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  ذشذة انًخهح تًشاسكح كم األصاذزج ٔانثاذثٍٛ ٔذعذ تُشش أتراثٓى ٔدساصاذٓى

تقٕاعذ انُشش  فٙ انًخهح ٔاألصٕل انًرعاسف عهٛٓا خاصح فًٛا  ششٚطح انرقٛذ

 ٚرعهق تانرٕثٛق.

 ذعٓذا تعذو َشش ترثّ انًقرشح أٔ ذقذًّٚ نهُشش إنٗ حٓح أخشٖ. ٚقذو انثاذث 

 ٔفق تشَايج ثرث عهٗ انثشٚذ اإلنكرشَٔٙ نهًخهحان ٚشصمMicrosoft Word 

كهًاخ يفراذٛح ، يع االَخهٛزٚحانهغح ٔآخش ت انثرث أذذًْا تهغح :يرضًُا يهخصٍٛ

 .(كهًاخ6ال ٚرخأص عذدْا )

  ذخصص ٔسقح أٔنٗ يضرقهح نعُٕاٌ انًقال، ٔاصى انثاذث ٔسذثرّ انعهًٛح

 ، إضافح إنٗ انٓاذف ٔانفاكش ٔعُٕاٌ انثشٚذ اإلنكرشَٔٙ. ٔاَرًائّ انًُٓٙ ٔانًؤصضح

 نًزكٕسٍٚ ذخصص ٔسقح ثاَٛح يضرقهح نعُٕاٌ انثرث أٔ انًقال يع انًهخصٍٛ ا

 .أعالِ، ثى ذرثع تصفراخ انًقال يفرررح تانعُٕاٌ

 (صفرح، 02ال ٚرخأص ذخى انًقال ) تًا فٙ رنك قائًح صفراخ  02عٍ  ٔال ٚقم

ٔانرٙ ذضثط يشقًح ٔيعَُٕح  ،-إٌ ٔحذخ-انًصادس ٔانًشاحع ٔانخذأل ٔاألشكال

م انٕسقح: صى، أصف0.01صى، سأس انٕسقح: 20ٔفقا نٕٓايش انصفرح؛ يذاس انصفرح: 

 صى.02صى انعهٕ 06صى، ذخى انصفرح: انعشض0.01

 ٚشقى انرًٓٛش تطشٚقح آنٛحNote De Fin ٙذٛث ٚشاس إنٗ انًصادس ٔانًشاحع ف ،

فٙ  انًشاحع يرٍ انًقال تأسقاو يرضهضهح ذٕضع تٍٛ قٕصٍٛ عهٗ أٌ ذعشض

 َٓاٚح انًقال يشذثح ْخائٛا.

  ذكرة انًادج انعشتٛح تخطSimplifiedArabic ٔانٕٓايش أصفم انصفرح  02ذخى

ٔانٓزايش ، 00ذخى Times New Romanُٕعت، ٔانخط انالذُٛٙ 00تخط ذخى

 . 02ذخى 

  رعاسف عهٛٓاانًُٓخٛح انً ٔفق ذٕثٛق انًشاحعيع ضشٔسج يشاعاج. 

  دٌٔ ركش نألصثاب. إنٛٓىانًقاالخ ال ذعثش إال عٍ آساء أصراتٓا، ٔانرٙ ال ذُشش ال ذعاد 

 نًقّذيح نهرركٛى انعهًٙ عهٗ َرٕ صش٘ ترضة األصٕل انًرعاسف ذخضع انًقاالخ ا

 عهٛٓا.

  شكم كاَد.أتعهًٛح انضشقح يا ًٚكٍ ٔصفّ تانانثاذث يضؤٔنٛح كم ٚررًم ٘ 

 

**** 
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 افتتاسٚٞ

 
ٙطعدُٛ أْ ُوتكٛ ًسٝ أخس٠ ًع األضسٝ األدبٚٞ اجلصا٢سٙٞ ٗاهعسبٚٞ ًّ خالي        

داب ٗاهوػات اهيت تبكٟ ٗفٚٞ هكسا١ٓا ًّ دلوٞ اآل اهعدد اهجاُٛ عػس صدازإ

دبٛ بػلى عاَ، سٚح ٙػا١ اهكدز أْ ٗباسجني يف احلكى األًٗتابعٚٔا ًّ طالب 

، ٗافتتاح اهطِٞ 9102/9191ٙصادف صدٗز ٓرا اهعدد اختتاَ اهطِٞ اجلاًعٚٞ 

، ٗاضتكباي اهطوبٞ اجلدد ًّ خالي املصاٗدٞ بني 9191/9190اجلاًعٚٞ اجلدٙدٝ 

 اهتعوٌٚني احلط٘زٜ ٗاالهلرتُٗٛ.

 

 كى اهطاقٍ اهبػسٜ هولوٚٞ ًّ يف ٓرا اإلطاز أتكدَ خياص اهػلس إىل     

أضاترٝ ٗطوبٞ ًٗ٘ظفني عوٟ املطآٌٞ يف إزلاح ٓرٖ اهطِٞ اهدزاضٚٞ عوٟ 

ًطت٠٘ كى األصعدٝ اهبٚداغ٘دٚٞ ٗاهبشجٚٞ ٗاهو٘دٚطتٚٞ زغٍ صع٘بٞ املسسوٞ، 

ًساض ٝ سافوٞ باإلزلاشات ٗخاهٚٞ ًّ األكٌا ُآًى أْ تلْ٘ اهطِٞ اجلدٙد

 ٗاآلفات.

غعس  ًّ ٞدبٚاأل ًْ٘٘اضٚع أدبٚٞ تِ٘عت بني اهفِ اهعدد عدٝهكد تِاٗي ٓرا      

ٗا٢ٛ...، طسسٛ، كٌا مل تٌٔى اجلاُب اهكٌٚٛ االدتٌاعٛ ٗاهسًإبداع ضٚاضٛ، ٗ

ًّ اهباسجني  ددعفٚٔا  ضٍٔأسٚح  ؛ثسا١ اهفلسٜمما ٙطفٛ عوٚٔا طابع اإل

يف اجلصا٢سٙني ٗاهعسب، ٗكاْ املتٌٚص فٚٔا ًػازكٞ دٗهٞ فوططني ممجوٞ 

ًّ داًعٞ اهكدع املفت٘سٞ، ٗاهرٜ ُصف  عبد اهسسٍٚ ذلٌد اهلبٚىضعادٝ اهدكت٘ز 

ًّ خالهٕ أخوص اهتشاٙا إىل كى ضلاْ اهكدع ٗمجٚع آٓاهِٚا يف االزاضٛ 

 اهفوططِٚٚٞ املكدضٞ.

  

كٌا أغتٍِ ٓرٖ اهطاسلٞ ألتكدَ خباهص غلسٜ ٗاًتِاُٛ إىل كى       

اهطاقٍ املػسف عوٟ اجملوٞ ًّ أعطا١ اهباسجني املػازكني يف ٓرا اهعدد، ٗإىل 

اهوذِٞ اهعوٌٚٞ ٗاالضتػازٙٞ، تكدٙسا جلٔ٘دٍٓ املبرٗهٞ يف ضبٚى اضتٌساز ُػاط 

 اجملوٞ ٗتسقٚتٔا.

 

ٗعوٟ أًى اهوكا١ يف أعداد قادًٞ أمتِٟ هوذٌٚع ضِٞ ًٚالدٙٞ طٚبٞ، ضا٢وني      

االضتكساز ًّ ٗص اهكدٙس أْ ِٙعٍ عوٟ بالدُا باألامل٘ىل اهعصٙص اهكدٙس اهعصٙ

 ٗاالشدٓاز، ٗأْ حيفعٔا ًّ كى ًلسٖٗ، إُٕ مسٚع دلٚب.

 

 ٗفكِا اهلل ٗاٙاكٍ مجٚعا ملا فٕٚ اخلري، ٗاهطالَ عوٚلٍ ٗزمحٞ اهلل.                 

 عٌٚد اهلوٚٞ                                                         

 د/بوكاضٍ احلاز                                                            
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Abstract: 
  This study aims to identify the aesthetic of reception and influence in 

the play (Fire and Olives) by the Egyptian writer Alfred Farag, where 

the reader became the origin of the production of meaning, especially 

after the emergence of the German trend in criticizing the reader's 

response, where the reader in the aesthetic of receiving became an 

ideal reader in addition to being a real reader who practices Its 

presence within the literary text. What effects does this text have on 

the reader? How was Alfred Farag able to form meaning within the 

structure of perception, and how was the idea of the horizon of 

waiting manifested in this theatrical text? Did Alfred Farag agree 

with the Arab reader in the dialogue and the presentation? What are 

the technical technologies that Faraj resorted to increase the 

audience's awareness and participation in theatrical work, and was 

Farag able to bring out the idea of freedom from selfness  to 

humanity? How was this text reflected in critical thought?  
   The purpose of the study is not to search for the meaning hidden in 

the text, but rather to search for how to produce the meaning by 

reading and interacting with the text. The text is an empty form that 

the reader works to fill its gaps, and the process of constructing and 

producing meaning takes place within the concept of the horizon of 

expectations. This expectation is not just what is before reading the 

text. Rather, there is also another type or another level that is formed 

from the beginning of the reading to the end and in it a permanent, 
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continuous or renewed movement occurs, so the reception does not 

stop at time, but it is created at each time in a different way according 

to the recipient’s social, historical and cultural experience. Therefore, 

the descriptive and analytical approach prevailed over this study. 

about the results, the most important of them are: that the play of fire 

and olives is not a play with a specific horizon, but rather with 

general human horizons that carries in itself a strategy that enables it 

to be a platform for the formation of freedoms in every country and is 

established in The Arab world for a comprehensive theater model that 

includes lyrical, dancing, mime scenes and shadow fiction. And that 

receiving in the theater requires  cultural and imaginative 

capabilities. In order to efficiently interact between the structure of 

the text and the structure of the mind, and contributing in filling the 

gaps of the text and displacing the illusion of the viewer, the texts are 

based on the basis of probability, not the basis of certainty, and the 

pleasure of text in self-disclosure.  
key words: 
     Receive / Impact / Alfred Farag / Anticipation Horizon / Aesthetic 

Distance / Text Strategy 
 

 :سمخزال
في مدخحية  والتأثيخ التمقي جساليةالجراسة إلى الػقػف عمى ىحه  تيجف

بؤرة إنتاج  حيث أصبح القارغ ،ألفخيج فخج مكاتب السرخؼ ل (شار والديتػن ال)
حيث  الشدعة األلسانية في نقج استجابة القارغ السعشى, وخاصة بعج ضيػر 

يسارس وجػده داخل إضافة إلى كػنو قارئا حكيكيا  مثالياالقارغ قارئا  أصبح
كيف و  ؟القارغ  التي يسارسيا ىحا الشز عمىالتأثيخات سا فالشز األدبي. 

وكيف تجمت فكخة أفق دراك ؟السعشى داخل بشية اإلل أن يذكاستصاع ألفخيج فخج 
ألفخد فخج مع القارغ العخبي في  وىل اتفقالشز السدخحي ؟ ىحا  االنتطار في

وما التقانات الفشية التي لجأ إلييا فخج في زيادة وعي  الحػار والعخض ؟
استصاع فخج أن يخخج بفكخة ومذاركتو في العسل السدخحي , وىل الجسيػر 

  وكيف تجمى ىحا الشز في الفكخ الشقجؼ ؟الحخية مغ الحاتية إلى اإلندانية ؟ 
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عغ السعشى السخبػء في الشز , بل  ليدت غاية الجراسة أن تبحث
البحث عغ كيفية إنتاج السعشى بالقخاءة والتفاعل مع الشز , فالشز شكل فارغ 

وعسمية بشاء السعشى وإنتاجو تتع داخل مفيػم يعسل القارغ عمى ملء فجػاتو , 
ىحا التػقع ليذ ما ىػ قبل قخاءة الشز فحدب وإنسا ىشاك  أفق التػقعات ،

حجث جاية القخاءة إلى نيايتيا وفييا تمدتػػ آخخ يتكػن مشح ب أيزا نػع آخخ أو
حخكة دائسة ومدتسخة أو متججدة , فالتمقي ال يتػقف عشج زمغ بل ُيخمق في كل 
 ,زمغ عمى نحػ مختمف بحدب خبخة الستمقي االجتساعية والتاريخية والثقافية

لحلظ غمب السشيج الػصفي التحميمي عمى ىحه الجراسة, أما الشتائج فسغ أىسيا : 
أن مدخحية الشار والديتػن ليدت مدخحية ذات أفق محجد بل ذات آفاق إندانية 
عامة تحسل في ذاتيا استخاتيجية تسكشيا مغ أن تكػن مشبخا لتذكيل الحخيات في 

دخح الذامل الحؼ يتزسغ السذج في الػشغ العخبي لشسػ كل وشغ, وتؤسذ 
 أن التمقي فيو السذاىج الغشائية الخاقرة والتسثيمية الرامتة وخيال الطل .

مية ؛ مغ أجل التفاعل بكفاءة بيغ بشية ثقافية وتخيالسدخح يحتاج إلى قجرات 
, الشز وبشية العقل, واإلسيام في ملء فخاغات الشز وإزاحة وىع السذاىج

حتسال ال قاعجة اليقيغ, ومتعة الشز في فالشرػص تبشى عمى قاعجة اال
  الكذف الحاتي.

 الكمسات السفتاحية:
 .السدافة الجسالية / استخاتيجية الشز/ أفق التػقعالتمقي/ التأثيخ/ألفخيج فخج/  
 

 مقجمة
تقػم جسالية التمقي بسيسة تػصيف العالقة بيغ الشز وبشية اإلدراك, ضسغ 

في التأثيخات التي يسارسيا الشز عمى  اتجاىيغ أساسييغ: األول : رؤية إيدر
القارغ السفتخض وكيفية التفاعل بيغ الصخفيغ )الشز والقارغ(. والثاني: رؤية 
ياوس في رصج تاريخ تمقي الشز األدبي وبيان سخ خمػده. وإذا كانت جسالية 
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 وتفاعمو مع الشز. فيل يشأػ التمقي تدتشج باألساس إلى تجاوب الستمقي
ما يتػقع ؟ أم أن خيبة أفق القارغ تحقق مذاركة إذا لع يجج  عغ الشزالستمقي 

أوسع عمى السدتػييغ العاشفي والعقمي ؟ وكيف يديع القارغ الزسشي في 
إلييا القارغ لتكػيغ معشى  األدبية؟ وما السخجعيات التي يمجأمقخوئية األعسال 

 ؟ صلسدخح إلى شاقات فكخية ذات شابع خاافي تأويل الالشز؟ وىل يحتاج 
بشطخية االترال التي تعج وسيمة التفاعل األساسية بيغ  )جسالية التمقي( تختبط

الفاعمية التي ُيحجثيا الشز في بإذ تيتع جسالية التمقي  األفخاد والجساعات، 
التخكيد عمى حيشسا يتع "تتحقق فجساليات التمقي عشج )ياوس(  .(1)الستمقي 

يتذكل مغ خالل ذلظ الججل بيغ  القارغ أو السدتيمظ، وتاريخ األدب إنسا
.أؼ بيغ الشز والجسيػر, إذ إن قيسة األعسال األدبية (2)اإلنتاج واالستيالك"

  .وفاعميتيا عبخ مخاحل التاريخ ىي التاريخ الحكيقي لألدب 
ال تقػم جسالية التمقي عمى أفق جساعي عام فقط , وإنسا عمى التأثيخ في 

در عمى العالقة بيغ الشز والقارغ؛ فاتكئ الستمقي األصغخ أيزا, لحلظ ركد إي
عمى التأثيخات التي تسارسيا البشيات الجاخمية لمشز في القارغ إذ الشز َيبشي 

( أما العالقة التي 3وعمى نحػ مدبق كيفية استجابات القخاء وكيفية التمقي. )
"تتحجد مغ خالل وعي  تشذأ بيغ الشز والستمقي فتقػل سيدا قاسع عشيا أنيا

ت بشفديا، ووعييا بالشز الحؼ تتمقاه، فالحات السجركة مغ جانب، والشز الحا
السجرك مغ جانب آخخ يتع التفاعل بيشيسا شبقًا لمترػرات العامة الدائجة في 

                                                             
م دمرررر  ن د رررر    وزرررر : إ. عررررا ارررررد ا مييةع رررر   ادل   رررر  ا  ةإ  رررر    -نظررررو: ، ررررر:  ظريرررروت: نظو رررر  ار   رررر ا (1)

 .9  ص2000ار ة،وة
 .111: ص، ر:, موجع سةيق (2)
, منش ظات االخ الف, 1ما ف سفةت ار أر   ميىل نظوايت ار واءة ,ط  ( انظو: شويف, ع د ار ومي , 3

 .143م,ص2007اجلاائو,
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. (1)الثقافة السعاصخة لعسمية القخاءة التي تذكل وعي القارغ بياتيغ الحكيقتيغ"
ذىغ الستمقي , وما يتذكل فالتمقي بحث فيسا يثيخ الشز مغ أخيمة وصػر في 
 في نفذ القارغ مغ إحداس باالمتالك والسالحطة .

باىتسام كبيخ؛ ألن الفغ السدخحي يقػم باألساس  التمقي يحطىوفي السدخح 
عمى الشز والعخض معًا، بل إن اكتسال وجػد السدخحية ال يتحقق إال بالتسثيل 

ز أو العخض، لكشو : " ال يشحرخ في الش والسذاىجة, تقػل )آن أبخسفيمج(
يذتسل في اآلن نفدو عمى الستمقي، وردود أفعالو السحتسمة إزاء ىحا العسل، 
ويعشي ىحا أن العالقة التػاصمية بيغ الخصاب والستمقي في السدخح يشبغي أن 
تكػن عالقة مفتخضة بذكل مدبق، كسا يشبغي أن تكػن مقرػدة ضسشيًا، سػاء 

والػججاني، أو عمى مدتػػ البعج الفكخؼ  عمى مدتػػ البعج الحدي، والجسالي،
واأليجيػلػجي، وما يذتسل عميو مغ شخح فمدفي، وتاريخي، وحزارؼ، وذلظ 
ألن السدافة الفاصمة بيغ البث والتمقي في الخصاب السدخحي تسثل فزاًء 
ديشاميًا يتذكل مغ التجاعيات، والجالالت، ومغ مختمف الخمػز التعبيخية 

 .(2)والحخكية"
ة , فإن الستعة تكػن أكثخ لخغع مغ أن السذاىجة لمسدخحية تكػن جساعيوعمى ا

بالسقارنة مع القخاءة الفخدية, وذلظ لتفاعل أخيمة الجسيػر وتبادل  جاذبية 
أحاسيديع وتقاشع آفاق التػقعات لجييع , بل إن تمقي السدخحية عسمية مدتسخة 

تحقيق الشز عمى  وفي تغيخ دائع , حيث تبجأ مغ السؤلف حيغ يتخيل كيفية
خذبة السدخح، وال تشتيي إلى نقصة محجدة , لتعجد القخاءات واختالفيا, واستسخار 
العخض واختالف آفاق التػقع, ولحلظ يخبط ياوس "بيغ عسمية التمقي وأفق 

                                                             
  2002اجمل ر  ا ع رل ر ا ةفر   ارشرو   اردرر ر  ر ، ةعر   م رو قةسم  س اا: ار ةظئ راررن  )ارالالمر  راردالرر (( 1)

 .107ص
يف قررواءة اخل،ررةب ادلسرروك   م، الرر  ارن ررةح منررة ج ر  رر ظات  -فرروجاج   : اخل،ررةب ادلسرروك  رميشرر ةر   ار   رر ( 2)

 .46  45  ص2006ادلغوب  -  ارداظ ار  ضةء1اجلد دة  ط
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التػقعات عمى أساس أن الستمقي يعيج بشاء ىحا األفق، ومغ ثع يسكغ قياس أثخ 
 (1)فق الحؼ تع استخالصو مغ ىحه األعسال"األعسال أو وقعيا عمى أساس األ

ثالثة أشكال عامة ،تجور حػل  أما مقاربة أفق التػقعات فإن ياوس يقتخح لحلظ
التجشيذ والتشاص والتخييل , حيث يقػل: "األول: يكػن مغ خالل السعاييخ 

مغ خالل عالقاتو  السعيػدة، أو جساليات الجشذ األدبي الحائعة. والثاني: يكػن 
الزسشية باألعسال التي تتشاول البيئة التاريخية األدبية. والثالث: مغ خالل 
التعارض بيغ الخيالي والػاقعي؛ بيغ الػضيفة الجسالية لمغة ووضيفتيا العسمية، 
وىحا ما يتاح دائسًا لمقارغ الستأمل في أثشاء عسمية القخاءة بػصفو إمكانية 

 . (2)لمسقارنة"
في عالقتو  -أو أفق التػقع  -اول )كيخ إيالم( تحجيج أفق االنتطار وقج ح 

بالسدخح قائاًل: إن "إدراك السذاىج السعخفي لإلشار السدخحي، ومعخفتو 
باإلضافة إلى إعجاده  -بالشرػص والقػانيغ الشرية، واالتفاقات، يذكالن
عمع جسال ما يعخف في  -الثقافي العام، وتأثيخ الشقاد واألصجقاء، وغيخ ذلظ

التمقي بأفق التػقعات، الحؼ بػساشتو يتع قياس السدافة الجسالية التي يػلجىا 
فالسدافة الجسالية ىشا  (3)العخض في ابتكاراتو، وتعجيميا لمتػقعات السدتقبمية"

ىي السدافة الفاصمة بيغ االنتطار السػجػد سمفاً، والعسل الججيج، أو ىي 
حي نتيجة خيبة التػقع, إذ " قج يحجث العسل العامل بيغ السذاىج والعسل السدخ 

الججيج صجمة جسالية بالشدبة لمستمقي، بحيث يخالف أفق انتطاره، ويخيب ضشو 
في مصابقة معاييخه الدابقة مع معاييخ العسل الججيج، وىحا ىػ األفق الحؼ 

                                                             
 .15  صموجع سةيق، ر:  ظريوت: ( 1)
 .106  صموجع سةيق، ر:  ظريوت: (2)
  1992,ادلو ررررا ارا ررررةيف ارالررررو , يررررءرت 1مي ررررالم   ررررء: سرررر ا ةء ادلسرررروح راررررردظامة   وزرررر : إ. ظئ رررر   رررروم  ط( 3)

 .147ص
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. ومغ ىشا فإن (1)تتحخك في ضػئو االنحخافات أو االندياحات عسا ىػ مألػف"
لمشرػص األدبية, إذ تدداد قيسة العسل الجسالية  الجسالية تعتبخ معيارا دافةالس

االنتطار ويمبي , فسا يخضي أفق ابقة وأسذ رؤيا ججيجةالد اربكمسا تجاوز التج
 يتالشى بسخور الدمغ ألنو يخجع إلى نسػذج مألػف. رغبات اآلنية

 :ألفخيج فخج والخؤية الفشية
 وقزايا أمتو، أعسالو عغ واقعوفي معطع ألفخيج فخج  لع يشفرل

فالسدخح عشجه "تعبيخ عغ احتياج اجتساعي لمحػار بيغ األفكار والججل 
األيجيػلػجي، ولمتعبيخ عغ السشاقذة الفكخية التي ضيخت في الحياة االجتساعية 

. ومسا يمحع في مدخحو أنو حسل روحًا ججيجة؛ جسع بيغ الحذ (2)والدياسية"
الفشي والخؤية الػاقعية لألحجاث واألشخاص، لتفديخ مذكالت الػاقع، ودور 
اإلندان في قيادة التحػالت، سػاء أكانت ىحه التحػالت اجتساعية، أم فكخية، أم 

لسا ليا و، مغ داخم ة الحخيةعارشبمدخحو لحلظ يتدع , اقترادية، أم سياسية 
 , حخكة فكخفيػ يخػ أن السدخح  (3)في بشاء اإلندان وحياة السجتسع.مغ أثخ 

نكيع مدخحًا ، البج أن نعكذ روح الججل التي تشصػؼ عمييا الحياة  " وحتى
نفديا ، حيث إن السدخح جعل لكى يػقع الحاسة الخياضية في العقل اإلنداني 

يدتدمسػا لسدخح تخجيخؼ، ومػاقف .. وإنو عمى متفخجيشا الحيغ اعتادوا أن 
أن يتجربػا مغ ججيج  –ألنيا شجيجة التدصيح  –بديصة جاىدة، وشجيجة الػضػح 

عمى محاولة استخالص الحكيقي مغ فػق السشرة ، وأن ُيعِسمػا أذىانيع؛ لكى 

                                                             
 -  اررررداظ ار  ضرررةء1انظرررو: ،رررةى  يشررروظ م سرررل: نظو ررر  ار   ررر ) أ،ررر ل ر ،   رررةت( ادلو رررا ارا رررةيف ارالرررو   ط( 1)

 .76  46  ص2001ادلغوب
  فربا رررو 50احلسرر    ميررردا: كررر اظ مرررع أرفو رررد فررروج كررر ل قضررةاي ارفرررا رادلسررروح   رل ررر  ادلسررروح رارسررر ناة     (2)

 . 13  ص1968
أسررة   ادلسرروح   رل رر  اروافررد  إائرروة ارا ةفرر   –أسررة   ار اقررع  –انظررو: ارسررةموائ   مةجررد: كرر اظ مررع أرفو ررد فرروج (  3)

 .74ص 2000  مة   33راإلعالم  ارشةظق     
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, ليذ التجاوب (1)يفيسػا بعقل ججلي التشاقس السػجػد في الحياة ، وأن يسيدوه "
ستمقي وارضاء عاداتو, ولكغ في تفاعمو مع الشز واستسخارية ىحا في استخخاء ال

التفاعل, ففي كل نز مجسػعة مغ الفجػات أو الفخاغات التي يتخكيا السؤلف 
 جالالت.ال القخاءات ولمقارغ مغ أجل أن يسألىا, األمخ الحؼ يتختب عميو تعجد 

 إضاءة أولية لسدخحية الشار والديتػن:
ألفخيج فخج في ىحه السدخحية مغ التفاصيل والحديات ويمجأ إلى  يكثخ     

الذكل الػثائقي التدجيمي, لتػضيح األشياء التي صشعت شخرية الفجائي , 
وتػثيق عالقتو بسغ حػلو عمى نحػ مكثف حيث كان السذيج يحسل دالالت 

ػاقع ، مختمفة , يقػل ألفخيج فخج: " .. الحػ قادني إلى اختيار ىحا الذكل في ال
ىػ أنى بجأت بسحاولة شخح شخرية الفجائي الفمدصيشي عمى السدخح .. أن 
أضع عمى السدخح فجائيًا حكيكيًا ، يسذى عمى أرض حكيكية ، ويذتخك مع 
زمالئو في عسمية حكيكية ، وىػ محتذج بسأساتو، وبخبخاتو، وبحكخياتو ، 

وبأشيائو، وباألرض  وبعالقاتو القجيسة والججيجة ، وبعالقتو حتى مع بشجقيتو،
التي يسذى عمييا .. وججت أنو ال يسكغ أن يسذى ىحا الفجائي فػق السدخح 
دون أن نعخض عمى نفذ خذبة السدخح بشفذ الػقت ىحه األشياء التي صشعت 
شخرية الفجائي ، ىحا قادني إلى ضخورة ربط سمػك الفجائي بالحقائق ، 

التي صشعت شخريتو. وأردت أن  واألرقام، والسذاىج ، والحكخيات ، واألحجاث
أضعيا ىي ذاتيا فػق خذبة السدخح ، لتكػن العالقة بيغ الفجائي، وبيغ العالع 
الحػ يعير فيو ، والحياة التي عاشيا ويعيذيا ، عالقة وثيقة وحية ، وحاضخة 

في ىحه الػثائق التدجيمية والسادة التاريخية  لقج كانت (2)أمام الجسيػر."

                                                             
  1971  مرررة   5احلسررر    ميررردا: كررر اظ مرررع أرفو رررد فررروج كررر ل مسررروك   )ارنرررةظ رارا  ررر ن( رل ررر  ا إاب    (1)

 . 32ص
مةجررد: أرفو ررد فرروج ركد اررر عررا ادلسرروح يف راقالررر اررروا،ا   رل رر  ادلسرروح رارسرر ناة   ارالرردإان ارسررةيع ارسررةموائ   (2)

 .46(  ص1973راراةما )يغداإ آ اظ 
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فشية ذات قيسة مخكبة يتذابظ فييا الساضي بالحاضخ, مغ  صشاعة السدخحية 
خ كشػع مغ االغتخاب أجل إبخاز قيع معاصخة, حيث كان يمجأ "إلى التاري

فأنا أعتبخ الذخرية التاريخية ىي شخرية معاصخة بكل معشى  لالقتخاب ،
الكمسة ، لكشيا شجيجة التخكيد والتكثيف ، ترػر العرخ والبيئة بشػع مغ 
الذسػل والجقة ، قج ال يتػافخ إذ اختمصت بطخوف وكالشييات الحياة اليػمية 

. فاإلسقاط التاريخي وحذج األحجاث في ىحا العسل ييجف إلى تجمية أبعاد (1)"
 الذخرية السعاصخة بسالمح رمدية وعسق إنداني عام .
 مجارات استكبال مدخحية الشار والديتػن وأسئمة القخاءة:

لشار والديتػن مغ السدخحيات الدياسية التي تأثخت بسدخح تعج مدخحية ا  
بخيخت األلساني، مغ أجل إثارة الججل الدياسي وتحقيق حخية التعبيخ, يقػل في 
مقجمة السدخحية:" كان مدخح بخيخت ىػ مدخح الججل، وتغييخ أفكار الجسيػر 

سياسيًا ..  إلى اعتبار الجسيػر تجسعاً … ، وبيحا اإلليام العطيع انصمق السدخح 
عمى السشرة أن تقػده ، وتثيخه. أصبح الجسيػر أقخب لمستطاىخيغ مشو لمقزاة 
، وبحلظ اكتدب السدخح سخػنة أعمى ، وقج أسيع كثيخ مغ السدخحييغ في دفع 
ىحا التصػر الججيج ، ابتجاء مغ آرويغ بدكاتػر، ووصػاًل إلى بيتخ فايذ ، 

جميدػ بيتخ بخوك ، وغيخىع، وىكحا والسخخج الخوسى لػبيسػف ، والسخخج اإلن
. الحؼ يثيخ الفكخة بالحػار والججل ويعسل (2)تكّػن السدخح الدياسي الججيج "

عمى إشخاك الجسيػر في صشاعة الحجث, وىحا ما دفع السخخج  سعج أردش إلى 
تقجيع السدخحية عشج عخضيا بقػلو: " إن السدخح الدياسي ىػ مدخح اإلندان 

غ القخن العذخيغ، و)الشار والديتػن( مغ خيخ ما رأيت مغ في الشرف الثاني م
أنساط السدخح الدياسي العخبي ؛ ألنيا تقجم لمخأؼ العام العخبي والعالسي قزية 

                                                             
 . 14احلس    ميدا: ك اظ مع أرفو د فوج ك ل قضةاي ارفا رادلسوح   ص (1)
  1989اذل ةررر  ادل رررو   ارالةمررر  ر   رررةب    (6فررروج  أرفو رررد: ارنرررةظ رارا  ررر ن )ادل دمررر (   مجرفرررةت أرفو رررد فررروج )( 2)

 . 7ص
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الذعب الفمدصيشي واألرض الفمدصيشية ، عمى أساس الجراسة العمسية والػاقعية ، 
ف بجػار ال لتحرل عمى تعاشف مغ الجساىيخ ، ولكغ لتدتفدىا إلى الػقػ 

 .(1)السشاضل العخبي الفمدصيشي في السيجان "
ويحكخ ألفخيج فخج قيسة ىحا بكل ما فيو مغ أبعاد تاريخية وسياسية " أن  

أبا عسار الدعيع الفمدصيشي بعج حزػره لمعخض ، قال لسسثمي الشار والديتػن: 
يشية فإذا كانت ىحه نطخة زعيع الثػرة الفمدص… أنا ال أترػر الثػرة بغيخ فغ 

لمفغ ، فأحب أنا أيزًا أن أضيف: إنشي ال أترػر الفغ بغيخ السحتػػ الثػرؼ 
. إذ السحتػػ الثػرؼ يديج في فاعمية الجسيػر , ألن الثػرة باب الحخية (2)"

 الػاسع , والسدخح مغ أكثخ الفشػن ارتباشا بالحػار والججل .
في مدخح ألفخيج فخج  أما أ.ياسيغ سميساني في بحثو" تجميات القزية الفمدصيشية

(  فإنو يختدل مدخحية الشار والديتػن ويقيج 3مدخحية الشار والديتػن أنسػذجا")
مجاالتيا ومعانييا وشخيقة بشائيا , فيل أقرى غايات ألفخيج فخج مغ السدخحية 
أن  يبيغ لمعخبي أن القزية الفمدصيشية قزية عخبية ؟ أم أنو كان يبتغي مغ 

يكذف األبعاد الفكخية والشفدية لكل ثائخ حخ ؟ وىل عخض ىحه السدخحية أن 
مستمئة أم أنيا  والسػاجية؟ صػرة السشاضل في السدخحية تقترخ عمى الشزال 

ب في عغ غيخه مغ الكتافخج ال يختمف  ىل حقا األحاسيذ ؟ و بالعػاشف و
ىحه السدخحية لديادة الػعي بالحخية ؟  ألع تكتبترػيخ القزية الفمدصيشية ؟ 

 فاعمية األبعادألع يدتقخ في األذىان أن الثػرة في حاجة إلى الفغ ؟ لقج نذصت 
مغ مفارقات ومدافات  فيو بساالدياسية والفكخية في ىحا الشز السدخحي 

 جسالية تثيخ الستمقي وتجعمو عشرخا فاعال في التذكيل واألداء. 

                                                             
 . 147فوج  أرفو د:  ارنةظ رارا   ن    ا  عا ارالوض ادلسوك    ص( 1)
  1970  سررر  ارب / أ  ررر يو74م،رررةر   ،رررةي: عةن ررر  عشرررو عةمرررةو مرررا عارررو ادلسررروح راراررر ظة  رل ررر  ادلسررروح    (2)

 . 21ص
  .138-129, ص2015, فربا و 5  ر ارالةم اراةي,  ( انظو: رل   ج   ر ال  م اإلنسةن   راالج اةع  3
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 اجية السعشى:استخاتيجية الشز وإنت
االستخاتيجيات الشرية تشطع الشز وتحجد شخوط التػاصل, إذ تخبط عشاصخ  

الدجل الشري بعزيا ببعس , وتعسل عمى تػزيع عشاصخه وتختيبيا وتشطيسيا 
عمى الشديج الشري, وتكيع العالقة بيغ الدياق السخجعي والقارغ السجعػ إلى 

 تحقيق اقامة ندق التػافقات الشرية . 
عالقة واضحة بيغ عشػان السدخحية ومزسػنيا الدياسي واالجتساعي,  ىشاك 

إذ إن عشػان السدخحية ) الشار والديتػن(  لو دالالت ؛ حاول مغ خالليا الكاتب 
كدخ اإلييام لجػ الستمقي، بيجف جعمو يأخح مدافة مسا يعخض عميو، وىحه 

،  فالعشػان ىشا السدافة تسكشو مغ اتخاذ مػقف ما مغ القزية السعخوضة أمامو
ىػ " عالمة يحيل إلى مجسػعة مغ العالمات التي تحجد لو جسمة مغ الػضائف 
يسكغ حرخىا في ثالث: تكسغ في كػنو يحجد الشز، ويكذف محتػاه، ويسارس 

. إذ إن كمسة الشار بسا تحسل مغ دالالت الحخب (1)إغخاءه عمى الستمقي"
ومذتقاتيا، ليا ما يقابميا في لفطة الديتػن الحؼ يخمد لمدالم، وىحه تقشية مغ 
تقشيات البعج التغخيبي عشج بخيخت، حيث أراد الكاتب مغ خاللو تشبيو الستمقي 

قج مشح البجاية أنو إزاء مدخحية تقتزي مشو اليقطة السدتسخة؛ لسسارسة الش
والتقييع، وتػقع ما يسكغ حجوثو،  أو ما ىػ غيخ مسكغ الػقػع. يقػل 
شكمػفدكي عغ التغخيب: " إن أداة الفغ ىي أداة تغخيب األشياء، وأداة الذكل 
الحؼ أصبح صعبًا؛ أؼ األداة التي تديج مغ صعػبة اإلدراك وإشالتو؛ ألن 

لتيا... إن التغخيب عسمية اإلدراك في الفغ ىي غاية في ذاتيا، والبج مغ إشا
وإن قرج بو السؤلف إلى أىجاف عسمية أو إدراكية يطل عسمية تشذئ عالقة بيغ 

 .(2)القارغ والشز، وىحه الفاعمية نفديا ىي التي تحجد األدب بػصفو فشًا"

                                                             
  1996  اررداظ ار  ضرةء1ار ن ر  راردالرر   منشر ظات ارواي،ر   ط -انظو: احل اوا  ع د ارف رةح: ع  رةت اررن ( 1)

 . 18ص
 .55  54  صةيق، ر:  ظريوت: موجع س (2)
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وفي ارتباط لفطة الشار بمفطة الديتػن إشارة إلى أن الديتػن وقػد لمشار سػاء 
أكان باشتعال حصب الديتػن أم في صب الديت عمى الشار الستسخارية االشتعال 
والزػء , فالثػرة الفمدصيشية تحارب مغ أجل الدالم , وىي ثػرة باقية ألنيا ثػرة 

و سبيال , , وفي لفع الديتػن حب لمػشغ وثػرة شباب ال تعخف الدكيشة ل
دالالت كثيخة مشيا االرتباط باألرض والتجحر في أعساقيا, وشػل عسخ الثػرة 
وكثخة ثسارىا واتداعيا كثسار حب الديتػن وكثخة فخوعيا وضالليا وغمع جحعيا, 
تمظ بعس الجالالت التي تختبط بالحػاس والحوق, ذلظ الحوق الحؼ " يتزسغ 

رتياح وعجم االرتياح، والستعة والتأفف، واإلقجام واإلحجام؛ القبػل والشفػر، واال
أؼ أن الحوق حخكة ديشامية فاعمة لمتأثيخ والتأثخ بسػاقف الحياة التي يمعب 

 .(1)الجسال فييا دورًا إيجابيًا"
أما عمى مدتػػ الشز وعالقتو بالجسيػر فإنشا نجج الكاتب ألفخد فخج  

مغ خالل األغشية  -جد الخابع، فيتػجو يتخمز مشح المحطة األولى مغ الحا
بل إلى السشاضميغ في كل  ،إلى السذاىج –التي يخددىا السذتخكػن في العخض 

مكان ، مبيشًا ليع أن القزية تخريع جسيعًا ميسا تكغ مػاقفيع ، وأيًا كانت 
جشديتيع ، وىػ بيحا االستخجام لمكػرس يسيج لمحجث، واإلعالن عغ عسػميتو ، 

خرػصيتو الفمدصيشية، أو العخبية عمى حج سػاء، ومغ ثع فيػ  وتجخيجه مغ
يثيخ الرالة مشح البجاية لمػقػف بجانب السشاضل ويؤكج أن السسثل يؤدؼ دوره 
وىػ قػؼ االحداس بالجسيػر ىحا مغ زاوية , ومغ زاوية أخخػ يمقي بتبعات 

سسثميغ كثيخة عمى كاىل السخخج حيث يصالبو بأن يكػن العسل تفاعميا بيغ ال
 والجسيػر: 

 ! السدألة تخرظ  السغشػن: 
 إن كشت فى لبشان ، فى ليبيا .. كشت فى السغخب  

                                                             
 . 49  ص1986يس  ي  زلا إ:  وي   ارذرق اجلاةيل  إاظ ادلالةظف مب و  ار ة،وة( 1)
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 إوعظ تقػل ما ييسشير. السدألة تخرظ  
 عمذان عميظ الجور .. حييجى بعجنا دورك  
 عمذان حياتظ  
 عمذان بالدك  
 حخيتظ دارك ومدتقبل والدك  
 السدألة تخرظ  
 آسيا ف أفخيكيا ف أوروبا  إن كشت فى 
 لػ كشت ساكغ ركغ ىادى ف بمج ىادية. وال ف بالظ  
  (1)...إوعظ تقػل ما ييسشير . السدألة تخرظ 

مغ الػاضح أن الكاتب اعتسج في ىحه التقشية السدخحية عمى السدخح   
الحؼ دمج القاعة بالخذبة؛ أؼ ىجم الججار الخابع، "  السمحسي عشج بخيخت

ليريخ التػاصل مباشخًا بيغ السسثميغ والجسيػر، لكي يشجمج الستمقي في 
مجخيات األحجاث، ويبقى يقطًا متتبعًا لسا يجور حػلو بعقمو ال بعاشفتو 

 فالستمقي ىػ الحؼ تقػم عميو صياغة السػضػع الجسالي سػاء بالقخاءة .(2)وقمبو"
 التفاعمية أو السذاىجة التذاركية .

وقج تخصى الكػرس ىحا الجور ، ليحقق مقػلة ألفخيج فخج " إن الرالة  
تجسع سياسي عمى السشرة أن تقػده ". فشخػ عبارة عغ أو الستفخجيغ ما ىع إال 

السغشيغ وىع يدتحثػن جسيػر الشزارة، ويذجعػنيع عمى الشزال ، حيث 
عشاصخ السدخح الذامل، فيػ ال يختبط بالقزية يدتخجم الغشاء كعشرخ مغ 

الفمدصيشية فحدب ، وإنسا أيزا بقزايا اإلندان في كل مكان ، حيث إنو يشتقل 
 مغ الخاص إلى العام كسا نالحع في ىحا السقصع:

                                                             
 . 23-21ادلسوك  : ص ( 1)
 . 28انظو: يو شت  يو  رد: نظو   ادلسوح ادل حا    وز : ز   ان،   عةمل ادلالوف   يءرت  )إ.ت(  ص( 2)
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 تظ. تمغخاف ومدتعجل. تتظ تظ  السغشي:
 لمفجائييغ وثػار الذعػب الحخة. نقصة 
 بمفيا  فى فيتشام. كػبا. أنجػال. 
 شجوا الزغط عمى أعجائكع.  
 نحغ أبشاء فمدصيغ وصمشا قمب ميجان الشزال  
 والتحسشا برفػف الثػرة الكبخى عمى االمبخيالية  
 العالسية ، ويحييكع  
 .(1)انتيى. تظ  

وىشا تتحخك السذاىج مجتسعة , مشيا التسثيمية عمى خذبة السدخح  ,  
ومشيا الرػر عمى الدتارة الخمفية , إذ يشجمج الغشاء بالخقز ، حيث تتحػل 
الخقرة إلى تذكيالت عدكخية، مدتخجمة التسثيل اإليسائي ، بيشسا عمى ستارة 

، ويػحى بدخعة  الخمف فيمع يرػر معالع الصخيق الجبمي الحػ يذقو الفجائيػن 
 حخكتيع. 

 ادفغ مميػن لغع فى سكتيع  السغشى:
 سجد كاتيػشتظ لبخاجيع  
 وأمان ارفع وزناد جيد  
 اشمق  
 ليدقط االستعسار والرييػنية 
 ولتدقط أعسجة الشازية  
 .(2)ولتحيا بالدي. حخة يا بالدي 

                                                             
 . 31ادلسوك  : ص( 1)
 . 32ادلسوك  : ص  ( 2)
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لقج أراد الكاتب مغ ىحا التخكيب الفشي الجقيق والتشػع الفشي أن يجفع   
بالستمقي لمسذاركة في الفكخة والخؤية والحجث وذلظ مغ خالل الرػرة والغشاء 
والخقز بإيقاع مشطع , فالقزية ليدت فمدصيشية فحدب، وإنسا قزية عالسية 

الفمدصيشية فحدب,  أيزا .لع تكغ غاية السدخحية أن تذكل رأيا يشاصخ القزة
وإنسا اليام السجتسعات بالكيع الشزالية الثػرية التي تشصػؼ عمييا القزية 
الفمدصيشية في الدعي لمحخية والعير الكخيع , لحلظ أرادت السدخحية ان تدتثيخ 
السذاىج في كل مكان ، وتجعمو يفكخ بالقزايا السريخية ، سػاء أكانت قزية 

الشزال في فيتشام، أم قزية فمدصيغ ، أم غيخىا الدػد في أنجػال ، أم قزية 
 مغ القزايا العالسية. 

ويديج الكاتب مغ تػتخ الستمقي باستجعائو شخريات زعساء الرييػنية  
إلى السدخح أمثال: رفائيل باتاػ ، وىختدل ، ورابيغ ، وبيجيغ، وديان. حيث 

وحخصيع عمى  ىع لالستعسار األوروبي .. وخصصيع الالنيائية ،ءانتسايكذفػن 
 أن تكػن إسخائيل بال حجود. 

 إن إسخائيل تختكب غمصة تاريخية ، لػ تخمت عغ  رابيغ:
 السكاسب اإلقميسية التي حققتيا في حخب يػنيػ ضج  
 الجول العخبية. فمقج وصمشا إلى خصػط عدكخية مثالية  
 أىع ما حققشاه.  –في الػقت الحاضخ  –تعتبخ  

إسخائيل يجب أن تزع بكية أرض فمدصيغ والزفة الذخقية  بيجيغ: 
 لألردن. 

 . (1)ال نخيج حجودًا نيائية اآلن ديان: 
يمحع في ىحا السقصع أن ىحه األفكار ىي مجسػعة خصط استخاتيجية  

لمسؤسدة العدكخية الرييػنية ، اعتسج الكاتب في عخضيا عمى تقشية السدخح 
                                                             

 . 27   26: ص سوك  ادل( 1)
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التدجيمي مغ خالل استجعاء الذخريات الرييػنية بأسسائيا الحكيكية، كي 
مػقفًا قػيا  يقتخب أكثخ مغ الػاقع, ومغ الستمقي فيجعمو يقطا وأكثخ وعيا؛ ليأخح

" العالقة بيغ الستمقي والشز مغ التػسع واالحتالل، لقج جعل ألفخد فخج 
السدخحي  ىي عالقة قائسة عمى األثخ الشاتج عغ مكػنات الشز في تفاعمية 
القارغ معيا، وعمى الفعل الشاتج مغ جخاء القخاءة، واالنعكاس الجسالي الحؼ 

ي والدمػكي الستػلج مغ القخاءة، فالشز تخمفو السعاني، والجالالت، واألثخ الشفد
 .(1)ال يتحقق وجػده إال مغ خالل االترال مع متمكيو"

قجم ىشا ألفخيج فخج مسثميو بأقشعة تحاكي ىحه الكيادات الرييػنية ،  
الرييػني, فيحا الصخح يساثل األقشعة في الديف  حتى يطيخ زيف الصخح

،تتدامغ (2)مػقف الفجائييغ بػسيمتيغواليذاشة . وفي مقابل ذلظ يبخز الكاتب قػة 
مع عخض شخح زعساء بشي صييػن؛ أوالىسا: استخجام خيال الطل الرامت 
عمى ستارة خمفية ، ليػحي  بجػ التجريب لمفجائييغ. وثانييسا: استجعاء بعس 
الفجائييغ الفمدصيشييغ إلى السدخح ؛ ليكذفػا بجورىع عغ أىجاف نزاليع ، وىع 

 وقػػ االمبخيالية العالسية،يقػل: الرييػني ،محاشػن بالعشف 
 بشدأل أنفدشا وبشقػل: لير بشحارب يا شباب؟  القائج: 
 ألنشا أعجاء الييػدية؟ ألنشا إرىابيػن أو دميػن ؟  
 احشا بشحارب يا أخػة ألنشا فمدصيشيػن.  

 احشا مر انجميد أو بػلػنييغ. احشا مر أمخيكان
 أو كشجييغ. احشا فمدصيشييغ.

 ويغ فمدصيغ يا أبشاء فمدصيغ ؟ ويغ بالدنا ؟ ويغ  
 وششا ؟ كل إندان بالعالع إلو الحق بالػشغ  
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 إلى أن يقػل:
 وإيسانشا فى فمدصيغ حخة. فمدصيغ ديسقخاشية  
 فمدصيغ متعجدة الجيانات ، وجدء مغ العالع العخبى  
 (1)فمدصيغ عادلة تقجمية. فمدصيغ إندانية 

في ىحا السقصع قجم الكاتب الفجائي الفمدصيشي مغ خالل األحجاث التي  
صشعت شخريتو، وشبيعة العالقة بيشو وبيغ العالع الحؼ يعير فيو، إذ جعل 

وال القائج الفمدصيشي يصخح السبخرات التى دعت لمشزال ، إنيع ال إرىابيػن ، 
في ىحا الشز يخيج  سية.الجعاية الرييػنية ، واالمبخيالية العال دميػن كسا تخوج

الكاتب أن يرل لعقل الستمقي ومذاعخه ليكػن مشرفا في حكسو ومغ ثّع 
مذاركا في إقامة العجل, وفاعال في تحقيق أحالم الفمدصيشي بحياة كخيسة حخة 

 في وششو.
 –وعغ شخيق االستجعاء الجرامي لمزابط )مشاحيع بيجيغ( وىػ يعخف نفدو 

ياسي  بأن تعخف الذخرية نفديا لمسذاىجيغ وىي سسة مغ سسات السدخح الد
 يكذف الكاتب مطاىخ الفدع ، واليمع الحػ أصاب العخب.   –

 )يخاشب الجسيػر بشبخة شاىج ىادئة( أنا  الزابط: 
 مشاحيع بيجيغ رئيذ األرجػن سابقًا. سيصخ الخعب  
 عمى عخب إسخائيل نتيجة لسحبحة ديخ ياسيغ ، وفى  
 أنحاء البالد بجأ العخب يفخون ىمعًا قبل االصصجام  
 بالقػات الييػدية ، ال بدبب ما حجث فى ديخ ياسيغ  
 فحدب ، بل لسا حبظ حػل ديخ ياسيغ مغ دعاية  
 ساعجتشا عمى أن نذق شخيقشا إلى معارك أخخى فى  
 . (2)السيجان 
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شاء غا بتعاقب الستبايشات؛ حيث ندسع ويدداد السذيج ألس  -
اليمع الحػ أصاب الفمدصيشييغ في ديخ  الجشػد والزباط يخيع عمى

إشارة لديف الجعاية ودورىا في إقامة معارك أخخػ، ولكغ  ياسيغ،
الكاتب يبتعج عغ الخقز والغشاء في عخض محبحة كفخ قاسع ،ليقتخب 

مغ عقل القارغ بعجما اعتسج عمى مذاعخه وعػاشفو  التسثيل والحػارب
في ترػيخ بذاعة مجدرة ديخ ياسيغ .أما في مذيج شػابيخ السياجخيغ 

تحت نيخان القتل ،فيثيخ في القارغ كل أنػاع االنفعاالت عغ أرضيع 
 ورفس السداومات التي تفخض بالقػة.

 )يغشى في السيكخوفػن( خح يا عخبي عخضظ أو  الزابط: 
 ضظ أو عسخك مغ رحسة إسخائيل. شعب هللا أر  
 السختار ، احشا المي قدسشا ، وانت المي حتختار  

 )يغشػن( اسخع. اسخع. اسخع. ال تتخدد ال تمتفت  الجشػد اإلسخائيميػن: 
 حػاليظ الشار  الزابط: 
 الشار الشار الشار  الجشػد: 
 )ألحج جشػده( نفح ال تدألشي  الزابط: 

 يقتل. اقتل أبصأىع بالشار أبصأىع 
 .(1) الشار الشار الشار. ػد : الجش

ىشا نمحع قدػة السذيج، بسا يحسل مغ قتل ودمار ، حيث يشدحب الجشػد 
بالتسثيل في أماكشيع  ن يديخون والزباط بدخعة ، بيشسا الالجئػن الفمدصيشيػ 

الصائخات صػت  وسط السدخح، مدتخجما األفالم الديشسائية في بثاإليسائي 
أقشعة مبالغ في ىحا السذيج نجج الصياريغ بالسياجخيغ بالقشابل ، و  وىى تقحف
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في وحذيتيا، ومػحية ببذاعة عسميع ، وىع يغشػن ، بيشسا القشابل السحخمة دوليًا 
 .(1)عمى األبخياء العدل تدقط

ويتكئ ألفخد فخج عمى بشية الحمع في تػثيق العالقة التػاصمية بيغ  
ف، ويقع فى غيبػبة ، يحمع خالليا أنو يوالقارغ, حيث يراب أبػ شخ الشز 

عاد إلى بيتو الحػ لع يعج بيتو ، ويمتقى )بشتاليا( صجيقة الصفػلة ، والسجشجة 
اإلسخائيمية حاليًا ، فيجور بيشيسا حػار يدػده اليجوء في البجاية، ألنيسا كانا 

ػاقع الحؼ تفخضو الرييػنية, م, ثع يشقمب عجاء بفعل ال1948جيخانًا قبل نكبة 
 يقػل:  

 أبػ شخيف :
 
 

الفتاة اإلسخائيمية: 
 أبػ شخيف:

 ( وهللا ضشيت برادف معتحرًا وىػ يتخاجع)
 ميغ؟! ) يدتجيخ ليا فجأة(حجا ىػن أعخفو.
 معقػل؟! نادية؟!

 بتعخفشي؟
 مر انت نادية: أنا فتحى 

 فتحى ؟  الفتاة اإلسخائيمية :
 .. كشا صغار وكشت ساكغ ىػن فى ىا الجار  أى أبػ شخيف: 

 مر انت ناتاليا وكشت ساكشة فى الجار السقابمة  
الفتاة اإلسخائيمية: 
 أبػ شخيف:          

 فتحى. تفزل. شػ ىا السفاجأة
 نتاليا. كان أبػك يجلمظ ناتاشا، وأنا  

 (.2)كشت أسسيظ الشتاشة ...الخ

د أمام الػاقع السخيخ الحػ خمقتو ىحا الحػار اليادغ لع يمبث أن تبج 
الرييػنية العشرخية ، والقػػ االستعسارية يػم وججت إسخائيل. فيا ىي 
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)ناتاليا( تذيخ في وجو صجيق الصفػلة بشجقيتيا ، محاولة استجػابو ، بعج 
 استجعاء قػات الذخشة لمكبس عميو. 

 الفتاة اإلسخائيمية:
 

 أبػ شخيف:

 أشػف  قخب مغ الذباك أكتخ حتى
 ( انت ؟! يقتخبوشظ)

 عخفتيشي؟
 الفتاة اإلسخائيمية:

 
 أبػ شخيف :

 الفتاة اإلسخائيمية: 
 

 أبػ شخيف:

 يا وغج! ضشيتظ مت لسا أشمقت
 عميظ الشار عشج مرشع الحخيخة 

 اير قمِت؟ 
اعتخف انظ كشت باليجػم عمى مرشع الحخيخة ىادا الرباح 

 وانظ اشمقت رشاشظ عمي..
 .(1)ىالفطاعة؟!أنا؟ وانِت؟ شػ 

لقج بّيغ الكاتب مغ خالل ىحه السفارقة كيف استصاعت  
الرييػنية تأجيج الرخاع واشعال نيخان العجاء, وكيف ال يجج الفمدصيشى إال 

 الشزال لمجفاع عغ أرضو وأحالمو.

لع يعتسج الكاتب في تكثيف العالقات الجرامية وتعقيجىا عمى الحمع  
فقط , وإنسا أيزا عمى استثسار أبعاد السدخح الذامل فشخػ شخيصا كتب عميو 
بحخوف كبيخة أسساء السجن الفمدصيشية وقخاىا التي ارتكبت فييا أبذع السجازر 

، وفى الجانب اآلخخ مغ السدخح نخػ الزابط وىػ في حالة مخح وسعادة (2)
 شجيجة يأمخ بقتل مغ يججوه, يقػل:  
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 )فى السيكخوفػن( اقتل الخجال وعخ البشات الزابط: 
)الجشػد يصمقػن الشار عمى العخب الػاقفيغ في قاع 
السدخح. بيشسا يجحب ثالثة آخخون مغ الكػاليذ ثالث 

 (.  1) عسار ويسدقػن مالبديغ ...(سيجات مختمفات األ
تبايغ األحجاث والسفارقة في الذعػر , والحخص عمى إحياء الحاكخة يحذج 

الفعل السخئي , فالسدخح التدجيمي ليذ خالل الجساىيخ التخاذ مػقف مغ 
القارغ, وتفعيل لسذاركتو وقجراتو لحىغ تػثيقا كسا يتػىع البعس , وإنسا تشذيط 

التأويمية، فكيف يكػن التػقع لجػ القارغ حيشسا ترخخ الشداء خػفًا وىمعًا و 
  مخح ىدتيخؼ. فيالجشػد الريايشة 

ونمحع مزاعفة الكاتب لألثخ الجرامي، مغ خالل تػضيف مذكمة الالجئيغ 
عخف الفتاة الفمدصيشييغ، وتيجيخىع مغ بالدىع عشػة بالقرف والقتل, إذ ت

الفمدصيشية )سمسى( بشفديا بذكل مباشخ كشسػذج لالجئيغ ، وكشسػذج مغ 
 مطاىخ التذخيج والزياع. 
 أنا العائجة الفمدصيشية سمسى ، مغ معدكخ البخيج  سمسى: 

 ......................................... 
 ضميشا فى الرحخاء بال مئػنة بال مي. ال يجاوبشا 

 صجى صيحاتشا. وع ربػة في الصخيق سقصت  غيخ
 أمي مشيػكة. قالت ألبػي: " اتخكشي عمى ىا التل
 .(2)وانقح البشية" . قال أبػي: " ما أتخكظ يا ام أوالدي"

لقج كذف الكاتب عمى لدان سمسى التي تصمق صخختيا بعس ألػان  
وتجػيع , ليدتفد مذاعخ الستمقي ويكيع الطمع الرييػني مغ قتل، وتذخيج ،

عالقات وججانية بيشو وبيغ سمسى التي تعبخ بحخقة عغ عحاب القيخ وتدتغيث 
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لسػاجية العجو. في ىحا السذيج يقف القارغ أما فجػات كثيخة تخسسيا أصجاء 
الرخخة في نفدو, فيل يدتذعخ عجده وضعفو؟ أم يعجب مغ خحالن العالع ؟ 

جػ ضمع الريايشة وعجوانيع ؟ أم يبحث عغ حل إلنياء أم يدتقخ في نفدو م
ىحا الرخاع؟ أم يدمع بأن ىحا الرخاع ال يشتيي إال بكل أشكال الشزال التي 
تدتػجب مشاصخة جسيع األحخار في العالع ؟  لع تكغ صخخة سمسى سػػ 
محاولة مغ السحاوالت الكثيخة التي يمجأ إلييا الكاتب لإلمداك بالتفاعل بيغ 

قي والشز , أو بيغ السسثل والسذاىج , بل كانت ىحه الرخخة محاولة مشو الستم
إلى أن تكػن سمسى ىي كل فتاة في الرالة , ألنو أراد أن تكػن السدخحية 
عسال جساعيا؛ السسثل يؤدؼ دوره وىػ قػؼ االحداس بالجسيػر, والجسيػر 

 يكػن في كثيخ مغ السذاىج جدءا مغ خذبة السدخح.  

ثيخ الستمقي فحدب ،  وإنسا يدتفده أيزا  ليتخح مػقفًا الشز ال يدت
رافزًا لمسسارسات الرييػنية. حيث " إن الػعى العقمي ، والتػتخ االنفعالي ، 
يتشاسجان تشاسجًا رفيعًا في مدار ججلي بالغ الحيػية والتجفق، بحيث يربح 

ميًا، الجانب التدجيمي في السدخحية غشائيًا ، ويربح الجانب الغشائي تدجي
وبحيث تربح األفكار ، والحقائق، وقائع وأحجاثًا متػتخة ، وتربح الػقائع 
واألحجاث أفكارًا وحقائق. نديج مدخحي فخيج، بالغ الخىافة ، ال يتػقف عغ 

 . (1)الشبس الجرامي، في الػقت الحػ ال يشقصع عغ التػعية العقمية "

غ الرييػني, يعتسج في وحتى يقتخب الكاتب أكثخ مغ الحكيقة الخفية في الحى
بشاء مدخحيتو عمى تػالي الذخريات الرييػنية، وتجخيجىا أمام الستمقي، 
فالقػمديػنجى والسميػنيخ األمخيكي يعجان مغ قيع الػجػد اإلسخائيمي الدائف .. 

 فيختفى القػمديػنجي بعج أن باع العجالة بميخة واحجة ، يقػل: 
 أنا البائع الستجػل .. " القػمديػنجى " مغ آالف  القػمديػنجى: 
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 الدشيغ أنا كالغخبان أتبع الجيػش واألوبئة وجحافل  
 السجاعة. أشع الصػفان وأسبقو إلى مدقط نكبتو  
 ألبط عمى القتمى وأجخدىع مغ متاعيع .. وأبيع  
 كل ىحا لكع .. أنتع تأكمػن لحسًا مغ تمظ الجثث،  

 جمػدىا، وتشدجػن قسرانًا وتمبدػن معاشف مغ 
 مغ شعػرىا...وتدكشػن بيػتًا ىادئة في األصل مغ 

 (1) عطاميا البذخية، جسعتيا لكع بيجي.

في ىحا السذيج يحخص الكاتب عمى أن يكدخ اإلييام ، فيكذف عغ  األبعاد 
،  أمتعة القتمى في السجازر حيث يبيع  لذخرية القػمديػنجى الدياسية 

 صييخًا زائفًا مغ اإلحداس بالحنب.ليصيخ القتمة ت

ثع يعسج الكاتب إلى جػىخ القزية فيرػر غياب العجالة في دولة السحتل، ، 
وذلظ مغ خالل وقائع أثبتتيا السحكسة السخكدية اإلسخائيمية فيسا يخز محبحة 
كفخ قاسع، إذ عمى الخغع مغ تقجيع القتمة لمسحاكسة ، فإن السحاكسة كانت 

لعقػل, وتدتخف بالكيع ، لتػاشؤ القزاة مع القتمة ، كسا ىدلية, تدخخ مغ ا
تػاشأت كل الكيادات الرييػنية: العدكخية ، والرحفية ، والجيشية ، واألكاديسية 

 ، واألدبية ، والفشية مع الرييػنية، وىحا ما نمحطو مغ خالل السذيج التالي:
 :0الذباب

 
  2الذاب

 أدانت السحكسة القتمة بالقتل العسج رغع
 ضغط الحكػمة العشرخية. وىحه ىي األحكام:

 33شسػئيل مميشكى مأجػر. متيع بقتل 
 سشة  22مػاششًا مع التخصج. محنب. الدجغ  
 يدتأنف الحكع فى السحكسة العدكخية العميا  
 سشة. رئيذ أركان الجير  23تخفس إلى الدجغ  

                                                             
 .104:  103: ص سوك  ادل( 1)
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 سشػات. رئيذ  22يخفس الحكع إلى الدجغ  
 سشػات. لجشة إشالق  5إلى الدجغ  الجولة يخفزو 
 . (1)الخ… سخاح السدجػنيغ تخفس ثمث السجة  

 (2)في ىحا السذيج يؤدؼ القارغ دورًا فاعاًل في ملء فخاغات الشز، 
فيحه السحاكسة ىدلية تثيخ فكخ القارغ والسذاىج, وتأخح بو نحػ سيخورة أشكال 
الطمع الرييػني  ، فكيف يكػن الدفاح بصاًل وششيًا ؟ ولساذا يحرل القاتل في 

 دولة الريايشة عمى أعمى الختب والشياشيغ ؟ . 
 :ةالجساعي االنفعاالت والقارئ تفاعل 

مذاركة الستمقي وإثارة االنفعاالت  لقج اتخح الكاتب وسائل عجة لتحقيق  
؛ مشيا تػضيف الكػرس إليرال رسالة مػاصمة الكفاح، حيث نمحع  الجساعية

 ذلظ مغ خالل الحػار التالي:
 السغشي:

 السجسػعة 
 انتباه! قف  !

 ! وإلى القجس تقجم 
 افتح األبػاب لحخية بالدنا 
 ارفع الخايات تخفخف 

 ...! في شخيق يافا تقجم  :إلى قػلو
 (3) !في شخيق حيفا .. تقجم  

ىشا نمحع الجعػة السباشخة مغ الكاتب لمثػرة ضج الطمع واالحتالل،   
حيث استخجم عجة ألفاظ كميا تحخض الستمقي عمى الخخوج مغ سمبيتو، والبجء 

                                                             
 .121ادلسوك  : ص (1)
نظو   زةر   ار  ةرب يف ا إب   وز  ر  دمي : إ. مح د حلاداي   إ.  -مي اظ  ف رفغةنغ: فال  ار واءة نظو: ( 2

 .30  ص1994اجلاليل ار د     منش ظات م     ادلنة،    فةس
 .82:  81: ص ادلسوك   ( 3)
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لمتحخك والفكاك مغ السحتل مغ خالل قػلو: تقجم، افتح، ارفع, إضافة إلى تكخار 
يسا يكمف ذلظ مغ كمسة )تقجم( وىي رمد لبجء الجياد، وعجم الخجػع لمخمف م

تزحيات، حيث إن " كيشػنة الشز ىي المغة، ألن المغة ليا القجرة الفاعمة عمى 
التأويل، وألن مجاليا التجاولي يدسح إلحالتيا السعخفية أواًل، ولمعسميات اإلنتاجية 
لمكيع الفشية والجسالية ثانيًا، األمخ الحؼ يجعميا تقتخب مغ مفيػم الحوق أكثخ مغ 

 .  (1)فيػم األحكام الكيسية"قخبيا مغ م
ومشيا الخخوج مغ الخاص إلى العام ، ومغ السدتػػ الفخدؼ إلى  -

السدتػػ الجسعي ، فالستيع )أبػ شخيف( ىػ كل مغ يرخ عمى ىػيتو 
الفمدصيشية .. حيث يرخخ في نياية السحاكسة ، ممكيًا برخختو في 

 وجو العالع أجسع بأنو فمدصيشي. 
 القاضي: 

 أبػ شخيف: 
 .. ما جشديتظ؟.

 فمدصيشي ، أىمي فمدصيشيػن ، أججادنا 
 وأبشاؤنا فمدصيشيػن ، إخػتي ورفاقي فمدصيشيػن  
 بالدنا فمدصيغ .. األرض والسجن والصخق واألنيار  
 والبحخ والبيارات واألشجار .. نحغ الذعب  
 (2)الفمدصيشي. نحغ الجولة الفمدصيشية 

مدج العام بالخاص، يثيخ انتباه القارغ والسذاىج إلى ذاتو في وسط   
ىحا العسل الجساعي , بل يمقي عميو بسدؤولية خاصة ,فالرػت ىشا ليذ 
صػت أبػ شخيف ، بل ىػ صػت كل فمدصيشي حخ مقاوم ، ىػ صػت 
التمسيحة الفمدصيشية أثشاء استذيادىا وىى تمقى بقشبمتيا، وصػت الذيجاء ، 

الحيغ يدتعجون لمسديج مغ الفجاء  (3)بعج آخخ ، وصػت أىالي الذيجاء شييجاً 
                                                             

 .466  ص2009ج ا نا  مةظك: مة اجلاةر     وز : شوي  إاغو  ادلنظا  ارالوي   ر رتز   ر نةن (1)
 .76ادلسوك  : ص ( 2)
 .79-77: ص ادلسوك  انظو  (  3)
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والتزحية ، مغ أجل استعادة اليػية والػشغ ، وصػت األحخار في ىحا العالع. 
فجسيع ىحه األصػات ىي صػت واحج ، يعمغ انتياء السحلة والقيخ ، وبجء 

الفمدصيشي،  لحطة الفجاء ، والتزحية ، بحخق ىػية الالجئ ، واستعادة ىػية
لقج استصاع الكاتب أن يخسع شخرياتو بعشاية فائقة، حيث كذفت عغ نفديا 
تجريجيًا مغ خالل تصػر أحجاث السدخحية، ونسػ الرخاع، وبيان أبعاد كل 
شخرية، ومعاناتيا الشفدية واالجتساعية، إلحجاث متعة جسالية، مغ خالل 

 اليػية.  استثارة الستمقي ومذاركتو، مغ أجل التحخر وتحقيق
ومشيا استخجم أسمػب السقابمة والحػار لبيان تصابق األسئمة في  -

سجػن االحتالل مع الرحافة األجشبية، ىحا التقارب في السػاقف 
والتصابق في اليجف جعمو يدتجعي ما في نفدو مغ قػػ نزالية 

 ثابتة :
 كل إسخائيمي يعير اآلن في إسخائيل في أبػ شخيف: 

 مشدل شخز عخبي لع يخيخ في التشازل عغ ممكو  
 كل إسخائيمي يعير اآلن في إسخائيل ألن عخبيًا  
 شخد مغ أرضو. إسخائيل قامت ألن دولة فمدصيغ  
 أريج ليا أال تكػن. وجػد إسخائيل بحج ذاتو ىػ  
 إلغاء لػجػد دولة فمدصيغ  

 السحيعة:
 أبػ شخيف:

 
 السحيعة   

 يام إسخائيل؟...أتعشي أنظ تخفس ق
 ال أقبل إال دولة فمدصيشية ديسػقخاشية

 متعجدة األديان مقخة بحقػق العخب في العػدة.
 ( ىحا يعشى رفس ومقاومة تكخر برخامة) 

 دولة إسخائيل. كسا يعشى انظ تشتسى لسشطسة  
 . (1)إرىابية 

                                                             
 .74  73ادلسوك  : ص ( 1)
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والستمقي، ىحه اإلشارات والعالمات الستػالية تحجث التفاعل بيغ الشز  
بل إن " عسميات التمقي السدتسخ تعصي دالالت تدسح بالتأويل في دائخة ال 

أو مذاىجة،  فيشا نمحع اتفاق  (1)يشغمق فييا الشز، بل يتججد مع كل  قخاءة"
، كسا يكذف عغ دور  األوروبية مع سجػن إسخائيل في الدؤال وأبعادهاإلذاعة 

وروبية لرالحيع. فأبػ شخيف ىشا الرييػنية في استغالل وسائل اإلعالم األ
يعمغ حكيقة ما تعخضت لو أمة كاممة ، وليذ ما تعخض لو ىػ شخريًا ، 
حيث يسثل ىشا ضسيخ األمة ، ولكشو كإندان ال ندتصيع أن نفرمو عغ ذاتو ، 
فألفخيج فخج ىشا لع يجخده مغ إندانيتو ، ولع يتخكو ىكحا إندانًا وحدب ، وإنسا 

ػمي ووششي ، معبخًا عغ ضسيخ األمة العخبية عمى وضعو أيزا في قالب ق
 نحػ عام ، والفمدصيشية عمى نحػ خاص.

تكتسل صػرتو في نياية السدخحية , الحؼ شخيف  مشيا صػت أبيو  -
إذ قبيل استذياده ال يشدى أن يدرع البختقالة التي كانت أمو قج 

 ػل:يق وفاء واستسخارا في البقاء,أعصتيا لو ليغخسيا عشج قبخ أبيو ،
 ( أمي أعصتشي يخخج مغ جيبو البختقالة) أبػ شخيف: 

 ىادى البختقالة وأوصتشي أزرعيا ىػن .أبػيا 
 كان إلو بيارة بيافا أدير حمػة.

 . (2)حصيا وأنا أسقييا عسخان: 
أبػ  الفمدصيشي بأرضو ، ولكغ حيغ يحاور يبخز ىح السذيج التراق 
أكتػبخ  29خ اسع أبيو ، ويحجد لو يػم وفاتو بتاري ويحكخ السقبخة ارسحشخيف 
العام حيث يحكخنا بتاريخ محبحة كفخ قاسع ، ب ، فإنو يخبط  الخاص 1956

                                                             
 .2  ص2000كسا    ع د ارنة،و: نظو   ار     يني ايرس رمي اظ  إاظ ارنيض  ارالوي    ار ة،وة( 1)
 .137ادلسوك  : ص( 2)
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، لقج احتمت (1)فمدصيشيًا أثشاء عػدتيع مغ عسميع ،  43والتي اغتيل فييا 
محبحة كفخ قاسع ، وعسميات االضصياد الرييػني لمفمدصيشييغ جدءًا كبيخًا مغ 

فرل الثاني مغ السدخحية ، كسا اكتسمت معخفتشا بسجسػعة العػامل التي ال
صشعت  )أبػ شخيف( ىحا اإلندان الستػىج الستػتخ معًا ، حيث نذأ شفاًل في 

، وفى كفخ قاسع 1948أرض فمدصيغ ، التي ارتفع عمييا العمع اإلسخائيمي عام 
ى أن يكػن معش -ربسا دون زمالئو -عمى وجو التحجيج ، عخف أبػ شخيف
معشى أن يحب اإلندان وأن يكخه ، أن و اإلندان غخيبًا داخل وششو وخارجو ، 

يحب األرض ، وأن يكخه السحتل , ومعشى أن يتذخد في أصقاع األرض ، 
ويعير يتيسًا داخل وششو ، ومعشى أن يدقط الذيجاء، ومعشى أن يعػد اإلندان 

 متدماًل في الطمسة إلى أرض ىي أرضو. 
غ ألفخيج فخج ىشا دور الستمقي اإليجابي ، ودوره في التغييخ، وفي تفعيل لقج أيق  

الشز جساليًا وفق القخاءة اإلنتاجية، وفتح آفاق التأويل لجيو، إليسانو الفعال في 
إكسال معشى الشز، وفظ شفخاتو السبثػثة، " ألن كل قخاءة ىي اكتذاف ججيج، 

د الشز، أو تكذف عغ شبقة مغ أؼ أن كل قخاءة تكذف بعجًا مجيػاًل مغ أبعا
مغ خالل األثخ الشاتج  (2)شبقاتو الجاللية، وبحلظ تديع القخاءة في تججيج الشز

 عغ التفاعل بيغ القارغ والشز , أو بيغ العخض والسذاىج.

وفي نياية البحث يسكغ القػل إن السدخحية ، اشتسمت عمى ثالثة مدتػيات، 
األول : السدتػػ التدجيمي أو الػثائقي ، والحػ يقجم أبعاد القزية في ماضييا 
وحاضخىا ، ويزعيا في ضل الستغيخات العالسية ، إزاء الرييػنية العالسية ، 

ب األول ، والثاني ، والفتاة وىحا السدتػػ اتخح أكثخ مغ نسط ، فيشاك نسط الذا
                                                             

انظررو: إ. اررراايت  ر، فرر : ارنررةظ رارا  رر ن أفضرر  ارالررورض عررا ار ضرر   ارف سرر، ن     رل رر   ررواث ادلسرروح  ادلو ررا ( 1)
 .71  ص 2002  س  ارب 3ار  م  ر اسوح رادل س  ل رارفن ن ارشال       

  مو ررررررا اإلمنرررررةء ار رررررر م   6ادلالة،رررررو  ن ررررررد ار رررررواءة  رل رررررر  ارف رررررو ارالررررررو   -كررررروب  ع رررررر : قرررررواءة مررررررة مل   ررررروأ(2)
 .43  ص1989يءرت
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الحيغ يتبادلػن فيسا بيشيع برػت تقخيخؼ التعميق ، أو ذكخ الحقائق ، وىشاك 
الزابط ، والسحيعة اإلسخائيمية ، أو األلسانية الغخبية ، وىشاك الزباط، والذيػد 
اإلسخائيميػن. والثاني : السدتػػ التعبيخؼ ، والحػ يتحػل بسقتزاه الفخد ، 

ًا لذعب بأكسمو ، والحػ يختمط بسقتزاه الخاص بالعام ، والحمع فيربح رمد 
بالحكيقة ، في محاولة إلضفاء صفة العسػمية عمى ما ىػ خاص. والثالث: 
السدتػػ الػاقعي أو الفخدؼ ، والحػ نخقب مغ خاللو الفجائييغ ، وبيشيع أبػ 

 شخيف ، حيث يقػمػن عمى شػل السدخحية بعسميات فجائية. 

سدتػيات تذكل وعي الستمقي، وتجعمو في حالة اترال دائع كل تمظ ال
بجرجة كبيخة بعسمية اإلشباع ِجث أثخًا ومتعة جسالية " تختبط بالشز، مسا ُيح

لمتػقعات السراحبة لالستستاع بتحوق العسل الفشي ، ومغ َثّع التفزيل الجسالي 
تساد الكاتب . كسا نمحع اع(1)الحؼ يقػم عمى أساس الذعػر بالستعة الجسالية"

عمى الػثائق واإلحراءات ، واستجعاء الذخريات التي تؤكج البعج التاريخي ، 
والسكانية ، بجانب حمع أبى شخيف ، باإلضافة إلى اليجف الدمانية واالنتقاالت 

 الدياسي الػاضح في السدخحية .

لقج زاوج ألفخيج فخج  بيغ الذكميغ السمحسي والتدجيمي في السدخحية، 
صاعت أن تؤلف مػضػعيا الدياسي السحس تأليفًا خاصًا ال يغس "حيث است

حيث يشذج االندجام  (2)وال يحج مغ قيستو الفشية ",  ،مغ وضػحو الدياسي
" والفغ الجيج ىػ الحػ يمتدم في  السدتقبميةاالجتساعي ، ويعبخ عغ التصمعات 

رسالتو بالذخرية القػمية ، التي ىي محرمة األخالق االجتساعية مغ قيع 
، وىػ ما يشتج في الشياية أثخًا جساليًا مغ خالل فتح السجال  (3)ومثل عميا"

                                                             
  267ار رررذرق ارفررر   عرررةمل ادلالوفررر     انظرررو: ع رررد احلا رررد  شرررة و: ار فضررر   اجلارررةيل  إظاسررر  يف سررر   ر ج  ( 1)

 .32  31  ص2001ار   ت  مةظس
 .245ص  موجع سةيقارالةمل  زلا إ أمني: ( 2)
 .28  ص1996 1فوج  إاظ سالةإ ار  ةح ر نشو رار  ز ع  طقة د  قة د إايب: فا ادلسوح عند أرفو د (3)
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إلعسال خيال الستمقي وإثارة أفق تػقعاتو، واالستجابة لسا يصخح أمامو مغ خالل 
 .ملء الفجػات 

 الشتائج:
مدخحية الشار والديتػن ليدت ذات أفق محجد بل ذات آفاق إندانية  -

عامة تحسل في ذاتيا استخاتيجية تسكشيا مغ أن تكػن مشبخا لتذكيل 
الحخيات في كل وشغ, وتؤسذ في الػشغ العخبي لشسػذج السدخح 

الحؼ يتزسغ السذاىج الغشائية الخاقرة والتسثيمية الكمي  الذامل 
 وخيال الطل .الرامتة 

مدخحية الشار والديتػن بيغ الحذ الجسالي، والخؤية الػاقعية  جسعت -
لألحجاث، انصالقًا مغ قزايا اإلندان ومذكالت واقعو، وقج ركد الكاتب 

وفي تفعيل ودوره في تغييخ ىحا الػاقع،  ،في ىحه السدخحية عمى الستمقي
 إليسانو الفعال التأويل لجيو؛نتاجية، وفتح آفاق الشز جساليًا وفق القخاءة اإل

 .معشى الشز في إنتاجية بالستمقي اإليجابي
مغ خالل دمج  ،اعتسج الكاتب عمى تقشية السدخح السمحسي عشج بخيخت -

باعتبار أن الرالة أو الستفخجيغ  القاعة بالخذبة؛ أؼ ىجم الججار الخابع، 
 ليريختجسع سياسي عمى السشرة أن تقػده، عبارة عغ ما ىع إال 

التػاصل مباشخًا بيغ السسثميغ والجسيػر، لكي يشجمج الستمقي في مجخيات 
 األحجاث، ويبقى يقطًا متتبعًا لسا يجور حػلو بعقمو ال بعاشفتو وقمبو.

                                                                                                                                               

 
 
 
 

 



 2020ديسمبر  12العدد       06مجلة اآلداب واللغات     المجلد

- 39 - 

مغ خالل استجعاء  ،وضف الكاتب في السدخحية تقشية السدخح التدجيمي -
 ،الذخريات بأسسائيا الحكيكية، وكحلظ االعتساد عمى سخد األرقام

الستمقي  يخية، والدمغ االستخجاعي؛ كي يسكغالتار  لػثائقوا ،واإلحرائيات
حيث إن العالقة بيغ ، مغ الفيع والتفديخ, والخبط بيغ الساضي والحاضخ

تفاعمية  مغوالشز السدخحي ىي عالقة قائسة عمى األثخ الشاتج  القارغ 
 مع بشيات الشز.القارغ 

في السدخحية ككيسة درامية مغ خالل بيان  وضف الكاتب تقشية التزاد -
والقائسة عمى القتل واإلرىاب،  ،والسحتالة ،شخرية الرييػني السزصخبة
إلثارة القارغ والخقي األخالقي  ،والجيسقخاشية ،وفي الػقت نفدو تّجعي العجل

 .كل ألػان الطمععمى 
جاءت  شخرية أبي شخيف مستمئة بالحػافد عمى الشزال فتارة يقجم  -

خز أحالمو في مدتقبل واعج كخيات شفػلتو وصباه وتارة أخخػ تبذ
لتكثيف العالقات  جسيل , وتارة أخخػ يدقط شييجا عمى أرض فمدصيغ

 .وضبط إيقاع الشزالجرامية 
تستاز ببعجىا الدياسي مدخحية الشار والديتػن مدخحية تدجيمية واقعية  -

األضجاد وتبايغ في تشاغع  الفكخؼ ولكغ جاذبية السدخحية لع تكغ 
الفجػات فحدب وإنسا أيزا في تذكيل عشاصخ الدجل الشري وحدغ 

مغ السدخح الذامل بسا  , وفي اقتخابياتػزيعيا عمى الشديج الشري
صػر فػتػغخافية و صامتة, وتسثيمية  , و مغ مذاىج غشائيةتتزسش

 وخيال ضل.
عجيجة , وفجػات متفاوتة , ولكغ  قامت استخاتيجية الشز عمى تشاغع تقانات -

وتجاخل األصػات الجساعية بالرػت الفخدؼ ، ومدج العام قػة السفارقات 
جعل  بالخاص ، والتبايغ في شخائق عخض السذاىج السؤلسة والسجازر 

  مذاركة القارغ فعال حكيكيا في التذكيل واألداء .
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 إشكالية تلقي المرطلح اللداني في الدرس العربي الحديث الهاقع والحل
 أ د/ نهارة بحري 

 جامعة عباس لغرور خنذلة
 bahrinouara118@gmail.comالبريد االلكتروني: 

 0808-68-00ت القبؾل:  0808-80-61ت االستكبال:
 0808-60-16ت الشذخ: 

Summary:  
Terminology is the concepts of science in which the summary of 

each science is focused. It is the basis for developing the concepts of 

science and controlling its branches and approaches. At a time when 

foreign languages are close to standardizing the term, we find in the 

Arabic language the number of terms with the number of students, for 

example: phonetics, biology, circulation, and style ... Perhaps these 

terms are proliferation and accumulation, the reasons for which are 

due to several reasons, the most important of which is the absence of 

coordination between Linguistic bodies, groups and institutions of 

Arabization, and thus the absence of actual communication between 

those concerned with establishing the term, transmitting it and using it 

in the fields of knowledge. Seeking to define and clarify the term 

fulfills the implicit contract existing between the author. The term 

among the reader. 

