلقيمبصدقمعضلٍرجمبويؼقؼلي،موتفقلهمممم

معماٌؿؾؼل.ظؾؿؾودلماظدوريماٌؼؾقلمواٌلؿلوغمع

واظشوسرةمتشقذمظؾـصمدلقوضوتمعؿقارثليمعلـمظغليممممم

اٌوضلماظذيمتعؿزمبف،موترطـمإظقفمظؿؿشربمضؾقالمعـماشللدوءمم

اظللذيمؼفللدئماغػعوالتفللوماظؼومتللي،موجزسفللوماظؾؾقللغ،مصفلللمم

تلؿعرلمصؽرةماظؾؽوءمسؾكماألراللمعـماإلرثماظشلعريماظؼلدؼؿ.ممم

ؿعرلمسؾلكمأرلاللمعلـمرحؾلقاموصوتقػلوظ.مطؿلومتللممممممم ظضػلومغؾلؽَمم

عػللرداتماظؾطقظلليموايللربموايصللورمواظؼللقةمعللـمظحصللورممم

طؾلقةماألعلِس/ممم – حصلونماظشلعىمجلووزَممم رروادة،مظأحؾلوئلم

وػِىماظشفؿةمعـؿػضًوموراءماظـفًرظمظؿدظؾمسؾكماالدؿعدادمظؾؼلودممم

عـماظصدلموايربمواظصراعمحؿكمادلؿعودةماألرض،مصلوٌؿؾؼلممم
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شلعرموصلؼمممضدمؼؼرأماظدسقةمظؾؾؽلوءمبشلؽؾفوماظصلرؼح،موظؽلـماظمممم

عـطؼقيماظؿدبقٍمواظؿضؿنيمواالدؿدسوءماظـصلمواالدؿقضوراتم

اظؿورطبقيمؼرصضمػذهماظػؽرةماٌؾوذرة،مصوظشوسرةممتضلمتورطيم

ظؾؿؿؾؼلمعػوتقحموإذوراتمسؾقلفمتؿؾعفلومسبلقمػلذؼـماظرعلزؼـمممممم

طنحللوالتمثؼوصقلليمععرصقللي،متشللؽؾمعللدخالمحؼقؼقللومظإلٌللوممم

علريفموأدلطقريمممحبؼقؼيماظـص،موطذاطرةمظـصمربٍؿؾمبـؼؾمع

موظغقيمخورجف.

وتؾقنمظغؿفومبصقرمصـقيمتلؿؾفومعـماظصقرةماظؽلدلىمم

يفم عصوبقَحماظدجك،مؼومأخلقتلم وػلماألرضمواظقرـمظأحؾوئل

علـؾؽؿمم ظ،مظوأزرع وؼومدِرماًؿرلةمؼلومبلذارماظؼؿلحًممم ..اىرًح.

ضللدعِلميفمورلليف،مويفمأرضللل،موأزرعمعللـؾؽؿمسللقيِف،يفمدربم

لمصقرماظـصمرؾقعقي،معـؿشؾيمبعـوؼليممواظشؿًسظ،مظؿلت اظِلـك

عللـمضقؿلليماألرض،مواألػللؾمواظللقرـ،ميفمربووظلليمظؿللدظقؾممممم

اظقجع،موتصدؼرمصقرةماىرحمواظػؼدموايزن،مواظؿعورلمععفم

طضرورةمحقوة،موذوػدمسؾكمحوظيمعـماظرصضموسلدمماإلذسلونممم

مواظؿلؾقؿ.

م

م:ممويفمغػسماظػؽرةمؼؼقلمربؿقدمدروؼش
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معابرةأؼفاماٌارونمبنيماظؽؾؿاتماظ

مطددقامأوػاعؽؿمؼبمحػرةمعففقرة،مواغصرصقا

موأسقدوامسؼربماظقضتمإظبمذرسقةماظعفؾماٌؼدس

مأومإظبمتقضقتمعقدقؼكمعلدس

مصؾـامعامظقسمؼرضقؽؿمػـا،مصاغصرصقا

موظـامعامظقسمصقؽؿم:مورـمؼـزفمومذعبمؼـزف

مورـمؼصؾحمظؾـلقانمأومظؾذاطرة

مأؼفاماٌارونمبنيماظؽؾؿاتماظعابرة

مقاآنمأنمتـصرص

موتؼقؿقامأؼـؿامذؽؿؿموظؽـمالمتؼقؿقامبقــا

مآنمأنمتـصرصقا

موظؿؿقتقامأؼـؿامذؽؿؿموظؽـمالممتقتقامبقــا

مصؾـامؼبمأرضـامعامغعؿؾ

 وظـاماٌاضلمػـا

موظـامصقتمايقاةماألول

موظـاماياضر،مواياضر،مواٌلؿؼؾؾ

موظـاماظدغقامػـا..مواآلخرةمؿب

مصاخرجقامعـمأرضـا

معـمبرغا..معـمحبرغا
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مضؿقـا..معـمعؾقـا..معـمجرحـامعـ

معـمطؾمذلء،مواخرجقامعـمذطرؼاتماظذاطرةمؿب

مأؼفاماٌارونمبنيماظؽؾؿاتماظعابرةمؿب!

صوظـصمصرخيماظشوسرميفموجلفماحملؿلؾ،مبلؾمػلقممممم

دسقىمرردمذرسقيمبودؿماظشوسرموذعؾف،مؼؼقؿفومسؾلكماظعلدوممم

احملؿؾمبلوػوعفماظنمغبؾؿفمسؾكمدرضيمورـ.مطؿومأغفمؼعؿلؾمم

وءمرعقزمتورطبقيمعـمخلورجماظلـصمظؾؿلدظقؾمسؾلكمممممسؾكمادؿدس

صؽرتفم)سدممذرسقيماحملؿلؾ(،مظوأسقلدوامسؼلربماظقضلًمإظبممممم

ذرسقيماظعفؾماٌؼدسظموػلمضصيمسفؾمبيفمإدلرائقؾماظلذيممم

ؼرعللزمظؿشللردمبلليفمإدللرائقؾموأغفللؿمبللالمورللـ،مطؿللومؼرعللزممم

ًقوغؿفؿمٌقاثقؼفؿموألغؾقلوئفؿ،موطػلرػؿموجقلقدػؿ،مظقؼلدمممممم

عشلٍردمالمورلـمظلف،مدلرقمأرضمشلرلهممممممظؾؿؿؾؼلمضصليمذلعىممم

وورـف،مداسقومبذظؽماٌؿؾؼلماظلذيمالمؼعلر ماظؼصليمظؾؾقلٌممممم

مسـفومظقققطمبوٌغزىمعـمتقزقػمػذهماظؼصيميفماظـص.

يفمذاتم "وؼلرلمإبراػقؿمغصرمآميفمغصمظحلللى

ماإلرورماظـػللمواظػؽري:م
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 ؼبمأضاصلماىـقبؿب

 رجؾفبمواعرأْة

 متؿدنبمعشرسًة وؼبماألْصؼ

 عـمسققنماظؾـادقؿبمشابٌة

ؿب وبعضؾبمأحادؼثؽبمٕمتؽؿؿؾؿبمسـمترابكب  اظقر

 سـمذقارعؽبمتلرضفؿمحنيؽبمؼـؿشرؾبماظؾقرؾبمؼبماظذاطرْة

  أؼاعفؾب رجؾفبمؼطؾؼؾبماآلنؽب

 وؼداسبؾبمرذقباذفؾب

  واعرأٌةمتؾقثؾبماآلنؽبمسـمباضةلبمعـمحطبؿب

  وردةلبمخؾَّػؿؿبفاماظؼذائػؾبمبنيؽبماظرعادؿب وسـ

  .تصعدؾبماآلنؽب.

  اظػضاءكب صؿتؽبحؿكمتالعسؽبم

  اظرؿؾبعرِِّشمؼبمعؼؾؿقفكب

  وتؾبقؿبدكبسؾبفؾبمدرمبػا

  ضفقتفا حنيؽبمتـضجؾبمأزػارؾب

  دقؽقنؾبمظـامزػرٌة -

  ذؾؾفبمعبقؾؿبم-آهمم-دقؽقنؾبمظـام

  ايدودؿب وتـظرمصقبؽب

ؿب   رمدقؽقنؾبمظـامور
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  رجؾفبمواعرأْة

  ؼضقؽاِن،

  دربًامًطقػؿا صقػؿؿحؾبماظعشبؾب

  .وإذمتشرقؾبماظشؿسؾب.

مـقينمهلؿاأولؾبمعامت

صوظـصمميـؾمحوظيمحىمبنيمرجلؾمواعلرأة،محوظليمممم

رؾقعقيمجدامظؾعالضيماإلغلوغقي،محوظيمحؾلؿمبوظلد ءمواظؾقلًمممم

ػذهمايوظيميفمػلذاماظلـصمعللؿققؾي،موشلرلمممممم،موظؽـواألدرة

ضوبؾلليمظؾققللوةمإالمطلعـقلليميفمضؾللؾنيمسوذللؼنيمبللنيماظؾـللودقممم

واظشللظوؼو،مأومحؾللؿمممللزوجمبللوظؼؾؼمواًللق ،مواظرسللىمممممم

ً،مصفؿومسوذؼونمبالمورـ،موؿعفؿوماألحالممبويقوةمواظصؿ

اظؾلقطيموبعقدةماظقرـ،ممتوعومطؿومصبؿعفلوماًلق مواٌلقتمممم

اٌـؿظرميفمأيميظي،موظـمؼلؿػفؿماٌؿؾؼللمػلذهمايوظليمإالميفممممم

ضقءمععرصؿفمبوظؼضقيمواظػؽرةماظلنمؼؾؿلحمإظقفلوماظشلوسرمعلـمممممم

مخاللماظـص،ماظذيمؼؿؾٍؾسماظؼضقيمبنيمجقاغؾف.مم

 

م.ماجملاز،مواظصقرةماظػـقة:م3
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إنمسؿؾقلليماإلبللداعمترجللعميفمايؼقؼلليمإظبمسؿؾقلليممم

واسقيمؼؼصلدمإظقفلوماظشلوسر،موػللمغؿلوجمسؿؾقليمجلدلمبلنيممممممممم

اظللذاتموعقضللقسفو.مواظللذاتم)ػـللو(مػلللماظللقسلماإلغلللوغلممم

اٌؼصقدماظؼورميفمأسؿوقماإلغلون،موأنماٌقضقعمؼؼعمخورجفلو،مم

أثـلوءمتػوسؾلفومعلعممممعفؿومطونمغقسلفموذلؽؾف،موإنماظلذاتميفمممم

عقضقسفومهدثمحرطيمجدلمؼؿؿمعـمخالشلوماظلقسلمظؾلذاتممم

وٌقضقسفو،موؼعدلماإلغلونمسـمػذامبطرائؼمطؿوبقليمزبؿؾػلي،ممم

ملمممممم ذعرا،متورطبو،مصؾلػي،موضدمتؽقنمربصلؾيماىلدلملمػلذا

وسقومغوضصوموبلقطو،موعـمثؿمالمؼؼدممدقىمغؿوجمػزؼؾ،موضلدمم

بللنيمرللريفماظللذاتممؼؽللقنماظؿفللودلمسؿقؼللومؼلللفؿميفماظؿلللثرل

مبقضقسفو،متللثرلامبوظغلو.مإنماظلقسلميفمحوظليمإبلداعماظلـصممممممم

األدبلمؼؾغلماظذلاتؾقيماظنمؼؿؿمتلطقدػوميفمعقارـمأخرىمعلـمم

اظؽؿوبللي،مألنماظشللعرمظللقسموصللػوموهؾللقال،موإمنللومخؾللؼ،ممم

واًؾللؼمالمؼؾؿللزممبذلاتؾقلليمعلللؾؼي،موإمنللومطبؾللؼمتراتؾقؿللفممم

ماظذاتموعقضلقسفو،مماًوصيمبف،موػلموظقدةمجدلمسؿقؼمبني

م.(1)واىدلمػذاموسل

                                                                        
ضراءةمعؼورغليمم،معبوظقوتماظؿشؽقؾماإلؼؼوسلمسـدمغوز ماٌالئؽياظقائؾل،مطرؼؿ،مم(1)

،ميفماظؿصللللللللللللللللللللللللللللقراتماظـظرؼلللللللللللللللللللللللللللليم
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وإذامطوغللًماظلللقوضوتماظػـقلليماظلللوبؼيمهؿللوجمإظبم

اظؿلوؼؾمعـمخورجماظـصمطذاطرةموربؿقالتموإحوالتمععرصقيم

وصـقيموثؼوصقيمبعقلدةمظؾلـص،مصلننماجمللوزمواظصلقرةمهؿلوجممممممم

اظؿلوؼؾموظؽـمعـمداخؾماظـص،موػلمدقوقمالمميؽـمإشػوظلف،مم

ػؿمربؽلوتماظشلعرؼيموأضلقىمععوؼرلػلومممممألنماجملوزمواظصقرةمأ

اظػـقي.موؼشؽالنمدقوضومصـقلومبلوظغماظؿعؼقلدمواظؿؼـقلي،موسؾلكمممممم

اٌؿؾؼلمأنمضبؾؾمػذاماظلقوقماظػيف،مبعؿؼمعزودمبلوظؽـرلمعلـممم

اظؼدرةمسؾكمتؿؾلعمإذلوراتماظلـص،مظقلدر محؼقؼليماظشلعرؼيممممممم

احملضي،موجقاغلىماجمللوزماظلنمتـؿظلرماظؿلوؼلؾ.موظتلوؼلؾممممممم

سـماظدالظليماظلنمأرادػلوماٌمظلػ،موػلقممممممماظـصمؼعيفماظؽشػ

تػوسؾمععمغصماظعوٕ،مأومتػوسؾمععمسوٕماظلـصمسلدلمإغؿلوجمممم

م(1)غصقصمأخرىظ

صؼللراءةماظللـصميفمصضللوءاتفماٌؿعللددة،موذبوزاتللفمممم

اٌؾؿؽرة،موصلقرهماىدؼلدة،مػلقمحوظليمضصلقىمعلـماظؿؼصللمممممممم

واٌـوورة،مواظؾقٌمسـمعدرطوتمػذاماظلـصموأبعلودهماظؼرؼؾليمممم

                                                                                                                        

http://www.arabiancreativity.com/waili.ht

m 
،مترعبليمدلعقدمبـؽلراد،مممماظؿلوؼؾ،مبنيماظلقؿقوئقيمواظؿػؽقؽقيإؼؽق،مأعدلتق،مم(1)

 117،مص2004اٌرطزماظـؼويفماظعربل،ماظدارماظؾقضوء،م
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تقشؾفمظؾكورجمأومظؾداخؾ،محقلٌماظللقوقماظػليفممممواظؾعقدة،مو

ػقمأػؿماظلقوضوتماظنمصبىمأنمتـطؾؼمعـفومأيمضراءة،مصفلقمم

ربر ماظـص،موػقماظؼلقةماظؿعؾرلؼليمظلف،موػلقماظلذيمؼقصلؾممممممم

ظؾؿؿؾؼلماظدالظيماألطـرموضقحومعفؿلومطوغلًماظؾغليمضلؾوبقيمأوممممم

مشوئؿي.م

ظوعـماظصعىمجداماضذلاحمغظرؼيمتقظقدؼيمظالدؿعورةم

طؿومضبلدثمذظلؽممم-حدودمزبدلؼي.مصـقـمغعوؼـمدائؿوممخورج

وجقدموؾكمخطلكمظلـصمدلوبؼمسـلوممممم-ععمطؾمزوػرةمدقوضقي

يفماظقجقد.مصؾؼدرمعومؼؽقنماالبؿؽورماالدؿعوريمأصلقال،مبؼلدرممم

عومؼمديمإظبمخرقماظعلوداتماظؾالشقليماظللوبؼي.مصؿلـماظعللرلمممممم

ابؿؽللورمادللؿعورةمجدؼللدةمادللؿـودامإظبمضقاسللدمععروصللي.موشلللذام

ىماظؿعوعؾمععماالدؿعورةمأوماٌؾػقزماالدؿعوريمعـمعؾدأمأومصب

صؽرةمدرجيماظصػرمظؾغيمؼلؿـدمإظقفومطؾمتعؾرل،مواظلنممتـلؾممم

اٌعـكمايريفميفمسالضؿلفمبوظللقوضوتماظػـقلي،مصؿلـال:متعلؾرلمممممم

ظسققنمعضقؽيظمهقؾمسؾكمععـكمحريفميفماظللقوقماشلـددللممم

أعللومأوماٌعؿللوريمظمجلللؿمعضلللءمؼـؾعللٌمعـللفماظضللقءظ،ممممم

اظؿصقراتماجملوزؼيمصؿؽقنمذاتمدالالتمثوغقؼيمأيمأسؾكمعـم
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ظصوٌؿؾؼلمؼلمولمعؾػقزلومعلومتللوؼالمادلؿعورؼوممممممم(1)درجيماظصػرظ

سـدعومؼدر مسؾـقيماٌعـكمايلريف،مصوألخلذمبلوٌعـكمايلريفممممم

ؼؽقنمذذوذامدالظقوميفمظأشؿكمسؾكماظزػرةظ،موتـوضضومذاتقومأوم

ظماظللقحشماإلغلللوغلظ،ممخرضللومظؾؿعقللورماظؿللداوظلمظؾـقسقلليميف

.مظلذامؼؽلقنماٌـطلؼمممم(2)وإثؾوتومعزؼػوميفمظػذاماظرجلؾمحقلقانظمم

االدؿعوريمواجملوزيمػقماألضلربمظؾذػـقلي،موؼؽلقنماظؿلوؼلؾممممم

مأطـرمعالئؿيمظصوحلماظـصمواٌؿؾؼل.

مظـوز ماٌالئؽي:م(3)وميؽــومأنمغؾؿحمذظؽميفمغصمظَعِرماظؼطورظ

ماظؾقؾمممؿدنبماظلؽقِنمإظبماٌدؽبى

ملءؽبمؼؼطعؾبفؾبمدقىمصقتلبمبؾقدؿبالمذ

 يؿاعةلبمحؽبقؿبرىموطؾبلبمؼـؾؽبحؾبماظـفؿؽبماظؾعقدؿب،

مواظلاسُةماظؾؾفاءؾبمتؾؿفؿؾبماظغدا

موػـاكمؼبمبعِضماىفاتؿب

معرمبماظؼطارؿب

                                                                        
،مترعبليمدلعقدمبـؽلراد،مممماظؿلوؼؾ،مبنيماظلقؿقوئقيمواظؿػؽقؽقيإؼؽق،مأعدلتق،مم(1)

 146-145،ممصمصم2004اٌرطزماظـؼويفماظعربل،ماظدارماظؾقضوء،م

 147رجعمغػلف،مصاٌم(2)

بلرلوت،ممم-،مدارماظعلقدةمم60،ماجملؾلدماظـلوغل،مصممماظدؼقانماٌالئؽي،مغوز ،م(3)

1986 
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مسفالتؾبفؾبمشزظتؿبمرجاءـبمبتنبمأغؿظرؾبماظـفارؿب

معـمأجؾكبفكب..معرمبماظؼطارؿب

موخؾامبعقدًامؼبماظلؽقنؿب

مخؾػؽبماظؿاللماظـائقاتؿب

مؼبمغػللمدقىمرجؿبٍعموؽبػؾبقنؿبٕمؼؾؼؽبم

موأغامأحدقبقؾبمؼبماظـفقِمماياٌاتؿب

مأدبقؾؾبماظعرباتكبمواظصػمبماظطقؼؾؿب

ؽـبموعؿعؾنيؿب معـمداػرؼ

مأدبقؾؾبماظؾقؾؽبماظـؼقؾؿب

مؼبمأسنٍيمدؽؿتؿبموجقهؽبماظراطؾنيؿب

مؼبمضقءكبمعصؾاِحماظؼطاِرماظؾاػتكب

مدؽبؽؿتؿبمعراضؾَةماظظالِمماظصاعتكب

مأتصققبرؾبماظضفؽبرؽبماٌرؼرؿب

مسمعّؾتموأتعؾفاماظصػريؿبؼبمأغػ

مػلموايؼائبؾبمؼبماغؿظارؿب

مػلموايؼائبؾبمهتمأطداِسماظغؾارؿب

متغػقمدضائؼؽبمثؿمؼقضظفاماظؼطارؿب

صوٌعـكماظؾلقطمأوماٌؾوذرمظؾـصمػلقم)حوظليماغؿظلورمممم

عبوسيمظؼطورمظقؾل(مظؽـماٌعـلكمشلرلماٌؾوذلرمظؾلذيمتؼذلحلفمممممم
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علودي،مماظشعرؼيممبضوعقـفوماظؾعقدةماظنمترصضماظؿللطقحمواظم

ػقمضطورماظعؿرماظطقؼؾ،مواظعوبرمبؾطءموعؾؾ،موتػوصقؾمايقلوةمم

واألحقللوء،موتلعللؾماظشللوسرةمشلللذاماظؼطللورماظللذيمميللرمصقفللوممم

وسؾقفلللو،موػللللمتذلصلللدمحرطللليمطوئـوتلللف،مواغؿظلللوراتفؿ،م

وخقؾوتفؿ،موتؿلعؾمحوظيماالغؿظورمبنيمحقلوةموعلقت،موبفلذامممم

ؼظفرمظـلومععـلكمأنمؼؽلقنماظلـصمإغللوغلماظـزسلي،مدلرديمممممممم

اظللروح،معـؿؾفللومظؾؿػوصللقؾميفمبـوئقؿللفماظؼوئؿلليمسؾللكمصؾلللػيمم

اظؾلقط،مووسلماألذقوءماظؼرؼؾي،موتصلوسداتفوماٌؿعوظقليمسبلقمممم

ماظؾعقد،مواٌؿعوظؼيمععماىؿعل،مواظققعل،موايؼقؼل.مم

صوظشللوسرةماٌػؿقغلليمبوظؿصللقؼرماظؼللوئؿمسؾللكماظردللؿممم

اظقاضعل،مواٌلدرطوتمايللقي،متللرلميفمحوظليمتؼلوربمعلعممممممم

ء،موتمغلـماٌقجقداتمظؿكرجفومعـمدقوضوتفوماٌعؿلودةمماألذقو

يوظيمعـماظؿشلقمماظؽلورؼزعلمصللمظايؿوعليمحلرلىظمطلوعرأةممممممم

أثؼؾؿفومايرلةموأودسفوماظؾقؾمأدراره،موظاظؽؾىمؼـؾحماظـفؿظم

رمبومظقغربمسـمدقادماظؾقؾموالمؼزسففمبقعقضفماظؾعقدماظلذيمم

عرأةمظلقسممالمؼطول،موظاظلوسيمبؾفوءظمبؾموظتؾلؿفؿماظغلداظمطلوممم

شلومإالماظؿفومماظطعلوممبشلراػيمظؿؿضلقيماظقضلً،موظسفلالتمممممم

اظؼطورمشزظلًمرجلوءظ،مطللممحـلقنمهلق مصلداراتماألعلؾمممممممم
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ظرلجعماظغوئؾقن،موظاظؾقؾمثؼقؾظمطضلقػمضبلؾمبلالمعقسلد،ممممم

موؼطقؾمعؽقثفماظؾغقض.

صؽؾمػذهماظصقرماٌؿداصعيميفمعراوشيمسذبليمتفلد ممم

ـم اظؾغليمبوجمللوزاتممممظالبؿعودماظؿوممسـماٌعـكماظؼرؼى،موذلق

االدؿعورؼي،موبطوضوتماظرؤؼو،مواظصقرماٌؿداصعيماظلنمدبّؾلػممم

وراءػومػدؼراموظذةمٌؿؾؼكمؼؼؿػلمآثلورماظشلعراءمبشلقق،موؼلؿػفؿممممم

ماٌعـكماظؾعقد،مواظؾغيماظػـقي.

وغؾؿللحمتؾللؽماجملللوزاتمواظؿصللقؼراتماظػـقلليمسـللدمضودللؿممممم

م،مؼؼقل:(1)حداد

مطؾؿامحملـامأسقـفـمزبضّؾةممبطرماظضغقـةم

مأذرصـامسؾكمإشؿاءةكبماظؾففةم

مصؿـمؼعرفماظغريةمشريمطائـاتمعزدوجةماٌرارة

معشؿؾؽةمؼبماضؿؿالمصادح

مظقسمؼبماضؿلامماظروحم

مشريمضطقعمعـمذئابمتلؿؾلؾمؼبماظؾقؾم

موتـشبمزبقؾؿفامؼبمجلدمعغدورمباظلالالت

مؼبمغفارمذادعمعـماظؽؿب

                                                                        
معقضعمضودؿمحدادم(1)

http://www.qhaddad.com/ 

http://www.qhaddad.com/
http://www.qhaddad.com/
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معؾقؽةماظؽؿابةإغؽمظلتمإالم

مهردنيمظـاماظلالظةمعـمضراصـةماظـص

موتصدقبؼـمطؿائبماظغؾارمسـمأصابعـا

صوظشوسرمؼؿقدثمٌؾؽيماظؽؿوبيماظلنمالمميؽـفلومأنممم

هوورهميفمصؽرةمعراوشي،موتصقؼرمصيفمجدؼد،مواظـصمصبلدم

حوظيمعـماالهودمبنيماظؽؿوبيمواٌرأة،محبقلٌمؼشلؽالنمذاتلومممم

صقفومظذةماظؽؿوبيماظنمتـرلمشرلةمغصقيمواحدةموعـؼلؿي،متعؾقم

األغـكمبؿصلقؼرمصليفمظشلوسرمؼلدر معبوظقلوتماظصلقرة،مظلذامممممممم

ؼرصللػمغصللفمبصللقرمذبللوورةمظؾؿعـللك،مظقكللدلمسللـماظػؽللرةمم

اظؾلقطيمبشعرؼيمسوظقي.مصلم)أسقـفـمزبضّؾيممبطرماظضلغقـي(مم

وػذامؼدسقمظلم)إشؿوءةماظؾففي(،موػلممتـعم)ضراصلـيماظلـص(ممم

اظلنمالمتلردم)سلـمأصلوبعـو(مرعلزممممممو)تصٍدؼـمطؿوئلىماظغؾلور(ممم

اظؽؿوبلليمواًؾللؼماظػلليف،مظقفعللؾماظؽؿوبلليمػلللمأػللؿمحؾقؾلليمم

موأضربمعـمأيمطوئـمظؾشوسر.

ظصشعرمضودؿمحدادمؼطؾعمعـمتكزمماظؼصقدماظؾالشقي.م

عـمبعدماظشؼيمبقـفلوموبلنيماظؾغليماألوظب،معلـماٌػورضليماظلنممممممم

تلؿؿدمعـفوممتودؽفومويؿؿفومواحؿػوظقؿفو،مصؿلذمشلوبمزلؾمممم

ظؾغيماألوظبماظؽؾرلمبوتًماظؼصلقدةماٌؿداسقليمعؼطعليماألوصلولممممما
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ععرضيمظػؼدانماإلؼؼوعمواالخؿالل،مظذامالمؼؼرأماظؼورئمإالموػلقمم

ؼؿعـر،مصوظؽالممالمؼلقؾمبدونمأنمتظفلرمعؿـوصراتلف،مواٌقجليمممم

اظؽالعقيمالمتؾؾٌمأنمؼؿؼطلعمزبلدػو،موتؽلودمدبؿـلؼمػـلومأومممممم

ألصلؾموإؼؼوسلفمبلؾممممػـو ،مػـومالمدبؿػلماظصلـعيميفمرجلعمامم

م(1)متظفرمشرلمربفقبيموالمممقػي.ظ

ونللدمذظللؽماظلللقوقماظػلليفماظؼللوئؿمسؾللكماظصللقرةممم

م،مؼؼقل:(2)واجملوز،مأؼضومسـدمدقػماظرح 

مأسرفمأغلمعؽؾؾمباظػراغ،

مدريةمالمتـؼصفاماظؿػاصقؾ

ماٌضاءةمبػقاغقسماظلقرة،

موسؾقؽمأنمهػرمؼبمضؾؾفا

ممبقراثمطلمتلؽب

مدععَةمواحدَة

مسؾكماسرتاف.مأومهصؾ

مسؾقؽمأنمتؿؾعمضؿرماظرحقؾماٌؿؿد

                                                                        
ظؾـلونمجرؼلدةمممم-مضودؿمحلدادميفمذبؿقسليمظسزظليماٌؾؽلوتظممممبقضقن،مسؾوس،مم(1)

 15/4/86م-)اظلػرل(مبرلوت

معقضعمدقػماظرح مم(2)

http://www.alrahbi.info/ 

http://www.qhaddad.com/ar/experience/artical-12.asp
http://www.alrahbi.info/
http://www.alrahbi.info/
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معـماٌاءمإظبماظقابلة،موعـماظقابلة

مإظبماظؼرب.