 Keywords: term, reception, linguistic reform, reality, solution 
 الملخص:

تتخكد فييا خالصة كل عمؼ، وعمييا تعتبخ السرظمحات مفاليؼ العمؾم التي     
السعؾل في تظؾيخ مفاليؼ العمؾم وضبط تفخعاتيا ومشاىجيا، ففي الؾقت الحؼ 

نجج في المغة العخبية عجد  فإنشامؽ تؾحيج السرظمح  األجشبيةتقتخب فيو المغات 
السرظمحات بعجد الجارسيؽ مثال ذلػ: الرؾتيات، الديسيؾلؾجيا، التجاولية، 

mailto:bahrinouara118@gmail.com
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ىحا التعجد والتخاكؼ السرظمحي راجع إلى جسمة مؽ  ،... ولعلاألسمؾبية
األسباب أىسيا غياب التشديق بيؽ الييئات والسجامع المغؾية ومؤسدات 

ونقل  التعخيب، وبالتالي غياب التؾاصل الفعمي بيؽ السذتغميؽ عمى تأسيذ
السرظمح واستعسالو في الحقؾل السعخفية، فالدعي وراء تحجيج السرظمح 

 حو يحقق التعاقج الزسشي السؾجؾد بيؽ واضع السرظمح وبيؽ القارغ.وتؾضي
    السرظمح، التمقي، السرمح المداني، الؾاقع، الحل. :الكلمات المفتاحية

. 

 : نص المقال
مؽ نتائج اختالف السشابع السعخفية والثقافية وحتسية التؾاصل مع 

دت الداحة العخبية في غالمدانية التي  الحزارات السختمفة كثخة السرظمحات
حاولت ىحه  أيؽشكل مفاليؼ جاىدة وذلػ بفعل التخجسة والتعخيب، 

، ىحا التخاكؼ األقلتعجليا عمى  أوتحل محل السفاليؼ العخبية  أنالسرظمحات 
صخنا  أيؽضيق مجال استعسال السرظمح المداني،  الشذأةالسرظمحي الغخبي 

ستعسالو واالختالف ال يكؾن شخعيا نعاني مؽ العذؾائية في اقتخاح السرظمح وا
ن السرظمح تعييؽ وتخريص واقتخاح السرظمح أل ؛كان ىشاك ما يبخره إذا إال

 (1)عدزىا.تقجية و شورؤية فكخية واضحة تدشج العسمية ال معيؽ يعشي اقتخاح ترؾر

لسرظمح الغخبي الحؼ يحسل شحشات معخفية اولعل التدخع في تؾعيف 
وعاطفية وثقافية راجعة إلى البيئة التي نذأت فييا زاد الظيؽ بمة "ألنشا لؼ نتييأ 
بعج لتقبل تمػ السرظمحات ...ولشقل وبجون تيؾيل لؼ نيتؼ بالسرظمح الشقجؼ 
وما لجيشا إنسا ىؾ أعسال فخدية تعج عمى رؤوس األصابع لؼ تبمغ غايتيا ألنيا 

تجسع العمساء لمشغخ وإعادة و في حاجة إلى السؤسدات تدخخ ليا التكشؾلؾجيا 
  (2)الشغخ"

كثيخة ناقرة لفخديتيا، متعجدة لتعجد  أحاييؽىحه السرظمحات في  وتأتي
ىؤالء  أكثخالتشديق الفعمي بيؽ  نإالسجتيجيؽ فييا والختالف تؾجياتيؼ، ثؼ 
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ىحه السؤسدات ال  نإن ضعيفا، ثؼ بيؽ ىحه السؤسدات السعيشة يكاد يكؾ  األفخاد
دون ( 3)مرظمحاتيا التي تختخعيا إلشاعةيديل تجاىميا  أدبيةسمظة  إالتسمػ 

العشاية بخمفياتيا الثقافية الخاصة، حيث لؼ يتعج األمخ عشج بعض السعشييؽ 
 (4) الجانب المغؾؼ ناسيؽ أن المغة ليدت وعاء وحدب وإنسا ىي ثقافة وفكخ.

خح العخب عشيا السرظمح المداني وعجم أفتعجد الثقافات والمغات التي 
اتفاقيا عمى معشى واحج لو ولج تذؾيذا وضبابية وىحا يتخالف وتعخيف 
السرظمح وىؾ "الكمسة االصظالحية أو العبارة االصظالحية مفيؾم مفخد أو 

ؾ تعبيخ ى ،عبارة مخكبة استقخ معشاىا أو باألحخػ استخجاميا، وحجد في وضؾح
خاص ضيق في داللتو الستخررة، وواضح في أقرى درجة مسكشة، ولو ما 
يقابمو في المغات األخخػ، ويخد دائسا في سياق الشغام الخاص بسرظمحات 

والسرظمح المداني الحؼ  (5)فخع محجد فيتحقق بحلػ وضؾحو الزخورؼ"
ؾن مزمة يدتعسمو المدانيؾن لمتعبيخ عؽ أفكار ومعاني لدانية يسكؽ "أن يك

 (6)عساال عمسية تبحث في السرظمحات المدانية".أ بحثية تزؼ تحت جشاحيا 

ويقخ أغمب الباحثيؽ أن مذكمة السرظمح المداني بجأت مع السخاحل 
األولى لتمقي الجرس المداني الحجيث حيث تؾافجت مفاليسو الستداحسة عشجما 

ة "ومؽ السدمؼ بو في حاول المدانيؾن العخب نقل ىحا العمؼ إلى الثقافة العخبي
ن مذكمتيا مذكمة مرظمحات، فسازال أساتحة أ العخبية محيط الجراسات المغؾية

عمؼ المغة الحجيث مؽ العخب يحاولؾن أن يزعؾا تخجسات ومقابالت لسا 
يرادفؾن مؽ مرظمحات غخبية نتجت مؽ اختالف التقديسات أو ترحيح 

 (7) السجلؾالت.

ىحا الدخؼ السرظمحي المداني الحؼ غدا قامؾس المغة العخبية دون أن 
كبخ السذاكل التي رافقت أتدتقخ في مفيؾميا أو تخجستيا، و"ىي مذكمة تعج 

دخؾل المدانيات األجشبية ودرسشا الحجيث، فالمدانيات تعاني أساسا ما تعانيو 
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بي في متشاول العمؾم السقتخضة مؽ مذكالت تترل بؾضع ثسخات الجرس األجش
 (8)الباحثيؽ العخب مؽ حيث المغة واألسمؾب والظخق السشيجية".

فتعقج الحياة اإلندانية وتذابػ متظمباتيا وتظؾر احتياجاتيا يؤثخ ال 
محالة عمى تؾحيج السرظمح المغؾؼ الحؼ تدداد مذكالتو "مع تعقج مشيجيات 

فو االترالي ستعسال بؾضع السرظمح أو تعخيفو أو تؾعيالبحث واتداع اإل
ويدداد تعقجا كمسا تفاقست السذكالت العمسية واحتياجاتيا  ،واإلعالمي

 (9)السرظمحية"

 المرطلح اللداني العربي بين الهاقع والمأمهل:
إذا أمعشا الشغخ في واقع المدانيات العخبية والتخكيد عمى مرظمحاتيا   

نو مشح إصجار "عمي عبج الؾاحج وافي" كتاب "عمؼ المغة" في أيتجمى لشا 
ما  أفخزتنياية القخن العذخيؽ، وىي السخحمة التي  إلىالدبعيشيات وصؾال 

أيؽ حسمت المدانيات  (10)ومذكالت التخجسة السرظمح المداني بأزمةيدسى 
صظالحي بيؽ كل السؤسدات السعشية بزبط عمى عاتقيا كل دوافع التذتت اإل

سرظمح، وبيؽ السجيؾدات الفخدية البعيجة عؽ التشديق الجساعي مسا أثخ ال
عمى فيؼ وإدراك الجرس المداني الحجيث فزال عؽ بشاء حؾاجد تؾاصمية بيؽ 

 ميميال ىحه أىؼ سساتو: -وضعا مرظمحيا لدانيا–مرظمحاتو مسا ورث 
الؾاضح بيؽ ججل الؾعي التشغيخؼ واإلجخاء التظبيقي، مع  نفراماإل -

غياب السشيجية الذاممة والتخظيط المغؾؼ في التعامل مع العجد 
السرظمحات األجشبية التي يتعيؽ نقميا إلى المغة  مؽ الزخؼ
    (11) العخبية.

السرظمح  أنفي ذلػ  اإلشكالية"ووجو  واإلبيامالفؾضى والتعجد  -
ن السفيؾم أمرظمح عخبي مبيؼ الحج والسفيؾم، و قج يشقل  األجشبي

، أماموالغخبي الؾاحج قج يشقل بعذخات السرظمحات العخبية الستخادفة 
في الؾقت  أكثخ أوالسرظمح الؾاحج قج يخد مقابال لسفيؾميؽ  أو أن
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وفي بعض مرظمحاتيؼ "غسؾض ولبذ أو مخالفة لظبيعة  (12)ذاتو
ىحا الخمط والخدف و...  (13)العخبية وذوق العخبي في بشاء المفع

صار "داء مؽ أدواء لغتشا الزادية وىحا الجاء يشسؾ ويدتثخؼ كمسا 
اتدعت الثقافة في البالد العخبية، وكثخ نقمة العمؾم الحجيثة وعجد 
السؤلفيؽ في تمػ العمؾم، ولعل أىؼ سبب مؽ اختالفات السرظمحات 

ف أقظارنا ىؾ فقج االترال بيؽ الشقمة والسؤلفيؽ في مختم إنسا
 (14).العخبية"

العخبية لمسرظمحات  السقابالتضظخاب في وضع واإل العفؾية -
الؾافجة "وىي عفؾية ال تقارن بسبادغ مشيجية دقيقة، وال  األجشبية
وقادت ىحه العفؾية إلى  الشغخية لمسذكل السرظمحي باألبعاداكتخاث 

والفؾضى في  ضظخابالكثيخ مؽ الشتائج الدمبية في مقجمتيا اإل
وضع السرظمح، وعجم تشاسق السقابالت السقتخحة لمسفخدات 

 (15) الججيجة".
تعجد مشيجيات صياغة السرظمح المداني العخبي، أيؽ "تخجؼ  -

الؾاحج بعذخات األشكال حتى اختمفت التخجسة وتعخيب السرظمح 
نفدو، إذ  السرظمح مؽ بمج إلى آخخ، بل حتى داخل البمج الؾاحج

في السرظمحات مؽ مؤسدة ألخخػ مسا ولج تزخسا نجج تبايشا 
مرظمحيا، ولعل خيخ مثال في الثقافة العخبية "الديسياء" التي 

الديسيؾلؾجيا،  أخخػ جشب مع مرظمحات  إلىصارت تديخ جشبا 
 اإلشارةالديسيؾطيقا، عمؼ الجاللة، العالمة، عمؼ العالمات، عمؼ 

الف الحاصل ما تخىحا اإل إلىالجاللية... مسا جعل العخبي يشغخ 
 أن، رغؼ آخخبيؽ التخاث والسعاصخة مدتفيسا حيشا، ومتخجسا حيشا 

العخبية تسمػ دعائؼ قؾتيا ومخونتيا، وقجرتيا عمى خمق السرظمحات 
ولؼ تعان يؾما مؽ مذكمة في مرظمح، في مجاالت معخفية مختمفة، 
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فقج تؾافخت فييا مادة اصظالحية ضخسة "شسمت السرظمح الشقجؼ 
غؾؼ والعخوضي والرخفي والبالغي والفمدفي...ولقج اترفت ىحه والم

العخبية "عخفت فتخات  فاألمةبالشزج والجقة وكفاية الجاللة  األخيخة
ىامة استؾعبت خالليا عمؾم األرض وزادت عمييا وأضافت،  ازدىار

المغات في العالؼ طؾاعية في وتسمػ ىحه األمة لغة ىي مؽ أكثخ 
لحلػ نقل الشرارػ الغخب ( 16)سي والسعخفي"استيعاب السرظمح العم

غخيق وثقافتيؼ وعمؾميؼ مؽ الدخيانية التي كانؾا فمدمفة اإل
             (17) يدتخجمؾنيا لغة عمؼ آنحاك إلى المغة العخبية.

أما في عرؾر باالنحظاط ضعفت المغة العخبية وانكسذت عمى ذاتيا، 
انعكذ سمبا عمى صشاعة  وعخفت تخاجعا كارثيا بتخاجع أبشائيا، والحؼ

  (18) السرظمح.
اسي الفيخؼ رصج فؾضى السرظمحات المدانية فوقج حاول عبج القادر ال

 إلى أمؾر كثيخة أىسيا:
 دة وال تؤدؼ السعشى.ر اقتخاح مقابالت غيخ وا -
 اختالف مجلؾل السرظمح الؾاحج مؽ مجرسة لدانية إلى أخخػ. -
 تجاخل القظاعات السعخفية. -
 (19) سفيؾم الؾاحج أو مفاليؼ متذابية.تعجد األلفاظ لم -

الحؼ يحاول المحاق –مسا أسفخ عؽ فذل جمي قائؼ بيؽ القارغ العخبي 
والسعخفة المدانية التي شابيا الغسؾض  -يخكب الشيزة األوروبية واألمخيكية

شخرية أكثخ مشيا فعل جساعي  ميؾالت – إلىالزبابية الخاجعة  كتشفتياوا
 (20) معخفي مؾحج يسمػ قيستو الحكيكية ضسؽ مذخوع عمسي.

ناليػ عؽ تعدف الشقل واجتخار السرظمح وتقجيسو مبتؾرا عؽ مرجره، 
قخب إلى السيؾعة مشو إلى أم عميو األعسال التظبيكية فرار السرظمح اثؼ تق

 التخريص.
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 المرطلحية اللدانية:عالم حهل اإلشكالية آراء بعض األ
السرظمحية "تتعمق بالدياق الدمشي  األزمة أنيخػ . مازن الهعر: 1

األجشبي عؽ مرظمح عخبي يقابمو،  التكشؾلؾجي ذلػ أنشا الزلشا نبحث لمسقابل
في وقت أصبحت فيو التظؾرات المدانية الغخبية تديخ عمى نفذ وتيخة 

العخبي يفتقخ إلى معاجؼ لدانية تقجم فالجرس المداني  (21)التظؾرات التكشؾلؾجية"
 تعاريف وشخوح لمسرظمحات المدانية.

عانيو السرظمح المداني مؽ ميؾعة ا ييخػ أن م . أحمد مختار عمر:2
والتحكؼ مؽ قبل القائسيؽ  نزباطوضبابية يعؾد بالجرجة األولى إلى عجم اإل

عمى صياغة وصشاعة السرظمح، وقج أعخب عؽ ىحه السذكالت في الشقاط 
  (22) التالية:

الجور السغيب لمسؤسدات والسجامع والييئات القائسة عمى صشاعة السرظمح أ. 
"ال تسمػ سمفا فخض السرظمحات، والكتب السعخبة عمى  أنياوالتخويج لو ذلػ 

ودور الشذخ، ويداعج عمى ضسؾر ىحه الدمظة عجم وجؾد  الجامعات والسؤلفيؽ
   (23)تذخيعات حكؾمية لحساية المغة العخبية تظبق برخامة وقؾة"

ترال الجساىيخؼ التي تخوج لمسرظمحات األجشبية وتزيق ب. وسائل اإل
مسا جعميا تبقى حبيدة السعاجؼ والكتب. يقؾل الخشاق عمى مقابالتيا العخبية 

السأساة الحكيكية في أمخ السرظمح ىي وجؾد السرظمحات  نإشاكخ الفحام "
   ( 24)التي قامت بؾضعيا جيات عمسية عجيجة، ولؼ يتح ليا أن تخػ الشؾر"

يخػ أن مؽ مذكالت الجرس السرظمحي المداني العخبي حمد قدور: أ. دمحم 3
يخجع إلى حجاثة المدانيات في البمجان الغخبية، وتعجد الشغخيات والسشاىج فييا، 
وانتقال تبعات ذلػ إلى المغة العخبية "مسا يفخض عمى درسشا تبعات أخخػ 
تترل بتجاخل السرظمحات في لغتيا األصمية، وتعجد االتجاىات، واختالف 

سشاىج الختالف طبيعة ىحا العمؼ الفكخؼ عؽ غيخه مؽ العمؾم الظبيعية ال
 (25)والخياضية ونحؾىا" 
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ذارقة والسغاربة في تؾحيج سفزال عؽ انعجام التشديق بيؽ ال
 السرظمحات.

 الحلهل المقترحة لتلقي المرطلح اللداني العربي:
قزية السرظمح المداني )وضعو، استعسالو، تؾحيجه، شيؾعو( قزية 
شائكة تحتاج إلى إرادة قؾية لتحقيق نيزة عمسية، فالسرظمح المداني الؾافج 

غخبية يجج العخبي حخجا في تؾعيفو، كؾنو يتجو خارج المغة  إليشا مؽ حزارات
شتقاق والتؾليج مؽ جية، واعتساده عمى التخجسة والتعخيب العخبية بعيجا عؽ اإل

مسا ولج صعؾبة في كيفية التعامل معو نغخا لعجم تؾحيج  أخخػ مؽ جية 
ذلػ لؼ يسشع مؽ وجؾد الكثيخ مؽ السحاوالت الجادة لتؾحيجه،  أن إالالسرظمح، 

تعجدت السجامع المغؾية العخبية، وكان لكل مشيا نيج في كيفية وضع  إذ
ية زدواجة والعبثية وتجشب تكخيذ اإليؾ فالسرظمح والتعامل معو بعيجا عؽ الع

 صارؼ في الشقاط التالية:" بخز السقتخحات جسعيا دمحم العياشيأالجاللية وىحه 

(26) 
 السقابل العخبي الجقيق. إيجادالتعخيب عشج تعحر  إلىتجاه اإل -
 يعبخ السرظمح عؽ السفيؾم بذكل واضح ومباشخ. أن -
 إليياعتبار البشاء الرؾتي والرخفي لمغة السشقؾل تزع في اإل أن -

 السرظمح.
 ذلػ. أمكؽشتقاق ما يكؾن السرظمح قابال لإل أن -
 .اإلمكانشتخاك والتخادف السرظمحي قجر نتجشب اإل أن -
 ن كان خارج الدياق.إتكؾن داللة السرظمح واضحة حتى و  أن -
 بالسعشى. إخاللذلػ دون  أمكؽيكؾن السرظمح قريخا ما  أن -
 .ةاإلنتاجيتراد والسؾائسة قار مع مخاعاة مبجأ اإلذنتالذيؾع واإل -

لكتخونية السعاجؼ اإل أوما سبق ضخورة اعتساد الحؾاسيب  إلى إضافة
السجاخل السظمؾبة  إلىالتي تتيح لمسدتعسل سيؾلة البحث، والدخعة في الؾلؾج 
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 إليوالسؾقع السشاسب في الشص الستخجؼ  إلىكسا يديل نقل تخجسة السرظمحات 
 يجويا فزال عؽ تشسيط السرظمحات وتقييسيا وتؾحيجىا. إدخاليادون 

رتكاز نو البج مؽ اإلأالسرظمح المداني يخػ مازن الؾعخ  أزمةولتجاوز 
 (27)اثشيؽ ىسا: " أمخيؽعمى 

عمساء يكخسؾن حياتيؼ لمبحث العمسي المداني اقتجاء بعمساء  إلى. الحاجة 6
دفة، وابؽ سيشا وابؽ الجؾزؼ... : الفارابي وابؽ رشج في الفمأمثالالعخب القجامى 

 الحكيقة والتاريخ، وتحمؾا بالظابع إرضاء إلىوغيخىؼ مسؽ كانؾا يدعؾن 
 السشيجي العمسي األخالقي.

. إتباع سياسة تخظيط دقيقة تؤدؼ إلى وضع خظط زمشية معيشة لكل 0
مؾضؾع لداني يخاد بو إيجاد السقابل المداني لو، وىحا ال يتحقق إال بالتشديق 

 والتعاون مع الييئات والسؤسدات ومكتب تشديق التعخيب.
ومؽ السحاوالت الجادة في مجال الشيؾض بالعخبية ومرظمحاتيا 

الحؼ اقتخحو المداني الجدائخؼ مذروع الذخيرة اللغهية مفاتيح العمؾم  باعتبارىا
والثقافة " والحؼ تبشتو السشغسة العخبية لمتخبية عبد الرحمن الحاج صالحالخاحل "

  .6801والعمؾم في 
الحاج صالح ىي "بشػ آلي مؽ والحخيخة العخبية كسا يعخفيا عبج الخحسؽ 

  (28).الشرؾص القجيسة والحجيثة مؽ الجاىمية إلى وقتشا الحاضخ"
بكل  األخخػ ىحا السذخوع سيجعل المغة العخبية قادرة عمى محاورة المغات 
 أصؾليا إلىثقة وذلػ مؽ خالل حؾسبة كل نرؾصيا والتأريخ ليا بالعؾدة 

دون عشاء  األجشبيةوتتبع تظؾراتيا مسا يدسح باستعسال السرظمحات ومقابالتيا 
ولمعمؾم  األولىالتظؾر التكشؾلؾجي الخىيب لمعمؾم والتكشؾلؾجيا بالجرجة  أنذلػ 

في استعسال األلفاظ لجقة والدخعة يدتجعي ا أصبحبالجرجة الثانية  اإلندانية
وىحا ما يجب أن تقؾم بو الييئات واألفخاد حتى نرل إلى  ،والسرظمحات
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التعخيب، لششسي لغتشا بألفاظ العمؾم التي تتكاثخ يؾما بعج يؾم، ويسيل العمساء 
 (29) .فييا إلى التعبيخ الفشي الجقيق

أىسية بالغة لمسرظمح ودوره في ضبط  م السدجؼالوقج أولى عبج الد
العمؾم بقؾلو: "ليذ مؽ مدمػ يتؾسل بو اإلندان إلى مشظق العمؼ غيخ ألفاعو 
االصظالحية حتى لكأنيا تقؾم مؽ العمؼ مقام جياز الجوال ليدت مجلؾالتو إال 
محاور العمؼ ذاتو، ومزاميؽ قجره مؽ يقيؽ السعارف وحقيق األقؾال، فإذا 

صظالحي ىؾ الكذف رظمح في كل فؽ تؾضح أن الدجل اإلاستبان خظخ الس
والقرج مؽ كل ىحا  (30)السفيؾمي الحؼ يكيؼ لمعمؼ سؾره الجامع وحرشو السانع"

لتباس عؽ القارغ، وتحقيق الفرل بيشيا وبيؽ ما قاربيا مؽ دفع الغسؾض واإل
  مرظمحات أخخػ. 
" وىؾ ةالعربيالمعجم التاريخي للغة نجج " الذخيرة اللغهيةإلى جانب 

محؾسب يحتؾؼ عمى كمسات مشتقاة، تختب وفق  أوعبارة عؽ "كتاب مظبؾع 
تمػ السعمؾمات بالمغة  أعظيتنغام معيؽ، مع معمؾمات ذات عالقة بيا، سؾاء 

تدويج  إلى، والسعجؼ التاريخي ىؾ نؾع مؽ السعاجؼ يخمي أخخػ بمغة  أمذاتيا 
عيؾر مدجل  أقجمبع تظؾرىا مشح ومعانييا مؽ خالل تت األلفاظالقارغ بتاريخ 

 :أىجافو أىؼولعل مؽ  ( 31)ليا حتى يؾمشا ىحا"
 سيكؾن بسثابة قفدة نؾعية في صشاعة السعاجؼ العخبية. -
 العخبية. األقظارسيكؾن رابط الؾحجة بيؽ مختمف  -
العخبية دراسة عمسية ووصفيا وصفا لدانيا  غةسيداعج عمى دراسة الم -

 دقيقا.
 وإمجادىامؽ السعاجؼ  األخخػ  ألنؾاعاسيكؾن مرجرا لترشيف  -

 (32) بالذؾاىج الالزمة.
 األخيخةىحه  المراصد اللغهيةوىؾ  أال آخخذلػ نجج مظسح  إلى وإضافة

يشيا حاسؾبيا وتجويشيا د تعسل "عمى رصج السؾلجات السعجسية والسرظمحية وتخ



 2020ديسمبر  12العدد        60مجلة اآلداب واللغات     المجلد

- 53 - 

السرظمحات بسا يثخؼ  وإعجادالسعاجؼ،  تأليفورقيا ودراستيا واستثسارىا في 
رصج  إلى إضافةوعائفيا في مختمف السجاالت ... أداءالمغة ويداعجىا عمى 

السترمة بالسرظمحات والسعاجؼ وتيديخ العسل  اإلصجاراتمختمف 
مخصج  إلىالعخبية اليؾم بحاجة  فاألمة( 33)لمسرظمحييؽ والسعجسييؽ"

 (34) لمسرظمحات مؽ ميامو:

 السرظمحية والسعجسية.الخصج التذاركي لمسؾلجات  -
الخصج البيميؾغخافي الذامل لمجراسات والبحؾث والسشيجيات والقخارات  -

 والتؾصيات السرظمحية والسعجسية.
الخصج الذامل لمؾاقع السرظمحي العخبي وتعسيؼ التعخيب واإلدارة  -

 واإلعالم والحياة العامة.
وبشاء  وأعسالووضع خظة نسؾذجية محدؾبة لكل بيانات السخصج  -

 مؾقع ليا عمى شبكة االنتخنت.
ما فعمت وأولى ليا القائسؾن عمى تخقية المغة  إذاىحه السحاوالت الجادة 

العخبية والشيؾض بيا عشاية ستجعل لغة الزاد قادرة عمى محاورة المغات 
 األخخػ بكل ثقة وكفاءة.

   اإلحاالت:
                                                             

، 1662، نوفمرب/ديسمرب، بريوت، 66بديع الطاهري: التجربة النقدية ادلعاصرة ابدلغرب، جملة الطريق، عدد  ( 1)
 .226ص 

  . 67. 66 ، ص ص2997الزيدي: يف علوم النقد األديب، تونس،  انظر توفيق ( 2)
 .66دار النهضة، القاهرة، ص  احلديث،يف: نظرة يف مصطلح النقد العريب عبد رب النيب اصط ( 3)
 .66ادلرجع نفسه، ص  ( 4)
 . 21حممود فهمي حجازي: األسس اللغوية لعلم ادلصطلح، مكتبة غريب، مصر، )د.ت(، ص  ( 5)
، ص 1668، 1وادلنهج، عامل الكتب احلديث، األردن، طمسري شريف استيتة: اللسانيات اجملال والوظيفة  ( 6)

642. 
، ص 1666، 5انشرون، ط ،فليش: العربية الفصحى، تح وتر. أمحد شفيق اخلطيب، مكتبة لبنان هنري ( 7)

24.  
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 .18، ص 2علي عبد الواحد وايف: علم اللغة، دار النهضة، القاهرة، ط ( 8)
واعتبارات إنتاج ادلعرفة، جملة التعريب، ادلركز العريب للتعريب والرتمجة، عدد عبد هللا أبو هيف: اللغة واإلعالم  ( 9)

 .226، ص 1667، 61
 . 68، ص 64، ج82انظر امحد قدور: اللسانيات وادلصطلح، جملة جممع اللغة العربية بدمشق، مج  ( 10)
يس إىل التدريس، جملة اخلطاب مداري: ادلصطلح اللساين العريب احلديث من التأس صاري انظر دمحم العياشي ( 11)

 .62، ص 1668، 66الثقايف، السعودية، ع 
، ص 2ديد، دار العرب للعلوم، اجلزائر، طصطلح يف اخلطاب النقدي العريب اجليوسف وغليسي: إشكالية ادل ( 12)

64 
منشورات  عبد العزيز دمحم حسني: ادلصطلحات اللغوية احلديثة، األزمة واحلل يف كتاب قضااي ادلصطلح، ( 13)

 .77، ص 2998جامعة الالذقية، 
 .567ص  ،152علم الكتب احلديث، األردن، العدد  مصطفى الشهايب: توحيد ادلصطلحات العريب، ( 14)
 . 46، ص 2997جنيب الغزاوي: التعريب وقضااي ادلصطلح العلمي، جملة الفيصل، السعودية،  ( 15)
سعاد آمنة: بني ادلفهوم وادلصطلح اللساين أمنوذجا، جملة ادلصطلح العريب، جامعة أبو بكر بلقايد،  بوعناين ( 16)
 .117، ص 1661سان، مارس متل
 .61، ص 2998، 2ار اجلاحظ للنشر، بغداد، طدإبراهيم السامرائي: العربية وادلصطلح العلمي،  ( 17)
انظر زهري حطب: أوضاع البحث العلمي يف ميدان العلوم اإلنسانية يف الوطن العريب، بريوت، لبنان، د ت،  ( 18)

 . 246ص 
 .115، ص 2986ي: اللسانيات واللغة العربية، منشورات العودات، بريوت، ر اسي الفهفعبد القادر ال ( 19)
، كانون االول، كانون الثاين، 69رة، العدد انظر رشيد بن مالك: ترسيمات سيميائية، جملة كتاابت معاص ( 20)

 . 46، ص 2999-1666
، 2طمازن الوعر: قضااي أساسية يف علم اللسان احلديث، دار طالس للدراسة والرتمجة والنشر، دمشق،  ( 21)

 .665، 664، ص ص 2988
، 2989، 66ع ،1محد خمتار عمر: ادلصطلح اللساين وضبط ادلنهجية، عامل الفكر، الكويت، مجأينظر  ( 22)

 .24ص 
، 1667، 2وليد عناين وبسي برمهة: اللغة العربية وأسئلة العصر، دار الشروق للنشر والتوزيع،  بريوت، ط ( 23)

 .269ص 
 .765شاكر الفحام: قضية ادلصطلح العلمي، جملة جممع اللغة العربية، دمشق، ص  ( 24)
 .26، ص 2995، 2دار الفكر ادلعاصر، بريوت، طمحد قدور، اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، أدمحم  ( 25)
 .61دمحم العياشي صاري: ادلصطلح اللساين من التأسيس إىل التدريس، ص  ( 26)
 .666مازن الوعر: قضااي أساسية يف علم اللسان احلديث، ص  ( 27)



 2020ديسمبر  12العدد        60مجلة اآلداب واللغات     المجلد

- 55 - 

                                                                                                                                               
، ص 1، ط1667للنشر، اجلزائر،  عبد الرمحن احلاج صاحل: حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية، موفم ( 28)

226. 
 .6124، ص 2986، 26صبحي الصاحل: دراسات يف فقه اللغة، دار العلم للماليني، ط ( 29)
 .22، ص 2984م ادلسدي: قاموس اللسانيات، الدار العربية للكتاب، تونس، العبد الس ( 30)
، ص 1668، 62مكتبة لبنان، انشرون، طعلي القامسي: علم ادلصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية،  ( 31)

765.  
  .766ادلرجع نفسه، ص  ( 32)
عبد اللطيف عبيد: ادلرصد ادلصطلحي أداة لتطوير العمل ادلصطلحي وإشاعته، جملة اجلامعة ادلغاربية، ع  ( 33)

  141، ص 1664، 67
  147، 146ادلرجع نفسه، ص ص  ( 34)



 2020ديسمبر  21العدد        60مجلة اآلداب واللغات     المجلد

- 56 - 

 
 
 

 الذعر الذعبي الروفيالمعادل الموضوعـــــــــــــــــــــــي في 
 "أنموذجا"مــــــــــــحمد بن مدــــايــــب 
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 جامعة دمحم البذير اإلبراهيمي، برج بوعريريج، الجزائر.
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Abstract: 
The objective correlative in Sufi experience in folk poetry is no 

different from the experiences of Sufi poets in eloquent poetry, so the 

Sufi poet use objective equations to express himself, when a language 

can not express, the Sufi finds no better way than to use symbolism as 

a means of expressing things that do not have any verbal correlative. 

And Mohamed Ben Misayeb was an example in Algerian popular sufi 

poetry; He borrowed from Ghazel his language which was full of 

condescension and chastity, and exploited the form of Khamr or 

Ghazel poetry, because of the relation between them, he had used two 

purposes and made them a subject charged semantics on the poem 

which give it her own identity. 

keywords: Objective correlative, sufi poet, popular poet, Sufi 

experiment. 

 الملّخص: 
عخ الذعبي عغ تجارب الذعخاء ال تختمف التجخبة الرػؼية في الذّ 

الرػؼية في الذعخ الفريح، ففي كمييسا تتجاكز السألػؼ لمخػض في العػالع 
الباششية، فشججىا تجفع الذاعخ الرػفي إلى استخجاـ معادالت مػضػعية 

، فإّف الرػفي ال ا تعجد المغة العادية عغ التعبيخجه، فحيشسيلمتعبيخ عغ مػاج



 2020ديسمبر  21العدد        60مجلة اآلداب واللغات     المجلد

- 57 - 

اـ الخمدية كػسيمة لمتعبيخ عغ األشياء التي ال يجج أفزل شخيقة سػى استخج
يػجج ليا أي معادؿ لفطي، كخيخ مغ مّثل ىحه التجخبة في الذعخ الذعبي 

الرػفي الجدائخي "دمحم بغ مدايب" الحي استعار مغ الغدؿ لغتو السفعسة  
مغ  يا، لسا يتػفخ فيالغدلية اك بالتعالي كالعفة، ، كاستغل شكل القريجة الخسخية

مػضػعا أك معادال رمديا  ساكجعل مشي الغخضيغقة مذابية، فقج تغشى بعال
 مذحػنا بالجالالت تدبغ عمى القريجة ىػيتيا الخاصة.

السعادؿ السػضػعي، الذعخ الرػفي، الذعخ الذعبي، الكلمات المفتاحية: 
 التجخبة الرػؼية.

 :مقدمة
مرصمح "السعادؿ السػضػعي" في الداحة الشقجية كاألدبية في  ضيخ

.اليػب" الذييخ بجاية القخف العذخيغ، كربط الجارسػف بجاياتو بسقاؿ "ب.س
كالحي أشار ؼيو صاحبو إلى أّف "شيكدبيخ" قج أخفق في  1"ىسمت كمذكالتو"،

ه تػضيف التقشيات الجسالية في مدخحية "ىسمت"، كيخجع الدبب في ذلظ عجد 
عغ التعبيخ عغ العػاشف بصخيقة مالئسة، فقج كانت قػية كتجاكزت الحقائق 
السعصاة في السدخحية، بسعشى أّف مذاعخ شخرية "ىسػػػػػػػػػػمت" دراميا كانت أكثخ 
قػة مغ إمكانيات "شيكدبيخ" الفشية كقجراتو التقشية، كبّخر "إليػت" ىحا اإلخفاؽ 

مػضػعاتي، كالحي يعّج الدبيل الػحيج أّف السدخحية لع تكغ مجعػمة بسعامل 
فالتعبيخ السباشخ عغ الذاعخ يجؿ عمى فذل (2) لمتعبيخ عغ كججاف الذاعخ،

                                                             

) 1 ( Russel Elliot Murphy‚ critical companion‚ facts on file critical 

companion‚ facts on file library of American literature,2007, p:64 
( يشطخ: دمحم غشيسي ىالؿ، الشقج األدبي الحجيث، دار نيزة مرخ لمصباعة كالشذخ 2)

 303،ص:1997كالتػزيع،مرخ،
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الكاتب في الخمق، كتخجع أسبابو إلى عجـ كجػد السعادؿ السػضػعي الحي يقـػ 
 3)مقاـ اإلحداس، فعمى الكاتب أف يرّػر اإلحداس كالفكخة بجؿ اإلخبار عشيا.

ضػعي كسا يخاه "إليػت" :"مجسػعة مغ األشياء أك كالسعادؿ السػ 
ة السعادلة ليحه يبالسػاقف أك سمدمة مغ األحجاث تكػف في الشياية ىي التخك

كمفيـػ السعادؿ  4ة ىحه العاشفة عمى كجو الخرػص".يبالعاشفة، أك ىي تخك
السػضػعي بيحه الخؤية يجنػ كثيخا مغ مفيـػ الخمد باعتبار ىحا األخيخ ىػ 
السقارنة بيغ السجخد كالسمسػس، حيث أّف شخفي السقارنة يذار إليو دكف أف 

فالسيسة السشػشة لمخمد كالستسثمة في الجسع بيغ التػقع السادي كالسعشى  5يحكخ،
السجخد ىي نفديا التي يكفميا السعادؿ السػضػعي، كبيحا السفيـػ فإّف األداة 

دة، كالحاالت الذعػرية التي الخمدية مدتخجمة لمتعبيخ عغ السفاـيع السجخ 
يدتصيع اإلنداف )األديب( التعبيخ عشيا بالترخيح كالتػضيح كمغ ثع اإليجاد 
كالتمسيح، كلعل التجخبة الرػؼية الذعخية خيخ مثاؿ يتجمى ؼيو السعادؿ 

 السػضػعي.
 التـجربة الروفــــــــــــــيــــــة:  .1

جدئيا عغ الذعخ لقج استصاعت القريجة الرػؼية أف تدتقل بشفديا 
العخبي مغ خالؿ صياغتيا الفشية كالسػضػعية، فسعطع الجراسات التي كاف 
محػرىا الذعخ الرػفي أثبتت مسا ال يجع لمذظ أّف القريجة الرػؼية أىابت 

                                                             

  12،ص:1971( يشطخ: رشاد رشجي، ما ىػ األدب، مكتبة األنجمػمرخية، القاىخة،3)
يع، الييئة السرخية العامة لمكتاب،   ( تذالخز تذاديظ، الخمدية،4) تخجسة غشيع إبخـا

 39،ص:1992القاىخة،مرخ،
 40السخجع نفدو،ص: (5)



 2020ديسمبر  21العدد        60مجلة اآلداب واللغات     المجلد

- 59 - 

قج استقخ عمى أيجي  فباألساليب التقميجية لمقريجة العخبية، كاستعانت بسا كا
 6السػضػعي.شعخائيا بالشطخ إلى الجانبيغ الفشي ك 

كيخجع بعس الجارسيغ عمى أف القخف اليجخي الدادس ىػ القخف الحي 
استػت ؼيو القريجة الرػؼية عمى سػقيا فشزجت كاستقخت مالمحيا، فمقج 
حاكؿ الذعخاء الرػؼية ابتجاء مغ "ابغ الفارض" في قريجتو السدساة "نطع 

بشائو لمتجخبة  الدمػؾ" أف يزعػا شكال لمقريجة الرػؼية متسيدا ، يخزع في
كقج انتقمت ىحه التجخبة إلى الذعخاء الذعبييغ الرػفييغ،  7الرػؼية الستسيدة،

الحيغ كججكا بيئة خربة لشذخ الترّػؼ كشخقو في مجتسعاتيع، كأدركػا أف 
الدبيل الػحيج في تػصيل أفكارىع لعامة الشاس ىػ أف يشّطع الذاعخ عمى 

الحي ضّع ديػانو  *دمحم بغ مدايب"شخيقة الذعخ السمحػف كسا فعل الذاعخ "
الذعبي أشعارا تعكذ ثقافتو التي نيميا مغ محيصو كبيئتو التي عاش فييا، 

                                                             

 لرػفي، دار يشطخ: عاشف جػدة نرخ، شعخ عسخ بغ الفارض، دراسة في فغ الذعخ ا( 6)
 35،ص:1995(،1،)طاألنجلذ

شطخ: مختار حبار، سيسيائية الخصاب الذعخي عشج الرػؼية، مجمة الحجاثة، معيج ( ي7)
، 45،ص:1993المغة العخبية كآدابيا، جامعة أحسج بغ بمة، الدانيا، العجد الثاني،جػاف،

مخكد الشذخ  كمشرف شعخانة، ضاىخة الحب في الفكخ العخبي اإلسالمي، نساذج مختارة،
 988،ص:2002الجامعي،

لع تحجد كتب التخاجع التي اىتست بأعالـ الذعخ الرػفي الذعبي تاريخ كالدة الذاعخ "أبػ   *
/الذيخ/الدشة(، كلكغ محقق الجيػاف "بغ حاج  عبج هللا بغ أحسج دمحم بغ مدايب" )اليـػ

ق، كدليمو في ذلظ القريجة التي نطسيا الذاعخ 1119" يخى أف مػلجه كاف سشة بخػشة
 كالسعشػنة بػػػػ "عسجالي ما كججت صبخا"، كالتي يقػؿ فييا:

 "سالمي لؤلشياخ ما ناحت األشيار 
 في التاسع عاـ بعج عذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخة 

 مئة كألف حكيت لكع شيئا صار"
 السقصعة تبيغ تاريخ كالدتو.ك 
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كستيتع ىحه الػرقة بشسط كاحج مغ شعخه كىػ الشسط اإلتباعي حيث اتبع ؼيو 
أساليب الذعخ العخبي كسار عمى ىجي صػره كأخيمتو كالغدؿ كالخسخ الحي 

 يغ.اتخحىسا كسعادليغ مػضػعي
 المـــــعادل الموضــــــــوعي للغــــــــزل: .0

الؿيذ" لقج أبجع العذخات مغ الذعخاء العخب في شميعتيع "امخؤ 
ك"شخفة بغ العبج"، ك"جسيل بثيشة"، كغيخىع في الػصف الخائع لمسخأة، فقج أحّب 
الذاعخ العخبي، فتغّدؿ كامتؤلت حياتو بحكخ السخأة لكثخة فخاغو كاتراؿ حياتو 
بحياتيا في األكل كالّتخحاؿ... فكاف يتحجث في حّل كلقاء، كيتألع إذا دعا داعي 

 ااصفا كمتذػققػؿ شعخه بيا ك الفخاؽ، ككل شيء يحكخه بيا ؼي
.
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        ، عّبخ ؼيو الذعخاء عغ أرىف  8كأصبح مغ أىّع تقاليج القريجة العخبية
األحاسيذ كالسذاعخ التي يكّشػنيا لآلخخ، كعبخت ىحه السذاعخ عغ فمدفة الػجػد 
كالحياة ليربح "مطيخا مغ مطاىخ الذػؽ إلى الخمػد باالتجاه بالجشذ اآلخخ لتأميغ 

كمّيد الجارسػف نػعيغ مغ الغدؿ: الشديب كالتذبيب، فالثاني ىػ  9.ديسػمة الحياة"
أف يشرخؼ الذاعخ إلى الحجيث عغ السخأة، ؼيرف جساليا السادي كالسعشػي، كأّما 

 10الشديب ىػ انرخاؼ الذاعخ إلى الحجيث إلى السخأة ؼيرف حّبو ليا كتعمقو بيا.
كضيفي بالجرجة كبيغ ىحيغ المػنيغ مغ الغدؿ كجج غدؿ كسط، ىػ غدؿ 

كقج تسّيد باالعتجاؿ 11األكلى ندجو أصحابو لػضيفة فشية في تقاليج القريج العخبية،
كالػسصية في تعبيخه عغ جساؿ السخأة السادي كالسعشػي كفي تعبيخه عغ العالقة 
االندانية الصبيعية في الحب، كقج تسيدت بيحا المػف مغ الغدؿ مصالع القريجة 

ظ ؼيو أّف الغدؿ العحري يحتل جدءا أساسيا في الخصاب الذعخي التقميجية، كمّسا ال ش
الرػفي، كذلظ لتذابو تجخبة )الحب اإلنداني( بتجخبة )الحب الرػفي( أك الحب 
اإلليي مغ أكجو متعجدة، كإلى حج ؾياـ أحجىسا بتجديج دالالت األخخى كؾياـ مقامو 

غياب قخيشة كضيؽية في  عمى التذبيو كاالستعارة، أك قج يختمط األمخ بيشيسا عشج
الشز، كضسغ شائفة الذعخاء الرػؼية الحيغ خررػا جدءا مغ إنتاجيع الذعخي، 

                                                             

( يشطخ: حشا فاخػري، تاريخ األدب العخبي، السكتبة البػليدية، بيخكت، 8)
 61،ص:1980(،1لبشاف،)ط

شكخي ؼيرل، تصػر الغدؿ بيغ الجاىمية كاإلسالـ، الييئة السرخية لمكتاب، القاىخة، مرخ، ( 9)
 .128ص 

كاإلسالـ، الييئة السرخية لمكتاب، القاىخة، يشطخ: شكخي ؼيرل، تصػر الغدؿ بيغ الجاىمية ( 10)
 128مرخ.،ص:

يشطخ: مختار حّبار، أبػ مجيغ التمسداني، الخؤيا كالتذكيل، دار رسالف لمصباعة كلشذخ ( 11)
 67،ص:2015كالتػزيع،الجدائخ،
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بغ ميو كسمع، الذاعخ "محػػػػػػػػسج كعّبخكا عغ الحب اإلليي كحب نبيو صمى هللا ع
  12مدايب"، ؼيقػؿ:

 ػػػػػػػػػػػػػػػج الذػػػػػػػػػػػػػػػػػفخغػػػػػػػػػػػػػػػػشػػػػػ أبػ عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شيػػػػػػػػػػاؿ
 ذاؾ الػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ زاد بػػػػػػػػػػػػػػػػياء كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػساؿ
 الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخبػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  مػػػػػػػغ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره ضػػػػػػػػػػػػػػالؿ
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػشرػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه الح أبيػػػس مغ قخشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس
 ػػػػلبػػػػػػػػػػاىي جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسيػػػػػػػػػػػػػػػػػ حػػػػػػػػػػػػػػػػػدغ بػػػػػػػػػػػػػػجيع سسيح
 يخػػػػػػػػػػػػػػػػػػجل خجػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػل مشو ضػػػػػػػػػاء التػػػػػػػػػػػػػػػػػػربح

ال يدتصيع القارئ لمػىمة األكلى أف يسّيد بيغ ىحه السقصعة التي تذكل مفيـػ أبياتيا 
في الطاىخ نسػذج لمقريجة الغدلية السعخكفة في الذعخ العخبي، كبيغ ما يتغّشى 
صاحبيا بالحب اإلنداني الحي ال يخمػ مغ ألفاظ كصف السحبػب، كػصف رّقة 

ء القسخ، كلكغ حيغ نشدب الشز إلى محبػبتو كالتي أضحى نػر كجييا يعجؿ ضػ 
قائمو، فإّف الشز يختفع إلى األجػاء الرػؼية، فذاعخنا "ابغ مدايب" استصاع أف 
يدقط مالمح الخمد العحري عمى مذاعخه كيخخج مغ معصياتو معادال مػضػعيا 

 لحالة صػؼية تعجد الّمغة السباشخة عغ التعبيخ عشيا.
 13كيرف نفدو العاشقة ؼيقػؿ:

 ْخيػاْمَجػػػػػػػْعتػػػػػػي ػػخَّة ْبَجَمػػػَمػػػ يا سيجي                     آه  ْنَدْيج َشػبة َمخَّة َنػْدَكْغ الْدػػػػَكْيغَمخَّة 
 مػَػػػػػػػػػػػػػػػخة يديػػػػػػج قػػػػمبػػػػػػػػػػػي كػػػػيػّػػػػا َمّخة نطل نبكي كدمػػعي مػػػػػَدايميغ       

 مػػػػػخة يػػػػػػػَييّْػػػجػه أشػػػػػػػػػػػاقػػػػػػػػػػػػػػػػو العذػػػػػػػػػػػػػػػػػػيق مدػػػػػػكػػػيػػػػػػػػػغ َمّخة تػػػػػػػخى    
 ىايػػػػػع كال يبػػػػػاف حػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػاُقو َمػػػػػػػػػػػػػػػّخة فػػػػػػػػػػي القمػػػػػػػػب قمُبو يػػػػػػػحػدف    

 مػػػػّخة يػػػػحكؽ َشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ذاقػػػػػػػػػ َمػػػػػػّخة عػمى الػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميح ايػْػػػػػجْكَنغ   
                                                             

( بغ مدايب، الجيػاف، تحقيق:دمحم بغ الحاج بخػشة، دار ابػغ خمػجكف لمشذػخ كالتػزيػع، تمسدػاف، 12)
 72،ص:2001ائخ، أكتػبخ،الجد 

 142( الجيػاف،ص:13)
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إّف الشز يرّػر العاشق الػلياف، يعير اغتخابا كانفراال عغ الحات اإلليية، 
الحب اإلنداني العحري الحي  كالستأمل ليحه األبيات يججىا تعبخ عغ معشييغ، األكؿ

يكتذف مغ الجالالت الشحػية لمتعبيخ األدبي، أي اليياـ بالسحبػبة التي ال يتدحدح 
ىػاىا عغ القمب حتى كإف غابت كفارقتو، أّما السعشى الثاني أك )معشى السعشى( فيػ 
الحب اإلليي الحي ال يعخؼ إال حيغ يخبط الحافد بقخائشو الرػؼية )صاحب الشز 

شة أساسية(، فتريخ العالقة عالقة مذابية بيغ العذيق السدكيغ كبيغ حّب قخي
العؽيف الرػفي لحبيبو الخكحاني، بيحا حسل الشّز الغدلي معشى ضاىخ )ىػى 
عحري( كمعشى خفي )ىػى صػفي(، فالذاعخ يقػؿ شيئا ليقػؿ شيئا آخخ، بسعشى أال 

ىػّية فكخه، كيقػؿ في  نحسل كالمو عمى ضاىخه بل نخبط نّرو بقخائغ تجّؿ عمى
 14مػضع آخخ: 

 جاتشػػػػػػػػػػي ُمُشو َرْحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حْيغ رْيتو يا ذا الشَّػػػػػػػػػػػاس
 بعػػػػيػف كحػػػػػػػػػػػػػػػؿ ُضػْمسا شابع الْخجكد كاألضخاس
 كالْدنػد عمى الَخػػػػػػْتػػػػػػػػػػػسا الَبَجف ضػػػػػػػػػػػاىخ ُقخشػػػػػػاس
 زاد لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعحابي َىػػػػػػػػػػػػػػسَّا شاْش َمايػػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػػػػػّخأس

يػّضف "ابغ مدايب" في ىحا اّلشز معجسا خاصا بالغدؿ الرخيح ليعّبخ عغ 
كججه الرػفي كتجخبتو الخكحية، فالكمسات "الخجكد" ك"األضخاس" ك"العيػف كحػؿ" 

"، ما ىي إاّل صػر مادية كضفيا الّذاعخ ليعّبخ عغ كصف صػفي ك"البجف" ك"الدنػد
في السحّبة اإلليية، فالشز اتخح مغ الغدؿ الرخيح مكافئا مػضػعيا لمجيخ 
بسكػنات الشفذ التػاقة لمتدامي، فالذاعخ يعير غيابا أك اغتخابا أك "انفراؿ ذاتو 

 15عغ الحات الِعمِّية كاغتخابيا عشو".
 16كيقػؿ في مػضع آخخ:

                                                             

 60( الجيػاف،ص:14)
 62( يشطخ: مختار حّبار، شعخ أبي مجيغ التمسداني، الخؤيا كالتذكيل،ص:15)
 83( الجيػاف،ص:16)
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 تػػػعػد كما تْختػػػػػػػػػي لي الّميمػػػػػػػػػػة لػػػػػػْيَمة ليمػػػػػػػػػػػػػػػى
 مػلى بياض الشاصح ما أْحل كصاؿ غدالي

كغيخه مغ الذعخاء العخب، يػّضف "ابغ مدايب" اسع "ليمى"، كالسّصمع عمى 
الشتقاؽ االسع قرائج الرػؼية يكاد ال يعجـ كجػد ىحا االسع فييا، كلعّل ذلظ راجع 

كصمة بسفيـػ الترّػؼ، فػ"ليمى" اسع مذتق مغ الميل، كلّميل حزػر مسيد عشج 
السترّػفة، إذ يعج كقت التجمي كالشفحات الخبانية عشج القـػ كعادة يحرل ؼيو "الفتح 
الخباني" أك الػصػؿ، كضاىخ الشز ال يخخج عغ الغدؿ كالسحّبة اإلندانية السعخكفة، 

ط الشز بدياقو الرػفي يتغّيخ القرج، فػ"ليمى" تعّبخ عغ حزػر لكغ بسجخد أف نخب
الحزخة عشج الػاصميغ كىي في قامػسيع التجمي الخباني "مػلى البياض الشاصع" في 

 الميل، ككأّنيا سخاج يشيخ شخيقو مغ أجل الدمػؾ.
   17كيقػؿ في مػضع آخخ:

 كالّذفخ كالحاجب كالّدػػػػػػػػَالْف  مْحبػبي كػْػػػػػػػػػػػػػػػػػَحل العػػػػػػػػػػػػػػػيغ
 َيْدحخ الَعاشػق بدّخ ْمَخاَلْف  ُحػػػػْدػػػػػػػػػػػػػػػػػػشو مكػػػػػػػػػػػػػسػؿ الّديغ
 فاتػػػػػػػػػػػػػػح لػنػػػػػػػػػػػػػو َمْتَخػػػػػػػػػػػػػػالْف  ديسا ُفػػػػػػػؽ الخػػػػػػػػػػػػػػػّجيغ الػْرد

" الذكل التقميجي لغخض الغدؿ، حيث عّبخ الشز عغ استعار "بغ مدايب
معشى ضاىخه شيء كباششو شيء آخخ، أك بمغة الديسيائييغ ىي أيقػنات تسّيدىا 
عالقة الّتساثل التامة أك شبو التامة بيغ الغخض كالسعادؿ السػضػعي، باعتبار 

الكمية  الغخض ىػ الذكل التقميجي لمقريجة الغدلية كالسعادؿ السػضػعي ىػ البشية
 18العسيقة التي تختفع القريجة بسقتزاىا إلى األجػاء الرػؼية.

كالقخاءة األكلية لمبيتيغ تحيمشا إلى الغدؿ العحري كما يترل بو مغ صفات 
السحبػب، كمعاني الحب كجساؿ الحبيبة كحدغ أكصافيا تجاكليا شعخاء الغدؿ 

                                                             

 69( الجيػاف،ص:17)
 95( يشطخ: مختار حّبار، ديػاف أبي مجيغ التمسداني، الخؤيا كالتذكيل، ص:18)
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كاتخحىا شعخاء الرػؼية معادالت مػضػعية كإف اختمف الحبيب بيغ الفئتيغ، كلكغ 
لة الػجػد فإنشا نجرؾ عالقة بسجخد أف نشدب الشز لقائمو كالػاقع تحت تأثيخ حا

السذابية بيغ الشز )شعخ الغدؿ( كجاؿّّٕ كالسػضػع كسجلػؿ، فيي عالقة تجعل 
الستخيل حؿيؿيا ككاقعيا مغ خالؿ رؤية الفؤاد، كالخؤيا ىي أعمى مخاتب الكذف عشج 
، فيي تشديالت الكذف اإلليي عمى الفؤاد ليخى الحؿيقة كسا يؤمغ بيا الرػؼية،  القـػ

ي في قػلو تعالى" ما كحب الفؤاد ما رأى"، كإف البّػح كالتعبيخ كاالتراؿ ككسا ى
الخكحي بيغ الرػفي كالّشبي الكخيع دمحم صمى هللا عميو كسمع يحتاج إلى لغة خاصة 
لغة غيخ عادية، ألّف رؤية الذاعخ قج اّتدعت كبالتالي ستزيق العبارة فال كسيمة 

ػعي، كالّشاضخ في الشرػص الذعخية أفزل كأقـػ مغ الخمد أك السعادؿ السػض
الغدلية لػػ"ابغ مدايب" يججىا ال تختمف عغ نرػص الذعخ الرػفي الفريح الحي 
اصصشع أصحابيا أسمػبا رمديا ألنيع لع يججكا شخيقا آخخ مسكشا يتػجيػف بو عغ 
رياضتيع الرػؼية. كاستعاركا مغ مػضػعات السػركث الذعخ العخبي القجيع غخض 

 كه معادال رمديا مذحػنا بجالالت صػؼية.الغدؿ كاتخح
كلعّل تجخبة "عؽيف الجيغ التمسداني" خيخ مثاؿ عمى ذلظ. فقج عّبخ عغ الحّب  

 19اإلليي فقاؿ:
 إّنسا يخَحع الُسحػػػػػػػػػػِػُب السحبَ  ال تمْع صبػتي فسغ حّب يربػ
 كلو في الخيػػػػػػػػػػػػػاـ ليمى ميب   كيف ال يػقج الشدػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُع غخامي
رمديا جدجه الذاعخ في شعخه برػر كأكصاؼ  فالحب كالسخأة شكاّل فزاء

أضيخت تشّػعا في التعبيخ عغ مػاجيجه الرػؼية مغ خالؿ مػضػع الغدؿ. كمغ 
الذعخاء كحلظ "محي الجيغ بغ عخبي" الحي ىػ اآلخخ ال تختمف تجخبتو عغ تجارب 

  20غ حيث نججه يقػؿ:الرػؼية اآلخخي
                                                             

تحقيػػػػػػػق كتعميػػػػػػػق: العخبػػػػػػػي دحػػػػػػػػ ، ديػػػػػػػػاف  الرػػػػػػػػفي، الػػػػػػػجيػاف،( عؽيػػػػػػػف الػػػػػػػجيغ التمسدػػػػػػػاني 19)
 39،ص:1994السصبػعات الجامعية، الجدائخ،

 25،ص:1966لبشاف، ( محي الجيغ بغ عخبي، تخجساف األشػاؽ، دار الرادر، بيخكت،20)
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قػػػػػػػػة فحػػػػػػػػػػػػػػػػّغ حديغ    كَشجاىا َتخجػػػػػػػػػػػػػػػيع ليا كَحػػػػػػػشيغ ناحت ُمَصػَّ
عا مػُع مغ العيػف تفػجُّ  لحِشػػػػػػػػػػػػػػػػيشيا فكأّنػػػػػػػػػػػػػػيغ ُعيػػػػػػػػػػػف  جخِت الجُّ

 إلى أف يقػؿ:
 َمْعذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقة َحدَشاء حيغ َتكػف       ما لي عػَػػػػػػػػػػػػػجكؿ  في َىػاىا إنَّيا    

مفيـػ ىحه األبيات يذّكل في ضاىخه نسػذجا لمحب العحري عشج مجشػف ليمى 
كجسيل بثيشة، كبكل ما يذتسل عمى الغدؿ العحري، كمغ خرائز فشية كانت تخد 

القجيسة الغدلية التي مارست حزػرا إيجابيا في الذعخ الرػفي، في القريجة العخبية 
 كتسثميا الرػؼية في شخح أحػاليع.

 المعادل الموضوعي للخمر: .3
، قج عخفتيا اإلندانية مشح نذأتيا الخسخ كسا تخكي األساشيخ القجيسةإّف 

األكلى، ككصمت في بعس البيئات إلى حج التقجيذ، حتى أف اليػنانيػف جعمػا ليا 
. أّما عشج العخب فقج أضحت 21إليا ىػ "ياخػس" كسا ترػره األساشيخ اإلغخيؿية

تقميجا مغ تقاليج القريجة العخبية عمى مّخ العرػر، كلع تأخح حّقيا مغ الػصف 
كالتعبيخ األدبي السعّسق سػى في العرخ العباسي، حيث استبجت شيػة الذخاب 

في حجيثيع عشيا يرػركنيا معذػقة  بالذعخاء، فجعمتيع أسخى كعبيج ليا، حتى أّنيع
قج عذقػىا، كتفانػا في حبيا، كقج استصاعت ىي أف تأسخ قمػبيع، فعّبخكا عغ 

 22عػاشفو مغ خالليا، كربسا بشػاب ىا بعزا مغ آرائيع في الحياة.
كقج الذ الكثيخ مغ الذعخاء، كشغفػا بػصفيا كاالستغخاؽ في عالسيا ىخبا مغ 

بعالسيع الباششي، كاستميسػا تخاث الذعخ الخسخي برػره الػاقع، كسا الذ الرػؼية 
"لع تكغ تبجأ  كأخيمتو كأساليبو، فخسخيات الرػؼية كسا يقػؿ "عاشف جػدت نرخ":

                                                             

( يشطػػػػػػػخ: دمحم مرػػػػػػػصفى ىػػػػػػػجارة، الشدعػػػػػػػة الرػػػػػػػػؼية فػػػػػػػي الذػػػػػػػعخ العخبػػػػػػػي السعاصػػػػػػػخ، مجمػػػػػػػة 21)
 87، ص: 1981 الفرػؿ، العجد الخابع،

( جػػػػػػػرج غخيػػػػػػب، شػػػػػػعخ الميػػػػػػػ كالسجػػػػػػػف كالخسػػػػػػخ، تاريخػػػػػػو كأعالمػػػػػػو، دار الثقافػػػػػػة لمصباعػػػػػػة 22)
 144،ص:1983كالشذخ كالتػزيع، لبشاف،
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مغ فخاغ خالز ألّنيا استميست ذلظ التخاث اليائل مغ الذعخ الخسخي، استميست 
يؤّكج أّف الرػؼية  صػره كأخيمتو كأساليبو، كلع تدتميع ما ؼيو مغ مجػف كإباحية مّسا

كانػا يمّسػف في شعخىع بالتقاليج الفشية التي اكتدبت الخسػخ الثبات، ثّع يعالجػف ىحه 
  23األساليب مدقصيغ عمييا تجاربيع الحاتية كما يداكلغ مغ أحػاؿ كأذكاؽ".

كلقج بخع الرػؼية كأسالفيع في مزسار ىحا الفغ، فاحتفمػا بتذبيو فعل 
ذػة كسكخ كشخب في الشفذ، كإذا كاف الذعخاء الدابقػف الخسخ ؼيسا تػرثو مغ ن

كقفػا عشج ضاىخ الخسخ كلع يتعسقػا في لػاشفيا، فإّف شعخاء الرػؼية لع يقفػا عشج 
الدصح، بل تػّغمػا إلى حؿيقة الدكخ كالخسخ حيث أعسمػا فييا الخياؿ كمدجػىا 

ا تخجسة لحياتيع بالحكؽ الرػفي، كبشػا فييا مػاجيجىع كأذكاقيع حّتى صار كصفي
الخكحية كمعادال مػضػعيا لمسحبة اإلليية كمحبة نبيو الكخيع دمحم صمى هللا عميو 

 كسمع.
كشاعخنا "ابغ مدايب" لع تختمف عغ تجخبة شعخاء الذعخ الرػفي الفريح، 
كيبجك أنو اقتفى آثارىع كقج ذكخ بعزيع في قريجتو السصػلة كالسعشػنة "يا أىل 

تبّحخه في معخفة الدادة الرػؼية كػػػػ "الغػت أبي مجيغ  ، كىػ دليل عمى24هللا"
التمسداني" ك"أبي يديج البدصامي" ك"القصب عبج القادر الكيالني"، كتغّشى "ابغ 
مدايب" بالخسخ كجعل مشيا مػضػعا أك معادال رمديا مذحػنا بالجالالت، تدبغ 

مغ قريجة  عمى القريجة ىػيتيا الخاصة كسا ىػ الحاؿ في ىحا الشز السجتدأ
 25"ىاجت بالفكخ شػاقي"، يػػػػػػػػػقػؿ:
 أْىػػل الشػػْػػػػػػػػػػػفػس الْخَقػػػػػػػػػػػػػػػاؽ الّداقي يدػػػػػقي العػػػػػػػػّذاؽ
 الؽ بػػخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيع الْذفػػػػػػػػػػػػػػيق ال أصػػػػػػػػػػػػػحاب الَحػػػػْزػخة

                                                             

(،القاىخة، مرخ، 1( عاشف جػدت نرخ، الخمد الذعخي عشج الرػؼية، دار األنجلذ،)ط23)
 10،ص:1978

 109( الجيػاف،ص:24)
 79( الجيػاف،ص:25)
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ػؽ مع   تعػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػخؼ بػػػػػػػػػػػػػػػػػالْخمػػػػػػػػػػػاؽ األْحػػػػػػػػػػػػػػَحاؽبالػػػػػػذَّ
 مػػػػػغ كػػػػػػػػػػػػػػػػػيػس الّخحيػػػػػػػػػػػػػق ما ذاقػػػػا الّشػػػػػػػػػػػػػػػاس أذكاؽ
 اؽػػػشْخبػػػػػػػػػػت أْىػػػػػػػػػػػػل التػػػػػػػػػػػػػف       فػػػػػػػؽ بػػْػػػػػػػػػداط العػػػػػػػػػػذاؽ
 الُخػػػػػػػػػػػػخ بػػػػػػػػػػػا يػػػػػْػػػفػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػق       كاحػػػػػػػػػػج مغ ُسػػػػػػػػْكخه فػػػػػػاؽ

يرّػر لشا "ابغ مدايب" مغ خالؿ الشز مذيج حزػر في عالقة مذابية 
كالخسخ الخكحية، ففعل شخب الخسخ السادية عشج الخّسار يذابو بيغ الخسخ السادية 

فعل ذكؽ السحبة اإلليية عشج الرػفي، كفي ىحا يخى الباحث "مختار حّبار" "أّف 
معاقخ الخسخ السادية يدسى خسارا أك ماجشا، كأّف ذائق السحبة اإلليية يدسى كاصال 

فة التجميات الشػرانية أك عارفا، ذلظ بدبب استيالكو لمخسخ، كىحا بدبب مكاش
   26اإلليية.

ككردت الخسخ في الشز لتحسل دالالت تعبخ عغ مػاقف كترف مقامات كأحػاؿ 
ابتجاء مغ الحكؽ كسا عّبخ الذاعخ )ما ذاقػا الشاس(، كىػ ذكؽ عخفاني أك ذكؽ 

، ثع الذخب 28ىػ "نػر عخفاني يقحفو الحق في قمػب أكليائو" 27"الػصاؿ الحؿيقي"
حمة مغ مخاحل الحزػر الرػفي، كالذخب في لغة القـػ ىػ "تمقي الحي يػفخ مخ 

ثع تأتي مخحمة الدكخ كىي  29األركاح كاألسخار الطاىخة لسا يخد عمييا مغ كخامات".
درجة متقجمة لمحزػر الرػفي، تتفاكت ؼيو أحػاؿ الدكارى بحدب مختبة كصػليع، 

فاؽ(، كالرحػ كفي نز "ابغ مدايب" كصف لمدكخاف قج صحا )كاحج مغ سكخه 

                                                             

 100بار، شعخ أبي مجيغ التمسداني ، الخؤيا كالتذكيل،ص:( مختار ح26)
تحقيق  ( يشطخ: القذيخي أبػ القاسع عبج الكخيع بغ ىػزاف، الخسالة القذيخية في عمع الترػؼ،27)

 72،ص:1995(،2معخكؼ زريق كعمي أبػ الخيخ، دار الخيػػػػػػػػػػػػػخ، )ط كإعجاد:
(،بيػػػػػػػػػػػػػػػخكت، 1لكتػػػػػػػػػػػػػػب العمسيػػػػػػػػػػػػػػة، )طدار ا ( الذػػػػػػػػػػػػػػخيف الجخجػػػػػػػػػػػػػػاني، كتػػػػػػػػػػػػػػاب التعخيفػػػػػػػػػػػػػػػات،28)

 172،ص:1983لبشاف،
( عبج السشعع الحفشي، معجع السرصمحات الرػؼية، دار السديخة، بيخكت، لبشاف، 29)

 140،ص:1987(،2)ط
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ككصف آخخ لمحي استغخؽ سكخه مجة  30ىػ "الخجػع إلى اإلحداس بعج الغيبة".
أشػؿ )الخخ با يفيق(، كدكاـ الدكخ يعشي استالء ذكخ الحق عمى القمب بعج غيابو 

 عغ الخمق.

 31كفي مػضع آخخ يقػؿ:
 يبيجه الَكػػػػػػػػػػاس ْسقػػػػػػػػانِ  َحّتى الَخػػػػْسخ سايػػػػػػػػػػػػػح
 في الخاِشػػػػػػػػػػخ تسػْشػػػػػػػػػػتو َخػػػػػْسخ الّذػػػػػػػػػػفة حبيبتو
 كْشػػػػػػػػػػػخْبت ما ْرَكاِنػػػػػػػػػػػػي كاس السػػػػػػػػجاـ ْمميػػػػػػػػػػػَتو

لػ جّخدنا الشز مغ قخائشو الرػؼية )قائمو( فإّنو يبجك ككأنو يرف مجمذ 
األبيات إلى عالع الرػؼية، فيشكذف مغ خاللو خسخ كعخبجة، لكغ الدياؽ يخفع 

عالقة السذابية بيغ الخسخة السادية كالخسخة الخكحية، األكلى كسيمة كالثانية غاية، 
لحلظ اتخح الذاعخ مغ الخسخ السادي شكمو ليعّبخ عغ الغاية الرػؼية، كالطاىخ مغ 

كخا )كشخبت الشز أّف شاعخنا كصل مخحمة اإلدماف، ألّف شخبيا أصبح ال يػرث سُ 
ما ركاني( كىي حالة معخكفة في معاقخة الخسخة السادية، أّما عشج شاعخنا فيي فعل 

 السجامة الخكحية كيبقى في حالة حزػر أك ما يصمق عميو "صحػ بالحق".
 32كيقػؿ كحلظ:

 زار ْحػػػػػػػػبيب َقمػػػػػػػػػػبو كْقعج مغ العمى ْبَدػػػػػػػػػػػاط الَسْمقى
 اْشخب كَعاكد كْمال كجّجد الْكػػػػػػػػػػػػػُيػس ْبخقةكْركى مغ 

الّشز مجتدأ مغ قريجة "نار اليػى"، كؼيو يسدج الذاعخ بيغ الغدؿ كغخض الخسخ، 
كىي عادة دأب عمييا الذعخاء الػججانيػف، فكثيخا ما يدتحزخ الذاعخ السخأة حيغ 

عّبخ عغ حالة كججانية معاقخة الخسخ، لكغ شاعخنا "ابغ مدايب" استعار ىحا الشز لي
 ركحية.

                                                             

 70ص: ، الخسالة القذيخية في عمع الترػؼ،ي ( القذيخ 30)
 105( الجيػاف،ص:31)
 86( الجيػاف،ص:32)
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كلع تختمف تجخبة "ابغ مدايب" الذعخية عغ تجخبة الذعخاء الرػؼية الحيغ نطسػا 
أشعارىع بالفريح، فيع في خسخياتيع يكادكف يعيجكف ما كتبو أسالفيع العحريػف في 

 33ىػ "األميخ عبج القادر الجدائخي" يقػؿ: ىحا الذأف، كل بأسمػبو الخاص، فيا
 كخػػػػيع بدػػػػػػػػػط كَخاِمػػػػػػػػػػػخىع سُ ػَػػػػػػػػػػػػػػػػاِزُلػػػكنػ ِئقػػػػػػػييا كيف ىاَمػػػػػْت ُعقػليعتَخى َسا

 جاميع عفخحى مغ تحت أقْ سذ الّز كشَ   ػػػػػػػيو مغ ىعّ ركا مغ التػّ جْ يَ اىػا فػػػػػػػػػػػػػمْ كتَ 
 ػػػػػػػسخال بيس كال حُ  ضِ ممػؾ األرْ  حغفشَ  نايخُ ػكقالػا مغ يخجػػػػػػػػػػى مغ الكػف غ

ككأّف "األميخ" يرف لشا مجمذ خسخ كعخبجة، فيػ لع يخخج مغ الشاحية 
الفشية عغ الترػيخ كالػصف التقميجي السألػؼ لمخسخ كشقػسيا، كلكغ حيشسا نخاعي 
سياؽ ىحه األبيات السجتدأة مغ قريجتو الصػيمة )الخائية(، كالسعشػنة بػػػػػ "أستاذي 

لرػفي"، نجرؾ أنو اتخح ىحه الجدئية كالتي خّريا بالػصف معادال مػضػعيا ا
 لسخحمة مغ مخاحل الخسخ الخكحية.

خالصة القػؿ أّف "دمحم بغ مدايب" استغّل األغخاض الذعخية كالغدؿ كالخسخ 
ليعّبخ عغ تجخبتو الرػؼية، كجعل مشيسا أداتيغ لترػيخ العخكج كالدمػؾ أك االرتقاء 

 يرل مغ جخائيا إلى مذاىجة أصل الحؿيقة.الخكحاني ل
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كتاب  -اني هرة في كتب الجيل الث  ة للص  قافي  ة واالجتماعية والث  يني  القيم الد  

 -أنمهذجا  -ربيةالدنة الثانية ابتدائي لغة ع
 بهمكحلة جياللي د.

 المركز الجامعي لعين تمهشنت
Boumokahla.djillali@yahoo.fr 

 2020-06-26ت القبؾل:   2020-05-17:االستقبال ت
 2020-12-31الشذر: ت
 السمخص بالمغة اإلنجميزية:

     A picture is one of  the most important  means that book editors use 

to make the teaching operation. more successful with or wittrout the 

teacher or the learner. 

    Throuth the second year  book of arabic in the primary school .we 

will try search or  look for the religion ;social and cultural values that 

a picture  may have on the learner°s psychology.we will also try to 

follow up ;that can a picture have as a negative effect for a such  

learner. 
Key words: Picture ; second génération ; values ; religion ; culture ; 

society ; 

 الملخص:
تعد الرؾرة مؽ أهؼ الؾسائل التربؾية التي يدتخدمها السذرفؾن عمى       

ولذلػ لؼ يكؽ بدعا أن يهتؼ  التربؾية. الكتب السدرسية في إنجاح العسمية
بالرؾرة لسا لها مؽ أثر إيجابي في العسمية كتب الجيل الثاني ؾ سمرسّ 

 ؼ.ؼ أو الستعمّ سؾاء أكان ذلػ عشد السعمّ  التربؾية،
ي تقّر ة غة العربيّ انية ابتدائي في المّ شة الثّ سشحاول مؽ خالل كتاب الدّ       

 ؼ.ؾرة في نفس الستعمّ ي تتركها الّر قافية التّ يشية واالجتساعية والثّ الدّ تمػ القيؼ 

mailto:Boumokahla.djillali@yahoo.fr
mailto:Boumokahla.djillali@yahoo.fr
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 ؾرة أن تتركه مؽ أثر سمبيّ ع بعض ما بؾسع الّر سشحاول أيزا أن نتتبّ  كسا
 ؼ.الستعمّ هذا لدى 

 ديؽ؛ ثقافة؛ مجتسع؛؛ قيؼ؛ ثان صؾرة؛ جيل :الكمسات السفتاحية
 مقسة: 
إلدددددددددددى  2016اهتددددددددددددت وزارة التربيدددددددددددة الؾطشيدددددددددددة فدددددددددددي الجزائدددددددددددر عدددددددددددام       

الدددددددددددشتيؽ  وكددددددددددذا إصددددددددددالح مددددددددددّس الّظددددددددددؾر ا ّول مددددددددددؽ التعمدددددددددديؼ االبتدددددددددددائي،
إلدددددددددددى  2017ليتؾسدددددددددددع سدددددددددددشة  ا ولدددددددددددى والثانيدددددددددددة مدددددددددددؽ التعمددددددددددديؼ الستؾسددددددددددد .

 الدشؾات الثالثة والرابعة ابتدائي والثالثة والرابعة متؾس .
وقدددددددددد أطمدددددددددر إطدددددددددارات وزارة التربيدددددددددة الؾطشيدددددددددة عمدددددددددى هدددددددددذ  العسميدددددددددة        

وهشدددددددددا حددددددددّر لشددددددددا أن نتددددددددداءل عدددددددددؽ  التربؾيددددددددة بلصددددددددالحات الجيددددددددل الثدددددددداني.
فهددددددددددل السقرددددددددددؾد هددددددددددؾ  .ية الغريبددددددددددة بالشدددددددددددبة إليشددددددددددا  التدددددددددددسمردددددددددددر هددددددددددذ

الجيددددددددددددل الثدددددددددددداني مددددددددددددؽ اإلصددددددددددددالحات أم الجيددددددددددددل الثدددددددددددداني مددددددددددددؽ السقاربددددددددددددة 
 بالكفاءات؟
لكددددددددددؽ فددددددددددي االحتسددددددددددال  أمددددددددددا االحتسددددددددددال الثدددددددددداني فددددددددددال  ددددددددددير فيدددددددددده،      

إذ إّن إطددددددددددددددددال  الؾصدددددددددددددددداية لسرددددددددددددددددظم   ا ول فثّسددددددددددددددددة تكسددددددددددددددددؽ الغرابددددددددددددددددة.
جدددددددؾد جيدددددددل وحيدددددددد قبدددددددل فلّنددددددده يددددددددل عمدددددددى و  الجيدددددددل الثددددددداني باعتبدددددددار ذلدددددددػ،

يدددددددددده أن الددددددددددؾزارة تقرددددددددددد بالجيددددددددددل ا ال شددددددددددػ فومّسدددددددددد هددددددددددذا الجيددددددددددل الثدددددددددداني.
ذلددددددددػ اإلصددددددددالح السذددددددددىوم الددددددددذ  أوكددددددددل إلددددددددى السدددددددددّسى بددددددددؽ زا ددددددددؾ  ،ا ول

ولجشتدددددددددددددده اإلصددددددددددددددالحية التددددددددددددددي كاندددددددددددددد  الددددددددددددددؾزيرة الحاليددددددددددددددة  2003عددددددددددددددام 
 عزؾا فيها.

أن وزارة التربيددددددددددددددة و بهددددددددددددددذ   ،نعتقددددددددددددددد، وال ندددددددددددددددر  إن كشددددددددددددددا محقدددددددددددددديؽ      
تددددددددسية، تكدددددددؾن قدددددددد تعدددددددّدت عمدددددددى كدددددددّل تمدددددددػ اإلصدددددددالحات الددددددددالفة التدددددددي ال

والتددددددددي قادهددددددددا خيددددددددرة رجدددددددداالت  عرفتهددددددددا السدرسددددددددة الجزائريددددددددة قبددددددددل ا ل يددددددددة،
.تمدددددددددددػ اإلصدددددددددددالحات التدددددددددددي اسدددددددددددتظاع  بكدددددددددددل مدددددددددددا التربيدددددددددددة فدددددددددددي الجزائر
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أوتيددددددددددد  مدددددددددددؽ قدددددددددددؾة أن تشجدددددددددددب الكثيدددددددددددر مدددددددددددؽ اإلطدددددددددددارات اّلدددددددددددذيؽ أثبتدددددددددددؾا 
عديددددددددددددد السجدددددددددددداالت، ومددددددددددددؽ  كفدددددددددددداءاتهؼ داخددددددددددددل الددددددددددددؾطؽ وخارجدددددددددددده، وفددددددددددددي

 الجشديؽ.
مدددددددددددددا  يتجاهمددددددددددددده بعدددددددددددددض الستدددددددددددددابعيؽ لمذددددددددددددد ن التربدددددددددددددؾ  هدددددددددددددؾ أن         

د مدددددددددؽ السحظدددددددددات السشغؾمدددددددددة التربؾيدددددددددة فدددددددددي الجزائدددددددددر قدددددددددد عرفددددددددد  العديددددددددد
مشهددددددددددددا مددددددددددددا كددددددددددددان جزئيددددددددددددا وبعزددددددددددددها كددددددددددددان  .2000اإلصددددددددددددالحية قبددددددددددددل 

ر بهددددددددا أحسددددددددد بددددددددؽ بمددددددددة بعددددددددد بدددددددددءاال مددددددددؽ اإلصددددددددالحات التددددددددي أمدددددددد جددددددددذريا.
 .          1991تهاءال عشد إصالحات وان ،االستقالل
ومددددددددددؽ بدددددددددداب االعتددددددددددرا   –عمددددددددددى ا قددددددددددل  -فكددددددددددان حرّيددددددددددا بددددددددددالؾزارة        

ذيؽ أفشددددددددؾا حيدددددددداتهؼ فددددددددي خدمددددددددة السدرسددددددددة الجزائريددددددددة، أن ت خددددددددذ بفزددددددددل اّلدددددددد
أو إصدددددددددددددالحات  إصدددددددددددددالحات مدددددددددددددا بعدددددددددددددد االسدددددددددددددتقالل بعددددددددددددديؽ االعتبدددددددددددددار،

الخاصددددددددددة بت سددددددددددديس السدرسددددددددددة ا ساسدددددددددددية  هسيددددددددددة الحددددددددددددثيؽ فدددددددددددي  1976
فكدددددددددددان لزامدددددددددددا عميهدددددددددددا أن تعدددددددددددّد أحددددددددددددهسا أو  حيددددددددددداة السدرسدددددددددددة الجزائريدددددددددددة.

وحيشئدددددددددددددذ تددددددددددددددسي إصدددددددددددددالحها السزعدددددددددددددؾم  الجيدددددددددددددل  كميهسدددددددددددددا كجيدددددددددددددل أول.
باعتبدددددددددار أنهدددددددددا ال تعتدددددددددر  سدددددددددؾى بلصدددددددددالحات  الثددددددددداني  بالجيدددددددددل الثالددددددددد .

 ه الجيل ا ول.التي ُتؾِهُؼ أنّ  2003
معشدددددددددددا   إّن الحدددددددددددي  عددددددددددؽ إصددددددددددالح مشغؾمددددددددددة تربؾيددددددددددة    بمددددددددددد،        

أنشدددددددا سدددددددشعيد الشغدددددددر فدددددددي بشددددددداء السشددددددداه . و السدددددددشه  هدددددددؾ جسيدددددددع الخبدددددددرات 
التددددددددددددي تهيئهددددددددددددا السدرسددددددددددددة لتالميددددددددددددذها بقرددددددددددددد مددددددددددددداعدتهؼ عمددددددددددددى الشسددددددددددددؾ 

فددددددددددددلذا كددددددددددددان  .1الذددددددددددددامل، وتعددددددددددددديل سددددددددددددمؾكهؼ طبقددددددددددددا لفمدددددددددددددفتها التربؾيددددددددددددة 
ي ددددددددر  بتغيددددددددر  شهدددددددداج،الكتدددددددداب السدرسددددددددي جددددددددزءا مددددددددؽ هددددددددذا الس فددددددددال بددددددددد أن ُيغ 

ولدددددددددددذلػ ارتددددددددددد ت وزارة التربيدددددددددددة الؾطشيدددددددددددة إلدددددددددددى طبدددددددددددع الكتددددددددددداب  السشددددددددددداه .
 .انيّ بالجيل الثّ  الجديد الخاّص  السدرسيّ 
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إن مددددددددددددددددا يسكددددددددددددددددؽ تدددددددددددددددددجيمه كذدددددددددددددددديء إيجددددددددددددددددابي سددددددددددددددددؾاءال فددددددددددددددددي          
أو فدددددددددي إصدددددددددالحات بدددددددددؽ زا دددددددددؾ ،هدددددددددؾ شدددددددددكل  انيّ إصدددددددددالحات الجيدددددددددل الثّددددددددد

ور البددددددددددارز كشؾلؾجيددددددددددا الدددددددددددّ   كددددددددددان لمتّ حيدددددددددد ومغهددددددددددر . الكتدددددددددداب السدرسدددددددددديّ 
ؾر ؽ بالّرددددددددتددددددددي بددددددددا بهددددددددا هدددددددذا الكتدددددددداب الجديدددددددد السددددددددزيّ ة الّ فدددددددي تمددددددددػ الحّمددددددد

 سا نغر إليها.ؼ كمّ تي تثير انتبا  الستعمّ اهية الّ وألؾانها الزّ 
 هرةالص  

هدددددددددا ؾرة لسددددددددا يعرفؾنددددددددده عشهدددددددددا مدددددددددؽ أنّ لددددددددؼ يهسدددددددددل السختردددددددددؾن الّرددددددددد        
ديؽ لددددددددذلػ راحددددددددؾا  يددددددددر متددددددددردّ  ة.ربؾّيددددددددة التّ ال فددددددددي العسمّيددددددددتقددددددددؾم بدددددددددور فّعدددددددد

فمسددددددددددداذا  ؼ.اب لمسدددددددددددتعمّ كل الجسيدددددددددددل والجدددددددددددذّ فدددددددددددي اسدددددددددددتدعائها وبدددددددددددذلػ الّذددددددددددد
 ؟انيّ ؾرة في كتب الجيل الثّ ه بالّر هذا االهتسام كمّ 

اني بشؾعيهددددددددددددددا ؾرة فددددددددددددددي كتددددددددددددددب الجيددددددددددددددل الثّددددددددددددددعهددددددددددددددؾر الّرددددددددددددددإّن          
نجدددددددداح إاليدددددددددو  و الفؾتددددددددؾ رافي مددددددددؽ شدددددددد نه أن يدددددددددهؼ بدرجددددددددة عاليددددددددة فددددددددي 

 إذ تعددددددددددّد طريقددددددددددا مخترددددددددددرا لمؾصددددددددددؾل إلددددددددددى السفدددددددددداهيؼ. ة التعّمسيددددددددددة.العسمّيدددددددددد
ف ؾعيددددددددد  السكثّدددددددددمسيدددددددددذ يالحددددددددد  ذلدددددددددػ التّ ؽ فدددددددددي كتددددددددداب التّ  ولعدددددددددّل السدددددددددتسعّ 

 يدددددددددددده بقيستهددددددددددددا ودورهددددددددددددا ة، وهددددددددددددذا يعكددددددددددددس وعددددددددددددي مىلّ عميسّيددددددددددددؾر التّ لمّردددددددددددد
 ة. عمسيّ ة التّ السرجؾة مؽ العسميّ  2ال في تحقير ا هدا  الفعّ 

ة ل السدددددددددددددادّ فدددددددددددددل أكثدددددددددددددر اسدددددددددددددتعدادا لتقّبدددددددددددددة تجعدددددددددددددل الظّ ؾر إن الّرددددددددددددد        
يددددددددددادة فددددددددددي تقؾيددددددددددة غبددددددددددة والزّ حيدددددددددد  تددددددددددداعد عمددددددددددى إشددددددددددبا  الرّ  ة،السعرفّيدددددددددد

فعددددددددددل  ر نجدددددددددداح أ ّ .فددددددددددال يسكددددددددددؽ أن يترددددددددددؾّ 3ؼ وتحددددددددددديؽ خبددددددددددرات السددددددددددتعمّ 
 فددددددددددال عجددددددددددب فددددددددددي أنّ  ؾر.تعّمسددددددددددي دون االسددددددددددتعانة بتقشيددددددددددة العسددددددددددل بالّردددددددددد

ؼ فددددددددي مراحددددددددل لدددددددددى السددددددددتعمّ ة مددددددددؽ شدددددددد نها أن تثيددددددددر االهتسددددددددام قشّيددددددددهددددددددذ  التّ 
 شرط أن تدتعسل بذكل صحي . ص،سه ا ولى أكثر مؽ الشّ تعمّ 

غدددددددددددددر واإلصدددددددددددددغاء إلدددددددددددددى مثيدددددددددددددر بردددددددددددددر  الردددددددددددددؾرة تعشدددددددددددددي الشّ   إنّ        
تدددددددي يايذدددددددها داخدددددددل   إلدددددددى الحيددددددداة الّ عدددددددرّ يددددددددتظيع الظفدددددددل مدددددددؽ خاللددددددده التّ 
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وبددددددددددددددذلػ يدددددددددددددددتؾعب  ا شددددددددددددددياء  ار  والبمدددددددددددددددة.السدرسددددددددددددددة وا سددددددددددددددرة والّذدددددددددددددد
إذ  .4سهدددددددددددا ويذددددددددددداهدها تدددددددددددي يتعمّ ؾر الّ مدددددددددددؽ خدددددددددددالل الّرددددددددددد السحيظدددددددددددة بددددددددددده
تددددددددددي قددددددددددد تعجددددددددددز مؾكات الّ ؼ أن يتددددددددددرجؼ بهددددددددددا بعددددددددددض الّددددددددددديدددددددددددتظيع السعّمدددددددددد

 ة.فؾليّ غة الظّ عشها المّ 
أن يدتحزددددددددددددر حؾاسدددددددددددده  ،فددددددددددددل أيزددددددددددداؾرة لمظّ كسدددددددددددا تدددددددددددددس  الّرددددددددددد        
 ،فيددددددددددددددسع ويدددددددددددددرى ويعّبدددددددددددددر ،ة الؾاحددددددددددددددةعمسّيدددددددددددددة التّ الث فدددددددددددددي العسمّيدددددددددددددالدددددددددددددثّ 

فددددددددي حدددددددديؽ يكتفددددددددي السعّمددددددددؼ بدددددددددور  كّمدددددددده عمددددددددى نفددددددددده،معتسدددددددددا فددددددددي ذلددددددددػ 
حيشهددددددددددا يسكدددددددددؽ أن نحكددددددددددؼ بشجددددددددداح الّرددددددددددؾرة سدددددددددؾاءال مددددددددددؽ حيدددددددددد   السؾّجددددددددده.

أم  إيردددددددددال الفكدددددددددرة إلدددددددددى الفئدددددددددة السددددددددددتهدفة إذا كانددددددددد  الكفددددددددداءة وجدانيدددددددددة،
إذا كانددددددددد   مدددددددددؽ حيددددددددد  جدددددددددّر الّظفدددددددددل إلدددددددددى االكتدددددددددداب الّمغدددددددددؾ  وتفعيمددددددددده،

 العسيمة الّتعمسية ذات طابع لداني.
إّن الّرددددددددددددددددددؾرة كفيمددددددددددددددددددة بتظددددددددددددددددددؾير كاّفددددددددددددددددددة  يسكدددددددددددددددددؽ القددددددددددددددددددؾل إذن،        

 وجعمهدددددددددا أكثدددددددددر فاعمّيدددددددددة وكفايدددددددددة، عشاصدددددددددر العسمّيدددددددددة الّتعّمسّيدددددددددة الّتعميسّيدددددددددة،
بددددددددددل  دددددددددددت مهّسددددددددددة فددددددددددي  فمددددددددددؼ تعددددددددددد الّرددددددددددؾرة وسدددددددددديمة إ ددددددددددافية فزددددددددددمة،
أساسددددددددّية فددددددددي نسددددددددّؾ الّظفددددددددل  5العسمّيددددددددة التربؾّيددددددددة لسددددددددا تقددددددددؾم بدددددددده مددددددددؽ أدوار 

 ى.في مراحمه العسرّية ا ول
اسددددددددددتظاع  الّرددددددددددؾرة فددددددددددي كتددددددددددب الجيددددددددددل الثّدددددددددداني أن تدددددددددددهؼ فددددددددددي        

تظددددددددؾير قدددددددددرات السددددددددتعّمؼ الّمغؾيددددددددة وتشددددددددبا  رغباتدددددددده الّشفدددددددددّية وتمقددددددددي  ذاتدددددددده 
دددددددددددددددع تردددددددددددددددّؾر  لمدددددددددددددددّزمؽ والسكدددددددددددددددان، روحيدددددددددددددددا واجتساعيدددددددددددددددا وثقافيدددددددددددددددا، سِّ  و ُتؾ 

ددددددددددددددددددددددددددددددي ذكدددددددددددددددددددددددددددددداء  وأحاسيددددددددددددددددددددددددددددددده، ولجدددددددددددددددددددددددددددددددسه، ولألشددددددددددددددددددددددددددددددياء،  وُتش سِّ
 السختمفة.6ومهاراته 
حاول تقّردددددددددي كدددددددددّل ذلدددددددددػ مدددددددددؽ خدددددددددالل تددددددددددمي  الّزدددددددددؾء عمدددددددددى سدددددددددش       

هددددددددذا الكتدددددددداب السّؾحددددددددد بدددددددديؽ مددددددددؾاد الّمغددددددددة  كتدددددددداب الّدددددددددشة الّثانيددددددددة ابتدددددددددائي.
ذ  يمفددددددددد  نغدددددددددر كدددددددددّل العربّيدددددددددة والتربّيدددددددددة اإلسدددددددددالمّية والتربّيدددددددددة السدنيدددددددددة اّلددددددددد
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مترددددددددّف  لدددددددده، لسددددددددا يحتؾيدددددددده مددددددددؽ صددددددددؾر مثيددددددددرة بلمكانهددددددددا أن تذددددددددّد انتبددددددددا  
هددددددددددا كدددددددددددشد رئدددددددددديس  فددددددددددي العسمّيددددددددددة فتدددددددددددّهل عمددددددددددى  السددددددددددتعّمؼ، السعّمددددددددددؼ تؾعيف 
طرفددددددددا مهّسددددددددا فددددددددي بشدددددددداء تمددددددددػ   ّندددددددده يكددددددددؾن قددددددددد  ددددددددسؽ بددددددددذلػ، الّتعّمسّيددددددددة،
وهدددددددددددؾ الحزدددددددددددؾر الدددددددددددّذهشي لمسدددددددددددتعّمؼ، ولددددددددددديس السدددددددددددتعّمؼ السجدددددددددددّرد  العسمّيدددددددددددة،

 البعيد عؽ الت ثير والت ثر.
 القيم

أن نبحدددددددددددد  بعددددددددددددض القدددددددددددديؼ الّديشّيددددددددددددة واالجتساعيددددددددددددة  سددددددددددددشحاول إذن،       
والّثقافيددددددددددة التددددددددددي أراد أن يبّثهددددددددددا هددددددددددذا الكتدددددددددداب بؾاسددددددددددظة تؾعيفدددددددددده الّرددددددددددؾرة 

أيزددددددددا إلددددددددى الكذددددددددف عددددددددؽ  -جاهددددددددديؽ  –كسددددددددا سشدددددددددعى  كتقشيددددددددة لمددددددددتعّمؼ.
تمددددددددددددػ الهفددددددددددددؾات التددددددددددددي وقددددددددددددع فيهددددددددددددا السىلفددددددددددددؾن فددددددددددددي تذددددددددددددكيمهؼ لرددددددددددددؾر 

ذلددددددددددػ كفيددددددددددل بدددددددددد ن يعسددددددددددل فددددددددددي االتجددددددددددا   حيدددددددددد  بدددددددددددا لشددددددددددا أنّ  الكتدددددددددداب.
اء مددددددددددؽ أجمهددددددددددا هددددددددددذا الكتدددددددددداب تددددددددددي جددددددددددالسعدددددددددداكس لمكفدددددددددداءات السشتغددددددددددرة الّ 

عمددددددددديؼ فدددددددددي الجزائدددددددددر بردددددددددفة ة لمتّ السرامدددددددددي العاّمددددددددد و ددددددددددّ  ة،بردددددددددفة خاّصددددددددد
 مجسمة.
 القيم الدينية:       
يشيددددددددددة بسختمددددددددددف أشددددددددددكالها كددددددددددان لهددددددددددا القيسددددددددددة الدّ  يبدددددددددددو طبيايددددددددددا أنّ        

إذ تقددددددددؾم هددددددددذ  السددددددددادة  الحزددددددددؾر البددددددددارز فددددددددي كتدددددددداب التربيددددددددة اإلسددددددددالمية.
يؽ اإلسدددددددددددالمي الحشيددددددددددد ،عمى أخالقددددددددددده  التربيدددددددددددة عمدددددددددددى الددددددددددددّ  مدددددددددددؽ أجدددددددددددل
ال فددددددددددي تربيددددددددددة تدددددددددددهؼ بذددددددددددكل فّعدددددددددد عمددددددددددى عقيدتدددددددددده وكتابدددددددددده. ومعامالتدددددددددده،

ة ة الروحّيددددددددددؼ الفظريددددددددددة فدددددددددي السجددددددددداالت الفكرّيدددددددددتشسيدددددددددة اسدددددددددتعدادات السدددددددددتعمّ 
 فددددددددددددديّ والشّ  تساشددددددددددديا وخرددددددددددددائص نسدددددددددددؾ  العقمدددددددددددديّ  ة واالجتساعيددددددددددددة،والخمقّيددددددددددد

العقيدددددددددددددة وتشذدددددددددددئته تشذددددددددددددئة قائسدددددددددددة عمددددددددددددى مبددددددددددداد   مدددددددددددددتؾى، فدددددددددددي كدددددددددددلّ 
، لتجعددددددددددددددل مشدددددددددددددده مؾاطشددددددددددددددا صدددددددددددددددالحا 7مؾك القددددددددددددددؾيؼ  والّددددددددددددددد الرددددددددددددددحيحة،

ة هددددددددددددا مددددددددددددادّ  نّ  ة لددددددددددددديششا اإلسددددددددددددالمي.سددددددددددددا فددددددددددددي السبدددددددددددداد  ا ساسدددددددددددديّ متحكّ 
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 فيشذددددددددد  مىمشدددددددددا،  تزدددددددددع لددددددددده أسدددددددددس بشددددددددداء شخرددددددددديته الؾطشيدددددددددة السددددددددددمسة .
را إطددددددددار  محّبددددددددا وخادمددددددددا لؾطشدددددددده، ا بلسددددددددالمه،معتددددددددزّ  مظيعددددددددا متخّمقددددددددا، مقدددددددددِّ

 واعيدددددددددددا بسددددددددددددىوليته، قائسدددددددددددا بؾاجباتددددددددددده، وسدددددددددددظه، الحيددددددددددداة السذدددددددددددتركة فدددددددددددي
 .8ومؾاكبا عرر   متفّتحا عمى  ير ،

 يتفاعدددددددددددددل  ربيدددددددددددددة اإلسدددددددددددددالمية أنة التّ بفزدددددددددددددل مدددددددددددددادّ  يددددددددددددددتظيع إذن،       
 سدددددددددا فددددددددددي مسارسدددددددددة الّدددددددددددمؾكاتؼ فدددددددددي محيظدددددددددده بكي يدددددددددة أكثددددددددددر تحكّ السدددددددددتعمّ 

ا ّوليددددددددة السشدددددددددجسة مددددددددع السعددددددددار  والقدددددددديؼ السكتدددددددددبة فددددددددي أسددددددددس العقيدددددددددة 
اإلسدددددددددددددددالمية والابددددددددددددددددادات والسعدددددددددددددددامالت وحفدددددددددددددددد  الشردددددددددددددددؾص الذددددددددددددددددرعية 

تددددددددددي يعتسدددددددددددد ؾرة هددددددددددي أحدددددددددددد العؾامددددددددددل ا ساسددددددددددية الّ والّردددددددددد .9واسددددددددددتعسالها 
ع ؼ ليتذدددددددبّ مدددددددة فدددددددي قيدددددددادة السدددددددتعمّ ؼ ليقدددددددؾم بددددددد داء رسدددددددالته الستسثّ عميهدددددددا السعّمددددددد

 مية.بتمػ القيؼ اإلسال
ؾرة فدددددددددددي زر  أن نبدددددددددددرز دور الّرددددددددددد سشددددددددددددعى فدددددددددددي هدددددددددددذا العشردددددددددددر،      

انيدددددددددة شة الثّ مدددددددددة هشدددددددددا فددددددددي تمسيدددددددددذ الّددددددددددوالسسثّ  اشددددددددئة،ة لددددددددددى الشّ يشّيدددددددددالقدددددددديؼ الدّ 
   إلدددددددى ذلددددددددػ فدددددددي  ددددددددؾء نسدددددددؾذج واحددددددددد،سددددددددشتظرّ  عمدددددددديؼ االبتددددددددائي.مدددددددؽ التّ 

ؾرة فددددددددي يدددددددده الّرددددددددذ  تىدّ ور اّلدددددددد  لشددددددددا ذلددددددددػ الدددددددددّ لكّشدددددددده كفيددددددددل بدددددددد ن يؾّ دددددددد
 يشيددددددددة.اخترنا  جددددددددل ذلددددددددػ أهددددددددؼّ اني بغيددددددددة زر  القدددددددديؼ الدّ ل الثّددددددددكتدددددددداب الجيدددددددد

 الة.ركؽ في اإلسالم وأّوله، وهؾ الّر 
انيدددددددددددة شة الثّ عيرة اإلسدددددددددددالمية فدددددددددددي مشهددددددددددداج الّددددددددددددالّذدددددددددددجددددددددددداءت هدددددددددددذ        

 قددددددددددرة  اني تحددددددددد   ظددددددددداِء كفددددددددداءة  مددددددددددتهدفة  مفادهدددددددددالمجيدددددددددل الثّددددددددد ابتددددددددددائيّ 
خؾل فددددددددددددددي الدددددددددددددددّ  الة وتعددددددددددددددداد ركعاتهددددددددددددددا دون ؼ عمددددددددددددددى أداء الّرددددددددددددددالسددددددددددددددتعمّ 

مدددددددددددع الّتعدددددددددددّر  عمدددددددددددى  داب  تفاصددددددددددديل الفدددددددددددرائض والّددددددددددددشؽ والسددددددددددددتحّبات،
ؼ مدددددددددددؽ أركدددددددددددان اء تتّبعشدددددددددددا لددددددددددددرس هدددددددددددذا الدددددددددددّركؽ السهدددددددددددوأثشددددددددددد .10السددددددددددددجد 

ألفيشدددددددددا أّن ذلدددددددددػ كدددددددددان حا دددددددددرا  اإلسدددددددددالم مدددددددددؽ حيددددددددد  تؾعيدددددددددُ  الّردددددددددؾرة،
 في كثير مؽ الّرؾر:
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  ّ11  تحية التذهدالظفل أحسد وهؾ يجمس يىد. 
  ّه وهدددددددي فددددددددي وهدددددددؾ يجمددددددددس إلدددددددى جاندددددددب أّمدددددددد فدددددددل أحسدددددددددصدددددددؾرة الظ

 12د.ذهّ التّ 
  ّركعدددددددة  ية يردددددددمّ ولكدددددددؽ فدددددددي هدددددددذ  السدددددددرّ  فدددددددل أحسدددددددد،دائسدددددددا مدددددددع الظ

دها كاممددددددددددددددددة بتكبيددددددددددددددددرة إحرامهددددددددددددددددا وركؾعهددددددددددددددددا وسددددددددددددددددجؾدها وتذددددددددددددددددهّ 
ذلددددددددددددددػ فددددددددددددددي ِتْددددددددددددددِع صددددددددددددددؾر  صددددددددددددددغيرة تبددددددددددددددّيؽ  وتددددددددددددددميسها. كددددددددددددددلّ 

 13الؾ ايات السختمفة لمرالة
 ،فددددددددددل الظّ وُتغِهددددددددددر  ا ولددددددددددى كبيددددددددددرة ندددددددددددبيا، أربددددددددددع صددددددددددؾر أخددددددددددرى

ؽ أحسددددددددد فددددددددي تبدددددددديّ  انيددددددددة،والثّ  أحسددددددددد لحغددددددددة دخؾلدددددددده إلددددددددى السدددددددددجد.
ي غهدددددددُر فيهدددددددا أحسدددددددد وهددددددددؾ  الثددددددددة،الثّ  بددددددداب السددددددددجد يهدددددددّؼ بالددددددددخؾل.

فقددددددددد تؾّلدددددددد  ترددددددددؾير إمددددددددام  ا ا خيددددددددرة،أّمدددددددد   تحيددددددددة السدددددددددجد.يددددددددىدّ 
 .14السدجد وهؾ عمى السشبر يخظب لمجسعة

سدددددددددددددتظاع  ابقة قدددددددددددددد اؾر الّددددددددددددددالّرددددددددددددد أنّ  يبددددددددددددددو جميدددددددددددددا  ّ  كدددددددددددددان،      
 جدددددددددؾء إلدددددددددى الكدددددددددالم الكثيدددددددددر.أن تحسدددددددددل كثيدددددددددرا مدددددددددؽ السعددددددددداني دون المّ  ،أّوال

ؾرة أسدددددددر  إلدددددددى وصدددددددؾل الفكدددددددرة عدددددددؽ طريدددددددر الّرددددددد أنّ  أ دددددددف إلدددددددى ذلدددددددػ،
ة إذا كاندددددددددددد  هشدددددددددددداك خاّصدددددددددددد ؼ مددددددددددددؽ وصددددددددددددؾلها بالكمسددددددددددددة،ذهددددددددددددؽ السددددددددددددتعمّ 
إذ قدددددددددددد يعجددددددددددددز  سددددددددددديؽ.ة متبايشدددددددددددة بددددددددددديؽ مددددددددددددتؾيات الستعمّ فروقدددددددددددات فردّيددددددددددد

ولكدددددددؽ تخّمفددددددده ذلدددددددػ قدددددددد  أو فهسددددددده، ّص قدددددددراءة الدددددددشّ ؼ الستخّمدددددددف عدددددددؽ السدددددددتعمّ 
 فة.ؾرة مؽ معان  مكثّ ال يسشعه أن يفهؼ ما يسكؽ أن تبّثه الّر 

ؾرة  مدددددددددددؽ حيددددددددددد  الّرددددددددددد هجربدددددددددددة أّنددددددددددده عّمستشدددددددددددا التّ نقدددددددددددؾل ذلدددددددددددػ  ّنددددددددددد      
ة وأكثدددددددددر غؾّيدددددددددوداللتهدددددددددا فهدددددددددي أكثدددددددددر تعبيدددددددددرا وتؾ ددددددددديحا مدددددددددؽ الكمسدددددددددات المّ 

 ولدددددددددذلػ رأيشدددددددددا أنّ  .15سعرفدددددددددة فدددددددددل وتدريبددددددددده عمدددددددددى التددددددددد ثيرا فدددددددددي تشذدددددددددئة الظّ 
ؼ ؾر قددددددددددد أوصددددددددددم  السعدددددددددداني السددددددددددراد تؾصدددددددددديمها إلددددددددددى السددددددددددتعمّ هددددددددددذ  الّردددددددددد

ه فدددددددي حددددددديؽ لدددددددؾ أّنددددددد ه فقددددددد .ؼ بددددددددور السؾّجددددددب قرددددددر الظدددددددر  واكتفددددددداء السعّمددددددد
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ور لرأيشددددددددددددا فددددددددددددؾن عمددددددددددددى الكمسددددددددددددات وحددددددددددددها  داء ذلددددددددددددػ الدددددددددددددّ اعتسدددددددددددد السىلّ 
، دددددددؽ  طريقدددددددة وهدددددددذا مدددددددا سددددددديتعار  مدددددددع  السعّمدددددددؼ قدددددددد تحدددددددّؾل إلدددددددى  مجدددددددرد ممقِّ

 وال تزال.     2003تي اعتسدتها الؾزارة مشذ دريس بالكفاءات الّ التّ 
 -مددددددددة الستقدّ  ؽّ فددددددددل وهددددددددؾ فددددددددي هددددددددذ  الّدددددددددفالظّ  وبعيدددددددددا عددددددددؽ الكمسددددددددة،      

قددددددددددد يتدددددددددد ثر بددددددددددال  التّدددددددددد ّثر بسددددددددددا تحسمدددددددددده تمددددددددددػ  –سددددددددددبع سددددددددددشؾات أو يزيددددددددددد 
تجعمددددددددددددددده يذدددددددددددددددعر بقيسدددددددددددددددة الّردددددددددددددددالة  الّردددددددددددددددؾر مدددددددددددددددؽ دالالت إيجابّيدددددددددددددددة،

ُفدددددددُه أّن هدددددددذا  ثدددددددؼّ  ل تكدددددددرار السذددددددداهد الستعّمقدددددددة بهدددددددا.فيقّدسدددددددها مدددددددؽ خدددددددال رِّ ُتع 
كسددددددددددا تتددددددددددي  لددددددددده صددددددددددؾُر كي يددددددددددِة أداء  بالرجددددددددددال واإلنددددددددداث. الدددددددددّركؽ خدددددددددداّص 

حيدددددددددد  يرددددددددددل السددددددددددتعّمؼ إلددددددددددى إتقددددددددددان  درب عميهددددددددددا،الّرددددددددددالة فرصددددددددددة التّدددددددددد
كيفيتهدددددددددا وبعدددددددددض أحكامهدددددددددا باسدددددددددتعسال تمدددددددددػ الّردددددددددؾر التدددددددددي تبدددددددددّيؽ طفدددددددددال 

 يىد  الرالة.
ر  أحسدددددددددد  وهددددددددؾ فدددددددددي السدددددددددجد قدددددددددد تعسددددددددل عمدددددددددى فددددددددي حددددددددديؽ إّن ُصدددددددد      ؾ 

فدددددددل وقمبدددددددده متعمددددددددر بهددددددددذ  تحبيدددددددب أدائهددددددددا فددددددددي السدددددددداجد، فيذددددددددّب هددددددددذا الظّ 
 البقعة السقدسة.

 غدددددددددددة،ولكدددددددددددؽ بلشدددددددددددراك المّ  ؾر السددددددددددددتهدفة،كسدددددددددددا تددددددددددددهؼ تمدددددددددددػ الّرددددددددددد     
ذددددددددددهد كعددددددددددات والتّ ر بالرددددددددددالة كعدددددددددددد الرّ فددددددددددل بعددددددددددض مددددددددددا تعّمددددددددددبتعمددددددددديؼ الظّ 

ددددددددددددحشا دور  الّرددددددددددددؾرة فددددددددددددي زر  فشكددددددددددددؾن بهددددددددددددذا قددددددددددددد و  و داب السدددددددددددددجد. َّ 
القددددددديؼ الّديشيدددددددة فددددددددي نفدددددددؾس الشاشدددددددئة مددددددددؽ خدددددددالل أهدددددددّؼ ركددددددددؽ فدددددددي اإلسددددددددالم 

 وعسؾد .
 القيم االجتماعية:      
عمددددددددددديؼ االبتددددددددددددائي ثددددددددددداني فدددددددددددي نهايدددددددددددة التّ تهدددددددددددد  مشددددددددددداه  الجيدددددددددددل الّ        

سدددددددددديؽ إلددددددددددى أن فيسددددددددددا يخددددددددددّص زر  القدددددددددديؼ االجتساعيددددددددددة فددددددددددي نفددددددددددؾس الستعمّ 
   فدددددددددددي محيظدددددددددددده االجتسدددددددددددداعي،رددددددددددددرّ عمددددددددددددى التّ ؼ قدددددددددددادرا تجعدددددددددددل  السددددددددددددتعمّ 

ذلددددددددددػ مددددددددددا اكتذددددددددددفشا  فددددددددددي مشهدددددددددداج  .16بذددددددددددكل مدددددددددددىول تجددددددددددا  ا خددددددددددريؽ 
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انيدددددددددة ابتددددددددددائي حيددددددددد  يددددددددددعى إلدددددددددى الؾصدددددددددؾل شة الثّ ة لمّددددددددددربيدددددددددة السدنّيدددددددددالتّ 
مسيدددددددددذ إلدددددددددى  القددددددددددرة عمدددددددددى الّتسييدددددددددز بددددددددديؽ ا سدددددددددرة وا قدددددددددارب والجيدددددددددران بالتّ 

ارسدددددددددددددددة و القددددددددددددددددرة عمدددددددددددددددى مس؛ 17والحدددددددددددددددرص عمدددددددددددددددى ُحْددددددددددددددددِؽ معددددددددددددددداممتهؼ 
الددددددددددددددمؾك االجتسددددددددددددداعي بتؾعيددددددددددددد  السعدددددددددددددار  السكتددددددددددددددبة فدددددددددددددي الّتعددددددددددددداون 

وكددددددددددددذا  القدددددددددددددرة عمددددددددددددى إبددددددددددددداء الددددددددددددرأ  وحدددددددددددددؽ ، 18والّتظددددددددددددؾ  والّتدددددددددددددام  
 مع ا خر. 19السحاورة 
 جددددددددددل ذلددددددددددػ كّمدددددددددده، تهددددددددددتّؼ الددددددددددّدول التددددددددددي تحتددددددددددرم نفدددددددددددها بددددددددددالّتعميؼ       

دددددددددددددددد ص لدددددددددددددددده السدددددددددددددددددئؾلؾن أكبددددددددددددددددر وتجعمدددددددددددددددده  ددددددددددددددددسؽ أولؾياتهددددددددددددددددا ويخرِّ
 عمؼ،رجددددددددددددة ا ولددددددددددددى عمددددددددددددى الددددددددددددتّ ز بالدّ ذ إّن  جهددددددددددددؾدهؼ ترّكددددددددددددإ ت.السيزانيددددددددددددا

ئيددددددددددددية الكتدددددددددددداب الفدددددددددددرد كثيدددددددددددر مدددددددددددؽ ه الؾسددددددددددديمة الرّ عمدددددددددددى اعتبدددددددددددار أّنددددددددددد
جاهددددددددددات والقدددددددددديؼ مؾكية واالتّ السعددددددددددار  والسهددددددددددارات وتكددددددددددؾيؽ العددددددددددادات الّددددددددددد

 .20عمؼ تي ُتعتبر الهد  مؽ عسمية التّ الّ 
ربيدددددددددددددددة والتّ  ةغدددددددددددددددة العربّيدددددددددددددددد لمّ فدددددددددددددددؾ الكتددددددددددددددداب السؾّحددددددددددددددداهدددددددددددددددتؼ مىلّ          

دددددددددددا  ابتددددددددددددائي، ةشة الثانيدددددددددددربيدددددددددددة السدنيدددددددددددة لمّدددددددددددداإلسدددددددددددالمية والتّ  دددددددددددا بالغال اهتسامال
سدددددددددديؽ ليشتجددددددددددؾا فحدددددددددداولؾا  رسددددددددددها فددددددددددي نفددددددددددؾس الستعمّ  بددددددددددالقيؼ االجتساعيددددددددددة.

را عمى تحّسدددددددددددل السددددددددددددىولية فدددددددددددي أعسالدددددددددددده  ا صدددددددددددالحا قددددددددددددادال لمسجتسدددددددددددع فدددددددددددردال
مؾك السشددددددددددددددجؼ مدددددددددددددع قددددددددددددديؼ واختياراتددددددددددددده عمدددددددددددددى  دددددددددددددؾء السعدددددددددددددار  والّدددددددددددددد

ؾرة وسدددددددددديمةال ناجعددددددددددةال لشقددددددددددل تمددددددددددػ القدددددددددديؼ فؾجدددددددددددوا فددددددددددي الّردددددددددد .21السجتسددددددددددع 
يدددددددددشعكس ذلدددددددددػ إيجابدددددددددا عمدددددددددى ا سدددددددددرِة و  إلدددددددددى ذهدددددددددؽ السدددددددددتعّمؼ فت ْعم دددددددددُر بددددددددده،

 وعمى السجتسع ككّل. برفة  خاصة،
مددددددددؽ أهددددددددّؼ الّرددددددددؾر التددددددددي وّعفهددددددددا القددددددددائسؾن عمددددددددى كتدددددددداب الّدددددددددشة          

 الّثانية السؾّحد في السؾاد ا دبية:
 .ريددددددددددددرالّظفدددددددددددل وهدددددددددددؾ يقدددددددددددؾد شددددددددددديخا لي ْعُبدددددددددددر  بددددددددددده الظّ  22صدددددددددددؾرُة .1      

دددددددددُر أّنهدددددددددا  وتلدددددددددى جانبهدددددددددا صدددددددددؾرة أخدددددددددرى لظفمدددددددددة ُتْسِددددددددددُػ رأس  عجدددددددددؾز  ي ْغه 
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غير ديد مدددددددددؽ الّردددددددددوال يددددددددددّل هدددددددددذا إاّل عمدددددددددى االحتدددددددددرام الّذددددددددد تقبيم هدددددددددا. دتدددددددددؾّ 
ؾرتيؽ فيتسّشددددددددددى د رأيتدددددددددده لمّرددددددددددفددددددددددل  قددددددددددد يتدددددددددد ّثر بسجددددددددددرّ فالظّ  إلددددددددددى الكبيددددددددددر.
تددددددددددي ا يكتذددددددددددف بشفددددددددددده تمددددددددددػ الرسددددددددددالة  الّ ة عشدددددددددددمخاّصدددددددددد محاكدددددددددداة  ذلددددددددددػ.

دددددددددددددددا الّردددددددددددددددؾرتان. ث ْته  وهدددددددددددددددي وجدددددددددددددددؾُب احتدددددددددددددددراِم الُسِددددددددددددددددشِّيؽ  وتطددددددددددددددداعتهؼ  ب ع 

عي  جل إر ائهؼ.  والد 
دددددددددددْمس ى وهدددددددددددي تدددددددددددداعد أمَّهدددددددددددا فدددددددددددي أشدددددددددددغال  23صدددددددددددؾرُة الظفمدددددددددددة.2       س 

تدددددددددي صدددددددددشعتها هدددددددددذ  الّرسدددددددددالة الّ  السشدددددددددزل وبالّزدددددددددب  فدددددددددي  ددددددددددل ا واندددددددددي.
مؾجهددددددددددةإ بالخرددددددددددؾص إلددددددددددى  ص السرفددددددددددر،الّرددددددددددؾرة باالشددددددددددتراك مددددددددددع الددددددددددشّ 

ْيِهؽَّ فزدددددددددددديمُة مددددددددددددداعدِة ا مِّ فددددددددددددي أشددددددددددددغاِل التّ  مسيددددددددددددذات حتددددددددددددى تشسددددددددددددؾ  ل ددددددددددددد 
 السشزِل.
خاللهدددددددددددا  يدددددددددددتؼّ  حاسدددددددددددسة، رة مرحمدددددددددددة نسدددددددددددؾّ فؾلدددددددددددة السبّكدددددددددددو  تعدددددددددددّد الظّ        

ة ة واالجتساعّيددددددددددلمقدددددددددددرات الفكرّيددددددددددزم  اتي واإلطددددددددددار الددددددددددالّ تحديددددددددددد الفكددددددددددر الددددددددددذّ 
تذددددددددّب البشددددددد  وقمُبهددددددددا  يدددددددُر معّمددددددددر  كمِّددددددده بالدراسددددددددة  وبدددددددذلػ .24فددددددددل عشدددددددد الظّ 
ة خاّصدددددددد ؾفيددددددددر بدددددددديؽ العمددددددددؼ والعسددددددددل داخددددددددل  السشددددددددزل.بددددددددل تحدددددددداول التّ  فقدددددددد ،

هدددددددددا سددددددددددترافقها فلنّ  إذا عمسشدددددددددا أّن هدددددددددذ  الفتددددددددداة  إذا اختدددددددددارت مددددددددددار  الّدراسدددددددددة،
فدددددددد ّنى لهددددددددا أن تبقددددددددى كددددددددّل تمددددددددػ السدددددددددة  خددددددددالل ِسددددددددِشيؽ  طؾيمددددددددة  مددددددددؽ عسرهددددددددا.

 بعيدة عؽ السظبخ.
ثِّر         ُشدددددددددؾط  مشهدددددددددا وتُدددددددددى  فدددددددددلذا اسدددددددددتظاعِ  الّردددددددددؾرة أن تدددددددددىد   الدددددددددّدور  الس 

فلنشددددددددا نكددددددددؾن قددددددددد نجحشددددددددا فددددددددي تكددددددددؾيؽ  فددددددددي السددددددددتعّمؼ مددددددددؽ جددددددددشس اإلندددددددداث،
ِبددددددددها  فتددددددداة تددددددددتظيع بامتيددددددداز أن تجسدددددددع بددددددديؽ فزدددددددل إعاندددددددة أّمهدددددددا، ر  وبددددددديؽ ت د 

 عمى عسِل البي  لكي ترب   ُأمَّ الغد. 
يؽ عشددددددددددددد مجسؾعددددددددددددة مددددددددددددؽ ا طفددددددددددددال السرددددددددددددظفِّ ُتغهددددددددددددر  25صدددددددددددؾرةإ .3      

 فدددددددي حددددددديؽ ي غهدددددددرإ طفدددددددلإ خدددددددارج الّردددددددف يريدددددددد شدددددددراء شددددددديء مدددددددا. السكتبدددددددي.
ص السرفددددددددددر نكتذددددددددددف أّن ذلددددددددددػ الظفددددددددددل  هددددددددددؾ  أمدددددددددديؽ  ولكددددددددددؽ بددددددددددالعؾدة لمددددددددددشّ 
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ولكشددددددددددده أراد أن يذدددددددددددتر   ذ  جددددددددددداء متددددددددددد ّخرا بعدددددددددددد أولئدددددددددددػ السردددددددددددظّفيؽ،اّلددددددددددد
دددددددددِل السعّمدددددددددؼ دا مدددددددددؽبؾسدددددددددع هدددددددددذا السذدددددددددهد إذا اْسددددددددُتِغّل جّيددددددددد قمسددددددددا قدددددددددبمهؼ.  -ِقب 
أن يؾّجدددددددددددده السددددددددددددتعّمؼ  إلددددددددددددى  ددددددددددددرورِة  -صجددددددددددددؾء إلددددددددددددى الددددددددددددشّ وحتددددددددددددى دون المّ 

ر  تحّقددددددددددددد ذلدددددددددددددػ بفزدددددددددددددل مدددددددددددددارام دْوِر ا خدددددددددددددريؽ وعددددددددددددددم تجددددددددددددداوزهؼ. احتددددددددددددد
 مسيدددددددددذ تعميسدددددددددا جّيددددددددددا،سدددددددددؾم السختمفدددددددددة فدددددددددي كيدددددددددان التّ عميسيدددددددددة والرّ ؾرة التّ الّرددددددددد

مؽ خالل جمب انتبا  الّتمسيذ ِلس ا يعر ه السعّمؼ مؽ مادة 
26. 

وأّول مددددددددددا يسكددددددددددؽ أن يذددددددددددّد انتبددددددددددا   السددددددددددتعّمؼ فددددددددددي هددددددددددذ  الرددددددددددؾرِة هددددددددددؾ     
ذ  يذددددددددددبه واّلدددددددددد ذلددددددددددػ الّرددددددددددف الددددددددددذ  يرددددددددددشعه ا طفددددددددددال عشددددددددددد السكتبددددددددددي،

ُؼ حيشئددددددددذ السددددددددتعّمُؼ أّن تمددددددددػ  تسامددددددددا صددددددددفؾ  الّتالميددددددددذ أمددددددددام أقدددددددددامهؼ. فددددددددي ْفه 
تدددددددددي يقدددددددددؾم بهدددددددددا أمدددددددددام بددددددددداب مدرسدددددددددته وأمدددددددددام قددددددددددسه شغيسيدددددددددة الّ العسميدددددددددة  التّ 
ربيدددددددددددة البدنيدددددددددددة مظالدددددددددددبإ بهدددددددددددا مظعسددددددددددده وأثشددددددددددداء أدائددددددددددده لحردددددددددددة التّ وقاعدددددددددددة 
بيددددددددب وأمددددددددام بدددددددداب ال وعشددددددددد الظّ عشددددددددد البّقدددددددد ،خددددددددارج أسددددددددؾار السدرسددددددددة أيزددددددددا

 الحافمة وفي جسيع السرافر العسؾمية.
 قافية:القيم الث  
 ؼ مددددددددؽ الّدددددددددّؽ السبكددددددددّرة لمسددددددددتعّمؼ فددددددددلّن حزددددددددؾر  القيسددددددددة عمددددددددى الددددددددرّ         

لّمغدددددددددددددة  العربّيدددددددددددددة والتربّيدددددددددددددة اإلسدددددددددددددالمّية  قافيدددددددددددددة فدددددددددددددي الكتددددددددددددداب السؾّحددددددددددددددالثّ 
وبدددددددددددورها كاندددددددددد   والتربّيددددددددددة السدنّيددددددددددة لمّدددددددددددشة الثانّيددددددددددة ابتدددددددددددائي كددددددددددان قؾّيددددددددددا.

الّرددددددددددؾرة حا ددددددددددرة  جددددددددددل أن تدددددددددددهؼ فددددددددددي تعزيددددددددددز وجددددددددددؾد القدددددددددديؼ الثقافيددددددددددة 
وبهددددددددددددددذا تكددددددددددددددؾن الرددددددددددددددؾرة أداة ثقافيددددددددددددددة وفشيددددددددددددددة وذوقيددددددددددددددة  لدددددددددددددددى السددددددددددددددتعمؼ 

إلندددددددددددان ومددددددددددؽ ثدددددددددددسَّة وتخييميددددددددددة لهددددددددددا قدددددددددددرة هامددددددددددة فددددددددددي تظددددددددددؾير قدددددددددددرات ا
 27السجتسع قدرات 

انيددددددددددة ابتدددددددددددائي ؾرة فددددددددددي الكتدددددددددداب السؾّحددددددددددد لمّدددددددددددشة الثّ تحدددددددددداول الّردددددددددد        
ربيدددددددددددة السدنيدددددددددددة أن تجعدددددددددددل ربيدددددددددددة اإلسدددددددددددالمية والتّ ة والتّ غدددددددددددة العربّيدددددددددددفدددددددددددي المّ 
ى ال تكدددددددددؾن هشددددددددداك قظيعدددددددددة بددددددددديؽ قدددددددددافي حتّدددددددددؼ متعّمقدددددددددا بسؾروثددددددددده الثّ السدددددددددتعمّ 
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القددددددددددددددائسيؽ عمددددددددددددددى تدددددددددددددد لي  هددددددددددددددذا الكتدددددددددددددداب   نّ  الحا ددددددددددددددر والسا ددددددددددددددي.
دددددددددة  حاِ دددددددددر ها دون رجؾعهدددددددددا إلدددددددددى يعمسدددددددددؾن أّنددددددددد ه ال يسكدددددددددؽ أن ت ْبِشدددددددددي أ   أمَّ

ْيش دددددددددددا فدددددددددددي هدددددددددددذا الكتددددددددددداب صدددددددددددؾرالا تدددددددددددرب  السدددددددددددتعّمؼ  ما ددددددددددديها. ولدددددددددددذلػ أ ْلف 
ددددددددددُه قددددددددددافي الّ بسا دددددددددديه الثّ  مَّف  تددددددددددي بلمكانهددددددددددا أن تجعددددددددددل قمب دددددددددده معّمقددددددددددا بسددددددددددا خ 

 ا جداُد مؽ تركة ثقافية  الية.
يسكددددددددددؽ أن نرددددددددددّشف مددددددددددا جدددددددددداء مددددددددددؽ صددددددددددؾر  فؾتؾ رافيددددددددددة  ويدويددددددددددة         

 تراثية ترب  الستعمؼ ِبِقي ِسِه الثقافية كسا يمي:
 :ؾر عمددددددددددددددددى دّلدددددددددددددددد  إذن بعددددددددددددددددض الّردددددددددددددددد األدوات التقليديةةةةةةةةةةةةةةةةة

تدددددددددي ربسدددددددددا ال تدددددددددزال تحدددددددددتف  بهدددددددددا الّ  28بعدددددددددض ا دوات التقميديدددددددددة
كسدددددددددددا ب ددددددددددديَّؽ  مذدددددددددددهدإ  خدددددددددددرُ  بعدددددددددددض العدددددددددددائالت وتددددددددددددتعسمها.

29 
ووقددددددددددددؾفهؼ أمددددددددددددام بعددددددددددددض  أ ب  مددددددددددددع ِطْفم ْيددددددددددددِه لستحددددددددددددف، زيددددددددددددارة  

 ا واني الفخارية القديسة.
 :حيدددددددددددد  ُتْبددددددددددددِد  إحدددددددددددددى  المالبةةةةةةةةةةةةس والحلةةةةةةةةةةةةي  التقليةةةةةةةةةةةةديين

اسددددددددا تقميددددددددديا محميددددددددا، وتلددددددددى رجددددددددال تارقيددددددددا يرتددددددددد  لب 30ؾرالّردددددددد
كسددددددددددددا  قميددددددددددددد .التّ  31ؾرة بعددددددددددددض الحمدددددددددددديالّردددددددددددد جانددددددددددددب هددددددددددددذ 

ا ولددددددددى المددددددددرأة  ،ثددددددددالث صددددددددؾر 32عهددددددددرت فددددددددي صددددددددفحة أخددددددددرى 
ر لباسددددددددددددا انيددددددددددددة ترددددددددددددؾّ والثّ  د  لباسددددددددددددا تقميددددددددددددديا تمسدددددددددددددانيا،ترتدددددددددددد

وبقيددددددددددد  صدددددددددددؾرة لمبددددددددددداس تقميدددددددددددد  رجدددددددددددالي  ،نددددددددددددؾيا قددددددددددددشظيشيا
 ؾ .ل في برنؾس مؽ الّر يتسثّ 

   دددددددددددُر صدددددددددددؾرتان راثيةةةةةةةةةةةة:األمةةةةةةةةةةةا ن الت حيددددددددددد  ت ْغه 
ددددددددددددْيِؽ  33 لسْعم س 

ا ّول ديِشددددددددددّي إسددددددددددالمي يتعمددددددددددر ا مددددددددددر بسدددددددددددجد مددددددددددؽ أث ددددددددددِري ْيِؽ، 
ْعم ؼإ أثر  تاريخي قديؼ.والثاني  مداجدنا القديسة،  م 

 :ددددددددددْ  فددددددددددي ثالثددددددددددِة مؾاقددددددددددع ، الحةةةةةةةةةةرة التقليديةةةةةةةةةةة  34ا ّول  ُجِسع 
 ُيْغِهددددددددددُر ثددددددددددالث  صددددددددددؾر  فؾتؾ رافيددددددددددة ِلِحددددددددددر    تقميديددددددددددة مختمفددددددددددة،
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وهددددددددي الددددددددّشقش عمددددددددى الخذدددددددددب والددددددددّشقش عمددددددددى الّشحدددددددداس ون ْددددددددددُ  
تدددددددددددددي تسدددددددددددددر  بهدددددددددددددا ُيْغِهدددددددددددددر السراحدددددددددددددل الّ  35والثددددددددددددداني الّزرابدددددددددددددي.

ا مددددددددددؽ ربّيددددددددددة ق ْبددددددددددل  أن الزّ  ترددددددددددل إلددددددددددى شددددددددددكمها ا خيددددددددددر، بدددددددددددءال
ددددددددْزل تمددددددددػ حرددددددددؾل ذلددددددددػ الرّ  جددددددددل عمددددددددى السددددددددادة ا وليددددددددة ثددددددددؼ   

تددددددددي ُيبددددددددّيُؽ السراحددددددددل الّ  36لدددددددد والثاّ  السددددددددرأة إلددددددددى ن ْدددددددددِ  ا خددددددددرى.
 تسّر بها الجّرة قبل أن ترب  كذلػ.

 :ل تسّثددددددد 37كدددددددان ذلدددددددػ مدددددددؽ خدددددددالل صدددددددؾرة  األعيةةةةةةةاد التقليديةةةةةةةة
  رداية.ذ  تحتزشه ربية الّ العيد الّدشؾ  لمزّ 

غدددددددددة العربيدددددددددة وبسدددددددددداهسة كتدددددددددابي لمّ  ذلدددددددددػ لشبدددددددددّيؽ أنّ  أحرددددددددديشا كدددددددددلّ      
بدددددددددل حدددددددددرص  لدددددددددؼ يهدددددددددتؼ بدددددددددالتراث الثقدددددددددافي فحددددددددددب، صدددددددددؾر  السعبدددددددددرة،

ؾرة إحددددددددددى وسدددددددددائل  تعدددددددددّد الّرددددددددد إذ عمدددددددددى تشؾيعددددددددده أيزدددددددددا كسدددددددددا رأيشدددددددددا.
وقددددددددددد احتّمدددددددددد  اليددددددددددؾم  ؼ إلددددددددددى السخاطددددددددددب،نقددددددددددل ا فكددددددددددار مددددددددددؽ السددددددددددتكمّ 

 .38أدائهددددددددددا الفعددددددددددال والكدددددددددددفء  مكانددددددددددا واسددددددددددعا وعغيسددددددددددا مدددددددددددؽ خددددددددددالل 
االعتسدددددددددداد عمددددددددددى  لدددددددددذلػ حدددددددددداول هشدددددددددا القددددددددددائسؾن عمدددددددددى هددددددددددذا الكتددددددددداب،

دددددددددددا، ؼ وجعمددددددددددده يتعّمدددددددددددر بسا ددددددددددديه لسحاولدددددددددددة التّددددددددددد ثير فدددددددددددي السدددددددددددتعمّ  ِتْقِشي ِته 
 مدددددددددددددؽ حيددددددددددددد  السمدددددددددددددبُس والسؾاقدددددددددددددُع والِحدددددددددددددر ُ  والسشاسدددددددددددددباُت، الّتراثدددددددددددددي،

فيددددددددددعى دائسدددددددددا إلدددددددددى السحافغدددددددددة عمدددددددددى مؾروثددددددددده ويعتدددددددددّز بددددددددده ويددددددددددافُع 
 .عشه

 دوٌر سلبي للصهرة
ذ  خّرردددددددددددددددشا  واّلددددددددددددددد بعدددددددددددددددد هدددددددددددددددذا االسدددددددددددددددتعرا  الستؾا دددددددددددددددع،       

ة غددددددددددددة العربّيددددددددددددتددددددددددددي رافقدددددددددددد  صددددددددددددؾر   كتددددددددددددابي لمّ لمجؾانددددددددددددب اإليجابيددددددددددددة الّ 
انيددددددددددددة ابتدددددددددددددائي فيسا شة الثّ ربيددددددددددددة السدنيددددددددددددة لمّدددددددددددددربيددددددددددددة اإلسددددددددددددالمية والتّ والتّ 

لددددددددددي  بقددددددددددي ة.قافّيددددددددددة والثّ يشيددددددددددة واالجتساعّيددددددددددالقدددددددددديؼ الدّ  -طبعددددددددددا – يخددددددددددّص 
تددددددددي سددددددددجّمها قمسددددددددي أن أشددددددددير فددددددددي ا خيددددددددر إلددددددددى بعددددددددض تمددددددددػ الس خددددددددذ الّ 
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 عددددددددددؽ الدددددددددددَّور الّدددددددددددمبي لمّرددددددددددؾرة فددددددددددي بعددددددددددض صددددددددددفحات هددددددددددذا الكتدددددددددداب.
فتتحددددددددددؾل إلددددددددددى  ربؾيددددددددددة،قشيددددددددددة التّ ذلددددددددددػ عشدددددددددددما ُيددددددددددداء اسددددددددددتخداُم هددددددددددذ  التّ 

ل  هدددددددددّدام  لمقددددددددديؼ . وقدددددددددد حاولدددددددددُ  تردددددددددشي   تمدددددددددػ ا خظددددددددداِء بحددددددددددب  ِمْعدددددددددؾ 
ْ   جمه  ا الّرؾر.القيؼ التي ُوِ ع 

 ة:يني  في القيم الد      
   يتؾ دددددددددُ  وهدددددددددؾ ُيْددددددددددِرُ  السددددددددداء بالتددددددددددّفر القدددددددددؾ   39صدددددددددؾُر طفدددددددددل

 واإلسدددددددددددالم يشبدددددددددددذ إسدددددددددددرا  السددددددددددداء فدددددددددددي الؾ دددددددددددؾء. لمّردددددددددددشبؾر،
ددددددددددددرَّ رو  عددددددددددددؽ رسددددددددددددؾل   صددددددددددددمّ  ى   عميدددددددددددده وسددددددددددددمؼ أندددددددددددده  م 

فقددددددددالاا مددددددددا هددددددددذا الّدددددددددر ؟    فقددددددددال :  وهددددددددؾ يتؾّ دددددددد . بدددددددددعد،
وتن كشددددددددد  عمدددددددددى نهدددددددددر  نعدددددددددؼ.أفدددددددددي الؾ دددددددددؾء إسدددددددددرا ؟ قدددددددددالاا 

 .40   جار  
  ّرافعددددددددددا  –41الةفددددددددددي مذدددددددددداهد و ددددددددددايات الّردددددددددد -فددددددددددل يبدددددددددددو الظ

وهددددددددددددذا مشددددددددددددا   لمسددددددددددددذهب  كددددددددددددؾ  وهددددددددددددؾ يرفددددددددددددع يديدددددددددددده.مددددددددددددؽ الرّ 
فسددددددددؽ واجبشددددددددا أن ُنْبِعددددددددد  السددددددددتعّمؼ  عددددددددؽ أّ  شددددددددكل مددددددددؽ  السدددددددالكي،
 ذؾيش عميه بؾاسظة تداخل السذاهب الفقهية.أشكال التّ 

   دددددددددددا  مختمفدددددددددددة كّمهددددددددددا تحسددددددددددل 42ثددددددددددالُث صددددددددددؾر خظددددددددددد ال فّشيالددددددددددا فادحال
ْعدددددددددِل بددددددددداِب السددددددددددجِد جهدددددددددة  القبمدددددددددة، ثَّدددددددددل  فدددددددددي ج  وهدددددددددذا  يدددددددددر  ت س 

 مسكؽ.
 في القيم االجتماعية:

يبددددددددددو أّن الدددددددددّزاّلِت التدددددددددي وقدددددددددع فيهدددددددددا السىّلفدددددددددؾن وقدددددددددد تدددددددددىّثر فدددددددددي        
القدددددددددديؼ االجتساعيددددددددددة سددددددددددمبا كاندددددددددد  كثيددددددددددرة بالسؾازنددددددددددة مددددددددددع نغيرتهددددددددددا فددددددددددي 

 فيسا يمي:سشحاول اخترارها  القيؼ الديشية.
   ّددددددددددددُر فددددددددددددي أو ل صدددددددددددددفحة لمكتدددددددددددداب صددددددددددددؾرةإ لظفدددددددددددددل وطفمددددددددددددة ي ْبدددددددددددددُدو اِن ت ْغه 

بددددددددددليل و دددددددددِع الظفمدددددددددِة ليددددددددددْيها عمدددددددددى  وك ّنهسددددددددا فدددددددددي لحغدددددددددات رومانددددددددددية.
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وخاّصددددددددددددة وجشتددددددددددددي الظفمددددددددددددِة  واحسددددددددددددرار وجشتددددددددددددي كددددددددددددّل مشهسددددددددددددا، صدددددددددددددرها،
ددددددددا  ذ  يبدددددددددو عميهسدددددددا احسددددددددرار شدددددددديد،اّلددددددد وكدددددددد ّن الظفدددددددل  يقددددددددؾُل شددددددديئا ُمْحِرجال

فَُّ  عمددددددددى و ددددددددايِة اليددددددددِد اليدددددددددرى  ثددددددددؼّ  لمظفمددددددددة. إّنشددددددددا بعددددددددد ذلددددددددػ كّمدددددددده ن ددددددددت ح 
ْمدددددددددددف  الظفمدددددددددددة. لمّظفددددددددددِل، يبدددددددددددو لدددددددددددي مدددددددددددؽ خدددددددددددالل هدددددددددددذا  والتدددددددددددي تبددددددددددددو خ 

 ؾرة  تتشافى مع قيسشا االجتساعية.الّتحميل أّن هذ  الّر 
  ّالميدددددددذ فدددددددي أكثدددددددر  مدددددددؽ صدددددددؾرةعهدددددددؾر الت

فدددددددشحؽ  بسددددددد زر   يدددددددر  نغاميدددددددة. 43
ولكدددددددددددؽ   ء مددددددددددد زر  بدددددددددددالم ؾن ا زر ،نعمدددددددددددؼ بددددددددددد ن   الدددددددددددذ كؾر ممزمدددددددددددؾن بارتددددددددددددا

كسدددددددا وجددددددددنا  ي غهدددددددر تمسيدددددددذإ يرتدددددددد  الم دددددددؾن  البشدددددددّي فدددددددي أكثدددددددر  مدددددددؽ صدددددددؾرة.
والؾاجددددددددددددب عمددددددددددددى  تمسيددددددددددددذةال ترتددددددددددددد  الم ددددددددددددؾن  البشفدددددددددددددجي وأخددددددددددددرى البشددددددددددددّي.

ناهيددددددددػ عددددددددؽ االخددددددددتال  عمددددددددى  اإلندددددددداث كسددددددددا نعمددددددددؼ هددددددددؾ المددددددددؾن الددددددددؾرد .
 ه،فكيدددددددددد  ندددددددددد مر السددددددددددتعّمؼ بذدددددددددديء ونمزمدددددددددده بدددددددددد مدددددددددددتؾى المددددددددددؾن الؾاحددددددددددد.

والكددددددددّل يعمدددددددؼ  أّن الفددددددددرد  ونحدددددددؽ نخددددددددالف ذلدددددددػ ا مددددددددر  فدددددددي وثيقددددددددة رسدددددددسية.
تدددددددي يراهدددددددا إدراكدددددددا أفزدددددددل  وأو ددددددد   ِمّسدددددددا لدددددددؾ قدددددددرأ عشهدددددددا يددددددددرك ا شدددددددياء الّ 

ِمدددددددؼ  نزدددددددع أشدددددددياء  قدددددددد ُنْرِهدددددددُر بهدددددددا  ،44ث عشهدددددددا  أو سدددددددسع شخردددددددا يتحددددددددّ  ف 
 السرّبؾن  عمى اختال  مدتؾياتهؼ؟ 

 بذدددددددددددكل  يددددددددددددِر الئددددددددددددر   45إعهددددددددددداُر مددددددددددددديِر مدرسدددددددددددة فددددددددددددي أحدددددددددددد السذدددددددددددداهد
رور  أن فهددددددددددل كددددددددددان مددددددددددؽ الّزدددددددددد بسشرددددددددددبه اّلددددددددددذ  يذددددددددددغمه فددددددددددي نغددددددددددر .

تدددددددي قدددددددد تحسدددددددل الكثيدددددددر خردددددددية السحترمدددددددة تمدددددددػ الهيددددددد ة الّ نختدددددددار لهدددددددذ  الذّ 
ِلدددددددددؼ  كددددددددان  فِمدددددددؼ  كددددددددان أصددددددددمع  ولدددددددؼ يكددددددددؽ ذا شددددددددعر جسيدددددددل؟ خرية.مدددددددؽ الّددددددددد

ْؼ ر  لمستعّمسدددددددديؽ سددددددددسيشا ول دددددددددِلدددددددددؼ  ُصددددددددؾِّ  قردددددددديرا ول دددددددددْؼ يكددددددددؽ معتدددددددددل  الّظددددددددؾل؟
ْر لهدددددددؼ عمدددددددى  يدددددددر ذلدددددددػ؟ دددددددؾ  ِلددددددددؼ  ل ددددددددْؼ نختدددددددْر لددددددده شدددددددكال  نجسدددددددل فشقدددددددؾل، ُير 

ددددددددا مشاسددددددددبا لمسدددددددددىولية السمقدددددددداة عمددددددددى عاتقدددددددده؟ ِلدددددددددؼ  حرددددددددرنا  فددددددددي هددددددددذا  أنيقال
دددددددِل الستعّمسددددددديؽ .السغهدددددددر اّلددددددد ونحدددددددؽ  ذ  قدددددددد يجعمددددددده محدددددددلَّ سدددددددخرية مدددددددؽ ِقب 

 نعمؼ أّن هذا الرجّل هؾ السدىول ا ّول عؽ تمػ السدرسة.
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 فددددددددي هددددددددذا الكتدددددددداب فددددددددي نغددددددددر  عمددددددددى اإلطددددددددال  46رددددددددؾرمددددددددؽ أخظددددددددر ال، 
مدددددددع  تدددددددي تجمدددددددس وحددددددددها أمدددددددام الحاسدددددددؾب السحسدددددددؾل.هدددددددي تمدددددددػ الّظفمدددددددُة الّ 

عهددددددددؾر رسددددددددالة  عمددددددددى الذاشددددددددِة فددددددددي إشددددددددارة  إلددددددددى أّن تمددددددددػ الفتدددددددداة  تدددددددددتعسل 
الّذدددددددددددبكة العشكبؾتّيدددددددددددة قردددددددددددد فدددددددددددتِ  صدددددددددددفحة  لمّتعدددددددددددارِ  وذلدددددددددددػ مدددددددددددا أكدددددددددددّد  

 الّشُص السرفر. 
تددددددددددددي فددددددددددددي ؾرة الّ عددددددددددددّدة م خددددددددددددذ  عمددددددددددددى هددددددددددددذ  الّرددددددددددددل يسكششددددددددددددا أن ندددددددددددددجّ       

ومشهدددددددددا  ا صدددددددددل يجدددددددددب أن تكدددددددددؾن تربؾيدددددددددة ال أن تددددددددددهؼ فدددددددددي ه دددددددددْدِم ا خدددددددددال .
: 

 فمددددددددددة،ؾرة ُمر افددددددددددرإ لمظّ كدددددددددان مددددددددددؽ الؾاجدددددددددب أن يكددددددددددؾن فددددددددددي الّرددددددددد :أوال         
سدددددددددديؽ حددددددددددّب إشددددددددددراك ا وليدددددددددداء كّمسددددددددددا أرادوا حتددددددددددى نغددددددددددرس فددددددددددي نفددددددددددؾس الستعمّ 
 فددددددددددؾن هددددددددددذ  الهفددددددددددؾة؟فكيدددددددددد  يرتكددددددددددب السىلّ  الؾلددددددددددؾج إلددددددددددى عددددددددددالؼ السعمؾماتيددددددددددة.

ؾن يشددددددددددددددادون دائسددددددددددددددا بؾجددددددددددددددؾب أن يراقددددددددددددددب ا وليدددددددددددددداء ربؾيددددددددددددددؾن والسختّرددددددددددددددوالتّ 
فكيدددددددد  يسكدددددددددؽ  كشؾلؾجيددددددددا.ؾ  مددددددددؽ التّ سددددددددا أرادوا اسددددددددتعسال هددددددددذا الّشدددددددددأبشدددددددداءهؼ كمّ 

فدددددددددي حزدددددددددرة أحدددددددددد  لمدددددددددؾلّي أن يظمدددددددددب مدددددددددؽ ابشددددددددده أن ال يفدددددددددت  الحاسدددددددددؾب إالّ 
 سا قد تدفعه إلى التسّرد؟ا ولياء ثؼ نزع له هذ  الرؾرة التي رب

عمؼ فددددددددددي ة الددددددددددتّ تحديددددددددددد دور عسمّيدددددددددد ؾرة لهددددددددددا جانددددددددددب مهددددددددددّؼ فددددددددددي فالّردددددددددد        
ائدة فددددددددددددددددددي مؾكية الّدددددددددددددددددددفدددددددددددددددددددية والّدددددددددددددددددددتعددددددددددددددددددديل بعددددددددددددددددددض الخرددددددددددددددددددائص الشّ 

ذ  قدددددددددد . ولدددددددددذلػ كدددددددددان مدددددددددؽ الؾاجدددددددددب تفددددددددداد  هدددددددددذا الخمدددددددددل اّلددددددددد47خردددددددددية الذّ 
 ربية كبير.يبدو هيِّشا وهؾ في التّ 

وتذا كدددددددددددان  كشؾلؾجيدددددددددددا؟هؾايدددددددددددة  تتظمدددددددددددب التّ : ِلددددددددددددؼ  اختيددددددددددداُر ثةةةةةةةةةةةم ثانيةةةةةةةةةةةا   
 عددددددددددددددار  بالددددددددددددددّذات والهؾايددددددددددددددات كثيددددددددددددددرة ومتشّؾعددددددددددددددة،فِمدددددددددددددددؼ  هؾايددددددددددددددة التّ  البددددددددددددددّد،

باسددددددددددددتظاعتشا أن نختددددددددددددار أفزددددددددددددمها وأندددددددددددددبها لمسددددددددددددتعّمؼ فددددددددددددي هددددددددددددذ  السرحمددددددددددددة 
إلدددددددددى إيجددددددددداد طريقددددددددددة ذ  يدددددددددددعى فيددددددددده ا وليددددددددداء ففدددددددددي الؾقددددددددد  اّلددددددددد العسريدددددددددة؟
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عميشددددددددا مثددددددددل هددددددددذ  الهفددددددددؾاُت  ُتِظددددددددل   يحسددددددددؾن بهددددددددا أطفددددددددالهؼ مددددددددؽ هددددددددذا الؾبدددددددداء،
 يؽ ِبمَّة.تي مؽ ش نها أن تزيد الظّ ربؾية الّ التّ 

 الخاتمة:     
ذ  تقددددددددددددؾم بدددددددددددده ال يكدددددددددددداد يختمددددددددددددف ِاثشددددددددددددان عمددددددددددددى الددددددددددددّدور البددددددددددددارز اّلدددددددددددد   

ة فدددددددددي عمددددددددديؼ االبتددددددددددائي وخاّصددددددددداني مدددددددددؽ التّ الّردددددددددؾرة فدددددددددي كتدددددددددب الجيدددددددددل الثّددددددددد
عمددددددددددديؼ السددددددددددتعّمؼ فدددددددددددي هددددددددددذ  الّدددددددددددِؽ فدددددددددددي حاجددددددددددة إلددددددددددى التّ   نّ  ؾر ا ول.الّظدددددددددد

سدددددددديؽ فكثيددددددددر مددددددددؽ الستعمّ  عمدددددددديؼ بالكمسددددددددة.بالّرددددددددؾرة أكثددددددددر مددددددددؽ حاجتدددددددده إلددددددددى التّ 
ْرِ .فدددددددددي  هدددددددددذا الّظددددددددد  وحتدددددددددى إن ؾر ال يزالدددددددددؾن فدددددددددي بدايدددددددددة احتكددددددددداكهؼ بالددددددددددح 

فدددددددددددلّن نددددددددددددبة اسدددددددددددتيعابهؼ لمسعددددددددددداني تبقدددددددددددى أجدددددددددددادوا القدددددددددددراءة  أو ُقدددددددددددِر   لهدددددددددددؼ، 
ا السدددددددددددتعّمؼ بؾاسدددددددددددظة ِة مدددددددددددع السعددددددددددداني الّ  دددددددددددئيمة جدددددددددددّدا بالسؾازنددددددددددد تدددددددددددي ُيدددددددددددْدِرُكه 

 الّرؾرة.
فدددددددددي الؾقددددددددد  نفِدددددددددده وجدددددددددب الّتحدددددددددذيُر مدددددددددؽ  التّددددددددد ثير الّددددددددددمبي اّلدددددددددذ  قدددددددددد      

دددددددددْ  تؾعيفددددددددددا خاطئدددددددددا. ف  فكسددددددددددا أّن هدددددددددذ  الّرددددددددددؾرة   تىّديددددددددده الّردددددددددؾرة إذا مددددددددددا ُوعِّ
يشيدددددددددة واالجتساعيدددددددددة ؼ عمدددددددددى القددددددددديؼ الدّ قدددددددددد تدددددددددىّثر إيجابيدددددددددا فدددددددددي تشذدددددددددئة السدددددددددتعمّ 

دددددددددددددا أن تددددددددددددددهؼ فدددددددددددددي تربيتددددددددددددده عمدددددددددددددى  قافيدددددددددددددة الّردددددددددددددحيحة،الثّ و  فكدددددددددددددذلػ ُيْسِكُشه 
مخالف  لتمػ القيؼ السدتهدفة.  نه   

                                                 
دار الفكر ناشرون ومؾزعؾن، دمحم صابر سميؼ و خرون، ا ردن، بشاء السشاه  وتخظيظها،  1

 .14، ص2006
كتاب التمسيذ الدشة ا ولى مؽ ، شسية السهارة المغؾية لدى الظفلفاعمية الرؾر السمؾنة في ت 2

 راسات والبحؾث االجتساعية،ة الدّ مجمّ  ظي  حشي،، عبد المّ  -نسؾذجا –التعميؼ االبتدائي 
 .203ص  ،2015، ديدسبر 14و13   جامعة الؾاد ،

  الحؾار الستسدن، عميسية، عبد السجيد العابد،عمسية التّ ة التّ ؾرة في العسميّ ية الّر أهسّ  3
 . www.ahewar.org،2009نؾفسبر  11 ،2826

عميسية في تشسية السعرفة واإلدراك لدى الظفل، نجاة مزهؾد، مجمة فكر ؾرة التّ دور الّر  4
 . www.fikrmag.com،2015أوت  24 الثقافية،
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 عميسية، عبد السجيد العابد.عمسية التّ ؾرة في العسمية التّ ية الّر أهسّ  5
 المجشة الؾطشية لمسشاه ، مرحمة التعميؼ االبتدائي، ج المغة العربية،االؾثيقة السرافقة لسشه 6

 .4ص ،2016 الجزائر، وزارة التربية الؾطشية،
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 انقد المبدعين: أن تقرأ لوليتا في طهران آلذر نفيسي نموذج
 جامعة عباس لغرور خنشلة. نسيمة بن عباس .د

 benassima15@gmail.comالبريد اإلليكتروني: 
  2020-12-24ت القبػؿ:    2018-02-27:   ت االستكباؿ
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This research deals with the critical aspects of the novel 

“Reading Lolita in Tehran” by the writer, the English literature 

professor and the Anglo-Persian critics Azar Nafisi. Her work, in 

addition of being an interesting and engaging autobiography of what 

she experienced in her country in particular in the days of the 

revolution, its text involves numerous speeches; the important one is 

the critique of realistic English novels .In a debate with her students 

especially the hardliner,Nafisi uncovers the various reading of texts 

and the way she receives those particular narrative works  from the 

ideological and moralistic angle or point of view. 

Key words: novel, realism, postcolonial criticism, cultural criticism, 

feminism.   

 نقد المبدعين: أن تقرأ لوليتا في طهران آلذر نفيسي نموذجا
ي تحفل بيا رواية  "أف تقخأ لػليتا يتشاوؿ ىحا البحث الجػانب الشقجية الت

في شيخاف "لمكاتبة و أستاذة األدب و الشقج اإلنجميدي اإليخانية آذر نفيدي . 
فعسميا إلى جانب كػنو سيخة ذاتية شيقة و غشّية عغ ما عايذتو في بمجىا 
األصمي خاصة أياـ الثػرة .فإف نريا أيزا شسل خصابات عجة  أىسيا بشطخنا 

ائي ألىع األعساؿ الخوائية السكتػبة بالمغة اإلنجميدية ذات التػجو ذلظ الشقج الخو 
الػاقعي ، فسغ خالؿ مشاقذتيا مع شمبتيا خاصة الستذجديغ مشيع تسيط آذر 
نفيدي المثاـ عغ القخاءات السختمفة لمشز الخوائي و الكيفية التي تدتقبل بيا 

 لػجية .ألخالقية و الأليجيػ  األعساؿ الخوائية خاصة مغ الداويةا
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 ،ثقافي ،الشقج السا بعج كػلػنياليالكمسات السفاتيح: الخواية ، الػاقعية ، الشقج  ال
 الشدػية.

 

 
 نقد المبدعين: أن تقرأ لوليتا في طهران آلذر نفيسي نموذجا

عير اآلف في ت ،" آذر نفيدي أستاذة أدب انجميدي إيخانية األصل والشذأة:تسييج
الػاليات الستحجة األمخيكية، بعج أف قزت ثسانية عذخ عاما تحت حكع 

 .في إيخاف  اإلسالميةالجسيػرية 
مة ىامة خحكتبت كتابيا الديخ ذاتي "أف تقخأ لػليتا في شيخاف" لتؤرخ لس

السحكخات مشو إلى  إلىوحاسسة في حياتيا وحياة شالباتيا لحا فالكتاب أقخب 
فتخة معيشة ومحاولة قخاءتيا عمى اعتبار أف السحكخات تعشي انتقاء  ،ةالديخة الحاتي

 وبارتباشياوتحميميا في عالقتيا بالدياؽ الدياسي واالجتساعي والثقافي 
 والحي كانت الكاتبة شاىجة عميو أو فاعمة فيو في أحياف قميمة. ،بالتاريخ
، متعجدة إف األسباب التي دفعت بآذر نفيدي إلى تجويغ ىحه السحكخات 

( فيي أرادت 500) الخسدسائةومشتذخة في ثشايا الكتاب والحي تتجاوز صفحاتو 
بيا شػاؿ الفتخة التي  واحتفطتأف تجسع شتات دفاتخىا العجيجة التي كتبتيا 

وأيزا تمبية لصمبات محيصيا مغ أقارب وأصجقاء الحيغ ما  ،عاشتيا داخل ايخاف
 ،فظ كل ما شاىجتو وخبختو وعانتوػنيا عمى تخؾ أثخ مكتػب يحثّ يح فتؤووا

 يبجأوأثشاء الحخب مع العخاؽ لحا فالكتاب  اإلسالمية،وعاناه شمبتيا أثشاء الثػرة 
عشاصخ  إدماجحياة ماضية ثع  إلىالخجػع  إلىتقميجيا باألسباب التي أدت 

 متعجدة:
مقاشع يتع فييا رسع صػرة مقخبة وتػضيحية عغ شالباتيا )آذيغ، ندخيغ،  -

عمسا أف الكاتبة وضعت تشبييا في بجاية  ،مذييج، ياسي، ميتخا، ساناز(مانا، 
خت أسساء شالباتيا وبعس مغ األشخاص السحكػريغ يالكتاب يذيخ إلى أنيا غّ 
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ومغ أجل حسايتيع مغ أي  ،حفاضا عمى أسخارىع وخرػصياتيع،في الكتاب 
خ بعس تصفل سػاء مغ أعيغ الشاس أو أعيغ الخقباء وارتأت أيزا إلى تغيي

 1التفاصيل الخاصة والحسيسية حتى تبقى أسخارىع في أماف كسا تقػؿ.
ضع الكتاب مقاشع حػارية وىػ أمخ البج مشو لالشالع عمى وجيات نطخ 
مختمفة آتية مغ مذارب ايجيػلػجية عجيجة )عمسانية، إسالمية، ماركدية، ممكية، 

 ة.محايجة( عمسا أف داخل كل تػجو أشخاؼ معتجلة وأخخى متذجد
وال يسكغ ترػر كتاب يعتسج باألساس عمى الحاكخة وعمى حكاية الػقائع، كسا 

، مغ دوف أف يتع المجػء إلى جت عميو الكاتبة في بجاية مؤلفياحجثت مثمسا أك
مقاشع استبصانية عغ إحداسات ومذاعخ وانصباعات وتأمالت حػؿ الثسانية 

ىا عمى الرعيج الخاص عذخ عاما األولى مغ عسخ الثػرة اإليخانية ومغ آثار 
والعاـ.وختست الكاتبة في ىحا الشػع مغ الكتابات بخاتسة معخوفة وتقميجية حيث 
يحمػ ألصحابيا إعصاء سمدمة مغ األخبار عغ مآؿ كل شالبة، عغ حكسيا 
العاـ لسا صارت عميو إيخاف عغ آماليا وخيباتيا وتصمعاتيا.تبجأ خرػصية 

 الكتاب مغ عشػانو السدتفد.
 لعنوان:داللة ا .1

فالعشػاف مذكل مغ جسمة تػكيجية فاإلحالة األولى عمى الفعل قخأ الّجاؿ عمى 
،واالسع "لػليتا "إحالة عمى اسع غخبي مذيػر ججا في  السصالعة والسجارسة

األدبيات الكالسيكية؛ إذ "لػليتا "تعشي أوؿ ما تعشيو الصفمة السخاىقة والصائذة، 
وأيزا المعػب وحسمت عجة روايات ىحا االسع لكغ أشيخىا عمى اإلشالؽ رواية 

اف عاصسة " لػليتا" لمكاتب الخوسي فالديسيخ نابػكػؼ. أما السكاف فيػ شيخ 
الثػرة اإليخانية، وقمب الحجث الدياسي واالجتساعي ومخكد السخشج الجيشي، فيي 
السجيشة السحافطة وقمب الحكع في إيخاف، فأف تجسع بيغ اسع فزائحي كاسع 

                                                             
، 1آذر نفيدي: أف تقخأ لػليتا في شيخاف سيخة في كتاب تخ: ريع قيذ كبة مشذػرات الجسل ط -(1)

 .7، ص2011
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"لػليتا"، ومجيشة محافطة أصبحت في السخياؿ الجسعي رمدا لمقسع والعشف 
قارئ ىحا العشػاف عمى اإلقباؿ  الدياسي والجيشي، ىػ تأليف وجسع مدتفد يبعث

عمى شخاء الكتاب وقخاءتو تمبية لخغبة الفزػؿ والنجىاش.تع بشاء الكتاب عمى 
أربعة فرػؿ الفرل األوؿ يحيل مباشخة عمى رواية نابػكػؼ وعشػانو "لػليتا"، 
الفرل الثاني عشػانو "غاتدبي" وىي أشيخ رواية في األدب األمخيكي عمى 

ػت فيتد جيخالج وعشػاف العسل األصمي الكامل ىػ اإلشالؽ لراحبيا سك
"غاتدبي العطيع" يػازي ىحا العسل في األدب األمخيكي تساما ، ما يسكغ أف 
يػازيو "البؤساء" ليػغػ في  األدب الفخندي أو "دوف كيذػت" لدخفانتيذ في 
األدب االسباني أو مدخح شكدبيخ عشج البخيصانييغ.أما الفرميغ األخيخيغ 

اسسا كاتبيغ وىسا ىشخي جيسذ وجايغ أوستغ.والقارئ لسجسل الكتاب فحسال 
يجج تفاوتا في األحجاث واألسمػب وكيفية شخح القزايا الستعمقة بالشداء 

 والذباب.
فالفرميغ األوليغ حسال شغفا وقػة وحيػية ،عكدت قػة وحيػية وعشف 

خيخيغ كانا الستخيل عشج كل مغ نابػكػؼ وفيتدجيخالج، في حيغ أف الفرميغ األ
بارديغ خاصة الثالث مشيسا ربسا مخده إلى أف كتابات ىشخي جيسذ نفديا، 
كانت غامزة عمى الخغع مغ انتسائو إلى األدب الػاقعي، أما في حالة جايغ 
أوستغ فإف إقحاـ آذر نفيدي ليا ،جاء مغ باب أنيا تسثل في األدب االنجميدي 

كيف ترػر الحالة االجتساعية والعالسي عسػما نسػذج الكاتبة التي عخفت 
والشفدية لمشداء في وقتيا أحدغ ترػيخ. لعل آذر نفيدي قج رغبت بأف تمعب 
الجور نفدو في األدب اإليخاني.الخيط الخابط بيغ كل ىحه الفرػؿ ىػ القػؿ 
والتأكيج عمى أف األدب وبخاصة الخواية الحجيثة ىي السكاف األفزل واألحدغ 

ػؿ الخأي اآلخخ وتقبل الشاس كسا ىع مغ دوف إقراء لتعمع الجيسقخاشية، وقب
،وفي الحكيقة فاف الكتاب بخمتو إدانة لإلقراء والتيسير الستعسجيغ الحي 

 مارستو الثػرة اإليخانية اتجاه الشرف اآلخخ مغ السجتسع أي الشداء.
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ومغ جية ثانية تحاوؿ آذر نفيدي تقجيع نساذج بذخية،وإف كانت خيالية 
شيات والصبائع التي يسكغ أف نقابميا عمى السدتػى السعيذي عغ مختمف الحى

والػاقعي، ونجج نطيخا ليا عمى السدتػى الخوائي، والذخريات التي تقجـ قخاءة 
ليا، تحسل في شياتيا بحور الذخ واالستبجاد، وتحاوؿ قيخ اآلخخيغ انصالقا مغ 

تخّيمة مػقعيا االجتساعي أو االقترادي ومكانتيا، في أنطسة شسػلية م
وكابػسية. وفي السقابل ندسع ونخى ونذاىج ترخفات الزحية أماـ ال معقػلية 
وعبثية ومأساوية الحياة التي تعير، أو باألخخى التي فخضت عمييا وكيف 

 تحاوؿ أف تقاـو وأف ال تدتدمع لدادية وتدمط القػى الذخيخة.
ديغ: إف مشاقذة األعساؿ الخوائية تتع بصخؽ مختمفة وفي مكانيغ رئي

بيت الكاتبة وأقداـ الجامعة.إذ قبل قخار الكاتبة بالحىاب والعير بأمخيكا عاـ 
البمج الحي حرمت فييا درجة الساجدتيخ بجاية الدبعيشات، تخبخنا بأنيا  1997

مكثت ما يقارب الدشتيغ في بيتيا مسا تخؾ ليا متدعا مغ الػقت إلنذاء صف 
عغ بحداسية وذائقة أدبية جعمتيغ خاص بيا،ضع شالباتيا األنجب والالتي تست

حيث يشاقذغ رواية معيشة  1أىال ألف يقرجف بيتيا كل خسيذ فيسا يذبو الشجوة
ويتبادلغ وجيات الشطخ حػؿ وضعيتيغ كشداء مثقفات في مجتسع ما بعج الثػرة 
اإلسالمية، وفي الحكيقة فاف السشاقذات كانت بسثابة جمدات العالج الشفدي 

 لصبيبو السعالج.حيث السخيس يفزفس 
أوؿ عسل درستو الصالبات مع األستاذة كاف " ألف ليمة وليمة" وكاف 
الدؤاؿ األىع الحي شخحتو السؤلفة،ىػ "كيف يسكغ ليحه األعساؿ الخيالية 
العطيسة أف تداعجنا وتشيخ لشا شخيقشا كػنشا نداء سقصغ في شخؾ مغ الطخوؼ 

سيمة سيمة إليجاد الحمػؿ، العربية؟ لع نكغ نبحث عغ خصة مشيجية أو عغ و 
بقجر ما كشا نتسشى فعال أف نجج العالقة بيغ الفزاءات السفتػحة التي تسشحيا 
الخوايات وبيغ السداحات السغمقة التي تزيق بشا، أتحكخ أنشي قخأت لبشاتي 

                                                             
 .11آذار نفيدي: أف تقخأ لػليشا ص -(1)
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لحا فعسل » 1لقج ولج القخاء أحخار وال بج ليع أف يبقػا كحلظ« عبارة "نابػكػؼ":
"لػليتا" يجج لو وقع وتجاوب ولكغ ليذ لألسباب التي عخؼ نابػكػؼ األشيخ 

بيا، وبالسخترخ تحكي الخواية "عغ رجل أراد أف يستمظ شفمة في الثانية عذخة 
 مغ عسخىا وأف يديصخ عمى حياتيا... وأبقى الفتاة لجيو عامميغ كامميغ.