صوظـصمؼػضللمإظبمحوظليمعلـمايلزنمواظقجلع،ميفمممممم

ذاطرةمذوسرمعؿلرجقيمبنيماظغقوبموايلزن،ميفمحوظليمحلقارمممم

ععمذكصمضرؼىمأومبعقد،ميفمبـوئقليمصـقليمذلعرؼيمعؿؿؽـليممممم

عـماظصـعيماظقاسقليمظػـقليممممظؾـصماظشعري،ماظذيمميـؾمحوظي

اظـصماظشعريموأدؾقبقؿف،محقلٌمؼؼلقؿماظشلوسرمجللقرامعلـمممممم

اظعالضوتمشرلماٌقجقدةمأصالمبلنيماٌػلردات،مواظلنمٕمؼؽلـممممم

ظققللدثمصقفللومأيماضللذلابمسضللقيمودللقوضلميفماالدللؿكداممم

اظعوديمظؾؽالم.مطؿومضقؿمسالضيمصـقيمبنيماٌؽونماظلذيمؼشلؽؾممم

ماالصذلاضل.ذاطرةماظـصمواظـوص،مواٌؿؾؼلم

صوظشللوسرمظعؽؾللؾمبللوظػراغظ،موماظلللرلةمظالمتـؼصللفوم

اظؿػوصقؾماٌضوءةمبػلقاغقسماظللقرةظ،موظسؾقلؽمأنمهػلرميفممممم

ضؾؾفوممبقراثمطلمتلؽىمدععيفمواحدةفظ،مصوظصقرمعشؿؼيمعـم

األدللوررلماٌعؿؼلليميفمذاطللرةماٌؽللونماظعؿللوغل،مواظشللوسرمؼؼللدمم

عقليمظؾغلي،مممععـكمذعرؼومخوصوموسؿقؼومخورجماظلقوضوتماظطؾق

واٌعوغلماٌؾوذرةمشلو،موسؾكماٌؿؾؼللماظللعلمسبقػلومظػفؿفلوممممم

وإدراطفو،مطؿومأنمسؾقفمأنمؼؾٍؿمبلرلةماٌؽون،موذاطرتفمظقدر م
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تػوصقؾمػذهماظلًقر)اظشلعؾقي(ماظلنمؼللؿكدعفوماظشلوسرمػـلومممممم

طؿـطؾللؼمألدللطقرتفماًوصللي.مومميـللؾمظػللذاماشلللقسميفمممممم

سفو،مواظلنمدبلذلقممماجملوزاتماظشعرؼيماظنمؼـقؿفومأومؼػذل

علدخالمعـودلؾومظؼلراءةماظلـصممممم(1)مظ.ذعرهمعلـمأوظلفمإظبمآخلرهممم

اظللرح ماٌقظللعمبوجملللوزاتمواالدللؿعوراتماظػـقلليمواظؾغقؼلليممم

ماًوصيمبف.

إنمطللؾمغللصمذللعريمحؼقؼلللمؼشللؿؾماظعدؼللدمعللـمم

اٌـؾفوتماظلقوضقيماظؾغقؼيمواألدؾقبقيماظنموعلؾماٌؿؾؼللميفممم

ظؾقصللقلمظغوؼللوتماظللـصمحوظلليمعللـماظؼؾللؼماٌعللريفمواظػلليف،مم

وعراعقفماظؼرؼؾيمواظؾعقلدة.مصؽلؾمغلصمذلعريمميـلؾمغللقفوممممممم

سضللقؼومعٍؿقللدا،موصللؼمسـوصللرماظلللقوقماظؾغللقيمواألدللؾقبل،م

واظـػللمواظـؼويف،موسؾكماٌؿؾؼلمأنمضبلرصمأنمؼؽلقنمعلزودامممم

بذخرلةمععرصقيموصـقيموعؾفمضودرامأنمضبلر مبقصلؾيماظلـصمممم

ظؿكقؾلل،مإلحلداثممموصؼماظدالظيماظلنمؼـشلدػومػلذاماظصلـعمامممم

سالضوتمجدؼدةمتلؿفد مإغؿوجمدالالتموععوغلمأطـرمحققؼليمم

موثراءموجوذبقي.

                                                                        
 ثللليماظشلللعرؼي:مدلللقػماظلللرح مممضلللراءةميفمايداصلللوحل،مػوذلللؿ،ممم(1)

http://www.alhafh.com/web/ID  629.html 

http://www.alhafh.com/web/ID


 087 

م

م

م

م

م

م

ماظػصؾماظـاظث:

أثرماظلقاقماظـػللمواالجؿؿاسلمؼبمهدؼدم

مدالالتماًطابمؼبماظـصماظلردي

م

م

م

م

م

م

م
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أثرماظلقاقماظـػللمواالجؿؿاسلمؼبمهدؼدمدالالتماًطابم

مؼبماظـصماظلردي:

م

اظلرديمآصوضومالمربدودةمعـمسقإمعـػؿقيمسؾكمميـؾماظـصم

اووػوتماظؽؿوبي،مصفقمؼلؿقسىميفمذاطرتفمطؾمأجـوسم

اظـصموأذؽوظف،مطؿومؼلؿقسىمطؾمعومػقمخورجماظـصمعـم

حققاتموأصؽورمواووػوتماجؿؿوسقي،مودقودقي،موثؼوصقي،م

إضوصيمإظبمطقغفمدوحيمخصؾيمالدؿـؿورمروضوتماظذاتم

موأصؽورػوموأحالعفو.

ـللومميؽــللوماظؼللقلمأنماظللـصماظلللرديمغللصممعللـمػ

تعددي،مظوأنماظـصمتعدديمالمؼعيفمػذامإغلفمؼـطلقيمسؾلكمممم

ععونمسدةمصقلى،مبؾمؼعيفمأغفمضبؼؼمتعددماٌعـلكمذاتلف،ممم

أيمأنمتعددؼيماظـصمالمتعقدمالظؿؾلوسمربؿقؼوتلف،موإمنلومٌلوممممم

ميؽـمأنمؼطؾلؼمسؾقلفماظؿعلددماٌؿـلوشؿمظؾلدالئؾماظلنمؼؿؽلقنمممممممم

)أيمذبؿقسيماألحداثماٌروؼي(،موايؽوؼيمم.مطوظؼصي(1)عـفوظ

)أيماًطوبماظشػفلمأوماٌؽؿلقب،ماظلذيمؼروؼفلو(مواظللردممممم

                                                                        
م37،مم/اظػؽلرماظعربللماٌعوصلر،معمممعـماألثرماألدبللمإظبماظلـصممبورت،مروالن،مم(1)

 .14،مص1986برلوت،محرطيماإلمنوءماظؼقعل،م



 089 

)أيماظػعؾماظقاضعل،مأوماًقوظلماظذيمؼـلؿٍمػلذاماًطلوب،مممم

أيمواضعيمرواؼؿفومبوظذات(،موؼدلماظلردمسؾلكماظقضلعماظلذيمممم

ؼـطؼمبفمصقف)اىفيماظذرؼعقي(ميفماظقضعماٌؿكقؾ،مأوماظقضعم

م.مم(1)ظقاضعلاظلرديما

واظلللردمأػللؿمصـللقنماظؽللالم،موأودللعفومحضللقراممممم

واغؿشللورامعـللذمأضللدمماظعصللقر،مٌللومظؾقؽوؼلليمعللـمضللدرةمسؾللكم

ادؿـؿورمطؾمصـقنماظؼقل،مطؿومشلوماظؼلدرةمواظللقرمسؾلكمذلدممممم

اٌؿؾؼلللمعلللؿؿعومأومضورئللو،موػلللمإظبمطللؾمذظللؽمضللودرةمسؾللكمم

تضؿنيماٌعوغلمضؿـمأررػوماًوصي،مواظذلعقزمظغوؼوتماٌردؾم

وصضح،مظذامصفللمتشلؽؾمحلوجزمأعلونمظؾؿردلؾممممممدونمعؾوذرةم

مواٌؿؾؼل.مم

واظـصماظلرديمشوظؾومعومؼعؿؿدمخوصلقيماظؿؾلؽرلميفممم

اظدالالتمواٌعوغل،محقٌمؼـػفرمعـماظلداخؾمظقطؾلؼماظعدؼلدمممم

عللـماالحؿؿللوالتماظؿلوؼؾقلليمشللرلماظؼورعلليميفمىللٍماٌعللوغلمممم

اٌلؿدؼرةمواٌؿػرسي،مإغفمؼلخذمبؽوصيمأحقالماظؽلالم،موبؽوصليممم

                                                                        
،مترعبيمععؿصؿ،مربؿلد،ماٌرطلزمممسقدةمإظبمخطوبمايؽوؼيجقـقً،مجرلار،مم(1)

 15،مصم2000اظـؼويفماظعربل،ماٌغرب،ماظدارماظؾقضوء،م
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اظؼقلمظققصؾمظؾؿؿؾؼلماظعدؼدمعـماألصؽورموصؼماظعدؼدمعـممصـقن

ماألدوظقىمواألذؽول.

وأبللرزمضقؿلليمظػللـمايؽوؼلليمأوماظلللردمأغللفمظميللـحمم

اٌؿؾؼلمحرؼيمطؾرلةميفمإرالقمغشلوطماٌكقؾليمظؿصلقرمأبعلوده،ممممم

،مصفقمحنيمؼؼرأمغصومروائقومأومدردؼومصنغفمؼلرلم(1)وعؼذلبوتفظ

ءتلفماٌقازؼليمظؾلـص،ممممبوووػفمبشؽؾمخوص،مظقضعمخلطمضرام

موبذظؽمصبعؾمعـماظـصمزبؿدلامغػلقومظشعقرهموأصؽوره.

وسؿؾقلليمهؾقللؾماظللـصماظلللرديمالمتؿقضللػمسـللدممم

دراديماظػؼرات،مصوظـصمشوظؾومجزءمعـمسؿؾمأدبل،مأومصؽريم

أطدلمؼلعكماحملؾلؾمظؾكلروجمبـؿلوئٍمتؼققؿقليمسوعليمحقظلف،ممممممم

ؽلي،مموميؽـمأنمؼشؿؾمػذاماظؿقؾقؾماإلرور،مواٌقضلقع،موايؾم

وايللؾ.موؼؿللللظػماإلرلللورمعلللـ:م)األذلللكوص،مواظزعلللون،مم

واٌؽون(،مأعوماٌقضقعمصقؿللظػمعلـ:م)حلدثموػلد (.موأعلومممممم

ايؾؽيمصؿؿلظػمعـمصصقلمزبؿؾػي.مبوإلضوصيمإظبمأػؿقيموجقدم

سـوصرماظؿؿودؽ،مواظؿـودؼ،مواالغلفومميفماظـصمبشؽؾمسلوممم

بنيمعبؾفموصؼراتف،مصذلتقىماىؿؾ،مووجقدمأدواتماظؿؿودؽم

                                                                        
 12،مصم2008،ماٌمدليماظعربقي،مبرلوتمدقرماظـصسؾقد،مربؿدمصوبر،مم(1)
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واظؿـودؼماٌكؿؾػيمتعطللماٌعـلكماٌقحلدمظؾلـص،مواالغللفوممممممم

م.(1)بنيمعؽقغوتفماظؾغقؼيمواظػؽرؼي

وألنماسؿؾورماظؿالزممبنيماألذقوءموصقرػو،مواألظػلوزمم

اظداظيمسؾقفومحؼقؼقو،مأعرمٕمؼعدمواردامخوصيمبعلدمأنمبقـلًممم

طشقصوتمسؾؿماظؾغيمأنماظعالضيمبقـفومسرصقلي،محصلؾًمبػعلؾمممم

،مصوظللوردمظدؼلفمعلـمممم(2)أصرادماجملؿؿلعماظقاحلدمماٌقاضعيمبنيم

آصوقماظؿفرؼىمعومميؽـفمعـمابؿؽورمظغيمأخرىمبؽؾمعلداراتفومم

وأبعودػو،مذرؼطيمأنمؼؼـعمبفومعؿؾؼلماظعؿلؾماظللرديماظلذيمممم

ظدؼفمأؼضومعـمآصوقماظؿلوؼؾمواٌـوورةمععماظـص،معومؼلؿحمظلفمم

بللؿػفرلمروضوتللف،موإسللودةماطؿشللو مظغؿللف،موصللؼمربؿقالتللفمم

-ي،موأصؽورهموعضوعقـفماظؼرؼؾيمواظؾعقدة،مصوظـصمظؼـؾعاظـصق

عـمداخؾف;محقٌمؼصؾحماظؿـوصمذؽالمعػؿقحومسؾكمم-أدودو

ضقؿـوماظـؼدؼيمواظؿورطبقي،مخوصيمحنيمغللؿعقدمػلذهماظؼقؿليمممم

يفمضقءمايوضرمبؽؾمعومصقفمعـمضضلوؼوموإذلؽوالت،مصلؿؾؿسمممم

                                                                        
،م1994،مدارماظػؽلر،مبلرلوت،مظؾـلون،مممماظؾغيمواظؿػؽرلحلـ،محلـمعرضل،مم(1)

 125-123صم

،م2،ماٌمدليماظعربقيمظؾدرادلوتمواظـشلرمطمماظلردؼيماظعربقيإبراػقؿ،مسؾدآ،مم(2)

 47،مصم2000
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اٌوضلمووضعفميفمايوضرمبقسلمذلدؼدمميلـحماظؼلورئممتلـالممممم

م.(1)ذرامشلذاماًطوبعؾو

إنمظؽؾمربؽلمعقضقعمؼرؼلدمأنمؼؼقظلف،مواٌقضلقعمممم

ػقمايؽوؼي،موػذهماألخرلةمالمميؽـمأنمتصلؾمإظبماظؼلورئمإالممم

َسدلماظِلرد،ماظذيمؼؿؽػَّؾمبفماظلوردميفمسالضؿفمبوٌللرودمظلف;ممم

صالمبٍدمعـمذكصمضبؽلموآخرمؼةقؽكمظلف;مواظلرابطمبقـفؿلومممم

مايؽللمعلللظيمضلرورؼي،مممم.مووجقدماظللوردميفم(2)ػقمايؽوؼي

وحؿكميفماظقضًماظذيمسبٍسمبلغفمشرلمعقجلقد،مصنغلفمؼؽلقنمممم

حوضلللرًا،مصؼلللطمطبؿػلللل،مإالمأغـلللومغؾؿلللسمحضلللقرهموراءممم

اظشكصقوت،مأوميفمبعضماظؿعؾقؼلوت;مبوخؿصلورمعلـمخلاللممممم

ذبؿقسيمعـماألصعول،موخصقصًومعـمخاللماظؽشػمسـمزاوؼيم

غفوؼؿلف.موػلذامممماظـظرماظنمتؼقدماظـٍصمايؽوئلمعـمبداؼؿفمإظب

ؼعيفمأغـومغؿقدثمسـمعللظيمتؼـقيمَصلرصي،مومأنمعلومضبلددمممم

                                                                        
خصقصقيماظؿـوصميفماظرواؼليماظعربقليم)ذبـلقنمايؽلؿمممممسؾدماظغيف،معصطػك،مم(1)

،م4،ماظعللددم16،ماجملؾلدم1998،مذبؾلليمصصلقل،مممنقذجلومتطؾقؼقلو(مم

 270،صم276-270اظصػقوتم

ذبؾليمم،مدوائلرماألحلزانظمػقؼليماظللورد،مػقؼليماحملؽللممممممأويقون،مإبراػقؿ.مم(2)

 2007،م8،م15اظػللللللللللللللللللللللقاغقس،مم

http://www.alfawanis.com 
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ذللروطماخؿقللورمػللذهماظؿؼـقلليمدونمشرلػللو،مػللقماظغوؼلليماظللنم

ؼفللد مإظقفللوماظؽوتللىمسللدلماظلللوردموذظللؽمظؾؿلللثرلمسؾللكممممم

م.(1)اٌؿؾؼل

إنماظلردمبطرؼؼيمايلقارماظلداخؾلمظاٌقغقظلقجظمأومممم

و،محقلٌمصبلريمممظتقورماظقسلظمميـلؾمتـقؼعلومسؾلكموتلرماألغلممممم

تؼؾقىماألغومأومتؼؾؾفومبنيمسددمؼصعىمحصرهمعلـماظؾؾقدلوتممم

اظنمميؽـمظؽؾمعـفومأنمؼؿكذمظؾقسماآلخر،مثلؿمؼعلقدمظألغلومممم

اظلوبؼيمغػلفو،مأومألغومخوصيمبلكخر،مخلاللمبرػليمدلردؼيممممم

،ممتـلؾمععؿلؾماظلذاتماظـػلللماظلذيمؼـلؿٍماظػؽلرةمممممممم(2)واحدة

ػلوسالتماألغلومممواظؾغيماظنمتشؽؾمػذاماظعؿؾماظلرديمضلؿـمتم

اظـوصي،مواظلقوقماظـػلللماظلذيمؼشلؽؾمزبؿلدلمػلذاماظعؿلؾممممممم

موصضوءهمايؿؿل.

ظإنمايؽوؼيمأصؼموادعمممؿدمتؿداخؾمصقفمعؼوعلوتمم

اظؽللالمموأحقاظللف،موػللقماظلللقوقماظللداخؾلم)اظـػلللل(،مطؿللوممم

تؿداخؾمصقفماٌؼوعوتماًورجقيماالجؿؿوسقيمواظلقودقيموػللمم

                                                                        
 اظلوبؼم(1)

،ماٌرطزماظـؼويفماظعربلل،ماظلدارماظؾقضلوء،ماٌغلرب،مممممدردماآلخرصوحل،مصوحل،مم(2)

 71،مصم2003
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إلبلداسلمطقـقغليمزئؾؼقليمممماظلقوقماًورجل)اظـؼويف(.مصلوظـصمام

 ؼؿشؽؾموصؼًومظؾؼوظىماظذيمؼقضعمصقلف،موؼؿشلقلمتؾعلًومظلرؤىمممم

اظـوضدمأومضورئماظـص،مصؿـمػـلومتعلددتماظلرؤى،مواخؿؾػلًممممم

االوللوهماظـػللللمواالوللوهممم اٌـوصللذمواالووػللوت،مصؽللونمم

يفمم(1)االجؿؿللوسلمواالوللوهماألؼللدؼقظقجلمواالوللوهماظؾـقللقيظ

ملوؼؾمعـطؾؼوتفماظـػلقي.ضراءةماظـصموتػلرلمدالالتفموت

صؼلراءةماظللـصممتـلؾمظحوظلليماظؿػللرلمبللنيماٌللدظقلمممم

ايريفمأوماٌعـلكماٌؾوذلرمواظؼرؼلىمظؾفؿؾلي،مبوسؿؾلورماظؿلزامممممممم

دالظيمسـوصرماظذلطقىمالمشرل،موبنيماٌدظقلم)اٌػلر(موػقمعلومم

ؼرجعمإظبماٌدظقلمشرلماٌؾوذرمواظؾعقدمأومحللىمسؾلدماظؼلوػرمممم

واظذيمؼـؿٍمدالظيمعضلوسػيمغوعبليممماىرجوغلمععـكماٌعـك،م

م.(2)سـمعدظقلماظدالمبػضؾمسؿؾقيماظؿلوؼؾظ

مأوال:مأثرماظلقاقماظـػللمؼبمضراءةماظـصماظلردي:

                                                                        
بـوءماظزعونميفمرواؼيماظصؿصوممسؾكمضقءمتؼـقوتماظلردممرفمحلنيمايضرعل،م(1)

اًؿلقسمم :اظؿلورؼ م - 1218 دؾؿؿدل،ماظعلددم26،مصققػيمايدؼـي

 34.مص2005أؼؾقلم-دؾؿؿدلم15

،مسلوٕماظؽؿلىمايلدؼٌ،ماألردن،ماربلد،مممممأدؾقبقيماظرواؼيضصقري،مادرؼس،مم(2)

 163،مصم2008
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ؼشؽؾماظلقوقماظـػللمظؾـصماظلرديمزبدلماظعؿؾقيم

اإلبداسقي،مواظؼقةماٌـؿفيمظؾعؿؾماظػليف،محقلٌمأنمظاظؽؿوبليمممم

أومصلراغممموصؼماظؿقؾقالتماظـػلقيمػلمحوظيمتعقؼضمسـمسفز

عللومبؿللؾيفمصللقرةمأطـللرمعبوظقللي،مضوئؿلليميفمأدودللفومسؾللكمممم

.مواظشكصللقيميفماظعؿللؾماظلللرديمذاتمعلللؿقؼنيممم(1)اظؾغلليظ

أحدػؿومعلؿقىماظشلؽؾماًلورجلماحملللقس،موػلقماظلذيمممممم

ؼػضللللمإظبماٌللللؿقىماآلخلللرماٌلللرتؾطمبلللوحملؿقىماظـػلللللم

ظؾشكصقي،موػذاماٌللؿقىمؼؿشلؽؾمعلـمعبؾليمسقاعلؾمؼؼلػممممممم

واالجؿؿوسلمواالضؿصوديميفمرؾقعؿفلو،محقلٌممماظعوعؾماظػؽريم

أنماإلغلونمطوئـمععؼدمتشور ميفمتؽقؼـمذكصلقؿفمسقاعلؾمالممم

م.(2)حصرمشلو

ظللذامؼشللؽؾماظلللقوقماظـػللللمعللدخالمصـقللومحؼقؼقللوم

ظؼراءةموتلوؼؾماظـصماظلرديماظذيمميـؾمذاتماٌؾدع،موسوٌلفمم

اظداخؾلماظذيمضبلر مذبلرىماألحلداث،مواظرواؼليماظـػللقيمممممم

                                                                        
،ماٌمدلليماظعربقليمظؾدرادلوتممممضؾلؼماظلـصمربلورقمايداثليممممخقجي،مشوظقي،مم(1)

 186،مص2003واظـشر،مبرلوتم

سقود،معطؾعليماظقحلدةماظؼلوػرة،مممم،مترعبي:مطؿولمأرطونماظؼصيصقردذل،مأ.م،مم(2)

 83،مصم1960
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ومأنمغلؿقفو،متؼعمضؿـمصرضقؿنيمطؿومؼرىمجلرلارممطؿومميؽــ

:ماألوظبمصرضللقيماظؽشللػممGerard Djinnitجقـللًم

اظالإرادي،مسـمررؼلؼمصؾؿلوتماظؾللونماظؽوذلػيمظشكصلقيمالمممممم

واسقيمظؾراوي،مواظػرضقيماظـوغقيمػلمتظوػرماٌمظلػمايؼقؼللممم

يفمسؿؾللفماألدبلللمتظللوػرامإرادؼللومبشكصللقيمزبؿؾػلليمسللـممممم

ؽـفمؼؿؼؿصمػذهماظشكصقي،موؼؿؼـم،موظ(1)ذكصقؿفمايؼقؼقي

موصػمأبعودػوماظداخؾقيمواظـػلقي.

وميؽـمأنمصبلدماظلقوقماظداخؾلمأوماظـػللمحوظليمم

غػلللقيمعللو،مأومعقضػللومإغلللوغقومسؿقؼللومؼعللودمتقزقػللفمبشللؽؾمم

حؽللوئلمدضقللؼ،موسؿقللؼ،معـللؾ:ماًللق مأومسللدمماظشللعقرممم

بوألعللون،مواظؼؾللؼ،موايؾللؿ،موايللى،مواظػللرح،مواظرشؾللي،ممم

شللرلمذظللؽمعللـمايللوالتماظـػلللقيماظللنمتشللؽؾممواظقلللس،مو

عداراتمصـقيمظألسؿولماألدبقي،موربرطوتمغػللقيمإلغؿوجفلو.ممم

إنمربرطللوتمغػلللقيمظؾللـصمطقللوالتماًللق ،موايؾللؿ،ممم

واظؼؾؼ،متشؽؾماظلقوقماظـػللماحملر مظؾعؿؾماظػيف،مواٌـلؿٍمم

مظؾـصقصماظلردؼيماٌـؿؼوة.

                                                                        
،مت:ربؿدمععؿصؿ،ماٌرطزماظـؼلويفممسقدةمإظبمخطوبمايؽوؼيجقـً،مجرلار،مم(1)

 188-186صمم2000اظعربل،مبرلوت،م
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م(1)يمظاظلقخزظموندمتداسقوتماظؼؾؼمواًق مواالرتؾو ميفمرواؼ

ظلمحلنيماظعدليممتـؾماظلقوقماظـػللمبدضي،محقلٌمؼعؽلسممم

ماظعؿؾمعدىمتلثرلمػذاماظلقوقميفمصـوسيماظـصماظلردي.