أثارت الخواية حيغ صجرت ضجة، بل فزيحة إذ صّػر نابػكػؼ 
ة لعػب وغاوية بيشسا القخاءة العسيقة لمشز تفرح عغ معشى "لػليتا" كفتا

آخخ، فشابػكػؼ يرػر التفاصيل الحكيكية لسذخوع شيصاني لخجل 
شيػاني أراد امتالؾ فتاة صغيخة وجدجىا، ويشتطخ في الػقت ذاتو تفّيع 
القخاء لو، ولشدواتو السخيزة، نحغ مع نز "نابػكػؼ" إزاء عسل صعب 

الّتخكيد عمى الداوية األخالقية، فالخوائي الخوسي  الفيع، وبخاصة إف تع
ال يجيغ "ىػمبخت" فقط، ولكغ يرػر بصخيقة رمدية فكخة االستبجاد 
والجكتاتػرية التي بجأت تجتاح روسيا، والسعدكخ الذخقي فتحػلت اليػتػبيا 

 (.distobiaإلى كابػس )
عمى أف الجدء األىع في الشقج ىػ ذلظ السخرز لخواية  
 .ي العطيع"، لدكػت فيتدجيخالج"غاتدب

العطيع"، في الفرل الثاني وكسا ىػ  جاء نقج رواية "غاتدبي غاتدبي:
الحاؿ فإف قخاءة ىحا الشز الحي يعتبخ اليػـ مغ كالسيكيات األدب 
اإلنجميدي، جاء مغ زاوية محس أخالقية تقارف الػاقع باألدب؛ بسعشى 
أف السخجعية لع تبق داخل الشز بل انتقمت إلى خارجو. ال تشفي آذر 

ساؿ األدبية، إذ تػجيت إلى نفيدي بعزا مغ السدايا التصييخية لألع
شالباتيا قائمة ليغ: "العسل األدبي األفزل ىػ ذلظ الحي يجفعشا دائسا 
إلى الذظ واالرتياب بذأف ثػابتشا، ويجعمشا نذكظ في التقاليج والتػقعات 
واآلماؿ حيشسا تبجو لشا وكأنيا ثػابت ال تقبل الججؿ. قمت لصمبتي إنشي 

                                                             
 .37آذار نفيدي: أف تقخأ لػليشا ص -(1)
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ممػا ويسعشػا الشطخ في األسباب التي أتسشى عمييع في قخاءتيع أف يتأ
تجعل مغ عسل أدبّي ما ييد استقخارىع ويحّخؾ القمق في داخميع، ويحّثيع 
عمى إعادة تقديع العالع حػليع بعيػف أخخى مختمفة، تساما كسا مخت مع 

 .(1)" أليذ في بالد العجائب"
بجت رواية "غاتدبي" كفخصة الختبار مجى حكع بعس القخاء  

ساؿ مغ مػقع سياسي وثقافي واجتساعي ال يخى في ما يقخأ إال عمى األع
ما يخيج أف يخاه، متدمحا بدمدمة مغ الكميذييات، والرػر الشسصية غيخ 
القابمة لمتفديخ أو التبجيل، بل عمى العكذ تعدر قخاءة الخواية لجييع ما 

سا كانػا يعخفػنو أصال، وكأف الخواية وثيقة تاريخية صحيحة تشقل الػاقع ك
ىػ مغ دوف نقج أو تحميل أو تعجيل.بجأت "السعخكة" حػؿ غاتدبي بعج 
ىجػـ أحج الصمبة اإلسالمييغ عمييا، يسثل الديج "نيازي" مثاؿ الصالب / 
القارئ السعتج بسا يعخفو قبال مغ دوف رغبة في تغييخ عاداتو القخائية، أو 

و مػسػعة وفقا تعجيل أحكامو "الشقجية "، ىػ مدمح بػ" سجل" وفقا أليدر أ
ألمبختػ ايكػ، وىحه الحخيخة مغ السعارؼ التي ىي شبيعية ويستمكيا كل 
قارئ مغ السفتخض أف القخاءة قخاءة و"عسل القخاءة سيرحح و يغّيخ 
األحكاـ السدبقة، عمى نحػ يجعميا أكثخ تػافقا مع السعمػمات التي 

 .(2)يعصييا الشز
اما، فقخاءة رواية لكغ ما فعمو الديج "نيازي" ىػ العكذ تس 

"غاتدبي" جعمتو يختاح ندبيا إف لع نقل كميا إلى كل "ما يعخفو" عغ 
السجتسع األمخيكي. قالت األستاذة نفيدي لصمبتيا في شكل تػضيح أولي 
حػؿ الخواية :"عمى الخغع مغ أف الخواية تتحجث بذكل خاص عغ 

                                                             
 .160نفدي: أف تقخأ لػليتا في شيخاف ص:  آذر-(1)

(2)-Yves citton : lire, interpréter, actualiser pourquoi les études littéraire, éd 
Amsterdam paris2007, p :45. 
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السكاف  "غاتدبي" والحمع األمخيكي إال أف كاتبياأراد ليا أف تتخصى
والدماف السحّجديغ، وقخأت ليع بعس الدصػر األحب إلى "فيتدجيخالج" عغ 
الفشاف وكيف أنو يدتفد فيشا القجرة عمى الفخح والجىذة، ويحاكي 
اإلحداس بالغسػض الحي يغّمف حياتشا، ويجاعب إحداسشا بالذفقة 

عزشا وبالجساؿ وباأللع، وكيف أف يشاشج فيشا قشاعاتشا بفكخة تعاضجنا مع ب
البعس. تمظ القشاعات الثابتة والسدتػحذة في آف واحج، وذلظ التعاضج 
الحي يزع القمػب الػحيجة إلى بعزيا، في الحمع والفخح واألسى والصسػح 
والػىع، أو في الخػؼ الحي يذج اإلنداف ألخيو اإلنداف، ويجعل البذخية 

 .(1)ػلجوا"أقػى وأكثخ تساسكا، يذج السػتى لألحياء واألحياء لسغ لع ي
تحاوؿ األستاذة نفيدي عبثا تغييخ شخيقة الصمبة في التعامل مع  

الشرػص، وىي ترّػر لشا السجيػد التخبػي الجّبار، الحي كاف عمييا 
 الكياـ بو لترحيح عاداتيع في قخاءة اآلثار األدبية والحكع عمييا.

في نياية السحاضخة خاشبتيع قائمة "ليدت الخواية استعارات  
ز، إنيا تجخبة حدّية لعالع آخخ. فإذا لع تجخمػا ذلظ العالع، لتتشفدػا ومجا

وتحبدػا أنفاسكع مع شخرياتو وتذاركػىع مريخىع، فمغ يكػف بإمكانكع 
الجخػؿ إلى عسق الذخريات أو التعاشف معيا، والتعاشف ىػ جػىخ 
 الخواية، بيحه الصخيقة يجب أف تقخأ الخواية: باستشذاؽ التجخبة فمتبجأوا

 .(2)بالتشفذ، أريجكع فقط أال تشدػا ذلظ وكفى"
عمى تجريذ رواية "غاتدبي" ألنيا  (*)اعتخض الصالب "نيازي" 

أمػرا خاشئة، بل وإف شخػص  -كسا رأى-غيخ أخالقية، وتعمع الذباب 

                                                             
 .186آذر نفيدي: أف تقخأ لػليتا في شيخاف، ص: -(1)
 .189آذر نفيدي: أف تقخأ لػليتا في شيخاف، ص: -(2)

 الكاتبة أسساء الصمبة الحكيكية في نريا. ختغيّ  –(*)
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مسا قج ييجد بخأيو الثػرة ( 1)الخواية أصبحػا نسػذجا لمذباب اإليخاني
اإليخانية، التي كانت ال تداؿ في بجايتيا. فصخحت األستاذة عمى شمبتيا 

فكخة محاكسة الخواية وتع اختيار الديج "نيازي" كسجعى عاـ،واختيخت  
الصالبة "زاريغ" لمجفاع عغ نز الخواية. تحػؿ الفرل إلى قاعة محاكسة 

غ تساما؛ إحجاىسا تخى في تبجت فيو، وتػاجيت وجيتي نطخ مختمفتي
األدب مجخد انعكاس "ساذج" لمحياة، بيشسا وجية الشطخ الثانية تخى في 
اآلثار األدبية أحدغ مكاف لمحػار وتبادؿ وجيات الشطخ، وأف الخواية 
حقل استخاتيجيات خصابية، فسا يعمشو الطاىخ، يعاكدو الباشغ عمى نحػ 

 خبيث وذكي.
الشز بسقجمة عغ الجور الحي مشحو إنبخى الديج "نيازي" في نقج  

. (2)اإلسالـ لألدب، وىػ دور ال يخخج عغ دائخة اإلرشاد واليجاية والػرع
ثع عصف عمى ذكخ أقػاؿ اإلماـ الخسيشي، الجائخة حػؿ ميسة الكتاب 
والذعخاء، ليرل إلى الفكخة التي تجعل مغ الكاتب الغخبي كاتبا ال 

بالتالي استقخار السجتسع، وتتػالى أخالقيا، وماديا يفدج الخوح ويدعدع 
البالغة اإلسالمػية، التي تخى في الغخب ذلظ العجو الستآمخ دوما عمى 
الثقافة والكيع اإلسالمية، وبعج أف ابتعج الصالب عغ صمب السػضػع يقجـ 
أخيخا نقجه لمشز، فيػ بخأيو يخّوج "لمعالقات غيخ السذخوعة بيغ الخجل 

ظ العالقات السحخمة، التي يعج بيا الشز صابا وانبخى يعجد تم(3)والسخأة"
عمى غزبو وحشقو عمى بصمة الخواية "ديدي" والتي خجل مغ ذكخ اسسيا 

. عمى الخغع مغ كػنيا شخرية مغ (4)مذيخا إلييا بقػلو "تمظ السخأة"

                                                             
 .205آذر نفيدي: أف تقخأ لػليتا، ص: -(1)
 .211أف تقخأ لػليتا في شيخاف، ص:  -(2)
 .215الخواية، ص:  -(3)
 الخواية الرفحة نفديا. -(4)
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خاتسػػا مخافعتو السحتجة بتداؤؿ مغمف باالزدراء والدخخية "وىل إف  ،! ورؽ 
إف السجتسع األمخيكي  ! حي يدتحق السػت؟ ...الغاتدبي" وحجه ىػ ال

. جاء دور الجفاع مسثال في الصالبة (1) بخمتو يدتحق ذلظ السريخ..."
"زاريغ" فابتجأت دفاعيا بعبارة ذكية فقالت: " لقج ارتكب ادعاؤنا العاـ 

، فمع يعج بإمكانو تخابو الذجيج مغ "مجيشة السالىي"العديد خصأ فادحا باق
وأضافت "فيػ لع يجع أي مجاؿ أو (.2)بيغ األدب والػاقع"التفخيق ما 

متشفذ ما بيغ العالسيغ. ولقج بخىغ لشا بججارة ضعفو الخاص: وأعشي 
عجـ قجرتو عمى قخاءة رواية وفقا لسعصيات الخواية. ألف جّل ما يعخفو ىػ 

 .(3)الحكع والتقديع الداذج لسعشى الخصأ والرػاب"

االستفتاحية، عغ اليػة التي تفرل بيغ وجية  تكذف عبارة زاريغ 
نطخىا ووجية نطخ الديج "نيازي" ،وىي وجية نطخ عخفيا الفغ بعامة ال 
األدب وحجه وىػ عغ حزػر الحكيقة في الفغ وعغ خرػصية ذلظ 

 الطيػر.
ذلظ أف ما يقػلو "العسل الفشي ال يشبغي أف يفيع باعتباره السعشى  

ما قامت بو اليخمشيػشيقا الكالسيكية، بل  الحي قرجه السؤلف عمى غخار
عمى العكذ يتزسغ العسل الفشي زيادة في السعشى ناشئة عغ المغة 

 .(4)الخاصة التي تسّيده عغ سائخ مجاالت التعبيخ األخخى"
لحلظ لجأت ىي إلى قخاءة عسيقة تجعل مغ شخريات العسل ىي  

ومغ دوف تجخل لصخؼ  الكاشفة عغ الجاللة الثانية لألفعاؿ التي تقػـ بيا،

                                                             
 .261الخواية ص:  -(1)
 .217الخواية ص:  -(2)
 .218الخواية، ص:  -(3)
مفيـػ الػعي الجسالي في اليخمشيػشيقا الفمدفية عشج جادامخ دار ماىخ عبج السحدغ حدغ:  -(4)

 .107، ص: 2009التشػيخ لمصباعة واألثخ مرخ، د ط، 
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خارجي، فالخواية عسل مكتسل وتاـ "استجارت "زاريغ" وقالت وىي تخاشب 
الصمبة: لقج نّرب الديج "نيازي" نفدو قاضيا عمى شخػص 
"فيتدجيخالج"،بيج أف "فيتدجيخالج" لجيو خصة أخخى، فقج ليأ لشا قاضيا 

؟ ... خاّصا بو )...( فأي الذخػص بخأيكع يدتحق أف يكػف ىػ القاضي
إنو "نظ" شبعا... لعمكع تحكخوف كيف أنو يرف نفدو قائال: "لجى كل 
واحج مشا فزيمة واحجة في نفدو عمى األقل تجعػه إلى أف يذظ فييا، 
وىحه ىي فزيمتي التي أشظ فييا: ىي أنشي واحج مغ قالئل الشاس 

"، وعميو فإف كاف البج مغ قاض مغ !الرادقيغ الحيغ عخفتيع في حياتي
الخواية فيػ "نظ" ألنو بصخيقة أو بأخخى، الذخرية األقل تمػنا، داخل 

 .(1)ألنو يأخح في الخواية دور السخآة"
وتدتعخض بذكل أقخب إلى التحقيق، لمخد عمى مساحكات الديج  

"نيازي". الػجو الثاني لكل شخرية، فتكذف عغ زيفيا وكحبيا وعجـ 
نداىتيا وإذ الذخريات األكثخ مجعاة لمحـ ىي شخريات األغشياء مخدفة 
"إنيع األغشياء أنفديع الحيغ يدعع الديج "نيازي" بأف "فيتدجيخالج"  راض 

 .(2)عشيع"
إف الحجاج الحي تقجمو "زاريغ" يشصػي عمى قمب كامل لمفخضية  

التي يقػـ عمييا تأويل "نيازي" الحخفي والسشحخؼ أيزا، فبيشسا يخى في 
وصف " فيتدجيخالج"  لحياة األغشياء تأييجا ألسمػبيع الفزائحي، وغيخ 
الستعاشف تخى "زاريغ" في ذلظ الػصف ما يجيشيع ويجيغ ترخفاتيع 

لة "قالت: " إف كمستي "الالمباالة" و" الصير" ىسا السفتاح ىشا" الالمدؤو 
تحكخوا معي ذلظ السذيج حيشسا يقػـ "نظ" بتأنيب "جػرداف" عمى قيادتيا 
الديارة برػرة شائذة فإنيا تعتسج عمى أف اآلخخيغ سيكػنػف أقل شيذا 

                                                             
 .220الخواية ص:  -(1)
 .221الخواية ص:  -(2)
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مشيا " الصير" ىي الرفة األولى التي تخصخ في الباؿ عشج وصف 
في ىحه الخواية. والحمع الحي يجدجونو ليذ سػى حمع مديف  األغشياء

مذبػه يحصع كل مغ يحاوؿ االقتخاب مشو وعميو..أنت تخى يا سيج "نيازي" 
أف في ىحا الكتاب إدانة واضحة لمصبقات االجتساعية العميا السيدػرة، 
إدانة ال تقل عغ تمظ التي نججىا في أي كتاب مغ الكتب الثػروية التي 

 .(1)ا"قخأناى
تحكخ السرادر الشقجية أف السػّجو الشقجي الحي كاف يشرح ويشّقح  

لمخوائي سكػت فيتدجيخالج، وقت صجور الخواية مشترف العذخيشات، 
تفاءؿ كثيخا وتحسذ لصخيقة الدخد التي اتبعيا فيتدجيخالج في ندج 
األحجاث، خاشبو قائال :"لقج اختخت بالزبط الصخيقة الػحيجة لمحكي 

تػضيف سارد ىػ متفخج أكثخ مشو فاعل، مسا يزع القارئ في بسعشى 
مخكد مالحطة عمى نقصة أعمى مغ تمظ التي تػجج فييا الذخريات، 
وعمى مدافة ترشع األفق. ال شيء أخخ كاف بإمكانو أف يجعل سخخيتظ 
ناجحة عمى ىحا الشحػ الفطيع، إذ سسحت لمقارئ بالذعػر عمى نحػ 

نية في عالع واسع بقجر ما ىػ غيخ خاشف غخابة الػضعية اإلندا
 .(2)مبالي"

ولع يكتف فيتدجيخالج" بحلظ فقط، بل تعسج وضع الخمػز  
واإلحاالت غيخ السباشخة، التي تسشع كل قخاءة تبديصية لشرو، 
فالذخػص تتكذف عغ نػاياىا ببطء في مديج عشيف ورقيق في اآلف 

شدج خيػط تخاجيجيا ذاتو، وتحت البخيق المّساع لسطاىخ الغشى الفاحر، ت
إندانية يكػف ثسشيا السػت العبثي لمبصل عمى الخغع مغ بخاءتو، والشجاة 
الالمدتحقة لجيدي، عمى الخغع مغ جخميا. ما صّػره فيتدجيخالج، وفيستو 

                                                             
 .222الخواية ص:  -(1)

-www. Buzz-litteraire. com/2007116674-gutsby –le- magnifique.(2) 



 2020ديسمبر 21العدد        60اآلداب واللغات     المجلد مجلة

- 105 - 

"زاريغ" ىػ عجـ القجرة عمى الفيع الحي شبع البصل الفيدجيخالجي، فيػ لع 
إلنداف حق االنتداب إلى يع أف الساؿ ال يرشع الغشى، وال يسشح ا

"الصبقة العميا " ،يخمط "جاي غاتدبي، بيغ قيع الحب والدمصة والساؿ، 
ىػ مقتشع بأنو مع الساؿ يسكغ فعل كل شيء حتى الساضي يسكغ 
إعادتو. وعمى الخغع مغ ثقتو السصمقة في الساؿ فإف غاتدبي يجيل كيف 

الثخوة عمى مجى  يذتغل السجتسع ولع يفيع وقاحة األغشياء الحيغ عخفػا
 .(1)أجياؿ"

يرػر ىحا الفرل مغ الخواية أنػاع القخاءة والتأويل السختمفة  
لمعسل ذاتو. ولكغ قيسة الفرل تتبجى في ترػيخ القػة التي تتستع بيا 
األعساؿ األدبية وكيف أف لخواية تأثيخا عمى القخاء إلى الحج الحي تربح 

إف استعخنا لغة  (2)اريخيا"فيو الذخرية الخوائية )حكيكية وواقعية ت
 باختيغ.

: جاء الفرل الثالث مخررا لمخوائي البخيصاني األمخيكي ىشخي جيسذ
ىشخي جيسذ. تذكل روايات ىشخي جيسذ بشاءات ىشجسية صارمة، 
تعصى فييا األولػية لػجية نطخ شخرية واحجة. فكل شيء يتع كسا قاؿ 

كسا لػ أف الدارد ىػ السسثل  David la poujadeدافيج البػجاد
الالشخري لمخوائي،يحػز مع الذخرية البؤرية عمى نػع مغ السخآة التي 
تعكذ لو مجسل الػضعية التي ىػ برجد سخدىا وكسا في مػنادا 

{ فإف الذخرية البؤرية ىي مخآة حّية leibnizليبيدنية} ندبة إلى اليبشيد 
لإلسقاشات ولمتعجد  لمكػف، بحيث أف المعبة الستػاصمة عشج جيسذ

والتشاضخات قبل أف تحيل عمى داللة نفدية، يسكغ إدراكيا كسجسػعة مغ 
                                                             

 السػقع ذاتو. -(1)
، 1فيرل دراج: نطخية الخواية والخواية العخبية السخكد الثقافي العخبي الجار البيزاء/ بيخوت ط -(2)

 .80، ص1999
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. فقج الحظ نقاد جيسذ أف بشاء (1)العسميات الستعمقة باليشجسة البرخية"
الذخريات عشجه قائع عمى فكخة أف كل بصل في القرة لو مقابمة أو 

 جيجة.شبييو إما داخل القرة ذاتيا، أو بيغ رواياتو الع
يعخؼ ىشخي جيسذ بأنو أحج أكبخ مسثمي االتجاه الػاقعي، تسّيد  

أسمػبو الخوائي باالقتراد وبترػيخه الجقيق، كسا يعتسل داخل شخػصو 
صخاعات مخدىا ضغػط السجتسع وتقاليجه، التي تجبخ األفخاد عمى 
الترخؼ وفقيا، ال وفق ميػليع أو سجّيتيع، لكغ قػة ىشخي جيسذ تكسغ 

و عمى إمداؾ روح العرخ واضصخاباتو. فقج عاش بيغ قارتيغ؛ في قجرت
القارة الججيجة األمخيكية التي شيجت والدتو وبجاياتو األدبية، والقارة 
األوروبية أو العالع القجيع، الحي أمّجه بسػضػعاتو وصقل مػىبتو إلى 
الحج الحي جعمو يتخمى عغ جشديتو األمخيكية، ويربح بخيصانيا أواخخ 

في خزع الحخب العالسية األولى تػفي جيسذ بعج أف تخؾ تخاث  حياتو.
روائيا وقرريا ضخسا ،مغ أشيخ الشرػص التي كتبيا جيسذ القرة 

، ورواية "ميجاف 1878الصػيمة السعشػنة بػ "ديدي ميممخ" والتي نذخىا سشة 
. وفي الشز األوؿ تحكي القرة عغ 1880واششصغ" السشذػرة عاـ 

ة التي تخث ثخوة كبيخة وتحىب مع والجتيا إلى أوربا في "ديدي ميممخ" الفتا
رحمة تتعخؼ خالليا عمى مػاششيا األمخيكي "ويشتخبػرف"، والحي يقف 
حائخا أماـ شخرية  "ديدي" التي ال تذبو في ترخفاتيا وال شخيقتيا في 
الحكي ما يجب أف تكػف عميو وفقا لمعادات األرستقخاشية السبشية عمى 

لسذاعخ.تترخؼ ديدي بدّجيتيا مسا يخمق حالة مغ عجـ الػقار وكبت ا
الفيع والحيخة، فيل فيي فتاة ساذجة وبخيئة أـ ىي شائذة وفاقجة لمكياسة 
والمباقة؟، وفي خزع كل ىحا تتعخؼ ديدي في روما عمى شخز 

                                                             
(1)- David lapoujade : « Henry james perspectives et géométries » études 
anglaises 2006 vol.59 p :319-320. 
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انتيازي شامع في ثخوتيا، وتشتيي حياتيا عمى نحػ مأساوي إذ تراب 
الخواية. يكتذف "ويشتخبػرف" أف ديدي بقيت  بالسال ريا وتسػت وفي نياية

عفيفة وبخيئة عمى الخغع مغ قػؿ السطاىخ واألحجاث العكذ. وتأتي 
أىسية ىحا الشز في كػنو جمب الذيخة لجيسذ، ولفت األنطار إلى 
شخيقة مبتكخة في الحكي قائسة عمى المعب عمى مشاشق الطل والالمرخح 

تدسيتو بػ" الثيسة العالسية" في أدب  بو ،وتشتسي القرة أيزا إلى ما "سيتع
ىشخي جيسذ، والتي ىي ممػنة ىشا بالغسػض و تطيخ أوجو مقمقة؛ إذ 
اكتذاؼ "القارة العجػز" يسكغ أف يؤدي إلى السػت )...( وديدي ميممخ 
ىي إحجى الػجػه الشدػية األكثخ اكتساال في كل أعساؿ جيسذ، إذ معيا 

ىي شخرية الفتاة األمخيكية سيجشغ دخػؿ شخرية ججيجة في األدب 
الػريثة وىحا عمى مخ األجياؿ، والتي ستجج تخسيسيا )األفزل ( في آثار 

 .(1)سكػت فيتدجيخالج"
تحكي رواية "ميجاف واششصغ" عغ الجكتػر أوستغ سمػبخ الصبيب  

الغشي والسعخوؼ، والحي يعير مع ابشتو كاتخيغ وأختو العجػز والستحمخة 
ي حي "ميجاف واششصغ" بشيػيػرؾ. لع تكغ كاتخيغ عمى الجواـ في مشدؿ ف

عمى جانب كبيخ مغ الجساؿ وىي أيزا غيخ ذكية، لحا فػالجىا ال يعتقج 
بإمكانية أف تثيخ ابشتو اىتساـ أحج فأي شخز يقتخب مشيا فيػ البج وأنو 
ميتع بثخوتيا، ال بذخريتيا الداذجة والباىتة، وحتى عشجما تعتقج كاتخيغ 

عمى فارس أحالميا الذاب الػسيع والسعجـ مػريذ أنيا قج عثخت 
تاوندشج، فإف والجىا سيفيسو، بأف ابشتو لغ تخث إال ماال قميال مغ جية 
والجتيا، مسا يجعل الخصيب يتخاجع عغ مذخوع الدواج. وتسخ الدشيغ 
ويسػت األب وتكبخ كاتخيغ وتػاصل حياتيا، إلى جانب العسة ويجؽ بابيا 

                                                             

-www.comptoirelitteraire.com(1) 
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قج أصبح سسيشا وأصمعا، لكغ كاتخيغ ترجه إذ أفقجتيا مخة ثانية تاوندشج و 
 .(1)األعػاـ التي مخت شعع الحياة والحب

كتبت آذر نفيدي تقػؿ عغ الخوايتيغ "حيشسا اختخت تجريذ  
"ديدي ميممخ" و"ميجاف واششصغ" لع يخصخ ببالي أف تربح اآلندة "ميممخ" 

ثيخ الججؿ إلى واآلندة كاتخيغ سمػبخ معا قزية تدتحػذ عمى الشقاش وت
ىحا الحج.لقج اختخت ىاتيغ الخوايتيغ مغ دوف سػاىسا إلحداسي بأنيسا 
أقخب إلى التقبل مغ بعس )روايات جيسذ" الصػيمة التي كتبيا بعج 

. مخة أخخى رفس الصمبة الستذجديغ تجريذ رواية "ديدي ميممخ" (2)ذلظ"
ىحه السخة في الرف والتيسة ذاتيا تتكخر، ىي رواية غيخ أخالقية لكغ 

لع تعقج محاكسة كسا حجث مع رواية "غاتدبي"، فزمت األستاذة نفيدي 
أف تقػـ ىي ىحه السخة بتقجيع قخاءتيا الخاصة لبصالت "ىشخي جيسذ" 
وألدبو عسػما، فبيشسا شعخ القخاء الدصحيػف كالديج "قسي" باإلعجاب 

خ لسػت البصمة كجداء عمى ترخفاتيا، فإف األستاذة تقجـ تأويال آخ
لذخرية البصمة فيي مثاؿ لإلنداف الحي ال يبالي آلراء الغيخ عشو، 
فػراء ترخفاتيا الالمشصكية تكسغ قػتيا وجاذبيتيا، لقج استصاعت أف 
تّغيخ مغ وجية نطخ "ويشتخبػرف" ،في أغمب الخوايات يتػقف الكاتب عغ 
الدخد بسػت البصل أو البصمة، بيشسا "ىشخي جيسذ" فزل مػاصمتو، إذ 

يت الخواية كسا بجأت بػ "ويشتخبػرف وليذ بػ "ديدي" ففي بجاية القرة، انت
نجج العسة وىي تححره أنو في خصخ، وأنو عمى أعتاب ارتكاب خصأ 
يتعمق بػ" ديدي" كانت تعشي بأنو قج يشخجع بيا .وىا ىػ اآلف، بعج مػت 
"ديدي" يحّكخ عستو بدخخية : "لقج كشت عمى حق في تححيخؾ لي في 

لساضي، لقج حجدت تحاكخي صػب ارتكاب الخصأ ولقج عذت الريف ا
                                                             

 .السػقع ذاتو-(1)
 .324الخواية ص:  -(2)
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في األماكغ الغخيبة أكثخ مسا يجب" كل ذلظ ألنو لع يقجر "ديدي" حق 
 .(1)قجرىا"

لع يفيع الصمبة بحدب األستاذة نفيدي، أف بصػلة "ديدي" تكسغ  
في أنيا ّغيخت تفكيخ "ويشتخبػرف" كاف أدب "ىشخي جيسذ" محل ججؿ 

نفدو كتب عجة مخات ليذخح وجية نطخه، ومغ الججاالت بيغ الشقاد وىػ 
العجيجة التي شارؾ فييا كاف حػؿ وضيفة األدب ودوره "األخالقي" 
،فبخالؼ مجا يميو مغ الكّتاب الحيغ رسسػا شخػصيع وفق ما تسميو 
األخالؽ أي بإدانة الذخػص الذخيخة، وترػيخ الذخ بكل األوصاؼ 

تيار زاوية أخخى أقل تبديصا "ندتصيع السقخفة والسقدزة، فّزل جيسذ اخ
وصف القصيعة بيغ جيسذ والشقاد األخالقييغ آلثاره وآلثار كتاب آخخيغ، 
بسثابة القصيعة بيغ مفاليع )معيشة( حػؿ الحياة أو أيزا كقصيعة بيغ 
جيسذ الحي يعتبخ كذخز مؤمغ بالخاصّية السشاسبة، وبأىسية تسثيل 

في ذاتو شخيقة لمخد عمى الحياة، مػضػع ما ميسا كاف، تسثيال يعكذ 
. (2)وبيغ أناس لجييع نػع مغ اإلدراؾ الفائق فيسا يخز مفاليع الحياة" 

بسعشى آخخ ال يحّبح جيسذ ذلظ األسمػب الفج في عخض ما ىػ مقبػؿ 
مجتسعيا، وما ىػ مخفػض، وفي تخبية الشاس وتػجيييع تػجييا شخيفا 

"ما ىػ أخالقي )...( يشبع مغ  فتمظ بخأيو ليذ مغ مياـ الخوائي فبخأيو
 .(3)ذكاء ورفاىة الزسيخ"

ليدت الخواية مكاف لمجعاية أو إلسجاء الشرائح أو لتذجيع  
الفزائل ونذخىا، أقرى ما يسكغ أف يفعمو الخوائي، ىػ أف يرّػر مجى 

                                                             
 .329الخواية ص:  -(1)

(2)-Jacques Bouveresse : la connaissance de l’écrivain sur la littérature la 
vérité et la vie. éd agone 2008 .p :184. 

-ibid.(3) 
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تعقج العالقات اإلندانية وعجـ ثباتيا، وأف بإمكاف اإلنداف أف يكػف شخيخا 
قت نفدو، كتبت نفيدي محممة رواية "ميجاف واششصغ" "لع ومدتكيسا في الػ 

يكغ "جيسذ" يسيل إلى أف يجعل أبصالو وبصالتو معرػميغ مغ الخصأ 
في الػاقع، ىع جسيعا يختكبػف األخصاء التي ال تديء في معطسيا إلى 
أنفديع. وتعتبخ أخصاؤىع تمظ بسثابة الخصأ التخاجيجي في التخاجيجيات 

يعتبخ ممسحا أساسيا في تشامي الذخرية ونزػجيا الكالسيكية، الحي 
والجكتػر "سمػبخ" الحي يبجو أكثخ الذخريات شخا، فيػ أيزا أكثخىع 

. لقج وججت (1)استقامة، ألنو مدتكيع في عسمو وفي حياتو الخاصة"
نفيدي أف الخواية تجدج الذخ بصخؽ غيخ مألػفة، فاألب فاشل في فيع 

وانعجاـ اإلحداس ىحا ىػ الػجو اآلخخ  ابشتو ىػ مخمػؽ مشعجـ اإلحداس
لمذخ، بل ويديع في تحصيع قمب ابشتو تساما كسا فعل الخصيب بيشسا 
"كاتخيغ" تترخؼ بصخيقة أكثخ تحزخا وتساسكا "فتفاجئ الجسيع 
بترخفاتيا رغع أنيا لع تكغ لتترخؼ بجافع الخغبة باالنتقاـ، بل بجافع مغ 

الترخؼ والمياقة )...( تتستع اإلحداس بالكخامة واإلصخار عمى حدغ 
"كاتخيغ" وحجىا بقجرة عمى التغييخ والشزػج، عمى رغع أنيا تجفع مقابل 
ذلظ ثسشا باىطا، مثل الكثيخ مغ بصالت "جيسذ" في روايات أخخى 
كثيخة، وىي تشتقع فعال بصخيقة أو بأخخى مغ أبييا وحبيبيا بأف تخفس 

 .(2)ياية"االنرياع ليسا لتحقيق فػزىا الذخري في الش
الذيء الحي لع يفيسو قخاء "جيسذ" السسثميغ في شمبتيا الستدمتيغ 
ديشيا وأخالقيا، والحيغ يحكسػف عمى نجاح الخواية بسػت "السشحصيغ 
أخالقيا" فتمظ ىي الشياية الحتسية والشسػذجية السفزمة لجييع، وسػى ذلظ 

 فإنو غيخ مقبػؿ أو مدتداغ ومجاف عمى نحػ ال يقبل الذظ.
                                                             

 .372الخواية ص:  -(1)
 .375الخواية ص:  -(2)
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: خرز الفرل األخيخ لمكتاب لمخوائية اإلنجميدية يغ أوستغجا
الكبيخة جايغ أوستغ، واختيارىا لختع ىحه الخواية الديخذاتية والسشفتحة 
عمى عجة خصابات وأجشاس لع يكغ عفػيا فجايغ أوستغ تسثل في 

 السذيج الخوائي العالسي الخائجة األولى لمكتابة الخوائية الشدػية.
يغ أوستغ بإعصاء البصػلة والكمسة فيو لمشداء، تستاز روايات جا

وعغ شخيق بصالتيا رسست أوستغ صػرة واضحة وضعية السخأة في 
إنجمتخا مشترف القخف التاسع عذخ، وعغ شسػح الشداء ورغبتيغ في 
تأكيج ذواتيغ بعيجا عغ الديصخة الباشخيخيكية، التي تحبديغ في مػضع 

عسمت أوستغ والتدمت بعجـ أدنى مفعػؿ بيغ ال فاعالت، ومع ذلظ 
خخؽ بعس الحجود فالسجتسع الحي وججت فيو لع يكغ ليدسح لكاتبة بشقج 

 كل أعخافو والكذف عغ عيػبو.
سيصخت عمى روايات أوستغ ثيسة الدواج ذلظ ،أف الشداء وقتيا لع 
تكغ تعسمغ ولتأميغ حياة الئقة كاف يجب عمييغ الطفخ بدوج يسمظ الساؿ 

 اة شخيفة وبعيجة عغ الفاقة واالحتياج.وقادر عمى تأميغ حي
بجأ اليجػـ عمى الكاتبة مغ قبل شالب يجعي الديج "نيػي" ذلظ 
أف أوستغ لع تكغ "كاتبة غيخ إسالمية فحدب، وإنسا كانت مجانة 

، ثع تبيغ الحقا أف إدانة (1)بخصيئة أخخى أيزا، فيي كاتبة استعسارية" 
وارد سعيج" الثقافة واإلمبخيالية الديج "نيػي" ليا أتت مغ قخاءة كتاب إد

"،ونقجه السذيػر لجايغ أوستغ خاصة مغ خالؿ روايتيا "ما ندفيمج 
بارؾ".وىشا تأتي السفارقة الكبخى؛ أف تدتعسل كتابات مشّطخ كبيخ 
كإدوارد سعيج مغ قبل إسالمي متذجد يدانج نطاما رجعيا، كشطاـ 

 الساللي في إيخاف.

                                                             
 .481الخواية ص:  -(1)
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لع تحجث محاكسة لخوايات أوستغ، بل تقجـ آذر نفيدي ىحه السخة 
نقجىا الخاص فخالفا لميجػـ الحي شّشتو "شارلػت بخونتي" عمى أعساؿ 

ونقجىا لسا أسستو "انعجاـ العاشفة" عشجىا، تعتقج نفيدي أف أسمػب  (1)أوستغ
ػف أوستغ يسكغ في تخييب تػقعات القارئ، فبجؿ أف تجعل أبصاؿ عسميا يمتق

ويقعػف في الحب عمى نحػ مباشخ وعسمي نخاىا تفزل خمق مدافة يذػبيا 
التػتخ واإلحباط، كتبت تقػؿ: "تحخص "أوستغ " عمى أف تجعمشا نجرؾ أىع 
الخػاص التي تكتشف أي عالقة وأكثخىا شجا لمقارئ، وأعشي بحلظ: الميفة 

القخب وفي  والذػؽ الذجيجيغ لحلظ الذخز الحي يحفد الخغبة، فشخاه في غاية
غاية البعج في آف. إنو ذلظ الذػؽ الجامح الحي سيكمل بالخضا، وتمظ اإلثارة 

 .(2)التي ستشتيي بالتػحج والدعادة"
لقج أكجت نفيدي في قخاءتيا لذخػص أوستغ الشدػية حكيقة شالسا أكجىا 
قخاءىا ونقادىا، وىي أف روايات أوستغ وإف بجت ضاىخيا بديصة الحبكة وتشتيي 

بشيايات سعيجة ومفخحة، إال أف تمظ البداشة الطاىخية تخفي عسقا وتعقيجا دوما 
 .Dأكبخ، في دراستو لسفيـػ الشدؽ في روايات أوستغ كتب الشاقج ديفيج سبػر 

Spurr  معمقا أف "أوستغ ىي أوؿ روائية انجميدية مشح ريتذارد سػف، استصاعت
ي تخفييا ىي نفديا أف تتحكع بفغ خمق شخػص تمسح )لمقارئ( بحػافدىا الت

عغ ذاتيا، إف األسمػب غيخ السباشخ الحي مغ خاللو يسثل الدارد ما تفكخ بو 
الذخرية في الخصاب السخرػص ليحه األخيخة يبجو كػسيمة دقيقة ججا في 

 (*)عخض حػافد فكخ ما، بكل تعقيجاتو. إف الذكل الخاص لمدخ األوستيشي
يغ الجيل والسعخفة وعمى ارتباط يدتشج إذف عمى مبادئ االختالؼ األخالقي ب

                                                             
 .506الخواية، ص -(1)
 .509الخواية، ص-(2)

 ندبة إلى جايغ أوستغ –(*)



 2020ديسمبر 21العدد        60اآلداب واللغات     المجلد مجلة

- 113 - 

كل عشاصخ الفغ الخوائي بزخورة الكذف عغ ىحا االختالؼ، وعمى الشياية 
 .(1)الدعيجة التي تشجع عشو"

ليذ ىشاؾ صجفة في الفغ وباألخز إف تعمق األمخ بفغ الخواية، لع يكغ 
أوستغ اعتباشيا؛  اختيار آذر نفيدي لدكػت فيتدجيخالج وليشخي جيسذ ولجايغ

إذ يسّثل ىؤالء الكّتاب أحدغ تسثيل ما يسكغ أف نرفو بخاصية االرتباط 
بالعالع، أو إف استعخنا تعبيخ إدوارد سعيج "دنيػية الشز"، ذلظ أف أعساليع 
تحكي عغ قجرة اإلنداف عمى تحقيق ذاتو وأحياف عمى الفذل في ذلظ لكغ مغ 

ى نحػ يسكغ أف يختبخه قارئ أعساليع دوف أف يخدخ نفدو أو يقجـ تشازالت عم
 فيسا يعيذو ىػ.

لع تختخ نفيدي أعساال تتدع بالكالسيكية أو الخوماندية أو الخمدية بل 
اختارت عغ قرج أعساال واقعية "إف قػة الكّتاب الػاقعيغ كجايغ أوستغ  وىشخي 
جيسذ تكسغ في جسعيع بيغ شكل سخدي يبجو بديط ،بل وفػضػي وتذجيج 

 لسعشى )...( قػي عمى ا
ىكحا نخى كتابا مختمفيغ ججا كجايغ أوستغ وبمداؾ وديكيشد وحتى جيسذ 

،الكمسات األكثخ يػمية ساسية، لمتفاصيل السثقمة بالسعشىيػلػف األىسية ذاتيا واأل
والحخكات األكثخ عفػية والحمقات األكثخ انعجاما لمسعشى، تخزع بال مقاومة 

سات وحخكات وحمقات كاشفة )عغ إلى انزباط يتصمب مشيا أف تكػف كم
 . (2)معشى("
ما تقتخحو آذر نفيدي في مؤلفيا ىػ رجػع إلى نػع مغ الشقج الستعاشف  

مع الشز، ىحا الشز الحي قتمتو السشاىج الحجيثة تحميال إلى أف أفخغتو مغ 

                                                             
(1)-David spurr:la frivolité chez Jane Austen, poétique N°152,2007, p396 
(2)-Léo Bersani : le réalisme et la peur désir in: littérature et réalité éd du 
seuil paris 1982, p48-49. 
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معشاه، لكغ أيزا محاولة ربط الشز بحياة قارئو، إذ لػال ذلظ الخبط لتػقفت 
 الحياة وعغ التأثيخ.الشرػص عغ 

 قائمة المصادر والمراجع: 
آذر نفيدي: أف تقخأ لػليتا في شيخاف سيخة في كتاب تخ: ريع قيذ كبة مشذػرات الجسل  -
 .2011، 1ط
فيرل دراج: نطخية الخواية والخواية العخبية السخكد الثقافي العخبي الجار البيزاء/ بيخوت  -
 .1999، 1ط
ماىخ عبج السحدغ حدغ: مفيـػ الػعي الجسالي في اليخمشيػشيقا الفمدفية عشج جادامخ  -

 .2009دار التشػيخ لمصباعة واألثخ مرخ، د ط، 
- Léo Bersani : le réalisme et la peur désir in : littérature et 

réalité éd du seuil paris 1982. 
- Jacques Bouveresse : la connaissance de l’écrivain sur la 

littérature la vérité et la vie. éd agone 2008 . 
- Yves citton : lire, interpréter, actualiser pourquoi les études 

littéraire, éd Amsterdam paris2007. 
- David lapoujade : « Henry james perspectives et 

géométries » études anglaises 2006 vol.59. 

- David spurr : la frivolité chez Jane Austen, poétique N°152, 
2007, 

- www. Buzz-litteraire. com/2007116674-gutsby –le- 
magnifique. 

- www.comptoirelitteraire.com. 
. 
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 األخطاء اإلمالئية بين القديم والحديث
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 naidja.tahar@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 2020-11-21 :ت القبػل 2019-11-05:  ؿبالاالست ت
 2020-12-31الشذخ: ت  

 
Résumé: 
Chaque arts et les compétences linguistiques et l'acquisition du 

langage est que l'apprenant à posséder ces compétences et les arts, 

que ce soit les arts du langage sont: la grammaire, la rhétorique, la 

littérature, la calligraphie et l'orthographe. Et les compétences en 

langue arabe quatre sont: écouter, parler, lire, écrire, et quand il 

lance l'écriture dans le domaine linguistique destiné à exprimer l'idée 

du mot écrit et les icônes de dessin, des images, des mots écrits et des 

unités linguistiques de l'audio ou visuelle mal orthographié selon des 

normes ou des règles spécifiques. À partir de cette réalité, nous 

demandons: quel est le concept de dictée? Quels sont ses atouts 

patrimoniaux? Quel est le rôle du curriculum moderne dans la 

résolution de la faute d'orthographe? 

Mots-clés: orthographe - Amali chez les anciens - ses objectifs et 

difficultés - faute d'orthographe. 
 

 ص:خمالم
 إال بامتالك الستعمعإن لكل لغة فشػنيا ومياراتيا، وال يتع اكتداب المغة 

والبالغة  واألدب الشحػ والرخف ، فأما فشػن المغة فيي:يحه الفشػن والسياراتل
ساع والكالم والقخاءة توميارات المغة العخبية أربعة ىي: اإلس والخط واإلمالء.

والكتابة، وحيغ تصمق الكتابة في السجال المغػي يقرج بيا التعبيخ عغ الفكخة 
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بالكمسة السكتػبة ورسع الّخمػز والرػر الخصية لمكمسات والػحجات المغػية 
السدسػعة أو السخئية رسسا إمالئًيا حدب معاييخ أو قػاعج معيشة. ومغ ىحا 

 إلمالء؟ وما ىي أصػلو التخاثية؟ وما دور السشياجما مفيػم االػاقع نتداءل: 
 .مالئي؟الحجيث في التغّمب عمى الخصأ اإل

 –أىجافو وصعػباتو  –األمالي عشج القجماء  –اإلمالء الكممات المفتاحية: 
 .الخصأ اإلمالئي

وىػ ُيسمي إمالء  مىاإلمالء مرجر الفعل أممفههم اإلمالء لغة واصطالحا: 
الػسيط: "أممى فالن عميو  في معجع جاء دمحم صحيح.محكخ، تقػل إمالء 

 .(1)الكتاب: أي قال لو فكتب عشو"
: "واإلمالء واإلمالل عمى الكاتب واحج، وأمميت لدان العخب جاء في معجعو 

ُأِمَمو لغتان جيجتان جاء بيسا القخآن، واستسميتو الكتاب: الكتاب أمميو، وأمممتو 
 .(2)سألتو أن يسميو عمّي"

أنظ تقػل أمميت الكتاب بالياء، وأمممت الكتاب وندتذف مسا جاء في المدان 
بالالم إذا تمػتو، وقج جاءت المغتان أي اإلمالء واإلمالل بيحا السعشى في قػلو 
ِليَغ اْكَتَتَبَيا َفِيَي ُتْسَمى َعَمْيِو ُبْكَخًة َوَأِصيال﴾  تعال: ﴿َوَقاُلػا َأَساِشيُخ اأَلوَّ

وقػلو تعالى: ﴿َوْلُيْسِمِل الَِّحي  تتمى عميو ليحفطيا غجوة وعذيا. أي، 5الفخقان/
، . والقػل الذائع أن األمالي جسع أممّية مثل أمشّية282َعَمْيِو اْلَحقُّ﴾ البقخة/

  .(3)والرػاب أن واحجة األمالي اإلمالءة وىػ ما تسميو وتتمػه عمى الدامع

                                                             

 م، مادة )مال(.1990، 2مجسع المغة العخبية: السعجع الػسيط، دار األمػاج، بيخوت، ط (1)
، 1ابغ مشطػر: لدان العخب، تحقيق عامخ أحسج حيجر، دار الكتب العمسية، بيخوت، ط (2)

 م، مادة )مال(.2003
، 1صالح الجيغ الدعبالوي: معجع أخصاء الكتاب، دار الثقافة والتخاث، دمذق، ط (3)

 .582م، ص 2006
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كّفغ ى اإلمالء كسيارة لغػية أو أما اصصالحا فقج تعّجدت اآلراء في الشطخ إل
 مغ فشػن المغة ومغ تعخيفاتو:

فّغ رسع الكمسات في العخبّية عغ شخيق الترػيخ الخّصي لألصػات  ىػ -
وذلظ ج نصقيا تبعا لرػرتيا األولى، ، وبخمػز تتيح لمقارئ أن يعيالسشصػقة

 وضعيا عمساء المغة.ئّية وفق قػاعج مخ 
ىػ فغ مغ فشػن المغة يقع في إشار الكتابة بسفيػميا الػاسع، وعامل  -

 .والتعبيخيةرئيدي في تحجيج مدتػى الكتابة بشػعييا اليجوية 
 ىػ قجرة الفخد عمى السصابقة بيغ الرػر الرػتية أو الرػر السخئية -

أو الرػر السخدونة في الحىغ لمػحجات المغػية السدتيجفة مع  )البرخية(
 .(1)أخحا باالعتبار االستثشاءات الستعمقة بحلظخصية صػرىا ال

وىي نػع مغ التأليف عشج القجماء كان يقػم عمى األمالي في التراث العربي: 
سا تالمحتيع ويتحجثػن إلييع ب اإلمالء، فقج كان العمساء والذيػخ يجمدػن إلى

تجػد بو قخيحتيع، وكانػا يتسيدون بكثخة الحفظ وقػة الحاكخة في الذعخ والشثخ 
تطع ىحه الجروس بعزيا إلى بعس لتؤلف والحجيث والتفديخ والمغة والشحػ، ثع 

ىع ه، وأ 291ت  ثعمببالسجالذ مثل مجالذ  التأليفىحا  سىكتابا، وقج يد
 –ه 321بغ دريج ت اأمالي  –ه 310يجي ت لي اليد أما -كتب األمالي: 

                                                             

أنطخ ىحه التعخيفات في: فيج خميل زايج: أساليب تجريذ المغة العخبية، دار اليازوردي،  (1)
 .105، ص 2005، 1عسان، ط

م، ص 2005، 1سعجون محسػد الدامػك: مشاىج المغة العخبية، دار وائل، عسان، ط -
201. 

، 1حدغ شحاتة: السخجع في تعميع المغة العخبية، الجار العخبية لمكتاب، القاىخة، ط -
 .293، ص 2012
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أمالي ابغ  –ه 446أمالي السختزي ت  –ه 328ري ت ابغ األنبا أمالي
 .(1)ه356 القاليكتب أمالي شيخة أمالي أكثخ ه، ومغ 542الذجخي ت 

شيخ عمى شالبو في العمػم والسعارف السختمفة، وىي فاألمالي ىي كل ما يسميو 
في رأيشا تصابق في مجلػليا كمسة "السحاضخة" في العرخ الحجيث، وليذ مغ 

ضيخ تسمى في الغالب مغ الحاكخة وارتجاال عغ فارق بيشيسا سػى أن األمالي 
. ويسكغ القػل أن (2)تجت مغ قبلمغ أوراق أع حيغ أن السحاضخة ى، عمقمب

 ججيجة ومتصػرة لإلمالء تتدع بالتخكيد ووحجة السػضػع.السحاضخة ىي صػرة 
 كتاب األمالي ألبي عمي القالي:

ىػ أبػ عمي إسساعيل بغ القاسع بغ عيدون بغ ىارون بغ عيدى بغ المؤلف: 
عاما، كسا  25دمحم بغ سميسان، كشيتو أبػ عمي ويشدب لبغجاد ألنو مكث فييا 

 15قاال، وىي إحجى قخى أرمشية، وقج دخل القالي بغجاد وعسخه إلى قالي يشدب 
عاما، وقج استسع إلى عمػم الحجيث والتفديخ والمغة واألدب في ىحا الجػ 

شخريتو ؼيربح حجة في عمػم المغة العمسي الحافل بالشذاط الثقافي، وتتبمػر 
العخاق وخارج واألدب كسا يربح راوية لألخبار واألشعار، وذاع صيتو في 

العخاق حتى وصل إلى األنجلذ، فمسا سسع بو الخميفة عبج الخحسان الشاصخ 
باعث الشيزة األدبية والعمسية في األنجلذ استجعاه إليو لكي يدتفيج مشو عمساء 
األنجلذ، ثع عيج إليو تثؿيف ولي عيجه الحكع ابغ مخوان وقج شيج لو الشاس 

                                                             

ه أحج 808ويعج أمالي القالي أشيخ كتب األمالي قاشبة، وقج جعمو ابغ خمجون ت  (1)
الكتب األربعة الستقجمة إلى جانب الكامل، والبيان والتبييغ وأدب الكاتب، أنطخىا في: 

، 4مرصفى الذكعة: مشاىج التأليف عشج العخب القجماء، دار العمع لمسالييغ، بيخوت، ط
 .341ص ، 1988

أنطخ ناىج أحسج الديج الذعخواي: مغ مرادر التخاث العخبي، دار السعخفة الجامعية،  (2)
 .167، ص 2005القاىخة، 

 .110عسخ الجقاق: مرادر التخاث العخبي، دار الذخق العخبي، بيخوت، د ت، ص  -
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وضمػا يقخأون عميو كتب األخبار والمغة واألمالي واإلجادة وسسعػا مشو، بالتقجم 
 .(1)ه356حتى تػفي بقخشبة عام 

وىػ أشيخ كتب األمالي قاشبة وقج عخف القجماء فزل ىحا كتابه األمالي: 
الكتاب وقجمػه فجعمػه كسا يخوي ابغ خمجون أحج الكتب األربعة الستقجمة إلى 

ه، وأدب 255لمجاحظ ت ه، والبيان والتبييغ 285ت جانب الكامل لمسبخد 
ه. والكتاب ليذ أدبيا محزا، فقج غالب عشرخ 276الكاتب البغ قتيبة ت 

السبخد ومجالذ  كامل المغة عمى كثيخ مغ جػانبو، فيػ أقخب ما يكػن إلى
ثعمب. فسادة الكتاب كسا أرادىا القالي مديج مغ األخبار واألشعار واألمثال 

الخسػل، ويغمب عمى ذلظ كمو الصابع  يتخمميا شيء مغ تفديخ القخآن وأحاديث
مغ أىل المغػي الحي يسيد الكتاب. وأغمب الزغ أن أبا عمي القالي كان يأنذ 

األنجلذ وجسيػر قخشبة شغفا بأخبار السذارقة وإؾباال عمى عمسيع، ؼيعسج مغ 
جيتو إلى إرضاء ىحا التصمع في نفػسيع ويحخص عمى أن يبيخىع لدعة 

آل أنو يزع بيغ يجييع حريشة ما حػاه شيػخو وما محفػضو وغدارة عمسو وك
إليو مشيع، ومسا يؤيج ىحه الخغبة في نفدو أنو وىػ السعجود عمى محىب 

  .(2)البرخييغ كان ال يتخدد في الشقل عغ الكػفييغ

                                                             

 أنطخ تخجستو في:  (1)
يع، دار السعارف،  الدبيجي: شبقات الشحػييغ والمغػييغ، تحقيق دمحم أبػ الفزل - إبخـا

 .121، ص 2القاىخة، ط
يع، السكتبة العرخية، بيخوت، سشة  - القفصي: انباه الخواة، تحقيق دمحم أبػ الفزل إبخـا

 .239، ص 1، ج2009
الريػشي: بػية الػعاة، تحقيق مرصفى عبج القادر عصا، دار الكتب العمسية، بيخوت،  -

 .373، ص 1م، ج2004، 1ط
 الكتاب في: أنطخ مزسػن ىحا (2)
 .110عسخ الجقاق: مرادر التخاث العخبي، دار الذخق العخبي، بيخوت، د ت، ص  -
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اإلمالء  ىشاك مجسػعة مغ األىجاف واالتجاىات في تعميعأهداف تعمم اإلمالء: 
 مشيا: 

مقخوء خال مغ  السيارات الالزمة لمكتابة بخط واضحاكتداب الصالب  -
وتثبيت األخصاء اإلمالئية، وتجريبيع عمى كتابة الكمسات كتابة صحيحة، 

، والقجرة عمى استفادة تمظ الرػر عشج الكتابة، أذىانيعصػرىا في 
وتعػيجىع االنتباه وقّػة السالحطة والجقة والتختيب والتشديق، وتجريب حػاسيع 

 اإلجادة واإلتقان.عمى 
يسزي الصالب في كتابة أجداء مسا يقخؤون عمى نحػ يجعميع يختدنػن أن  -

لحخوف في السػاضع ليع تسييد صػر اشػائف مغ الكمسات والجسل، تييئ 
رسع الكمسات في العخبية  خض واالستشتاج قػاعجتعػن بالالسختمفة ويتبيش

ة بعس الرعػبات جسمة بال تقخيخ مباشخ لمقػاعج، ويجربػن عمى كتاب
اإلمالئية التي تسثل اختالفا بيغ ما يكتب وما يمفظ، أي جعميا عمى ىيئة 

 تجريبات.
فرحى، والديصخة عمى تخاكيبيا تسكيغ الصالب مغ امتالك زمام العخبية ال -

وخرػصية العخبية وندق أسمػبيا عغ شخيق التجريب ككتابة ىسدتي 
ودراسة مػاضع الححف والديادة الػصل والقصع واليسدة الستػسصة والستصخفة 

 الكثيخة االستعسال في الكتابة.
أن يعخف الصالب ضػابط رسع الكمسة واألصػل اإلمالئية، وأن يكتدب  -

 الشيج الرحيح لمكتابة والدخعة وأن تتكػن لجيو عادة التشطيع في الكتابة.

                                                                                                                                               

ناىج أحسج الديج الذعخاوي: مغ مرادر التخاث العخبي، دار السعخفة الجامعية، القاىخة،  -
 .167م، ص 2005، 1ط
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ة عج اإلمالء وسيمة لتشسية دقة السالحطة واالنتباه وتعػيج الصالب الشطافي -
والتختيب والػضػح، فاإلمالء عسمية تشديق بيغ العيغ والحاكخة واألذن 

 .(1)واليج
 أدائو أنػاع ثالثة: شخيقة : فغ اإلمالء مغ حيثأنهاع اإلمالء

 األولىوىػ ما تحكخه الكتب السجرسية في الرفػف الثالثة اإلمالء المنقهل:  -
بعشػان "أكتب في دفتخي"، وىحا الشػع مغ اإلمالء يشاسب الصالب في نياية 
 الرف، األول: وىػ ضخب مغ الشدخ السػّجو يفتقخ إلى عشرخي السسمى

ويعشي بو نقل الصالب القصعة عميو، ويتع بإشخاف السعمع وتػجييو،  والسسمى
 مغ كتاب القخاءة.

عمى الصالب لقخاءتيا، وفيع ويتع بعخض قصعة اإلمالء هر: اإلمالء المنظ -
حجب القصعة تمزسػنيا، والتجريب عمى كتابة أشكال كمساتيا، ومغ ثع 

عشيع وتسمى عمييع، وىحا الشػع مغ اإلمالء يشاسب تالميح السخحمة التعميسية 
 األولى.

ولو مدتػيان: األول: إمالء يقػم عمى الصمب إلى هر: اإلمالء غير المنظ -
الصالب إعجاده والتجريب عميو في البيت مغ كتاب القخاءة، ومغ درس سبق 

الثاني: إمالء يقػم عمى ليع قخاءتو، ويتع بكتابتو في الحرة دون تجريب، 
ار قجرة الصالب عمى كتابة مفخدات سبق تجريبيع عمييا واكتذاف أساس اختب

 .(2)ف بػية معالجتومػاشغ الزع

                                                             

، 1995سميسان ياقػت: فغ الكتابة الرحيحة، دار السعخفة الجامعية، القاىخة، محسػد  (1)
 .11ص 

، 1محدغ عمي عصية: الكافي في أساليب المغة العخبية، دار الذخوق، عسان، ط (2)
 .229، ص 2006
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ىشاك مذكالت في الكتابة العخبية تؤدي إلى بعس صعهبات اإلمالء: 
لسجسػعة مغ الكمسات في المغة العخبية الرعػبات التي تحيط بالخسع اإلمالئي 

 مشيا:
ما يعانيو شالب العمع والسعخفة حيغ إرادة ضبط بعس الكمسات بالذكل  -

الحي يحتاج إلى كثخة القخاءة  كزبط عيغ الفعل في الدمغ السزارع األمخ
 والسصالعة الجائسة.

تعّجد الخسع لريغة واحجة حتى إن الباحث ال يدتصيع أن يجري الرػاب  -
ومغ  اإلمالئيمع قػاعج الخسع  واشخادا مشيا، أو أييا أكثخ شيػعا وتجاوال

 يقخءون، يقخأون، يقخؤون، واألوجو الثالثة صحيحة.أمثمة ذلظ: 
بحلظ أن ىشاك  الجانبيغ السشصػق والسكتػب أحيانا، ونقرجعجم التػافق بيغ  -

شصقيا وحيغ كتابتيا تدقط بعس الحخوف كححف بعس الكمسات التي ن
قت بأحج حخوف الجخ، وححف األلف مغ األلف مغ "ما" االستفيامية إذا سب

 أولئظ. الدسػات، لفظ الجاللة: الخحسغ، إلو،
" التي يسكغ أن  ما يترل بفرل الكمسات ووصميا، ومغ أمثمة - ذلظ "إالَّ

ِإالَّ َتشُرُخوُه كمستيغ، أو تكػن كمسة واحجة، قال تعالى: ﴿تكػن مخكبة مغ 
لذخشّية التي قمبت نػنيا ا "، فيي عبارة عغ "إن40﴾ التػبة َفَقْج َنَرَخُه ّللاَُّ 

"ال" الشاؼية، ولكغ إذا قمت: نجح الصالب إال شالبا،  غست في الالمالما وأد
 .(1)" االستثشائية وىي كمسة واحجة فقطفيي "إال

المغػية كالغمط  السخالفاتإن الخصأ وغيخه مغ مرصمحات مدألة الخطأ: 
يسثل ىسا لغػيا في حياتشا والعثخة والدلة أو ما يعخف عشج القجماء بطاىخة المحغ 

التعميسية يدتػي ؼيو الزعفاء مغ تالميح السجارس وكحا الستقجمػن في التحريل 
مشيع بل يستج إلى الكثيخ مغ السذتغميغ والستخرريغ في العخبية، فالخصأ 

وصفو العمساء بأنو عيب  المغػي ىػ الخخوج عمى الدشغ السألػفة في العخبية
                                                             

 .12دمحم سميسان ياقػت: فغ الكتابة الرحيحة، ص  (1)
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يو وىحا ما دعا إلى نذػء ما يعخف بسبجأ التشؿية وؾبح يشبغي عجم الػقػع ؼ
أو الشقج المغػي أو ما المغػي،  رحيح أو الرػاب أو التثؿيفالمغػية أو الت

، وما يسكغ قػلو أن السرصمح األندب ىػ (1)يعخف حجيثا باألخصاء الذائعة
أنػاعيا كافة، وىػ و مرصمح الخصأ إذ أنو يجل عمى السخالفات المغػية برػرىا 

وحجه الحي شاع في الجراسات المغػية التصبيؿية الحجيثة ثع ىػ يقابل مرصمح 
les erreurs في الفخندية وthe errors  في اإلنجميدية وفي معطع المغات

 .(2)األخخى 
ويقرج بو قرػر التمسيح عغ السصابقة الكمية أو الجدئية بيغ الخطأ اإلمالئي: 

حىشية لمحخوف والكمسات، مجار الكتابة اإلمالئية مع الرػر الرػتية أو ال
 .(3)الرػر الخصية ليا، وفق قػاعج الكتابة اإلمالئية السحجدة أو الستعارف عمييا

أصبحت األخصاء الذائعة الكتابية عشج الصمبة ضاىخة عهامل الخطأ اإلمالئي: 
أوجو  تدتحق التػقف عشجىا والتعخف عمى أبعادىا لتحجيج أسبابيا واقتخاح

 العالج السشاسب ليا، ومغ عػامل الخصأ اإلمالئي ما يمي:
عػامل الخصأ اإلمالئي عشج التالميح وشخق تحديشو: يذيخ األدب التخبػي وما 
كتبو الستخررػن إلى وجػد عػامل عجيجة تؤدي إلى وقػع الصمبة في أخصاء 

 الخسع اإلمالئي ومشيا:
 عمى اإلبرار أو الدسع.أسباب عزػية قج تبجو في ضعف قجرة الصمبة  -
أسباب تخبػية كأن يكػن السعمع سخيع الشصق أو خافت الرػت أو غيخ  -

ميتع بالطخوف الفخدية أو قميل االىتسام بتػضيح الحخوف خاصة الستقاربة 
 في مخارجيا.

                                                             

، ص 1980دمحم عيج: السطاىخ الصارئة عمى الفرحى، عالع الكتب، القاىخة، د ط،  (1)
12. 

 .42، ص 2005، 1دمحم أبػ الخب: األخصاء المغػية، دار وائل، عسان، ط (2)
 .71م، ص 2006، سشة 1فيج خميل زايج: األخصاء الذائعة دار اليازوري، عسان، ط (3)
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 الفريحة عػامل اجتساعية مثل تداحع الميجات العامية مع الرػر الرػتية -
لسجتسع بالخصأ الكتابي، ويطيخ ىحا اكتخاث أفخاد المكمسات، وضعف 

واضحا في ورود األخصاء اإلمالئية في وسائل اإلعالم وكتابة أسساء 
 .(1)السحال التجارية

أما العػامل التي تديع في تحديغ مدتػى األداء اإلمالئي والتي يجب مخاعاتيا 
 عشج تعميع وتعمع اإلمالء فيي:

لمخسع اإلمالئي وتذجيع الصمبة الرحيحة التجريب عمى استخجام القػاعج  -
عمى تكخار الشصق الدميع لمكمسات مػضع التجريب، والتجرج معيع مغ رسع 

 الكمسات الديمة إلى رسع الكمسات الرعبة.
تتزسغ التفكيخ وليذ الحفظ، فال بج مغ إن تعمع اإلمالء عسمية عقمية  -

ت تجريب الصمبة عمى تػضيف السفخدات بذكل مكثف، ومغ خالل الدياقا
 الكتابية اليادفة.

يجب أن يتع تعمع الخسع اإلمالئي في ضػء عالقة ىحه العسمية األدائية  -
 المغة األخخى.المغػية، وتكامميا مع عسميتي القخاءة والكتابة، ومع ميارات 

تعجيدية، واختبارات عجم التخكيد في التجريبات اإلمالئية عمى تساريغ مسمة  -
ال بج أن يتع تعميع وتعمع قػاعج وآليات جى مدتػيات الصمبة، بل صعبة تتح

 .(2)اإلمالء مغ خالل محتػيات تخاعي مخاحل الشسػ المغػي لجى الصالب
                                                             

 أنطخ:  (1)
، ص 1984ضافخ وحسادي: التجريذ في المغة العخبية، دار السخيخ، الخياض، د ط،  -

300. 
يع عبج العميع: اإلمالء - ، 1975والتخؾيع في الكتابة العخبية، دار السعارف، القاىخة،  إبخـا

 .23ص 
 انطخ: (2)
 .30، ص 1983، 1جابخ وليج: اإلمالء تعميسو وتعمسو، عسان، ط -
 . 110فيج خميل زايج: أساليب تجريذ المغة العخبية، ص  -
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شخق ترحيح الخصأ اإلمالئي: ىشاك شخق متعجدة لترحيح األخصاء في 
 اإلمالء مشيا:

أن يرّحح التمسيح خصأ لشفدو وبشفدو، وذلظ بعج أن يدأل في الكمسات  -
بعج عخض السعمع لقصعة اإلمالء عمى سبػرة إضاؼية، الرعبة التيجي أو 

 أو بعج كتابتو لمكمسات التي يخّجح خصأ التالميح فييا.
أن يتبادل التالميح الكخاسات ويرحح كل لدميمو، وذلظ بعج أن تعخض  -

 خق الستقجمة.الفالقصعة إذا كانػا صغار، وبعج مشاقذة األخصاء في 
أمامو في الفرل عمى حيغ يعج لباقي أن يرّحح السعمع لكل تمسيح كخاستو  -

 عسال يذغميع.التالميح 
أن يجسع السعمع الكخاسات ويرّححيا خارج الفرل إما بػضع خط تحت  -

الخصأ إذا كان التالميح كباًرا أو بكتابة الرػاب فػقو إذا كانػا صغاًرا ال 
 .(1)يدتصيعػن معخفتو

لقج نذصت حخكة الترحيح المغػي  مدألة الخطأ اإلمالئي عند العرب القدماء:
عشج القجماء مع دخػل األعاجع في اإلسالم، إذ لع يعج الخخوج عغ قػاعج المغة 
العخبية ناتًجا عغ التصػر المغػي الصبيعي لمغة بل أصبح مختبصا بعامل آخخ 

يػلج أشكاال كثيخة مغ األخصاء ىػ اختالط األلدشة غيخ العخبية بالمدان العخبي 
وألف ابغ  ه كتاب "ما تمحغ ؼيو العامة"189ت قج ألف الكيدائي المغػية، ف

ه "أدب 276ابغ قتيبة ت  وألفه كتاب "إصالح السشصق"، 244الدكيت ت 
ه كتاب 379يجي ت به كتاب "الفريح" وألف الد 291عمب ت ثالكاتب" وألف 
 .(2)"لحغ العامة"

                                                             

بيخوت، عابج تػفيق الياشسي: السػّجو العمسي لسجرس المغة العخبية، مؤسدة الخسالة،  (1)
 .351، ص 1997، 6ط
 أنطخ ىحه السؤلفات في: (2)
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 ومن نماذج الخطأ اإلمالئي عند القدماء:
 كتب الخسع السدّساة بكتب اإلمالء عمى أن لفظ )مائة( كمسة )مائة(: تشّز 

ا كسا يخسع ىكحا بألف زائجة  بعج السيع السكدػرة، بحيث ال تشصق ىحه األلف مجِّ
ىي وضيفتيا وىع في ذلظ يتبعػن العمساء القجامى الحيغ نّرػا في كتبيع عمى 

ي )مائة( ؼيقػل ويعّمل القجماء زيادة األلف فوجػد زيادة األلف بعج ميع "مائة"، 
ة( أال تخى أنظ تقػل: فييا ألًفا ليفرمػا بيشو وبيغ )مشابغ قتيبة: "ومائة زادوا 

. وقال (1)"ذ عمى القارئ اللتب األلفأخحت مئة وأخحت مشو؟ فمػ لع تكغ 
حيان: وذلظ  أيزا في )مائة(، قال أبػه: "وزيجت األلف 911الديػشي ت 

ة( وكانت الديادة مغ حخوف العّمة ألنيا تكثخ زيادتيا، لمفخق بيشيا وبيغ )مش
ولع تكغ ياًء ألنو وكانت ألًفا ألنيا تذبو اليسدة، وألن الفتحة مغ جشذ األلف، 

. وواجيت (2)كان يجتسع حخفان مثالن، وال واًوا الستثقال الجسع بيغ الياء والػاو"
رضة فخيق مغ عمساء وال تشصق معاقاعجة األلف الدائجة التي تكتب في )مائة( 

المغة الحيغ دعػا إلى إلغاء ىحه األلف الدائجة، وكتابة )مئة( بال ألف كسا تكتب 
)مئة( بال  تعميل زيادة األلف في )مائة( باشتباه كمسة بأن ا)فئة( و)رئة(، ورأو 

ألف بكمسة )مشو( تعميل ضعيف ف)مئة( كمسة واحجة، و)مشو( كمستان: حخف 
الجخ )مغ( والزسيخ، والشبخة في )مئة( فػقيا ىسدة، وفي )مشو( فػقيا نقصة، 

                                                                                                                                               

، 1إميل بجيع يعقػب: معجع الخصأ والرػاب في المغة، دار العمع لمسالييغ، بيخوت، ط -
 .25، ص 1985

دمحم العديد مصخ: لحغ العامة في ضػء الجراسات المغػية الحجيثة، دار القػمية، القاىخة،  -
 .57، ص 1966

: أدب الكاتب، تحقيق محي الجيغ عبج الحسيج، السكتبة عبج هللا بغ مدمع ابغ قتيبة (1)
 .201التجارية الكبخى، القاىخة، د ت، ص 

: جسع اليػامع في شخح ىسع الجػامع، دار البحػث العمسية، جالل الجيغ الديػشي (2)
 .325، ص 6القاىخة، د ت، ج
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والحخف الثالث في )مئة( تاء مخبػشة بشقصتيغ فػقيا، والحخف الثالث في )مشو( 
 .(1)ىاء الزسيخ بال نقط

م ؼيقػلػنو ايخصئ ؼيو العػ  ه أنو مسا328ابغ األنباري ت ذكخ كممة شحاذ: 
ليع: قج شحح بالثاء والرػاب: رجل شحاذ بالحال، وىػ الُسّمح في مدألتو، مغ قػ 

. وكحا (2)و بيحامذبعميو بالتحجيج، فالُسمّح في السدألة  الخجل الديف إذا ألح
السعجسة بثالث ه بقػلو: "ويقػلػن فالن شحاث بالثاء 516نّز الحخيخي ت 

جسة الشتقاق ىحا االسع مغ قػلظ: مغ فػق، والرػاب ؼيو: شحاذ بالحال الُسع
شححُت الديف إذا بالغُت في إحجاده فكأن الذحاذ ىػ الُسّمح في السدألة 

ّسج عميو ع في كتب المغة وفي كالم مغ يعتفالػاق (3)والسبالغ في شمب الرجقة"
ذخي ت الدمخب إلى أّنو لغة ؼيو قال شحاذ "بالحال السعجسة"، ومشيع مغ ذى

ه في األساس: "رجل شحاث وشحاذ ىػ السمح وىػ تجّػز، مغ شحح 538
 .(4)الدّكيغ ونحػىا إذا سشيا"

ه مغ يقػل )كمػة( بالػاو، ويقػل: 501ويخصئ ابغ مكي الرقّمي ت كمية: 
ه الحي يقػل: 379. ومثمو أبػ بكخ الدبيجي ت (5)"إن الرػاب كمية بالياء"

                                                             

العخبية لمكتاب، ليبيا، د ط، عبج المصيف أحسج الذػيخق: ترحيحات لغػية، الجار  (1)
 .619، ص 1997

: الداىخ في معاني كمسات الشاس، تحقيق محي الجيغ مخاد، دار أبػ البخكات ابغ األنباري  (2)
 .310الكتب العمسية، بيخوت، ص 

: دّرة الغػاص، تحقيق عبج الحؽيظ فخغمي عمي القخني، دار أبػ دمحم القاسع الحخيخي  (3)
 .581، ص 1996، 1الجيل، بيخوت، ط

: أساس البالغة، تحقيق عبج الخحيع محسػد، دار السعخفة، بيخوت، أبػ القاسع الدمخذخي  (4)
 د ت، مادة )شحح(.

ابغ مكي الرقمي: تثؿيف المدان وتمؿيح الجشان، تحقيق مرصفى عبج القادر عصا، دار  (5)
 .74م، ص 1990، 1الكتب العمسية، بيخوت، ط
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"ويقػلػن لػاحج الكمى: كمػة، قال دمحم: والرػاب كمية، تقػل: كميتو إذا أصبت 
 كميتو، فيػ مكمي، قال العجاج:

 لهّن من شتاته ِصِئيُّ     إذا اكتمى واقُتحم المكميُّ 
الرػت، وزعع بعس المغػييغ أّن أىل اليسغ يقػلػن: كمػة بالزع، الصئي: 

لُكمػة لغة في الكمية ألىل اليسغ، قال ابغ . وفي لدان العخب: "وا(1)وذلظ مخدود"
وفي السرباح السشيخ: "والكمية مغ  ( 2)الدكيت: وال تقل كمػة بكدخ الكاف"

األحذاء معخوفة، والكمػة بالػاو لغة ألىل اليسغ، وىسا بزع األول، قالػا: وال 
 .(4)، وفي السعجع الػسيط: "والكمػة لغة فييا، والجسع ُكمى"(3)ُيكدخ"
ه: "ويقػلػن لمحجيجة التي يقصع بيا وُيحمق: 379قال الدبيجي ت هسى: كممة م

حه أمػاًسا...، قال دمحم: والرػاب مػسى، تقػل ى نياؼيجسعػ مػٌس ويعػدون 
، وأكثخ المغػييغ عمى أّن األلف في مػسى مػسى حجيجة... مػسى ُفعمى مؤنثة

ز و لمفيخ وجاء في القامػس السحيط  (5)لغيخ التأنيث، ولحلظ يمحق بيا التشػيغ..."
ه: "السػُس: حمق الذعخ... وتأسيذ الُسػسى التي 817ز آبادي ت و لمفيخ 

ّػن، ويؤنث أوال، أو ُيحمق بيا، وبعزيع يّشػن مػسى، فالسيع أصمية، فال يش
 .(6)و"تُمفعل مغ أوسيتو رأسو: حمق

استسخ المغػيػن العخب في مدألة الخطأ اإلمالئي عند العرب المحدثين: 
في التشبيو عمى األخصاء المغػية، العرخ الحجيث عمى نيج سمفيع القجامى 

                                                             

 .79العامة، ص  أبػ بكخ الدبيجي: لحغ (1)
 : لدان العخب، مادة )كمى(.جسال الجيغ ابغ مشطػر (2)
 : السرباح السشيخ، مادة )كمى(.أحسج بغ دمحم الفيػمي (3)
 مجسع المغة العخبية: السعجع الػسيط، مادة )كمى(. (4)
: لحغ العامة، تحقيق عبج العديد مصخ، دار السعارف، القاىخة، د ط، أبػ بكخ الدبيجي (5)

 .87، ص 1981ص 
: القامػس السحيط، تحقيق دمحم البقاعي، دار الفكخ، بيخوت، د مجج الجيغ الفيخوزأبادي (6)

 م، مادة )مػس(.2005ط، 
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م أول مغ أّلف في الرػاب المغػي في 1854وُيعّج أبا الثشاء األلػسي ت 
 العرخ الحجيث في كتابو "كذف الّصخة عغ الُغّخة".

جي جساعة مغ عمى أيولقج نذصت حخكة الترحيح المغػي في العرخ الحجيث 
عمساء العخبية كان دافعيع في ذلظ ما رأوه مغ أخصاء في استعسال المغة العخبية 
عمى السدتػى السكتػب ال عمى مدتػى العاّمة، وإّنسا كان ىسيع ترحيح أخصاء 

. ومغ (1)المغة السكتػبة لغة الذعخاء والكتاب والرحفييغ والسعمسيغ والستعمسيغ
 ىحه السؤلفات الحجيثة نحكخ:

رد الذارد إلى شخيق القػاعج –دفع الُيجشة في ارتزاخ المكشة لسعخوف الخصافي 
يع السشحر –عصّية لجخجي شاىيغ  –السشحر في نقج أغالط الكتاب لمذيخ إبخـا

 .(2)إصالح الفاسج في لغة الجخائج لسحسج سميع الجشجي...إلخ
واستعسال )الغحاء( فسسا شاع حجيثا خصأ الخمط في استعسال )الغجاء( بالسيسمة 

بالسعجسة، فاألولى بفتح الغيغ ودال ميسمة مسجوًدا وىػ شعام الغجوة وىي أول 
الشيار قال تعالى: ﴿َفَمسَّا َجاَوَزا َقاَل ِلَفَتاُه آِتَشا َغَجاَءَنا َلَقْج َلِقيَشا ِمغ َسَفِخَنا َىَحا 

صعام بعيشو ، في قرة مػسى مع الخزخ، وفي المدان: "والغجاء: ال(3)َنَرًبا﴾
وىػ خالف العذاء، ابغ سيجه: الغجاء شعام الغجوة، والجسع أغجية عغ ابغ 
األعخابي، أبػ حشيفة: الغجاء رعي اإلبل في أول الشيار، وقج تغجت وتغجى 
الخجل وغجيتو. ورجل غجيان وإمخأة غجيا عمى فعمى، وأصميا الػاو، ولكشيا قمبت 

ه: 770. وقال الفيػمي ت (4)"استحدانا، ال عغ قػة عمة، وغجيتو فتغجى
                                                             

 .8م، ص 1933أسعج داغخ: تحكخة الكاتب السصبعة العرخية، القاىخة، د ط،  (1)
ألخصاء زيغ كامل الخػيدكي: في التحميل المغػي وا -أنطخ ىحه السؤلفات في:  (2)

 .8الذائعة، مصبعة اإلسكشجرية،  د ط، ص 
، ص 2003عمي جاسع سمسان: مػسػعة األخصاء المغػية الذائعة، عسان، د ط،  -

65. 
 .62قخآن كخيع، سػرة الكيف، اآلية:  (3)
 ابغ مشطػر: لدان العخب، مادة )غجا(. (4)
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"والغجاء بالسج شعام الغجاة، وإذا قيل تغّج أو تعّر، فالجػاب: ما بي مغ تغجٍّ وال 
، قال ثعمب: وال يقال: ما بي غجاٌء وال عذاٌء؛ ألّن الغجاء نفذ الصعام" . (1)تعرٍّ

 فالغجاء ليذ ما يؤكل بعج الطيخ، ولكغ ما يؤكل في الغجوة.
لعرخ الحجيث اتخحت مداريغ األخصاء اإلمالئية الذائعة في اويسكغ القػل إن 

 اثشيغ:
 األول: أخصاء إمالئية أو كتابية شائعة مثل: 

نسا ىي الم ليدت واو الجساعة وإوصحتيا نجعػ؛ ألن الػاو ىشا  انجعػ  -
مثل الباء في "نكتب" والحي في ذلظ الفعل أْي الحخف األخيخ مشو، مثميا 

 "الشػن". دل عمى الجساعة ىشا ىػ
واو ميشجسػ ألن األلف ال تكتب إال بعج الرػت، وصحتيا  اميشجسػ  -

الجساعة في الفعل ماضيا كان مثل "فيسػا" أو مزارعا مشرػبا أو مجدوما 
 مثل "لع يفيسػا، لغ يفيسػا، أو أمخا مثل: افيسػا.

عج اليسدة كسا تقزي باكتفاًءا، مداًءا، وصحتيسا: اكتفاًء، مداًء بجون ألف  -
 قت اليسدة بألف.إلمالئية التي تسشع إثبات األلف بعج اليسدة إذا سبقاعجة اال

كػن، ومثميسا بد قياا "عبء وُكفء بيسدة مفخدة لدبعبئ، كفئ، وصحتيس -
 في ذلظ: بجء، دفء، نرء، ملء.

وىحه الكمسة  كتب بتاء مفتػحة،قات ألنيا جسع مؤنث سالع فتثقاة وصحتيا ث -
تكديخ عمى  تختمف عغ كمسة "قزاة" التي تكتب بتاء مخبػشة ألنيا جسع

 وزن "فعمة".
كتابتيا: ُمّصخد؛ ألنيا ، وصػاب مزصخد كسا في قػليع: في تقجم مزصخد -

، أبجلت تاء االفتعال ؼيو شاء اسع فاعل مغ أشخد وىػ افتعل مغ الصخد
ألن األخيخة "افتعل" مغ  غست الصاءان، وليدت الكمسة مثل "اضصخب"وأد

" فال ضاد فييا، ومثميا أّشخد"ضخب، فالزاد في جحر الكمسة بخالف 
                                                             

 م، مادة )غجا(.2008الفيػمي: السرباح السشيخ، دار الحجيث، القاىخة، د ط،  (1)



 2020ديسمبر  21العدد        60واللغات     المجلدمجلة اآلداب 

- 131 - 

"مصمب" التي ىي اسع فاعل مغ اّشمب" "وُمصمع" التي ىي اسع فاعل مغ 
 أشمع".

خريرى" خريرا، مثل قػلشا: جاء خّريًرا مغ أجمو وصػاب كتابتيا: " -
"ياء" لػقػعيا رابعة، وليدت  ألن الكمسة مشتيية باأللف السقرػرة، وتكتب

 .(1)الكمسة مشتيية براد كسا يطغ الكثيخون 
 الثاني: أخصاء إمالئية نتيجة الخمط بيغ جحور الكمسة، ومغ أشيخ األمثمة لحلظ:

د بيغ الغث والدسيغ، والرػاب: والّدسيغ، التي تقابل كمسة "الغث" ال يسيّ  -
بيغ الغثػثة: : "ولحع غث وغثيث بسعشى السيدول، جاء في المدان

 .(2)ميدول"
كأن فالن زئخ نداء، والرػاب: "زيخ" بالياء ال اليسدة، وىػ الحي يخالط  -

الشداء ويحادثيغ، وفي المدان: "والديُخ الحي يخالط الّشداء ويخيج حجيثيغ 
 .(3) لغيخ شيء، والجسع أزوار وأزيار...