"تـؼضلماظدضائؼماألوظبمؼبمترضبموصقلمأحدػؿ،مثؿمؼدخؾماظقاحردمم

ؼبمحاظةمصؼدانمأعؾ،مبعدػامؼلؿفؿعمذاتفموضباولمأنمؼصـعمذقؽًامبفذاماظقضرتمم

وطانمسؾرلقبمإذنمأنمأصفرؿمأغرينمداخؾرفا،موأغفرؿمؼؿؼصردونممممممماظزائد.مإغفامظعؾة،م

ذظؽ.معاذامظقمطاغقامؼػعؾقنمذظؽمسـمغلقان؟مسـمسردممتـظرقؿ؟معراذامظرقمترأخروامممممم

بلؾبمسطؾمؼبمدقارتفؿ؟مأومالزدحاممعػاجئمؼبمذارعمرئقلل؟محقـفرامدرأطقنممم

ضدمأػـتمودخؾتمؼبمتقػؿ.موذبددًامصرإغينمأسرزومػرذاماألعررمإظبماظقحردة.مصؿراممممممم

أنمؼػعررؾمرجررؾمعؿقحررد؟مإغررفمؼؼررارنمغػلررفممبرراذا؟مصعالضؿررفمباألذررقاءممسلرراهم

عؾاذرة،موظفمأنمؼؼقلمعامؼؼقل،موأنمضبؽؿممبامؼرؼد،موظـمؼــقرفمأحردفمصفرقمممم

ؼضعمغػلفمصققماألذقاء،موإنمذظؽمطبؾؼمعزؼردًامعرـموػرؿماظؿػرقق.مثرؿمأبردأمؼبممممممم

ضرة،مماظؿعرفمسؾكماألذقاءمذبددًا:ماظؾالطماٌصرػقفمبأؼرديمسؿرالمعرراضؾنيمبدمممم

اظؽرادررلماظزرضرراءمتشررقعماألزرقماظلررؿاوي،ماظطاوظررةماٌصررؼقظة،ماظشررفرياتممم

ٌُلؿأغلة،موساءاماًزفماظؽؾريانموذعارماظشررةمربػقرًامسؾقفؿا.موأضقممعرـمم ا

عؽاغل،موأجؾسمسؾكماظؽردلماظذيمأعامماظطاوظة،موأعدمرجؾلقبموأضرعمإحرداػؿاممم

بذظؽ.مال،مٕمأصعؾمذقؽًا.ممسؾكماألخرى،موأمتـُؾينمعؾبقؼًّؼًامععل:م"غعؿمإغينمأضر

إغينمأخربطؿمبذظؽ،مصدضقغل!مػرؾمترؼردونمأنمأضلرؿمظؽرؿ؟مدسرقغلمأخرربطؿممممممم

ايؼقؼة!مظؽينمٕمأطـمأسرف".مثؿمأضقممعـمعؽاغلموأذػربمإظبماظؽردرلماظرذيمممم

ٌُقؼكبرؼ،ممممممممم خؾػماظطاوظةموأحراولمأنمأصؽررمطقرػمميؽرـمأنمتؽرقنمسؾقرفمػقؽرةما

                                                                        
 2006،ماالغؿشورماظعربل،مبرلوت،محلني،مرواؼيماظقخزاظعدلي،مم(1)



 098 

أحردػؿامالبردمأنمؼؽرقنمرئقلرًامممممدقؽقنمػـاكمربؼؼانفمصفـاكمطردرقان،موإنمم

برتؾةمأسؾكمواآلخرمعرؤودًامبرتؾةمأضؾفمصاظؽردقانمؼـؿقبانمسـمذظؽ،مصأحردػؿامم

ؼبماٌـؿصػمبقـؿاماآلخرمعرطقنمبعشقائقةمسؾكماىاغبمعشرؽاًلمزاوؼرةمحرادة،مممم

وإنمػذا،مبعدمطؾمذلء،مظقسمحؼمرتؾةمطؾرية.موإغرينمأمتـؾرف:م"درؿعرتف،مممم

سـؽمطؾمذلء.مظلـامػـامظـؾعب"موػقمميلرحممدقفمتؼقلمعامغرؼد.مإغـامغعرفم

رأدف،موؼؼقلمبؾغرةمصرادضةمممم–اظرتؾةماألدغكمم–ذاربفماظؽـقػ،موؼفزماآلخرم

ػاعلررة:م"سبررـمالمغرؼرردمإالمأنمغعرررف.مإغـررامػـرراميؿاؼؿررؽ".موإغررلمأبؿلررؿمم

داخؾل:مػؾمصببمأنمأرتبقبمأضقاظل؟مأنمأبدومصظًامأومعؼـعًامأومعؿؿردًاموثائرًا؟مإنم

ذامؼؾبؿؿعؾبل:مالبدمعـمسـصرمتشقؼؼموإالماغزظؼتمعرةمأخرىمؼبمذظؽمصعب،مإنمػ

ماظؿؾؾدماظذػين."

صوظرواؼيمولدمصؽرةماجملفقلماظؼودم،مواظؿلداسقوتمم

اظـػلللقيماٌؿداخؾلليمبللنيماًللق مواظؼؾللؼ،موطقػقلليماظؿعوعللؾمم

ععفو،موربووظليماظؿغؾلىمسؾلكماٌشلوسرماظطورئلي.مطؿلوممتـلؾمممممممم

ضؾلؾمذظلؽمأسؾلكمممماظدرجيماظؼصقىمعـمطؿوبليماظلذات،مورمبلومممم

درجيمعـماإلحلوسمبفو،معـمععرصؿفلو،مواظؿصلوحلمععفلوميفمممم

طؾمحوالتفو،مصؼدمنحماظؽوتىميفمصردمػقاجسماظلذاتمسؾلكممم

خرائطماظقرقمبشؽؾمدضقؼ،مظقـؼؾمظؾؿؿؾؼلمعومؼعؿؿؾميفمذػـقيم

رجؾمذاػىمظؾؿقؼقؼميفمظجرميليمدقودلقيظمالمؼعلر مجقلداممممم

ؾميظليميفممعقضعفمعـفو،مودرجيمورميفمصقفو،مصقللؿـؿرمطلمم

ػذهمايودثيمبشؽؾمروائلمدضقلؼ،مظقصلػماًلورجماٌؾوشلًممممم
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ظؾداخؾ،موسالضؿفمبلف،موتللثرلهمصقلف،معلـمأعؽـليموذلقارع،ممممممم

وذكقص،موطلؾمعلومتؼلعمسؾقلفمسقـلفمعلـمأثلوثمأومأصلصممممممممم

غؾوتقي،مأومأيمذلءمميؽـمأنمؼؿشؾٌمبف،مظقكرجمعلـمحوظليممم

اظؼؾؼماٌـوورمداخؾلف،مأومظؿعؾقلؼمذظلؽماظؼؾلؼمسؾلكمعللقشوتممممممم

رجقلليمضللدمتـؾللفمروضللوتماألعللـمواظلللؽقـيمداخؾللفمضؾللقال،مخو

بشؽؾمؼعقدمظفمذقؽومعـماشللدوءماظـلل ،مأوماالغللفوممعلعممممم

معقضػمٕمؼؽـمظفمعدلرمداخؾف.

وبذظؽمميـلؾماظللقوقماظـػلللمصضلوءماظعؿلؾماظػليفممممممم

وربرطف،موذاطرتف،مظذامؼؽقنمسؾكماٌؿؾؼلمأنمؼلؿشعرمحوظليمم

ظنمطؿىمبفوماظروائللمماالرتؾو مػذه،مظقدر مايوظيماظـػلقيما

مػذاماظـص،موؼؿؿـؾمضقؿيماظـصموأبعوده.

وميـؾمايؾؿميفماظصققمأوماظـقممعلوحيمظغػلقيظمػوعيمؼـطؾؼم

عـفوماظـصماألدبل،ماظذيمشوظؾومعومؼؽقنمػقمغػلفمحؾؿومعلو،مم

صؽؿوبيماظـصمتللتلمعلـمعـطؾلؼمغػلللميفماألدلوس،مإلضصلوءممممممم

وظؿنيممتـلؾممحوظيمذعقرؼي،مأومظؿؾؾسمحوظيمأخرى،موطؾؿوماي

ربووظيمظؾؿغقرلموايؾؿ.مظوهدثماألحالممسودةمغؿقفليمتلقترممم

غوذهمعلـمعشلؽؾيمضوئؿليمؼعفلزماٌلرءمسلـماظؿصلر مإزاءػلوممممممممم
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بطرؼؼيمعؾوذرةموواسقي،مسـدػومؼفرعماظالوسلمظقؼدممحؾقالميفم

م.(1)ذؽؾمسالعوتمهؿوجمإظبمتلوؼؾظ

وظؽـمػذامالمؼعيفمأنمطؾمحؾؿمغصمعػلذلض،مبلؾممم

ضدمالمتؽؿىمظفمععقـوتمايضقرموممؽـلوتممضدمؼؽقنمعشروسوم

اظـصمايؼقؼللماظلنمظتؿلقزعميفمجللدماظلـص/معقؿوصقزؼؼقلوممممممم

اظـص،مظؿـلرحمعـؽػؽيمبلنيماألثلرمواظؼشلعرؼرة،موعقظلدةمعلـمممممم

عزاوجؿفؿومحرطقيمزالظقيمتضلءماظؽقاعـ،معمطدةمسؾكمذقـم

اٌلورماظلدراعل،مظؿؿفلووزماظطوضليماظللؾؾقي،مبلورزةميفمايؾلؿممممممم

ٌللؿؼؾؾ،موؼـػلرجمهقظقلو،مداصعلومعلومدبػقلفممممممماظذيمؼالحؼما

االحؿؿلوالتمبعـللػماظؿـللوضض،متؾللؽماالحؿؿللوالتماٌلللؿـطؼيمم

م.(2)ظرعودماظطوضي،مواظنمحووظًماالدؿغراقميفماظرؤؼو/مايؾؿظ

وؼصؾحماظـصماظلرديمحوظيمعـماظؿزاوجمبلنيمروضليممم

ايؾؿماظؾوسـي،موروضيماظلـصماٌؿؽـليمواٌؿفؾقليميفمإرلورمعلـمممممم

ؼقؼلمبنيماظؾقاسٌمايؾؿقي،مواظؿفؾقوتماظـصلقيمماالظؿقومماي

                                                                        
ظلـصماظؾلورـمممعؼوربيمدقؿقوئقيمحملػزاتماظللردموامأبومحلني،مربؿدمعـصقر،مم(1)

،م60،ماظعللددم2002ذبؾلليمصصللقل،ممميفمدللرلةماظظللوػرمبقللدلس،مم

 300،مصم314-298اظصػقوتم

،ماٌمدلليماظعربقليمظؾدرادلوتمممم،مضؾلؼماظلـصمربلورقمايداثليممممخقجي،مشوظقليم(2)

 186،مص2003واظـشر،مبرلوتم
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اظنمتلؿؿدمعـمطؾماظطوضوتمعومؼعنيمسؾكمإغؿوجمغصمعلؿؿؽـمم

اظؾـوء،مواضحماظلدالالت.مذومإحلوالتمضوبؾليمظؾقضلقرمخلورجمممممم

ماٌعوغلماظؼرؼؾيمواٌؾوذرة.

ظلمزلققيمخلرؼسمنلدمأؼضلومممممم(1)ويفمرواؼيمظغورةظ

معالعحموتداسقوتماظلقوقماظـػلل.مم

إظبماظؿؾػاز..معؾعقنم"أبق"معرـماخرتسرف،مظؼردمحشرامرأدرلمممممم"أسقدم

بقدررادةمعررـمذررقك،مصررققحمأغررلمحؾؿررتمرررقؼاًلمبررأغلمدررقبرعان،مأوماظرجررؾم

اظقرقاط،مظعؾمػذامحدثمضؾؾمأنمأدركمبأغلمأغـك،موأنمسؾلقبمأنمأجردمورقذجلممم

عـمايلـاواتماظؾقاتلمميألنماظشاذةمبشرادؿفـموحلـفـماٌدعرمعـؾم"اٌررأةمم

"ذامبققغؽموعان"مأوم"عالئؽرةمتشرارظل"،مطرؾمػرؤالءمأسرقبينمسؾركمممممممماىؾارة"مأو

ضضاءمعراػؼةمعؿقازغة،مطـمؼـؿؼؿـمبامسلموادؿمعالؼنيماظـلاءمظضعػـاماٌلؿرتم

واظعؾين،مؼـؿؼؿـمل"وداد"مابـةماىريانماظيتممتضلموضؿفامتشطػمدرجماظؾقتم

اموضدمحلررتمبـطاهلرامظقؽشرػمربؾريتمضردعقفاماٌؿؿؾؽرؿني،مؼـرؿؼؿـمظشرعرػمممممممم

اظطقؼؾماظـاسؿماٌعؼقصمذؼؾمصرسمواظذيمميؽرـمذرؼقؼفاماٌغػرؾمحصرؾقل معرـمممممم

ذدػامعـفمسـدعامؼعقدمزفرًامعغطكمبفؾابموزؼتماظلقارات،مصقكققبرؾمظرفمبرأنمممم

"وداد"متؿؾؽأمسـردمبرابماظؾقرت،محلرـاواتماظشاذرةماغرؿؼؿـمٌلراٌيتموأدبرلممممممممم

رسكمبررسؿمماظؾشع،موظؽينمؼبمايؼقؼةمطـتمأسؾؿمأغلمالمأذؾففـمحبال،مطـتمأ

اظقحشمؼبمأسؿاضلموأغبؾمذاذرةماظؿؾػرازمخطقرؽيت،معرـمأؼرـمجراءتمإذًامتؾرؽمممممممم

اظصقرةماىفـؿقةماظيتمأراػامبقضقحمإذامعامجؾلتمإظبمسؿلموزوجؿفمعؿقؾؼنيم

حقلمراوظةماظغذاء،مسادةمعامؼؿـاولمجردقبيماظـادرلمشرداءهمؼبمحفرترف،مأضصردمممممم

                                                                        
 2006،مدارماظشروق،مسؿون،ماألردن،مرواؼيمغورةخرؼس،مزلققي،مم(1)
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عـفا،مأحقاغًامإذامعامسدتمماظؼؾقماظذيمغؾؼلمبفماألذقاءماٌفؿؾةممتفقدًامظؾؿكؾص

عؾؽرةمأسقـفمسؾكماٌفؿةماظصعؾة،مأتأطدمأغفمتـاولمغصػموجؾؿفمسؾركماألضرؾ،ممم

بقـؿامأػدرماظـصػماظـاغلمسؾكمحصريةمممزضةمؼبمأرضماظؼؾق،مأعرامؼبمصراظقغـاممم

اظؾلقط،مهدؼردًامؼبمتؾرؽماظزاوؼرةماٌكصصرةمظؿـراولماظطعرام،منؾرسمحبؼقرةممممممممم

ره مباعؿـانمحقلمضصعؿـا،مطـرتمأهردثمسرـمممماظعائؾةم"رعضان"مو"صؿققة"موغا

اظؿؾػازم!!!مسـدعامتؽقنموجؾؿـامذقربةماظعدس،مأمسعمصؿمسؿلمؼشػطماظلرائؾمم

اظلاخـمثؿمؼػقػحمداصعًامظلاغفمإظبماًارجمسؾقبماهلقاءمطبػػمظلرعمايررارةمؼبممم

بطاغةمصؿف،مثؿمؼػتقبمبؼطعماًؾزماىراصرمؼبماظقسراءموؼعفرـماًؾرقطموؼؿـاوظرفمممممم

اٌؾعؼةموؼده،مسـدػامالمؼعقدماظذيمصبؾسمبؾـطالماظؾقفاعرةمطرا ممممعؿـاوبًامبني

اظؾقنمظؽـرةماظغلقؾمػقمذاتفمسؿلماظذيمأسرف،مأرىمضطراتماظعدسمتلقؾمعـم

زواؼامصؿف،مطبقؾمإظلقبمأنمظقنماظعدسمأغبرمزبضرمعـؾمخراء،مصأشضقبمبصري،م

وأضرصمبرصؼمخػلموحشلماظؼابعمبنيماظضؾقع،مأدرعكمإظبموضرػمذظرؽماظشررؼطممممم

ٌرسب،موأنحمأحقاغًا،موظؽـفمؼؾػتمأحقاغًامأخرى،مسـدعامأطرقنمعؿعؾرةمأرىممما

سؿلمضبؿؾمدؽنيمجزارمطؾريةمخؾػل،مرشؿمدؽقغلمواغؽشافمصردريمطرأرضممم

بؽر،مؼطعرـينمبضررباتمعؿقاظقرةمؼبمعـؿصرػماظظفررممتاعرًا،مؼراصرؼمرعـاترفممممممممم

مبصرخاتمضؾعمعلؿقحشمؼبماظربؼة،موأزؾمسؾكمدؽقغلمأتصؾبمدعًا."

اؼللي/اظـصممتـللؾمضصلليمصللقػقيمعؾؿدئللي،مهللوربممصوظرومممم

ظؿـؾًمغػلفو،موتؿكذمايؾؿمعؾفؽومتقاجلفمبلفمضلؾحمايقلوة.ممممم

ظؼدمىلتماظؽوتؾليمظلدعٍمايؾلؿمبلوظقاضع،محقلٌماخذلسلًممممممم

ذكصقيمخورجمواضعفومظحلـظ،موجعؾؿفمظحؾؿلوظمظؿؼلقؿمعلـمممم

خالشلومحوظيمعـماظؿلقازنمعلعماظقاضلعماٌرسلى،موأبلدسًميفمممممم
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ؾؿظماظذيمضدعؿفماظؽوتؾيمطػؽرةموػؿقليمموصػيمبدضي،مذظؽمظاي

متعقـفومسؾكمعقاجفيمواضعمعدعرمإلغلوغقيماظذات.

واظـصمؼلؿقضرمواضعماجملؿؿعوتماظعربقيماظغورضيميفماظزؼلػمم

حؿكماظؽذب،مواظػفوئعمحؿكماظرسى،مذظؽماظقاضلعماظؼرؼلىممم

جللدامعللـماظؽوتؾلليمواٌؿؾؼللل،مواظللذيمميـللؾماظلللقوقماظـػللللمم

حلدودهموأرلره،ميفماظؾقلًممممواالجؿؿوسلماظلذيمغعلقشمضلؿـمممم

واظشورعمواظعؿؾ،مبؽؾمتػوصقؾفماظلنمغـؿؾلفمأومالمغـؿؾلفمشللوممممم

ودػشللؿفماٌـؿظللرةمأبللدامدللؾؾوموإصبوبللو،مواحملؽقعلليمبللذاتمم

ماإلغلونماظضعقػيمواٌؿغرلة.

وغلفًماظؽوتؾيمبدلاسيمعؿـوػقيمجدا،مودضيموصػم

رصقعيمظؾؿؽون،مبػصقظفماألربعيمحؾقػوموعرػلو،معلعماظؿلداخؾمممم

ضوتماإلغلوغقيمعـمسؿقعليموخموظلي،موأغللؾوءموأصلدضوءمممممبوظعال

ظؿشؽؾمصقرةماجملؿؿعماألردغل،موتؼدعفمظؾؿؿؾؼلماظذيمصبىم

أنمؼؿعللر مرؾقعلليمػللذاماجملؿؿللعمظقعللر مرؾقعلليماظرواؼللي،م

مورؾقعيمدقوضوتفوماظـػلقيمواالجؿؿوسقي.

وظاظؽوتؾيمإذمترويمظـومػذهماظرواؼيمتدػشـومبؼدرتفوم

ؾماظدضقؼلليمظؾؿؽللون،موظإلغلللون،ماظعوظقلليمسؾللكمغلللٍماظؿػوصللق

وبعػقؼيمبوظغليماظصلدقمدونمتصلـعمأومإضقلوممدلقاءمبوظـللؾيممممممم
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ظؾققار،مأومظؾشكصقوت،مأومظؾؿؽونماظذيمتدورمصقلفمأحلداثممم

اظرواؼللي،مإغفللوموعؾـللومغؿكقللؾمأدقماظؿػوصللقؾ،موغغللقصميفم

أسؿوقماظـػسماظؾشرؼيمعـمحقٌمتػؽرلػوموإحلودفو،موحؿلكمم

ؼليماظؾوظغلي،مواظقصلػماٌلدػشمممممسؿؾقيماظؿلذوقمظلدؼفو.مواظعػقمم

م.(1)ظؾؿؽون،موظإلغلون،موزعـماظرواؼيماٌؿـوعلمبدضيظ

وتصللػماظرواؼلليمعبؾلليمعللـماألحللداثماظلقودللقيممم

طقصػمعومحدثميفماظعراقمضؾلؾماظغلزوماألعرؼؽلل،ميفمحوظليممممم

رصللدمدضقؼللي،متلللؿـؿرمصقفللوماظلللقوقماالجؿؿللوسلمواظـؼللويفمممم

ورجقي،موالمواظلقودلماظؼوئؿمسؾكماٌؿـوضضوتمواظلقودوتماً

ميؽـمظؾؿؿؾؼلمأنمؼدر ماٌعـكمايؼقؼلمظؾـص،مإالمعـمخاللم

تؾؾسمتؾلؽماألحلداثماظلقودلقي،موتلداسقوتفومسؾلكماٌـطؼليممممممم

اظعربقيموعقارـفلوماٌؼفلقر،مواٌؿؾؼللمخلورجمػلذهماظللقوضوتممممممم

)اظـػلللقي(مو)اظلقودللقيمواالجؿؿوسقللي(مظللـمؼلللؿقسىمرؾقعلليم

ماظـصموأصؽوره.مم

ديمؼشّؽؾمحرطيماغؾعوثماظلـصمعلـمممإنماظؼؾؼماظـػللمواظقجق

روحماظـوصماظؼؾؼيمشوظؾو،مواٌلخقذةمبوٌعوغلوةمايؼقؼقليمعـفلومممم

                                                                        
،م51،مذبؾيمغلزوى،ماظعلددممموؾقوتمزلققيمخرؼسماظروائقي،ماظؼودؿ،مصوحلم(1)

 2007ؼقظققم
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ظللمدلؾقؿونممم(1)واٌؿكقؾي،مومتـؾمضصيمظرمبومألغف..مألغفمرمبوظم

اٌعؿري،محوظيمعـمحوالتماظؼؾلؼماإلبلداسلموايقلوتلماظلذيممممم

ؼعقشفماٌؾدع،محؿلكمتؿللووىماألذلقوءمايؼقؼقليمواظؾعقلدة،مممممم

موتمواٌلؿققالت،مؼؼقل:مواٌؿؽـ

م"ػذاماظققممسفقب..موػذاماظصؾاحمشرؼب..مٌاذامٕمأدؿقؼظ؟!

اظؾارحةمطـتمحرؼصًامطؾمايرصمأنمأصققمعؾؽررًاماظقرقم..موعرـمأجرؾمػرذا:مممممم

أظؼقؿؾبينمسؾكماظلرؼرمعؾؽرًا..مضؾطتؾبماٌـؾقبرف..متؾرقتؾبمأواخررمدرقرةماظؽفرػ..مممممم

رق..مبؽقتؾبمضؾقاًلممبرامؼؽػرلمممرردتؾبمصقرةمحؾقؾيتماظيتمشاظؾًامعاموؾبمظلماأل

مىؾبماظـعاس..مصعؾتؾبمطؾمعامعـمذأغفمأنمؼقضظينمعؾؽرًا..موظؽـ..

مادؿقؼظماظدؼؽمصصاح..

مادؿقؼظمإعامماٌلفدمصأذقبنمظصالةماظػفر..

مادؿقؼظتماإلذاساتؾبماٌأجقرةمصقذقذت

مادؿقؼظتماظشؿسمصقزقبستمضؾالتفام"ايارة"مسؾكمجؾاهماظػؼراء

تؿبماٌؿعررؾنيمواظعررارؾنيمواحملررؾطنيممادررؿقؼظتماظشررقارعمصرراحؿقم

مواظؾاحـنيمسـمأعؾموحـانموعرؼؿمودعادمورابعةمو..مو..

ادؿقؼظمطرؾمذرلء..مووحرديمأغرامزؾؾرتؾبمممرددًامؼبمدررؼريممممممممم

مطفـةمربـطة..مٌاذامظـمأدؿقؼظ؟!..

مالمأدري..

موال:

                                                                        
)مذبؿقسيمضصصلقي(،مدارماالغؿشلورممممرمبومألغفمرجؾمعفزوماٌعؿري،مدؾقؿون،مم(1)

 2000اظعربل،مبرلوت،م
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وجدتمباغؿظاريمصػًامطؽقؾًامعـمايادرقباتماىاعردة..مترؿؾكصمممم

ػذهمايادقباتمبعدمأنمأصردّضفا..مواظقؼرؾمظرل،مثرؿمممممعفؿيتمؼبمتروؼجمأطاذؼبم

اظقؼؾمظل،مثؿماظقؼرؾمظرلمإنؿبمودؿبقدرتؿبمظرلمغػلرلمأنؿبمأصؽررمذبررقبدماظرؿػؽريمأالممممممممم

أصرردقبضفا:محررروبمواغؿصررارات..مزالزلموأساصررري..مدرررضةموخطررػ..مرؤوسمم

ؼاغعةمتؼطػفاماظػؤوس..مرجؾمؼعضقبمطؾؾًا..مأعريمؼؼضلمسبؾفمؼبمزورق..مالجئم

و..مو..مو..مواظضرققةماظقحقردةمػرلمرأدرلماٌلرؽنيماظرذيممممممممميقتمؼبمخقؿرة..م

ادؿقالموطرًامتؿـادؾمصقفماظؾقم..مطؾمذلءمػـامؼذطرغلمباظؿػاػرةمواظلركػ..ممم

رمبامألغفماظـفار..ماظـفارمػقماظؽرباجماظذيمصبؾدمبفماظزعـمزفقرماظؾشر..مػقم

اظذيمضبؿؿمسؾقؽمأنمتؾبقؾسمدؾعمداساتمؼبمضؿؼرؿ..موػرقماظرذيمصبرربكمسؾركمممممم

ػابمإظبماظؾـؽمظؿدصعمعامسؾقؽمعـمصقاتري..موػقماظذيمؼغريمصراحبماظشرؼةممماظذ

أنمؼؿصؾمبؽمؼبمعؼرقبمسؿؾؽمظقفددكمباظطردمإنمٕمتدصعماإلصبار..مأالمدقؼًامظرؽمم

أؼفاماظـفار..مدرقؼًاميروصرؽماظريتمسؾؿؿـرامأنؿبم"غـفرار"موأنؿبم"غـفرر"ميظرةمممممممم

مغلقانمهاولمأنمتقاتقـا.

ؾرؼمسرـمايادؼرةمسشررةمإالمربرعممممممػاه..مػؾمأغتمجاػز؟..مٕمؼم-

مداسةمحضاظت .

مأغامٕمأحررمأؼةمغشرةماظققممحضؾت .م-

مٌاذا؟!م-

مألغينمعامزظتؾبمغائؿًامؼبمدرؼري.م-

مصؿـمػذاماظذيمضباورغلماآلن؟!م-

مػذامأغا..مجؽتؾبمألخربطؿمأغينمعامزظتؾبمغائؿًامؼبمدرؼري.م-

صغرتؿبمصؿفامحؿكمظؼدمطادتماظعؾؽرةمتلرؼطمعـرف..مرذرؼؿينمممممم

ظراتمعرؼؾةمٕمأصفؿمعغزاػا..مثؿمرػؼتمتعدومإظبموجفرةمٕمأحرددػا..مبقردممممبـ
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أنمحاديتماظلاددةمأدرطتؿبمأنماألعرمؼـطقيمسؾكموذاؼةمدؿؾبػضلمؼبماظـفاؼةمإظبم

"ظػتمغظر"مأوم"خصؿ"مأومرمبام"ذبؾسمتأدؼيب"..مٕمأظؿػتمطـريًامظألعر،مصؼردمم

مطانمسؾلقبمأنمأشادرماٌؽانمإظبمعؽانمآخرمعفؿ.

متلؿقؼظقا:

ػذهماظؼابعرةمخؾرػمدرقاجفاماظزجراجلمعبقؾرة..مصاتـرة..مممممممم

وػررذامعررامؼػلقبرررموجررقدمػررذاماظطررابقرمعررـماظؾشرررماظررقاضػنيمأعاعفررامطاظؾـقررانممم

اٌرصقص..مطؾفؿمطبطؾقنمودقبػا..مطؾفؿمضباوظقنمإرضاءػا..ماظؾعضمؼدصعمهلرامم

مغصػمراتؾفمظرتضك..مواظؾعضمؼدصعمراتؾفمطؾف.

لرركمذظررؽمتشرراشؾتؾبمؼؿػرررقبسمممتررذطرتؾبمأغررينمأحرردػؿ..مألغمم

اظطابقر..مؼامآمطؿمػلمعبقؾةمأحذؼؿفؿماٌصـقسةمعـماىؾرد..مؼرامآمطرؿمػرلممممم

زاػقةمغؼقشمسؿاعاتفؿم"اظؿقرعة"..مؼامآمطؿمػلمجذقبابةمػقاتػفؿماظـؼاظة..مؼرامم

مآمطؿمػلمضاعرةمبطقغفؿمطأغفؿمٕمؼْطعؽبؿقامذقؽًامعـذمأدؾقع.

فررامدػشررًةمعررـمتلررؿقبريمسـرردعاموصررؾينماظرردورمصغرررتؿبمسقـقم

مأعاعفامدونمأنمأتؽرممسؾقفامبشلء:

معامباظؽمتؼػمػؽذا؟!..مأظقسمظدؼؽمصقاتري؟!م-

بؾك..مصقاتريمطـرية..معراء..مطفربراء..مػراتػمبقرت..مػراتػممممممم-

مؼد..م"بقفر"..موظؽـينمظـمأدؿطقعمأنمأدصعفاماآلن.