وفي نحغ بحاجة إلى مجرسيغ أكّفاء، والرػاب "أكفاء" مفخده ُكفء،  -
فالنة إذا كان يرمح ليا بعاًل، والجسع مغ كل ذلظ: المدان: "وفالن ُكْفُء 

 .(4)"أكفاء"
لع يبق إال الشحر اليديخ، والرػاب: "الشدر، وىػ القميل التافو، قال ابغ  -

 .(5)سيجه: الشدر والشديخ القميل مغ كل شيء"
بسعشى سمة، وىػ يجسة والرػاب بالجال السكادت نقػده تشفح بالحال السع -

 .(1): فشي وذىب"ونفادا االنتياء والفشاء، ففي المدان "نفج الذيء نفًجا
                                                             

م، 2006، 4أحسج مختار عسخ: أخصاء المغة العخبية السعاصخة، عالع الكتب، القاىخة، ط (1)
 .213ص 

 ابغ مشطػر: لدان العخب، مادة )تحثث(. (2)
 مادة )زور(.السرجر نفدو:  (3)
 مادة )كفأ(.ابغ مشطػر: لدان العخب،  (4)
 السرجر نفدو: مادة )ندر(. (5)
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ضسغ إشار مفيػم التكامل وأبعاده بيغ  العالقة بين اإلمالء والنحه الصرفي:
فشػن المغة والعالقات االرتباشية الصبيعية القائسة بيغ ىحه الفشػن، ىشاك ما 

المحطة األولى التي وجج فييا عمع  يذيخ إلى االىتسام بتعمع اإلمالء بجءا مغ
الشحػ والرخف مغ حيث العالقة بيشيسا، وىشاك ما يؤكج أن رسع الحخوف في 

 .(2)كثيخ مغ األحػال تحجد السعخفة بقػاعج الشحػ والرخف أو قػاعج الرػت
فخسع اليسدة الستػسصة قج يتحجد بحدب مػقع الكمسة مغ اإلعخاب إذ تكتب عمى 

وتكتب مشفخدة في حالة  مػضع الخفع نحػ )بشاؤكع جسيل(واو عشجما تقع في 
الشرب )إن بشاءنا جسيل( بيشسا تكتب عمى ياء عشجما تقع في مػضع الجخ 

فالحي غيخ رسسيا مغ صػرة إلى صػرة ىػ  مثل )في بشائشا رشػبة عالية(
 تغييخ السػقع اإلعخابي مغ الخفع إلى الشرب إلى الجخ.

خفة بقػاعج الشحػ والرخف ما شخأ عمى بشية الكمسة ويجعع ىحا التكامل بيغ السع
ه بقػلو: "إن كثيخا مغ 414ت مغ تغيخات أشار إلييا أبػ حيان التػحيجي 

الكتابة مبشي عمى أصػل نحػية" وال شظ أن األصػل الشحػية عشجه ىي 
األصػل الشحػية والرخؼية جسيعيا، إذ أن ىحه العمػم كانت إلى عيج أبي حيان 

  .(3)الشحػتعخف بعمع 
 الخالصة:

إّن فغ اإلمالء لو أىسية في السداعجة عمى إتقان الخسع، اإلمالئي حيث نجج أن 
كاستخجام القػاعج الرحيحة  اإلمالءبعس السبادئ تديع بفاعمية عمى تعمع 

رج مع التالميح في رسع الكمسات الرعبة ومسارسة التفكيخ لمخسع اإلمالئي والتج
وليذ الحفظ معتسجيغ عمى التجريب، ومغ الزخوري أن يتع تعمع الخسع 

                                                                                                                                               

 السرجر نفدو: مادة )نفج(. (1)
دمحم فؤاد الحسػز: األخصاء اإلمالئية، رسالة ماجدتيخ، الجامعة األردنية، كمية اآلداب،  (2)

 .2، ص 1989عسان، 
 .33، ص 1986حديغ وافي: كتاب اإلمالء، دار الكتب العمسية، بيخوت، د ط،  (3)
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اإلمالئي بذكل تكاممي مع عسميتي القخاءة والكتابة مع الحخص عمى تجشب 
التساريغ السسمة أو التعجيدية في أثشاء تصبيق التجريبات. وندتخمز مسا سبق 

عمع اإلمالء عسمية عزػية تصػيخية، فزال عغ أنيا عسمية عقمية تتزسغ أن ت
التفكيخ، وتيتع بالذكل التكاممي في عسميتي القخاءة والكتابة. ونخمز إلى أن 
األىجاف التي ُيخجى تحؿيقيا مغ اإلمالء تشحرخ في تعميع الصمبة أصػل 

نيا، وتشسية بعس الكتابة الدميسة، وسخعة الخسع الرحيح لمكمسات التي يحتاجػ 
لجييع وزيادة ثخوتيع المغػية، وتشسية معمػماتيع  االتجاىات والعادات اإليجابية

                             ليديسػا في حفظ التخاث البذخي مغ جيل إلى جيل.  وخبخاتيع وثقافتيع
 :قائمة المصادر والمراجع

يع عبج العميع: اإلمالء والتخؾيع في الكتابة  .1  .1975العخبية، دار السعارف، القاىخة، إبخـا
 م.2006، 4أحسج مختار عسخ: أخصاء المغة العخبية السعاصخة، عالع الكتب، القاىخة، ط .2
 م.1933أسعج داغخ: تحكخة الكاتب السصبعة العرخية، القاىخة، د ط،  .3
، 1إميل بجيع يعقػب: معجع الخصأ والرػاب في المغة، دار العمع لمسالييغ، بيخوت، ط .4

1985. 
ابغ األنباري: الداىخ في معاني كمسات الشاس، تحقيق محي الجيغ مخاد، دار الكتب  .5

 العمسية، بيخوت.
 .1983، 1جابخ وليج: اإلمالء تعميسو وتعمسو، عسان، ط .6
الحخيخي: دّرة الغػاص، تحقيق عبج الحؽيظ فخغمي عمي القخني، دار الجيل، بيخوت،  .7

 .1996، 1ط
، 1يع المغة العخبية، الجار العخبية لمكتاب، القاىخة، طحدغ شحاتة: السخجع في تعم .8

2012. 
 .1986حديغ وافي: كتاب اإلمالء، دار الكتب العمسية، بيخوت، د ط،  .9

يع، دار السعارف، ط .10 ، 2الدبيجي: شبقات الشحػييغ والمغػييغ، تحقيق دمحم أبػ الفزل إبخـا
 القاىخة.

ار السعارف، القاىخة، د ط، ص الدبيجي: لحغ العامة، تحقيق عبج العديد مصخ، د .11
1981. 

 الدمخذخي: أساس البالغة، تحقيق عبج الخحيع محسػد، دار السعخفة، بيخوت، د ت. .12
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 زيغ كامل الخػيدكي: في التحميل المغػي واألخصاء الذائعة، مصبعة اإلسكشجرية. .13
 م.2005، 1سعجون محسػد الدامػك: مشاىج المغة العخبية، دار وائل، عسان، ط .14
  : جسع اليػامع في شخح ىسع الجػامع، دار البحػث العمسية، القاىخة، د ت.الديػشي .15
الديػشي: بػية الػعاة، تحقيق مرصفى عبج القادر عصا، دار الكتب العمسية، بيخوت،  .16

 م.2004، 1ط
، 1صالح الجيغ الدعبالوي: معجع أخصاء الكتاب، دار الثقافة والتخاث، دمذق، ط .17

 م.2006
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 الغزب الدياسي في شعر عيدى لحيمحشعرية 
 رادــــــمؾسى كد.

 معهد اآلداب والمغات  قدؼ المغة واألدب العربي
 –ميمة  -عبد الحفيظ بالرؾف   يجامعالسركز ال

 m.kerrad@centre-univ-mila.dzالبريد االلكتروني: 
   9696-89-?9ت القبػلA    @968-=6-?8االستؿبالA ت

 9696-89-8:الشذخAت     
Abstract: 
      The purpose of this research is to investigate the poetry of 

political anger in the poetic text of the Algerian poet Abdullah Issa 

Lhileh, explore his historical awareness and monitor his temporal 

space, in addition to trying to present a reading of this anger and its 

social and ideological dimensions and its impact on the poet’s psyche, 

where we found him an upset, resentful, disaffected with the 

conditions of his country Algeria and the Arab world are social and 

political corruption, backwardness and the collapse of values in all 

their meanings and repercussions, so he took from his poetry a means 

and a means through which he expresses his anger, his disgust and his 

complaint, complaining of obscene and obscene situations. 

  Key words : the poetry ;Political anger; Issa Lhileh; 

 :ممخص
إّن غاية ىحا البحث ىػ استقراء شعخية الغزب الدياسي في الستغ  

وعائو التاريخي ورصج وتحخي  عيدى لحيمحعبج هللا الذعخي لمذاعخ الجدائخي 
فزاءه الدمشي، إضافة إلى محاولة تقجيع قخاءة ليحا الغزب وأبعاده االجتساعية 

مدتاًء مستعًزا، وججناه مشفعال حيث  ،وأثخىا في نفدية الذاعخواأليجيػلػجية 
اجتساعي وسياسي، العخبي مغ فداٍد والػشغ الجدائخ أوضاع بمجه ساخًصا عمى 
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فاتخح مغ شعخه وسيمة وأداة يعبخ وتخمٍُّف وانييار لمؿيع بكل معانييا وتجاعياتيا، 
اع السديئة األوض مغمتبخًما  ه وشكػاه اشسئداز عغ غزبو و  مغ خالليا
 الفاضحة. 

 سياسي؛ عيدى لحيمح؛ غزبشعخية؛  : كمسات مفتاحية
 

 Aمقدمة
حادا ولعمو مغ  عيدى لحيمح تسػقعا شعخيتسػقع البعج الدياسي في        

األىسية بسكان التأكيج عمى بخوز الجانب الدياسي في الخصاب الذعخي ال 
يعشي بأية حال مغ األحػال انو يتدع بالخصابية أو أنو عبارة عغ بيانات 

البعج الدياسي ىػ أحج مكػنات  بل األصح أنّ  ؛سياسية فارغة مغ الذعخ
االجتساعية ال تشفرل عغ التجخبة الذعخية وواجب التشػيو إلى أن الحخكة 

لحسة واحجة تجسع بيشيسا وىي السجتسع نفدو الحي فيي "  ،نطيختيا الدياسية
والسجتسع ولحلظ فان األدب السعبخ عغ ىحا الػاقع  ،1تدخي ؼيو الحخكة "

حتى ولػ افتخضشا أن الذعخاء  -ولػ ندبيا  –وحخكيتو البج وأن يكػن ٌمَديَّدا 
يغ الدياسة بسعشاىا الخاص أو مسارسيغ ليا برفة السعاصخيغ لع يكػنػا متعاش

مباشخة وىػ أمخ ؼيو نطخ إال أن ىحا ال يعشي البتة أنيع كانػا دون وعي سياسي 
وبالتالي ال يعشي ىحا أن خصاباتيع الذعخية لع تكغ مترمة بسدائل الدياسة ولػ 

حسػلة سياسية  تعيدى لحيمح التي حسم شعخمغ زاوية التفاعل وما ييسشا ىشا 
 تسخزت مغ تجخبتو الحياتية وخبختو بأمػر مجتسعو.

وأثخه الشفدي ونعتقج أن تشاول البعج الدياسي في شعخ عيدى لحيمح  
حيث  ،يستمظ قجرة كبيخة عمى عكذ جانب ميع مغ الحياة في مجتسع الذاعخ

                                                             
السجيشي، أسئمة اإلبجاع في األدب العخبي السعاصخ، دار الصميعة لمصباعة والشذخ،  أحسج 1

 .98، صA>?@8، 8ط ،بيخوت لبشان
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تربح لمقريجة إمكانات تعبيخية وحخكية ىائمة ىي أقجر ما تكػن عمى عكذ 
 .خات العرخ وأمدجتومشا

قج عجدت عغ تحقيق ما تربػ إليو  (عيدى لحيمح) ولسا كانت ذاتُ  
مغ عالقات اجتساعية كانت تأمميا نتيجة االستبعاد السسارس ضجىا راحت 

فػججت أن شػيان فمدفة  ،تبحث أسباب ىحا االنيدام خارج الشصاق االجتساعي
وسيادة عقمية  ،القسع والعشف الدياسي واالنغساس في السمحات لجى الحكام

الخضػخ واالستدالم لجى الذعػب ىي أحج مدببات ىحا الػضع الذائخ الستخدي 
 .وفدادهاإلندان  ضياعوبالتالي 

 :وقفة تاريخية نقدية مع شعرية الغزب (1
يختبصان بفغ الذعخ يتفق أغمب الشقاد أن ضاىختي الغزب والخفس  

لع يقتخن في  –مشح تاريخ وجػده إلى يػمشا ىحا -ارتباشا شجيجا، فالذعخ ذاتو 
مزاميشو بطاىخة مغ الطػاىخ قجر اقتخانو بالخفس والغزب؛ بل " إنّ  شعخنا 

ىحا العرخ مغ  السعاصخ أشج ارتباشًا واقتخانًا بيحه الطاىخة بدبب ما يكتشف
ىسػم وتشاقزات تكاد تذسل كل السياديغ والسجاالت حيث يجج الذعخاء أنفديع 
إزاء واقعيع االجتساعي السعير وقج تقاذفتيع ىسػم الحياة اليػمية فيشـدعػن إلى 
التعبيخ عغ آماليع وآالميع بكل غزب وسخط، ومغ َثع تػلج إبجاعاتيع الذعخية 

 .2" متأججة بشيخان الثػرة والخفس
الشقاد السدمسػن القجماء الغزب مرجرا لمذعخ ودافعا لمذاعخ  جَّ وقج عَ  

ألن يقػل أي غخض مغ األغخاض الذعخية كاليجاء أو الفخخ أو حكسة يشتقج 
و، فابغ قتيبة في كتابو )الذعخ والذعخاء( َز بيا الػضع الحي تسخد عميو أو رفَ 

دواع َتحُّث البصيء وتبعث يتحجث عغ دوافع الذعخ ودواعيو ؼيقػل A" ولمذعخ 
الستكّمف، مشيا الّصسع، ومشيا الذػق، ومشيا الذخاب، ومشيا الّصخب، ومشيا 

                                                             
جامعة قاصجي  ،جي دمحم، الخفس في الذعخ العخبي، مجمة األثـخ اآلداب والمغاتسعي 2

 .8:8، صA ?966 -ماي -العجد الدابع -الجدائخ -مخباح ورقمة 
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، وُيخوى أن عبج السمظ بغ مخوان قال ألرشأة بغ سييةA " ىل تقػل 3الغزب"
اآلن شعخا؟ فقالA كيف أقػل وأنا ما أشخب، وال أشخب وال أغزب إنسا يكػن 

 4الذعخ بػاحجة مغ ىحه .."
اقتخن بالذعخ العخبي  ما ندتذفو مغ ىحه السقاشع الشقجية أّن الغزَب  

الشرػص التي تسثل ىحا االتجاه ىػ ما  بخ مديختو التاريخية، ولعل أقجمع
وصمشا مغ شعخ الرعاليظ في العرخ الجاىمي، حيث كذف شعخىع عغ 
 اإلحباط الشفدي والغزب االجتساعي والدياسي الحي عانػا مشو في قبيالتيع

.. ىحه الخرائز تجدجت في شعخىع سا جعميع يتسيدون بالربخ والجخأة م
 . 5فربغ بخاصيتي الخفس والثػرة ..

أما في عرخ صجر اإلسالم نجج غزبة شعخاء الجعػة اإلسالمية أشج  
وأكبخا، أوال دفاعا عغ الخسػل الكخيع صل هللا عميو وسمع، وسخصا وغزبا لسا 

ىع الحي كان يحسل في أنفاسو غزبا شجيجا القاه مغ معارضيو، فترجوا بذعخ 
تجمى في ذلظ اليجاء الحي كان وقعو أشج مغ وقع الديام، خاصة بعج الجعع 

لدالح البيان أشج عمييع رسػل هللا مغ خالل قػلوA "  مغالسعشػي الحي وججوه 
تأكيجا مشو لسا يثيخه شعخىع مغ ثػرة غزب  6مغ وقع الديام في غبر الطالم "

 وتعخي انتفاخيع، وتفزح عيػبيع.  تزعف ىسسيع

                                                             
دار  ،مخاجعة دمحم عبج السشعع العخيان، تقجيع الذيخ حدغ تسيع، الذعخ والذعخاء بغ قتيبة،ا 3

 3.صA ، 1987، بيخوت ،لبشان، 3 ط ،إحياء العمػم
 .35  -;:صA  ،السخجع نفدو ابغ قتيبة، 4
5  A8، >، ط8عسخ فخوخ، تاريخ األدب العخبي، دار العمع لمسالييغ، بيخوت، جيشطخ@?; ،

 A86ص:. 
، 8ط ،>البخاري، دار ابغ كثيخ دمذق ،جأبػ عبج هللا اسساعيل البخاري، صحيح  6

9669 A96;، ص. 
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أما العرخ األمػي فقج شيج ثػرة غزب محتجمة نتيجة األوضاع  
حخكة شعخية فيا ىحا العرخ، فاحتزغ اثخ ذلظ "االجتساعية والدياسية التي عخ 

واسعة، مّتدسة بالخفس والثػرة واالنتقاد والسػاجية، وعمة ذلظ ىػ أن ىحا 
ية متشافخة، مشيا حدب بشي ُأمية، وحدب قج شيج ميالد أحداب سياس العرخ

وقج  ،7".. الذيعة السػاليغ ألىل بيت الشبي، وحدب الخػارج وحدب الدبيخييغ
اتخح كل حدب شاعخه مغ شعخاؤه الحيغ ترجوا لمجفاع عغ حساه وأعخاضو. مسا 

لبعزيع بعزا، فاتدع  زيادة فػرة الغزب وتأججيا بيغ السعارضييغ ىإلأدى 
 نصاق شعخ الغزب خاصة مشو الدياسي.  

ولع يختمف العرخ العباسي كثيخا عغ األمػي؛ حيث شيج تفاقع وتأجج  
الرخاعات االجتساعية والدياسية بيغ شبقات السجتسع السختمفة.. مسا أدى إلى 

تجمت في الكع  -السيسا الدياسي واالجتساعي مشو -استسخار ندعة الغزب 
ائل مغ شعخ اليجاء والفخخ الحي يشاسب تفخيغ ثػرة الغزب لجى الذاعخ. الي

أبػ )شاؼيا لمغميل مجدجا كل ما يسػج في الشفذ مغ صخاع وسخط، ونجج 
مغ بيغ أكثخ الذعخاء العباسييغ الحيغ  (الذخيف الخضي)و (الصيب الستشبي

 تجّمى سعيخ الغزب والخفس في شعخىسا، 
خبـي و إلـى مـا كـان ييـجد كيـان العـالع العفقج تشبـ " أمـا الستشبـي 

 يـجع األخالقرى التلإ يسكـغ إرجاعو يمانحالل داختسدق و ـغ مواإلسـالمي 
واالقترـادي، والتيجيـج بـاالحتالل مـغ شـخف أمـع مجـاورة كـالخوم  ياسيوالد

الػضـع  والفـخس، وإىسال االعتشـاء بـأمػر الخعيـة، وكـان مػقفـو مـغ ىـحا والتـخك
يرجه عغ تمظ السداعي  غمْ ل فكان ك ،8رفزـو لـو، والتشبيو لدمبياتو.."

                                                             
، 1991 ،8، طبيخوت ، لبشان ،دار القمع ،مػاقف في األدب األمػي  ،عسخ فاروق الصباع 7

A21ص. 
 1ط، الجار العخبية لمكتاب ،تػنذ ،يػسف الحشاشي، الخفس ومعانيو في شعخ الستشبي 8
،1984 ، Aص<. 
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و عاصخ واقعا اجتساعيا وسياسيا وال سيسا أنّ  .والتصّمعات مخفػض ومشبػذ
متأزما، كان يخى ضػاىخ التسدق واضصخاب تّتدع يػما بعج يػم، فاصصبغ شعخه 

 .بسعاني الغزب والشقج متأججا بشار الدخط والخفس
أما الذخيف الخضي فقج " شبعت قرائجه بصابع الثػرة والثأر، وغحت  

قخيحتو الستػّقجة بأثسار السعاناة مع الحات والسجتسع، فجاءت ألػانو متسيدة 
ذاقو مغ صشػف مع عاناه و  .9" السالمح، تؽيس بالحخارة والرجق وشجة التأثيخ

 الذقاء والسأساة.
الذعخ بطاىخة الخفس والغزب ازداد اقتخان في العرخ الحجيث و  

عـغ ذلـظ  والدخط نطخا الستفحال الحزارة والسجنيـة فـي مجتسعاتشـا ومـا يشجـخّ 
... وفكخيـة ال يصيقيـا عامـة الشـاسمـغ ىسـػم ومرـائب اجتساعيـة وسياسـية 

عشج كبار الذعخاء  - مغ العرخ وأىمو -فشجـّج الذكاوى والتػجعات والتأوىات 
شجَ َأمـل ْدنُقـل وعبـج السعصـي حجازي وصالح عبج الربػر السعاصخيغ، ع

، سشكتفي بحكخ أمثمة لبعس الذعخاء الحيغ تسثمػا ضاىخة الغزب 10وغيخىع
 والخفس في شعخىع.

 ؛بأنو عرخ غزبي يعيذو ويحياه حالفيحا ندار ؾباني يرػر العرخ  
 يث يقػلAح ،وبالتالي البج أن نتبشى ىحا الغزب ثع نخفس كل محلة وانكدار

 نرفض أن نكؾن كالخرفان وادعيؽ
 نرفض أن نغل مدظؾليؽ... دائخيؽ

 يا شعرنا كؽ غاضبا
 يا نثرنا كؽ غاضبا
 يا عقمشا كؽ غاضبا

                                                             
 مجمة آداب السدتشرخية، العخاق، ،حسيج مخمف الييتي، الخفس في شعخ الذخيف الخضي 9

 .6=، صA 1406 - /1986 ;8العجد بغجاد،
10  A8سعيجي دمحم، الخفس في الذعخ العخبي، ص::. 
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 11فعررنا الذي نعيش عرر غاضبيؽ 
 يقػلA (ال ترالح)ويعبخ أمل دنقل عغ غزبو في قػلو ال في قريجة 

 ال ترالح عمى الدم ... حتى بدم
 ترالح ولؾ قيل رأس برأس ال

 أكل الرؤوس سؾاء
 أقمب الغريب كقمب أخيػ؟

 وهل تتداوى يد ... سيفها كان لػ
 12بيد سيفها أثكمػ 

إّنو نز يؽيس غزبا ورفزا وال يقبل بأي مداواة، بأي تدامح  
عفػية وجخأة الرجق و والبالغزب  (أمل دنقل)وترالح، لحلظ اتدست قرائج 

 معاصخيو.سا نججىا عشج قمّ 
يصسح أن يحارب كل فداد  -كسا يقػل الشقاد –إّن الذعخ احتخاق  

الجدائخي العالع؛ ذلظ ىػ عشػان حزػر ضاىخة الغزب في الذعخ اإلنداني 
 العخبي والعالسي، إذ ال يسكغ أن يكػن شعخا إذا لع يستدج بغزب العرخ.و 
 

     
 
 
 
 

                                                             
 3.،ج2 ط مشذػرات ندار ؾباني، بيخوت، األعسال الدياسية الكاممة، لبشان، ندار ؾباني، 11

 .<:8، صA 1982الدشة 
، 9أمل دنقل، األعسال الذعخية الكاممة، دار العػدة بيخوت، مكتبة مجبػلي القاىخة، ط 12

8@?< A9:، ص=. 
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 نساذج مختارة:شعرية الغزب الدياسي في شعر عيدى لحيمح:  (2
 في القريجة مالذا ومأوى  (عيدى لحيمح) الجدائخي  لقج وجج الذاعخ 

ومدخحا ألحجاث سياسية عاشيا الذاعخ  ،الدياسية وخيباتوآلالمو  فشيا وثقاؼيا
 بكل جػارحو. 

تسيدت ىحه التجخبة التي عاشيا مع وششو ومجتسعو بالغزب إزاء  
 اجتساعيا وسياسيا وفكخيا. عمى أنّ األوضاع التي كان شاىج عيان عمييا سػاء 

غزبو الدياسي كان األكثخ بخوزا واألشج تأثخا، واألكثخ تجميا في قريجتو 
 الذعخية.
سشحاول أن نكذف بعس تجميات ىحا الغزب الدياسي وشعخيتو مغ  

 محية.يخالل بعس الشساذج الذعخية المح
( وىػ يقف عمى )ديار وشؼ في زند قرشييقػل الذاعخ في قريجة ) 

مية( وُيْبِخُز تعمقو وشغفو بيحه الجيار ووفائو ليا، رغع ما تعانيو مغ سػء تجبيخ 
وإدارة مغ ىع في أعمى الدمصة، مسا أثار غزبو الحي جعمو يثػر ويكذف 

 Aالخصخ الحي ييجد الػشغ 
يح ... ــــــــــا َصــــــــــح  ــــــــــي م َتي س   ولكــــــــــؽي  َأَران 

  
َطـــــــانط  ْط وَأوو ـــــــَورو ـــــــَترى  ب  ْ  وت ذو  ت َبـــــــا

   
ـــــــلي  َمجؾســـــــي فـــــــي بـــــــ دي مـــــــؾطؽ  ل ك 

  
ف  فـــي أرضـــي وداري مشكـــرا ـــَبحو  13وَأصو

   

                                                             
، 8باعة والشذخ، قدشصيشة الجدائخ طدار البعث لمصعيدى لحيمح، وشع في زنج قخشي،  13

 .? -<Aص، >?@8
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إنَّ أرض الذاعخ ومػششو أصبح فييا غخيبا مغتخبا يذعخ بالػحذة       
الحي يعيذو في وششو، بل األدىى مغ واالستالب واليأس والغزب نتيجة اليتع 

سخد بأبخذ األثسان، ويػاصل الذاعخ ذلظ أن وششو أصبح يباع ويذتخى 
ويقرج بيا جشج هللا  -خيػل هللا" " مدتجعيامعاناتو تجاعيات وأسباب غزبو و 

 يقػلA  ،-اإلسالم والسدمسيغ ستشرخالَّتي 
 هم ســي خيــؾل ق نــؾقظ غا يــا

  
 نبعــــال إســــ ما وشــــعبا مخــــدرا

   
 وذلف قريش في أواخر عسرهـا

  
 وعــز الــذي أذلمــف يــا خيــل أمــرا

   
ـــيؽ مؾحـــدا ـــاد األول  وكـــان ده

  
 وهــــذا نزــــال اآلخــــريؽ تشرــــرا

   
 أطمــي خيــؾل ق..دوســي و دــددي

  
 هؾانا..رؤانــــــــا..و حــــــــديشا يشرــــــــرا

   
ــــدة ــــل ق عســــوى وحي  تســــؾتيؽ خي

  
ــــشف  أبحــــرا ــــريش تعرــــر ال  وهــــذي ق

   
ـــف مـــؾازيؽ و ديدـــف مبـــادئ  ومال

  
ـــــد  التعـــــري فـــــي قـــــريش تحزـــــرا  فع 

   
ــريشر مــؽ ــا مهــازل وســشف رق  هؾان

  
 14تدــــــفا أح مــــــا لتعبــــــد عدــــــ را

   
يتشفذ غزبا؛ فيبجو  –مغ خالل ىحا السقصع  –ا نخى الذاعخ إنّ  

ا شغى عمييا سّ ووششو العخبي لِ الجدائخ أوضاع بمجه ، ساخًصا عمى مدتاءً  مشفعال
جشج )وىػ يدتشجج بـ)خيػل هللا( و. تخمٍُّف وانييار لمؿيعاالنحالل والفداٍد و مغ ال

لَخدِّ العدة لجيشو ومجتسعو بعج أن اْسَتْعَخَض  -وىي ىشا معادل مػضػعي  – (هللا

                                                             
14  Aالسرجر نفدو، ص?-@. 
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َلْت الطخوف واألزمان ديجن مجتسعو و  ديغ الفتغ والسرائب والسيازل. بعج أن َبجَّ
 .كامو؛ وىػ يقرج بقخير ىشا "وششو الجدائخ" ووششو العخبي الكبيخوحُ 

 يقػل عيدى لحيمحA  (أنت الرالة) وفي قريجة
ـَراب  سـاحتها َي اأَلعو  أفغان إنو َند 

ــ    ــدارر عمــى األف  فالدــيي يرســسها رب

   
 والشاس إن كفـرا  فالـديؽ مشترـر

ـــ    ـــي عب ـــديؽ ف ـــؾا فال ـــاس إن نتش  والش

   
 صــبرا دســي  فدــيي الكفــر مشكدــر

ـــؾرق    ـــى ال ـــر عم ـــا حب  بالدـــيي ال يرن

   
 الحـــــب أعرفـــــا مؾتـــــا ألنغســـــة

ـــــــ       تخذـــــــى مشازلـــــــة األنـــــــؾار واأَلَل

   
 والحـــب أعرفـــا صـــمبا بـــ  ســـبب

 والحـــب ســـيدتي ســـيي عمـــى العشـــ   

   
ــــار مدــــجدنا ــــات ســــيدي الش  تقت

 ال تدــولي كيــي.. فالح ــام فــي شــب   

   
 خزراء فـاتتشي طـال الايـاب لهـا

15فالعرر س ران يدعؾني إلى الغرق   
 

   
ال يحتاج ىحا الخصاب الذعخي إلى تػضيح فيػ أْبَيُغ ما يكػن عمى  
الدياسي واالجتساعي الستخدي الحي يجعػ لمغزب والدخط، وال يحتاج الػضع 

إلى تحػيخ لخصاب اإليجيػلػجي فيػ في أبدط معانيو خالصة مخيخة لػاقع 
اإلندان الدياسي الستذبع بالسعاناة السخيخة والقيخ الدمصػي الغارق في الدكخ 

 والػياب.
ذلظ مغ مى يتجالُحّكام، و  مغففي السقصػعة، نمسذ غزب الذاعخ  
 يعسمػكياتوالتي تعبخ عغ  ،وصفيع بأرذل وأقحع األوصاف وأششعياخالل 

 الفاسجةلسا يرجر مغ سياساتيع وأخالؾياتيع وأفعاليع، فكانت تعبيخا عشيفا شجيجا 
 مػحية صادقة بعيجة عغ التكّمف.غة مخارا وتكخارا بمالتي أدانيا 

يقف الذاعخ عمى عجة رمػز استعان  (حجيث عمى الجمغ) وفي قريجة 
يقػل  (صالح الجيغ األيػبي)بيا الذاعخ لجالالت جسالية وشعخية مشيا رمد 

                            Aعيدى لحيمح وىػ يكذف واقعو الدياسي وغزبو مشو      
                                                             

 .@-?نفدو، صA  السرجر ،عيدى لحيمح، وشع في زنج قخشي 15
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ــــافي ك  السش ــــد  ــــدنؾ صــــهيل.. َي  وي
  

ــــــا  ــــــؾر نب ــــــاني.. يث  ســــــيي الفي
   

ـــــــل..أب ي..أغؾرأحاضـــــــر   بالخي
 

ــذاتي..و يدــ ؽ صــؾتي كدــا   16ب
 

                Aثع يأتيو )صالح( ؼيكذف لو أوضاع مجتسعو الدياسية 
ــــــا  أمــــــؾالي..أدرك خــــــ ال وديش

  
ـــا  ـــد شـــل ســـيي و بيعـــف رم  لق

   
 أمــــؾالي.. ال ردم غيــــر ســــؾانا

  
 مدــــــيمسة عاد..عــــــادت ســــــجا 

   
 يسؾت إمام و يشدى.و إن دـ 

  
 الزمــــــان نــــــؾا  ف ســــــاق فكــــــل

   
 تســـؾت الفحـــؾل و كـــل الخيـــؾل

  
  يخمـــــؾ لكـــــل العجـــــاف الســـــرا 

   
ـــــؾا  وأيـــــؽ األبـــــاة الهـــــداة ؟ تؾلي

  
 دسيعــا و شــقؾا الجيــؾب و نــاحؾا

   
ـــاة  وخيظـــف شـــفاي و ســـدت له

  
 لكــــــل الشــــــؾارس ق ــــــص  الجشــــــا 

 
ــــ     ورايــــات فــــتح؟ أهيشــــف و خ 

  
 17شـــــعار كؾدـــــا القـــــرود وقـــــا 

   
الذاعخ وىػ يكاشف )صالح الجيغ( وىػ يخاه في الحمع يكاشفو أالمو  إنّ        

ومحشتو، ويذتكي إليو عمَّو يعػد وُيّخِمَرُو مغ ىحا العحاب... لكغ ىييات...ألنو 
 يقػلA ،بقي وحيجا وحيجا

                                                             
 .A<8السرجر نفدو، ص ،عيدى لحيمح، وشع في زنج قخشي 16
17 A8>السرجر نفدو، ص . 



 2020ديسمبر  21العدد        60مجلة اآلداب واللغات     المجلد

- 147 - 

ـــــؾك عغـــــامي ـــــةر بـــــرد يم  أرمي
  

ــــا  ــــعني م ذــــاْ مب ــــرين ف  أدي
   

ن  أديــــــري أديــــــرين أوايط عمــــــي 
  

ــف   ا متــى يــا صــبا ؟ بقي  وحيــد 
   

 وحيــــــدا وحيــــــدا ألــــــ  ديــــــارا
  

 18سـقتها دمــؾعي محتهــا ريــا 
   

مغ خالل ىحه السقصػعات التي تتدع  -عيدى لحيمح الذاعخ لقج تعسج 
 يا بأسمػٍب الُسحدنة، ُمَعبِّخًا عش يكذف ويفزح أوضاع بمجهأن  -وتشتفس غزبا

الفكخي واالجتساعي  حديغ مفعع بالرجق والحاجة لإلصالح، معخيا الػضع
مبيشا أثخ ذلظ عمى واإلنداني التي تعيذيا الصبقة الدياسية في ذلظ الػقت، 

ي يؤدي لمغزب والقمق ورفس لمػاقع ومآالتو، وخمق السجتسع والسثقف، والح
 حالة احتقان وعجم تجانذ وتػافق شبقات السجتسع مع سمصتو الدياسية.

خه الدياسي يجرك تمظ إنَّ القارئ لذعخ عيدى لحيمح وخاصة شع 
العّدة أيام  السقارنة التي يعقجىا بيغ زمشيغ وفتختيغ مختمفتيغ، تتدع األولى بأنيا

، ويرف الثانية بػجػد قادة خالجيغ كرالح الجيغ األيػبي ،والدؤود واالزدىار
 . االنحصاط والخزػع والخشػع يسثميا قادة اليػممدتشقع بأنيا 

، وافتقج الثقة ،غػضب وُأحِبطوالسّصمع عمى سيخة حياة الذاعخ يجج أّنو  
تعبخ عغ حجع الخيبة واإلحباط الحي أسمػبو مذبًعا بألفاٍظ فجاءت لغة شعخه و 

عادت سجاح، وخيـصت شفاه وسجت لياة، ، مديمسة عادمغ مثل )عانى مشو 
ضب لشقجِه الغا فشّيةمػضػعاتية و وىحه وما شابييا معادالت وحيجا وحيجا..( 

 .االنفعالي

                                                             
18 A9>-8>عيدى لحيمح، وشع في زنج قخشي، ص. 
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ونػد أن ُنَشِبَو إلى خاصية امتاز بيا عيدى لحيمح وىي ثػرتو اليادئة  
يعػضيا بسقجمة تحخيزية ثػرية حيث  -ال يشفع وال يزخالحي  -عمى الصمل؛ 

 يقػلAِسَسُتيا الغزب والخفس، احتجاجية 
 لؾ يشفع الدمع أنذرنا با رسسا

 
 19لكؽ دمعػ ال يحي و ال يرف

   
 Aوتأتي مقجمتو التحخيزية الثػرية  السميئة بالغزب كسا يمي 

ْو ذا..   وألــبو شــعؾبا فــي مرابزــها َد
  

ــــا الجــــشس و الترــــفي  و العمــــ  ــــؽ هسه  م
   

ــــا سبدــــب تاهــــف قؾافمــــا ــــي مهس  ف
  

ـــــــــا هـــــــــؼ الدـــــــــم ؟ ـــــــــدي و حراميش  20أنهت
   

 وقؾلا أيزا:
 وكــل حــزب أقــام الذــعب مختبـــرا

  

 
ــؽ ــا دي ــؾم لش ــل ي  و مشعظــ    فــي ك

   
 ق يـــــا وطشــــــا بالــــــذل مذــــــتس 

  
 ســــادت ثعالبا..فاستوســــدت ديـــــي

   
ـــــى مدـــــاددي ـــــا تخم ـــــا وطش  ق ي

 
كــي تعســر ألحــان والبــارات والدــدف       

  
   

 ق..ق فـــــي ديـــــؽ وفـــــي  ــــــيؼ
 

 21قــل  الشرـــير و إنســا معذـــر أنـــ 
   

                                                             
 .?<، صA =?@8عيدى لحيمح، غفا الحخفان، السؤسدة الػششية لمكتاب،  19
 الدمفA القجم يتقجمػن القافمة يشفزػن الصخيق. 20
 .@<_=<الحخفان صA عيدى لحيمح، غفا  21
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ويربُح  ،العجل والحخية كميا تغيب ؼيوِمْغ ىَحا الَػْضع الحي يسثل        
يغ والؿيع، وصار الذعب فئخان  الػشغ ُمدَتَمًبا والسدِجُج حانًة وَيِقلُّ الشريُخ لمجِّ

 تجارب ألحداب ال تيسيا سػى الِجْشُذ والتَّْرِفيُق والَعَمُف...
ْغ ىحه األوضاع الدياسية السحلة َيْشَبِثُق الذعخ الثػري االحتجاجي، مِ  

الغزب الستفجخ الحي ال حاجة لمذاعخ ؼيو الصصشاع اإليساءات ِشْعُخ األسى و 
 Aالسبيسة أو اإلشارات الخؽية فالػاقع السخعب ال يحتاج إلى إيساء أو إيحاء 

ـــَها ـــي َمَراب ز  ـــبو شـــعؾبا ف ْو ذا وألي   َد
  

ــف ي   والَعَمــ    ــشوس  والت رو َهــا الج  ــؽو َهسي   22م 
   

ويقػل أيزا في قريجة أخخى وىػ يخاشب حادي العيذ ويدتػقفو      
Aويأمخه بأن ال يذجو 

ــــي َمع ش  ــــ   َيبو ي ــــي والري  م س  ــــؽو ح  ــــف  م   َأَفقو
 

ي ؾَنا ــهو َزــان  ص  ــي َأحو ــة ر ف ت  رَمي  ــدو  23َوَد
   

الكيان و"مية" ىشا ىي" فمدصيغ" فيي التي تخكيا العخب في أحزان  
اإلسخائيمي. ثع يػاصل سخد واقعو الدياسي السُّخ ِبَشْبَخٍة فييا مغ  يالرييػن

 عمى ىحه األوضاع يقػلA الثػرةاالحتجاج و الغزب و 
ــــــا شــــــاريشا يا حادي العيس ال دنيا و ال ديشا ــــــي تي ــــــا ف ــــــا كبائعش  تهش

   
 يا حادي العيس ال تذدو لسؽ فدقؾا

  
 24الســـرء خـــانؾا اليتـــامى و السدـــاكيؽ

   
بأن يقػل لوA ِصْح وتحخْك والتسخد  سمصة التغييخ ويسشحوثع يأمخه  

Aلتغييخ األوضاع السدرية 
 

                                                             
 .?<صA  السرجر نفدو، 22
23  A9:السرجر نفدو، ص. 
24  A9:السرجر نفدو، ص.  
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َؾاَيت   حو في القبائل َقدو َطاَلـفو ص    شـاغ 
  

ف يَشا َسع َشا قد َباَت َيشو  25َمؽو َكاَن َيجو
   

وىحه القريجة َتْحكِي ألع فمدصيغ في يج الييػد األنجاس حيث يختسيا   
Aبقػلو 

..ال  تمدي الفجار ال تمـدي يا أْر
  

ــــاعؾا فمدــــظيؽ  بدــــاق مؾمدــــة ب
   

 رأ بذيرر معذرة عمـف خـؾاطركؼ
  

 26هذي الذـبيبة قـد شـابف بعذـريشا
   

يفزل أسمػب السػاجية السخيحة والسكاشفة  - دائسا – ولع يكغ الذاعخ       
بل إنَّو كثيخا ما يمجأ إلى تغميف وتقشيع مػقفو وتكثيفو عغ شخيق الخمد حيث 

 وصف فمدصيغ بـ "مية"
عاشيا الذاعخ الجدائخي في العقػد األخيخة التي  األزماتإنَّ        

 ،و العارمغزب وأثارتكيانو  تزلدلالتي االجتساعية والدياسية واالنكدارات 
ضاىخة  يعجالحمع؛ الحي وأفزميا أحجىا  كانلمخالص  مداراتإلى َتَمُسِذ  وتدفع

 ؼبفزمو يتخمز الذاعخ مغ أالمو الػاقعية ،إندانية ُتَسِكُغ مغ تمصيف األجػاء
ويتخمز الذاعخ مغ التػتخ السؤرق كسا يقػل نػفاليذA"..الحمع في رأيي الحادة 

الحياة و ُيدخىا السعتاد راحة مغ الخيال السعقج ... لػال  سالح يحسيشا مغ أشخاد
 .27الحمع لِذْخَشا قبل األوان....."

الدياسي ار واقعو آثيتسكغ الذاعخ مغ التخمز مغ إذن وبفزل الحمع  
 الػاقع سػادولكغ  ،ويتسكغ مغ ابتشاء واقعو السثالي السأمػل ،القسعي البائذ

                                                             
 .9:صA عيدى لحيمج، غفا الحخفان، 25
26  Aالسرجر نفدو، ص::. 
، صA 8، ج9<@8يث، الييئة السرخية لمكتاب، عبج القادر السكاوي، ثػرة الذعخ الحج 27

;?. 
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يذتت آماليا ويحـيل حاضخىا  كابػسا مخعباليربح  ،تقصع وتيخة الحمع ووحذيتو
 ومدتقبميا إلى معاناة مؤلسة.

 (مية)ـ يقػل عيدى لحيمح بعج أن بجأ مقجمتو بحكخ شجة ـيامو ب 
ألنو سيفيق ويجج واقعا بائدا  ،جسيال اوذكخياتو معيا وكأن كل ذلظ كان حمس

Aمخعبا 
 ما أتعس الرب...ما أشقى تعممـا

  
 أصبحؾا طيشـابالظيؽ...اذو أهما قد 

   
 فتذف في عسؽ ذاتي بخسرتهـا

  
 فـــذابف الـــشفس فـــي أقـــدا  ســـاقيشا

   
 ورحف أشربها حيشـا و تذـربشي

  
 28والذؾق يرسـسشا حيشـا و يسحيشـا

   
 Aإلى أن يقػل 

 أفقف مؽ حمسي و الريـ  يبمعشـي
 

 29وددت رميةر في أحزان صهيؾنا
   

َصَجَم الػاقع الحي مخَّ بو الذاعخ األحالم التي كان يعيذيا الذاعخ  لقج
وششو " فمدصيغ" قج مغ قمبو و فقج نيس مغ حمسو فػجج قصعة  ،اإلندان

اغتربيا بشي صييػن فشغز عميو نػمو وحمسو السميء بالحكخيات الجسيمة 
 والدعيجة 
شؽيذ عغ تجج في الدفخ عبخ الحمع مالذا وممجًأ لمتالحات الذعخية ف

غزبيا الدياسي واالجتساعي، خاصة لّسا تعجد عغ الػصػل إلى ما تربػ 
 إليو، فتتخح مغ الحمع حزشا وعاَلسا ترشعو كسا تخيج.

 
                                                             

28  A8:عيدى لحيمح، غفا الحخفان، ص. 
29  A9:السرجر نفدو، ص. 
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 :خاتسة
وخالصة القػل إنَّ الذاعخ عيدى لحيمح واحٌج مغ الذعخاء الجدائخييغ  _

بكّل أبعادِه الُسؤلع والسخ السحجثيغ الحيغ عايذػا وما زالػا يعايذػن تجخبة الػاقع 
خبتو الخاصة مع أجػاء ىحا وبرجمة تج ةالتاريخيالدياسية و ف و متأثخًا بالطخ 

 خيبة األمل واإلحباط السػِحر.و الحدخة وتأثيخاتو عميو حيث  الػاقع
بيغ الذاعخ عيدى لحيمح وواقعو الرجام العشيف الرخاع و وكان ليحا  _

والسعجسية  الفشّية أساليبو واختيار، الذعخيةتصػر تجخبتو وقٌع راسخ في  السطمع
 لخصج عسق السأساة. والجاللية

الغزب الدياسي بالشدبة لعيدى لحيمح كان وسيمة وصخخة  إنَّ  _    
الحي يعيذو السجتسع السخكد واليامر، و صخاع وتعبيخ عغ اعتخاض احتجاج و 

 مع الدمصة الدياسية ونطخة كل مشيسا إلى اآلخخ. 
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Summary  
        This article translates an important issue in educational matters, 

and the matter is related to educational reform, the latter of which 

many articles have been published and about which many forums have 

been organized, during which experts and specialists in educational 

affairs presented various treatments that touched the important 

aspects through which the sector can be promoted and promoted in 

order to promote it. Civilized nations, and catching up with them is 

not a blind tradition that makes them imprisoned by reprehensible 

dependencies, but they took the reasons for their success in the light of 

preserving their origins, identity, and heritage. 

        From this standpoint, the purposes of this article are determined, 

as it sheds light on two important pillars of reform, namely: the school 

and the textbook, where the role that the school plays as an effective, 

positive and practical structure is not hidden from view, and it may 

provide many additions to the teaching and learning process, as well 

as The book is a very effective means of learning. 

What is the hope for reform after experiencing the reality that the 

system has gone through? Then what are the specifications that must 

be characterized by each of them to achieve the desired goal? 

Keywords: reform, education, school, book. 

 :السمخص
تتخجع ىحه السقالة مدألة ميّسة في الّتعميسّيات ، ويتعّمق األمخ         

ست  باإلصالح الّتخبػّؼ ، ىحا األخيخ الحؼ نِذخت حػلو الكثيخ مغ السقاالت وُنطِّ



 2020ديسمبر  12العدد        60المجلدمجلة اآلداب واللغات     

- 155 - 

الّذأف الّتخبػّؼ بذأنو الكثيخ مغ السمتؿيات ، قّجـ خالليا الخبخاء والُسْختّرػف في 
معالجات متشّػعة مّدت الجػانب السيّسة التي مغ خالليا يسكغ الّشيػض 
بالقصاع ، واالرتقاء بو قرج مػاكبة األمع الستحّزخة ، والمحاؽ بخكبيا ال تقميجا 
أعسى يجعميا حبيدة الّتبعيات السقيتة ، ولكغ أخحا بسا أخحت بو مغ أسباب 

 األصػؿ ، واليػّية ، والّتخاث .الّشجاح في ضّل السحافطة عمى 
مغ ىحا السشصمق تتحّجد مقاصج ىحا السقاؿ ، حيث أّنو يدّمط األضػاء         

عمى دعامتيغ ميّستيغ في االصالح، وىسا: السجرسة ، والكتاب السجرسّي ، 
حيث ال يخفى عمى أصحاب الّذأف الّجور الحؼ تؤّديو السجرسة كييكل فّعاؿ 

ج يقّجـ الكثيخ مغ اإلضافات لعسمّية الّتعميع والّتعّمع ، وكحا إيجابّي وعسمّي ، ق
 الكتاب كػسيمة جّج فّعالة في الّتعّمع .

فسا السأمػؿ مغ االصالح بعج معايذة الػاقع الحؼ مّخت بو السشطػمة ؟ ثّع ما  
 ىي السػاصفات التي يجب أف يّتدع بيا كّل مشيسا لتحقيق الغاية السشذػدة ؟

 : االصالح ، التخبية ،  السجرسة ، الكتاب . احّيةالكمسات السفت
 
 

ومقاصج  ُيعتَبُخ الّتعميع فّشا غديخ السحىب ، جّع الفػائج ، لو غايات شخيفة      
كػف ىحا العمع الحؼ يتمّقاه الفخد نافعا، ال بّج أف يأخح مغ مآخح يّتى حسامية ، و 

ومشاىج ومشيجّيات ، وأساليب  متعّجدة ، ومعارؼ متشّػعة ، وفشػف شّتى ،
إلى  حّتى يرل براحبوُتْبشى عمى حْدغ الّشطخ ، والّتثّبت واليقيغ  وكيؽّيات ، 

ويبتعج مشّكبا عغ الداّلت والسغالط  ،والُسَػاكبة  الجػدة واالرتقاء والّتحّزخ
واليفػات التي قج تديء إلى العسمّية التعّمسّية أكثخ مّسا تفيج. مغ أجل ذلظ 

الّتجقيق برػرة كاؼية في كّل ما ُيَقّجـ لمّشاشئة مغ حيث السحتػياُت  يشبغي
ة في الكتب السجرسّية ، وإمعاف الّشطخ فييا وتسحيريا وتحكيع البريخة شَ س  َز السُ 

ة الّشفػس ، فييا ، ووضعيا تحت السجيخ ، ألّف الغاية السشذػدة ىي تخبيّ 
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ادغ والؿيع والّثػابت بصخيقة وتغحية العقػؿ ، وتيحيب األجداـ ، وتخسيخ السب
َنْأَمُغ فييا مغ العثػر، وزاّلت القجـ ، والَحْيِج عغ جاّدة الّرػاب ، والّتيو في 

 َبْيجاء الػْىع والَغَمط .
ًء في إّف السشذػد في تعميع الّشاشئة ُيْخجى مشو أف يديج الفخد الستعمِّع ذكا     

نزخة في خمقو ، وتسّيدا في في سمػكو ، و  عقمو ، وإضاءة في فكخه ، وميارة
وضخفا في كالمو ، وفراحة في لدانو ، وتسّدكا إدراكو ، وفصشة في تعاممو ، 

بأصػلو ، وحخصا عمى ثػابتو ، ودراية بػاقعو ، وإحاشة بسدتجّجات مجتسعو ، 
وتكػف  وأكثخ كفاءة ، وأشّج ميارة ،   ، رتبة، وأعمى  قَجماحّتى يكػف أرسخ 
عارؼ زاخخة ، وحطػضو بعج التعّمع وافخة ، ويكػف األمل ؼيو حياتو بالعمـػ والس

 معقػد ، والّشيػض بو مقرػد .
ىحه الّرػرة التي نترّػرىا ، وّنأمل تحقَُّقيا ، ليدت بالغاية البعيجة السشاؿ       

َدت  السفاـيع ،، وُنقَِّحت  ، إذا ما تكاتفت الجيػد ، وتػّحجت الّخؤػ  وُحجِّ
َقْت كّل  األىجاؼ ، وُكِذَفت الغايات ،   بت وُندِّ وتجّسعت كّل الّصاقات ، وُىحِّ

الجيات الػصّية  ، مغ ِقَبِل صالح األفكار الّتي تػدُّ ِفْعال تحقيق ما ُيَدّسى باإل
، الُسْشَتسيغ لمقصاع ، العارفيغ بخباياه ،  والُسْجِرِكيغ  أىل االختراصمغ 

،  الُسحش كيغ ، والّدابقيغ في الّتجخبة الّزالعيغ حاب الخبخة، وأص لسدالكو
   الّجربة والسسارسة .أصحاب 

كخ واىتساـ السشتسيغ ججيج ؼيو فِ والتّ  خبػؼّ شغمت فكخة اإلصالح التّ  لقج        
ا، شػاؿ ا، دوليّ ، عخبيّ اإف محميّ  والتخبػؼّ  اع القخار الدياسيّ ، وصشّ  إلى القصاع

 وذلظ لألىسية التي يكتدييا ىحا السمّف .عقػد كثيخة ، 
ات الكبخػ التي واجيتيا بعس كاف لػجػد بعس األزمات واإلشكاليّ  حيث

ة يدة وحزاريّ ة فعل متسّ ة األثخ البالغ في إحجاث ردّ السجتسعات اإلندانيّ 
في ىحه  محػر القزّيةاإلنداف ىػ  لسػاجيتيا. وقج أدركت ىحه األخيخة أفّ 

ىشاؾ نطاما  ألفّ وأّف االستثسار ؼيو يذّكل عامال ال ُيْدتياف بو ، ،  ةالعسميّ 
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مو وأعصاه ىحه السقجرة الفائقة في تحريل نو وشكّ ؼ كػّ شا ىػ الحّ ا معيّ تخبػيّ 
ات السختمفة واالنترارات الكثيخة ، التي لع تأت برػرة اعتباشّية جداؼّية جاحالشّ 

أساسيا ، واالستيعاب دعامتيا ، ، ولكّشيا ثسخة جيػد جّبارة ، كانت السعخفة 
 والّشطخ الجّيج في السشاىج والّصخائق واألساليب ركشيا .

،  مغ خالؿ مػاجية العمع بالعمع حجيات إالّ ومشو فال مجاؿ وال سبيل لسػاجية التّ 
دايج التّ  كشػلػجيا، وىحا ىػ سخّ ، والتكشػلػجيا بالتّ  خبيةخبية بالتّ والفكخ بالفكخ والتّ 

حيا وتججيجىا وتصػيخىا ة ومحاولة إصالبتصػيخ السشطػمة التخبػيّ  في االىتساـ
ق في كل مخة ، ألّنيا الّخىاف الحؿيقّي في مجتسع السعخفة ، وعرخ تجفّ 

 السعمػمات التي ال حْرخ وال حّج ليا .
ل رؤية تعكذ فمدفة أف يسثّ  البجّ  خبػؼّ اإلصالح التّ  نذيخ بجاية إلى أفّ       

فق عمى تّ ولتحقيق جسمة األىجاؼ والغايات السُ  ،سا في الػاقعجىيوفكخا، يخاد تجد
ة، وال يأتي أو يشفح مغ ة جداؼيّ تحؿيقيا سمفا، فاإلصالح ال يأتي برػرة اعتباشيّ 

ؼ ىػ ة في حياة اإلنداف داخل مجتسعو الحّ جػانب ميسّ  و يسّذ فخاغ، ذلظ أنّ 
ة ة واالقتراديّ الدياسيّ شى جة مغ العالقات الستبادلة في مختمف البُ مجسػعة معقّ 

 1.طاـ التعميسيّ ة لمشّ واالجتساعيّ 
عامل مع العمع ؼ فخض أنساشا ججيجة لمتّ ىيب الحّ الخّ  كشػلػجيّ ر التّ صػّ ونطخا لمتّ 

ر ة أضحت عاجدة عغ مػاكبة ىحا التصػّ ج التقميجيّ ىالسشا والسعخفة عسػما، فإفّ 
قادرة عمى تكػيغ الكفاءات وإعجاد السيارات السشاسبة  ، ولع تعج السشاىج الػاسع

عميع إعادة ة والتّ ، فكاف لداما وإلداما عمى السذتغميغ بأمػر التخبيّ  لجفع العمع
بعس السذاريع  –مقابل ذلظ  –، واقتخاح  ة ككلّ طخ في السشطػمات التخبػيّ الشّ 

 و كّل ججيج ، بسا يالئع عميع ،وتصػيخ التّ  ، كػيغلغاية مشيا تجػيج التّ ة االتخبػيّ 

                                                             

، 1سعيج جاسع األسجؼ، اإلرشاد التخبػؼ، الجار العمسية لمشذخ والتػزيع، األردف، ط  - 1
 .100، ص 2003
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تحجيجا اعتبارا لمسػاكبة التي تفخض نفديا  يدتثسخ في التكشػلػجيات الحجيثةأف 
 .بحّجة 

ؿ ة ال تخخج عغ كػنيا إحجػ السشطػمات التي تعػّ السشطػمة التخبػيّ  وبسا أفّ     
ة حجيث فييا دليل صحّ ججيج والتّ ميا وازدىارىا، فإف التّ وؿ في تقجّ عمييا الجّ 

 ةة والدياسيّ ة والثقاؼيّ مدألة حزارية شاممة بأبعادىا االجتساعيّ  عجّ وعاؼية، بل يُ 
ة ـ السجتسع وتحؿيقو ألىجافو االقتراديّ تقجّ  ، عمى قاعجة وعمى أساس أفّ 

إال مغ خالؿ تصػيخ وتحجيث مشطػماتو ككل، مغ  ة ال يتعّ ة والدياسيّ والثقاؼيّ 
ة الحؼ تخفعو الييئات التخبػيّ  لمسشطػمة أجل أف يكػف اإلصالح التخبػؼّ 

 دايخة.السدؤولة بيغ الحيغ واآلخخ دليل اىتساـ ومػاكبة ومُ 
 ككل، والجدائخ عمى وجو أخّز  اسات السختمفة في الػشغ العخبيّ الديّ  إفّ      

وتحديشو  عميع ونذخه وتعسيسوتياف بيا في سبيل االرتقاء بالتّ دْ تعكذ جيػدا ال يُ 
جػيج تخاوح مكانيا في غياب صػيخ والتّ حجيث والتّ جيػد التّ ت ، ولكغ بالسقابل ضمّ 

قجـ لجػ ة وُسبل دفعيا لعجمة التّ ة ىحه السشطػمة التخبػيّ بساـيّ  الػعي الحؿيقيّ 
يغ يغ والسيتسّ سيامات السختّر إ، وبقاء  غ عمييا مغ جيةالقائسيغ الخسسييّ 

ادرة عغ القخارات الّر جوات و خبية وشؤونيا رىيشة السمتؿيات والسؤتسخات والشّ بالتّ 
دوف أف تعخؼ شخيقيا إلى  ،ةية واإلقميسيّ ة والسحمّ سات العالسيّ والسشطّ ، ات الجسعيّ 

عميم أو عن الذخاكة الحجيث عن الجهدة في قطاع التّ  ذلك أنّ " " جديج.التّ 
ة عج من القزايا اليامّ ا ي  مسّ  –بهي ة في وضع أو صشع القخار التخّ السجتسعيّ 

ظخ فييا ة لم تحن ساعة الشّ ال يدال تجخبة غخبيّ  –االنتباه إلييا التي يجب 
بات السجتسع وإلحاحات ة في ضهء متطمّ ومعالجتيا في السجتسعات العخبيّ 

مػحج لػضع  ا الحجيث عغ جيج غخبيّ أمّ  2."ةة واالقتراديّ شسية البذخيّ التّ 
ولكػف الجدائخ تذيج ،  ة تتقاذفوت القخارات الدياسيّ عميع فقج ضمّ ات التّ استخاتيجيّ 

                                                             

دمحم اليادؼ عؽيفي، في أصػؿ التخبية، مكتبة األنجمػ السرخية، دوف شبعة، دوف سشة،  - 2
 .133ص 
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الػقػؼ عشجه  فقج بات مغ الزخورؼّ ،  لإلصالح السجرسيّ  تصبيقا شامال
ة عمى ومعايشة سبل وآليات تصبيقو بيغ نجاحيا وإخفاقيا لسداعجة الػزارة السعشيّ 

، والكالـ ىشا ُمَدّمط عمى دعامتيغ ميّستيغ  ةإنجاح تجخبتيا اإلصالحيّ 
تاب السجرسّي ، والسجرسة كسؤّسدة لمّتكػيغ ْيغ باألصالح ، وىسا : الكتمقرػد

. 
 فساذا نقرج باإلصالح في مجاؿ التخبّية ؟

إف مػضػع التخبية أساسا لو عالقة مباشخة بالفمدفات واألدياف والسحاىب،       
ائجة في ياتيا وأساليبيا تبعا لألنساط الدّ ع في مؤدّ وىي كسا يعمع الجسيع تتشػّ 

"عمى الخغم من االختالفات في السعشى والتعخيف السجتسع وثقافتو إال أنو 
لسفيهم التخبية قجيسا وحجيثا إال أنيا تشطهي عمى أبعاد مذتخكة برهرة كمية 

 يألف التخبية ليدت أحج إفخازات العمع أو مكتذفاتو، بل ى،   3أو جدئية"
خالصة تجارب إندانية أصيمة تتزسغ مجسػعة مغ الؿيع العميا والسبادغ 

بالشياية مػروث يشتقل مغ اآلباء إلى األبشاء، ومغ  ىيالخاؾية، و الدامية و 
 األججاد إلى األحفاد، حتى اعُتبَخت التخبية حياًة.

الع عمييا في ، يسكغ لمباحث اإلشّ  ةخبية ومجلػالتيا المغػيّ دبة لكمسة التّ بالشّ 
 ،  اوجدجيّ ، ا ساء عقميّ ليرل إلى معشى واحج ىػ الشّ  غة المّ مختمف معاجع 

 ا.يّ ؿِ مُ وخُ 
يذسل جسيع  مشيجيّ  ابق فيي إذف فعل قرجؼّ خبية بالسعشى الدّ وإذا كانت التّ  

ة مغ وما يكتدبو مغ بيئتو االجتساعيّ ، ة مات اإلنداف مغ استعجادات وراثيّ مقػّ 
،  ، وإعجاده لسا يجب أف يكػف عميو سػذجؾيع وعادات، ألجل بشاء اإلنداف الشّ 

ل وعاء الحياة عة تسثّ ة متشػّ جارب الحياتيّ ات التّ ة وتخاكسفسسارسات اإلندانيّ 
خبية تعكذ حاجة أو ، مغ أجل ذلظ فالتّ  ةاراتيا الثقاؼيّ ة ومختمف تيّ االجتساعيّ 

                                                             

، ص 2002، 1عمي حديغ الّجورؼ، أصػؿ التخبية في مفيػميا الحجيث، األردف، ط  - 3
12. 
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ع الحؼ يعمّ  ، وىػ ما يقتزيو الفعل التخبػؼّ  ة تدتجعي حالّ مذكمة اجتساعيّ 
الة بيغ الفعّ اإلنداف فيع نفدو واآلخخ واألشياء جسيعا، وبحلظ تشذأ العالقات 

 4ة وتكػف ىي دعامة الخبخة.ة واالجتساعيّ اإلنداف والبيئة الصبيعيّ 
 –ي أو العالسي إف عمى السدتػػ السحمّ  –خات تحرل ىشاؾ تغيّ  إال أفّ       

،  ةػرة الخقسيّ ق مشيا بالثّ ة ما تعمّ ، خاّص  يات ججيجةمغ شأنيا أف تفخز تحجّ 
، انفجار معخفيّ  مغبح يذيجه العالع ر وسائل اإلعالـ واالتراؿ، وما أصوتصػّ 

تججيج  ، ألنيا أساس كلّ  ةطخ في السشطػمة التخبػيّ ة الشّ يدتجعي ضخورة إعاد
ومغ  –اإلنداف  –ع أساسا الستعمّ  أف تسّذ  ، وال بجّ  وتصػيخ وتحجيث اجتساعيّ 

 فسا مقرهد اإلصالح وما مقاصجه؟. ىشا أتت فكخة اإلصالح التخبػؼّ 
: أؼ زاؿ عشو سبب الفداد وانتفى.  -َصُمَح  –اإلصالح مغ الفعل  غة:في المّ 

 ِإالّ  ِإْن أ ِريج  " وقج ورد ذكخ االصالح في القخآف الكخيع في قػلو تعالى:
حا  ْصالا " اإلِْ ماا اْستاطاْعت 

5. 
يء وتعجيمو بعج فداده واعػجاجو لتحقيق الشفع وإزالة معشاه إقامة الذّ  واإلصالح
محاولة فكخية أو عمسية إلدخال تحديشات عمى الهضع  "االصالحالزخر و

الخاىن لمشظام التعميسي سهاء كان ذلك متعمقا بالبشية السجرسية أو التشظيم أو 
 6اإلدارة أو البخنامج التعميسي أو طخائق التجريذ أو الكتب الجراسية وغيخىا..."

                                                             

سعيج اسساعيل عمي، أصػؿ التخبية العامة، دار السديخة لمشذخ والتػزيع، عساف،  - 4
 .29، ص 2002، 1األردف، ط 

 .99سػرة ىػد، اآلية  - 5
الحجيث، عالع الكتب، القاىخة،  دمحم نيدخ مػسى، االصالح والتججيج التخبػؼ في العرخ - 6

 .02، ص 1229
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مشو نحه  عميم أو جدءنظام التّ غييخ في "عسمية التّ كسا يذيخ عادة إلى: 
ن ىحا السرطمح معان اجتساعية، واقترادية األحدن، وغالبا ما يتزسّ 

 7وسياسية".
خبية، هن بأمخ التّ "العسل الحي تمجأ إليو الهزارة أو السعشيّ كسا يقرج باإلصالح: 

، وإجخاء تعجيالت في قهانيشيا  ةة واإلداريّ بيجف تحدين األوضاع التعميسيّ 
وإقالة الفاشمين مشيم، وتجعيسيا بسجرسين ججد سين، وإعادة تأىيل السعمّ 

ة وقج لبدت عميم، حيث تبجو األوضاع التخبهيّ جين عمى ميشة التّ ومجربين جيّ 
ة تجييد القطاع طهيخ عمى كل األصعجة، فزال عن امكانيّ ججيج والتّ ة التّ حمّ 

 8ة لحدن سيخ العسل".ة وباألجيدة الزخوريّ باألدوات التعميسيّ  التخبهيّ 
خ غيّ يُ ججيج، عشجما مفيـػ اإلصالح مخادؼ لفعل التّ  وبشاء عمى ما سبق، فإفّ    

د شكمو ل عميو ما يججّ خِ جْ ، ونُ  يء القائع أو السسارس أو السعتسجمغ صػرة الذّ 
راسة ، أو مشاىج الجّ  عميعق األمخ بتكشػلػجيات التّ أو فعمو أو صػرتو. سػاء تعمّ 

ع ، وتشطّ  خ اإلدارةي تديّ القػانيغ التّ  ةغاوأساليب تعميسيا وتقػيسيا، أو في صي
 سيغ.مديخة السعمّ 

أو بسعشى ابتكار ، واإلبجاع  قِ مْ ججيج متبػعا بحالة مغ الخَ وقج يريخ ىحا التّ 
غ ، ولع يكغ مألػفا سمفا، كسا قج يتزسّ  الججيج الحؼ لع يكغ لو سابق وجػد

 9حجيث.التّ  ؿ بسا يتساشى مع لغة ومتصمباتحػّ ؼ يعشى التّ صػيخ الحّ التّ 
 ويسكغ تمخيز مقاصجه ؼيسا يمي:

                                                             

حدغ حديغ البيالوؼ، االصالح التخبػؼ في العالع الثالث، عالع الكتب، القاىخة،  - 7
 .32، ص 1229

جخجذ ميذاؿ جخجذ، معجع مرصمحات التخبية والتعميع، دار الشيزة العخبية،  - 8
 .22، ص 2000، 1بيخوت، لبشاف، ط 

، 1محفػظ، أسذ التخبية، دار السعخفة الجامعية، االسكشجرية، ط شبل بجراف، فارؽ  - 9
 .23، ص 1223
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 اىشة إلى مدتػػ أحدغ وأجػد، ويتعّ بحالتو الخّ  يّ قالخ  / يفيج اإلصالح التخبػؼّ 1
ذلظ في بعس  ر، كسا يتعّ سػ والتصػّ ذلظ وفق صيخورة تخزع لسشصق الشّ 

 ة.الحاالت وفق شفخات نػعيّ 
متشاسق  تذييج نطاـ تخبػؼّ ة يخمي إلى دة التخبػيّ امل لمسؤسّ / اإلصالح الذّ 2

يات الحاضخ والسدتقبل ة مغ مػاجية تحجّ وناجع قرج تسكيغ السجرسة الجدائخيّ 
ة ي بإمكانيا ضساف تشسيّ ة التّ كشػلػجيّ خوط العمسية والتّ وتحقيق الذّ  ، الستعجدة

 مدتجامة.
ة اإلصالح تأتي في يـػ واحج عمى عجل، عسميّ  وال يجب أف يعتقج الفخد أفّ 

سيغ ومجيخيغ أف ذيغ ومعمّ غ مغ مفتّ خبػييّ ب عمى الفاعميغ التّ و يتػجّ ألنّ أبجا، 
ة وجب الػقػؼ عشجىا ثالثة مخاحل رئيديّ ، فيشاؾ  وعميو ،كػا اإلصالح مّ يتس

 عمى السجرسة. غييخ الفعميّ لتحقيق التّ 
 وىي الكفيمة بجعل الفاعل التخبػؼّ  حديذ واإلعالم:السخحمة األولى: مخحمة التّ 

خيقة القجيسة التي يقبل الحجيث عغ شخيقة مغايخة في العسل انصالقا مغ الصّ 
 يستمكيا مغ قبل.

رات سميسة مشقصعة فال يسكغ بشاء ترػّ  الت:السخحمة الثانية: مخحمة تغييخ التسثّ 
 رجة األولى.كػيغ بالجّ ة يزصمع بيا التّ ابقة، وىي ميسّ رات الدّ رػّ عغ التّ 

جريذ ة التّ ل في تكييف عسميّ وتتسثّ  الثالثة: مخحمة تغييخ السسارسات: السخحمة
 في القدع بشاء عمى القشاعة.

ة عمى ة اإلصالح ذات انعكاسات سمبيّ لقج كانت العجمة في تدييخ عسميّ     
ة. سيّ العسمية التعمّ  اع محػر ع والسعمّ عمى الستعمّ  جسيع السدتػيات وبػجو أخّز 

،  ةراسات التي نقخأىا مخارا عغ السعايشات السيجانيّ الجّ فسغ خالؿ الكثيخ مغ 
ذيغ، وبشاء عمى الكثيخ مغ قاريخ الػاردة مغ قبل السفتّ وبشاء عمى الكثيخ مغ التّ 

ن لكل ذي بريخة شيهع الكثيخ من تبيّ  " مة ليحا الػاقع التخبػؼّ القخاءات السحمّ 
م وباال عمى الستعمّ  ، والتي كانت ة الخاطئة لجى األساتحةالسسارسات الرفيّ 
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الكثيخ من األساتحة وبكل أسف  ، والخطخ أنّ  ةة برفة عامّ ة التعميسيّ والعسميّ 
بات اإلصالح التي صاروا يم يدتجيبهن لستطمّ يعتقجون بتمك السسارسات أنّ 

يمهكهن عبارات مشيا بألدشتيم، سسعهىا من جيات مختمفة دون وعي مشيم 
في ىشاؾ خمال واضحا  ػ إلى الحكع بأفّ وىحا ما يجع 10"بسقاصجىا ومخامييا،

كػيغ وتصبيقات ما بعج التكػيغ. ويسكغ تمخيز ىحا جرج عبخ مخاحل التّ التّ 
 الػاقع في نقاط عمى عجل:

 غياب التخصيط والبخمجة وتػضيف اإلمكانات. .1
و العسل ت التي تػجّ يادبق لمدياسات والصخؽ واالستخاتيجعجاد السُ اإلغياب  .2

 نحػ أىجافو وغاياتو.
ؼ ال ، غياب الّخسكمة: فاألستاذ الحّ  يغ بمةكػيغ زاد الصّ غياب عشرخ التّ  .3

االنفجار  ة الججيجة في ضلّ د معارفو وال يزبصيا وفق السعصيات العمسيّ يججّ 
و ال يدتصيع تقجيع الكثيخ، إذ ، فإنّ والاّلمحجود  الججيجوالتجّفق العمسّي  السعخفي 

 صيات الججيجة.ال بّج مغ مدايخة الػاقع ومػاكبة السع
و ، وأنّ  ةة التعميسيّ ة التعمسيّ ىػ دستػر العسميّ  الكتاب السجرسيّ  اعتقاد أفّ  .4

 ض السشياج ويمػيو بذكل حاسع.يعػّ 
،  ؿ فييا عمى الحفع، والسقرػد السػاد التي يعػّ  اـ لمسحفػظىساؿ التّ اإل .5

 غ السعخفة.الكفاءة ال تتزسّ  سيغ أفّ ر بعس السعمّ وسبب ذلظ ىػ ترػّ 
 ة في الكثيخ مغ األحياف.يّ ّر السقاربة الشّ  غياب .6
ذاط َىْساًل مغ قبل ، لقج صار ىحا الشّ  عغياب القخاءة والسصالعة عشج الستعمّ  .7

 الجسيع.
 .اـر باألسئمة السقتخحة لتشذيط الّجرس في الكتاب السجرسيّ ج الّر التقيّ  .8

                                                             

ميمػد غخمػؿ، اإلصالح في السشطػمة التخبػية، محاضخة ألقيت بجار الثقافة، سصيف،  - 10
 .12/11/2012بتاريخ: 



 2020ديسمبر  12العدد        60المجلدمجلة اآلداب واللغات     

- 164 - 

ة االرتباؾ عسػما في تحجيج الكفاءات السدتيجفة مغ الػحجة التعميسيّ  .9
 األىجاؼ السشجرجة ضسشيا.و 

 حزيخ.عجـ ججوػ التّ  –ة ة األنذصة القْبل صؽيّ انعجاـ، أو عجـ فاعميّ  .10
 نذاط في أؼّ  القفد عمى بعس األنذصة برػرة عامة دوف تخريز أؼّ  .11
ذاشات ؼيجعمػنيا ة وؾيسة بعس الشّ ة، ومخّد ذلظ عجـ وعي األساتحة بأىسيّ مادّ 

 َىْساًل.
السقّجمة سابقا ، نػّد في ىحا السقاـ بْدط الحجيث عغ وبشاء عمى السمحػضات 

الكتاب ، وعغ السجرسة ، مع شخح بعس وجيات الّشطخ الّتي وججنا فييا صػابا 
ػػ مغ مشطػرنا ػػ وىحا حّتى نفدح السجاؿ لكّل مغ لو صالت وثيقة بيحا 

يج يصمع االختراص ليقّجـ لشا السديج ، وال نْكتفي فقط بآراَء بعيشيا ، ألّف الجج
عميشا كّل يـػ ، وحّتى ال يعتقج القارغ ليحه اآلراء أّنيا تذكِّل القػؿ الفرل الحؼ 
ال َمِحيج عشو ، والّحؼ ال يْسكغ تجاوزه ، بل العكذ مغ ذلظ تساما ، إّنيا في 
اعتقادؼ جيػد تتطافخ لتِرل إلى األْمثل السشذػد ، الحؼ يحّقق الغايات 

ّشيػض بالسجرسة عسػما ، والجدائخّية مشيا عمى واألىجاؼ السخجّػة ، قْرج ال
 وجو الخرػص .

فساىػ السأمػؿ الحؼ نشذجه سػاء ؼيسا تعّمق بالكتاب السجرسّي ، أو السجرسة في 
 حّج ذاتيا ؟

 
وىشا أشيخ إلى أّف الكتاب السقرػد بالحجيث ىػ كتاب " المغة العخبّية " ، وقج 

 وقع عميو االختيار بحكع االختراص فقط .
رجيق ة معتسجة مغ قبل لجشة االعتساد والتّ الكتاب السجرسي أداة تعميسيّ       

شة قت المجّ إذا تحقّ  ، حيث ال ُيعتسج إالّ  خبيةابعة لمسعيج الػششي لمبحث في التّ التّ 
 خوط.ومػافق لجفتخ الذّ ، و يتخجع السشياج مغ أنّ 
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 وتعّمع  مغ أىّع الػسائل الّتعميسّية ، فال ُيعقل أف يكػف ىشاؾ تعميع الكتاب ُيعجّ و 
دونسا تػّفخ الػسيمة التي يتحّقق بيا ، حّتى تكتسل السيّسة التخبػّية ، مغ أجل 
ذلظ ، فإّف الكتاب الجّيج ىػ الحؼ تتػافخ ؼيو جسمة مغ الّرفات التي تؤّىمو 

وضػح األفكار ، وسالمة المغة ، آلداء ىحه السيّسة بيْدخ، لعّل أىّسيا :  
ػجييات ، واتفاقو مع السشيج تّ الج ، وسسّػ يوبداشة التعبيخ ، واالبتعاد عغ الّتعق

وفزال ة التي ُوِضع ليا ، الحؼ ُألِّف بسػجبو ، ومالءمتو لمسدتػيات التعميسيّ 
مغ شباعة راؾية ، ذات جػدة وحْدغ ، مع ترسيع الغالؼ لو عغ ذلظ ، ال بّج 

ة الفتة لمّشطخ ، مع احتػائو عمى األشكاؿ والّخسـػ التػضيحّية السيّدخة بصخيق
حة لألفكار السختمفة ، والتي تجعل الستعّمع يشجحب إلييا انجحابا.  والسػضِّ

، فإّنشي  وبالّشطخ ليحه األىّسية التي تكتدييا ىحه الػسيمة الّتعميسّية الفخيجة
ا سبق يّترف بأشياء أخخػ تديج أترّػر أف يكػف الكتاب السجرسّي فزال عسّ 

 مغ شأنو وؾيستو وأدائو ، مشيا :
، ومختمف  راالتكتابا مػاكبا لعرخ تكشػلػجيا السعمػمات واالتّ أف يكػف  .

 عميع.ع والتّ ة التعمّ ة في عسميّ ألػاف الػسائط التكشػلػجيّ 
ة تأخح في اعتبارىا مجسػعة مغ ة عمسيّ أف ُيبشى الكتاب عمى مشيجيّ  -

 األسذ:
ب ، وىػ مجخل يجرّ  غاتع المّ ي في تعميع وتعمّ بشاء الكتاب عمى مجخل كمّ  /1

الكتابة"  –القخاءة  –حجث التّ  –غة األربعة: "االستساع سيغ عمى ميارات المّ الستعمّ 
 مػقف. كلّ ة سابصخيقة متكاممة مغ خالؿ در 

فكيخ، ، التّ  داؤؿ، التّ  لأمّ التّ " ع عمى: ب الستعمّ بشاء الكتاب بصخيقة تجرّ  /2
 ر الػاقع االفتخاضيّ ، مع ترػّ  ي لجييع الخياؿ السبجعوأف ُيشسّ  " ،حوؽ والتّ 

 لمسدتقبل.
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ة ة الحىشيّ ع مغ خالؿ الخساسيّ بشاء كتاب يحخص عمى تشسية قجرات الستعمّ  /3
الّدؤال ، الّشظخ والّتأّمل ، "االستساع والّتحّجث : ع وىيعميع والتعمّ ة التّ في عسميّ 

 .الكتابة والّتعبيخ " ، القخاءة والّتفكيخ، والسشاقذة 
غة ية بيغ المّ الت الػدّ والّر  ، ةيّ بشاء كتاب يعقج نػعا مغ السقاربة السعخؼ /4

 ة، واالجتساعيّ  ة، والعمـػ الفيديائيّ  ة، كالعمـػ الحيػيّ  ةة وبيغ العمـػ الكػنيّ العخبيّ 
 ية وغيخىا.ة الفشّ ، والثقاؼيّ 

جػ والسصخ، تسشح أسخارىا ة سخاء الشّ يخ، سخيّ الشّ  ـَ خَ كَ  حياة كخيسة   غة لغة  المّ  ألفّ 
 يج.خِ عاشق ومُ  لكلّ 

رػص، والكثيخ مغ األفكار التي خوحات لمشّ بشاء كتاب يعتسج الكثيخ مغ الذّ  /5
عمع ، والتّ  داؤؿ والسشاقذة، والتّ  حجثيسكغ مشاقذتيا مغ خالؿ االستساع والتّ 

مقيغ إلى مػقف مغ مػقف يعتسج عمى التّ  عميسيّ السػقف التّ ؿ ى يتحػّ اتي، حتّ الحّ 
 السذكالت السدتعرية. فكيخ وحلّ ، والتّ  فاعلذاط والتّ يعتسج عمى الشّ 

ى يعتشي غة ىي الّخحع الحؼ يرشع الفكخ" حتّ بشاء كتاب يعي مقػلة "المّ  /6
السجتسع دق مع رؤية تّ ة التي تمػكات الحزاريّ والدّ الكتاب بالؿيع األخالؾية ، 

 لمكػف واإلنداف والحياة. خبيّ الع الجدائخؼّ 
خد والحػار عيا بيغ الدّ رػص وحدغ تشػّ بشاء كتاب يقـػ عمى اختيار الشّ  /7

مسيح ، وربط ذلظ بمغة التّ  غػؼ ذاط المّ ة قرج تشػيع مجاالت الشّ عخ والقّر والذّ 
 شػر عمى حجه. واىتساماتو السشاسبة لكلّ 

 تصبيق ما تعّ  ألجل، جريبات لمصالب التّ ػؼ الكثيخ مغ أنذصة تبشاء كتاب يح /8
 عة.روس مغ ميارات متشػّ سو مغ مختمف األنذصة والجّ تعمّ 
ع ج تذجيع الستعمّ ة قْر ة وجساعيّ عة فخديّ بشاء كتاب يقـػ عمى أنذصة متشػّ  /9

 عمى اإلبجاع واالبتكار.
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ما ىػ  ولكلّ  ، الة روح االنتساء لمػشغ ولمّجيغخ بصخيقة فعّ سّ بشاء كتاب يخُ  /11
ع مختبصا بػششو وبجحوره ويحّذ ى يبقى الستعمّ ، حتّ  ةة الػششيّ ل لميػيّ ذكِّ مُ 

 بأصػلو.
 ىحا عغ الكتاب ، فساذا عغ السجرسة ؟ 

ة عميسيّ ياسة التّ ا في الدّ دورا ميسّ  أّف السجرسة تكتدب،  مغ غيخ شظ     
و فزال بذكل خاص، ألنّ  –ع الستعمّ  –فل حياة الصّ لمسجتسع بذكل عاـ، وفي 

 ، فإفّ  واكتداب السعارؼ، عميسي في مجاؿ القخاءة ومجاؿ الكتابة ور التّ عغ الجّ 
ع ة الستعمّ ال، وتكػيغ شخريّ خبية أوّ ة دورا آخخ يقع عمى عاتقيا وىػ دور التّ ثسّ 

ج لمهاقع جيّ  م عمى فيمفالسجرسة كحلك تداعج الستعمّ  "ا. ليذ ىحا فحدب،ثانيّ 
أقمم معو، حتى تداعجه عمى حدن السحيط بو، وحدن االنجماج فيو، والتّ 

مع إعجاده  11،"ةة كانت أو ثقافيّ االستكذاف وإشباع الحاجيات السختمفة ذىشيّ 
ة حقل آخخ، دوف إغفاؿ الحاجيات االجتساعيّ  ج ألجل االستدادة فييا مغ أؼّ الجيّ 

سثل وىكحا تشذأ لجييع روح الجساعة والتّ ،  سيغعبخ ربط العالقات مع الستعمّ 
 بؿيسيا السختمفة قرج تسكيشو مغ مػاجية السجتسع الػاسع.

إّف مغ أجّل وضائف السجرسة ، أف تقـػ بتخبّية مقرػدة لصاّلبيا ، ذلظ أّف 
أسسى غاياتيا تشحرخ في تيحيب الّشفػس ، وتشسّية العقػؿ ، وتقػية األجداـ ، 

شة ، وغايات مخسػمة سمفا ، وذلظ باالعتساد عمى خبخة كّل ذلظ وفقا لقػاعج معيّ 
أىل االختراص مغ خبخاء، وىيئة تجريذ، ومفّتذيغ ذوؼ كفاءات مسّيدة ، وكحا 
عمى الكتب السقّخرة والسشاىج السػضػعة ، واألساليب السّتبعة مغ قبل السجرسة 

سياؽ تي في بجّقة واىتساـ ، فيحا كّمو يأ في حّج ذاتيا والحخيرة عمى تصبيقيا
 العمـػ والسعارؼ والتخبّية بالجرجة األولى. أّف السجرسة إّنسا ُوضعت لتقّجـ

                                                             

 عبج الحسيج عبج الفتاح شعالف، الدياسة التعميسية بيغ الػاقع والسأمػؿ، مؤسدة ششيبة - 11
 .29، ص 1لمشذخ والتػزيع، القاىخة، ط 
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أّف ثّسة جيج كبيخ وُمْعَتبخ  رشي أترػّ ، فإنّ  اؿالسجرسة ىحا ىػ دورىا الفعّ  وألفّ 
يشتطخ أىل االختراص ، والّتخصيط ، وواضعي االستخاتيجّيات ، لمّشيػض بيا 
، وإخخاجيا مّسا عِمق بيا مغ سمبّيات وشػائب لصالسا جعمتيا في قائسة 
الستأّخخيغ دوما ، فسا األسذ التي يسكغ مغ خالليا إيجاد مجرسة فاعمة وفّعالة 

 واألصعجة ؟ عمى جسيع السدتػيات
خاث الساضي إلى الجيل الحاضخ العسل عمى إيجاد مجرسة تحاوؿ نقل التّ  /1

مشفتح عمى  جة في ذلظ عمى نطاـ تخبػؼّ ، معتسِ  عغ شخيق تبديصو ثع انتقائو
الساضي  عمى ، واالبتعاد عغ االنغالؽالحاصميغ في واقعشا  قجـحجيث والتّ التّ 

 ث بو.والتذبّ 
ع بالسعمػمات العسل عمى إيجاد مجرسة ال تقترخ فقط عمى شحغ الستعمّ  /2

بل تعصييا معشى وداللة وشكال يشجرج في بشية تكػيغ ، ى تتخاكع لجيو حتّ 
ع، ؼبقجر البحث عغ القزاء عمى األّمية عغ شخيق تعميع القخاءة والكتابة الستعمّ 

ة ة والسػضػعيّ تأسيذ العقالنيّ بالسقابل أف تقـػ بػضيفة  دويج بالسعارؼ، البجّ والتّ 
، ويبدط ويصخح  ،  ل ويشاقرؼ يحمّ الحّ  ، بسعشى تذكيل الفكخ العمسيّ  ةوالػاقعيّ 

ع الفعل ويذخح السعصيات. وبحلظ فالسجرسة تعصي السعخفة )إعالـ( وتعمّ 
ة شاقة السجرسة الجيشاميّ  أفّ ع. ومشو نخمز إلى كػيغ( لمتأثيخ عمى الستعمّ )التّ 

 ة السعخفة والفعل.وتكسغ في ججليّ أج تتجدّ 
صبيع االجتساعي، ة والتّ شذئة االجتساعيّ العسل عمى إيجاد مجرسة تقـػ بالتّ  /3

يا تقـػ بإيراؿ رسالة فحػاىا األعخاؼ والؿيع والسبادغ والعادات وما شابو. ألنّ 
ر ىحه السجرسة وىي تمجأ إلى ع، أترػّ ولتحقيق وضيفتيا في تكػيغ الستعمّ 

،  عميع، التّ  خبية، كسفيـػ التّ  خوؼ، عمى حدب الطّ  ةفاـيع عجّ استعساؿ م
يا في الػاقع مفاـيع تحيل إلى ػجيو واالختبار إلخ... وكمّ ، التّ جريذ السدتسخّ التّ 

 ػافق مع السجتسع.ع قرج تحقيق التّ أثيخ عمى الستعمّ التّ : ىجؼ واحج ىػ 
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السجتسع وعيػبو  ع مغ شػائبومغ أجل ذلظ فيي مجرسة تقـػ بحساية الستعمّ 
ات ة مشدجسة ومدتججّ )البيئة الخارجية( وىحا يداعجه عمى اكتداب شخريّ 

ي يحسميا عغ ػرة التّ ع عغ السجتسع أو الّر فرل الستعمّ  ألفّ  ، التخبية الحجيثة
رػر، ، بل وجب العسل عمى تيحيب ىحا التّ  السجتسع لغ تكػف في صالحو

 األفكار الخاشئة مع إعصائو البجيل.ع، وترحيح مختمف وتشديقو في فكخ الستعمّ 
،  الّبج مغ محاولة العسل عمى إيجاد مجرسة تتساشى والسشاىج الججيجة /4

،  ة التي يذيجىا عالسشا اليـػة مشيا والتكشػلػجيّ خات الحجيثة العمسيّ والستغيّ 
 العالع. ة وصمت إلى كلّ بكة العشكبػتيّ فالذّ 

ع ، تحافع عمى فكخ الستعمّ  سجتسعمحاولة إيجاد مجرسة تتساشى وثػابت ال /5
 خ عشجه روح االنتساء.ة الحّقة، وتخسّ الػششيّ  وُ سُ مِّ عَ ، وتُ  وعقيجتو

، تحخص عمى اكتداب ىيئات  خ الخبخات والسياراترىا مجرسة تػفّ أترػّ  /6
ربة، ، ليا حدغ الجّ  نة بذكل الئق، والستكػّ  جريذ ذات الكفاءات العاليةالتّ 

عميع، وليا القجرة جريذ والتّ حقل التّ  ْت خَ بِ ة خَ تجريديّ  ، ىيئات وحدغ السسارسة
األماف.  ا، واألخح بيجه إلى بخّ قً مُ  وخُ اًل سَ ا وعَ سً يْ ع فَ يػض بالستعمّ الفائقة في الشّ 

 كػيغ.ىحا يتػقف عمى فزاء التّ  وكلّ 
 ، وتػضيف االمكانات خصيط والبخمجةرىا مجرسة قائسة عمى حدغ التّ أترػّ  /7

ات خؽ واالستخاتيجيّ ياسات والصّ دبق لمدّ جّيجا معشى اإلعجاد السُ ، مجرسة تعي 
ة بعيجا عغ العذػائيّ  و العسل نحػ أىجافو السقرػدة، وغاياتو السشذػدةجّ ػَ التي تُ 

 والعجمة والتي عادة ما تكػف ليا انعكاسات خصيخة عمى الكثيخ مغ السدتػيات.
صالح إلالحجيث عغ مػضػعات اوفي نياية ىحه السقالة الستػاضعة ، أعتقج أّف 

ا ، يتصّمب سعسػما ، أو السشطػمات السعتسجة فيي والّتعميع خبيةعمى مدتػػ التّ 
ذلظ أّنيا اْسُتْيِمَكت بْحثا  جيجا معتبخا ، ال يسكغ ليحه األسصخ أف ُتَػّؼيو حّقو ،

مغ أجل ذلظ أقػؿ : ما ال ْيْجرؾ كّمو ، ال ْيْتَخؾ جّمو  ودراسة ومعالجة وشْخحا ، 
، وإّنسا ىي جسمة مغ اآلراء أردنا بْدصيا بيغ يجؼ القارغ الّشيع ، لمتعّخؼ عمى 
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، ومذاركة اآلخخيغ أفكارىع ، لعّل تالقحيا  بعس السفاـيع الججيجة في السجاؿ
الخمل السػجػد محاولة لمػقػؼ عمى حؿيقة ىي ، و  ُيؤتي ثسارا غيخ معيػدة

حّتى يتدّشى لشا عالجو ، وبالتالي الّشيػض بالسجرسة الجدائخّية ، وإعصاء بعس 
 ججيج السشذػد .البجائل التي قج تديع بصخيقة فّعالة في التّ 
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 : باالنجليزية ملخص 

The message of Sheikh Brahimi and his intellectual project was a 

reading of a sick Algerian reality that calls for standing up to major 

challenges and at different levels, but it is an absolute constant that he 

has based his reformist intellectual and renaissance message on 

stable and unchanging pillars: Islam is a religion, Arabism is a 

language, Algeria is a country. 
      True Islam is the mainstay of his renaissance project, and for this 

reason Sheikh Al-Ibrahimi devoted his life to planting it in the hearts 

of children through schools, and strengthening it in the hearts of 

young people through clubs, and reviving the minds of the elderly 

through mosques, so that the nation becomes coherent in construction, 

and is more powerful to bring out the French entrepreneur, as the 

Sheikh focused Brahimi in his writings and lectures on Arabism and 

the Arabic language, for several reasons, including the fact that Arabs 

are among the most ancient nations in history and because God 

honored them by choosing the last of his prophets and the seal of his 

messengers from them, and because France has worked throughout its 

presence in Algeria to demean Arabism and reduce its importance in 

the eyes of Algerians to remove them from And deportation of them. 

 As for Algeria, it was the home of the soul and the mind. Death for its 

sake is a testimony, just as its reformist struggle went beyond the 

borders of its homeland Algeria to go beyond that to the Arab world 

and the Islamic nation, seeking in this way to build an intellectual 

project that would rid the Islamic nation of the darkness of ignorance, 

backwardness and tyranny. 
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key words :Islam, Arabism, the homeland, the text of al-Bashir 

Ibrahimi. 
 ملخص المقال بالفرنسية :

Le message de Sheikh EL IBrahimi et de son projet intellectuel était la 

lecture d'une réalité algérienne malade qui appelle à relever des défis 

majeurs et à différents niveaux, mais c'est une constante absolue qu'il 

ait basé son message réformiste intellectuel et de la renaissance sur 

des piliers stables et immuables: l'islam est une religion, l'arabisme 

est une langue, l'Algérie est un pays. 
      Le véritable islam est le pilier de son projet de renaissance, et 

pour cette raison, Sheikh Al-Ibrahimi a consacré sa vie à le planter 

dans le cœur des enfants à travers les écoles, à le renforcer dans le 

cœur des jeunes à travers les clubs, et à raviver l'esprit des personnes 

âgées à travers les mosquées, afin que la nation devienne cohérente 

dans la construction et soit plus puissante pour faire ressortir 

l'entrepreneur français, comme le Sheikh se concentrait. Brahimi dans 

ses écrits et conférences sur l'arabisme et la langue arabe, pour 

plusieurs raisons, notamment le fait que les Arabes sont parmi les 

nations les plus anciennes de l'histoire et parce que Dieu les a 

honorés en leur choisissant le dernier de ses prophètes et le sceau de 

ses messagers, et parce que la France a travaillé tout au long de sa 

présence en Algérie pour rabaisser l'arabisme et réduire son 

importance aux yeux des Algériens pour les en retirer. Et l'expulsion 

d'entre eux. 

      Quant à l'Algérie, elle était le foyer de l'âme et de l'esprit. La mort 

en elle-même est un témoignage, tout comme sa lutte réformiste a 

dépassé les frontières de son pays natal, l'Algérie, pour aller au-delà 

du monde arabe et de la nation islamique, cherchant ainsi à 

construire un projet intellectuel qui débarrasserait la nation islamique 

de l'obscurité de l'ignorance, du retard et de la tyrannie. 

 
les mots clés    : Islam, arabisme, patrie, le texte d'al-Bashir EI 

Ibrahimi. 

 ممخز السقال بالعخبية :
كانت رسالة الذيخ االبخاليسي ومذخوعو الفكخي قخاءة لـؾاقع جدائخي مخيض 
يدتجعى الؾقؾف عمى تحجيات كبيخة وعمى مدتؾيات مختمفـة، ولكؽ مؽ الثؾابت 
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السظمقة أّنو قج بشى رسالتو اإلصالحية الفكخية و الشيزؾية عمى دعائؼ ثابتة ال 
 تا والجدائخ وششا.اإلسالم ديشا والُعُخوبــــــــة لغتتغيخ ىي: 

ىؾ عساد مذخوعو الشيزؾي، ومؽ أجل ذلػ كخس  فاإلسالم الرحيح      
الذيخ االبخاليسي حياتو لغخسو في نفؾس األطفال عبخ السجارس، وتقؾيتو في 
قمؾب الذباب عبخ الشؾادي، وإنعاش عقؾل الكيؾل عبخ السداجج، حتى تربح 

كسا ركد  السدتجمخ الفخندي،رخخاج إل وتكؾن أكثخ قؾة األمــة متساسكة البشاء ،
وذلػ العخوبة والمغة العخبية، الذيخ االبخاليسي في كتاباتو ومحاضخاتو عمى 

لعّجة أسباب مشيا أّن العخب مؽ أعخق األمؼ في التاريخ و ألّن هللا أكخميؼ 
ىا بارختيار آرخخ أنبيائو ورخاتؼ رسمو مشُيؼ، و ألّن فخندا قج عسمت طيمة وجؾد

تقميل شأنيا في أعيؽ الجدائخييؽ لدمخيؼ مشيا و ى تحقيخ العخوبة و بالجدائخ عم
 إبعادىؼ عشيا. 

السؾت مؽ أجميا شيادة مؾطؽ الخوح و العقل ، فقج كانت  وأما الجدائـخ      
كسا تجاوز نزالو اإلصالحي حجود وطشو الجدائخ ليتعجى ذلػ إلى الؾطؽ ،

شاء مذخوع فكخي ُيخخج األمة العخبي واألمة اإلسالمية، ساعيا في ذلػ إلى ب
 اإلسالمية مؽ عمسات الجيل والتخمف و االستبجاد.

 الكمسات السفتاحية : اإلسالم ، العخوبة ، الػشغ ، الشز االبخاليسي.
 

 السقال:*نز 
جسعية العمساء السدمسيؽ الجدائخييؽ مذعال حكيكيا حسل عمى  كانت       

عاتقو إصالح السجتسع الجدائخي تخبؾيا وثقافيا وديشيا وأرخالقيا، رخاصة وأّن 
راىــؽ الجدائخ آنحاك كان يذيج انحخافا كبيخا نتيجة عؾامل تاريخية واستعسارية 

ام الدميؼ بالجيؽ كتفذي الجيل والخخافة وانتذار األمية وضعف االلتد متعجدة 
 اإلسالمي.
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وابؽ باديذ م( 1192 –م 1881)اإلبخاليسي الذيخ البذيخ قج ناضل و      
ورفاقيسا في جسعية العمساء مشح بجاية الثالثيشات مؽ ىحا القخن مؽ أجل تحخيخ 

 –ة لغتشا ـوالعخبي –الم ديششا ـاإلس شعار:الفخندي تحت  جمارالجدائخ مؽ االست
التي كانت  –واالنجماج والتجشيذ  –ضج الفخندة والتشريخ  –خ وشششا ـوالجدائ

الفخندي لمجدائخ  فخندا تحاول فخضيا عمى الجدائخييؽ طؾال عيج االحتالل
فقج كان رجال اإلصالح عمى وعي تام بدياسة ، 1م( 1192 – 1830)

ة ديشا و أرخالقا و ـة الجدائخيـىا الخظيخ عمى اليؾيتأثيخ و  خ الفخنديـالسدتجم
جاءت فخندا » خ االبخاليسي تؾصيف دقيق لؾاقع الحال آنحاك: ـلمذيو كيانا، 

يشيع و ُتفتشيع بو إلى الجدائخ بالخاىب االستعساري لتفدج بو عمى السدمسيغ د
)...(  و جاءت بالسعّمع  يثو في تػحيجىعم  ث  ت  كيع ب  ك  ذ  تُ عغ عقائجىع، و 

، و يمقي االضصخاب في عدمسيغ عقػلي  السفدج عمى أبشاء االستعساري ليُ 
ّمل  د ل يع عغ لغتيع و آدابيع، و يذّػه ليع تاريخيع، و ُيق  ت ش  أفكارىع، و ي د 

 2.« و يدىجىع في ديشيع و نبّييع ... سمفيع في أعيشيع،
مذخوعو الفكخي قخاءة لـؾاقع جدائخي االبخاليسي و الذيخ كانت رسالة إذن     

لكؽ مؽ و ، حجيات كبيخة وعمى مدتؾيات مختمفـةعمى تمخيض يدتجعى الؾقؾف 
الثؾابت السظمقة أّنو قج بشى رسالتو اإلصالحية / الفكخية / الشيزؾية عمى 

 .وبة لغتا و الجدائخ وششاخُ اإلسالم ديشا و العُ : دعائؼ ثابتة ال تتغيخ ىي
، ومؽ أجل ذلػ كخس ىؾ عساد مذخوعو الشيزؾي  سالم الرحيحاإلف      

االبخاليسي حياتو لغخسو في نفؾس األطفال عبخ السجارس، وتقؾيتو في الذيخ 
السداجج، حتى تربح الشؾادي، وإنعاش عقؾل الكيؾل عبخ  قمؾب الذباب عبخ

األمــة متساسكة البشاء ، متزامشة األعزاء ، لتدتظيع الخخوج مؽ االنحظاط 
 3و إرخخاج السحتل الغاصب. ،الزارب 

المغة العخوبة و محاضخاتو عمى ليسي في كتاباتو و د الذيخ االبخا كسا رك    
عخق األمؼ في التاريخ، و أّنيؼ ّجة أسباب مشيا أّن العخب مؽ أ ذلػ لعو العخبية، 
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مؽ أكثخىا محافغة عمى الفظخة اإلندانية، يذيع ذلػ في أمثاليؼ، وأرخالقيؼ 
ؼ، و ألّن فخندا وآدابيؼ و ألّن هللا أكخميؼ بارختيار آرخخ أنبيائو ورخاتؼ رسمو مشيُ 

قج عسمت طيمة وجؾدىا بالجدائخ عمى تحقيخ العخوبة و تقميل شأنيا في أعيؽ 
 4 الجدائخييؽ لدمخيؼ مشيا و إبعادىؼ عشيا.

فقج كانت شغل رخؾاطخه و نجؾى سخائخه ، فالسؾت مؽ أجميا  خـوأما الجدائ      
اإلصالحي حجود تجاوز نزالو كسا ،  شيادة رغؼ أّنو لؼ يسمػ مؽ أرضيا شبخا

وطشو الجدائخ ليتعجى ذلػ إلى الؾطؽ العخبي واألمة اإلسالمية، ساعيا في ذلػ 
و  إلى بشاء مذخوع فكخي ُيخخج األمة اإلسالمية مؽ عمسات الجيل والتخمف

 5.االستبجاد
التي االبخاليسي تأسيدا عمى ذلػ سشدتحزخ العجيج مؽ نرؾص الذيخ        

نبجأ قبل الخؾض في التفاصيل شا ، و لعمّ ّيةؾرة جمتبخز فييا ىحه الجعائؼ بر
كلّ  ىحه الجعائؼ في  ابسقّجمــة الخظاب الحي ألقاه بشادي التخقي جامعا فيي

و ىؾ األديب البارع -تدتحق مّشا كّل التقجيخ و االعجاب  ةـة قؾيـصؾرة بميغ
أييا األخـػة الكخام : إّن ىحه األمة »  صاحب األسمؾب األدبي الخفيع:

الجدائخية أّمــة واحجة و ال كالم، رّبيا هللا و إماميا القخآن و نبّييا دمحم و لغتيا 
 6.«العخبية و ديشيا اإلسالم.... 

قائؼ ىحه الجسمة عمى قرخىا تجسع كّل مقّؾمات السذخوع االبخاليسي ال     
 غة و كيانا واحجا .عمى تؾحيج األمة الجدائخية ديشا ول

اليسي التي ال دعائؼ الشص االبخ  اضتعخ تخوم ىحه الؾرقة البحثية اس       
، و ى ىحه الجعائؼ مجتسعة في نص واحجذ غالبا ما نعثخ عم، إيدتكيؼ إال بيا

حدب  إذا اقتزت الحاجة و دعت الزخورةخق في نرؾص مختمفة ـنادرا ما تفت
 : السقام و السقال 

في  جيؾد الذيخ االبخاليسي لقج تجّمت : ق و الحياةديغ الحـاإلسالم/  -1
الجفاع عؽ اإلسالم مؽ رخالل الخد عمى اليجسة الذخسة لالستعسار الحي عسل 
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جاىجا عمى تحويب السجتسع اإلسالمي وطسذ قيسو، وعسل جاىجا مؽ أجل 
القزاء عمى لغة الزاد، ولؾال جيؾد العالمة ابؽ باديذ ومعو أعزاء جسعية 

، وىا ىؾ  يؤكج  العمساء لشجح االستعسار في تحقيق رخظظو السجمخة لكيان األمة
أييا االخػة الكخام : )...( إّن جسعيتكع ىحه أّسدت » مدعى  الجسعية قائال : 

غ مكانة ال تداوييا ، ليسا في قمب كل عخبي مدمع بيحا الػشلغايتيغ شخيفتيغ
 7« …جج المغة العخبيـةحياء موإحياء الجيغ اإلسالمي مكانة و ىسا إ

يقتزي إقامتو  –كسا قّخر ذلػ االبخاليسي  –اإلسالمي حياء الجيؽ إ إنّ       
: العقيجة و العبادة و الُسعاممة و كسا أمخ هللا عّدو جّل ، بتريح أركانو األربعة

الُخمق ، فقج ارختّمت العقائج و ارختمظت بالخخافات و السعتقجات الباطمة التي 
،و ارختّمت العبادات فزعفت الشفؾس  مؽ آثارىا و افتقجت الجيؽ  أفقجت الثقة

 ،كت  الُحخمات و استبيحت السحخماتكسال الخوحي ، وارختمت األحكام فانتيمل
، فتعادى السدمسؾن و عت األرحامظ  قُ وتفككت روابط األسخة اإلسالمية و 

ب ع  تباغزؾا ، كسا ارختّمت األرخالق و في ذلػ البالء ، فاألرخالق مؽ شُ 
 االيسان.

 يرل السخء إلى الرفاء الخوحي إال الال يكتسل الجيؽ اإلسالمي و      
. كيؾالشبابا و أطفاال و األركان األربعة في نفؾس السدمسيؽ ىحه  بترحيح

، و ىــؾ أصل لؾ ألمخ بالسعخوف و الشيي عؽ السشكخيزاف إلى ذلػ العسل با
غ ـالجي »لؼ يكؽ مؽ أصؾل ديششا سؾاه كفاه ، كسا  أّنو أكبخ دليل عمى أّن 

  8.«  ... اإلسالمي ديغ اجتساع و عسخان و حياة و بقاء
" جسعية العمساء  ـستعخض الذيخ االبخاليسي في مقال آرخخ السؾسؾم باكسا     

حخر األرواح الحي بالقخآن واتباع الخسؾل،  سعادة السدمسيؽ األوليؽالسدمسيغ" 
وحخر أبجانيا مؽ الظاعة والخزؾع،  ،مؽ العبؾدية لألوثان الحجخية و البذخية

تقخيخا ، ليرل إلى السغدى في حجيثو عؽ القخآن تؾصيفا و كسا استخسل الذيخ 
لكغ سخ القخآن ليذ و » : يقؾلاألول مؽ مقالو. وىؾ الؾقؾف عمى سخ القخآن 
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الحي نحفطو ، و ال في ىحه التالوة الذالء التي  لحفع الجاففي ىحا ا
مى األمػات، و ال ، و ليذ مغ السقاصج التي أندل لتحكيقيا تالوتو عنتمػىا

خ ـاالستذفاء بو مغ األمخاض الجدسانية. و إّنسا الدخ كّل الداتخاذه مكدبة و 
  9«.و و التخمق بأخالقـو ـ، و في اتباعفي تجبخه وفيسو

وبعج عخض شيخشا آليات مؽ القخآن تجعؾ إلى تجبخه والؾقؾف عمى       
جاء مكشؾناتو والعسل بسقتزياتو، يعؾد لمحجيث مخة أرخخى عؽ اإلسالم الحي 

صالح إّن اإلسالم في جػىخه إل  » اصالحا شامال لإلندان ، يقؾل االبخاليسي : 
حيػانية عارمة، عميو غسخة اإلنداني بعج أن شغت هلل بو عمى العالع  غ  عام م  

يا رّب العالسيغ، و ما فيو مغ أخالق اجتاحت ما فيو مغ فصخة صالحة ركبّ 
قّيسة وشخائع عادلة قخرىا اليجاة مغ األنبياء و السخسميغ و الحكساء 

فعاقتو عغ التقجم السرمحيغ ، وصحبتيا غسخة وثشية وقفت  في شخيق الفكخ 
االندان و بيغ خالقو )...( و قصعت الرمة بيغ بسا يذبو الذمل، و   ، وابتمو

 10«.و فجاءه باإلسالم ـلكغ هللا تجاركو بخحست
في حّثو السدتسخ عمى تجّبخ يتخسؼ االبخاليسي رخظى الدمف الرالح          

، فالقخآن ليذ ديشا لمعبادة فقط بل ىؾ بأرخالقو القخآن و اتباع تعاليسو و التخمق
، وشتان بيؽ زمؽ الدمف و بيؽ زمؽ الخمف، لإلندانية جسعاءمشيجا لمحياة 

ولحلػ نججه يدتشيض ىسؼ الشفؾس في رخظبة ألقاىا ارتجاال رختؼ بيا حفل تكخيؼ 
أّييا اإلخػان : قارنػا  » :لألستاذ ابؽ باديذ في كمّية الذعب جاء في ثشاياىا 

السصػية في بصغ األرض و في بصػن الكتب، و بيغ بيغ ىحه األمة اإلسالمية 
األمة اإلسالمية  التي تجب عمى وجو األرض تججوا الفخق بعيجا ججا، ىحه 

الذبو مفقػدة البتـة مع مجػد االشتخاك في االسع و الشدبة . ثع ووجػه 
لػن أقامو األوّ التسدػا الدبب تججوه قخيبا مشكع، و ما ىػ إال ىحا القخآن 

االيسان و األمان وجسعػا عميو قمػبيع و راضػا نفػسيع عمى أخالقو، فعمسيا 
ت عمييع كمسة هللا في أمثاليع . فحقّ ، واتخحوه اآلخخون ميجػرا و اإلحدان
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فسغ لي بسغ يخسميا في مدمسي الجعػة و العربية صيحة داوية : يا أىل 
 11.« القخآن لدتع عمى شيء حتى تكيسػا القخآن

 ار و عمى مجى حقب زمشيةومع ذلػ فإّن كلّ  محاوالت االستجم         
باءت بالفذل ، ألّنو  قجفي القزاء عمى الجيؽ اإلسالمي في الجدائخ متعاقبة 

إحجى الثؾابت في ىؾية  السجتسع الجدائخي ، عل راسخا  في األذىان ، كامشا 
ىؾ شيخشا االبخاليسي يؤكج  ىاالتغييب ، و محاوالت لشفؾس ، حاضخا رغؼ في ا

بت ثبػت الخواسي، متيغ ثاإّن اإلسالم في الجدائخ » : خ ــذلػ في مقام آرخ
حقائقو، فكان لو مشو كفيل مؤتسغ، األواسي، قج جال اإلصالح القػاعج و 

كتابو  ، و عاد بشػره فكان لو مشيع حارس يقع استشارت برائخ السرمحيغ و 
صخق و سى  الحي ال يُ مامة  فكان لو مشو الح  القخآن إلى مشدلتو  في اإل

 12.«خخق الدياج الحي ال يُ 
نيجا لمحياة في كّل الشرؾص االبخاليسية قّيسا وأرخالقا وعقيجة و حزؾر اإلسالم 

لمشيؾض بالجدائخ لمسذخوع االبخاليسي  ال سبيل لتجاىمو فيؾ الجعامة األولى
 .وطشا و األمة اإلسالمية انتساء

ذيخ البذيخ اإلبخاليسي، وعبج الحسيج بؽ الن إ المغـة العخبيـة :العـخوبة /  -2
باديذ، ورفاقيسا مؽ رجال الحخكة اإلصالحية اإلسالمية التي تبمؾرت فيسا بعج 

قؾّيا م( يؤمشؾن إيسانا 1129 – 1131في جسعية العمساء السدمسيؽ الجدائخييؽ )
، ونذخىا بيؽ كافة أبشاء تعميسياالمغة العخبية، ووجؾب زخورة بعث ب وصادقا 

  دائخ، بعج أن عسل االستعسار عمى محاولة محؾىا في الجدائخ.الج

لحلػ عسل الذيخ البذيخ اإلبخاليسي عمى بعث المغة العخبية في الجدائخ،       
تو الغديخة السادة، البميغة الحجة واألسمؾب. كسا اورخرص ليا حيًدا كبيًخا في كتاب

، وفي مقالة رائعة لمذيخ الجدائخمؽ وقتو لتعميسيا ألبشاء رخرص ليا حيًدا كبيًخا 
العخبية : فزميا عمى العمؼ و السجنية و أثخىا في األمؼ غيخ العخبية"  عشؾنيا بـ"
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تشكذف فييا ثقافتو الؾاسعة عؽ أصل المغة العخبية ووجؾدىا في الجديخة العخبية  
، يقؾل مسقام سشقف عمى مقتظفات مشيا فقط لو أمؾر كثيخة ، و لكؽ مخاعاة مّشا 

خػة ، انذقت المغة العخبية مغ أصميا الدامي في أّييا اإل» في أصل المغة : 
عرػر متػغمة في القجم ، و جخت في ألدشة ىحه األمة  الشي اجتسعت معيا 

مظ ، و شاء هللا أن يكػن ضيػرىا في تفي مشاسب السجج و أرومات الفخخ
ىحه المغة ت الجديخة الجامعة  بيغ صحػ الجػ و صفػ البجو)...( و قج كان

 13.« تخجسانا صادقا  لكثيخ مغ الحزارات الستعاقبة ...

يذيخ الذيخ االبخاليسي أيزا في مقالتو السحكؾرة سالفا مجى غشى المغة      
 »  ما جعميا لغة مجنية بامتياز:العخبية و استيعابيا لمعمؾم والسعارف الستشؾعة 

ة و عسخان ، و لػ لع تكغ لغة ي  ن  ج  لػ لع تكغ المغة العخبية لغة م   خػانأّييا اإل
، لسا استصاع أسالفكع أن يشقمػا متدعة اآلفاق، غشية بالسفخدات و التخاكيب 

ت ُكع  الحاجة إلى العمػم تعميع إ لييا عمػم اليػنان  و آداب فارس و اليشج و أل ل د م 
 تمظ المغات ، و لػ فعمػا ألصبحػا عخبا بعقػل فارسية و أدمغة يػنانية )...(

 14.« لػ لع تكغ المغة العخبية لغة عالسية لسا وسعت عمــػم العالع ...

لقج كان اإلبخاليسي يؤمؽ إيسانا مظمقا بأن المغة العخبية ىي وعاء اإلسالم      
وحافغة قخآنو وتخاثو، وأن السحافغة عمى المغة العخبية في الجدائخ تعشي بقاء 

دائخ، وأن محاولة فخندا القزاء اإلسالم في الجدائخ، وبقاء العخوبة في الج
جدائخ وإسالميا في الجرجة األولى، و في ىحا عمييا إنسا يدتيجف عخوبة ال
المغة العخبية ىي لغة  »  ؼ العخبي باآلتي:ـالذأن يفتتح حجيثو عؽ التعمي

اإلسالم الخسسية، و مغ ثّع فيي لغة السدمسيغ الجيشية الخسسية ، و ليحه 
سيا ، ، كلّ  مشيسا يقتزي وجػب تعمّ ئخية حقان أكيجان المغة عمى األمة الجدا

فكيف إذا اجتسعا ، حق مغ حيث أّنيا لغة ديغ األمة، بحكع أّن األمة مدمسة 
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، و حق مغ حيث أّنيا لغة جشديا بحكع أّن األمة عخبية الجشذ ففي 
 15.«السحافطة عمييا محافطة عمى جشدية و ديغ مًعا 

البذيخ اإلبخاليسي ورجال اإلصالح في الجدائخ برفة مؽ ىشا كان الذيخ      
م( 1192 –م 1131عامة مؽ أعزاء جسعية العمساء السدمسيؽ الجدائخييؽ )

يؾاصمؾن ليميؼ بشيارىؼ في العسل عمى نذخ المغة العخبية بيؽ أبشاء وبشات 
ودعؾة فخندا إلى   الجدائخ قبل تأسيذ جسعية العمساء وبعج تأسيديا أيًزا،

وجسعية العمساء التي  » :16في التعميؼ، واإلدارة في الجدائخلغة رسسية جعميا 
تعميع العخبية ، قج أقانت خسدة عذخ عاما تصالب في   تعج  أشخف أعساليا

غيخ ممل بحخية التعميع العخبي الحي ىػ أساس التعميع الجيشي ، و مازالت 
ترخع العػارض الحائمة و ىي عػارض القخارات اإلدارية و القػانيغ 
السػضػعة  لخشق العخبية و قتميا، و مازالت الجسعية تشكخ تمظ القخارات و 

       17« في صخاحة :إّنيا قخارات جائخة ..... تقػل عشيا

خ وبالسقابل كان االستعسار الفخندي يبجل أقرى جيؾده مشح درخؾلو إلى الجدائ
م، 1192م، حتى رخخوجو مؽ الجدائخ مظخوًدا ميدوما في عام 1830عام 

لظسذ معالؼ المغة العخبية ال في التعميؼ فقط ولكؽ في اإلدارة وحتى في 
  بيؽ جساىيخ الذعب الجدائخي. الحجيث العادي

م، يعتبخ المغة العخبية لغة أجشبية في 1138وقج أصجر قخاًرا في عام        
ما يفدخ لشا تمػ  الجدائخ ال يجؾز تعمسيا وتعميسيا إال عمى ىحا األساس. وىحا

الحخب الرميبية التي ششيا رجال االحتالل الفخندي والسبذخون السديحيؾن وىؼ 
الظميعة األولى لالستعسار األوروبي في األقظار العخبية اإلسالمية، عمى المغة 
العخبية والجيؽ اإلسالمي، والقخآن الكخيؼ، والثقافة العخبية اإلسالمية، طيمة وجؾد 

مار لقج كان االستج  (.1192 – 1830دي في الجدائخ )االستعسار الفخن
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عمى المغة العخبية، سؾف يديل لو  في القزاءجازما بأن نجاحو  يعتقجالفخندي 
بجون شػ القزاء عمى اإلسالم، وبالتالي إيجاد أنجلذ ججيجة في الجدائخ، ثؼ 

فالمغة إلحاقيا إلحاقا نيائيا بفخندا، فيسا وراء البحخ األبيض الستؾسط. إذن، 
م الخئيدي لمذخرية الؾطشية العخبية في الجدائخ، ولحلػ كان العخبية ىي السقؾّ 

الرخاع محتجًما عمى أشجه، وعشفؾانو بيؽ رجال التعميؼ العخبي الحخ مؽ جية، 
وبيؽ اإلدارة االستعسارية ورجال التبذيخ السديحي مؽ جية أرخخى، طيمة قخن 

 18 (.1192 – 1830واثشتيؽ وثالثيؽ سشة )

ة ـة العخبيـالمغ» وعؽ عالقة الجدائخ بالمغة العخبية قال شيخشا االبخاليسي:     
يا و خ الجدائخي ليدت غخيبة و ال دخيمة، بل ىي دارىا و بيغ ُحسات  ـفي القص

، جة األواخي مع الحاضخـمع الساضي ، مذتأنرارىا ، و ىي مستجة الجحور 
متمستجة مع شػيمة األفشان في السدتقبل ،  مع اإلسالم عمى الساضي ألّنيا دخ 

 19. « تكيع بإقامتيعألدشة الفاتحيغ تخحل بخحيميع و 

يرؾر لشا الذيخ اإلبخاليسي ىحه الحخب الرميبية التي ششتيا فخندا كسا      
"مذكمة العخوبة عمى اإلسالم والمغة العخبية في الجدائخ بعج االحتالل فيقؾل 

االستعسار الفخندي ، وىػ عجو سافخ لمعخب، في الجدائخ أساسيا وسببيا 
ووجػد السذكمة مشػط بػجػده  ، فإذا زال  وبتيع ولغتيع، وديشيع اإلسالموعخ 

 20"زال العشرخ األكبخ مشيا والدبب األعطع فييا....

وبيان ذلظ مع اإليجاز، أن االستعسار الفخندي صميبي الشدعة، فيػ ثؼ يقؾل: "
مى محػ اإلسالم ألنو الجيغ الدساوي الحي فيو عامل ع –مشح احتل الجدائخ  –

مغ القػة ما يدتصيع بو أن يدػد العالع، وعمى محػ المغة العخبية ألنيا لدان 
اإلسالم، وعمى محػ العخوبة، ألنيا دعامة اإلسالم، وقج استعسل جسيع 
الػسائل السؤدية إلى ذلظ، ضاىخة وخفية، سخيعة ومتأنية، وأوشظ أن يبمغ 
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قخن مغ الدمغ مترل األيام والميالي في أعسال السحػ، لػال أن غايتو بعج 
عمى رأس القخن بالسقاومة  ية العمساء السدمسيغ الجدائخييغ عاجمتو جسع

  .21ألعسالو، والعسل عمى تخييب آمالو"

رجال الخعيل األول مؽ قادة الحخكة جاه ىحا ما يفدخ الدبب الحي مؽ اتو 
إلى التعميؼ العخبي اإلسالمي دون االتجاه اإلصالحية الدمفية في الجدائخ 

مباشخة إلى تكؾيؽ األحداب الدياسية عمى غخار ما كان يفعمو معغؼ قادة 
  الجدائخ مشح مظمع القخن الحالي السيالدي.

يذ جسعّية العمساء كسا ُأس ّ الغايات لتإحياء المغة العخبية مؽ أىّؼ  كسا أنّ     
 الذيخ  ا عؽ اإلسالم، و يزيفشسبق و أن عخضشا ذلػ في سياق حجيث

وأّما إحياء مجج المدان العخبي، فألّنو لدان  »: اإلبخاليسي في ذات الدياق : 
يغ ع عغ أسخاره ومكشػناتو، ألن و لدان القخآن الحي ىػ  ىحا الجّ  والستخج 

 -العام ة لمبذخ كمّ يع، ألن و لدان محّسج بغ عبج هللا  مدتػدع اليجاية اإلليية
ليحا الشػع  صفػة هللا مغ خمقو، والسثل األعمى -هللا عميو وسم ع صم ى 

يغ وُمجمّ ي  اإلندانيّ  الحي ىػ أشخف مخمػقات هللا، وألّنو لدان تاريخ ىحا الجّ 
ب خ مشو، وألّنو  لدان أم ة شغمت حيّ دا مغ  -قبل ذلظ وبعج ذلظ  -مػاقع الع 

 22.«ػارىا...التاريخ بفصختيا وآدابيا وأخالقيا وحكسيا وأش

حياء لمفزيمة و في نفذ الدياق يؤكج عمى ضخورة إحياء المغة العخبية إ       
م األكبخ مغ  »:   اإلسالمية و الحياة التي يخيجىا هللا مشا إّن المغة ىي السقػّ 

مات االجتساع البذخّي  وما مغ أم ة أضاعت لغتيا إال وأضاعت وجػدىا، ،مقػّ 
مات األخخى، و يأبى  لكع هللا و رسػلو أن  واستتبع ضياع  المغة ضياُع السقػّ 

تزيعػا لغة كتاب هللا ولغة اإلسالم، يأبى لكع هللا إاّل أن تخجعػا إلييا ال 
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حياة لتحػا بيا الالفزيمة اإلسالمية في نفػسكع، و  لتحيػىا ، بل لتحيػا بيا
 23.«التي يخيجىا هللا مشكع  

مات األمؼ وعشاصخ شخريَّتيا وأسباب عد ّ       وتستاز ىا، إّن المغة مؽ أىؼّ  مقؾّ 
يؽ، لغة القخآن والدّشة، لغة العمؾم الجيشية  المغة العخبية عؽ غيخىا بأنَّيا لغة الجّ 

يؽ في لحلػ؛ فإّن  –قبل أن ييُجخىا أىميا وي عقُّؾىا  -والجنيؾية  إحياءىا إحياٌء لمجّ 
 نفؾس أىمو، وبيان يا بياٌن لسحاسشو.

ُلغة األم ة ىي  » :-مبيّ شا فزل المغة العخبية  -اإلبخاليسي  يقؾل شيخشا      
 -وخدانة أسخارىا، واألم ة الجدائخية تخى في المغة العخبية  تخجسان أفكارىا،

حة عقائجىا أّنيا حافطُة د   - زيادة عمى ذلظ القجر السذتخك يشيا ومرحّ 
مة بيشيا وبيغ ربّ يا تجعػه بيا وتعتخف، وتبػء بيا  نة أحكاميا، وأن يا ص  ومجوّ 

ي بيا حقػقو، فيي لحلظ تذجُّ عمييا يج الزشانة، وما  إليو فيسا تقتخف، وتؤدّ 
مت وفاضت بالسعارف، وسي   خت باآلدابتػدُّ أّن ليا بيا ُلغات الجنيا وإن زخ

فإن أخحت بذيء مغ تمظ المغات  ، وكذفت عغ مكشػنات العمع، الحياة ُسبل
فحلظ وسيمٌة إلى الكسال في أسباب الحياة الجنيا، أّما الكسال الخوحانّي والتسام 

جه إال في ُلغتيا ن مشيا تدمدميا  اإلندانّي؛ فإن يا ال تشذجه وال تج  التي تكػ 
قصعٌة مغ وجػد العخب  العخب الفكخيُّ والعقمّي، وىي ُلغة العخب؛ ذلظ ألّن لغة

والبصػلة  وميدة مغ مسيّ دات العخب، ومخآة لعرػرىع الصافحة بالسجج والعمع
ولع ي بغ  بيا بجيال، وحافع الريشي  ،والديادة، فإذا حاف ع الدّ نجي عمى رشانتو

ألن  ُلغتو  عمى زمدمتو فمع يخض  عشيا تحػيال؛ فالعخبيُّ أولى بحلظ وأحّق؛
ئز البيان ما ال يػجج جدٌء مشو في لغة الدّ نج أو لغة الريغ، تجسع مغ خرا

في زمغ ما  -لدان معارف البذخ، وكانت  -في وقت ما  -وألن  ُلغتو كانت 
ناقمة  فمدفات الذخق وفشػنو  -في وقت ما  -تخجسان حزاراتيع، وكانت  -

مػارد ىادية العقل الغخبيّ  الزاّل إلى  -في وقت ما  -إلى الغخب، وكانت 
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مدتػدع آداب الذخق  -في جسيع األوقات  -الحكسة في الذخق، وكانت 
 24.«وممتقى قياداتو الفكخّية

لقج كان  اىتسام الذيخ  :الجدائخ وشششا  الػحجة الػششية و اإلسالمية/ -3
االبخاليسي رحسو هللا بالؾحجة الؾطشية يشجرج ضسؽ اىتسام أكبخ يستج ليذسل دائخة 

يتعمق أساسا بانتذال أمة غارقة في أوحال الجيل والتخمف  أوسع.. اىتسام
واالستعباد، والعسل عمى االرتفاع بيا إلى مدتؾى تذعخ معو بأىسيتيا وحقؾقيا 

 .ومكانتيا بيؽ األمؼ

الّبج في السقام األول مؽ تحقيق الؾحجة تتحقق الؾحجة الؾطشية ولكي      
 الجيشية اإلسالمية إذ يسّثل اإلسالم السقؾم األول لمذخرية الؾطشية الجدائخية

لحلػ فإن اإلسالم يعتبخ عامل الؾحجة الؾطشية األولى، إذ يسمػ مؽ أسباب 
الجسع والتؾثيق بيؽ األفخاد الخصيج األعغؼ، فتعاليسو كميا تجور حؾل التعاون 

تآزر والتشاصخ واألرخؾة الستبادلة بيؽ أفخاد السجتسع .. تمػ الكيؼ التي مؽ وال
شأنيا أن تديج في ارتباط الجدائخييؽ بعزيؼ ببعض، وتجعؼ تشاغسيؼ وتعاونيؼ 

 . عمى الشيؾض بؾطشيؼ وحساية مقؾمات شخريتيؼ

 وكسا يسثل اإلسالم عامال مؽ عؾامل الؾحجة الؾطشية ومقؾماتيا، فإن المغة     
العخبية ال تقل أىسية في ىحا اإلطار، إذ تزيف إليو عامال آرخخ يديج في قيستو 
وقؾتو، فيحا اإلسالم نفدو ال يسكؽ فيؼ نرؾصو وإدراك تعاليسو إال بتعمؼ ىحه 

 .المغة وإتقان فيسيا والحجيث بيا

فالجدائخيؾن يذتخكؾن في انتسائيؼ جسيعا إلى  :ليخمص إلى وحجة الؾطؽ     
ىؾ الجدائخ، وىحه الؾحجة في االنتساء تكفي في إنياء كل أسباب وطؽ واحج 

 التفخيق والتسييد فيسا بيشيؼ، وتديؼ في ربط أواصخ المقاء والتعاون بيؽ شخائحو
أرجػ ليؤالء » الؾطؽ العخبي ،يقؾل شيخشا االبخاليسي : في في الجدائخ و 
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فقػا في وصل ما انقصع  مغ روابط العخوبة و  الذّبان و لجيميع أن يػ 
خّػة و السحبة، أرحاميا و سبيميع السييع إلى ذلظ أن يتعارفػا عمى أساس األ

، عمى أّنيا  وصميا هللا و قصعشاىا رات التين يعخفػا ىحه القصع الستجاو و أ
وشغ العخوبة األكبخ، و لئغ فعمػا ليعػدن إلى لألمة العخبية مججىا و سؤددىا 

 25«.لشاس عمى أيجييع و ليكػنغ بحلظ أسعج ا

أنو لتأجيج الذعؾر بالؾحجة الؾطشية بيؽ الجدائخييؽ،  شيخشاج رأى ـولق        
ج واألرض ـيشبغي تأجيج الذعؾر قبل ذلػ بؾحجة االنتساء إلى الؾطؽ الؾاح

في »  شيخشا االبخاليسي:ؾل ـالؾاحجة وإن اتدعت أطخافيا وامتجت مشاطقيا. يق
ني عخيق، و ىػ ، ذو ميخاث روحا ىحا الػشغ الجدائخي شعب عخبّي مدمع

أخالقو  و ذو ميخاث مادي شاده أسالفو لحفع ذلظ التخاث و اإلسالم و آدابو و 
ىػ السداجج بيياكميا و أوقافيا، و ذو نطام قزائي مرمحي لحفع تكػيشو 
العائمي و االجتساعي و ذو مشطػمة مغ الفزائل العخبية الذخقية...، و ذو 

ع وحي هللا، و   26.« حكسة الفصخة، وجخى بالذعـخ و الفغ .... خّمج لدان وس 
وششكع الرغيخ و إّن افخيكيا الذسالية إّن الجدائخ »  و يحكخ في مؾضع آرخـخ:

وششكع الكبيخ ، و إّن فمدصيغ قصعة مغ جديخة العخب التي ىي وششكع األكبخ 
يام ، و إّن الخجل الرحيح الػششية ىػ الحي ال تمييو األحجاث عغ الك

 27«.بػاجبات وششيو األصغخ و األكبـخ 
و  بفكخه ناضل، و ي عؽ قؾميتو العخبية و اإلسالميةدافع شيخشا االبخاليس     

قيام فالؾطشية الحقة ىي  القؾمية و اإلسالمية،قمسو لتحقيق الؾحجة الؾطشية و 
 الفخد بؾاجباتو اتجاه أمتو و تؾحيج جيؾدىا و رّص صفؾفيا لسؾاجية االستجمار

و االتحاد في محاربتو قّؾة تبظل ، فسحاربتو مفتاح لترفية كّل القزايا الفخندي
إّن  »  قّؾتو ، قال شيخشا االبخاليسي في صيحتو لتؾحيج السغخب العخبي :

، و لػ فعمشا و ي ميجان واحج بخأي واحج وصف واحجعجّونا واحج فم شم قو ف
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عمع بيحه الشقائز فيشا مشا ولكغ عجّونا أخمرشا لدعت إليشا الحخية ركزا ، أ
 فيػ نائغ ملء عيشيو  مادام يخانا عمى ىحه الحالة. أزعجػه وأقزػا مزاجعو

و يػمئح  باتحاد ال يتدعدع و عدائع ال تتدلدل و أخالق يحعغ ليا الجبابخة 
 تججون االستعسار وقّػتو و أساليبو وتخيالتكع فييكّميا باشال في باشل ....

.»28 
فيو مؽ دعائؼ القّؾة و الثبات  ، وال تتجدأقؾمية خبي وحجة ـالع خبـإّن السغ     

الذسل  ليحا ركد شيخشا عمى وحجة الرف و لؼّ الحخية سخيعا و لو  ما يحقق 
بيؽ أقظار السغخب العخبي حتى يتدشى لو أن يكؾن قّؾة تؾاجو السدتجمخ و 

 .إذن ال مشاص مؽ الؾحجة لتحقيق القؾة .تغمب عميو ال محالت
، وكانت جخحا عسيقا في كسا أسالت قزية فمدظيؽ حبخ شيخشا االبخاليسي     

ولحا كتب الذيخ نفدو و ألسا كبيخا في رخاطخه ، فال عيــج يحمؾ و ال حياة تدتكيؼ 
االبخاليسي مقاال مؾسؾما بـ" ىل لسؽ أضاع فمدظيؽ عيجا " كذف فيو عؽ 

عؽ قزية  الحدن  حدنو العسيق و حيختو العغسى و قمقو السسدوج باألسى و
عمى غ فكانت في قمبي جخحا ـوجاءت نكبة فمدصي» : مدتقبميا فمدظيؽ و 

خي  بأسبابيا و ــجخح و كانت الصامة و الراخة  معا و كانت مذغمة لفك
مآسييا و عػاقبيا القخيبة و البعيجة ، فال ترّػر لي الخػاشخ إاّل أششع ما في 

 29« تمظ العػاقب...
كتب الذيخ االبخاليسي عؽ القزية الفمدظيشية سمدمة مقاالت مازالت ُتْقخ أ     

، وىي مقاالت بّث فييا أحدانو و آالمو و صّؾر اليؾمبت ت  لداعة وكأّنيا كُ احتى 
فييا عؾاطفو الحارة العشيفة مدترخرخا العخب، ليفدعؾا إلى إرخؾانيؼ و ليجركؾا 

، كّل ذلػ سعيا مشو إلى الغخبي لمعخب  أبعاد السؤامخة  التي دّبخىا السدتجمخ
تأكيج وحجة العخب القؾمية و الجيشية جاء في السقال السؾسؾم بـ " ىل لسؽ أضاع 

أييا العخب : ىا ىـػ عيج الفصخ قج أقبل و كأّني بكع  »  :فمدظيؽ عيجا "
يختجييا   لم  تجخون فيو عمى عػائجكع و تشفقػن السال بال حداب عمى الحُ 
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عمى الصعام و الذخاب ...فساذا اعجدتع لألخخى مغ الػاجبات التي  أوالدكع  و
،وأجمب لدخور الخجال في العيج، و أقخب لخضى هللا  ىي أدنى لخوح العيج

وىي حقػق فمدصيغ و أىل فمدصيغ ومذّخدي فمدصيغ و يتامى فمدصيغ و 
أم قدت قمػبكع فأنتع ليا ال  أيامى فمدصيغ و السدجج األقرى مغ فمدصيغ ،

 30.«  تحكخون؟
ضياع السدجج ارة فمدظيؽ و رخدكسا كان شيخشا عمى وعي تام بخظؾرة      

ال إياىؼ ما آلت إليو سّ ـولحلػ وججناه مححرا العخب مؽ ضياعيا، مح ،األقرى
أّييا »  :ؾات األوانـإلى تجارك الؾضع قبل ف، داعيا الفمدظيشيةالقزية 

تجاركتع  إلى الرػاب، و فيل تجاركتع أخصاءكع بالخجػع فييا ....العخب
 اإلقالع عشيا، أو تجاركتع تزييعكع لفمدصيغخصاياكع بالتػبة مشيا و 

امى القجس لمتشّرخ باالستعجاد الرادق الستخجاعيا أو تجاركتع تعخيزكع يت
إلنقاذىع أو تجاركتع أعخاضكع عغ الالجئيغ الحيغ ُأخخجػا  يالدعبالشطخ ليع  و 

الججّية إلرجاعيع أو تجاركتع إىسالكع لمسدجج مغ ديارىع و أمػاليع بالسداعي 
األقرى الحي أصبح تحت رحسة صييػن بالحفاظ عمى حسايتو...و ىييات 
  ىييات ..ضاع السدجج األقرى يػم ضاعت فمدصيغ و ال مصسع في انقاذه

 31. «  كّميا إاّل بإنقاذ فمدصيغ
ابيا ُمراب كّل ولفمدظيؽ مكانة رخاصة في قمؾب الجدائخييؽ        ، و ُمر 

والجفاع لحلػ فشرختيا  ىي جدء مؽ وحجتشا العخبية اإلسالمية،مدمؼ ، جدائخي 
،ليحا وججناه في مقال  و التقريخ في حقيا ذنب يتحسمو الجسيع ،واجب عشيا  

مشدلة فمدظيؽ  آرخخ عشؾنو بـ "ترؾيخ الفاجعة" يبجأه بـ "يا فمدظيؽ"  مغيخا
 –مؾضحا أيزا أسباب التفخيط الجدائخييؽ السدمسيؽ  قمؾب القخيبة مؽ عقؾل و 

و ىؾ االستعسار بالجرجة األولى، كسا عّبخ عؽ نؾع العاطفة  –في تمػ السخحمة 
كانت القبمة األولى التي تخبظو بفمدظيؽ فيي األرض السقجسة ، و فييا 

كؾن السدجج األقرى ثاني السداجج ميالد في األرض و كؾنيا لمسدمسيؽ ، و 
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االسخاء و السعخاج، و مؾطؽ ندول آدم عميو الدالم إلى األرض ، كسا  نياية
انتقل شيخشا بعج ذلػ في رحمة تاريخية طؾيمة تتشاول تاريخ الييؾد  مع الفخس و 

و الخومان ثؼ يعؾد شيخشا ليبيؽ مجى دفاع العخب و السدمسيؽ عؽ  اآلشؾرييؽ 
عمى مجى حقب متعاقبة عبخ التاريخ و تفاصيل أرخخى . و لكؽ مخاعاة  فمدظيؽ

إّن يا فمدصيغ » : ارختخنا ىحا السقتظف مؽ السقال الستسّيدمشا لمؾقت و السقام 
في قمب كّل مدمع جدائخي مغ قزيتظ جخوح دامية ، و في جفغ كّل مدمع 

مغ حقظ عمى لدان كّل مدمع جدائخي ، و جدائخي مغ محشتظ ع ب خات ىامية
كمسات متخددة ىي : فمدصيغ قصعة مغ وششي اإلسالمي الكبيخ قبل أن تكػن 

يا  –قصعة مغ وششي العخبي الرغيخ ، و في عشق كّل مدمع جدائخي لظ 
في جشبظ ، أو حق  واجب اآلداء، و ذما متأكج الخعاية ، فإن فّخط  -فمدصيغ

الحي يحػل بيغ أضاع بعس حقظ فسا الحنب ذنبو و إنسا ىػ ذنب االستعسار 
 32«. السخء و داره ، و السدمع و قبمتو السخء و أخيو ، و 

كثخ مؽ مقام عمى أّن الؾحجة العخبية ال تكتسل إال كج شيخشا في أأكسا     
و ما االنتجاب البخيظاني إال فعل ششيع يدعى إلى اغتراب وحجتشا  بفمدظيؽ ،

إّن فمدظيؽ أرض عخبية ألنيا قظعة مؽ جديخة  » العخبية : ، و تسديق جديختشا
، و مؾطؽ عخيق لدالئل العخب ، استقخ فييا العخب أكثخ مسا استقخ العخب 

، و تسّكؽ فييا اإلسالم أكثخ مسا تسكشت الييؾدية و غمب عميا فييا الييؾد 
وليدت  فمدظيؽ لعخب فمدظيؽ وحجىؼ ، و  ...القخآن أكثخ مسا غمبت التؾراة 

 33.«إّنسا ىي لمعخب كّميؼ ....
فمدظيؽ لمعخب و العخب لفمدظيؽ ، و ال تكتسل األمة العخبي         

واإلسالمية إال بخجؾع فمدظيؽ و رخخوج الييؾد مشيا، فالقخآن غالب عمييا ، و 
 العخوبة مؾطؽ أزلي فييا.

والؾحجة الجدائخية والقؾمية وحتى اإلسالمية العخوبة واإلسالم لقج كانت       
دعائؼ ثابتة في كتابات االبخاليسي ذلػ أّنيا تسّثل الخكائد التي يبشى عمييا ندق 
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ليحا حخصشا العام الحامل دائسا ليؾيتو العخبية واإلسالمية. االبخاليسي الشص 
قّيؼ  ؾص االبخاليسية مؽاستحزار ما حسمتو الشرعمى ىحه الؾرقة البحثية  في

مى اإلسالم و العخوبة والؾطؽ في ديشية وأرخالقية في ضؾء تخكيدنا عمعخفية و 
البذيخ االبخاليسي. وذلػ بالؾقؾف عشج الشص االبخاليسي بؾصفو الذيخ  آثار

شاىجا ثقافيا بامتياز يختدل الكثيخ مؽ السعظيات السعخفية و يؤسذ لسذخوع 
 عخبي إسالمي عسيق الخؤية.

إلحاطة بكّل ما أورده شيخشا االبخاليسي عؽ ىـحه الجعائؼ ) رختاما إّن ا      
ى اإلسالم، العخوبة و الؾطـؽ ( في ىحه الؾقة البحثية ميســة  صعبة ُيدتعر 

فيؾ غديخ العمؼ ، كثيخ االنذغاالت واالىتسامات ومتفخع  ،اإلحاطة بيا جسيعا
انتقاء عجيج  األبحاث و العمؾم ، متذعب االىتسامات ، و لكششا مع ذلػ حاولشا

الشرؾص مؽ آثاره بأجدائيا الخسدة لمكذف عؽ رؤيتو اإلسالمية العخبية 
ْرـًخا ، لشخمص في األرخيخ أّنيا  ســـة التي الثالثية السقجّ الجدائخية  ت ْسث يــاًل ال ح 

عسل االبخاليسي جاىجا عمى تخسيخ قّيسيا في نفؾس األطفال و الذباب و 
ندخت الثالثية ّنيا ثؾابت ال تتغيخ في نرؾصو الكيؾل ، ومؽ ثؼ السجتسع ، إ

)التشريخ / الفخندة/ التجشيذ(، وىّي ال تذّكل دعائؼ قؾّية لشرؾصو  السجندـة
 مذخوعو الشيزؾي العخبي اإلسالمي.     فقط، بل ركائـد فكخه وثقافتو و مقّؾمات

 :  اليػامر و االحاالت*
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 :روايةفي خخ اآلتجمي ات األنا و  ة واليهي  ة يست
 أنسهذجا حديبة مهساوي ل "فافمم عمى الز  "ح  
 السديمة  جامعة دمحم بهضياف  خساك ـخلدى د.

 2020-11-21ت القبؽؿ:   2020-05-18االستكباؿ: ت
 2020-12-31الشذخ:  ت      

 
Résumé: 
    l'identité culturelle est l'expression de  la reconnaissance  de 

l’acceptation et  du respect  de l’homme dans son sillage, elle fait office 

d’une dialectique entre le moi et autrui  elle fait en sorte  que  chaque  

société  interprète son identité  a travers  ses communications  

culturelles, de ce fait, chaque être vivant se transforme et fait sa mue de 

l’intérieur à la lumière des changements des valeurs et des 

comportements et  de l’extérieur , à partir de l’action  des  formes  

d’influence  induites des relations de l’individu et de l’environnement  

comme, elle est aussi  une conscience  qui se développe , elle fait l’objet 

d’expérience  de ses partisans et de leur victoires et  leur   perspectives                                                   

  se roman   algérien renferme  les indices de l’identité  on travers le 

roman « rêve sur les bords » de la romancière (Hassiba Moussaoui ) 

ainsi , le roman nous présente deux images contradictoires de 

l’autre :l’ennemie (le colonisateur) et l’homme, c’est - à- dire celui qui 

sera découvert  après  l’aron  côtoyé. Ainsi, le première image  
représente le colonisateur  dans  le passé et l’ennemie  de  l'identité  au 

présent  à  travers  la  personnalité  du  juif  qui  porta attente à la 

personnalité de (Nora) quant à la deuxième image, elle  représente 

l’autre à travers l’épouse de  (Hassan marie) cultivant la haine envers 

le colonisateur, et manifestant de la sympathie à l’endroit  des 

mouvements libératoires.            

Mots clés: Identité, ego, autre, migration, aliénation. 
 سمخز:ال
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قجيخ قافية ىي تعبيخ عؼ الحاجة إلى االعتخاؼ والقبؽؿ والت  ة الث  إف اليؽي      
ة ات واآلخخ وتعيج كل جساعة بذخي  ة الح  يا تذتغل ججلي  لئلنداف وفي خزس  

ؿ وعمى كائؼ جساعي حي يتحؽ   قافية،راالتيا الث  تأويل ثقافتيا مؼ خبلؿ ات  
مؽكيات، ومؼ الخارج ة والد  خ السرادر الكيسي  عمى ضؽء تغي   اخلخ مؼ الج  ويتغي  

يا كياف يديخ أثيخ الشاتج عؼ عبلقة الفخد بالسحيط كسا أن  بفعل أشكاؿ الت  
ر، وىي تغشي بتجارب أىميا وانتراراتيػ وتطمعاتيػ، وتسثل الخواية ويتطؽ  

لمخوائية "حديبة فاؼ" "حمػ عمى الز  : الجدائخية تجميات اليؽية مؼ خبلؿ رواية
العجو  خخ: وىسالآلحيث تقجـ لشا الخواية صؽرتيؼ متشاقزتيؼ  ،مؽساوي"

فالرؽرة األولى تسثمت في  "السكتذف بعج السعايذة"أي أي"السدتعسخ"واإلنداف
وعجو اليؽية في الحاضخ مؼ خبلؿ شخرية الييؽدي  السدتعسخ في الساضي،

خخ اإلنداف مؼ خبلؿ سثمت في اآلانية تالرؽرة الث  ة "نؽارة" و الحي لؽث ىؽي  
 .زوجة "حداف ماري" الحاقجة عمى السدتعسخ والستعاطفة مع الحخكات التحخرية

 .االغتخاب ،اليجخة، خخاألنا، اآل، ةاليؽي   :ةالكمسات السفتاحي   -
     مقجمة:

 فكخ ة في الجدائخ أحج اإلشكاالت الكبخى التي شغمتاليؽي   يعج مؽضؽع    
 ،ةاريخي الحي يعؽد إلى السخحمة الكؽلؽنيالي  ارتباطا بالبعج الت   ف الجدائخي السثق  

 يؼ بإقراء اآلخخ الحي يعج  فيؼ الجدائخي  ة لجى أغمب السثق  د خطاب اليؽي  وقج تسي  
بكؽنيا جشدا ة ت الخواية الجدائخي  ، عج  ىحا وفي خزػ  ، ا إلثبات األناشخطا ضخوري  

، حيث األدبي واإلبجاعي خػة وسط ىحا الد  السكانة السخمؽقئيا ا بتبؽ  حجاثي  أدبيا 
، لسا فييا مؼ تيسات تتبايؼ تجمياتيا ممحؽظا في الؽقت الخاىؼ رواجا لقيت

نطخح اإلشكاليات التالية التي  مشو، و يا األدبية والجسالية عمى الدؽاءوطقؽس
 : كاآلتيىي و  "الزفاؼحمػ عمى "تجيب عمى مؽضؽع اليؽية في رواية 

 الداردة ؟ لؤلنابيمة في ميداف الكيػ الش  ة عشج اآلخخ ما تجميات اليؽي   -
 ؟وحجة اليؽية وعبلقتيا باآلخخ كيف صؽرت الكاتبة دفاعيا عؼ  -



 2020ديسمبر 21العدد        60مجلة اآلداب واللغات     المجلد

- 291 - 

ائية الجدائخية الكاتبة  والخو وليحا كاف اختيارنا لرؽت ندائي تسثل في    
 يجور فيلو عشؽانا  انتقتالحي  الخوائي مؽلؽدىاحيث اختخنا   "حديبة مؽساوي "

 أف تكؽف  غخابةال و   "حمػ عمى الزفاؼ"والسؽسـؽ بػػػ  اإلبجاعي فمغ االغتخاب 
التي عالجت  دائيةالش   واياتالخ   بيؼ مؼ "حديبة مؽساوي  " كاتبةلمخواية ال ىحه

طسح مؼ فت ،عبخ التغمغل في قزاياىا ومبلمدتيا مؼ الجاخل ،ةمدألة اليؽي  
 بسختمف طقؽسوإلى تمغ الرؽر السشتدعة مؼ الؽاقع  قارئ خبلليا إلى شج ال

تجور  مؽاجية أسئمة تثيخىا الحياة  "؛ حيث تتيح لو االجتساعية/العقجية/الفكخية
، خرؽصا حيؼ مؼ أزمات في أثشاء تذكيل ىؽيتيا حؽؿ األنا وما يعتخضيا

لو التذؽىات التي واألخخ وتتبجى ، فتتزح أمامو إشكالية األنا خخترطجـ باآل
لتشاقر ما ، وبحلغ تدتطيع الخواية أف تتدمل إلى أعساؽ اإلنداف تحاصخ اآلخخ

 .(1) "في ال وعيو يكشو 
 تدميط الزؽء والكذف عمى تسثبلت اليؽيةجراسة وعميو سشحاوؿ في ىحه ال    

 .. التي تأثخت بجورىا بالعبلقة مع اآلخخ وتسثمو وتجمياتيا
 ة: مفيهم اليهي   -1

  :كؽنيا" ب"سعيج عمؽشفيا يعخ         
جائػ الحي ة لئلشارة إلى السبجأ الة، وتدتعسل اليؽي  تعارض مع مفيـؽ الغيخي  " ت   

ىؽ ىؽ( و" أف يدتسخ في كائشو" عبخ وجؽده الدخدي عمى يدسح لمفخد بأف يبقى )
 .(2) " الخغػ مؼ التغيخات التي يدببيا أو يعانييا

الفخد لحاتو، ولكؼ ال يسكؼ تعخيف الفخد وتعخؼ أيزا بأنيا :" كيفية تعخيف    
لحاتو، ولكؼ ال يسكؼ تعخيف الحات مؼ فخاغ، بل يجب أف يشدب اإلنداف نفدو 

 .(3)و .. وبذكل خاص إلى بشي اإلنداف"لسا يحيط ب
 مفيهم األنا   -2

                                                                      واآلخخ:
 ،العخب األدباء عشج اواسع   داحي   واآلخخ األنا مدألة شغمت              
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 فيو أو يذاركو يشازع ال ،وولحاتو بحات ػقائ ػم  متك ضسيخ "ؽى ألنافسرطمح ا
 واألنا وب وقتعبل ؼع وناتجا ول مشتجاإف و  غيخه ، فيؽ مدتقل عؼووبرفت وذاتيت

  .(4)" يةالفخد وبشدعت ف مدكؽ  ،ومداحت في زمتقس   الحالة حهى في
 جساعة ف يكؽ  أو داخ األف أحج" يو كؽنو:إل غكحل" الحسيج عبج شاكخ" ج تطخؽ ولق   
 ف يكؽ  وقج بعيجا ف يكؽ  وقج قخيبا ف يكؽ  قج فاآلخخ ،ػاألم ؼم ةأم   أو الجساعات ؼم

اآلخخ  ف  أ أي ؛(5) "ومع عاملمت  ل الؽسائل أندب في خنفك   اعجو  ف يكؽ  وقج صجيقا،
 .. صجيقا أو قخيبا أو أم ة أو جساعة ف يكؽ  قج نعخه في

 أف   بل ـ"ع العالي عبج عسخو" ويخى طخؽ لمتعامل معو،  ؼع نبحث ؼونح  
 ةواالجتساعي   ةي  البذخ  فذالش   وخرائز صفات ؼم بمخك   ؼع عبارة"اآلخخ

 األنا خيف يطمق عمىتع اآلخخيؼ، وكل إلى ما فخد يايشدب ة،ي  والفكخ  يةمؽكوالد  
 تختبط األنا ف تكؽ  فأ حالة في أي ؛أيزا اآلخخ ىمعيطمق   فأ شأنو مؼ

 األخيخةف تكؽ  خخى األ األنا مع االنتساء الفكخ أو أو الجشذ في بعبلقة اختبلؼ
  .(6)"اآلخخفي 

 بالشتيجة ةمتأتي   يى حيث ؼم اآلخخ صؽرة" فأ فيخى  " ػميح ػيمالح عبج" اأم      
 حهى ... اريخالت  ساؽ أع في انبجحور  تخمي ة،وعخقي   ةوديشي   ةثقافي   دةىجا قؽالب ؼم

 ايمرالح يبجر ما ايمش تدقى فأ بإمكانيا ةاجتساعي   قؽى  اىوتخعا ايستجع   الرؽرة
لو عمى كل ففاؽ بعبل قيمي اآلخخ أصبح كحاىو  (7) "اتي  ماألقؿ كاستغبل السادية
 األدباءؿ أعسا في حاضخا  فكا ما حاىو  حزؽره فخضؿ ويحاو  العخبيةالحات 
 .ونثخ شعخ مؼ العخب

   : خخاآل خمخمةاألنا و  شخاقةإ. 3
األخخ حامبل و التبلحػ بيؼ األنا/ أف يكؽف مبجأ الرخاع فيو شغ  مسا ال    

 خمفية"  أف، ذلغ اإلستبلبيةاالستعسارية / زارية/حال اتالتقاطعلجسمة مؼ 
وفق خاع ة الترادـ والر  دة عمى ذىشي  مؤس  خخ واآلالعخبية  العبلقة بيؼ الحات

وسطؽتيا و قؽة استعسارية تحاوؿ فخض ليسشتيا تحكسمعادلة طخفيا األوؿ 
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مدتسجة مؼ سو قؽة روحية كما طخفيا الثاني فتحأاإلذالؿ و      بأساليب الخدع
 .(8) "الذخقية  الشبيمة في أبعادىا التذبث بالكيػ اإلندانية 

 سدوجةإشخاقة األنا الس عمى بارزالسذار إلييا لجليل الكيػ الشبيمة  وعميو فيحه   
لتمغ السخايا مرفاة "، مسا يجعل مشيا اميةوعقيجتيا الد عخيقال تخاثيا بعبق

أحبلـ  "أف تجعل مؼ "حديبة مؽساوي  "حيث راىشت الكاتبة ، السذؽىةالسدتمبة 
 مؼ حؽليا التي تعي السيداف الكيسي الحي يجمي حكيقة الحوات الفتاة الححقة "

عبخ تقخيبيا  ،"أحبلـ  "لؤلنا الداردة األرضية إلى تييئة سعت الخوائية  وبحلغ
فخصة التعامل مشح الحات  " ؛ ألف  (9)"( عميسةعارفة /)مؼ األخخ دوف واسطة

في معخفة الحياة ىؽ السعيخ األوؿ واألساسي مباشخة بجوف واسطة مع الؽاقع 
 )األنا(وحساية تمغ الحياة السؤسدة عمى قاعجة إثبات الؽجؽد عؼ قخب وبعسق 

مؼ  "أحبلـ" بحلغ تسكشت (10)"أو تعخضو لؤلخطار         االنجثار واليبلؾ مؼ
؛ حيث  -العػ حداف تحجيجا  -في شخرية  خاصة تريج دالالت اليذاشة

، والستسثل في سمطة الخجل والتقاليجميػ في العقيجة  ركؼعمى  سمطت الزؽء
بيشسا  ":في قؽليا جاء حيث، مطالبو ألوامخه و، وانرياع الدوجة داخل أسختو

في كل الغخف فمم يججىا ماري يبحث عشيا  ييتف مشاديا زوجتو حعسي را
 "بشفدو     غيخ ورقة تعمسيا فييا أنيا ذىبت لمتدهق وعميو أن يخجم نفدو 

(11).     
مشو تمغ  استمتإذ  ؛ "العػ حداف"عشج  واالنكيادالخشؽع ىشا يتكذف ذلغ     

مؼ تفكيخه الججيج  (السشدية )عشو والتي تخكت بجياره الغائبة الييبة والخجؽلة
لػ يقترخ األمخ عشج الدوجة حيث ، السدتعخ "الشؽرمشجي"الجحيػ  روقةداخل أ

التسخد والعرياف  راياتالمؽاتي رفعؼ ذلغ إلى بشاتو  خطىتبل  فقط،  "ماري "
 "أحبلـ" حيث تطالعشا ،ة تفتقج إلى سسات الحكؽرية الحقةحيشسا ألفؽه ذاتا ىديم

كانت تبجو أنانية ...  ": فقالت عشيا  ،"فخيجة"شخرية ابشتو  مدتعخضة
تجخن كثيخا .. كانت تمبذ ألبدة ضيقة  ... ال ييسيا أحج ..بالحياة مدتيتخة
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خا ما راح عسي  ــ) ... ( كثي دجىا ..  شفافة .. شبو عارية تكاد تمترق بج
 .  (12) "يدتمسيا من الذخطة

مآؿ كل مغتخب ؽرة السذؽىة البشة عسيا ليحه الر   عخضياعبخ  "أحبلـ"تؽد     
ىحه ؛ ألف خبؽيةالت  وكحا  األخبلقيةالعقجية و  ى أنؽاعياالدمطة بذت  مقاليج ال يسمغ 

لػ تخمق مع ىحه )االستيتار/ االنحبلؿ الخمقي / الزياع( الفتاة التي يطبعيا 
إلى  يسزي بيا ونيجا، التي صارت مشيبل يغحي شخريتياوالسيدات  عاداتال

الحي يحسل قيػ الذيامة و ، لكشيا لػ تجج ذلغ األب عؽالػ التيو والزياع
تاة ناظخة ، يسيدىا الخمق ، فيريخىا إلى ف، واليؽية التي يشتسي إليياالخجؽلة

مؼ بذاعة ىحه ، ولعل ما يديج تسدغ بالجيؼ اإلسبلمي الدسح الجميل، وتالشبيل
ىؽ ذلغ )   "فخيجة "عؼ ابشة عسيا "أحبلـ"التي تشقميا الرؽرة الفؽتؽغخافية 

كثيخا ما راح عسي ) :، وىؽ ما دلت عميو عبارة"حداف"الحي لحق بالعػ العار( 
  .(يدتمسيا مؼ الذخطة

حيشسا تعخج ، بل األمخ سياف وكفى " فخيجة " ػػػػػػػػػمتعمقا ب ىحا الحاؿ ؼيكلػ     
؛ حيث اختارت حخية مشياأحدؼ حاال  ؼفمػ تك "نؽرة"إلى أختيا   "أحبلـ"بشا 

عمى الحي كاف أحخص مؼ والجىا "مؽئيلاص "ييؽدي يجعىاالرتباط بذخز 
مؼ  وإحالة ، تخميداالحخؼ العبخاني عميسياعشجىا وت العقيجة الييؽديةروح تثبيت 
ؤكجه وىحا ما ي ؛ -حداف  –خخ إلى ششاعة االستبلب في ضؽء تيو اآل الخوائية

.. لتشتقل لحظتيا تيقشت من حقيقة البخق الحي اختخق صجر نهرة  ": قؽليا
عمى الزفاف .. من إندانة تائية إلى إندانة بشت من إندانة ضائعة 

 "صامهئيل"شخرية أخخجتيا من عتسة الظالم لتجج نفديا مع  لشفديتيا 
، ويدرع داخميا وإتقان أن يجخدىا من روح العخوبةالحي استطاع وبكل تفان 

التي أراد يهما عسي حدان استطاع أن يشتدع مشيا تمك األحالم  ..( .)العبخية 
 .(13) "أن يحققيا لفتياتو ىشا عمى الزفاف 
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معاديا  الحي طالسا كاف عشرخا "األخخ"عمى حكيقة لػػػ يبيؼ لشا ىحا القؽؿ     
ذكخه   "أحبلـ"الداردة وعميو أعادت  ؛ (خخ الرييؽنياآل )وىؽ – لؤلنا العخبية

حيث كذفت الداردة  ،) صامؽئيل( والستسثل في شخريةالخواية  نيايةفي 
" التي اتخحت الييؽدي زوجا ليا، نؽرة"الؽضع السأساوي الحي تعانيو ابشة عسيا 

 مكافمشو ليفخ بيا إلى  "لؽشيا"، واستمبت قخة عيشيا وبعجىا تػ اإلنفراؿ بيشيسا
جرؾ حجػ الؽاقعة بقجر ما كانت ال ت  "أحبلـ"إال أف  االنتساء عشجه )تل أبيب (
اتيا تمغ ، تدتطعػ ذار)الكياف السغترب(خ في ديػػػتدتذخؼ حاليا حيؼ تكب

الزغيشة والحقج والخيانة والكخه لمحات العخبية التي تسمغ ك الكيػ الجنيئة والسذيشة
أن كل الحي ستحكخه حتسا »  تي :نريبا مشيا ؛ بحدب ما يبيشو القؽؿ اآل

أن تحافظ عمى انتسائيا حتى تحقق بحلك قطعة والجىا ييهدي وأن عمييا 
أرضيا تزسيا وأباىا في سالم بعج أن يغخس أبهىا بحرة الحقج لتشسه شيئا 

   .(14) «ميسا كانت مذاربيمإلى أن تكبخ وتشفجخ في كل العخب فذيئا 
 ،عسيقةؽزا رممؼ حسؽالت داللية و إف ما تزسشو ىحا السقطع الدخدي    

؛ ألف ألحجاث الؽاقعومجى قؽة استيعابيا   "األنا"يكذف بجبلء وىج ونزج 
في خطؽرة اليسجية الرييؽنية عمى العالػ العخبي أضحت أقخب مسا مزى 

الحي وضحتو  / االنفراؿ)االنتساء( بعج الذتات؛ خاصة في ظل الدابق
عؼ مخططات )اآلخخ العخبية الغافمة الحىشية  ، وكأنيا بحلغ تخد  "أحبلـ"

( اإلسبلمي  العخبي)  مقؽمات السجتسع ؽمح إلىجاىجا ، الحي يدعى السزاد(
، وىحا ما مجعاة لمدخخية مشيػ ىي التي تمؽكيا ألدشتيػألف شعارات الدبلـ 

في سبلـ " : ػارةعب عميووىؽ ما دلت صانعة لسفارقة التيكػ بيػ،  "أحبلـ"جعل 
ػ ػػػػولكشي ؛ إذ ال يجتسع الحقج مع الدبلـ،"بعج أف يغخس أبؽىا  بحرة الحقج

 .ذيشةة السػػستجماريػ االػػػػػإلى أىجافيؽؿ ػػػلؽصبغية اديشية  يجعمؽف مشو مطية
وغيخىا مع  "نهرة"التي عاشتيا الطسؽح، والفذل  ،والؽاقعإف تشاقزات الحمػ    

مسي عاير الد  والت  بلـ ج ليا الد  التي رو   الجعايات في  الرييؽني قج تسثل اآلخخ



 2020ديسمبر 21العدد        60مجلة اآلداب واللغات     المجلد

- 299 - 

جميخ القسع والت    إال مديجا مؼ أف الؽاقع ال يقجـ  بيج، اإلسخائيميمع اآلخخ 
 .(15) واالستيبلء

 "حداف"العػ  كحلغ التي اختارىا التدسيةتمغ  في سياؽ فخخ لػ تذفع لوونجج   
كانت في ىحا السؽضع بعج اعتخاؼ مشو عمى أف رجؽلتو   "نؽرة "البشتو األخخى 

وىحا ما يبيشو  ،في لحعة زمشية سخيعةالستثاقمة إلى ىؽيتو  عؽدتوأي  ؛وكفى
تي الغائبة عشي مشح مجة جسعت رجهل " "أحبلـ"الفتاة  مخاطباقؽلو عمى لدانو 

 .(16) "، ألختار من ىشاك ..نهرة من الدمن
بخ ، والتي تععبخ مفاتيحو الجالةفقخاءتشا ليحا القؽؿ يجخنا إلى تدميط الزؽء     

:) الدمطة / القؽة / التحكػ / الديطخة / الذجاعة .. عشو الجواؿ السفخداتية اآلتية
والتعالي الدمبي لمؽطؼ األـ أما عؼ الثانية فتكذف عؼ ذلغ اإلقراء  وغيخىا (

ال يعخفيا وكأف الجدائخ مجيشة غخيبة عشو  ( ىشاؾػػػػػػػػػ )ب (الؽطؼ) فاستبجؿ كمسة
بيا ىؽيتو شكميا ال  التي أراد أف يحدػػؼ "نؽرة  "وال يشتسي إلييا ، وأما لفعة 

سساه أالحي ولؽ كانت نيتو إعادة بشاء ىؽيتو مؼ خبلؿ ىحا االختيار  ؛جؽىخا 
مشيا امخأة نؽرة.. ألجعل  ":ػػبلتكسمة كأف يقؽؿ مث –حدب ترؽرنا  –أللفيشا 
اكتفى بالتدسية السفخغة مؼ كل محسؽؿ يديج مؼ  لكشو "أـ الدعج تشاظخ، أصيمة

 .( مسدقة / مذتتو / محتزخة / مشيؽكة/ مدتمبة ..)بأنياوصف حالو 
بزياعو في  ىحا ما جعمو في سياؽ الشز فخخ مخبخ البشة أخيو )أحبلـ(   

إيو يا ": حيث خاطبيا قائبل ،الكاذب ، ودىاليد الحمػ السعمػبحخ الجخاحات
مشقح ليا وال  وسفيشتي الغارقة ال بعزيا بعزاالدشهات تسخ.. تشطح أحالم ..