مٌاذا؟!م-

مألغينمعامزظتؾبمغائؿًامؼبمدرؼري.م-

ػلؽماظقضقفمؼبمػذاماظطابقرماظطقؼؾمظؿؼرقلممعاذا؟!..مجشقبؿؿبتمغم-

مظلمإغؽمغائؿمؼبمدرؼرك؟!..مصققحمأنماظلؾبكػمأغقاعموأغقاع.
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اغؿػضتؿبمطراعيتمطؼطةموخزػامدبقبقسمؼبمعؤخرتفا..مأرشرتممم

ٌُقادكبؾةمصفؿؿرف..مم وأزبدتؿب..مضاظتمطالعًامطـريًامٕمأصفؿف..موالمأدريمإنمطاغتما

وشادرتماظؾـؽمراوودًامصؼدمرؼرشممم–مطراعيتمواحملادؾةم–صؼدمترطتؾبماالثـنيم

مذؼؾف".

صوظـصمحوظيمتذعرمإغلونمعـمدؾللؾيماألصعلولماظققعقليماٌؿؾليممممم

حؿكميفمؼقممإجوزتفمعـماظقزقػي،موظؽـمػذامظقسمػقمسصلىمم

اظـصموععـوهماظؾعقد،محقلٌمأنماٌعـلكماظؾعقلدمشللذهماظؼصليمممممم

ؼؿؿـللؾميفمتلللفقؾمػللقاجسماظللذاتماٌرػؼلليمعللـماجملؿؿللع،م

يفمذاتماآلن،مإغفومحوظيمعلـماظؿؿلردماظـػلللممممواٌـصفرةمصقفم

سؾكماظلقوقماالجؿؿوسلم)اظعربللمهدؼلدا(ماظلذيمضبؽؿفلو،ممممم

مبومصقفمعـمدقوضوتمىقيمعؿؽررة،متشؽؾمحقوةماظؽوئـماظذيم

المميؾؽماظرصضمإالمبوظؽالممذػفقومطونمأومعؽؿقبو،مطؿوممتـلؾمم

حوظيمعـماظؿقارممبنيماٌردلؾمظاظؽوتلىظماظلذيمميؾلؽمأدواتممممم

ظيموظاٌؿؾؼلظمشلذهماظردلوظي،مسؾلكماٌؿعليمواظؾلذةمصؼلط،مممممماظردو

صكقللوراتمدللقوضوتماظؿؾؼلللماظللنمتؼؿضلللماظػفللؿمواظؿػلللرلممم

وشرلػلومعلـمدواسللماالدلؿفوبيمشلرلمعقجلقدة،مألنماٌردلؾمممممممم

مواٌلؿؼؾؾمضؿـمدقوقماظـصمععو.

ظذامؼرؼدماٌؿؾؼلمأنمؼعٍؾرمصؼطمسـمعمازرتفمظؾـلوص،مم

مالمتؼلقلمإالمظػؽلذامإذنظمممواظؿلطقدمظفمسؾكمضؾقلمردوظؿفماظن
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والمتؿطؾىمردةمصعؾمعـف،موػقمدعقدمبذظؽمألغفموجلدمردلوظيممم

المتطوظؾفمبشلء،مظـمؼػفؿ،موظلـمؼػللر،موظلـمضبؾلؾ،مصؼلطمممممم

دقؼقلمظغعؿمػلقمطلذظؽظمألغلفمجلزءمعلـمدلقوقمايوظلي،مإنمممممممم

اظـصمغػلفمظدقوقمغػللظمظؾؿردؾمواظردوظيمواٌؿؾؼل،موظؽـفم

قد،مطؿوميفمحلوالتماظذلعبليمممضدمؼؽقنمشرلمذظؽمسؾكمعؿؾؼكمبع

عـال،مأومعؿؾؼمعـمخورجماظلقوقماالجؿؿلوسلماظعربللماظؾللقطمممم

واٌؿقدط،مألغفمظلـمؼلدر مصؽلرةمضؿلؾماظؽلوئـماٌللؿؿرمضلؿـمممممممم

اظققعلمواٌعقشل،موتكزرمسـوصرماظلقوضوتماالجؿؿوسقليمحمللقممم

ذاطللرةماىؿللولمعللـمذػـقؿللفماٌؾقثلليمبللوظػقاترلمواالظؿزاعللوتممم

ؾقلللفمأنمؼؽلللٍقنمصلللقرةمسلللـمػلللذهمايقوتقلليماظؼودلللقي،موسم

ماجملؿؿعوتمظقدر مرؾقعيماظـص.

صلللمظػللذاماظرجللؾماٌفللزومماٌلللؿغرقميفمػزائؿللفممممم

اظداخؾقي،مػقمتصلقؼرمشللؿكمعبلوسلميفمحؼقؼؿلف!مصقفلىمأالمممممم

اظؿداخؾماٌدػشمبنيمعومغلدسقهمبلوظػرديمواىؿلوسل،مممم غـلك

أظقسمػذاماظرجؾماظػرديمتصقؼرامظؼطوعموادعمعلـماظشلؾوب،ممم

ول،مصوضديمايلى،ماظقوئللنيمعلـماظؿغلقرل مأالمممممربؾطلماآلع
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أصقاتفؿميفمصقتف مأالمؼرونموجلقػفؿماٌـؽللرةممم ؼلؿعمػمالء

م.(1)يفمذظوؼوموجفف ظ

م

م

ثاغقررا:مأثرررماظلررقاقماالجؿؿاسلحاظـؼرراؼب مؼبمضررراءةماظررـصمم

ماظلردي:

ميـؾماظـصماظلرديمذاطرةماظشلعقبمواجملؿؿعلوتممم

اظلـصماظللرديمممواألحداثماظؿورطبقيمواإلغلوغقي،مظلذامصػفلؿممم

وصؼمععـوهمايؼقؼل،مالمميؽـمأنمؼؿقؼؼمإالمعـمخاللماإلٌلوممم

إؿقللعماظلللقوضوتماحملقطلليمبللف،مواظقضللق مسؾللكمعؿعؾؼوتللفم

اظداخؾقيمواًورجقليماظلنمتشلؽؾمذاطلرةماظلـصموربرطوتلفممممممم

بوووهماٌعـكمايؼقؼل.موشللذامصلالمشرابليمأنمؼؿؼلدمماظللردمممممم

اظؼلقل،موالمسفلىمممواظرواؼيمهدؼداميفمػذاماظعصرمطؾمصـلقنمم

أنمؼلؿكمػذاماظعصرمسصرماظرواؼي،مألغفلوماظػلـماظؼلودرمسؾلكممممم

                                                                        
،مبنيماشلؿقمماظذاتقليمواظؿطؾعلوتممم.اظؼصيماظؼصرلةماظعؿوغقيايورثل،مجقخي،مم(1)

م2005أشلطسمم15األثـنيم،مذبؾيمأصؼماظـؼوصقي،ماىؿوسقي

http://www.mafhoum.com/press8/247C36.htm 
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إسودةمتشؽقؾماألحداثمواظزعونمواٌؽونمواظشكقصميفمبـقؿفلومم

مايؽوئقي.

إنماظؾـلوءماظروائلللمحوظلليمتلثقللٌمظؽللقنمعرئلللمعللـمم

خلاللمحللدودمدلردؼيمتشكقصللقي،موػللقمظلقسمعػصللقالمسللـمممم

نمواظزعللون،مايللدثمبوسؿؾللورهماظؾللمرةماظللنمتلللؿقسىماٌؽللوم

وبوسؿؾورهمأؼضوماظؾمرةماظنمتؿؿمداخؾفومصقوشيماظؽقوغوتماظنم

تؿفلدمبقادطؿفومذبؿقعماظؼقؿماظدالظقليميفماظلـص،مصللظدردمممم

ضصيمؼػذلضمبـوءمسوٕ،مصوظرواؼيمالمسالضيمشللو،ميفمبلداؼوتفوممم

األوظب،مبوظؽؾؿوت.مطؿومؼؼقلمإؼؽق،موذا مػلقمجلقػرماظرواؼليمممم

يمتعؿؿللدمايؽوؼلليميفماظؾللدء،مثللؿم.مصوظرواؼلل(1)وعللدلرةموجللقدهظ

غلففو،موبـوءمسقاٌفوماظؼوئؿيمسؾلكماهلودماظزعلونمواٌؽلون،ممممم

وهرؼؽمذكقصماظؼصيموأحداثفو،مثؿمتدوؼـمػذهماألحلداثمم

ماظنمضدمتـؿقمأؼضومسؾكماظقرقمبشؽؾمآخرمبوووهمحؽوؼؿفو.مم

وظؼللدموٍضللحمبللوخؿنيماظـوضللدماظلللقصققنماظؽللؾرلممممم

ػللقماالغشللغولم)أومممادللؿعؿولمدودؿقؼػلللؽلمظشللؽؾمآخللرمممم

                                                                        
حبلٌمعـشلقرمممماظرواؼيماٌغربقيموضضوؼوماظؿشكقصماظلردي.للراد،مدعقد.مگبـ(1)

 يفمعقضللللللللللللللعمدللللللللللللللعقدمبـؽللللللللللللللراد

Saidbengrad.free.fr/tra/ar.htm 
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االسذلاض(ماظذيمؼعٍرصفمصقغؿلوغلمأغلف:مظعوؼؿضلؿـمإغؽلورامأوممممم

،موػلذاماالسلذلاضممم(1)تقضعومعلؾؼومٌقضقعمميؽـماالػؿؿوممبلفظم

ػقمحوظيمادؿقضورمروحمايؽوؼيمعـمخورجفو،معـماجملؿؿلعمم

هدؼدا،مممومؼشغؾماظـوسموؼشؽؾمػوجلومشلؿ،موعصدرمضؾلؼمم

ؿ،مأومحؿلكمايلىماظلذيمممميفمايقوة،مطوألعـ،مواظعقشماظؽرؼ

ؼشؽؾمبمرةمايؽوؼيمظؿؼقلمصقؿومبعدمسؾكمظللونمحؽوئفلو،مأوممم

مذكقصفومعومترؼدمعـمضقظفمعـمممـقعماظؼقلموعؾٍغزه.

وتؿؿـللؾمسـوصللرماظلللقوقماالجؿؿللوسلميفماٌؽللون،مواظزعللون،ممم

مواظظرو ماالجؿؿوسقي،مواالضؿصودؼي،مواظـؼوصقي،مواظلقودقي.

واٌؽونمػقمعومتؿضؿـفماظرواؼلي،موتؿقلر مصقلفماألحلداثممممممممم

واظشكقصموميـؾمبوحليماظلـصموصضلوءه،مودلوحيمهرطوتلفمممممم

اظؼصللقيمحؼقؼقللومطللونمػللذاماٌؽللونمأومعؿكللقال،محوضللرامأوممم

تورطبقو،مطؿومتؿضؿـماظلقوقماظـػللمظؾشكقص،موػقماظػؽلرةمم

اظللنمضبرطفللوماظلللوردمواظللنمتـؾـللؼمعللـمدللقوضفماظـػلللل،مم

االجؿؿلللوسلمظألحلللداثمأوماظػؽلللرةمواٌضلللوعنيممممواظللللقوقم

االجؿؿوسقلليمواظـؼوصقلليمواظلقودللقيماٌعؾـلليمواًػقللي،موبفللذامم

                                                                        
طؿلوبماظؾغليممم،مترعبليم:مدلعقدماظغلومنل،ميفمممماظؾغليمواألدبمدوبرل،مإدوارد،مم(1)

 45،مصم1993،ماٌرطزماظـؼويفماظعربل،مطوبماألدبلواً
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أصللؾقًماظرواؼلليمحبؽوؼوػللوماظشللوئؼي،موأصؽورػللوماٌرٍعللزةمأومم

اٌؼقظلليمسللـمررؼللؼمذللكقصمايؽوؼللوت،مظلللـماظشللعقبمممم

ماٌؼفقرة،موضقةماإلغلوغقيماظراصضي.

دبل،ماظلذيمموػـو معـمؼرىماٌؽونمظػقؼيماظعؿؾماأل

.موظضلدمم(1)إذامأصؿؼدماٌؽوغقيمؼػؿؼدمخصقصقؿفموتوظقلومأصلوظؿفظمم

ؼؽقنماٌؽونماظػيفمعوضقو،مطؿومغلذلجعمعؽوغومعومعلـمخلاللممم

أحداثمحدثً،مأومأنمغعقشمحوضراميفمػذاماٌؽلون،مأومذا مم

سدلماألحداثماظنموريمورمبومغردؿمسوٌومخوصومبـومغؿؿـلكمم

ولمصننموسلماٌرءمبوٌؽونمأنمسبؼؼفميفماٌلؿؼؾؾ،موسؾكمطؾمح

ػللقماظللذيمصبعؾللفمضبللددمأرللرماٌؽللونموأبعللودهموؼردللؿمممممممم

.مظصالمميؽـمأنمتقجلدماظشكصلقوتمإالميفمإرلورمممم(2)عبوظقوتفظ

اظػضوءماظزعوغلمواٌؽوغلماظذيمضبؿضـمحرطؿفوموػقمعومؼشؽؾم

م.(3)سـصرمايدثظ

                                                                        
،ماٌمدلليماىوععقليمممعؼدعيمطؿلوبمبوذلالرظعبوظقوتماٌؽلونظمممػؾلو،مشوظى،مم(1)

 .6-5،مصمصم1982،م3ظؾدرادوتمواظـشرمواظؿقزؼع،مبرلوت،مط

،مسلوٕماظؽؿلىممماٌؽوغقليموبـقليماظشلعرماٌعوصلرممممغبقدة،محـونمربؿدمعقدلك،ممم(2)

 25،مصم2006ايدؼٌ،ماألردن،ماربد،م

،مترعبليسقود،مطؿلول،معطؾعليماظقحلدةماظؼلوػرة،ممممممأرطونماظؼصيمصقردذل،مأ.م،م(3)

 83،مصم1960
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وميؽــومعـمخاللمرواؼيمظذرصوتمحبرماظشلؿولظمظللموادلقيفمممم

مؿسمأثرماٌؽونميفماظعؿؾماظػيفمبشؽؾمواضح:مم،متؾ(1)األسرج

"سـدعاموضػتماظلققبارةمسـدمبابماظؾبزؾبلماظؼدؼؿمبدامظلمطؾقبماظقبراسمؼبمم

ػذهماٌدؼـةمعؿشابفنيمعـؾمظعبماألرػالماىؿقؾة.مالمذرلءمصرقفؿمعرـمذرططـاممممم

وبؤدـا.محؿقبكماظظاللمسـدػؿمالمتـؽلرمبلرسةمرشؿماىققبماظرعاديقبماٌكققبؿمسؾركمم

ؿامطاغتممشلفؿمشريممشلـاموأذقاضفؿمشريمتؾؽماظيتمغؿـّػلفامطرؾقبمماٌدؼـة.مربقب

صؾاحموعلاء.مذلءمعرامطرانمؼؼرقلمظرلمإغقبرينمبصرددمعردنمٕمأسردمأسرصفراموأنقبمممممممممم

اظلـقاتماظيتمضضقؿفامؼبماظظؾؿةمدرضتمعقبرلماألظرقانماٌؿؽـرة.مبردامطرؾقبمذرلءممممممم

قرةماٌطرارممموادعًا،ماظطرضات،ماحملاّلت،ماٌؿرقبات،مضؾقبماظقبراس،ماٌدؼـرة،مأبفمم

اٌؿداخؾة،ماظعققن،مؼبماظقضتماظذيمتزدادمصقفامحقاتـامطؾقبمؼقممضرقؼًا.مأتلراءلممم

إذامٕمؼؽـمػذاماظـظامماٌؿزاؼدمؼضاؼؼين.مأوف...معاذامؼؾبـؿظرمعـمعرؼضمبأرضم

وتربةموبؾدمٕمؼرمعـفؿمعـذمدؾعمدـقاتمعؿؿاظقةمإاًلمبعضماألعؿارماظريتمترقّصرممم

ـمػرباتمسبقماظؾقر.مدؾعمدرـقاتمالمأغرقسمممظفمصرصةماظؿكّػلمأومعامؼلرضفمع

ظلمإاّلماألجلادماحملقـبطةمباظّطنيماظريتمطـرتمأصرـعفامعرـمتربرةماظؼرؼرةموعرـمممممممم

خشبماظصـقبرماظذيمطاغتمحقبامتؾبفؾقبرمبفمطلقراتمسظامماظرِّجؾمواظقرد.موطّؾؿراممم

اغؿفقتمعـممتـالمأدخؾتمغػللمؼبمحريةمجدؼدة.مصأؼـمأجدمظرفمعؽاغرًا؟مأومأيقبممم

مترقبمسؾقفمآظةماٌقتماظيتمطاغتمتأطؾماألخضرمواظقابس.مطؾقبمذلءممزبؾأمحؿكمال

ضققبؼموسؾقؽمأنمتعقشمبادؿؿرارمداخؾمايؾؿمظؿؿؿّؽـمعـماظلرػرمخرارجمحردودمممم

قبمصقفماآلخرون،ماظرذؼـمالمؼعرصرقنممم اٌربقبعماظذيمصرضمسؾقؽ.مؼبماظقضتماظذيمؼظ

ظصرغريةماظريتمممحزغؽ،مأغقبؽممتارسمسؿاًلمبطقظققبًا،متظؾقبمأغتمعشردودًامظألذرقاءمامم

                                                                        
 2002،مدارماآلداب،مبرلوتمرواؼيمذرصوتمحبرماظشؿولاألسرج،موادقيف،مم(1)
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تعطقؽمعربقبرًامٌزؼدمعـماظؿشققبقمإظبمايقاة.مٕمتعدمععـققبرًامباًطابراتماظؽرؾريةمممم

ماظيتمخؾقبأتموراءػامطؾقبماهلزائؿماظشـقعة.

ؼؾرردومأغقبررفمسؾقـررامأنمغؼؾررؾمباظقحرردةمسـرردعامغقاجررفماٌررقتمممم

واظلػر.مٕمأطـمضدمدبّؾصتمبعدمعـماظقجقهماظيتمجرجرتفامعرـمػـراكمورائرلمممم

طؿؿائؿمايرؼقبة.مظؽـمسـردعامرصعرتمرأدرلمضؾرقاًلمبردتمظرلمأعلررتداممعدؼـرةممممممممم

وادعةمأومطؿاممسقبؿفرامعارؼؿرا،معلرؿؼؾؾيتمؼبماٌطرار،معدؼـرةمرػقظققبرةموبرؼؽرةمممممممم

ػشقبمعـؾمضؾبمساذؼة.مبلرسةمتؾبعشؼ،موحقـؿرامتعشرؼمتررتؾطمبعػقؼقبرةمممممموضؾؾفا

وجـقن.مطاغتمتؿقدقبثمسـمعدؼـةموؼبمذاطرتلمطاغتمصؿـةمتفزقبمرأدرفاموطأغقبفراممم

طاغتمػلماٌعـققبةمبؽالممعارؼؿا.معارؼؿامطاغتمتؾرذلمذبفرقدًامطرؾريًامظؾقردؼثممممم

مإظلقبمباظؾغةماظػرغلقة.م

دومشرؼؾة.ماظزعـمؼبمأذقاءمهدثمععـامالمغعرفمعؤدقباػاموتؾم

رؤوسماظقبرراسمعقبؾررتموالمؼؿقرررقبكمإاّلمبصررعقبة.مطررأنقبمتررارؼخماالدررؿؼاللمعـررذمم

أربعنيمدـةمالمععـكمظفمدقىمباظعقدةماظدائؿةمإظبمجرحماظذاطرة:ماظؾغة.مبقــرامم

موبقـفامحاظةماظؿؾاسموشؿقضمتؿؼارعمصقفماظضغقـةماظؾغقؼقبةمبايبقبماظؽؾري."

يمبلنيمعؽلوغنيممموميـؾماظـصمحوظيماظؽوتلىماظـػللقمم

)ػقظـلللدا(ماٌؽلللونماظطلللورئ،مو)اىزائلللر(معؽلللونماظلللذاطرةمم

ظؾؽوتى/اظؾطؾ،مظقؼعمسؾكمسوتؼماٌؿؾؼلماظذيمؼؼرأماظرواؼيمأنم

ؼعللر مععـللكمأنمتؽللقنمظاىزائللرظمذاطللرةماظللـصمودللقوضفممم

االجؿؿوسل،موععـكمأنمؼؽقنمطوتؾوموأطودميقلومؼقاجلفماظعؿؿليمممم

قلفمأنمؼلؿقضلرمممبوظـقر،مواظؼؾحمبوىؿلول،مظقصلؾحمظزاعلومسؾممم
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ذاطللرةماٌؽللونمواألرضمواىللرحمواظـضللول،مواٌؾقللقنمذللفقد،م

واظـؿـماظذيمدصعؿلفماىزائلرمصقؿلومبعلدمعلـمزالعللماظػؽلر،مممممممم

وعدسلماظدؼـ،مظقلؿقسىماظـصمجقدا،موإنمٕمؼللؿػدمجقلداممم

عـمػذاماظلقوقماالجؿؿوسلمصللقظؾمسؾلكمحوصليماظلـصموظلـمممممم

مؼصؾمظؾؿعـكمايؼقؼلماظذيمميؿدمخورجف.

ةمػذاماظـصمتػضلمبـومإظبماهودماظللقوضوتممإنمضراء

طؿرجعقلليمضصللقىمظؾللـصمصوظلللقوقماظـػللللمظؾؽوتللى/اظراويمم

ؼظفللرمجؾقللوميفمهؿقللؾماظـللوصمظطوضوتللفماظـػلللقيموأوجوسللفم

وأصؽورهمورؤؼؿفمظألذقوء،مطؿومصبعؾماظراويمؼؿقدمععماٌؿؾؼللمم

عـمخاللمادؿكداممضؿوئرماٌلؿؽؾؿم)أغلو/مسبلـ(مأوماٌكورلىممممم

وئىم)ػق(.مطؾمػلذامصبعؾلفمجلزءامعلـمدبلقممممممم)أغً(،مأوماظغ

ايؽوؼيمعرتؽؾومأضصكمربووالتفمظؾؿؾؿليماظػؽلرةماظعوعليماظلنممممم

ؼؿقللدثمسـفللوماظراوي/اظؽوتللى،موتؾللؾسمدللقوضفماظـػللللممممم

ظقؿؿللوػكمععللفممتوعللو،مواظلللقوقماظـػللللميفمظذللرصوتمحبللرمم

اظشؿولظمعشؾعمبوألدكموايزنمواظقحدة،مواظلؿظؾؿمعلـمورلـمممم

ؾمذلء،مظؽـلفمبلودرهمبلوظعؼققماظؿلومممممموػؾفماظؽوتى/ماظراويمط

واىققدماظذيمأصضكمبلفمسبلقمايلرلةمواظؼؾلؼ.مإنماظؽوتلىمممممم

اظراويمؼلؿققذمبؾغيماظللردمظقؼلقلمعلومؼرؼلدمبـػللفمطللمالممممممم



 207 

ؼضللطرمظؿدلؼللرماظشكصللقوتماظللنمطبذلسفللو،موصؼللطمؼضللعممم

اظشكصقوتمسؾكمحلقا مايؽوؼليمطفلزءمعلـمتؼـقليماظللردممممممم

موايوجيمظؿقرؼؽماألحداث.

ؿؾؼلماظـوصماظلقوقماالجؿؿلوسل،موأبلرزممموؼشور ماٌ

سـوصرهماظزعـمواٌؽون،مصلوظزعـمطؿلومؼظفلرمعلـماظرواؼليمػلقممممممم

اظعصرمايدؼٌمصالمضبؿلوجماظلراويمأنمؼلخلذمبلوٌؿؾؼلمسبلقمممممم

زعللـمأطـللرمتللقشالمظللقفذلحمظللفمحؽوؼلليمصقؽوؼؿللفمعللـمزعـللفم

ماظداخؾلموعـمزعـمخورجلمعؾوذر.

ػلقممأعوماٌؽونمصفلقمبلنيماىزائلر)مبؾلدماظؽوتلى(موممممم

اظقرـماظذيمؼـشىمأزلوصرهميفمذاطلرةماظؽوتلىمبؽلؾمجروحلفمممممم

وضلقتف،موبنيمأحضوغفماألعقعقيماظنمالمصؽلو معلـمحـقـفلومممم

األزظل،موبنيمػقظـلداماظلنمؼزورػلوماظؽوتلىموضبلٍدثمسـفلوممممممم

بػؿـيماٌغؿقرمبوظضقءمبعدمزعـمعـمايؾؽي.مواظضقءمػـومععودلم

مىمظقرـف.ظؾقرؼي،موظألعـموظؾفؿولموبؽؾمعومضبؾؿمبفماظؽوت

ظظؼدمحرصموادقيفماألسرجمسؾكمصضلحمعلومصبلريمممم

بوىزائرمعـمجرائؿمواغؿفوطوت،مظؽـميفمضوظىمروائلمربؾق م

تطؾعفماظعفوئؾقيماظنمأغؿففومواضعماىزائرماظعفقلى.مػؽلذاممم

تؿعددماحملؽقوتميفمػذهماظرواؼيمغؿقفيمشقوبماٌعـك،مصؽلونمم
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،مػـللو متعللددميفماألجـللوسم)اظرحؾللي،ماظققعقللوت،ماظردللوئؾم

األخؾورماظصقوصقي(،مبوإلضوصيمإظبمتعددماظللوردؼـ،موبوظؿلوظلممم

تعددماألصقاتمواظؾغوت،مظؽـمعومصبؿعمبقـفومطؾفومػقماظـدلةم

االغؿؼودؼيماىرؼؽيمواظلوخرةمظؾقاضعماٌلزوم،موغشدانمتغقرله،م

م.(1)وظقمبويدؼٌمسـفمرشؿماظصعقبوتظ

وميـللؾماظللزعـماظللدائرةمأومايقللزماظللذيمؼؿقللر مصقللفماظللـصمم

أدقو،موبذظؽمتؿقر مطلؾمدوائلرماظلـصميفمتؾلؽماٌللوحوتممممممر

احملددة،موتلتلمذاطرةماظلـصمعلػقظليمبؽلؾمعػلرداتماٌؽلونمممممم

واظزعونموعؿعوظؼوتفؿو،معلـمرؾقعليماظػؽلرةمواإلحللوسمحؿلكمممممم

اظشللكقصمواظـظللرةماظؼقؿقلليمظألذللقوءمواألظللقانمواألخللالق.مممم

ظصوظرواؼيمػلمصـماظزعـمبوعؿقوز،متؾؿؼطلف،مترػـلف،متشلؽؾف،مممم

قوؼللؾمسؾقللفمظؿكرجللفمعـلللفؿومعللعماٌضللوعنيماظلللردؼيمموتؿ

.مواظلزعـميفماظللردمظصؽلرةمعشلؿؼيمبطرؼؼليمعلومعلـمممممممم(2)اٌـؾؿيظ

ايرطيماظشوعؾيماظنمتؽؿـلػموجلقدماإلغللون،مووجلقدمطلؾمممممم

                                                                        
،مذبؾليممحورديماظظاللمظقادقيفماألسلرجممضراءةميفمرواؼي،مبقذعقىاظلووري،مم(1)

 ١٠٠٢غقلونم)أبرؼؾ(مم٢١دؼقانماظعرب،م

،معلؿقؼوتماظؾغيميفماظلردماظعربلماٌعوصلرماظطؾؾف،مربؿدمدوٕمربؿدماألعني،مم(2)

درادلليمغظرؼلليمتطؾقؼقلليميفمدللقؿومغطقؼللوماظلللرد،معمدللليماالغؿشللورمم

 281،مصم2008اظعربل،م

http://www.diwanalarab.com/spip.php?auteur1100
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ذلءمعلـمحقظلف،موتظفلرمسؾلكمذلؽؾمتغلرلمالغفلوئل.موبلذاممممممممم

م.(1)صوظزعـمؼظؾمعػفقعومترعقزؼومظؾقرطيمأومرعزامشلوظ

ظللمأحلالممعللؿغومنلممممم(2)سوبرمدرؼرظومتـؾمرواؼيمظ

تؾللؽماظللذاطرةماظزعـقلليمظؾطللؾماظرواؼلليماٌصللٍقرماظللذيمصبلللدمم

اخؿال ماظؾقظيماظزعـقليمبلنيمزعلـماظؿؼلوطماظصلقرةموزعـفلوممممممم

مايؼقؼل:

"ؼبمزعـماهلقسماٌرئلقبمباٌذابح،موباٌقؿاتماٌؾققبؿةماظشرـقعة،معرـممم

الحؼةمجـثماظؼؿؾكمبررباءةممؼصدِّقماظـقاؼامايلـةمٌصقِّرمتؿقحمظفماظصقرةمحؼقبمع

عفـققبة؟مظقلتمأخالقماٌروءة،مبؾمأخرالقماظصرقرة،مػرلماظريتموعرؾماٌصقبرقرممممممم

مؼػضقبؾمسؾكمندتؽمدبؾقدميظةمعأداتؽ.

ؼبمرباوظةمإظؼاءماظؼؾضمسؾركميظرةماٌرقتماظػقترقشراؼبقب،مبإعؽرانمممممم

ماٌصقِّرماظؼقباصمعقاصؾةمإرالقمصالذاتفمسؾكماىـثمحبـًامسـم"اظصقرةماظصػؼة".

صفقمؼدريمأنمبمظؾؿقتمعراتبمأؼضًا،موظؾفـرثمدرجراتمتػضرقٍؾمٕمممم

متؽـمألصقابفامؼبمحقاتفؿ.

قٔبةمجـرثمعرـماظدرجرةماألوظب،مألشؾػرةماجملرالَّت.موأخررىمعرـمممممممم

قبةمأخرىمظـمتلؿقضػمأحردًا،مم اظدرجةماظـاغقة،مظؾصػقاتماظداخؾققبةماٌؾقمبغة.مو

م.وظـمؼشرتؼفامأحد.مإغقبفامصقرمؼطاردكمغؽبقؿبسؾبمأصقابفا

                                                                        
،معرطلزمدرادلوتماظقحلدةماظعربقلي،ممممملعبوظقليماظشلعرماظعربلممماىفود،مػالل،مم(1)

 80-79،مصم2007برلوتم

،معـشقراتمأحالممعلؿغومنل،مبلرلوت،ممرواؼيمسوبرمدرؼرعلؿغومنل،مأحالم،مم(2)

2003 



 221 

ػامػقمذاماٌقتمممدمبدمأعاعؽمسؾركمعردقبماظؾصرر.مأؼفراماٌصرقِّر..مضرؿممممممم

مصصقِّر!

مثؿمبمرأؼؿف..

عاذامطانمؼػعؾمػـاكمذظؽ،ماظصغريماىاظسموحقردًامسؾركمرصرقػمممم

ماظذػقل؟

طانماىؿقعمعـشغؾنيمسـفمبدصـماٌرقتك.مػبرسموأربعرقنمجقبرة.ممممم

ـفدواممبؼرربةممواوزمسددػامعامميؽـمٌؼرربةمضرؼرةمأنمتؽبلؽبرعؽبمعرـمأعرقاتمصادرؿمممممم

ماظؼرؼةماجملاورة.

ؼبمعذحبةمبـمرؾقة،مطانمؼؾزممثرالثمعؼرابرمعقزمبسرةمسؾركمثرالثمممممم

ضرى،مظدصـمأطـرمعـمثالٔائةمجقبة.مصفؾماٌقتمػذهماٌرمبةمطانمأطـرمظطػًا،موتركمم

مظػرطمدبؿؿفمبعضماألرواحمتـفقمعـمبنيمصّؽقف؟

أخربغرلممطانماظصغريمجاظلًامطؿامظقمأغقبفمؼقاصرؾمشقؾقبرةمذػقظرف.مممم

أحدػؿمأغقبفؿمسـروامسؾقفمهتماظلرؼرمايدؼديقبماظضققبؼماظرذيمطرانمؼـراممسؾقرفممممم

واظده.محقثمتلؾَّؾمعـمعطرحفماألرضلقبماظذيمطانمؼؿؼامسرفمعرعمأعقبرفموأخقؼرف،ممممم

واغزظؼمظقكؿؾئمهتماظلرؼر.مأومربقبؿامطاغتمأعقبفمػرلماظريتمدصعرتمبرفمػـراكمممممم

اظؼؿؾة،محقرثمإغقبرفمؼبمضرؼرةمممممإلغؼاذهمعـماظذبح.موػلمحقؾةمالمتـطؾلمدائؿًامسؾك

ذبرراورة،مضاعررتمأمقبمبإخػرراءمبـاتفررامهررتماظلرررؼر،مشررريمأغقبفررؿمسـررروامسؾرركم

مـب،مغظرًامظؾرؤسماظغرصرةماظريتمطرانماظلررؼرمؼشرغؾمغصرػمعلراحؿفا،ممممممممم زبؾؽف

قبموغّؽؾرقامممم قبمسبقمداحةمايقضمحقرثمضؿؾرقػ قب،مودقؾقػ مبمعـمأرجؾف صشدنبوػ

قب. مجبــف

مقنمأطـرمحزغًامعـمأنمؼؾؽل؟عاذامتراهمرأىمذظؽماظصغري،مظقؽ
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ظؼدمأرؾؼماظصرؿتمسؾركمصؿرف،موالمظغرةمظرفمإالَّمؼبمغظرراتمسقـقرفمممممممم

اظػارشؿنيماظؾؿنيمتؾدوانمطأغقبفؿامتـظررانمإظبمذرلءمؼرراهموحرده.محؿقبركمإغقبرفمٕممممممم

ؼؿـؾمبفمىقبةمطؾؾفماظذيممسمبؿفماجملرعقنمظقضرؿـقامسردممغؾاحرف،مواٌؾؼراةمسؾركمممممم

ظـراسمعرـمدصرـماظؾشررموؼؿؽػَّؾرقامبعردمذظرؽممممممممعؼربةمعـف،مؼبماغؿظارمأنمؼـؿفلما

ممبقاراةمايققاغات.

طانمصبؾسموػقمؼضؿقبمرطؾؿقفماظصغريتنيمإظبمصدره.مربقبؿرامخقصرًا،ممم

أومخفاًل،مألغقبفمتؾقمبلمؼبمثقابفمأثـاءمغقعفمأرضًامهتماظلرؼر،موعامزاظتماآلثارم

مواضقةمسؾكمدرواظفماظؾائس."

ػؾفمذعاراتمظـمؼعرفمػقماآلنمعلؿـدمإظبمجدارمُطؿؾتمسؾقفمبدممأ

طقػمؼػّؽمرالمسفا،مألغقبفمٕمؼؿعؾَّؿماظؼراءةمبعد.موألغقبفمٕمؼغادرمزبؾرأه،مصفرقممم

ظـمؼعرفمبدممعؽبـمباظؿقدؼدموضَّعماظؼؿؾةمجرائؿفؿ،مبؽؾؿاتمطؿؾتمخبرّطمسربرلقبممم

رديء،موحبروفمعامزالمؼلقؾمعـمبعضفاماظدمماظلاخـ.مأبدممأعقبرف،مأممأبقرف،ممم

مأممبدممأحدمإخقتف؟

عرفمذقؽًا.موالمحؿقبركمبأؼقبرةمععفرزةمنرامعرـمبرنيمصّؽرلممممممممػقمظـمؼ

اٌقت،مظقؼعمبنيمصّؽرلمايقراة.موأغرتمالمتعررفمبأؼقبرةمضرققبة،موالمأليقبمدرؾب،مممممممم

ترطرتماٌرقتمؼبمعؽرانمذبراور،مورحررتمتصرقِّرمدرؽقنماألذرقاءمبعردماٌررقت،ممممممممم

موصكبماظدعارمؼبمصؿؿف،مودعقعماظـاجنيمؼبمخردفؿماظـفائلقب.

ت،مبؾمعامتؿصققبرمأنمبمذظؽماظطػرؾمرآهمحردقبمممٕمتؽـمتصقِّرمعامتراهمأغ

ماًرس.

سـرردعامطـررتمأظررؿؼطمصررقرةمظررذظؽماظطػررؾ،محضرررغلمضررقلمعصررقِّرمم

أعرؼؽلقبمأعاممعقضػممماثؾ:م"طقػمترؼدوغـامأنمغضؾطماظعددةموسققغـرامعؾقؽرةممم

مباظدعقع؟"
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وٕمأطـمبعدمألصدِّق،مأغقبؽمطلمتؾؿؼطمصرقرتؽماألنرح،مالمهؿراجمممم

ة،مبؼدرمحاجؿرؽمإظبمعشرفدمداعرعمميـعرؽمعرـمضرؾطمممممممإظبمآظةمتصقؼرمصائؼةماظدّض

ماظعددة.

المهؿرراجمإظبمتؼـققبرراتمعؿؼدِّعررةمؼبماغؿؼرراءماألظررقان،مبررؾمإظبمصررقؾؿمم

مباألدقدمواألبقض،معامدعتمػـامبصددمتقثقؼماألحادقسمالماألذقاء"

صللوظـصمؼـطؾللؼمعللـم)حؽوؼلليمعصللقرمذللوبمؼػللقزممم

وصمإوئزةمسوٌقيموؼذػىمالدؿالعفو(مبعلدمأنمنلحميفماضؿـلممم

صلقرةمخوصلليمجلدا،مولللدمزعلـني،مزعللـماظصلقرة،موزعللـممممم

ايدث،موسؾكماٌؿؾؼلمأنمصبؿفلدمظقعلر متلورؼ ماىزائلر،ممممم

عـماالحؿالل،محؿكمتورؼ ماظـقرة،محؿكمزعـماظؼؿؾماجمللوغلمم

مواإلرػوب.

صوٌؿؾؼلمؼؾؿؼلمبوظراويماظذيمػقمظقسمػـلوماظؽوتلىممم

ٍموؼؿعر مأصؽورهماٌؿلربيمعـموسقفماظؽـقػماظلذيمؼعقلدمغللممم

األذقوءمبذاطرةمأخرى،موزعـمآخر،متؾؿقؿمصقفمسنيماظؽلوعرلامم

وسنيماٌصقرماظػـونمظرلىماظداخؾلمعـماظؽوئـ،مصلوظقجقهمػللممم

أضربمظؾوبمظؾدخقلمصؼط،مظذامصفلقمؼصلقرماظلداخؾ،مايلزنممممم

واظقجللع،مواٌللقتماجملللوغلمواظللذيمؼصللدرمطؼقؿلليميفمزعللـممم

ماظشوذوتماٌضوءة.
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ػـلونمظقعلقشمممطؿومأنماٌؿؾؼللمؼؿؾلؾسمذاطلرةمػلذاماظمممم

دقوضوتفماظـػللقيماظداخؾقليموأزعـؿلفماٌؿعلددة،موؼؿـؼلؾمبلنيممممممم

ظاىزائرظماظقرـماألم،موظصرغلوظمورـمايرؼيمواىقائزماظذيم

محضرمشلومظقلؿؾؿمجوئزةماظصقرة.

عؽوغونموزعوغون،موشوؼيمتػفرمضؾحماظقدقؾي،موضلقةم

هـقطماظقجعميفمذاطرةمحؾؾكمبفمأصال،مطؾمػذهماالظؿؾودوتم

يموايضورؼيمواظؾغقؼيمواإلغلوغقيمهؿلوجمعؿؾؼقلومواسقلومممماظـؼوصق

بؼقؿيماظقجع،معدرطومحؼقؼيماإلغللون،معؿؾؼقلومؼعلر مجقلداممممم

أغفمظقسمػـلومظقلدظؾمذاتلفمبرواؼليمسورػقلي،مأومضلراءةمظقؾقليمممممممم

سوبرة،مإغفمأعوممسؿؾمحوظؽمالمؼصؾحمإالمظقؿؿقـمبفمإغلوغقؿفم

وةموغؾؾف،موصبوػرمروحفمخبرابمسؿقلؼمووسللمجلورحمطويقلمممم

متوعو،موػقميفمبعـفمسـمععـكماظـصمالبدمأنمؼدر مخؾػقوتف،م

وأررهماظؿورطبقي،مواٌؽوغقيمواظزعوغقي،ماظـػلقيمواالجؿؿوسقي،م

طلمالمؼؼػمسـدماٌعـكماىوػزمظؾعؿؾمطليمرواؼيمهؿؾمضصيم

مسورػقي.

وعـماظلقوضوتماالجؿؿوسقليميفماظلـصمأؼضلوموللقدماظؼضلوؼومممممم

ؼققماإلغللونموحؼلققماٌلرأة،مممماالجؿؿوسقيمطوظؼفرمواظظؾؿ،موح

صؽـرلامعومتعو ماظرواؼيمػذهماىقاغلىمظألنماظرواؼليمخطلوبمممم
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تػوسؾلمضبدثممتودفمععمطوصيمأذؽولماظلقسلم)االجؿؿلوسل،ممم

واظلقودل،مواالضؿصودي،مواظـػلل،مواظؿورطبلمواألدطقري،م

م(1)مواظـلقيموحؿكماظشع (ظ

ظلمأغقلليممم(2)وػذامعومجلدتفمرواؼيمظاظـعـعماظدليظ

ؾقد،مخوصيمصقؿومؼؿعؾؼمحبؼلققماإلغللونماظعربللماٌؼفلقر،مممممس

مواٌرأةمبصقرةمأطـرمجالء:مم

"حلـمؼؾؼلمضصائده..موأغامأصرتشماظلرـقات..موأخؿرارمعـفرامعراممممم

ؼعفؾين.موأحقاغًامأضقعموالمأصدقمأغلمعررتمبؽرؾمػرذهماألزعـرة.مأغرامسّؾرقشمممممم

ؼؼؿؾين،مماظذيمأصاقمسؾكمصارسمعؼؿقل..مضالمظصقؾفمدقؼؿؾقغين،مودأسرفمعـ

وضالمظؼقعف،مدؿػرتضقن،موؼرذحبقنموتعراغقنماظظؾرؿمواظؼفرر،مظؽرـمظرـمأشرريمممممممم

اظؼدؽبر،مدسقغلمسؾكمزفرمحصاغل،مدرارمايصران،مواخؿػركمايصرانموسّؾرقشمممممم

ؼشفدماظقاضعة.مؼرىمبأممسقـقفمطؾمذلءموالمصبرؤمسؾركمضرقلمذرلء،معطؾرقبممممم

معـفمأنمؼرتكمطؾمذلءمسؾكمحاظفموأنمؼؿطفرمباظعذاباتماألرضقة.

مػؾمأسفؾؿؽمضصائديمؼامسؾقش؟!""

ألسرتفمأغرلمٕمأغؿؾرفمإظبمضصرائدمحلرـمأبردًا.مسـردعامضررأممممممممم

األذطرماألوظبمعـمضصقدتفماظرثائقةمظؾعؿمصا مشؾتمسرـمعؽرانمحلرـمٕمأضعردممممم

ععفميظةمبعدمذظؽ..مترطؿفموذػؾتمإظبماظؼرؼةمثؿمإظبمممؾؽةمدقاغق.مثؿمرررتمم

                                                                        
،م2008،ماالغؿشلورماظعربلل،مبلرلوتممممغفوؼيماظؿورؼ ماظشػقياظعؾوس،مربؿد،مم(1)

 12صم

 2001،مدقرؼي،م،مدارمايقار،ماظالذضقياظـعـعماظدليسؾقد،مأغقلي،مرواؼيمم(2)
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عشقتمإظبمعدنمبعقدة.مورأؼرتممإظبمجؾؾم"طادققسموذاػدتمابـةمبعؾماظـدؼة"م

ممؾؽةمأوشارؼتمذؼقؼةمضرؼؿـامدقاغقماظيتمتؿصارعمععمسدوػام"اٌرقتماىؾرار"ممم

متػؿؿفموتطقـفمثؿمتــرهمظقعقدمأخاػامبعؾمحقًا.

أغامعراذامأصعرؾ..؟!مطقرػمأسقردمظقؾرك..مطقرػمأصرارعماظرقؿقبمممممممممم

م!!اهلائجموأدؿكؾصفامعـماهلاوؼة.موأذروػامسؾكماظطؾقعةمظؿـؾتمأزػارًامطقػ

بدأتمأغؿقب.مصقجئمحلـمبل.مػقمؼلأظينموأغامالمأرؼدمأنمم

أتؽؾؿ.مٌاذامؼعقدماألدؽؾة.؟!مطؾمواحدمعـامضبؿؾمؼبمروحفمإرثرًامررقؼاًلمممؿردًامممم

إظبمآالفماظلررـقات،مأغررامػـرراماآلنمؼبمجابرراال.مطقررػموصررؾتمإظقفررامواظررزالزلمم

ظلرـني،ممدعرتفامسدةمعراتموجاءػا..ماالدؽـدرماٌؼدوغلمضؾؾماٌلرقحممبؽراتمامم

وجاءػامسؾادةمبـماظصاعتمإذمأردؾفمجدغاماظعظقؿ.ماًؾقػةمسؿررمبرـماًطرابمممم

مظؿقرؼرػا..موتلأظينمؼامحلـمعامبل؟!!

سدةمؼبمواحد..مضؿؾكموزرإموعظؾرقم..معؾرقكمورسراة.مسصراةممممممم

وعطقعقنمأًنؾكبؾؾبمطقعةمتراب،مؼـػكقنماظروح..مأصرريمسّؾرقش..مأصرريمآخرر..ممممم

موآخرمؼـؾـؼمسين.

مرأؼؽمؼامسؾل.مرأؼؽمؼفؿين""وٕمتؼؾمظلم

ػؾمأضقلمظفمطـتمعأخقذًامباظعؿمصا مؼامحلـ.معأخقذًامبـضراظف،مم

أدؿعقدمثقراتفمضدماظظؾؿمواظػؼرمواظزسؿاء.موطـرتمأدرؿعقدؾبمظقؾرك.مظؽرـمخؿاعرًامممممم

ظؽؾمذظاؼامذاطرتلمرائعةمؼامحلـماظؼصقدة.مأغرتمربرؼمؼبمرثراءماظعرؿمصرا .مممممم

موسؾلمبمأنمأرثقفمأؼضًا.

ماظشعرمػربمعينمػذهماظػرتة.ظؽـمؼؾدومأنم

م–*مسّؾقش.مدأضرأمظؽمضصقدةمأخرى.مأرؼدمأنمأرؾعمدؼقاغرًامبادرؿممم

مسـت
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*مؼعينمأختمبعؾ.مأظلـامعـمؼرثمأسظؿمأجبدؼة.موسؾقـامأنمغذطرم

بفامدائؿًاموأنمغؿؿـؾمرعقزمتؾرؽمايضرارةماظعرؼؼرةماظريتمعـقؿـرامأولمتـرقؼطممممممم

معقدقؼلموأولمأجبدؼة.

اٌقـقظقجقا.ماتركمظرلمضصرقدةماظرثراءمممم"سظقؿ..مػامأغتمتغرفمعـم

مظؾعؿمصا مأرجقك.ماظعؿمصا مطانمدابؼًامظعصره.مدابؼًامألوالدهمبؽـري"

مؼفزمحلـمرأدف..مأتذطرمطؾؾؿفماظلقداءماٌرضطة؟!!

أذعرمباالخؿـراق.مٌراذامحضررمػرذاماٌاضرلمطؾرفمدصعرةمواحردةمؼبممممممممم

أنمدؽـتمأعلمضصقدةمحلـ.مػؾمجاءمضصدًامظققضظينمسؾكمأحالممجدؼدة؟!معـذم

بعقدًامسـماظؼرؼةمغقسًامعامٕمأسدمأزورػا..محؿكمحلـمٕمأرهمعـرذمزعرـمرقؼرؾ.مممم

اآلنمجاءمحاعاًلمإظلمبمربعمضرٍنمرعاهمأعاعل.مبعـرهموضالمأتعرفمعـماظذيمميشلم

ػـاك؟معـمدؼطمػـاكمعرـماظرذيمؼصرؿؿمسؾركمأنمؼـؿؼرؾمإظبماآلن.مبعردمدرـقاتمممممممم

ماظذيمدقؿشلمإظبمعامبعد؟!سدؼدة.موأغامعاذامأضقل.مػؾمأراػـمسؾكم

م"اضعدمؼامحلـ"

"ال.مدأسقدمإظبماظؼرؼة.ماٌدؼـةمدبـؼين.مأذعرمأغرلمعـؾرقذمصقفرا.مممم

مػلمالمدبصينمألغلمالمأعؾؽمبفامصكرةمأجؾسمسؾقفا.

"وضدمؼؼضلماٌرءمعـامسؿرهمطؾفموػقمالمميؾؽمػذهماظصكرة.مأتؼرقلمم

مسـدئذمإنمػذاماظقرـمالمطبصـا.؟!"

م"أغامأضقل:"

مقم""أبؼكماظق

"مػاػقمعقسدماحملاضرةمؼؼرتب.مالصؿاتمصغريةمتـغرسمجبردرانمم

اٌدارس،متذوبماألتربةمهتمعطرمطاغقنموؼؾؼكمادؿماألدرؿاذةمسؾقرامطشرفرةمممم

مصـقبرموحقدةمؼبمداحةمعففقة..
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م"مذبـقغةمػذهماٌرأة.ػذهماألؼاممالمأحدمؼعرفمبابماٌرطزماظـؼاؼب"

رمالمأحردمضبضررممم"ماآلنمسصرماظرشقػمواظؿفرارة.ماظشرعراءماظؽؾراممم

رباضراتفؿ.مصؿـمدققضرمرباضرةمتؿقدثمسـمعاغدلموسالضؿفمبردارون،معرـممم

اظذؼـمدؿؾؼلمػذهماٌرأةمرباضرتفامسؾقفؿ؟مظؿؾؼمؼبمعـزهلامطؽؾماظـلاء،متطؾخم

موتغلؾمومتلحماظؾالطمبعدمدواعفا.مأومظؿشؿغؾمبزؼـؿفامإنمطاغتمسازبة..."م

ر،مإغفللومصوظؽوتؾلليممتللزجماألصؽللورمودبؾطفللو،مطصللوغعماظعطللمم

تلؿقضرمطؾماظلقوضوتماظؿورطبقي،مواألدطقرؼي،مواظـضوظقي،م

واظـػلللقيمواالجؿؿوسقللي،موتلؿقضللرمتللقارؼ ماظؼفللرمواظظؾللؿ،م

واالسؿداء،ماألورونماٌلروضي،مواألحالمماٌلروضي،موتلؿقضلرمم

اظلقوضوتماظؾقغقيمظؿدظؾمسؾكماظػرقمبنيماألخضلرمواظرعلودي،ممم

رماظعربلمعلـمداخؾلفممموذاطرةماظصقتموايزنمظؿدظؾمسؾكماظؼف

وخورجف،مطؿومتلؿقضرماآلشليمظؿفؾلفؿمسؾكمعقائدماظؾشلر،مم

أومتعؾؼمبعضماظؾشرمسؾكمسلوسلوتفؿ،موهلر مطلؾمذظلؽميفممممم

تـوشؿمخوصمطلظعوؼلذلوظمؼدؼرمصرضيمعقدقؼقيمبشؽؾمعؿـوشؿ،م

ويفمدقوقمظغقيمأدؾقبلمخوص،موعؿػلردميفمرضقلفموجوذبقؿلفمممم

واظشكصلقوتماظلنممماظؾغقؼي،موعـمخاللماظعدؼدمعـماألصقاتم

تشؽؾمجزءامحؼقؼقومعـماظرواؼلي،مصؽلؾمذكصلقيميفماظرواؼليممممم

تشؽؾمسصؾومشلو،مطؿومتشؽؾمربرطومأدودقومؼػفؿماٌؿؾؼلمعـم
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خالظفمأبعودماظػؽرةماظعوعيماٌشغقظيمبؼصدؼي،مظؿلتلمطصلرخيمم

مرصضمظؾقاضعماٌزؼػمواٌكؾقطمبوظؽذب.

وضبللللللٍر ماظلللللللقوقماظـؼللللللويفماالجؿؿللللللوسلمم

ذبرؼوتماظعؿؾ،محقٌماظرؤؼليماألحودؼليمممم)اظعربل/اظذطقري(

ظألدوارماإلغلوغقي،مصوظؽوتؾليمهلوولموللرلماظلـصمخبؾػقليمممممم

ثؼوصقيماجؿؿوسقيمتػذلضفوميفماٌؿؾؼلم)اظذيمضدمؼؽقنمعشلذلطومم

يفمػذاماظلقوق(مأومعـمظدؼفمخؾػقيمععرصقيمحقلمعؼوؼقسمػلذامم

ماظلقوقماالجؿؿوسل،ماألغـقؼي،مواظذطقرؼي.

ظلنمؼعٍؾلرمبفلوماًلورجقنمممممإغفومحوظيمعـماظلكطما

سؾللكماظلللقوقماالجؿؿللوسل،موظؽللـفؿمدونمضللدرةمايؾللؿمسؾللكمم

اظؿغقرل،مصلغقوبماظقاضعمأطـرموحشلقيمعلـماألحلالمماظصلغرلةممممم

اظنمؼربقفومايوٌقنمبوظلالمموايرؼيموايى.مظوعومعـمذؽم

اعؿؾؽلًماظؼلدرةمسؾلكمممممأغقلليمسؾلقدمميفمأنماظشوسرةمواظروائقليمم

صقغمخطوبماظرواؼيمبؿؿوؼزمإبداسل،مومبعؿورمتؼيفمعلؿقسىم

م–ىـلوغقيماظـصماظـلقيمبعقدامسـمصقغماظللردمايؽلوئلممم

اإلخؾللوريمأوماإلثللورةماإلؼرودللقي،مودونمإشػللولمععطقللوتممممم

اظؽقـقغيماألغـقؼليمطلذاتمإغللوغقي،مصؼلدمأبلدسًماظؽوتؾليميفممممممم

ؽم)اظؼصماظداخؾل(مإذموضلعًميفمثـوؼلوماظللردممممتقزقػمتؽـق

http://www.syrianstory.com/anissa.htm
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سـوصرمدراعقيمعلؿؼؾي،موأحللـًميفمتضلؿنيماظؼلصمداخلؾممممم

اظؼللصمواظللؿػفرلاتماظدراعقلليماظللنمتػللوجكءمبفللوماظؼللورىءممم

اٌلؿغرقميفماظـص،مإذمغلخذهمضؾقالمخورجمدقوقماظلردماظعلوممم

م.(1)ظؾرواؼيظ

طؿلللومميـلللؾمغلللصمرلللرقماظدػشللليمظللللمدلللقزانممم

اجملؿؿعوتماظعربقي،موحوظيماظػصلوممواظؽلذبمممزؼػم(2)خقامتل

ماظذيمتعقشف:

ُصؿقتمهتمضدعقفا،مترطتمغػلفامتلؼطمبؾطءمؼبماظػراغ،م ػاوؼة

ماضطرارؼة. تؿأرجحمهتمعظؾةمػؾقط

بدأمتعارصفؿامبلؤالمعؽررموإجرابؿنيمعؿعـررتني..متالػرامحرقارممممم

مصقفمأغفمدقـؿفلمحؿؿًامسـدمربطةماظصؿتماألخرية. أعؿعمعا

بؼلقة..مذعرتمبؾذةمعازوتشقة..م ػفاموسصرمأصابعفاأرؾؼمسؾكمط

بنيماظغرباء،مومتصؿغتم ٕمتلقبمؼدػا..مطػفاماٌؿقارؽةمغلقتمأصقلماظؾقاضة

 عطؿؽـةمداخؾمطفػفاماظداصئ.