 .(17)"..تبمدم جخاحي ما اقتخفو حمم كاذب ..مخافئ تعهد إلييا
 الفكخة التجافعية مع ىحا اآلخخ)أحبلـ(  فبل محالة أف تتبمؽر في ذىشية    

تجاوبا ال فسا سسعتو مشو قج ال يجج صجى و ، القخيب ندبا والبعيج ىؽية ووطشا
العقيجة /  اليؽية / االنتساء/ عشاويؼ:داخل ميدانيا الكيسي السجدج والسبيؼ ب

اإلذالؿ الحي القيخ و  التجافعية ، ذلغوما يجؿ عمى ىحه الخاصية  ،السؽروث
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، حيث يدخد عؼ تخعخع في حزشيا خبلؿ زيارتو لبمجتو التيلكيو )العػ حداف( 
أحاول أن أجج بقيت في البمجة مجة طهيمة.. :»السؽقف السأساوي قائبل ذلغ 

خات ـة غيخ نظـل القخيـــخات أىــلق من نظم أـ، فماـي حزشيـمكانا ف شفديل
  (18) «.خائشاا ـم حخكيــة إلييـبالشدبت ـ.. كشارـاإلذالل واالحتق

جج مشاصا ، فمػ يفالكبلـ ىشا يبيؼ لشا ذلغ القمق الشفدي الحي يختخؽ نفديتو    
ىحا االسػ  (غادرما يؤرؽ خاطخه نعتو بػػ )الحخكي ال، و ومتشفدا مع أبشاء قخيتو

، عمى حداب أبشاء وطشيػ السخمريؼالحي يطمق عمى أولئغ الخؽنة السعتجيؼ 
فكاف في وقت مع )اآلخخ( لمتجافعية التي تقحفيا )األنا( وىحا ما يبيؼ ويؤسذ 

  .بعيج تابعا ليا
، ألف أو شجا لخيط رفيع ،)اآلخخ( تربح وىساالتبلقي مع  حمػوعميو فإف    

 عشو "أحبلـ"، وىحا ما عبخت مؽصجة بإحكاـعبلمات العؽدة تجج ليا مغاليق 
.. كان يدشج كفو عمى كتفي " خرية السشيكة والسسدقة :في وصفيا ليحه الذ  
.. أشتاق كثيخا إلى عايذتو ىشا.. بحجم الدشين التي  يجنجن بأغشية طهيمة

 فاألبهاب أصبحت صجئة ال تفتح،ولكن لسن يعهد ؟ ومع من يعهد ؟   العهدة 
ألنو أضحى إليو  أن يعهد، واآلن ال يدتطيع لقج ىجخ وطشو وىه ضعيف 

     (19)." مسا كان عميوأكثخ ضعيفا 
في خ عشجىا الحي تخس   ع أف نجرؾ ذلغ التجاوب الحؽاري شوىحا ال يس    

، التي الستدامحةخبية غ، حيث رأت فييا صؽرة السخأة المداءلتيا لمدوجة "ماري"
، حيث نقمت لشا ألنيا تدتذعخ باإلندانية  ؛ كخالية، والغل والالعربية نؽاعأ شبحت
ولج اإلندان حخا .. ": ، فتقؽؿاإلندانية شدعةقؽليا السشطؽي تحت ىحه ال "أحبلـ"

.. داخل أجدادنا .. داخل أحالمشا  اآلخخينبحث عن حخية لش اتجعهن إندانيتشا
      .(20)" ديانتشا     ىكحا عمستشا داخل أرواحشا ..
حتى وإف كانت مبادئيا  "ماري " إف الحخية التي تتذجؽ بيا شخرية     

ألف العقيجة اإلسبلمية  ؛"أحبلـ"ىاجدا تجميخيا في معتقج ، إال أنيا تعج إندانية
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ال تؤمؼ بعبثية التحخر ت ليا ذاتيا األصيمة واشخأب  ، التي تخسبت في مخيمتيا
كؽرية تعل متحجخة مطة الح  ، خاصة أف الد  الحي سيشجخ عشو االنحبلؿ الخمقي 

الحي فقج عجة  كحاؿ "العػ حداف" شكل دائخي ال عسؽدي ،وفق في ذاتيا 
وىحا ما جعمو يخى مشعخ أسختو / السخوءة /الذيامة (  ذجاعةسسات كػػػػ )ال

ولعل األمثمة  (؛/ االنحبلؿ / التحخر الفاضح ... التيو/  ذتاتيدسو )ال الحي
لخيخ دليل عمى وقع ىحه السأساة التي في الفقخات الدابقة  التي استذيج بيا

    ... لغتوو وطشو و ندلت عمى فخد أراد أف يتشرل مؼ ىؽيتو 
 : الجفاع عن وحجة اليهية. 4
ػؼ متشاقزتيؼ صؽرتي" لحديبة مؽساوي حمػ عمى الزفاؼ"رواية  تكذف لشا   

 سعايذة(.ال)السكتذف بعج  افػػػ)السدتعسخ( واإلندوىسا العجو، خػلآلخ
ة في الحاضخ اليؽي   في السدتعسخ في الساضي، وعجو   متسثمةؽرة األولى الر     

، تييياسحاجتيا و  مدتغبل "نؽارة "مؼ خبلؿ شخرية الييؽدي الحي لؽث ىؽية 
 "ماري " ة حدافػػت في اآلخخ اإلنداف مؼ خبلؿ زوجتسثم   ،الرؽرة الثانيةو 

 .عمى السدتعسخ والستعاطفة مع الحخكات التحخرية والجاحجة الحاقجة
 .(االغتخاب. /السشفى /اليجخة ) خواية مذكمة اليؽية مؼ خبلؿ تيساتالتعالج    

 ؛اآلخخفواآلخخ،  لؤلنا السعخوفة سشح البجاية ىشاؾ تأكيج عمى الثشائية التقميجيةف
ىؽ الحي يخالف الحات العقيجة والثقافة، اآلخخ ىؽ السدتعسخ، العبلقة معو 
محكؽمة بالترادـ والسؽاجية، مؼ خبلؿ نعخة مدبقة لمفخندي محكؽمة بالتاريخ 

 أسخةألفخاد  "أحبلـ"وتسثمت روائيا في نعخة الداردة  ،بالساضي الكؽلؽنيالي الثقيل
عمى حاليػ الشاتج عؼ تسدكيا بيؽيتيا  لذفقةبايا وىي نعخة محكؽمة عس  

يا في البجاية كانت تستمغ وذلغ ألن   ،الزيقة التي تعتبخىا األحدؼ واألفزل
 .(21)ا يا عشجما ترطجـ بالؽاقع ستبجأ في تعجيمية لكش  نعخة حالسة عؼ اليؽي  

لتداؤؿ والسخاجعة، بحدب لطخح الكثيخ مؼ ا (اآلخخ)و (األنا)تتعخض ثشائية    
ؼ امخأة فخندية رافقتيا في ع "أحبلـ"الؽاقع. تقؽؿ الداردة حباطات مدتججات وإ
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وأخيخا ىا ىه شيء مشا من عسقشا.. أىه نابع من نفذ كخيسة أم  " :القطار
يخيل لي من خالل  ىه مهاساتي ليا داخل العخبة جعميا رحيسة ىكحا.. كان

حجيثي مع أبي ودراستي لمتاريخ الجدائخي والسدتعسخ الغاشم فخندا إنيم 
يحقجون عميشا ويكخىهنشا.. وال يتسشهن لمجدائخ الدالم.. ىل أخطا أبي 

أن  أتسشىوالتاريخ؟ أم تغيخوا؟ أحددت بذيء أنشي أشفق عمييا.. كشت 
قج ، (22)." لجسال أن تبتمعو جيشمتذاركشي العقيجة وتمتدم ديانتشا.. فحخام ليحا ا

كسا  ،ت عؼ عقيجتيا واعتشقت اإلسبلـيسكؼ ندياف التاريخ وتجاوزه، إذا تخم  
ندجل بجاية تخاجع أحبلـ عؼ نعختيا الحاقجة عمى اآلخخ السبشية عمى التاريخ 

 ": الفخندية "حداف"تقؽؿ عؼ زوجة عسيا  ،مؼ خبلؿ فعل الذخز وتعاممو
ظخة الحاقجة ليا ولجسيع حدان جعمتشي أغيخ الش  ي ربسا معاممتيا لعس  

دىا األمخ الحي حف   ،لكؼ حاجد العقيجة يحؽؿ دوف االقتخاب مشو (23)«.أقخانيا
ؽر في فخندا مؼ أـ لش  ؽاتي رأيؼ ايا الم  ة بشات عس  عمى االستفدار عؼ ىؽي  

ن أبجا؟.. كيف ــكيف ىن بشات عسي المهاتي ال أعخفي ": ؿفخندية. تقؽ 
  .(24) "..شات ـن حاقجات كالفخنديات أم حالسات مثمشا؟ أم ىجيـأى خن؟ـيفك

بلؿ الشطق ػا، مؼ خػػوزوجة عسي "أحبلـ"ل مؽاجية بيؼ ػػة ندجػػي البجايػف  
ف الحي ػالتحخيػخ ػ عبػ، كسؤشخ عمى غخبة االس"بلـػػأح"بجؿ  "أىبلـ"ا ػباسسي

جا عن ىهيتي.. ـل اسسي بعيـرح ".. ت أىبلـػؼ أحبلـ أصبحػفس، ولع ػػوق
لغخبة في عؽر بامسا يؤدي إلى سيطخة الذ  ، (25)."اغتالت الزفاف بعزا مشو

لكؼ   (26)."شي غخيبة وسط أىميألول مخة أحذ أن  "تقؽؿ:  البجاية عمى أحبلـ. 
لدوجتو الفخندية خالطتيا ونتيجة م ،ليا عسيا رواه ستكتذف مؼ خبلؿ ما "أحبلـ"
عمى ذىشيا  الحي يطغىبالشدبة لمترؽر  استثشاءل أف ىحه األخيخة تذك   ،"ماري "

لآلخخ الفخندي والسذخؽ ليا أنيا تسثل الؽجو اإليجابي  زحتجاه الفخندييؼ، فيت
 سمبحياتو و لالؽجو الدمبي لؽث بعج أف  "حداف"الحي مج يج السداعجة لعسيا 
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 كانت ضج لغة اليسجية.. التعدف.. ضج" :تقؽؿ حيث ،الدعج حبو ألـ  
 .(27) "االحتالل.. ضج االستعسار

 "نؽرة "تبجأ في اكتذاؼ بشات عسيا، فتقف عمى تسدؽ ىؽية ومؼ ثسة،   
وتذتتيا بدبب ارتباطيا بييؽدي. ستجفعيا تطؽرات حكايتيا مع الييؽدي 

 "بلـأح"تقؽؿ في أحج رسائميا إلى ف ،انتسائياو  ذاتياإلى البحث عؼ ئيل" ؽ صام"
م غيخنا نبحث عن لم يبق من مزخة الج   ":ةبعج أف أحيت فييا سؤاؿ اليؽي  

وجهدنا.. عن انتسائشا داخل عتسة جخدت كيانشا فأضحيشا غخباء فهق أرض 
 .تيا مؼ ججيج لكؼ بعج فؽات األوافتدتعيج ىؽي   حيث (28)."الغخباء

ؽ عمى تسد   فياوالتي تعكذ تؽق   "أحبلـ"الرجمة الكبخى التي واجيت الداردة و   
أما أنا بقيت مشحرخة ":بقؽليا يا الحي كاف لو أثخه الؽاضح عميياة بشات عس  ىؽي  

  .(29) "بين الحشين إلى الهطن والحشين إلى فخيجة
 خاتسة: -
 دراستشا لخواية، نخمز إلى الشتائج التي كذفت عشيا بشاء عمى ما تػ ذكخه    

أثخ  حيث كذفشا عؼ * "مؽساوي حديبة "لمكاتبة الخوائية  "حمػ عمى الزفاؼ"
التي ركبت الحاكخة  أغؽاري ػػػ، والبحث فالكيسي اليؽية في السيداف معالػو 

 السعاشة ؽصؽؿ إلى عؽالػ الحكيقةملة ػا مطيػػواتخحتي "أحبلـ"صيؽتيا 
 : يؼ ذلغ كاآلتيونب  (/األليسة/السسدقةالحديشة)

لمتأشيخ استجعى تؽظيفا لمسخأة كخمد حزاري الكذف عؼ مؽضؽع اليؽية  -
عسجت  لحاقج مثمت األولى شخرية "أـ الدعج" ، فعمى ثشائية الذخؽ والغخب

، واألخخى البيزاء مؼ رمؽز الجدائخ كخمد ، وتجديجهالخوائية إلى تؽظيفيا
  . تسثل رمدا لمغخب " التي كانتة  "ماري شخري   جتياجد  
أبجعت في وصف التي  "لسجيشة " نؽرمؽنجيعجائبية ا صؽر  الخوائيةنقمت لشا    

  .السغتخبفي مقابل تعخيتيا ألزمة اليؽية داخل اآلخخ  جسيلمعالسيا بذكل 
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تكذف  " لمكاتبة الخوائية:"حديبة مؽساوي"حمػ عمى الزفاؼ"خواية ف وعميو،  
)واسسيا داؿ(  "أحبلـ"بيؼ الطسؽح والؽاقع؛ إذ كانت تحمػ الداردة  ىاما تبايشا لشا

دائسا انطبلقا مؼ ىؽيتيا التي تعتبخىا األحدؼ واألفزل بجمب اآلخخيؼ 
ودعؽتيػ إلى االنتساء إلييا أو العؽدة إلييا بالشدبة لبشات العػ، بيشسا الؽاقع 
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مطفل، ونالت العجيج مؼ وتخأست تحخيخ جخيجة )جارديشيا(. كتبت ل، عزؽ رابطة أىل القمػ
حمػ " و "رجل مؼ قسػػػاش" وفي الخواية:"غة الحجخ"ل: القررية ، مؼ مؤلفاتياالجؽائد السحمية

 :مؽقع كتارا لمخواية العخبية –تحت الطبع  –عمى الزفاؼ" ، "نديف الحاكخة" 
https://www.kataranovels.com/  :21:11، الساعة: 21/21/1212، تاريخ التحميل. 

 
 

https://www.kataranovels.com/
https://www.kataranovels.com/
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 ة للحدث المدرحيّ الّنزعة الّتداوليّ  
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Summary :        

 It was the defeat of June 1967, a decisive event in the history 

of the Arab nation, and loud to the same of the example of the Arab 

camp, through which he tried to re-consider the terms of reference in 

the intellectual horizon of their aspirations for the future, and these 

example and theatrical Syrian Arab also Wannous, who wore his 

speech, theater, National Public Affairs commitment to community 

issues in the language of a simple staggered junction between slang 

language and slang thinking, and drawing at the same time of trade 

Albrecht, stuck writer several issues related to the social reality of the 

Arab as a negative energy citizen, and the responsibility of the Arab 

example in front of his community, and the freedom of opinion, human 

dignity lost in the shadow of the The Arab regimes failed, add to that 

the writer attempted to recruit Arab heritage rich in the issues of 

serving the current, and since the theater is a microcosm of reality; 

talking on the platform and speak in his own language and raised 

issues of its social, judging from the said John Michelle Adam : 

(speech: text+context), and deliberative in essence the only language 

in a particular context, from this perspective this was a research 

paper .   

   Keywords: deliberative-Theatre-context-Saadullah wanos        
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  الملخص : 
حجثا مفرميا في تاريخ األّمة العخبّية ،  2391كانت ىديسة حديخان 

مؼ خالليا حاول إعادة ،لسثّقف العخبّي السعاصخ عمى نفدية اوصجمة مجّوية 
ىؤالء السثقف  مؼتو الفكخية وأفق تطمعاتو السدتقبمّية ، و امخجعي الشعخ في
 القؽمي ونؽس الحي ارتبط خطابو السدخحيّ سعجهللا الدؽري   العخبي والسدخحيّ 

مغة بديطة متجاولة ُمَفّخقا بيؼ عامية ببقزايا السجتسع مشو بالذأن العام التداما 
 مؼ التجخبة البخيختية  ، عالجفي نفذ الؽقت مدتفيجا و المغة وعامية الّتفكيخ ،

كعالقة الدمطة بالسؽاطؼ  يالعخب عّجة قزايا مّترمة بالؽاقع االجتساعيّ  الكاتب
حخية الخأي، والكخامة و مجتسعو ، والدمطة  ،ومدؤولية السثقف العخبي أمام

الفاسجة ،يزاف إلى ذلغ حاول  العخبية في ظّل األنعسة السيجورة اإلندانّية
 الكاتب تؽظيف التخاث العخبي الثخي في قزايا تخجم الخاىؼ ،وبسا أّن السدخح

تتحّجث بمغتو و تثيخ و اقع ؛تتحّخك عمى الّخكح  ىؽ صؽرة ُمرّغخة عؼ الؽ 
جؽن ميذال آدام 4 )الخطاب4 ل قزاياه االجتساعية ،وانطالقا مؼ قؽ 

مغة في سياق معّيؼ ، مؼ ىحا الإاّل  في جؽىخىا وما الّتجاولية، نز+سياق(
 السشطمق كانت ىحه الؽرقة البحثية . 

 4 الكلمات المفاتيح
  سعج هللا ونؽس–الدياق  –السدخح  –التجاولية  
 

أّول مؼ وضع لبشاتو األولى يػ ، فيختبط السدخح تاريخّيا باإلغخيق 
القخن  4 )أسكيمؽس( ، و)سؽفؽكميذ( و )يؽربيجس( وذلغ في عمى يج كل مؼ 

-Socioثقافي السجيشة اإلغخيقية بسفيؽميا الدؽسيؽ ، بحيث كانت الخابع)ق.م( 
culturel)،)   فال تؽجج مجيشة عشجىػ  ،عمى السدخح حجارتيا األولى  تتأّسذ

، فيؽ بسثابة مكان مقجس ال نقاش ؼيو تسارس  دون مجرج وركح خاص بالسدخح
فتقّخبؽا مشيا وتسّمقؽىا  " الخاصةبطخيقتيػ ومعتقجاتيػ ؽيتيػ الطقؽسّية ؼيو ىُ 
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مجيشة وال مجيشة دون مدخح دون  ، وبعبارة أخخى ال(2)"  بالقخابيؼ والعبادة
" ُيعتبخ اليؽنان أّول مؼ اىتّػ ،)أبؽ الفشؽن(  ةتدسيافتّغ ومؼ ىشا مدخح .

وىؽ  ، (8)بالسدخح ، ووضع لو نعاما خاصا ، وعشيػ أخح العالػ ىحا الفؼ " 
مؼ أكثخ الفشؽن ارتباطا بحخكة السجتسع وتطّؽراتو التاريخية ألن كّتاب السدخح 

 .   الؽاقعية  صسيػ الحياة االجتساعية بكّل تشاقزاتيامؼ يغتخفؽن مؽضؽعاتيػ 
ذ ويتأّسذ الّشز السدخحّي عمى بشية حؽارّية عمى عكذ الخواية التي تتأسّ 

 ،وكان قخأ بيشسا السدخحية تكتب لُتَسّثلعمى بشية سخدّية ، ولحا الخواية تكتب لتُ 
ن غيخىػ مؼ السدخح في بجاية نذأتو األولى حكخا عمى طبقة الّشبالء فقط دو 

   عامة الشاس . 
حؽارية لكؽنو بشيتو الخطاب السدخحّي ، عمى  التجاولية اشتغمتولحا 

يخخج المغة مؼ حالة  الجسؽد )الشز( إلى حالة ، بشذاط لغؽي تفاعمي تزطمع
 الفعل أو االستعسال . 

وافج خّ الوب، تختبط ارتباطا وثيقا بسدتعسمييا المغة ظاىخة اجتساعية،ف
 ىشا ومؼ مشتج اجتساعي بامتياز ، فيي، ة التي يغتخف مشيا السجتسع يالثقاؼ

شذاط كلمغة باتيتّػ الّتجاولية باعتبار تعؼ لشا عالقة المغة بسحيط  اإلندان ، 
ويمعب استعسالي ، فالمغة في نعخ الّتجاولية ىي المغة مؽضع االستعسال .

التجاولية ىي ومؼ ىشا يسكؼ القؽل إّن  السعشى ، إنتاجفي الدياق ىشا دورا ىاّما 
"في استخالص العسميات التي  ووظيفتيا تكسؼلجانب االستعسالي لمغة. ادراسة 

 –تسكؼ الكالم مؼ التجحر في إطاره الحي يذكل الثالثية اآلتية 4 السخسل 
الؽضعية التبميػية. إن أي تحميل تجاولي يدتمدم بالزخورة التحجيج  –الستمقي 

 ، (0)ياق التي تؤول ؼيو الجسمةالزسشي لمد
 (2331ـ  2392الدؽرّي سعج هللا ونؽس ) العخبي عاير  السدخحيّ       
، )*(شأن كثيخ مؼ السبجعيؼ العخب  في ذلغ شأنوبكّل مخارتيا  2391ىديسة 

 ليديسةا، ؼبعج ججان األّمة العخبّية و في  ُنجوبا ال ُتسحى  ىحا الحجث الحي تخك
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، ومؼ ( حديخان5حفمة سسخ مؼ أجل ) تو الذييخةمدخحي ونؽس كتبمباشخة 
تّجاه مجتسعو العخبّي والدؽرّي عمى وجو ىشا ازدادت أعباءه الثقاؼّية والفكخّية 

قابمة أن  جسيمة مشو لحعة  ليرشع فخاح الّخجل يغتخف مؼ الؽاقعالخرؽص ، 
ستبّجت التي ااإلحباط  حالة بّجدتكؽن ماّدة مدخحية  يحاول مؼ خالليا أن ي

ىحا الّتحّؽل الحي أقخه الكاتب في قؽلو 4 "  الرؽرة التي  ، باإلندان العخبي
ىدتشي وأّثخت في وبالتالي انعكدت عمى أعسالي ىي صؽرة اإلندان العخبي 
السيدوم والسقيؽر، والحي يتمّسذ أن يتفّتح ويحسل قجره بشفدو ولكشو اليجج حؽلو 

بيا بالجرجة األولى الؽضع الدياسّي الحي إاّل العخاقيل والّرعؽبات ،عخاقيل سب
تكديخ   فاستعان بتقشية مدخحية( 9')يعير ؼيو سببيا القسع السشعػ الّطؽيل .. 

لو تكديخ صقيع الجسؽد  عشج بخيخت حتى يتدشىالججار الخابع السعخوفة 
الؽحيج  بحكػ أّن السدخح ىؽ الفؼّ دون أّي حاجد،  مباشخة  هجسيؽر ومحاورة 

فالسسثمؽن والجسيؽر  متمق جسعّي ،الحي يدتؽجب مخسل جسعّي في مؽاجية 
  . ويتّػ العخض مباشخة وجيا لؽجو  السدخحي ىسا طخفا السعادلة في العخض

" قؽمّي الّخوح يدارّي السشيج  أنووالسدخحي سعج هللا ونؽس يسكؼ تعخيفة بـ
  (5)والّطخح" ،ديسقخاطّي الحزؽر
متمق  السدخحي عشج ونؽس ىؽ خطاب مؽّجو بجّقة نحؽفالخطاب 

فالجسيؽر العخبي الحي  ، معخوف بكّل تقاسيسو الّثقاؼّية والدياسية واالجتساعّية
حجػ مشح الؽىمة األولى ( ، يجرك حديخان5حفمة سسخ مؼ أجل يذاىج مدخحية )

 الّرجمةالستمقي العخبي الحي مازال تحت تأثيخ األسئمة التي تسؽر في ذىؼ 
حخكات وسكشات وإيساءات السسثميؼ عمى الّخكح وكّل ما ا فّجخىت ىحه األسئمة،

تحاكي بطخيقة أو ، وديكؽر وحخكات ُمعّبخة أصؽاتيراحبيا مؼ سيشؽغخاؼيا و 
لمسثّقف  اليديسة مدؤوليةُيحّسل  ونؽس أالّ  يدعى البائذ.العخبي  ؽاقع ال بأخخى 
السؽاطؼ العخبّي البديط حتى يقاسسو في ذلغ  بل أمام التاريخ وحجه العخبي

كل الحي يحاول ىؽ األخخ أن يشأى بشفدو ويقف مؽقف الستفّخج مّسا حجث ، ف
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 الّتآمخبحخ  في  ا مؼ مدؤولية غخقوكب يتحّسل جدءخْ السَ مؼ كان عمى ظيخ 
  .والّتخاذل 

، حجثا مدخحّيا  2391مؼ ىديسة  يجعل اجتيج سعج هللا ونؽس أن
، ألن ىحه السّخة عشرخا تفاعمّيا ال يكتفي بالفخجة  فييا السذاىج العخبيويكؽن 

حكخ ثّػ ترّشف في تُ  عابخة السعخكة معخكة وعي قؽمي ، وليذ سخد لحادثة
صجاه قاعة العخض  يغطيراىؼ عمى حؽار واقعي وفّعال أرشيف الّشديان .

في السدخح بسا ىؽ متعارف عميو  الكاتب كسا لػ يمتدم ، معا وخذبة العخض
  الشيايةالؽسط ،و و ،( البجاية الخالجة ةاألرسطي القاعجةالكالسيكي والحي يعخف بـ )

حتى يتسّكؼ مؼ االستيالء عمى ذىؼ الستمقي العخبي ، وّظف ونؽس كثخا مؼ ؛ 
في العخض  العخبي ذاىجالّتقشيات السراحبة لمعخض السدخحّي  ، التي تقحػ السُ 

وتجعمو مشخخطا بكّل جؽارحو في كل ما يحجث عمى الخذبة ،مشيا 4 عشرخ 
تذتج  متؽّتخة ّيةحؽار  إطار لغة في كّل ذلغ الّتذؽيق ، ولحعة الّتؽتخ الّجرامي

 وساعجه عمى ذلغ استيعابو إلى ذلغ  السؽاقف ضخورةوتزعف كّمسا دعت 
خاصة الطخيقة البخيختية األكثخ شيؽعا في  السعاصخة العالسية لمسشاىج الشقجية

في  ولكؼ( 9)" فقج وصل إلى قّسة الفيػ الفشّي والفكخي لبخيخت " تمغ الفتخة
يتأتى ىحا السؽقف السدخحي أو ذاك إاّل بؽاسطة مسثل مدخحي قادر  اعتقادي ال

،   والقمق لمحعة السذحؽنة باالرتجاليةالستيعاب ايؤىمو  عمى االضطالع بجور
السدخحّية . يزاف إلى ذلغ أّن سعج هللا مخخج ا وىحا ما يجب أن يحققو 

الّتخاث و األساطيخ التي تخجم  استحزارونؽس استعان بالتاريخ مؼ خالل 
فالُسذاىج العخبي  . وإحباطاتوالدياق وتتفاعل مع الخاىؼ العخبي بكّل انكداراتو 

تألف مؼ قطبيؼ مشعسيؼ " ي ، فالعخضىحه السّخة أمام مذيج مختمف عؼ قبل 
وديشامكييؼ ، ىسا السسثمؽن والستفخجؽن ، مذتخكيؼ معا في مختمف الّتفاعالت 
التي تتخجػ في شكل عادات تجّسعية ، وتعبيخ إشاري وبرخي ، وفزاء اّترال 

 (1)( " interindividiuelبيؼ األفخاد  )
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، تشذأ  ةمتجاند في رؤيةفي األخيخ  تتبمؽرالسدخحية  تجخبة ونؽسإن 
الدياسية والثقاؼية  بكّل عشاصخه ومخّكباتو السدخح الّتجخيبي في إطار

التي تمغي السدافات بيؼ ما ىؽ محمي مسعؼ في السحمية وبيؼ ما واأليجيؽلؽجّية 
كسا حاول  ،جؽىخه واحج  األخيخ حجود فاإلندان فيفي حكػ الستجاوز لم  ىؽ

في وئام وتجانذ  العاميةالعخبية يؼ بو ة العخبية الفرحى المغبيؼ أن يسدج 
 بجأت تتخاءى لو ججيج عخبي مدخحي خطاب وكأنو بحلغ يدعى لتأسيذ مذخوع

لخطاب فا، كمحعة فارقة في تاريخ األّمة العخبّية 2391مالمحو بعج نكدة 
كالم واقعّي مؽّجو مؼ  فالخطاب " ، خطاب واقعّي ىؽ السدخحي عشج ونؽس 

 (2)الّخاوي إلى القارئ " 
وظل سعج هللا نؽس يشاضل مؼ أجل مذخوعو السدخحي إلى أن تؽّفاه 

،فيديسة حديخان كانت بالشدبة لو الّرجمة التي استعادت  2339األجل عام 
الخوح ليحه األّمة السغجورة بالخطابات السزممة مؼ خالل آلة إعالمّية مدّيفة 

وظيخت  تخّوج لألكاذيب والّتدييف إلى أن جاءت لحعة سقؽط ورقة التؽت
" لػ يجج سعج هللا إاّل السدخح وسيمة يشاضل بيا .   أعُيؼ التاريخأمام  الحقيقة

في وجو العخوف باحثا مؼ خاللو عؼ مذخوع يعيج لألمة ُىؽيتيا وكخامتيا ، 
مذخوع يّتدػ بعسق نافح ووضؽح باىخ ونبل إندانّي شامل ، مذخوع ييجف إلى 

عالج ( 3)وعسيق لسذكالت األّمة " . تغييخ العالػ ،يشطمق مؼ مؽقف نقجي واع 
ونؽس كّل القزايا الستعمقة بحياة اإلندان العخبي، بسا في ذلغ التي ُتَعج مؼ 

 الخطؽط الحسخاء التي يجب عمى السثّقف العخبي السحدؽبة ضسؼالسسشؽعات و 
قائسة السغزؽب عمييػ ، ومؼ أىّػ  في، وإاّل سيكؽن  عجم االقتخاب مشيا
جيا ، انطالقا مؼ قشاعاتو الفكخية واأليجيؽلؽجية ، مدألة القزايا التي عال

الرخاع الطبقي مؼ خالل معاىخ الفقخ والبؤس التي استذخت في السجتسعات 
فكخة العالقة  وجاءتىشا العخبّية نتيجة الفداد الستفذي في دواليب الدمطة ، ومؼ 

ر األجيدة بيؼ السؽاطؼ والدمطة ، وبيؼ السثقف الطميعي والدمطة ،وعالج دو 
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السشادية باإلصالح وتقؽيػ السدار السشحخف  الحّخة القسعية في إسكات األصؽات
، كسا  انتقج ونؽس الطبقة الذعبية التي رضيت بالؽاقع واستدمست لمعمػ وبحلغ 

  بأسطؽرة ا، وىحا ما يحّكخنتيا صشع طغاطخفا أساسّيا في معادلة  الذعؽبتكؽن 
و عمى رأس نالحي استخّف بعقؽل الشاس فشّرب حرا )تميفؽل( السدتبجالطاغية 

" فقج نعػ السازني في نيخون وحخق روما وفي )تميفؽل( الحي  مجمذ األعيان 
عّيؼ حرانو رئيدا لسجمذ األعيان ، سخخية باألعيان ، وخخج إلى نتيجة أثبت 
التاريخ صجقيا بأّن الذعؽب القؽّية الؽاعية لؼ تجع الفخد يتحّكػ في مريخىا 
ويدؽقيا كالقطيع ، وإّنيا ىي التي تخمق الجبار ،الحي يدؽميا سؽء العحاب ، 
بحّلتيا وطاعتيا ، ولؽ ثارت عميو وحاسبتو ، عمى أخطائو لسا تجّخأ عمى الحكػ 

 السطمق وظمػ أبشاء الّذعب  .  
قال 4 كّل قؽم خاِلقؽا نيخوَنيػ ***  قيرخ قيل لو أم قيل كدخى .             

"(28) 
بقي عبج هللا ونؽس وؼيا لذعبو إلى نياية حياتو ، عاش مشاضال   

برؽت جيؽري عمى خذبة السدخح ، يشادي مؼ أجل قيػ العجالة والسداواة 
ومكافحة العمػ االجتساعي والدياسي الحي أطال شعبو ومّذ مختمف الطبقات 
االجتساعّية كّل ذلغ مؼ خالل مؽاضيع مدخحياتو الشاجحة نّرا وإخخاجا ، 

" قزايا عّبخت عؼ البؤس والقيخ ، والعمػ واالستبجاد فكان اىتسامو مشكّبا عمى 
الدياسّي، ففي مدخحية )جثة عمى الخصيف( مثال تطّخق فييا إلى الّتفاوت 
الطبقي ، أيؼ وجج اإلندان البديط نفدو فاقجا لمكخامة اإلندانّية ، وفي )مأساة 

في مأتػ أنتيجؽنا( تشاول قسع بائع الجبذ الفقيخ( وكحا ا)لخسؽل السجيؽل 
الدمطة وأجيدتيا ، ولػ يكتف ونؽس بيحا الحج ، بل ثار عمى الجسيع بسا ؼيو 
الطبقة الذعبية القانعة بقجرىا الحي يتالعب بو الداسة ، والشتيجة ىؽ فقجان 
الخغبة والحياة وانعجام اإلرادة والفعل اإليجابي ، ىحا الطخح جدجه ونؽس في 

   (22')الدجاجي(   "  مدخحية )السقيى
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القخن العذخيؼ  أواخخ سعج هللا ونؽس مدخحالحي عخفو إّن الّتطؽر  
نتاج تفكيخ نعخي حؽل إنتاج السعشى وتطبيق لدشؼ وأنعسة العخض  إّنسا ىؽ"

 (28)عمى الخذبة "
أو بالسدخح  إّن ظاىخة التجخيب في األدب العخبي سؽاء  تعّمق األمخ بالخواية

كانت تجخبة رائجة استطاعت أن تخقى بالشرؽص العخبية مؼ السحمية إلى خارج 
حجودىا الجغخاؼية ، فاالحتكاك الثقافي والفكخّي مّكؼ السدخح العخبي مؼ 
االنفتاح عمى األخخ ، واالطالع عمى تجارب اآلخخيؼ في محتمف فشؽن الثقافة 

ي السسارسة السدخحية ظاىختيؼ تخران " لػ يعج الّتججيج والّتجخيب فالسعخفة 
أوروبا فحدب ، وإنسا أخح الّتجخيب بعجا عالسيا بحيث انتقل مؼ البحث عؼ 
الخرؽصية )السدخحية السحمية(إلى البحث عؼ اإلمبيخيقي )التجخيبي( الذامل 
والسفتؽح في الفزاء . نحؼ نذيج اليؽم إدماج السدخح في إطار ثقافي وفشي 

جية أخخى تجاخل الفشؽن والثقافات عمى السدتؽى  واسع مؼ جية ، ومؼ
 العالسي . 

عمى أية حال ، فقج تسّيدت نياية البحث التجخيبي في السدخح بشدوع واضح 
. واّتجو السدخح إلى نؽع مؼ العالسية والّتالقح نحؽ محؽ الخرائز السحمية 

والتفكيخ ( عمى مدتؽى كّل مؼ السسارسة السدخحية Interculturalitéالثقافي )
تفاعل ؼيو الخاىؼ الدياسي ي ةُمعّقج مؼ عّجة عشاصخ مخّكبو  ،(20)" الشعخي .

واالجتساعي والثقافي ، بمغة مديج بيؼ العخبية الفرحى والعخبية الجارجة السحمية 
ندتذفو نرو  كل ذلغ يشذأ بأسمؽب ضسشي وبيؼ ما ىؽ تخاثي وواقعي 

عؼ عالقة األدب باأليجيؽلؽجيا " بأّن العسل  يقؽل بيار ماشخي السدخحي ،
األدبي ال يختبط باأليجيؽلؽجي عؼ طخيق ما يقؽلو  بل عبخ ما ال يقؽلو ، فشحؼ 
ال نذعخ بؽجؽد األيجيؽلؽجيا في الشز إاّل مؼ خالل جؽانبو الّرامتة الّجالة ، 

 (29)أي نذعخ بيا فجؽات الشز وأبعاده الغائبة   "
 :  اإلحـــــــاالت    
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عسخ دسؽقي ،السدخحية نذأتيا وتاريخيا وأصؽليا ، دار الفكخ العخبي  -1
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14-  Pierre Macherey: Pour une Théorie de Production 

Littéraire Maspéro,Paris 1980. P:174   
(، فرج 2399تحجق في الحياة ) )*( أىّػ أعسال سعجهللا ونؽس 4 ميجوزا 

( ،جثة عمى الخصيف 2399(، عشجما يمعب الخجال ، )2399الجم )
(. حكايا جؽقة التساثيل 2399(، مأساة بائع الجبذ الفقيخ )2399)
( ،السقيى الدجاجي 2395(، الجخاد )2395(، لعبة الجبابيذ )2395)
سسخ مؼ  (، حفمة2395( ،الخسؽل السجيؽل في مأتػ أنتيجؽنا )2395)

( ،مغامخة رأس 2393( ،الفيل يا ممغ الدمان )2392أجل خسدة حديخان )
(، السمغ ىؽ 2310( ،سيخة مع أبي خميل القباني )2312السسمؽك جابخ )

( ،االغتراب 2312،رحمة حشعمة مؼ الغفمة إلى اليقعة ) 2311السمغ )
( ،طقؽس اإلشارات والتحؽالت 2339( ،مشسشسات تاريخية )2338)
(، ممحسة الدخاب 2335(، يؽم مؼ زمانشا )2335( ،أحالم شقية )2339)
(، رحمة في مجاىل مؽت عابخ 2339(، بالد أضيق مؼ الحب )2339)
( )نذخت عام 2392(، الحياة أبجًا )2331(، األيام السخسؽرة )2339)

 بعج وفاة الكاتب( .  8885
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Summary:  
The conflictual view and the traumatic tendency upon which Western 

civilization was based and saturated with Western people since the 

dawn of history have cast a shadow on Western philosophy, as we find 

a wide presence in thought and philosophy, and in return, intellectual 

tendencies, under the banner of postmodernism, revisited and even 

Dismantling the ideas of localization and stability, which we will 

focus on in this article. 
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 : ملخصال
الشطخة الرخاعية و الشدعة الرجامية التي قامت عمييا الحزارة الغخبية  إف

الغخبي مشح فجخ التاريخ قج ألقت بطالليا عمى الفمدفة  اإلندافوتذبع بيا 
نجج ليا حزػرا واسعا في الفكخ و الفمدفة  وفي السقابل قامت  إذالغخبية، 

لشطخ بل و تفكيظ ا بإعادةتحت لػاء ما بعج الحجاثة  تشزػي تػجيات فكخية 
 .التسخكد و الثبات وىػ ما سشخكد عميو في ىحا السقاؿ أفكار

 الحجاثة. ىاجذ، تيارات، التفكيظ، السخكد، :الكلمات المفتاحية
 :تمهيج
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تتذابظ تيارات ما بعج الحجاثة و تتقاشع حتى يرعب تبيغ الحجود الفاصمة  
بيشيا مثل : الشقج الثقافي التفكيكية، الشدػية ....الخ اذ تجج نفدظ مثال و انت 

تدتعيغ مختمف مقػالت الشقج الثقافي ، و  تبحث في ما بعج الحجاثة  تدتحزخ
ي، و تستح مسا جاءت بو مبادئ الشقج الشدػ  إلىبتفكيكية دريجا، و تشجخ 

يستح بعزو مغ بعس  اإلندانيالجراسات الثقاؼية...الخ وىحا ىػ ديجف الفكخ 
تدعى الى الكساؿ، ولعل أىع ما يجسع بيغ كل ىحه  إندانيةلتكػيغ معخفة 

التيارات و ما جاورىا مشت مجاالت معخؼية تدتيجي بيا في بحػثيا ىػ بحثيا 
 و التسخكد. األحاديةعغ التعجد و االختالؼ مقابل 

مدألة السخكد و اليامر مدألة مخكدية في الحزارة الغخبية،كسا أنيا  إف
ثل الرخاع الحزاري، ججلي األنا م اإلشكاالتمػضػع يصخح العجيج مغ 

ة معيشة و ما يتبع يمعيغ أو ىػيات عخؾ اثشي اآلخخ ، قزية التحيدات لكيافو 
ثشائية فخض  إلىقاؼية، استشادا كل ذلظ مغ صخاعات اجتساعية، سياسية أو ث

ال تداؿ تفخض  سالفة تاريخية، وىحه القزية ليا جحور اآلخخ إقراءالحات و 
في استبعاد كل ما  اإلقرائيوجػدىا حتى اليـػ فالغخب ال يداؿ يسارس فعمو 

 ىػ غخبي  في نػع مغ التسخكد حػؿ الحات.
 نظام الالمركز ما بعج الحجاثة: -أ

ما بعج الحجاثة يجعمظ تعخج عمى الحجاثة ألف الػاحجة  إف البحث في      
مشيسا ال تفيع إاّل بشطيختيا أما فيع الحجاثة فال يتع إاّل بفيع السشاخ العاـ الحي 
ميد الحزارة الغخبية في عرخ الشيزة و ىػ الخغبة في التخمز مغ ال 

تيا، بل عقالنية الفكخ األسصػري ، ألنو لع يحقق لإلندانية رغبتيا و متصمبا
بقيت رىيشة الحاجة و الحخماف، في حيغ جاءت الشدعة العمسية و التقشية ُمحّسمة 

لتخمز مغ الحاجة و ضمع الصبيعة بػعػد التقجـ  و الخفاـية اإلندانية و ا
أعمى مغ ؾيسة العقل و التقشية  قداوتيا و قيخىا. فكانت فكخة التقجـ ىاجداو 
لذعػب و بقائيا، فطيخت جسمة مغ جعل مشيا ركائد يقـػ عمييا مدتقبل او 
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دية، مشيا اإليساف بقجرة الفخد االستخاتيجيات و األفكار كخست الييسشة و السخك
تسيده في إنتاج الحقائق و تفديخ الكػف، في مقابل ما كانت تحسمو األسصػرة و 

مغ اعتجاد بالخوح الجساعية حيث آمغ مفكخو الحجاثة باالكتذافات العمسية 
إلى التقجـ، و كاف السخوج ليحا االتجاه و ما يحسمو مغ أبعاد ىػ كػنيا الدبيل 

إنيا دوامة التقجـ السجشػف تخسل بالثػابت كميا، فسا »الخجل األبيس الغخبي. 
  1.«كاف جميال و ميابا مشح قخوف يربح أثيًخا تائًيا في نياية الحياة الحجيثة

السػت و الخخاب الرجمة إذ أصبح مع حمػؿ القخف العذخيغ حجثت       
الجمار سسة العرخ، إذ أفخز السذخوع الحجاثي حخبيغ عالسيتيغ، التيست و 

أعجاًدا ىائمة مغ األرواح البذخية، و قزت عمى العجيج مغ الجوؿ، و صار 
الفشاء رعبا معذذا في األذىاف البذخية، خاصة مع زيادة عجد التجارب الشػوية، 

رض صارخا بيغ الػعػد التي أتت بيا كسا ىػ الحاؿ في الياباف، فرار التعا
الحجاثة نطخيا و بيغ ما تحقق واقعيا. و صارت أصػات الحجاثة الجاعية لمتحخر 
و اإلندانية و الخفاـية اضصياًدا يخىق روح اإلندانية. و ضيخت في تاريخ 

ب و الشكبات مثل ستاليغ و ىتمخ البذخية أسساء ارتبصت بالتقتيل و الحخو 
قػالت و نطخيات تشادي بالعقل و تعمي مغ شأنو مثل غيخىع، و ضيخت مو 

أنا »"ديكارت" صاحب السقػلة الذييخة أو ما يصمق عميو الكػجيتػ الجيكارتي . 
 «.أفكخ إذف أنا مػجػد

الكاذب إلى دمار و خخاب و فػضى لقج تحػلت التػقعات و اآلماؿ       
لسبادئ و الؿيع اغتخاب و يأس عرف بالعالع، حيث لع يعج لألخالؾيات و او 

مكاف، فالحمع بالحزارة آؿ إلى ىجـ، و صارت إعادة الشطخ في العقل ضخورة 
البج مشيا، حيث فقج العقل ىالة التقجيخ و التبجيل التي أحيط بيا، و صار 
يشطخ إليو عمى أنو أداة معخؼية محجودة، لقج كاف قجر اإلندانية أف تعير 

 الفػضى نتيجة ىحا التعارض في الحقائق.
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إف نطخة تقييسية لعرخ التشػيخ تؤكج أنو التـد باألصل و أسذ ألصػلية       
. في حيغ 2الحقة، و ىػ فكخ تمؽيقي قاؿ باألصل الثابت و لدـو التفػؽ..

يػامر فتطيخ الديػلة تسيل عػالع ما بعج الحجاثة إلى التعجد و مقاربة ال
مل لمخؤية الستسخكدة حػؿ فكخة الالتعجد في الصبيعة و االنترار الكاوالتفكيظ و 

 3السادة عمى الخؤية الستسخكدة حػؿ الحات اإلندانية.
إف الؿيع التي نادى بيا التشػيخ و السبادئ التي بشي عمييا اتيست مغ قبل       

البعس بالذصط و مغ قبل آخخيغ بالتقريخ، و قج كاف مػنتدكيػ واعيا تساـ 
كغ أف تربح مجمخة و كاف يححر الػعي بأف السبادئ التي تشاضل مغ أجميا يس

مغ االستعساؿ السفخط لمعقل و مغ مزار الحخية، و يذبو حيشئح وضعو في 
ىحا الدياؽ بأولئظ الحيغ يقصشػف الصابق الثاني لمسشدؿ و الحيغ يقػؿ عشيع 

 4.«يدعجيع الزجيج الحي مغ فػقيع و الجخاف الحي مغ تحتيع»
يعتخيو الكثيخ مغ الغسػض  Post modernityمرصمح ما بعج الحجاثة       

حتى ليسكغ القػؿ إنو واحج مغ أكثخ السرصمحات ىالمية لحا فسغ الرعب جًجا 
فميذ مغ الػاضح ما تعشيو أو تخيجه أو تسثمو تساما، و ال يذكل » اإلمداؾ بو 

أي الػضػح  –الػضػح معمسا بيغ صفاتيا السسيدة، فيي ال تعجد عغ مسارستو 
مغ ىشا يطيخ مرصمح ما بعج  5....«نا بإنكاره فعالفقط، بل تقـػ أحيا –

الحجاثة عريا عغ التحجيج األحادي متسخدا عغ كل ترشيف حتى أف إيياب 
حدغ و ىػ أحج أىع و أبخز مفكخي ما بعج الحجاثة يقخ بأف زمغ الحجاثة ىػ 

و قج تحػؿ ىحا السرصمح لسَّا كثخ حػلو الججؿ إلى  6.«استحالة التحجيج»زمغ 
مع انتياء الثسانيشات تتدايج صعػبة التحجيج »مرصمح إشكالي أكثخ فأكثخ فػ 

الجقيق لمسعشى وراء السرصمح "ما بعج الحجاثة" ألنو يتذعب عبخ مشاقذات 
مختمفة، و يتجاوز الحجود ما بيغ فخوع السعخفة السختمفة و تدعى أشخاؼ 

ة لالستذياد بيحا السرصمح، و استخجامو لمتعبيخ عغ خزع األشياء       مختمف
 7.«و التػجيات و الصػارئ الستشافخة



 2020ديسمبر  12العدد        06مجلة اآلداب واللغات     المجلد

- 221 - 

يعج فخيجريظ نتذو واحًجا مغ أىع السفكخيغ الحيغ أعمشػا انقالبيع عمى       
الفكخ الحجاثي مغ خالؿ الثػرة عمى أسذ الحجاثة و رفس مبادئيا و ىحا ما 

لخوحييغ لفكخ ما بعج الحجاثة بامتياز، إذ جاءت كتاباتو قائسة جعمو مغ اآلباء ا
الذظ بجسيع األفكار الباحثة عغ الحؿيقة...حتى بجا كسا لػ أنو وضع »عمى 

 –ثػريا  –لسياجسة جسيع االصصالحات السعاصخة في السعخفة، و اتخح مػقفا 
ريكػر و الحي كسا يقػؿ بػؿ  8.«مغ جسيع أصػؿ األخالؽ و الفكخ الغخبييغ

paul Ricor «9.«أذّؿ الكػجيتػ الجيكارتي و جعمو مجخد وىع 
عسػما رغع صعػبة تحجيج مرصمح "ما بعج الحجاثة" يسكغ التعبيخ عشيا       

بأنيا نطاـ ال مخكد لو   مكػف مغ نطع صغيخة مغمقة، يجور كل مشيا حػؿ 
دتقل، ال مخكده و حػؿ نفدو، و يأخح شكل صػرة متجاورة لكل مشيا معشاه الس

يخبصيا رابط، و ال تػجج أية صمة بيشيسا، و ال تػجج عالقة سببية واضحة فكل 
إنداف يجرؾ الرػرة القخيبة مشو، و ىحا كمو يعشي أنو ال تػجج شبيعة مادية 
مػضػعية، و ال شبيعة بذخية )ذاتية( و ال تػجج مبادئ متجاوزة، فيػ عالع 

و لحا فيػ عالع ىالمي، سائل دوف ذري متذظ، و لكشيا ذرات سائمة متالصقة، 
و لعل ىحا السفيـػ ىػ  10أف تكػف ؼيو ثغخات أو مداـ و إف كاف ؼيو ىػة.

ردة فعل عمى مخكدية اإلنداف التي تأسذ عمييا فكخ الحجاثة الحي جعل مشو 
 مخكد الكػف.

لقج ضيخ فكخ ما بعج الحجاثة نتيجة وعي األزمة األسذ التي أعمشتيا       
مذخوع التشػيخ و ذلظ مشح بجاية القخف العذخيغ و عميو فإف ما بعج  الحجاثة و

الحجاثة تعتبخ تػجيا نقجيا لفكخ التشػيخ و الحجاثة و ؾيسيا، و قج بجأ الفيمدػؼ 
األلساني فخيجريظ نيتذو ىحا الشقج في القخف التاسع عذخ عشجما شخع في نقج 

و في ىحا التػجو الشقجي أسذ الحجاثة الغخبية و عمى رأسيا العقل، و قج دعس
آراء أخحت السشحى نفدو لمفيمدػؼ الػجػدي مارتغ ىيجغخ، و قج سار العجيج 
مغ الفالسفة السعاصخيغ في السدار ذاتو مثل ميذاؿ فػكػ، جاؾ دريجا، جػف 
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فخاندػا ليػتار، فاتيسػ الحي رأى أف ما بعج الحجاثة تعػد إلى تحػليغ أساسيغ 
الديصخة األوروبية عمى العالع )االستعسار األوروبي(،  أصابا أوروبا و ىسا نياية

و تصػر وسائل االتراؿ و ما أفدحتو مغ مجاؿ إعالمي لمثقافات اليامذية 
ذلظ أف الفكخ ما بعج الحجاثي يخاىغ عمى ما ىػ ىامذي مقابل الحجاثة التي 

تكغ السشابع األخخى التي يسكغ أف تشبع »تخكد عمى ما ىػ مخكدي و ميسا 
قجاف الثقة الشيائية بالحجاثة، ا ما بعج الحجاثة كالسجتسع ما بعج الرشاعي و فمشي

حية، اسية ججيجة و تفذي الصميعة مغ ججيج، و تدميع الثقافة، و ضيػر قػى سيو 
و إفالس إيجيػلػجيات كالسيكية معيشة تتشاوؿ السجتسع و الحات، فإنيا تطل 

أف تجفع بو إلى الشدياف، و  أيزا و أساسا ثسخة إخفاؽ سياسي كاف عمييا أف
 10.«تزصخ ألف تخػض و إياه مالكسة وىسية ال تتػقف أبًجا

لصالسا تعارضت اآلراء حػؿ ما بعج الحجاثة و أثيخ حػليا ججؿ كبيخ       
الفيمدػؼ و الشاقج  ىابخماس»سػاًء في السفيـػ أو في السػقف مشيا فيحا 

االجتساعي، يعج التشطيخ لعرخ ما بعج الحجاثة ردة فعل محافطة و يائدة ضج 
التشػيخ، و ىحا فخيجريظ جامدػف، الشاقج الجسالي و األدبي يرف ادعاء ما بعج 
الحجاثة بالشطخة الفرامية ُتجاه السكاف و الدماف، و التي أفخزتيا سيصخة القػى 

لجشديات، الدخيعة الخصػات عمى عرب الحياة السعاصخة الخأسسالية الستعجدة ا
و ىحا آالف بمـػ السفكخ و الفيمدػؼ الدياسي يعتبخ بجعة ما بعج الحجاثة آخخ 
رجفة تدعى إلى التخمي عغ العقل و اعتداؿ القػؿ بإمكانية الكذف عغ 

 11«.الحؿيقة
ار أف أنرارىا كثيخة ىي االنتقادات التي وجيت لسا بعج الحجاثة عمى اعتب      

يقمبػف العالع رأسا عمى عقب، حيث يدتبجؿ هللا »يسججوف الذحوذ بل و 
بالذيصاف و السحخمات بانتياؾ السحخمات، و الشطاـ بالفػضى، و العقل 

 عقل بالذصط، و الخزانة بالثسل،الو، و لجشػف، و الخصاب بالسدكػت عشبا
 12.«سػالصيخ باأليخوسية و الشفعية باليجر الجاؿ عمى الديو 
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عسػما مثمت ما بعج الحجاثة رفزا لسا أتت بو الحجاثة مغ إيساف مصمق       
بالعمع و األحادية لتقجـ بجيال يختكد عمى التعجدية، و يؿيع التشػع بجيال لمثبات، 
و قج كانت ىحه الجعػة ضخورة البج مشيا في نطخ أنرار ما بعج الحجاثة 

يخ الحي عانت مشو بفعل الحجاثة لتخميز اإلندانية مغ شخ الطمع و الق
لتذغ حخبا عمى الكمية، »مقػالتيا. و قج أعمشت ما بعج الحجاثة عغ شعارىا و 

لشكغ شيػًدا عمى ما يدتعري عمى التقجـ لششذط االختالفات و نشقح شخؼ 
 13.«األمع

ي انعكاس لمػاقع تتأثخ بو و ألف الكتابة كسا أقخ الشقاد و الباحثػف ى      
تديخ بسقتزى تغيخاتو، فإف ىحه التغيخات التي شيجتيا الحزارة الغخبية و 

انعكدت عمى األنساط التعبيخية التي تبشاىا الكتاب الغخبيػف الحيغ حاولػا 
شي و الفػضى، و الذعػر بالتػتخ التفاعل مع ىحا اإلحداس بالتذطي، و التال

مع مسارسات و أحكاـ جسالية متذطية إلى نػع مغ  القمق مغ خالؿ االنريارو 
ل السمػنة، التي ال القراصات الجشػنية السسمػءة بأنػاع ال تحرى مغ السجاخ

ال يجسعيا رابط معيغ... و التي يرفيا "راباف" بأنيا الرفة رابط بيشيا و 
شسػحات »و يسكغ فيع كل ذلظ في إشار  41الجػىخية لمحياة السجنية.

الحي سعى إلى تفكيظ كافة  Post modernity ج الحجاثي الخصاب ما بع
أنطسة الثبات و زعدعة نساذج االستقخار السختمفة، و وضع السفاـيع الكبخى 

السعشى و  تحاشى الدقػط في ىػة السخكدلمحجاثة مثل التأسيذ لقخاءة ججيجة ت
فاـيع التذتت و الػياب بس –ذلظ خالؼ  –الذكل السشتيي و تحتفي الػاحج و 

 15.«و اليامذية و االختالؼ التفكيظ و الريخورة،و 
 مداءلة الثابت التفكيكية: -ب

مع حمػؿ القخف العذخيغ و تفذي الحخوب و الشداعات و تشامي الشدعة       
ئ التي دعا إلييا عرخ التشػيخ، االستعسارية تدعدع اإليساف بالؿيع و السباد

مغ أصبحت مقػالت مثل الحخية و العجالة مفاـيع ىالمية فتتالت العجيج و 
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االتجاىات و التيارات الفكخية و الفمدؽية التي ششت حسمة ضارية عمى مذخوع 
الحجاثة الغخبي و عمى الخؤى و الذعارات التي حسميا السثقفػف الغخبيػف فكاف 
التذاـؤ سسة ىحه االتجاىات حيث آؿ الغخب إلى إفالس فكخي، و اندلقت 

ؿ، لحا فقج عسجت حزارتو في شخيق التجىػر و التقيقخ و مغ ثسة الدوا
عقالنيتيا، لمحجاثة الغخبية و  االتجاىات الفكخية الغخبية إلى تقجيع نقج جحري 

شعاراتيا الجػفاء عغ العقل و الحخية و التقجـ و اإلندانية...الخ، و مغ بيغ و 
 ىحه االتجاىات التفكيكية.

ترػرات تسثل التفكيكية نقجا شامال و إعادة قخاءة لمشرػص اإلبجاعية و ال      
السعخؼية و الثقاؼية، حيث أصبح اإلمداؾ بالحؿيقة في و  و السفاـيع الفمدؽية 

نبر السشدي و السكبػت »السذخوع التفكيكي ضخبا مغ السحاؿ فالتفكيظ يعشي 
أو السخذوؿ و االلتفات إلى اليامذي و السدتبعج و السدكػت عشو بػية الكذف 

لتزميل، و عسا يسارسو الشز مغ عسا يشصػي عميو الكالـ مغ الخجاع و ا
، لقج اعتجنا أف نبجأ باألساسي الحجب و الشفي نفي الػاقع و حجب الكائغ

ف نفكخ بالػاحج و هللا و الحات السخكدي و الكمي و السصمق و الخسسي، و أو 
الػعي و العقل و الذخع لكششا ال نجج عمى األرض بعج شػؿ التفكيخ إال و 

معقػؿ و الالمذخوع، فمشغيخ إًذا عاداتشا، لكي نفكخ السختمف و السحايج و الال
بالزج باليامذي و الالسػي بالسحمي و الخرػصي، بالسشبػذ و السخذوؿ، 

و قج ارتبط اسع  16.«فمعمشا نفيع بحلظ لساذا ال تتحقق الكميات و الستعاليات
يػ ىحا التػجو )التفكيكية( بالفيمدػؼ "جاؾ دريجا" و فمدفتو مدتقاة مغ أصػلو ف

مفكظ اليػية فخندي مغ مػاليج الجدائخ ويتعاشف مع الييػدية ، فيػ يعير 
 نػعا مغ الالاستقخار و فقجاف التػازف.

مغ خالؿ ما سبق ذكخه نمحظ تقاربا بيغ السذخوع التفكيكي و الخصاب ما       
بعج الكػلػنيالي، مغ خالؿ نبح الحخوب و االضصياد و الجفاع عغ حقػؽ 

الجفاع عغ الفخد السقيػر و حقػقو في مػاجية الييسشة و سمصة  األقميات  كحلظ
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عمى ما يخاه الغخب ؾيسا ثقاؼية الجولة بأجيدتيا و مؤسداتيا الصاغية، إنيا ثػرة 
ل مغ استبجاد و قسع و استعباد، حزارية كػنية ُتخّػؿ لو استعساؿ أبذع الػسائو 
اري و نذخ الحخية إبادات بحق شعػب فقيخة بحجة إلحاقيا بالخكب الحزو 
الجيسقخاشية و حقػؽ اإلنداف، واقعة بحلظ في تشاقس صارخ بيغ الغاية السديفة و 

أكثخ اىتساـ ذي صمة في فكخ ما بعج االستعسار ىػ » و الػسيمة، لحا فإف 
تيسير الثقافة الغخبية و ؾيسيا لمثقافات السختمفة األخخى، و يتزح مغ 

اؿ الفكخ الكبخى في غخب أوروبا و الثقافة مشطػرىا لسا بعج االستعسار أف أعس
األمخيكية قج ـيسشت عمى الفمدفة  و الشطخية الشقجية و كحلظ عمى أعساؿ األدب 
في جدء واسع مغ أنحاء العالع، و السيسا تمظ السشاشق التي كانت سابقا تحت 
الحكع االستعساري، إف مفيـػ دريجا عغ السيثػلػجيا البيزاء الحي حاوؿ أف 

نفدو عمى العالع بأسخه. قج قجـ الجعع ليجـػ ما بعج االستعسار عمى  يفخض
ا بعج الحجاثة لمدخديات الكبخى ـيسشة اإليجيػلػجيات الغخبية، و إف فخض م

 17.«أنساط الفكخ الغخبي التي أصبحت عالسية كاف أيزا مؤثًخا جًجاو 
مشيجية لمبحث لقج وجج كتاب نطخية ما بعج االستعسار في التفكيكية آلية       

و تكخيذ التعجدية و إعصاء األشخاؼ حزػًرا و فاعمية أكثخ  عغ ؾيع االختالؼ
في الفزاءات الثقاؼية، فالسيسة األولى التي يزصمع بيا التفكيظ ىػ مداءلة 

السصمقات الساورائية و الساـيات الستعالية و الكميات السجخدة، كالػاحج و الحات »
و سػاىا مغ السقػالت التي يشبغي تفكيكيا لفتح  و الحؿيقة و الػجػد و العقل

العالقة، جدج و اليػى و السفخد و الخياؿ و الخصاب عمى ما يتشاساه. أي عمى ال
و أف العاـ ىػ استعباد الخاص،  و التفكيظ يكذف أف الػاحج ىػ قيخ الكل،

أف السصمق ىػ إغفاؿ الذخط، و أف الكمي ىػ شسذ الحجث و أف الستعالي ىػ و 
ذف التفكيظ أف السقػؿ السشصقي، ليو لمسسارسة و التجخبة، باخترار يكتأ
الكمي العقمي ىػ سجغ لمجدج و الخياؿ و ختع عمى األسساع و األبرار و و 

 18.«القمػب
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تقـػ التفكيكية عمى جسمة مغ السختكدات األساسية التي تدتشج إلييا في       
ة الحيغ ال ييتسػف محىب أصل التفكيكي»الػصػؿ إلى فكختيا ذلظ أف 

ػتخات الشز و تجاعياتو، بدالتو بالصخوحات و السزاميغ بقجر ما ييتسػف بت
اىاتو السحتجبة و لغػناتو جأعخاضو، بػ "مدتشجاتو الدخدية" و بشاه الستخسبة، ببو 

و لعل أىع فكخة ىي "االختالؼ" التي أسيب دريجا في الحجيث  19.«الرامتة
 عشو و شخحو.

 Logosإلى جانب مفيـػ االختالؼ نجج مفيـػ "التسخكد العقمي"      
Logocentrisme و تعشي تسخكد العقل و السشصق و الكالـ لحلظ وجو دريجا "

ضخورة قمب التسخكد السشصقي في الفمدفة، فيحا »اىتسامو لتفكيظ ىحا التسخكد و 
التعثخ ببؤرة يجعميا خصابات تتزح بالجالالت و تغصذ في بحخ التججد دوف 

التسخكد التي تفخض سصػتيا وفق السشطػر التقميجي، و انو بسحػ السخكدية 
تتحػؿ الشطع الفمدؽية و مخاكدىا إلى خصابات فكخية تعشي الجسيع في كل زماف 

 20.«و مكاف
جخت ضسغ البخنامج التفكيكي عسمية شاممة لمقزاء عمى الثشائيات، فقج       

لى تحصيع السختكد الفكخي لثشائيات كثيخة مثل: وجو دريجا اىتساما كبيخا إ
 –اإليجابي/الدمبي  –االستعاري/الػاقعي  –الذكل/السعشى  –الخوح/الجدج 

 21الخيخ/الذخ. –األعمى/األسفل  –الستعالي/التجخيبي 
إف ما شخحو دريجا ليذ فقط رىيغ الفكخ السجخد و إنسا يستج إلى       

و تذعبا، فتستج مغ السجاؿ الدياسي إلى  مدتػيات أكثخ عسقا و تعقيجا     
االجتساعي إلى االقترادي مبخىشة في كل مخة عمى فعاليتيا  فالتفكيكية تعسل 
عمى كذف التػتخات و إيزاح التشاقزات الكامشة في خبايا الشز، و مغ ثع 
الػصػؿ إلى نقصة تتبجى فييا تعجدية السعشى واضحة السعالع و يربح االنفتاح 

إف التفكيكية باعتبارىا »فعل. يقػؿ "ليتر" في كتابو "الشقج التفكيكي": متحققا بال
صيغة لشطخية الشز تخخب كل شيء في التقاليج تقخيبا و تذكظ في األفكار 
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السػروثة عغ العالمة و المغة  و الشز و الدياؽ و السؤلف و القارئ و دور 
 22.«التاريخ و عسمية التفديخ و أشكاؿ الكتابة الشقجية

تمتقي التفكيكية مع ما بعج االستعسارية في رفس فكخة السخكد و إعادة       
االعتبار لميامر، و رفس فكخة الحؿيقة السصمقة، و اعتبار أف السعشى السصمق 
غيخ مػجػد في الشز بل ىػ مؤجل، و قج قجـ إدوارد سعيج في كتابو 

تخجـ التفكيكية الصخيقة التي يسكغ أف تد»"االستذخاؽ" مثاال عسميا ججا عمى 
بيا التاريخ الحزاري مغ مشصمق أسبابو الشرػصية لتبجأ في تشفيح دعػاىا عغ 
السػضػعية، فقج أوضح سعيج أف الرػرة الحىشية لمذخؽ التي بشتيا أجياؿ مغ 
الباحثيغ و الذعخاء و السؤرخيغ، إنسا يحكسيا شكل مغ أشكاؿ الكالـ عخقي 

 23.«يةالتسخكد السرػف في قػة حكستيا الدام
 تفكيك االمبراطورية البطرياركية النقج الندوي: -ج

الحخكة الشدػية ىي حخكة سياسية ثقاؼية تيجؼ إلى محاربة التسييد عمى       
اختالؼ وجػىو )جشدي ثقافي سياسي...( بيغ الخجل و السخأة، و تصالب 
بحقػؽ متكافئة لمسخأة مع الخجل، و قج تعجدت االنتساءات السيشية لخائجات 
الحخكة بيغ شبيبات مجرسات، ميشجسات، ناشصاٌت في السجاؿ الدياسي...الخ، 
و قج ارتبط وجػد ىحه الحخكة بالرػرة الشسصية لمسخأة في السرادر الجيشية 
الغخبية التي تقػؿ أف السخأة مرجر الخصيئة و أصميا ألنيا أغخت آدـ بالخصيئة 

بالجونية عمى جسيع  فغزب اإللو و أعصى الخجل حق الديادة و حكع عمييا
األصعجة: روحية أخالؾية، جدجية...الخ فألرقت بيا صفات ترب كميا في 
ىحا السشحى، فيي متػحذة دونية، غخائدية ممعػنة، معجومة العقل، عالة عمى 
الخجل و قج نادى الفكخ الغخبي أيزا بسثل ىحه األفكار عبخ عجد مغ أعالمو 

و العبيج و السجانيغ و السخضى وصػال  بجًءا بأفالشػف الحي ساوى بيغ السخأة 
إلى ديكارت الحي يجعل قدسة الخجل العقل و قدسة السخأة السادة و الجدج 

فقج قاتل » السبتحؿ، إضافة إلى كانط، و جاف جاؾ روسػ و حتى فخويج 
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باف و الفالسفة و الكتاب و العمساء لكي يػضحػا أف السػقع  السذخعػف و الـخ
  24.«و الدساء و باركتو األرضالثاني لمسخأة اختارت

تدعى السخأة لتحقيق حخيتيا و نيل استقالليا، و تخغب في فخض ذاتيا       
جسيع األصعجة عبخ مذاركتيا الفعالة و الفعمية السساثمة  في السجتسع عمى

لشطيخىا الخجل في الحياة الثقاؼية و العمسية و الدياسية  و االجتساعية، و لتفمت 
وف نتيجة وصسيا بالقرػر الحىشي مغ دائخة القرػر التي فخضت عمييا لقخ 

الحياة  الزعف الجدجي بل و مداواتيا بالحيػاف، حتى أف وضيفتيا في ىحهو 
أصبحت كػنيا محل استغالؿ جدجي و ىػ ما تخؾ آثاًرا سمبية عمييا تسثمت 
في القيخ الشفدي و ىػ ما حاولت الجفع بو إلى أف يكػف مرجر إلياـ ليا، 
فكانت آالميا حبًخا خصت بو إبجاعاتيا و كانت كمساتيا تشبس بالصاقة الخافزة 

ل، كسا كانت ُتخفي بيغ سصػر بعج أف كانت ال تقػى عمى رفع رأسيا أماـ الخج
إبجاعاتيا صخخة ُتجّوي لتصالب بالسداواة بيغ السخأة و الخجل كػنيسا كائشيغ 
متداوييغ جدًجا و عقال و روًحا، و أف ذلظ التسايد الحي فخضتو الدمصة 
الخجالية )الحكػرية البصخياركية( ما أندؿ هللا بو مغ سمصاف. لقج استميست السخأة 

ا تقػي عديستيا لتكدخ ثشائية )الخجل/ السخأة( ،) األنثى/ مغ ضعفيا أفكارً 
الحكخ(، و لتتجاوز تمظ اليػة الفاصمة بيشيسا و التي اصصشعتيا السخكدية 
الحكػرية ، و لتعبخ بل لتفخض ذاتيا بعج صخاع شػيل ككائغ يتعالى عغ تمظ 

عية األوصاؼ التي ندبت لو زوًرا و بيتانا، و تؤكج عمى إندانيتيا و مذخو 
مصالبيا بشبخة غزب عداىا تقاـو اإلجحاؼ و اإلقراء و االستثشاء الحي 
فخض عمييا شػيال و تختخؽ الحجود الحكػرية و تدائل مقػالتيا و تجحس 
ركائدىا، و مغ ثسة تعسل عمى ضخب أسذ الييسشة ، لقج عاشت السخأة نؽيا 

ختارت فزاء وجػديا فأخحت تعبخ عغ ذلظ الػجػد السشفي إلى غيابات الجب فا
الكتابة تحسمو حدنيا و ىسػميا، و تكذف عمى صفحات كتاباتيا الخغبة في 

 استخداد ما استمب مشيا و تشذج مغ وراء ذلظ استخداد حقػقو
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عمى الخغع مغ االندالقات التي وقع فييا الخصاب الشدػي إال أنو ال يداؿ       
حكػري دعػة صارخة لتأسيذ مشحى خصابي مزاد، يتحجى الخصاب ال

البصخياركي في محاولة الستبجالو و تعجيمو، إف لع نقل تقػيزو، إنو ليذ مجخد 
مذخوع مزاد لمييسشة الحكػرية في كل صػرىا و تجمياتيا و مدتػياتيا، بل ىي 
سعي لتقػيس الحىشية التي تتأصل فييا ىحه األسذ و الشساذج، فالتاريخ و 

السخأة في ىحا السجتسع  السجتسع ىسا صياغة ذكػرية و مغ ثسة كاف وضع
 –الحكػري البصخياركي جدًءا مغ الستاع أو اليامر، و مغ ىشا كانت رغبتيا 

في التسخد و التحخر و التعبيخ عغ ذاتيا مصمبا  –خاصة السخأة السثقفة 
 مذخوعا.

رغع االتفاؽ حػؿ الخصػط العامة ليحه السصالب و األسذ إال أنو ال       
تجاه فالشدػية إف صح القػؿ ندػيات: ندػية غخبية، يسكغ القػؿ بأحادية اال

ندػية عخبية، ندػية إسالمية، ندػية الشداء السدتعسخات الالتي تخزعغ 
الضصياد مزاعف )الخجل و االستعسار(. و قج تأثخت الحخكة الشدػية العخبية 

 أشج التأثخ بالحخكة الشدػية الغخبية رغع االختالؼ البيغ بيشيسا.
قع الحي تحتمو السخأة السدتعسخة أثار الكثيخ مغ الشقاشات و أساؿ إف السػ       

الكثيخ مغ حبخ السيتسيغ بالحخكة الشدػية كػنيا تقع تحت اضصياد مددوج 
نتيجة كػنيا امخأة مغ جية و نتيجة انتسائيا إلى دوؿ ُقجر ليا أف تكػف 

حه مدتعسخة، مغ جية أخخى و قج ُيَعِسُق االضصياد كػنيا زنجية. إف ى
االنتساءات ىػ ما يبخر في نطخ البعس سمب السخأة إندانيتيا و تذييئيا مسا 
يجعػ إلى تفحز مثل ىحه السقػالت الجائخة  و الزخب بيا عخض الحائط ألف 

 القجرة اإلليية وىبتيا إندانيتيا و دعت إلى احتخاميا .
يا بعج و ىػ شقذ ىشجي يتسثل في حخؽ السخأة نفد Satiيعتبخ "الداتي"       

وفاة زوجيا دليال حيا عمى ما تعانيو السخأة اليشجية باعتبارىا نسػذجا لسا سمف 
مغ ضمع و اضصياد، و قج ازداد عجد الشداء الالتي قجمغ قخبانا بعج  –ذكخه 
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لذعيخة لسا فييا مغ ضمع لمسخأة الحي يسشع مسارسة ىحه ا 1813صجور قانػف 
غ أشكاؿ العرياف ضج االستعسار... شكال م»يبجو التسخد عمى ىحا القانػف و 

ىحه الذعيخة أضحت مألػفة لجى مجسػعات مغ الذعب تع تيسيذيا نفديا عغ 
شخيق تعخيزيا لمتأثيخ الغخبي...و شكمت السعارضة لتقجيع السخأة قخبانا تيجيجا 
ليع، و في دفاعيع اليائذ عغ الذعيخة كانػا أيزا يحاولػف الجفاع عغ أنفتيع 

ذا كاف الجفاع عغ تقجيع السخأة قخبانا نػع مغ السقاومة السحمية... التقميجية، و إ
 25.«شكل ىحه السقاومة جائخا جًجا عمى السخأة 

يؤسذ »يشادي الخصاب الشدػي الغخبي بالجفاع عغ نداء العالع الثالث فػ       
ذاتو عمى أنو الفكخ الشدػي الذخعي الػحيج، بأنو "إمبخاشػري" ألنو يسحػ تجخبة  

و ىػ ما أثار حؽيطة نداء العالع  26.«ء العالع الثالث و غيخ البيسندا
الثالث و غزبيغ ألنيغ قادرات عمى تسثيل أنفديغ في العالع السحيط بيغ و 
الجفاع عغ حقػقيغ، و لع تتجاوز االنتقادات التي وجيت إلى الحخكة الشدائية 

التأكيج عمى أف »البيزاء و الحخكات البصخيخكية السعادية ألنػاع االستعسار 
السخأة الدػداء أو السدتعسخة كانتا مزصيجتيغ برػرة مزاعفة، مغ وجية 
الشطخ ىحه التي تسثل "االستعسار السزاعف" ال تتذابو مقػلتا العخؽ و الشػع 

 27.«لكشيسا تبؿيا تجعساف بعزيسا بعزا
يتعالق الخصاب الشدػي مع الخصاب ما بعج الكػلػنيالي في العجيج مغ       

الشقاط و يتالقى معو في العجيج مغ السشعخجات، إذ أف كمييسا يشاشج التعجدية 
الثقاؼية و يجعػ إلى قبػؿ اآلخخ و احتػائو و يكّخس االختالؼ مبجًءا لمتعاير 
و ليذ كسبخر لمتسخكد و إقراء اآلخخ، فكسا تعسل الشدػية عمى تقػيس 

يالية إلى ضخب السخكدية السخكدية الحكػرية تعسل في السقابل ما بعج الكػلػن
الغخبية و كل أشكاؿ العشرخية. ترارع كل مغ الشدػية و ما بعج الكػلػنيالية 
لتعخية كل أشكاؿ الطمع و القيخ   و لتفزح كل السسارسات التي تبخرىا فكخة 
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التسخكد و تفكظ مقػلة األفزمية، كل ذلظ إلعادة االعتبار لمسيسر ليدتعيج 
 ىػيتو الصبيعية.

غ خالؿ ما سبق ذكخه ندتشتج أف الشدػية تتعالق مع الشطخية ما بعج م      
الكػلػنيالية خاصة مغ خالؿ ذلظ التقارب بيغ السخأة و الدنػج و الصبقة العاممة 

تختمف عغ الدنػجة ألنيا أقمية  في كل مطاىخ الطمع و االستبجاد، غيخ أنيا
 28تختمف عغ البخوليتاريا في كػنيا نتاج التاريخ.و 
 بحث في انداق التمثيل و أنماط الهيمنة النقج الثقافي: -د

ؼيو  يصمق "تجوروؼ" في كتابو "األدب في خصخ" إنحاًرا صارخا قج يػافقو      
ثمة مغ السفكخيغ اآلخخيغ، إذ يخى أف السشاىج التي تتع بيا مقاربة األدب ستقػد 
بو إلى إزىاؽ روحو، ألف حرخ دراسة األدب في الجػانب البالغية و الذعخية 

يػصمو التمفظ... سيقزي عمى روح األدب و و التجاولية و الديسيائية و مقامات 
مغ الػاجب أف تجعل مشيا السادة أ»إلى درجة اإلفالس. يتداءؿ تػدوروؼ 

األساس السجرسة في السجرسة؟ كل مػضػعات السعخفة ىحه ىي أبشية مجخدة، 
مفاـيع صاغيا التحميل األدبي لتشاوؿ األعساؿ األدبية، ال واحجة مشيا يتعمق بسا 

  29.«تتحجث عشو األعساؿ نفديا عسػما معشاىا، و العالع الحي تدتحزخه
االنذغاؿ ىػ مشصمق الشقج الثقافي، ففي الػقت الحي ىحا التداؤؿ و       

شغمت أدبية األدب حيًدا عخيزا في البحث الشقجي عمى مجى قخوف  و ما تداؿ 
تذغمو جاءت تػجيات ججيجة تحاوؿ الكذف عغ أشياء أخخى خمف أدبية 

الػقػؼ عمى )فعل( الخصاب و عمى تحػالتو الشدؿية، »األدب حيث البج مغ 
ألنو  30.«ؼ عمى مجخد حؿيقتو الجػىخية، التاريخية أو الجساليةبجال مغ الػقػ 

ليذ الشز سػى مادة خاـ يدتخجـ »حدب مفيـػ الجراسات الثقاؼية و 
الستكذاؼ أنساط معيشة مغ مثل األنطسة الدخدية و اإلشكاليات اإليجيػلػجية و 

لو »كسا أف الشز عالع مغ األسخار و السدكػت عشو فػ  31.«أنداؽ التسثيل
صستو و فخاغاتو، و لو زالتو و أعخاضو، و لو ضاللو و أصجاؤه، فيػ ال يأتسخ 
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بأمخ السجلػؿ، و ال ىػ مجخد خادـ لمسعشى، و مغ ىشا يترف الشز بالخجاع 
و السخاتمة و يسارس آلياتو في الحجب و السحػ أو الكبت و االستعباد، و 

ػ ما يسكغ تدسيتو باخترار لمشز أالعيبو الدخدية و إجخاءاتو الخؽية، و ى
 32.«"بإستخاتيجية الحجب

تػصف الشطخة إلى الشقج باعتباره مشيجا نقجيا بالحياد عغ الرػاب، فيػ       
أوسع مغ ذلظ و أعسق إذ أف انفتاحو عمى مجاالت معخؼية متعجدة يجعل مشو 

ج الثقافي أف يذسل نطخية األدب بسقجور الشق»نذاشا معخؼيا واسعا حيث أنو 
ػسائط و الشقج الثقافي الذعبي، و أيزا التفكيخ الفمدفي و تحميل الالجساؿ و 
بسقجوره أف يفدخ نطخيات و مجاالت عمع العالمات و نطخية التحميل الشفدي و 

 32.«الخ...و الشطخية الساركدية و الشطخية االجتساعية و األنثخوبػلػجية
البحث عغ  إف الشقج الثقافي و مغ خالؿ مبجئو األساس الستسثل في      

الشدق السزسخ يدتشج إلى الخمؽيات التاريخية، عمع االجتساع، التحميل 
الشفدي...الخ و ىحا ما يجعمو مشخخشا في اتجاىات و تيارات ما بعج البشيػية، 

ىي اتجاىات نقجية تتفق في اجتساعيا لحجاثة، ما بعج الكػلػنيالية ، و ما بعج ا
قجرتيا عمى رؤية السزسخ »عيل تفمى استخجاـ أدوات الشقج لديادة و ع

 34.«اإليجيػلػجي و عالقة ذلظ بالحاتية السقشعة
الشقج الثقافي ىػ بحث في األنطسة الدخدية و السزسخ الشدقي الثقافي و       

األفق الحي يقخ بأىسية »...أنداؽ التسثيل و أنساط الييسشة، إنو نطخة في 
الثقافة عمى مدتػى تذكيل و تشذيط التاريخ، كسا ال يشبغي أف نتغافل عغ 

نقج بالسيسل و السيسر و السشدي... و  أىسية الشقج الثقافي عمى مدتػى االىتساـ
 35.«أنساط الييسشة و آلياتيا، و نقج أنداؽ األصػؿ و تمظ اليػامر

ـيع السخكدية في الشقج الثقافي حج أىع السفاُيعج مفيـػ "الشدق السزسخ" أ      
السقرػد بو أف لمثقافة أنداقا مييسشة خاصة بيا. لكغ ىحه الييسشة تتخفى وراء و 

تسخيخ ربح الجسالية مجخد أداة لتدػيق و أقشعة البحث في الجسالية و األدبية، لت
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    ىحا السخبػء  و يقـػ بتعسية ثقاؼية لكي تطل األنداؽ فاعمة و مؤثخة
لحا فالشقج الثقافي يعسل عمى كذف األنداؽ  36مدتجيسة مغ تحت قشاع.و 

السزسخة و السخجعيات الدمصػية و ُيعمي مغ صػت السقػالت التي تسجج 
الخصابات ذات الرػت الخافس و السعارض، و تحتفي بسا ىػ ىامذي مقابل 

ولي أمخكدا و ما ىػ مخكدي أو بريغة أدؽ تحتفي بسا ُىِسر مقابل ما تع اعتباره 
األىسية القرػى، و تشتقج الييسشة بكافة تجمياتيا و تسطيخاتيا عمى اختالؼ 

عسميا متكئة عمى جخأة نقجية و صخامة في التعامل مع السػاقف.  خاتيجياتاست
و إعادة االعتبار لسا تع تيسيذو مغ أبعاد إندانية و كل ما تعمق بسقػالت 

فت عغ التػاشؤ الخفي بيغ السؤسدات التحخر و االنعتاؽ و التقجـ. كسا كذ
الثقاؼية و الدمصة، و تتدع األنداؽ الثقاؼية التي يذتغل عمييا الشقج الثقافي 

كػنيا مزسخة و كامشة تسارس تأثيخىا دوف »بالخصػرة، و تكسغ خصػرتيا في 
رقيب، و حيغ يأتي الشقج لكذف ىحه األنداؽ يحخؾ سكػنا ذىشيا و بذخيا كاف 

 37.«ع راضيا عغ نفدومصسئشا و مغ ث
يتسيد الخصاب بأنو مزمل ألنو يطيخ عكذ ما يزسخ، غشي مكتشد       

باألنداؽ الثقاؼية الخؽية السحسمة في الكثيخ مغ األحياف بخصاب استعساري 
الخصاب ليذ شفافا في تسثيمو العالع السعشى، فال الحات تقصف »غخبي فػ 

و أف الشز ىػ عسل متذابو مخاوغ السعاني البكخ، و ال الكالـ مخادع، مخاتل 
يقع أبًجا عمى الحجود بيغ الكائغ و رسػمو، أو بيغ السعشى و ضاللو، أو بيغ 
الخؤية و العبارة، أو بيغ الػضػح  و الغسػض، أو بيغ الخغبة و الحؿيقة، أو 
بيغ الجج و المعب، فيػ يمعب فعال وراء الحات، بسعشى أنو يدتعسمشا بقجر ما 

ػدنا مغ حيث نتػىع أنشا نشذئو و نيبو الػجػد، و باإلجساؿ إذا ندتعسمو، و يق
كاف الشز ال يقػؿ الحؿيقة بل يخمق حؿيقتو، فال يشبغي التعامل مع الشرػص 
بسا تقػلو و تشز عميو، أو بسا تعمشو و ترخح بو، بل بسا تدكت عشو و ال 

يرخح بو تقػلو، بسا تخؽيو و تدتعبجه، بكالـ آخخا يشبغي أف نيتع فقط بسا 
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مؤلف الشز، بل أف نمتفت إلى ما ال يقػلو الكالـ بسداءلتو و استشصاقو أو 
و السيسة السشػشة بالشقج الثقافي ىي العسل عمى  1.« بتحريمو أو تفكيظ بيتو

كذف ىحا السزسخ، و تعخية الحقائق، و إضيار الخبايا و ليدت ىشاؾ 
التعامل مع األفكار و الخؤى  الشقج الثقافي في استخاتيجياتأقخب مغ  استخاتيجية

السبصشة التي تحكع ترػرات األوروبي عغ اآلخخ غيخ األوروبي و الذخقي 
 الحي يعير في األشخاؼ عمى ىػامر اإلمبخاشػرية.