اعررأةمضرفرة،مادؿلرؾؿتمدونمممم باهلدوءماظرذيمتلرؿطقعماصؿعاظرفممم

معؼاوعةمظؾـؿقبالماٌؾاشت.

                                                                        
،مدبصلقىممظللمأغقلليمسؾلقدممممرطلومماظلزعـ..مرطلومماعلرأةممممخضر،مدعدماظدؼـ،مم(1)

 .“ ايدثماظروائل

http://www.syrianstory.com/comment26.htm 
 2002،مذبؿقسيمضصصقي،مصلقلػوءماعرأةخقامتل،مدقزان،مم(2)

http://www.syrianstory.com/comment26.htm
http://www.syrianstory.com/comment26.htm
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آغليت..موتشرصتممأدعدتينمؼا " : ضالمهلامبصقتمؼؿلربمػؿلًا

  " مبعرصؿؽ،مامسقلمظلمأنمأصاصقؽ

محؿكمتالذت..مٕمميـقفاماظؽـريمعـماظقضت. ذابتمخفاًل

م اٌرتددة،معطؾؼًامسؾقفا. صؿؿفاماٌرتؾؽمجعؾفمؼؾادرمإظبمطػفا

ٓم طرانمؼغرريممم طانمذعقرػامسصقًامسؾكماظؿػلري،مصزوجفامرغبرفما

 اظريتمضؾؾرفامصقفرا،مصؽقرػممممسؾقفامدونمعؼدعات،مٕمتعدمتذطرماٌررةماألخرريةممم

متؿذطرمٌلةماظقدم؟.

 حرارةماظرجؾماظغرؼبمتلؾؾتمحؿكمآخرمخؾقةمغائؿةمؼبمجلردػام

اظؾررارد،موأيمرجررؾ!مطررانمؼبمذػـفررامذاتمخقررال،مبعظؿررلمصؽررفماظقاضررقني،م

طؿففرمعػؿرقحمسؾركمشقاػؾفرا،موتـراشؿمرؾؼرةمصرقتفمعرعمممممممم وسقـقفماىرؼؽؿني

ؾقؼ،مأزاصرهماٌؼؾؿة،موحذائرفممحروصفماٌـطقضة،مجؾفؿفماظعرؼضة،موذعرهماي

ماظـظقػ.م

سؿرامؼرؼرد،موبؤبرؤامسقـقرفممممم راضؿفامررؼؼؿرفماٌؾاشؿرةمؼبماظؿعرؾريممم

أغفؿرامباظؽرادممم اظؾذانمحطامصققموجففامضبصدانمتػاصقؾفاماٌـلرقة..ٕمؼردسرفمم

متعارصا.

 أذعةماظشؿسمتلؾؾتمإظقفامسربمذفرةماظصػصافموشؿرتفامضقءًا

 ؼينموايدؼؼةمذؾفماًاظقةمإالمعـمأرقرافموزاًل.رشؿمبرودةمػذاماظـفارماظؿشر

ثـائقاتمتؾقثمسرـمدصؽفراماٌػؼرقد،مصإغفرامأرخرتمطؿػقفرامعطؿؽـرة،مظؿقرردممممممممم

بردأتممم-اظشابماظذيمادؿأذنمظقفؾسمإظبمجقارػراممم-ععرصؿفامباظغرؼبماظعابرم

صؼاسراتمصرابقنمتطرريمؼبمصضراءاتمؼطقربمهلراممممممم تلرتدؾمبأطاذؼؾفاماظصغرية،

مؽري.اخؿالضفامدونمسـاءمؼبماظؿػ
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غشقة..مرشؿمأنمامسفامغداء.تعؿؾمعضقػةمجقؼةموػرلمم زسؿتمأغفا

سـمعطؾراتماظلرؿاءموتفرقرماظطرائرات..مرشرؿمممممم ؼبمرحؾةمادؿفؿاممأرضقةمبعقدًة

 ظػاحتمعـفامرائقةمعطؾخ. أغفامربةمعـزلموظقالمسطرػاماظرخقصماظـاصذ

ترشبم ترصضماظزواجمألغفمغظامماجؿؿاسلمصاذؾمدؿضطرمإظقفمحني

شؿمأغفامأرعؾةمعـذمدـؿنيموسـدػامرػالن،مأطربػؿامعرازالمؼؾرقلمممباإلناب..مر

مصراذف. ؼب

تفررقىماألدبموتؼرررأمظؾؽررـريؼـمعررـماظؽؿقبررابماظررذؼـمالمهضرررػامم

أنمآخرمطؿابمتصرػقؿفمذبؾرةمضدميرةمتـشررمأخؾرارماظػـراغنيممممممم أمساؤػؿ..مرشؿ

حنيمطاغرتمتـؿظررمدورػرامؼبمشرصرةماغؿظرارمممممم ومتألمصػقاتفامبأظقانمصضائقفؿ

 اىفا.رؾقبمؼع

وػلمعـؿلؾةمىؿعقةماٌرأةماٌؿقررة..م تؤعـمباٌلاواةمدونمضقابط

اظؽائـراتماظذطقرؼرةماظرذؼـمممم رشؿمأنمأباػامطانمؼضربفامثؿمأخاػاموزوجفامآخررم

مادؿؾاحقامأوجاسفا.

اياغقرة،موػرقمؼصرغلمممم عـقفرامرصقرؼماٌؼعردمإحردىمابؿلراعاتفممممم

عالعرحمم قفمصرققمبـصػمأذن،مصؼدمبدتمظفمجبػـقفاماظذابؾنيمدقدةمداذجةمؼطرم

 وجففامبؼاؼامعبالمحائر.ادؿطاعممماردةمػقاؼؿفماظؼدميةمؼبماظـطمسؾكمايؾال

 واٌشاسرمواضؿقاممأدرارماظصدور.

 امسفمذادي..مرشؿمإغفمربؿقد.

رشررؿمأغررفمعقزررػمبلررقطمؼبمإدارةماظربؼرردمواظررربقم .عرردؼرمبـررؽ.

  واهلاتػ

مدورػرامؼبماحملؽؿرةماظشررسقة..مرشرؿمممم عؿزوجموأوراقمرالضفمتأخذ

مأغفمضببمخؾقدموؼـؿظرمأنمؼرقمضؾؾفامظؿقؾف.
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باالظؽرتوغقاتموػرقمخرؾريمضرؾقعمبراظؽؿؾققترمواالغرتغرتمممممم ؼفؿؿ

أغررفمععرصؿررفمبرراألجفزةماظؽفربائقررةم وبرردأمبعؿررؾمبررراعجمخاصررةمبررف..مرشررؿ

 واالظؽرتوغقةمتؼؿصرمسؾكمضػؾلماظؿشغقؾمواإلشالق.

متعفؾفمطـريًامألغفمعـمعـاصريمحرؼةماٌرأة.

مبعرصؿؽ،مػؾمأغؿظرركمشردًامؼبممم غليت..موتشرصتأدعدتينمؼامآ"

ماٌقسدمغػلفم؟"

صوظـصمميـؾمظؼوءمتعوريفمبلقطمبلنيمرجلؾمواعلرأة،مممم

ظؽـماٌعـكماظؾعقلدماٌـطؾلؼمعلـماظللقوقماالجؿؿلوسلمظؾعؿلؾ،ممممممم

ؼـطؾللؼمعللـمصؽللرةمتؾللٍقثمذبؿؿعوتـللوماظعربقلليمبوألطوذؼللى،مممم

وتقررفوميفمحوالتماظؿزؼقػ،مصؽلالماظلؾطؾنيمؼؽلذبمبوولوهممممم

شوؼوتف،مظقؾدومأطـرمٌعوغوميفمسنيماآلخر،مصللم)ماظؾطلؾمميفلدمممم

عـوصراتمحؼققماٌرأةموهررػومصؼطمعـمأجلؾمشوؼوتلف،موػلقمممم

ايصقلمسؾقفو(،مبقـؿومػقمطلليمرجلؾمذلرضلمميقلؾمظؾؿلرأةمممممم

اظقادسيمواظؾلقطيمواظنمبالمأػدا ،مو)اظؾطؾيمتزؼػمواضعفلومم

مظؾقصقلمسؾلكمذلرؼؽمظؿؽللرمحلدةماظقحلدة،مطؿلومأنمصؽلرةممممممم

اًق معلـماآلخلر،موحلوالتماظذلبلصمعـلفمتلدصعمظؾؿؼـلع(مممممممم

مبلؿقوتموخصوئصمطللمؼؾلدوماظؽلوئـميفمعللعـمعلـمذلرا ممممممم

اظـؿقؿي،موصؿـليمايؽوؼلوتماٌؿـوضؾليمبشلغػمبلنيماىؿقلع،ممممممم

وػلمزوػرةمذبؿؿعقيمسربقليمخوصليمظلـمؼلدرطفومإالماٌؿؾؼللمممممم
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اظؼرؼلللى،ميفمحلللنيمهؿلللوجمتػفلللؿمدالالتمذظلللؽماظللللقوقم

صلليمعراوشللوتماظللـصموإحوالتللفماظـػلللقيممم)االجؿؿللوسل(مٌعر

مواظػؽرؼيمواالجؿؿوسقي.

طؿومميـؾماظـصماظلرديمحوظليمعلـماظؼلراءةماٌؿللثرةمبوظللقوقمممممم

االجؿؿللوسلمضللؿـماظؿلللثرلاتماظلقودللقيماٌقجفلليمظؾقاضللعممممم

ظلمسؾدهمخولمػذاماٌدخؾمم(1)االجؿؿوسل،مومتـؾمرواؼيمظغؾوحظ

ماظلقوضل:مم

ؼررلمخطابررفموطؾؿررامعضررتمغصررػمدرراسةمورئررقسمعرراظلمالمزالمؼؾ

غبلـاماطػـامظؾؿصػقؼمتشعؾتمطؾؿؿفمؼبمرررقماظدميؼرارقرةماظريتمرشربمبفرا،مممممم

تذطرتمطادررتومذظرؽماظرزسقؿماحملربمظؾـرثررة،مػرؾمؼصررفماظردطؿاتقرؼقنممممممممم

مطؾؿاتمظقغطقامسؾكمادؿؾدادػؿ.

ايقاةمظعؾةمضدميرةمٕمؼعررفمضقاغقـفرامعرـمجؾرسمسؾركمطردرلمممممممم

قنمأطـررمضرذارةمعـفرامػؽرذامػرقممممممايؽؿ،مصنتمبؾعؾةمضرذرةموطرانمسؾقرفمأنمؼؽرمممم

مايؽؿ:مغلقانموضذارة.

موػؤالءماجملؿؿعقنممياردقنمظعؾةماظـلقانمواظؼذارةمؼبمآنمواحد.

صقرةماظزسقؿماظؽـغقظلممتألماظشاذةمصقؿرامبردتمأدرـاغفماظرباضرةممممم

تؾؿعمؼبمتلرؼبمضقؽةمظلقدةمواوره،مآوهمظقمطؿبمظؿشلمجقػرارامأنمؼصرطادممم

ؿذطرمعغاعرتفمؼبماألرضماظؽـغقظقةمودريويمعررةممػذهماالبؿلاعةماآلنمحؿؿًامدق

أخرىمسـمعغاعرتفمػـاكمدريويمأنماظـقرةماظؽـغقظقةمطاغتمباظقةموضذرةمحنيم

                                                                        
 2004،معـشقراتماىؿؾ،مأٌوغقو،مرواؼيمغؾوحخول،مسؾده،مم(1)
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طانماظـقارمؼفؿؿقنمباحؿلاءماظشرابموعالحؼةماظـلا:مػرؿمطرذظؽمثرقارماظعرإممممم

ماظـاظثمباحـقنمسـماظلؾطةمواظـلاء.

مإنماظؽؾتمواظػؼرمؼقظدمزسؿاءمعـمورقمأومعـمحطب.

اخؿطػمرئقسمعاظلماظربعماٌؿؾؼلمعـماظلاسة،مأيمصؿمضبؿؾفمػذام

ماظرجؾمظقضخمطؾمػذهماظؽؾؿاتماٌعطقبة.

معالموزؼرماظـؼاصةماظقؿينمسؾكمرصقؼفموزؼرماظؽفرباء:

ظررقمتررأعرمأحرردمعقزػقررؽمبؼطررعماظؿقررارمألرحؿـررامعررـمطررؾمػررذهممم-

ماظطؾؼات!!

مردمبضقؽةمعؽؿقعة:

مودريضبينمزسقؿؽمعـمعـصيب.م-

ضقؽةمعشرتطةمظقؿـؾفرامظؿصرػقؼمحرارماغؿشرتمبرفمصراظةمممممممتؾاداًلم

اٌؤمتر،مأخريًامعـقـاماطػـامصرحةماظؿصرػقؼمظؾررئقسماٌراظلمباغؿفراءمطؾؿؿرف،مممممم

ظؿظفرمػقالريمطؾـؿقنمسربمذرؼطمعلفؾمعؿقدثةمظؾقصقدموجففامضبؿؾمأثرارمم

عقغقؽا،مطانمحضرقرػامعلرؿػزًامظؿؼردممطؾؿؿفرامسؾركمطؾؿريتمرئقلرلمدوظرؿنيممممممممم

ة،مأيمبرتقطقلمصبقزمهلامتؼدعفامسؾكمرئقلني،مػلمعشرارطةممآدققؼةموإصرؼؼق

عـمخاللماإلدارةماألعرؼؽقةموسدميةماظصؾغةماظلقادقةمػرؾمميـقفراماالضررتانمممم

بررئقسماظقالؼرراتماٌؿقرردةمتؼرردعًامؼؽلرررماظربتقطررقالتماظرئادررقة،ماسرررتكمؼبمم

مداخؾلمػذاماألذؽالماظربوتقطقظلمصأدرؼتمبفمظعؿرماظذيمضقؽ:

مامممـمدؾؼفا؟أظقسموجففامخريم-

مطاغتمابؿلاعؿفمالمتزالمغاضفةموػقمؼؽؿؾمعبؾؿف:

ظقمأنمزسؿاءماظعإمغلاءمالدؿؿعـامإظقفـمحؿكمظقمهدثـمرقالمم-

ماظققم.
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موصؿتمظؾقظاتموصردمضقؽؿف:

أظقسمعبقاًلمأنمتصغلمٌـؾمػذاماظقجرفمبرداًلمعرـمػرذهماظقجرقهممممممم-

فررامدؿصررؾحماظؽايررةمواظرريتمتشررعركمباالعؿعرراضمطؾؿررامهرردثت..مأتصررقرمأغم

ماظرئقلةماظؼادعةمظؾقالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقة!

ؼؾدومأنمتفاعلـامأثارمحػقظرةمأحردماظرقزراءماظرذيمرعؼـرامبـظررةممممممم

محادةموطأغفمضبذرغامعـماظؿكاصت.

ذررػؿاػاماظرضقؼؿررانمتلررربمخطررطماظؾقررتماألبررقضموطأغفرراممتؾررلم

اظيتماظلقادقةماألعرؼؽقةماظؼادعة،مؼبمطؾؿاتفامذلءمعرؼب،مبدأتمبشؽرماٌرأةم

مضدعؿفاموتـينمإسفابًاممبامضاظت.

طقػمهلامأنمتعرفمأنماعرأةمضدعؿفاموطقػمسؾؿتمصققىماظؿؼدؼؿم

موػلمالمتؿقدثمسربماألضؿارماظصـاسقةموإوامعـمخاللمذرؼطمصقدؼق؟

إذامػررلمرؾكررةمضرردعتمظرردولمهؾررقمسؾرركمسؿؾرراتماظدميؼرارقررةممم

مةماظؿؿر.األعرؼؽقة،مرؾكةمسؾكمػؤالءماألرػالمتؾؿظفامطؿامؼؿؾؿظقنمغقا

طاغتمطؾؿؿفامعرطزةموغبؾتمصرحؿفامباغردعاجماٌررأةماظعربقرةمؼبمممم

اجملالماظلقادل،موضؾؾمأنمتغقبمسـماظشاذةممتـتمظؾـلاءماظعربقاتماًروجم

معـماظدػاظقزماالجؿؿاسقةماظيتمحاصرتفامسربمضرونمعـماظؿكؾػ.

مػذهمبؾدمعؿكؾػة..م-

وبرنيممػذهمعبؾةموصاءمطؾؿامخرجتمووجدتماظغطاءمضبقلمبقـفرامم

ضطعماظشارعماظعام..مطاغتمتؾقثمسـمودقؾةمًؾعمحفابفرا،موؼبمطرؾمعـادرؾةمممم

متؿؿـكمػذهماألعـقة..

مظقمأنمبؾدطؿمبفامضؾقؾمعـمايرؼة.م-



 236 

غلاؤغامالمؼعرصـمعـماظدميؼرارقةمإالمأغفامخؾرعمايفرابموضرذفمممم

ماظعؾاءة!!

ؼبمأيمعؽانمػلماآلن..مأزـفاماآلنمهرقمضؾقبمعـمؼؿطؾعمظعقـقفام

خؾعرتمايفراب،مصعقـاػرامطػقؾؿرانمبرإحراقماظؽرقنموإذرعالمصؿقرؾممممممممممظقمأغفرام

ماظػققظةمؼبمطؾمعؽانمتعربهم!!"

صللوظـصمعشللؿؾؽماظلللقوضوتمحقللٌمؼللربطمدللقوضوتفمم

اظـػلقيماًوصيماٌؽؿـزةمبويرلةمواظقجلعمطؽلوئـمعللؿـرلميفمممم

ذبؿؿعللوتمزالعقللي،مبوظلللقوضوتماالجؿؿوسقلليمواظلللقوضوتمممم

يؼقؼل،موإضصوئفموتغققؾف،ماظـؼوصقيماظنمتعٍمبظؾؿماإلغلونما

وطلغفميفمرواؼؿفمػذهمؼؼررمأنماظقاضلعمػؽلذامصؽلؾمطؿوبليمػللمممممم

ضراءةمأخرىمشلذاماظقاضلعماظؽلقغلماظلذيمهؽؿلفماظلقودلوتمممممم

اظدوظقي،مواظذيمؼؿؿلددمبقحشلقي،موتلؿؼؾصمحلدودهماظؾقـقليمممممم

بقحشقيمأؼضو،محؿكمالمؼصؾحمذقؽومواضلقومأومأطقلدا،مطلؾمممم

وعمواٌقت،ماظقجقهماظؽـرلةمذلءمعؾؿؾسمبنيماظلقوديمواالجؿؿ

واألحداثماظنمميررػوماظؽوتىمتدلػـمسؾكمػذاماظؿقف،مإغفمالم

ضبٍقدمذلقؽومصبلذلماظلزعـمعلـمذاطلرةماٌوضلل،موؼؿشلعىميفمممممممم

اظػؽرةمظققررمذاتف،موظقػضلمحبرضؿفموصبعلؾماٌؽلونماظؽلـرلمممم

ذاطرةموادعيموعؿعددةمظؾلـص،مذاطلرةمهلددمعالربلفموغلقعمممممم

من.اظؼفرماظذيمؼعقشفماإلغلو
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وظللذامؼصللؾحمواجؾللومسؾللكماظؼللورئمإلدرا ماٌعـللكممم

وتؼوزلللفمعللعماظؽوتللىمععرصلليمحقـقللوتماظقاضللعماجملؿؿعلللممم

واظلقودلللماظعربللل،مودللقوضوتفؿومايوصؾلليمبللوظؼفرموايللزنممم

مواظؿغققى.

وعللـماظلللقوضوتماالجؿؿوسقلليماظللنممتـللؾمدللقوضوتمثؼوصقلليمممم

واجؿؿوسقيمخوصيمذبؿؿعوتماظؾلدو،مواألضؾقلوتماظؾعقلدةمسلـممممم

اٌدن،ميفمسصلرمرغلًمسؾقلفمعلدنماألزلـلًموشوبلوتمممممممذاطرةم

ظلمربؿلدماظقققلوئلمػلذاممممم(1)اًقزران.موميـؾمغصمظخدصبيظ

ماظؾعدماظلرديماٌؿلثرمبوظلقوضوتماالجؿؿوسقي:مم

"ميعـماظـظر،مصالمؼرىمعرـمصؿقرةماظؾرابمشرريماظررتاب،موؼقبؼرؾممممممم

ـممم مغازرؼفممبامتلؿحمبفمصؿقةماظؾابماٌقاربمصريىماظدجاجةمتػرؿشماظررتابمسر

حؾةمظعؾرفامٕمتـلرربمعـرذمرذرتمخدصبرةمآخررمطؿشرةمعرـماظررز.ماسؿرادتممممممممممم

خدصبةمرشماظرزماظـقئمؼبمحقشماظؾقتمرؾبْضقؽبةمتؼلماظدارماظعققن،معـذموجردتمم

ماظدارموايقشمواظقدمظؽاغتمػؾةمرؼحمتـكؾماٌؽانمواظدضقؼموهؾفموتطقؼف.

وؼـظرمعؾقرًاموالمؼؿقرركمعرـمعؽاغرفمؼبماظغرصرةمهرتماظروزغرة،مممممممم

ةمخدصبةموغَػلؽبفاموأذقائفا،مشرذةمعاءماظقرد،مواٌررش،مزجاجرةمممهتمرائق

رضبةمحؾماظعقدماٌكؾرقط،مسؾؾرةماظؾكرقرماظظػراريماٌكصرقصموطرقسماظؾؾرانمممممممم

                                                                        
)ذبؿقسيمضصصقي(،ممؼقممغػضًمخزؼـيماظغؾورمسـمعـوعؿفواظقققوئل،مربؿد،مم(1)

 1998دارماظػورابل،مبرلوت،م
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واٌؾكر،مصريىماظـعفةمسؾركمزرؾماٌطرؾخمدراػؿةمتـظررمإظقرف.مظربػرةمبادهلراممممممممم

ماظـظرات،مثؿماغؽلرموأشؿضموازدحؿمبفا.

ػرلمعاترت،موعاترت،موالممممؼؼؿؾفمحزغفموؼؼؿؾفمازدحاعفمبفا.مصالم

مػلمحققبةمصؿقققفموهؾفمعـفامودبرجفمعـمذػقظف.

مؼعقبػفمعقتفامبنيمسقـقف،مضدّاعفموهتمؼدؼف.

مػؾمطانممبلؿطاسفمعـعماظذئبمعـمغفشفا؟

مطانممبؼدورهمظقمطانمحازعًا،موعـعفامعـماًروج.

محاولموٕمتلؿقب..موٕمؼؾح.

تموعرامسادتفرامممضاظتماظعشاءمسؾكماظـارموححاظعـز  معرامردتماظؾقرمم

متؿكؾػ..مأخافماظذؼبمؼأطؾفا.

طانمؼـؾتمرزماظؾابماٌـكؾعمسؾركماظؾرابموضرال:ماظصرؾاحمربراح،مممممم

مواظدغقامظقؾمواظعـزمتقفلمبدهلامسـز.

مدقؾتمياصفامعـمسؾكمايؾؾموضاظتمراجعف..مسقـؽمسؾكماظعشا.

ثؾتمزرماظؾابمسؾكماظؾاب،موراضبماظعشاء،موغػرخماظـرار،موأزؾرؿمممم

شاء،موسادتماظعـز،موعامرجعرتمخدصبرة،موحقضرؾماظرجرؾممممماظقضت،موبردماظع

وزاغمودقبمسصاهموأوشؾمؼبماظظؾؿةموصاح:مخدصبة،مورققبرماظلؽقنماظصرقت،مم

وصرتماألبقابموخرجماظؼقمموتقزعماظرجالمواظصؾقة،مووظقظتماظـلرقةموبؾغرقاممم

األحراش،موشاعرماظؾعضمعؿلؾقنيمباظؾـادقمواظعصلمسؾكمدربماظذئبمإظبمعرامم

ٕمؼعـروامهلامسؾكمأثرمحؿكمذؼشؼماظػفرمصؿعـروامبفرا،مبؼاؼراممموراءماًقر،مو

مسؾكمدربماظذئب.

مجرماظذئبمخدصبة،موأحشاؤػامتـدظؼمدعًاموعصراغًا.

م"طانمسؾلمبمعـعفامعـماًروج"
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تأعؾماظروزغة،موضامموتؾؿسماألذقاءموبادرفا،موغظررمإظبماظـعفرةمممم

موطاغتمداػؿةمؼبمزؾفامتـظرمإظقف،مصأشؿضموازدحؿمبفاموبؽك."

صوظـصمميـؾمضصيمأطؾماظذئىمالعرأةمبدوؼيمذػؾلًمم

تؾقٌمسـمغعفؿفوماظنمتلخرتمسؾكماظعقدةمإظبماظؾقً.مظؽـم

المميؽللـمظؾؿؿؾؼل/اظؼللورئمبللقسلمأنمؼؼللػمسـللدمحللدودمػللذامم

اٌعـكماٌؾوذر،مظقذػىمبوووهماٌعـلكماألطـلرمتلقشالموبعلدا،ممممم

ػذاماٌعـكماظذيمؼؿؿـؾميفمظضؾىمععودالتماٌعلرو مواٌللظق ممم

اظذيمؼؿقؼؼمبلذؽولمعؿعلددة،مويفمػلذاماًلرقمتؾؿؼللمعلعممممممو

اٌلثقراتماظشعؾقيمواألدلطقرؼيممبكؿؾلػمأبعودػلومودالالتفلوممممم

احملؿؾيمبفو.موتـزاحمسـماظؽؿوبليماظقاضعقلي:مإذمهضلرمصقفلوممممم

اظؿؼـقللوتماظلللردؼيماٌؿعللددةمعـللؾماٌػورضللوتماظزعـقلليموظعؾلليمم

م.(1)اظلقادمواظؾقوضظ

عـماٌعوغلماظؾعقدةماظنمويفمػذهماظؼصيمندماظؽـرلم

تلؽـمخلورجماظلـص،معـلؾمتؾلودلماألدوارماظلذيمضبلدثميفممممممم

ذبؿؿعوتـوماظققم،محقٌماٌرأةمتلخذمبزعومماٌؾلودرة،ميفمحلنيممم

تراجعماظرجؾمسـماظؽـرلمعـمأدوارهموخّؾػموراءهمعؽوغومالبلدمم

                                                                        

ماظقاضرررعمواٌؿكققبرررؾمؼبماظؿفربرررةماظؼصصرررقةماظعؿاغقرررة،ؼؼطرررني،مدرررعقد،مم(1)

http://www.mafhoum.com/م
 

http://www.mafhoum.com/press3/91C32.htm
http://www.mafhoum.com/press3/91C32.htm
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أنمتلللدهماٌللرأةموظللقمبضللعػفوماىلللدي.مواظشللكقصماظللنمم

وضقيمجملؿؿعماظؾدوميفمسةؿلون،ممادؿكدعفوماظؽوتىميفمإحوظيمدق

تؿطؾىمعـماٌؿؾؼلمععرصيمرؾقعيمػذهماجملؿؿعلوت،ماظلنمضلدمممم

متـللؾماظـعفلليمصقفللومضقؿلليمتشللؾفمضقؿلليماألبـللوء،موتلللؿقؼممم

اظؿضللققيمبللوظـػسمعؼوبؾللفومظقللدر محؼقؼلليماظللـصموضقؿؿللفمممم

وععوغقفماظؾعقدة،مطؿومؼؿطؾىمعـفمذلقذمعللوحوتفماظؿلوؼؾقليمممم

ـصمضلدمضبؿلؾمذلقـوتمعلـمممممإلدرا ماٌعـكماظؾعقلد،مألنماظلمم

اظرعزؼيماظلقودقي،مصوظـعفيمميؽـمأنمترعزمظألبـلوء،مواظلذئىممم

ميؽـمأنمؼرعزمظؾشرماًلورجلماحمللقطمبفلؿ،موتضلققيماألمممممم

رعزمتورطبلمميؽـمظؾؿؿؾؼلمأنمؼدلرماظعؿؾمبوووػلف،مإذامأرادمم

أنمطبرجماظعؿؾمسـمحوظيماظلردماٌؾوذلرةميفماظلـص،موؼؿفلفمممم

ظلفموػللمالذلؽمعؿعليماظؿؾؼللمممممممًورجفمالدؿؼطوبموجفمآخر

ماٌغوؼر،مواظؿلوؼؾ.

ظلللمعللرلالمم(1)طؿللوممتـللؾمرواؼلليمظغؼللراتماظظؾللوءظمم

اظطقوويمػذاماظـقعمعلـماظللقوضوتماالجؿؿوسقليمظؾؿفؿؿعلوتممممم

ماظؾعقدةمسـماٌدغقي:م

                                                                        
 2003دارماآلداب،مبرلوت،ممرواؼيمغؼراتماظظؾوء،اظطقووي،معرلال،مم(1)
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"طاغررتمححػـررد  مدائؿررًامصررغريًةموجبرردؼؾؿنيموأذررررة،مرأؼؿفررامم

كمرأدرفامسؼردتمعـردؼاًلمممموؾسمسؾكمداقمدققبدة،مزنقمبةمذدؼدةماظلقبرؿرة،مسؾرمم

أبقضموتطَّرحتمباظلقاد،مسؾقفامثقبمضصريمبقردات،موسؾكمخصرػامحزاممعـم

اًرزماظذيمتضعفماظغفرؼقباتموهؿفمدروالمعـؿػخمبربطةمسؾكمععصؿماظلقباق،م

ضرراظقامإنقبمادررؿماًادعررةمححاغشررراح  ،موؽبَطاغؽبررتمتؼررػمإظبمجقارػررامححدررؼاوة  م

حؿقبكماآلن،مطاغتمححدفؾة  مػلماظريتمماظؽربىماٌؿؿؾؽة،موححدفؾة  ماظـققؾةم

أسرصفاممتاعًامواظيتمتعررصينمعـرذمطـرتمؼبماألضؿطرةموػرؿمؼؾقـرقنمسرـماعررأةممممممممم

متؾؼؿينمصدرػا.

ححاظـفدؼقبررة  مٕمتؽررـمؼبماظصررقرة،مطاغررتمحاضرررةمخؾررػمممم

اإلرار،مربقبؿامطاغتمتعدقبماظؼفقةمسؾركمراوظرةماظؼاسرةماظؽرؾرية،محقرثمتراصقبرتممممممم

إحدىماًادعاتمظؿؾؿقعفا،مأومطاغرتمتػررتشممممضدورمسبادقمبةمسدؼدة،مواغؽػأت

األرضمودطمذبؾلفامؼبماظؾؾؽقنماٌطؾقبمسؾكمأذفارمتقتمضكؿةموعزؿبؼؽبرةموبعضم

مشرداتماظربتؼالماظيتمطاغتمدبؾؼمؼبماظربقعمذظؽماظدويقبمظـقالتمصغرية.

وقلمػـدموػلممملؽةمبفرذامححاظؽشرؽقل  ماظرذيمتردوِّنمممممم

امدخؾرتمإظبماٌؿشرك،مصلرؿفؾسمسؾركمممممصقفمأدرارػاماظيتمٕمؼعرصفامأحرد،موإذم

جذعمذفرةماٌانقماهلـديقبماظيتمؼؾردؤونمؼبمضطاصفرامأوقباًلفمألغقبفرامتـضرجمضؾرؾمممممم

اأُلخؿبرى،مأومتؼرصصمسؾكمشابةمعـمأذفارماىققباصةماظيتمؼبمآخرماظردشؾ.مػـراكممم

درتاهممملؽًامبصدرمححصرحاغة  ماًادعةماظيتمتؿؼراصزمطؼرردةمصرققماظررتاب،ممممم

ودرطماًررزاتماظريتمتـػؾرتمعرـمسؼردػا،مبعردمذظرؽمممممممممموؼؿأرجحمهلاثمصدرػا

دؿقؽلمخادعةمأخرىمامسفامححروضة  ممسراءمأؼضًاموهلامزسرورتانمعـمذعرم

عؾؾمبدمجؽبعكبدمأغقبفمطانمؼـؿظرػامأدػؾماظؿّؾةمحقثمتعقدمباظؾفائؿمؼبماٌلراءممملرؽةممم

مبؼررقدماٌفررراتماظصررغرياتماظررـالث.متعرررفمححػـررد  مأغقبفررؿمإذامأرػررأواممممممم
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قـبممممممممححاظؽؾقب  مو اغؿفرقامعرـمحؽرلمايقادؼرتموتلررقببتمأخقاتفرامإظبمصراذرف

قب،ممممممم تارطاتماًادعاتمؼبمضاسةماظطؾخمؼعردقبظـمعرـمودرائدماظؼرشقبمهرتمرؤودرف

قبممم دررققؽنيمسـررف.متؼررقلمححروضررة  مأؼضررًامححإغقبررفمبؾررغمواألوالدمؼبمػررذهماظلرر

ؼصؾققنمطاظطالئؼمأومذطرقرماىؿرالمإذامػاجرت  ،مودؿضرقؽمححاغشرراح  مممممم

ؽػقفمصارؿةماظؼروعقمبة  مودؿقاولمححػـد  ماظيتمتؿؾصقبصمسؾكماظيتمتؼقل:مححؼ

بؼاؼامايؽلمأنمتػفؿمطقرػمميؽـرفمذظرؽ،موػرقماظقظردماظـققرؾماظرذيمترراهمؼبممممممممم

األسقادمصؽبغريًامؼؼؾِّؾمؼدمححاظـفدؼقبة  ،موؼؼقلمهلرامؼرامحححـرك  مبرداًلمعرـمؼراممممممم

مضكبرؿبذَامأغبر.مححآغا  مطؿامؼؼقلماألتراك،موػلمتربِّتمسؾكمرأدفموتؾبصكبرينبمؼبمؼده

ػـدماظيتمٕمأرػامؼبمشرريمػرذهماظصرقرةماظريتمطراغقامؼؼػرقنمممممممم

أعاعفامؼبمشرصةماظصاظقنماظيتماعؿألتمحقائطفامباظصقرماظؾاػؿرة،مٕمؼؽرـمهلرامممم

صقرةمسرس،مطاغتمصؼطمعـزوؼةمسؾركمحفررمخادعؿفرامححاغشرراح  ،مصرغريةمممممم

اروامالموجبدائؾ،مؼؼػقنمأعاػافموؼررقبدونمتؾرؽماظؽؾؿرةمححعلرؽقـة  ،موضردمصرمممممم

ؼؿؽّؾؿقنمسـفافمألغقبفرامبردتمبعقردةموخرارجمطرؾقبمعرامطبصقبرفؿ،مضاظرتماىردقبةمممممممممم

ٌّرامرأتفرامآخررمعررقبةمطرانمذرعرػاممممممممم ححاظـفدؼقبة  متؾؽماظؽؾؿة،مثؿقبمأطؿؾرتمأغقبفرام

طـقػماظؾقراض،موجلردػامذردؼدماظـقرقل،مرأتفرؿموػرؿمؼلرؽؾقنماٌراءمسؾركمممممممممم

ضؾرؾمأنمؼؾػوقػرامممجلدػامذدؼدماظـققل،مرأتفؿموػؿمؼلؽؾقنماٌاءمسؾكمجلردػامم

باظؽػـ،مبعدػامؼــرونماظعطقرموؼـصرصقن،مدونمأنمؼصرخقامأومؼؾؽقامأومحؿقبكم

ؼؾؾلقامثقابمايداد،مطاغقامضدمأسؾـقامسـمعقتفامضؾؾمذظرؽمبؽرـريمعرـمؼرقممأنممممم

أدخؾقػامػذاماظؾقتموأشؾؼقاماظـقاصرذمواألبرقاب،مواغلرقؾقامشرريمعـؿرؾفنيمإظبمممممم

ذرقامذطررمامسفرا؟مرجعرقامدررؼعًامإظبممممممصراخفا،موضاظقامححعلرؽقـة  مثرؿقبمهامم

قبمححػـد  معـذمذظؽماينيمصارتمتأتلمإظقفؿ.مأوقبلمعرقبةمذراػدوػامم بققتفؿ،مظؽ

وػلمترطضمؼبماظػـاء،مطاغتمهلامحؽاؼةمححاظلنبفك  متؾؽماظظؾقةماظيتمرطضرتمم
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ؼبماظلؿاء،موألغقبفامترطتموظقدًامصغريًامسؾكماظرقبعالمالمؼعرفمطقػمؼفرربمعرـممم

غؼراتفرراماٌضررقؽةمنقعررًامتؿـؾقبررأممبقاضررعماًطررر،متػررردمممصررقمباده،مترطررتمظررف

ححاظـفدؼقبة  مأصابعفامربدقبدةمداساتماظـقسمحنيمؼفؾؽبماهلاللمواظلنبرفكمسرـممم

ؼلاره،موأؼقبامماظزسابقبمحنيمؼصرريماظؼؿررمبردرًا،مواظشرعرىماظقؿاغقمبرةمجـقبرًاممممممم

مَػرؽبج."واظلنبفكمؼبماظؼؾب،مػؽذامتؤرِّخمححاظـفدؼقبة  مألؼقبامماظضقؼموأؼمبامماظ

صوظـصمػقمدردمضصيمسوئؾيمبدوؼيمووصلػمحؽوؼليممم

سددمعـمغلوئفو،مشرلمأنماٌعـلكمالمؼؼلػمسـلدمػلذهماظػؽلرةمممممم

اٌؾوذرة،مبؾمطبلرجمسـلفمظقفعؾلفومذبلردمرعلزمجملؿؿعلوتممممممم

اظؼفرمواظذل،مصؿرلالماظطقوويماوفًمظؾؽؿوبيمسلـمذبؿؿلعممم

بعقدمغلؾقومسـمذاطرةماٌؿؾؼلماظؼرؼى،مذبؿؿعمخورجماظللقوقمم

ؿؿوسلماٌؿعور مسؾقف،مذبؿؿعمشورقميفماًصقصلقيمعلـممماالج

بققتفموحؿكمرؾقعليمحقوتلف،محقلٌماوفلًمظرصلدمظحقلوةممممممم

اظؾللدوظ،موظؿصللػمعػللرداتفؿماٌكؿؾػلليمسللـمعػللرداتمايقللوةمم

اٌعوصرة،مظؿلتلماظرواؼيماظنمتلردػومسؾلكمظللونماعلرأةمعلـممممم

مذظؽماجملؿؿع،معػعؿيمبويققؼيمواٌغوؼرة.

صللوٌؿؾؼلمؼؿللوبعماظللـصمظقؿقللدمعللعماظرواؼلليميفمممممم

دقوضقفوماظـػللماالجؿؿوسلمبشؽؾمجدؼد،مورمبومصوتفماظؽلـرلمم

عـمصفؿمعدظقالتمػذاماجملؿؿعمٌومصقفمعـماخلؿال ،مإالمعلـممم

ددلمحقوةماظؾدوموسلوشمحقلقاتفؿ،موصفلؿمرؾقعليماظؿعوعلؾميفمممممم
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عـظقعلليمػللذاماجملؿؿللعمبللنيماظصللغرلمواظؽللؾرل،موبللنيماٌللرأةم

،موػذامؼشؽؾمانوزامظؾرواؼيموربػزامظؾؿؿؾؼلمظؾؽشػمواظرجؾ

مسـمأبعودػوماالجؿؿوسقيمواظـؼوصقي.

ظصؽلغفومبذظؽمتؼدممعرثقيمظعوٕماغزوىمهًمعـطؼم

اظؿغللقرل،موحقللقاتمعلللؿقظدةمعللـمطـؾللونماظعللوٕماظصللقراويم

بؾففؿفماًوصيموجقػرموجقدهماظرؤؼقي.معـمسوٕماظؼفلرمإظبمم

ؾكمتلفقؾمصلقرمطلـرلةمعلـممممظطؿومسؿؾًمسم(1)صكوخماظرذؼؾيظ

منطمايقوةمصقفو.موبؾلوريمودبؾؼمضفريمُصلرضمعلـمعـظقعليمممم

األصؽورماظلوئدةميفمتؾؽماظؾقؽي،موتعلرضمبعضلومعلـمعػلرداتممممم

اظؾلدوي/اظؼرويماظلنمالمصبلدمممم اظعؼوئلدماظرادلكيميفموجلدانممم

دؾقالمظؾػؽو معـفومأوماظؿقررمعـفومأبلدا،موعفؿلومأبلدىمعلـممممم

غفوماٌـظقعليماٌػروضليمبؼلقةممممرصضمشلو،موسدمماضؿـوعمبفو،مأل

م.(2)ماظؼدم..ظ

إنماظلللردمػللقمذاطللرةماظشللعقب،مواظللـصماظلللرديم

ميـللؾمثؼوصلليماظـللوصموذبؿؿعللفمععللو،مظللذامصؼللراءةماظـصللقصمم

                                                                        

 ذورهمآخرمعـماظلردماظعربل،ممذؾؾقل،مأغبدمصضؾ،م 1ح

http://www.odabasham.net/show.php?sid=641

2 
 1998،مأدبموغؼدم/ماظؼوػرةم/ماًؾوءموتقورماظقسلسؾقد،مأعؾمصماد،مم(2)
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اظلردؼيمؼفىماٌؿؾؼللماٌعوصلرمظؾلـص،مأومشلرلماٌعوصلرمظلفممممممم

ععرصلليمبشللعىموأعلليماظللـصمواظـللوص،موزروصللفماالجؿؿوسقلليم

ـمظؾللـصماظلللرديمهدؼللدامواظـؼوصقلليمواظلقودللقي،مصللالمميؽلل

وووزماألحداث،موعومؼؿعلوظؼمعـفلومبوظلذات،مظقللتلمبشلؽؾمممممم

حؽوؼيمذكصقيمخوصليمصؼلط،مألنمطلؾمغلصمدلرديمميـلؾممممممم

مبصقرةمحؿؿقيمذاطرةمظؾزعونمواٌؽونموظألرضمواظشعقب.
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مضائؿةماٌصادرماٌراجع:

م

 أبومحللني،مربؿلدمعـصلقر،معؼوربليمدلقؿقوئقيمحملػلزاتممممممم

دللرلةماظظللوػرمبقللدلس،مذبؾلليمماظلللردمواظللـصماظؾللورـميفم

 .314-298،ماظصػقوتم60،ماظعددم2002صصقل،م

 إبراػقؿ،مصوحل،ماظػضوءموظغيماظلردميفمرواؼوتمسؾدماظرغبـم

عـقػ،ماٌرطلزماظـؼلويفماظعربلل،ماظلدارماظؾقضلوء،ماٌغلرب،ممممممم

2003. 

 إبللراػقؿ،مسؾللدآ،ماظلللردؼيماظعربقلليماٌمدللليماظعربقلليمممم

 .2000،م2ظؾدرادوتمواظـشرمط

 ماشلقؽليمم2يف،مأبلقماظػلؿحمسـؿلون،ماًصلوئص،مجممممابـمج،

م.1999اٌصرؼيماظعوعيمظؾؽؿوب،ماظؼوػرة،م

 أبللقماظػرج.اٌعللوجؿماظؾغقؼلليميفمضللقءمدرادللوتمسؾللؿماظؾغلليممم

 ايدؼٌ،ماظؼوػرة،مدارماظـفضيم)د.ت(.

 أبقمدؼى،مطؿول،ايداثي،ماظلؾطي،ماظـص،مذبؾيمصصقل،م

م.63م-34،م3،ماظعددم4،ماجملؾد1984

 يمربؿقد،مسؾلؿماٌعلوغل:مدرادليموهؾقلؾ،مممممأبقمزؼد،مطرمي

مم.م1988اظؼوػرة،مدارماظؿقصقؼماظـؿقذجقي،م

 أبلقمعقدلك،مربؿللد،مدالالتماظذلاطقلى.مدرادليمبالشقللي.ممممم

مػل.1399اظؼوػرة:معؽؿؾيموػؾي،م
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 أبقمػقػ،مسؾدآ،مايداثيميفماظشعرماظللعقديماٌعوصلر،ممم

اظؿـوصميفمضصقدةمدعدمايؿقلدؼـممنقذجلو،مسلوٕماظػؽلر،ممممم

 .240م-213،ماظصػقوتم2،ماظعدد30،ماجملؾدم2001

 م1994أغبد،مربؿدمصؿقح،مجدظقوتماظـص،مسوٕماظػؽر،م،

 .64-38،ماظصػقوتم3/4،ماظعددم22اجملؾدم

 م1994أغبد،مربؿدمصؿقح،مجدظقوتماظـص،مسوٕماظػؽر،م،

 .64-38،ماظصػقوتم3/4،ماظعددم22اجملؾدم

 ؾغلي،مماظلقزقػلمودورهميفمهؾقلؾماظمم أغبد،مضبقك،ماالووه

م.1989،م3،مع20،مذبؾيمسوٕماظػؽر،ممم75

 أدوغللقس،مأشللوغلمعفقللورماظدعشللؼل،مبللرلوت،مدارمذبؾلليمم

 .1961ذعر،

 ادؼقان،مربؿد،معشؽؾيماظؿـوصميفماظـؼلدماألدبللماٌعوصلر،مممم

م.1995ظلـيمم6-5-4ذبؾيمأضالم،ماألسدادم

 أردطق:اًطوبي،مترعبلي،موذلرح،موتؼلدؼؿمبلدوي،مسؾلدمممممم

م.1979ماظرغبـ،مدارماظؼؾؿ،مبرلوت،

 ادللؾوغققظل،مػوظللي،معفللوراتماالتصللول،معمدللليمحوضللـيمم

 .2002اظـوصرة،ماظـوصرة،م

 ادؿقؿقي،مزلرلمذرؼػ:ماظؾللوغقوتم)اجمللول،مواظقزقػلي،مممم

مم.2005واٌـفٍ(،ماألردن،ماربد،مسوٕماظؽؿىمايدؼٌ،م
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 ادؿقؿقي،مزلرلمذرؼػ،معـوزلماظرؤؼي.ماألردنم:مدارموائلؾمم

م.2003ظؾـشرمواظؿقزؼع،م

 إزلوسقؾ،مسزماظدؼـ،ماظشعرماظعربلماٌعوصر،مدارماظعلقدة،مم

م.3ودارماظـؼوصيمبرلوت،مط

 األسللرج،موادللقيف،مذللرصوتمحبللرماظشللؿول،مدارماآلداب،مم

 2002برلوتم

 أويقون،مإبراػقؿ.مدوائلرماألحلزانظمػقؼليماظللورد،مػقؼليمممممم

  2007،م8،م15احملؽل،مذبؾيماظػقاغقس،م

 ترعبلفموضلدممظلف،مممممأوٌون،مدلؿقػـ،مدورماظؽؾؿليميفماظؾغلي.ممم

وسؾؼمسؾقفمد.مطؿولمبشلر.ماظؼلوػرة:معؽؿؾليماظشلؾوب،مدارممممم

 .1994،م12شرؼى،ماظؼوػرةمطم

 إؼؽللق،مأعدلتللق،ماظؿلوؼللؾ،مبللنيماظلللقؿقوئقيمواظؿػؽقؽقللي،ممم

ترعبيمدعقدمبـؽراد،ماٌرطزماظـؼويفماظعربل،ماظدارماظؾقضوء،م

2004. 

 إؼؽللق،مأعدلتللق،ماظلللقؿقوئقيموصؾلللػيماظؾغللي،مت:مأغبللدممم

اظصؿعل،ماٌـظؿيماظعربقيمظؾذلعبي،متقزؼعمعرطلزمدرادلوتممم
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بللرلوت،محرطلليماإلمنللوءماظؼللقعل،مم37اظعربلللماٌعوصللر،مع

م.1986

 بورت،مروالن،مظذةماظـص،مترعبي:مصمادمصلػو،موايللنيممم

م1988دؾقون،ماظدارماظؾقضوء،مدارمتقغػول،م

 فلللماظشللؿؾل،مبللورت،مروالن،مغظرؼلليماظللـص،مترعبلليمعـ

سؾلللدآمصلللقظف،مربؿلللدماظؼوضلللل،محقظقلللوتماىوععللليم

 .97-69،ماظصػقوتم27،ماظعددم1988اظؿقغلقي،م

 بورت،مروالن،مغظرؼيماظلـص،مترعبلي:ماظؾؼلوسل،مربؿلدممممم

،م3خرل،مذبؾيماظعلربمواظػؽلرماظعلوٌل،مبلرلوت،ماظعلددمممممم

م.1988ظلـيم

 بورت،مروالن،مػلفليماظؾغي،مترعبيمعـذرمسقوذل،معرطزم

 .1999ايضوري،مدقرؼي،محؾى،ماإلمنوءم

 بوٌر،مدؿقػ،مسؾؿماظدالظلي،مترعبلي:مذبقلدمسؾلدمايؾلقؿمممممم

اٌوذللطي،مطؾقلليماآلداب،ماىوععلليماٌلؿـصللرؼي،ماظؼللوػرةممم

1985. 
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 حبلللرلي،مدلللعقدمحللللـ،مسؾلللؿمظغللليماظلللـص:ماٌػلللوػقؿم

واالووػللوت.ماظؼللوػرةم:ماظشللرطيماٌصللرؼيماظعوٌقلليمظؾـشللرمم

 .1997ظقنؿون،م

 ؾغيماالجؿؿوسلم)علدخؾ(،مدارماظغرؼلىمممبشر،مطؿول،مسؾؿماظ

 .1997ظؾطؾوسيمواظـشر،ماظؼوػرة،م

 اظؾؽقش،ماظطقى،ماٌرجعقيماالجؿؿوسقيميفمتؽقؼـماًطوبم

،مظللـيمم38األدبل،محقظقلوتماىوععليماظؿقغللقي،ماظعلددممممم

م.1995

 بالغشقف،مصقؾقى،ماظؿداوظقيمعـمأودنتمإظبمشقصؿون،مترعبيم

م.2007ظالذضقي،مصوبرمايؾوذي،مدارمايقار،مدقرؼي،ما

 بؾقؾقللى،مرذللقد،مأثللرماظعـوصللرمشللرلماظؾغقؼلليميفمصللـوسيمم

اٌعـك،مذبؾيماظؾللونماظعربلل،معؽؿلىمتـللقؼماظؿعرؼلى،مممممم

م.1999ؼقغققم-49اظعددم

 بلـمذرؼلؾ،مسلدغون،ماظؾغليمواألدلؾقب،معـشلقراتماهلودمممممممم

م.1980اظؽؿوبماظعرب،مدعشؼم

 بـمسؾدماظلالم،ماظعز.ماإلذورةمإظلماإلصبوزميفمبعلضمأغلقاعممم

م.1اجملوز.مدعشؼ:مدارماظػؽر،مد.ت،مجل

 بـوغل،مربؿدماظصغرل،ماظـظرؼوتماظؾلوغقيمواظؾالشقيمسـد،م

مم.م1986اظعرب،مدارمايداثي،مبرلوت،م
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 بـقلدو،مرذلقد،ماظعالضلليمبلنيماظؼللورئمواظلـصميفماظللؿػؽرلممممم

م.1994،م1،2اظعددانم23األدبلماٌعوصر،ماجملؾدم

 اظؾػللظمإظبم اظؿقاصللؾمعللـ بـؽللراد،مدللعقد،مادللذلاتقفقيم

 ،محبلٌمعـشلقرميفمعقضلعمدلعقدمبـؽلرادممممم2004اإلميوءة،م

Saidbengrad.free.fr 

 بـؽراد،مدعقد،ماظلؿقوئقوتمواظؿلوؼؾ.معلدخؾمظللؿقوئقوتممم

م.2005ش.س.مبقرس،ماٌرطزماظـؼويفماظعربلمبرلوتم

 لللراد،مدلعقد.ماظرواؼليماٌغربقليموضضلوؼوماظؿشلكقصمممممممگبـ

 اظللللردي،محبلللٌمعـشلللقرميفمعقضلللعمدلللعقدمبـؽلللرادم

Saidbengrad.free. 

 بـؾقلـ،مربؿد:محوزمماظؼرروجـلللموغظللرؼيماظؿللللقاصؾمم

األدبلللللللللللل،محبلللللللللٌمعـشلللللللللقر،مذبؾللللللللليممم

 مhttp://www.midouza.orgعقدوزا،

 بقدرع،مسؾدماظرغبـ،معـفٍماظلقوقميفمصفؿماظـص،مطؿلوبمم

م.2006،مضطرم26،ماظلـيم111ألعي،ماظعددا

 مضودؿمحدادميفمذبؿقسليمظسزظليماٌؾؽلوتظمممبقضقن،مسؾوس،م

 .15/4/1986م-ظؾـونمجرؼدةم)اظلػرل(مبرلوتم-

 تقدورو ،متزؼػقؿلون،مظاظلـصظ،معلـمطؿلوب،ماظعالعوتقليمممممم

وترعبي،معـذرمسقوذل،ماٌرطلزماظـؼلويفمممموسؾؿماظـص،مإسداد

 .2004اظعربل،ماظدارماظؾقضوء،ماٌغرب،م

http://www.midouza.org/md/modules/news/article.php?storyid=445
http://www.qhaddad.com/ar/experience/artical-12.asp
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 (مأثلرماظللقوقميفمعؾـلكمممم1994ثوبً،مصؿقلمسؾؿماظدؼـم.)مم

اظذلطقىمودالظؿفم)دراديمغٍصقفمعـماظؼرآن(.مردوظيمدطؿقراهم

شللرلمعـشللقرةم،مجوععلليماٌـقللو،مطؾقلليماظدرادللوتماظعربقلليمم

مواإلدالعقي.