جدأيغ  إلىتذبع بيا الغخب جعمتو يقدع العالع  فكخة التسخكد التي إف خاتمة:
ع ىػ تقديع سياسي و شخؽ و غخب _مخكد و ىامر _أنا و آخخ ، وىحا التقدي

القػة السعذذة في الفكخ الغخبي الستسخكد  إرادةثقافي ذو أبعاد امبخيالية تغحييا 
الحخوب و سفظ  إقامةحػؿ ذاتو و حػؿ العقل،السدكػف بالخغبة في الرخاع و 

لجت صػرة الذخؽ الستخمف حزاريا الجماء مشح فجخ التاريخ، و مغ ىشا و 
شطخ الى العالع مغ عميائو.لحلظ قامت مجسػعة الغخب الستصػر حزاريا الحي يو 

 . مغ التػجيات الفكخية بجحس أفكار التسخكد كل مغ زاوية معيغ
 

 الهوامش: 
 38نيمػؼ وأخخوف: القخف العذخوف_السجاخل التاريخية و الفمدؽية و الشفدية_، ص _ ك 4
السعاصخ_بحػث حدغ حشفي وأخخوف:حريمة العقالنية و التشػيخ في الفكخ العخبي _2

، ص 2005، 1ومشاقذات الشجوة الفكخية_مخكد دراسات الػحجة العخبية،بيخوت ، لبشاف،ط
108 

_ عبج الػىاب لسديخي:دراسات معخؼية في الحزارة الغخبية، مكتبة الذخوؽ الجولية، 3
 216،ص2003،  1مرخ، ط

 1،2007ط _ تدؼيصاف تػدوروؼ: روح االنػار، تخ:حافظ قػيعة،دارعمي لمشذخ،تػنذ،4
 20،ص
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_ ارندت غيمشخ:ما بعج الحجاثة و العقل و الجيغ،تخ: معيغ اماـ،دار اليجى لمثقافةو الشذخ 5
 45،ص2001دمذق،سػريا، دط، 

،تخ:سسيخ 2007،تذخيغ األوؿ، أكتػبخ10_ ايياب حدغ: حػار في مجمة العػلسة، العجد6
 17عبج الدالـ، ص

صبيق،تخ:رعج عبج الجميل،دار الحػار، _كخيدتػفخ نػريذ:التكيكية _ الشطخية والت7
 98،ص2008، 1دمذق،ط

_بػؿ ريكػر: الجات عيشيا كآخخ، تخ: جػرج زيشاتي، السشطسة العخبية 8
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 49_السخجع نفدو: ص9
_عبج الػىاب لسديخي: الحجاثة و ما بعج الحجاثة_سمدمة حػارات القخف العذخيغ، دار 10
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_تيخي ايغيمتػف: أوىاـ ما بعج الحجاثة، تخ:ثائخديب،دار الحػار الالذؾية، سػريا ، 11
 52، ص2000دط،
دمحم الذيخ الصائخي:مقاربات في الحجاثة و ما بعج الحجاثة،_حػارات مشتقاة مغ الفكخ _42

  11، ص1،1996األلساني السعاصخ، دار الصميعة، بيخوت،ط
خفايا ما بعج الحجاثة،تخ: مػسى الحالػؿ،دار الحػار، _شادية دروري: 13
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خ: أحسج حداف،دار شخؾيات لمشذخ _جاف فخاندػا ليػتار:الػضع ما بعج الحجاثي،ت14
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_ديفيج ىارفي : حالة ما بعج الحجاثة_بحث في أصػؿ التغييخ الثقافي_،تخ: دمحم شيا، 15
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Resume  

  Nous voudrions, dans cet article, mettre en évidence l’importance de 

la sociolinguistique comme étant une branche relativement récente de 

la linguistique, bien que de la sociolinguistique est  l’étude du langage 

dans son contexte social ; elle s’intéresse principalement a 

l’interaction entre la société et les variations linguistiques notamment  

les   facteurs sociaux  
   L’article précise les différences sexuelle dans la langue ; les femmes 

et les hommes ont des rôles sociaux différents ce qui fait qu’ils 

utilisent un vocabulaire spécifique et des compétences lexicales 

différentes   
 لسمخص:ا

نػّد مغ خالؿ ىحا السقاؿ تدميط الزػء عمى أىسية المدانيات االجتساعية    
باعتبارىا فخعا انبثق حجيثا عغ المدانيات، كييجؼ ىحا العمع إلى دراسة المغة 

بيغ السجتسع كمختمف  تفي سياقيا االجتساعي، كييتع أساسا بالتفاعال
 ت المدانية ، كالعػامل االجتساعية التي تشتج عشيا .التشػعا

ختالفات المغػية بيغ الجشديغ مغ مشطػر سػسيػلداني، ىحا السقاؿ يحّجد أىع اال
تساما، كعمى ىحا األساس فإنيسا  ةمختمف ةر اجتساعيادك أ فممسخأة كالخجل عّجة 

 كمعجسيسا المغػؼ .يتسيداف في السيارة المغػية 



 2020ديسمبر  12العدد        06غات     المجلدمجلة اآلداب والل

- 239 - 

6 المدانيات االجتساعية، االختالفات المغػية ، الجشذ، فتاحيةالكمسات الس    
 ة، المغة.السخأ 

 ومهضهعاتها المدانيات االجتساعية ماهيتها 
لقج انحرخ مفيـػ المدانيات الحجيثة عشج البشػييغ في كػنو عمسا ييتع 

يا قائسا بحاتو. فاليجؼ الػحيج بجراسة الطاىخة المغػية باعتبارىا نطاما تػاصم
،بػية 1«دراسة المغة في ذاتها و من أجل ذاتها» حؿيقي في نطخىع ىػالك 

استكذاؼ البشية الجػىخية التي تحكع ذاؾ الشطاـ المغػؼ، بغس الشطخ عغ كل 
التجميات الفعمية لمداف البذخؼ مغ خالؿ التأديات المغػية لمشاشقيغ بو، ميسميغ 

اف كالسكاف، ناـيظ بحلظ مختمف التشػعات الكالمية الخاضعة لسالبدات الدم
عغ العػامل الخارجية كالطخكؼ االجتساعية السؤثخة في استعساالت المغة 
كاكتدابيا. فالطػاىخ الفيديػلػجية كالرػتية كالشفدانية كاالجتساعية كالتاريخية 

 2.«كالجغخاؼية الخاصة بالكالـ ... ليدت ىي غاية عمع المداف في ذاتو
يشكخ فزل  –العخب مشيع ك الغخبييغ  –كال أحج مغ المغػييغ السحجثيغ 

كأتباعو في إعصاء الشطخة العمسية السػضػعية لمغة، بعج أف كانت  سهسيردؼ 
نطخة تاريخية تعتسج أساسا عمى التحػالت المغػية عبخ األزمشة، ككحا إسياميع 
إسياما ال يدتياف بو في إثخاء الجرس المغػؼ الحجيث بسبادغ ك أسذ عمسية 

ججيج يقـػ بػصف المغة في فتخة زمشية محجدة مغ جسيع  قائسة عمى مشيج
مدتػيات التحميل المداني، إال أف نطخيتيع البشػية شابيا الكثيخ مغ القرػر 
كالشقائز؛ إذ كاف يتػجب عمييع أف يجركػا الدياؽ االجتساعي لمغة التي 

يخ يقػمػف بجراسة بشيتيا، فالمغة ال تػجج لحاتيا كمغ أجل ذاتيا كإنسا ىي مط
مغ مطاىخ الدمػؾ االجتساعي يحجده السجتسع في السختبة األكلى، كىي كسيمة 
ىامة مغ كسائل تشطيع أفخاده باإلفراح عغ عالقاتيع الذخرية ككحا ؾيسيع 

إف المغة ىي األمة كاألمة ىي المغة كحياة إحجاىسا »الثقاؼية كاالجتساعية بل
 .3«مختبصة باألخخػ ارتباشا كثيقا
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ة محاكلة لتفديخ الطػاىخ المغػية السختمفة دكف الخجػع ك الحق أف أي»
إلى السجتسع ... إنسا ىي محاكلة عبثية تشصػؼ عمى مثالية متصخفة ك لغ تؤدؼ 

فتجاىل عمع المغة لمسجتسع » ، 4«ىحه السحاكلة إال إلى إججاب الجراسات المغػية
كاف قج  سهسيردي ، عمسا أف 5«يعج شيئا خصيخا بالشدبة لعمع المغة في حج ذاتو

المداف » أقخ في بعس فقخات دركسو األكلى التي نذخىا تالميحه بعج كفاتو أف 
 .6...«ىػ الجدء االجتساعي مغ المغة، ك أنو مؤسدة اجتساعية 

فاإلقخار بالصابع االجتساعي لمغة مغ جية كالشطخ إلييا بسعدؿ تاـ عغ 
غخاب كالغسػض،" السجتسع الشاشق بيا مغ جية أخخػ ىػ تشاقس يثيخ االست

... كالػاقع أف المداف مثمو مثل كل السؤسدات االجتساعية يعكذ كل ما يجخؼ 
 .7في السجتسع الحؼ يدتعسمو..."

كيعػد القجر األكبخ مغ الخقي في مجاؿ اتراؿ البحػث كالجراسات 
المغػية بالحياة االجتساعية إلى نياية الدتيشات كبجاية الدبعيشات، األمخ الحؼ 

و ضيػر عمع ججيج متخامي األبعاد يتػلى مدؤكلية البحث عغ تسخس عش
الكيؽيات التي تتفاعل بيا المغة مع السجتسع، متجاكزا بحلظ السجػ الحؼ بمغو 
عمع المغة العاـ، ذلظ العمع ىػ ما يعخؼ بالمدانيات االجتساعية أك كسا يدسيو 

 البعس بعمع المغة االجتساعي أك عمع االجتساع المغػؼ.
السقرػد بيحا العمع أنو "تخكيبة" أك "تػليفة" مغ عمع المغة أك عمع كليذ »

العمع » إنسا ىػ 8«االجتساع، أك أنو مدج ليسا أك تجسيع لقزاياىسا ك مدائميسا
كيدعى جاىجا لعقج صمة كثيقة  9«الحؼ يعشى بجراسة المغة في عالقتيا بالسجتسع

 بيغ البشى المغػية ك البشى االجتساعية.
ف دراسة العالقات السػجػدة بيغ الطػاىخ المغػية كالطػاىخ كال ريب أ

االجتساعية لع تكغ مغ ابتكار فتخة الدتيشات كال الدبعيشات، بل إنشا نمفي تخاثا 
قجيسا قجـ الفكخ العخبي نفدو، كاف لو قرب الدبق في استجالء حقائق عمسية 

 شكمت ؼيسا بعج جػىخ الجرس المغػؼ االجتساعي الحجيث.
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الستفحز في التخاث المغػؼ العخبي يجرؾ تساـ اإلدراؾ أف المغػييغ ك      
العخب القجامى قج صخفػا جيػدا جبارة تػازؼ آخخ ما جاء بو عمع االجتساع 

فسا أحدب أحجا يسارؼ في »كليذ ىحا بجعا مغ القػؿ أك مغ الجعػػ  المغػؼ،
سػاء أكاف  أف المغػييغ العخب القجماء قج دعػا إلى ذلظ قبل مئات الدشيغ،

صخيحا كاضحا، أـ كاف تمسيحا اقتزاه مقاـ الحجيث في أمػر األدب أك 
 .10«البالغة

ق( 812)ت الجاحظ أبه عثسان عسرو بن بحرككأني بالعالمة العخبي 
قج عخض قبل غيخه إلى دراسة عالقة المغة بالسجتسع كمطاىخ التشػع المغػؼ 

"البياف كالتبييغ" تكذف لشا ىحه ؼيو،    ك لعل نطخة عجمى لكتابيو "الحيػاف" ك 
يشبغي لمستكمع أف يعخؼ » الحؿيقة برػرة صادقة ال زيف فييا حيث يقػؿ6 

أقجار السعاني كيػازف بيشيا ك بيغ أقجار السدتسعيغ كبيغ أقجار الحاالت؛ ؼيجعل 
فالػحذي مغ »،11...«لكل شبقة مغ ذلظ كالما ك لكل حالة مغ ذلظ مقاما 

مغ الشاس كسا يفيع الدػقي رشانة الدػقي، ككالـ الشاس الكالـ يفيسو الػحذي 
 .12...«في شبقات كسا أف الشاس أنفديع شبقات 

ق( محىب الجاحع في 135)ت اإلمام عبد القاهر الجرجانيكقج ذىب 
ذلظ مبيشا أىسية السقاـ في تحجيج السعشى السشذػد، كمجاد األمخ عشجه أنو يشبغي 

 .13عاة لسقتزى حالوجعل لكل كالـ يدتعسل ؼيو مع مخا 
بػ  فيرثك  ماليشهفدكيكالسقاـ أك ما أشمق عميو عشج الغخبييغ أمثاؿ 

"سياؽ الحاؿ" يعج مغ أىع األركاف التي تعشى بيا المدانيات االجتساعية 
الحجيثة، ك يذسل الدياؽ جسمة مغ العشاصخ السحيصة بالكالـ أبخزىا السجسػعة 

لييا الستحجث، كالعالقات االجتساعية السجسػعات االجتساعية التي يشتسي إ أك
بيغ الستحجث كالستمقي كنػعية التعامل االجتساعي كغيخىا مغ مختمف جػانب 

  الدياؽ االجتساعي.
 االختالفات المغهية بين الجشدين       
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يتزسغ عمع المغة االجتساعي الحجيث عجدا مغ االىتسامات الججيخة بالكذف    
مغ مجتسع إلى آخخ باختالؼ الطاىخة المغػية كالتشقيب عشيا كالتي تختمف 

نفديا، نحكخ مشيا عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ المغة كالعخؽ، المغة كالدغ، 
دراسة التشػعات  … المغة كالعرخ، المغة كالسدتػػ االجتساعي، التعميسي 

المغػية )الجغخاؼية مشيا أك االجتساعية( كىػ ما يعخؼ حجيثا بعمع الميجات، 
ك ىحا ما يجعميا جدءا ال  14«أكال ك قبل كل شيء كياف لغػؼ »ىي فالميجة 

يتجدأ مغ المغة .ك مغ أىع السػضػعات التي تشجرج في ضل عالقة المغة مع 
 .المغة والجشسمحيصيا االجتساعي 
مغ الستغيخات اليامة التي تعشي بيا في األبحاث  لجشسلقج أصبح ا

لغ في التبايغ كالتشػع بيغ لغة الخجاؿ الدػسيػلدانية  الحجيثة، لسا لو مغ أثخ با
ك لغة الشداء، فسا داـ السجتسع  يقجـ كال مغ السخأة كالخجل عمى أنيا مختمفاف 

 .15كغيخ متداكييغ، فدتبقى االختالفات المغػية بيغ االثشيغ
كقج استصاع العمساء أف يفدخكا االختالؼ المغػؼ بيغ الجشديغ بشطخيتيغ   

التي تعتبخ الفئة الشدػية فئة الديادة والتدمط"؛ " يةأساسيتيغ األكلى ىي نطخ 
بهل ميسذة ك مزصيجة مغ قبل الخجل، كمغ أىع مغ اتبع ىحا السشياج  

الحؼ اعتبخ أف" لغة الخجاؿ يسكشيا أف تكػف أداة  ، paul forfeyفهرفي
لمديصخة عمى الشداء، كسا ىػ الحاؿ بالشدبة لمدمصة التي يسارسيا متكمسػ المغة 

 .16حى عمى مغ يتكمسػف العامية"الفر
أما الشطخية الثانية فيي عبارة عغ مشيج حجيث يخكد عمى فكخة أف الشداء   

 وبهركر كسالتزيختمفػف عغ الخجاؿ في الثقافة، كقج ذىب بعس السيتسيغ 
إلى كصف الحجيث بيغ اإلناث ك الحكػر عمى أنو  5555 تانين، ك5548

في   marina yaguelloريشا ياكهيمهما، ك تزيف 17تػاصل مفتخؽ الثقافات
ىحا الذأف 6" إف االختالفات الجشدية تطيخ قبل كل شيء في االختالؼ 
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، كعميو فإف الفخؽ بيغ كالـ الشداء  18الثقافي الحؼ يشعكذ بجكره عمى المغة "
 كالخجاؿ يعكذ الثقافات الخاصة بالجشديغ .

غة الجشديغ ما يدسى كمغ بيغ أىع الفخكؽ التي يسكغ التسييد  بيا بيغ ل  
اجتساعيا، فقج  السحظهرأك بعبارة أدؽ الكالـ  (،tabooبالظابه المغهي ) حجيثا

رصج الباحثػف اإلثشػلغػيػف مالحطات ىامة حػؿ ىحه الطاىخة كما يتختب عشيا 
أف الصابػ يسشع  جدبرسنمغ اختالفات لغػية عشج السجتسعات البجائية، كيحكخ 

كجيا ألف التمفع بيحا االسع يجمب شخكرا معيشة عمى السخأة أف تحكخ اسع ز 
كإثارة الذياشيغ كما شابييع، كبجال مغ الكمسة السحخمة فإف السخأة في ىحه 
السجتسعات تتحايل عمى ذلظ عبخ استعساليا عبارات مجازية أك بالشبر عغ 

 .19مرصمح مشدي يقشع الكمسة األصمية
ف يذسل بعس الكمسات السترمة بالشدبة  لمسخأة كاالتحريم المفظي" كنجج أف "

بالعالقات الجشدية، كلع تكغ تجخأ حتى عمى " ذكخ أسساء أعزاء معيشة في 
الجدع بشفذ الصخيقة السباشخة كالجخيئة التي يدتعسميا الخجاؿ كخاصة الذباف 
مشيع ؼيسا بيشيع، لحلظ تعسج الشداء إليجاد عبارات أك كمسات ميحبة أك ممصفة 

ستعساؿ كالكمسات األصمية الرخيحة، كىحا ما يؤدؼ إلى قج تربح مع كثخة اال
 .20تجشبيا ك العسل عمى إيجاد كمسات ميحبة تحل محميا، ك ىكحا دكاليظ"

الحؼ يعخفو السجتسع اليـػ يفخض آداب الكالـ عمى السخأة  الزغط"ك نالحع أف "
خبػؼ أكثخ مغ أخييا الخجل ك الدبب يعػد إلى مكانتيا االجتساعية ،" فجكرىا الت

يسشحيا كعيا يحجد كل األشكاؿ المغػية السقجمة لمصفل حتى يشجمج في الجساعة، 
مغ جية أخخػ فإف كل ميداتيا الجدجية ك الشفدية ك العقمية ك االجتساعية 

، في أنشا نالحع في 21تبعجىا عغ استعساؿ كل ما ال يميق بأنػثتيا ك أمػمتيا"
سات الفطة ك البحيئة التي تخل السقابل أف الدجل المغػؼ لمحكػر غشي بالكم

بالحياء كالتي ال نجج ليا أثخا في السسارسات الشدػية مسا يجؿ عمى أف الشداء 
أكثخ تيحيبا مغ الخجاؿ، فيغ يدتعسمغ شكال لغػيا راؾيا أكثخ مغ الخجاؿ ألنو 



 2020ديسمبر  12العدد        06غات     المجلدمجلة اآلداب والل

- 244 - 

بكل بداشة ليذ ليغ الحق في التعبيخ ك اإلفراح عغ كل ما يجػؿ في 
 كرغباتيغ.  تفكيخىغ

إف ىحا الػضع المغػؼ الحؼ ألرق بالسخأة قج نعثخ عمى نساذج تسثيمية لو في    
كىي ضاىخة ناتجة عغ تخاتبية اجتساعية كثقاؼية  .السجتسع الجدائخؼ بذكل عاـ 

تبشتيا العقػؿ ك شبقتيا في حياتيا اليػمية، فالسخأة الجدائخية تترف بتجشب 
ك الحياء ك تخجش الذعػر العاـ؛ " الكمسات السبتحلة الدػؾية التي تشافي األدب 

حدن فيي في السػاقف الحخجة تحـػ حػؿ السعشى ك تحاكؿ البياف بأساليب "
" فتمجأ إلى الكمسات الخؾيقة، ك تكتفي باإلشارة أك التمسيح إلى السقرػد التعبير

 فتحـ عمى ذلظ. 23، حتى ال تشعت " بأنيا فحمة سميصة المداف" 22"
، فسدألة 24الجدارة المغهيةاالجتساعية إلى اختالؼ في كيؤدؼ انقداـ األدكار   

اختيار الخصيج المغػؼ مختبصة كل االرتباط بالسػضػع  ك الدياؽ الحؼ يتع ؼيو، 
كعميو فإنشا نالحع أف السجتسع يرف لغة السخأة كصفا يجعل مشيا شخرا غيخ 
قادر عمى التكمع في السػاضيع الخسسية، كالدياسة ك الحالة االقترادية مثال، 

غػية التي تدسح ليا بالخػض في مثل كذلظ ألنيا ال تسمظ تمظ الكفاءة الم
 الحجيث. 

كتحاكؿ الشداء مشاقذة مػضػع كاحج في فتخة زمشية محجدة ، فيتقاسسغ     
معمػمات كثيخة تخز كل كاحجة ، فيتحجثغ عغ أحاسيديغ كرغباتيغ في حيغ 
أف الخجاؿ يشتقمػف مغ مػضػع إلى آخخ في مجة زمشية قريخة، ك يتحجثػف عغ 

ية أك الخياضية فال نخاىع يتكمسػف عغ أحػاليع الذخرية إال األخبار الدياس
في مخاشبة اإلناث، فيع دائسا يذخحػف  لغة الذرحنادرا. كيدتعسل الحكػر 

أشياء لإلناث ، كمغ الشادر أف نجج ذكخا عشجه صبخا أك رغبة في االستساع إلى 
بإكداب  شخكح مغ أنثى ، فالحكػر ىع الحيغ يعصػف السعمػمات كىع ال ييتسػف 

 .25اإلناث معخفة أكثخ ك إنسا ييتسػف بإضيار تفػقيع
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أكثخ مغ ( le conservatisme كتترف السخأة بحفاضيا عمى لغتيا )    
الخجل، كػنيا تعيخ اىتساما كبيخا لإلرث الثقافي ك المغػؼ، كذلظ ألسباب ك 
مبادغ لخرتيا ياكػيمػ في " سجشيا ك عدلتيا داخل العالع الجاخمي، فتمظ 

 .26السحافطة المغػية ناتجة عغ حخمانيا مغ حقيا التعميسي "
ك يشبغي اإلشارة إلى أف سغ السخأة كدرجة تعميسيا ك مدتػاىا الثقافي مغ     

أىع العػامل التي تداعج عمى انتذار ضاىخة السحافطة عمى المغة، فالدائخ 
يجة لبعس السجف الجدائخية يتبيغ لو جميا ذلظ االختالؼ السػجػد بيغ ل

السدشات ك ليجة الذابات السعاصخات، قج يرل إلى حج االختالؼ في شخيقة 
الشصق ، كذلظ ألف الشداء الساكثات في البيت كالستقجمات في الدغ يسثمغ 
الحقل الميجي السحافع ك الرافي ليحه السشاشق، ك الحؼ ال نججه عشج شابات 

ك العسمية، مسا يتحتع  ىحا الجيل الالئي يدعيغ لبمػغ أعمى السخاتب الثقاؼية
 عمييغ تعمع المغات   كاالختالط بالجشذ اآلخخ.

الترحححيا السفححر    ميػػدة أخػػخػ تتسيػػد بيػػا الخجػػل عػػغ السػػخأة تتسثػػل فػػي         
(hypercorrection حيث أف الخجل يمجأ في سػمػكو المغػػؼ إلػى الترػحيح )

شدػػبة لمخجػػل تقػػػؿ السفػػخط أك الححلقػػة، إلخفػػاء ىػيتػػو االجتساعيػػة كىػػػ األمػػخ بال
6 " إف الشاشق التمسدػاني مػثال قػج يجػشح إلػى كمسػة امػخأة   خهلة طالب االبراهيسي

بقمػػب اليسػػدة قافػػا إلخفػػاء مشذػػئو المغػػػؼ االصػػمي، مػػع تختػػب عػػغ ذلػػظ مػػغ أثػػخ 
ىدلي مزحظ مخده إلى الخمط بيغ لفطتيغ مخأة ك مخقة".  فاليسدة تػجؿ عمػى أف 

( أشمقيا الجدائخيػػف etiquetteتػجج بصاقة ) أصل الستكمع  تمسداني  حتى أنو
،لػػحلظ يجػػج كػػل مػػتكمع نفدػػو 27" شححعب يلححي أتمحح عمػػى التمسدػػانييغ كىػػي عبػػارة " 

محخجػػا باسػػتعساؿ ىػػحه السيػػدة الميجيػػة، فيمجػػأ إلػػى تغييػػخ تمػػظ الخرػػائز التػػي 
تعػاب عمػى ليجتػػو،غيخ أف الشدػاء يفزػػمغ السحافطػة عمػى ليجػػتيغ ميسػا كانػػت 

 اقات التي يتكمسغ فييا.الطخكؼ أك الدي
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     كىشاؾ خرائز لغػية أخخػ تستاز بيا السخأة أكثخ مغ أخييا الخجل     
سا في قامػسيا المغػؼ، فقج كجج الجارسػف أف لغة الشداء في مجتسعاتشا ال سيّ 

العخبية تدخخ بسفخدات تبيغ حؿيقة نذاشاتيا الستسيدة في الحياة العامة، كيطيخ 
أللبدة كأدكات الصبخ كلػاـز الديشة كاألزياء، ك التدخيحات ذلظ جميا في نصاؽ ا

كاأللػاف ، عمى اختالفيا كمغ امثمة ذلظ استعساليغ لعجد كبيخ مغ االلػاف فشجج 
، بيشسا االلػاف التي يجكر حػليا  قسحي، مهف، لبري ، تركهاز، زنجاري  مثال

 شي، كغيخىا.اىتساـ الخجاؿ فيي األلػاف السعخكفة كاألحسخ كاألخزخ، كالب
إف السخأة بصبيعتيا العاشؽية تمجأ في سمػكيا المغػؼ عادة إلى األلفاظ    

كالرفات الجالة بقػة عمى العػاشف كاالنفعاالت الستعجدة سػاء كانت حؿيؿية أك 
مغ باب السجاممة، كسا تدخخ لغتيغ باستعساؿ الكمسات التي تجؿ عمى أنػثتيغ 

اضح عسا يتكمسو الخجل  مخاعاة لسخكده ، كىي شخيقة كالمية تختمف بذكل ك 
 السييب في األسخة كالسجتسع.

مغ بيغ أىع الفخكؽ التي يسكغ التسييد بيا البرسة الرهتية لمجشس  تعجو  
كنعشي بيا أف السخأة أحّج صػتا كأعمى شبقة مغ الخجل،  ،بيغ لغة الجشديغ

الرػتييغ قرخ الػتخيغ » كيخجع ذلظ ألسباب فيديػلػجية تتسثل أساسا في 
عشجىا كقمة ضخامتيا بالشدبة لػتخؼ الخجل، مسا يؤدؼ إلى زيادة سخعتيسا 

، األمخ 28«كزيادة عجد ذبحباتيسا في الثانية ، كىحا بجكره يؤدؼ الى حجة الرػت
                                                                      الحؼ يفدخ لشا غمطة الرػت الخجالي دكف الشدائي.                                                              

كالستتبع لمغة اإلناث يالحع بػضػح أنيغ يتكمسغ بصبقة صػتية تذبو إلى    
حج كبيخ الصبقة الرػتية عشج األشفاؿ، كتكػف أكثخ حجة مغ أصػات الحكػر، 

و الحكػر ، كىغ يدتعسمغ فمغة األشفاؿ أسمػب تدتعسمو اإلناث أكثخ مسا يدتعسم
ىحه الصبقة لإليحاء بالبخاءة ك األنػثة ك الزعف ك االنكدار أما الحكػر 

 .29ؼيدتعسمػف شبقة صػتية غميطة ك يبالغػف أحيانا فييا لمجاللة عمى الحكػرة 



 2020ديسمبر  12العدد        06غات     المجلدمجلة اآلداب والل

- 247 - 

خفض كمغ السدايا الحسيجة التي تحدب لمسخأة في السجتسعات العخبية "     
ترست في حزخة زكجيا ،كعشجما يتحجثاف فيشبغي  "، فالدكجة السثالية الرهت

،  بيج أف ىحه الرفة التي تعصييا ثقافة بعس 30أف يكػف كالميا ميسػسا
                  خالليا أف تسيد الخجل عغ السخأة  الذعػب، ك التي تدعى مغ

 ((stereotypes culturels  تعكذ لشا جميا أف صػتيا يطيخ ضعفا ك
رناه بتمظ القػة ك الحساسة التي يرجرىا صػت الخجل أقل ؾيسة إذا ما قا

الجػىخؼ، كمغ جية أخخػ ال تدتصيع أف تديج في قػة ك غمطة صػتيا حتى ال 
 تعاب في مجتسعيا أك تشعت بفقجاف األنػثة.

ىحا كتسيل السخأة في كالميا إلى استخجاـ الشصق السعيارؼ الرحيح ، يقػؿ     
الشداء أكثخ كضػحا في الشصق مغ » دفي ىحا الرج نايف خرماالجكتػر 

 .31«الخجاؿ ، ك أكثخ مشيع حخصا عمى الشصق الدميع   لمسفخدات  كالجسل 
كيعج التشػيع مغ الطػاىخ الرػتية اليامة التي تدتخجميا السخأة  حدب     

السػاقف التي تتعخض إلييا في حياتيا اليػمية ،حيث أنيا تسمظ قجرة فائقة في 
نغسات متعجدة ، فاإلناث يدتعسمغ أنساشا مغ تشػيع تكييف صػتيا حدب 

يقػؿ  ، فتكػف بحلظ أكثخ عاشؽية،32الجسمة تديج في العجد عسا يدتعسمو الحكػر
إف معطع الشداء يشحرخكف في مشصقة المغة » الجكتػر أحسج مختار عسخ6 

 .33«الذارحة العاشفة، كلحا فإف مالمح التشػيع عشج السخأة تجعميا تبجك عاشؽية
كعشجما تتحجث السخأة تسيل في العادة إلى الزغط عمى مقصع خاص مغ     

كل كمسة ، لتجعمو بارزا ككاضحا في الدسع مسا عجاه مغ مقاشع أخخػ، كىحا 
كىػ سمػؾ لغػؼ تذتخؾ  الشبرالزغط ىػ الحؼ يدسيو المغػيػف السحجثػف بػ 
 ؼيو كل الميجات الحجيثة مع بعس االختالفات.

يغمب عمييغ شابع التخدد في  –كليذ كميغ  –خ مغ الشداء كألف الكثي     
مػاقف حياتية عجة بدبب الزعف الكامغ في أنفديغ ، أك لشقز في 

اتدست  معمػماتيغ أك لتعديد تمظ الرػرة األنثػية التي تعكذ التبعية لمحكػر
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لغتيغ  بيحه الرفة؛ فكانت بعس جسميغ اإلخبارية تشتيي بأسئمة تحييمية 
عمى صالحيتيا، أك «  34تعصي فخصة الدامع أف يخالف أك يػافق» مخترخة 

تتخمميا بعس الكمسات التي ال تعصيشا حكسا كاثقا ال يذػبو التخدد، كىحا ما أكجه 
(حيغ أقخ أف الشداء أكثخ احتخاما عشج استعساليغ lakoff 5531) الكهف

ية مثل األسمػب غيخ السؤكج، بحيث أنيا تدتعسل أساليب بعج الجسل اإلخبار 
)ربسا، أليذ كحلظ( تزعف حكسيغ  كتبخز أنػثتيا ك ضعفيا فتكدب 

 . 35استحداف السجتسع.
 خاتسة

إف  السخأة كإف كانت شخيكة لمخجل في ىحه الحياة، إال أف ليا خرائز  
كمسيدات فيديػلػجية كنفدية كاجتساعية تجعل سمػكيا المغػؼ يختمف بػضػح 

خ، كعميو فإف مثل ىحه السػضػعات تعج عغ سمػؾ الخجل في كثيخ مغ العشاص
مغ أىع الجراسات الججيخة باالىتساـ، كالكذف عشيا  ليذ فقط مغ قبل المغػييغ  

 .فحدب بل كحتى مغ قبل عمساء االجتساع كعمساء الشفذ كحلظ
ففي خزع ىحا كمو، خميق بشا في األخيخ أف نؤكج عمى كجػد عالقة 

ع، كعميو أضحت المدانيات االجتساعية عمسا التأثخ   كالتأثيخ بيغ المغة كالسجتس
مددىخا يسثل القمب الشابس لكل الجراسات المغػية األخخػ في العرخ الحجيث 

إن المدانيات 6 »وليام البهفكيف ال كقج قاؿ عشيا مؤسديا العسمي 
 «.إنسا هي كل المدانيات االجتساعية
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 نذأة الخواية العخبية وخرػصياتيا الفشية
في كتابات "عبج هللا إبخاليع"   
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 جشبية:ممخز باإل

    The novel emerged as a literary genre in the Arab world as a result 

of many factors and influences, including influencing European 

culture and its etiquette on the one hand, and its influence on the Arab 

narrative heritage on the other hand, and from here formed the 

artistic structure of the Arab novel and took its artistic and stylistic 

peculiarities that distinguish it from other literary genres The other, 

which made it enjoy great importance in the studies of critics and 

researchers, in order to know its technical and aesthetic peculiarities, 

and to identify the most important transformations that occurred in it 

in terms of form and content, and this is what "Abdullah Ibrahim" 

sought to reach from Lal monitors his critical approaches to the 

emergence of the Arabic novel, as it monitors factors that constitute 

its narrative structure and the most important changes that took place 

in terms of form and content . 
       Keywords: Modern Arabic Novel The Technical Structure The 

technical details of the special characteristics. 
 

 ممخز بالعخبية:
 العجيج مؽ العؾاملأدبي في الؾطؽ العخبي نتيجة  كشؾعواية الخّ  عيخت

، ما تحسمو مؽ آداب مؽ جيةقافة األوروبية و خ بالثّ أثّ التّ  مؽ بيشيا والسؤّثخات
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 وث الّدخدؼ العخبي مؽ جية أخخػ، ومؽ ىشا تذّكمت البشية الفشيةخىا بالسؾر تأثّ و 
العخبية واّتخحت خرؾصياتيا الفشية واألسمؾبية اّلتي تسيدىا عؽ غيخىا  لمّخواية

مؽ األنؾاع األدبية األخخػ، األمخ اّلحؼ جعميا تحغى بأىسية كبيخة في دراسات 
وذلػ مؽ أجل معخفة خرؾصياتيا الفشية والجسالية، والّتعّخف  ،الشقاد والباحثيؽ

ة الّذكل والسزسؾن، وىحا ما عمى أىؼ التحّؾالت اّلتي طخأت عمييا مؽ ناحي
يؼ" الؾصؾل إليو مؽ خالل مقارباتو الّشقجية حؾل نذأة  سعى "عبج هللا إبخـا

تي حؾالت الّ خدية وأىؼ التّ ل بشيتيا الدّ ج عؾامل تذكّ خّص تكسا الّخواية العخبية، 
                                                                                                                                                                             .مؽ ناحية الّذكل والسزسؾن  طخأت عمييا

                                                   .الخرؾصيات الفشيةالخواية العخبية الحجيثة ـ  الكمسات السفتاحية:
 ل الخواية العخبية                                                    أوال: بجايات تذك  

راسات ىاما في مجال الجّ شغمت مدألة نذأة الخواية العخبية الحجيثة حيدا 
لغيؾر  الباحثيؽ حؾل البجايات الفعميةدت آراء الشقاد و إذ تعجّ  ؛قجيةالشّ األدبية و 

فسشيؼ مؽ يخػ أّنيا عيخت نتيجة  ،احة األدبية العخبيةؾع األدبي في الدّ ىحا الشّ 
تأّثخىا باآلداب الغخبية، ومشيؼ مؽ يخػ أّنيا تستّج بجحورىا إلى السؾروث الّدخدؼ 
يؼ" إلى أّن الخواية العخبية كانت نتيجة تفكػ  العخبي، وقج تؾصل "عبج هللا إبخـا

 ،واية العخبيةخاثية، فسؽ فؽ السقامة تذّكمت الخّ خدية التّ دّ وانييار السخويات ال
اّلتي تسّيدىا عؽ غيخىا مؽ األنؾاع  خحت خرؾصياتيا الفشية واألجشاسيةواتّ 

                                 األدبية األخخػ.
ل الخو اية العخبية وجحورىا الحكيكية                                                                 ا: عػاملثاني  تذك 

تي أّدت إلى األسباب الحؿيؿية الّ تزاربت آراء الشقاد والباحثيؽ حؾل 
راتو م مبخّ يا تحسل أصؾاًل عخبية وقجّ بأنّ  يخػ فسشيؼ مؽ واية العخبية، تذّكل الخّ 

د يتخد  »ليا. حيث ح باألصل األوروبي ومشيؼ مؽ صخّ  ،في ىحا السجالة الخاّص 
وائي في العالع، فسشيع مغ يعجه فشا عخبيا الباحثػف والشقاد في بدوغ الفغ الخ  

ل مغ ألف ليمة وليمة، ثع   ضيخ في صػرة السقامات السدجعة إلى  أصيال تحر 
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ومشيع مغ يجعل لمخواية مصمعيا في  ،أف دخل إلى اإلشار السعاصخ لمخواية
حي جسع القرز السائة السعخوفة بػ إيصاليا عمى يج بػكيذػ ال  

 العخب عخفؾا ىحا الفؽ األدبييكذف ىحا القؾل عمى أّن . 1«"الجيكاميخوف"
قجيسا وىحا ما تجدج في حكايات ألف ليمة وليمة باعتبارىا أّول شكل قرري 

ور الكبيخ في صياغة بشية الخواية كان ليا الجّ  عخبي، والسقامة ىي األخخػ اّلتي
حا الجشذ األدبي إلى األوروبييؽ، وربظؾا البجاية ، وىشاك مؽ رد أصل ىالعخبية

الفعمية ليحا الفؽ األدبي بكتابات "بؾكيذيؾ" اّلحؼ تخجع لو الّخيادة في الّخواية 
 .األوروبية

عسمت جاىجة العخبية بالّتخاث الغخبي ونيمت مشو، كسا  وايةالخّ استعانت 
في خجسة لتّ وقج ساىست ادة، الستعجّ  الّثقافاتعمى االّطالع عمى معارف وتجارب 

حجوث عسمية الّتبادل الّثقافي، مؽ خالل االّطالع عمى مختمف اآلداب لثقافات 
ػناني واليشجي، خاث اليفاعل مع الت  لع يكتف العخب في تاريخيع بالت  »ومتعّجدة، 

ؼ عمى بعس األمع ومعارفيا في فزاءاتيا عخ  بل بحلػا مجيػدات كبخى لمت  
خجسة دورا ميسا ومػاششيا عغ شخيق الخحالت السختمفة. ولعبت السعانية والت  

. فاحتكاك العخب بالغخب ساعج عمى االستفادة مؽ األجشاس األدبية 2«في ذلظ
                                      .أو السزسؾن ن ذلػ مؽ ناحية الذكل الغخبية سؾاء كا

كسا تججر اإلشارة إلى أّن الخواية العخبية لؼ تحاك الخواية الغخبية، وإّنسا 
البشاء الفشي لمخواية » لحلػ نجج أنّ  استسّجت مشيا بعض الخرؾصيات الفشية،

دخل ىحا  واية األجشبية، بلمتو الخ  قميجية لع يجخل األدب العخبي لسا قج  الت  
البشاء الفشي داخل األدب  عجيالت، أو قل إف  األدب وقج حسل بعزا مغ الت  

حػ، بحيث العخبي وىػ يحسل بعس البرسات العخبية، ورسخ فيو عمى ىحا الش  
و يػاجو أصبح الالحق مغ الخوائييغ يشدج عمى مشػاؿ سابقو وىػ يذعخ بأن  

فتؾعيف الخرؾصيات الفشية لمخواية . 3«جشدا أدبيا ال تقي جه القػاعج الرارمة
  .الغخبية ساىؼ في مشح الخواية العخبية سسات فشية ججيجة
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 لمخواية العخبية والجسالية خرػصيات الفشية الثالثا: 
ساىست الّخواية العخبية خالل الّشرف الّثاني مؽ القخن الّتاسع عذخ في 

ابتة، واّتدست بخرائص فشية تختمف الّتعبيخ عؽ العجيج مؽ األنساط والريغ الثّ 
عؽ األنؾاع الّدابقة، حيث أصبح الكاتب يعّبخ عؽ آرائو الخاصة ويدتعسل 
العجيج مؽ الّتقشيات الّدخدية الحجيثة خاصة ؼيسا يتعّمق األمخ بسدألة الّدمؽ. وقج 
حّحر الخوائيؾن أنفديؼ مؽ الّتخكيد عمى الجانب الّتخييمي واإلفخاط في تؾعيفو، 

حي تخفس قيستو سثيمي ال  الت   -ذ قائسا تجاه األدب التخييميػج  ضل الت   »وقج
حيغ األمخ يدداد التباسا إذ تعم ق بالخوائييغ أنفديع ال   قافة الجيشية، عمى أف  الث  

وف في الػقت نفدو مغ أضخارىا، وىػ ما واية، ويححر  يسارسػف كتابة الخ  
واية، البعج األخالقي لمخ   د عمىحي رك  وججنا مثاال عميو عشج "صخوؼ" ال  

دىا مغ أية قيسة؛ سػى الكيسة الت   ة بتشسية األسمػب عميسية الخاص  وجخ 
ت معارضة قامت الّخواية العخبية بتمبية حاجات القّخاء إاّل أّنيا تمقّ . 4«اإلنذائي

قج عّل القرص العخبي يحسل في طّياتو ستسدكيؽ بالّثقافة الّتقميجية، و مؽ لجن ال
تقميجية، وتعّجدت األسباب في ذلػ مؽ بيشيا نجج أّن األعسال األدبية روحا 

 العخبية تفتقخ لمسثل األعمى ولمفكخة األساسية اّلتي يشظمق مشيا العسل اإلبجاعي،
فتبعية الّخواية العخبية لمّخواية األوروبية وقبؾليا لجسيع األنداق اّلتي ُرِسست 

ل مؽ الخواية العخبية مذحؾنة بخوح حؾليا تخجع إلى غياب الؾعي الّشقجؼ جع
واية خدية لمخّ واية العخبية تديخ وفق البشية الدّ الي بقيت الخّ قميج، وبالتّ التّ 

 األوروبية.                                                          
ارتباط الخواية العخبية بالسخويات الّدخدية الّتخاثية ىؾ اّلحؼ جعميا  كسا إنّ 

تخؾ كتاب »أدبا مشحظا ذلػ أّنيا لؼ تحسل سسات الّتججيج في طياتيا، وقج
خدي "السػيمحي" حجيث عيدى بغ ىذاـ" برسة ال تسحى في بشية العالع الد  

زرع نػعا مغ و ة الشسصية، خيمي السػروث، بث  الحخاؾ في بشيتو الجالليالت  
كان لكتاب . 5«خريات مشو، بغيخ ما دخمت إليوالفػضى فيو، فخخجت الذ  
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تمّقت  وقج ،احة األدبية العخبية"حجيث عيدى بؽ ىذام" األثخ الكبيخ عمى الدّ 
الّخواية العخبية صعؾبة في الخخوج عؽ حجود الّتقميج والسحاكاة لآلداب الّتقميجية، 

قامت الخواية العخبية بالّتسخد عؽ الريغ األسمؾبية الّتقميجية وتبّشت صيغا  حيث 
مجازية لؼ تكؽ معخوفة مؽ قبل، ؼبعج أن كانت تسّثل الؾاقع تسثيال حؿيؿيا 
وبظخيقة مباشخة أصبحت تسثمو بظخيقة مجازية لكؽ ىحه األخيخة ُنِغخ إلييا نغخة 

واية العخبية كانت محّل خالف العجيج دونية، فسدألة عجم ثبات البشية الفشّية لمخ 
مؽ القخاء والشقاد وتبايشت آراءىؼ حؾل أول رواية عخبية، وفي األخيخ اّتفقؾا عمى 

 ىي أّول رواية عخبية.                                                                                "زيشبرواية "أّن 
حثيؽ في تحجيج الفخوقات بيؽ خرؾصيات ساىؼ العجيج مؽ الشقاد والبا

ىجؼ الخخاط إلى إثارة االختالؼ بيغ »الكتابة الّتقميجية والكتابة الججيجة، وقج
خد الحجيث، واصصمح عمى األخيخ بػ واية العخبية والد  قميجي في الخ  خد الت  الد  

قميجي األساسية خد الت  "الحداسية الججيجة" فحىب إلى أف قػانيغ الد  
ال حي يأتي أو  مشي السصخد عمى سششو القػيسة، فالساضي ىػ ال  مدل الد  دىي"الت  

لقػاعج  عحي يخزبخيخ ال  فديخ والت  يتمػه الحاضخ وىكحا" والدعي نحػ الت  
مدة الػاضحة أو ما يسكغ أف ندسيو لغة غة الد  عقمية... و أخيخا العشاية بالم  

فاالختالف . 6«فريل ال إلى اإليحاءتي تيجؼ إلى الت  حػ أو لغة اليقطة، ال  الر  
القائؼ بيؽ الّخواية الّتقميجية والّخواية الججيجة ال يقترخ عمى الجانب الّذكمي 
فحدب وإّنسا يذسل الّذكل والسزسؾن، ؼبعج أن كانت الّخواية تقؾم عمى 
الّتدمدل الدمشي وتعتسج عمى طخيقة واحجة في القص مؽ البجاية إلى الشياية 

تجمي في الريغ الدمشية بتقشيات سخدية ججيجة وىحا ما ي أصبحت تتستع
وليذ بالّزخورة أن تحسل د الّمغؾؼ، ّؼ تؾعيف تقشية الّتعجّ كسا تبأنؾاعيا، 

الّذخرية الّخئيدية الحؿيقة ذلػ أّن الّذخرية الّثانؾية بإمكانيا أن تحسل 
ت إلى الحؿيقة عكذ ما كان سائجا مؽ قبل، أّما مؽ ناحية السزسؾن فقج عسج

معالجة مؾاضيع ججيجة تخجم روح العرخ وتمبي حاجة الستمقي عمى خالف 
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 الّخواية الّتقميجية اّلتي كانت تيجف إلى الّتدمية ال غيخ.                        
مجسؾعة مؽ السؾاضيع اليامة مثل مدألة األنا العخبية واية شيجت الخّ 

تشامت فكخة األبػة الحكػرية في »واآلخخ، ومخكدية الخجل عمى السخأة، حيث
تي وقفشا عمييا لشجيب محفػظ، مغ بعجىا الػاقعي خدية ال  السجونة الد  

ج في ندق جر  زح الت  إلى السمحسي، وات   االجتساعي إلى بعجىا السيثافيديقي، ثع  
كػرية السييسشة، ة الح  ػ ي مفيـػ القحي قاـ رىانو عمى تبش  الكيع األبػية ال  

فكتابات الخجل تختمف عؽ كتابات . 7«ةة دونيإلى مجسػع داءواختداؿ الش  
السخأة ، فالسخأة لؼ تحع باىتسام الّخجل في كتاباتو ولؾ بجدء قميل تجديجا لفكخة 

قّمل مؽ مكانتيا في السجتسع، ، حيث قام الخجل بإقراء السخأة و الّخجؾلة والفحؾلة
يسشتو، وبقيت ىحه وبالتّ  الفكخة سائجة لفتخة الي أصبحت خاضعة لديظختو ـو

طؾيمة مؽ الّدمؽ، وبقي تأثيخىا مستجا إلى غاية الّشرف الّثاني مؽ القخن 
حجيج مع عيؾر األدب الشدؾؼ، حيث تسكشت السخأة مؽ استخجاع العذخيؽ وبالتّ 

األبؾة في صياغة العؾالؼ الّدخدية لخوايات ساىست ، وقد مكانتيا في السجتسع
ريات رّكد عمى الجانب األخالقي، وبالتالي خنجيب محفؾظ وفي اختياره لمذّ 

أصبحت الذخريات أسيخة األنساط الجاىدة التي رسست حؾليا، ويذيخ العجيج 
رائج فؽ الخواية ذلػ  م( 2002-م1111)مؽ الشقاد والباحثيؽ إلى أّن نجيب محفؾظ

يؼ" ، عخبي تحرل عمى جائدة نؾبل لآلدابأّنو أّول روائي  ويخػ "عبج هللا إبخـا
تتخؾ  الحي يقـػ بتذكيميا، و خد ال  عغ الد   تعشى بحكاية ال تشفرل »رواياتو  أنّ 

ق الػىع خدية، ويتػارى الخواة، ويتعس  الػسيمة الد  مدافة فاصمة بيغ األحجاث و 
بقؾة  ود رواياتتتسيّ  حيث. 8«بػاقعية الحكاية، فيجج الستمقي نفدو جدءا مشيا

وتدمدميا وتسشح الفخصة لمقارغ بأن يذارك في وبتخابط األحجاث  خديةبشيتيا الدّ 
جاه الؾاقعي، وذلػ مؽ خالل الّتظّخق األحجاث، واّتدست رواياتو بسيميا نحؾ االتّ 

إلى الؾاقع الّتاريخي مؽ جية والّتحّجث عؽ الؾاقع السرخؼ  مؽ جية أخخػ 
حيث تعّبخ رواياتو عؽ الؾاقع االجتساعي.                                                                                
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دليال  الخواية نجيب محفػظ إال   ما جائدة نػبل التي حرل عمييا شيخو  »
حي لعبو جيل نجيب محفػظ في ور الكبيخ ال  دامغا وشيادة صخيحة عمى الج  

كحا في تحػيل جشذ الخواية مغ جشذ غة العخبية، و يخ وتغييخ بشية الم  تصػ 
مخمػقة في سياؽ لى جشذ أصيل يحتل مكانة محتخمة و غخيب ودخيل إ

خجع لمخواية العخبية مكانتيا فؾظ مؽ أن يُ تسّكؽ نجيب مح. 9«واية العالسيةالخ  
 »في الّداحة األدبية العخبية والعالسية وذلػ مؽ خالل نيمو لجائدة نؾبل لآلداب 

واية عمى يج نجيب محفػظ ىي القفدة قتيا الخ  تي حق  عتبخ الصفخة الكبيخة ال  ت  و 
ى معطع جيمو عمرت نتيجة انفتاح نجيب و تصػ  واية و تي نزجت فييا الخ  ال  

سػلية والخحبة في عالع الفغ نتيجة لشطختو الذ  األشكاؿ الخوائية األوروبية، و 
«اريخالت  واألدب والفمدفة و 

حيث تظّؾر الفؽ الخوائي عمى يج "نجيب . 10
محفؾظ" وىحا راجع إلى انفتاح ىحا الخوائي عمى اآلداب األوروبية واّطالعو 

اية، ونغخا لتؾسعو في عمى خرؾصياتيا الفشية خاصة ؼيسا يتعمق األمخ بالخو 
وائية في العجيج مؽ الفشؾن األدبية والعمؾم األخخػ تسّكؽ مؽ صياغة أعسالو الخّ 

شائيات وقام بتسثيميا مثل مدألة األنا حيث عالج العجيج مؽ الثّ قالب فشي متسّيد، 
واآلخخ، والظبيعة والّثقافة، والسجتسع الّتقميجؼ والسجتسع الحجيث ىحا ما ساىؼ 

خد العخبي الحجيث قجرة كبيخة أضيخ الد  »وقج  ،البشية الّجاللية لمّخواية في إثخاء
إعادة تذكيميا، فتجرج ذلظ مغ دة و قافية الستعج  عمى تسثيل السخجعيات الث  

ػثيق، اإليحاء، كسا ضيخ في رواية "مػسع اليجخة إلى الذساؿ" إلى الت  خميد و الت  
دت مؾاضيع الّتسثيل الّدخدؼ تعجّ لقج .  11«كسا تجمى في رواية "مجشػف الحكع"

األدبي فسثال رواية مؾسؼ اؼية اّلتي تتجخل في صياغة الّشص والسخجعيات الّثق
م( عّبخت عؽ الرجام القائؼ بيؽ الّذخق والغخب، 1122اليجخة نحؾ الّذسال)

وبيؽ السدتعِسخ والسدتعَسخ، ومحاولة إثبات األنا مقابل اآلخخ، وقج سعت 
ة تسثيل الؾاقع بسا يحسمو مؽ مخجعيات مختمفة، كسا قامت الّخواية إلى إعاد

متيا بالبحث عؽ السؾّجيات الحؿيؿية اّلتي أدت إلى عيؾر الّخواية العخبية وِص 
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يؼ"  .                                    -بالّتسثيل الّدخدؼ اّلحؼ تديخ وفقو _حدب ما أشار إليو عبج هللا إبخـا
خدية صار بحاجة ماسة إلى رؤية رػص الد  تحميل الش  »وعميو فإنّ  

 رػص والسخجعيات يتع  خاسل بيغ الش  الت   قافية، ألف  ياقات الث  نقجية تدتشصق الد  
تي فاعل، فميذ السخجعيات وحجىا ال  ػاصل والت  جة مغ الت  عمى وفق ضخوب معق  

خ في ؤث  رػص ت  ج الش  يرػص، بل تقالػعية لمش  ترػغ الخرائز الش  
ل أمخ خدا وسط مشطػمة ات  فاعل مص  ل الت  السخجعيات، ويط رالية شاممة تدي 

خجعيات سة الستشاضخة لكل مغ البشيخاسل بيشيسا، بسا يحافع عمى األالت  
يؼ" إلى أّن عسمية  تحميل الّشرؾص  .12«رػصوالش   تؾّصل "عبج هللا إبخـا

األدبية وتأويميا يتظّمب العؾدة إلى الّدياقات الّثقاؼية اّلتي نذأت في عّميا، ولؼ 
تكؽ السخجعيات العامل الّخئيذ اّلحؼ يسشح الّشرؾص األدبية خرؾصياتيا 

ات، فعسمية تذكيل الفشية، وإّنسا الّشرؾص الّتقميجية ُتؤّثخ في تمػ السخجعي
وتقؾم عمى نغام الّتخاسل بيؽ ما  ،وائية متبادلةرؾص الخّ الخرائص الفشية لمشّ 

 ىؾ تخاثي وما ىؾ مأخؾذ مؽ الّثقافات األخخػ مؽ خرؾصيات فشية ججيجة.                                    
كسا سعت الّخواية العخبية إلى تسثيل عالؼ السيسذيؽ في السجتسع وذلػ 

عبيخ عؽ ىسؾميؼ وقزاياىؼ، ومحاولة استخجاع مكانتيؼ في مؽ خالل التّ 
امذي أو السيسر واية العخبية في تعامميا مع اليكاف لمخ  »السجتسع، لقج 

واية إف أفاد، ىحا السدار، مغ تجخبة الغخب وفشية الخ  مدارىا السختمف و 
يسر بكل ء ىحا السىىحه اإلفادة لع تمغ إمكانية مجي أف   الغخبية، إال  

قشية الفشية الي استجعاء الزخورات الت  واية وبالت  خرػصية عالسو إلى الخ  
ساىست الّخواية العخبية . 13«لشدج حكايات ىحا العالع عمى مدتػى الستخيل

في إعادة االعتبار لمسيسذيؽ في السجتسع وذلػ مؽ خالل الّتعبيخ عؽ عالسيؼ 
الّخوائي، وإعظائيؼ شخعية بكل صجق ومشحيؼ إمكانية الغيؾر في العسل 

لمّتعبيخ عؽ آرائيؼ الخاصة وأحيانا نجج شخرية ميّسذة تحسل الحؿيقة، وقج 
، وتؼ إضفاء جخبة الخوائية األوروبيةاستعار الّخوائيؾن العخب ىحه التقشية مؽ التّ 
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عشرخ الّتخييل عمى عؾالؼ السيسذيؽ مؽ أجل إعظاء األحجاث بعجا واقعيا 
ف السؤلفػف بالعسل عمى إقامة عػالع لع يكت»في الستمقي، و وجعميا أكثخ تأثيخا

، بسا يخيجوف قػلو في تمظ العػالع رخيحسا عسجوا إلى الت  خد، إن  متخيمة بالد  
د فيو إشارات حػؿ خدية مجاال تتخد  رػص الد  وما يقرجوف إليو، فأصبحت الش  

فالكتاب لؼ ييتسؾا بإضفاء عشرخ . 14«أدوارىع وعالقاتيع بالسؤلفيغواة و الخ  
الّتخييل عمى مدتؾػ العؾالؼ الّدخدية، وإّنسا عسجوا إلى الّتعبيخ عّسا يخيجون قؾلو 
حؾل تمػ العؾالؼ بظخيقة مباشخة، ومؽ ىشا أصبحت الّشرؾص الّدخدية تحسل 

                                  إشارات واضحة تفّدخ عالقة الّخواية بالسؤلف.                                     
خدية الحجيثة مغ أجل تخخيب الػىع قشيات الد  ل السؤلفػف بالت  تػس  »وقج 

ؿ، وراحػا ائع حػؿ السصابقة بيغ العالسيغ الػاقعي والستخيل، فشبحوا األو  الذ  
خدية...فمع تبق السجونة يع مخكد االىتساـ في الكتابة الد  يغخوف الخواة بأن  

خدية، سا انفتح عمى العالع، وعمى شؤونو الد  نرا مغمقا عمى ذاتو، إن  خدية الد  
فتجاخمت أدوار السؤلفيغ بأدوار الخواة، وانصبع كل ذلظ عمى صفحات 

لؼ تبق السجّونة الّدخدية العخبية رىيشة الّتقشيات الّدخدية الّتقميجية، . 15«خدالد  
لحجيثة حتى يتسكشؾا مؽ وإّنسا قامت بتجخيب العجيج مؽ الّتقشيات الّدخدية ا

الفرل بيؽ العالؼ الحؿيقي والعالؼ الستخّيل، ومؽ ىشا انفتحت الّخواية عمى العالؼ 
وتعّخفت عمى أىؼ القزايا الّدخدية السظخوحة في الّداحة األدبية، وأصبحت 
العسمية الّدخدية عسمية مخّكبة ومعّقجة، وىحا راجع إلى تجاخل السكؾنات الّدخدية 

يتعمق األمخ بالسؤلفيؽ والخواة، وىحا ما تجمى في العجيج مؽ خاصة ؼيسا 
خواية ال إف  »الّشرؾص الّخوائية اّلتي يرعب أحيانا تحجيج السؤّلف مؽ الخاوؼ 

خكيب خدي، تقـػ عمى نػع مغ إعادة الت  أسمػبيا الد  بسدتػى أفعاليا الستخيمة و 
أليف، مدتػيات الت  أسمػب صياغتيا، إلى ذلظ فثسة تخاكب سخدي في لسادتيا و 

السؤلف ورؤيتو لعسمية -ز يشقدع إلى مقاشع تخز أوضاع الخاوي إذ الش  
، ومقاشع مغ يػمياتو أفعالو وعالقاتوة الخوائية، ومقاشع تعغ بحياتو و الكتاب
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فعسمية الّدخد عسمية . 16«أخيخا مقاشع مغ نرػصو اإلبجاعيةومحكخاتو، و 
عادة تخكيب مادتيا وأسمؾبيا ىحا ما يجعل جة ذلػ أّن الّخواية تقؾم بإمخكبة ومعقّ 

الّشص الّخوائي يشقدؼ إلى العجيج مؽ السقاطع مشيا ما يتعمق بغخوف الخاوؼ 
واية مغ شت الخ  تسك   »ورؤيتو الّدخدية وأخخػ تتعّمق بحياتو وعالقاتو اليؾمية، لقج

تي الزمت شفػلتيا وتجاوزت ذلظ إلى نػع ال يصخح قميج ال  تخصي حبدة الت  
تي تي تعخض لسجسػعة مغ األحجاث ال  فافة ال  رػص الذ  نفدو كجسمة مغ الش  

شت تسكّ حيث . 17«حي تقـػ بتسثيموسا شغمت بحاتيا والعالع ال  ل حكاية، إن  تذك  
الّخواية العخبية مؽ الّتخمص مؽ ـيسشة الّشسؾذج الّتقميجؼ الّحؼ سارت وفقو مجة 

ية ججيجة وطخحت مؾاضيع طؾيمة مؽ الّدمؽ، وقامت بابتكار خرؾصيات فش
                 وقزايا ججيجة لؼ تكؽ معخوفة مؽ قبل.                                                                                           

يؼ" تظّؾر الّخواية العخبية بتظّؾر الّخواية األوروبية لحلػ  ربط "عبج هللا إبخـا
يشبغي عمى الّخواية العخبية أن تّتبع مدار الّخواية األوروبية في مختمف 

خـػ الفاصمة بيغ الفخد والعالع واية عمى الت  تخبس الخ  »السجاالت، حيث
ترػيخ العالع ومحاكاة  ةإيابا بيشيسا. ولع تعج تقبل ميس  ؾ ذىابا و وتتحخ  

تيا إعادة إنتاجو وتختيبو سا صارت ميس  اريخية كسا ىػ، إن  خخيصتو البذخية والت  
خدي قافية فيو عمى وفق سمدمة مغ أنداؽ البشاء الد  وتسثيل الكيع الث  

تغّيخت الؿيؼ السؾجؾدة في . 18«بت لألنداؽ السػروثةتي تشك  األسمػبي ال  و 
تي واية تيتؼ بترؾيخ الؾاقع ورصج أىؼ األحجاث الّ الّخواية ؼبعج أن كانت الخّ 

يؾاجييا الفخد في السجتسع تحّؾلت الؿيؼ، وأصبح دور الّخواية الّخئيذ تسثيل تمػ 
فالخوايات العخبية إلى العقػد »الؿيؼ الّثقاؼية اّلتي خزعت لؤلنداق الستؾارثة 

خدية يات الد  اللي مغ السخو غ كانت تشيل نديجيا الج  ياألولى مغ القخف العذخ 
زاد بيغ الفزائل السصمقة والخذائل الت  ل تي تقـػ عمى االستقصاب الث شائي كا

بيغ تاريخية  خ السػضػعاتغع مغ تغي  دق عمى الخ  السصمقة، ولع يخخؽ ىحا الش  
امتثمت الّخواية . 19«دقأخالقية، فثسة امتثاؿ لحلظ الش  واجتساعية وديشية و 
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العخبية إلى ندق السخويات الّدخدية الّتقميجية اّلتي كانت تقؾم عمى مبجإ الّثشائية 
الزجية كالرخاع بيؽ الخيخ والّذخ، الفزيمة والخذيمة إلى جانب معالجة 

حميمي الت  إف  الخ صج الش قجي »السؾاضيع اّلتي تخجم الجانب الجيشي واألخالقي 
تي قافية ال  يات الث  ية السعاصخة ال يسكغ لو أف يغفل السػج  واية العخبلػاقع الخ  

خدي الججيج، بل سثيل الد  خد الكثيف وعالقتو بالت  ت إلى بخوز ضخوب الد  أد  
فعشج تحميل الّشرؾص الّدخدية يشبغي . 20«و ممـد أف يأخح باعتباره كل ذلظإن  

العؾدة إلى العؾامل الّثقاؼية الحؿيؿية اّلتي أّدت إلى عيؾر الّشؾع الخوائي ، كسا 
ة إلى رؤية نقجية تدتشصق في خد صار بحاجة ماس  تحميل نرػص الد   إف  »

عمى  السخجعيات يتع  رػص و خاسل بيغ الش  قافية. فالت  ياقات الث  الػقت نفدو الد  
دت السخجعيات وحجىا يفاعل، فمػاصل والت  جة مغ الت  معق  خوب كثيخة و وفق ض

خ في السخجعيات، رػص تؤث  ػعية، بل تقاليج الش  تي ترػغ الخرائز الش  ال  
خاسل رالية شاممة تديل أمخ الت  فاعل مصخدا وسط مشطػمة ات  ويطل الت  

. 21«رػصبيشيسا، بسا يحافع عمى األبشية الستشاضخة لكل مغ السخجعيات والش  
فقخاءة الّشرؾص أو تحميميا يتظّمب الؾعي والّتحّمي بالحذ الّشقجؼ حتى يتدشى 

الّثقاؼية اّلتي يحسميا الكاتب وكيؽية الكذف عؽ السخجعيات الفكخية و  لمقارغ 
  .اإلبجاعية تجمييا داخل نرؾصو

رؾص األدبية الشّ قاؼية و أثيخ بيؽ السخجعيات الثّ خ والتّ أثّ عسمية التّ  نّ إكسا 
  .                                                                                 متبادلة

اّتدست الّخوايات العخبية بالعجيج مؽ الخرؾصيات الفشية اّلتي جعمتيا 
خرية الجاىدة ظ السػيمحي في الذ  شك  »تشتذخ في مختمف أنحاء العالؼ ، وقج

رخؼ ألولى، لع تيسل إلى الشياية، وتشتي تشزج  صفاتيا في الرفحات اال  
فالسقرؾد . 22«العشاية بػصف دورىا في عالع ثشائي األبعاد: الخيخ والذخ

بالّذخرية الجاىدة تمػ الّذخرية السكتسمة في القرة اّلتي ال يعتخييا أؼ 
تغييخ في كيؽية تذّكميا وسيخورتيا في القّرة، وقج شّكػ السؾيمحي في ىحا 
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ات ذلػ أّن صفاتيا تبقى ثابتة مؽ البجاية إلى الّشياية، الّشؾع مؽ الّذخري
ال شظ في أف كتابي و  »ويشحرخ دورىا في تسثيل الثشائية الزجية الخيخ والّذخ 

خد العخبي "السػيمحي" و "ليكل" استأثخا بعشاية استثشائية في تاريخ الد  
ب الحجيث، وانتدعا مكانة مخمػقة فيو، وىسا يدتأىالف كل ذلظ، كل لدب

بب ال حي مغ أج بسابو، و خاص  مو ضل كتاب "السػيمحي" أن شا وقفشا عمى الد 
تي ربسا حاضخ الكيسة، ومتقج األىسية، فيمدمشا االنرخاؼ إلى رواية "زيشب" ال  

بالّخغؼ . 23«ا حاز "حجيث عيدى بغ ىذاـ"تكػف حازت مغ األىسية أكثخ مس  
وكتاب ـيكل في مختمف أنحاء العالؼ نغخا لسا  مؽ انتذار كتاب السؾيمحي

م( كانت أكثخ 1114تحسمو مؽ خرؾصيات فشية راؾية إاّل أّن رواية زيشب)
أىسية وأكثخ إؾباال مؽ لجن القخاء وندج عمى مشؾاليا العجيج مؽ الكتاب، 
وأصبحت خرؾصياتيا الفشية السعيار الخئيذ اّلحؼ ُيحكؼ بو عمى فشية العسل 

قج استعار العجيج مؽ الشقاد والخوائييؽ الكثيخ مؽ األساليب الفشية اّلتي الّخوائي، و 
تتسّيد بيا اآلداب األوروبية سؾاء أتعمق األمخ بالجانب الشقجؼ أو الجانب 

 وائي.الخّ 
واية العخبية تديخ وفق الرؾرة اّلتي ُرسست حؾليا ذلػ أّنيا أصبحت الخّ 

يسكغ اعتبار رواية »ػ الفشي، وتحتؾؼ عمى عؾالؼ مفّككة، ويشقريا الّتساس
ل بشاؤىا تي يتذك  دة ال  ساذج الستسي  "الشخاس" لػ"صالح الجيغ بػجاه إحجى الش  

شاوب السدتسخ بيغ سخد يأخح شابع )تأليف( ويؤدي وضيفتو، العاـ مغ الت  
لقج نيمت .  24«خيمية اإليياميةواية( ويؤدي وضيفتيا الت  وسخد يأخح شابع )الخ  

ىحه الّخواية مؽ الّتخاث الّدخدؼ العخبي ووعفتو بظخيقة ججيجة، وذلػ مؽ خالل 
السدج بيؽ الّتقشيات الّدخدية الّتخاثية والّتقشيات السعاصخة، كسا تعّبخ ىحه الخواية 
عؽ العالقة القائسة بيؽ الّحات والعالؼ وىحا ما تجّدج في العجيج مؽ الّثشائيات 

ل )كتمة مغ األحياف تتجاخل مدتػيات الخواية، فتتذك  وفي كثيخ »الزجية
تي يقـػ بيا ساسظ في عشاصخىا وبشائيا، وىحه السداوجة ال  سخدية( شجيجة الت  
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حيث نجج . 25«ز، ومخة بػصفو رواية لألحجاثالكاتب، مخة بػصفو مؤلفا لمش  
أكثخ أّن التجاخل عمى مدتؾػ أحجاث الّخواية ىؾ اّلحؼ يجعل البشية الّدخدية 

واضح أف »تساسكا وأحيانا يشتقل الكاتب مؽ وصفو مؤلفا لمّشص إلى راو لو، و
وضيفة "راوي الخواة" ستكػف وضيفة سخدية ذات شبيعة فشية، تترل مغ جانب 
بسفيـػ األدب الدخدي، ومغ جانب آخخ ببشاء السادة التي آلت إليو. وىػ مشح 

خكيا السؤلف، ميسا كانت البجاية يشتبو إلى ضخورة معالجة السادة التي ت
أثيخ واإلحداس خمفياتيا ومخجعياتيا، معالجة فشية، تأخح باالعتبار مشاحي الت  

فجور راوؼ الخواة ال يقترخ .  26«ة أدبيةرف بيا كل ماد  حي يشبغي أف تت  ال  
عمى تبشي الؾعيفة الّدخدية فحدب بل يداىؼ في إضفاء ؾيسة جسالية عمى تمػ 

الل تشغيؼ الساّدة الحكائية وعخضيا بظخيقة جسالية الّشرؾص الّدخدية مؽ خ
مذّؾقة، حيث يقؾم بسعالجة تمػ السادة ميسا تبايشت مخجعياتيا الفكخية والّثقاؼية، 

و يعخؼ يدػغ "راوي الخواة" تجخالتو الكثيخة استشادا إلى أىسية دوره، ذلظ أن  »
 وىػ يقـػ يدتصيع مشاقذتو فيو،اآلخخيغ ويعخؼ ما يتفػىػف بو، و  الخواة

أسبابيا، ويقارف األوضاع والحاالت، ويكسل بتفديخ األفعاؿ وبياف شبيعتيا و 
ف ويديل الغسػض تي تخكيا السؤل  اقرة ويسأل الفخاغات ال  األجداء الش  

فخاوؼ  .27«خريات بأقػاؿ الخواةوااللتباس، ويجمج أقػاؿ السؤلف بأقػاؿ الذ  
الخواة عشرخ ضخورؼ وميؼ ال يسكؽ االستغشاء عشو في الخواية ذلػ أّنو 
السدؤول عمى تشغيؼ األحجاث في الخواية وىؾ العميؼ بكل ما تقؾم بو 
الّذخريات، كسا أّنو يقؾم بتؾزيع األدوار عمى الّذخريات ويدّج الفخاغات في 

ليسشت »، كسا الّشص، ويجعل أقؾال الكاتب تتساىى مع أقؾال الذخريات
ارد العميع عمى والدة الخواية العخبية وسيخورتيا حي يتػاله الد  خد ال  صيغة الد  

حتى بجأت تجخبتيا الحجاثية في ستيشات القخف الساضي. وقج شاعت تدسية 
تي لع تدؿ قائسة، ومشيا ما يفيج بجرجة أو تمظ الييسشة بالريغة الكالسيكية ال  

مثمسا بجا أيزا أف بحور ىحه اإلنجازات قج أخخى مغ اإلنجازات الحجاثية، 
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ساىست ىحه الريغة الّدخدية في . 28«رميت في خسديشيات القخف الساضي
نذأة الّخواية العخبية و تظّؾرىا فسشيا تفخعت باقي الّتقشيات الّدخدية األخخػ 
وأصبحشا نمسذ تعّجد الخواة في الخواية العخبية، وتبقى مدألة الخاوؼ العميؼ في 

يؼ" تجرج ضسؽ الريغة الّدخد نغخ   .                                                                                    ية الّتقميجية"عبج هللا إبخـا
أبخز الخوائييغ الحيغ قزػا حكبة شػيمة مغ  »كسا يعّج "الػيظاني" مؽ 

الكتابة الخوائية في رحمة البحث عغ نسػذج يػشظ أف يكػف ردا عمى الييسشة 
وائي نفدو، ز مغ الخزػع لمجشذ الخ  خم  األوربية، وذلظ بسحاولة الت  

. 29«خد العخبي فحدبومحاولة تبيئة الجشذ الخوائي ليكػف في إشار الد  
قشيات سخدية ججيجة تختمف عؽ البشية الّدخدية التقميجية حيث حاول أن يبتكخ ت

مؽ جية ويخد بيا عمى الييسشة األوروبية مؽ جية أخخػ، وساىؼ في جعل 
خاث انفتح الغيصاني عمى لغة الت  »وقج  الخواية العخبية وليجة البيئة العخبية،

عبيخ عغ الحاضخ كسا تبجى ذلظ واضحا وروحو وعشاصخه مذكال مشو قشاعا لمت  
خدية مؽ حيث شّكل مادتو  الدّ . 30«"في "الديشي بخكات" و "خصط الغيصاني

مؾز الّتخاثية اّلتي ساعجتو عمى الّتعبيخ خاث العخبي، واستعان بالعجيج مؽ الخّ التّ 
عؽ الؾاقع بظخيقة جسالية ومؽ أجل مشح األحجاث بعجا واقعيا، وقج تعجدت 

وما تحسمو مؽ خرؾصيات فشية وجسالية، وقج  غةد المّ بتعجّ  واياتأساليب الخ 
تسّيدت الّمغة بالّتعجدية األسمؾبية لكؽ الكاتب الّخوائي ال ييتؼ بالّمغة بقجر ما 
ييتؼ بالجانب الّتخكيبي والّجاللي ىحا ال يقّمل مؽ شأن المغة ذلػ أّنيا الؾسيمة 

ذخيص وقج اعتسج الخوائيؾن عمى التّ  ،تي يعّبخ بيا الكاتب عؽ مبتغاهالؾحيجة الّ 
                                                                                    باعتباره تقشية ججيجة تسشح الخواية خرؾصيات فشية وجسالية.

تسّيدت العجيج مؽ الخوايات العخبية عمى مدتؾػ البشية الّدخدية، حيث 
يؼ") يخػ "فخخؼ صالح" أنّ  م( تسّيدت بالّثخاء الفشي 1131روايات "صشع هللا إبخـا

وذلػ مؽ خالل مدجيا بيؽ ما ىؾ جسالي وما ىؾ واقعي ىحا ما يفدح السجال 
ق رواية إبخاليع أصالف"مالظ الحديغ" تحق   وكحلظ يخى أف  »لمقخاءات الستعّجدة
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خد الت قميجي و انفتاحيا مغ خال  ايا الػصف إذابتو في ثشؿ "زعدعة أركاف الد 
حي ل بؤرة ىحا العسل ال  تي تذك  وائي ال  قيق لخارشة السكاف الخ  فريمي الج  الت  

فخواية "مالػ .  31«خريات مغ السكاف وتمتحع بوتشبثق فيو الذ  
م( تسّخدت عؽ خرؾصيات الّخواية الّتقميجية وذلػ مؽ خالل 1193الحديؽ")

وقج تعّجدت الفزاءات في ىحه الّخواية، كسا  ،اعتسادىا عمى تقشيات حجيثة
اقج فخخي صالح عشج السفارقة ما بيغ إميل حبيبي وبيغ جساؿ يتػقف الش  »

خاث، إذ يخى أف حبيبي خدية عمى الت  الغيصاني بخرػص انفتاح نرػصيا الد  
لخبخ خاثية كالسقامة وفغ اخد الت  انفتح وبخاصة في الستذائل عمى أساليب الد  

عبيخ الجسالي ا شكل عشجه حقل الت  األمثاؿ...مس  ألشعار والصخائف و واقتباس ا
استعان . 32«خاثية وتػضيفيا بحكاء شجيجفي استخجاـ األشكاؿ واألنػاع الت  

الخوائيؾن السعاصخون بالّتخاث الّدخدؼ العخبي، ووّعفؾه بظخيقة جسالية تتساشى 
شاء الفشي لمخواية الب»وروح العرخ حيث تعظي األحجاث بعجا واقعيا، كسا إنّ 

ث؛ تي قميجية ال  واية الت  أي أف شابعو العاـ ىػ شابع الخ   العخبية تقميجي محج 
. فالخواية العخبية تّتدؼ 33«فتيا لخجمتياأفادت مغ الػسائل الفشية الججيجة ووض  

بخرؾصيات الّخواية الّتقميجية اّلتي ساىست في إثخاء بشيتيا الّدخدية فسشيا 
فغ »انبثقت ومشيا اّتخحت خرؾصياتيا الفشية وقامت بتظؾيخىا، وعميو فإنّ 

و كاف قافة العخبية عمى وجو الخرػص، ألن  الخواية في جسمتو تجخيبي في الث  
عبي، الجيشي والعجائبي، ويذبع شيػة اريخي والذ  الت   خديتجاخل مع أنػاع الد  

فالية في رواية األخبار واآلثار مغ ناحية، واختالؽ القز في السجتسعات الذ  
يجات العخبية مغ ناحية ائع في الم  األكاذيب الستخيمة كسا يذيخ االستخجاـ الذ  

 غخيبامرظمح "الّتجخيب"  يبجو وقج فتقشية الّتجخيب تقشية حجيثة، .34«أخخى 
 ال الفشي التيار ىحا أنّ  كسا األدبية، احةالدّ  في مدتحجث كؾنو وىمة لألوّ 

 ،السدخح8 مثل األخخػ  الفشؾن  مؽ العجيج يذسل بل فحدب األدب عمى يقترخ
 دنؾ يعشي ال وىحا السألؾف عؽ الخخوج عمى التجخيب حيث يقؾم والديشسا،
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 جخيبالتّ  يجعل كسا، ذلػ الكتابة في مكانتيؼ مؽ اإلنقاص أو ابالكتّ  مشدلة
 عمييا ويجخل لغتيا ديججّ  كسا ظؾر،التّ  ىعم وقجرة وحخية مخونة أكثخ الخواية

 .                                                                                                             الليالجّ  واالنفتاح األصؾات دتعجّ 
 االستجابة ىعم قادًراو ، متظؾًرا الخوائي األدبي كلالذّ  جخيبالتّ  جعل لقج
 تاريخو في جخيبالتّ  ليا تعخض مذكمة أىؼ لعلو . وتفتحو الحاضخ لتظؾرات

 ،خريةوالذّ  الحبكة مؽ فتتألّ  ال وايةالخّ  أنّ  فكخة حؾل داؤلالتّ  ىي السستج
 أؼ غؾؼ المّ  والقالب ،خكيبوالتّ  ،البشاء مؽ أيًزا تتألف بل فحدب، والؾصف

 مؽ فشية حياة تخمق ساوإنّ  عمييا واحتجاج لمحياة نقج مجخد ليدت فيي. كلالذّ 
 كسا جخبةالتّ  نقل ال الؾاقع لتفديخ تيجف حية تجخبة لتشغيؼ يترجؼ لغؾؼ  خيال
                                                                      .خديةالدّ  قشيةالتّ  تشجدىا تيالّ  جخبةالتّ  بل ىي

 مختمفة، كسا أصبحت أنؾاعا أدبية طياتيا في تحسل الّخواية أصبحت
إذا كانت و » التّجخيب مالمح ضسؽ تجرج الّتقشية وىحه الّمغؾؼ  الّتعّجدب تّتدؼ

واالنخالع السحدػب اريخي بالػجػد، واية الحجيثة ىي مطيخ الػعي الت  الخ  
يا قج اؽ مغ رحع الجوائخ األسصػرية والسيتافيديكية السمتفة حػلو، فإن  والذ  

تتغحى عمى وصفيا كسا تفعل رواية أمخيكا الالتيشية مثال، لكشيا ال تشيس 
غ مغ االنفالت مشيا ورصجىا مغ مدافة بيحا الػصف جساليا ما لع تتسك  

يثة مؽ نذخ الؾعي في السجتسع، حيث تسكشت الخواية الحجحيث .  35«متباعجة
واّتجيت نحؾ  ،فكيخ السيثافيديقي وعؽ الظابع األسظؾرؼ خخجت عؽ دائخة التّ 

معالجة القزايا الؾاقعية وإن استعانت باألساطيخ فإّنيا تؾّعفيا بظخيقة جسالية 
 مؽ أجل إعظاء األحجاث بعجا واقعيا.  

                                                                                        خاتسة
يؼ" إلى أّن الخواية العخبية كانت نتيجة التّ تؾّصل سازج بيؽ "عبج هللا إبخـا

الّتخاث الّدخدؼ العخبي واألدب األوروبي، وقج تفاعمت العجيج مؽ العؾامل 
عيؾر ىحا الشؾع األدبي الججيج في الّداحة األدبية والسؤّثخات اّلتي ساىست في 
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الجور الكبيخ في الّشيزة حافة، عخيب، والّر والتّ  خجسة،متّ لعخبية، وقج كان لا
                                                                .باآلداب العخبية والديخ بيا نحؾ األفزل

يؼ" فإّن  البشية الفشية لمخواية العخبية الحجيثة وحدب كتابات "عبج هللا إبخـا
تي جعمتيا تتسّيد عؽ غيخىا الّ  ؾصيات الفشية والجساليةبالعجيج مؽ الخراّتدست 

قميجية ذلػ أّنيا كدخت قيؾد البشية الدخدية التّ مؽ األنؾاع األدبية األخخػ، 
ججيجة، مشحتيا خرؾصيات فشية مسّيدة  وابتكخت تقشيات وأساليب فشية وجسالية

ساىست في جعميا تتسّيد بالسخونة، وىي أكثخ األنؾاع األدبية انفتاحا عمى 
غيخىا، وبالتالي فإّن بشيتيا الدخدية تسدج بيؽ الخرؾصيات الفشية لسختمف 
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