 سؿللرومبللـمحبللر،ماظؾقللونمواظؿؾللقني،مماىللوحظ،أبقمسـؿللونم

صللققفمودضؼللفمسؾللدماظلللالممػللورون،ماىللزءماألول،مدارمم

م.1900اىقؾ،م

 جونمجلو ،مظقدلرمطلؾ،مسـلػماظؾغلي،مترعبليم:مربؿلدمممممممم

بدوي،ماٌـظؿيماظعربقليمظؾذلعبلي،متقزؼلعمعرطلزمدرادلوتمممممم

 .2006،م2اظقحدةماظعربقي،مبرلوت،مط

 عمصلؾيممجؾؾ،مربؿدمحلـ،ماٌعـكماظؾغقيمظدراديمسربقيم

م.2005غظرؼوموتطؾقؼقوظ،معؽؿؾيماآلداب،ماظؼوػرةم

 اىرجوغل،مسؾدماظؼوػر،مدالئلؾماإلسفلوز،مهؼقلؼمربؿلدممممم

م.1969اٌـعؿمخػوجل،ماظؼوػرة:معؽؿؾيماظؼوػرة،م

 جللرؼـ،مجللقدث،مسؾللؿماظؾغلليماظـػللللظمتشقعلللؽلموسؾللؿمم

اظـػس،مترعبيموتعؾقؼمعصلطػكماظؿلقغل،ماشلقؽليماٌصلرؼيممممم

 .1993ظؾؽؿوبم

 ػالل،معبوظقليماظشلعرماظعربلل،معرطلزمدرادلوتمممممماىفود،م

م.2007اظقحدةماظعربقي،مبرلوتم
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 جللقاد،مسؾللدماظلللؿور،مظغلليماظللـص،مذبؾلليمأصؽللور،ماظعللددم

 .53-29،ماظصػقوتم128-127،ماظعددم1996

 جقـً،مجلرلار،مسلقدةمإظبمخطلوبمايؽوؼلي،مت:ربؿلدمممممم

م.2000ععؿصؿ،ماٌرطزماظـؼويفماظعربل،مبرلوت،م

 غللوموأغللًمعؼدعلليميفمعفللوراتماىققدللل،مربؿللدمبللالل،مأ

اظؿقاصؾماإلغلوغل،معؽؿىماظذلبقيماظعربللمظلدولماًؾلقٍ،مممم

 .2002اظرؼوض،م

 ايورثل،مجقخي،ماظؼصيماظؼصرلةماظعؿوغقلي،مبلنيماشلؿلقممممم

اظذاتقيمواظؿطؾعوتماىؿوسقي،مذبؾيمأصؼماظـؼوصقي،ماألثلـنيمم

مhttp://www.ofouq.com .2005أشلطسمم15

 حوغي،معوجدةمتقعوس،ماظؾغيمواالتصول،ميفماًطوبمعؿعددم

اٌعللوغل،مترعبلليمعللوريمذفردللؿون،مدارمطقللقانمظؾطؾوسلليمم

 .2008واظـشر،مدقرؼيمدعشؼ،م

 ايللداوي،مروئع،دللقؿقوئقوتماظؿلوؼللؾمظاإلغؿللوجموعـطللؼمممم

 .2006برلوتماظدالئؾظماٌرطزماظـؼويفم

 حلللون،ممتللوم،ماظؾغلليماظعربقللي:مععـوػللوموعؾـوػللو.ماظللدارمممم

ماظؾقضوء:مدارماظـؼوصي،مد.ت.م

 حلـ،محلـمعرضل،ماظؾغيمواظؿػؽرل،مدارماظػؽر،مبرلوت،م

م.1994ظؾـون،م

http://www.ofouq.com/today/modules.php?name=News&file=article&sid=2087
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 ايضرعل،مرفمحلني،مبـوءماظزعونميفمرواؼيماظصؿصوممسؾكم

 دلؾؿؿدل،ماظعلددمم26ضقءمتؼـقوتماظلردمايدؼـي،مصققػيم

م.2005أؼؾقلم-دؾؿؿدلم15اًؿقسم :اظؿورؼ  - 1218

 ايؿد،مسؾكمتقصقؼ،معػفلقمماظلـصمبلنيماظدالظليمايرصقليمممممم

 واظدالظيماظؿضؿـٍقي،مدؾلؾيمحبقثمجوععيماظرلعق .

 غبللقدة،محـللونمربؿللدمعقدللك،ماٌؽوغقلليموبـقلليماظشللعرمممم

م.2006اٌعوصر،مسوٕماظؽؿىمايدؼٌ،ماألردن،ماربد،م

 واظربطميفمترطقلىماىؿؾليمممغبقدة،معصطػك،مغظومماالرتؾوطم

م.1977اظعربقيماظؼوػرةم

 م.2004خول،مسؾده،مغؾوح،معـشقراتماىؿؾ،مأٌوغقو،م

 خدادة،مدوٕمسؾوس،ماظلـصمووؾقلوتماظؿؾؼلل،محقظقلوتممممم

،م7اآلدابمواظعؾقمماالجؿؿوسقي،مجوععيماظؽقؼلً،ماظعلدد،ممم

م.2000

 خللدادة،مدللوٕمسؾللوس،ماظـؼللدمواظلللقوق،مذبؾلليماظعؾللقمممممم

 .1999وععيماظؾقرؼـ،م،مج2اإلغلوغقيمعم

 خرعو،مغوؼػ،مأضلقاءمسؾلكماظدرادلوتماظؾغقؼليماٌعوصلرة،مممممم

م.1987اظؽقؼً،م

 خللرؼس،مزلققللي،مغللورة،مدارماظشللروق،مسؿللون،ماألردن،م

2006 
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 خضر،مدعدماظدؼـ،مرطومماظزعـ،رطومماعرأةمظلمأغقليمسؾلقدمم

دبصللللللللللللللقىمايللللللللللللللدثماظروائلللللللللللللللممم

http://www.syrianstory.comم 

 خطللوبل،مربؿللد،مظلللوغقوتماظللـصمظمعللدخؾمإظبماغلللفومم

م2اًطوبظماٌرطزماظـؼويفماظعربلماظدارماظؾقضوء،مبرلوت،مط

م.2006

 خّطوبل،مربؿد،معدخؾمإظبماغلفومماظـص،ماٌرطلزماظـؼلويفممم

م.1991برلوت،مم-اظعربل،ماظدارماظؾقضوء

 ععفؿقيم/ماالدؽـدرؼيممخؾقؾ،محؾؿل،ماظؽؾؿيمدراديمظغقؼي

م.1995/م2/مطم

 2002خقامتل،مدقزان،مصلقلػوءماعرأة،م 

 خقجللي،مشوظقللي،مضؾللؼماظللـصمربللورقمايداثللي،ماٌمدللليم

م.2003اظعربقيمظؾدرادوتمواظـشر،مبرلوتم

 اظـظلري،مإغؽؾقلزيممم سؾل،مععفؿمسؾؿماظؾغي اًقظل،مربؿد

م.1982سربل،معؽؿؾيمظؾـون،

 درادليماظلـصماظشلعريممممداشر،مذربؾ،ماظؿـلوصمدلؾقالمإظبممم

،م16،ماجملؾلللللدم1997وشلللللرله،مذبؾللللليمصصلللللقل،مم

 .146-124،اظصػقوت:م1اظعدد

 درابلي،مربؿلقد،مغظلرةميفماظعالضليمبلنيماٌؾلدع،مواظلـصممممممم

واٌؿؾؼلللمسـللدماظـؼللودماظعللربماظؼللدعوء،معمتللفمظؾؾقللقثمممممم

http://www.syrianstory.com/comment26.htm
http://www.syrianstory.com/comment26.htm
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،م1995واظدرادوت،مدؾلؾيماظعؾقمماإلغلوغقيمواالجؿؿوسقليمم

 .77م-57،ماجملؾدماظـوغل،م10اظعددم

 دربوظللي،مصللوروقمسؾللدمايؽللقؿ،ماظؿـللوصماظللقاسلمذللؽقظفممم

 .63،ماظعددم2004واذؽوظقوتف،مذبؾيمصصقل،م

 ديمبقمجراغدمروبرت،ماظـصمواًطوبمواإلجراء،مترعبليمم

 .1998متوممحٍلون،مسوٕماظؽؿى،ماظؼوػرة،م

 دؼوب،مربؿدمحوصظ،مدرسماظؾغيمواظؿؼؾقدماألغـروبقظقجل،م

 2005،ؼقظققم.43ذبؾيمغزوى،ماظعددم

 ربوبعي،معقدك،ماالسبرا معصطؾقومغؼدؼو،معمتفمظؾؾقلقثمم

م.1995،م4واظدرادوت،ماجملؾدماظعوذر،مع

 ربوبعللف،معقدللك،ماظؿـللوصميفممنللوذجمعللـماظشللعرماظعربلللممم

م.200ايدؼٌ،معؽؿؾيمجوععيماظرلعق ،م

 ربك،محؾقىماظدائؿ،ماألرضموزؼـلى:مثلالثمعؼوربلوتمظللممممم

م،6،ماجملؾللدم1986اظؿـللوصمواظؿكطللل،مذبؾلليمصصللقل،مم

 .م166م-155،م4اظعددم

 اظرواذللدة،مدللوعح،معغللوغلماظللـصمظدرادللوتمتطؾقؼقلليميفمم

اظشللعرمايللدؼٌظماٌمدللليماظعربقلليمظؾدرادللوتمواظـشللر،ممم

 .2006برلوت،م

 اظرواذللده،مدللوعح،ماذللؽوظقيماظؿؾؼلللمواظؿلوؼللؾ،مأعوغلليمممممم

م..2001سٍؿون،



 257 

 .ر.مػل،معقجزمتورؼ مسؾلؿماظؾغليم)ميفماظغلربم(تم:مممم روبـز

ٕمسلقض،مأغبلد،مدؾللؾيمممم اٌعرصلي،ماجملؾلسماظلقريفمممم سلو

 .1997،م227اظؽقؼً،معمم–ظؾـؼوصيمواظػـقنمواآلدابم

 رؼؽقر،مبقل،مظاظـصمواظؿلوؼؾظمت:معـصلػمسؾلدمايلؼ،مممم

م.1988،م3ذبؾيماظعربمواظػؽرماظعوٌل،مسدد

 رؼؽقر،مبقل،مغظرؼيماظؿلوؼلؾ:ماًطلوبموصلوئضماٌعـلك،ممممم

مترعبلليمدللعقدماظغللومنل،ماٌرطللزماظـؼللويفماظعربللل،ماظللدارممم

 .2003برلوتمم-اظؾقضوء

 اظزس ،مأغبلد،مدالالتماظؿـلوصميفمضصلقدةظراؼيماظؼؾلىظممممم

إلبلللراػقؿمغصلللرمآ،مدرادلللوتم:ماظلؾللللؾيمأ.ماىوععللليم

،ماظصلللػقوتم5،ماظعلللددم22،ماجملؾلللدم1995األردغقللليم

 .2136م-2107

 اظزغللود،ماألزػللر،مغلللقٍماظـص،اٌرطللزماظـؼللويفماظعربلللمممممم

م.1993برلوت.

 ألدب،مت:مدللعقدماظغللومنل،ميفمدللوبرل،مإدوارد،ماظؾغلليموا

طؿللوبماظؾغلليمواًطللوبماألدبللل،ماٌرطللزماظـؼللويفماظعربللل،م

م.1993

 مضللراءةميفمرواؼلليمحوردلليماظظللاللمممبقذللعقىاظلللووري،م،

غقلللونمم٢١ظقادللقيفماألسللرج،مذبؾلليمدؼللقانماظعللرب،مممم

م.١٠٠٢)أبرؼؾ(م

http://www.diwanalarab.com/spip.php?auteur1100
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 ،ٓربؿللدمدللوٕ،معللووراءماظللـص،مسللوٕماظؽؿللىمممممدللعدما

 .2008ايدؼٌ،ماألردن،مإربد،م

 دعدآ،مربؿدمدوٕمدلعد،مممؾؽليماظلـص،مسلوٕماظؽؿلىمممممم

م.2007ايدؼٌ،ماألردن،ماربد،م

 درادليميفماألدبماظعربللمممم-دعقد،مخوظدة،محرطقيماإلبداع

م.1979اظطؾعيماألوظبمم-ايدؼـدارماظعقدةمبرلوت

 بـمأبلمبؽر،معػؿوحماظعؾلقم،ممماظلؽوطل،مأبقمؼعؼقبمؼقدػ

 .1983ضؾطفمغعقؿمزرزور،مدارماظؽؿىماظعؾؿقي،مبرلوت،م

 اظلؿران،مربؿقد،مسؾؿماظؾغي،دارماظـفضيماظعربقليمبلرلوتممم

م)د.مت(.

 اظلقاح،مصلراس،ماألدلطقرةمواٌعـلك،معـشلقراتمدارمسلالءمممممم

 .2001اظدؼـ،مدعشؼ،م

 دقدرل،مصردؼـوغدمدي،مأصلقلماظؾللوغقوتمايدؼـليموسؾلؿممممم

م.1987عوت،مأصرؼؼقوماظشرق،ماظدارماظؾقضوء،ماظعال

 دلمػقل،مروبرت،مغظرؼيماالدؿؼؾولم)عؼدعيمغظرؼلي(مت:مم

جقاد،مرسدمسؾدماىؾقؾ،مدارمايلقار،مدلقرؼي،ماظالذضقليمممم

م.1992:م1ط

 1957،ممتقزم3اظلقوب،مبدرمذوطر،مذبؾيمذعر،ماظعددم. 
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 درلشل،مصودقؾققػ،معلؿقؼوتمصفؿماظـص،مترعبيمسورػم

،م270،ماظعللددم23،ماجملؾللدم1984اٌعرصللي،مأبللقمعبللرة،م

144-163. 

 ذللؾؾقل،أغبدمصضللؾ،مذللورهمآخللرمعللـماظلللردماظعربللل،ممم

http://www.odabasham.net 

 م25،مسللدد228ذللققد،معبللول،مذبؾلليماظػؽللرماظعربللل،م،

م.1982

 ذللـقان،مؼللقغس،ماظللـصمسـللدمابللـمسربلللمبللنيماظعؾللورةمممم

واإلذللورة:مضللراءةميفمإحللدىمضصللوئده،مذبؾلليمدرادللوتممممم

م.90-69،م26،ماظعددم2001،مأغدظلقي

 اظشللق ،مسؾللدماظقاحللدمحلللـ،مدرادللوتميفمسؾللؿماٌعللوغل،م

ماإلدؽـدرؼي،معطؾعيموعؽؿؾيماإلذعوعماظػـقي)د.ت(.

 صوحل،مصوحل،مدردماآلخر،ماٌرطلزماظـؼلويفماظعربلل،ماظلدارممممم

 .2003اظؾقضوء،ماٌغرب،م

 صوحل،مػوذؿ،مضراءةميفمايداثيماظشلعرؼي:مدلقػماظلرح مممم

 منقذجًو،مايوصيم

http://www.alhafh.comم

 صؾقل،مطوعقؾقو،متداوظقي،مذبؾيماألظلـمظؾذلعبلي،مطؾقليممم

 .2002،م32األظلـ،معبوسيمسنيمسلس،ماظؼوػرة،معم

 اظطقووي،معرلال،مغؼلراتماظظؾلوء،مدارماآلداب،مبلرلوت،مممم

م.2003
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 ؿلدماألعلني،معللؿقؼوتماظؾغلليميفمممماظطؾؾلف،مربؿلدمدلوٕمربممم

اظلردماظعربلماٌعوصر،مدراديمغظرؼيمتطؾقؼقيميفمدقؿوغطقؼوم

م.2008اظلرد،معمدليماالغؿشورماظعربل،م

 سؾللوس،مإحلللون،ماووػللوتماظشللعرماظعربلللماٌعوصللر،ممممم

 .1978اظؽقؼً:مدؾلؾيمسوٕماٌعرصي،م

 اظعؾوس،مربؿد،مغفوؼيماظؿورؼ ماظشػقي،ماالغؿشورماظعربل،م

 .2008برلوتم

 سؾللدماىؾقللؾ،مسؾللدماظؼللودر،ماألدللؾقبقيموثالثقلليماظللدوائرممم

 .2002اظؾالشقي.مدارمصػوء،مسٍؿون،ماألردن،م

 سؾدماىؾقؾ،مسؾدماظؼودر،ماظؿـقسلوتماظؾغقؼلي.مدارمصلػوء،مممم

م.1997سٍؿون،ماألردن،م

 سؾللدمايؿقللد،معبقللؾ،ماظؾالشلليمواالتصللول،دارمشرؼللى،ممم

م.200اظؼوػرةم

 االتصللولمظصـللقنممسؾللدماظغلليف،محلللـ،مربؿللد،معفللوراتم

ايدؼٌمواالدؿؿوعظمعرطزمتطلقؼرماظؿـؿقليمواألداء،ماظؼلوػرةمممم

م.1995

 سؾدماظغيف،معصطػك،مخصقصقيماظؿـوصميفماظرواؼيماظعربقيم

،م1998)ذبـقنمايؽؿممنقذجلومتطؾقؼقو(،ذبؾليمصصلقل،مممم

 .276-270،ماظصػقوتم4،ماظعددم16اجملؾد
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 م،مسؾدماظؾطقػ،مربؿدمغبودي،ماظـققمواظدالظي،مدارماظلال

م.2000اظؼوػرة،م

 سؾدمآ،مزؼدمسؿر،ماظلقوقماظؼرآغلموأثلرهميفماظؽشلػمسلـمممم

،ماظعؾلقممم15اٌعوغل،ماٌصدر:مذبؾيمجوععيماٌؾؽمدعقد،ممم

م.877م–م837(،مص2اظذلبقؼيمواظدرادوتماإلدالعقيم)

 اظعؾد،مربؿد.مزلوتمأدؾقبقيميفمذعرمصالحمسؾدماظصلؾقر،مم

أطؿللقبرمم–ولماظعلددماألمم–ذبؾليم)صصللقل(ماجملؾلدماظـللوغلممم

م.1981

 اظعللدلي،محلللني،ماظللقخز،ماالغؿشللورماظعربللل،مبللرلوت،مم

م.2006

 سؾللقد،مأغقلللي،ماظـعـللعماظللدلي،مدارمايللقار،ماظالذضقللي،مم

 .2001دقرؼي،م

 سؾقللد،مربؿللدمصللوبر،مدللقرماظللـص،ماٌمدللليماظعربقللي،مم

 .2008برلوتم

 اظعفؿل،مصلوحلمذلؾقى،ماظعالضليمبلنيمصفلؿماظؼلورئموصفلؿمممممممم

،م1،ماظعلددم28،ماجملؾلدمم1999،مطوتىماظـص،مسوٕماظػؽر

م.377-345اظصػقوتم

 اجملؾلدممم-سصػقر،مجوبر،مأدؾوب،مذبؾليمصصلقلماٌصلرؼيممم

م.1997خرؼػم-م2،ماظعددم6
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 سػقػل،مسؾلدماظػؿلوح،مسؾلؿماالجؿؿلوعماظؾغلقي،مدارماظػؽلرممممممم

م.1995اظعربل،ماظؼوػرة،م

 اظعؾل،مصقصؾمحلنيمرققؿر،ماظؾالشليماٌقللرةميفماٌعلوغلمممم

ردن،مسٍؿللون،معؽؿؾلليماظـؼوصلليمظؾـشللرمواظؾقللونمواظؾللدؼع،ماأل

م.م1995واظؿقزؼع،م

 سؿر،مأغبدمزبؿور،مسؾؿماظدالظي،مسلوٕماظؽؿلى،ماظؼلوػرة،مممم

 .5،1998ط

 سـدل،مسؾدآ،مغظرؼليماظلـصمبلنيمتضلورؼسماالحؿفلوبمممممم

واطؿـوهماٌـوػٍماظؾلوغقيمظعلوٕماظغقلوب،مدرادلوت:ماظعؾلقمممممم

،مسددمخوص،م28،ماجملؾدم2001اإلغلوغقيمواالجؿؿوسقي،م

 .م118-131

 سـدل،مسؾدآ،ماظذلادلؾمبلنيمترتقلىماٌعلوغلميفماظلـػس،مممممم

قليمموتشؽقؾمبـقيماظـص،مذبؾيمدرادلوت:ماظعؾلقمماالجؿؿوسمم

 .166-161،م2،ماظعدد23،اجملؾد1996واالغلوغقي،م

 سـدل،مسؾلدآ،مغظرؼليماظؿشلؽقؾماظلدالظلميفمضلقءمأوػلوجممممممم

اظلقوقماظؾالشقيمواألدلؾقبقي،مدرادلوت،ماظعؾلقمماإلغللوغقيممممم

م31واالجؿؿوسقللي،ماىوععلليماألردغقللي،مسٍؿللون،ماجملؾللدمممم

 .2004،م1اظعدد

 اٌؽؿؾليممسٍقود،مسزت،ععفؿماٌصطؾقوتماظؾغقؼيمواألدبقلي،مم

م.1994األطودميقي،ماظؼوػرة،م
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 سقوذلللل،معـلللذرماظؾللللوغقوتمواظدالظلللي،معرطلللزماإلمنلللوءممم

م.1996ايضوري،مدقرؼي،محؾى،م

 سقوذل،معـذر،ماظؽؿوبيماظـوغقيموصوهيماٌؿعي،ماٌرطزماظـؼويفم

 .1998اظعربل،ماظدارماظؾقضوء،مبرلوت،م

 سقلك،مربؿد،ماالووهماظـػللموتػلرلماظظلقاػرميفماظلـصممم

بلماظعربل،مذبؾليمجوععليماظؾعلٌمظؾعؾلقمماإلغللوغقي،مممممماألد

 .271م-237،م9اجملؾدمم25اظعددم

 اظغللذاعل،مسؾللدآ،ماًطقؽلليمواظللؿؽػرل،معللـماظؾـققؼلليمإظبم

اظؿشللرضبقي،مغظرؼلليموتطؾقللؼ،ماٌرطللزماظـؼللويفماظعربللل،ممممم

 .2006برلوت،ماظدارماظؾقضوء،م

 صوضلللؾ،مسفلللد،ماٌعـلللكمواٌضلللؿقن،ميفمذلللعرمسؾلللدآمم

اٌمدلليماظعربقليمظؾدرادلوتمواظـشلر،برلوت،مممممبوذراحقؾ،م

2004. 

 صونمدؼؽ،متقنمآ،مظاظـص:مبـكمووزوئػمعلدخؾمأوظللمإظبممم

سؾؿماظـصظ،معـمطؿلوب،ماظعالعوتقليموسؾلؿماظلـص،مإسلدادمممممم

وترعبلي،مسقوذللل،معـلذر،ماٌرطللزماظـؼلويفماظعربللل،ماظللدارمممم

 .2004اظؾقضوء،ماٌغرب،م

 صضللؾ،مصللالح،مبالشلليماًطللوبموسؾللؿماظللـص،ماظشللرطيمم

م.1996اٌصرؼيماظعوٌقي،مظقنؿون،م
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 صضؾ،مصالح،مرلرازماظؿقذلقحمبلنيماالسبلرا مواظؿـلوص،مممممم

 .1989،م112،ماظعددم8ذبؾيمصصقل،ماجملؾدم

 ،اظـؼدماألدبل،مدارماظشروقم صالح،مغظرؼيماظؾـوئقيميف صضؾ

م.1998،مم1،مط

 صقردللذل،مأ.م،مأرطللونماظؼصللي،مترعبللي:مسقللود،مطؿللول،ممم

م.1960عطؾعيماظقحدةماظؼوػرة،م

 صقطق،معقشلقؾ،مغظلومماًطلوب.مت:مربؿلدمدلؾقال،مدارمممممم

 .2007اظؿـقؼر،دارماظػورابل.مبرلوتم

 ضودلللؿ،مدلللقزا،ماظؼلللورئمواظلللـصم)علللـماظللللقؿققرقؼومإظبم

،م23،ماظعللدد1995اشلرلعقـقرقؼللو(،مذبؾلليمسللوٕماظػؽللرممم

 .251-282م3/4اجملؾدم

 اظؼودلللللللللؿ،مصوظللللللللح،موؾقلللوتمزلققللليمخلللرؼسمم

 وىماظروائقللللي،مذبؾيمغز

 مم.1996ضدور،مأغبدمربؿد،معؾودئماظؾلوغقوت،مدعشؼ،م

 ضرؼرة،متقصقؼ،ماظؿعوعؾمبنيمبـقيماًطوبموبـقليماظلـصميفممم

،م32،ماجملؾلدمم2003اظـصماألدبل،مذبؾليمسلوٕماظػؽلر،مممم

 .199-176،ماظصػقوتم2اظعدد

 اظؼللزوؼيف،مربؿللدمبللـمسؾللدماظللرغبـماإلؼضللوحميفمسؾللقمممممم

عؽؿؾليماظؽؾقلوتممماظؾالشي،مذرحمربؿدمسؾدماٌـعؿمخػوجل،م

م.م1984م1،ج2األزػرؼي،ماظؼوػرة،مط
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 ضصقري،مادرؼس،مأدؾقبقيماظرواؼي،مسوٕماظؽؿىمايدؼٌ،م

 .2008األردن،ماربد،م

 طوزؿ،منؿمسؾدآ،ماظرواؼيماظعربقيماٌعوصرةمواآلخر،مسوٕم

م.2007اظؽؿىمايدؼٌ،ماألردن،مإربد،م

 طقؾللقش،مصؿققللي،مبالشلليماٌؽللون،ماإلغؿشللورماظعربللل،ممممم

 .2008برلوت،م

 طرؼلؿقػقو،مجقظقو،مسؾؿماظـص،مترعبيمصرؼدماظزاػلل،مدارمم

م.1991،م1تقبؼولمظؾـشر،ماٌغرب،مط

 ،اظشعرؼيماظؾـققؼي،متم:ماظلقدمإعلوم،مدارمم طؾؾر،مجقغوثون

 .1،2000ذرضقوتمظؾـشرمواظؿقزؼع،مط

 اظؽقاز،مربؿلدمطلرؼؿ،ماظؾالشليمواظـؼلد،ماٌصلطؾحمواظـشللةممممممم

 .2006ل،مواظؿفدؼد،ماالغؿشورماظعرب

 الؼـز،مجقن،ماظؾغيمواٌعـكمواظلقوق،مت:ماظقػوب،مسؾوسم

م.1987صودق،مجوععيماظرلعق ،ماٌؽؿؾي،م

 ظقطؿون،متقعوس،مسؾؿماجؿؿوعماظؾغلي،متعرؼلىم:مأبلقمبؽلرممممم

 أغبدمبوضودر،ماظـوديماألدبلماظـؼويف،مجدةمد.ت.

 ظلقؼس،مم.م،ماظؾغليميفماجملؿؿلع،مت:ممتلوممحلللون،مدارممممم

 .1959مإحقوءماظؽؿىماظعربقي

 عوتالر،مأرعلونموعقشلول،متلورؼ مغظرؼلوتماالتصلول،مت:مممممم

غصللرماظللدؼـمظعقوضللل،ماظصللودقمربللح،ماٌـظؿلليماظعربقلليمممم
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ظؾذلعبي،متقزؼعمعرطزمدرادوتماظقحدةماظعربقي،مبلرلوت،مم

م.2005

 اٌللوطري،مربؿللد،ماظشللؽؾمواًطللوب،مظعللدخؾمظؿقؾقللؾمم

 .1991زوػراتلظ،ماٌرطزماظـؼويفماظعربل،م

 م3991ػيماىؿوػرلؼللي..ماظعللدد:اٌللوظؽل،مربؿللد،مصللقق..

م10/05/2003-09اظؿورؼ :

 ربؿدمصؿقح.ميفماظػؽرماظؾغقي.ماظؼوػرةم:مدارماظػؽرماظعربل،م

 .1989اظؼوػرة،م

 ربؿد،مرجىمسـؿون،معػفقمماظللقوقموأغقاسلفموذبوالتلف،مممم

وأثرهميفمهدؼدماظعالضوتماظدالظقي،مواألدؾقب،مذبؾيمسؾقمم

م-93ظصللػقوتمم،ما4،ماظعللددم6،ماجملؾللدمم2003اظؾغللي،مم

م.162

 ربؿقد،مربؿد،مايداثيميفماظشعرماظعربلماٌعوصر،مبقوغفلومم

 .1994،م2وعظوػرػو،ماظشرطيماظعوٌقيمظؾؽؿوب،ماظؼوػرةمط

 علللؿغومنل،مأحللالم،مسللوبرمدللرؼر،معـشللقراتمأحللالممممممم

م.2003علؿغومنل،مبرلوت،م

 اٌلدي،مسؾدماظلالم،ماألدؾقبقيمواألدؾقب،ماظلدارماظعربقليممم

م)د.ت(.م3قغس،مطتم-ظؾؽؿوب،مظقؾقو
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 اٌلدي،مسؾداظلالم،معووراءماظؾغيم:ظمحبلٌميفماًؾػقلوتممم

اٌعرصقيظمعمدليمسؾدماظؽرؼؿمبـمسؾلدآمظؾـشلرمواظؿقزؼلع،مممم
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